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'Verbazingwekkende' beelden van Neptunes-maan Triton

Voyager-2 zonnestelsel uit
- De Amerikaanse ruimtesonde Voyager-2

gisteren na een scheervlucht over Neptunus 'verba-
beelden van de grootste maan van de pla-

cet, Triton, naar de aarde gezonden. De Voyager-2 be-
ukte Neptunus na een vlucht van 12 jaar en 4,4 miljard
kilometer en vloog vervolgens langs Triton ons zonne-
!telsel uit.

deskundigen in het vlucht-
rUngscentrum in Pasadena (Cali-
L^ë) stal de blauwroze Triton bij
J:deel van de vlucht de show. De
j^den die door de Voyager naar
F Aarde waren gestuurd, noemden
E Verbazingwekkend. De weten-jj^Ppers, van wie sommigen bijna
fJaar aan het Voyager-project heb-
P'l gewerkt, juichten en klapten

toen de eerste beelden binnenkwa-
men.

De beelden kunnen duiden dat Tri-
ton bedekt is met ijs, bergkammen
en een ruw oppervlak heeft, aldus
een lid van het foto-team. De beel-
denvan de maanroepen veel vragen
op, zo zei een andere deskundige.

" Neptunes gezien vanuit de voorbijschietende Voyager-2. Later zou deruimtesonde ook nog in-
teressante beelden van de kunstmaan Triton zenden.

het weer

J°ÊL EN ONBESTENDIG
een zwaar bewolkt

ij enype met van tijd tot tijd
Jen of motregen; Er is wei-

■ ■> vvind en de middagtempe-
ll'Uur bedraagt 18 graden.
/ Jrgen is het neerslaggebied

en krijgen we
(j*st wolkenvelden ook zon-
jj?e perioden met een kleine, 'enkans. De wind is dan ma-
ij uit richtingen tussen
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&er worden dan 17 graden.
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\** actuele informatie be-kende het weer in Limburg
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Scheervlucht
De Voyager-2 raasde gistermorgen
om 06.00 uur (Ned.tijd) op een hoog-
te van 4.800 kilometer over de
noordpool van de blauwe planeet.
Na de scheervlucht verdween de
sonde ongeveer een uur in de scha-
duw van het enorme hemellichaam
en zette koers naar Triton. Na onge-
veer vijf uur passeerde de Voyager
de maan op een afstand van 38.000
kilometer.

De foto's en gegevens bereikten pas
na vier uur en zes minuten het volg-
station in Pasadena. Zoveel tijd was
nodig om de afstand naar de Aarde
te overbruggen. De ontvangen gege-
vens toonden aan dat de sonde nog
steeds goed functioneerde.
Kort voor het bereiken van de kort-
ste afstand tot de gas-planeet moest
deVoyager eenring van ijs en brok-
ken steen passeren die Neptunus
omgeeft. Een botsing met een voor-
werp ter groottevan een kiezelsteen
zou de met een snelheidvan 100.000
kilometer per uur voortrazende son-
de waarschijnlijk hebben vernie-
tigd.

IJs
Enkele uren voor de scheervlucht
over Neptunus ontdekte de Voya-
ger nog twee nieuwe manen. Daar-
mee kwam het aantal bekende Nep-
tunus-manen op acht. Uit andere
opnamen van de een ton zware
ruimtesonde blijkt voorts dat Nep-
tunus omgeven is door twee ringen
van ijs en gesteente. Neptunus zeil
bestaat uit waterstof, helium en me-
thaan.

De Voyager-2 heeft sinds zijn lance-
ring in 1977 een reeks verbluffende,
opzienbarende beelden van Satur-
nus, Jupiter en Uranus naar de Aar-
de gezonden. Leerboeken zullen als
gevolg van nieuwe gegevens her-
schreven moeten worden.
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VVD wil Wiegel
en Winsemius

op ministerspost
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De WD overweegt
aan het einde van de verkiezings-
campagne Hans Wiegel en Pieter
Winsemius naar-voren te schuiven
als kandidaat-ministers in een vol-
gendkabinet. Met het van stal halen
van deze oud-ministers, die beiden
nog steeds zeer populair zijn in
WD-kring, hopen de liberalen iets
van hun verlies te kunnen goedma-
ken.

Al eerder zei lijsttrekker Joris Voor-
hoeve, dat hij Wiegel op zijn lijstje
had staan als kandidaat-minister.
De Friese commissaris van de ko-
ningin ontkende toen met Voorhoe-
ve over zijn kandidatuur te hebben
gesproken, maar sloot zijn terug-
keer in de landelijke politiek ook
niet helemaal uit.

Oud-minister Winsemius staat als
laatste op de kandidatenlijst van de
WD voor de Tweede Kamerverkie-
zingen van zes september. Tijdens
het eerste kabinet-Lubbers heeft hij
als minister van Milieu grote popu-
lariteit en bekendheid opgebouwd.
Van deze ex-minister is bekend dat
hij wel weer een plaatsje in hetkabi-
net ambieert.

Hij kan daarbij rekenen op steun
van premier Lubbers, diebij de laat-
ste formatie al liet blijken liever
Winsemius dan De Korte naast zich
te hebben als vice-premier. Dat luk-
te toen echter niet, waarna Winse-
mius de politiek (tijdelijk) verliet.

Kabinet: meer
gokken, maar

minder illegaal
DEN HAAG - Het aantal legale
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Zwaargewonde
bij schietpartij
in Roermond

Van onze verslaggeve
ROERMOND - Bij een schietpartij
gisternacht in Roermond is H.L. le-
vensgevaarlijk gewond geraakt.
Een tweede slachtoffer, de 30-jarige
Y.B. liep een schotwond in zijn
rechterbovenarm op en is na behan-
deling in het ziekenhuis in verzeker-
de bewaring gesteld. In totaal zijn
drie verdachten aangehouden. Eén
verdachte is voortvluchtig, en de
zwaargewonde H.L. verblijft in het
ziekenhuis.
De schietpartij vond rond 02.00 uur
plaats aan de Lovaniostraat in hetRoermondse Veld, na een vechtpar-
tij waarbij vijf buitenlanders vanMarokkaanse afkomst betrokkenwaren. Aanleiding was een interneruzie over het vernielen van inboe-del in het pand Lovaniostraat 33. Depolitie sluit niet uit dat drughandel
de werkelijke oorzaak is, al bestaatdaarover nog geen duidelijkheid.

Kabinet bereikt
akkoord over

begroting 1990
DEN HAAG - Het demissionaire
kabinetLubbers/De Kcrte heeft gis-
teren overeenstemming weten te
bereiken over de rijksuitgaven in
1990. Ook over de arbeidsvoorwaar-
den voor ambtenaren tn trendvol-
gers zijn de ministers let eens ge-
worden.

Na afloop van de vergadering van
de ministerraad wilde pr?mier Lub-
bers slechts kwijt dat .et kabinet
'een goede oplossing hfeft gevon-
den en wat betreft lastendruk en fi-
nancieringstekort blijft linnen de
kaders van het regeerakk>ord\ Vol-
gens de premier - die orgvuldig
vermeed welk cijfer dan cok te ver-
melden - zou het financieringste-
kort ook nog wel iets lagtr kunnen
uitvallen, dan de beoogde 5,25 pro-
cent.

Het kabinet vergadert volgende
week nog wel over de telsten van
de Miljoenennota, maar ce beslui-
ten erover zijn volgens LiDbers nu
genomen. Mededelingen o\er de be-
groting worden officieel jerst op
Prinsjesdag - door dekoniigin - ge-
daan.

VS helpen in
strijd tegen
drugsmafia

WASHIivjxON - Washington heeft
de Colomb"anSe regering gisteren
voor 65 miljo^ dollar aan vooral
militaire hulp toe^egd ais bijdra-
ge in haar strijd tego-, de drugsma-
fia. Deze heeft gedrei,^ <}at tien
rechters zullen worden geu- ocj voor
iedere handelaar die aan u yg
wordt uitgeleverd.
Het geld komt uit een speciaal potje
waarover het Witte Huis beschikt
voor urgente gevallen. De hulp be-
treft mede verbindingsapparatuur,
vliegtuigen en helikopters om de
'mobiliteit' van de Colombiaanse
troepen tevergroten. Het eerste ma-
terieel zal begin volgende week
worden afgeleverd. Witte Huis-
woordvoerder Fitzwater zei dat de
Colombiaanse president, Virgilio
Barco die vorige week de noodtoe-
stand afkondigde en daarmee de
jacht opende op de drugsmafia,
Washington niet om troepen heeft
gevraagd.

Voyager-2
passeert
Neptunes

(ADVERTENTIE)

KAPPA doet de zomer-
collectie wegvoor "Last minute" prijzen

KAPPA T-shirts *)Q m49,- 59,- 69,95 en 79,90n0w £ #"

Overhemden, sweatshirts, luxe QQ m
T- shirts 69,90 85- 99,-now O#"
Overhemden, sweatshirts,
joggingbroeken,streepshirts AQ a
79,- 99,- 119,-now

Luxe sweatshirts CQ _-
119,- 139,- 145,-now «? #"

Wollen truien, katoenen truien, j^
overhemdenen sweats AQa119,- 139,- 169,-now UT»
Jeans 135,-Anorakjack 269,-
Jack 298-sportschoenen Qüa
159,- now *w W»

ÊkiCC datkan jeniet latenliggen.
|fC*l" Kom vandaag nog

en kijk meteen even naar de juist
binnengekomen nieuwewintercollectie

M. ". HEERLENAiVl SAROLEASTRAAT

Kappa Shop

(ADVERTENTIEj

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

-IFIVE POCKET STORE
SAROLEASTRAAT 43

HEERLEN

Lekker uitslapen,
lekkerbmnchen,

heettike zondag!

Doeeenswat anders met dezondag. 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 omlUsnJ^^^^^^*Bo3|jW§m_J

E____m_hiv'!pvh_q
-^^^ Voor kinderen maken wij

daar graag 16 gulden plus eenkwartje van
Heerlijke zondag!

Meesterlijk eten, «^flaifey
\brsteliikskpen:"WL_

I 1 I Groene Boord 23. 6411 GE Heerlen, iel 045 713846
Alle kamen voorzien van bad, Jooctu. toilet, KTV.
radio, telefoon, broekenpcrv minibar en haarfohn

:%»\>lfc.W,*p. TÏSVS, gg
C^\.\ftf^.rw& CO
rvutwaw tover. \<te<a «V
AUTOTRONiC 3Off. PTT-hoofddealer o

♦ Zie verder pogino 15

(ADVERTENTII)

fjURGENII AUTO ILeasing!
inf^^o4s-46333^J

INTERGARDE B.V.

baron van hövellstraat 85
postbus 5065
6202 we maastricht
tel. 043-2530 33

inbraakbeveiligingsinstallaties
brandmeldinstallaties
gesloten t.v.-circuits
toegangscontrolesystemen
interkominstallaties
terreinverlichting

iPfeuneio
B>__iMlBeveiliging,-

Installateur

OPtEI D I N G
A AA B I
HEi en HE2, T2, HS2 en HS4
Voor meer informatie: Heerlen, AenS (045)712106 Maastricht,
Studiecentrum (043) 624810 Sittard, Site (04490) 90475

1 ' "4 I "

MAVO, HAVO, ATHENEUM, TALEN, INFORMATICA, PBD,

OPEN DAG
MBA, SPD, MEAO, KUNST EN KULTUUR. ADVIES- EN

27
STUDIECENTRUM " ZUIDLIMBURGS AVONDCOLLEGE,

AUGUSTUS
VOLKSUNIVERSITEIT, BASISEDUCATIE, BEDRIJFSOP-
LEIDINGEN. ZONDAG VAN 11.00 TOT 16.00 UUR
DIEPENBROCKSTRAAT 15, HEERLEN (045) 712106 1712856I *t... trr... gr... dlaksü?

(ADVERTENTIE)

DE LIMBURGSE *"WPERSONEELS &C\DS
Vandaag op de pagina's

6-8-16-18-19-27-41



Schilderijen
van Nora Postma

exposities
MAASTRICHT - De Belgische
Nora Postma exposeert tot en
met 16 oktober schilderijen in de
Kamer vanKoophandel te Maas-
tricht. Postma is werkzaam als
vakleerkracht Beeldende Vor-
mingaan een basisschool teReu-
ver. In haar schilderijen probeert
zij te ontkomen aan de strakke
vormen waardoor onze maat-
schappij beheerst wordt, door
meer af te gaan op haar intuïtie,
zodat de omgeving weer natuur-
lijker en organischer van vorm
wordt. Dit wordt benadrukt
doordat zij haar schilderijen uit-
snijdt langs de streken van het
penseel. De expositie is te be-
zichtigen van maandag t/m vrij-
dagvan 8.30 tot 16.00 uur.

Vijfde inter-Limburg
expositie bij ABP

HEERLEN - Tijdens de voor-
laatse expositie in het kader van
150 jaar beide Limburgen wordt
in het hoofdgebouw van het
ABP te Heerlen werk getoond
van twee Belgische beeldhouw-
sters en een Nederlandse schil-
der/fotograaf. . Morgenmiddag
tussen 14.00 en 17.00 uur is de
tentoonstelling gratis toeganke-
lijk. Wim Tonnaer en Peter Soe-

ters zorgen voor demuzikale om
lysting.

Sabine Borgerhoff en Marina
Jans, afkomstig uit respectieve-
lijk Alt Hoeselt en Hasselt tonen
speelse plastieken. Hun beelden
en constructies zijn zowel afzon-
derlijke als gezamenlijke projec-
ten. Ruud Lammerink, die
woont en werkt in Maastricht,
maakt foto's die op linnen wor-
den geplakt en dan zodanig in
het schilde.'ij worden verwerkt
dat niet m.er te achterhalen is
waar de foto precies ophoudt en
het schildery begint.

Schilderijen van
Manfred Hürlimann
LANDGtAAF - In galerij Ipo-
mal, Kekberg 2 te Landgraaf,
wordt norgenmiddag om 15.00
uur een expositie geopend met
werk >an de Zwitsers/Duitse
kunsteraar Manfred Hürlimann.
De tenoonstelling loopt tot en
met 24 eptember en is te bezich-
tigen \an woensdag tot en met
zondagvan 13.00 tot 20.00 uur, op
vryda.tot 20.00 uur.

Manfred Hürlimann, in 1958 ge-
boren, woont en werkt in Nürn-,
berg. Begonnen als schilder in
kerken, houdt hij zich nu bezig
met schilderen en tekenen. Hy
schildert grote beelden in
acrylkleuren, vaak meerdere by
elkaar horende schilderyen met
enkele figuren. Thema is de
mens in zyn existentioneel be-
staan, in zijn alleenzijn en in zijn
drang naar vereniging, in de
grenszonen van totale isolatie en
van de gewelddaad. Handen en
hoofd, waarmee de mens grijpt
en begrypt, zijn vaak onherken-
baar gemaakt: gedeformeerde
schedels, in wonden opgeloste
gezichten, bloedende armstom-
pen en koude, geweldadige am-
putaties.

Kunst en
politiek

SITTARD - Een actueel thema
heeft de expositie die morgen-
middag vanaf 14.00 uur loopt in
het Sittardse kunstcentrum De
Melkfabriek aan de Agricola-
straat 73: kunst en politiek. Kun-
stenaars uit Duitsland, Neder-
land en België tonen er tot 17

september hun werken. De ex-
positie is op de zondagen 3,10 en
17 september te bekijken tussen
14.00 en 18.00 uur.

De tentoonstelling in De Melkfa-
briek wil een beeld geven van de
relatie tussen kunst en politiek

op dit moment. Direkte aanlei-
ding vormen de naderende ver-
kiezingen en de Europese een-
wording. De Stichting Kunst-
kontakt wil onderzoeken in hoe-
verre er eenrelatie bestaaten hoe
tegenwoordige kunstenaars daar
uiting aan geven. De estethische
kwaliteit van het werk is dan ook
ondergeschikt aan de inhoudelij-
ke en informatieve kwaliteit. De
expositie toont een veelheid aan
uitingsmanieren zoals beelden,
schilderyen, installaties, perfor-
mances en videoprodukties. De
tentoonstellingsruimte is uitge-
breid met het buitenterreinen de
kelderruimte. Twee Belgen, elf
Duitsers en vijf Nederlanders
zullen er hun werk tonen.

" Schilderij van Ruud
Lammerink, te zien bij het
ABP.

kunst

Martin Keulen en Theo Wintels schoonschrijvers in hart en nieren

Tentoonstelling en nieuwe
boeken over kalligrafie

door jos frusch
BRUNSSUM - Kalligraferen
monnikenwerk? Misschien
voor de historicus, die denkt
actn oude kloosters, dikke
blekwerken, gestyleerde let-
ters en bladgoud, maar zeker
niet voor Martin Keulen uit
Doenrade, onderwijskundige
en verbonden aan de School-
begeleidingsdienst te Sittard
en zijn zwager Theo Wintels,
decent tekenen en handvaar-
digheid in Maastricht en even-
al? Keulen in het bezit van het
diploma MO (schoon)schrij-
ven. Martin Keulen weet alles
van de pedagogische kant van
kalligrafie, Theo Wintels is in
staat er een artistieke dimen-
sie aan te geven. Tot en met 9
september laat hij met de ten-
toonstelling 'Moderne kalli-
grafie' in Dr Brikke-oave te
Brunssum zien welke verras-
sende resultaten kunnen wor-
den bereikt wanneer kalligra-
fisch vakmanschap met een
creatieve saus wordt overgo-
ten. Tegelijkertijd presenteert
Martin Keulen er zijn driedeli-
ge schrijfcursus kalligrafie
voor volwassenen, die hij sa-
men met de Brabantse Corry
van Eerd heeft samengesteld.

Tijdens een cursus van 'Sciptores',
de Nederlands/Belgische vereni-
ging van kalligrafen, kwamen de
beide schrrjfpedagogen zon drie
jaar geleden op het idee een driede-
lige schrijfcursus voor kinderen te
maken. „Uitgeverh' Canticleer vond
de doelgroep echter te smal", aldus
Martin Keulen. „Liever van 9 tot 90

danvan 9 tot 12 jaar, vonden ze. Met
die opdracht zijn we aan het werk
gegaan." Deze dadendrangheeft ge-
resulteerd in de serie 'Leren Kalli-
graferen', die bestaat uit drie werk-
boeken - Italic, Gotische Schrift en
Humanistische Minuskel. Een van
de weinige series, waarin via een ge-
lede, didaktisch verantwoorde, op-
bouw een groot publiek wegwijs
wordt gemaakt in de wereld van de
schoonschrijverij, vindt de auteur.
„Door de uitgebreide instructie en
oefenstofen de korte historische in-
leiding in een voor iedereen begrij-
pelijke taal kan de methode zelf-
standig gebruikt worden."ledereen,
die over de vereiste motorische
vaardigheden beschikt - iedereen
diekan schrijven dus - kan via deze
nieuwe methode leren hoe je de di-
verse lettersoorten onder de knie
kunt krijgen. „Een prachtige hob-

by", vindt de auteur, „die toewij-
ding en concentratie vereist, maar
die je wel in staat stelt een persoon-
lijke toets te geven aan zaken die je
de moeite waard vindt; een uitnodi-
ging, een bedankbriefje of een ge-
boortekaart."

MartinKeulen geeft zelf ook cursus-
sen aan mensen die zich voor hun
plezier ofvoor hunwerk (leerkrach-
ten bijvoorbeeld) willen bekwamen
in de kalligrafie. En als onderwijs-
kundige geeft hij leerkrachten van
basisscholen les in het schrijfonder-
wijs. „Schrijven is op de Pabo's te-
ruggebracht van tachtig naar acht-
tien uur. En dat is te merken ook.
Men beheerst de didaktiek en de
vaardigheid niet meer", aldus Keu-
len, die met zijn boeken zowel de
onderwijsdoelgroep als de pu-
blieksdoelgrpep probeert te berei-

ken. Hij heeft er alle vertrouwen in
dat zijn boeken hun weg naar de le-
zers (schrijvers!) zullen vinden. „In
tegenstelling tot de meeste boeken
over kalligrafie, die op de markt
zijn, wordt in onze serie hetkalligra-
fisch schrhven specifiek aange-
leerd. Weinig theorie, veel praktijk,
dat is de enige manief om het te le-
ren. Al moet je wel veel geduld en
tijd hebben."
In de Middeleeuwen werden de
door scriptoren gekalligrafeerde
boeken door illuminatoren versierd
en van miniaturen voorzien. Bij
Theo Wintels, Brabander van origi-
ne, zijn beidekwaliteiten in één per-
soon verenigd. Hij is artistiek gaan
spelen met de vaardigheden die
zich als kalligraaf én als tekenleraar
heeft eigengemaakt. „Je komt dan
op een punt, dat je je gaat afvragen

of de teksten altijd leesbaar moeten
blijven",vertelt Wintels, die ook het
kalligrafisc'h handwerk nog steeds
beoefent, o.a. bh' het schrijven van
de buis, die hij voor de Rijksuniver-
siteit Limburg vervaardigt. „Je kunt
een vaas realistisch tekenen of ver-
talen in lijnenen kleuren. Dat kun je
ook met letters doen. Zo is het mo-
gelijk op een meer abstracte manier
de sfeer van een tekst te visualise-
ren, er een bepaalde spanning in te
brengen."
Theo Wintels begint met een aqua-
relachtige ondergrond, waarop hij
kalligrafisch teksten aanbrengt en
daarna in een gemengde techniek
met olieverf, Arabische gom, blad-
goud en papier de juiste sfeer pro-
beert te treffen. Op die manier
slaagthy erinzijn persoonlyke emo-
ties in beeld te brengen en het for-
mele van de kalligrafische techniek

met het informele van het artistiek
proces te verbinden.

Hoe dat precies uitzietkunt U gaan
bekijken in Dr Brikke-oave, waar
tot 9 september 42 kunstwerken van
Theo Wintels te bewonderen zijn.

" Martin Keulen met zijn drie kalligrafie-werkboeken " Gemengde techniek 'De bus uit Dachau' van Theo Wintels, te zien in Dr
Brikke-oave.

en verder...

... toont galerie Artisart, Grote
Gracht 43 te Maastricht, werk
van de in Heerlen geboren kun-
stenaar Hans Hansen. Tot en met
30 september is de expositie van
dinsdag tot en met zaterdag van
13.30 uur tot en met 17.30 uur te
bezichtigen.

...is vanaf31 augustus in Venster
86 aan de Steenweg te Sittard
werk te zien van Rien van Leeu-
wen. Tot en met 24 september
geopend van woensdag tot en
met zaterdag van 12.00 tot 17.00
uur.

recept
Gevulde bloemkool
Benodigdheden voor 4 personen:
400-500 g gehakt naar keuze, 1 grote
stevige bloemkool, 1 ei, 3-4 el broodk-
ruim, fijne Limburgse mosterd, bo-
ter, 2-3 el geschaafde amandelen.
Maak bloemkool schoon en kook in
water met snufje zout exact 6 minu-
ten. Dompel in koud water, laat
bloemkool helemaal afkoelen en uit-
lekken. Maak gehakt aan met losge-

roerd ei, broodkruim 1 tl mosterd,
zout, peper uit de molen en snufje
nootmuskaat of gemalen foelie. Hol
bloemkool aan onderkant uit. Zorg
ervoor dat de roosjes aan elkaar blij-
ven zitten. Vul met gehaktmengsel.
Beboter dubbelgevouwen vel alumi-
niumfolie en verpak daarin bloem-
kool. Leg deze daarna iets onder het
midden van de reeds tot 225°C. -
stand 5 - voorverwarmde oven. Tem-
per direct na sluiten oven tot 200°C. -

stand 4. Keken op oventyd van 20-25
minuten. Rooster intussen geschaaf-
de amandelen en laat afkoelen. Haal
bloemkool uit verpakking en leg met
de roosjes naar boven op voorver-
warmde schaal en strooi er de geroos-
terde amandelen over.
TIP: Eventueel kan een kaassausje
over bloemkool geschonken worden
en dan eventueel alsnog met amande-
len bestrooien.

hub meijr

Museumjaarkaart
wordt duurder

HEERLEN - Met ingang van vol-
gend jaar wordt de museumjaar-
kaart tien gulden duurder. Volwas-
senen betalen dan veertig in plaats
van dertig gulden voor de kaart
Voor de bezitters van een 65+ PBB
wordt de kaart vijf gulden duurder
en kost dan 25 gulden. De prijs van
de jeugdkaart(15 gulden) wordt nie'
verhoogd, maar daar staat tegen-
over dat de leeftijdsgrens die recht
geeft op zon kaart wordt verlaagd
van 25 naar 18 jaar.
Volgens Lucas Van Gent, hoofd se-
cretariaat van de Stichting Mu'
seumjaarkaart, moet de verhoging
gezien worden als 'een inhaal^8'

noeuvre'. „In het verleden was d*
jaarkaart zeer goedkoop. Als je b^denkt dat de toegangskaartjes voO
sommige musea zeven gulden kos-
ten, dan wordt al gauw duidelijkda'
dertig gulden voor een jaarkaartere
weinig is." Het geld dat de Stichting
ontvangt door de verkoop van d'
jaarkaarten wordt, volgens een b*.
paalde verdeelsleutel, over de ver-
schillende musea verdeeld. VaiJGent: „ Door het geringe bedrag dal
voor de kaart betaald moest worde?
dreigden een aantal musea te wel'
nig.inkomsten te krijgen. Vanda^
de verhoging."

Oplossing van gisteren:

ATTRACTIE
T -LAKEI-N
LK-PEL-PO
AAP-N-POR
SNOR-WARM
-TOÉRIST-
TOLK-PERS
ROS-T-NET
AR-R UK-TE
A-GELID-N
GOEDENDAG

cryptogram

Horizontaal:

1. Belangrijkste tijd van de staf? (13); 8.
Gesmolten omdat klanten er maling aan
hebben? (9); 10. Het rund van de omroep
vindt vin de sloot! (5); 11. Onzin, de koffie
is niet sterk! (5); 12. Scholier die duidelijk
niet blijft zitten (9); 13. Zulk een aanblik
doet gedenken (7); 15. Slaapplaats op
schepen? (6); 18. Die hoeft u per se niet
uitsluitend op een heuvel te krijgen! (6);
20. Dergelijke beschadigingen kan men
niet goed strijken! (7); 22. Moet de arts
China verlaten omdat hij als een tegenstan-
der van alle gezag wordt beschouwd? (9);
24. Daarmee is niets te beginnen! (5); 26
Gewas uit water (5); 27. Dubbel zo saai?
(9); 28. Collega van een musicus? (13).

Verticaal: Mi
1. Satirische vlasbewerker? (8); 2. v«,
ligplaats, voor een aanvoerder w
hoofd? (5); 3. Weet u dat de plattelands^-
woner door het gebruik van doping een j
stootje heeft veroorzaakt? (9); 4. Diejl^
het land aan de natuur met zoveel gewfy
5. Zijn werk is bijzaak! (5); 6. VerkooP e,slager ook levers? (9); 7. Dit is dus bBU
dwaas (6); 9. Stof afkeuren (5); 14■*]zoekschrift van iemand die in gevaar Jt(9); 16. Voor één van vier brengt het9^(9); 17. Mythologisch wezen uit deJy
dogne (8); 19. Dit schrijven is van t^J-,
Piet (7); 20. Met blote hand niet te pa^l
(5); 21. Is hij met een smoesje uit dey
telstad gekomen? (6); 23. De beste *vj
(5); 25. Zonder zuster in hetklooster zo"
achter zijn (5).

Uitgeversmaatschappij

Limburgs Dagblad
Directie:
mr. F.A.M, van HellemoniK
K.J. Verwer
Hoofdk mtoor:
In de Cr mer 37
6411 RJ- Heerlen
Bank: ABN Bank Heerten

rek.no. 57 75 35 935
Giro: 10 35 100
Tel. abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren: .j
Brunssum
Geleen
Heerlen-Centrum t>4s'„JiS
Kerkrade 045-452932/*^
Maastricht °4%ïif
Schaesberg 045„ 8*
Roermond 04750'
Sittard 04490" jj
Valkenburg 0440»'1
FaXS 7_#
redactie 045-^advertenties 045'
Telex: ~|

redactie ?:ïoverige afdelingen
Abonnementsprijs0 , i
bij vooruitbetaling te *oii%li
per kwartaal \ }ln
per maand

y limburgs dagblad
Zaterdag 26 augustus 1989 "2

sagarmatha panda en de vakantievoerder



D66: hogere
salarissen

Voor leraren
s^ ERDEN - De aanvangssalaris-
ögg .Van leraren moeten omhoog.
djt 'lijsttrekker Van Mierlo noemde
\ B'steren in Woerden één van de
v6 egelen die nodig zijn om de
t- °edering in het onderwijs tegen
> gaan.
"f rit- ■leta eigt een desastreus tekort aan

?n' vooral m exacte vakken, al-
£ Van Mierlo. Buiten het onder-
Du8 kunnen afgestudeerden veel
BjJ* verdienen. Door de achter-
innen in het onderwijs is de moti-
l<Je,Van 'de mensen diehet moetenHj-n' gedaald tot het nulpunt. Vaneno wees erop dat de overheid
\\ actie 'Kies exact' meisjes sti-
öJeert meer B-vakken te doen.
Iq^1 Hioet zij ook de voorwaarden

.ePpen om deze leerlingen goederWijs te geven, vindt hij.

Turkenhouden
internationale

trein tegen
C_7

Kj^-ARa - De reis van de expres-
O Van de Westduitse stad Mün-
(l^ naar Istanbul in Turkije ein-
Vf gisteren aan de Bulgaars-

K"a te grens- De autoriteiten in An-
W D_sloten daartoe om een einde
<(JJ aken aan de stroom etnische

en uit Bulgarije, die al maan-
atlg hun land binnenkomt., _^h ra sloot afgelopen week al de,wSovergangen voor het gewone

rfy,eer- Besloten werd nu x>ok de
|■ fcC tegen te houden, omdat de af-
!% Peti dagen vele vluchtelingen
Hu visum Per trein Turkije bin-

ihk amen- Turkije heeft de afge-
Vn drie maanden al ruim 300.000r VSche Turken uit Bulgarije opge-

'rVetl' e z'c^ onderdrukt voelen
'Kj ona- Het land heeft zich bc-

'Vi^^laard ook de nog ruim eenr %JGn resterende uit haar land
'Sa ende Bulgaren toe te laten,
I \r

r laat dat afhangen van een
inkomst met Sofia.

President SriLanka ontsnapt aan aanslag
"kJ^MBO - De Srilankaanse pre-
K$tat. Ranasinghe Premadasa, is
S> r&n ternauwernood ontsnapt
*V^n moordaanslag die werd ge-
S r\ oor extremistische Singale-

rebellen, waarschijnlijk le-
%p^ari het radicale Volksbevrij-

sffont (JVP), gooiden drie zelf-
%t*?kte bommen naar de presi-
**s 'éle auto en volgauto's. Zeker
v Personen raakten gewond.

Verdeling
Uiteindelijk heeft het kabinet de
knoop doorgehakt en Van Dijk zijn
zin gegeven: twee procent. Deze zal
als volgt worden verdeeld: alle amb-
tenaren krijgen 0,9 procent verho-
ging; daarbovenop is er voor extra
salarisverhogingen (incidenteel)
nog eens 0,6 procent beschikbaar;
voor de hard werkende ambtenaren
wordt een prestatiebeloning be-
schikbaar gesteld van 0,25 procent
van de totale loonsom; voor be-
roepsgroepen die maar moeilijk te
krijgen zijn is nog eens 0,25 procent
beschikbaar.

De ambtenarenbonden zullen naar
verwachting dit bod van het kabinet
veel te mager vinden. In navolging
van de verpleegkundigen, willen zij
ruim vijf procent extra.

'Heet najaar'
Dat hoeft overigens niet alemaal in
salaris, ook werkgelegenheidsmaat-
regelen mogen daaruit worden be-
taald. Eerder hebben debonden een
'heet najaar' met veel acties voor-
speld, als het kabinet niet aan hun
eisen tegemoet zouden komen.

Pakistaanse
Fokker vermist
ISLAMABAD -In Pakistan is in de
nacht van donderdag op vrijdag
kort na de start van een vliegveld in
de noordelijke stad Gilgit een Fok-
kertoestel verdwenen met 49 perso-
nen aan boord. Dit is gisterenverno-
men in officiële kringen in de Pakis-
taanse hoofdstad Islamabad.

Een zegsman zei dat het vliegtuig
met bestemming Islamabad donde-
racht om 00.34 uur (onze tijd) op-
steeg in Gilgit dat in de Karakoram
bergketen ligt. De toren verloor 18
minuten na de start alle contact met
het toestel, waarna onmiddellijk
een militaireC-130 de lucht werd in-
gestuurd voor een zoekactie in het
grensgebiedmet India, China en Af-
ghanistan.

Overleg
De Westduitse bondskanselier Hel-
mut Kohl en minister van Buiten-
landse Zaken Hans-Dietrich Gen-
scher hebben gisteren een gesprek
gehad met de Hongaarse premier
Miklós Nemeth over de problemen
met de naar schatting 150.000 a
200.000 DDR-burgers die momen-
teel in Hongarije zijn en vermoede-
lijk niet terug willen naar de DDR.
Nemeth bracht samen met zijn mi-
nister van Buitenlandse Zaken
Gyula Hom onverwacht een bezoek
aan Bonn.

Na het gesprek dat vier uur duurde,
zei het ministerie van Buitenlandse
Zaken in Bonn dat Hongarhe meent
dat de oplossingvoor de problemen
in eerste instantie moet worden ge-
vonden door de Bondsrepubliek en
de DDR. Wel wil Hongarije beide
landen verzekeren van zijn steun
om een oplossing te vinden.

Ministers Ruding en Smit -Kroes tegen

Kabinet: twee procent
extra voor ambtenaren

Van onze parlementaire redactie
*^N HAAG -De ambtenaren krijgen er volgend jaar twee pro-
etrt loonruimte bij. Dat heeft het kabinet gisteren besloten, na

dagenlange discussie die hoog opliep. De ministers Rv-vng (Financien) en Smit-Kroes (Verkeer) stemden tegen deze

Al sindshet begin van dezomer was
er een strijd gaande tussen de mi-
nisters Van Dijk (Binnenlandse Za-
ken) en De Koning (Sociale Zaken)
enerzijds en hun collegaRuding an-
derzijds over de loonruimte dievoor
de ambtenaren beschikbaar moest
komen. Ruding vond een procent
wel genoeg, terwijl Van Dijk en De
Koning aanvankelijk twee en later
zelfs twee en een half procent
eisten.

Deze week schoofRuding iets op in
de richting van zijn collega's, door
een verhoging van 1,3 procent voor
te stellen. Vice-premier De Korte
probeerde donderdag met een com-
promis-voorstel de strijdende par-
tijen tot elkaar te brengen. Hij stelde
voor de loonruimte op 1,8 procent te
stellen. Voor Van Dijk was dat te
weinig, voor Ruding te veel.

Organisaties van mensensmokkel beschuldigd

Hongarije verhindert
vlucht Oostduitsers

BOEDAPEST - Hongarije
heeft in de afgelopen dagen
verhinderd dat verscheidene
honderden Oostduitsers naar
Oostenrijk vluchtten. De
grenssoldaten hebben niet het
bevel om te schieten, zei de
plaatsvervangend comman-
dant van de grenswacht giste-
ren in het partijblad 'Nepsza-
badsag'. De tegengehouden
DDR-mensen worden naar het
binnenland van Hongarije te-
ruggestuurd. Getallen noemde
de militair niet.

Steeds meer Oostduitsers proberen
illegaal de grens tussen Tsjechoslo-
wakije en Hongarije te passeren.
Hongaarse grenswachten hebben
daar 14 Oostduitsers' aangehouden.
Tegen hen is een strafrechtelijk on-
derzoek ingesteld.

De militair beschuldigdeHongaarse
en buitenlandse organisaties van
mensensmokkel. Hij sluit niet uit
dat een Hongaarse charitatieve in-
stelling, die 700 Oostduitsers onder
haar hoede heeft, bh het smokkelen
van mensen betrokken is. Hij
spreekt berichten tegen dat grens-
wachten vluchtelingen in de benen
geschoten hebben. Zij hebben op-
dracht alleen waarschuwingsscho-
ten te lossen.

Maar het aantal Oostduitsers dat via
Hongarije naar Oostenrijk vlucht,
laat nog steeds niet af. In het.afgelo-
pen etmaal zijn zeker 300 inwoners
van de DDR illegaal de grens tussen
Hongarije en Oostenrijk gepas-
seerd, zo meldde de politie van
Eisenstadt gisteren. In meerderheid
reizen zij door naar de Westduitse
ambassade in Wenen, die hun aan
papieren helpt waarmee zij hunreis
richting Bondsrepubliek kunnen
voortzetten.

" Dit in België veelvuldig
voorkomende waarschu-
wingsbord aan het Udres
van wegpiraten en ande-
re slordige weggebrui-
kers, heeft nu ook in Ne-
derland 'vaste voet' aan
de grond gekregen. De
eerste 'zware voet-bor-
den' verschenen gisteren
langs wegen bij Breskens
in Zeeland. Met zware
voet wordt de voet be-
doelt, die het gaspedaal
te diep indrukt.

binnen/buitenland

Inzake cadmium, afvalstoffen en drinkwater

Kabinetneemt aantal

milieu-maatregelen

P^N HAAG - Het demissionaire
Lubbers heeft gisteren een
milieu-maatregelen geno-

?en- Wettelijke maatregelen tegen

* verspreiding van cadmium, te-jp het storten van afvalstoffen in

'* oppervlaktewater en voor be-
van de drinkwatervoor-

jteningkregen de goedkeuring vanQe Ministerraad.
et importeren en verspreiden van

wordt nu ook met een mi-
pterieel besluit aan banden gelegd
f 1beperkt tot de 'essentiële toepas-
Jjëen', hoewel op dit gebied reeds
"^kele convenanten (afspraken op

vrijwillige basis) met het bedrijfsle-
ven zijn afgesloten. Volgens het ka-
binet zijn, gelet op de grote hoeveel-
heid cadmium die wordt gebruikt,
ook wettelijke maatregelen nodig.

Bij het storten van grote hoeveelhe-
den afvalstoffen in het oppervlakte-
water wordt voortaan een milieu-ef-
fect rapport verplicht. De MER-
plicht geldt nu alleen voor het stor-

ten van afvalstoffen in of op de bo-
dem. De uitbreiding van de MER-
plicht is onder meer van belang bij
het storten van grote hoeveelheden
baggerspecie in het oppervlaktewa-
ter.

Het kabinet heeft verder uitvoering
gegeven aan de EG-richtlijn voor
het grondwater door kunstmatige
infiltratie ten behoeve van drinkwa-
ter aan een vergunningstelsel te bin-
den, waarbij de vergunning alleen
verleend kan worden wanneer er
geen gevaar is voor verontreiniging
van grondwater en het grondwater
onder controle staat.

'Minister-president kil in ivoren torentje'

Kok veroordeelt Lubbers'
uitspraak over uitkeringen
Van onze parlementaire redactie

LEEUWARDEN - PvdA-lijsttrek-
ker Wim Kok heeft premier Lub-
bers gisteravond verweten 'gewoon
verder te willen met de werkloos-
heid, met de groeiende inkomens-
verschillen, zonder last of rugge-
spraak. In zijn scherpste verkie-
zingstoespraak tot nu toe verweet
Kok in De Harmonie in Leeuwar-

den de CDA-lysttrekker 'gedachten
uit het kille isolement van het ivo-
ren torentje van de minister-presi-
dent.

De venijnigeaanval vanKok was in-
gegeven door een interview van
Lubbers, gisterochtend in het Alge-
meen Dagblad. Daarin zei de CDA-
er dat de uitkeringen 'geen achter-

stand' hebben op de andere inko-
mens. „In de jaren zeventig zijn de
uitkeringen fors opgetrokken. Dat
hebben wij rechtgezet," aldus Lub-
bers. Kok zei daarop: „Zon uit-
spraak gaat mij door merg en been.
Dit zijn uitspraken van een man die
niet meer tussen de mensen staat,
niet meer weet wat er leeft."
Volgens de PvdA-lijsttrekker blijkt

uit het interview dat Lubbers 'het
liefst met het WD-programma in
zee wil, want dat gaat volgens hem
de goede kant uit. De opmerking
van Lubbers dat de PvdA niet moet
tornen aan de belastingverlaging
noemde hij een 'onaanvaardbareka-
raktertrek van centrum-rechts: de
laagste inkomens krijgen de minste
zekerheid en de hardste boodschap,
de hoogste krijgen de hardste toe-
zeggingen en het meeste profijt.

Op milieugebied heeft de coalitie
van CDA en WD volgens Kok 'alle
maatregelen gewoon vooruitge-
schoven. Laat u niets wijsmaken.
Het was al lang bekend welke kant
het met ons milieu opging. De bitte-
re werkelijkheid is dat de PvdA ho-
gere offers voor het milieu moet vra-
gen, omdatLubbers heeft nagelaten
er voldoende in te investeren.

Fractie blij met advies Raad Jeugdbeleid

PvdA tegen verhoging
leeftijd minimumloon
DEN HAAG - De Partij van de Ar-
beid voelt er nietsvoor jongerenpas
op hun 25ste het minimumloon
voor volwassenen te laten verdie-
nen. Nu eindigt het minimumjeugd-
loon als jongeren 23 jaar worden.
Dat blijkt uit een gisteren versche-
nen reactie van de Tweede-Kamer-
fractie van de socialisten op het ad-
vies van deRaad voor het Jeugdbe-
leid van deze week.

Het advies over een samenhangend
inkomens- en arbeidsmarktbeleid
voor jongeren(ook studenten) bevat
volgens de PvdA wel de nodige
bouwstenen om het eigen beleid na-
der vorm te geven. De fractie is ver-
heugd dat deRaad de kabinetsvoor-
stellen afwijst om te bezuinigen op
uitkeringen van jongerenzonder re-
cente werkervaring. De socialisten
kunnen zich goed vinden in het
streven naar economische zelfstan-
digheid (bij 1050 gulden netto in de
maand) en de duidelijke koppeling
tussen arbeidsmarkt- en inkomens-
beleid (jongeren die een werkerva-
rings- of scholingsproject volgen
krngen een aanvulling tot het voor

hen geldende minimumloon).'

De PvdA kiest voor een systeem
waarbij alle schoolverlaters die lan-
ger dan een jaar werkloos zijn een
werkervaringsplaats wordt aange-
boden, met een volwaardige rechts-
positie.

Papandreou wil
niet getuigen in
bankschandaal

ATHENE - De voormalige Griekse
premier Andreas Papandreou heeft
gisteren geweigerd voor een parle-
mentaire commissie te getuigen die
een bankschandaal onderzoekt. De
nederlaag van Socialisten bh de par-
lementsverkiezingen is juni voor
een belangrijk deel toe te schrijven
aan deze affaireen andere financiële
schandalen.

Papandreou stuurde een brief aan
de parlementaire commissie waarin
hij vraagtekens zet bij de wettigheid
van haar oproep en van haar proce-
dures, zo is uit parlementaire bron-
nen vernomen. NaarPapandreou en
vier vroegere ministers wordt een
onderzoek ingesteld in verband met
de verduistering van tussen de 200
en 300 miljoen dollar (400 tot 600
miljoen gulden) bij de Bank van
Kreta. De voormalige bewindslie-
den zouden tot gevangenistraffen
kunnen worden veroordeeld indien
het parlement hun onschendbaar-
heid opheft en daarmee deweg vrij-
maakt voor hun berechting.

De bankier George Koskotas, die in
de Verenigde Staten vastzit in af-
wachting van zijn uitlevering aan
Griekenland, heeft functionarissen
van de Socialistische partij (PA-
SOK) van medeplichtigehid in het
bankschandaal beschuldigd. Vol-
gens Koskotas hadden zij een plan
goedgekeurd om rente-inkomsten
van rekeningen van de staat bij de
bank te verduisteren.

Vaticaan werkt
aan pauselijk

bezoek Libanon
VATICAANSTAD - Het Vaticaan
heeft gisteren gezegd pogingen te
ondernemen om op korte termijn
een pauselijk bezoek aan Libanon
te arrangeren. Het kon echter nog
geen datum noemen. Woordvoerder
Joaquin Navarro zei dat verschillen-
de mogelijkheden onder de loep
werden genomen om 'deze wens
van de paus' te kunnen uitvoeren.

Paus Johannes Paulus II heeft, de
afgelopen weken tweemaal een op-
roep gedaanvoor een staakt-het-vu-
ren in Libanon. De strijd tussen
christenenen Syriërs, waarbij intus-
sen meer dan 750 inwoners van Bei-
roet om het leven zijn gekomen,
noemde de paus 'volkerenmoord.
Hij heeft er bij Syrië op aangedron-
gen de artilleriebeschietingen van
de christelijke enclave te staken.
Een reis naarLibanon zou het eerste
bezoek van de paus zijn aan het
Midden-Oosten.

punt uit
Arrestatie

De politie van Kenia heeft drie*
personen gearresteerd in ver-
band met de moord op George
Adamson, de natuurbescher-
mer en leeuwenkenner die vo-
rige week samen met twee me-
dewerkers in een wildreservaat
in noord-Kenia werd doodge-
schoten. De krant Kenya Times
zei dat de politie drie mannen
had gearresteerd na een vijf da-
gen durende speurtocht in het
Kora wildpark.

Nidal
De groepering van de Pales-
tijnse terrorist Abu Nidal heeft
gisteren in een verklaring ge-
zegd '15 spionnen' te zullen
executeren om de moord op
een van haar hoge medewer-
kers te wreken. Wie deze spion-
nen zijn en wanneer zij worden
gedood werd niet bekendge-
maakt.

Gewond
De Zuidafrikaanse oproerpoli-
tie heeft gisteren zeker drie
middelbare scholieren ver-
wond toen zij het vuur opende
op jongeren die stapels auto-
banden in brand hadden gesto-
ken. De schoten vielen in Mit-
chell's Plain, een kleurlingen-
wijk in Kaapstad.

Moord
In de Noordierse plaats Rath-
friland is in de nacht van don-
derdag op vrijdag een 28-jarige
man door onbekenden in zijn
woning doodgeschoten. Een
zegsman zei dat de verantwoor-
delijkheid voor de aanslag nog
niet is opgeëist.

Brievenbus
Een elektronisch controlesys-
teem voor het lichten van de
brievenbussen van de PTT kan
landelijk worden ingevoerd.
Een proef van PTT Post in de
regio's Amsterdam en Rotter-
dam is succesvol verlopen.
Plaatselijke PTT-directeuren
mogen nu zelf bepalen ofzij het
systeem willen invoeren.

Toiletten
Zes van de tien toiletten op
jachthavens zijn bacteriolo-
gisch verontreinigd. Boven-
dien voldoet ruim 75 procent
van de jachthavens niet aan de
minimale normen die de
ANWB heeft opgesteldvoor sa-
nitaire voorzieningen. Deze lig-
gen overigens veel lager dan de
eisen die de Kampeerwet stelt
aan kampeerterreinen.

Duurder
Met ingang van volgend jaar
wordt de museumjaarkaart tien
gulden duurder. Volwassenen
betalen dan veertig in plaats
van dertig gulden voor de
kaart. Voor de bezitters van een
65+ pas wordt de kaart vijf gul-
den duurder enkost dan 25 gul-
den. De prijs van de jeugdkaart
(15 gulden) wordt niet ver-
hoogd, maar daar staat tegen-
over dat de leeftijdsgrens die
recht geeft op zon kaart wordt
verlaagd van 25 naar 18 jaar.

Munitie
De 28-jarige Remco Scharloo
uit Den Helder heeft in de dui-
nen, even ten noorden van de
strandafslag De Zandloper, een
Duitse bunker uit de Tweede
Wereldoorlog ontdekt met een
hoeveelheid munitie. De bun-
ker was tot voor kort met een
laag zand bedekt. In de bunker
stonden naar schatting zes kis-
ten met elk 15 pantservuisten,
(een soort handgranaten) en'
een aantal kisten waarin ver-
moedelijk geweren zitten.

Oproep
Lech Walesa heeft de Polen gis-
termiddag opgeroepen om niet
meer te staken zodat zij niet 'de
kans' verspelen die zij voor het
eerst in 45 jaar hebben gekre-
gen om democratisch gere-
geerd te worden. Walesa deed
met name een beroep op de sta-.
kende spoorwegarbeiders om
hun wilde staking te beëindi-
gen.

Explosie
In een woonwijk in Rome is'
een man om het leven geko-
men, toen in zijn auto een bom
ontplofte. De politie zei dat de
identiteit van de man moeilijk
kon worden vastgesteld, omdat
zijn lichaam ernstig was ver-
brand. De bom was bevestigd
onder de zitplaats van de be-
stuurder, aldus de politie. Elk
motief voor de aanslag ont-
breekt nog.

Bod
Het autoverhuurbedrijf Avis
Europe heeft een vriendelijk ■overnemingsbod van 896,5 mil- j
joen pond sterling (3,1 miljard
gulden) ontvangen van het in
Luxemburg gevestigde consor-, "tium Cilva Holdings. De spe-*
ciaal voor het bod opgerichte .
Cilva Holdings is voor 26,5 pro-'
cent in handen van het Ameri-
kaanse automobielconcern Ge-
neral Motors.
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Handhaven
De commissie-Langeveld heeft een
halfjaar detijd gehad zich een voor-
stelling te maken van de samenle-
ving over vijfentwintig jaar en de

\consequenties die dat moet hebben

"yt>or het onderwijs. „Een simpel le-
■ ventje leiden zit er niet meer in. Je
kunt je niet meer terug trekken en
rustig je gang gaan. Onderwijs is

""keihard nodig om je te handhaven,"
schetst de hoogleraar sociologie.
Kennis wordt steeds belangrijker.
Het is dus noodzakelijk dat kinde-
ken van school komen met een be-
hoorlijke portie 'harde kennis. Het
vakkenpakket moet breder worden:
jinformatica, milieubesef en de eco-
.nomie van het huishouden - Hoe
; werkt een computer, hoe leef ik ge-
tzond en hoe ga ik met geld om? -\ horen er straks ook by.

Opvoedkundig
\ Het 'pretpaket' behoort tot het ver-
I leden, alle talent moet worden ont-
■ wikkeld. Dat geldt zeker voor meis-
!jes en kinderen uit minderheids-
« groepen. Alleen een degelijke oplei-
, ding garandeert dat de jeugd van de
" toekomst zijn mannetje kan staan
\ en voorkomt sociaal economische
" tweedeling van de samenleving.
\ Campagnes zoals 'Kies Exact' die
» het ministerie van onderwijs de
j laatste jaren voert om meisjes over

>. te halenwis-, natuur- en scheikunde
j te kiezen in hun vakkenpakket,
I kunnen dan ook de goedkeuring
; van de hoogleraar wegdragen.

Maar het draait in de samenlevingI niet alleen om kennis. Veel nadruk-
j kelyker dan nu krijgen leraren een
■ opvoedkundige taak. Ouders heb-
\ ben het tegenwoordig moeilijk met
« het aanbrengen van normen en
J waardenen datzal voorlopig wel zo

' .

blijven. De school moet daarnaast
de basis leggen voor net aanleren
van sociale vaardigheden. Dat moet
planmatig gebeuren, maar er is geen
apart vak voor nodig. Het kan een-
voudig door leerlingen veel met el-
kaar te laten samenwerken. „Het
projectonderwijs in de jaren zeven-
tig was een ramp. Daar liep altijd
van alles fout omdat er te hooien tegras wat op poten werd gezet. Een
goede aanpak kan dat voorkomen."
De commissie-Langeveld voorziet
dat individueel onderwijs en onder-
wijs aan kleine groepen het klassi-
kaal lesgeven grotendeels vervangt.
Op die manier wordt betere tege-
moet gekomen aan de behoeften

van ieder kind afzonderlijk. Dat be-
tekent dat de 'klas' zoals we die nu
kennen vervalt. In wisselende groe-
pen - ingedeeld naar niveau en leef-
tijd - krijgen de leerlingen les van
verschillende leerkrachten. Enkele
leerkrachten samen zyn verant-
woordelijk voor een groep van tach-
tig tot honderdtwintig kinderen, zo-
dat er wel „een sociale groep behou-
den blijft."

'Aanbrengen normen,
waarden belangrijke
taak van onderwijs"'

Ervaringen
Het onderwijssysteem dat de com-
missievoor ogen heeft, verenigt ele-
menten uit verschillende vernieu-
wingsstromingen- Die zyn in het
huidige onderwijs al terug te vin-
den. „De ervaringen zijn gunstig,
dus we hoeven niet bang te zyn dat
we het onmogelyke willen." Lange-
veld erkent dat de commissie zich
niet op de eerste plaats heeft bezig-
gehouden met het „onmiddellijk
haalbare", maar de praktijkmensen
-drs. J. Visser-t Hooft en E. Veen-
stra - hebben er wel voor gezorgd
dat het gezelschap zich niet bezon-
digdeaan luchtfietserij.

De plannen van de commissie Lan

geveld raken ook de rechtspositie
van de leerkrachten diemoet er dus
wel achter staan, anders wordt het
niets en gaan de plannen dezelfde
weg als die voor Mammoetwet en
Middenschool. Het schrappen van
de regel dat de leerkracht die het
laatst binnenkomt, er het eerst uit-
vliegt als er minder leerlingen zijn,
zal de handen in onderwijsland nog
wel op elkaar krijgen. Veel minder
zeker is dat by het voorstel leer-
krachten de volledige werkweek „
„We weten niet hoeveeluur dat is te-
gen die tyd" - op school te laten
doorbrengen. „Wie geen les geeft,
begeleidt leerlingen, doet organisa-
torisch werk of ontwikkelt leerplan-

nen of lesstof."

Een belangrijke nieuwe taak voor
het onderwijs ziet de commissie in
het aanbrengen van de normen en
waarden. Het gaat om algemeen gel-
dende zaken als respect voor ander-
mans lijfen goeden het ontzienvan
het milieu. „Dat is allemaal niet
meer zo vanzelfsprekend tegen-
woordig," signaleertLangeveld. „Er
moet iemand zyn die een kind dat
papiertjes op de grond gooit in zyn
kraag pakt en hem ook alle andere
papiertjes laat oprapen."

De school moet kinderen leren zelf
keuzes te maken in het leven. Dat is
een moeilyke zaak. Mensen staan
bloot aan een stortvloed van infor-
matie en het is niet altijd duidelyk
wie dieverspreidt en met welk doel.
Kinderen moeten bijtijds leren die
informatiestroom te beoordelen en
daaruit een selectie te maken.

Het is niet allemaal nieuwigheid
wat de klok slaat. Zo gaat de com-
missieer vanuit dat de plannenvoor
de basisvorming - veertien vakken
in deeerste driejaren van het voort-
gezet onderwijs - doorgaan.Kleine-

re scholen voor voorgezet onderwijs
zullen fuseren, met als gevolg dat de
scholen omvangrijker worden.

De structuur van het onderwijs ver-
andert en de commissie verwacht
niet dat LBO en MAVO-scholen nog
een lang leven beschoren is. Ze
stuurt daar niet echt op aan, maar
ziet dat op termyn als een logisch
gevolg van de onwikkelingen. „Wij
willen dat beslist niet forceren."

binnen/buitenland

Hoogleraar: weg metpretpakket; alle talent moet ontwikkeld worden

'School straks individueler'
Van deredactie binnenland

LEIDEN - Het onderwijs
wordt in de toekomst
veel individueler. Leer-
lingen werken vaker dan
Inu zelfstandig met de
computer of voeren in
kleine groepjes een pro-
ject uit. De klassen zoals
wij die kennen, verdwij-
nen, net als de klasseleer-
Lkracht. Een groepje leer-
krachten draagt de ver-
antwoordelijkheid voor
jeen grotere groep leerlin-
gen die in wisselende sa-
.menstelling onderwijs
krijgt.

;Prof. dr H. Langeveld, voorzit-
ter van de commissie die in op-
bracht van de Algemene Bond
lyan Onderwijzend Personeel
.tAbop) een toekomstvisie ont-
wikkelde voor het basis- enVoortgezet onderwijs, is er van
jovertuigd dat de school er in
'het jaar 2015 heel anders uit
ziet dan nu. In welke richting
de ontwikkelingen gaan, staat
te lezen in de bundel 'De Be-
drijvige school.

.„Het wordt een school waar leerlin-
gen en leerkrachten aanzienlijk ac-
tiever bezig zullen zijn," meent Lan-
| geveld. „Dat moet ook wel, want de
|verschillen tussen de leerlingen zijn
"enorm en dat zal zo blijven. Denk al-
Jleen al aan de kinderen uit minder-
"heidsgroepen en het verschil in op-
I voeding tussen strenge ouders en
-ouders met heel vrije opvattingen."
'Het zou mooi zijn als we iedere leer-
ling een gouvernante konden ge-
Jven, meent Langeveld, maar bij ge-
" brek daaraan kunnen computers,
Jhet invoeren van modules - afge-
ronde brokken lesstof- en een an-
"^dere organisatie van de school soe-
-laas bieden.

" Prof. dr. H. Lan-
geveld: ,-Er moet
iemand zijn die een
kind dat papiertjes
op de grond gooit in
zijn kraag pakt en
het ook alle andere
papiertjes laat opra-
pen."

Kindtermen
De commissie heeft gezocht naar
een maatstaf dieouders in staat stelt
een 'goede' school uit tekiezen voor
hun kind. Eindtermen zijn daarvoor
heel geschikt meent de commissie.
En dat is opmerkelijk omdat de ge-
plande invoering van de eindter-
men op dit moment sterk wordt be-
kritiseerd. Het wekt dan ook nau-
welijks verbazing dat een van de le-
den, prof.dr.K. Doornbos, het met
dat advies niet eens is.

„Wy willen de eindtermen niet als
selectiemiddel voor leerlingen,
maar om de school te kwalificeren.
Wij willen weten wat klas vier op
een bepaald moment van aardrijk-
sunde weet. Als dat in een soort
jaarverslag komt te staan, kun je
scholen met elkaar vergelijken,"
licht Langeveld toe.
De hoogleraar denkt niet dat de
scholen straks te kampen krijgen
met een gebrek aan leerkrachten.
Dat het beroep aan status heeft in-
geboet erkent zij: „de onderwijzer is
niet meer de enige kennisbron."
Maar het algemene beeldvan malai-
se dat het beroep zou omgeven, wijt
zij voornamelijk aan de media. „Ik
spreek nog heel wat onderwijzers
die met veel plezier hun werk
doen."

Vol lof
Feit is wel dat het niet de beste stu-
denten zijn die de pabo's bezoeken.
Maar er valt nog heel wat te redden
met vroegtijdige selectie, betere be-
geleidingvan jonge leerkrachten en
meer bijscholing. „We denken aan
betaald educatief verlof, wat ten
dele valt binnen de normale werk-
week. Voor de rest kan er atv-tyd
aan worden besteed."
Kleinere klassen, betere leer- en
hulpmiddelen en betere salarissen,
het kost allemaal handenvol geld.
De commissie-Langeveld is zich
daarvan bewust, „maar onderwijs
kan niet goedkoop zijn in een land
als het onze."
Langeveld is vol lof over het initia
tief van de Abop, juist omdat vak

bonden zich over het algemeen
meer bezig houden met de korte ter-
mijn. 'De Bedrijvige School' kan
een doorbraak zijn om tot nieuwe
ideeën te komen. Maar de visie is
niet alleen van belang voor de bon-
den. „De nieuwe minister van on-
derwijs, doeter goed aan er ook zijn
oog eens over te laten gaan."

Kinderbescherming ontevreden over beleid overheid

Problemen met jongeren
zijn sterk toegenomen

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Het aantal
problemen bij het opvoe-
den van kinderen is in Ne-
derland sterk toegenomen.
De Raden voor de Kinder-
bescherming behandelden
vorig jaar 7901 zaken. Dat is
een stijging van 17 procent
ten opzichte van het jaar
daarvoor.
Ook de ernst van de proble-
men tussen ouder en kind is
toegenomen. Steeds vaker
moet de hulp van derechter
worden ingeroepen om kin-
deren aan de ouderlijke
macht te onttrekken. Be-

langrijke oorzaken hiervoor
zijn het groeiend aantal pro-
blemen van allochtone jon-
geren en de weinig effectie-
ve mogelijkheden van de
vrijwillige hulpverlening

Dit blijkt uit het jaarverslag
1988 van de Raden voor de
Kinderbescherming, dat
gisteren bekendgemaakt is.

Ook het aantal echtscheidingsza-

ken, waarbij de raden moeten be-
middelen over gezags- en om-
gangsregelingen tussen kind en
ouder, is gestegen. Ten slotte is
de bemoeienisvan de raad bij het
toepassen van alternatieve straf-
fen bij jongeren is met 14procent
toegenomen.

De Raden voor de Kinderbe-
scherming steken hun ontevre-
denheid over het overheidsbe-
leid niet onder stoelen of ban-
ken. Ondanks de toename van de
problemen onder jongeren en
een stijging van hun activiteiten,
wordt er bezuinigd op de perso-
nele bezetting van de raden. Het
aantal full-time medewerkers is
het afgelopen jaar met 13 men-
sen teruggebracht tot 1219.
Er moet volgens de raden een
einde worden gemaakt aan de
'roofbouw die gepleegdwordt op
de inzetvan de medewerkers van
de raden. De kritiek op het func-
tioneren van deraden is dan ook
vooral te herleiden tot een ge-
brek aan menskracht, tijd en
geld, aldus het rapport.

Wit-Rusland
in grote

problemen
MOSKOU - De Sovjetrepu-
bliek Wit-Rusland dreigl
failliet te gaan door de enor-
me kosten van de 'grof
schoonmaak' die al drie jaaf
aan de gang is en voort-
vloeit uit de kernramp va»
Tsjernobyl. Dit heeft het of-
ficiële persbureau Tass ge-
meld.

Tass zegt dat men er op eendeW
gedeelte van het grondgebtf"
van de republiek niet in is ge-
slaagd is de gevaarlijke straling*
effecten meester te word^Daardoor moeten nog een*
100.000 mensen elders worde"
gehuisvest. De kosten voor de#
herhuisvestingsoperatie bedra-
gen meer dan 30 miljard guldejj
wat ruwweg overeenkomt nj*
het jaarlijkse budget van W'
Rusland, aldus het persbureau

Tass meldt verder dat de banke
in Wit-Rusland speciale fonds*"
hebben ingesteld, waarin me
donaties kan storten voor hu'f
bij de schoonmaakwerkzaamhjjden. Daarbij is ook een fofl°
voor harde buitenlandse val^die moeten worden aangewe"
voor het kopen van speciale «
paratuur en medicijnen die n 1
in de Sovjetunievoorradig z.n

„Als de republiek het °V tmingswerk zelf moet bekostig
zullen de economischeen soci*
ontwikkeling ervan voor ja**
stagneren." De autoriteiten **pen dat een deel van de verliep
wordt vergoed door degenen <*
„verantwoordelijk" zijn voor
ramp. Maar zij voegen daraanr
dat daarnaast nog altijd veel Dj
nen- en buitenlandse giftenJ*
dig zijn om de kosten te dekK^

Onmiddellijk na de explosie:
de kerncentrale in april 1"°
waarbij 31 mensen omkwatf'
en radioactieve wolken hun *Jvonden boven geheel Eurw
werden al 100.000 inwoners v"j,
de Oekraine en Wit-Rusland g£
vacueerd. Volgens de plaats6;
ke bevolking in het rampgepl
maken de autoriteiten zich
echter makkelijk vanaf wat-
schoonmaak en herhuisves^betreft en bagatelliseren zÜ
gevolgen van de kernramp.

KLM vliegt op
Sint-Maarten

SCHIPHOL - Nog dit jaar, in no-
vember, begint de KLM met een di-
recte lijn op Sint-Maarten. Mogelijk
komt er volgend jaareen tweede di-
recte verbinding. Ook het eiland
Bonaire zou deKLM gaan aandoen.
Dat verklaarde minister Smit-Kroes
van Verkeer en Waterstaat gisteren
opSchiphol bij terugkeer uitAruba.
De lijnverbinding met de eilanden
betekent volgens Smit-Kroes een
enorme stimulans voor het toeris-
me. Vooral voor de Europese toerist
zal het aantrekkelijker worden „om
naar dit Mekka te gaan, waar hij te-
gen betaalbare prijzen vakantie kan
vieren," aldus Smit-Kroes.
De Antilliaanse luchtvaartmaat-
schappij en de KLM gaan op finan-
cieel en technisch gebied en in het
management samenwerken. Zowel
de Antilliaanse als de Nederlandse
regering wil daar aan meewerken.
De KLM overwweegt voor 20 pro-
cent te participeren in deAntilliaan-
se luchtvaartmaatschappij.
Smit Kroes verwacht dat de proble-
men over een luchtvaartverdrag
met Aruba in oktober worden afge-
rond. De knelpunten zijn de hoe-
veelheid stoelen, die op de route
worden aangeboden en debereken-
de tarieven.

Gestruikeld over affaire met barmeisje

Tweede man in Japans
kabinet afgetreden

SINGAPORE - De rechter-
hand van de nauwelijks twee
weken geleden benoemde Ja-
panse premier ToshikiKaifu is
gisteren afgetreden, nadat hij
op een persconferentie in To-
kio toegegeven had een bui-
tenechtelijke affaire met een
barmeisje gehad te hebben.

Minister Tokuo Yamashita
(69), chef van het kabinetsse-
cretariaat en woordvoerder
van de premier, verklaarde te-
genover journalisten, dat hij
besloten heeft om af te treden
om premier Kaifu niet interna-
tionaal in verlegenheid te
brengen.

Kaifu brengt volgende week 2
eerste bezoek aan Washington.
hij besprekingen zal voeren i
president Bush. Hij zei veT^f'mhij de partij en de regering in °eU
blemen heeft gebracht en da d
besloten heeft om af te treden- Jj
mier Kaifu heeft mevrouw M»J
Moriama, directeur-generaal A
milieuzaken, tot opvolger
Yamashita benoemd. J
Het is het derde schandaal W& 2
de Japanse regering en de re^Jlde Liberale Democratische "
wordt geconfonteerd. Premif'jJ
keshita moest in mei aftred^Jverband met zijn aandeel in he A
vangrijke Recruit omkoops^
daal. Zijn opvolger, Sosuk? „(
nam twee weken geleden zil'y
slag nadat bekend was ge^S'
dat hij buitenechtelijke affai^
met twee geisha's.

Yamashita, getrouwd en vad*J
vijf kinderen, gaf op de perse A
rentie toe, dat details die een*
schrift onthulde over zyn *, j
met het barmeisje „accuraa1.
ren. Maar hy ontkende even^ej
hy devrouw 20.000 dollarhaoK
ven om haar zwijgen af te » t
VolgensYamashita was de vr"
financiële moeilijkheden.

TOKUO YAMASHITA
„onbezonnen daad"

MAJUMI MORIAMA
...nieuwe kabinetschef...

Verkracht
De vrouw, wier naam niet J||
noemd, stuurde het geld en a. JJgeschenken die zy in het ver Jl
van hem heeft gekregen, terne 1\
tijdschrift, Shukan Shincho. Jl
hulde dat Yamashita vyf )aa{A
den het meisje in zyn werl^i
had verkracht, na het zien v^ipornografische videofilm. He j )
je was toen 21 jaar. Hij boo_J
diepe verontschuldigingen aa A
wat hij noemde zijn „onbez
daad." J
Yamashita behoort evenals
tot de Komoto-groep, de
fractie in de regerende Liberfel»nmocratische Party. Hij is de "fIRrijkste politieke schakel van al)|[in de relatie met de fractie v!j m
keshita, de grootste in de
fu heeft zijn benoeming tot P
aan Takeshita te danken. 0 m
Het schandaal heeft het imaê
het nieuwe kabinet geschaad' , ■
het is onwaarschijnlijk dat. ot>sßaftreden. Kaifu wordt beS^Mp(flj
als een tussenpaus, die de *■
voor de partij moet opvang^j^rjS
komende algemene verkie^r* P
menen diplomatieke waarnO1
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Eisen
K beeld is volgens deskundige

geheel in overeenstemming
jj ontwikkelingen in andere mo-
jjj*e landen als Zweden en Dene-j^ken, maar ook in Noord-Ameri-
t,>Paar is het karakter van het hu-
lt 'Jk al totaal veranderd, omdat de

anders liggen. Er
rden veel hogere eisen gesteld."

Ll* Nederland zal geconfronteerd
j^en met een geleidelijke ver-J1bering van de populariteit van
0 instituut huwelijk, zo stelt

tJjy. Heel anders dan bij voor-k'd in Italië, waar het echtschei-
(Sspercentage op ruim vijf ligt.
k^y: „Dat komt door een cultureel
Hn?chil- Italië heeft een schaamte-
ILUur> hetgeen betekent dat daar
H kan mits het niet bekend
k In Nederland hebben we een
L u'dcultuur. We denken en han-

er> calvinistischer."
Irgooiserelatietherapeute drs Ma-

De Jong-Apotheker noemt
fev ,°ge aantal echtscheidingen het
k | 8 van de welvaartsstaat waarin
L eVen. „Die is gericht op de mdiV ?*e ontplooiing en geeft men-J^.^tis de gelegenheid zich emotio-
Nj- te ontwikkelen. Vaak heeft een
ta de partners met relatieproble-
ftJJ moeite met de snelheid waar-
fc0 de ander zich emotioneel weetRLJJtwikkelen. Dank zij de feminis-fc^ e golven is Nederland redelijkK^ancipeerd. Dat betekent, datW^ven werken aan een eigen car-K;., en economisch vaak onafhan-
fc^J^ van de man zijn. Dit kan soms
Ie ' 'Jk geaccepteerd worden door
ftj-Partner, die intolerant gedrag
Si(.f°°nt. De machteloosheid die

Uit voortvloeit, leidt vaak totMachtsstrijd. De een wil de an-

derveranderen, terwijl hij juistzich-
zelf moet veranderen."

Volgens Kooy heeft deze ontwikke-
ling zich vanaf de jaren zestig ge-
staag voortgezet. „De sociale con-
trole was voorheen enorm groot.
Huwelyken werden in stand gehou-
den, omdat partners vaak geen an-
dere keus hadden. Men moest wel
bij elkaar blyven."

Verandering
De ontwikkelingen in een moderne
maatschappij, gekoppeld aan een
toenemende economische onafhan-
kelijkheid van de vrouw — onder
meer dank zij de Algemene Bij-
standswet - heeft hierin verande-
ring gebracht, zo geeft Kooy aan.
Overigens blijkt uit een in het begin
van de jaren tachtig verricht onder-
zoek van Kooy, dat zon vijfprocent
van de Nederlandse huwelijken, die
om een reeks redenen slecht ge-
noemd mogen worden, niet ontbon-
den worden door beide partners.
Een huwelijk ontbinden, als het
echt niet meer gaat, vindt psycho-
therapeute De Jong niet verkeerd.
„ledereen is zich in deze tijd meer
bewust van zyn of haar emoties.
Passen mensen niet bij elkaar, ook
al komen ze daar later achter, dan
kan men elkaar en dus ook zichzelf
het leven zuur maken. Dat is dus
niet de oplossing. Ook mensen die
een relatie beginnen, moeten, voor-
dat ze die aangaan, eerst een goede
relatie met zichzelf hebben. Dat is
noodzaak."

Marieke Vroon van de stichting re-
latievoorlichting uit Utrecht geeft
aan, dat er moeilijk een richtlijn
voor een goede relatie kan worden
gegeven. „We hebbenrecent een re-
latietest uitgegeven in een oplage
van meer dan honderdduizend ex-
emplaren. Daar is veel vraag naar
geweest, maar je weet natuurlijk
niet wie dit serieus neemt en wie
niet."

Maatschappelijk werkster J. Ursell-
man van het huwelijksbemidde-
lingsbureau Constance uit het zui-
den van het land constateert geen
verminderde belangstelling voor
haar activiteiten. „Wij richten ons
voornamelijk op academici en ho-
ger geschoolden. Per jaar kunnen
we zon duizend mannen en vrou-
wen aan elkaar koppelen. Zelden
tot nooit hoor ik dat een relatie later
verbroken is, al gebiedt de eerlijk-
heid mij te zeggen, dat we daar ook
weinig zicht op hebben."

Bij de stichting Relatievoorlichting
komen niet veel vragen binnen over
geschikte partners, wel over co-
ouderschap en samenwonen. Vice-
voorzitter Kooy: „Een tijd samen-
wonen, een soort proefhuweiijk,
vind ik goed. Je leert elkaar kennen
en jekunt daarmee heel wat ellende
voorkomen."
Oudersehap
Co-ouderschap is een ontwikkeling

die in Nederland ook steeds meer
opkomt. In Nederlandvindt 8,3 pro-
cent van alle geboorten buiten een
wettig huwelijk plaats. In Denemar-
ken is dat zelfs 43 procent, terwijl
Zweden in Europa de leiding heef-
met vyftig procent. Kooy: „Ik denk
datwe in Nederland bij een afname
van huwelijken ook meer geboorten
van kinderen buiten het huwelijk
krijgen. In Zweden zie je dat kinde-
ren vaak in andere relatievormen
dan het huwelijk geboren worden.
Dat zal op termijn ook by ons gaan
gebeuren."
Het gevolg van meer scheidingen is
nu nog, dat kinderen hiervan vaak
de dupevan worden. VeelRIAGG's
(Regionale Instellingenvoor Ambu-
lante Geestelijke Gezondheidszorg)
hebben inmiddels al omgangscur-
sussen opgezet voor kinderen van
gescheiden ouders.

Psycholoog Ans Biloen, van de
jeugdafdelingvan het RIAGG, be-
gint in de regio Gouda voor de twee-
de keer met een dergelijk initiatief
voor kinderen van 13 tot 21 jaar.
„Het gaat erom, datook na de schei-
ding de relatie met de ouders en het
kind goedblijft. Door middel van in
formatie en diverse programma's
werken we daar hard aan. Afgaande
op de vele aanmeldingen kan ge-
steld worden dat de belangstelling
hiervoor groot is."

Kamervragen
over passeren
Van de Scheur
DEN HAAG/LEIDEN - Het PPR-
kamerlid Lankhorst heeft minister
Deetman (Onderwijs) gevraagd
waarom hij heeft geweigerd de Ab-
va7Kabo-voorzitter J. van deScheur
te benoemen tot buitenuniversitair
lid ('bul') van de Leidse universi-
teitsraad. Van de Scheur stond als
vierde kandidaat op een lijst van vijf
te benoemen buitenuniversitaire le-
den. Maar Deetman koos voor het
kandidaat-lid C. Stafleu dat op een
onverkiesbare zesde plaats stond.

Lankhorst wil van de minister we-
ten waarom hij tegen het advies van
de meerderheid van de universi-
teitsraad in heeft gehandeld en in
hoeverre de politieke kleuren van
Van de Scheur en Stafleu - een
VVD-symphatisant - een rol heb-
ben gespeeld. De minister verant-
woordt zijn keuze door er op te wij-
zen dat de zogeheten bullen 'een
plurifore afschildering van de sa-
menleving moeten zijn.
Van de Scheur is woedend over de
gang van zaken. „Ik heb me nooit
met dit soort machinaties bezigge-
houden. Ik heb er geen moeite mee
dat mensen me niet willen, maar het
moet niet achter je rug om gebeu-
ren. Een meerderheid van de raad
heeft gesproken en daar heb je jebij
neer te leggen".

Van de Scheur zegt officieel nog van
niets te weten. „Van allerlei zegslie-
den heb ik begrepen dat Deetman
mij niet wil omdat ik geen nauwe
binding heb met de universiteit.
Maarwelke bul heeft dat wel?", rea-
geert Van de Scheur.
Volgens hem is dit niet de werkelij-
ke reden. „Mijn politieke kleur
heeft een rol gespeeld", vermoedt
hij.

binnen/buitenland

Dr Kooy: mensen stellen steeds hogere eisen

'Huwelijk wordt minder populair'
Van onze correspondent

'{LVERSUM - Algemeen gesproken zal er in de toekomst
getrouwd gaan worden in ons land. In toenemende

Jate zullen partners kiezen voor andere samenlevingsvormen.
lede afhankelijk van kerkelijke achtergrond, opleiding en in-
jjjttienzal het huwelijk een selectievere betekenis krijgen dan
tf n°g toe. Mensen zullen trouwen als ze voor honderd pro-

zeker zijn van hun partner.

r-. stelt emeritus-hoogleraar socio-pe drG. Kooy uit het Betuwse In-
j°°rnik. Jarenlang was hij verbon-
J1aan de Universiteit van Wage-
Jj'ëen en gold daar als deskundige

net gebied van relaties, huwelij-
-11 en echtscheidingen. Nu is hij
% vice-voorzitter van de stichting

in Utrecht.

,o°y reageert met zijn uitlatingen
? berichten van een speciale-EG-
ïï^missie, dat 41 van de 100 huwe-en in ons land uitdraaien op een

terwijl het 25 jaar te-
jflog ging om zes mislukte huwe-en tegen 94 geslaagde.

J Centraal Bureau voor deStatis-
,,* in Den Haag noemt het cijfer
j* 41 procent overigens te hoog.
J*r wordt uitgegaan van 30 pro-
P- Dat is ook de mening van de
ftiografe professor Iteke Weeda,j^.l ook Kooy zn vraagtekens
Jptst bij de juistheid van de uit
IJssel aangeleverde cijfers. De
?£iale EG-commissie blijft echter
'm noSe echtscheidingscijfer in
lerland. Wie er precies gelijk
jjpi is onduidelijk, wel staat vaster een behoorlijke stijging zit in
aantal gestrande huwelijken.

Van Houwelingen tegen
opheffen onderzeedienst

Van onze correspondent
DEN HAAG - Het is niet nodig om
de Onderzeedienst op te heffen, ook
niet wanneer de marine geen vijfde
en zesde onderzeeboot krijgt. Dit
heeft staatssecretaris Van Houwe-
lingen (Defensie) verklaard.

Sinds bekend is dat om budgettaire rede-
nen Defensie de vijfde en dezesde Walrus-
onderzeeboot bij RDM heeft afbesteld,
worden vraagtekens gesteld bij het be-
staansrecht van de Onderzeedienst die in
Den Helder is gevestigd.

Rond het jaar 2000 moeten de twee onder-
zeeboten van de Zwaardvis-klasse wegens
ouderdom van de sterkte worden afge-
voerd. De twee Walrussen zouden daar-
voor in de plaats komen. Wanneer er geen
andere onderzeeboten voor in de plaats
komen, zou de sterkte van de Onderzee-
dienst opvier komen.

" VAN HOUWELINGEN:
...onderzeedienst nodig...

Te klein
Dc marine zelfvindt dat een vlootvan vier
onderzeeboten te klein is om op verant-
woorde wijze taken uit te kunnen voeren.

Dit krijgsmachtonderdeel wil dat bij
RDM nu een eenvoudigere, goedkopere
onderzeeboot wordt besteld. De voorkeur
gaat uit naar de Moray-onderzeeboot, die
op dit moment alleen op papier bestaat.
In de Tweede Kamer wordt hier en daar
getwijfeld of zelfs deze investering - ge-
zien de stagnerende groei van de defensie-
begroting - wel haalbaar zal zijn en of de
Onderzeedienst wel kan blijven bestaan.
Van Houwelingen heeft eerder dit jaar ge-
zegd, dat de Onderzeedienst slechts kan
rekenen op een vijfde en zesde boot, als
het defensiebudget met twee procent per
jaar groeit. Die groei zit er niet in. Zelfs de
VVD kiest in het verkiezingsprogramma
voor het beperken van de groei tot 1 pro-
cent.

Van Houwelingen: „Vier boten is geen
heilig getal. De Nederlandse marine heeft
als belangrijkste taak de onderzeebootbe-
strijding. Voor oefeningen heb je onder-
zeeboten nodig. De ontwikkeling van een
geïntegreerde Europese defensie is onaf-
wendbaar maar nog lang niet zover dat de
Nederlandse marine zonder onderzeebo-
ten kan".
Een beslissing over de eventuele koop van
twee Moray-onderzeeboten is niet voor
1991 te verwachten.

Stoelendans in het CDA
Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG- De strijd van
politieke partijen om dekie-
zersgunst houdt, onopge-
merkt maar wel zo intens,
gelijke tred met de strijd
van politici om de partij-
gunst. Voor Kamerleden en
(aspirant-)bewindslieden
van liberale of socialistische
huize houdt de samenstel-
ling van de coalitie, het lot
van het land en de persoon-
lijke ambitie/loopbaan nog
enigszins gelijke tred. Maar
christen-democraten, die
zich als beweging verzekerd
weten van een aandeel in de
macht, worstelen met de
luxe van de loopbaanplan-
ning. Waar moeten ze heen,
die afgedankte bewindslie-
den en opkomende talen-
ten?

Eerste en meest klemmende
vraag is Wim Deetman. Nadere
introductie overbodig. Vast staat
dat hij zal worden opgevolgd
door een rector magnificus/be-
stuurdervan een universiteit, ho-
geschool of andere educatieve
instelling. Maar hoe verder met
Wim?

zijn eigen voorkeur is een ver-
dere ontplooiing van zijn minis-
teriële bekwaamheden op Bin-
nenlandse Zaken. Drie jaar gele-
den solliciteerde hij daar reeds
tevergeefs. De rest van het CDA
denkt dat Wim heel aardig weg
kan komen als Commissaris der
Koningin in Zeeland, of voorzit-
ter van de Tweede Kamer. Aan
voortzetting van Dick Dolmans
regime alskamervoorzitter hecht
geen enkele politieke nartii.
Dat de roden dan de voorzitter
van de Eerste Kamer mogen le-
veren, neemt het CDA voor lief.

Piet Steenkamp, die nu een
uurtje in de week de hamer in de
Senaat zwaait, heeft reeds geheel
en al vrijwillig ingestemd met
een afscheidsreceptie. Als Deet-
man Den Haag geheel voor ge-
zien houdt, schuift het CDA
Hans van den Broek (Buitenland
en Paspoort) of Eversdijk (vice-
fractievoorzitter, vice-kamer-
voorzitter en vis-deskundige)
naar voren

Van den Broek geniet weliswaar
nog steeds met volle teugen van
het buitenland, zijn departement
hunkert naar wat afwisseling.
Wil hij bovendien ooit nog eens
hogerop in de CDA-politiek, dan
wordt het tijd dathij eens wat an-
ders gaat doen.

Ook andere briljante en succes-
volle CDA-ers zien in dat het tijd
wordt het curriculum op te vijze-
len. Elco Brinkman (WVC) be-
gint zich langzaam te verzoenen
met het feit dat de partijtop hem
tot fractievoorzitter heeft be-
stempeld, om zo uit te testen of
hij voldoende capabel is t.z.t.
Lubbers op te volgen. Hij over-

wint zijn oude afkeer van het ka-
merlidmaatschap, in ruil daar-
voor wordt van de rest van de
CDA-fractie verwacht dat ze hem
met open armen ontvangt. Bert
de Vries mag van deze honde-
baan bekomen op een minister-
zetel, Sociale Zaken waarschijn-
lijk.

"WIM DEETMAN:
...minister af?... "EELCO BRINKMAN:

...fractievoorzitter?...

Middelmaat
Er lijkt zich een compleet nieu-
we generatie CDA-ministers aan
te dienen. Waar ze vandaan moe-
ten komen is nog een open vraag,
omdat de fractie bemand wordt
door middelmaat. Ook hier moet
het middenveld uitkomst bren-
gen. Cees van Dijk (Binnenland-
se Zaken) houdt er mee op. Jan
de Koning (Uitkeringen en Ne-
derlandse Antillen) heeft er geen
zin meer in, al wordt niet uitge-
sloten dat hij nog één keer een
nieuw kabinet in elkaar mag tim-
meren. Onno Ruding heeft zijn
vertrek eerder publiekelijk aan-
gekondigd, maar dat wordt
steeds minder zeker. Hy staat in
elk geval niet op de kandidaten-
lijst voor de Tweede Kamer. Dat

is te min voor deze boekhouder
van internationale allure.

Zijn geest zal in de Tweede Ka-
mer worden vertegenwoordigd
door zijn voorlichter drs H. Hil-
len (nummer 63 op de CDA-lijst).
Deze heeft aanmerkelijk meer
politieke aspiraties dan van een
beginnend kamerlid mag wor-
den verwacht. Maar nu terug
naar de zeteldans bij de echte
macht.

Gerrit Braks (Vis en Boeren) wil
wel op zijn eigen ministerie blij-
ven. Hij maakt ook een redelyke
kans, zij het vooral bij gebrekaan
beter. Alleen Bukman (Derde
Wereld) heeft wel trek in die
post.

Talent
Yvonne van Rooy (Export) wil
nog hogerop. Het staatssecreta-
riaat is een leuke opstap; het pre-
mierschap als eerste vrouw het
ultieme doel. Zij weet zich ge-
sterkt door de steun van Lub-
bers, maar of dat voldoende zal
zijn...? De rest van het CDA
meent dat zij tot in lengte van ja-
ren een opkomend talent zal blij-
ven.

Ongemerkt zal zij voorbij wor-
den gestreefd door de calvinist
Heerma (Huizen). Als die leert
met twee woorden te spreken en
zijn Amsterdamse accent aflegtvwacht hem in Den Haag een gro-.
te toekomst.

Blijft debaas zelf, drs Ruud Lub-
bers. Hij gaat verder. Dat is geen,
kwestie van ambitie, daar hoe-'
ven we niet voor of tegen te stem-
men, dat is gewoon een feit. Nogl
vier jaar geeft hij leiding aan dit»
land, waarna hij zijn internatio-
nale aspiraties zal mogen botvie-
ren als voorzitter van de Europe-.
se Commissie.

henri kruithof,
peter de vries
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Mondia BV is producent/leverancier van rijwielen, welke wij aan de consument aanbieden via zowel
de gespecialiseerde vakhandel alsook de grote warenhuizen. Naast producent/leverancier van
rijwielen is Mondia BV actief als handelsonderneming in rijwielonderdelen.

Tengevolge van de expansieve groei, welke onze onderneming momenteel ondergaat, wensen wij
op korte termijn in contact te komen met:

Hoofd Distributie
Tot het takenpakket van deze medewerker zullen o.a. behoren:

- Leiding geven aan medewerkers Magazijn Eindprodukt.- Beheer physieke voorraad eindprodukten.- Realisatie van transportplanning.
- Organisatie extern transport.

Voor een goede invulling denken wij aan functionarissen met:

- Opleiding op MBO/HBO niveau.
- Leidinggevende en organisatorische eigenschappen.
- Flexibele attitude.- Ervaring in soortgelijke functie strekt tot aanbeveling.- Leeftijd circa 30 jaar.

Wij bieden: - Salaris overeenkomstig functie, opleiding en/of ervaring.
- Zelfstandige werkkring met ruime mogelijkheden voor eigen inbreng.- Goede arbeidsvoorwaarden, zowel primair ais secundair.

Schriftelijke sollicitaties voorzien van curriculum vitae verzoeken wij u binnen 14 dagen te richten aan:
Mondia BV, t.a.v. dhr. P. Prevos,
P.O. Box 120, 6100 AC Echt.

Randstad heeft J||
volop werk Jat 7)
Administratief medewerker m/v Dakdekker m/v
U kunt voor een aantal weken aan de slag bij een bedrijf in U heeft al dan niet ervaring met kunststof dakbedekking. Dus
Landgraaf. U heeft een HAVO-diploma met wiskunde en/of géén pannendaken, u werkt op steeds nieuwe projecten en wilt
economieen uw leeftijd is ca. 20-30 jaar. U bentrepresentatief en ook verantwoording krijgen over de uitvoer. Duur: lange tijd.
in het bezit van een rijbewijs. Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40, Brunssum, Rumpenerstraat 79.
Heerlen, Akerstraat 26._ . Vleesinpakker m/v
beCretareSSe m/V Het betreft o.a. het vacuüm trekken van verpakt vlees. U wift
Voor een bedrijf in Heerien. U heeft een afgeronde secretaresse- alleen in dagdienst werken en bentop zoek naar werk voor lange
opleiding en enige jaren ervaring. U bent full-time beschikbaar. tijd.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40, Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Heerlen, Akerstraat 26. Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Schoonmakers m/v Machinebediende m/v
Voor diverse projecten. Ukunt 's morgens en/of 's avonds werken. U wilt werken bij een bedrijf dat materialen van kunststof maakt.
U kunt evt. met een hogedrukspuitwerken. Hetwerk isbij goedfunctioneren voor langetijd. In overlegkunt u
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00, ook ploegendiensten draaien.Er iseen goede werksfeerenvoor u
Heerlen, Akerstraat 26. begint te werken krijgt u een rondleiding.

Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
AfWerkerS m/V Brunssum, Rumpenerstraat 79.
Voor een produktiebedrijf in Nuth. Het betreft stukwerk in een e+, i«|antanhii___l/an#liiiAvlM>w _./.,
vaste ploeg, zowel indagdienst als in 2-ploegendienst. U beschikt Jttluenien/WeeKenuWerKerS IT./V
over eigen vervoer en bent lange tijd beschikbaar. Die voor losse dagen aan de slag willen. U kunt zelfs aangeven
Informatie bij Joiande Lambriex, tel. 045-71 85 15, welke dagen u beschikbaar bent Het betreft o.a. laden, lossen,
Heerlen, Akerstraat 26. inpakken en uitsorteren

Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
ProduktiemedeWerkerS m/V Brunssum, Rumpenerstraat 79.
Voor een produktiebedrijf in Nuth. U kunt lange tijd werken in |ki|o#J__»A#OKl_'or
vaste dagdienst of in 2-ploegendienst. Een goede motivatie is IVieQeWerKer
belangrijker dan een specifieke opleiding. Reiskosten worden int__ri£__rV@r_!-_r__ir_f_l m/v
Informatie bij Joiande Lambriex, tel. 045-71 85 15, Vooreer> groot hotel in Heerlen. Ukunt aanpakken enu bentfull-
Heerlen, Akerstraat 26. time beschikbaar. Hetwerk gaat lange tijd duren.

Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,
Magazijnmedewerkers m/v Heerlen- *■«*"»*26

Voordiverse bedrijven in Heerien en omgeving. U bent in hetbezit y\p|/pnupr7nrnPnH*>n m/w
van een MAVO-diploma en bent lange tijd beschikbaar. De «eivwi»wtuiyßllU«l lil/V
bedrijven zijn met openbaarvervoer te bereiken. Voor losse diensten. Voor korte of langetijd. Voor diverse instel-
Informatie bij Joiande Lambriex, tel. 045-71 85 15, lin9en in Heerlen en omgeving.
Heerlen, Akerstraat 26. Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,

Heerlen, Akerstraat 26.
AanpakkerS m/V 7olfct;--_Hino l_«l_ m/wWilt uvoor korte of voor lange tijd aan de slag enu beschikt over «ITSianUige KOK m/V
eengoede arbeidsmotivatie,kom dan uwmogelijkheden met ons Vooreenbedrijf in Heerlen. Uheeftervaringin een 1e-klas horeca-
bespreken. bedrijf en min. het diploma Restaurantkok. U bent full-time
Informatie bij Joiande Lambriex, tel. 045-71 85 15, beschikbaar, voor lange tijd.
Heerlen, Akerstraat 26. Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,

Heerlen, Akerstraat 26.

"y randstad uitzendbureau

* "

mm unitedWK TECHNOLOGIESmm PRATT & WHITNEY
Pratt & Whitnev Overhaul andRepair Center - Europe PWORC-E maakt deel uit van United Technologies. - het onderhouden en bevorderen van de externe

B. V. (PWORC-E) isgespecialiseerdin de revisie en Deze Amerikaanse multinational biedt werk aan contacten in de regio zoals: G.A.8.,
reparatie van componenten van vliegtuigen, zoals ongeveer 200.000 medewerkers. Op grond van de aard Arbeidsinspectie en vertegenwoordigers van

brandstofpompen, brandstofregelaars, en het niveau van de werkzaamheden, kan PWORC-E werkgevers- en werknemersorganisaties;
propellersystemen, electronische componenten, etc. aangemerkt worden als een high-tech bedrijf. Het werk - het vertalen van debewegingen in de personele I

Het bedrijf is sinds 1981 gevestigdop Maastricht Airport, wordt uitgevoerd in opdracht van klanten die gevestigd organisatie tot bruikbare management informatie h
zijn in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Momenteel - het geven van ondersteuning bij individuele zorg- 1
werken er 125 medewerkers. De gemiddelde leeftijd is en belangenbehartiging.
29 jaar. Het bedrijf heeft in de periode van 1981-1989
een stormachtige ontwikkeling gekend. Het profiel van de kandidafa)t(e):- een opleiding op HBO-niveau met enige
Wegens het vertrek van de huidige functionaris is er ervaring, danwei een vergelijkbaarkennis- en
thans een vacature ontstaan voor een kundeniveau verkregen in een meerjarige

praktijkervaring;
PERQOMEELS- ~ een ruime referentie met het instrumentarium ►■ "ri,^Vi^fc~"^ van arbeidsvoorwaarden en vaardigheid in het
FUNCTIONARIS m/u toepassen ervan. Vooral geldt dit voor overleg e" 'r wi'iw g iwi-«#*ni<*? m/v interpretatie wat hierbij geregeldvoorkomt {in-

extern);
die als stafmedewerker de directeur bijstaat in het tot - leeftijd ±30 jaar;
uitvoering brengen van het gehele veld van - een goede beheersing van de Engelse taal.
personeelsmanagement. Hij/zij wordt hierin bijgestaan
door een assistent en een part-time secretaresse. Het Telefonische informatie kunt u inwinnen bij de heer k
Management Team geeft de beleidsmatige J.J. Daniëlse, telefoon 043 - 664343. Sollicitaties, f.ondersteuning. voorzien van een uitgebreid Curriculum Vitae, kunt" ■richten aan Pratt & Whitney Overhaul and Repair
Het profiel van de functie: Center - Europe 8.V., Postbus 269, 6190 AG Bee^ |- het toepassen en beheren van het pakket Ter attentie van de heer J.J. Daniëlse.
arbeidsvoorwaarden;- het mede ontwikkelen, toepassen en beheren van
opleidingsmodellen;

»

.

( " "^■|fl technisch bureau gulikers bv

TECHNISCH BUREAU Voor diverse elektrotechnische projekten, zoeken wij kontaktGULIKERS B.V als onderdeel met:
van de GULIKERS GROEP

SSS-ISS IeELEKTROMONTEURS (m/v)
voor industrie- en utiliteits- - opleiding MTS-E/VEV
bouw. Tevens behoren tot haar -ruime ervaring
werkzaamheden het realiseren - organisatorische- en leidinggevende kapaciteiten.
van inbraakbeveiligings-
systemen, centraal antenne ELEKTROMONTEURS
l^!Iïï^^ri!S!ÏÏSl"

" °P'eidin9 LTS-E/VEV monteursdiploma
technische buiteninstallaties " ervarm9
en licht-kracht-besturings- ■■■.■■■■■i ■■nu a xpanelen HULPMONTEURS (m/v)

- opleiding LTS-E/VEV/KMBO
Tot haar cliënten rekent zij Hl JLPREDRAniNftS -naast provinciale en gemeen- ■ ■w»«-r--_»-__ii_Fn#%__#ii^\a^

telijke overheden ook indus- MONTEURS |ITI/V)
triëleen particuliere opdracht- _ LTS.E/VEV/KMBO

BEVEILIGINGS-
DeGUUKERSGROEPiswerk- MONTEURS (lil/V)
zaam op de Nederlandse en " opleiding MTS-E of gelijkwaardig
Belgische markt. - r"ime ervaring
De kantoren zijn gevestigd in
Beek en Roermond. TELEMATICA"

MONTEURS (m/v)
- opleiding MTS-Electronica

GUUKERS GROEP
Weth. Sangersstraat 25 Hebt u belangstelling vooréén van deze funkties, belz.s.m.
Postbus 112, 6190 AC BEEK voor een sollicitatieformulier. Ofreageer schriftelijk metTel. 04490-75555 vermelding van funktie (linkerbovenhoek van uw brief).

I !-

'Wij zoeken voor spoedige indiensttreding een
gediplomeerde en ervaren

machine-bankwerker
voor de bediening en bewaking van onze vullijnen :
met een zeer hoog produktieniveau. Ook het
machineonderhoud behoort tot de
werkzaamheden.

Voor inlichtingen kunt u kontakt opnemen met
dhr. Jansen

Kaiserbrunnen A.-G.
Julicher Strasse 121, D-5100 Bad Aachen
Tel. 09.49.241.151001 J

J

i

De dienst Interne Zaken telt ca. 100 medeW^en bestaat uit de afdelingen archivering, 3'*A <zaken, reprografie, postbehandeling en at-mi* 1 J\tieve procedures, centrale inkoop/docume"
en gebouw- en kantinebeheer. A
Het secretariaat van de wethouders ress<*V
onder de directeurvan de dienst Interne Za*^;'Bij het secretariaatvan de wethouders isvac3

functie van:

SECRETARESSE WETHOUDERS
De omvang van de formatieplaats bedraad Iuur per week.

Functie-informatie:- heeft de dagelijkse leiding van het secret3!^.- is belast met de coördinatie, planning e%^gangsbewaking van de secretariaatswerk'
heden; Jl- verricht secretariaatswerkzaamheden cA(
hoevevan dewethouders, zoals hetregulj J;
coördineren van communicatie tussen "fjh
houder(s) en deburgers, ambtenaren en "eJk
het bijhouden van de agenda's, de behan*jiß
en afhandeling van ingekomen en uit-^ftpost, de voorbereiding van vergadering6,»
afspraken, verzorgt de administratieve pr"0 I
voor de collegevergadering;

-is verantwoordelijkvoor het kantoor- en a' I
I beheer;- defunctie zal steeds meer accentenkrijgey;.

richting van de functie van managemef" \
tente.

Functie-eisen: A- een met goed gevolg voltooide middelbare jA
ding, aangevuld met een secretariële PPffwi,- eenruime werkervaring in een soortgelijk6 \tic; . j;- affiniteit en bekendheid met automatisef'y \- goede contactuele eigenschappenresp fy ■linge en schriftelijke uitdrukkingsvaardign k

Am
Een medisch en een op defunctie gericht pK k
logisch onderzoek zullen deel uitmaken v
selectieprocedure. J I
In het kader van flexibilisering van arbeid <%, 9
medewerkers benoemd in algemene dier»51
gemeente Heerlen. 'Afhankelijkvan opleiding, leeftijden ervaf' r i imaximaal een salaris worden aangebod6^

’ 3.641,- (maximum schaal 7 bij 38-urifle
week) bruto per maand. ,i<
Nadere inlichtingen over dezefunctie kunjfy,
gewenstworden ingewonnen bij de heer u-y
Theelen, waarnemend directeur van df
InterneZaken (tel. 045-764600). JlBelangstellenden kunnen hun sollicitatie^' 4;
der nummer 299 met vermelding, zowel °y!fr
als enveloppe, zenden aan de directeur Hti
dienst Personeel en Organisatie, gemeen'
len. Postbus 1, 6400AA Heerlen. Jk

Lampe is een winkelketen met
22 vestigingen in het gehele WalXalß*\MÈ&a\^Ja\UMM±MLmmmA
land, gespecialiseerd in actuele '^FW^RWÏWÏÏWïÊRÊfIFKW^i ____K_______E_____F2
damesmode. De steeds sneller " «^■^■^■■"■^■^"^■^■^■"^^^■^■■"■^^■""■■■^^^^"
wisselende modetrendsvragen Wij wi^n graag tn contact komen met - het leidinggeven aan een team van
vppl aanr.arht vnnr winkplhpplH J°nBeenergieke vrouwen voor de functie medewerksters,
veel aanaacnt VOOr WinKelDeeia yan Aankomend Bedrijfsleidster (v/m). -de modische presentatie en de
en presentatie. Voor deze functie zoeken wijkandidaten winkelopmaak.

Derhalve is een Start tussen 24-30 jaar, diebeschikkenover
_r^ gemaakt met de intro- minimaal afgeronde MBO-opleiding en Hebt u belangstelling?
f <\ rtip va p h 1 enige jarenervaring in een leidinggeven- Richt danuw schriftelijke sollicitatieaan
/ aucne Van een geneei de iunctie in dekledingdetailhandel. Lampe Hoofdkantoor, afdeling Personeels-
/ _

/■/■ _^ j^
nieUW Winkelconcept. De kandidaatkrijgt na een inwerkperiode zaken, Visseringlaan25,2288 ER Rijswijk,

/ _>» n tt lm I een interne opleiding van ca. twee jaar. t.a.v. de heer W.P. van Leeuwen, of belvoor

f\ l\l\ T* r" inlichtingeno7o-958781.
a\ // xkl \L ot e belangrijkste activiteitenvan een Uw sollicitatiewordt striktvertrouwelijk be-

\ J^fc/f v__| yf '1 J _____ bedrijfsleidster behoren: handeld. Een psychologisch onderzoek maakt
\ - het commercieelbeleid in het filiaal, deel uit van de selectieprocedure.

SMEETS OPEL, Opel en Isuzu-dealer voor
Maastricht en omstreken, zoekt om expansieplannen
te kunnen realiseren, een actieve

VERKOOPLEIDER
Voor het goed vervullen van deze belangrijke
functie is het noodzakelijk dat u:

" zelfstandig kunt werken;

" ervaring heeft in de verkoop van
automobielen;

" doorzettingsvermogen bezit en beschikt over
goede contactuele eigenschappen;

" initiatieven ontplooit om de verkoop te
stimuleren;

" leeftijd ca. 30 jaar;

" IVA, MTS, HTS of gelijksoortige opleiding.
Uw schriftelijke sollicitatie met pasfoto wordt
vertrouwelijk behandeld door de directie Smeets
Opel, Griend 2, 6221 HJ Maastricht. 22877.

Zaterdag 26 augustus 1989 "6Limburgs Dagblad



800nieuwebanen
Winst Fokker
fors gestegen

11^ an onze correspondent
- Fokker heeft in de

L| helft van dit jaar een winst
fca» *? van f 4.1 miljoen gulden.
JvL *'en miljoen gulden meer dan
ft,L, periode vorig jaar.I Ker verwacht dat de winst over
I '°tale boekjaar hoger zal zijn
'Üa^

v°rig jaar. De vliegtuigfabriek
(je '50 nieuwe werknemers in
jL ?*" Verder werd gisteren be-

kort at luchtvaartmaatschappij
[j,,ügalia met twee Fokker 100'sreegen.
Lr otale werkgelegenheid bij Fok-
SnSieeg van 1L690 Per 31 decem-

J.t^*88 tot 12.438 per 1 juli 1989. In
tweede helft van dit boekjaar re-
Iju Fokker op een verdere stijging
W6Werkgelegenheid met enkeleacrden arbeidsplaatsen.L d.kp3rectie spreekt van een onge-
K 0

Qe hausse in de bestellingen,
fr^ooit is de orderportefeuille zo
Üt j* geweest. Tot nu toe werden
I^Jaar bestellingen geplaatst voor
■l's °kker 100's en veertien Fokker
fe.' Arnerican Airlines nam nog
K/Wie op 75 Fokker 100's. Dever-
fcPPrijzen van de vliegtuigen

>ij,.n echter onder druk door de he-
concurrentie.

felj üchtvaartmaatschappij Portu-
\ de nieuwste gebruiker
fcjj *,okker 100-vliegtuigen. Portu-IC^a \Leeft via de leasemaatschappij
fe.9 1* okker 100 Ltd. twee vliegtui-

gehuurd.

beurs-overzicht

Druk
% STERDAM - Er is gisteren op
!^r Amsterdamse effectenbeurs
V druk gehandeld in Hoogo-
ta„- Nabeurs kwam het staalbe-
\^ fnet fraaie halfjaarcijfers,'"'7n koers was gezakt tot f
fe^'U, een verlies van f3,30. Vol-
le^ handelaren lagen er veel stop
%aSrders en kreeg de markt ook
W de optiebeurs veel aanbod te

terwijl kopers even aan
""'jn bleven in afwachting van

lHt' Jfers' Bovendien deden ge-
PUs" over een op handen zijnde
m Sle de ronde. Bij de presenta-
ï\t Un de cijfers nabeurs werd> °ver overigens niets gezegd.
P.(.-andel op de optiebeurs stondh^ens in het teken van de ko-Kat j cijfers van Hoogovens. Na-
INkt de ochtend door een groteINht rtiJ putopties werden ge-
itl' Was de rest van de dag spra-
ijlt^i een enigszins verdeeldeISd» u waarDiJ toch de meeste|fct acht uitging naar calls, en dan
'l üF f me de oktober-calls met de
v oprijzen 110, 115 en 120.
\siankondiging van een claime-IW'e door Nedlloyd werd slecht
P'gi nen overschaduwde deIjd hg van de winst over het eer-'lfjaar. Het transportfonds

de markt f4,70 lager op\l., Optiebeleggers verkochten
L ai callopties.

itCeurs liet het feest op Wallfet| voor wat het was, maar in
K^ 'gemeen bleef het koerspeil
lfti o gehandhaafd. Bij een aande-
i 'et van f 863 miljoen kwam
| imingsindex 0,1 punt lager

j "e halfjaarcijfers van Heine-Pfio aren goed voor een koerss tij-
£Van f3'40 °P f 135,80. FokkerI "ie nauwelijks op de half-
K J'ers. Het vliegtuigfonds ver-
n>f^ markt een dubbeltje hoger

1910.%t
la'tyl ° Muller moest nog eensPs naar f97,20. Even-
pl(jeJ Nedlloyd het geval was ver-Ri^ de aankondiging van eenBV omissie de beleggersvreugde
fVQ" goede halfjaarcijfers. Ook

'e f^'ge dag moest Internatio om
l Qen al een flinke veer laten.
>lj.Ahold bleef het stil in af-
S(je '^g van de uitkomst van deXq elhoudersvergadering van
nfov "* uitDlhven van nieuws
Ns *!r trok het kruideniers-
|H Lat 'n de ochtenduren onder
«g toch weer aan en sloot
f- g,h°ger op f 144,30. Koninklij-
\"e noteerde f 1,80 hoger op

tl w'i e eindelijk een beschei-
S_r st kon melden, werd f 1,10,W verhandeld op f36,30. Beers

% en tientje naar f 147en Ree-ï1 'Jsar a?eerde vertraagd op de
f 9o I^ers met een vooruitgang

\ --20 op f80,20.
I d stille obligatiemarkt, waar
Fl m 2et niet verder kwam dan
£> lagere f253 miljoen, noteer-
K«r e staatsleningen een fractie

'Financiën' optimistisch over economie

Groei gaat voort
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De economi-
sche groei zal volgend jaarvol-
gens de laatste verwachtingen
van Financiën uitkomen op
drie tot vier procent. Daarmee
handhaaft de groei zich op het
niveau van dit jaar. Voor het
lopende jaar wordt een groei
van 3,5 procent verwacht. De
hogere economische groei be-
tekent een meevaller voor de
overheid. Indien de groei in
1990 inderdaad op circa 3,5
procent zou uitkomen, ont-
staat er een extra financiële
ruimte van vier miljard gul-
den.

De cijfers zoals die op Financiën
circuleren zijn in tegenspraak met
eerdere veronderstellingen van het
Centraal planbureau. Recent
maakte het planburau bekend dat
de verwachting over de economi-
sche groei in de komende jaren
neerwaarts bijgesteld diende te
worden. Rekende het planbueau
eerst op een groei van gemiddeld
2,5 procent per jaar, nu is dat 2,25
procent.

In een afgelopen zomer uitge-
brachte verwachting over de eco-
nomische gang van zaken in 1990
voorspelde het planbureau nog dat
de groei tussen 1989 en 1990 zou te-
rugzakken van 3,5 procent dit jaar
naar 2,5 procent volgend jaar.

Door de goede gang van zaken in
de economie zal de Staat in 1990 to-
taal achttien miljard gulden meer
aan belastinggelden innnen dan bij
de start van het kabinet werd ver-
wacht. Van dat bedrag gaat ruim 6miljard gulden terug naar burgers
en bedrijfsleven via belastingverla-
ging. De rest van het geld wordt be-steed aan een verlaging van het fi-

nancieringstekort en aan extra uit-gaven voor nieuw beleid.Financiën rekent erop dat het fi-
nancieringstekort van de rijksover-heid volgend jaaruitkomt op 5 pro-cent. Dat is 0,25 procent (ruim 1

miljard gulden) lager dan bij de
start van het tweede kabinet-Lub-
bers werd afgesproken. De inflatie
zal in 1990 volgens de laatste ver-
wachtingen uitkomen op 1 tot 2
procent.

# Minister van landbouw G. Braks bracht gisterochtend in alle vroegte een bezoek aan deZwolse veemarkt. De manier waarop de Braks een schaap optilt, verraad dekennershand.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. sk.

AEGON 110,00 110,10
Ahold 144,00 144,30
Akzo 146,20 146,10
AB.N. 43,90 44,10
Alrenta 163,60 163,80
<Vmev 56,50 d 57,70
Amro-Bank 86,90 87,00
Bols 154,50 155,00
Borsumy W. 126,50 127,00
Bührm.Tet. 71,90 72,00
-.S.M.eert. 71,10 70,80
DAF 55,70 55,80
Dordtsche P. 262,50 266,50
DSM 130,00 129,80
Elsevier 82,10 81,90fokker eert. 47,00 47,10-ist-Broc. c. 33,90 33*70
rleineken 132,40 135,80
rloogovens 111,00 107,70
lunter Dougl. 114,50 115,00
nt.Müller 100,50 97,20(BB eert. 87,60 87,50
<LM 55,10 55,40
Con.Ned.Pap. 54,90 55,60Con. Olie 144,20 146,00
>lat. Nederl. 70,90 69 901
<M.B. 281,00 d 281,20
Jedlloyd 94,00 89,30
Jijv. Cate 104,60 105,00
)cé-v.d.Gr. 304,00 308,00
'akhoed Hold. 147,40 147,70
'hilips 41,30 4L50tobeco 112,60 113,00
todamco 161,60 161,60
tolinco 112,40 112,60
lorento 62,10 62,20
Itork VMF 40,00 40,30
Inilever 161,50 162,00
'er.Bezit VNU 100,50 99,80
rOC 34,40 d 34,50
fesanen 94,20 95,40
Mters-Kluwer 51,70 51,70

linnenl. obligaties
staatsleningen)
2% NL 86-96 123,30 123,30
23A NL 81-91 106,60 106,60
2/2 NL 81-91 105,20 105,20
2NL 81-91 104,80 104,80
1% NL 81-91 106,15 106,15
l/2 NL 80-90 102,45 10_,45
IV2 NL 81-91 104,70 104,70
l/2 NL 81-92 105,20 105,20
Vk NL 82-92 105,45 105,45
IA NL 81-96 110,00 110,00
IA NL 82-92 105,75 105,75
INL 82-92 106,35 106,35
D3A NL 80-95 105,90 e 105,90b
D3A NL 81-91 103,25 103,25
D/2 NL 80-00 115,60 115,60
"Ah NL 82-92 104,80 104,80
)'/2 NL 82-89 100,20
3'A NL 80-90 101,80 101,80
3'A NL 86-96 112,80 112,80
3'A NL 82-92 105,20 105,20
3'A NL 87-97 114,10 114,10
3NL 80-90 102,25 102,25
3NL 82-92 103,70 103,70
3NL 82-89-2 100,40 100,40
'/_ NL 80-95 103,40 103,40
'/. NL 83-90 101,90 101,90
'/- NL 86-93 104,65 104,65
ANL 79-89 100,60 100,60
NL 79-94 102,70 102,70
NL 83-93 103,15 103,15
ANL 79-94 102,70 102,70
ANL 79-89 100,20 100 20
ANL 84-94 103,80 103,80
hNL 83-94 102,55 102,55
1. NLB4-94-1 102,55 102,55
h NLB4-94-2 108,05 108,05_ NLB4-91-1 101,15 101,15
h NLB4-91-2 101,50 101,50
k NLB4-91-3 101.60 101,60

BV_ NLB7-95 104,30 104 30BA NL 77-92 101,20 10120
BA NL 77-93 101,60 101*60B/4 NL 83-93 102,00 10200BA NL 84-94 102,25 10225
BA NL 85-95 103,15 10320
BNL 83-93 101,30 101*30BNL 85-95 102,25 10225
73A NL 77-97 101,40 1014073A NL 77-92 100,55 10075
73A NL 82-93 100,70 100*70
73A NL 85-00 102,60 102*60
Vh NL 78-93 100,30 100307V2 NLB3-90-1 100,05 loo'os
7'/_ NLB3-90-2 100,10 100107/2 NL84-00 101,40 101407/2 NL 85-95 100,85 10085
7/2 NL 85-2 95 100,85 100*90
7'/_ NL 86-93 100,30 100307'A NL 89-99 100,95 100*90
7NL 66-91 99,90 gg'gob
7NL 66-92 99,90 100 00e
7NL 69-94 101,60 101 60
7NL 85-92/96 99,20 99*207NL 87p93 99,85 99807NL 89-99 99,30 99*25
7NL 89-99-3 99,30 99*207NL 89-99-4 99,35 9930
63A NLI-2 85-95 98,35 98*3563A NL 86-96 98,40 98*4063A NL 88-98 97,65 9760
63A NL 89-99 97,55 9745
6/2 NL6B-93-1 99.00 93*506V2 NL6B-93-2 100,60 100*606V2 NL 68-94 100,00 100*20
6V2 NL 86-96 96,90 96856V2 NL 87-94 97,60 97556V2 NL 88-96 96,90 96*856/2 NL 88-98 96,15 96*05
6'/_ NL 89-99 95,95 9535
6NL 87 95,50 95*456'A NL 66-91 98.90 98 90'
6'A NL 67-92 98,00 98*00
6'ANLB6-92/6 96,30 96*306'A NL 86/96 95,50 95*456'A NLB6p95 96,30 96*256'A NLB7-3p95 96,20 96*20
61/4NLB7-1/95 96,05 96*05
61/4NLB7-2/95 96,05 96*056'ANLBB-94 96,95 96*90
63A NL 78-98 97,90 97*90
6'ANLBB-98 95,30 95*306NL 67-92 100,00e ,100,60 e6NL 87-94 95,70 95 706NL 88-94 95,75 95*65
6NL 88-95 94,95 94 95
6 NLBB-96 94,30 94 25
53A NL6S-90-1 99,00 99,0053ANL65-90-2 ' 99,00 99005'A NL64-89-2 99.50 99,50
SNL 64-94 98,70 98 704/2 NL 60-90 99,50 , 99*50
4/2 NL 63-93 97.60 97 60
4'A NL 60-90 98,70 98 70
4'A NL 61-91 98,50 98,50
4'A NL63-93-1 98,40 98,40
4'A NL63-93-2 98.10 9810
4NL62-92 98,70 98,70
3% NL 53-93 96,00 96 00
3'A NL 848-98 95,40 95,40
3'A NL 50-90 98.70 98 70
3'A NL 54-94 95,40 95 403'A NL 55-95 95,30 95,30

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 105,80 105,60
BA A.1.R.85 106,80 106,50
6'/2BobelB6a 88,00 88,50
6'ABührm.73 260,00
6'AChamB6 87,50 86,80
5Enraf-N.86 94,90 94 707HCSTechn. 131,00 132,20
6 Hoogov. 85 162,00 158,00
B'/ 2HolecBs 113,00 115,00
sHoopEffB7 87,00 87,00
83AKNSM 75 245,00

7*4 Nutr.72 400,00
6'/2Nijv.Bs ■ 158,00 163 006V2 R01.67 98,00 97 5014 SHV 81 158,00 158,00
83A Stevin76 104,00 104 00B/2 Volker7B 102,00 102,00
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 52,10 53,40
ACF-Holding 47,00 47,40
Ahrend Gr. c 295,00 294,00
Alg.Bank.Ned 44,90 45,00
Asd Opt. Tr. 20,80 21,20
Asd Rubber 7,60 7,40
Ant. Verff. 330,00
Atag Hold e 99,00 98,00
AuUnd.R'dam 90,00 89,30
BAM-Holding 565,00 565,00
Batenburg 93,50 92,00
Beers 137,00 147.00
Begemann 132,00 130,00
Belindo 373,00 373,50
Berkels P. 6,25 6,25
Blyd.-Will. 28,30 28,60
Boer De, Kon. 424,00 419,00
de Boer Winkelbedr 59,50 60,20
Boskalis W. 14,10 14,00
Boskalis pr 12,80 12,75
Braat Bouw 1042,00 1042,00
Breevast 25,50 26.50b
Breevast eert. 26,20 26,00
Burgman-H. 3000,00 3000,00
Calvé-Delft c " 1049,00 1057,00
Calvépref.c 5750,00 5800,00
Center Parcs 68,00 70,10
Centr.Suiker 69,80 70,30
Chamotte Unie 10,50 10,60
Cindu-Key 133,70 133,50
Claimindo 359,50 a 359,00
Content Beheer 23,80 23,70
Cred.LßN 81,00 81,10
Crown v.G.c 114,00 114,00
Desseaux 242,00 242,00
Dordtsche pr. 261,50 265,50
Dorp-Groep 47,60 47,00
Econosto 325,00 326,00
EMBA 139,50 140,00
Enraf-N.c. 52,80 52,70
Eriks hold. 439,00 440,00
Flexovit Int. 79,00 79,00
Frans Maas c. 94,00 92,80Furness 139,50 140,00Gamma Holding 85,00 86,00
Gamma pref 5,80 5.90
Getronics 29,90 29,50
Geveke 42,80 43,00
Giessen-de N. 398,00 403,00
Goudsmit Ed. 443,00 442,00
Grasso'sKon. 116,00 111,00a
Grolsch 147,00 146,00
GTI-Holding 190,00 190.00
Hagemeyer 108,00 110,00HAL Trust B 16,70 16,60
HAL Trust Unit 16,60 16,50
H.B.G. 235,00 237,00
HCS Techn 18,30 18,40
Hein Hold 115,00 117,80
Hoek'sMach. 204,00 205,00
Holec 35,10 36,30
Heineken Hld 115,00 117,80
HolLSea S. 1,36 1,36
Holl. Kloos 575,00 575,00Hoop Eff.bk. 10,30 10,40
Hunter D.pr. 6,00 e 6,00
ICA Holding 18,50 18,70
IGB Holding 64,00
IGB Hold(aang)
IHC Caland
Industr. My 238,50 239,00
Ing.Bur.Kondor 570,00 575,00
Kas-Ass. 47,70 47,40
Kempen Holding 16,50 16,50
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 88,00 87,60
Kon.Sphinx 127,50 126,00
Koppelpoort H. 344,00 344,00

" Krasnapolsky 231,00 231,00
Landré&Gl. ' 57,10 57,50
Macintosh 50,90 51,50
Maxwell Petr. 682,00 680,00
Medicopharma 78,20 77,70
Melia Int. 6,30 6,30
MHVAmsterdam 21,30 21,30
Moeara Enim 1200,00 1225,00
M.Enim 08-cert 15900,00 16000,00
MoolenenCo 31,60 31,50
Mulder Bosk. 79,00 77,50
Multihouse 10,50 10,60
Mynbouwk. W. 435,00 432,00
Naeff 250,00
NAGRON 50,20 50,20
NIB 602,00 603,00
NBM-Amstelland 21,40 21,20
NEDAP 383,50 383,00
NKF Hold.cert. 360,70 360,00
Ned.Part.Mij 39,70 39,70
Ned.Springst. 11000,00 11000,00
Norit 940,00 944,00
Nutricia gb 70,50 70,50
Nutricia vb 77,00 77,00
Oldelft Groep c 200,50 200,00a
Omnium Europe 16,30 16,30
Orco Bank c. 74,20 74,70
OTRA 785,00 780,00
Palthe 73,50 73,90
Pirelli Tyre 50,20 50,50
Polynorm 118,00 119,90
Porcel. Fles 163,00 163,00bRavast 50,70 50,40
Reesink 78,00 80,20
Riva 59,50 59,00
Riva (eert.) 59,50 59,00
Samas Groep 79,50 75,00
Sanders Beh. 113,50 113,50
Sarakreek 32,00 32,80
Schuitema 1500,00 1500,00
Schuttersv. 171,00 170,00
Smit Intern. 45,50 45,70
St.Bankiers c. 25,20 25,20
Stad Rotterdam 172,50 172,80
TelegraafDe 472,50 474,00
Text.Twenthe 315,00 315,00
Tulip Comp. 57,70 59,50
Tw.Kabel Hold 159,80 160,50
Übbmk 126,50 126,00
Union Fiets. 18,00 18,00
Ver.Glasfabr. 348,00 352,00
Verto 66,00 65,50
Volker Stev. 70,00 70,00
Volmac Softw. 50,10 51,90
Vredestein 17,10 17,10
VRG-Groep 68,50 66,50
WegenerTyl 196,50 197,00
West Invest 29,50 28,90
Wolters Kluwer 202,00 203,00
Wyers 49,00 50,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,50 37,50
ABN Aand.f. 78,50 78,50
ABN Beleg.f. 60,60 60,40
ALBEFO 53,90 54,00
AldollarßFs 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 251,00 254,00
Alliance Fd 13,80 13,70
Amba 50,00 e 51,60
America Fund 344,00 349,00
Amro A.in F. 93,10 93,30
Amro Neth.F. 79,70 80,10
Amro Eur.F. 76,40 77,40
Amro Obl.Gr. 154,40 154,40
Amvabel 97,70 97,70
AsianTigersFd 61,80 61,70
Bemco Austr. 66,90 67,00
Berendaal 121,00 122,00
Bever Belegg. - 27,50 27,80
BOGAMIJ 114,00 115,00
Buizerdlaan 42,80 42,80
Delta Lloyd 44,20 44,40
DP Am. Gr.F. 24,90 25,10
Dp Energy.Res. ' 40,00 41,50
Eng-H011.8.T.1 9,80 9.80

EMF rentefonds 66,60 e 66,80
Eurinvestü) 110,00
Eur.Ass. Tr. 7,90 7,90
EOE DuStlnF. 333,00 333,00
EurGrFund 62,40 62,60
Hend.Eur.Gr.F. 214,50 216,30
Henderson Spirit 76,70 76,40
Holland Fund 79,00 79,40
Holl.Obl.Fonds 123,50 123,50
Holl.Pac.F. 117,00 117,00
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 43,80 43,80
Intereff.Warr 322,00 319,00
Japan Fund 37,50 36,60
MX Int.Vent. 61,50' 61,80
Nat.Res.Fund 1610,00 1630,00
NMB Dutch Fund 39,30 39,40
NMB Oblig.F. 35,40 35,30
NMBRente F. 104,10 104,20
NMB Vast Goed 38,30 38,50
Obam, Belegg. 232,50 233,70
OAMFRentef. 14,15 14,20
Orcur.Ned.p. 49,80 49,80
Pac.Prop.Sec.f. 49,00 49,00

i Pierson Rente 100,90 100,90
Rabo Obl.inv.f. 76,20 76,20
Rabo ObLdiv.f. 51,30 51,30
Rentalent Bel. 137,50 138,00
Rentotaal NV 31,60 31,60
Rolinco cum.p 102,00 101,50
Sc_Tech 18,35 18,70

) Technology F. 17,00 17,00
Tokyo Pac. H. 256,50 254,50
Trans Eur.F. 82,30 82,50
Transpac.F. 550,00 565,00
Uni-Invest 112,00 111,00
Unico Inv.F. 86,60 87,00
Unifonds 32,10 32,10
VWN 58,00 58,00
Vast Ned 121,60 121,40
Venture F.N. 46,60 46,60
VIB NV 88,10 88,10
WBO Int. 79,70 80,00
Wereldhave NV 214,50 214,50

Buitenlandse obligaties
83A EEGB4Ü) 103,00 103,00
3/2 EngWarL 36,70 36,80
5*4 EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 38,00 39,00
Amer. Brands 75,60 77,00
Amer. Expres 36,60 37,30
Am.TelA Tel. 38,70 40,20
Ameritech 60,70 62,30
Amprovest Cap. 115,00 115,00
Amprovest Ine. 225,00 225,00
ASARCO Ine. 34,70 35 20
Atl. Richf. 103,00 107,50
BAT Industr. 8,60 8,50
Bell Atlantic 96,70 98,40
BellCanEnterpr 41,00 41,50
Bell Res.Adlr 1,03 1,05b
Bell South 50,00 51,10
BET Public 3,00
Bethl. Steel 21,50 21,60
Boeing Comp. 53,00 55,40
Chevron Corp. 54,25 d
Chrysler 24,80 25,10
Citicorp. 32,20 33,00
Colgate-Palm. 58,25 58,80
Comm. Edison 37,30 37,50
Comp.Gen.El. 442,00■ Control Data 19,30 19,00
Dai-IchiYen 3500,00 3500,00
Dow Chemical 104,60 104,60
Du Pont 117,50 120,10
Eastman Kodak 51,00 50,80
Elders IXL 3,50 d
Euroact.Zw.fr. 195,00 195,00
Exxon Corp. 43,90 44,25
First Paclnt 0,60
Fluor Corp. 34,00 34,35
Ford Motor 52,00 52,20
Gen. Electric 56,75 58^00

Gen. Motors 44,50" 46,50
Gillette 44,20 45,00Goodyear 53,00 53,00
Grace & Co. 35,00 35,35
Honeywell 88,80 89,50
Int.Bus.Mach. 113,60 115,60
Intern.Flavor 64,00 69,30
Intern. Paper 55,60 56,40
ITT Corp. 62,25 63,80
K.Benson® 4930,00 4930,00
Litton Ind. 87,90 88,90
Lockheed 49,50 49,50
Minnesota Mining 78,00 79 80
MobilOil 52,50 53,60News Corp Auss 17,20 17,00
Nynex 79,00 79,75
Occ.Petr.Corp 29,00 29,10
Pac. Telesis 44,80 45*80
P& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 59,40 60,75Philip Morris C. 157,20 159,00
Phill. Petr. 25,20 28,10
Polaroid 46,00 47,25
Privatb Dkr 299,60 299,10
QuakerOats 63,50
St.Gobin Ffr 650,00 695,00
Saralee 59,00
Schlumberger ' 43,75 44,40
Sears Roebuck 44,50 45,50Sony (yen) 30,50 30,00
Southw. Bell 53,20 53,75Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 44,60 45,00
Texaco 53,25 54,00
Texas Instr. 38,80 39,75TIPEur. 1,81 1,83ToshibaCorp. 1340,00 1330,00
Union Carbide 28,60 29,00
Union Pacific 75,40 77,00Unisys 20,50 2050USX Corp 34,00 34,80
US West 69,70 72,00
WarnerLamb. 107,75 110,30Westinghouse 67,30 69,25
Woolworth 65,00 67,50Xerox Corp. 66,70 67,60

Certificaten buitenland
AMAXInc. 61,00 61,50
Am. Home Prod. 212,50
ATT Nedam 85,00 87,00 dASARCO Ine. 68,50
Atl.Richf. 225,00 235,50
Boeing Corp. 117,00 120,00
Can. Pacific 46,00 46,50
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 51,50 53,00
Citicorp. 69,50 71,00
Colgate-Palm. 126,00 130,00
ControlData 37,70 38,00
Dow Chemical 228,50 227,50 dEastmanKodak 110,50 110,00
Exxon Corp. 95,80 96,00
Fluor Corp. 75,00
Gen. Electric 123,00 125,50
Gen. Motors 196,00 205,50
Gillette 96,00 97,00Goodyear 117,10 117,50
Inco 76,00 76,50
IBM. 248,50 252,50
Int. Flavors 141,00
ITTCorp. 135,00 139,50
Kroger 36,00 36,00
Lockheed 108,50 109,00
Merck & Co. 164,50 167,00
Minn. Min. 171,00 174,00
Pepsi Co. 130,00 133,00
Philip Morris C. 344,50 348,00
Phill. Petr. 53,50 61,00
Polaroid 94,50 97,00
Procter & G. 270,00

" Quaker Oats 137,00 137,00
Schlumberger 94,50 96,80
Sears Roebuck 96,50 97,50dShell Canada 77,00 77,00
Tandy Corp. 96,00 97.00

Texas Instr. 84,00 85,60dUnion Pacific 164,00 170,00
Unisys Corp 44,00 43,00
USX Corp 73,50 74,50
Varity Corp 3,95
Westinghouse 147,00 152,00
Woolworth 140,50 146,50
Xerox Corp. 137,00 138,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 660,00 667,00
Dresdner B. 355,00 358,00
Hitachi(soo) 1600,00 1600,00
Hoechst 298.00 299,00
Mits.El.(soo) 1250,00 1250,00
Nestlé 8820,00 8800,00
Siemens 594,00 597,00

Warrants
Akzo 36,90 36,50
AMRO warr. 1,67 1,69
Bogamij " 7,50 7,50
Falcons Sec. 21,05 21,90Honda motorco. 2350,00 2000,00aK.L.M. 85-92 255,00 260,00
Philips 85-89 8,00 7,70
St.Bankiers a 0.80 0,80
St.Bankiers b 2,25 2,25

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 102,00 102,00Aegon warr 12,60 1210
lOV2ABN 87 97,25 97,25
13Amev 85 97,75 97,75
13Amev 85 96,25 96,25
10 AmevBs 102,00 102,00
11Amev 86 96,25 96,25
14'AAmro87 97,35 97,35
13 Amro-BankB2 100,50 100,5010V2 Amro 86 96,00 96,00
10Amro 87 97,00 97,75
5*4 Amro 86 97,00 97,00
Amro Bank wr 42,00 42,50
Amro zw 86 70,50 71,00
9 BMHecu 85-92 99,90 99,90
7 BMH 87 96,50' 96,50
10'AEEG-ecu 84 100,25 100,25
93AE18-ecu 85 102,70 102,70
12/2 HIAirl.F 92,50 92,50
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11'ANGU83 101,75 101,75
10NGU 83 100,50 100,50
2'A NMB 86 82,35 82,35
NMB warrants 98,50 97,00
B*4 Phil. 86 99,60 9960
63A Phil.B3 98,25 98,25
11 Rabo 83 102,10 102,75
9 Rabo 85 102,70 102,70
7Rabo 84 104,00 104,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 21,60 21,50
Bredero eert. 19,60 19^6011 Bredero 20,10 2010
LTV Corp. 2,00 1,905 Nederh. 68-78 25,00 25,00
RSV. eert 1,39 1337'/eRSV 69 83,80 83,80

Parallelmarkt
Alanheri 23,30 e 23,60
Berghuizer 50,40 51,50
Besouw Van c. 56,00 56,00
Comm.Obl.F.l 101,20 101,30
Comm.Obl.F.2 101,30 101,40
Comm.Obl.F.3 101,40 101,50
De Drie Electr. 33,70 33,50
Dico Intern. 142,50 143,00
DOCdata 27,50 27,40
Ehco-KLM Kl. 33,70 33 70
E&L Belegg.l 78,40 78,10
E&L Belegg.2 77,70 77,50

E&L Belegg.3 76,80 76,70
Geld.Pap.c. 74,50 74,50
Gouda Vuurvc 102,00 102,30
Groenendijk 36,70 37,00
Grontmrj c. 188,00 184.00Hes Beheer 233,00 235,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 4,00 4,10
Infotheek Gr 29,00 29,20
Interview Eur. 8,40 8,70
Inv. Mij Ned. 57,80 58,50
Kuehne+Heitz 36,10 37,00
LCI Comp.Gr. 62,00 61,70
Melle 278,00 278,00
Nedschroef 117,00 118,00
Neways Elec. 12,70 12,60
NOG Bel.fonds 31,10 31,10
Pie Med. 12,50 12,50
Poolgarant 10,40 10,50
Simac Tech. 19,20 19,50
Text Late 6,70 f 6,60
Verkade Kon. 275.00 279,00
VHS Onr. Goed 19.00 19,00
Weweler 129,50 131,30

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. sk.

Abn c okt 45.00 455 1,30 1,30
daf c okt 55,00 675 3,30 a 3,50
daf c okt 60,00 834 1,50 a 1,60 b
coc c scp 315,00 352 10,00 8,30
coc e scp 320,00 483 6,30 5,30
coc c scp 325,00 1430 3,90 3.20coc c scp 330,00 545 2,50 1,70
coc p scp 315,00 796 2.80 3,30
gist c okt 35,00 835 1,20 1,00
gist p okt 35,00 1025 1,80 2,30
hoog c okt 100,00 401 14,50a 12,50
hoog c okt 105.00 453 11,60a 10,00
hoog c okt 110,00 1742 8,70 a 7.50
hoog c okt 115,00 1086 6,30 5,00
hoog c okt 120,00 1288 4.30 a 3,60
hoog c okt 125,00 716 3,20 2,70
hoog c okt 130,00 673 2,40 1,80
hoog p okt 95,00 505 2,00 3,00
hoog p okt 100,00 1430 3,00 4,50
hoog p okt 105,00 503 4,50 b 6,50 ahoog p okt 110,00 978 6.80 8,50
hoog p okt 115,00 603 9,00 12,00 b
nedl c okt 88,00 559 8.40 5,00
nedl c okt 90,00 341 7,00 4,10
nedl c okt 92,00 573 5,80 3.00nedl c okt 94,00 1111 4,90 2,00
nedl p okt 84,00 519 1.20 2.00
nedl p okt 100,00 348 8,60 12,00 bnedl p jan 80,00 750 1,80 2,50
nedl p jan 92,00 605 6,50 a 7,00
nld p feb 102,50 500 I,loa 1,00
natn c okt 65,00 379 5,90 6,10
natn c okt 70,00 451 2,10 2.40
obl p aug 95,00 1000 0,40 a 0.40
phil c jan 45.00 654 1,80 1,60
phil c 092 55,00 571 4,70 4,80
phil p okt 35,00 1120 0,20 0,30
phil p jan 40,00 368 I,Bob 1.80
phil p apr 40,00 482 2,80 2,80
olie c okt 140,00 380 6,40 7,40
olie c okt 150,00 622 2,10 2,30
olie c okt 160,00 358 0,50 0,60
unil c okt 150,00 375 12.90 13,50
unil c jan 160,00 424 8.20 8,20
unil c jan 170,00 336 3.80 4.20 aunü p okt 150.00 350 o.Bob 0,80
voc e okt 35,00 472 2,00 2,00 a
voc c okt 55,00 668 0,20 0,10
voc p okt 45,00 713 11,00 10,50 .

a=laten g=bieden+ei-di».
b=bieden h=laten+ex-di«.
c=e«-cliim k=gedaan+b
d=ex-di»idend l=gedaan+g
"=ged_an+bieden v_=slotkoers vorige dag
t=gedaan + laten sk=slottoers gisteren

economie

Ook vestiging in Heerlen getroffen

Uitstel van betaling
voor Kok Groep bv

Heerlen/rotterdam
Groep Nederland, een be-

heermaatschappij van onroege-
fend goed, vraagt uitstel van be-
uling aan. De Kok Groep heeft
een vestiging in. Heerlen, waarac ht personen werken. Het per-s°neel was gisteren volkomen
yerrast door het betalingsuitstel.
Ue dinsdag te benoemen curator
"toet bepalen wat er nu verder
gaat gebeuren. Voorlopig zal het
personeel, in totaal 300 personen,gewoon blijven doorwerken.
**°k kwam in de problemen door
|je opzegging van de beheersop-

door de verzekering-maatschappijen Nationale-Ne-

derlanden en Delta Lloyd op 4
augustus jl.. Hierdoor ontstond
er een sneeuwbaleffect van op-
zeggingen.
Daardoor hield de Kok Groep
steeds minder opdrachtgevers
over en steeds minder werkne-

mers, want die namen ontslagom bij andere beheerders indienst te treden.
De onderneming kwam in de
verliezen terecht en er ontstondde noodzaak van een ingrijpende
afslanking. Het geld daarvoor

had Kok echter niet. Deze week
zegde de belangrijkste bankier
het vertrouwen in de beheer-
maatschappij op.

Commissarissen en directie van
deKok Groep, onderdeel van het
Venture Fund Rotterdam, heb-
ben nog geprobeerd samenwer-
king met ander beheeronderne-
mingen tot stand te brengen,
maar die pogingen zijn op niets
uitgelopen. Onder deze omstan-
dighedenrestte hun niets anders
dan de beslissing te nemen om
uitstel van betaling aan te vra-
gen. De hoofdbankier heeft wel
toegezegd de salarissen over
augustus uit te betalen.

FNV-bond wil actieplan van Spoorwegen

Meer aandacht voor
goederenvervoer

UTRECHT - Volgens de Vervoers-
bond FNV moeten de Nederlandse
Spoorwegen meer aandacht beste-
den aan het goederenvervoer per
trein. Tot dusver wordt dit onder-
deel bij de NS verwaarloosd. De
trein heeft echter grote voordelen
vergeleken bij wegvervoer. Daarom
moet volgens de vervoersbond wor-
den bekeken of aparte goederen-
spoornetten haalbaar zijn voor ons
land. Dit zegt de bond in een (nog
interne) nota over het vervoer, die
binnenkort wordt geopenbaard.
De NS hebben zich de afgelopen ja-
ren te veel gericht op het (uiteraard
nuttige) reizigersvervoer, aldus de
Vervoersbond FNV. Daarom is het
aandeel van het bedrijf in de goede-
renvervoersmarkt gering. Zo werd
vorig jaar slechts 20 miljoenton per
trein vervoerd, dat is ongeveer één
procent van het totale goederen-
transport. De NS verloor op dit on-
derdeel twee miljoen en de vooruit-
zichten zijn ongunstig.
De bond hekelt in dit verband de
plannen van de NS om het goede-
rennet in tekrimpen. Het bedrijfwil
bij voorbeeld het knooppunt Venlo

sluiten.Dit emplacement is, na Rot-
terdam, ongeveer het belangrijkste
van ons land.
Tot dusver hebben de politieke par-
tijen weinig aandacht besteed aan
deze kwestie. Alleen in het CDA-
verkiezingsprogramma heeft de
bond opmerkingen over de wense-
lijkheid van meer goederenvervoer
perrail teruggevonden.
De bond zou het wegvervoer willen
beperken vanwege de milieu-aspec-
ten. Als de NS zich tot een „serieuze
goederenvervoerder" wilien ont-
wikkelen dan is het bij voorbeeld
noodzakelijk de spoorlijn Rotter-
dam-Brabant-Venlo te verdubbelen
en de zogeheten Betuwelijn voor
goederenvervoer geschikt te ma-
ken. Maar de Spoorwegen hebben
zich voornamelijk beperkt tot een
defensief beleid, gericht op kosten-
besparing. Daardoor verminderde
het aantal personeelsleden in het
goederenvervoer in vijfjaar tot 4800
tot 3900.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 25-08-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.420-/ 25.920
vorige ’ 25.630-/26.130; bewerkt ver-
koop ’ 27.520; vorige ’ 27.920 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 330-/ 400 vorige

’ 330-/ 400; bewerkt verkoop ’ 440 la-
ten, vorige ’ 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,15 227
Brits pond 3,33 3*58
Can. dollar 1,82 1,94
Duitse mark(100) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12Austr. dollar 1,62 1,74
Jap. yen (10.000) 150,75 155,75
Ital. lire. (10.000) 15,00 16,40
Belg. frank (100) 5,22 552Port. esc. (100) 1,27 1,45Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 128,35 132.85
Zweedse kr. (100) 32,00 34 50Noorse kr. (100) 29,60 32,10
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(lOO) 15,70 16,30Spaanse pes.(lOO) 1,73 188Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,50 51,50
Joeg. dinar (100) 0,005 0,020

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,20925-21175
Brits pond 3,4650-4700
Duitse mark 112,700-750
Franse franc 33,415-465
Belg. franc 5,3915-3965
Zwits. franc 130,735-785
Japanse yen 153,85-153,95
Ital. Ure 15,685-735
Zweedse kroon 33,355-33,405
Deense kroon 29,000-29,050
Noorse kroon 30,935-30,985
Canad. dollar 1,87975-88225
Oost. schill 16,0130-0230
lers pond 3,0060-3,0160
Spaanse pes 1,7980-8080
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6750-6850
Hongk.dollar 28,25-28,50
Nieuwz.dollar 1,2940-3040
Antill.gulden 1,2200-2500
Sunn. gulden 2,2200-2600
Saudische rial 58,85-59,10
Ecu gulden 2,3380-3430

Minister betaalt
1800 gulden voor

baan jongere
Van onze verslaggever

DEN HAAG - Gemeenten en ande-
re overheidsinstellingen die gedu-
rende eenjaareen baanbieden voor
een schoolverlater die langer dan
een half jaar werkloos is, krijgen
daarvoor een bijdrage van 1800 gul-
den per jaarvan het ministerie van
sociale zaken. Dit blijkt uit het defi-
nitieve Jeugd Werk Garantieplan
(JWG) dat minister De Koning (so-
ciale zaken) nog dit najaar naar de
Kamer wil sturen.

Met het garantieplan wil de be-
windsman 25.000 tot 30.000 banen
voor schoolverlaters in overheids-
dienst tot stand brengen. Door een
tijdelijke voorziening, vooruitlo-
pend op het JWG, werken al 12.000
schoolverlaters bij 500 gemeenten
en overheidsinstellingen.

In feite gaat het dus om 13.000 tot
18.000 banen extra. Volgens de be-
windsman moet het mogelijk zijn
die banen te vinden. In de over-
heidssector werken totaal 1,2 mil-
joen mensen.

Het JWG biedt de jongeren een
baan voor negentien uur per week.
Hierdoor krijgen zij een zodanige
beloning datzij net meer in handen
krijgen dan devoor hun leeftijd gel-
dende RWW-uitkering.

De minister heeft hiervoor met op-
zet gekozen. Van deenekant is er zo
een prikkel om aan het JWG deel te
nemen, van de andere kant is de be-
loning zodanig laagdat deze het ver-
der zoeken naar een zelfstandige
baan niet tegenhoudt.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS Koersindex (1983=100)
algemeen 204,40 205,50
id excl.kon.olie 201,10 201,50
internationals 203,60 205,30
lokale ondernem. 207,80 208,10
id financieel 152,10 152,20
jd niet-financ. 263,00 263,70
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 263.20 264,90
id excl.kon.olie 248.20 249,00
internationals 270,20 272,50
lokale ondernem. 255,50 256,50
id financieel 196,30 197.50
id niet-financ. 313.10 313,90

Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 195,40 195,30
internation 200,40 199.80
lokaal 194,50 194,50
fin.instell 162,20 162,70
alg. banken 159,60 159,90
verzekering 163,70 164,30
niet-financ 205,00 204.80industrie 193,80 194,70
transp/opsl 235,80 232,70

" De nettowinst van het Japanse
automobielconcern Toyota is in het
op 30 juni afgelopen boekjaar met
28,5 procent gestegen tot 305,86 mil-
jard yen (4,71 miljard gulden). De
omzet groeide met 7,5 procent tot7,19 biljoen yen (110,7 miljard gul-
den). De omzet uit de autoverkoop
nam met 5,2 procent toe tot 5,07 bil-
joenyen (78 miljard gulden).
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LUMAC BV is een dochter van Perstorp Analytical, een afdeling van Perstorp Biotec. Naast LUMAC bestaat Perstorp
Analytical uit Alpkern Corp. (USA), NlRSystems Ine. (USA), Pierce Chemical Compairy (USA), Process-Styming AB
(Zweden), Tecator AB (Zweden) en uit de Perstorp Analytical verkooporganisaties in Frankrijk, West-Duitsland,
Nederland, Verenigd Koninkrjjk en de Verenigde Staten.
Perstorp Biotec is de biotechnologische tak van het Zweedse concern Perstorp AB en heeft 650 werknemers en een
omzet van 110 miljoen gulden. Perstorp AB telt 7500 medewerkers en heeft een omzet van 2,2 m_jard gulden De
produktiebedrjjven zgn verdeeld over 30 plaatsen in Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika.

LUMAC ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt snelle microbiologische testsystemen voor de industriële microbiologie.

Ter versterking van haar afdeling Resarch & Development zoekt LUMAC een

bi<x_hemi_sch/microbiologisch analist m/v
Onze gedachten gaan uit naar een creatief; Informatie en sollicitatie:
actief meedenkend en zelfstandig opererend teamlid ~ . _ .. , ,
van deze afdeling. °°r meer utformaüe WBT deze functie kunt u

contact opnemen met ir. R.D. Maclrintosh, Manager
Vereisten: Product Group Microbiologe teL 045-318335.

,„. ... ... ... .. ~ , Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen.- HLO-opleiding biochemiö'microbiologie of richten aan:vergelijkbaar- ervaring in microbiologische analysetechnieken LUMAC BV- goede contactuele eigenschappen Tav. ir. R.D. Mackintosh- goede beheersing van de Engelse en Duitse taal Postbus 31101, 6370 AC Landgraaf

LUIÏKIC ■i APerstorp Analytical Company m^^^m^mmm^mmm^^^.^mm^^^^^m^^^^

I SCHEIDEGGER INSTITUUT 1
OPLEIDINGEN IN COMMUNICATIETECHNIEKEN
Het Scheidegger Instituut is een opleidingsinstituut datvoor particulieren en bedrij-
ven taal - en typecursussen, secretaresse- en steno-opleidingen en
tekstverwerkings- en computercursussen verzorgt. Het instituut is al meer dan 25
jaaraktief in Nederland, werkt tot volle tevredenheid van cursisten en bedrijfsleven
en mag zich verheugen in een sterk groeiendebelangstelling.
Door deze voortdurende groei hebben wij behoefte aan een versterking van onze
organisatie met

I ADVISEURS/VERKOPERS M/V I
voor de buitendienst
Deze medewerkers zullen behalve met de advisering en werving van cursisten
belast worden met de zelfstandige organisatie van cursussen.
Om deze funktie succesvol te kunnen vervullen is het noodzakelijk dat u minimaal
27 jaarbent en beschikt over- commercieel inzicht en over ervaring met organisatie en verkoop;- goede contactuele eigenschappen en mensenkennis;- een goede algemene ontwikkeling;- doortastendheid, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline;- eigen auto en telefoon.
Ook moet u er geen moeite mee hebben om op onregelmatige tijdstippen
('s avonds) te werken
WIJ BIEDEN- een boeiende baan met goede toekomstkansen en reële ontplooiingsmogelijkheden;- een goede honorering en tal van interessante emolumenten.
Belangstellling? Stuur danvandaag nog uwhandgeschreven sollicitatiebriefmet
een recente pasfoto en met vermelding van funktienr. 853 AW21.
SCHEIDEGGER INSTITUUT
Kaldenkerkerweg 88
5915 AD VENLO

\z/&Schsideggßr Instituut^
COMPUTERCURSUSSEN ■ PROGRAMMEREN ■ TEKSTVERWERKING -

CONVERSATIE MODERNE TALEN - KANTOOROPLEIDINQFKI M

COMMEROEEL -.DIVaNISTRATIEF
]VI__)EWERK(ST)ER

BV Financieringsmaatschappij "VOLA" maakt deel uit van WAT BIEDEN WIJ.
het Nationale Nederlanden concern en vervult een actieverol Naast een afwisselende en interessante werkkring bieden wij
bij dekredietverstrekking in ons land. Via de verzekeringsad- een goed salaris. Verder kent Vola, naast de AV-CAO bepa-
viseur wordt een veelzijdig pakket financiële dienstverlening lingen voor hetBankbedrijf, andere interessante secundaire
voor zowel particulieren als bedrijfsleven op de markt arbeidsvoorwaarden.
gebracht.
WATGAATUDOEN WATVRAGEN WIJ.
Als Commercieel Administratief Medewerk(st)er op ons U b̂t «J «J**** °P HAVQ/toM niveau. U beschikt over
rayonkantoor te Heerien gaat u zich, naeenruime g 6* "«*tude«commerciële eigenschappen. Daarnaast

bezig houden met verschülende administra- g^ntatjefen hebt u doorzettingsvermogen. Uw
tieve werkzaamheden, zoals o.a. aanvraagbehandeling van leem,a ügt tussen Men "]m'
financieringen enz. Ook onderhoudtu telefonisch contact
met onzerelaties zoals verzekerings- en financieringskanto- HOE SOLLICnïREN.
ren. Het geven van advies en informatie vormt tevens een Hebt u belangstelling? Schrijft u dan naar ons hoofdkantoor,
onderdeel van uw taak. Mr. Treublaan 7,1097 DP Amsterdam, ter attentie van de
Het ligt in debedoeling dal de nieuwe medewerk(st)er bin- afdeling personeelszaken. Voor meer inlichtingenkunt u
nen een paar jaardoorgroeit naar een commerciële buiten- bellen met de heer H. Nijsten, Chef de buro, te Heerlen,
dienstfunctie, en zich daarop voorbereidt. telefoon 045-715577.
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Bedrijfsmaatschappelijk werker
bij Philips in Sittard (deeltijd).

U bent maatschappelijk werker. Een vak- en verwijst medewerkers naar externe
gerichte HBO-opleiding maatschappelijk instanties of naar regelingen,
werk is uw achtergrond, aangevuld met
een VO of andere vervolgopleiding. De werkcultuur.

ellips componems is de onderdelen- u hebt een gedegen ervaring als hulp- De trend is dat de signaal- en advies-
ijivisievan Philips. Met een programma verlener in een complexe organisatie en functie in belang toeneemt.
jS^^^dTÏST'to bent bereid uwvak verder te ontwikkelen Belangrijke contacten zijn er, behalve
branche. Enkele produkten: ics. beeid- en te vernieuwen in het bedrijf. Uw leef- met individuele hulpvragers, met colle-
SS TSSüTS*^ tjid is 3° ** 40 jaar. ga's uit de andere sociale disciplines, de
magnetische datastorage, displays en Uw overtuigingskracht is groot genoeg Ondernemingsraad en in toenemende
SSSSSk centrum is in Eindhoven om uw 2ienswijze uit te dragen in een mate met het management,
gevestigd. Elders in Nederland zijn omgeving waar technische en economi- Organisatorisch maakt u deel uit van de
pS^Sti^' on,wlkkelin9' sche argumentatie zwaar wegen. Dan afdeling personeelzaken.

bieden wij u een interessante uitdaging
als part-time (20 uur per week) bedrijfs- Er is een centraal kenniscentrum in Eind-
maatschappelijk werker bij Philips in hoven, dat zorgt voor uw verdere profes-
Sittard. sionalisering en ervaring-uitwisseling

met de circa 30 collega's.
Philips Sittard produceert hoogwaardige
onderdelen voor onder andere beeldbui- Uw reactie.
zen, geïntegreerde schakelingen en Uw sollicitatiebrief, met uitgebreide infor-
plaatmateriaal. Een groot deel van de matie over uw werkervaring en oplei-
medewerkers werkt in ploegendienst. ding, kunt u voor 6 september a.s. rich-

ten aan drs. M.J. Jansen,
Uw functie. Personeelzaken Philips Components,
U verleent hulp aan individuele mede- Rijksweg Noord 281, 6136 AC Sittard.
werkers en aan groepen met problemen Philips streeft ernaar meer vrouwen met
die gerelateerd zijn aan het werk. U sig- genoemde achtergrond in dienst te
naleert en adviseert over problemen die nemen. Wij verzoeken hen daarom met
uit de werksituaitie kunnen voortkomen nadruk te solliciteren.____ HBO-er MW met VO.
g PHILIPS

tempo-team
uitzendbureau

INDUSTRIE
Huishoudelijke hulpen m/v
voor diverse projecten in Heerlen en
omgeving. U gaat enkele uren per dag werken
tussen 17.00- 20.00 uur. Ook werkstudenten
komen hiervoor in aanmerking.
Voor informatie:
045 - 71 83 66, Ingrid Driessen
Heerien, Op deNobel 1

Montage-medewerkers m/v
dievoor langere tijd in 2-ploegendienst willen
werken. Er wordt de kandidaten een goed
salaris, vakantiegeld, doorbetaalde
verlofdagen en eventueel vervoer naar Bom
geboden.
Voor informatie:
04490 - 1 42 22, Karin Poelman
Sittard,Rosmolenstraat 4

Magazijn-medewerkers m/v
voor een bedrijf in de omgeving van Sittard.
Het werk omvat onder meer in- en uitgifte van
goederen, aftekenen van leveringsbonnen en
voorraadcontrole.
Voor informatie:
04490 - 1 42 22, Karin Poelman of
Mariëlle Schutgens
Sittard, Rosmolenstraat 4

KANTOOR
Tekstverwerker m/v
voor een bedrijf te Geleen. Vereist is een
HAVO-diploma. Bekendheid met een Océ-
tekstverwerker is een pré. De werktijden zijn
wisselend: van 8.00-12.00 of van 12.30 -
16.30 uur. Deze baan biedt goedetoekomst-
mogelijkheden.
Voor informatie:
04490 - 5 49 99, Lisette Ramakers
Geleen,Rijksweg Zuid 1a

Medewerker debiteuren-
administratie m/v
voor een bedrijf in Susteren. De kandidaat
gaat zich geheel zelfstandig bezighouden met
de debiteurenbewaking,vanaf de facturering
tot en met boeking in het KBG-boek c.g.
(telefonische) aanmaning. Boekhoudkundige
ervaring en goede, contactuele eigenschappen
zijn vereist, evenals een flexibele instelling en
stressbestendigheid. Deze baan is voor
langeretijd. U kunt directaan de slag!
Voor informatie:
04490 - 2 20 80, Helmi Hillen
Sittard,Rosmolenstraat 4

Acquisiteurs m/v
die voor enkele maanden part-time
beschikbaar zijn. De werkzaamheden bestaan
uit het aanbieden van abonnementen. Deze
afwisselende baan wordt goed gehonoreerd.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Marleen Steeman
Heerlen, Op de Nobel 1

TECHNIEK
Offset-drukker m/v
voor een klein bedrijf in Beek. Het werk
bestaat uitklein drukwerk, hoofdzakelijk
reclame- en handelsdrukwerk. De geschikte
kandidaat kan zelfstandig werken binnen een
klein team. Werkervaring, creativiteit en eigen
initiatief zijn voor deze functie belangrijk.
U werkt 38 uur per week. Deze baan biedt
goede toekomstperspectieven.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen,Rijksweg Zuid 1a

GEZONDHEIDSZORG
Verpleegkundigen/
verzorgenden m/v
voor diverse instellingen in deregio Heerlen en
Maastricht. De geschikte kandidaten dienen
over een diploma in de verpleging of
verzorging te beschikken. Het gaat om diverse
functies, waarvoor de werktijden in overleg
bepaald kunnen worden.
Voor informatie:
045 - 71 26 31, Carla Koster
Heerlen, Op de Nobel 1

WAAR BRUIST HET
VAN DE BANEN? |
Maastricht staat bekend als een bruisende stad.

I
Dynamisch en vol ondernemingslust!

VEDIOR UITZEND- EN PERSONEEL ADVIESBUREAU*
borrelt ook van de activiteiten. In bijna alle vooraanstaande
steden van Nederland heeft Vedior één of meer vestigingen.
In ditrijtje mag Maastricht niet ontbreken.
Dat is de reden waarom wij op 14 augustus jongstleden een
filiaal hebben geopend.
Ons adres en telefoonnummer:

Vedior
Helmstraat 2 A
6211 TA Maastricht
tel. 043 - 256768

Wat kunt u van ons verwachten?
Vedior is een innovatiefbedrijf datmet de ontwikkelingen op & '
arbeidsmarkt meeverandert. Vedior zoekt, initieert en begeleid' 'nieuwe ideeën en heeft langs deze weg een klantenkring in en <""Maastricht opgebouwd. Ii
Wij beschikken over banen in de sektoren:
- administratief
-horeca
-medisch
-produktie ,
- technisch i

ikOnze uitzendconsulentes verstaan hun vak. U krijgt een h<
persoonüjke behandeling van de inschrijfprocedure tot en
met de begeleiding gedurendeuw werkperiode.
Vedior kent korte communicatie lijnen en is daardoor flexibel'
Goed gemotiveerde mensen zijn bij ons altijd welkom!
Over bruisen gesproken: Tot en met 1 september krijgt elke
uitzendkracht die zich laat inschrijven een bruisend glas
champagne! Indien vin diezelfde week geplaats wordt, krijgl |v(
u een set champagneglazen. 9
Want.... wie toost er nu niet op een goede baan?

VEDIORÜiXTZEND-EN PERSONEEL ADVtSBUREAUX

r ■B___________H_______^f
SCHOTMAN ELEKTRO GROEP B^- H
zoekt voor de vestiging HEERLEN

SCHOTMAN ELEKTRO PPH
GROEP is een landelijke _ -
flroebe^ijrnTnTe dMro- vertegenwoordiger

technische materialen voor de . noord.midden Limburg. S
de installateur, detailhandel 9 M

en industrie. Gevraagd wordt:
" Buitendienst ervaring,

indien u meentvoor deze " Redelijk ingevoerd in de elektro- L
funktie in aanmerking te technische branche.
komen en ude motivatie " Kennis van elektrotechnische

daarvoor heeft dan kunt u materialen is gewenst.
uw sollicitatierichten aan:

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij
schotman elektro Dhr. H. Driessen, verkoopleider.

groep b.v. Tel. 's avonds 04705 -19 86.
t.a.v. deDirektie

Postbus 271
1200AG Hilversum

SCHOTMANji r ELEKTRO GROEP ]

■■■■■__■_______-____■ r "

Stichting H.B.L |
Stichting H.B.L. roept sollicitanten op voor de functie van *
medewerk(st)er bedrijfsbureau |

f»*De Stichting H.B.L. exploiteert ruim 1700 woningen, verspreid over de J*|
provincie Limburg.

De technische dienst bestaat momenteel uit 5 medewerkers. t*'
I.v.m. uitbreiding van de werkzaamheden, is op het bedrijfsbureau "ii,
bovenstaande functie vacant.

* Takenpakket 0.a.: h
- ontvangt en registreert alle onderhoudsklachten; *>ij- geeft aan of de uitgevoerde werkzaamheden al dan niet voor rekeninö jl.

zijn van bewoner; [J 1*- maakt periodieke overzichten t.b.v. administratie en technische diens"-'- verwerkt gegevens met het eigen computersysteem;- verder alle overige op de afdeling vorkomende werkzaamheden. \

* Functie-eisen: \
- opleidingsniveau M.T.S. bouwkunde;- geen specifieke ervaring noodzakelijk;- in het bezit van rijbewijs BE; V- leeftijdsindicatie 20-25 jaar.

Inschaling geschiedt volgens de C.A.O. voor woningcorporaties, schaal °-
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het hoofd technische dienst' j>fQ
de heer Nijsten, tel. 04490-44600. S
Gegadigden voor deze functie wordt verzocht binnen zeven dagen hun >
sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, te richten aan de directe^
van de Stichting H.8.L., postbus 14, 6160 AA Geleen. \

Limburgs Dagblad



Rutger Haver
kandidaat
voor een

Gouden Leeuw
J^RLEN - Rutger Haver zal
hnA t tweeae achtereenvol-f>j,^e jaar deelnemen aan heth^festival van Venetië als
Se UIarolspeler van een Italiaan-
lf speelfilm. Vorig jaarstond de
Sft aerlandse acteur de vollev.^eiduur op het doek tijdens de
j^oningen van Legend Of A
Ojty Drinker, van Ermanno
Ig 1*!- Die film won uiteindelijk
)( Qouden Leeuw, de hoogste

van het Vene-alse festival.

inbaar speelt Haver de hoofdrol
jj Une Moonlit Night, v^n Linaj^muller die hij gedurende
iijj, jaar ook heeft geassisteerd
Oet ontwerpen van het script

deze film. One Moonlitl^t gaat over een Güntherü^aff-achtige journalist die
\ uitgeeft voor seropositief

* J""1* te zoeken noe Je dan door
jj "edemensen bejegend wordt.ü^'ndelijk blijkt die man echt

|e te hebben. Voor defilm wer-- oPnamen gemaakt in Rome,
f 0 etië, Londen, Parijs en New

Voor de leeuwen
Al vrij snel werd Egbers ge-
vraagd om het team van Studio
Sport te komen versterken, het
programma waar hij 20 jaar lang
iederezondag trouw naar had ge-
keken. Hrj volgde een presenta-
tiecursus van vijf dagen en werd
vervolgens voor de leeuwen ge-
worpen. „Ik realiseerde me totaal
niet dat presenteren een vak is,
ik had me er ook niet mee bezig
gehouden op de School voor de
Journalistiek. Ik ben niet zon
entertainer; ik ben het wel leuk
gaan vinden, maar het is nooit
een jongensdroom geweest.

Het ging niet goed in het begin,
maar ze hadden absoluut iemand
nodig by Studio Sport en er was
geen professional voorhanden.
Het probleem was om te begin-
nen dat ik niet wist hoe het pro-
gramma precies tot standkwam.
Ik wist niet waar de regisseur zat
en de regie-assistente, wat pre-
cies de functie van die mensen
was, waar de beelden vandaan
kwamen, hoe ze gemonteerd
weraen. j_n ornaat btudio Sport
een live-programma is, waarbij
van alles mis kan gaan, moet je
dat allemaal wel weten. Je moet
dingen ter plekke kunnen oplos-
sen. En je moet ook meteen door
hebben wat er misgaat, zodat je
kunt zeggen: we proberen het
even opnieuw of dat moeten we
even vergeten want dat kan nog
wel een half uur duren".

Goudschaaltje
Een tweede struikelblok voor de
beginnende presentator was dat
hij weliswaar in sport in zn alge-
meenheid geïnteresseerd was,

maar dat de echte kennis ont-
brak. „Van voetballen en wiel-
rennen wist ik vry veel, maar watbetreft de andere sporten moest
ik bijgespijkerd worden. Neder-
land heeft 4 miljoen experts op
het gebied van voetbal, dus alles
wat je zegt wordt op een goud-
schaaltje gewogen. En mensen
hebben zo ontzettend snel door
of iemand weet waar ie het over
heeft ofniet. Wat datbetreft is te-
levisie genadeloos. Maar ja, als je
twee jaar lang goed je huiswerk
hebt gedaanben je ingevoerd".

Van sport heeft Torn Egbers al-
tijd veel gehouden. Of het nu om
tennis, wielrennen, voetballen,
atletiek of schaken gaat. Grand
Prix-races en korfbal boeien
hem minder. Zelf doet hij ook
aan sport. Jarenlang voetbalde
hij bij Heracles, maar omdat de
tijd om te trainen hem tegen-
woordig ontbreekt, heeft hij de
eerste-divisie club ingeruildvoor
de Amsterdamse amateurclub

AFC. Verder zit hij regelmatig op
de fiets om een paar rondjes
langs de Bosbaan te rijden.

„Ik ben maf van sport, ik vind
het prachtig. Er zijn weinig din-
gen die ik zo leuk vind als sport.
Sport en televisie zijn ongeveer
voor elkaar geboren. Je ziet
strijd, snelheid, schoonheid, gra-
tic. De ene sport is natuurlijk te-
levisie-genieker dan de andere.
Squash is een tamelijk tv-onge-
nieke sport omdat jehet balletje
niet kunt zien. Het gaat zo ver-
schrikkelijk snel. Dat is het idea-
le van voetbal en atletiek. Je
kunt alles zien, je kunt als het
ware zelf deelnemen".
Inmiddels werkt de 30-jarige Eg-
bers alweer vier jaarvoor Studio
Sport. De nauwkeurigheid waar-
mee hij buitenlandse namen uit-
spreekt, lijkt in die periode al-
leen maar te zijn toegenomen.
'Tour de France' wordt door Torn
Egbers inderdaad zo uitgespro-

ken en niet, zoals in de sportver-
slaggeving gebruikelijk is,, als
'Toer de Frans. „Ik ben een uit-
gesproken Alpha-mens. Ik ben
Engelstalig opgevoed, mijn moe-
der is Engelse en het kost mij
niet zoveel moeite om de woor-
den correct uit te spreken - dat
wil zeggen op zn Frans als het
Frans is. Ik vind het leuk om op
details te letten".

Limburgs duo maakte voor KRO nieuwe tv-serie

'Op stap in de natuur'
met Nijsten en Erkens

Van onze rtv-redactie

H^K/ULESTRATEN - In op-
tle f9-t van deKRO-televisie zijn

mburgse cineasten Maurice
It^en uit Ulestraten en Jo Er-
iws uit Beek van start gegaan
Vi e opnamen voor twaalf

televisiedocumentaires.
'(k^erk-itel voor de serie luidt:

stap in de natuur. Het is
ü'Sfii Smecure om vijf uur televi-
h^/Tis te vervaardigen, ook al
(^ .Pen de makers nog twee jaar
W 'Jd voordat de films op hetk^erm komen bij de KRO. Er-
■% en Nijsten houden scenario,
\ e-era, geluid, montage en regie

r 8?n hand. Ook het commen-
<i& DIJ de beeldenzal bij deze se-
|Wen Limburgse zaak worden,
_Cl 0p verzoek van deKRO zal
'i an e NiJsten de tekst spreken
I5s ''e afleveringen. Ook nu zal
Vw jeciale muziek voor de docu-
Nm res worden gecompo-
\* . door Jean Lambrechts uitstricht.
\W}°vember 1988 bracht de

de vijftigste televisiedocu-
?b h e van NiJsten en Erkens
Vfy scherm. Dat het duo niet
ScHrijStil gezeten blijkt, want het
V°o.K en van e scenari°'s en de
% ■ ereidingen hebben ruim
Nrh in beslag genomen. De
%1 ereidingen begonnen al in
"J&lou n er waren veel bezoeken
Nvi e nodig. Er wordt in alle
S nmcies gefilmd, van Limburg
>is u Wadden. Nijsten en Er-

h<rbben namelijk in elkeKipjCle één belangrijk natuur-Sai?,. geselecteerd voor hun
\r tdelige serie over de na-

In de provincie Limburg kozen
de filmers voor het prachtige na-
tuurgebied 'de Meynweg' in Her-
kenbosch. In de toekomst zal dit
gebied waarschijnlijk Nationaal
Park worden. Sinds dit jaar is de
Meynweg Nationaal Park in op-
richting. In detoekomst zullen er
in dit uiterst belangrijke natuur-
gebied meer wandelroutes ko-
men en voorzieningen op het ge-
bied van de educatie en natuur-
voorlichting.

Erkens en Nijsten filmden naast
vogels en planten ook amfibieën
en reptielen van de Meynweg.
Nergens anders in Nederlandko-
men namelyk zoveel soorten kik-

kers, padden, salamanders, slan-
gen en hagedissen voor. In de
omgeving werden onder andere
ook opnamen van het steken van
asperges gemaakt. Onlangs
plaatsten de cineasten de heer
Richard Lemmens, districts-
hoofd van Staatsbosbeheer in
Midden-Limburg, voor de came-
ra en lieten hem over het beheeren de waarde van de Meynweg
vertellen.

" Maurice Nijsten (rechts op dezefoto) en JoErkens tijdens
hun werkzaamheden in de montagestudio voor de nieuwe
twaalfdelige tv-serie van de KRO.

Elders
Overigens hebben de Limbur-
gers de laatste maanden ook al in
diverse andere provincies opna-
men gemaakt voor hun televisie-

serie onder andere in het Noord-
hollandse duinreservaat, op de
Utrechtse heuvelrug en op de
Hoge Veluwe. Er werden van de
fauna en flora vaak unieke opna-
men gemaakt op de professione-
le 16 milimeter-filmband. In ver-
band met de houdbaarheid van
het materiaal worden de kostba-
re scènes gedraaid opfilm en niet
op video. Dat film uitstekend is
te bewaren blijkt uit het feit dat
Nijsten en Erkens vaak een be-
roep kunnen doen op hun ar-
chief, dat inmiddels uit een paar
honderd uren goed geconser-
veerd filmmateriaal bestaat. De
eerste televisiebeelden van het
Limburgse duo stammen uit
1967 en ook de oudste beelden
zijn nog van prima kwaliteit. In
hun moderne studio te Ulestra-
ten wordt ook met video ge-
werkt, maarvoor alle belangrijke
opnamen wordt filmmateriaal
als beelddrager gebruikt.

show

'Alles watje zegt wordt op een goudschaaltje gewogen'

Torn Egbers (NOS) maf
van 'Studio Sport'

Van onze rtv-redactie

JJLVERSUM - Torn Egbers (Studio Sport) viel destijds
Sch Z n neus in de boter- HiJ had ziJn opleiding aan de
ton,? 01 voor de Journalistiek nog maar nauwelijks afge-jna 0f hij kon op de binnenlandredactie van het NOS-Urnaal aan de slag. Zoals gebruikelijk was zn eindexa-, enWerkstuk beoordeeld door een rijksgecommiteerde.
s '2lJn geval was datKoos Postema. Deze was bijzonder teC n over het filmPJe en net stemgeluid van Torn Eg-
tiiH' En het ongelooflijke gebeurde: Postema, die in dieZ1 voor de sport-radio-rubriek 'Langs de lijn' werkte,cd Egbers het voorstel om bij zijn programma te komen.
b

Kt taanDod °P zich vond ik fan-
IR 7fen maar ik zei: het spijt me,

televisie gedaan, jullie
"èth niets aan me-Ik weet ne"

niets van radio af. Toen
WS 00s naarzn voorhoofd, zoj^Jebent knettergek; hoe kun
din u in godsnaam zon aanbie-
-I^B afslaan? Twee weken laterKrd ik gebeld door de NOS.„ os had mijn naam en telefoon-
<tat ,mer doorgegeven zonderi '* het wist".

tJ?v Torn Egbers nam zijn jour-
'stieke carrière een onver-

wachte wending. Zijn plannen
om samen met een vriend een lo-
kaal televisie-station op Sint
Maarten te beginnen, schoof hij
voorlopig voor zich uit. „Ik
dacht, die kans krijg ik nooit
meer. Als het niks wordt brj het
journaal, kan ik altijd nog naar
Sint Maarten gaan".

" Torn Egbers: Jk wil in elk geval, als ik 89 ben, het idee
hebben dat ik eruit gehaald heb wat erin zat".

Lachlust
Maar soms kan het vervreem-
dend werken. Ajax moest een
keer voetballen tegen de Spaan-
se club Zaragosa. Ik zei toen, opzn Spaans: 'Tharagotha', maar
dat is nu net weer een klank die
in Nederland de lachlustopwekt.
Toen ik daarna brj Ajax kwam
riepen ze: Hé Tomas, seg nog es
een keer Saragossa. Dat betekent
dus dat ze meer op dat soort de-
tails letten dan waar heteigenlijk
om gaat en dat is niet goed".

De afgelopen jaren is de ster van
Torn Egbers snel gerezen. Inmid-
dels behoort hij tot het groepje
Nederlanders dat bekend is van
radio en televisie. Een goede re-
den voor TV 10 en Veronique om
de blonde sportjournalist eens
voor een samenwerkingscon-
tract te polsen. Maar Egbers was
niet te koop. „Het belangrijkste
voor mijzelf is de mogelijkheid
tot journalistieke ontwikkeling.
Daartoe zie ik bij de NOS meer
kans dan bij de commerciële om-
roepen. Brj de NOS heb ik ver-
schillende kunstdocumentaires
ingesproken en een programma
over film gepresenteerd, terwijl
TV 10 alleen in mij geïnteres-
seerd is als 'sporthoofd'.

De NOS heeft in mij geïnves-
teerd. En om dan bij deeerste de
beste gelegenheid het grote geld
te pakken en tegen degenen die
je hebben opgeleid te zeggen:doei, ja, daar heb ik het moeilijk
mee".

Torn Egbers
ment by Studio Sport als een vis
in het water. Maarvoor hem staat
als een paal boven water dat hij
in de toekomst ook documentai-
res wil gaan maken. „Die mogen
over sport gaan, maar ook over
het Centre Pompidou, het nooit
voltooide boek van Gerard Reve
of het verdwijnen van urinoirs
uit de binnenstad van Amster-
dam. Ik wil in elk geval, als ik 89
ben, het idee hebben dat ik eruit
gehaald heb wat erin zit". Maar
voorlopig leidt Torn Egbers, zo-
als hij het zelf uitdrukt, brj Stu-
dio Sport een 'tamelijk prachtig
bestaan.

Nieuwste film
Op maandag 13 november aan-
staande zal de KRO-televisie de
nieuwste film van Maurice en Jo
gaan uitzenden. 'De das in Ne-
derland' is de eerste film in ons
land die het leven van de das uit-
voerig in beeld brengt. Met heel
veel geduld en speciale technie-
ken hebben de makers dit uiterst
schuwe dier gefilmd.
Het idee en de adviezen voor
deze productie zijn afkomstig
van de vereniging 'Das en
Boom. In verband met het grote
aantal verkeersslachtoffers
dreigt de das uit te sterven in Ne-
derland. De das is slechts één
van de vele diersoorten die be-
dreigd worden. Als dieren ver-
dwijnen of uitsterven moet dat
een signaal zijn voor de mens,
een rood waarschuwingslampje.
De 45 minuten durende docu-
mentaire zal al deze aspecten uit-
voerig belichten.
Op maandag 25 september aan-
staande zal de KRO in de reeks
'Natuur in eigen land' de afleve-
ring 'Oog voor de natuur' uitzen-
den. Deze film werd reeds drie
jaar geleden door Maurice Nij-
sten en Jo Erkens vervaardigd.
Deze film werd in zijn geheel in
Limburg opgenomen.

transfers omroep

Ter Weijden
naar TV 10

HEERLEN - Ruud ter Weijden
gaat naar de nieuwe commercië-
le zender TV 10. Hij zal samen
met de van de KRO afkomstige
Vivian Boelen de presentatie
verzorgen van het sportprogram-
ma van TV 10 op woensdag- en
zondagavond.
De 49-jarige Ter Weijden komt
van deAVRO, waar hij de laatste
maandenKees Buurman verving
als chefvan de amusementsafde-
ling. Bij deze omroep startte
Ruud ter Weydenin '69 zijnloop-
baan bij Sportpanorama. In '76
stapte hij voor vijfjaar over naar
de redactie van NOS Studio
Sport. In '81 keerde hij terug
naar de AVRO.
Behalve Ter Weijden en Boelen
bestaat de redactie van TV 10
Sport uit Jaap Hofman, Arno
Vermeulen en Leo Driessen.

" Tetske van Ossewaarde: van KRO via TROS opnieuw tt
rug bij de AVRO.

Tetske van
Ossewaarde
nu bij AVRO

HILVERSUM - Tetske van Os-
sewaarde gaat het komende win-
terseizoen bij de Avro het pro-
gramma 'Hart van goud' presen-
teren. Daarin worden mensen
die zich op unieke wijze hebben
ingezet voor anderen beloond
met een gouden hart. Het pro-
gramma zal in het nieuwe sei-
zoen een keer in de veertien da-
gen op de maandagavond wor-
den uitgezonden. Tetske van Os-
sewaarde presenteerde vorig sei-
zoen voor de TROS, samen met
Mireille Bekooy, het middagpro-
gramma 'Fleur. Daarvoor werk-
te ze regelmatig mee aan het
KRO-programma 'Brandpunt in
de markt. Zij begon haar carriè-
re destijds bij de AVRO.

Onderzoek naar status Veronique
Van onze rtv-redactie

HEERLEN- Het Commissariaat
voor de Media zal onderzoeken
ofRadio Télé Veronique voldoet
aan artikel 66 van de Mediawet
waarin regels worden gesteld
voor het doorgeven van buiten-
landse programma's via de ka-
bel. Aanleiding voor het onder-
zoek is de korte proefuitzending
van Veronique die deze week via
de kabel in Leeuwarden werd
doorgeven. In Limburg (zie ook
onze rtv/showpagina van giste-
ren) zou men in de komende we-
ken met proefuitzendingen van
start willen gaan.

Volgens Joke Molendijk van het
Commissariaat kan het onder-
zoek naar de buitenlandse status
van het commerciële station nu

gebeuren omdat er daadwerke-
lijk een programma is doorgege-
ven. „Zolang dat niet het geval is,
is er alléén sprake van een voor-
nemen en kunnen we niet optre-
den. De kabelexploitant mag en-
kel die zenders doorgeven die
aan de mediawet voldoen en we
zullen nu nagaan of dat inder-
daad het geval was. Voor het on-
derzoek zullen we bij Veronique
de nodige papieren opvragen zo-
als bijvoorbeeld de vergunning
van de Luxemburgse overheid
en het contract met de satelliet-
expoitant". Als uit het onderzoek
mocht blijken dat Veronique
niet aan de bepalingen van de
Mediawet voldoet, kan het Com-
missariaat de kabelexploitant
die het programma heeft doorge-
geven een boete opleggen van
maximaal vijftigduizend gulden

per vastgestelde overtreding.
Het Commissariaat streefternaar
hetonderzoek af teronden vóór 2
oktober. Op die datum wil Vero-^nique met de dagelijkse uitzen-*
dingen starten.

Veronique laat desgevraagd we-
ten met het onderzoek van het
Commissariaat 'geen enkel pro-
bleem' te hebben. „Wij zijn er.
juist blij mee. We hebben het
Commissariaat deze week ook
speciaal uitgenodigd op de pers-
conferentie waar onder andere
de uitzending te zien was. En die
proefuitzending hebben we be-
wust zo vroeg gepland om het
Commissariaat alle gelegenheid
te geven het onderzoek in te stel-
len. Onze zaken zijn allemaal in
orde, we hebben dus niets te vre-
zen".

DJ Wim Kok
HILVERSUM - PvdA-lijsttrekker
Wim Kok is zondag op de radio te
beluisteren als diskjockey. Twee
uur lang is hij bij deKRO van 13.03
tot 15.00 uur op Radio 3 te beluiste-
ren als presentator van het pro-
gramma 'Weeshuis van de hits\ We-
gens drukketijden voor de lijsttrek-
ker werd het programma afgelopen
woensdag al opgenomen.
Na afloop zei Kok dat hij een heel
andere kijk op het showgebeuren
heeft gekregen.

(ADVERTENTIE)

Landelijke MIVA-aktie:
OVERBRUG DIE AFSTAND
In de discussies over autorijden in Ne-
derland, waarbij de gemoederen soms
hoog oplopen, wordt dikwijls vergeten
dat de mensen in deDerde Wereld zon-
der vervoer bijna niets kunnen begin-
nen.
Bij alle ontwikkelingen is de beschik-
baarheid van transportmiddelen van
crusiaal belang en vaak bepalend voor
het welslagen daarvan.
MIVA, de Missie Verkeersmiddelen
Aktie in Breda, spant zich in om aan de
vraag naar transportmiddelen te vol-
doen.
Deze organisatie ontwikkelt vervoers-
beleid en voorziet missionarissen en
landeigen krachten in de kerken van de
Derde Wereld van uiteenlopende
middelen van transport: van fiets tot
vliegtuig; van brommer tot vrachtauto.

Zeven miljoen gulden
MIVA heeft dit jaar in 50 landen in de
Derde Wereld vervoersprogramma's in
uitvoering, zoals missievliegdiensten,
transportdiensten, missiegarages, on-
derdelenvoorzieningen, motorenpro-
gramma's, enz. De verzoeken om ver-
voershulp worden alle beoordeeld door
goed opgezette, representatieve trans-
portkommissies, werkzaam in de bis-
dommen van de Derde Wereld. Hun
diensten zijn voor MIVA van grote be-
tekenis, want alleen verzoeken die ur-
gent zijn en prioriteit hebben komen zo
naar MIVA in Breda. Thans staat
MIVA-Nederland voor de uitvoering
van het vervoersprogramma 1989 ten
behoeve van 70*0 missionarissen en
landeigen kollega's in 50Derde Wereld-
landen, waarmee een bedrag van ZE-
VEN MILJOEN GULDEN is gemoeid.
Een programma dat konkreet, wereld-
wijd en afstanden overbruggend is.

Overbrug die afstand:
26-27 augustus
Onder het motto "Overbrug die af-
stand" tracht MIVA haar programma te
realiseren. Want met behulp van ver-
voer worden afstanden overbrugd en
kun je bij mensen komen, hen helpen,
zieken vervoeren, noodzakelijke goede-
ren en medicijnen brengen, hulp bieden
bij rampen en pastorale zorg verlenen.

Ook U kunt het wereldwijde MlVA-
programma 1989 ondersteunen door
Uw gift over te maken op giro 27 22 49
of bankrekening 70.70.70.619 ten name
van MIVA-Breda.
Mocht U meer informatie wensen,
neem dan kontakt op met MIVA,
Vijverstraat 12,4818 ST Breda (tel.:
076-217150).

Zaterdag 26 augustus 1989 "9Hmburgs dagblad



Duitsland 1
10.00 Heute.
10.03 Sportschau.
10.35 Cartouche, der Bandit. Frans/I-
taliaanse speelfilm uit 1961 van Phi-
lippe de Broca, met Jean-Paul Bel-
mondo, Claudia Cardinale, Odile Ver-
sois e.a. (herh.).

12.10 Aspekte.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 ""Internationale Funkaus-

stellungBerlin '89. Heute mittag Het
ZDF-middagmagazine met actualitei-
ten. Presentatie: Maria von Welser en
Klaus-Peter Siegloch.

15.00 ""Internationale Funkaus-
stellung Berlin '89. 11st Trumpf.
Amusementsprogramma. Met Sigi
Hasseis, Jürgen von der Lippe, Klaus
Eberhartinger.

17.25 Hier und Heute.Unterwegs
18.00 Sportschau.
19.00 Markt.
19.30 Duck Tales. Neues aus Enten-

hausen. Afl.: Die Zeitwanne.
móglich. (Twee kanalen).

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 August'39. Documentaire serie

over 11 dagen tusen oorlog en vrede.
Vandaag: zaterdag 26 augustus.

20.30 Helden. Toneelstuk van George
Berhard Shaw. Met Emil Sternberger,
Babett Arens, Marion Breckwoldt e.a.
regie: Max Peter Ammann. De Zwit-
ser Bluntchli is officier in het Servi-
sche leger tijdens de Servisch-Bul-
gaarse oorlog. In een poging om te
vluchten komt hij terecht bij de rijke
Bulgaarse Raina, die hem onderdak
geeft.

22.15 " «Trekking van de lottogetal-
len.

22.20 Tagesschau.

22.30 (TT)Das Wort zum Sonntag.
Meditatie door Gotthard Fuchs uit
Wiesbaden.

22.35 Der Schatten des Giganten
Amerikaanse speelfilm uit 1966 van
Melville Shavelson, metKirk Douglas,
Senta Berger, Angie Dickinson e.a.
De Amerilaanse kolonel Davis Mar-
cus wordt, mede omdat hij van Jood-
se afkomst is, door de Israëlische ver-
zetsorganisatie Haganah gevraagd
als adviseur op te treden in de Israë-
lisch-Arabische oorlog.

00.50 BHitchcock. Sabotage, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1936 van Alfred
Hitchcock. Sylvia Verloc is getrouwd
met de Londense bioscoophouder
Karl Anton Verloc. Nadat een sabo-
teur een stroomuitval, in Londen heeft
veroorzaakt, wordt Karl Anton ver-
dacht.

02.05 Tagesschau.
02.10-02.15 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

KaOel- en CAI-abonnees
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma

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

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

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

België/TV 1
10.00 Informatieve Omroep op za-

terdag. Kwaliteit van de voeding: Wie
controleert wat?

10.30 Raadgevingen voor bouwers.
Schouder aan schouder of met alle
muren bloot.

11.00 Angst, vriend en vijand: Angst,
vriend en vijand van oudere mensen.

11.40 Pronto. Cari saluti.
12.10-12.25 Basiseducatie. An, Do-

minica en Vittoria.
15.30 WK-wielrennen voor ama-

teurs. Te Chambéry, rechtstreekse
reportage. Commentaar Mark Van-
Jombeek en Mark Uytlerhoeven.

17.30 De woudlopers. Britse serie
van Don Haldane met Rex Hagon,
Ralph Enderson, Douglas Master e.a.
Afl. 19: Geheime lade.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 273.
18.05 Robinson Crusoe. 13-delige

jeugdserie, met Nolle Versijp, Ronald
Carrilho, Dora van der Groen e.a. Afl.
13.

18.30 Jong Tenuto I. Selectie van
jong muzikaal talent. De optredende
jongeren zijn geselcteerd uit muzie-
kacademies en zijn jonger dan 16
jaar. Met Ingrid van Aecken, piano;
Astrid Muyens, viool; Stijn Verbiest,
piano; Nea Mauën, viool en Stijn Ko-
la**»cny, piano. Presentatie: Fred
Bouwens.

18.55 Mode '89. Gordel-Blikvanger

extra uitzending over sportieve mode
van De Gordel rond Brussel op zon-
dag 3 september 1989. Hoofdthema:
sport- en sportieve mode voor wan-
delaars, joggers en fietsers; inter-
views en demonstraties met bekende
sportievelingen; beelden van modieu-
ze sportkleding in de Ronde van Bel-
gié. Presentatie: Ghislaine Nuytten.

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

19.30 Nieuws.
20.00 Sterrenwacht. Luc Appermont

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

21.00 Shogun. 5-delige Amerikaanse
serie naar deroman van James Cla-
vell. Afl. 4. Met Richard Chamberlain,
Toshiro Mifune en Yoko Shimada.
Rodriquez heeft het voornemen
Blackthorne te vermoorden, maar dit
wordt op het nippertje verijdeld. To-
renaga beveelt Buntaro zich met Ma-
riko te verzoenen en reageert ge-
schokt als Blackthorne hem verzoekt
deze verbintenis te ontbinden, opdat
hij met Mariko kan trouwen.

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 Rollms, Dennis Lipscomb e.a.

Afl. 16: Beter bekend als Keily Kay .
Terri Geiler, het ex-liefje van de ont-
snapte gevangene Jude, wordt dood
aangetroffen en uiteraard wordt Jude
van de moord verdacht. Virgil en Gil-
lespie gaan op onderzoek uit.

23.50-23.55 Coda. Le Basque, van
Marin Marais, uitgevoerd door het
duo Vandriessche-Vermeulen.

Duitsland 2
10.00 Ochtendprogramma zie Duits-

land 1
12.10 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazine. In de studio: Elettra
de Salvo.

12.55 Diese Woche. Weekjournaal.
(met ondertiteling).

13.15 ""Heute mittag. Het ZDF-mid-
dagmagazine vanaf de Internationale
Funkausstetlung Berlin '89 met heu-
te-Nachrichten. Presentatie: Maria
von Welser en Klaus-Peter Siegloch.

15.00 BTeufelskerle.Amerikaanse
speelfilm uit 1937 van Norman Tau-
rog. Hilbert Flanagan begint een te-
huisvoor dakloze kinderen. Nieuwko-

Mer Whitey Marsh voelt zich in deze
omgeving niet thuis en werpt zich op
als aanvoerder van de rebellen.

16.30 ""Internationale Funkaus-
stellung Berlin '89. der Superflip,
spelprogramma. Presentatie: Michael
Carl.

17.00 Heute.
17.05 Unter der SonneKaliforniens.
18.10 Landerspiegel. Informatie en

meningen uit de Bondsrepubliek.
18.57 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Schmunzelgeschichten. Scè-

nes en sketches met populaire arties-
ten.

20.15 ""Internationale Funkaus-
stellung Berlin '89. Start ms Glück.
Presentatie: Dieter Thomas Beek.
M.m.v. Udo Jürgens, Up with people,
Barry Manilow.

21.55 Heute.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.

Met Bernd Heller. Aansl.: Lotto-trek-
king.

23.30 «Der Henker von London.
Duitse speelfilm uit 1963 van Edwin
Zbonek. Inspecteur Hillier volgt het
spoor van de „Beul van Londen".
Maar de inspecteur heeft ook nog te
maken met een mysterieuze meisjes-
moordenaar.

00.50-00.55 Heute.

Duitsland 3 West
10.00 Songs alive. Frankie and John-

ny - 1 know where lm going. (hem.).
10.30 Avanti l Avanti!. Taalcursus Ita-

liaans. Les 23. (herh.).
11.00 Umwelt - Handeln im Alltag.

7-delige documentaire serie.
12.25 2021 " Kirche auf dem Weg ms

dritte Jahrtausend, serie over de kerk
in 2021 .Afl.l: Schlange, Rad, Kreauz
und Halbmond.

13.15 Wiedersehen met Rübezahl.
Documentaire over de Sudeten.

14.00 Funkausstellung: Sport-Treff.
14.30 Sport im Westen extra. 1. Uni-

versiade aktuell; 2. Atletiek; 3.
Roeien; 4. Schermen; 5. Golf; 6. Wiel-
rennen.

17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.
194: Fromme Lügen.

17.30 Was tun? Kijkersvragen n.a.v.
de serie „Wir toten, was wir lieben."

18.30 Degrassi Junior High. Cana-
dese jeugdserie. Afl. 15: „Nachhilfe"-
Stunden.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en om:

19.35 Sport im Westen.
20.00 Theater aus NMW. Don Juan

oder Der Steinerne Gast, Komedie
van Molière. Don Juan is een Spaan-
se edelman, die zijn dagen in ledig-
heid slijt. Het enige wat hij onder-
neemt is het versieren van zoveel
mogelijk vrouwen.

22.00 Universiade-Magazin. Samen-
vatting van dit sportevenement.

22.20 (ZW) Rom, offene Stadt Ita-
liaanse speelfilm uit 1945 van Rober-
to Rossellini, met Anna Magnani,
Aldo Fabrizi, Macello Pagliero e.a.
Rome 1945: De communistische ver-
zetsstrijder Manfredi wordt door de
Gestapo gezocht en vlucht naar een
onderduikadres in de voorstad. Maar
ook daar is hij niet veilig, want teveel
mensen weten hem te vinden. (Origi-
nele versie met Duitse ondertiteling.).

0.00 Kultur im Gesprach. Queen of
elastic, Lorna Chester.

00.30-00.35 Laatste nieuws.

" Jean-Paul Belmondo in de speelfilm 'Cartouche. (Duits-
land 1 - 10.35 uur.)

RADIO
Radio 1:95.3en 100.3mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
Irequenlies 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 97.9kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93 9 en 91.9 mHz

België/RTBF 1
12.45 Autosport. Formule-1 races om
de Grote Prijs van België te Spa-Fran-
corchamps, proefritten. Comentaar Ri-
chard Debeir en Christian Lahaye.
15.30La pensee et les Hommes. Filo-
sofisch magazine. Georges van Hout in
gesprek met Yves Coppens. 16.00
Schooltelevisie, (herh.). 17.00La vie de
Berlioz. Serie met Daniel Mesguich,
Robert Rimbaud, Nadine Alari e.a. Afl.
2. Berlioz zit op het conservatorium en
doet voor de tweede maal mee aan de
Prijs van Rome. Ook dit keer wordt het
een mislukking... 17.50 Noubanimé.
Tekenfilms met De Smurfen. 18.20 Ge-
nies en herbe. Rencontres internatio-
nales, spelprogramma voor scholieren.
Vandaag: Canada en België. 18.45 Té-
létourisme. Toeristisch magazine. Pre-
sentatie. Guy Lemaire. Vandaag: Ge-
nappe.-19.18 Paardenkoersen. 19.20
Trekking van de joker en lotto. 19.30
Journaal. Aansl.: Weerbericht. 20.00
Le jardin extraordinaire. Natuurmagazi-
ne. Presentatie: Paul Galand en Arlette
Vincent. Vandaag: de baai van l'Aguil-

lon. 20.30 Indiscret. Engelse speelfilm
uit 1958 van Stanley Donen, met Cary
Grant, Ingrid Bergman, Phyllis Calbert
e.a. De actrice Anna Kalman wordt ver-
liefd op Philip Adams. Het feit dat hij
reeds getrouwd is, weerhoudt haar er
niet van zijn minnares te worden. Zijn
zuster vertelt haar echter hoe de vork
werkelijk in de steel zit... 22.05 Match 1.
Voetbalmagazine. 23.20 Lotto- enjo-
keruitslagen. 23.40-00.15 Laatste
nieuws en weerbericht.

België/TV5

16.00 Thalassa. 17.00 Concours des
jeunes solistes 1989. 18.00 Istanbul.
Vous Avez Dit Byzance. 18.30 Brèves
et Météo Européenne. 18.35Le Génie
Du Faux. 19.35 Arts Magazine. 20.00
Les Enfants De Californië. 21.00 Con-
cert. 22.00 Journal télévisé. 22.30 Mé-
téo Européenne. 22.35 San Francisco.
00.15-01.00 Super Sexy.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VOO
16.30 Finale profronde van Neder-

land.
17.00 The edge ... and beyond.

Spectacularie beeldenvan bijzondere
sporten.

17.45 (TT) New wiiderness. Natuur-
serie. Afl.: Terugkeer van de Magot.

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

18.35 ««Top 40. De Nederlandse top
40 gepresenteerd door Jeroenvan In-
kel.

19.25 Heilige koe. Auto- en motor-
sportmagazine.

20.00 (TT) Journaal.
20.28 PP. Verkiezingsuitzending van

de GPV.
20.30 Miami Vice. Amerikaanse poli-

tieserie. Afl.: Miracle Man. Tubbs en
Switek krijgen te maken met de be-
moeienis van Miracle Man, een su-
perheld die de wereld wil bevrijden
van drugsdealers en ander gespuis.

21.25 In concert. Bryan Adams live.
22.10 Brubaker. Amerikaanse speel-

film uit 1980 van Suart Rosenberg,
met Robert Redford, Yaphet Kotto,
Jane Alexander e.a. Nadat Henry
Brubaker benoemd is tot directeur
van een gevangenisboerderij pro-
beert hij de zaak ingrijpend te veran-
deren. Zowel bewakers als de com-
missie voor het gevangeniswezen
zijn niet bereid concessies te doen.

00.00 Journaal.
TROS
00.10-01.40 Het lelijke eendje. En-

gelse speelfilm uit 1988 van David
Wheatley,. met Michael Malondy,
Lynsey Baxter, Derek Newmark e.a.
Als butler Gary Wilson hoort dat zijn

nieuwe werkgever verantwoordelijk is
voor zijn ontslag bij de koekjesfa-
briek, neemt hij ontslag en vertrekt
naar Londen. De jonge yuppie Eliza-
beth besluit hem klaar te stomen voor
de bovenste laag van de bevolking.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 (TT) Studio Sport. WK-wielren-

nen te Chambery.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Uitmarkt 1989. Het overzicht,

reportage met optredens en inter-
views. Presentatie: Leonie Jansen.

19.40 Trekking van de lottogetallen.
19.45 Verhalenvertellers. Vandaag:

Engeland - Jim ALden met Muziek
van de duivel.

19.55 PP. Verkiezingsuitzending van
het Vooruitstrevende Minderheden
Partij. (V.M.P.).

20.00 Journaal.
20.20 PP. verkiezingsuitzending van

de Socialistiese Arbeiders Partij.
(S.A.P.).

20.26 Avondvoorstelling. Kirill Kon-
drashin Concours 1989, rechtstreeks
vanuit het Amsterdamse Concertge-
bouw. M.m.v. het Radio Filharmo-
nisch Orkest 0.1.v. Edo de Waart.

21.58 Studio sport.
22.25 PP. Verkiezingsuitzending van

de Anti Werkeloosheids Partij.
(A.W.P.).

22.30 Journaal.
22.41 Kondrashin Concours, prijsuit-

reiking.
22.51 Uitmarkt 1989. Het spektakel,

concert met Paul van Vliet, Ronald
Brautigam, het Nationaal Ballet, Wil-
lem Nijholt e.a.

23.51-23.56 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

België/Télé 21
16.00 WK-wielrennen op de weg voor
amateurs te Chambéry. Commentaar:
Theo Mathy. 17.15-17.45 Paardesport.
Concours hippique te Chaudfontaine.
Commentaar: André Remy. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00-22.00
Paardesport. Concours hippique te
Chaudfontaine, samenvatting. Com-
mentaar: André Remy

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 14.30TROS Aktua
sport. 18.07 Coulissen. 1902 De
Samenloop. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02 Damokles. 1.02-7.00
Niemandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04-16.00:
VAFIA's Vrije Zaterdag, met om
7.04 Non-stop oude hits; 8.04 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 100d.18.04
Quartier Latin. 18.15 Levenslief 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: KLeur. 8.04 Drie
voor negen. 9.04: Gospel-rock.
10.04 Popsjop. 12.04 Paperclip-

Radio. 14.04 Popstation. 16.04
NCRV-zaterdag sport. 18.04 Dries-
poor. 19.03Koploper. 20.03 Harro
de Jonge, met om 20.03 Elpee pop
special: Steven Morse; 21.03 El-
pee- en CD pop; 22.03 Country sty-
le. 23.03-24.00 Late date.

Radio 4
7.00 Nws. 7 02 Klanquarel ... (8.00
Nws). 9.00 Toppers van toen klas-
siek. 10.00 Caroline. 11.00 Kur-
hausconcert: Brabants koperspel
VOO: 12.02 Strauss & Co. 13.02

Veronica Klassiek: Filharm. Ork.
van Brno met viol. 13.20 Veronica
Kamermuziekserie 88/89: Marius
van Paassen, piano. 13.55 Lang
leve de opera! Faust, opera van
Gounod. Koor enOrk. van Theatre
National de l'Opéra.lB.oo Nws.
20.02 Kyrill Kondrashin concours.
Drie dirigenten dirigeren het Radio
Filharm. Ork. 23.00-24.00 Camera
Obscura: Een koning luistert, hoor-
spel.

televisie en radio zaterdag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

NCRV
15.30 Getijden. Religieus program-

ma. Vandaag: Voorgangers. Presen-
tatie: Sytze de Vries. (herh.).

16.11 De avonturen van Sherlock
Holmes. Engelse serie. Afl.: The blue
carbunckle. De hertoging van Morcar
komt tot de ontdekking dat haar kost-
bare juweel,de legendarische blauwe
karbonkel, gestolen is. Van de dader
ontbreekt elk spoor.

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

17.30 Journaal.

17.40 Olifanten. Amerikaanse natuur-
film.

18.30 (TT) Kerkepad. 9-delige serie
over duizend jaar God en mensen.
Afl. 8: Gelderland. Kerken in de histo-
rie, (herh.).

19.00 Journaal.
19.17 PP. Verkiezingsuitzending van
De Groenen. (D.G).

19.19 Sneekweek. Zomeravondspe-
cial met sport, ontspanning en amu-
sement tijdens dit grote watersport-
evenement in Friesland. Presentatie:
Christiaan Scheen.

20.12 (TT) De Vlaschaard. Neder-
lands/Belgische speelfilm uit 1983
naar de roman van Stijn Streuvels.
Regie: Jan Gruyeart. Met Vic Moere-
mans, Dora van der Groen, René van
Sambeek e.a. De rijke hereboer Ver-

meulen regeert zijn boerenbedrijf en
gezinsleven met harde hand. De
weerstand van zijn zoon Louis komt
tot een dramatisch hoogtepunt wan-
neer hij tegen de wil van zijn vader het
vlas begint te oogsten.

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

22.02 ""Hoogtepunten uit
Weerklank. Muziekminiatuur vanuit
de Nicolaikerk in Utrecht. M.m.v.
Cantorij en Instrumental Ensemble
van de Nicolaikerk 0.1.v. Pita van der
Werft en Johan Spelde, orgel. (herh.).

22.30 Journaal.
22.41 Europees drama. Fortunes of

war, Britse 7-delige serie. Afl. 5: April
1941. Guy neemt een baan aan in
Alexandrië, terwijl officier Simon

Boulderstone op zoek is naar zijn
broer Hugo.

23.38-23.40 Huizen van Oranje. Het
Loo te Apeldoorn.

" Olifanten. (Nederland 1-17.40 uur.)

Duitsland 3 SWF
14.00 ARD-Sport-Triff.
14.30 Sport im Driften extra. Me

Universiade aktuell; International,
golfkampioenschappen van Duits-
land te Franfurt; WK-wielrennen op
de weg te Chambery.

17.00 Treffpunkt. Kletterfestin Stat
ten.

17.30 Bild(n)er der Chemie. Cursus
natuurkunde. Afl. 7: Katzenaugen
Farbenspiele - Kochrezepte. (herh.).

18.00 Lindenstrasse. Duitse serie
Afl.: Fromme Lügen. Met Joachin
Hermann Luger, Marie-Louise Mar
jan, Irene Fischer e.a.

18.30 Christliche Frauengestalten
Vandaag: Cecily Saunders.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Europa unterm Hakenkreuz

Stadte und Stationen. 13-delige do
cumentaire serie over Europa in d<
tijd van het Derde Rijk. Afl. 11: Ausch
witz...und sonntags Wunschkonzert
(herh.).

20.15 Dr. Entaklemmer. Blijspel ui
1875 van Thaddeüs Troll naar LAva
re van Molière.

22.20 Südwest aktuell-Neues.
22.25 Nachtcafé.
23.55 Nieuws.
00.00 IFA-Talkshow. Presentatie

Hannelore Gadatsch en Carola We
del.

01.30 Laatste nieuws

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Taal van alledag.
10.00 Hollandse nieuwe en achter-

blijvers. (1). 10.15 Het meest ge-
vraagd. 11.20 Als mensen veran-
deren. 11.44 Beste van orkesten.
11.50Uitzending van Realisten Ne-
derland (R.N.).. 12.00 Nws. 12.05
Meer dan een lied alleen! 12.45
Vragen naar de weg. 13.00 Nws.
13.10 Hallo Nederland. 13.30 Opo
doro (Open deur). AVRO: 14.00
Jazzspectrum. 15.30 Minjon. 16.30
Homonos. 17.00 Licht en uitzicht.
Informatie van de Rijksoverheid:
17.45 Postbus 51, De Nederlandse
Antillen en Aruba. 17.55 Medede-
lingen en Schippersberich-
ten 18.00 Nws. 18.10 lyi haberler
(Goed nieuws). 18.20 Uitzending
van de Vrouwen Partij (V.P). 18.25
Kayen Rasja (Er is hoop). IOS:
18.40 Arabisch progr. 19.00 Progr.

voor buitenl. werknemers. EO
20.30 Laat ons de rustdag wijden
21.15 Reflector. 21.30-22.00 Popu-
laire orgelbespeling.

RTL Plus
08.00 Konfetti. Kinderprogramma met

Nicole Bierhotf.
08.30 Heathcliff, der Kater. Teken-

filmserie. Afl.: Das zweite Programm /
Der Flaschengeist.

08.55 Dennis. Tekenfilmserie. Afl.:
Wowing for Dennis.

09.20 Die Jetsons. Tekenfilmserie.
Afl: Judy hebt ab.

09.45 Klack. Kinderspelprogramma
met Nicole Bierhotf.

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 Messe - Markt - Meinung. Live-

programma vanaf de IFA. Presenta-
tie: Willie Knupp.

14.00 Rapido. Sommertour 89, mu-
ziekmagazine voor de jeugd. Presen-
tatie: Ingo Schmoll.

14.45 Der fesche Hubert. Tsjechi-
sche speelfilm uit 1984 van Ivo No-
vak, met Karel Hermanek, Petra
Kostka, Oto Lackovic e.a.

16.15 Adel verpflichtet.
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.: Marathon.
18.15 Anpfiff. Die Fussball-Show.

Voetbal.
19.00 Sport Depesche. Presentatie:

Petra van Oyen.
19.05 Anpfiff. Vervolg.
20.00 RTL aktuell. Actualiteiten.
20.15 Silber, Banken und Ganove-

n.Amerikaanse speelfilm uit 1978 van
Ivan Passer, met Michael Caine, CY-
bill Shepard, Louis Jordan e.a.

22.00 Dall-As. Hoogtepunten uit dit
spelprogramma.

23.00 Flotte Teens und heisse Ty-
pen. Italiaanse speelfilm uit 1975 van
Silvio Amadio, met Gloria Guida, Ani-
ta Sanders, Kirsten Baker e.a.

00.25-00.30 Betthuperl.

SAT 1
i 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
i SAT 1 Bliek. 09.05 SAT.I Teleshop.
i 09.30 Wirtschafsforum. 10.00 SAT 1:Bliek. 10.05 Die Waltons. Afl.: Die
■ Wunschtraum. 10.50 Teletip Geld.
i 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Piratenblut.
■ Amerikaanse avonturenfilm. 12.30 IFA
■ News 12.40 Der Optimist. Oostenrijkse
!komedie uit 1938. 14.00 Ihr Horoskop.
i Aansl.: Programma-overzicht. 14.05
!Familie Feuerstein. Afl.: Haushalterin
! gesucht. 14.30 Mister Ed. Afl.: Auto
i oder Kutsche? 14.55 Der Goldene
jSchuss. 15.05 Die Waltons. Afl.: Olivias: Wunschtraum. 15.50 Teletip Garten.: 16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25 Der gol-
■ dene Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.: Das
■ Geschaft seines Lebens. 17.25 Teletip
i Reise. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Pro-
jgramma-overzicht. 17.50 Das Impe-: rivm - Die Colbys. Afl.: Der Prozeß.
: 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Auf Videose-
j hen. 19.30 MacGyver. Afl.: 60 Millionen: an der Angel. 20.25 SAT 1 Wetter.: 20.30 Make-up und Pistolen. Afl.: Ein

■ mörderisch Geschaft. 21.25 SAT 1
■ Sport. 21.30 Unser 808 ist ein Dame.: Italiaans/Frans/Duitse komedie uit
[ 1966 van Dino Risi met Senta Berger,
| Mario Adorf, Nino Manfredi, Claudine
i Auger, Ralf Wolter, Toto e.a. 23.10j SAT. 1 Bliek. 23.20 Viva Maria. Frans/I-
-■ taliaanse speelfilm uit 1965 van Louis
■ Malle, met Brigitte Bardot, Jeanne Mo-

reau. 01.10-01.20 Programma-^
zicht.

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. 17.15-17.59Vrij spel:
pop in Limburg.

brt2
6.00 Nieuws. 6.05 Welkom week-
end. (6.30-7.00) 7.30 Nieuws en
R.V.A.-berichten. 8.00 Nieuws.
08.10 Wat doen we met het week-
end? 10.00 Nieuws. 10.03 Buiten-
spel - Zomereditie. 11.30 De
Vlaamse Top Tien. 12.00 Top 30.
13.00 Nieuws. 14.00 Radio Rijs-
wijck. 17.00 Nieuws. 17.05 Van-
dammes Beatbox. 20.00 Domino.
23.30 Nachtradk_.(tOt 06.00 uur.)
Met nieuws om 24.00 uur.

Belg Rundfunk
06.35 Radiofruhstuck 07.15
Wunschkasten. 07.45 Veranstal-
tungskalender. 08 30 Besinnliche

Wofte. 09.05 LP-Markt. ty
oder Niete. 12.00 Musik &j
12.15 Veranstaltungs"*,
13.00 Hitparade. 16.05Cofy
Jugendmagazin. 17.05 rj
Das Kulturmagazin. 18.10fj
tuell. 18.45 Evangelium ifV.l
Zeit. 19.00 Saturday NKT
Show. 21.05 LottozahW 1

deschluss.

WDR 4
Nachrichten. Stdl. AuB* f
13.00' 15.00, 17.00, lÖ^jK
04.05Radiowecker. 06.0=^melodie. 07.55 Mor_«' J
08.05 Zum Tage. 08.07 «\ I
Alter. 09.05 Musikpav»»^
Pop-Report. 14.05Wirtsf?»si. Orchester der Wett Jj9
Cartton. 17.00 5 Uhr T^%
Auf em Wort. 19.05 ToC?/nia. 21.00 Musik zum
22.30 Nachtexpreß.

Sky Channel
07.00 The Nescafé UK Top 50.
08.00 Fun Factory. Gevarieerdl
derprogramma met Andy, Sj
Crocker & Mr. Wallyblu en _
speciale gasten en tekenfilms^

12.00 Transworld Sport.
13.00 Wrestling.
14.00 Mysterieous Two. AmeriW

se tv-film uit 1979. New Mexico!
het bezoek van een groep Ufl
Een aantal aardbewoners wordt rt
genomen vor een reis door het hj
Maar niet alles verloopt naar wefl
ontstaan heel wat moeilijkheden-]

16.00 Frank Bough's World. j
17.00 The Nescafé UK Top 50. &

hitparade. Gepresenteerd door M
lyn Marshall en Pat Sharp.

17.30 Eurosport menu.
18.00 W.K. Wielrennen in Lyon.
19.00 Golf. Open Westduitse 1

pioenschappen. Overzicht vaC,
spannendste momenten.

20.00 Atletiek.
21.00 Transworld Sport.
22.00 Atletiek.
23.00 World Cycling Champ"

hips.
00.00 W.C. Speedway.

SSVC
10.00 Children's SSVC. Van*

Perey Peeverley's World of CarK*
Afl.: Percy's Party.

10.20 The smurfs.
10.40 The Lone Ranger. Serie.
11.10 Lost in Space. Serie.
11.55 Grandstand. Met o.a. crid»

racing.
18.05 News and weather.
18.15 Michael Barrymores **daynight out. Serie.
19.05 Macgyver. Serie. i
19.55 Something for the wed"

Nieuwe komische serie met Sj
Blake, Miles Doyle, James G&
Mike Hayley en Caroline Leddy-i

20.25 Columbo. Serie. Afl.:
greenhouse jungle.

21.35 No Strings. Afl.: One *meat.
22.05 News and Weather.
22.20 Act of betrayel.
00.05-12.30 SOAP.Serie

J
Super Channel
I07.00 Boogaloo Pooper Doo-

stop cartoon show.
11.00 The Mix.
12.00 Touristic Magazine.
12.30 The Mix Continues.
13.00 Hollywood Insider.
13.30 The Mix Continues.
14.00 Flame trees of Thika. A*"
renserie.

15.00 Carry on Laughing *Goodies. , ..
16.00 Wanted: Dead or Alive.

ternserie.
16.30 The Mix Continues. .
17.00 Dick Turpin. Britse avoC"

serie.
17.30 Coca Cola Eurochart.
18.30 Sport.
19.30 Videofashion.
20.00 Abc Lincoln. Biografisch

van John Cromwell over het"
van Abc Lincoln.

22.00 TBA. Detectiveserie.
22.55 Roving Report. Aktual"*

programma.
23.25 One Dark Night. AmeriK*

horrorfilm uit 1983.
01.35 The Mix.
02.00 Winners Cup Sport.
03.30 A tavola coh...Culinai'

gramma.
04.00 Ziuq. Spelprogramma.
04.30 Ciclismo. wielersport. .
05.00 I Cerentoli. Spelprograffl""

———————■■■■mmmmmmmr^^^^^-■■"■"^"^

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 MTV.
10.00 Yo!.
10.30 Club MTV.
11.00 VJ Maiken Wexo.
17.00 US Top 20 Countdown.
19.00 Week in Rock.
19.30 Remote Control.
20.00 MTV Spotlight.
20.30 Party Zone.
24.00 MTV Erotica.
01.00 Club MTV.
01.30 Night Videos.

.__■_

Luxemburg/RTL
05.30 Gutenmorgen 09°°y
wie kein anderer am W&fy
11.00 Treff nach elf %
Themen am Wochenerw»
Ist ja 'n Ding! 14.00 V^Sporlshop. 18.00 Unglau**
schichten. 19.00 NeunZ%>
rundzwanzig. Musik Non s"

- 01.00 Traumtanzer
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Duitsland 1
Hl o
j.L

.ARD-Festspielsommer: Der
lsa« im Silbersee.
lü Cable-cars in San Francisco.
jyOle Sendung mit der Maus.

(5 '"Presseclub.m Tagesschau met Wochen-
M.
L '"Internationale Funkaus-
-0D ür,g Berlin 1989., Die Freunde des fröhliches
r*'B. 5-delige Poolse jeugdserie.

L'*Level 43. Jeugdprogramma.
Sql^' Schone neue Computerwelt -B'lder aus der Wissenschaft.
C^entaire over het NASA-project
jj?9er.
u,'*Internationale Funkaus-
,sN Berlin 1989.
0 £nD-Ratgeber: Geld.
0 %testantse kerkdienst.
5 Tagesschau.
j Wir über uns.(Internationale Funkausstel-
f^erlln 1989. Sportschau.
j.'TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.

1 Jj'e Macht des Schicksals.
iiP'o Goldene 1. Winnaars van
f$ tv-loterij.
I Weltspiegel.
{^Portschau-Telegramm.
g
Ij Tagesschau.
% '39. Documentaire serie
iu'l dagen tussen oorlog en vre-
. Sütoag: Zondag 27 augustus.
\J*) Harry mit den langen Fin-
H speelfilm uit 1973
*ivruce Geiler. Harry en Casey
k6ri een succesvol zakkenrollers-
litl 6r> besluiten Ray en Sandy als
Ij Jen aan te nemen.
'«**ln Anruf urn acht. Documen-
lL,ver de invloed van de televisie
lÓi dagelijkse leven.
ij
i Hindert Meisterwerke.

ARD-Talk-
\. mit Joachim Fuchsberger.
Ij-Marcel Reich-Ranicki.
lj( U6tektiv Rockford: Anruf ge-
il [. Amerikaanse misdaadserie.LUnfall gefëillig? De moeder van
£olJreur BillY Joe gelooft niet dat
oj^ °°n als gevolgvan een ongeluk

Lagesschau.
," 35 Nachtgedanken.

België/TV 1
h

$ 1«eitje Colargol. Kinderserie.

'Afly|de. Belgische tekenfilmse-
Nt.13-
'kaderen van de vrijheid.Fran-

Afl. 7.|Qr ',00 Eucharistieviering. Van-i
6aKob achter de blauwe deur.

iürjQl6ugdfilm van Haro Senft. De
\" Jakobkan het verdriet over
Sn? Van zin vader heel moeilijk
\ en- Hij ontmoet Shot, een
k, 6 muzikant, die zelf ook deb £ Problemen heeft.
! Afi sPcclvo9els- Amerikaanse
\ '■ 15: De wraak van de onbe-
\' Roger Moore en Tony

' iat ett heeft een sensationele
*Si r vervaardigen. Door een
fh t ''guur wordt hij nu bestookt

' k,,'9ementen.
5 h* tak. Animatieserie. Afl. 274.!lti'0ris. Afl.: Plons en het[v;!*'Laaien uit een speelgoed-

ijvsti ~anadese jeugdserie metPe-'. c' n°^. deel 3.
i} medy Capers. De stuntman,
i * film met Ben Turpin.
'i i^ti600"e3as- Serie' AfL 16: De
I Ch^ inspectie komt op bc-', 6rq d'recteur Thienpondt is hiera 9elukkig mee en vraagt zich

af waarom deze onverwachte inter-
ventie niet bij zijn vriend directeur
Ghijsels plaats vindt.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Aansl.: Ver-

keerstip. Vandaag: Terug naar school
0).

20.15 Shogun. 5-delige Amerikaanse
serie naar de roman van James Cla-
vell. Afl. 5, met Richard Chamberlain
e.a. Yabu leidt een groep aanhangers
van Ishido bij een raid tegen Torana-
ga's samoerai. Mariko komt hierbij
om het leven en met gebtoken hart
woont Blackthorne de begrafenis bij.

22.30 Nieuws.
22.45 Vivaldi. 2-delige Canadese do-

cumentaire van Richard Boeking.
Deel 2.

23.40-23.50 Coda. Plastische kun-
sten: Maria met Jezus en Johannes
(1500), van Giulio Romano. (National
Gallery of Scotland-Edinburgh) uit de
reeks 100 Meesterwerken.).

Duitsland 2
09.00 (""JProgramma-weekover-

zicht.
09.30 Durch Gottes Geist bewegt.

Protestante kerkdienst uit Vahlinge-
n/Enz. Celebrant: pastor Gerhard
Belz.

10.15 Mosaik. Discussieprogramma.
11.15 Zum Urlaub in den Harem. Do-

cumentaire over het leven van een
Afrikaan/Duitse prinses.

12.00 ««Das Sonntagskonzert auf
Tournee. M.m.v. Rex Gildo, Dunja
Rajter, Jagdhornblasergruppe Bad
Brückenau e.a.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 ""1 bis drei. Het ARD-middag-

magazine vanaf de Internationale
Funkausstellung Berlin 1989.

15.00 ""Dle 2 im Zweiten. Amuse-
mentsprogramma.

17.40 Heute.
17.45 Danke schön. Verslag van de

actie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis, bekendmaking van dewinaars
van deze week.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
gazine.

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

Presentatie: Peter Ellgaard.
19.30 Vom Morgenland ms Reich

der Sonnengöttin Wohnen exotisch.
4-delige documentaireserie over het
dagelijkse leven in Arabië, Indië, Chi-
na en Japan. Afl.l.

20.15 Sommerfestival lm ZDF: Fac-
keln im Sturm, 12-delige Amerikaan-
se tv-serie. Afl. 12: Mem bester
Freund.

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

22.00 Faszination Musi -""Krzysztof
Penderecki: Polnisches Requiem.
Uitgevoerd door de Bamberger Sym-
phoniker en het Filharmonisch Koor
van Warschau 0.1.v. Krzysztof Pend9-
recky met solisten.

23.30 Zeugen des Jahrhunderts.
Paul Frank in gesprek met Klaus Fig-
ge.

00.40 Heute.

Duitsland 3 West
10.45 Sehen statt horen. Doven -

een taalkundige minderheid met
een eigen cultuur.

11.15 Ihre Heimat - unsere Heimat,
programma voor Portugezen, Italia-
nen en Turken.

12.15 Tele-Akademie. Macht die Urn-
welt schneller alt?

13.00 Funkausstellung. Sport-Treff.
13.30 Sport im Westen extra: 1. Uni-
versiade aktuell. 2. Roeien, finale. 3.
Golf, internationale kampioenschap-
op de weg vóór heren*Vanuit Cham-i
bery. 5. Autosport, Grote Prijs van
België F 1Spa-Francorchamps. 6.
Motorsport, Grote Prijs van Tsjecho-
slowakije vanuit Brünn.

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

serie. Afl. 11: Es geschah morgen.
18.30 Gott und die Welt. Asphalt-

kreuze, documentaire over verkeers-
slachtoffers.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine mét nieuws.

20.00 Das letzte Melodram Franse
speelfilm uit 1977 van Georges Fran-
ju. (herh.).

21.15 West 3 aktuell.
21.20 Unlversiade-Magazln. Samen-

vatting met Atletiek en Schermen.
21.40 Als dle Republik noch In den

Windeln lag -Jubilaumsrevue Bonn
2000, revue over Bonn uit het tijdperk
van Adenauer.

23.05 Politische Feature. Gorbat-
schows Hippies - Aufbruch in ein
neues Lebensgefühl, Franse docu-
mentaire over de hedendaagse Rus-
sische jeugd.

23.50 Nieuws. Aansi. Zur Nacht.

België/TV 2
14.00 Wielrennen op de weg voor

profs te Chambéry. Rechtstreekse
reportage. Commentaar van Mark
Vanlombeek en Mark Uytterhoeven.

14.15 Autosport. Grote Prijs F 1van
België te Francorchamps,recht-
streekse reportage. Commentaar:

Dirk Deweert en Dirk Abrams.
14.45 Wielrennen te Chambéry, ver-

volg.
15.30-16.30 Autosport te Francos

champs, vervolg.
17.00-18.30 Wielrennen te Chambé-
ry, vervolg.

Duitsland 3 SWF
11.15 Ihre Heimat - unsere Heimat.

Programma voor gastarbeiders uit
Portugal, Italië en Turkije.

12.15 Tele-Akademie.
13.00 ARD Sport-Treff: Sport im Drif-

ten extra, met Universiade aktuell; In-
ternationale Golfkampioenschappen
van Duitsland te Frankfurt; WK Wiel-
rennen op de weg te Chambery;
Grand Prix van België voor formule Iwagens te Spa.

17.00 Steckenpferd mit Zahnen -Briefmarken. Documentaire over fi-
latelie.

17.15 Großtante Hortense. Bowlen,
Punsche und Amouren. Vandaag:
Die Wassermelonenbowl. (herh.).

17.30 Nlmm's Dritte. Magazine met
Gerard Ruddies.

18.00 Urteil des Monats.
18.15 Nussknacker, Ein Fall für 2 x

3. Serie. Afl.: Datenpiraten.
19.00 Abendschau Bliek ms Land

am Sonntag.
19.30 Solo für 12. Spelprogramma.
20.00 Das Beste aus Gute Laune

met Muziek, melodieën van Udo Jür-
gens. (herh.). Aansl.: Europabrücke.

20.15 Varietétheater 1989. Verslag
vanaf de Killesberg te Stuttgart.

22.15 Südwest Aktuell - Neues.
22.20 Flutlicht. Sportprogramma.
23.15 Edgar Briggs, das As der Ab-
wehr, 11-delige Engelse comedyse-
rie. Afl. 9. (herh.).

23.40 Heut'Abend. Talkshow van
Joachim Fuchsberger. (herh.).

00.25 Laatste nieuws.
00.30-02.00 IFA-Talkshow. Presen-

tatie: Hannelore Gadatsch en Carola
Wedel.

" Nina Hagen in 'Die 2 im Zweiten. (Duitsland 2-15.00
uur)

België/RTBF 1
12.00Autosport. Challenge Opel Lotus.
Commentaar: Pierre Robert 12.45 The
Muppet Show. Gast: Hal Linden 13.10
Actualités a la une. 13.15 Calandres
spécial Francorchamps. 14.10 Auto-
sport. Formule 1 races om de Grote
Prijs van België te Spa-Francor-
champs. Commentaar: Richard Debeir
en Christian Lahaye. 16.45 Autosport.
Bianchi Rally. Commentaar: Paul Frai-
kin. 17.15 Cinémaè la une. 17.20 Lost
chick. Tekenfilm. 17.30 Autosport.
Groep N. 18.15 Noubanimé. Teken-
films met de Smurfen. 18.25 Le week-
end sportif. Sportmagazine. Presenta-
tie: Michel Lecomte. 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
van Robert Enrico. Afl. 5. Martin keert
terug naar het ghetto van Warschau,
waar hij zijn vader terug vindt. Op 19
april 1943 komen de Joden in opstand
tegen de Duitsers, die het ghetto willen
uitroeien. 20.55 Billet de faveur. J'y
suis, j'yreste. toneelstuk van Raymond

Vipcy en Jean Valmy, met Veronique
Peynet, Robert Roanne, Francine Ven-
del, e.a. Regie: Jean-Pierre Rey. Door
een samenloop van omstandigheden
blijkt de voorname baron Hubert de
Mont-Vermeil gehuwd te zijn met een
robuuste restauranthoudster. Al gauw
valt hij voor haar charmes. 23.15 Laat-
ste nieuws en weerbericht.

TV 5
16.00 l'École des fans. 16.45 Immé- [
dias. 17.15 Apostrophes. 18.30 Brèves. I18.35 Le Génie du Faux.. 19.30 Flash ■Varicelle. 20.00 Champs Élysés. 21.30 j
Les Animaux Du Monde. 22.00 Journal !
Télévisé. 22.35 Reportages. 23.30 l
Sport. 00.30-00.45 Le Quart D'heure ■Du Procope.

Nederland 2
VPRO
09.00 Charlie Brown & Snoopy

Show. Tekenfilmserie. Afl.: It's ma-
gie, (herh.).

09.25 «Laurel & Hardy. Slapstickse-
rie. Afl.: Sugar daddies. De miljonair
Cycrus Brittle wordt 's ochtsnd wak-
ker gemaakt door zijn butler die hem
vertelt dat hij de avond ervoor ge-
trouwd is.

09.40 Leoporello. Kinderprogramma.
Vandaag: Transsiberië Express.

09.50 Sprookjes van Grimm. 5-deli-
ge serie sprookjesverhalen van de
gebroeders Grimm. Vandaag: De kik-
kerprins met Aan Clark. Een mooie
prinses wordt gedwongen zich aan
haar belofte te houden om een kikker
te kussen.

10.05 Knutsel je mee? Ja of nee?
Doeprogramma voor de jeugd.

10.25-11.00 Hals over kop. Duitse
jeugdserie. Afl.: Blikschade.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

20.00 (TT)Journaal.
VPRO
20.10 Tv-toen. Hoe de Nederlandse
televisie geschiedenis schrijft. 4-deli-

ge serie over de Nederlandse televi- -sicen film als bron voor historici. Deel
4 (slot): Vastberaden, maar soepel en
met mate...Herinneringen aan Neder-
land in de jaren 1938-1948. (herh.).

23.50-23.55 Journaal.

Télé 21
10.25-11.15 WK wielrennen op de weg j
voor profs te Chambéry. Commentaar ITheo Mathy. 14.00-16.00 WK wielren- I
nen voor profs, vervolg van 10.25. I
17.00-18.30 WK wielrennen voor profs, I
vervolg van 14.00. 19.30 Journaal met j
simultaanvertaling in gebarentaal en j
weerbericht. 20.00-22.00 Paardesport, iconcours hippique te Chaudfontaine, i
samenvatting. Commentaar: André j
Remy.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.02 KRO's
ontbijtshow. 7.53 Ter overweging.
8.05 Groot nieuws. 9.02 Veronica
sport. 10.02Wegwezen. 11.02 Op-
hef en vertier. 13.05 Hier en Nu.
14.02 Langs de lijn, spon: en mu-
ziek. 18.02 Meer over minder op
zondag. 19.02 The Groove Juice
Special. 20.02 Toppers van toen.
21.02 Play it again. 22.02 Now's
the time. 23.05 Methet oogop mor-
gen. 0.02 TROS Nachtwacht. 6.02-
-7.00 Een goede morgen met Ron
Brandsteder.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 8.02 Vroege
Vogels. 10.02 Tony van Verre ont-
moet... 10.30 Muziekmozaiek.
12.02 AVRO Muziektheater. 13.02
AVRO's radiojournaal. 14.02 Ne-
derlands op AVRO 2.15.02 Muziek
met Meta. 16.02 Zomerradio met
Robin Albers. 18.02 Per Modulatie.
19.02 Leuterkoek en zandgebak.
19.10 Ssssssst 19.30 Hersen-
gymnastiek uit Nice. 20.00-7.00 Zie
radio. 1

Radio 3
leder heel uur nieuws. 8.02 Hek-
sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin
in pop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02 KRO-miniparade. 13.02 Het
weeshuis van de hits. 15.02 Tijd
voor toen. 16.02KRO's Zalige Lief-
deslijn. 18.02 KRO's Hitweek.
19.02 Pop-eye. 20.02Radio Thuis-
land. 21.02 De krijsende tafel.
22 02-24.00 Op slag van maandag.

televisie en radio zondag j

Nederland 1
J3-05 Nieuws voor doven en
j^horenden.
I
[l ""huis in de dierentuin. Austra-
le serie.Afl. 9: De drie detectives.
J9e wil wraak nemen omdat hij
k Andy is ontslagen.
Ij journaal.'.Nederland Museumland. Van-
"' De musea in de provincie Fle-

voland. Gast: Han Lammers. Presen-
tatie: Hanneke Kappen, (herh.).

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

18.31 In het land van de Minikins
(The Minikins), 12-delige jeugdserie.
Afl.: De persconferentie.

19.00 Journaal

19.07 Tot elke prijs. 13-delige Cana-
dese serie. Afl. 12. Het ongeluk dat
Maryse overkomt, heeft een desa-
streus effect op de hele ploeg van de
Nationals.

19.54 Per seconde wijzer. Spelpro-
gramma gepresenteerd door Kees
Driehuis.

20.29 Bergerac. Britse politieserie.
Afl.: Er klinkt een tango door de nacht.
Tijdens een tangowedstrijd, een idee
van Lady Cynthia Trowbrisge en Rita
Smith, wordt Jim weggeroepen om
een onderzoek in te stellen naar de
diamantendiefstal van Lady trowbrid-
ge.

21.24 The Oprah Winfrey Show.
Amerikaans praatprogramma met de
presentatrice-actrice Oprah Winfrey.

Thema: Extrene vormen van angst
voor sociale contacten.

22.06 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.36 Politieke barometer. Recente
opiniecijfers door het Bureau Inter-
view.

22.46 Golden girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Maar eentje moest
haar niet.... Destijds op school was er
één jongendie niet in Blanche geïnte-
resseerd was en juist die jongen belt
nu op met de mededeling dat hij met
haar uit wil.

23.11 De wereld van Boudewijn
Büch. Vandaag: Ontmoeting met
Dusty Springfield, Sandie Shaw en
Mariska Veres. (herh.).

23.52-23.57 Journaal

" Mariëlle Tromp, Kees Prins, Lous Luca, Arjan Ederveen,
Leny Breederveld, Peer Mascini in 'Geachte afgevaardig-
den. (Nederland 3-21.10 uur)

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00 Weekjournaal.
12.30 Uitmarkt 1989: Kunst en poli-

tiek, discussie over verkiezingstek-
sten van de politieke partijen.

13.20 Studio Sport. W.K. Wielrennen
(TT) en autosport, Grand Prix F1van
België.

17.25 Nieuwsvoor doven en slecht-
horenden.

RVU
17.40 Zenuwslopend. Programma
over de gevaren van oplosmiddelen. §

18.30 Sesamstraat.
18.45 Bruintje Beer. Britse tekenfilm-

serie. Afl.: Bruintje en de peperroos.
18.50 Studio Sport.
20.00 (TT) Journaal.
IKON
20.10 Voor mijn eigen bestwil. Tv-

film van Anneke Hopmans. I
20.40 Panoramiek. Achtergrondinfor-

matie bij actuele ontwikkelingen in de
internationale politiek.

21.10 Geachte afgevaardigden. Me-
dio mei. Muzikale komedie uit de
Tweede Kamer. Met: Pieter Kramer,
Arjan Ederveen, Kees Prins e.a. Tv-
regie: JoostRanzijn.

22.02 Werken aan werk. Serie over i
de agrarische sector. Afl. 2: Beter dan
Bintje?

TELEAC
22.32 De planeten. Voorlichtingspro-

gramma.
22.47 Voorlichtingsprogramma.

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

22.57 Journaal.
23.02-23.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

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 Holland Festival; Oude Mu-
ziek 1989. Amsterdam Loekie Star-
dust Quartet. 13.00 Nws. 13.02
Opera Matinee: Fragmenten uit Le
nozze di Figaro van Mozart. 14.00
Concert op de zondagmiddag: Ky-
rill Kondrashin concours, slot conc.
16.00 NOS Jazzgeschiedenis.
16.30 Edison prijswinnaars. 18.00
Nws. 18.02 Continu Klassiek.
20.00 Nws. 20.02 Specialiteiten a
la carte. 22.00 Kamerconcert: Or-
lando Festival 1989. 23.06 Majoor
Frans (2), hoorspel.

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.
10.58Wilde Ganzen. 11.00 De an-
dere wereld van zondagmorgen.
12.00 Nieuws. 12.05 Het zwarte
gat. 14.00Radio Romantica. 16.55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 17.00Kerkdienst. 17.58 Wilde
Ganzen. 18.00 Nws. 18.10 Liturgie
en kerkmuziek. 18.40 De onbeken-
de Islam. 19.00 Programma voor
buitenlandse werknemers. 19.20Suara 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.: Der Goldraub.
|08.25 Lady Lockenlicht. Tekenfilm-
j serie. Afl.: Die Entführung/Die neue= Mama.
108.45 Heatchcliff, der Kater. Ameri-
i kaanse tekenfilmserie. Afl.: Die Reise
I in den Süden.
= 09.00 Die Welt der Schnorchel.
| Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Ein
i blaue Korallenkette für Ninifee/Ein
| gefahrliches Rennen.
109.30 Der fesche Hubert. Tsjechi-
I sche speelfilm, (herh.).
111.00 ■ Mr. Peabody und die Meer-
I jungfrau. Amerikaanse speelfilm uit
| 1948 van Irving Pichel, met William
i Powell, Arm Blyth, Irene Hervey
I e.a.(herh.).
1 12.15 Tekenfilm.
= 12.25 Klassik am Mittag. Met het
| RTL-orkest.
113.00 Heute bei uns.
113.05 Messe - Markt - Meinung. Live-
| programma vanaf de IFA. Presenta-
| tic: Willy Knupp.
114.00 BUber uns der Himmel. Duitse
! speelfilm uit 1947 van Josef von

Baky, met Hans ALbers, Lotte Koch,
s Paul Edwin Roth e.a.
= 15.40 Maria Stuart. Königin von
i Schottland, Engelse speelfilm uit

1971 van Charles Jarrott, met Vanes-
I sa Redgrave, Richard Denning, Ka-

therine Kath e.a. (herh.).
§ 17.45 RTL Musikrevue. Duitse schla-
■ gers gepresenteerd door Frank Pap-

ke met o.a. Dennie Christian.
1 18.45 RTL aktuell. Aktualiteiten.
= 19.00 Knight rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Geheimversteck Cadiz.
| (herh.).
= 20.10 Kunst und Botschaft. Van-

daag: Hochzeit zu Kana van Walter
Habdank.

1 20.15 «Die Rosel vom Schwar-
zwald. Duitse speelfilm uit 1956 van
Rudolf Schündler, met Herta Stahl,
Helmuth Schneider, Susi Nicoletti— 6 3

| 21.45 Spiegel TV.
= 22.20 Boys from Brasil. Engels-Ame-

rikaanse speelfilm uit 1978 van
Franklin J. Schaffner, met Laurence
Olivier, Gregory Peck, James Mason

| e.a.
| 00.00 Catch up. Vechtsport.
= 00.35 Sexy Folies.
1 01.10-01.15 Betthupferl.

SAT 1
08.05 Mister Ed. Afl.: Auto oder Kut-
sche. 08.30 Familie- Feuerstein. Afl.:
Haushalterin gesucht. 08.55 Ihr Horos-
kop. Aansl.: Programma-overzicht.
09.00 Fantasy Island. Afl.: Geld macht
nicht glücklich. 09.50 Teletip Garten.
10.00 SAT 1 Sport. 10.30 Auf Videose-
hen. 10.55 So gesehen. Kerkelijke uit-
zending. 11.00 Programma-overzicht.
11.05Die Fahre nach Hongkong, Britse
speelfilm uit 1959 van Lewis Gilbert,
met Curd Jürgens, Orson Welles, Syl-
via Syms e.a.12.45 IFA nieuws. 12.55
Familie Feuerstein. Amerikaanse te-
kenfilm. Afl.: Fliegender Jobwechsel.
13.20 Die Waltons. Amerikaanse fami-
lieserie. Afl.: Das Buch. 14.05 Ihr Ho-
roskop. Aansl.: Programma-overzicht.
14.10 Teletip Koehen. 14.20 Tier und
wir. 14.50 Der Goldene Schuss. 15.00
Der schwarze Prinz, Amerikaanse
avonturenfilm uit 1955 van.Henry Le-
vin, met Errol Flynn, Joanne Dru, Peter
Finch e.a. 16.30Auf und davon. 167.55
Der Goldene Schuss. Aansl.: Program-
ma-overzicht. 17.05 Schieö zurück,
Cowboy, Amerikaanse western uit
1958 van Henry Hathaway met Diana
Varsi, Chili Wills, Don Murray e.a.
18.45 SAT.l.Bliek. 19.00 Gewinn in
SAT. 1, aansl. programma-overzicht.
19.10 Die schone und dasBiest. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Kein Weg zurück.
20.00 SAT 1 Wetter. 20.10 Ferien vom
Ich. Duitse komedie van Hans Deppe
uit 1952. 22.05 SAT 1 Sport. 22.15 Hal-
lo Berlin. Amusementprogramma.
22.00Auf der Flucht. Afl.: Nur ein Versi-
cherungsbetrug. Amerikaanse mis-
daadserie van Walter Grauman met
David Janssen, Barry Morse, R.G.
Armstrong e.a. 23.30 SAT 1 Bliek.
23.40 Stunde der Filmgeschichten.
23.55 Liebe niemals einen Fremden.'
Amerikaanse speelfilm uit 1968 van
Francis Ford Coppolas met James
Caan, Shirley Knight, Robert Duvall
e.a. 01.35-01.45 Programma-over-
zicht.

SSVC
12.40 Children's SSVC. Afl.: Chock-

A-Block.
13.05 Wizbit.
13.30 Cricket.
14.00 News and Weather.
14.10 The Bill doublé BUI.
14.55 Drop out father. Een komedie

met Dick van Dijk.
16.30 Tinniswood country.
17.00 Interceptor.
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 The Benny Hill Show.
21.50 Tales of the Sherwood forest.
22.45 News and BFG Weather Re-

port.
23.00 Wax on wheels.
23.35 Spitting Images.
00.00-00.35 Grand Prix.

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. 18.05-19.00Sport.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
morgen (6.30, 7.00, 7.30 Nieuws.)
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen.
8.12 Relax. 9.00 Visum. 9.30 Golf-
breker. 10.00 Nieuws. 10.03 De
pré-historie. 11.00 Oordegeli|k.
13.00 Nieuws. 13.10 De tafel van
een. 14.00Fiestag. 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. 8.05 Fröhli-
cher Auftakt. 8.30 Glaube und Kir-
che. 9.05 Mundartsendung: Uver
d'Land on d'Logt - van domols on

högt Echo Nord: Alles watt daeratt
ömmer over Keiemes an et Jöhltal
weetwollt. 10.00 Volkslieden 11.05
Schlagersouvenirs. 12.35 Rück-
blick. 14.05Die deutsche Schlager-
parade. 16.05 DOMINO - die
Schielshow des BRF. 17.05 Sport-
magazin. 18.40 Seniorenfunk.
19.00-21.00Wunschkonzert. 21.05
Sportresultate von Wochenende
und Sendeschluss.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 Das grosse Platz-
konzert 10.05 Operette nach
Wunsch. 12.05 Musik ist Trumpf
13.00 Heimatmelodie. 14.05 Was
dart es sein? 17.00 Chöre der Völ-
ker. 1805 Schellack-Schatzchen
19.00 Erinnerung. 21.00 Musik
zum Traurnen. 22.30 Nachtex-
press.

Sky Channel
07.00 Hour of Power.
08.00 Fun Factory.
12.00 International Motor Sports.
13.00 Mobil Motor Sports News.
13.30 Fashion TV.
14.00 Sunday Movie Matinee.
16.00 Beyond 2000.
17.00 Big Valley.
18.00 Close.
19.00 German Open Golf.
20.00 European Junior Athletics

Championships.
21.00 Formula 1. Motor racing

Grand Prlx-Belgium.
23.00 World Cycling Champions-

hips Lyons.
00.00 Motorcycling Grand Prix-Cze-

choslovakia.
01.00 Closedown

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 Tracking Music.
19.55 Weather.
20.00 The UK Chart Show.
21.00 Shoestring.
21.55 Weather Report.
22.00 Last time I saw Paris.
00.30 The Mix.

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.

Luxemburg RTL
4 00Musik Non-Stop. 7.00 Heimat-
melodie. 9.00 Sonntagsfnjhstück.
11.00 Rückblick - Oldies 12.00
Musikparade. 14.00 Wünsch Dir
was. 17.00Sportshop. 18.00 Nach-
gefragt 19.00 Volkstümliche Hitpa-
rade. 21.00 Country-Coach. 22.00
Neunzehn - Vieruncfewanzig Musik
Non-Stop. 0.00-1.00 Traumtanzer.
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Met die voordeligeFBTO
ziektekostenpolis staan we mooi
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I NU OOK TANDARTSDEKKING MOGELIJK ' '—ALS VANOUDS INKLUSIEF TANDARTSDEKKING—' I

* ...
,

Als FBTO hebben we de tanden eens flink in onze nota's voor te schieten. Stuurze maar gewoon naar ons op dan I getraptepremie fbto ziektekostenpolis (p.p.3eklasse)
Bepalend voor depremie is de leeftijd per 1 januari. Premies per 1 januari 1989.

ABC-pakketmet ABC-pakket m«<
Ziektekostenverzekering gezet. Metals belangrijk resultaat de zorgen wij soepeitjes voor verdere afhandeling. Maardat is nog ctudsklas

abc pakket f 500-eigen f. 1.000,-e^g^l
maand jaar maand jaar maand j*?/

mogelijkheid om ook volwassenenvanaf27 jaartandartsdekking niet alles. Een FBTO Ziektekostenpolis is ook interessant van- Kind. tot 18jaar 38,65 446,- 38,65 446,- 38,65
0 #0 Kind. van 18t/m 26 jaar 77,31 892,- 77,31 892,- 77,31 fïg'.

Volw.tot27jaar 87,36 1.008,- 70,89 818,- 57,03 ffite verlenen. Met ingang van 1 januari aanstaande is het zover! wege de unieke FBTO Alarm Service. Zonder een centje meer- vojw van 27tot 35 jaar 99,23 1.145,- 82,33 950,- 68,03 gll,«
VcWvan4otot4s|aar 122!89 1418!- 105|13 L2U- 8-!_6 l-O-jjj1... , , _. „„. .1 "■____ i__. _""_ i_ 1 1 " __"" "_""_ Volw.van4sjr.enouder 134,68 1.554,- 116,48 1.344,- 100,88 J^g^

Voor nietmeer dan f. 225,-per persoon weet u zich premieheefturecht op persoonlijke hulpverlening bij moeilijk- Tandheelkundigehulp, voor volwassenen vanaf 27 jaar f. 225,- per persoon per jaar

" Voor postkodegeb 16 t/m 18 en 76 t/m 99 gelden lagere tarieven " Voor het vierde kind en volgende kinderen, in de
,- - - , iii. -_> 1 ■" i__i "___.!_"_. i_ii____ -I m J 1 " Premieseksklusief de wettelijke bijdrage Moozen Pooling. Deze be- leeftijdsgroep027 iaar, wordt geen premie berekend.

verzekerd van eenkomplete tandartsdekking. Wekunnen u die heden in net buitenland. 24 Uur per dag en 7 dagen per week. dragenot/m 19 jarigeni .6i._0,20t/m64jarigenf. i23,6operjaar e-mer wei dewettelijke bijdragenr o _ o o _ . Voor toetredingvanaf 50 jaargeldteen premietoeslag. " Premiebedragen voor 2e klasse Bop aanvraag
" Voor akseptatie geldt deleeftijdsgrens van 64/aar. " Premies metf 1 500, of f. 2.000,- eigen risiko op aa

MpA
" Poliskostent. 8,- Premiewijzigingen voorbehoiw;—r

* voordelige voorziening echter uitsluitend aanbieden in kom- Kortom, als u liever de zekerheid heeft van een , pR(JS |S GEBASEERD 0PEEN EIGEN RIS
,
KO VANf 1000. i

binatie met een FBTO Ziektekosten-verzekering. komplete soepele, zeer voordelige Ziektekostenpolis -boven- voor vrijblijvende offerte. Ja stuurt u mij z.s.m. alle informatie en een vrijblijvend |
I offerte voor deFBTO Ziektekostenpolis.

Adres- H^ I
IPostkode: Woonplaats: —-""Telefoon overdag: 's Avonds: —Hj
IGeb.datumman: Geb.datum vrouw: : : <

Leeftijd kinderen: jr. jr. jr. — 'I Gewenste verzekerdeklasse: D 3e klasse D 2e klasse B

TÏSïSteBSï^D ?aND Uetnlof s°°'" °f 1000
'~ °f Ls°°'" °'Al ADIL I lkDen °Pditmonrient D verzekerd via het ziekenfonds --)

wAwüSi winstoogmerk. Daarnaast zijn we best een beetje trouwens ook niet te zoeken: 058-911890. Voor die aan- I g particulier verzekerd bij LM 00 C^^g^
-SeKVIC ■ Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: pMiffTr^lJn_i'V-S I FBTO Ziektekostenpolis, Antwoordnummer 10,8900 VC LEEUWARDEN. HKIW**Mil3^|y^__9fi' trots op onze souplesse. Zo hoeft u van ons geen' trekkelijke FBTO Ziektekostenpolis met de pijnloze premie. <^ÊÊL\\ f ~^^\

De FBTO ziektekostenpolis. Beter voor minder geld. ■_. _. _. __. _ _
_—„«— —^f



Van onze verslaggever

HEERLEN - De provincie is in principe be-
reid om tijdelijk PNL-gelden beschikbaar
te stellen voor de sanering van het westelijk
deel van In de Cramer, waar het zogenaam-
de Themacentrum Wonen oftewel de 'meu-
belboulevard' moet komen.
Heerlen wil snel met de bouw van het The-
macentrum op In de Cramer beginnen. De
sanering van het door de vroegere autohan-
delaren sterk verontreinigde terrein laat
echter op zich wachten.
Heerlen zou weliswaar al vóór de sanering
kunnen beginnen met de bouw van het
Themacentrum, maar dan moet de veront-
reinigde grond van het westelijk deeltijde-
lijk een stuk verderop opgeslagen worden.
Dat is zo duur dat er een tekort van 1,4 mil-
joen gulden zou ontstaan op de begroting

Ook hontbedrijfmoet wijken voor Themacentrum

Sanering In de Cramer
mogelijk met PNL-geld

van het project.

Dat gat kan met de financiële hulp van de
provincie gedicht worden. Maar deze heeft
wel twee voorwaarden gesteld. Ten eerste
moet het ministerie van EZ, donateur van
de PNL-gelden, met de voorfinanciering in-
stemmen. Daarnaast moet het ministerie

van VROM toezeggen uiteindelijk het leeu-
wendeel van kosten van de sanering te zul-
len betalen.
De problemen zijn feitelijk ontstaan omdat
minister Nijpels de verantwoordelijkheid
voor grote saneringen als dievan In de Cra-
mer wil overdragen aan deprovincies. In af-
wachting van meer duidelijkheid hierover

heerst er momenteel een impasse. Mogelijk
brengt een ambtelijk advies van het minis-
terie van VROM over de vervuiling meer
duidelijkheid. Het wordt binnen twee we-
ken verwacht.
Dat de gemeente zeer nadrukkelijk haast
maakt met het vrijmaken van In de Cramer
blijkt ook uit het feit dat Heerlen een nieuw
terrein heeft gekocht voor hout- en impreg-
neerhandel Windels. Op deze manier moet
deze uiterlijk 1 december van In de Cramer
verdwenen zijn.
De procedure is als volgt: Heerlen koopt
voor twee ton een stuk grond op het iets
verderop gelegen handelsterrein Antwer-
pen en verkoopt dat vervolgens 'gezien het
dringende karakter van de kwestie' met,
40.000 gulden verlies door aan Windels.
Overigens moet de raad, die de transactie
nog goedkeuren.

College wil ruimte maken voor TVIO en Véronique

Heerlen breekt met 'Sky'

HEERLEN- Bij de klantenservi-
ce van C&A in Heerlen meldde
zich gistermiddag een man die
een broek en een leren jack te-
rugbracht. Hij wilde het daar-
voor betaalde bedrag van bijna
zeshonderd gulden contant terug
hebben. Bij controlebleek dat de
kleding 's morgens was gekocht
door twee andere mannen. Zij
betaalden de goederen met che-
ques.
De verkoopleider vertrouwde de
hele zaak niet en waarschuwde
een beveiligingsbeambte. Bij het
zien van de geüniformeerde be-
ambte nam de man de benen,
stapte in een gereedstaande auto
(merk Toyata, kenteken DR-54-
JP) en reed weg. Bij nader onder-
zoek bleek dat zowel de cheques
als de auto waren ontvreemd.

Feest op
Wendelwiek

LANDGRAAF - De RK. basis-
school De Wendelwiek in Land-
graaf is gisteren door wethouder
Gybels heropend. De school heeft
een face-lift gekregen. Er zijn twee
nieuwe lokalen bijgebouwd -en er
zijn nieuwe directie- en administra-
tieruimten gekomen. Door de aan-
passingen kunnen de drie kleu-
terklassen van het Eikske naar het
hoofdgebouw aan de Wendelstraat
verhuizen.
Ook het dak, de deuren, de speel-
plaats en deramen zijn opgeknapt.
Twee bestaande lokalen zijn uitge-
breid. Een daarvan gaat dienst doen
als speelzaal voor de kleuters, de an-
der als gemeenschapsruimte.

Vandaag is er in de school een open
dag. Om 11.00 uur beginnen de fina-
les van een play-back wedstrijd, ''s
Middags is er een fancy-fair. Om
14.00 brengt de harmonie St.-Mi-
chael een serenade.

Dronken man
veroorzaakt
fikse botsing

BRUNSSUM - Een 34-jarige inwo-
ner van Landgraaf veroorzaakte gis-
termorgen om acht uur een frontale
botsing op de Nieuwenhagenerweg
in Brunssum. De man had tot viei
uur donderdagnacht een feestje ge
vierd en viel of. weg naar huis ir
slaap achter het stuur van zijn auto
De auto belanddeop de andere kan
van de rijbaan en botste frontaal oi
een tegenligger bestuurd door cci
22-jarige man uit Nieuwenhagen
Beide personen moesten in het zie
kenhuis worden opgenomen. Di
twee voertuigen zijn total-loss. Te
gen de dronken chauffeur werd pro
ces verbaal opgemaakt.
Meteen na het ongeluk ontstoni
een file op de Nieuwenhagenerweg
Een Brunssumse politieauto, di
langs de wachtende rij auto's reec
kwam in botsing met een auto di
de file wilde verlaten. Bij die aanri;
ding deden zich geen persoonlijk
ongelukken voor.

'Graffity-
kunstenaar'
moet schadeherstellen

BRUNSSUM - Na een tip van
een Brunssumse winkelier kort
donderdag een 16-jarige jonge-
man uit die plaats worden aange-
houden. De jongen bekende
meerdere zakenpanden in
Brunssum beklad te hebben met
graffity-kunst.
De jeugdige 'kunstenaar' zal een
alternatieve straf krijgen opge-
legd. Hij moet de schade zelfher-
stellen door de verf te verwijde-
ren en wat andere klusjes op te
knappen. Van verdere gerechte-
lijke vervolging wordt afgezien.

I
(ADVERTENTIE)

MOTEL
HEERLEN \

Wij gaan weer brunchen!
Vanaf 3 september verzorgen wij voor u

een complete zondagmiddagbrunch.
Wij serveren u o.a. heerlijke salades, fijne

vlees- en visgerechten,
seizoensspecialiteiten en een heerlijk

dessertbuffet voor

" ’ 27,50 p P
Kinderen tot 12 por

" / 13,50
Het geheel wordt muzikaal omlijst door

onze huispianist.
Voor informatie omtrent data en

reserveringen: graag tijdig contact met
onze receptie.

Motel Heerlen,| 045-719450 m**,

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het college van
burgemeester en wethouders
in Heerlen wil dat er op korte
termijn ruimte wordt ge-
maakt op de Heerlense kabel
voor de commerciële televi-
siestations Radio Télé Vero-
nique, TV 10 en Eurosport.
Daarom stelthet college voor
om het contract met Sky
Channel te verbreken.
De directie van het Nutsbe-
drijf heeft het college in een
nota geadviseerd tot een her-
verdeling te komen van de
programma's op het kabel-
net.

Om plaats te maken voor de nieuwe
commerciële televisiestations moe-
ten de uitzendingen van Sky-Chan-
nel, S.S.V.C. en Télé 2 beëindigd
worden, schrijft het college aan de
raad. Om de voorgestelde herverde-
ling van het tv-programmapakket te
realiseren moet de overeenkomst
met Sky-Channel vóór 1 oktober
aanstaande opgezegd worden. Ove-
rigens verwacht de gemeente dat
Sky Channel die overeenkomst op
eigen initiatief op 1 januari aan-
staande zal beëindigen. Veronique
is van plan om met uizendingen te
beginnen op maandag 2 oktober,
TVIO op zaterdag 28 oktober.

Overigens stellen college en Nuts-
bedrijf tevens voor het radio-pro-
grammapakket uit te breiden met
de zender Sky Radio.
De Heerlense gemeenteraad zal in
de vergadering van 5 september be-
slissen over de voorstellen.

GaragebedrijfRaets in clinch met provinciebestuur

'Wrakken' moeten weg

Eigenaar GielRaets (33) moet eigen-
lijk een beetje lachen om die angst
voor die vermeende precedenten.
Tenminste als de gemeente uitgaat
van het klassieke beeld van een
autosloperij zoals iedereen dat wel
kent. „Als ik een kleine rekensom
maak voor het industrieterrein De
Weggebekker, waar de Heerlense
autosloperyen gecentraliseerd wor-
den, dan heb ik zo mijn gedachten.
Een kavel kost daar al gauw 180.000
gulden. En dan moet er ook nog een
loods op komen. Wie van de

HOENSBROEK - De afdeling
rechtspraak van de Raad van State
zal aanstaande dinsdag uitspraak
doen of 152 gestalde auto's bij het
Hoensbroekse garagebedrijf en
APK-keuringsstation Raets aan de
Verlengde Klinkertstraat wrakken
zijn of niet. De gemeenteHeerlen en
Gedeputeerde Staten tolereren
geen andere lokaties voor sloopau-
to's dan die welke drie jaar geleden
in het Autowrakkenplan Limburg
zyn vastgelegd. Dit vooral om een
precedentwerking te voorkomen.

Van onze correspondent

Vijf jaar geleden begon de Hoens-
broekenaar met APK-keuringen
'klaar terwijl u wacht. Nu keurt hij
20.000 auto's per jaar. Werd een
voertuig afgekeurd dan moest
Raets, om de reparatie goedkoop te
houden, naar een sloopbedrijf om
het te vervangen onderdeel daar te
betrekken. Nu koopt hij oude auto's
op en geeft de eigenaar een vrijwa-
ringsbewrjs. Goede onderdelen van
die 'oudjes' slaat hij op in een loods
erl gebruikt ze weer bij reparaties.
Het overblijvende gedeelte gaat di-
rect naar de schrootpers. „Dat is het
verschil met de wrakken zoals die
op het kamp stonden. Die bleven
daartotdat ze helemaal kaal waren."
De 152 auto's met een geldig kente-
kenbewijs staan keurig in gelidach-
ter het bedrijf van Raets. Volgens
Raets kan hij uitbreiden als zijn
werkwijze goedgekeurd wordt.

autoslopers 'oude stempel met uit-
kering', krijgt bij de bank zoveel
krediet? En wie moeten dan dievele
potentiële slopers zijn waarvan de
gemeente gewag maakt? Die kun-
nen dan alleen in de illegale sfeer
bestaan!"

Bokkerijder onthuld
bii markt Schaesberg
LANDGRAAF - Wethouder They
Gybels van de gemeente Landgraaf
zal komende zondag een beeld ont-
hullen bij de Schaesbergse Markt.
Die markt en het nabijliggende win-
kelgebied zijn onlangs grondig ge-
renoveerd. Deze dagen is het cen-
trum van Schaesberg dan ook om-
getoverd tot een klein Parijs.

O'
ligt voor het beeld nog een subsidie-
verzoek. Namens de ondernemers
zal Piet Gröters zondagmiddag rond
half twee het woord voeren. De fan-
fare Aloysiana zalvoor muzikalebij-
stand zorgen. De Schaesbergse car-
navalsverening heeft een verrassing
aangekondigd.

Turbo-sjoelbak'
van tien meter

BRUNSSUM - Een staaltje
van doe-het-zelf houtbewer-
king is vandaag te bewonderen
op deParelmarkt van 10-17uur
te Brunssum. Hub Winkens fa-
briceerde een bijzondere sjoel-
bak van liefst 10 meter lengte
en 85 centimeter breed. Het
fraai stukje speelgoed heeft de
naam 'Jumbo Turbo sjoelbak'
gekregen en is vijf maal zo
groot dan het originele wed-'
strijdattribuut.

Leden van sjoelvereniging De
Schuivers Treebeek zorgen
voor de telling bij het spel met
fraaie prijzen. „Om opstoppin-
gen te voorkomen heb ik nog
een sjoelbak van brjna acht me-
ter breed gemaakt", zegt de
Brunssumse houtbewerker.
Een 'bak' staat op de Kerk-
straat en één op de Kerkeveld-
straat.

Het beeld dat Gybels zal onthullen
is gemaakt door deRimburgse kun-
stenaar Paul Driessen en stelt een
bokkerijder voor. Onder in de sok-
kel is het oude gemeentewapen van
Schaesberg geplaatst. Die plaquette
hing vroeger tegen het Schaesberg-
se gemeentehuis. Sinds de opening
van het gemeentehuis in Op de
Kamp heeft de plaquette in een
kluis gelegen.

De gemeente Landgraaf heeft de
opdracht gegeven voor de vervaar-
diging van het beeld. De Schaes-
bergse ondernemers leverden een
financiële bijdrage. Bij de provincie

Onderhandelingen
De twee jongetelevisiestations zijn
ook in onderhandeling met gemeen-
ten als Maastricht, Kerkrade, Land-
graaf, Roermond, Geleen en Venlo.
Om ruimte te geven aan de commer-
ciële stations heeft Maastricht be-
sloten om de contracten met RTBF
en Télé 21 te laten vervallen.

Belangstelling
Gisteren meldde deze krant al dat
volgens Veronique en TVIO in Lim-
burg meer belangstelling bestaat
voor commerciële televisie dan in
de andere provincies. Vermoedelijk
omdat men inLimburg van oudsher
al meer programma's kon ontvan-
gen dan in derest van Nederland.

( imß U " 150 JaarLimburg. HetAbp viert ditmet 6 bijzondere
\ L ■ ■" v \ exposities, waan/oor in totaal 15kunstenaars uit Nederlands
l \_ en Belgisch Limburg zijn uitgenodigd.

1 __<4_H ___[ l^__a_ ____**__■ i___^__H^___TJ_f^ IU
_i_F"^*^!^^___i Ik fl I _^""i_

\ .w^***^ \ SABINE BORDER HOFF Hasselt, 1960
1 iAA R l In soms grote objecten, samengesteld uit vele materialen,

I 1 5 1 -l vertolkt dezebeeldhouwsterhaarpersoonlijkelevensfilosofie
\_ en symboliek.Zewerkt en exposeertsamen met haarvriendin

Zondag a.s. bent u weervan harte welkom. en colle9a:
Zondag 27 augustusa.s., van 14.00tot 17.00

uur is deze expositievoor iedereen gratis MARINA JANS Hasselt, 1959
toegankelijk. Twee, in hun werk nauw Ookhaar uitdrukkingsmiddel is het vrije, ruimtelijke werk

verbonden, Belgische beeldhouwsters en een waarbij conventies geen belemmering hoeven te vormen,
hoogst origineleMaastrichtse schildermaken Elementen uit de alchemie en druïdetekenszitten vaak in het
devoorlaatste expositievan deze serie tot een werkvan beiden verborgen,

opmerkelijke gebeurtenis. Plaatsvan
handeling: decentrale hal van het Abp RUUD LAMMERINK Enschede, 1959

hoofdkantoor, OudeLindestraat 70, Heerlen. zijn collagesvan fotografie en schilderkunst ontlenen hun
Tot zondag. spanningaan dealoude tegenstellingtussen werkelijkheiden

B^^T"^^^"^J abstractie. De groteklassieke schildersvormen eenWTm IWA VV^LX belangrijke inspiratiebron.

Jjj^^JJ Wij zien u graag komen.

Daar zi|n wi| alweer met onze alombekende

INRUILACTIE
Uw gebruikte meubelen zijn geld waard U wordt vri|bli|vend gehaald.

Eventueet gemakkeli|ke betalingsvoorwaarden

MOONEN B.V.
Meubelfabriek en Woninginrichting

Houtstraat 24. Klimmen, tel 04415-1204
__________________________l_______________________________l________M_________________________________V_______

Veteranen (1)

v~n ja, hoor! De oproep van
ykgsveteraan Frank AlfieroJ Neuj Jersey, in deze kolom
?Joek naar Joke.en Magda Al-
yhoffuit Heerlen, heeft succes
J^id. Joke is nu inmiddels Jo,
lts de vijftig al gepasseerd

* foto). Je wordt gezocht,'
c^e een kennis hem op, doelen-
b °P liet stukje in de krant.
J^st snapte ik niet, waar het
k£ Qing, want op mijn werk
Fken ze me wel eens vaker.
J^rtoen ik defoto bij het arti-
J?ag staan, herinnerde ik mij
JJ*r de tijd, toen we pas be-
?Jd i_aren. En Frank kan ik
?.°ok goed voor de geest halen.

nam me wel eens mee van de
tJ'isstTaat, waar wij woon-I naar de Saroleastraat.
W"- hadden de Amerikanen
? toenmalige Hoüandiathea-
t in gebruik als uermaakcen-
K", u>aar allerlei bands en
pesten optraden. En in hun
\Jfvisorische kantine, het Cas- I
!<'"n, heb ik zowaar mijn eer- I
F donuts gegeten."
1/

Veteranen(2)
v,fprimer nou, dat Jo Alden-P}ijdens de komende bevrij-
lj9s/eeste?i vanwege een
W^treis niet thuis is en dus

|^"c Alfiero niet kan ontmoe-
l\'Maar mijn zus Magda zal
f s meebrengen, die mij?i va-
t "an Frank heeft gekregen,
P deze weer naar hetfront in
f'«land moest. Ik zie zijn be-
r^d gezicht bij het vertrek
" duidelijk voor me."

Fiets

tae jonge Weense Kerkrade- ILr Norbert Horak fietst in I
«^ zomervakantie heen en I
bT tussen Oostenrijk en zijn I

' l^°rtestad. Vorig jaar voor I
\}Tste keer en momenteel be- I

" w' hijzich weer in Kerkrade. I. tJ^ert Horak werd twintig I
\ Öeleden in Kerkrade gebo- I
ij cri op zijn zesde verhuisde I

'A Ir^ttar de Oostenrijkse hoofd- I

Fiets(2)
\^erigens zijn Norberts

Jttu aeen onbekenden in deze
Wt, Vader Horak was voor
% "ïrtrek naar Wenen uitba-
wky^n -heel toevallig- het
JkV^alig Wiener Café in de
ïr^ aadse Bleyerheider-
liiJ-11- Verder beheerde hij
icü j}*>ee jaar het Simpelveld-
\\ri et P°°rtie- Momenteel
Vin er ora'c chefkok van het
It^nide hotel Astoria in We-

Fiets (3)
_l!%r'oer. spreekt accentloos
__VS en doet hij zon twaalfl|Ln over de route van 1.200
f TWeter> waar heel wat zware
? É*l .klimmingen bij inbegre-
rt__Jl»^ n' Na in de Oostelijke
VVk screek vele bezoeken te heb-
Wl gelegd vertrekt Norbert

fi^A* fiets naar Wenen. Maar
Ik jaar rekenen we weery/\ e,n.

LimburgsDagbaldvoor Oostehjk Zuidlimburg
Zaterdag 26 augustus 1989 "13
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Zonder buit
op de vlucht

Theater van de Vogul
%Heel wat kinderen trotseerden gisteren op de Markt ir
Schaesberg de regen om te kijken naar het Theater van
de Vogul. Wat heet kijken. De Vogulformeerde ter plekki
een kinderorkest en liet dat de 265-ste symphonie van
Beethoven spelen. Toen devogel vroeg of er misschien eer
dokter tussen het publiek zat stak een klein meisje
schuchter haar vingertje op en sprak: 'Ikke. En almoch
de Vogul voor dekinderen een beetje angstaanjagend
zijn, het 'vliegende' paard maakte veel goed. Kuituur
Avontuur duurt nog tot en met zondag.

Foto: DRIES LINSSEÏ



Getrouwd:

Stef Meijs
en

Karin Roos
Brunssum, 26 aug. 1989

Hartelijk dank voor de grote belangstelling,
'bloemen, geschenken en felicitaties bij ons

-50-jarig huwelijksfeest
Wij danken, mede namens onze kinderen en
kleinkinderen, allen die ons die dag tot een

hebben gemaakt.

W. Spierings
M. Spierings-Steen

Keekstraat 17, Heerlen

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder
persoonlijk te bedanken, willen wij
hiermede, ooknamens Jos en Huub, allen
danken voor de vele bloemen, geschenken
en felicitaties die wij mochten ontvangen bij
gelegenheidvan ons

25-jarig huwelijk
Gabby Houtman*
Vera Aretz

Kerkrade-West, augustus 1989
Romeinenstraat 32

t
Blijf bij mij Heer, ook in de laatste nacht,
schud zelf mij dan de stervenspeluw zacht.
Geef mij dan plaats in 's-Hemels zonneschijn,
waar nimmer nacht of avond meer zal zijn.

Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
zij voor ons is geweest, delen wij u mede dat God
tot Zich genomen heeft, in de leeftijd van 76 jaar,
voorzien van het h. sacrament der zieken mijn lieve
moeder, schoonmoeder, oma, onze zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Elizabeth Quaedvlieg
weduwevan

Joseph Mühlenberg
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Ede: Maria Gosselman-Mühlenberg
Albert Gosselman
Marlies en René
Familie Quaedvlieg
Familie Mühlenberg

Heerlen, 22 augustus 1989
Bejaardenverzorgingscentrum „De Regenboog"
Meezenbroekerweg 13
Corr.adres; Saasveld 7, 7615 GP Ede.
Ingevolge de wens van de overledene heeft de be-
grafenis in besloten familiekring plaatsgevonden
op vrijdag 25 augustus jl.

t
Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf

Hierbij geven wij, mede namens alle familieleden,
kennis van het overlijden van

Victor Egide Jozef
Mans

» 25 oktober 1913 t 25 augustus 1989
echtgenoot van

Nel Nieuwhof
Nel Mans-Nieuwhof

Jetty Mans
Rob Aspeslagh
Natasja en Anoesjka

Henny Mans
Trees Munnichs
Guy Mans -
Mariëtte Nijsten
Hugo enKatja

Joep Mans
Francis Fijnaut
Roland en Eliane

Gerry Mans
Jupp Schmitz
Igor en Lars

Charles Mans
Ineke Theunissen
Stefan en Oscar

Marie-Louise Mans
Henk Kessels

Ton Mans

Marie-Claire Mans
Denise

6414 ED Heerlen, 25 augustus 1989
Vrijheerenberg 67
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 29 augustus om 11.00 uur in de paro-
chiekerk H. Gerardus Majella te Heksenberg-Heer-
len, waarna de begrafenis is op de algemene be-
graafplaats Heerlerheide.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis maandag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar heden zaterdag en zondag bezoekgelegen-
heid is van 14.00 tot 15.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Wij bedanken familie, buren, vrienden en beken-
den voor bloemen, h. missen en het betoonde me-
deleven bij het overlijden van mijn man, onze va-
der en opa,

Johan Bosch
Mevr. Bosch-Boumans
kinderen en kleinkinderen

Enige en algemene kennisgeving

t
God heeft ons geen gemakkelijkereis beloofd,
maar wel een behouden thuiskomst.

Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
hij voor ons is geweest, berichten wij u datGod he-
den tot Zich genomen heeft, mijn lieve man en
onze vader

Chris Verstraelen
echtgenoot van

Tilly Hanckmann
Hij overleed op de leeftijd van 49 jaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Sittard: T. Verstraelen-Hanckmann
Christel
Astrid en Raymond
Familie Verstraelen
Familie Hanckmann

6132 GK Sittard, 24 augustus 1989
Karolingenstraat 39
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 29 augustus om 11.00 uur in de H. Petrus-
kerk (Grote kerk) te Sittard, waarna de begrafenis
op debegraafplaats aan de Wehrerweg.
Maandagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
gehouden voor de dierbare overledene in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
dekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het Maaslandziekenhuis te Sittard.
Bezoek dagelijksvan 17.30 tot 19.00 uur.

Met verslagenheid geven wij kennis van het overlij-
den van onze gewaardeerde medewerker

Chris Verstraelen
Wrj wensen zijn vrouw Tilly, kinderen en familie
veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Direktie en medewerkers
Bongers & Posthumus Belastingadviseurs
Geleen -Roermond

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat zij voor ons betekend heeft, delen wij u
mede dat heden, geheel onverwacht van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn
lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Paulina
van de Berg-Crombags

echtgenote van

Gerrit van de Berg
op de leeftijd van 74 jaar.

In dankbare herinnering:
Puth: Gerrit van de Berg
Puth: Michiel en Gerda

van de Berg-Damoiseaux
Anita, Michel

Puth: Corrie en Math
Swelsen-van deBerg
Claudia, Maurice, Nicole

Schinveld: Mieke en Jo
Hendriks-van de Berg
Manon

Puth: Jos van de Berg
Beek: Miem en Wim

Hol-van de Berg
Anouk

Sittard: Hub en Paulette
van de Berg-Lemans
Ilona, Patrick

Sittard: Brigitta en Harry
Jessen-van de Berg

25 augustus 1989
Bovenste Puth 24
6155 NH Puth
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 30 augustus om 10.30 uur in de H. Pe-
trus Canisiuskerk te Puth, gevolgd door de begra-
fenis op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Dinsdag 29 augustus as. om 19.00 uur avondwake
in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele Hoofdstraat 100 te Hoensbroek; gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 14.00 tot15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag alleen
van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
In rust en vrede, voorzienvan het h. sacrament der
zieken, is heden overleden, op de leeftijd van 84
jaar

Agnes Pietersma
echtgenote van

Nikolaus Ritzerfeld
In dankbare herinnering:

Kerkrade: N. Ritzerfeld
Kerkrade: S. Ritzerfeld

Kleinkinderen en achterkleinkind
Familie Pietersma
Familie Ritzerfeld

6461 GV Kerkrade, 25 augustus 1989
Kipstraat 35
Corr.adres: Feldbiss 89, 6462 HE Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
dinsdag 29 augustus om 11.00 uur in de kapel van
de Lückerheidekliniek te Kerkrade, gevolgd door
de crematie in het crematorium te Heerlen, Imsten-
raderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, St.-Pieterstraat 145, gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek te Kerkrade-Chevre-
mont, dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid namen wij ken-
nis van het plotselinge overlijden van
ons zeer gewaardeerd bestuurslid, de
heer

Fons Mattheij
Wij dragen goede herinneringen aan de
wijze waarop hij jarenlang de motor van
onze vereniging was.
Wij zullen hem dankbaar gedenken en
wensen zijn echtgenote en kinderen veel
sterkte toe.

Bestuur en leden van
E.L.K.S. Limburgia

f IDankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, delen wij u mede, dat heden geheel onverwachtvan ons is
heengegaan, onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, schoon-
zus, tante en nicht

Maria Hubertina
Meertens

weduwe van

Pierre Joseph Hubertus Bleijlevens
Zij overleed op de leeftijd van 81 jaar.

Bocholtz: Jean en Lea Bleijlevens-Houppermans
Peter, Guido

Simpelveld: Harry en José Bleijlevens-Houppermans
Karin, Marie-José

Bocholtz: Marie-José en Frans Muijrers-Bleijlevens
Miriam, Anja

Simpelveld: Arthur en Marian Bleijlevens-Keulers
Paul, Mare

Margraten: Margriet en Arnold Opreij-Bleijlevens
Monique, Arnold, Jeanine, Maurice

Klimmen: Hub en Elly Bleijlevens-Flachs
Frank, Luc
Familie Meertens
Familie Bleijlevens

23 augustus 1989
Irmstraat 53, 6369 VM Simpelveld
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op dinsdag 29 augustus
1989 om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te Simpelveld,
waarna aansluitend begrafenis op het kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 9.40 uur achter in de kerk.
Avondmis op maandag 28 augustusa.s. om 19.00uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het mortuarium aan deDr. Ottenstraat te Simpel-
veld.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 18.00tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te beschouwen.

1 I
Na een levenvol genegenheid,waarvan de laatste jarenzeer zwaar waren,
is onze moeder, oma en overgrootmoeder, mevrouw

Helena Berdina
van den Besselaar-

van Mullekom
weduwe van, de heer

Antonius Frederik Constant
van den Besselaar

Naar wij hopen opgenomen in de Hemelse Vrede.
Moeder werd 95 jaar. In april jl. ontving zij deziekenzalving.

Hoensbroek: Miek van denBesselaar
Breda: Nol en Jeanne

van den Besselaar-Lahaye
Maastricht: Max en Anny

van den Besselaar-Ruyten
en haar klein- en achterkleinkinderen

24 augustus 1989
„Schuttershof' Brunssum *
Corr.adres: Korteweg 18, 6431 GA Hoensbroek
Op dinsdag 29 augustus a.s. om 11.00 uur vieren wij de eucharistie in de
parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Mariarade-Hoensbroek, waar-
na we moeder ter ruste leggen op het algemeenkerkhof aan de Randweg
te Hoensbroek.
Op maandag a.s. om 19.00 uur is er in de crypte van dezelfde kerk een
avondwake.
Gelegenheid tot condoleren vóór de uitvaart schriftelijk.
Bezoek in de rouwkamer van De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoens-
broek, dagelijksvan 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00tot 20.00 uur. Zondag
alleen van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een moedig en waardig gedragen lijden, heeft in wijsheid de dood aan-
vaard en is heden van ons heengegaan, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader en opa

Zef Verboeket
weduwnaar van

Emilie Zurek
op de leeftijd van 76 jaar.

In dankbare herinnering:
Heerlen: Karel en Annie

Patrick, Monique
St.-Willebrord: Hannie en Math

René, Ramon
Heerlen: Sylvia en Jo

Björn, Nicole
25 augustus 1989
Hoofdstraat 217, Hoensbroek
Corr.adres: Bilderdijkstraat 27, 6416 VL Heerlen
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op dinsdag 29 augustus
om 14.30 uur in het crematorium te Heerlen-Imstenrade.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
Pap is opgebaard in een derrouwkamers van De Universele, Hoofdstraat
100 te Hoensbroek; gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag alleen van 14.00 tot 15.00
uur.

t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht uit ons midden werd weggenomen,
mijn lieve man en onze onvergetelijkevaderen opa

Hub Debets
echtgenootvan

Ria Hanssen
Hij overleed in de leeftijd van 56 jaar.

Kerkrade: R. Debets-Hanssen
Hub en Sylvia Debets-Habets
Ricky
Kitty en Nico Groten-Debets
Paul en Desi
Familie Debets
Familie Hanssen

6461 HHKerkrade, 25 augustus 1989
Gulperstraat 19
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
dinsdag 29 augustus as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk St.-Catharina te Kerkrade-Holz, waarna
aansluitend crematie in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd.
Maandag, 28 augustus zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 18.30
uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Mochten wij vergeten zijn u een kennisgeving te
zenden, gelieve deze aankondiging als zodanig te
beschouwen.

tAnna Cox, 78 jaar,
Graaf Wolff Netter-

nichlaan 46, 6071 BL
Swalmen-Boukoul. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op maandag 28
augustus om 11.00 uur
in de parochiekerk van
de H. Theresia te Swal-
men-Boukoul.

t
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, is op 78-jarige leef-
tijd toch nog onverwachtvan ons heengegaan, mijn
lieve man, onze zorgzame vader en schoonvader,
broer, zwager, oom en neef

Pé Kersten
echtgenootvan

Troutje Koopmans
Nuth: G. Kersten-Koopmans
Beek: Jan en Stella Kersten-Snouck

Familie Kersten
Familie Koopmans

6361 CE Nuth, 24 augustus 1989
St.-Bavostraat 34
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur, in de
rouwkapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard.
De crematieplechtigheid zal gehouden worden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10,
op maandag 28 augustus om 14.30 uur.
Samenkomst in het crematorium waar gelegenheid
is uw naam in het condololéanceregister te schrij-
ven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Mensen tuaar jevan houdt
hoeven niet te sterven.
Die blijven altijd bij je.

In vrede is van ons heengegaan, na een liefdevolle verzorging in het St.-
JosephRustoord te Heerlen, gesterkt door de h. sacramenten, onze dier.-
bare

Ton Bollen
op de leeftijd van 57 jaar.

New Vork, U.S.A.: Theo en Arm
Diana

Heerlen: Harry en Henny
Helene en Henk
Hanne en Ton

Spijkenisse: John en Jos
Servaas, Patricia
en de medebewoners van
het St.-Joseph Rustoord

24 augustus 1989
St.-Joseph Rustoord, Gasthuisstraat 6, Heerlen
Corr.adres: Edisonstraat 269, 6412 TW Heerlen
Wij nemen afscheid van Ton tijdens een plechtige uitvaartmis in de kapel
van het St.-Joseph Rustoord op dinsdag 29 augustus as. om 14.00 uur,
waarna aansluitend crematie in het crematorium te Imstenrade.
Geen condoleances.

Enige en algemene kennisgeving

t. Je hebt nu rust gevonden
al is vol droefheid ons hart
Je lijdenzien,
niet afdoende kunnen helpen
dat was onze grootste smart

Intens verdrietig en dankbaar voor het vele goede dat zij ons heeft gegi
ven, hebben wij na een langdurige ziekte, toch nog onverwacht, afscheid
moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en kleinoma

Antonia Eggen
geb. Koritnic

weduwevan ij
Andries Eggen

Hoensbroek: Johan
Roermond: Annie en Hans
Brunssum: Toni en Joep

Hoensbroek: Mia en Jo
Schinveld: Tiny en Frans
Schinveld: Mientje en t Frans
Brunssum: José
Brunssum: Jokeen Henk
Brunssum: Andre

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Brunssum, 25 augustus 1989
Steenbergstraat 30
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op dinsdag 29 augustus om
11.00 uur in de St.-Josephkerk te Brunssum, waarna de begrafenis is op
de algemene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
De avondmis zal worden gehouden op heden, zaterdag 26 augustus, om
19.00 uur in bovenvernoemde kerk.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

t
Na een kortstondige ziekte is op 75-jarige leeftijd toch nog onverwacht
-van ons heengegaan, onze broer en oom

Johannes Wilhelmus
Anton Diemont j

geboren te Duisburg op 7 april 1914
Brunssum: familie Nijenhuis-Diemont > .Brunssum: familie Coenen-Diemont

Brunssum, 25 augustus 1989
Corr.adres: Merkelbeekerstraat 40, 6441KL Brunssum
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op maandag 28 augustus
as. om 13.30 uur in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in het crematorium.
Hoewel wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren. t,

Dankbetuiging [
Daar het onmogelijk is iedereenpersoonlijk te bedankenvoor devele blij' ;
ken van medeleven, die wij mochten ontvangen bij de begrafenis van \
mijn lieve man, onze vader, schoonvaderen opa ''1|

Bèr Dolmans
k

betuigen wij onze oprechte dank. |Tevens een woord van dank aan dr. Mulders, dr. Van Ansum en verpleeg-
afd. 7 van het Maaslandziekenhuis te Sittard. t|.

Too Dolmans-Molhoek
kinderen en kleinkinderen

Urmond, augustus 1989 l»j
De zeswekéndienst zal plaatsvinden op zondag 10 september as. om 11.0° ?l
uur in de parochiekerk van St.-Antonius van Padua, Urmond-Oost. ft

Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk te bedanken voor develc k
blijken van medeleven ons betoond bij de ziekte, het overlijden en de be- L
grafenis van onze lieve moeder en oma '

Maria
Leerssen-Theunissen X\betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank.

Familie Leerssen j>_
De plechtige zeswekéndienst zal worden gehouden op zondag 27 auguS'
tus as. om 11.00uur in deparochiekerk van deH.H. Jozefen Norbertus te \
Kerkrade-Rolduckerveld. \1 -^

Rektifikatie
In de overlijdensadvertentie van

Antoon Jozef (Tün) |)
Krawczyk

echtgenoot van

Catharina Paffen f.
was het vers foutief geplaatst. Dit moet zijn:

Wie waarlijk leeft, Qheeft in zijn hart
een onvernietigbare " £een stille kracht j,fMdie iederweerstand '. <

(Albert Verwet)'. .. $- : =^E; 'j.
Patiënten St. Jozefziekenhuis ij
Geachte patiënten, 't
Aangezien mij geen volledige toetreding tot de maatschap t u
neurologie is aangeboden ben ik genoodzaakt mijn functie
per 1 september a.s. neer te leggen. Ik betreur eventuele £hierdoor ontstane overlast. Ik wil u allen danken voor het ■%
in mij gestelde vertrouwen en wens u voor de toekomst al &
het goede toe. ; t

Hoogachtend, j o
J. de Graat, neuroloog^^/ \{
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Getuigen

Bejaarde vrouw
mes op keel gezet

J^ASTRICHT - In Maastricht is
"teren een 85-jarige alleenstaande
f°Uw in haar woning aan de Lage

nabij de ENCI overval-

""" Nadat haar belager, een naar
30-jarige man die Neder-

Jtös sprak met Limburgs accent,
£*r het mes op de keel had gezet
Mer de bedreiging „Geld, of ik
i^k jekapot", werd ze in de kelderffgesloten, waar ze na twee uren
f^r een buurvrouw werd bevrijd,i^wel het hoogbejaarde slachtof-ggeen lichamelijk letsel heeft op-
P°Pen, moest hulp van een arts en
ratscnappelijk werker worden in-
riepen wegens de doorstaneNies.

te) fiets, met dubbele tussenstang,
van het slachtoffer vandoor, nadat
hij de radio keihard had aangezet
om het hulpgeroepvan de vrouw te
overstemmen.

Statenleden bezorgd over aanpak milieu-maatregels

'Provincie moet strenger optreden tegenRockwool' Van onze verslaggever

zoekt men dan ook tevergeefs
naar de naam van de liberale par-
tij. 'Stem Jos van Rey, lijst 3 nr
11' luidt deoproep op de speciaal
ontworpen biljetten. Maar vol-
gens Bonsel heeft de VVD-top
daar geen enkele moeite mee. De
WD-Limburg juicht het initia-
tief zelfs toe.

strandt

De voorkeursactie, die ook be-
staat uit een advertentiecampag-
ne in kranten en huis-aan-huis-
bladen, wordt gefinancierd door
bedrijven en particulieren. Hoe-
veel geld er te verteren is, weet
Bonsel niet. „We krijgen nog
steeds toezeggingen binnen. We
zien wel waar het schip

Fantastisch
Van Rey zelf genoot zichtbaar
van de moeite die wordt gedaan
om hem alsnog aan een Kamer-
zetel te helpen. „Ik wist hier hele-
maal niks van. Een paar dagen
geleden werd ik gebeld dat er
een actiecomité was gevormd.
De meeste van die mensen zie ik
vandaag voor het eerst. Ik vind
het fantastisch".

Van onze verslaggever

# De politie onderzoekt de achtervin van de woning waar een
deelvan de schietpartij is geweest. Foto: JEROENKUIT

Van onze verslaggever

- De provincie moet strenger optreden tegen
' Middenlimburgse steenwolfabrikant Rockwool Lapinus.
'* Was dekern van de kritiek die gisteren te beluisteren viel

de bespreking van de voortgangsrapportage over de
nPak van de milieuproblemen bij het bedrijf in Melick-Her-
f^bosch. „Het college van Gedeputeerde Staten mag best wat
[Ser tegen Rockwool optreden. U bent nog wat lief voor el-
Pri" zei het PvdA-statenlid Assendelft gisteren in de staten-

milieu en volksgezondheid. Zijn zorgen werden ge-
J-ld door andere statenleden, die bij Rockwool een vinger

de pols willen blijven houden.
C*£ns Assendelft blijkt uit ver-eende passages in de voort-

dat de Rockwool-cUe onder de voorwaarden

waaronder de vergunning is ver-
leend, uit kan komen. Zo staat niet
vast ofRockwool wel aan de stren-
gere normen voor de uitstoot van

zwaveldioxide kan voldoen. Als hetbedrijf daar op termijn niet binnen
blijft, gaan provincie en Rockwool
weer aan tafel zitten. Assendelft
vindt dat te gemakkelijk geformu-
leerd. „Nood maaktvindingrijk. Als
het bedrijf voor het blok gezet
wordt, komt er wel een oplossing."

Hij wees erop datde omgeving (het
statenlid woont zelf in de buurt van
Rockwool) nogal wat last heeft van
de steenwolproduktie, een al jaren
voortdurend probleem. Via een mi-
lieu-actieplan, waarvoor het initia-
tief enkele jaren geleden is geno-
men en dat uitloopt in een nieuw
vergunningenstelsel, hopen provin-

cie en bedrijf de problemen dras-
tisch te kunnen aanpakken.
De Rockwool-directie vindt echter
bij nader inzien dat de nieuwe ver-
gunningen te zwaar zijn, maar er is
geen schorsingsverzoek bij de Raad
van State ingediend. Volgens depu-
té Mastenbroek moetRockwool dan
ook nu al aan devoorwaarden uit de
vergunningen voldoen.

De gedeputeerde wees de kritiek
van de hand alszou de provincie het
Rockwool nu nog te gemakkelijk
maken. Hij gaf als voorbeeld de op-
stelling van de provincie toen het
bedrijf eind vorig jaarmet volslagen
nieuwe (veel hogere) cijfers over de
uitstoot van verontreinigende stof-
fen kwam. „We hebben ons daar
niets van aangetrokken," aldus Mas-
tenbroek.

Te zwaar

Uitlokker beroving
wacht zware eis

Verdachten overval 63-jarige vrouw spreken elkaar tegen Acties tegen
sluiting mijn

Sophia-Jacoba

HEERLEN - HetAlgemeen Burger-
lijk Pensioenfonds (ABP) is voor
vijftig procent eigenaar geworden
van One Memorial Drive Ltd. Part-
nership in de Verenigde Staten.
Deze combinatie van bedrijven is
eigenaar van een 22 verdiepingen
tellende kantoorflat in Cambridge.
Zes verdiepingen, waarvan drie on-
dergronds, zijn bestemd als par-
keergarage. De kantoorruimten zijn
volledig verhuurd aan 21 bedrijven.

De kantoorflat staat op de oever van
de Charles River, recht tegenover
het centrum van Boston. Het ABP
heeft voor het 56%-eigendomsbe-
lang 70 miljoen gulden betaald.
Daarmee is het bedrag dat het ABP
in buitenlands onroerend goed
heeft geïnvesteerd gekomen'op bij-
na een half miljard. In de toekomst
wil het ABP in het buitenland nog
meer vastgoed aankopen.

Dader loste vier
tot tien schoten
Vervolg van pagina 1

De politie kreeg van meerdere
buurtbewoners de melding binnen
over de schietpartij. Eerder zou er
met flessen zijn gegooid. Slachtof-
fer Y.B. had het met drie mede-on-
derhuurders aan de stok gekregen
over de vernieling van de inboedel.
De 36-jarige E.A. L., de huurdervan
het pand, raakte nog vóórdat er
schoten vielen bij de ruzie betrok-
ken.

In totaal zijn er vier tot tien schoten
gelost, eerst aan de voorzijde van
het huis, later aan de achterzijde.
Wie precies geschoten heeft, staat
niet vast. Gebruikt is een 765-pi-
stool dat door de politie in de buurt
van de woning is aangetroffen.

De politie trof bij aankomst de ge-
wonde Y.B. aan, die werd afgevoerd
naar het ziekenhuis in Roermond.
Kort daarop brachten twee mannen
H.L. in het ziekenhuis binnen die
door een buikschot zwaargewond

was. Hij had ernstig bloedverlies ge-
leden en een langdurige spoedope-
ratie kon voorkomen dat de man
overleed. Levensgevaar was gister-
avond echter nog niet geweken.

Van de twee begeleiders van de
slachtoffers bleek hun betrokken-
heid bij de schietpartij. Voor moord
c.g. doodslag en openlijke geweld-
pleging zijn aangehouden de 30 jari-
ge Y.B. en de 36-jarige E.A. L. uit
Roermond, een illegaal verblijven-
de vreemdeling van wie de identi-
teit nog niet vaststaat. De ernstig ge-
wonde H.L. die nog in het zieken-
huis verblijft, had geen vaste woon-
of verblijfplaats. Een vierde ver-
dachte is nog voortvluchtig.

Niet alleen het wapen is door de po-
litie veilig gesteld, ook een aantal
patronen en hulzen. In het huis
bleek een enorme ravage aange-
richt. De schade beloopt naar schat-
ting tussen de tien- en vijftiendui-
zend gulden.

Verder meldde hij dat de Rockwool-
directie in een brief op 15 augustus
jl. wilde terugkomen op de aanvan-
kelijk overeengekomen nieuwe mi-
lieunormen. Maar ook nu blijft de
provincie op haar strepen staan, al-
dus Mastenbroek: „Het is de provin-
cie ernst om de overschrijdingen te-
rug te brengen."

6 SEPTEMBER

HÜCKELHOVEN - De onderne-
mingsraad van de steenkolenmijn
Sophia-Jacoba in het Duitse Hück-
helhoven is gisteren begonnen met
een reeks protestacties tegen de
dreigende sluiting van hun mijn.
De eerste actie vond plaats in Düs-
seldorf op deKönigsallee. Kompels
in werkkleding deelden van tien
uur 's ochtends tot drie uur 's mid-
dags protestfolders uit aan het win-
kelend publiek.

Hij vond overigens dat er geen re-
den was om aan te nemen dat het
bedrijf niet of minder hard Werkt
aan de verbetering van de situatie.

De Heerlensesman mr R. Bedaux stond gis-
J* Voor een moeilijk parket; hij

Van onze verslaggever verbalisanten als getuigen op te roe-
pen. Mr Bedaux liet tegelijkertijd
weten voor een van zijn twee cliën-
ten vervanging te zoeken, aangezien
toch tot aanhouding was besloten.
Eén van de redenen dat hij optrad
voor de beide halfbroers, was im-
mers dat hij zo kort voor de zitting
geen vervanging kon krijgen.

had de verdediging van twee ver-
dachten op zich genomen, terwijl
een van hen zou getuigen om voor
deander een ontlastende verklaring
te kunnen afleggen. Mr Bedaux
haalde zich daarmee de kritiek van
zowel het openbaar ministerie als
derechtbank op de hals, die zich af-
vroegen of de advocaat daarmee te-
genstrijdige belangen diende.

Ij-HLen - In de eerste helft van
\ *Un in Limburg 52 mensen in
» ?,rkeer om het leven gekomen.
lii-k11 er *'en meer danin een ver-t J*bare periode in 1988. Lande-
j*e2ien steeg het aantal verkeers-
lj? eveneens: 725 dit jaar en 668

Ookin Limburg
steeg aantal

De kwestie speelde gisteren tijdens
een rechtszaak in Maastricht tegen
drie verdachten van een overval op
een 63-jarige vrouw, die in juni jl. in
haar winkel in Dicteren op gewelda-
dige wijze werd beroofd van ruim
900 gulden. De vrouw werd gesla-
gen en van de trap af geschopt. Bin-
nen enkele dagen waren drie ver-
dachten opgepakt, een 26-jarige
man uit Beek en twee 19-jarige jon-
gens uit Sittard.
Aanvankelijk ontkenden de twee
jongens hun betrokkenheid. Later
gaven ze toch een gedetailleerde
verklaring aan de politie af. De man
uitBeek was met het idee gekomen,
de twee jongens zouden de vrouw
van haar geld beroven.

1488 ongevallen die door het
Kaal Bureau voor de Statistiekl^erlen geregistreerd werden,h^n 1697 mensen gewond. Bijna

erd meer dan in 1988.

geen sprake van zou zijn. „TJ moet
niet aan een straf in maanden, maar
in jaren denken," zei hrj vooruitlo-
pend op de eisen die hij in septem-
ber zal stellen. De van uitlokking
verdachte Beekenaar zal dan ook
een hogere eis tegen zich horen dan
zijn halfbroer, die verdacht wordt
van de feitelijke beroving.

Alle drie verdachten (één was kort
na de aanhouding weer in vrijheid
gesteld, de andere zitten nog vast)
moeten op 13 september opnieuw
voorkomen. De rechtbank wees een
verzoek van mr Bedaux om voorlo-
pige vrijlating van de Beekenaar af.
De raadsman veronderstelde dat
deze verdachte geen hogere gevan-
genisstraf zou krijgen dan de maan-
den die hij in voorarrest heeft door-
gebracht. Maar officier van justitie
mrKolkert zei meteen al dat daar

Heerlen trekt
vergunningen
twee cafés in

Van onze verslaggever

" Josvan Rey: Jkwist hier nietè van, maar ikviond het welfantastisch."
Foto: JEROENKUIT

Campagne 'Stuur Jos naar Den Haag'

Overigens is Bonsel de eerste om
toe te geven dat het aantal van
30.000 voorkeurstemmen nor-
maal gesproken geen haalbare
kaart is. „Dat zijn er wel erg veel,
hoewel ik blijf geloven dat het
kan. Maar ook als we op 15.000
voorkeurstemmen uitkomen,
mogen we tevreden zijn. Dan zal
het deWD in ieder geval duide-
lijk worden dat men bij het bepa-
len van de lijstvolgorde zorgvul-
diger te werk moet gaan. Want
wat er met VanRey is uitgehaald
kan ik met de beste wil van de
wereld niet democratisch noe-
men".

Voorkeursactie voor
Kamerzetel Van Rey

Gisteren kwam een van de twee Sit-
tardenaren echter op zijnverklaring
terug; hij ontkende nu dat de 26-ja-
rige inwoner van Beek, zijn half-
broer, bij de beraming van de over-
val betrokken was. De verdachte zei
dat de verklaring was opgenomen
terwijl hij daartoe toen niet in staat
was. Omdat het vermoeden rees dat
de Sittardenaar zyn halfbroer wil
ontlasten, hieldrechtbankpresident
hemvoor dathij ook nog meineed te
wachten stond als hij - als getuige
voor zijnhalfbroer - een andere ver-
klaring zou afleggen. „Als verdachte
mag u liegen wat u wil, maar als ge-
tuige staat u ondereed," aldus presi-
dent mrNolet.

Ontkenning

Deze woorden hadden geen effect;
de Sittardenaar bleef bij zijn nieuwe
verklaring. De andere 19-jarige jon-
gen bleef echter wel b>j hetgeen in
het proces-verbaal was weergege-
ven, zodat de twee elkaar tegenspra-
ken.

HEERLEN - Het college van Heer-
len heeft besloten om devergunnin-
genvan caféDeAker en van de Son-
ja-bar in te trekken. Al eerder had
burgemeester Van Zeil de twee za-
ken tijdelijk laten sluiten op grond
van deAPV. Beide cafés waren tref-
punten van drugshandelarenen -ge-
bruikers.
Na uitvoerige bestudering en over-
leg met de eigenaren kwam het col-
lege tot de conclusie dat het van
kracht blijven van de vergunningen
gevaar zou opleveren voor de open-
bare orde, veiligheid of zedelijk-
heid. De intrekking van de vergun-
ningen gaat meteen van kracht. Als
de eigenaren in beroep gaan, bete-
kent dat niet dat het besluit ge-
schorst wordt.

Na enkele schorsingen van de - in-
middels in tweeën gescheiden -
rechtszaak, besloot de rechtbank de

Regiokantoor
VGZ/ZZL

Zuid-Limburg
J jSTRICHT - In het kader vanfusieproces tussen ziekenfonds
*t

e 1 de 'Onderlinge Waarborg-
♦£ .cbappij Zorgverzekeraar
s^a.' in Nijmegen is opgericht

lichting Regiokantoor VGZ
'^p.llr»burg. Tot directeur van

in Maastricht is be-
J.H. van der Steen; per 1 no-

" zal hij in functie treden. Tot
fih!Um is mr P' Ingwersen nog

van het ZZL.

Fotowedstrijd
Vrijwilligers

W^LEN - De Landelijke Vereni-
Van Vrijwilligerscentrales startk|| eh, zondag een fotowedstrijd

het motto 'vrijwilligerswerk,
iC'e vrije tijd in de natuur. De
tl ;jrijd maakt onderdeel uit van
O'ervings- en publiciteitscam-
l,. e Voor vrijwilligerswerk in na-

milieu.
"lc^e dstrijdformulierkan worden&,Vraagd brj de LVV Catharijne-

Bl 70 3511 GM Utrecht.

Ik»i^ens een woordvoeder van het
l^terie van Verkeer en Water-
ik bonden de cijfers in de eerste

v^n 1988 ook een stijgende ten-il: Die werd in de tweede helft
et jaarrechtgetrokken.

kinstuur van Regiokantoor VGZ
llJMmburg zal bestaan uit een'^bestuursleden van het ZZL,
I k üld met twee nieuwe leden.
Vestuur van het ZZL zal een
Lj ele unie vormen met de
\ng Regiokantoor VGZ Zuid-Urg.

men en dus een Kamerzetel op
moet leveren.

iedereen aanspreekbaar. Daar-
om moet Van Rey gewoon terug
komen in deTweede Kamer. De
politieke kleur doet er even niet
toe. Het CDA zal het op 6 septem-
ber zonder mijn stem moeten
doen, die gaat naar Van Rey..."

Opvallend is dat in het actieco-
mité vrijwel geen partijgenoten
van Van Rey zitten. Voorzitter
Ton Bonsel uit Venlo is een
CDAer in hart en nieren en hij
weet zich gesteund door een aan-
tal zakenliedenen slechts een en-
kele liberaal. De partijpolitiek
staat bij het comité dan ook niet
voorop, maar de volksvertegen-
woordiger Van Rey.

ROERMOND - Alle kiesgerech-
tigde Limburgers moeten hun
politieke voorkeur desnoods
maar voor één keer verlooche-
nen en op 6 september massaal
het hokje voor de naam van Jos
van Rey rood kleuren. Want de
bij de VVD in ongenade gevallen
Van Rey moet koste watkost op-
nieuw in de TweedeKamer wor-
den gekozen. In de Roermondse
Oranjerie gaf het actiecomité
'Stuur Jos naar Den Haag' giste-
ren het startschot voor een groot-
scheepse campagne die Van Rey
minimaal 30.000 voorkeurstem-

LANDGRAAF - De PvdA grijpt
aanstaande zondag de Franse
jaarmarkt in Schaesberg aan om
nog wat zieltjes te winnen voor
de Kamerverkiezingen op 6 sep-
tember. Naast een aantal lokale
socialisten is ook PvdA-Kamer-
lid Thijs Wöltens van de party.
Op de markt wordt zelfs ijs in
PvdA-kleuren verkocht: aard-
beien met vanille.

PvdA bezoekt
Landgraaf

Te kort
Het actiecomité 'Stuur Jos naar
Den Haag' vindt dat deVVDVan
Rey op zn zachtst gezegd te kort
heeft gedaan door hem naar een
onverkiesbare 27ste plaats tever-
wijzen. Op de affiches en stickers
die het comité inmiddels op gro-
te schaal heeft laten verspreiden,

Bonsel: „Een man die geweldige
verdiensten heeft voor Limburg.
Altijd in de weer, altijd voor

(ADVERTENTIE)
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Limburgse
Tuinen

weer open
HEERLEN - Vandaag en mor-
gen zijn de 'Drie Limburgse
Tuinen' weer openvoor het pu-
bliek. Het zijn de tuinen van
mevrouw Greve, De Doom 50
in Heerlen-Welten, van de heer
«n mevrouw Eyck-Voncken,
Kasteel Wijlre in Wijlre en van
mevrouw Van Roosmalen, Sint
Pieter 24 in Rekem, Belgisch
Limburg.

De toegang bedraagt twaalf
gulden voor alle drie de tuinen.
Bij De Doom in Heerlen is een
routebeschrijving naar de twee
andere tuinen verkrijgbaar. De
tuinen zijn beide dagen open
van 10 tot 17 uur.

ABP koopt helfi
kantoorflat VS

nd het middaguur belde een man
11 met de smoes dat hij wegens

een ongeluk dringend moest bellen.
De resolute boodschap van de
vrouw des huizes dat zij geen tele-
foon had, vormde geen beletsel de
woning binnen te dringen. Toen hij
bemerkte dat hij was belogen, greep
hij de vrouw naar de keel en simu-
leerde vervolgens een telefoonge-
sprek- Onder het voorwendsel te
willen betalen, greep de binnen-

dringer naar zijn binnenzak, waar-
uit hij echter een mes tevoorschijn
haalde en dit onder het eisen van
geld op haar keel zette.
Haar bewering geen geld in huis te
hebben, baatte niet. Nadat hij de
vrouw in de kelder had opgesloten,
doorzocht hij het hele huis Het le-
verde hem 500 gulden aan buit op.
Vervolgens ging hij er met de (zwar-

Gezien de ernst van het gebeuren
verzoekt de Maastrichtse politie
eventuele getuigen, die op de Lage
Kanaaldijk nabij de ENCI een man
met normaal postuur en middel-
blond sluik haar, gekleed in een
jeansbroek en lichtkleurig over-
hemd, omstreeks 12 uur hebben
zien lopen of daar enige tijd later
hebben zien fietsen, zich met haarin
verbinding te stellen, tel. 043-
-292222.
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Welkom bij Van Sloun Interieur.
In Roermond, Sittard, Geleen en J
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leverancier van alle betere merken. I 00 von /tounInterieur
Vaak exclusief voor geheel Limburg. _/ Slaapadv^entrum

g " sittarctX^iKom u overtuigen in onze f || J| von /toun Interieur^showrooms. Op een grote oppervlakte y % GELEEN
tonen wij u een representatieve J ~^^kollektie klassieke en moderne g W
kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. _/ h « , . , \, f II von/toun Interieur \Levering met prijsgarantie, d.w.z. f 9 VALKENBURG ________P
beslist niet duurder dan elders I U\y
(ook België en Duitsland.) \

Bent uop zoek naar de betere 1
meubelmerken dan is de kortste weg i
naar kwaliteit: Van Sloun Interieur. **M U W

11 iï VQn r*oun intorïour

\J27EJiiEV_L GELEEN, Annastraat 19, tel. 04490-52865 'mÊmÊÊmm\\jj// ROERMOND, Minderbroederssingel 33/Zwartbroekstr. 20, tel. 04750-10110 'waarborg SITTARD, Industriestraat 23, tel. 04490-13663
VALKENBURG, Reinaldstraat 1, tel. 04406-12705

gevestigd

de praktijk van tandarts Lm. retera
is per 1 juli 1989 overgedragen aan

j. de vries
tandarts

behandeling
volgens afspraak

tel. 045-714552

akerstraat 91, 6417 bk heerien

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.

| VOORLOPIG IS
GELD HET ENIGE

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

Er is nog geen medicijn tegen aids. Maar er wordt naar-
stignaar gezocht. In een race tegen deklok.

En tegen de dood. Een race die we moeten winnen.
En waarin geld tijd betekent. Pak uw pen en geefhet onder-
zoek naar aids een fflft FONDS: GIRO8957financiële injectie. (Storten x __*retai>njn_nm«70.7070228 kan ook.]

I

Heerlerweg 158

—^____________|^r'^P Postbus 21

■■ X ■**»*— BV SPERWER ZUID
Telefoon 045-211541

De Sperwergroep is een samenwerkingsverband van
450 levensmiddelenbedrijven.

Voor de groothandel B.V. Sperwer Zuid te
Hoensbroek zoeken wij een:

MAGAZIJNMEESTER
Deze nieuwe medewerker zal binnen het totaal van
de goederenstroom verantwoordelijk zijn voor 0.a.:- coördineren van de werkzaamheden m.b.t.

goederen en voorraadbeheer;
- leidinggeven aan een 20-tal medewerkers;- het (mede)voorbereiden en in gang doen zetten

van zaken als: magazijnorganisatie,
efficiënt voorraadbeheer,
groepsprestatienormen

U rapporteert in deze funktie aan het hoofd physieke
distributie.

Om deze funktie met succes te kunnen uitoefenen
moeten kandidaten minimaal over de volgende
kwaliteiten beschikken:

- kunnen functioneren op MBO-niveau;- ervaring in de levensmiddelendistributie welkom;- kennis van logistieke automatisering;
- bekend zijn met intern, transportmateriaal,

opslag-systemen en planning;
- goede contactuele eigenschappen.

Sollicitatieprocedure:
Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie
kunt u uw sollicitatie, voorzien van een uitgebreid
curriculum vitae, binnen 14 dagen richten aan de
directie van B.V. Sperwer Zuid, Postbus 21, 6430 AA

Voor nadere informatie omtrent de functie kunt u
contact opnemen met B.V. Sperwer Zuid, de heer H.

~■:,;.„ Kempen, tel. 045-211541. ia».,

Begrafenis- enkrematieverzorging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH

Zekerheid voor eenWaardig Afscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.o. i ,ti
Oliemolenstraat 30- Postbus 2755 Hoensbroek CO.
6401 DG Heerlen - TeL 045-714427. wF/an Nieuwstraat 118
Waarin opgenomen: J.G. Boon. Tel. 045-416814 miïffJJWi 6431 KW Hoensbroek - TeL 045-211094
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. mWWJ/jM DAG EN NACHT BERHKBAAR-
J.S. Post, gedipt, uitvaartverzorger. WTWaI A n

\—I
VvUU ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL

BV KEPU zb groothandel is in 15 jaaruitgegroeid tot
een van de grootste horeca-grossiers van
Zuid-Nederland. Onze afnemers zijn de kleine
horeca, restaurants, hotels, instellingen,
bedrijfskantines en grootverbruikers. Ons pakket
bevat zowel food en non-food, tevens hebben wij
een van de modernste distributiesystemen. Voor
uitbreiding van ons verkoopteam zoeken wij

- chauffeurs
- cassières
Sollicitaties maandag en dinsdag voor 13.00 uur, tel.
045-210606 en vragen naar de heer Jelles.

BV Kepu zb Groothandel,
229567 Ganzeweide 175A, 6413 GE Heerlen.

Wij zoeken voor onze werkplaats in Heerlen
een

I AUTOTECHMSCH II MEDEWERKER», I
welke in staat is door te groeien tot technisch
bedrijfsleider.
Wij denken aan de volgende kwaliteiten:- praktische ervaring en inzicht; *- goed geschoold, representatief;- de juiste motivatie, verantwoordelijkheid en

zelfstandigheid;- leeftijd 25-35 jaar.

Wij bieden een job met toekomst.

Sollicitaties richten aan:
Autobedrijf Kompier B.V.
Akerstraat 150
6417 BR Heerlen
t.a.v. de heer Brouwer 229668

Als einer der führenden Innenausstatter suchen wir
Decorateure und Polsterer
mitLiebe zum DetaiJ und Bliek für qualifizierte Lösungen auf
fachlich hohem Niveau mit guten Zeugnissen, guter
Allgemeinbildung, gepflegtem Aufieren und grofler Einsatzfreude.
Telefonische Bewerbungen an Woytschaetzky. /~v

Woytschaetzky FHfflfflfflrß
Anspruchsvolle aaHfflffi
Innenausstattung _—
5100 Aachen
JakobstraGe 2 fnnnnfflTel. 0241/31487/27188 D D H U B U

Wir stellen ein:

Betonpumpenmaschinist
mit Führerschein Kl. 2

Bewerbung erbeten an:

Willy Dohmen GmbH & Co KG
Tief-, StraOen-, Hoch- u. Stahlbetonbau
Hasenbuschstr. 46, 5132 Übach-Palenberg
Tel: 0949-2451-67031-4

DELTECH

Deltech BV is een jong, dynamisch, expanderend bedrijf,
gespecialiseerd op het gebied van persluchtbehandeling.

Wij zoeken op korte termijn een:

CAD TEKENAAR (M/V)
voor:- het uitwerken van engineering tekeningen;- het maken van schema's, grafieken en tabellen.
Voor deze funktie vragen wij:

- CAD-ervaring;- praktijkervaring:- goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels. .

Schriftelijke sollicitaties binnen 8 dagen richten aan:
Deltech BV
Langs de Heij 20
6136 KR Sittard
T.a.v. mevr. B. Spruit 229638

lp- j
- Tief- und StraOenbeu -
Wir stellenzum baldmöglichen
Termmem:

Baggerfahrer
Kfz-Schloaser

mit Führerschein
K1.2 u. GGVS
für Service- u.
Tanklahrzeug

Wir bieten:
Einen sicheren Arbeitsplatz
Leislungsgerechle Bezahlung
Gule Sozialeistungen
Betriebliche Altersversorgung
Angenehmes Betriebsklima

Bitte ruien Sic unsan unter:

LUBE & KRINGS GmbH
Neuköllner Str. 6 - 5100 Aachen
7.30-17.45 Uhr:
Tel.: 0949-241-166991
nach 19.00 Uhr:
Tel.: 0949-2451-43518

" Metallverarbeltende
I Abteilungen -

Wir stellen zum baldmöglichen
Termmem:

Stahlbauschloaaer
mit Schweißkennt
nissen

Maachinanachloaaer
mit Schweißkennt-
nissen

Belriebsachloaaar
mit Schweißkennt-
nissen

Ktz-Mechaniker
iOr Nutztahrzeuge

Vorrlchter
für Rohrleitungabau

nach Isometrie

Wirbilden aus:
Rohrnetzbauer
Rohrlnstallateur
Ktz-Mechaniker

Wirbieten:
Einen sicheren Arbeitsplatz
Leislungsgerechle Bezahlung
Gute SoziaDeistungen
Betriebliche Altersversorgung
Angenehmes Betriebsklima

Bitte ruien Sic uns an unter:

LUBE & KRINGS GmbH
I Neuköllner Str. 6 - 5100 Aachen_ 7.30-17.45Uhr:

Tel.: 0949-241-166991

- Tief- und StraOenbau -
Wir stellen zum baldmöglichen
Termmem:

StraQenbau-Schachtmeister
Kanalbau-Schachtmelster
Schwarzdeckenbauer

* Wirbilden aus:- StraOenbauer
Kanalbauer

Wirbieten:
Einen sicherenArbeitsplatz
Leislungsgerechle Bezahlung
Gute Sozialeistungen
Betriebliche Altersversorgung
Angenehmes Betriebsklima

Bitte ruien Sic unsan unter:

LUBE & KRINGS GmbH
Oststr. 39 - 5120 Herzogenrath
7.30-16.30 Uhr:
Tel.: 0949-2407-3091

GEVRAAGD
Wij zoeken vrouwen die opgeleid willen

worden tot manager
(Middle Management).

Wij bieden een opleiding die:
* een geïntegreerd inzicht geeft in de verschillende aspecten van

management;
* beantwoordt aan de groeiende vraag vanuit het bedrijfsleven naar

goed opgeleide mensen met leidinggevende kwaliteiten; '* de loopbaankansen verhoogt door het ontwikkelen en vergroten
van managementkwaliteiten;

* kiest voor vrouwen die in deze functies steeds meer gevraagd
worden.

Cursusinhoud:
Deze dagopleiding duurt een half jaaren vindt plaats bij het Advies-
en Studiecentrum te Heerlen. De lessen worden dagelijks gegeven
van 9.00-14.00 uur. Start 2 oktober. Kinderopvang aanwezig.
Maximaal aantal deelnemers 20.
In samenwerking met het GAB te Heerlen is een eventuele
tegemoetkoming in de studiekosten mogelijk. In de opleiding wordt
o.a. aandacht besteed aan: organisatiekunde, marketing, informatica,
pr en reclame en financieel management.

Toelatingseisen:
'■'i- minimaal een afgeronde HAVO/VWO-opleiding, of- een afgeronde MBO-opleiding met relevante werkervaring op

HBO denk- en werkniveau;
- beschikken over potentiële leidinggevende kwaliteiten.
Voorlichtingsbijeenkomst: |
De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op vrijdag 8 september 1989
van 10.00-12.00 uur, Diepenbrockstraat 15 te Heerlen. 'L

Om hieraan te kunnen deelnemen dient u zich telefonisch aan te
melden. Dit kan dagelijks van 9.00-16.00 uur onder nummer
045-712106 of 712856. s£i JJ

1'
Voor onze relatie, de Glasmij, een Industrieel
Handelsbedrijf met ruim 160 medewerkers te
Heerlen, wordt ter ondersteuning van de directeur, ;s'op korte termijn gezocht een: i

Directiesecretar(is)esse
Functie:

Q L A SM V ~ het verricnten van algemene secretariële
werkzaamheden, zoals het redigeren van concepten
en verzorgen van de directiecorrespondentie, het <bijhouden van de agenda en het notuleren van
directievergaderingen;

- het onderhouden van contacten met en het «,
ontvangen van relaties;■ mm - het .altijd" aanwezig zijn bij afwezigheid van de
directeur. 2

Functie-eisen: ?c

- opleiding VWO met voortgezette beroepsopleiding; \
DELTA GLAS - ruime ervaring in vergelijkbare functie; tr,
r.ciTA di ACTiz-c ~ goede sociale contactuele vaardigheden metDELTA PLASTICS commerciële inslag;
DELTA SUPPLIES - goede mondelinge en schriftelijke
DELTA CARGO uitdrukkingsvaardigheid; te]

- redelijke beheersing van de moderne talen;
- organisatorische capaciteiten;
- bereidheid tot flexibele inzet;
- leeftijd minimaal 25 jaar.

Salaris: S
- salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden

afhankelijk van opleiding, ervaring en gebleken
gschiktheid.

Schriftelijke sollicitatiesvoorzien van curriculum vitae
en pasfoto kunt u binnen twee weken richten aan:
Ud - Adviesgroep - t.a.v. ir. C.N. de Jong, Chablislaan %
18, 6213 GK Maastricht y "■ ■ — —^|

iCrrn'TnpnT''!fT_p*^^'''^_Kvi
liA__t____________iv_,irii'tvrTitvrii^ifi \\w

Wij bieden u aan:
Peugeot 205 XE 1eeig '88 ’16.450,- ’341,47) \^Opel Corsa, als nieuw 14.000km '87 ’ 14.950,- ’ 348,4»,
Opel Kadett 1.2SC 4-drs. 34.000km '86 ’ 18.450,- ’ 425,08,
Ford Escort 1.4CL 28.000 km '86 ’15.950,- ’367,3», r«r
Opel Kadett 1.6 Sleeig. zilver met '85 ’14.950,- ’348,40, N'rj
Citroen BK 16TRS 1eeig '84 ’10.900,- ’254,93 ,j
Volvo 3401eeig. 41.000 km '87 ’14.950,- ’348,4», \A
Audi 100CC 136PKAirco metallic '86 ’24.950,- ’571,8* 'Opel Omega 38.000 km spec. uitv '87 ’ 25.950,- ’ 594,83,
Mitsubishi Lancer 1.5GLX 4-drs '86 ’13.950,- ’325,1»
" Bovenstaande prijzen zijn per maand.

6 maanden 100% garantie. 15dagen omruilgaranlle. _^^__t t

-— "J De Stichting LIOSE is de steunfunctie-instelling voor het
sociaal-cultureel en educatief werk in Limburg. v 1
LIOSE voert zo spoedig mogelijk een project Moluks Meidenwerk uit voor de duur van een half jaaren v.zoekt daarvoor een

PROJECTMEDEWERKER s
Wij vragen:— afgeronde opleiding HBO Hoger Sociaal-Agogisch Onderwijs;— goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;— goede communicatieve eigenschappen; If.— aantoonbare affiniteit met meidenwerk; f]— het bezit van een rijbewijs Ben een auto. u^.
De voorkeur gaat sterk uit naar een vrouw van Molukse afkomst. k' 1*
Wij bieden: L°— rechtspositie CAO-Welzijnswerk en salarisregeling sociaal-cultureel werk; '— inschaling in een SBA-functie (salarisvolgnummers 30 tot en met 40); i. 0— een aanstelling voor de duur van een half jaar, voor 40 uren per week. [^h
De projectmedewerker voert zelfstandig onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de afdeling ~ 0
advisering en ontwikkeling de navolgende taken uit %t\— verrichten van een inventariserend onderzoek naar het werk met Molukse meisjes in de provincie Limburg; g— schrijven van een nota op een in samenwerking met de Molukse vrouwenorganisaties te organiseren \studiedag. or
Nadere informatie over de te vervullen functie kan tijdens kantooruren worden ingewonnen bij het hoofd hvan de afdeling advisering en ontwikkeling, de heer J. van Lieshout, ofbij depersoneelsfunctionaris, de \^heer H. Soemers, telefoon 043-215162. . u
Bondige sollicitatiebrieven voorzien van een curriculum vitae worden tot uiterlijk 4 september 1989
ingewacht door de StichtingLIOSE, Postbus 1155, 6201 BD Maastricht. /\>



Zestigjarig
professiefeest
Lies Keulen

Individueel stond de 'beste' Ne-
derlander op de 42ste plaats. Er
werden veel fouten gemaakt. Jel-
le Schrijver vergat zijn leefnet

Aan voorspellingen over de WK-
afloop waagt Jo Adriolo zich
niet. „Je hoopt natuurlijk op een
plekje op het podium. Pak je de
wereldtitel dan ligt er een gou-
den toekomst in de hengelsport
voor jeopen. Kijk maareens naar
Marcel van den Eijnden. Die
Belg werd 's werelds beste en
verkoopt nu door heel Europa
zijn eigen gefabriceerd lokaas. Ik
wil tijdens mijn eerste WK voor-
namelijk ervaring opdoen. Een
hoge klassering in Plovdiv is
daarbij mooi meegenomen."

De laatste dagen maakt de talent-
volle visser - hij viert woensdag
30 augustus in Plovdiv zijn twin-
tigste verjaardag - een ontspan-
nen indruk. Stilte voor de storm?
„Ik ben van huis uit geen prater.
Bovendien bereidt iedereen zich
opzijn eigen maniervoor. Geluk-
kig heeft mijn werkgever Jan
Bergsma daar alle begrip voor.
In zijn hengelsportbedrijf heb ik
van mijn grootste hobby mijn be-
roep kunnen maken. Ik sta zo-
doende als het ware aan de wieg
van alle primeurs die op visge-
bied binnenkomen."

Primeurs

Ridderorde
J. Wagemans

door hans rooijakkers
KERKRADE - Hij groeit in Kerkrade als het ware op tussen de vis-
sen. En is de jongste deelnemer die Nederland ooit afvaardigde naar
het wereldkampioenschap vissen. Hij heeft de beschikking over een
fonkelnieuwe hengelsport-uitrusting met een waardevan 15.000 gul-
den. Jo Adriolo, net nog 19, een snelrijzende ster in de steeds profes-
sionelerwordende hengelsport. Na tien selectiewedstrijdenklasseer-
de hij zich bij de beste twintig van een land, dat zoveel duizendenvis-
sers herbergt.

'tokino: Canonball Fever, do t/m di 21
*■ Police Academy 6, vr t/m zo 23.15

SCHAESBERG

License to kill, do t/m do! 15 18
* 21 uur. Rivoli: The Karate Kid 3, do
j*1 do! 15.30 en 18.15 uur. A cry in the**. do t/m do! 20.30 uur. Maxim: Thegun, do t/m do! 15 18.30 en 20.30
F- H5: Voorst: do t/m do! Lethal Wea-
J* 2. dag. 14.30 19.15 en 21.30 uur, za zo
Pf 16.15 uur. K-9, dag. 14.15 19.15 en

'■'* uur, za zo ook 16.15 uur. Roadhou-J dag. 14 18.30 en 21 uur, za zo ookJ'5 u_r. ThreeFugitives, dag. 14 19 en
jüur, za zo ook 16 uur. Rainman, dag.
*>. uur, do vrij ma di do ook 14 uur, za. °ok 17uur. Platvoet en zijn vriendjes,

f *<> wo 14 en 15.30 uur. De Spiegel:
£e from the heart.vr zo 21 uur, za op
"^Pus Niger 22 uur.

HEERLEN

men genieten voorlopig de voor-
keur. Hoog scoren doe je daar
dus met levend aas. Met al die
voorkennis hopen wij eind vol-
gende week in de buurt van de
favoriete landen Italië en Enge-
land te eindigen."

Zijn fabelachtige techniek heeft
uiteindelijk aan de basis gestaan
voor zijn definitieve selectie in
de vijf man tellende WK-equipe.
Na vele maanden van voorberei-
ding is het maandagmorgen ein-
delijk zo ver. Dan vertrekt Kerk-
radenaar Jo Adriolo met de
Oranje-equipe richting Bulgarije
waar op 2 en 3 september wordt
gevist om de mondiale landen-
en individuele titel.

HEERLEN
«dsgalerij, Raadhuisplein 19. Kera-?*h werk van Rob Brandt, Tjitske
«stra, Marja Hooft, Michel Kuipers

'Jan van Leeuwen. T/m 27/8, open di

' vr 11-17 uur, za en zo 14 t/m 17 uur.u*rie Signe, Akerstraat 82a. Litho's' Bram van Velde. T/m 10/9. Ther-«museum, Coriovallumstraat 9.srrnen en badgebruiken in de Ro-e'nse tijd. T/m 1/10,open di t/m vr 10-- za en zo 14-17 uur. NMB Bank,*>gerd 13. Werk van J. Lips-Besse-
*■ T/m 31/8, open na t/m vr 9-16 uur.
■spiegel, Akerstraat 88. Staal/textiel-jsjieken en schilderijen van DoréJ"en. T/m 19/9, open aug,: vr t/m zo,"'■: vry t/m di 20-01 uur. ~Het klasseverschil tussen die

twee landen en de rest is erg
groot. Maar er wordt keihard ge-
werkt om die achterstand te ver-
kleinen. Een eerste aanzet is de
sportsponsoring. Alle Neder-
landse WK-deelnemers hebben
een geldschieter (hengelsport-
groothandel Silstar) voor meer-
dere duizenden guldens en zijn
op die manier in het bezit geko-
men van de allernieuwstefoefjes
op hengelsportgebied. Met name
het leren vissen met de match,
een speciale wedstrijd-werphen-
gel, vergt veel inspanning en ge-
duld."

Italië en Engeland domineerden
ook vorig jaartijdens het wereld-
kampioenschap vissen in het
Belgische Damme en eindigden
qua puntentotaal gelijk op de
eerste plaats. Engeland won
goud dank zij een hoger gewicht.
De overige 21 landen eindigden
op een visgeul achterstand. De
profs lieten de goedwillende
amateurs spartelen.

Profs

'ontmoeting M

„Zo zie je maar weer wat een we-
reldkampioenschap in een land
teweeg kan brengen. Hele volks-
stammen zijn in de weer om er
iets moois van te maken", zegt Jo
Adriolo. Zijn teamgenoten Jan
van Schendel uit Breda en de 53-
-jarige routinier Fried Deelen uit
Eindhoven zijn onlangs op ver-
kenning geweest in Plovdiv. „Zij
waren tevreden over het viswa-
ter. Zij hebben de vangst geregis-
treerd en verschillende aassoor-
ten getest. Maden en mestwor-

In de stad Plovdiv moet het alle-
maal gaan gebeuren. Op een
plaats waar twee maanden gele-
den nog geen spatje water was te
zien, ligt nu één grote plas van
1250 meter lang, 145 meter breed
en bijna 3 meter diep. En warem-
pel... Er is ook nog vis uitgezet.
Duizenden karpers, brasems en
andere zoetwatervissoorten.

per persoon

Raadsleden voelen zich ondervertegenwoordigd
Jyer, Johan Rebergen, stichting

en het Nationaal Trot-"kzelschap.

uur tot 17.00uur open dag
JlUviteitscentrum Heerlen. Met.6r andere tentoonstellingen,
,^e videofilms, kanaal 045, en
l|S-hildermanifestatie. Ook van
j^tot 17.00 uur open dag Missio-
i Centrum met veel dans, mu-
,'dia's, en theater.
>plein: 21.00 uur: Tragect

erlen
jJ'ÖAAG: Burgemeester van

12.00 uur: muziek-*P- 13.00 uur: Theater Poppen-
'l4.oo uur NationaalTrottoirge-

15.00 uur: Circus Caprioli.
r uur: Theater Poppenkeet. De

middag schminken. Vanaf
C uur vertrek Peer de Graaf als. bij de koffieroute.
J 12.00 tot 17.00 uur op diverse
ijen in de Heerlense binnenstad:

Johan Rebergen, Stef
.^ath, Poppentheater Piep-s. Hupsakee, Tante Bep, Thea-van de Vogul, Traject Theater,/*o_k madame en om 15.00 uur
iï de tweede promenade: Ten-
brouwt.

Onvrede in Onderbanken over AWACS-commissie
Van onze verslaggever

ONDERBANKEN - Binnen
de*raad Onderbanken is wre-
vel over de wijze waarop de
'Commissie AWACS Limburg'
is ingesteld. Vooral deraadsle-
den Pierre Lindner en me-
vrouw Riet Cremers is de gang
van zaken rond deze commis-
sie in het verkeerde keelgat ge-
schoten. Beiden vinden zelfs
dat de defensie-minister ver-
zocht moeten worden de in-
stelling van deze commissie
op te schorten.

cGEN: Burgemeester van
vanaf 14.00 uur:

L^aadse kunstenaars, Hakim,
«de Graaf, Tante Bep, Maas-
£S Salonorkest, Lex Maes, Stef
j^ath. Bij slecht weer voorstel-
den stadsschouwburg. Buurt-
j Zeswegen 19.30 uur: Rijn en

!? en om 20.30 uur: Stef Ave-
j,- Muziekschool Hoensbroek
1100 tot 18.00 uur: open dag.

dgraaf
j!öAAG: Markt Schaesberg
i Uur: accordeonmuziek, volks-
len Bert en Billie. Achter den
I^l, Schaesberg 14.00 uur: Poe-
pw en om 16.00 uur: Bert en
F- 't Eikske Schaesberg 14.00
kBert en Billie, 16.00 uur 3 xj^ldikshow, en om 20.00 uurJ.°ncert met The Invisiblek? s en Briks. Jongerensociëteit
9>Urg 16.00 uur: Le Crock mada-

t'j^ 18.00 uur Bert en Billie, om
I uur popgroep. Oratorium
r Uur: popmuziek van Groucho

*GEN: Vanaf 13.00 uurBunker-
j^abij oefenbunker. Oratorium

!■ Uur: Disco en vuurspuwshow.
De Kleikoel 14.00

rjifohan Reebergen en 3 x dub-'^show.
Krade

Markt 14.00 uur: Nar-tw*-°0 uur Hoofdstraat: Stef Ave-
i ' Wijngrachttheater 14.00 uur
)0 peabody Brothers. Passage
h.uur: De Bolhoed. Niersprink-
k 14.30 uur: Pitbulltheater.
0-' 15.30 uur: Optreden Kerk-,jj)e kunstenaars. Hal Wijngracht'
Ij^Ur: Hupsakee. Voor de passa-
*W uur: TanteBep. Wijngracht-
b?r 16.00 uur: Hakim. Hoofd-ij 16.00 uur: De Bolhoed. Bin-
i£»d 20.00 uur Lex Maes, Stef
I en diverse muziekgroe-

Ter verduidelijking: deze commis-
sie is ingesteld als platform voor
breed overleg tussen lokale, provin-
ciale overhedenrichting 'Den Haag'
over de nabij Onderbanken gelegen
AWACS-vliegbasis. In het zwaarbe-
vochten AWACS-akkoord neemt de
instelling van deze commissie een
belangrijke plaats in. Defensie-
staatssecretaris Van Houwelingen
wist daarmee de ergernis in de ge-
meente Onderbanken over de over-
last van de AWACS-vliegtuigen be-
hoorlijk te temperen.

Uit de reeks opmerkingen aan het
collegeblijkt dat het tweetal zich er-
gert aan het ontbreken van overleg
met de betrokken gemeentebestu-
ren over zowel het aantal vertegen-
woordigers als de verantwoordelijk-
heid van deze AWACS-commissie.

Het collegewordt dan ook dringend
verzocht de gehele raad bijeen te
roepen om over de geboorte van
deze commissie zich opnieuw te be-
raden.

Nu de commissie is ingesteld krab-
ben dereeds genoemde raadsleden
zich verbaasd achter de oren. Geen
overleg, geen verantwoording aan
Defensie maar aan de VROM-minis-
ter. Vooral de drie vertegenwoordi-
gers uit de meest betrokken ge-
meente vindt dit tweetal zodanig
aan de magere kant dat zij vrezen
dat 'de belangen van Onderbanken
helemaal ondergesneeuwd.

Geslaagd
op bed

" Mare van Meegen (derde van links) kan weer lachen,

MERKELBEEK - Peuterspeelzaal
't Pieëpelke viert vandaag in De
Henkhof in Merkelbeek het tienja-
rig bestaansfeest. Er zijn van 10.00
tot 18.00 uur allerlei activiteiten,
waaronder een poppentheater. Zo-
als bij feestelijkheden gebruikelijk
is de toegang gratis.

Pieëpelke
viert feest

%Het briljanten echtpaar heers. Foto: marcel van hoorn

100.000ste

dige. En slaagde. Zijn naam is
jMarc van Meegen.

" Burgemeester Van Zeil overhandigt de heer Wagemans
deversierselen behorend bij deridderorde.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Zilver voor
Jacob Dehing

" Bij zijn afscheid als directeur
van bejaardenoord Douvenrade
werd J. Wagemans benoemd tot
ridder in deordevan Oranje Nas-
sau. De bijbehorende versierse-
len ontving hij gisteren uit han-
den van burgemeester Piet van
Zeil. Wagemans heeft zich sinds
1971 ingezet voor het bevorderen
van het welzijn van de ouderen
en laatstelijk ook voor iedereen
die er woont en werkt. In hetver-
zorgingshuis worden 160 men-
sen volledig verzorgd en 287 per-
sonen maken gebruik van een
deel van het dienstenpakket.
Aan 12 ouderen wordt dagop-
vang verleend en 60 mensen ne-
men inmiddels deel aan de maal-
tijdvoorziening en andere activi-
teiten van Douvenrade.

werkte aanvankelijk als vrach-
trijder, met paard en wagen. Hij
behaalde zijn chauffeursdiploma
en in 1931 trad hij in dienst van
de gemeente Heerlen. Daar heeft
hij tot zijn 65ste gewerkt. „Als
vrachtwagenchauffeur bij Pu-
blieke Werken. Dat hield heel
wat in hoor. Als er sneeuw lag
dan moesten wij eruit om te rui-
men. En dat was vroeger heel an-
derwerk dan nu, nu is alles auto-
matisch. Dat was toen niet. Ik
herinner me nog heel goed de 160
slagen die nodig waren om de
eerste vrachtwagen die we had-
den, te laten kiepen en weer 160
slagen terug. Zo was dat."

Briljanten
huwelijk

" De tienjarige Margo van den
Broek uit het Klimmense Ter-
maar is deze week in het open-
luchtzwembad in Gulpen ver-
welkomd als de honderddui-
zendste bezoeker. Behalve bloe-
men, ontving zij uit handen van
wethouder Ank Overdijk een ge-
zinsjaarabonnement voor het
zwembad in Gulpen. Margo
zwemt vaker in Gulpen. Bijna
was zij gisteren niet de gelukkig-
ste. Omdat haar vriendinnetje
Astrid Pluijmen een kwartier te
laat arriveerde, zij passeerde als
100.001ste de poorten van het
Gulpens zwembad, meldde het
Klimmens gezelschap zich later
dan gepland aan het Gulpens lo-
ket. Daar werden zij opgevangen
door bedrijfsleider Albert Pelzer.
Overigens werd broertje Pieter
van den Broek als 999.9995te be-
zoeker geregisteerd en viel twee-
lingzusje Leonie net buiten de
prijzen.

Bovendien kregen de heren De-
hing, Nauts en IJssermans de
culturele plaquette van de ge-
meente Brunssum vanwege hun
vele verdiensten voor de vereni-
ging. Ze zijn allenveertig jaarlid.

Hij was 15 jaar eerste elftalspeler,
15 jaar jeugdleider, 10 jaar
scheidsrechter, 12 jaar bestuurs-
lid, waarvan 7 jaar penningmees-
ter, 25 jaar lid van de oud-spelers,
15 jaar bestuurslid comité Zo-
merfeesten, en 'natuurlijk' is hij
ook ere-lid van SV Langeberg.

" Loco-burgemeester Ger Bou-
mans overhandigde gisteren de
eremedaille in zilver behorend
bij de orde van Oranje Nassau
aan JacobDehing. Deze kreeg de
onderscheiding voor zijn grote
verdiensten voor de 40-jarige SV
Langeberg.

"In de nacht van zondag op
maandag werd hij geopereerd
aan een blindedarmontsteking.
Twee dagen later deed hij op zn
ziekbed in het De Weverzieken-huis examen voor verpleegkun-

De mis voor het echtpaar Leers
wordt om 14.30 uur opgedragen
en de receptie is aansluitend tot
17 uur.

Na het huwelijk werd er eerst op
kamers gewoond en vervolgens
aan de Voskuilenweg. Een hob-
by van het paar was dansen, en
dan vooral een tango. Een dik
jaar geleden deden ze dat nog,
maar de gezondheidstoestand
van de briljanten bruidegom laat
te wensen over. Hij heeft een
operatie ondergaan en is nu niet
meer zo goed ter been.

Zijn vrouw Anna Leers komt uit
Duisburg. Zij kwam met haar fa-
milie(vader en moeder en 14kin-
deren) naar Heerlen toen de eer-
ste woningen van de Molenberg
klaar waren. „In de Dr Schaep-
manstraat. Het eerste huis daar
was voor ons. Ik moest thuis
meehelpen en ook nog uit wer-
ken gaan. Toen ik op een dag
thuiskwam van het werk, kon ik
meteen de bedden die buiten la-
gen, opmaken. Mijn broers en
wat jongens uit de straat zaten
voor het huis. Eén van die jon-
gens bood aan mij met de bed-
den te helpen. Dat was Johan
mijn latere man."

Johan Leers werd geboren in
Düsseldorf, maar kwam als 13-ja-
rige jongen naar Nederland.. Hij

" Van de 88 levensjaren die ze
beiden tellen hebben ze er 65
doorgebracht in de huwelijkse
staat. Het echtpaar Anna Leers-
Braam en Johan Leers viert dit
briljanten huwelijk op 28 augus-
tus met een mis, een receptie en
een feestavond met familie en
vrienden. En dat alles in bejaar-
dencentrum Douvenrade waar
het echtpaar nu al 16 jaar lang
woont.

k Regioredactie
°stelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
s 045-739881
Heerlenu45-739284

Dragstra

Hollman
045.422345
s RooijakkersJ°4s-714876

j)sToonen, chef
Hl U45-425335

Willems
I? Ü4406-15890
Vntoor Kerkrade
j"45-455506
£^s Philippens
0^455-2161

O Diamanten zuster Lies Keu-*
len

WK-deelnemer Jo Adriolo wacht gouden toekomst in hengelsport
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'Als een vis in het water'

Jo Adriolo snijdt daarmee een
teer punt aan. Oranje beleefde
vorig jaar op het WK een afgang
door als zeventiende te eindigen.

dicht te knopen... Een jaar later
ligt iedereen die het trieste voor-
val hoort, nog in een deuk. Bo-
vendien kon een aantal vissers
niet overweg met de 'match\
Voor bondscoach Wil Rings aan-
leiding de selectieprodure flink
aan te scherpen. „Tijdens de laat-
ste kwalifcatieduels telde niet al-
leen de vangst, maar werd spe-
ciaal gelet op de techniek. Ikkan
bijvoorbeeld goed vissen met
een insteekhengel die bestaat uit
veertien delen.Ruim vijftien me-
ter lang en slechts een gewicht
van twaalf ons. Tot voor kort
werd je uitgelachen met zon lan-
taarnpaal in de handen, maar nu
ziet iedereen het nut er van in.
Zeker als de vis aan de kant niet
wil bijten. De aanpak van Maas-
trichtenaar Rings zal zeker zijn
vruchten afwerpen in Bulgarije."

# Jo Adriolo zittend aan de waterkant. Daar voelt hij zich
als een vis in het water. Foto: MARCEL VAN HOORN ledereen die het missiewerk van

haar in Batu een warm hart toe-
draagt, kan bij de Rabobank (Sim-
pelveld) een bijdrage storten op re-
keningnummer 14.75.96.696 t.n.v.
Josepha Cornelia Keulen.

„Alles wat Lies van het thuisfront
krijgt, geeft zij weg aan de duizend
weeskinderen en de daklozen die
daar worden gehuisvest. Zelfs spe-
ciaal voor haar bestemde pillen te-;
gen reuma deelt zij uit."

„De extra bagage bestaat uit een
aantal electrische apparaten voor
het weeshuis, een paar flesjes par-
fum voor de mensen die verant-
woordelijk zijn voor de verleniifg"
van bouwvergunningen, medicij-
nen en lang houdbare levensmidde-
len", vertelt Arthur Keulen, een
neef van de nu 83-jarige Zuster Jo-
sepha Cornelia. Al meer dan 55 jaar
verblijft zij met enkele korte onder-
brekingen op missieposten in Indo-
nesië.

SIMPELVELD - Met vele koffers^extra bagage reizen vijf familiele-»
den van Lies Keulen volgende week*
naar Oost-Java. InBatu willenzij de\
kloosterzuster van de orde 'Zusters "
van het Arme Kindje Jezus' op 5"
september verrassen met hiyj'
komst, want die dag is het precies
zestig jaar geleden dat Lies Keulen
de geloften heeft afgelegd.

bioscopen

exposities

festivals

" Jacob Dehing ontving de eremedaille in zilver.
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COMAN W
raadgevende ingenieurs

2pF COMAN BV, raadgevende ingenieurs te Heerlen, met circa 70 medewerkers, is
een multidisciplinair, onafhankelijk, raadgevend technisch ingenieursbureau.
De dienstverlening omvat het kosten- en kwaliteitsbewust adviseren, ontwerpen,
begroten en begeleiden tydens de uitvoering van projecten, zowel voor
nieuwbouw, restauratie, renovatieprojecten alsook onderzoekingen binnen
bepaalde situaties en studies voor bestemmingsplannen ten behoeve van de

f INDUSTRIE EN BOUW
Om verder gestalte te geven aan een adequate financiële beslissingsbasis, zoeken
wy op korte termijn contact met ambitieuze kandidaten voor de functie van

ADMINISTRATEUR M/V
een financieel beleidsbepaler die cijfers commercieel weet te vertalen.

De functie:

- u draagt zorg voor de uitvoering van de dagelijkse administratieve
werkzaamheden;

- u maakt deel uit van het managementteam en u rapporteert rechtstreeks aan
de directie;

- u maakt zelfstandig financiële analyses van de bedrijfsprocessen, die uitmonden
in voorstellen voor verbeteringen;

- verder bent u verantwoordelijk voor de periodieke administratieve
verslagleggingen;

- u onderhoudt contacten met de financiële instellingen;
- op basis van cijfers geeft u, gevraagd en ongevraagd, adviezen aan de directie

en het management.

Uw profiel:

- een zelfstandige, initiatiefrijke, alerte en enthousiaste persoonlijkheid;
- een planmatige werkwijze, waarmee u voor het bedrijf het overzicht behoudt;
- goede contactuele vaardigheden en teamspirit;
- diploma HEAO BE of SPD I + II;
- enige jaren administratieve ervaring, by voorkeur in de branche met genoemde

taken;
- ervaring met en goede kennis van PC-toepassingen;
- leeftijd tussen 27 en 35 jaar.

Indien u zich in dit profiel herkent, kunt u uw schriftelijke sollicitatie, voorzien
van een uitvoerig c.v. en recente pasfoto, binnen 10 dagen na heden sturen aan
directie COMAN BV, raadgevende ingenieurs,
p/a postbus 3013 te 6202 NA Maastricht.

~
I Knappe bloemkool I
I zoekt A.G.F.-chef(m/v) I
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Natuuiiijk verkooptzonprachtige JanLinders heeft voorenkele vanzijn
I bloemkool bijna vanzelf alshij inéén van super-vers-maikten nogplaatsvoor

onze super-vers-markten uitgestald ligt. kwaliteitsbewuste AXï.F.-chefs (m/v).
I Zeker als de prijs goed is. En dat laatste is Onder leidingvan desupermarkt-manager I

onze commerciële mensen wel toe- is deA.G.F.-chefverantwoordelijk voor het
vertrouwd, maar..... helereilen enzeilen van deafdeling:

■ Wie zorgt ervoor datelke -het voorraadniveau
bloemkool erperfekt bij ligt? - de presentatie

■ Wie bewaakt zijnkwaliteit, zodat - dekwaliteitsbewaking
iedereklant graag terugkomt? - de brutowinst

■ Wie geeft het juiste advies erbij? - de omzet
■ Wie kan tevoren inschatten hoe- -de tevreden klant

veel bloemkolen (en tomaten en Voor zon omvangrijk takenpakket is naast
bananen en sinaasappelen enz. kennis en ervaring in deA.G.F.-branche
enz.) ermorgenverkocht worden? ook organisatie-talent encommercieel

■ Wie houdt de hele afdeling aard- gevoel vereist.
appelen, groente en fruit in Mannen envrouwen tussen 18en 35 jaar,
optimalekonditie? dieaan hetbovenstaande profiel

I Kortom, wat is een le klas bloemkool nou beantwoorden kunnen hun soU-Citatie-
I helemaal zonder 'n le klas A.G.F.-chef(m/v)? brieven sturenaan:

I ian linders _.- 1
T.a.v. het HoofdPersoneelszaken.
Postbus 72,5854 ZHBergen (L.)

"XmVff
DE LIMBURGSE^
PERSONEELS JJFGIDS
i^—-

V V Bouwchemie B.Y.
Remmers Nederland
is een zelfstandige dochteronderneming van een der
belangrijkste Europese producenten van
milieuvriendelijke bouwverven, bouwchemische- en
houtbeschermingsprodukten.
Toepassing in nieuwbouw, renovatie, onderhoud,
restauratie.
Afnemers zijn 0.a.: aannemers,
betonreparatiebedrijven, stucadoors, vloerenleggers,
gevelreinigingsbedrijven, impregneerbedrijven.

Door de enorme groei van ons bedrijf en uitbreiding
van activiteiten zoeken wij voor Limburg een

Vertegenwoordiger/
technisch adviseur
Geboden wordt:
- beschermd rayon;- aantrekkelijke honorering;- goede technische en commerciële ondersteuning;- uitstekend documentatie- en referentiemateriaal;
- bedrijfsauto en onkostenvergoeding.

Gevraagd wordt:

- bekendheid met de branche en het rayon;- in staat zijn een goed technisch advies te geven;- een goede commerciële instelling om doelstelling
te realiseren.

Reacties gaarne aan:

Remmers BV
Postbus 142, 7900 AC Hoogeveen
Voor tel. informatie: 05280-67651 ' 229396

Gevraagd

Administratief
medewerker m/v

voor onze afdelingen verkoop en
autoverhuur

Leeftijd ± 21 jaar, middelbare schoolopleiding
met ervaring in administratie en automatisering.

Aanmelden: schriftelijk met pasfoto
Autocentrum Collaris BV
t.a.v. dhr. W. Collaris
Schelsberg 45
6413 AA Heerlen
Tel. 045-720202 229375

ST. GREGORIUSZIEKENHUIS
VERPLEEGHUIS SCHUTTERSHOF
BRUNSSUM

Het verpleeghuis Schuttershof beschikt over 198
bedden gelijkelijk verdeeld over 6
verpleegafdelingen, waarvan er 3 bestemd zijn
voor somatische zieken en 3 voor
psychogeriatrische bewoners.
Binnen de verplegingsdienst van het
verpleeghuis ontstaat m.i.v. 1 oktober op een
psychogeriatrische verpleegatdeling een
vacature voor een

Waarnemend afdelingshoofd
Fuctie-informatie:
De aan te trekken tunctionaris zal onder meer
worden belast met:

* de zorg voor een goed woon/leefklimaat;
* begeleiding van (leerling)

ziekenverzorgenden en stagiaires;
* begeleiding van bewoners en familieleden;
* het waarnemen van het afdelingshoofd bij

afwezigheid;
* het mede bepalen van het afdelingsbeleid.
Functie-eisen:

* Kandidaten dienen in het bezit te zijn van
het diploma A/B-verpleegkundige of HBO-V
en te beschikken over goede contactuele
eigenschappen;

* Ervaring opgedaan in een verpleeghuis
strekt tot aanbeveling.

Gelet op de samenstelling van de
afdelingsleiding, zal bij gelijke geschiktheid van
de kandidaten de voorkeur gegeven worden aan
een vrouw.

Het salariszal worden vastgesteld op basis van
functiegroep 45, minimaal f 2476,- en maximaal

’ 3801,- bruto per maand.
De overige arbeidsvoorwaarden zullen gelden
conform de CAO Ziekenhuiswezen.

Inlichtingen over deze functie worden
desgewenst verstrekt door de heer W. Hospes,
hoofd verplegingsdienst verpleeghuis, tel.
045-279243.

Schriftelijke-sollicitaties vóór 9 september te
richten aan de personeelsdienst van de stichting
H. Gregorius, postbus 255 6440 AG Brunssum,
t.a.v. mevr. Y. Dassen, personeelsfunctionaris.__ 2293W

f "

SCHIFFERS/food B.V. te Hoensbroek is een dochteronderneming van
HERO NEDERLAND B.V.
Schiffers/food b.v. realiseert in coördinatie met andere werkmaatschappijen, de <.
produktie, opslag en het transport in binnen- en buitenland van een breed
assortiment frisdranken onder de merknaam "Herschi".

De onderneming, met een produktie van 140 miljoen liter per jaar is in de ruim
75-jaar van haar bestaan, uitgegroeid tot een van de leidende
frisdrankproducenten in Nederland, met een sterk groeiend aandeel in de
Nederlandse frisdranken export. Door innovatie op verpakkingsgebied is
Schiffers/food B.V. uitgegroeid tot een van de belangrijkste P.E.T. fabrikanten in
Europa.
Schiffers/food B.V. heeft een personeelsbestand van 135 werknemers.

Voor ons distributiecentrum zoeken wij een

HOOFD FYSIEKE DISTRIBUTIE (m/v) j
die verantwoordelijk is voor de opslag van het gereed produkt, het intern "transport en het onderhoud van het vrachtwagenpark.
Het transport gaat naar klanten in binnen- en buitenland, via het centrale
distributiecentrum in Breda of rechtstreeks.
Daarnaast ligt het accent op de optimale ondersteuning van de produktie en de
expeditie. Hij rapporteert rechtstreeks aan de Plantmanager.

Functie-eisen:
- Opleiding op HBO-niveau- Kennis van en meer dan 5 jaar ervaring met logistiek management van

bulkprodukten- Improvisatie-vermogen- Leeftijd tussen 30 en 40 jaar

Voor de afdeling produktie zoeken wij een

LIJNCHEF BOTTELHAL (m/v)
die mede verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het bottelen en voor het
rendement van de produktiemiddelen. Hij onderhoudt hiertoe contacten met de
afdelingen Siroopkamer, Bedrijfsbureau, Magazijn en Onderhoudsdienst.

In de bottelhal wordt in 3-ploegendienst gewerkt; daarom deelt de Lijnchef zijn
verantwoordelijkheid met 3 collega's.
Samen geven zij leiding aan ongeveer 40 mensen. Hij rapporteert rechtstreeks
aan de Chef Bottelhal.

Functie-eisen:
- Opleiding MTS-procestechniek of gelijkwaardig- Leidinggevende capaciteiten- Improvisatie-vermogen- Leeftijd tussen 28 en 35 jaar.

BOTTELAARS (m/v)
ervaren bedieningsvakmensen die in staat zijn zelfstandig onze moderne
bottelmachines te bedienen.

Procedure:
Hebt u voor een van de functies belangstelling, stuur dan binnen 2 weken uw
sollicitatiebrief voorzien van een curriculum vitae.
Voor de functies Hoofd fysieke distributie en Lijnchef bottelhal kan een
psychologisch onderzoek deel uitmaken van de selectie-procedure.

'OÊ lIII II' Tïl »l Brieven ontvangen wij graag op het volgende adres:
/Si \u 111 M\ Hero Nederland 8.V., Afdeling Personeelszaken

■ LIPS^
In de produktieafdeling van Lips Heerlen b.v. kunnen op korte termijn worden
geplaatst:

kotteraars, draaiers en
monteurs
Wij bieden voor deze functies: Wij vragen:
- een anatrekkelijk salaris volgens de - gedegen vakkennis en enige jaren

CAO-normen voor de praktische ervaring;
grootmetaalindustrie; - MTS- of LTS-opleiding, aangevuld- verantwoordelijk en gevarieerd werk met een of meerdere
in een prettige werksfeer; Bemetel-cursussen of een opleiding- 23 dagen verlof; die hieraan gelijkwaardig is;- reiskostenvergoeding; - kennis in het bewerken van- de mogelijkheid deel te nemen aan gevarieerde produkten in
de bedrijfsspaarregeling; verschillende materiaalsoorten.- 13 ATV-dagen.

Belangstellenden kunnen verdere informatie inwinnen bij Lips Heerlen b.v., de
Koumen 1, 6433 KG Hoensbroek, tel. 045-217070, afdeling personeelszaken,
de heer Fredrix.

>
Lips Heerlen is een modern geoutilleerde machinefabriek,
gespecialiseerd in de toelevering van machinaalbewerkte
machineonderdelen en het in licentie vervaardigen van een brede range
kwaliteitsprodukten. Het bedrijf heeft daarnaast een eigen programma
van hoogwaardige technische produkten voor de scheepvaart en
offshore-activiteiten.

Limburgs Dagblad—
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U Bates Cepro is een moderne Nederlandse verpak- men metverkopers van onze papieren en kunststof
L^Ê kingsindustrie, die enkelvoudige en meerwandige zakken in Nederland en in de ons omringende landen
U zakken uit papier en kuststof produceert voor indus- uitgevoerd.

LwJ triële toepassingen en grootverbruik in Nederland en
m de EEG. Deze Maastrichtse onderneming telt ruim Om deze funktie goed te kunnen vervullen denken wij
m 350medewerkers, neemt in haar bedrijfstak een voor- aan devolgende kwalifikaties:
m aanstaande plaats in en maaktdeel uitvan een inter- - kennisniveau overeenkomendmet HTS-werktuig-

nationalegroep van verpakkingsindustrieën. bouwkunde;
■ - commerciële instelling;
' Binnen onze afdeling belast met de engineering en - goede kennis van Duits, Engels en zo mogelijk

verkoop van op dehoofdaktiviteit aansluitende vul-, Frans;
weeg- en transportinstallaties hebben wij plaats voor - enige ervaring op het gebiedvan vul-, weeg- en
een transportinstallaties;

- leeftijd ca. 30 jaar;

Commercieel- - *reidheidtotreizen. _ Een bedrijfsauto maaktdeel uit van de arbeidsvoor- Jtechnisch waaden J
■ a**\mm Als u belangstelling heeft voor deze funktie stuur dan K

PfieCleWerKer m/V uwschriftelijkesollicitatiebinnenlOdagennaarßates JCepro B.V. t.a.v. de heer G. Lambermon, personeels-
De man of vrouw diewij zoeken moet, gebaseerd op chef, Postbus 82,6200 AB Maastricht. M
een adequate technische kennis, adviseren en bege-
leiden bij deverkoop van onze apparatuur.

—^ ___£___^____ mmW
De aktiviteiten worden veelal projektmatig en tesa- J_L_rrtlWO V_iWj^JA vF JM Wl

__________
k ! ! . i ; ;

»

De HogeschoolHeerlen, degrootsteHBO-insteltinginLimburg, iseen vooruitstrevendinstituutmeteen breedscalaaan onderwijsvoorzie-
ningen. De Hogeschool verzorgthogerberoepsonderwijs in 15verschillende studierichtingen verdeeldover de volgende vijf onderwijs-
soorten: Technisch Onderwijs enLaboratorium Onderwijs, Gezondheidszorg Onderwijs, EconomischOnderwijs, Pedagogisch Onderwijs.
Binnen dezestudierichtingen zijn een aantal specialistische opleidingen opgenomen.
Naast hetreguliere onderwijs verzorgt deHogeschooltevensPost-HBO: hetaanbodaannascholingscursussenbedraagt ruim 60.Andere
takenvan de Hogeschoolzijn: contractonderwijs, maatschappelijke dienstverleningencontractonderzoek. In totaal heeftdeHogeschool
Heerlen ruim 4000 studentenen 500medewerkers.

Hogeschool Heerlen vraagt binnen de Sector Techniek, in de studierichting Werktuigbouwkunde een

werktuigbouwkundige m/v
bij voorkeur met ervaring in de energietechniek. Vereist: diplomaTU-ingenieur bij voorkeur met praktijk-

ervaring in het genoemde vakgebied.
Vacaturenr. LO 001

Qeboden wordt: volledige weektaak met bezoldiging
Taken: de docenten in de studierichting Werktuigbouw- volgens rijksregeling, waarbij inschaling conform laatst
kunde worden belast met: het verzorgen van theoretisch genoten salaris mogelijk is tot een maximum van
onderwijs (circa 14 lesuren); het begeleiden van studen- ’ 7.063,- per maand,
ten tijdens practica en bij de afstudeerprojecten; het le-
veren van een bijdrage in projecten.

In de studierichting Werktuigbouwkunde een

hts-ingenieur
werktuigbouwkunde m/v
als practicumbegeleider in de laboratoria materiaalkunde Vereist: HTS-diploma Werktuigbouwkunde met praktijk-
en productietechnieken. ervaring in het genoemde vakgebied.

Vacaturenr. LD 002 Qeboden wordt: volledige weektaak (38 klokuren per
week) met bezoldiging volgens rijksregeling, waarbij in-

Taken: de practicumbegeleider wordt belast met het schaling conform laatst genoten salaris mogelijk is tot
begeleiden van studenten tijdens practica in genoemde een maximum van ’ 6.190,- per maand,
laboratoria.

-^ In de studierichting Technische Natuurkunde een

technisch medewerker m/v
voor de laboratoria in de desbetreffende studierichting. Vereist: MTS-diploma Elektrotechniek of gelijkwaardig

met aantoonbare belangstellingvoor computertechniek
Vacaturenr. LD 003 en met praktijkervaring.

Qeboden wordt: volledige weektaak (38 klokuren per
Taken: de technisch medewerker wordt belast met het week) met bezoldiging volgensrijksregeling, waarbij in-
ondersteunen van de practica en het beheren en onder- schaling conform laatst genoten salaris mogelijk is tot
houden van de desbetreffende apparatuur. een maximum van ’ 3.307,- per maand.

In de technische dienst een

medewerker technische dienst m/v
Vacaturenr. LD 004 Vereist: LTS-diploma met aanvullende SOM-opleidingen

met praktijkervaring.

Taken: de medewerker technische dienstwordt belast Qeboden wordt: volledige weektaak (38 klokuren per
met uitvoering van machinebankwerk en constructiewerk week) met bezoldiging volgens rijksregeling, waarbij in-
binnen de technische dienst en het dagelijks beheer van schaling conform laatst genoten salaris mogelijk is tot
de Centrale Werkplaats. een maximum van ’ 2.993,-per maand.

In de studierichtingen Chemische Technologie en Technische Natuurkunde een

docent chemie m/v
i

Vacaturenr. LD 005

Taken: het verzorgen van een beperkt aantal lessen Vereist: eerste-graads bevoegdheid.
fysische chemie. Ij^^kmWmm

,g — M
Verplaatsingskosten volgens rijksregeling. - ff
Nadere inlichtingen verstrekt de voorzitter van de Sector- jPH_-B__M____Hf m
directie Techniek ir. J.M.J. Bijsmans, tel. 045-734930. I ■ j
Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen na plaatsing in I '? §,-
dit blad te richten aan de Sectordirectie Techniek van de m
Hogeschool Heerlen, Postbus 4456, 6401 CZ Heerien, m
onder vermelding van het vacaturenummer.

. fjß'hogeschoolheerien j«st* r— j
_>v .p-I^^! _f

yA^&tèr Alsu het graag gezellig n\
/ maakt dan hebben wij \

EEN LEUKE BAAN
VOORU!
Fair Play zoekt representatieve vrouwen, die graag zien dat de mensen plezier hebben
en die ervan houden een hartelijke, gezellige sfeer te scheppen.

Herkent u zich hierin? En bent u tussen de ca. 25 en 40 jaar? Dan is de functie van
gastvrouw in een van de Fair Play Amusementscenters in MAASTRICHT of HEERLEN
misschien de perfecte baan voor u.
U assisteert de beheerder, doet zo nu en dan cassièrewerk en verzorgt een hapje
en een (alcoholvrij) drankje. Maar het allerbelangrijkste is dat u, door een gastvrij en
vriendelijk optreden, meewerkt aan een prettige sfeer.
Omdat de Fair Play Amusementscenters 7 dagen per week geopend zijn, beschikken
ze over een team van meerdere gastvrouwen. Hierdoor kan met persoonlijke wensen
rekening worden gehouden en zit u niet perse vast aan een 40-urige werkweek.
Wél horen er weekenddiensten bij en zult u, bij vakantie of ziekte, soms in moeten
springen voor een collega.

Fair Play is een grote onderneming, die in heel Nederland Amusementscenters /
exploiteert. Als medewerkster van Fair Play bent u verzekerd van goede sociale 't
voorzieningen en verdient u een uitstekend salaris. //
Interesse? Stuur dan snel een sollicitatiebrief _^_ö ___________ /f ''X

\ DIRECTIE FAIR PLAY BV M )^

**\\. Dan nemen wij zo vlug mogelijk % L^MElln W

Bates Cepro is een moderne Nederlandse verpak- Om dezefunktie te kunnen vervullen moet aan een
kingsindustrie, die enkelvoudigeen meerwandige aantal voorwaarden worden voldaan:
zakken uit papieren kuststof produceert voor indus- - opleidingop MBO-niveau;B triële toepassingen en grootverbruik in Nederland en - affiniteit met automatiseringsproblematiek;
de EEG. Deze Maastrichtse onderneming telt ruim - flexibele opstelling;
350medewerkers, neemt in haarbedrijfstak een voor- - ervaring met computerapparatuur is een pré.K aanstaande plaats in en maakt deel uit van een inter-K nationale groep van verpakkingsindustrieën. Er zijn mogelijkheden om door te groeien naar de

l& funktie van systeembeheerder.
W Binnen onze afdelingAutomatisering hebben wij
r direkt plaats voor een Voor meer informatie kunt u bellen met de heer_ M.H.W. van derVen, 043-216472.

r^ *^ Als u belangstelling heeft voor deze funktie stuur dan_ uw schriftelijkesollicitatiebinnen 10 dagennaar BatesDe man of vrouw diewij zoeken wordtbelast met de Cepro Bvta v de heer G Lanibemont personeels- Jvolgende aktiviteiten: chef, Postbus 82,6200 AB Maastncht. M- bedieningen verzorging van de computerappara- m
tuur en het bijhouden van de gebruiksregistraties K
van de apparatuur;- staat dagelijks de gebruikers te woord bij voorko- K
mende problemen; K- begeleiding van gebruikers t.a.v. de bedieningvan K
de apparatuur; .^ _^ _^, M

- organisatie van computerverwerkingendie plaats KotPO I -^ttVA w___l 9l ____r
vinden gedurende de nacht. JL_PCtLVo V>CLIX VJ TM W M

patisserieV. > .lunchroom

Patisserie Lunchroom Kengen b.v.
25 jaar aan de top in 't Heerlense
zoekt voor onze nieuw te openen zaak met spoed:
Restaurantkok m/v

* zelfstandig werkend, representatief en vooral kreatief,
enkele jaren ervaring gewenst, leeftijd 22 tot 30 jaar,
SVH strekt tot aanbeveling, Voor de juiste
man/vrouw bestaan goede doorgroeimogelijkheden.
Verkoopster m/v

Idie bereid is om naast de toonbankverkoop van
brood- en banketartikelen eventueel bij te springen in
het horecagedeelte van onze nieuwe lunchroom,
representatief en enthousiast, leeftijd tot 40 jaar,
eventueel part-time mogelijk.
Hulp in de keuken m/v
handige jongen of meisje die graag de handen uit de
mouwen steekt, leeftijd tot 40 jaar.
Banketbakker m/v
met enkele jaren ervaring dieons team komt
aanvullen, leeftijd tot 25 jaar.
Handige hulp in de bakkerij m/v
voor alle voorkomende werkzaamheden in de
algemene dienst.
Schriftelijke sollicitaties aan Patisserie Kengen b.v.,
Akerstraat 64, 6411 HC Heerlen. m3>7

" '■!■■■' ■ ' ' " —■ I.- I I I— I ■

ftsft St. Annaziekenhuis
le? Geldrop

Het St. Annaziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een regionale func-
tie. Hetziekenhuis, dateen vrijwel volledig functiepakketbiedt, heeft een ca-
paciteit van 453 bedden, beschiktovereen medischestaf van circa 50 specia-
listen en heeft ruim 830 medewerkenden.

Voor de afdeling ANAESTHESIE willen wij op korte termijn in contactkomen
met kandidaten voor defull-timefunctie van

anaesthesie-assistent m/v
Reflectanten dienen in het bezit te zijn van het NZR.-diploma operatie-as-
sistent(e), differentiatie anaesthesie en bereid te zijn mee te rouleren in be-
reikbaarheidsdiensten.
In hetkader van deFunctiewaardering Gezondheidszorg is defunctie inge-
deeld op functieniveau 45.
Voor belangstellenden is een functietypering beschikbaar.
Ook belangstellenden, die deze opleidingwillen gaan volgenkunnen sollici-
teren.
Telefonische informatieover deze vacaturekunt u verkrijgen bij mevrouw
A. Olfers, hoofd anaesthesie, tel.: 040-891672.
Uw schriftelijke sollicitatiekunt u - binnen twee weken - sturen
naar afdeling Personeelszaken van het St. Annaziekenhuis,
Postbus90,5660 AB Geldrop.

"unburgs Dagblad



Handballers
oefenen

Kardng-top
in Hoensbroek
HOENSBROEK - Onder auS
ciën van de Internationale S*
terbond Limburg (ISBL) ho«
het Hoensbroekse kartingcofl>
morgen de 21ste editievan di}
ternationale kartingwedstriF
Het toernooi met toppers uit j>
nen- en buitenland is gratis'
gankelijk. In de 150 cc B-klai
starten 'keien' als Bisschoff, M
pers en Van de Heuvel. In de>cc klasse A is de Duitser Maas
favoriet. Tobben (Linne) is k*
hebber bij de 100 cc'ers. In
klasse zwaar zijn dat de Br»
summers Souren en CagW
Start 13.00 uur.

I.OÖO-meter-foop. Maar dat beteken-
de dat Kusters slechts een half uur
had om zich op te warmen. Deson-
danks kwam hij tot de redelijke tijd.
van 2.24.46, dat is 0.34 seconden bo-
ven zijn eigen record. De Sittarde-
naar werd negende, maar liet wel op
één na alle Belgen achter zich. Win-
naar werd deAustraliër Simon Doy-
le met een tijd van 2.18.22.

Carl Lewis was niet echt blij met
zijn nederlaag op de 200 meter.
Uiteraard vertelde hij dat hij nog
moe was van de festiviteiten na het
wereldrecord met het Amerikaanse
kwartet in Koblenz. Excuses had hij
echter niet.

Heren 100 m: 1. Stewart 10,10; 2. Christie
10,16; 3. Marsh 10,18; 400 m horden: 1.
Young 48,08; 2. Phillips 48,54; 3. Graham
49,63; 800 m: 1. Ereng 1.43,72; 2. Kiprotich
1.43,73; 3. McKean 1.44,84; 1000m: 1. Doyle
2.18,22; 2. Hoogewerf 2.19,26; 3. Koskei
2.19,7; 5000 m: 1. Maree 13.13,84; 2. Domin-
gos Castro 13.14,41; 3. Barrios 13.15,66; dis-
cus: 1. Delis 63,88; 2. Oebartas 62,96; 3. Dan-
neberg62,60; 1500m: 1. Abdi Bile 3.32,96, 2.
Guldberg 3.35,85, 3. Phelippeau 3.37,15.
Dames 100 m: 1. Ottey 11,03, 2. Davis 11,16,
3. Bily 11,25; 8. Fiere-Cooman 11,49; 400 m
horden: 1. Farmer-Patrick 55,13, 2. Gunnell
55,51, 3. Protti 55,54; verspringen: 1. lones-
cu 6,81, 2. Karczmarek 6,52, 3. Inniss 6,45;
5000 m: 1. Plumer 15.16,80, 2. Van Hulst
15.17,08(Ned. record), 3. Besliu 15.33,40;ko-
gel: 1. Lisovskaja 20,35, 2. Plotzzitzka 19,80,
3. Storp 19,29.

Bob Dielis speelde geen groterol op
de 1.500 meter. De Unitasatleet ein-
digde als zevende in 3.39.63 en dat
was bijna drieëneenhalve seconde
boven zijn beste prestatie vorige
week geleverd in Hengelo. Dielis
start begin volgende week in de
Universiade in Duisburg.

Said Aouita gaat in elk geval door
tot en met de Olympische Spelen in
Barcelona. Dat zei de 29-jarige Mar-
rokaan na zijn mislukte recordpo-
ging gisteravond op de mijl. Voorlo-
pig houdt hij het bij de middenaf-
stand, maar mogelijk stapt hij over
enkele jarenover naar de 5 en 10 ki-
lometer. Over zijn wereldrecordpo-
ging was hij kort. „De gangmakers
liepen de 800 meter in 1.49 en dat
was echt wat te snel". Op de vraag
welk record hij het scherpste vond
staan zei hij diplomatiek: „Alle we-
reldrecords staan scherp".

Debuut
Hugo Kusters maakte in de Ivo van
Damme-Memorial zijn grand-prix-
debuut. De Unitas-atleet ging op de
bonnefooi naar het Heizelstadion en
meldde zich tegen zes uur bij orga-
nisator Wilfried Meert. Deze had
nog wel een plaatsie voor hem in de " De' Braziliaan Da Silva wint de 200 meter in 19,96. Hij is

sneller dan achtereenvolgens Sangouma (20,42), Heard (20,44),
Tïlli (20,45) en derechts op defoto finishende Lewis (20,47).

" ScanKelly (midden), met in
zijn spoor Martin Early, leidt
de dans van de lerse ploeg
tijdens de verkenning van het
WK-parcous in Chambéry. De
leren worden gecoacht door
PDM-ploegleider Jan Gisbers.

Oorlog in Franse ploeg
Martial Gayant weigert te rijden voor Laurent Fignon

SITTARD - Het herenteam \VGZ Sittardia treedt vanav»
om 19.45 uur in deStadsspo^
van Sittard aan tegen het B«
sche Herstal. Zondag is de ha>
balploeg van trainer Jo Maas
gast in Antwerpen en speeltj*
tegen Merksem en OpPe
Kwantum Blauw Wit is vand"
in België van de partij bij. e
trio-toernooi met de BelglS
landskampioen Neerpelt
Duinkerken. De dameste^van Herschik en L, VGZ S&
dia en Auto Caubo lason do*l^het Westduitse Oldenburg v<
daag en morgen mee aan cc"
ternationaal toernooi.

PLOVDIV - Armemarie \heeft zich gisterentijdens de
reldtitelstrijd kano in Plovdjj^
plaatst voor de finale Kl 500 j
ter. Cox eindigde in haar n
eindstrijd als vierde in 2.oU'j
De Nederlandse K 2500 n?e

werd zowel bij de mannen a'
vrouwen uitgeschakeld: K
Paul Sits en Mark Weyzen *
den zevende. Cox en Nicole P

eindigden als vijfde. Mark V.
Zen werd ook uitgeschakel.j]
de halve finale van de X' .
meter. De Maastrichtenaar
achtste.

ZON contraeteer
bondscoach

Armemarie Cox
in Kl-finale

CHAMBÉRY - Aan de vooravond van het WK-wielrennen op
de weg in Chambéry heeft de Franse profrenner Martial
Gayant de oorlog verklaard aan zijn landgenoot en vroegere
kopman Laurent Fignon. Gayant riep van de daken dat hij zon-
dag in de strijd om de regenboogtrui zijn gelegenheidsploeg-
makker Fignon geen helpende hand zal toesteken. „Een man
die me onrechtvaardig voor de rechters heeft gedaagd, omdat
ik twee jaar geleden samen met Poisson en de gebroeders Ma-
diotzijn ploeg derug toekeerde voor een beter contract bij Tos-
hiba, weiger ik te helpen", verklaarde Gayant zijn opzienbaren-
de besluit. De sfeer binnen de door Bernard Hinault geleide
Franse equipe is tot ver beneden het nulpunt gedaald. On-
danks de rel in het Franse kamp heeft de bond geen sancties
genomen tegen Gayant.

bennieceulen

Bernard Hinault steekt niet onder
stoelen of banken, dat hij er niet in
is geslaagd een hecht team te sme-
den. De Franse ploeg is zelfs in drie
kampen verdeeld: Fignon, Mottet
en het tandem Gayant/Madiot. „Als
Gayant of Madiot vraagtom een be-
schermde positie in de ploeg, dan
krijgt hij die zoals dat Fignon en
Mottet reeds werd toegezegd. Doen
Madiot en Gayant dat verzoek niet,
dan vraag ik hem voor Mottet te rij-
den indien dat nodig is", aldus Hi-
nault. Tuur: derde

zege op rij
NEW VORK- Regilio Tuur "J,zijn derde partij als boksp»
sional gewonnen.De junior^
gewicht won in de derde r
door k.o. van de Portod
Augustin daSilva, een neeflÊ
de huidige wereldkampioen,
win Rosario. De partij was .
sloten over vier ronden van
minuten. Nadat de bokse
Hoogvliet in de eerste en t*
ronde een stevige punten
sprong had opgebouwd, sl°
in de derde flitsend toe.

HEERLEN - De Heerl*1
zwemvereniging ZON/Spo^
Spel is erin geslaagd o" 1

bondscoach van het Neder!*1
waterpoloteam, Peter van
Biggelaar, aan te trekken
technisch trainer/coördin'*
Tevens heeft deze zwemvej*
ging Miranda Seijkens als h 0"

tramster gecontracteerd.

Koersen

„Natuurlijk starten we om een
ploegmakker aan de wereldtitel te
helpen, maar niet om het even wie",
reageerde 'opstandeling' Gayant,
daarmee nogmaals onderstrepend
dat Laurent Fignon niet op hem
hoeft te rekenen. „En mocht Fignon
wereldkampioen worden, dan zal ik
de premie in ieder geval weigeren.
Ik ben eerlijk en rechtuit: op dat
geld zou ik geen recht hebben. Ik
bewaar te veel slechte herinnerin-
gen aan Fignon en ploegleider Gui-
mard". de dat Ivo weer eigendom was

van Wellen SK."Dahlmans: 'Correct van
Wellen SK naar Hasselt'

Indien Gayant naar aanleiding van
zijn reacties uit de nationale WK-
ploeg gezet zou zijn, zou de even-
eens geselecteerde Mark Madiot be-
dankt hebben voor de eer. Bonds-
coach Bernard Hinault, die uiter-
aard niet in zijn nopjes is met de ge-
rezen problemen, verklaarde:
„ledereen heeft recht van spreken.
Ik beoordeel iemand op zijn daden,
niet op zijn woorden. Als Gayant
zegt niet voor Fignon te willen rij-
den, is dat zijn zaak. Maar hij moet
niet proberen zondag tegen hem te
fietsen. Ook hij is geselecteerd om
naar succes te streven in het wereld-
kampioenschap. Doet hij dat niet,
dan wordt hij in de toekomst nooit
meer geselecteerd voor een WK. Dat
geldt ookvoor de anderen".

Blunder
Van onze verslaggever

CHAMBÉRY - Bij het inschrij-
ven van de WK-wegploeg voor
amateurs heeft de Franse wieler-
bond een blunder gemaakt,
waarvan uittredend wereldkam-
pioen Richard Vivien het slacht-
offer is geworden. De 25-jarige
Fransman kreeg gistermiddag te
horen, dat hij vandaag niet van
start mag gaan. De reden van Vi-
vien's gedwongen afwezigheid is
de veronderstelling van de Fran-
se bond dathij als uittredend we-
reldkampioen als zevende man
aan de nationale ploeg toege-
voegd zou mogen worden. Vi-
vien won twee jaar geleden in
Villach de wereldtitel. Omdat in
het Olympisch jaar 1988 geen we-
reldkampioenschap verreden
werd, mocht hij de regenboog-
trui tot nu toe dragen.

Volgens de UCI-reglementen
mag het land van de regerende
wereldkampioen zeven in plaats
van zes amateurs inschrijven.
Dat geldt echter niet na het
Olympisch jaar, omdat dan het
'land van de Olympische kam-
pioen (DDR) met Olaf Ludwig,
die overigens als gevolg van een
blessure vandaag niet van start
kan gaan, dat recht heeft. De

.Franse bond wist dat echter niet.

de overgang van zijn zoon naar
Hasselt correct en geheel con-
form de reglementen tot stand is
gekomen

Van de andere kant heeft Laurent
Fignon niet zijn best gedaan om een
bepaalde harmonie in de nationale
ploeg te creëren. Na zijn eindzege in
deRonde van Nederland en zijn op-
gave in het kampioenschap van Zü-
rich trok Fignon zich afgelopen
maandag in gezelschap van zijn
ploegmakkers Lavainne en Rué in
Chambéry terug, 's Anderendaags
verscheen het drietal niet aan de
start van de laatste selectiekoers in
Plouay, waarin de overige geselec-
teerden wel acte de présence gaven.

Van onze sportredactie
HEERLEN - Volgens Dahlmans
senior is er geen sprake van dat
zijnzoon Ivo Dahlmans 'stiekem'
van SVN naar de Belgische club
Hasselt is overgestapt. Zoals be-
richt (zie LD van gisteren), heeft
SVN deKNVB gevraagd er voor
te zorgen, dat Ivo Dahlmans een
speelverbod krijgt opgelegd.
SVN claimt voorts bij Hasselt
een vergoeding voor de over-
gang. De vader van Dahlmans
laat echter weten, dat zijn inziens

„Ivo voetbalde bij VW en ging
nadien naar de Belgische club
Wellen SK. Omdat hij daar niet
kon aarden, vertrok hij naar
SVN, dat daarvoor een vergoe-
dingbetaalde aan Wellen SK," al-
dus Dahlmans senior. „In het
tweede jaar kwam SVN zijn
overeenkomst met Wellen SK
echter niet meer na. Dat beteken-

Wellen SK eiste daarop de terug-
keer van Ivo Dahlmans, die ech-
ter te kennen gaf liever niet te ac-
teren op het lage niveau van de
Belgische vierde nationale. Wel-
len SK gaf vervolgens toestem-
mingvoor een transfer naar Has-
selt, dat uitkomt in de derde na-
tionale. Daar staat de 25-jarige
Ivo Dahlmans thans onder con-
tract. Samen met ex-Roda JC'er
Frits Nöllgenbezet deMaastrich-
tenaar er de spitsposities. Dahl-
mans: „SVN begeeft zich met
zijn verwijten op drijfzand. Ivo
was eigendom van Wellen SK en
transfereerde hem volkomen le-
gaal naar Hasselt."

Niettemin tilt Laurent Fignon niet
al te zwaar aan de oorlogsverklaring
van Martial Gayant en de te snijden
sfeer die rond het Franse team
hangt. „Als ik al op negen ploeg-
makkers in de finale zou rekenen,
zou het perfect zijn...", sprak hij
smalend. Verder wenste Laurent
Fignon niet op de affaire in te gaan.
„Ik weiger me verder in deze toe-
standen te verdiepen. Ik heb al
stress genoeg. Ik droom al het hele
jaarvan het wereldkampioenschap.
Dat is de enige koers waarvan ik ze-
nuwachtig word. Ik ben een van de
grootste kanshebbers. Als ik nog
ooit wereldkampioen wil worden
zal het nu moeten gebeuren. Als 29-
-jarige blijven me in de toekomst
niet meer veel kansen over. Boven-
dien is het parcours in Chambéry op
mijn lijf geschreven".

Alsof dat nog niet genoeg was voeg-
de Fignon zich donderdagavond in
plaats van woensdag bij zijn gele-
genheidsploegmakkers in het hotel
te Chambéry. Diezelfde dag ver-
zaakte hij ook de groepstraining van
'Les Tricolores' om met Lavainne
en Rué een 200 kilometer lange trai-
ning in de Alpen af te werken. Deze
vreemde escapades van de exentrie-
ke Parrjzenaar werden door de ove-
rige selectieleden en bondscoach
Bernard Hinault bepaald niet met
gejuich begroet.

Charly Mottet, de andere Franse
kopman, houdt zich in de hele
kwestie wijselijk afzijdig. „Een we-
reldkampioenschap blijft altijd een
individuele koers. Ik hoop dat Fig-
non en Gayant in dekoers meer oog
hebben voor onze rivalen dan zich
met hun eigen oorlogje bezig te hou-
den", aldus Mottet. Koeman uitgefloten

Harde Spaanse kritiek na toernooi Barcelona dat zijn team nog niet klaar is voor
de competitie: „Wij hebben erg
slecht gespeeld. Het enige positieve
is, dat we niet slechter kunnen. Van-
af nu kan het alleen maar beter
gaan. Het kost tijd om Koeman te la-
ten spelenzoals ik dat wil. En dat is
anders, met meer ruimte, dan in de
libero-rol die hij bij PSV vertolkte".

SCHAESBERG - De uitslag^, j.
de gisteravond gehouden ko| (^
op de draf- en renbaan te Sc n
berg zijn als volgt:
Albino-Prijs: 1. Duke Torpedo ' j *Dooyeweerd) km.tijd 1.22.3; 2. Bonn i
Majo; 3. Bil de Lobbes. Winn. 5,30; V lsj
2,80, 2,60; koppel 27,50; trio 697,50. y
Jacobus-Prijs: 1. Blue Fire Lady }J >
vies) tot.tijd 2.07.5; 2. Jollido KiVe f t

Baraban. Niet gestart: Lady Ridg^.l >
5,30; pi. 1,80, 1,80;koppel 4,30; trio * , *i(
Schimmel-Prijs: 1. Doncamielo *\^ J^
Bouwhuis) km.tijd 1.21.5; 2. Ue |ta
transs; 3. Bartje Dakota. Winn. 2,30. v *
1,10;koppel 3,00; trio 35,60. M i j-,
Palomino-Prijs: 1. Anton Aldorp (%(
km.tijd 1.20.5; 2. Zimrod B.; 3/j.; \
transs. Winn. 2,60;pi. 1,20,1,30,1,4U'
24,00; trio 96,90. u
Grand Prix-Prijs: 1. Ninnes Boy ij h
low) tot.tijd 1.11.4; 2. Shamanta; ■>: ji <£stone. Niet gestart: Frimley Special A
sitie. Winn. 5,60; pi. 2,20, 1,40; kop^ *.]
trio 40,10. ... .Ai \
De Vos-Prijs: 1. Diamond Vi^ \{.
Schoorens) 2.55,7 - 1.23,7, 2. Dan^, .
roona, 3. Crack Uithuizen, Niet éeS^f J91minique. Toto: winnend 15,60, P'a W !j*l
1,10, 2,90, koppel 19,50, trio 663,70. q6j
4077,40. Ir^oA \fDe Zwarte-Prijs: 1. Zuidster Vo" (
Grift) 2.09,8 - 1.20,7, 2. Camiel KeS; ,0:
Me Jacky. Niet gestart: Burt DV. *"J g v

nend 7,30,plaats 1,30,1,10,1,00,kW /
trio 44,50. .id /3
Lichte Valk-Prijs: 1. Bianca Oof. V J.
Grift), 2. Champion's, 3. De Lor *j|). Fe
Toto: winnend 3,80, plaats 2,20, '■
koppel 4,10, trio 87,20. , <M V
Bont-Prijs: 1. Amor O (H. Grift)./*:,f k,
Melodie, 3. Waaipalm du Bois. N>e ,<!,,.'.
Alme de Bloomerd. Toto: win">' '^plaats 1,20, 1,70, 2,40, koppel 4,10.«" ( it)
kwartet 117,10. ~.(f9*ü.
De Bruin-Prijs: 1. Zilver Ulandi3 jj,. "*!
ter), 2. Anjo Renka, 3. Cirianne v^
start: Arme-Bloc.
Omzet totalisator: ’ 168.009.

Koeman zelf maakte overigens na
afloop in het geheel niet de indruk
te lijden onder de kritiek op zijn
spel: „Gefloten wordt er altijd als
een elftal slecht speelt. Dat was het
geval bij PSV, bij het Nederlands
elftal en dat zal hier ook wel vaker
gebeuren. Wij zijn moe van de voor-
bereidingen op de competitie en de
vele wedstrijden tijdens de oefen-
campagne. Ik ben ook nog niet hele-
maal gewend aan de hitte en we
moeten wat meer tijd hebben om
aan elkaar en het spelsysteem te
wennen, maar als volgende week de
competitie begint, zal het allemaal
anders zijn".

Van onze sportredactie
MADRID - Het 'nieuwe' Barcelona,
dat trainer Johan Cruijff voor ogen
heeft en dat dit seizoen een einde
moet maken aan vier landskam-
pioenschappen-op-rij van de hoofd-
stedelijke aartsrivaal Real Madrid,
'staat' er nog lang niet. Aldus luidt
de harde conclusie van de Spaanse
pers na het Juan Camper-toernooi
dat de afgelopen week in het eigen
Nou Camp-stadion werd afgewerkt.
Eerst verloor het team van Cruijff
met 2-1 van het Franse Sochaux en
vervolgens werd met een onver-
diende 1-0 van het zwakke Brazi-
liaanse Internacional de Porte Ale-
gre gewonnen.

Het meeste gefluit van de circa
60.000 toeschouwers was bestemd
voor de dure nieuwe aankoop, Ro-
nald Koeman. De voor een bedrag
van 1000 miljoen peseta's (bijna 18
miljoen gulden) van PSV overgeno-
men Koeman slaagdeer als vooruit-
geschoven libero niet in om het spel
naar zich toe te trekken en daarmee
verzandde de aanvallende taktiek,
waarmee Cruijff het elftal het veld
had ingestuurd.

Slecht
Vooral na afloop van de nederlaag
tegen Sochaux was dekritiek op het
spel van Barcelona niet mals en
Cruijff haastte zich om toe te geven,
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BRUSSEL -Elly van Hulst heeft bij de Ivo van Damme Memo-
rial in Brussel het Nederlandse record op de 5000 meter verbe-
terd. De Rotterdamse liep de afstand in 15 minuten en 17,08 se-
conden. Het oude record stond sedert 3 juli (Stockholm) met
15.29,25 op haar naam. Van Hulst verbeterde voor de derde
maal dit seizoen het record op de vijfkilometer. Op 7 mei had
zij in het Japanse Shizuoka 15.37,43 gelopen. In Brussel eindig-
de Elly van Hulst als tweede achter de Amerikaanse Patti Sue
Plumer, die 15.16,80 liet afdrukken.

r f Danslessen voor alle leeftijden"^jV 15 lessen van 11/5 uur voor slechts _T -4/\/\
Aanvang nieuwe cursussen: J I UUj"

|3 zondag 27 augustus: Sittard, buurtcentrum Limbrichtervcld

’ woensd.ig 30 augustus: Maasbracht, Schipperscentrum KSCC
/ _^ Ê̂wW donderdag 31 augustus: Kuurzaal Valkenburg

,^^k Tevens de mogelijkheid voor besloten gezelschappen (jeugd, ouderen, enz.)

y^Jhjokr$cDtma,ntiv
Inlichtingen: Anjola Huydts-Schwarzer, tel.: 04406-14567 _^flj

Nieuwe tijd op 5.000 meter tijdens Van Domme Memorial
EllyvanHulstoprecdordjacht Helden morgen hippisch centrum

HELDEN - Morgen zijn in H 1
den de Limburgse kampio'
schappenvoor landelijkeruite-
Daarbij passeren alle hippis4|
sporten de revue. Om 9.30 M I
starten de voorwedstrijden. I 1
definitieve strijd in de discip '
nes dressuur en springen is
middags. Bij de dressuur in',
Zwaar 2-klasse zal de strijd g*
tussen Jeannette Haazen, Gfr
lam Fouarge, Jack Schumans'
Wim Lucassen. Bij het sprin.',
zullen Toon Holtus, Henk van1,1
Broek, Peter en Leo GradusS
en Elbert Vlaar hoge ogen gOl e]



roda jc-rkc

Opscorer
Ta P krijgtRoda een verrassen-H^P'oper op bezoek. De ploeg

Ivan'ner eo van Veen speelt erg
ailend en heeft in André Hoek-
\"et zes treffers in vier wedstrij-

,j e topscorer van de eredivisie
tiw gelederen. Andere bekende
Hk

n zyn Van derWiel, Schapen-
iwen Brard. Hens Coerver: „IkKv^ht dat RKC ook zondag erg,*uend zal spelen. Ze hebbenrs niks te verliezen".

Voorproefje
amateur-

comDetitie

qJJv-'EN- Precies een week voor
ij- 'piële begin van de voetbal-

' 1-a kij de amateurs bijten
)js ven Limburgia in de hoofd-
ig borgen de spits af. Venray,
l ,^e'Zoen kampioen,en Limbur-
'ek i°detitel) spelen volgende; namelijk in het KNVB-beker-■ Hei°' teSen respectievelijk AZ
ti* .m?nd Sport, waardoor hun

:*firi rt een wee^ *s ver_

Reijners: blessure
Fortuna Sittard zal de komende
twee weken Roger Reijners moeten
misssen. De middenvelder heeft
last van een spierblessure. Om te
voorkomen dat de kwetsuur bedui-
dend ernstiger zal worden heeft
Reijners het dwingende advies ge-
kregen twee weken niet te spelen.
Over de bij Fortuna meetrainende
Nigeriaanse vluchteling Sjors Og-
bohodo zal volgende week een be-
slissing genomen worden. De Nige-
riaanse vluchteling trainde afgelo-
pen twee weken gedeeltelijk met
het eerste elftal mee. Of hij echter in
aanmerking zal komen voor een
contract wordt door manager Op-
genoord betwijfeld.

~^ns manager Hens Coerver is
lr"zeker of genoemd drietal kan. tegen de Waalwijkers.
cc u er Waart en Hanssen ver-
51 het ziektebeeld vrij snel. De
sche staf zal er alles aan doen
]?u een flt te kriJgen> maar of

it
Uk;t is twijfelachtig". Als Joss zondag nog niet hersteld is,

Jan Reker mogelijk een be-aoen opSiep Dijkstra. De kort-en aangetrokken Pool Henryk
is namelijk nog niet volle-ersteld van een spierblessure.

MVV kan morgen in Amsterdam
een op en top gemotiveerd Ajax ver-
wachten. De Amsterdammers zin-
nen op revanche voor de 1-2 neder-
laag tegen Sparta vorige week en de
twee verliespartijen'tijdens het in-
ternationale toernooi van Valencia.
Bovendien heeft Ajax nog een ap-
peltje te schillen met MW, dat vo-
rig seizoen in Maastricht de Amster-
dammers een belangrijk punt af-
snoepte in de race om het lands-
kampioenschap.

Francorchamps scheidt kaf van koren

Berger bij de tijdFortuna reist vandaag al af naar het
hoge noorden, waar het elftal van
Han Berger morgen aantreedt tegen
Groningen. Vandaag wordt het
kamp opgeslagen in Norg, om de
reistijd naar Groningen morgen te
bekorten.

Vandaag 19.30 uur:
Wageningen-Cambuur
Heerenveen-SW
VW-AZ
Emmen-NAC
Eindhoven-Heracles
Helmond Sport-GA Eagles
Telstar-DS
Morgen 14.30uur:
RBC-Veendam
Graafschap-PEC Zwolle

SW 4 4 0 0 8 11- 2
Heerenveen 4 3 10 7 8-3
NAC 4 3 0 1 6 11- 5
AZ 4 3 0 1 6 10- 8
Excelsior 4 13 0 5 7-6
Wageningen 4 13 0 5 7-6
Telstar 3 2 0 14 6-3
Heracles 3 2 0 14 5-3
VW 4 2 0 2 4 4-3
RBC 3 1113 5-5
DS 4 112 3 7-8
PEC Zwolle 4 0 3 13 2-3
Eindhoven 4 112 3 8-10
Emmen 4 112 3 6-8
Graafschap 4 112 3 5-9
GA Eagles 3 10 2 2 1-4
Veendam 4 10 3 2 4-6
Cambuur 4 0 13 1 3-9
Helmond Sport 4 0 0 4 0 4-13

moeten ruimen voor Philippe Ra-
phanel. Deze was echter nog langza-
mer dan teamgenoot Christian Dan-
ner. Voor het team van Zakspeed,
voorzien van Yamaha-motoren, was
de teleurstelling nog groter. Zowel
de Duitser Bernd Schneider als de
JapannerAguri Suzuki konden zich
niet kwalificeren. Toen bleek dat de
resultaten wederom slecht waren,
reisde het team van Erich Zakows-
ki, vroeger erg succesvol in de toer-
wagenracerij, meteen af. Ook de
teams van Osella, Coloni en AGS
konden onverrichterzake hun wa-
gens inpakken, evenals het Euro-
brun-Judd team van de schatrijke
Zwitserse gokautomatenexploitant
Walter Brun.

Van onze medewerker
FRANCORCHAMPS - Gerhard
Berger hoopt dataan de desastreuze
reeks Formule 1-opgaves een einde
is gekomen. De Oostenrijker was
gisteren tijdens de eerste tijdtrai-
ning voor de Grote Prijs van België
voorlopig het snelste. Berger is niet
te benijden, aangezien hij tien keer
achter elkaar de GP-eindmeet niet

de
ioe go?de prestaties van vorig

fihn jn °*e verwachtingen bij
l v^lia wederom hoog gespan-
k. vertrekt de Bruns-L^ Ploeg al naar Zeeland waar
Idp en morgen de eerste tegen-
l-l r zal zijn. Debuterend Lim-
«'acoach Mick Vliegen: „Vlis-
iun heeft zich de laatste maan-
iti anig versterkt en heeft ambi-
Cri ng betaald voetbal. Het zal
ü," moeilijk voor ons wor-

.Venray ontvangt op eigen
%fr^ vo"8 seizoen als tweede
i{^j'Sde Halsteren. Venraytrai-
i0 uurj Wouters: „Wij zijn weer
ljLe maar met zon groot aantal
ou e spelers weet je tevorenwat het wordt."

" De wedstrijd Den Bosch-Feyen-
oord wordt op dinsdag 19 septem-
ber (18.30 uur) gespeeld. De ont-
moeting was aanvankelijk vastge-
steld voor zondag 17 september. De
burgermeester verbood de wed-
strijd, omdater op die dageen mara-
thon in Den Bosch wordt gehouden.

haalde met zijn Ferrari, reden waar-
om hij bij dit team dan ook op de
schopstoel zit. In de regen op Fran-
corchamps eiste hy echter met zijn
Ferrari met een gemiddelde van
190.569 km/uur voorlopig de eerste
startplaats voor zich op. Berger had
slechts zeven ronden nodig om een
tijd van 2.11.102 op de klokken te
zetten.
Na een lange pechreeks is ook rege-
rend wereldkampioen Ayrton Sen-
na terug in de race. De Braziliaan
gaat met zijn Mclaren-Honda weer
volop in de aanval om titel te pro-
longeren. Voor dag en dauw moes-
ten de teams die dit seizoen nog
geen WK-punten hebben behaald,
gisteren deelnemen aan de voor-
kwalificaties om tot de tijdtraining
te worden toegelaten. De eerste vier
rijders van de voorkwalificatie gaan
door. Echter van de dertig rijders in
de tijdtraining vallen de vier laatste
af.

Zweed Stefan Johanssonen de Belg
Bertrand Gachot moeiteloos ge-
haald. Ook de de stal van Gerard La-
rousse, Lola-Lamborghini, mag
vandaag aan de tijdtraining deelne-
men. De Duitse teams zitten echter
in zak en as. Het team van Günther
Schmid, vroeger in actie met het
kansloze ATS, hoeft wegens de WK-
punten in de Grand Prix in de USA
niet aan de voorkwalificaties deel te
nemen.
In detijdtraining valt Rial voorlopig
nog buiten de prijzen. De Duitse rij-
der VolkerWeidier heeft al het veld

Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter: Blom

Uitslag eerste tijdtraining: 1. Berger/Fer-
rari 2.11.102 (190.569 km/uur); 2. Senna/M-
-claren-Honda. 2.11.171; 3. Mansell/Ferrari
2.12.042; 4. Patrese/ Williams-Renault; 5.
Prost/Mclaren-Honda 2.12.721; 6. Warwic-
k/Arrows-Ford 2.13.005; 7. Boutsen/Wil-
liams-Renault 2.13.030; 8. Nakajima/Lotus-
Judd 2.13.677; 9. Nannini/benetton-Ford
2.14.117; 10. Arnoux/Ligier-Ford 2.14.344.

RKC (opstelling): Teeuwen, Gouda,
Joore,Brard, Bogers, Hutten, Hoekstra,
Moniz, Van Hintum, Schapendonk, Van
der Wiel.

Roda JC (selectie): Smits, Verhagen,
Fraser, Hanssen, Trost, Broeders, Groe-
nendyk, Diliberto, Hofman, Van Loen,
Van der Waart, Bolesta, Van der Luer,
Senden, Haan, Douven, Dijkstra. Ge-
blesseerd: Sanchez Torres, Blattler.

Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter: SchuurmansVan de 41 ingeschreven teams wor-

den er mogen 26 tot de start van de
race toegelaten. De voorkwalificatie
op een droge baan werd door het
team van Onyx-Moneytron met de

groningen-fortuna

Ajax (opstelling): Menzo, Blind, Lars-
son, Wouters, Frank de Boer, Winter,
Ronald de Boer, Witschge, Van 't Schip.
Fischer, Roy.
MVV (opstelling): De Haan, Linders,
Van Berge-Henegouwen, Thai, Quaden,
Vincent, Delahaye, Smeets, Verbeek,
Francois, Lanckohr. Reservebank: Van
den Boogaard, Benneker, Meijers,
Huntjens, Roumans. Geblesseerd: Arts.
Uitman, Driessen.Wielerfestijn Op de Bossen

Fifa vreest Olympische concurrentie
SAN JUAN - Het Olympisch voetbaltoernooi van 1992 in Barcelona zal
het moeten doen zonder sterren als Gullit en Maradona. Antonio Sama-
ranch, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), heeft
zijn pogingen opgegeven 's werelds beste voetballers bij de Spelen te la-
ten meedoen. De tegenstand van de internationale voetbalfederatie, de
Fifa, is te sterk gebleken. De Fifa is bang dat het voetbaltoernooi van.deOlympische Spelen zal uitgroeien tot een regelrechte bedreiging van heteigen WK-voetbal en houdt vast aan een Olympische leeftijdsgrens tot 23
jaar. Het lOC zal die leeftijdsbeperking zeker accepteren, omdat anders
het gevaar bestaat, dat de Fifa zich helemaal terugtrekt van de Olympi-
sche Spelen.

Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter: Van der Niet

Groningen (opstelling): Tukker, Boek-
weg, Koevermans, Wilson, Olde Rieke-
rink, Van Dijk, Ten Caat, Groeleken,
Roossien, Meijer, Eijkelkamp.
Fortuna Sittard (opstelling): Hesp,
Boessen, Duut, Liesdek. Frijns. Van
Helmond, Mordang, Brusselers, Far-
rington, Sneekes, De Vries. Reserve-
bank: Körver, Kicken, Deckers, Cus-
ters. Geblesseerd: Clayton, Maessen,
Eleveld, Reijners.

het vehikel wordt voortbewogen
door lichaamskracht en mits het
voldoet aan de geldende veilig-
heidsvoorschriften."

De wedstrijden zijn op het volgende
parcours: Terheidestraat (start en fi-
nish), Bongardstraat, Mgr. Nolens-
plein, Clemensstraat, Coelgroeven-
straat, Prins Hendrikstraat en Trip-
straat. De eerste start voor de jong-

ste jeugd is om 10.00 uur, de 'dikke
bandenrace' begint om 11.30 uur, de
veteranen boven 35 jaar om 14.15
uur, ploegentijdrit om 15.00 uur, ve-
teranen boven 45 jaarom 15.45 uur
en de senioren trekken de toeclips
aan om 16.30 uur. Voor alle catego-
rieën gelden beperkte inschrijfgel-
den. De toegang is gratis. Informa-
tie en inschrijven in café Smile,
Coelgroevenstraat 7, Eygelshoven
(tel. 045-454841).

EYGELSHOVEN - Een ludieke
'dikke banden-race' is een van de
krenten uit de jaarlijkse 'Wieler-
sportdag op de Bossen' in Eygelsho-
ven. Het cyclo-festijn in de Kerk-
raadse wijk, immens populair bij
jongen oud, is zondag 3 september
aan zijn dertiendeeditie toe. De wie-
lersportdag, een gezellig, sportief
produkt van 'Wielercomité op de
Bossen', geldt als een van de weini-
ge ronden, waarin nu eens niet de li-
centiehouders de dienst uit maken,
maar de ware vrijetijdsfietsers.

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Egbertzen

VW (opstelling): Roox, Nijssen, Ver-
berne, Weerts, Derix, Driessen, Reynier-
se, Peters, Van Mierlo, Boere, Stewart.Reservebank: Hermkes, Wolter, Len-
kens, Rijnink, Pas. Geblesseerd: Rut-
ten, Polman, Korsten.

AZ (opstelling): Kooistra, Stroes, Vonk,
Den Turk, De Visser, Van Ophuizen,
Kool, Reuser, Groot, Roos, Cocu.

buitenland

Obbicht-Almania 1-8
(Almania winnaar nederlaagtoernooi
Obbicht).

VANDAAG:
Caesar-W Kampen 16.00 uur
Heksenberg-Miranda 19.00 uur
WBorn-DeSter 16.30 uur

MORGEN:
Bekkerveld-Leonidas 14.30 uur
RKBSV-RKWM 14.30 uur

" Eddy Merckx in Parijs-Roubaix, een van de talrijke fo-to's uit het boek.

'('tig ~ Ben Crenshaw nam de
fe »°E ue eerste dag van de world-
'\e°'f- Het prijzengeldbedraagt in
''8. nn 'een niïljoen dollar, waar-
[*lk dollar voor de winnaar.De
saf n' eS^e de eerste achttien

1 la '!n 64 slagen; zes onder par.
'digi «genoot Jodie Mudd kwam
t \^e 'n 67 en Mike Reid, dievorig
t«on n na een playoff tegen Torn
1 kwam binnen als derde in 68.

ï fro O - Martina Navratilova is
V Qt enthousiasme bezig aan de
*«tiL v °orbereiding op de open_ Ótfrtnse tenniskampioenschap-
lste anks een haperende service

Ner;2^ zicri voor de kwartfinales
ïV* adese Open in Toronto metVw «ining van 6-3, 6-3 op de Ca-
Ni vflen Kelesi- Gabriela Sabati-'°t van de Oostenrijkse Bar-aulus met 7-5, 6-0.

[ toj^ALEN - Na twee ronden in% «aromen voor dames te Ros-
Sngaan Lewina, Van Lith, Wan-
J* \v :^*°loebjeva samen met maxi-

-1 Sist aan de lening. Zij versloe-
\ f>!*jteren respectievelijk Paske-

°lrnan, Minkina en Leonard.

8 werd hij uitgeroepen tot
lÜ^e er van de eeuw- Tien
Ji.n *;r«er had hij afscheid geno-
JUre jan het peloton, dat hij ge-
v'«h Ü enkele decennia gege-
% *!a d. Daarna werd hij, ook al% ac start allesbehalve floris-
% ' 65n geslaagd zakenman. In
tif^t-t russelse randgemeente
T ,-r, een rijwielfabriek uit
s?l_ Sl^' waarin momenteel en-
b'^en r^ta*len Personen werk
hHa e export van de fietsen,

d genoemd naar de su-
7fkt pioen van weleer, be-
% 2lch niet tot Europese lan-

d^ven rckx verlegde in zijn on--5s gr^ aarde rennersloopbaan
Sfar,p Zen van het cyclisme. De
% .s naar het succes, dat hij bij
k^W ,eurs al gestalte gaf met
'rt *°reH el 1964 in Sallanches,

li? 6 ka cm de bijnaam van
TW/^nibaal'. Een eretitel, die

1 ven9?n welke andere superla-
-1 2* rn^ldeliJk maakte hoevaak1Vd«; ogenloos hij zijn tegen-«ers verpletterde.

boek

Eddy Merckx,
mijn levensverhaal

Eddy Merckx als vedette en tege-
lijk als zakenman, echtgenoot en
vader van twee kinderen. De
chef d'equipe van de Belgische
ploeg, morgen in het WK, heeft
aan auteur Robert Janssens het
levensverhaal in alle facetten
verteld. Een boek om in een
adem uit te lezen.

is ook het verhaal van de stress
en de overwonnen tegenslagen.
Het is één boeiende terugblik op
een tijdperk waarin de wieler-
kampioen net zo goed met val-
partijen, afgunst en dopingaffai-
re (Giro d'ltalia 1969!) geconfron-
teerd werd als de renner, die in
de hiërarchie van de topsport
een trede lager geklasseerd
stond.

Robert Janssens, een Belgische
wielenournalist, die Merckx'
loopbaan van begin tot einde
meemaakte, heeft in zijn boek de
vele hoogtepunten de revue la-
ten passeren. De vijfoverwinnin-
gen in Tour de France, Giro d'l-
talia en Luik-Bastenaken-Luik
kregen een speciale plaats, net
als de drie wereldtitels, het we-
relduurrecord in Mexico, de ze7ven hoofdprijzen in Milaan-San-
remo, de zegetochten in Parijs-
Roubaix, noem maar op. Waar
Merckx startte, streed de concur-
rentie dikwijls voor de ereplaat-

oefenvoetbal

BUNDESLIGA
Vandaag 15.30uur:
Hamburg-Kaiserslautern
Köln-Leverkusen
Karlsruher SC-St. Pauli
Homburg-Bremen
Mönchengladbach-Dortmund
Nürnberg-Düsseldorf
Bochum-Stuttgart
Frankfurt-Uérdingen
Mannheim-Bayern München
Tweede Bundesliga:
Blau Weiss Berlin-Alemannia

Eddy Merckx, mijn levensver-
haal.Ondertitel: De ware selfma-de man als wielrenner en als za-
kenman. Schrijver: Robert Jans-
sens. Uitgeverij Helios, Kapelse-
straat 222, B-2080, Kapellen (Bel-
gië). Kostprijs 495 Belgische
francs.

W.V.
Met Merckx van start naar finish

sen.
Het boek is echter veel meer dan
alleen een verhaal over de spor-
tieve agressiviteit of de toppres-
taties uit een carrière, die acht-
tienhonderd wedstrijden en vijf-
honderdvijfentwintig zegepralen
omvatte. Eddy Merckx heeft na
zóveel jaren meer van zijn gevoe-
lens prijsgegeven dan hij ooit, op
het toppunt van zyn roem deed,
ook al besefte hij toen uiteraard
beter dan wie ook welke uitstra-
ling juist hij gaf aan de beroeps-
wielersport.

Er is een ruime plaats gereserveerd
voor de jeugdvan 7 t/m 16 jaar, op-
gesplitst in vijfcategorieën. Voor de
veteranen is er startgelegenheid in
twee groepen, boven 35 en boven 45
jaar; er is een ploegentijdrit en de
senioren completeren het program-
ma met een wedstrijd over 55 kilo-
meter. De 'dikke banden-race' is
een 'open koers' over 4,5 kilometer.
Gert Lennartz, comitévoorzitter:
„ledereen kan er aan mee doen, mits

eredivisie

vvv-az

ajax-mvv

sport kort

(ADVERTENTIE)

EEN SCHONE SCHEPPING,
EEN BETER MILIEUBELEID

Christelijke politiek houdt een zorgvuldig beheer van Gods schepping in.
Te lang hebben wij de schepping misbruikt voor de instandhoudingvan onze
consumptiemaatschappij. In plaats van een wegwerp-economie wil de SGP een
hergebruik-economie. Verder moeten er hogere milieueisen worden gesteld aan
landbouw, industrie en ven/oer. Hierbij zullen de lasten
eerlijk moeten worden verdeeld. In plaatsvan /^jY^^S.
een reiskostenforfait wil de SGP een f /\.^>*awt\.
openbaarvervoer-forfait. /r^^^C^^
Maakt u zich zorgen om /ïC/ y*^^f
de schepping?Stem danSGP. _-X*"H v^^

I X"'éÊÊr^m^f^m\\W^mmm\
m

Gereformeerde Partij

Beleid naar Woord en Wet
Voor meer informatie of aanvraag van ons verkiezingsprogramma: SGP Voorlichtingscentrum,

Laan van Meerdervoort 165,2517 AZ 's-Gravenhage. Tel 070 -46 8688/45 62 26.

Programma
betaald
voetbal
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Hofman,Smits en Diliberto met koorts in bed

Virus velt Rodaspelers
Van onze sportredactie

ftKRADE -Roda JC-trainer Jan Reker weet nog niet exactJ* elftal hij morgen op Kaalheide laat opdraven tegen de
gassende koploper RKC. De Kerkraadse selectie wordt ge-j*erd door een vervelend virus, dat al vijf slachtoffers heefts*aakt. Hanssen en Van der Waart zijn inmiddels voldoendeJseld om morgen van de partij te zijn, maar Hofman, Smitsdiliberto lagen gisteren nóg met koorts in bed.

eerste divisie

Vandaag 19.30 uur:
Willem 11-Volendam
Den Bosch-FC Utrecht
Morgen 14.30uur:
Ajax-MW
NEC-PSV
Roda JC-RKC
Groningen-Fortuna Sittard
Sparta-Vitesse
Den Haag-Twente
Haarlem-Feyenoord

RKC 4 3 10 7 9-4
Utrecht 3 3 0 0 6 6-1
MW 4 3 0 16 9-4
RodaJC 4 2 2 0 6 9-7
Fortuna Sittard 3 2 10 5 4-1
Volendam 4 2 115 5-4
Ajax 3 2 0 14 10-4
Sparta 3 1113 4-4
Twente 3 0 3 0 3 3-3
NEC 3 1113 4-5
PSV 2 10 12 7-7
Den Haag 2 10 12 2-5
Groningen 3 10 2 2 4-4
Willem II 4 0 2 2 2 6-8
Vitesse 3 0 12 1 4-*
Feyenoord 3 0 12 1 1-6
Den Bosch 3 0 0 3 0 1-8
Haarlem 4 0 0 4 0 1-fr

Limburgs dagblad sport

" Voor de start van de tijdtraining
wrijft Gerhard Berger (inzet) nog beden-
kelijk aan zijn neus, maar tijdens de
proefrondjes stuurde hij zijn vonken
spattende Ferrari tot stomme verbazing
van vriend en vijand naar de beste score
van de regenachtige dag.



Criquielion, Rolf Sörensen,
Millar, en wie weet Bauer, Da
Silva, Zimmermann en
Richard. Steven Rooks heeft
een woelig seizoen achter de
rug: kiespijn, virus,
valpartijen en
bloedvergiftiging. Meer dan
eens moest hij praktisch
weer vanaf nul beginnen.
Zoals hem volgend jaar (mét

de onafscheidelijke Gert-Jan
Theunisse) een 'herstart'
.wacht bij de ploeg-Post. Een
gesprek, aan de vooravond
van het WK, over extra
motivatie en nieuwe
impulsen, maar ook over
beleggen en.,
zwemdiploma's.

'Ik voel me door alle ongemakken enorm gemotiveerd'
Van onze sportredactie

CHAMBÉRY - Alle
aandacht voor het morgen te
verrijden WK wielrennen op
de weg voor professionals
gaat uit naar twee Fransen:
Laurent Fignon en Charly
Mottet. Zij zijn de
uitgesproken favorieten om
de regenboogtrui van
Maurizio Fondriest over te

nemen. Steven Rooks,
kopman van het
Nederlandse twaalftal, zal de
laatste zijn die hoge
inschatting tegen te spreken.
Mottet (renner van de streek)
heeft thuisvoordeel; Fignon
hunkert naar de enig
resterende goedmaker op
zijn dramatische Tourverlies
Maar Rooks realiseert zich

dat ook hem in Chambéry
een van de mooiste kansen
op de wereldtitel wacht.
Lastig parkoers, steeds
terugkerende klim. Het
beperkt het kransje
kanshebbers tot een stuk of
vijftien. Onder wie ook Le
Mond, Hampsten, Delgado,
Indurain, Lejarreta, Echave,
Fondriest, Bugno, Argentin,

Knetemann

grootste gevaar daar schuif
in het verkeer. Bogota is de
grootste chaos die je jekun
voorstellen. Maar vorige
week trainde ik in
Noordholland, en toen
knalde ik ook tegen een
vrouw op".

Drie jaar nog 'volle bak', e{[
daarna? „Dan ben ik er 32,
wordt het tijd aan iets and*
te gaan denken.Er is nog &

ander leven, hé. Let wel, d»
jetien jaarlang heel wat mOl
laten vallen: niet met
vakantie in de zomer, niet
naar het strand, niet gaan
surfen, niet naar de kroeg-

nietroken of drinken. Dat
hou je als wielrenner nog
allemaal te goed".

# Rooks sleurend aan de kop van het peloton. Morgen hoopt hij eenzelfde hoofdrol te kun-
nen vertolken.

Post; de 'siamezen werden
niet gescheiden.Raas verwijt
Rooks dat het is misgelopen,
Rooks legt de feiten in een
andere volgorde.

Wie Steven Rooks
pakweg acht jaar geleden
zou hebben verteld, dat
hij in 1990 een miljoen
per jaar zou gaan
verdienen, was door de
flegmatieke Westfries
voor stapelgek verklaard.
Een keer of vijftig het
minimumloon, een keer
ofvijftig ook zijn eerste
profcontract, honderd
maal hetgeen hij in de
bouw mee naar huis
kreeg.
Hij schuift een beetje
ongemakkelijk op zijn
hotelbed heen en weer. De
gedachte eraan maakt hem
verlegen; zijn transfer van
PDM naar Panasonic in die
kontekst te bespreken, zelfs
ietwat gegeneerd. „Vroeger,
toen we nog in Friesland
woondenwas ik een waterrat.
Ik zat altijd bij de
badmeester. Op m'n vijfde
had ik al een diploma, op m'n
twaalfde had ik ze allemaal,
tot die van bordjes duiken
aan toe. Ik waterpolode ook.
Als m'n ouders niet waren
verhuisd, had ik dit
waarschijnlijk nooit
meegemaakt. Had ik nu
baantjes gezwommen voor
medailles".

Slavernij
Vierhonderd piek voor een
Nederlands record, of
twaalfeneenhalfmille voor
twee uurtjes toeren op een
lichtlopend, vast verzetje
(binnenblad, 16 tandjes
achter) tijdens de
criteriumdans; het maakt
nogal een verschil. Rooks is,
kunnen Jan Janssen, Joop
Zoetemelk, zelfs Johan van
der Velde en Peter Winnen
deemoedig getuigen, precies
op het juiste moment
geboren. De slavernij in de
profwielersport is voorgoed
afgeschaft, wie iets kén mag
dromen van een jacht in de
Mediterranée.

De goudkoorts heeft Steven
Rooks niet veranderd.
Behalve dan, dat hij nu meer
weet dan ooit, wat hij precies
wil. Zijn aanstaande derde,
en mogelijk definitieve acte
bij Peter Post vindt hij een
logisch gevolg van zijn groei
naar volwassenheid. Hij had
een nieuwe, driejarige
uitdaging nodig om te
trachten één keer de Tour te
winnen.

Hy loopt nog eens
chronologisch langs de
laatste weken. Hij wist
tijdens de Tour al voor 100
procent, dat Theunisse zou
weggaan bij de ploeg-Gisbers
en besloot tot hetzelfde toen
hij deconlusie trok, datKelly
en Alcala wel konden
beloven een Tour voor 'de
tweeling' te rijden, maar dat
toezeggen iets anders blijft
dan doen. „Eerzucht neem je
niemand af.

Rooks: „Wie weet nog
hoeveel klassiekers Post dit
voorjaar heeft gewonnen?
Twee of drie...? Hij heeft
tegenover ons bekend, dat hij
per sé een revanche wil in de
Tour; dat is hij gaan inzien als
dé belangrijkstewedstrijd, en
die wedstrijd geeft hij aan
ons. We mogen zelf ons
voorbereidings-programma
uitkiezen".

Post, er is wat Rooks betreft
een verleden. Maar: „Ik zie
niet, waarom het opnieuw
mis zou lopen. Ik praat nu
vanuit een ander niveau, mijn
zeggenschap zal groter zijn.
Het enige probleem van Post
is, dathij nerveus wordt als er
eens iets misloopt. Maar als je
allebei met je volle verstand
te werk gaat hoeft het niet te
ontaarden".

Raas, die naar Rooks' benen
dongen, ook het buitenland
had bovenmatige interesse.
Maar o.a. de organisatie van
de Nederlandse ploegen
hield hem hier. „Ik heb nog
geen Tour gewonnen, dus ik
zit niet in de salarisklasse van
een Delgado, Le Mond,
Fignon. Als je nou over
verschillen van vijf ton
begint te praten, dan zou je
stom zijn niet voor het
buitenland te kiezen. Maar
met tien, vijftig mille,
maximaal een ton heeft het
geen zin".

Raas
Menigeen dacht, dat Rooks
naar Raas zou overstappen.
De wederzijdse flirt dateerde
al van begin '88. Hij haakte
evenwel mét Theunisse in bij

„Raas is me een beetje
tegengevallen. Voor de Tour
en tijdens de Tour zocht hn'
steeds contact, maar toen
Theunisse beter dan ik bleek
te rijden, hing hij iedere dag
bij Theunisse aan de bel. Hij
was ineens meer in
Theunisse gaan zien; wat-ie
natuurlijk mag, maar ik vond
het geen prettige praktijken.
Pas toen Theunisse hem

Dus, na drie jaar einde ~carrière? Rooks: „Ik zal ne
meteen stoppen, wil met
kleinere wedstrijden rustig
afbouwen. Zoals Knetem^
heeft gedaan. Als renner .
moetje een harde les trek"
uit wat Oosterbosch is
overkomen. Je moet een
getraind sportlichaam niet.
van de een op de andere ö
stopzetten, en het een paa'
maanden later weer even
onverwacht dwingen te ,
presteren. Dan breng je Wq
aan het schrikken, doe je'
onverantwoords".
Maar eerst nog het jj
'scheepsrecht' bij Post; d#;
maal, juiste maal? Rooks'
het ernst; hij wil er zelfs
tijdelijk voor uit
Noord-Holland verkassen
De 'expeditie'-Neerpelt . .
(België) gaat weliswaar nl
door, maar Rooks denkt e
wel hard over met zijn jj
vriendin een zomerhuis v\
buurt van Theunisse te %r
betrekken.

„Ik heb in België vier he<^grond gekocht; 3000 mete'
bouw en 1000 meter
agrarisch. Beetje als
belegging. We zouden er x
kunnen gaan wonen, maa p
heb er geen zin in om Mar*J
te laten vereenzamen, te1*
ik in feite slechts naar he j

zuiden wil om wat gezell.l^
te trainen. In WarmenhU1 *zit ik altijd maar in m'n ef'■ 4
te pieren. Daarom denkj
maar aan een poosje in d
buurt van Gert-Jan te gaa
wonen".

Chambéry

Afstomping
Rooks verwacht veel van de
komende drie jaar. Hij wil
alles in dienst van deTour
stellen. Voorbije winter
dreigde een afstomping, een
sleur. „Ik sportte wel, maar
zocht het in andere dingen:
tennis, paardrijden, vakantie.
Ik denk, dat ik nog steeds
nietop mijn maximum ben in
de tijdritten. Gisbers heeft
het over altijd tien minuten
verspelen op het vlakke,
maar als ik schematisch aan
krachttraining ga doen, moet
ik meer macht kunnen
kweken".

Rooks beschouwt de
overstap naar Panasonic als
dé impuls, die hij nodig had
om zich bijvoorbeeld medio
november, december te
pijnigen op het
rijksweg-viaduct bij
Warmenhuizen. „Drie keer in
de week er tegenop met de
grote versnelling, buitenblad
en een 13 of 12-pignon achter.
Moser deed het als
voorbereiding op zijn
werelduurrecord, Hinault
reed inzijn grote jaren ook zo
hard mogelijk tegen een berg
op tot hij omviel. De
volgende dag probeerde hij
weer honderd meter verder te
komen. Het is enorm
geestdodend, maar hetkan
zes minuten schelen in de
Tour".

Het waren niet alleen Post en

Extra kracht

Vroegere wielrenners ,(
plachten hun huis soms
naam mee te geven van »
mooiste overwinning.
'Chambéry' zou in die
gewoonte niet misstaan-
Rooks weet, dat hij norn1

gesproken de enige
Nederlander is, die zich
morgen 21 maal in de ~schaduw (?) van Fignon
Mottet tegen de Cote de „
Montagnole mag optrek*
Hij had graag een niét d°
buikgriep aangevreten
Theunisse naast zich J
geweten. „In je eentjera,
gauwer gestrest". Maar n
constateert ook: „Dat mjCi
uitgangspositie beter is
vorig jaar. Toen liep het
maandenlang op rolletje 9j
danweet jedathet op e*? $
over is. En dat gebeurde
vlak voor Ronse. Nu voe
me door al dat ongemak
enorm gemotiveerd. 0° j 5omdat het een parkoers"waarop ik één van de vu .J.ben, en de rest kansloo»
Een wereldtitel, hij zou 'een mooi afscheidscade
vinden voor PDM. Hij
benadrukt het nog maa'y
eens: „We gaan niet mev/
uit elkaar. Dan was ik °°aan Van Orsouw gaan fl p
trekken. Maar ik heb ge p
in herrie of procedures-
rijden ook nog Belgen » J
Van Holen of Museeu^',,
die Post erbij zou kunh
nemen".

Steven Rooks is content, dat
het 'pact' met Theunisse ook
dekomende driejaar is veilig
gesteld. „Je bent elkaar heel
goed gaan aanvoelen. Het
geeft een soort extra kracht,
als de een deander naast zich
weet in het hooggebergte. Al
hebben we beiden op de fiets
eigenlijk een ander
temperament, en schelden
we mekaar ook wel eens
verrot. Maar jeneemt het van
elkaar, omdat je weet dat er
niks achter steekt. Je bent
bezig elkaar te sturen.
Gert-Jan is een paar jaar
jonger, en ook een paar jaar
driftiger. Hij laat het graag
zien, dat hij goed rijdt. Dat
moet jejuistniet doen; laatde
anderen maar gissen. Bewaar
jekrachten maar tot de finale,
als je er echt wat aan hebt".

Als het aan Rooks ligt en dat
ligt het, maar hij moet de
kalender nog even goed op de
mogelijkheden bestuderen,
speelt een flink deel van zijn
Tour-voorbereiding zich
volgend jaarafop de hoogten
van Colombia. In januari
hoopt hij er al een dag of tien
naartoe te kunnen voor een
reeks klimkoersen. En dan
medio mei-juni deRonde van
Colombia, Tour de Suisse,
Tour de Francei

Zuid-Amerika, geheel
ongevaarlijk is het niet. Je
loopt er sneller een virus op
dan in Europa; PDM-renner
Frank Kersten heeft dit
voorjaar weken op het randje
gelegen, is er maanden door
geveld geweest. Rooks: „Ze
hebben daar ook vijfsterren
hotels. Als je gaat moetje
natuurlijk elkrisico
uitsluiten. Ik denk dat het

Rooks vindt impuls
" Steven Rooks: „Op het parkoers van Chambéry ben ik één van de vijftien kanshebbers. De rest is volkomen kansloos".

duidelijkmaakte dat het Post
werd, begon hij mij weer te
bellen. Beetje laks, want toen
had ik al met Post gesproken
en was de zaak voor mij
over".

De 'broederschap' was
meteen gered, publicitair
voor elke partij
ogenschijnlijk ook de beste
constructie. Het was niet het
absolute uitgangspunt; twee
keer een miljoen (wordt
gezegd) is immers niet voor
iedere sponsor haalbaar.
Maar het samen-blijven had
veruit hun beider voorkeur.

Zaterdag 26 augustus 1989 " 22
Limburgs dagblad sport



Zaterdag 26 augustus 1989 " 23

De zilveren springers
komen terug in de Rijn

# Zo stellen we
ons de zalm voor:
met grote spron-
gen tegen een
stroom versnelling
op, naar de paai-
plaats. Op defoto
zijn trouwens zal-
men uit de Stille
Oceaan le zien,
een aan 'onze'
zalm nauw ver-
wante soort.

l-010
BENELUX

PkliSS

H' Bet verhaal gaat dat dienstmeisjes aan het eind van
e negentiende eeuw pas dan bereid waren een baan te

als ze de garantie kregen dat ze niet vaker
Ur> twee maal in de week zalm moesten eten. Als het. 'et waar is, dan is het in ieder geval een mooi bedachte
Stratie bij de ongelooflijke overvloed aan zalm die in
e tweede helft van de vorige eeuw de Rijn tot de

rivier ter wereld maakte.
f

vatuat moment ging het al rap
v.r£atwaarts. Nog voor de opkomst
yJ1 de grote industrieën langs deri-
°di en Z'^n z'Jtykken, nog voor dePKomst van de grote metropolen
l n de oevers en nog voor dat de
JJ Cr*-'n hun landerijen rijkelijk be-
L°oiden en besproeiden met, nstmest en landbouwgif, nog

die tijd was het al grondig mis
b.' de stand van Salmoniden in de

w. , noë VOür onvoorstelbare hoe-
c e'heden uiterst geniepige chemi-
tr'en en zware metalen en de ex-
Vj 'tenten van mens en dier de ri-
v r zuurstofloos maakten en hemr: onderden in het grootste open
Ij: ['I van de wereld, nog voor die
j"Was de laatste zalm al beland op
y *altnmarkt van Kralingseveer,
Lür nog rond 1900 blijkens een
k° ait de oude doos zalmen tot een
[ 'cht van een kilo of vier te koop

*en, zover het oog reikte.

,^<- de zalm - en de forel en alle. aere verwante soorten roofvissen
-!en we''swaar Pr'Js °P zuur-

j>r 'rijk en schoon water, van nog
Iq kr belang is een vrije toegang
te kristalheldere beekbodems met

..rindbedding, waarin het goed
(l^jeii en eieren leggen is. De ge-

kt* 'olijke kanalisering van de Rijn
L^ bouw van sluizen en stuwen in
I). hele stroomgebied maakten die

Plaatsen ontoegankelijk voor
t Zilveren springers, en daarmee
k? voor de zalm de 10l er vanaf.
|J verdween, voorgoed, dacht
jjl- ln 1915 werd nog 500 ton aan-

bid, in 1940 nog 20 ton, en vlak
_.

na 1950 werd de laatste Rijnzalm
gevangen. Het heeft dus nog lang
geduurd want in 1913 waren de
meeste paaipiaatsen al onbereik-
baar. In 1953 verdween de laatste,
door de bouw van het zijkanaal
door de Elzas en de verstuwing van
de Moezel.

door

j santé brun i
Sindsdien moest je naar Noord- ,
Noorwegen of naar Alaska, of naar
de afdeling ingeblikte vis in de su-
permarkt, om zalm te zien. (ln
Alaska is het trouwens een andere,
zij het nauw verwante vissoort).
Toch was in het midden van de vori-
ge eeuw al bekend hoe jezalm moet
kweken, maar veel a. ndacht werd
er niet aan besteed: er was 'wilde'
zalm genoeg. Pas de laatste jaren
worden ze op enige schaal gekweekt
en kun je weer zien bij de visboer,
vaak met een loodje in het 'oor' met
'Norway' er op.

En intussen groeide het image van
de zalm als een symbool van een
schone rivier, zoals de grote panda
het symbool is van een onbedreigde
natuur. Op de Theems in Engeland
schijnen alweer zalmen gesigna-

leerd te zijn, die zouden vanzelf zijn
teruggekomen. Als maatstaf voor
de reinheid van de Rijn is al jaren
geleden de terugkeer van de zalm"
genoemd. De zeeforellen die in Ne-
derland worden gebruikt als kweek-
materiaal voor proefnemingen, zijn
trouwens in de Maas gevangen.

Maar als we er op moeten wachten
tot de zalm vanzelf terug komt, dan
zullen we nog zeer lang kunnen
wachten, aldus dr Lex Raat, hoofd
van de afdeling onderzoek van de
Organisatie tot Verbetering van de
Binnenvisserij in Nieuwegein; zijn
organisatie is al enige tijd bezig met
onderzoek naar de omstandigheden
waaronder zalmen en forellen weer
volop in Maas en Rijn zouden kun-
nen voorkomen. Vanaf september
start een project dat gericht is op de
Rijn. OVB heeft van het Zwitsers
chemisch bedrijf Sandoz een half
miljoen gulden gekregen voor een
project dat ruim drie jaargaat du-
ren, en waarvoor OVB - een orga-
nisatie die grotendeels wordt be-
taald door de sportvisserij - al de
grondslag heeft gelegd.

Een andere organisatie, die 135.000
gulden kreeg uit het Sandoz Rijn-
fonds, het International Centre for
Water Studies, heeft onder leiding
van ir Jan Dogterom oa. al vastge-
steld dat de Rijn sinds enige tijd
weer een 'normaal' zuurstofpeil
heeft; goed voor de vis, goed voor
het zelfreinigend vermogen van de
Rijn. De rivier, zegt Dogterom,
komt langzaam uit het diepe dal
waarin hij zich in de eerste jaren ze-
ventig bevond. „Maar helaas heb-
ben we de laatste jaren geen daling
meer mogen waarnemen van de
hoeveelheidzware metalen in het
water," zegt Dogterom, wiens orga-
nisatie de laatste jaren vier expedi-
ties op de Rijn en zijrivieren uit-
voerde. Op tientallen plaatsen waar
afval in het water wordt geloosd
werden uitgebreide proeven ge-
daan, en daarbij bleek dat met
name de zijrivieren als Neckar en
Mam flink bijdragen aan de belas-
ting met zware metalen. Volgend
jaarzomer gaat Dogterom weer.

Maar die vervuiling, die was dus
niet de belangrijkste oorzaak van
het verdwijnen van de zalm en de

" Deze zeeforel, nn stamvader van tienduizenden zeejorellen in de
experimentele kwekerij van OVB in Lelystad, werd ooit gevangen in
de Maas.

" Het Middenlimburgse riviertje de Swalm, waarin idealepaaiplaat- ,
sen voor zalmen en forellen te vinden zijn.

" Dr Lex Raat: een andere rivier, een andere zalm

forel. De vis kan niet meer naar de
paaiplaatsen komen, daar gaat het
om. Wat te doen? „We zijn al enige
tijd bezig met proeven in Neder-
landse rivieren en beken die ge- "
schikt zijn als paaiplaats." zegt
Raat. „ln de Achterhoek en in Mid-
den-Limburg, bijvoorbeeld. We
hebben daar interessante resultaten
bereikt." Het is de bedoeling dat de
op die plaatsen uitgezette jonge zal-
men en zeeforellen ooit naar zee
zwemmen, en dan om te paaien te-
rug zullen komen naar de plaats
waar ze ooit werden uitgezet, een
Nederlandse beek dus. Want uit
vroeger onderzoek is al gebleken,
dat de zalm terugkeert naar de
plaats waar hij zelf als kind 'ge-
speeld' heeft; hij heeft niet, als de
paling, een geheugen voor de plaats
waar zijn voorouders paaiden. Het
is dan de bedoeling dat de zalm zelf
voor zijn verdere voortplanting
zorgt. Als dat allemaal lukt is de
Rijn zelf aan de beurt, en zullen de
zalmen het 'hogerop', tot aan
Schaffhausen toe, moeten gaan zoe-

"ken.
„De zalm die ooit weer in de Rijn
terugkomt zal nooit meer de oor-
spronkelijke Rijnzalm zijn," zegt
Raat. „Niet alleen omdat die ge-
woon niet meer bestaat, maar voor-
al omdat de Rijn de Rijn van vroe-
ger niet meer is." Een andere rivier,
een andere zalm, ook dat is al lang
bekend. Er zijn zalmen die vanuit
Zweedse rivieren komen maar
nooit de oceaan op gaan, er zijn
zelfs zalmen die heel tevreden zijn
met het Zweedse meer waarin ze
permanent leven; maar de Rijnzal-
men gingen vroeger op volwassen
leeftijd de oceaan op en mengden
zich vrolijk met hun Noordameri-
kaanse soortgenoten - om na ver-
loop van tijd terug te keren naar
hun geboortegrond.

Een onderdeel van Raat's project
is: het vinden van een zo goed mo-
gelijk in de Rijn en zijn zijrivieren
passende zalmvariëteit. „Vroeger
bestond de zalmbevolking van de
Rijn feitelijk uit een aantal 'stam-
men', die allemaal hun eigen paai-
plaatsen hebben. Daar moeten we
weer naartoe."

De zalm gebruikt de rivier waar hij

tegenop zwemt naar zijn paaiplaats
- soms lijkt het wel: hoe meer ob-
stakels hoe liever - nauwelijks als
voedselbron, maar alleen als een
soort 'snelweg. Hoewel de vis gro-
te obstakels en snelle waterstromen
kan overwinnen (het is ook een
vorm van selectie: alleen de sterk-
sten krijgen nageslacht) zijn sluizen
en stuwen onoverkomelijk. Er is al
veel geëxperimenteerd met vistrap-
pen, maar ook daar is nog veel stu-
dies naar nodig. „Een gezellig vi-
strapje maken kan iedereen wel."
zegt Raat. „Maar een vistrap die de
zalm ook kan vinden en wil gebrui-
ken is wat anders. Hij kiest \ermoe-
delijk de sterkste stroom, en als die
naast de vistrap loopt, dan zwemt
de vis naar de stuw en niet naar de
trap... Momenteel worden de resul-
taten met vistrappen bestudeerd die
in Frankrijk zijn geboekt.

Daarna komen de paaiplaatsen, die
beslist ondiep en kraakzindelijk
moeten zijn, en een grindbodem
hebben, want de jongezalmen blij-
ven er enkele jaren wonen. De wa-
terstand is er vaak veel te hoog ge-
worden, het water is soms vuil, het
grind is er weggebaggerd. Er zijn
nog problemen genoeg.

Het is duidelijk dat veel internatio-
nale samenwerking nodig is om het
project te doen slagen. Raat is er
overigens niet pessimistisch over, al
is het niet uitgesloten dat Sandoz
over een paar jaar nog eens over de
brug moet komen. De vice-voorzit-
ter van de Raad van Bestuur van die
onderneming, dr Hans-Peter Sigg,
wilde deze week op een persconfe-
rentie in Zürich nog niet zeggen, of
zijn fonds, dat oorspronkelijk 10
miljoen Zwitserse francs bevatte,
na uitputting weer wordt aange-
vuld. Maar de 'Wiedergutmachung'
van het Schweitzerhalle-incident uit
1986, waarbij met bluswater tonnen
bestrijdingsmiddelen van Sandoz in
de Rijn terecht kwamen, levert het
chemisch concern zoveel positieve
publiciteit op, dat ook de OVB de
toekomst met vertrouwen tegemoet
gezien mag worden. De Hollandse
sportvisser staat, vermoedelijk tot
zijn "verbazing, hand in hand met de
Zwitserse chemiegigant te zorgen
voor de terugkeer van de zilveren
springers in de Rijn...

Limburgs Dagblad vrijuit
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045-719966

In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermistgevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken onroerend goed' ’ 1.40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bednjven/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
er illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'Vermist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr.', 'Kontakten/Klubs',
'Huwelijk/Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITENDtegen 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 B.T.W.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en/of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261 .000
personen van 1 5 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 15*599

___^______^___^__

-
Vermist/Gevonden

Verloren te Hoensbroek A- Met een PICCOLO in het
kerstraat een GOUDEN ring Limburgs Dagblad raakt u
met steentjes. Indien ie- uw oude spulletjes 't snelst
mand deze gevonden mocht kwijt. Piccolo's doen vaak
hebben, bel dan tel. 045- wonderen... Probeer maar!
252427. Tel. 045-719966.

Mededelingen

oproep
wil iedere crediteur en/of belanghebbende die een geza-

menlijk onderzoek wensen in
het faillissement van e.k.m.

Elias b.v. en Elias
kabelwerken b.v.

zich schriftelijk melden aan: van Elk, Postbus 26, 6550 ZG
Weurt.

Zaterdag 2 september as.
verschijnt het

Limburgs Dagblad
huis-aan-huis

ifi (Je gehele Oostelijke- en Westelijke Mijnstreek (Cebuco-
gebieden 45 en 49) in een

oplage van 192.000 exemplaren
Dat betekent: zaterdagmorgen 2 september het Limburgs
Limburgs Dagblad bij zon 110.000 huishoudingen EXTRA

in de bus, ZONDER EXTRA KOSTEN voor uü!
Haak dus op zaterdag 2 september in met uw advertentie!; Bel voor meer informatie of uw advertentie-opdracht. 045-739380.

Extra oplage, extra bereik,
géén extra kosten!!!

Personeel aangeboden

Gedipl. Meubelmaker
20 jaar met ervaring, Sjarige opleiding St. Jansberg te
Maaseik zoekt werk in klein ambachtelijk meubelbedrijf of
restauratieatelier. Br. o.nr. 81768, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP, Heerlen.
AANNEMER realiseert voor
u alle nieuwbouw, verbou-
wingen, renovatiewerken.
Referenties aanwezig. Tel.
04490-49787, 19.00-21.00
Uur.

Voor al Uw BOUW-
PLANNEN; Ontwerp, begro-
ting, berekeningen, vergun-
ningen en subsidie aanvra-
gen. Tel. 045-460392.

" WERKSTER biedt zich aan
voor maandags en vrijdags
van 8.30 tot 11.30, omg.
Kerkrade-W. 045-412401.
Huish. hulp, kinderoppas,
ADM. MEDEWERKSTER
kan werk aannmenen. br.o.
nr. B-1764, L.D., Postbus
3100,6401 DP, Heerlen
KINDEROPPAS voor de
avonduren. Bel. voor 12 uur.
04492-2998.

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
4uto schrijf dan direkt naar M & PAfd. P.Z. Postbus 9594, 4801 LN Breda.

Motel Stem Urmond vraagt
enthousiaste weekend- en avondhulpen voor bediening en

afwaskeuken. Min. leeftijd 18 jaar.
3 Tel, reacties 04490-38573.

Wilt u zelfstandig worden
Mini cartrax

; Concept wordt voor u geregeld. Ook bestaat de mogelijk-
heid dit als bijbaan te beginnen. Voorwaarden:

telefoon, auto, eenmalige kosten, kapitaal ’ 5.000,-.
Maak gebruik van deze kans
Neemt u contact met ons op

Vanaf zaterdag 9.00 tot 12.00 uur.
H K Exploitatie, maatschappij

Kerkstraat 65 A, Dicteren, 04499-4510.

In ons bedrijf is plaats voor

Slager - Slagersleerling
Sollicitatie naar tel. afspraak tussen 8 en 18.00 uur

Tel. 04490-43702.
Jean Baggen,

Burg. Lemmenstr. 8 Geleen.
Confectie-atelier MURA B.V. Maasheuvel 42

6116 BT Roosteren vraagt:

Naaister
Strijkster

Kandidaten dienen over voldoende aterlierervaring
te beschikken.

Leerling naaisters
Leeftijd t/m 19 jaar.

Gaarne uitsluitend telef. reacties onder nr. 04499-1142
Vroom & Dreesmann Heerlen kan in de komende

maanden op tijdelijk basis enkele enthousiaste
en representatieve
Seizoen- en

donderdag/zaterdag hulpen
plaatsen. Leeftijd voor seizoenshulpen bij voorkeur

17-23 jaar en voor do/za-hulpen 18-19 jaar..
Werktijd voor seizoenhulp gemiddeld 20 uur p.w.

wisselende dagen en voor do/za-hulp de donderdagavond
en de zaterdag.

Sollicitaties bij de personeelmanager, mevrouw L.
Bemelmans, op woensdag 30 augustus tussen 10.00-

-12.00 uur en 14.00-17.00 uur en op donderdag 31
augustus tussen 14.00-16.00 uur en
17.30-20.00 uur pand Promenade.

Voegersbedrijf H. Knubben
heeft direct werk voor:

Ervaren voegers/koppenzetters
Goede salariëring. Inl. 045-411431.

Gako
is en winkelketen in Dames- en Herenmode met

momenteel 34 vestigingen in Nederland.

Gako
zoekt voor haar nieuw te openen vestiging

Zuid-Limburg
FiNaalhouder(ster)

met ervaring

Ass. Filiaalhouder(ster)
met ervaring

Gako's bedrijfsstrategie: grote verkoop, lage prijzen.
Gako presenteerd 2 kostuums halen, 1 betalen.

De grootste kollektle kostuums van Nederland tegen de
laagste prijzen en een enorme keuze in dameskonfektie.

Omzet, dat is Gako
Een en ander brengt met zich mede, dat de mensen

diewij zoeken moeten beschikken over:
dynamiek en doorzettingsvermogen en ervaring.
Kort en goed: moderne flexibele zakenmensen.

Leeftijd vanaf 25 tot 45 jaar.
Reageer snel, schrijf voor een afspraak naar:

Gako hoofdkantoor:
Gako Mistergroep

Kon. Wilhelminaplein 12-14
1062 HK Amsterdam

S.v.p. met pasfoto, t.a.v. Dhr. E. Corver.

Dakdekkers gevraagd
Ervaren zelfstandig werkende pannendekker

en leerling bitumineuze dakdekker/pannendekker
direct te plaatsen.

Sollicitaties tussen 18.00 en 20.00 uur. Tel. 045-228724.

DE KLOE -^OIRSBEEK B.V. «fl
1 _»_ VS»K

04492 - 17 99
Provincialeweg Zuid 96, 6438 BH Oirsbeek.

Jonge dynamische supermarkt vraagt
medewerkster/cassière m/v

min. 24-30 uur p.wk. Onze eisen: klantvriendelijk, liefst
enige ervaring, leeftijd 16-18jr. Bellen voor soll. op vrijdag
25-8, 16-17 uur. Maandag 28-8 van 15-17 uur.

Tel. 045-416185.
Met spoed gevraagd

1e automonteur
met alle benodigde diploma's, liefst met ervaring, moetzelfstandig kunnen werken. Alleen na tel. afspr.

04490-20303 Autobedrijf Wolters Heerlenerweg 39 Sittard.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

Produktiemedewerkers m/v
van 18 tot 65 jaarvoor een bedrijf in Roermond die zelf wil-len bepalen hoeveel uur per week ze werken. Denkt u aan
8 uur of alleen deweekenden? (geschikt voor studenten) of
voelt u meer voor 40 uur? Allekan. Wij bieden een afwisse-
lende baan in ploegendienst, goede salariëring en reis-kosten vergoeding. Voor vervoer kan worden gezorgd.

Voor informatie:
04490-14222, Mariëlle Schutgens

Sittard, Rosmolenstraat 4.
Gezocht

Inwonende gezelschapsdame
ter verzorging van alleenstaande, bejaarde dame

Br.o.nr. 801709 LD Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Gezocht : ondernemende dames!
Onze organisatie van afslank- en figuurcorrectiestudio's inde Benelux, zoekt ondernemende dames, die door per-
soonlijke inzet en met ondersteuning van de licentiehou-
der, een studio zelfstandig leiden en een goed inkomen

willen verdienen.
Aangeboden wordt:

1. figuurcorrectie met gegarandeerd succes
2. gepatenteerde(Zwitserse) licenties

3. gebiedsbescherming
4. interne opleiding

Ziet u dit als uwkans om een eigen onderneming te startenneem dan voor informatie en referenties contact op met:
DUO Beheer BV, Vrijthof 168 te Maastricht.

Tel. 043-250540.

Als u het graag gezellig maakt
dan hebben wij een
leuke baan voor u!

Fair Play zoekt representatieve vrouwen, die graag ziendat de mensen plezier hebben en die ervan houden een
hartelijke, gezellige sfeer te scheppen.

Herkent u zich hierin? En bent u tussen de ca. 25 en 40jaar?Dan is de functie van gastvrouw in een van de FairPlay Amusementscenters in MAASTRICHT of HEERLEN
misschien de perfecte baan voor u.

U assisteert de beheerder, doet zo nu en dan cassièrewerk
en verzorgt een hapje en een (alcoholvrij) drankje. Maarhet allerbelangrijkste is dat u, door een gastvrij en vriende-

lijk optreden, meewerkt aan een prettige sfeer.
Omdat de Fair Play Amusementscenters 7 dagen per week
geopend zijn, beschikken ze over een team van meerdere
gastvrouwen. Hierdoorkan met persoonlijkewensen reke-ning worden gehouden en zit u niet perse vast aan een
40-urige werkweek. Wél horen er weekenddiensten bij enzult u, bij vakantie of ziekte, soms in moeten springenvoor

een collega.
Fair Play is een grote onderneming, die in heel NederlandAmusementcenters exploiteert. Als medewerkster van Fair
Play bent u verzekerd van goede socialevoorzieningen en

verdient u een uitstekend salaris.
Interesse? Stuur daneen sollicitatiebrief met recente pas-

foto. Vermeld in rechterbovenhoek FPI.
Directie Fair Play BV

Tunnelweg 112, Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade.
Dan nemen wij zo vlug mogelijk contact met u op.

Gevraagd
Arts

voor inseminatie-centrum.
Werktijden voornamelijk 's morgens.

8r.0.nr.0. B-1794 L.D. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Voor direkt gevraagd

Ervaren Chauffeurs
Fa. Gebr. Bleijlevens, Industrieterrein "De beitel", Heerlen

Telefoon 045-420012

Kapper/ster
gevr. moet zelfst. kunnen
werken, creatief zijn en

event. leiding kunnen geven
Lft. t/m 25 jr. Br.o.nr. B-1719

LD., Postbus 3100, 6401
DP, Heerlen

Lasbedrijf
Bert Bloemberg

zoekt
A- en E-lassers (foto)
Monteurs en pijpfitters

Tel. 045-271791

Kapper/Kapster
gevr. Inl. Tel. 04490-53313.
In ons bedrijf is plaats voor

Slagersgezel
plm. 20 jr. Soll. na tel. af-
spraak, tel. 045-452586
Slagerij Herm Mickartz,

Markt 40, Kerkrade.
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.
Gevr. ELEKTROMON-
TEURS en hulpm. Elektro
Ophelders, 04490-12256.

Taxi CHAUFFEURS ge-
vraagd voor door de week
en weekend. Pers. aan-
melden Putstr. 103, Bom.
COLPORTEUR m. eig. ver-
voer v. leesport., ook part-
time. Sol. uitsl. schrift, aan:
Leesmap Bakker, Hoogstr.
78, 6373 HW Landgraaf.
CLUB 2000 kan nog meisjes
plaatsen. Goede verdiens-
ten. Werktijden in overleg.
Ook evt. alleen voor week-
enden. Tel. 04490-42315.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Gevr. vakbekw. SYSTEEM-
BOUWER met erv. v. wan-
den en plafonds, die zich in
staat acht als bedrijfleider te
fungeren. Tel. 045-229529/
229548. '

DAMES gevr. voor Privé en
Escort. Br.o.nr. B-1721 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen.
Spontaan MEISJE gevr.
voor goedlopende Club.
Info: 04499-3828.
PCM heeft werk voor PIJP-
MONTEURS, bankwerkers.
Ervaring vereist. Tel. 043-
-474828.
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.

Personeel gevraagd
Gevr. LEERLINGKOK MA/,
Wapen van Sittard, Tel.
17121. 'Nette FRITUREHULP MA/
gevr. tot plm. 20 jr. Melden !na tel, afspr. 045-222728.
Voor direct gevraagd erva-
ren SCHOENENVER- 'KOOPSTER voor ca. 30 uur !
per week. Leeft. ca. 25-30
jaar. Modeschoenèn André
Coolen, Kouvenderstr. 37
6431 HA Hoensbroek. Tel.
045-212171. i
Gevr. HULP in de huishou- ]
ding voor 2 ochtenden p.wk. .Tel. 04405-1430. i
Leerling LOODGIETERS en 'cv-monteurs gevr. Te bevr. 'Instal. bedrijf J.P. Hogen- \boom BV, Hoogbrugstr. 13 'Maastricht. 043-210518. !
Nette JONGEN gevr. voor 'groente- en fruitbedrijf !(markthandel), 5-daagse .
werkweek. Tevens vragen i
wij nog inpakkers voor en-
kele uren per dag. Soll. aan: :
L. Ruiter, Ir. de Katstr. 2, i
6446 ST Treebeek. i
Part-time VERKOOPSTER ;
gevr. Slagerij te Sittard. Inl.
na 19 uur tel. 04490-34317. !
Guus van Sloun Slagerijen,
Arntzstr. 3, 6176 EG,
Spaubeek
Gevr. nette zelfst FRITURE- 'HULP 1 è 1 avond. p.w. Na !18.00 uur uur 045-352560:
Gevr.: POETSHULP voor 5
è 6 morgens in de week voor ''t schoonmaken van een .
club. Lft. ca. 35 jr. Br.o.nr.
B-1742, LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
VERKOOPSTER full-time
gevr. voor onze slagerij te :
Heerlen. Leeft. 17-19 jr.
Mavo-opleiding. Liefst met
enige verkoopervaring. Bent
U geïnferreseerd. Kom dan
even langs of bel voor een
afspraak. Slagerij Van Me-
lick, Promenade 52 Heerlen.
Tel. 045-710257.
Wouters-Sanders Delica-
tessen & Wijnen BV, vraagt ,
met spoed 'n gemotiveerde i
allround MEDEWERKER/ ■STER met ervaring in en ikennis van het delicates- <senvak. Eventuele opleiding iin de branche strekt tot aan- |
beveling. Tel. 045-714116. |
Gevr. WINKELSLAGER, le- '■rend daarvoor ca. 25 jaar. 'Keurslagerij J. Keulen te 1
Hulsberg. Tel. 04405-1324. ,
1e DAMES en herenkapper '(ster) gevr. tot 21 jr. Tel. ;
04490-21389. ',1e KAPSTER gevr. voor 4 .
dagen p.w. Vlot en zelfst. ty- j
pc, met ruime ervar. in mo- |
dern salonwerk. Te bevr. .
kapsalon Paul 04490-75449
Elsloo.
CHAUFFEUR gevr. voor j
vrachtwagen. Claessen BV, .
Horselstr.s, Nuth. Tel. 045-
-242900 \
Met spoed gevraagd all- j
round TIMMERMAN, met ,
ervaring. Aann. bedr. Piet (
Jacobs BV, Hoensbroek. ,
045-212095. j
FRITUURHULP gevraagd, j
Tel. 04756-3222 b.g.g. 3010 ,
bellen tuss. 12.00-20.00 uur |
Brood en BANKETBAKKER 'gevraagd. Leeft. 18-20 jaar.
Bakkerij Cardinaals, Steen-
str. 11, Limbricht. Tel.
04490-16110.
Gevr. HUISHOUD(ST)ER of
echtpaar voor rooms katho-
lieke-pastorie in de regio
Heerlen. Br.o.nr. B-1751
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Uitgaanscentr'. Globe vrgt:
Erv. BUFFETHULP v.a. 20 jr
voor 2 a 3 avonden in wee-
kend. Tel. 04490-79297.
MAGAZIJNBEDIENDE
gevr.'te VOERENDAAL. Br.'
o.nr. B-1789, LD., Postbus
3100,6401 DP Heerlen.

Gevr. KAPPER/STER v. di.
t/m za. full-time. Diploma
vereist, Engelse taal vereist.
Schinnen Amerikaanse ba-
sis.Tel. 04493-7312.
KINDEROPPAS gevr. liefst
woonachtig omg. Geleen,
voor enkele malen p.wk. Tel.
04490-45249 na 18.00 uur.
Personeel gevr. voor het
plaatsen v. HEKWERKEN.
Leeft, onbelangrijk. Liefst
i.b.v. rijbewijs. Pers. aan-
melden zaterdagmorgen
tussen 09.00-12.00 u. Sta-
tionsstr. 120 Hoensbroek.
Gym.ver. TAC Simpelveld
vrgt. met onmiddellijke in-
gang LEIDER voor jongens-
en herenafd. Training vrij.
van 17.00-18.30 uur. Tel.
045-443995.
PORTIER gevr. voor zon-
dagavond voor disco in Echt
Tel. 04754-81782.
Gevr. lieve oudere DAME
voor dagelijkse opvang van
2 kinderen na schooltijd en
ged. vakanties en lichte
huish. werkzaamheden.
Schrift. reacties o.nr.
B-1771 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
DAMES de kinderen weer
naar school, tijd over? Dan
leuke bezigheid en bijver-
diensten met cosmetica. Inl.
04490-33199.
Kapsalon de Geus vraagt 1e
KAPPER/STER. Niet ouder
dan 27 jr. Tel. 045-714283
(tussen 15.00-16.00 uur)
Gevr. part-time VERKOOR-
STER met ervaring. Bakkerij
Heijnen, Nieuwenhagerstr.
80, Landgraaf. Tel. 045-
-312276.
Aann.my. zoekt voor direkt
en indirekt ploegen METSE-
LAARS, beton- en aftim-
merlieden, ijzervlechters, gi-
bozetters, stukadoors, lood-
gieter, goede soc. voorzie-
ningen en goede verdienst-
mogelijkh. Voor ml. tel.
04902-15061.
ALBERT HEYN zoekt voor
filiaal in Sittard, enthousia-
ste medewerkers M/V voor
de vulploeg op dinsdag en
donderdagmorgen van
07.00 tot 09.00 uur, max.
leeft. 19 jr. Belangstelling?
Stuur dan uw schriftelijke
sollicitatie naar Albert Heyn
Walstr. 71, 6131 CV Sittard,
t.a.v. Mevr. Strijkers.
ALBERT HEYN zoekt voor
filiaal in Sittard , enthousia-
ste en representatieve me-
dewerkers M/V voor het ver-
vullen van part-time werk-
zaamheden, door de week.
Max. leeft. 19 jr. Belangstel-
ling? Stuur dan uw schrifte-
lijke sollicitatie naar Albert
Heyn Walstr. 71, 6131 CV
Sittard, t.a.v. Mevr. Strijkers.
Met SPOED gevr. metselco-
lonnes en betontimmerco-
lonnes. Goed loon en soc.
voorzieningen. 045-426454.
MEISJE of vrouw gevraagd
voor rijdend kaasbedrijf op
de markt, voor alle voorko-
mende werkzaamh. tel.
045-352406.
MEISJE gevr. oor IJssalon
voor zat en zond. en voor de
hele week. Tel. 045-352406
ALBERT HEYN zoekt voor
filiaal in Sittard, vriendelijke
en representatieve mede-
werkers M/V voor de koop-
avond en of zaterdag, max.
leeft. 19 jr. Belangstelling?
Stuur dan uw schriftelijke
sollicitatie naar Albert Heyn,
Walstr. 71, 6131 CV Sittard,
t.a.v. Mevr. P. Strijkers.
GARDEROBEHULP cq
muntenverkoop M/V ge-
vraagd tel. 045-222250.
Belg. bouwbedrijf vraagt met
'spoed indiensttreding van
VOEGERS. Goede verdien-
sten. Voor Belië, omg. Luik.
09.32.11.521919, na 16 u.

Gevr. VERKOPER/STER
voor hele of halve dagen,
liefst met ervaring in de ju-
weliersbranche. Soll. na tel.
afspr. juwelierBrull, tel. 045-
-417041. 'Dansorkest zoekt met spoed
DRUMMER en Toetsenist.
Tel. 045-750355.

Gevr: OPPAS aan huis voor
6-jarig meisje. Wijk Gies-
sen-bautsch Heerlerbaan.
Dag, na school 045-421579.
BEZORGERS gevr. voor
Geleen, Schinnen, Amsten-
rade en Oirsbeek. Om op
maandag te bezorgen. De
Sprinter, tel. 045-254926.

Bouwmaterialen

Vloertegels
30 x 30, I-keus ’ 27,50 p.m 2
30 x 30, 11-keus ’ 17,90 p.m 2
20 x 20, I-keus ’ 26,50 p.m 2

Tevens 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-
weg 18, Geulle. 043-641044
DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 ltr.
per uur, ’198,-. Jo Knops,
Rijksweg Zd 195, Sittard.,
Tel. 04490-12718.
Olympia BETONMOLENS
140 ltr. ’595,- mcl. BTW,
190 ltr. ’995,- mcl. BTW.
Ook voor verhuur. Collé,
Nusterweg 90 Sittard. Tel.
04490-19980.
Partij eiken BALKEN v. 2 tot
6 m. 24x24. Tel. 045-
-721336.
Termopeen RAMEN 3x2400
mm x 1025 mm, 2x1050 mm
x 1025 mm, tel 045-314373
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.
Te koop KINDERKOPJES
10 x 10. Tev. kozijn draai-
kiep, mcl. dubbelglas, h x b
1,78x98 Tel. 04458-1763.
Grote VERKOOP wegens
opheffing Constructiebedrijf.
Alléén maandag op 28-08-
-'B9 van 10.00-16.00 uur.
Verkocht wordt: hogedruk
verfspuit; hydrolyse kraan
op truck; vuilwaterpompen;
snijbranders met flessen en
wagen; lasapparaten; mo-
biel lasapparaten met die-
selmotor; CO2 lasapparaat;
electrodenkast met grote
partij electroden; plaatwals-
machine; buigmachine;
steekbank; ijzerzaag-
machines; grote partij snij-
apparatuur; bouten; moe-
ren; SKF lagers en lager-
steunen; olietanks 5.000 ltr.
Verkoopadres: Berghaven 3
Grevenbicht. Inl. Tel. 045-
-723142.
Te k. eiken BALKEN en
Merbau buitendeuren 78 x
201,5 en 2m3 droog noten-
hout, 045-751853 na 12 uur
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

Reparaties

Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

Hobby/Doe het zelf
MARKLINTREINEN HO ge-
vr. met veel toebeh. Spoor O
(1902-1955) t. hoge prijs.
Tel. 04195-1564 (na 18.00
uur).
Te k. Scheppach FREES-
HULPSTUK. Tel. 045-
-751853 na 12 uur

SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantqormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Fax Autronic Fax
va. ’ 59,- per maand.

Kopen: nu ’ 750,- voordeel.
Autronic, 04492-3888.

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.

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.
j

Telefoon 04490-23738 / 04498-54510.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivefti kogel-

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

Legbord en palletstellingen,
nieuw en gebruikt, uit voor-
raad leverbaar. BLOK-IN-
TERREK BV, 010-4378800.
Ook vert. in Nrd-Brabant/
Limburg.
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

Niet lang hellen STADS-
BEURS bellen!!!
Te k. UNINIBIND Bind-
machines met gratis 100
mappen naar keuze ’ 395,-.
Rockmart, Kissel 46a Heer-
len. Tel. 045-723142.
Te k. GEBAKSVITRINE
(gekoeld) ’350,-; bonbon-
toonbankvitrine ’ 250,-.
Samen in een koop ’ 500,-.
Tel. 045-411663.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bedrijven/Transacties
Te k. veeg-zuigmachine, e-
lec, Fabr. Hako, type 1000
E, 91 cm., nieuwe accu's en
acculader. 045-414021.
Te k. vrijst. ruim WOON-
HUIS met frituur in Heerlen.
Br.o.nr. B-1745, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Wegens dubbele zaken
aangeb. zeer goed lopende
VERSZAAK omg. Heerlen
met veel AGF. Br.o.nr.
B-1769, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

ZPrqficia-t!
r ANITA, hartelijk gefeliciteerd

" met jouw 24e verjaardag.
iToegewenst van Jos, kleine
i Nicolle, Pap, Mam, Josette

en Thijs.

Proficiat

- MmmmmWk
Opa Lutz met je 67e ver-

jaardag. Ketie, kinderen en
kleinkinderen.

Proficiat
van Jet, Ettiene, Angelique

MARC, van harte gefelici-
teerd met het behalen van je
bul en we wensen je veel
succes voor de toekomst.
Petra en Bert Reulen, Wei-
ten. Mia en John Nijhuis,
Heerlen.

Proficiat Mare
Met het behalen van jeBUL
en veel succes voor de toe-
komst. Oma Ria Gorissen

en Dhr. J. Quaedvlieg.

Proficiat |

Mare, met het behalenv' I
je bul en veel suc^^Hgewenst voor de toekom» 1

Nicole. __^>

Geweldig Leon
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vandaag al 8 weken._Njg>||'
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en nog vele jaren

Claudia ;

Landbouw en Veeteelt
—^ t

Zondag 27 augustus 1989 (

5e Provinciale Fokveedag voor j
Belgische Witblauwe runderen

Aanvang keuring 10.00 uur. j
x

Terrein: Café Gubbels-Bollen, Rijksweg Zuid 3 te Her
(Rijksweg Roermond-Weert). s P

Stoppeltijd is Dolokaltijd
Tijdelijk met leuke verrassing.

Agrarische Unie-Vulcaan
Beek, 04490-72255

Heerlen, 045-422224 X i

Jonge HENNEN te k. even-
eens mestkuikens, regelm.
leverb. Vaesrade 43, Nuth.
Tel. 045-241284.

'.Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS, i. Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

'Te k. LAMMEREN (biol.
vlees) event. diepvries klaar.

’ 150,-, tel. 045-243273.- —Te k. bruine en zwarte- SCHARRELKIPPEN Kus-
ters Dicteren 04499-1341.
Te k. stamboek Texelse
FOXRAMMEN en ooien. Tel
045-229629 of 452380. ;
Te k. 1-rijige PZ maishak-- selaar, i.g.st. Tel. 045-
-272947.
Te k. Citroen HY als VEE-
WAGEN inger. v. 2 paarden,
met mooie alu-bak,
’2.000,-, Pastoriestr. 3,

1 Simpelveld.
'.Te h. gevr. LANDBOUW-
! GROND Br.o.nr. B-1766,
! Limburgs Dagblad, Postbus: 3100,6401 DP Heerlen.

■ Gebr. mach.: Miedema kip-- wagen 7 ton op trelleborg> banden. V.D.G. strohakse-- laar. Bijlsma-Herculas bo-- xenvuller. Div. rooimach.:- Bergman-Grimme-Amac. 1■ Transportband. 1 Amazone
t sorteerder met leesband.. Gebr. tractoren: Deutz

3006-4006-4005-5506-
-"6206-6807A-6006-DX,

4.70A-DX 6.30A. Demo MB
trac.'s: MB-trac 900-1400
en 1600. LMB. J. Horsmans,
Klimmen. Tel. 04405-2775.
Te k. gevr. plm. 5000m2
LANDBOUWGROND of

i weiland. Geleg. rondom
Swier, Brommelen of Weus-
tenrade. Br.o.nr. B-1788
LD., Postbus 3100, 6401

t DP, Heerlen
Te koop CULTIVATOR en
rollen, breed 2,60 m, z.g.a.n.
Pr. ’ 1.000,-. 04490-35367.
'■■ ■ —""-' ' —"

Te koop Charolais en otuL
sche wit-blauwe PlNr-JLInSTIEREN. H. Pinkers, 2Jftnakerweg 3, Gulpen-
-04450-1532. _^d[
Gebr. TREKKERS: DeugJJ
7807 C, Deutz D *23|
Deutz Intrac 2003; Belf£ï,
BK 80; IHC 423; John % |
1120, 1130, 1640 rK«
2020; Leyland 262 en '!M
Massey Ferguson 285; "J»nault R94; Ursus 33& M
360. Nog enkele nieu**jjj
en 70 PK Zetor traeK*M
Collé Sittard. Tel. o*^l
19980. _^4
Gebr. MACHINES: Mio£fma stortbunker, Claas JU
raappers, PZ en KemPjA
rijige maishakselaar, 8 SjT
Veenhuis kieper ta |Vmengmestverspreiders j*
4200 en 5000 ltr, Arnag»
zaaimachine 3 mtr.,jsW
nevelspuit, Holaras v£?2Pldoseercontainer, Mied*JßiU-snijder, 10 opraapwaÉrm
vanaf ’ 1.250,-, 15 st.Z"j*
en 4-schaar ploegen, r-JÜKland vastetandculti^jirj
frontlader voor Renault y>
ker, 2 driepunts frezen-jjj
lé Sittard, tel. 04490-19yn
Collé Koningsbosch, Ifc
04743-1205.
Gebr. BEREGENINGS^CHINES: Halberg 80 SBJpomp, aftakaspomp 45o|J|l
pomp met dieselt10 j k
nieuwe regenhaspels i k
mtr/doorsn. 25 mm, 100^ H
doorsn. 38 mm, 120 "j j,
doorsn. 38 mm, 150 j

doorsn. 50 mm, 180 '. \.
doorsn. 40 mm. Uit voo^ ?
leverbaar. Collé Sittard' R

04490-19980. Collé ' T>
ningsbosch, 04743- Ijgg^ *"Te huur PAARDEBüX j3F
weidegang algehele vey ,
ging Valkenburg, O4^ /1991. —-jiit.
Te k. 2 gekalfde r<SO \Tel. 045-751599.

Auto's

Alfa
Rode ALFA Romeo Spider
cabriolet te k., veel nw. on-
derdelen. Tel. 045-411787,
na 18.00 uur.
Te k. Alfa ROMEO Giullietta
bwj.'Bl. Markgravenstr. 52,
Hoensbroek. 045-227610- A.R. Giuliefta 2.0 super '82
LPG APK 3-'9O, 2e eig. i.z.
g.st. vr.pr. ’4.750,-. Tel.~ 045-319328.
Te koop ALFASUD 1.5 Tl,

" bwj.'Bo, APK 6-'9O, pr., ’ 1.800,-. Tel. 045-314600.. ALFA Romeo 33, 1985, met- LPG, pr. ’ 8.650,-. Tel. 045-
-444584.

'■Te k. ALFA 33 1.5 ltr., wit,■ LPG, bwj. '84, i.g.st., vr. pr.
’7.250,-. Tel. 04490-14068

Austin
MINI 1100 special, bwj. '78,
APK, schuifd. ’1.250,-,. 045-720951.

; Austin METRO Surf 1.3, bwjI '87, rood, plm. 28.000 km.,
perf.st., vr.pr. ’11.000,-.

" 04750-31884
: Te k. AUSTIN Metro Magie

' 1.3, bwj. mei '88, km.st.
17.000, pr.n.o.t.k. Tel.1 04408-3326 na 17.00 uur.

', Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

te koop AUDI 80 cc o*■ j \
Fonterstr. 14 Berg en >e
Tel. 04406-42211.
Te koop AUDI 100 bwj- \,
nw. model, APK-gek- .'
mog. Tel. 04755-21~j4^/ '

BMW ;\
Gratis l(

Voor alle merken moto n
stel. controleren me' I.'
diagnose computer. A" $ "
Mans, Rembrandstr-
Brunssum, 045-2591JJL^j k,
BMW 525 E automaat. A
zeer mooi, ’ 13.750,'^ Ir^inruil mogelijk. Kissel .$ i,
Heerlen. Tel 045-723^
Te k. BMW 323^ ü$m{
nw. type, vele extra's, f^Ai
t.k. Tel. 045-216533- lr £
laan 123, Heerlen^^^jjl^
Te k. prachtige BMW Sjjï
type '81 (1e lak, nwe-^.'den) vr.pr. ’ 5.250,-- ° . J5473, na 17.00 uur^^ *■
BMW 316, aug. '86, F
km, grijsmet., get.gl-- goM
cass., enz. Pr. ’'a /?'
Tel. 04405-1949 _^-9jl 'Wat VERKOPEN? ry 9
teer via: 045-71996_>^ ,

Voor Piccolo's I
zie verder pagi"a '.



" De Vlaamse uitvinderRobert Stroobandt uit Beernem (links opfoto) met echtgenote en de zonen Johan en Benoit die in ieder geval geen aardap-
pelhandelaar willen worden. Uit Stroobandt's metalen mal kwam de six-side-friet.

Vlaming en Waal vechten
om het zeskantige frietje

door

„Zó blij ben ik nou ook weer niet
met al die Hollanders op ons

Preuvenemint," kreunde deze week
een collega. „Want ze zitten op

onze terrassen, ze drinken van ons
bier en ik ben al helemaal niet van

plan om komend weekend ook
maar één woord Hollands in

Maastricht te praten."

Dat is dan jammer voor die
Maastrichtenaren, maar alles heeft
zn prijs. En geld stinkt niet, en al
helemaal niet in de stad van Philip,
Sjeng, Jules, Benoit, Nino, Co, Bèr

en Beppie.

Want is een Hollandse Proevelap a -raison van ’ 1,75 soms minder'
waard dan een eigen Preuvenelap?

Nou dan. ]
Jullie wilden toch zo graag het

Balkon van Europa worden? Jullie Jhebben toch te pas en te onpas
geroepen en geschreven dater maar

één stad in Nederland is? Jullie
moesten toch zo nodig het centrum.

van de Benelux worden? Jullie
wilden toch zo graag die9

Bourgondiërs uithangen die het
feesten hebben uitgevonden en niet
het werken. En nu komen ze, en 't

is wéér niet goed. -Had dan ook je mond gehouden.-
boven Mook. |

Sterker, jullie krijgen ze ook nooit
meer weg.'

Tegen de tijd dat de Sint Servaas en.
de Sint Jan met wit goud

gerestaureerd zijn (want het is ooit'
begonnen om een nieuwe klok te.

kopen), komt het woord
Preuvenelap alleen nog voor in.
dialectboeken die bij De Slegte"

liggen. 'Oud Maastrichts
bankbiljet, eind twintigste eeuw
verdrongen door Proevelap', zo

ongeveer zal de omschrijving
luiden.

„Het is het Preuvenemint van
vroeger niet meer," zei diezelfde

Maastrichtenaar. „Dit is ook nooit
onze bedoeling geweest." Maar dat
is hetzelfde als je kind dagelijks een
pond Engelse drop mee naar school

geven en je er dan over verbazen
dat het op zn tiende ai met een,

kunstgebit rondloopt.

Nü is het te laat om te klagen. En
een weg terug is er niet. In de

gegeven omstandigheid is het dus
raadzaam om er maar gewoon het

beste van te maken, samen, als fijne
Nederlanders onder elkaar, die van,

verre zijn gekomen, met
touringcars, met de NS en met

lunchpakketten, en die er niet voqn
terugdeinzen om dit weekend voor,

een geeltje aan proevelappen te
vertimmerend

Het wordt tijd dat Piet van Zeil zich
sterk maakt voor een Preuveneminr

in Heerlen.

Loop je als bezoeker ook niet hef
risico dat je elkaar voor de voeten

looptT

jos van wersch

„Fundamenteel is het snijrooster van
mijnheer Stroobandt hetzelfde als
het snijtoestel van mijnheer Bonsig-
nore," geeft ing. Condereys toe.
„Het octrooi van mijnheer Stroob-
andt kan derhalve nietigworden ver-
klaard, omdat de techniek reeds op
uitvindersbeurzen is getoond."

voordien. Als ik het hou, ook. Maar
als ik hetkwijt speel, heeft Den Haag
zich ongelooflijk belachelijk ge-
maakt," vindt de aardappelhandelaar
uit Beernem.

„Als mij het patent wordt ontstolen,
ben ik Stroobandt Robert, zoals

4 oktober 1987 in Brussel werd ge-
houden. Duizenden bezoekers moch-
ten van de zogenoemde 'La Roll-frit'
proeven - zo genoemd, „omdat zes-
kantige frieten bij het bakken onge-
veer rond worden", verduidelijkt
Bonsignore. „Maar alleen de Chine-
zen begrepen het belang van mijn
vinding. Geen enkele krant in Wallo-
nië reageerde. Ik had er zeven aange-
schreven. Ook fabrikanten zagen het
belang niet."

# De Waalse uitvinder Giuseppe Bonsignore uit Herstal (links opfoto) met zoon David, Freddy Linotte uit Grivegnée die de zeskantige frieten-
stans in productie heeft genomen en zaakwaarnemer Didier Houben (rechts op foto).

uitvinding Giuseppe Bonsignore en
Didier Houben bezig hield - 'een vin-
ding die meer stof zal doen opwaaien
dan de zaak Stroobandt', zo voor-
spellen zij - werd geen haast met de
exploitatie van de geoctrooieerde
snijmachine gemaakt. Dat verander-
de, toen de autohandelaren in kran-
ten lazen dat op woensdag 16 augus-
tus tijdens een persconferentie in
Brugge 'de wereldpremière van de
six-side-friet' zou plaats vinden. On-
der het mom van journalist verifieer-
de Didier Houben de berichtgeving.
Ulings werden kopieën gemaakt van
het rapport van het Institut Ernest
Malvoz en van de oorkonde die Giu-
seppe Bonsignore op de uitvinders-
beurs in Brussel was uitgereikt. Er-
mina Bonsignore stanste een cm-
mertje zeskantige frieten, waarmee
Didier Houben die woensdagmorgen
koers zette naar Brugge. Giuseppe
Bonsignore wilde een confrontatie
met zijn concurrent ontlopen. Hij
kent zijn zuidelijk temperament.

dehandse auto's. In die branche leer-
de hij Giuseppe Bonsignore kennen.
„Naast het onderzoek aan de univer-
siteit van Gent, nota bene in hetzelf-
de laboratorium, waar ook de frieten
van mijnheer Stroobandt werden ge-
analyseerd, werd in een frituur bij
het station van Tielt een smaaktest
gehouden. Er komen daar veel
chauffeurs. Zij kennen de smaak van
het huis. Tielt ljgt niet ver van Beer-
nem. Heeft een van de proevers er
met Stroobandt over gesproken?
Heeft iemand van de universiteit van
Gent de vinding van Bonsignore la-
ten uitlekken? Ik kan het niet hard
maken, maar het riekt naar indu-
striële spionage," oppert Didier
Houben die de afgelopen dagen
naarstig heeft gespeurd naar het dos-
sier dat was afgelegd, omdat de ex-
ploitatie van de zeskantige friet door
de Brusselse firma niet was doorge-
gaan. „De documenten zijn het over-
tuigend bewijs dat wij de zeskantige
friet al vóór mijnheer Stroobandt op
de universiteit van Gent hebben laten
onderzoeken."
Dat is ook de catalogus van de tóe
Salon Internationale des Inventions et
des Techniques nouvelles die van 15
tot 24 april 1988 in Genève werd ge-
houden. Daarin staan de voordelen
van de zeskantige friet netjes op een
rij. Het Institut Ernest Malvoz in
Luik, dat in augustus 1988 de La
Roll-frit uittestte, preciseerde een en
ander. Het stelde vast dat de zeskan-
tige friet 15 tot 31 kilocalorieën per
100 gram minder dan de vierkantige
bevat.
Op 16 mei van dit jaarwerd Giusep-
pe Bonsignore het octrooi op de zes-
kantige-frietensnijmachine verleend.
Op24 september 1987 had hij de aan-
vrage ingediend. Omdat een andere

dagblad Het Volk had zijn oren niet
in de zak. Hij had de primeur. Het
ondergewaardeerde bericht ver-

Tijdens de diamanten bruiloft van de
ouders van Robert Stroobandt werd
de six-side-friet in vele toonaarden
bezongen. Een fotograaf van het

scheen op een van de binnenpagina's
van de editie van 8 augustus. Twee
dagen later stond de aankondiging
van de officiële presentatie van de
six'side-friet op de voorpagina. De
conferentie was gesitueerd in 'De
Gouden Meermin' op de Markt in
Brugge. Niet minder dan vijf Belgi-
sche en Franse televisiecameraploe-
gen verdrongen zich rond de Stroob-
andt-six-side-friet. Er werd een
Stroobandt-wijn bij geschonken. De
Kamer van Koophandel van Brugge
had een perscommuniqué opgesteld.
Ook de trotse peetvader van de six-
side-friet had werk gemaakt van zijn
maiden-speech. Hij raakte echter
van zijn a propos, toen werd gemeld
dat buiten op de stoep een man stond
met een emmertje zeskantige frieten
die een Waal twee jaarvoordien al
had uitgevonden.

Met 'Den Haag' bedoelt hij het Be-
nelux Merkenbureau en het Benelux
Bureau voor Modellen en Tekenin-
gen. Beide bureaus staan los van het
Europees Octrooienbureau. Ze gaan
over de bescherming van merken en
modellen. Blijkbaar deponeerde het
bemiddelende Octrooi- en Merken-
bureau in Kortrijk daar de aanvrage
tot bescherming van het frietenmerk
en -model van Robert Stroobandt.

aan het Benelux Bureau voor Model-
len en Tekeningen kan daarover in-
formatie worden verstrekt, mits ge-
publiceerd - 'wat na een recente aan-
vrage vaak niet het geval is."

Slechts op een schriftelijke aanvrage
en na overmaking van ’ 29,- aan het
Benelux Merkenbureau en ’ 38,-Het was zaak de vinding wetenschap-

pelijk te onderbouwen. Het onder-
zoek van het Centre d Enseignement
et de Recherches des Industries ali-
mentaires et chimiques (Centrum
voor onderwijs en onderzoek voor de
voedings- en chemische industrie) in
Brussel, eind 1987/begin 1988, was
niet bevredigend. Daarom machtigde
Giuseppe Bonsignore zijn vriend Di-
dier Houben om met een geïnteres-
seerde fabrikant in Brussel aan de
Rijksuniversiteit van Gent een nieuw
onderzoek te laten instellen.

Didier Houben, 43, geboren in Ton-
geren, volgde de Kunstacademie in
Luik; bracht de flower-powertijd in
Amsterdam door; exploiteerde in
Tongeren vijf café-restaurants en
handelt sedert zijn scheiding in twee-

Zijn raadsman, Leon Wembalola,
had Robert Stroobandt inmiddels per
deurwaardersexploit laten weten dat
Giuseppe Bonsignore de enige hou-
der van een uitvindersbrevetvoor
een zeskantige-frietenstans is en dat
de Vlaming met de presentatie van
zijn six-side-friet een niet te schatten
schade zou berokkenen. De advocaat
van Giuseppe Bonsignore verzocht
'Roland' Stroobandt daarom de

dOr, maar in 'De Gouden Meer-
min' - in het Frans: 'La Sirene dOr,
twee deuren verder, gesitueerd.)

persconferentie in 'La Civière dOr
af te gelasten. (De persconferentie
was overigens niet in 'La Civière

Zijn naam: Giuseppe Bonsignore uit
Herstal, 43 jaar geleden geboren op
Sicilië geboren. Hij was tien, toen hij
met zijn moeder naar België cmi-
greerde. Na de lagere school vond hij
emplooi in de carrosseriebouw. Ook
hij heeft drie kinderen. De jongste-
David, van 12 jaar- vroeg op een
middag aan tafel waarom frieten
vierkant zijn. De opmerking leidde
tot de metalen mal, waarmee de eer-
ste zeskantige frieten werden ge-
stanst. Voor die vinding kreeg Giu-
seppe Bonsignore dezilveren medail-
le op Hüreka, dewereldbeurs van uit-
vindingen, onderzoek en industriële
vernieuwing die van 26 september tot Didier Houben vatte er post met zijn

emmertje zeskantigefrieten en docu-

„Stroobandt kan in ieder geval geen
beroep op bescherming doen als zijn
model - in dit geval de vorm Van de
friet - niet nieuw is," aldus een
woordvoerster van het Modellenbu-
reau.

„Als blijkt dat een ander mij vóór is
geweest, moet ik het sportief plooi-
en," verzucht de uitvinder van de six-
side-friet die overigens niet van plan
is om de rest van zijn leven 'detective
in de doolhof van patenten' te spe-
len.

y / jan van lieshout J
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p de vraag wie de
'reten heeft uitgevonden

P°et zelfs het Europees
ptrooibureau het
nawoord schuldig blijven.

ook al worden frieten
i jll Angelsaksische landen- '■''ench fried' genoemd,

e'fs de Fransen zijn het
j*overeens dat de frieten in
e'gië hun onstuimige

°Pniars zijn begonnen.

J'klassieke vierkantige frietje
mt.binnenkort veelztjdiger. Er is

/" zeskantige friet in de maak.
tyee Belgen - een Vlaming en een

aal - betwisten elkaar het peetva-
ï U;rscha P- Onafhankelijk van elkaar

gakten zij een metalen mal waar-
jeePatatten in honingraatvorm wem-n gestanst. In vereniging stelden
j |aadpleegde wetenschappers vast

' de zeskantige friet minder vet be-
" minder verbrandingen vertoont

l ''eter de aardappelsmaak be-
(. )^'. Koortsachtig onderhandelen'de uitvinders met fabrikanten
berde productie van hun vindingen.n Wedloop heeft de pikanterie van
1. 1kwestie tussen Nederlands- en
ffa istalig België. Vandaar dat de

pers meer aandachtl"°nk aan de Waal en de Neder-
dstalige aan de Vlaming.

! <7'e Vlaming is Robert Stroobandt,
1 ü«aar' "'^ was ,oen '^ van een, j; sPomp, een conservenblik en een
f (.. rdraad mijn eerste stoomma-

j en'je maakte. Ik was er fierder op
d °p de zeskantige friet: in feite

'^
ar een oliedom idee." Omdat in

te Pa'attencommerce een goede bo-
;il am te verdienen was, trad hij na

$ J militaire dienst de voetsporen
.te Z'-'rl va<^er- Jaarlijkse omzet: een
J; miljoen kilo plant- en eetaard-Pelen.

v y7ü nam Robert Stroobandt de
Hl .* van zijn vader over. Hij was in-
(e gehuwd met de dochter van

< K aardappelhandelaar uit Stavele.
\ JJ! zonen willen in ieder geval geen
i ter? aPpe!handelaar worden. Uit de, "alen van hun vader hebben zijJrePen dat de klad zit in de aardap-
\ Cl ndel' Robert Stroobandt ver-
Wki net t)at zin omzet 'n 20 jaar

Ongeveer is gehalveerd.

I>\ lv*" niet meer in de goede streek.&L ad veel kleine boeren, aan wie ik
/ WePVlntaarc'aPPe'en leverde en vanm>k de eetaardappelen kocht.
K/°rdat de winstmarges steeds klei-
JIl berden, gingen vele boeren var-

houden. Daarom moet ik mijnL Appelen van te ver halen. De
IrV- aardappelbedrijven liggen rond
l^tinge, leper, Doornik, Oude-jjL^een in de polders aan de kust

Zeeland."

'L'^ar dat Robert Stroobandt zelf
IL. Ppelen ging verbouwen. Zijnl^al omvat 16 ha. Tweederde van
Jit °°g!>t wordt tot chips verwerkt, deJL'gaat in de vrije handel. In 1978
HKn bovendien een wijnhandel.

"-ef-wijnbouwer in Bordeaux6rde hem de wijn.

L "acht in februari had Robert
jfc|> °andt behoefte aan een 'drup-\kx' kon niet slapen. „Ik over-

hoe van het achterste van de
frC Weer 'n de 'oconiot'e^te sera"
"ÊL '>'ots werd ik zo wit als een pa-
wL'.'k had het gevonden. Een zes-
J^ge friet! Mijn vriend Pythagoras
«Ver hielp me bij de berekeningen.

I^, verschil in omtrek tussen een
Ui,, °ekig en een vierkantig opper-
\£ van dezelfde grootte is 6,938 %.
(5. een zeskantige friet zou dus on-
s^, er 7 % vet kunnen worden be-
vJ"^- Ik was me ogenblikkelijk be-
\A van het belang van de vinding,
Pt- at ik weet wat voor een massa-
V u ct Wet is. Als die zeskantige
!q. nog niet bestaat, dan zijn we er,,
IfJ. >egen mijn vrouw. Een Oc-

*'' en Merkenbureau in Kortrijk
zaak verder afhandelen. Nooit

"bjk zo braaf geweest als tijdensIL laatste crocusvacantie in Tirol.
j\. .- ge denkt en ge weet dat ge er
t memand over mag spreken.
til. taal heb ik dan ook zes lastige
Vnden achter de rug. Ik ben flink
')
jii| Jens het Benelux Merkenbureau
V etl Haag was de zeskantige friet
j\\f,n.ergens geregistreerd. Toen was
ï{(, 'Jd voor een praktijkproef. De
\Ln']che School van Brugge maak-

' <ti| 'zeshoekige snijmes en leraren
j, van de Brugse Hotel-

i) Vt°' Voerclen smaaktesten uit. Hun
'es waren overwegend positief.

'S,.In'I k
,r "'an Debevere, hoofd van

' e
a °oratorium voor Technologie,

JV .e en Microbiologie van de le-
i jtjt J^iddelen aan de Rijksuniversi-
ihe, an Gent analyseerde de six-side-
-1W ?°als Robert Stroobandt zijn

frieten noemt. Samenvat-
Jk-Concludeerde de professor dat
jft, ,eUwe vorm herkenbaar is tot op
f.^'rd van de consument; dat de

< % ê-friet geen randverbruining
dK^° nf; minder contactoppervlak
1

1 heeft en daardoor plusminus
'tn Cent minder vet bevat; homoge-an worden gebakken, waardoor

r lrdappelsmaak beter gepronon-
«tt hlijft en een dunner uitzicht
\rhnt voor een ze'^e 'engte en

als de vierkante friet.

—^
,

mentatie. Hij weigerde zich op ver-
zoek van de Stroobandts te verwijde-
ren. Gewaarschuwde politie gedoog-
de dat hij met de pers confereerde.

Robert Stroobandt beaamt dat 'dn
Italiaander' hem danig in verlegen-
heid had gebracht. In zijn telefoon-
gesprekken maakt 'de kaper op de
kust' voortdurend front.

„Wien is't?" begint hij pakweg zijn
tiende telefoongesprek, „'t Is niet
waar! God, och God! De Kamer van
Koophandel van New Vork die zijn
diensten aanbiedt. Ik had gedacht ja-
loezie te zullen ontmoeten, maar ik
kom sympathie tegen."

Hij vraagt een time-out voor de voor-
bereiding van een telefonisch vraag-
gesprek dat een Canadees radiosta-
tion even later met hem voert. Het
moet in het Frans. De uitvinder ge-
niet van de transatlantische belang-
stelling. „Keerzijde van de medaille
is dat ik op zondag vuile kleren moet
aantrekken en op werkdagen mijn
zondagse pak. Zondag heb, ik de tar-
we afgedaan. De patattenoogst heb
ik moeten uitstellen om alle bezoek
te kunnen ontvangen."

Onder de bezoekers was ook Didier
Houben, de zaakwaarnemer van
Giuseppe Bonsignore. „Ik kom hier
niet als vijand, maar als zakenman,"
lichtte hij zijn missie toe. Vraag was,
„of partijen niet beter samen aan ta-
fel konden gaan zitten en de koek
verdelen in plaats van advocaten te
spekken?"

Robert Stroobandt hield de boot af.
„Dn Italiaander heeft een snijma-
chientje. Mij gaat het om de friet.
Als ge een koekskesijzer deponeert,
is daarmee nog niet het koekske ge-
deponeerd."

Namen van frietenfabrikanten, met
wie de Vlaming onderhandelt, wil hij
niet noemen. De Waal maakt daar-
van geen geheim. De SA Linotte in
Grivegnée heeft zijn frietenstans in
productie genomen en de SA Gerom
in Limbourg bij Verviers komt deze
maand nog met de zeskantige frieten
op de markt.

„De octrooiaanvrage van mijnheer
Bonsignore had wel degelijk betrek-
king op een toestel om er frieten mee
te snijden," geeft in Brussel ing. An-
toine Condereys van het Bureau voor
df Industriële Eigendom desge-
vraagd als zijn commentaar.

Op 10 augustus diende Robert
Stroobandt er een octrooiaanvrage
voor 'een zeskantige friet en een snij-
rooster' in.

Normaal vinden na deponering een
nieuwheidsonderzoek en een tech-
nisch onderzoek plaats. „Maar," al-
dus Condereys, „vanwege gebrek
aan personeel laten wij dat aan het
Europees Octrooibureau in Den
Haag over. Wij volstaan met toeken-
ning van een classificatienummer.
Het octrooi wordt daarom niet ge-
weigerd. Mochten er achteraf proble-
men komen, dan beslist de rechter."

Volgens een woordvoerder van het
Europees Octrooibureau in Den
Haag, dat zon 1.500 mensen voor
nieuwheidsonderzoek in dienst heeft,
blijft een octrooiaanvrage anderhalf
jaarin een geheim stadium. „Het is
dan voor niemand ter inzage. Komt
er in die tussentijd iemand met een-
zelfde vinding dan wordt mijnheer X
crop geattendeerd dat er reeds een
octrooiaanvrage van mijnheer V
loopt. Stoort X zich daar niet aan en
wordt V het patent verleend dan kan
X via een deurwaardersexploit scha-
de claimen."

ander-zijds
Een

Proevelap

Hmburgs dagblad vrijuit
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Auto's

BMW
Tek. BMW 315, bwj. '83, kl.
lapis blauw, km.st. 95.000,
Tel. 045-242924.
BMW 316, bwj. '82, bijz.
mooi. APK 6-'9O. ’ 5.950,-.
Tel. 045-458944.
BMW 2002 bwj. '74, techn.
.100%, pr. ’600,-. Tel.
04454-1632. __
Te koop BMW 320 I km.
77.000, bwj. '84, kl. antra-
ciet. Tel. 043-633000.
ÏTe koop BMW 735i, model
'82, automaat, LPG, veel
extra's, pr.n.o.t.k. Tel.
04405-3205.
Te k. gave BMW 316, bwj.
'76, ’850,-, tel. 045--516940.
Te k. BMW 320 I met vele
occ. oa. sportvelgen, Reca-
fa stoelen etc. Pr. ’ 17.500,-
-■Tel. 04490-19980.
Te k. BMW 518, bwj. '78,
APK 3-'9O, pr. ’1.750,-.
Tel. 045-423906 na 18.00u.
pMW 323 i, bwj. '84, kl. an-
■trachietgr., vele extra's. Tel.
045-317516, na 18.00 uur.
BMW 320 6 cyl., bwj. '81,
APK gek., grijsmetallic, div.
extra's, 100%, pr. ’5.950,-.
Tél. 04490-14855.
|BMW 323 i, verlaagd en
sportv. bwj. '80, i.z.g.st. APK
8-'9O, vr.pr. ’ 6.750,-. Eren-
steinerstr. 5, Kerkrade.
■BMW 318i, zeer mooie auto,
«xtra's, bwj. '81, ’6.850,-.
04490-10165.

BMW 518i, bwj. '86, km
53.000, 5 versn., open dak,
verstelb. stuur, autom. ver-
grendel, en spiegels, alum.
velgen, brede band., sha-
dowline. Vr.pr. ’ 23.000,-,
tel. 04493-1353.
BMW 320 autom. bwj. '81,
schuifk.d. ’5.950,- 04490-
-24937.
Te k. zeer mooie BMW 1602
V. liefh. mot. moet gerev.
worden. Pr. ’ 1.500,-. Tuin-
str. 10 Kerkrade.
Te k. BMW 728 I, bwj. '83,
nieuwstaat. Tel. 04406-
-12365 Of 13545.
Te koop BMW 320 bwj. '78,
motor defect, veel extra's.
Tel. 045-3169401.
Te k. BMW 732i, autom., bwj
'80, alle extra's, t.e.a.b.,
LPG, mr. mog., event bijbet.
op Golf nw. mod. Tel. 045-
-713300. Na 19.00 uur,
04490-50693.
Te koop BMW 320 6 cyl.
bwj. '81, gas, kl. blauwmet. i.
pr.st. div. ace. vr.pr.

’ 6.750,-. Tel. 045-459440.
Liefhebbers auto BMW
TOURING, bwj. '73. Tel.
045-312318.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Chevrolet
Te k. Chevrolet CAMARO Z
28 E, nw. mod., i. nw.st., bwj.
'83, v. access. 04490-12452

Citroen,—,Schitterende
"Citroen BK 14 RE, bwj. 05-'BB, 1e eigen., kl. gebr. wit,, km.st. 42.000, vr.pr. ’ 17.500,-. Tel. 045-255784.

.CITROEN Visa 11 RE, bwj.
>'86, 52.000 km, zeer mooi.
j 9.300,-. Tel. 04493-1613.
Te k. CITROEN Visa Club,
'APK 8-'9O, prijs ’850,-,
■bwj. '80. Brug. v. Mulkenstr.
,19, Elsloo. na 19.00 uur.
Te k. CITROEN BK 14 E,
.1 -7-'BB. Eyserbosweg 7,
€ys.
iTe koop CITROEN BK 16
;RS, bwj. 11-'B3, APK 2-'9O,
ii.pr.st. zorgv. onderh. Tel.
■045-459750.
Citroen Visa 11 RE '85 i.nw.
st. Garage J. Coenen,

04743-1574.
.Te k. CITROEN BK 14E,
bwj. '88, kl. bordeauxrood,
.km.st. 29.000,-. pr.
:’ 18.800,-. 04498-54829.
CITROEN bus gesl., diesel,
!bwj. '82, APK, vr.pr.
■’1.950,-. Tel. 04405-3826.
iTe. k. MEHARI in perf. st.
'Valkenburgerweg 82, Heer-
■ len, 045-715370

Te k. CITROEN BK 19 TRS,
16.000 km, blauwmet. Haef-
land 6, Brunssum. Tel. 045-
-251872.
CITROEN 2CV6 bwj. '79,
APK 5-'9O, i.g.st., vr.pr.

’ 1.100,-. V.d. Scheurstr. 54
Heerlen, nabij Schelsberg.
Tel. 045-721928.
CITROEN 2 CV 6, bwj. '83,
weg. omst. zeer goed on-
derh. 04404-2527.

Chrysler
Te k. van 8.V.: CHRYSLER
GTS 2,2Turbo Automaat, kl.
zilvergrijs, kent. okt. 1988,
km.st. 26.000, i.pr.st.v.
onderh. Pr. ’32.500,-. Tel.
04490-15353, werkdagen
ma. t/m vr. van 08.00-17.00
uur, toestel 12.

Daihatsu
Daihatsu CUORE '81, brons
40.000 km., ’3.250,-. Tel.
045-210565

Te koop Ford ESCORT XR3
bwj. '82, i.z.g.st. ’8.750,-.
04490-23830.
Te koop Ford ESCORT
1300 Bravo, bwj. '83, div.
extra's, i.z.g.st. ’ 7.950,-.
04490-23318.
Te k. Ford TAUNUS 2 GL
V6, bwj. '79, 4-drs. Te bevr.
Fossielenerf 596, Heerlen.
Ford FIËSTA KR 2, bwj. '85,
wit, nw. model, div. extra's.
045-325647, na 16.30 u.
Ford ESCORT 1.3 L, 5-drs.,
div. extra's, '82, pr. ’ 6.750,-
Tel. 045-458126.
Te k. Ford SIËRRA 16 L
Laser, bwj. '84, 78.000 km.,
APK gek., pr. ’11.750,-.
Tel. 04451-2014.
Te k. TAUNUS 1.6 GL gr.
metall. bwj. '80, nw. mod.
APK, 100%, vr.pr. ’ 1.600,-.
045-413116 na 16.00 uur.
Te k. Ford CAPRI 2.0 GL,
bwj. eind'Bl, kantel/schuif-
dak, stereo, i.z.g.st. vr.pr.

’ 5.500,-. Tel. 045-324652.
Te koop Ford ESCORT
1300 L, bwj. '82, i.z.g.st. kl.
wit, veel extra's, vr.pr.
’7.250,-. 04490-17423.
Te k. Ford ESCORT 1.3 L,
zwart, heel mooi, '82, Gara-
ge Coenen Tel. 04743-1574
Te k. Ford ESCORT 1300 L,
bwj. '80, nw. model, kl. d.
blauw, LPG en trekh.
’4.500,-045-242106.

Te k. Ford ESCORT 1,4
Bravo, kl. zwart, bwj. '88,
vele extra's, pr.n.o.t.k. 045- ■443720.
Sport. FIESTA 1.1 L, sport- 'wagen 70.000 km ’ 3.950,-
Hamerstr. 39, Heerlen.
Te k. Ford TAUNUS bwj.'Bl,
autom. met LPG, zeer mooi.
Belvauer 15 Landgraaf. Tel.
045-314281.
Ford ORION 1.6 bwj. '84,
81.000 km, i.pr.st. Tel. 045-
-750575. ;
Ford Siërra STATIONCAR
2.3 CL D, 5-drs., nw. model .
'88, wit, donkerglas, centr.
vergr. spec. imperial, i.z.g.st
vr.pr. ’17.500,- mcl. BTW.
Tel. 045-423265.
Te k. Ford Siërra STATION-
CAR 2.0 L '85, groenmet.,
trekhaak enz., verk. in splin-
ter nw. st., 1e eigenaar

’ 12.500,-. Tel. 04455-2588
Ford Siërra 1.6 L STATION-
CAR, 5-d., LPG, '87, rood,
absoluut als nw., ’ 14.750,-
-incl. BTW 045-423265.
Te k. FIËSTA , bwj. '79, op-
knapper ’ 1.250,-. Tel. 045-
-222384.
Voor liefhebber: Ford ,
CAPRI 111 2,3 S i.z.g.st. bwj.
10-79; Nissan Sunny ,
(Trend) bwj. 6-'BB, kl. rood/
grijs. 045-253568, na 18 u.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Honda
Honda CIVIC 1200 i.z.g.st.
Tel. 045-723083. Eindho-
venstr. 21, Heerlen.
Honda PRELUDE 1.8 EX
'83, weg. bedrijfsauto, in nw.
st. ’ 14.750,-. 045-458944.
Te k. Honda ACCORD bwj.
'78, autom., APK tot 8-'9O,
pr.n.o.t.k. Tel. 04492-2644
na 18.00 uur.
Honda PRELUDE, kl. met.
grijs, m.'Bo, i.z.g.st.
’4.000,-. Lampisteriestr. 2,
Hoensbroek. (bij Randweg)
Te k. Honda PRELUDE 1.8
EX, kl. wit, bwj. '83, APK tot
7-'9O. Tel. tot 17.00 uur,
04750-20120. Na 18.00 uur,
045-210459.
Te k. Honda PRELUDE,
met.grijs, bwj. '79. Tel.
04490-12765.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Lada
LADA stationcar, 1988, km.
st. 2.000, 5 versn., ’ 9.500,-
Tel. 04406-13804.
Tek. LADA 1600LS op LPG
m. trekh., APK 7-'9O, t.e.a.b.
Tel. 045-254931
Te k. LADA 2105 GL, kl.
okergeel, zeer mooi, bwj. '83
APK 9-'9O, vr.pr. ’2.450,-.
Tulpenstr. 21, Kerkrade.
LADA 1500 stationcar, '84,
LPG, i.g.st., vr.pr. ’ 3.250,-.
045-718567.
Jeep NIVA '79, mooie uit-
bouw, ’3.300,-, APK '90.
Hejsterberg 7, Hoensbroek.

Mazda
Te koop van particulier

Mazda 626 GLX
2.0, 5-drs., 9 mnd. oud,

47.000 km., kl. wit.
Tel. 045-442422.

Te k. MAZDA 626 GLX HB,
bwj. mei '88, 18.000 km. Tel.
04409-1975.
Te k. MAZDA 626 GLX 2.0
ltr. D, HB, bwj. '86, m. stuur-
bekr. zeer luxe uitv., vr.pr.
’16.000,-. 04748-2328.

Te koop MAZDA 626, 1.6
bwj. '79, i.z.g.st. APK 6-'9O,

’ 1.600,-. Tel. 045-727779.
MAZDA 323, bwj. '77 loopt!
Moet opgeknapt worden v.
APK, ’ 300,-, 045-312604.
MAZDA 626 2.0 LX Hatch-
back bwj. 7-'B4 LPG echt
nw. ’ 9.800,-. 04406-14186
Te koop MAZDA 323, bwj.
'83, wit, z.g.a.n. pr. ’ 6.000,-
Tel. 045-259924.

Te k. Mitsubishi GALANT Wat VERKOPEN? Adver-
GLS, LPG, '85, 045-243323 teer via: 045-719966.

Morris
MINI 1100 special bwj. '79,
APK 4-'9O, nieuwstaat,
’2.500,-. 045-444481.
Te k. MINI 1000, i.g.st. APK
'8-90, bwj. eind '76, vr.pr.

’ 650,-. Tel. 04754-86345.
Te k. MINI 1000 HLE, bwj.
'83, 46.000 km, 1e eig. Tel.'
0245-228469.

Te k. MINI 1000 Van, '81,
APK 25-8-'9O, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-412192.
Tek. MINI 1000, bwj. '79, i.
z.g.st, APK 7-'9O, km.st.
65.000, vr.pr. ’2.750,- .
045-457814.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Nissan/Datsun
Nissan CHERRY Diesel DX,
1984 ’ 5.950,-. Kissel 46 A,
Heerlen. 045-723142
Te k. Nissan MICRA bwj.'B4,
APK, ANWB-gek., ’ 7.500,-
Tel. 043-219902 (Carla)
Wegens sterfgeval te k. Dat-
sun BLUEBIRD 1.8 automa-
tic bwj. '83, 4-drs, km.
47.500. Maasln. 95 Geleen.
Datsun SUNNY coupé, bwj.
'79, APK 02-'9O, ’ 1.650,-.
Tel. 045-415528.
Te k. DATSUN Violet bwj.
'80, 1600, i.g.st. ’950,-.
Tel. 04490-10646.

Te k. DATSUN Sport, 280
ZX 2 plus 2, bwj.'Bo. Vr.pr.
’8.500,-. Te bevr. Rumpe-
nerstr.l7, Brunssum.
Te k. Datsun CHERRY, bwj.
'81, ’2.950,-. Ijr. APK gek.,
045-712700.
Te koop Nissan MICRA, 2.5
jaar oud, met schade. Tel.
09-49-24822537.
Te k. Nissan CHERRY 1200
L, bwj. '80, 3-drs., blauw-
met., i.g.st., vr.pr. ’1.600,-.
Tel. 04492-4305.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Opel

Leijenaar's Autocentrale
Opel Rekord 2.0LS Sedan groenmetaal 1985
Opel Ascona 1.6HatchbackLS 5-drs 1987
Kadett Hatchback 13NGS II sp. designrood 1987
Kadett Hatchback 13S special design wit 1987
Kadett Stationcar 13S groen 1980
Kadett Hatchback 13Soranje 1981
Ascona Diesel 1.6 wit 1982
OpelRekord 2.0 N ’ 3.500,- 1981
Opel Corsa 1.2SLuxus bruin 1983
Opel Corsa 1.2 S Luxus zilvergrijsmetaal 1983

Infolijn : 045-212091.

[__cT"ÏS7ef=P'T^ïl

(bij Makado)

Auto kopen?
Wij kunnen

beslist samen
zaken doen.
Kom praten.

Gratis
Voor alle merken motor af-
stel, controleren met sun
diagnose computer. Auto Le
Mans, Rembrandstr. 64A,
Brunssum, 045-259111.

Opel Rekord
2.2iGLS, 1986, km. 53.000,

veel extra's. Autobedrijf
JGM Schreurs, Koeweg 12

Landgraaf.

Opel CORSA 1.3, bwj. '87,
kl. rood, i.z.g.st. vr.pr.

’ 14.950,- tel. 04493-4064.

Te k. Opel REKORD Sta-
tioncar bwj. '78, i.g.st., APK,
Tel. 045-324942.
KADETT GSi 1.8 bwj. '85.
Exip. 7x15,195/50. 102.000
km. Vr.pr. ’16.500,-. 045-
-352909.
Te k. OPEL Kadett flass,
56.000 km., '83, Garage
Coenen tel. 04743-1574.
Te k. Opel ASCONA 1.6 S,
bwj. '76. Tel. 045-311371.
Te koop KADETT diesel '85,
5-drs, trekh. metall. grijs, i.
pr.st. ’13.500,-. Tel.
04455-2264.
Opel KADETT 1.6 SGT '85
Manzell verlagingsset, kl.
rood, ANWB en APK goed-
gek. Weg wegens bedrijfs-
auto. Vr.pr. ’ 15.500,-. Tel.
045-222449, na 17.00 uur.
Opel KADETT te k. bwj. 13-
-7-'B5, APK-gek. '90, km.st.
45.000, nw. mod. Te bevr.
Bavostr. 36, Nuth.
Opel ASCONA 16 S-hb,
mod. '83, roodmet., get. gl.,
045-311971.
Te k. Opel CORSA Swing
'86, 3-drs., zeer mooi, mr.
mogel., 04498-54664.

Te k. v. 1e eig., Opel KA- Te koop van part. Opel KA-
DETT GSI, 2.0 ltr./130PK, DETT Caravan 1300 S, bwj.
bwj. 2-1-'B7. Veel access. 5-'B5, km. 63.000, kl. met.
Nw.pr.. ’43.500,-, vr.pr. brons, Elke keur. toegest.

’ 24.500,-. 04498-56850. Pr. ’ 13.950,-. 04493-2958.
Te k. Opel MANTA HB bwj. Een PICCOLO in het Lim-
'79, zeer mooi, vr.pr. burgs Dagblad helpt uop

’ 2.400,-. Caumerboord 23, weg naar snel succes. Bel:
Heerlen 045-719966.

Peugeot
Te k. PEUGEOT GL, bwj. Te k. PEUGEOT 205 XS,
'78, APK gek., vr.pr. bwj. '87, le*eig., 49.000 km.

’ 1.250,-. Tel. 045-721296. st., kl. grijsmet., get. glas,
xi _ __ . schuifd., 5 gang, pr.Te k. weg. omstandigh. ’13750- Te bevr Ren-PEUGEOT2OS, '86,25.000 JemigSeldweg 76 (zijs? v.km., rood met schuifd. Sa- Huisbergerstr.) Heerlen.manastr. 3, Heerlen 045
419282 PEUGEOT GLSR, bwj. '80,: LPG, vr.pr. ’1.950,-. Tel.
Te k. PEUGEOT 505 GR, 045-417681.
S-79080' /2-25°'"- 045"Te k. PEUGEOT 305 SR: break, stationcar, 4-drs.,
Te koop PEUGEOT 104 ZL met LPG instal., bwj. '81, pr.
dcc. '81, APK '90, vr.pr. ’2.950,-, APK tot '90. Tel.’2.200,-. Tel. 045-214323. 045-323178.

Pontiac
Pontiac FIERO, rood, '85. Piccolo's in het Limburgs
lets voor de liefhebber! Ga- Dagblad zijn groot in RE-
rage J. Coenen, Konings- SULTAAT! Bel: 045-719966.
bosch. 04743-1574.
O Km. PONTIAC Trans-AM. Porsche
6,6 I, bwj. '79, auto is gloed- PORSCHE 924 bwj. '80, i.z.nieuw. Pontiac Grand-Prix g^ vaste pr ’14950--'7B, tech. perf., weinig km. jel. 04406-16531
Tel. 04490-12452. Te koop PORSCHE 924,
PONTIAC Sunbird 6 cyl. au- i.pr.st. APK 7-'9O, kl. wit, pr.
torn. APK 7-'9O, ’1.950,-. ’9.950,-. Rdr. Hoenstr. 181
04490-22932. Hoensbroek.

Renault
RENAULT 14 TL, bwj.'Bl, Te k. RENAULT 14, bwj.'79,
APK gek., vr.pr. ’1.000,-. APK 3-'9O, zeer mooi, vr.pr.
Tel. 045-721296 ’ 1.800,-. 045-454317.
RENAULT 17 TS, '77, nw. Te koop RENAULT 14 TS
uitl. en band., ’ 700,-. Tel. bwj. '80, vele extra's, i.z.g.st.
045-214307 na 12 uur. ’1.350,-. of Kadett '81
Weg. omst. hed. te k. RE- / 3.250,-. 045-424167.
NAULT 5 TR bwj.'B7, pr. Te k. RENAULT Fuego GTL
’5.000,-. Lfst. voor 12 uur. blauwmet. luxe uitgev. bwj.
Dr.W. Dreesstr.2, Landgraaf '84, 115.000 km. ’8.700,-,
RENAULT 25 V6i, kl. blauw- teL 04492-5109.
metall., voorzien van div. RENAULT 4/ GTL, kl. wit,
access., i.z.g.st. Inr. Be- bwj. '80, met radio, APK tot
spreekbaar. 04750-11564. '90. Tel. 043-645233.

Saab

■H_________________H______M_-_________H

®^tfr parant
e n^euwe klasse voor de nieuwe eigenaar.

VJ^VJrV-AJ^I Jl Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr. .j-mi-m^^ «■■ij mMjijMi
Mercedes Benz 380SE '85 ’150.000,- ’65.000,- MAASTRICHT1 ' I Opel Senator 2.5E '86 ’ 60.000,- ’ 29.500,- ' ' "' "' r '" '"''"' "" ' '" 'ff —" ■ i BMW 324 D'86 ’ 50.000- ’ 28.000-I GEt-EEW BMW 524 Turbo D '86 ’ 70.000,- ’27.500,- Merk TYPe Bw"r- NieuwPr onze Pr
Volvo 740GLELPG '87 ’ 72.000,- ’39.750,- Mercedes Benz 190D2.5 '87 ’ 72.000,- ’46.500,--. yp ' p uzep Mitsubishi 1.6 GLX LPG '87 ’ 29.500- ’19.500.- Mercedes Benz 260SE '87 ’122.000- ’58.000,-

Audl 10uCC 85 ’55.000- ’lB.OOO,- Renault R 25 TS '86 ’ 39.000- ’19.500,- Mercedes Benz 200 D '85 ’ 65.000- ’29.000,-

BMW 7281 '81 ’BO.OOO- ’ 7.000,- HEERLEN Opel Kadett 1.3S '87 ’ 28.500- ’18.500,-
Mercedes Benz 190 LPG '86 ’6O 000- ’36.500,- ' "' ""'^r'TffT I Mercedes Benz 200 D'87 ’ 64.750- ’37.500,-
Mercedes Benz 190 D '85 ’83.000- ’33.000,- Merk Type Bw|r. Nieuwpr. Onze pr. Mercedes Benz 190 D'87 ’ 62.750- ’44.500,-
Mercedesßenz 190 D '85 .’62.000- ’31.500,- Mercedes Benz 190 '85 ’ 61.000- ’35.000,- Mercedes Benz 190E '87 ’ 70.000- ’49.750,-
Mercedesßenz 190 D86 ’62.500- ’37.700,- Mercedes Benz 200 D '88 ’ 75.000- ’59.750,- Mercedes Benz 300SE '87 ’135 000- ’75.000,-
Mercedesßenz 190E87 ’70.000- ’51.500,- Mercedes Benz 300 D '86 ’llO.OOO- ’62.500,-
Mercedesßenz 200 D '85 ’72.500- ’36.000,- volvo 360 GL '86 ’32 000- ’15.500,- Mercedes Benz 190 D '87 ’ 64.000- ’ 39.750.-
Mercedesßenz 2000 '87 ’72.500- ’47.500.- Mercedes Benz 200 D '86 ’ 64.750- ’32.500,- Mercedes Benz 190E'86 ’ 69.000- ’36.500,-

-_
_ Mercedes Benz 190 D . '87 ’ 65.000,- ’42.750,- Ford Scorpio Ghia '88 ’ 79.000, ’37.500,-

M ( fl|J| P^ De enige officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg, met vestigingen in:%lIMbB| GELEEN- Rijksweg-Nrd. 125 -tel. 04490-46333 i — 1
w ■IMI Ml I I^B HEERLEN/HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - tel 045-224800 VRAAG NAAR ONZE
MmWm W ■ __-_■ Mi ■ WmW MAASTRICHT - Akersteenweg 10 - tel. 043-613200 | 7 UNIEKE ZEKERHEDEN

■i^——*___________■____■_____■_■__________■ "m^mmmmmmmÊmmmm^mammmmmmmmammmmm

Fiat
"Fiat RITMO 60 CL, 1984,: APK 8-'9O, ’ 5.250,-. Kissel

"46 A, Heerlen. 045-723142
127, '78, i.g.st., APK

■juni '90, vr.pr. ’425,-, 045-
-.717633, 18-19 uur.
',Je koop FIAT 127 1050 CL
i.z.g.st. vr.pr. ’ 1.750,-. Tel.

' 045-271322.
Te k. Fiat PANDA 34, bwj.
'85, kl. rood, i.z.g.st. Tel.
045-315215.

;FIAT Uno 45 S bwj. '84,
', 3-drs. in st.v.splinternw. met

" recent keuringsrapp.
I ’ 6.950,-. Info 045-225201.
Fiat PANDA 750 L, bwj. '87,
17.000 km., ’7.500,-,
blauw, in nw.st. 045-454103
Wat VERKOPEN? Adver-. teer via: 045-719966.

Te k. Fiat FIORINO bestel,
bwj. '82, 100% in orde. Tel.
04490-47294.
FIAT Uno 45, bwj. '85, i.nw.
st., 1e eigen., iedere keuring
toegst., km.st. 52.000, kl.
rood, APK, vr.,pr. ’ .7.250,-,
045-273743.
Te k. rode Fiat PANDA 45
bwj. '83, nwe. band. t.e.a.b.
04459-1239.
Fiat RITMO 70 CL, bijna '84,
1e eig., 5-speed, APK 10-
-'9O, gloednieuw, ’ 4.750,-.
Tel. 04406-13137.
FIAT 127 Super, 5-speed,
type '83, i.z.g.st., vr.pr.
’2.650,-. Tel. 045-712811.
Fiat PANDA 1000 CL bwj.
'86, km.st. 40.000, pr.
’8.250,-. 04754-85019.

Ford

Leijenaar's Autocentrale

'Ford Scorpio 2.0 CL wit 1987
■ Ford Sierra 1.8 CL Sedan wit 1987
,'Ford Escort 1.4CL Station blauw 5-drs 1986
iFord Escort 1.1 Laser blauwmetaal 1985
| Ford Escort 1.6 Diesel Laser Sedan blauw 1984.Ford Escort 1.3Laser Sedan blauw 1984
Ford Escort 1.6Luxe Sedan zomerpakket 1983
Ford Escort 1.3Luxe groenmetaal 1981

< Ford Taunus 1.6Luxe bruinmetaal 1982
| Ford Fiesta 1.0Luxe groenmetaal 1984.Ford Fiesta 1.1 CL blauwmetaal 1986; Infolijn : 045-212091.

' MUSTANG 5.0 autom. '80

' ’ 2.750,- en Renault 5 GTL
'80 ’ 1.250,-. 04490-22132.

" Ford CAPRI 1600 S, bwj. '77
APK aug. '90, ’ 850,-, 045--. 720951.
Te k. Ford SIERRA station-]wagen 2.3 D GL, 5 bak,

< stuurbekr., vaste imprial enz; k|. antr. metall., bwj.'B3, pr.■ ’ 12.500,-. Tel. 04404-1734

" T« k. Ford ESCORT, bwj.
! '78, APK febr. '90. Juliana-

" str. 6, Nieuwenhagen.

!Te k. zeer mooie Ford
MUSTANG, Iste eig., met
amerikaans front, APK tot
7-90, vr.pr. ’ 4.750,-.
04490-20229.

Ford SIERRA 1.6 Laser 3-
drs., bwj. '85, in.st.v.splin-
ternw. Apart, mooi met re-
cent keuringsrapp.

’ 10.750,-. Inf. 043-254462.
Te k. FORD Fiësta, bwj. '84.
Te bevr. Dr. Schaépmanstr
21, Landgraaf, 045-316419.
Te k. Ford ESCORT 1300
Laser, bwj. aug. '85, kl.
blauwmet., schuif kanteldak,
pr. ’ 11.750,-. 04746-3315.
Te k. i.g.st. Ford TAUNUS,
2,3 L Ghia, bwj. '79, APK tot
22-8-90, tel. 04743-1622.
Ford ESCORT XR3i RS uitv.
veel extra's, zeer excl., vr.pr.

’ 12.500,-. Prof. v.d. Waals-
|str. 8, Hoensbroek

Te k. MAZDA 626 Hardtop
coupé, bwj. '79, schuifdak,
in uitst. st., pr. ’1.500,-
Poyckstr. 27 Kerkrade.

Land rover
LANDROVER Safari model
109 D Tel. 04407-1337.

Mercedes
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Mercedes 190 Diesel 62.000km wit als nieuw 1987

Infolijn : 045-212091.
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. MERCEDES 207 die-
sel verl. gesloten bus met o-
lievrije motor en trekh. bwj.
'79, ’4.950,- APK gek. tot
9-590, 045-323178.
Te k. MERCEDES 200 W
123, bwj. '79, op gas, 94 PK,
AHK stereo RC, i.z.g.st.,
APK jan '90, ’ 5.600,-. Tel.
04454-5234.
Te k. weg. omstand. mooie
MERCEDES 200 D, bwj. '80
te bevr na 18 u. 045-259138
MERCEDES 240 D, bwj. '81
1e lak en extra's, pracht
staat, ’ 10.950,-. 045-
-715418.
Exclusieve auto's: 190 E 2.3- 16 '89; 560 SEC '86; 500
SL '87; 500 SE '87 en '85;
280 SE '82 en '83; 280 SLC
'80; 300 E '86; 300 D '85;
230 E '85; 230 CE '82 en
'83; 190 LPG '85; 200 D'B3;
Porsche 944 Turbo. Jan v.
Cruchten. 045-722844.
Te k. MERCEDES 200 ben-
zine, bwj. '86, kl. rook zilver,
i.nw.st., met vele extra's, vr.
pr. ’ 44.000,-, event. mr.
mog. 04498-55824.
Te k. MERCEDES 190 D
bwj. juli '88, div. extra's. Tel.
04406-40666.

MERCEDES 230 E, bwj.
1985, automaat, kleur: don-
ker rood. Prijs ’ 34.000,- mc-
l. BTW. Te bevragen: Gen- -zon 34, Ulestraten. Tel.
043-644232. I
Te k. MERCEDES 230 E, <autom. bwj. '81, 045-
-421568. I
Te k. MERCEDES 207 bwj. !'79 ’ 3.250,-, APK juni '90. 'Tel. 045-257702. J
MERCEDES 406 Kampeer-
auto, moetopgekn. worden. 'Te1.04405-1339 j
Te koop MERCEDES 200 B,
bwj. '80, km.st. 125.000, met !
trekh. kl. blauw, i.g.st. pr.
’8.000,-. 045-459150.
Te k. MERCEDES 280 TE
Stationcar, kl. grijs bwj.
1980, autom., aircond.,
trekh., electr. ramen. Vr.pr.
’10.250,-. 04490-31579.
Te koop MERCEDES 300 D
aut. km.st. 187.000, bwj. '83,
in perf. st. Klimmenderstr.
95 KLimmen.
Te k. MERCEDES 280S,
grijs, kuiplijsten, autom.,
LPG, sportvlg., radio-cass.
ree, ’ 3.500,-, mr. mog. Tel.
043-633204.
Te k. MERCEDES Benz
280Eautom, bwj. '81, alle
opties, kleine type, Pullman
bekl, electr. schuifd. etc. te-
chn. 100%. zeer mooi 045-
-415012.

Mitsubishi
Mitsubishi SAPORRO, sun-
roof en sportv., vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-460471
Mitsubishi GALANT 1600
GL, 1984, APK, ’6.500,-.
Kissel 46 A, Heerlen. Tel.
045-723142

Te koop Mitsubishi LANCER
bwj. '81, APK 3-'9O, 89.000
km. Tel. 045-321989.

Te k. Mitsubishi COLT GL,
bwj. '79, 94.000 km., vr.pr.

’ 2.600,-. 045-462782.

Stationcars
Opel Kadett 1.8 S club, s-

drs., '88; Kadett 1.6 DGL, s-
drs., '85; Kadett 1.3 GLS, s-
drs '86; Kadett 1.3LS 5-drs.
'85; Kadett 5-drs. '81; Re-

kord 2.0 5-drs., '86; Mitsub.
Galant 2.0 LPG '80. Inruil
mogelijk en garantie Auto-

bedrijf
Ad van Neer,

Zandweg 160, Heerlen. Tel.
045-416023.

Te k. Opèl KADETT 1.6 D,
bwj. '82, APK '90, vr.pr.
’6.400,-. Tel. 045-412584.
Te k. Opel CORSA 12 S,
bwj. okt '84, 56.000 km. Tel.
045-228469.
Opel KADETT hatchback 12
N'Bo, na 15.00 uur, tel. 045-
-726572/324320.
Opel REKORD bwj. '84 met
gasinstall. Tel. 045-210844.
Uniek Opel KADETT coupé
2.0 GTE railly veel extra's,
APK '90, vr.pr. ’4.750,-.
Tel. 045-319328.
Zéér zuinige Opel KADETT
City 1200 coupé, koopje,
APK ap. '90, 100%, vr.pr.

’ 1.875,-. Tel. 045-323830.
Te k. Opel KADETT 1.31
GLS, kat., bwj.'B6, 26.000
km, pr. ’ 16.500,-. V_ jr. gar.
of 10.000km. 045-461876.
Te koop Opel KADETT 1600
GT, bwj. '87, 1e eig. pr.

’ 17.250,-. 04490-26923.
Te k. HONDA Civic bwj. '79,
APK '90 vr.pr. ’ 975,-. Tel.
045-272998.
Opel ASCONA i.z.g.st.,
APK-gek. t/m '90, bwj.'79,
vr.pr. ’ 1.950,-. Palmstr. 60,
Heerlen.
Opel SENATOR 25 E, type
'84, vr.pr. ’ 11.750,-, i.z.g.
st. Zonstr. 7, Kerkrade. Tel.
045-455763.
Te koop Opel KADETT 12N
Hatchback 80. Tel. 045-
-271003.
Te k. Opel KADETT GT 13
S, i.z.g.st., pr. ’ 16.500,-,
bwj. '86. Tel. 045-213988.

Opel ASCONA bwj.'Bo, zeer
mooi, APK mei '90, LPG,
trekh., vr.pr. ’2.400,-. Prof.
v.d Waalsstr. 9 Hoensbroek
Opel KADETT Stationcar,
'78. Tel. 04492-3514.
OPEL Kadett HB 1300 S
bwj. '81, 5-drs., bl.met. i.z.g.
st. ’4.750,-. 045-311473.
Te k. Opel KADETT 13 S
bwj. '81, veel access. vr.pr.
’4.200,-, APK 8-'9O. Tel.
045-273636.
KADETT type 12S, '83, zelz.
mooi. Kerkraderweg 166,
Heerlen.
Te k. Opel COMMODORE
2,5, bwj. '80, LPG, vr.pr.

’ 4.500,-. 045-423208.
Koopje Opel KADETT '77,
APK; Renault 5 TL '79, APK.
045-323796.
Te k. v. part. Opel KADETT
13 S HB, bwj. '81, i.z.g.st.,
Jabeekerstr. 10, Schinveld.
Tel. 045-258178.
Te k. MANTA zeer mooi.
Unescoplantsoen 9, Nieuw-
Einde/Heerlen.
Te k. Opel BLITZ z.g.a.n.,
55.000 km, laadbak met rol-
luiken. 045-411085.
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 Commodore
bwj. '69 en Golf D '81, heel
mooi. Tel. 045-254081.
Opel MANTA 2.0 GTE bwj.
'84, zwart, veel access. Tel.
045-323712 na 17 uur.
Te k. Opel ASCONA 19S
Berlina '78, APK 2-'9O. Nw.
uitlaat, banden 045-728562.
Opel KADETT bwj. '79, APK
04-'9O, pr. ’1.750,-. Tel.
045-415528.
Opel KADETT aut. 13S
hatchb., rood, bwj. '85. I.z.g.
st. Tel. 04458-2472.
Te k. Opel KADETT 12 S
combi, bwj. '80, ’ 3.750,-.
Inr. mog. 045-726008.
Te koop sport. Opel ASCO-
NA bwj. '80, spoiler, sport-
vlgn. enz. pr. ’ 3.750,-. Tel.
045-453572.

re koop SAAB 96, i.z.g.st. SAAB 99 CL, groenmetallic,
)wj. '76. Burg. Visscherstr. bwj . '82, i.z.g.staat. Oude
34, Ulestraten. Poort 1, Urmond.
3AAB 900 GLS okt. '82, 5- Te k. SAAB 99 GL, '78, i.g. "jrs. zilv.metal., velours- st., alu. velgen, LPG, APK.
.lauw inter., 108.000 km. ’ 1.600,-. Tel. 045-322514. .
Schadevrij, in uitst mooie w , VERKOPEN? Adver-:ond. Geen roestvl., dubb. teer via: 045-719966.jpiegels, stoelverw., trekh., !
t wintert), met vlgn., onderh. Roverek. ter inzage. Tel. 045-
313551, vr.pr. ’ 9.750,-. Nieuw model ROVER 2600
Handelaarswaarde plm. S, bwj. '83 met Vialle gasin-
f 14.000,- excl. extra's. stall., kl. bronsmet., Pullman
re k. SAAB 90 bwj. '86, irf °a- ?le,ctr- ramen. 9et-
ro.ooo km, bl.metal. i.z.g.st. 91- stuurbekr., centr. deur-
sr. ’ 17.900 - 045-424645. ver9^ electr. verw. spiegels—- ! ;— etc. met APK pr. ’ 7.850,-.re k. SAAB 96. Kempken Bergstr. 18 Kerkrade. Tel.
113, Heerlen. 045-458666.

Skoda
re k. SKODA 105 lux, bwj. SKODA 105 LS, nov. '87, in
3-'B5, auto is als nw., pr. pr.st., pr. ’ 5.250,-. Tel.
f 3.500,-. 04490-22689. 045-215302.

Subaru
Subaru JUSTY ECVT '89, Subaru MINI-JUMBO '86,
«it, demo-wagen. Garage '87 en '88. Garage Coenen.
boenen. Tel. 04743-1574. Tel. 04743-1574.

Suzuki
vlini SUZUKI Coupé GX Te k. SUZUKI Alto autom.,
.md '80, met APK, ’ 1.750,- zelz. mooi, '84, Garage
rel. 045-225913. Coenen tel. 04743-1574.

Toyota

Leijenaar's Autocentrale
Toyota Celica 2.0Liftback KT wit 1984
Foyota Celica 2.0 coupé XTA automatiek wit 1982
Toyota Tercel 1.5 Stationwagen 4WD 1983

Infolijn: 045-212091.
Te koop Toyota CARINA
1600, bwj. '78, APK, wind-
schermen en trekh., vr.pr.

’ 1.200,-. Tel. 045-257317.
Te k. Toyota CELICA liftb.,
79, APK '90, ’1.250,-,
045-241310.
Te k. Toyota TERCEL 5-drs.
nw. mod., bwj. '83, als nw.,
’5.950,-, 045-316940.
Te k. Toyota LANDCRUI-
SER 4x4, Ned. uitv., bwj.
80. Tel. 09-32-11613332.
Te koop Toyota CELICA 1e
Tiodel, bwj. '77, 5-bak, APK
:ot 4-'9O, div. extra's, i.g.st.
/r.pr. ’1.500,-. Tel. 04498-
-56221.
Toyota TERCEL coupé de
luxe bwj. '81 ’ 2.200,-. Tel.
045-222384.

Toyota CELICA 1600 ST,
liftback, bwj. '76, APK t/m
8-'9O, pr. n.0.t.k., Rembr. v.
Rijnstr. 4, K'rade, 045-
-453473.

Talbot
Talbot HORIZON bwj.'B3,
APK'9O, i.z.g.st., 71.000 km

’ 3.700,-. 04404-1317.
Te koop Talbot SOLARA SX
'81, aut. stuurb. centr. deur-
vergr. i.z.g.st. ’3.900,-. A.
Brouwerstr. 73, K'rade.

Triumph
Te koop TRIUMPH TR 7,
bwj. '78, APK 7-'9O, kl.
groen, v. liefhebber. Tel.
045-723682/045-753427.

Volkswagen

Leijenaar's Autocentrale
VW Scirocco 1.8 GT wit div. opties 1985
VW Golf 1.81 antracietmetaal metkatalisator 1987
VW Jetta 1.6Elan SedanLPG blauwmetaal 1986
VW GolfLX roodmetaal 1983
VW Golf 1.6 Diesel 5-versn. antracietmetaal 1986
VW Golf 1.6 Diesel 5-versn. rood 1985

Infolijn : 045-212091.
GOLF D 5-drs, diesel, '78, is
werk aan, pr. ’ 1.250,-.
Remigiusstr. 18, Klimmen.
Te k. volkswagen PASSAT
L. diesel, bwj. 9-79, APK 9-
90, 2-drs. en radio/cassette
i.g.st. van V.A.G.-monteur.
Tel. 04459-1495.
Zwarte GT POLO VW '80
spec. mod. APK '90 i.g.st.,
vr.pr. ’2.950,-. 045-319328
VW DERBY '78, RDW keu-
ring '90, 670 kg, gebr. 1:14,
’1.500,-. 04404-1317.
VW POLO m.'Bo, APK tot 5-
90, pr.n.o.t.k., mr. mog. Tel.
045-463364 b.g.g. 456756
VW GOLF diesel bwj.'Bo,
APK 08-90. Tel. 045-
-314373
Te k. GOLF Diesel LD bwj.
'78, met APK. 045-226478
Einderstr 45 Heerlen
Te koop VW GOLF Sprinter
bwj. '80, in.pr.st. kl. geel, vr.
pr. ’ 4.250,-. 045-456652.
Te koop VW GOLF diesel
bwj. '80, i.g.st. APK, nwe
banden, schokb. uitl. Vr.pr.

’ 3.950-,-. 045-463936.

Te koop VW JETTA CL die-
sel, bwj. 9-'Bl, ’3.000,-.
Tel. 043-642494.
VW GOLF GTI '82,. zwart,
Garage Coenen, tel. 04743-
-1574.
VW GOLF 1,3 de luxe, bwj.
'81, APK, bijz. mooi,

’ 4.500,-. Tel. 045-454087.
VWJETTA 1.6 LS, m. '82, 4
drs., APK, z. mooi, ’4.750,-
Tel. 045-454087.
Te k. VW Santana 5 cyl., 4-
drs., bwj. '82, vr.pr.

’ 6.500,-. Tel. 04492-5034.
Te k. VW PASSAT bwj. '78.
Zien is kopen! ’ 1.750,-. Dr.
Schaepmanstr. 8 Brunssum.
na 12.00 uur.
Te k. VW GOLF '79, APK B-
'9o, i.z.g.st., ’2.450,-. 045-
-224760.
Te k. VW GOLF bwj.77, nw.
uitlaat, APK-gek. '90, pr.

’ 1.250,-. Caumerweg 5,
Heerlen. 045-422031.
Te k. GOLF D bwj. '80, en
velgen ATS 7J X 15 met
banden voor Golf, Opel en
BMW. Te bevr. Julianastr.
33, Merkelbeek.

VW GOLF LX, 5-drs. bwj.
'84, ’ 8.950,-. 04490-
-13467.
Te k. VW GOLF diesel, antr.
grijs, bwj. '86, 72.000 km., pr
’17.950,-. Tel. 04492-3971
na 19.00 uur.
VW GOLF diesel type '81, i.
z.g.st., ’4.700,-. Tel. 045-
-227554.
Te k. GOLF CL luxe uitv.,
bwj. '83, LPG, antr., 5-drs.,
’7.000,-. 045-451270.
Te koop VW GOLF Turbo
diesel, bwj. '87, kl. wit, i.st.v.
nw. Vr.pr. ’26.000,-. Tel.
04490-12341.
Te k. VW GOLF bwj. 04-'BB,
kl. wit, met radio, 15.000km.

’ 18.000,-. 04750-15980.

Te k. VWGOLF 1.5 se"
'81 jubil. model m. di*][
tra's, i.z.g.st. ’4.800,-."
04492-5109. _^

VW 1302 Cabrio '72,
dak, moet opge^

’ 6.250,-. Tel. 045-419 W
Te koop VW POLO Co*
GT 84, groenmet. Tel *716923. J
Te koop VW POLO GLS 7
APK 5-'9O, m. stereo, PrnJ
t.k. Tel. 04454-1507^^
Te k. VW GOLF geh. uit*
sunroof, APK 8-'9O, bwj 'i.z.g.st. 04490-48417^^
Piccolo's in het Limb"'
Dagblad zijn groot ii l
SULTAAT! Bel: 045-71 99"

Volvo

Leijenaar's Autocentrale
Volvo740 GL 2.3 antracietmetaal ]»
Volvo340 1.4autom. Winnerrood 25.000km

Infolijn : 045-212091.

terugname van financieringsbafl^
Daf 1100 met meubelbak, hydrolischelaadklep

Pr. ’ 12.750,- mcl. BTW. Emly HandelsondernemH*
Tel. 04490-23738 / 04498-54510 v

Te k. VOLVO 343 GLS 2 I.
Bwj. '81 APK en radio/cas-
sette i.z.g.st., 04459-1495.
Te k. VOLVO 360 GLT, bwj.
'83, zeer mooi koopje.
’6.750,-. Tel. 04750-16522
VOLVO 340 automaat, nov.
'86, 40.000 km., in z.g.st.
van onderhoud, gunstige
prijs. Tel. 04490-34411.
VOLVO 343 automatic '78'
’1.250,-, APK 90. Tel.
045-323178.
Volvo 340 GL AUTOMAAT,
4 drs. (met koffer), bwj.'B4,
pr. ’ 8.950,-. 045-444584.
VOLVO 343 DL '78, goed,
mooi, APK '90. Vr.pr.
’1.650,-. 04490-11710.
Te k. VOLVO. 360 GLT, 09-

-'BB, 5-drs., v. Volvo-mede-
werker. In abs. nieuwst.,
13.000km. 04490-55152.
VOLVO 360 GL (2 liter, s-
drs.) i.st.v.nw. ’ 14.250,-.
04490-12138.
360 GLT van VOLVO-me-
dewerker, bl.met., 2L inj. 5-
d., 9100 km, sept. '88, i.nw.
St. 04490 -77926.

VOLVO 360 GLE SedaJjectie, 2 Ltr., bwj. 31-1°;
kl. blauw/grijs metall.,
49.000. Te bevr. lepe'"
34, Brunssum. J
VOLVO 244 GL m'B^goudmetall. LPG, vem
APK 07-'9O i.z.g.st. 04"
11564.
Te k. VOLVO 343 GL, J11-10-79, i.z.g.st., t \
f 1.450,-. Tel. 04490jl?
Te k. VOLVO 340 H
bwj. '87, ’13.800,-. 0^
3617. _^
Te k. VOLVO 343, bW|

’ 4.500,-, APK-gek. tot I'90,045-311116.
VOLVO 343 DL, bwi -É ,
APK '90, autom. Tel. O4*
21019. __^
Te koop VOLVO 340 L. j]
'83, APK 12-5-'9O. Tel-^
310980. J
Tek. VOLVO Amazone"
'65, ’2.500,-. Zondag^
18.00 uur, tel. 045-2565;.
Piccolo's in het Lim^ &
Dagblad zijn groot i% .
SULTAAT! bel: 045^ *'

Diversen ;

■A
- JOn

1^ KERKRADE ))

i
Alfa Romeo Spider z. en w.kap unieke cond \ L
BMW 316goudmet. schuifdaken LPG 2 [
BMW 316 sportuitv. veel extra's,kl. blauw <j
8MW3164-drs. kl. rood II
BMW 316 bronsitmetallic, nieuw model il
BMW 315kl. bruin, 1e eig JCitroenBXI9TRD Diesel blauwmetallic , " \Citroen BK 1400kl. wit nieuwstaat " 1Citroen CX 2000RE kl. wit met LPG "■ 1Datsun Nissan Bluebird 1600 sedan, zeer mooi ■ \Ford Sierra 1600 stationwagen 5-drs \Ford Sierra 1600Luxe Coupediv. extra's j
Ford Sierra sedankl. zwart CL metLPG \Ford Sierra automatic bordeauxrood 2.0 HRL \
Ford Sierra 2.0Luxe 5-drs. metLPG zilver IFord Taunus 1600 XL Coupe Classis I
Fiat Panda 750Luxe zwart 20.000km \
Fiat Uno 45S bronsmetallic 1
HondaPrelude EX 16V automaat perf. cond "■ 4 V
HondaCiviv nieuw mod. 1300Luxe "■ jj *
Mazda 626 2.0 sedan met. LPG 1
MitsubishiLancer 1400 GLX automatic i 4I
Mazda 323 bestel station kl. rood ' i k
Mercedes 280 SL zomer en winterkap topcond - j! 't,
Mercedes 200 Diesel verl. sportw. enz. 1e eig j
Mercedes 280 S zilver nieuwst. 1e eig. aut il S,
Nissan Cherry 1700 Diesel blauwmetallic jl
Opel Kadett Hatchback 1300 S met LPG i
Opel Kadett 5-drs spec. striping 1
Opel Kadett Limited blauwmetallic li
Opel Kadett 13 S 5-drs automatic jj
Opel Kadett Caravan kl. wit met LPG ï
Opel Rekord automatic groenmetallic ii
Opel Ascona 1600S 4-drs. goudmetallic
Opel Kadert 5-drs. blauwmetallic ■' i
Porsche 911 Targa met motorschade 1
Porsche 924 metallic mooie auto
Pontiac Fierro sport signaalrood 6.000km
Peugeot 309 XE profil S6nieuw t
Renault Super 5GT Turbo perf. st 1
Renault 5 TR signaalrood 1
Seat MarbellaLuxe kl. rood ti
Saab Turbo 900 sedanzilvermetallic j
Suzuki Carry pick-up zeer mooi I
Suzuki Alto automaat kl. rood ' f
Suzuki Alto GLzilver I
Suzuki Alto grijsmetallic r
Suzuki Jeep softtop cabrio long body kl. wit i
Subaru DL 13004 cyl. grijs
Volvo 740 GL diesel grijsmetallic \Volvo 240Luxe metLPG
VWJetta CL 16004-drs. veel extra's
VW Golf 1800Luxe automaat grijskent " I
VW bestelbus geel ' l
VWPassat 1600 Diesel 5-drs ■ i
VWKever Speedstar cabriolet "■■gO
Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot W$donderdags tot 21.00 u. Zaterdags van 10.00 tot I'^Verkoop alle merken nieuw en gebruikt, inruil, finaSen taxatie. Import en Export. Onderhoud en repara fctalle merken. 100%financiering.

Autoparck Kerkrade
Locht 44, Kerkrade. Tel. 045-426424^

Zaterdag 2 september as. E
verschijnt het ,'i

Limburgs Dagblad
huis-aan-huis JC

in de gehele Oostelijke- en Westelijke Mijnstreek (G
gebieden 45 en 49) in een

oplage van 192.000 exemplaren ja

Dat betekent: zaterdagmorgen 2 september het L«vf,
Limburgs Dagblad bij zon 110.000 huishoudingeny l

in de bus, ZONDER EXTRA KOSTEN voor Uy i^Haak dus op zaterdag 2 september in met uw a(^vfr^Bel voor meer informatie of uw advertentie-opo
045-739380. \Extra oplage, extra bereiK. k

géén extra kosten!!! _
VW Golf 1600 CL, 30.000 km-,, [

Citroen BK 19 TRI, kat., 3.000 km, wit, '89; BK TPJ. .$■ .BK 16 klepper, rood, '88; BK 19 TRS Break, rood f| ik
19 TRD, wit, '85; BK 19 TRI, zilver, '87; BK 19
'87; BK 19 TRS, blauw '87; BK 16 TRS wit '86; BK U,\ ■wit Break '86; AX GT wit 11.000 km, '88; Visa 11.$P'85; 2CV6 '85/81; Nissan Sunny diesel, blauw, '87,y 1';Patrol Turbo diesel GR, zwart, 8.000 km, '89; Y£VDL wit '84; BMW 518 blauw '83; Citroen Bestel Ci° k

Bovag May Crutzen „t
Hunsstraat 33, Übachsberg. Tel. 045-7521^ S

Voor Piccolo's zie verder pagina 28
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■Hen groot aantal kerken in ons land verkeert in vervallen staat.
De katholieke Sint Eusebiuskerk in Arnhem is hiervan een goed
voorbeeld. De kerk staat al een paar jaar leeg. Er zitten gaten in het
dak, en de goten lekken, waardoor het metselwerk is aangetast.
Regelmatig vallen brokken steen uit de gewelven naar beneden.
Plannen om de kerk af te breken stuiten echter op bezwaren van
actievoerende buurtbewoners.

Nostalgie
houdt veel
kerken nog
overeind

1I .e ernstig verwaarloosde kerk in
" rnh_m is niet het enige slachtoffer

',n achterstallig onderhoud. Oor-
/ ak is het gebrek aan geld bij de

*eeste kerkbesturen en kerk-voog-
Iraden. Zij staan diep in de rode

iJ'ers, omdat de kerken in Neder-
te kampen hebben met een

p>'e leegloop. De belangstelling
r erediensten is kleiner dan ooit.

in 1960 nog de helft van alle
ederlanders 's zondags naar de

F», nu is dat nog amper één op de
J' gelovigen. Door die toegeno-

I
tn onkerkelijkheid en de sterke
"'ing van het kerkbezoek, is het
j^st onmogelijk geworden voor
;rkbesturen om de exploitatie van
'rkgebouwen sluitend te krijgen.
°°ral de kerken in de oude stads-ven zijn in moeilijkheden.

Oriëntatiepunt
9e leegstaande kerkgebouwen

hollend achteruit," aldus drs
,: de Jong, hoofd van de afdeling

'st°rie van de Rijksdienst Monu-
in Zeist. Deze afdeling

"dt zich vooral bezig met het
Fstellen van de waarde van histo-, che monumenten en geeft advie-

-1 1over de eventuele bescherming.
i ■j,' n,ster Brinkman van WVC heeft

Jl °ver vijf jaar 130 miljoen uitge-
J om de verwaarloosde ge-
il «w

bouwen op te knappen. „Met het
geld kunnen de gebouwen die dat
nodig hebben gezond gemaakt wor-
den. Daarna kan door goed onder-
houd het verval onder controle wor-
den gehouden," aldus de Jong.

Ondanks de teruglopend kerkbe-
zoek in Nederland neemt de kerk
nog steedseen belangrijke plaats in,
vertelt De Jong. Misschien niet
meer als ruimte voor de eredienst,
maar als oriëntatiepunt in het land-
schap. Een kerkgebouw vormt vrij-
wel altijd het hart van dorp of oude
stadswijk. Ook hechten inwoners
vaak veel gevoelswaarde aan zon
gebouw, volgens de Jong. „Dat kan
variëren van mensen die er gedoopt
of getrouwdzijn, tot iemand die het
gebouw waardeert om de oudheid-
kundige waarde. Om die redenen is
het belangrijk dat de gebouwen zo
goed mogelijk bewaard blijven."

Bescherming
Bijna tweeduizend kerkgebouwen
staan onder bescherming van Mo-
numentenzorg. Het gaat om gebou-
wen die in de late middeleeuwen en
de eerste helft van de negentiende
eeuw zijn gebouwd. De rijksdienst
verstrekt restauratiesubsidies vol-
gens de Rijkssubsidieregeling Res-
tauratie Monumenten (RRM), die
sinds 1986wordt uitgevoerd, en on-
derhoudssubsidies volgens de

Rijkssubsidieregeling Onderhoud
Monumenten (ROM).

Daarnaast wordt vaak een beroep
gedaan op gemeenten of op particu-
liere fondsen. Die voorzieningen
blijken echter bij lange na niet vol-
doende. De restauratieregeling
kwam vaak neer op een premie op

het verwaarlozen van het onder-
houd.

Met de financiële injectie van 130
miljoen guldenover 5 jaarmoet het
behoud van de kerken voor de toe-
komst worden veilig gesteld. Blijft
het probleem dat de leegloop van
de kerken een maatschappelijk ver-

schijnsel is. Subsidie lijkt vooral een
uitstel van de executie. Ir P. van
Dun, hoofd van de afdeling Tech-
nieken van Monumentenzorg, is
daarom niet onverdeeld gelukkig
met de extra subsidie voor de kerk-
gebouwen. Enerzijds ziet hij de
noodzaak in van grondige restaura-
tie, maar persoonlijk omschrijft hij

de subsidie als 'dweilen met de
kraan open\
Van Dun: „Vroeger waren kerken
echte ontmoetingsplaatsen voor de
plaatselijke gemeenschap. Nu lo-
pen ze leeg en worden in stand ge-
houden met gemeenschapsgeld,
maar verder wordt er niet veel mee
gedaan. Soms een concert mis-

schien, als het maar in de 'gewijde
sfeer' blijft. De subsidie overbrugt
een periode van tien, vijftien jaar.
Daarna komt hetzelfde probleem
weer terug. Het gevaar bestaat nu
dat de gemeenschap het onderhoud
van de kerken helemaal aan de
overheid overlaat. Daarom vind ik
een realistische benadering van dit
probleem op zijn plaats, en moeten
er snel andere oplossingen gezocht
worden."

Een goed alternatief is volgens Van
Dun het opzetten van stichtingen,
die het beheer van een kerk over
nemen. De stichting knapt het ge-
bouw op, en verhuurt het weer voor
allerhande activiteiten, een soort
kerkverhuurbureau, dus. Stichtin-
gen in deze vorm bestaan onder
meer in Groningen.

Discotheek
Het multi-functioneel gebruik is eep
andere mogelijkheid. Steeds meer
kerken in Nederland worden ge-
bruikt voor andere dan de religieu-
ze doeleinden waar ze eens voor ge-
bouwd zijn. In Dordrecht is de
voormalige Bonifatiuskerk omge-
bouwd tot een swingende disco-
theek. In een ander kerkgebouw in
dezelfde stad huist tegenwoordig .een grootwinkelbedrijf.

Aan de Utrechtse Oude Gracht
worden appartementen gebouwd in
de oude Martinuskerk. En in
Woudsend, in zuid-west Friesland,
kan men kalfsoester Hawaïienne, -cotelet Suisse en tournedos nuttigen
tenmidden van de koorbanken van
een tweehonderd jaaroud doopsge-
zind kerkje. De voormalige consis-
torie, waar vroeger de Kerkeraad
vergaderde, wordt nu gebruikt voor
besloten feesten en partijen.

Van Dun pleit al jarenvoor het ver-
anderen van de oorspronkelijke be-.
stemming van kerkgebouwen, zo-
dat het zijn oorspronkelijke waarde
als gemeenschapshuis weer terug-
krijgt. Een grote, dagelijk terugke-
rende boeken- of rommelmarkt in .
een kerk zou al heel aardig zijn.
suggereert hij. De kerkelijke be-
stuurders zijn echter meestal niet
blij met creatieve oplossingen voor
de leegstaande gebouwen. Zij wil-
len de situatie zo houden als hij nu -
is. Een mentaliteitskwestie, die op I
den duur zal moeten veranderen,
vindt de ambtenaar. ~We zijn nog
te preuts met onze kerkgebouwen,
maar als het zo doorgaat verande-
ren ook de kerkbesturen wel van
mening. Want dan komt de keuze:
óf slopen, óf van bestemming ver-
anderen."

Historicus De Jong ziet ook in dat jï
geld beschikbaar stellen alléén nief-»
genoeg is. Hij meent dat de injectie"-
dan ook gezien moet worden als eeirl
'overbruggings-uitkering9

"
„Het probleem van de ontkerkelij-»
king zal waarschijnlijk alleen maar*
groterworden. Daarom moet er nu
gezocht worden naar een oplossing.T
Deze extra subsidie is slechts een [
tijdelijke oplossing. Hiermee wordC
een halt toegeroepen aan het pro- 5
bleem, zodat er naar alternatieven "-
gezocht kan worden. Als we nu
niets zouden doen, zou het lot van 9;
veel Nederlandse kerken al beze- I
geld zijn." I

monique brandt

De consument steekt
zijn geld in elektronica
Het aandeel van de elektronische industrie in onze dagelijkse
bestedingen is ongelofelijk groot. Als we alleen datgene in
ogenschouw nemen dat te maken heeft met de zogeheten
'consumenten elektronica', dan hebben we het over een bedrag van
naar schatting 4 miljard gulden in 1989op een totaal van 280 miljoen.
Allemaal aankopen dus op het gebied van radio, TV, CD-spelers,
HiFi-torens, stacks en racks.

aan te bedenken dat 1989 voor
t{ c°nsumenten-elektronica niet, tj:j S 2o'n goed jaaris. Dat blijkt uit
tti^fs van Philips, een bedrijf dat
L' zijn diverse verkoop-organisa-, \ sv ermoedelijk zon 60 pet van de
L'Jen landse markt in handen
ti, ft- Voor 1989, met zijn extreem
iL?ie zomer geldt namelijk de
'U koopmanswijsheid: 'Vrouwtje
»! üf, handel dood. Oftewel bij

jilOWeer is men minder geïnteres-
(f \*s 'n een HiFi-set omdat de be-
I jongen meer met strandgenoe-
-4 \ s en dergelijke te maken heb-

<^dat Philips zon geweldigmarkt-
L^el heeft - en dat graagwil be-

'jj L c'en - doet men minutieus on-
' L*°ek naar de bestedingen van

I, \ Publiek. Nieuwe produkten zijn
6; Cr^'J van levensbelang en verder
\ lsjriÜUr''Jk °f de consument wel be-
\ L 's voor zulke nieuwigheden te
■A LJ^'en. Dat blijkt het geval, als het
J] t. Wezenlijke verbeteringen gaat.
"j nieuwe TV's bijvoorbeeld wordt

k r de koper in een groot aantal
i a"en een Teletekst-module aan-

geschaft. Bij grootbeeld toestellen
zelfs in 70 tot 80 pet van de aanko-
pen. Daardoor zijn in Nederland to-
taal al 40 pet van de tóestellen met
Teletekst uitgerust.

Uit de cijfers blijkt ooi. dat consu-
menten gek zijn op CD's en CD-
spelers. Dit betrekkelijke nieuwe
produkt zal eind van het jaar een
penetratie van 46 - 47 pet bereikt
hebbeh. In de helft van de Neder-
landse huishoudens is dan een CD-
speler aanwezig. Een ongekend
hoog aantal als men bedenkt dat er
pas sinds 1983 CD-spelers in Euro-
pa op de markt zijn.

Liefde
Waarnemers zijn verbaasd over die
grote liefde voor de CD-speler in
ons land. Nederland overtreft zelfs
West-Duitsland, dat toch al jaren
met kleuren-TV's, koelkasten en
dergelijke de Europese ranglijst
aanvoert. Alleen Japan is ons nog
de baas en volgens het Philips
marktonderzoek komt dat omdat er
in Japan zoveel draagbare CD-spe-
lers (Discman's) worden verkocht.

Reden genoeg om zich voluit op dat
marktsegment te storten, want, zegt
Philips, vooral jongeluizullen in
toenemende mate zon draagbare
CD-speler aanschaffen.

De jeugd is voor de elektronische
industrie in toenemende mate een
doelgroep. Het blijkt dat de tijd de-
finitief voorbij is dat zoon of doch-
ter genoegen neemt met de oude ra-
dio- of de zwartwit-TV - van Pa en
Ma. Zij schaffen zich eigen audio-
en video-apparatuur aan met ge-
spaard of verdiend geld. De uit-
monstering van die radio, TV of an-
dere apparatuur is nogal afwijkend
van wat hun ouders aanschaffen.
De jeugd verlangt een andere aan-
pak.
Zo ontstaan nieuwe produkten zo-
als het portable geluidscentrum, of
zoals het bij onze nationale indu-
strie genoemd wordt: de soundma-
chines. Dit draagbare geluidscen-
trum komt voort uit de portable ra-
dio. Eerst werd een cassette-speler
ingebouwd. Maar de cassette-speler
vereiste stereo-weergave en als
spoedig namen de jongelui alleen
nog maar genoegen met de portable

als hij over twee, liefst vier, krachti-
ge luidsprekers beschikte.

Van de oorspronkelijke opzet: een
draagbare radio of muziekcentrum
bleef weinig over toen men er nog
twee luidsprekers aan toevoegde
(Sharp heeft zon combinatie met
zes knotsen van luidsprekers), een
tweede cassettedeck, een CD-spe-
ler of -schrik niet- een tweede CD-
speler (ook Sharp). In principe zijn
zulke soundmachines bedoeld om
mee te nemen. Er zitten daarom
batterijen in, maar die zijn snel leeg
wanneer men de volume-regeling
opendraait. Spottenderwijs spreekt
men in Amerika daarom van 'getto-

blasters': herrieschoppers voor op
straat.

Windtunnel
De soms zeer uitgebreide soundma-
chines zijn natuurlijk prima ge-
schikt voor de wat kleinere kamer
van zoon en dochter en kunnen ple-
zierig worden meegenomen naar
een vriendje of vriendinnetje. Daar
en thuis kunnen ze gewoon op het
lichtnet worden aangesloten. De fu-
turistische vormen van de appara-
ten doen vermoeden dat ze tegen-
woordig allemaal - net als auto's -
in de windtunnel zijn ontworpen.
Een handelaar: „Ze moeten wel
aërodynamisch zijn ontworpen met

van die prachtige afgeronde hoeken
en vloeiende vormen: omdat ze
meestal op de fiets worden meege-
nomen..."

Het is goed om aan de vooravond
van de Internationale Funkaustel-
lung in Berlijn te weten waar de
voorkeur van de consument naar
uitgaat. Op deze, met de Firato af-
wisselende tweejaarlijkse tentoon-
stelling, zal daar ter dege rekening
mee worden gehouden. Philips liet
uitzoeken waar de consument in de
komende twee jaar geld voor denkt
te zullen uitgeven. 26 pet, een kwart
dus, denkt aan een (nieuwe) kleu-
rentelevisie. Minder dan een kwart

(22 pet) wil een compact disc-spe-
ler. Bij precies eenvijfde deel (20
pet) van de Nederlandse huishou-
dens staat een videorecorder op het
verlanglijstje.

Pas op de vierde plaats staat de aan-
schaf van een computer (17 pet), di-
rect gevolgd door een (nieuwe)
Hifi-installatie (16 pet). Hekkeslui-
ter bij de voorgenomen aanschaf is
een videocamera of camcorder.
Slechts 7 percent wil in de komende
twee jaar tot aankoop van zon ap^
paraat overgaan.

hugo van der heem
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Auto's

Diversen
Te koop

Afkomstig van Rijksinstantie 150 ;
Busjes bestel- en vrachtauto's

Tegen lage prijzen. Tel. 04124-2102.

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Uno 45 '83 t/m '88; Uno 60
S Silver '86; Uno Diesel '84; Ritmo '84 t/m '86; Regatta
weekend 85 bwj. '86; Golf 5-drs. Synchro 4WD; Fiat Ritmo
105TC '82; Fiat 127 1050 '85; '86; 131 CL 4-drs.; Suzuki
Alto GL '86; Opel Ascona 1600 S 5-drs. Hatchback '81;
Opel Ascona 1600 S 5-drs. Hatchback '81; Opel Corsa TR
'84; Opel Kadett 1200 82; R9GTL '85; Renault 11 TXE '85;
Renault R5TL '81; Skoda 120 LS '86; Skoda 120 L '87;
Volvo 345 DLS '82; Panda 1000S'87; Citroen 2 CV 6 '82;
Visa 11 '85; Honda Quintet '82; Lada 1500 S stationcar '83;

Peugeot 305 GL '82 en '85; Mitsubishi Colt '84.
Diverse goedkope inruilers in voorraad.

Kaalheidersteenweg 185,Kerkrade. Tel. 045-413916.
* streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie

* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's
van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

nfJGebruikteWagensuL/PkisSysteem
OBOVAG GARANTIE

Wij hebben vraag naar onderstaande inruilauto's
Op 10 nieuw gekentekende Fiat Tipo's

Auto van het jaar 1989, bieden wij voor schadevrije in
goede staat verkerende auto's met max. 70.000 km.

Wij geven voor Golf 86 ’ 17.000,-
Wij geven voor Golf 87 ’ 20.000,-

Wij geven voor Escort 87
’lB.OOO,-

Financiering mogelijk. Aanbieding geldt t/m maandag a.s.

Fiat Sittycar Sittard
Pres. Kennedysingel 8-12, Sittard, 04490-17544.

Autobedrijf Ruyl BV biedt aan:
Mercedes 250 TD ABS 5-bak schuifd. 15" sportvelgen c.v.
'86; Mercedes 190 E uitgeb. sportv. schuifd. '84; VW Sci-
rocco 1.8 Tropic sportv. orig. uitgeb. '86; VW Golf 1.8 GTI
Cabriolet sportv. '85; VW Golf 1.8 CL GTI uitv. '86; VW Golf
1.6 GL 15" sportv. 5-bak z.w.-glas '86; VW Golf 1.6 C die-
sel 15" sporv. spoilers '87; VW Golf 1.6 C diesel 15" sportv.
zeer spec. '86; VW Golf 1.6 C diesel 5-drs. '82; VW Jetta
1.8 GL 4-drs. '86; VW Santana 1.6 CX diesel 4 hoofdst. c.v.
'84; VW Transporter Turbo diesel '86; BMW 316 15" sportv.
verlaagd '86; BMW 324 D 5-bak 4-drs. '86; BMW 518
stuurbekr. 5-bak 85; BMW 520 I stuurbekr. 5-bak c.v.
schuif/kanteldak '86; Honda Accord 2.0 aerodeck 15"
sportv. '87; Honda Accord 2.0 EX schuifdak stuurbekr. '86;
Honda Civic 1.5 Sport '82; Audi 100 CC 2.2 I 5-bak alarm
'86; Audi 80 CC diesel '86; Ford Escort XR3I sportv. zender
uitgeb. '84; Ford Escort XR3I schuif/kanteldak '84; Ford Es-
cort 1.6 L 5-drs. '82; Ford Escort 1.3 L 5-drs. '84; Ford Es-
cort 1.1 Laser 3-drs. 5-bak '84; Ford Sierra 1.6 Laser 3-
drs. schuifdak '85; Ford Sierra 2.0 Laser 5-drs. '85; Ford
Scorpio 2.8 I GL aut. ABS airco. '85; Opel Omega 2.0 ILS
5-bak '87; Opel Senator 3.0 E Comfort Pack '85; Opel As-
cona 1.6 D Hatchback '87; Opel Ascona 1.6 S 4-drs. '86;
Opel Rekord 2.3 D '84; Opel Kadett 1.6 D 5-drs. stationcar
'86; Opel Kadett 1.6 D 4-drs. Sedan 14" sportv. '86; Opel
Kadett 1.3 S 4-drs. Sedan 14" sportv. uitgeb. '86; Opel Ka-
dett 1.3 S 5-drs. GSI-uitv. '86; Opel Kadett 1.2 S 5-drs.
Stationcar 87; Opel Kadett 1.6 S Berlina '84; Opel Kadett
1.3 S '81; Peugeot 205 1.6 GTI rood '84; Peugeot 205 1.1
Accent '86/'B7; Peugeot 205GLD '87; Peugeot 309 GL Pro-
fil 2x '86; Austin Maestro 1.6 L '84; Citroen BK 1.4 RE '86;
Volvo 340 DL diesel '86; Daihatsu Cuore 850 TS (nw. mo-
del) '87; Daihatsu 850 Bus '84; Mazda 626 2.0 LX HB die-
sel '86; Mazda 626 2.0 GLX Sedan '84; Mitsubishi Galant
GL '86; Mitsubishi Galant GLS '83; Mitsubishi Colt GL s-
bak '84; Nissan Micra 1.0 DX '87; Nissan Micra 1.0 SDX
'86; Nissan 280 ZX aut. '80; Toyota Corolla 1.3 GL Liftback
12 V '86; Toyota Corolla 1.8 DX Hatchback Diesel '85; To-
yota Corolla 1.3 DX Stationcar '83; Toyota Carina 1.8 DX
Diesel '83; Toyota Cressida 2.4 GL Turbo Diesel '85; Fiat
Panda 45 '86; Fiat Panda 45 S '85; Fiat Uno 45S '87; Alfa
Arna L '85. Exclusief: Peugeot 201 4-drs. geh. gerest. '29;

VW 412 LE 4-drs. in nw.st. '74.
Autobedrijf Ruyl BV, Stationssstraat 85, Elsloo.

J Telefoon : 04490-71766.

Nu halen 1990 betalen!
Mitsubishi Colt 1.2GL 1987
Citroen Visa 1.1 RE 1988
Citroen Visa 1.1. RE 1984
Daihatsu Charade TS 5 1988
Fiat Panda 1000 CL 1987
Fiat Regata 85 S 1985
Ford Fiësta 1100 L 1985
Mazda 323 NB-DX 1300 1983
Opel Corsa TR 1200 S 1986
Peugeot 205XE Accent 1987
Peugeot 205GR 1.3 1987
Peugeot 205GR 1.3 1984
Peugeot 205 Junior 1987
Peugeot 209GL Profil 1986
Peugeot 309 XL Profil 1987
Peugeot 505Familiale 1983
TQyota Corolla 12V 1.3LB 1986

Peugeot Janssen
Eygelshovergracht 64, Kerkrade.

Tel. 045-460500.
Ford Escort 1.6L, 1e eig., blauw 1985 ’ 10.750,-
Ford Sierra 2.0 GL, combi, blauw 1983 ’ 10.000,-
Ford Sierra 2.0L 6 cyl., champagne 1983 ’ 8.900,-
Ford Sierra 1.6L, blauw 1983 ’ 8.750,-
AudMOOCC, leeig., rood 1983 ’ 11.500,-
Volvo 240 BL, LPG, blauw 1985 ’ 12.500,-
Volvo 240 GL, LPG, rood, model 1982 ’ 5.500,-
Volvo 240 GL, LPG, grijs 1983 ’ 10.000,-
Lada Samara 1.3,bruin 1986 ’ 6.750,-
SkodalosL, 20.000 km, rood 1985 ’ 4.000,-
Fiat Panda, 35.000km, rood 1982 ’ 4.500,-
Opel Ascona D, grijs 1983 ’ 6.750,-
8MW315, wit 1983’ 8.500,-
Saab 900 GLS, wit 1982’ 5.750,-- 04492-3234.

Occasions van de Nissan Dealer
Nissan Micra grotekeuze uit div. typen 1983/1988
Nissan Cherry div. typen 3 en 5 deurs 1983/1986
Nissan Sunny DL en GL 2 en 4 deurs 1984/1988
Nissan Sunny 1.6GLX autom. 27000km 3 drs 1986
Nissan Sunny 1.3LX 4 drs 34000 km grijsmet 1987
Nissan Sunny LX, 5 deurs, rood, 12 mnd 1986
Nissan Sunny GTi 120Pk 16 V 3 drs. rood X 2 1987
Nissan Sunny coupérood/zwart X 2 1987/1988
8MW316, 2 drs., wit, mooie auto, schadevrij 1986
Citroen Visa Chrono GT Sport, 5 drs., wit 1984
Fiat Uno Turbo i.E 3 drs wit 17000km 1987
Fiat Uno SXl.5i, digitale daschboard 1988
Honda Civic, 3deurs, automaat, roodmet 1982
Lada div. types t.e.a.b 1980/1983
Mitsubishi Tredial.4 GL, rood, 4drs 1983
Mitsubishi Colt 1.5GL en 1.2 1986/1987
Opel Ascona 1.6S, 2 drs., 87.000km 1982
Opel Corsa TR 2 drs., wit, 45.000km 1984
Opel kadett 1.6S, 3drs., wit, 1e eig 1983
Toyota Corolla 1.8 GL, diesel, 4 deurs 1985
Toyota Corolla 1.3 GL, 5 drs., wit, 29.000 km 1986
Volvo 340 DL, 3 drs., do. blauw, 55.000 km 1985
Volvo 66AUTOMAAT 3 stuks 1978
VW Golf diesel, 3 drs., do. blauw 1982

Diverse goedkope inruilers plm. 10 stuks
3 maanden of 1 jaarBovag-garantie

Inruil mogelijk, goede korting zonder inruil
Donderdag koopavond

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

Wegens omst. te k. SAMA-
RA bwj. nov. '86, ’ 9.750,-.
Inl. 04740-2057.

Opel KADETT '80. Renault
4 GTL '80 met APK. Zwa-
luwstr. 10, Heksenberg.
045-216588

Omega 2.0 i '88; Kadett 13
LS '86, '85; Corsa TR 12S
85; Corsa Luxe 12S '84, '83
Kadett 12 '84; Kadett 12S
'81; Kadett Coupé 12 S '78
AUTOMOBIELBEDRIJF J,
Denneman, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.

Geen gemier
veel plezier

Goede reis met een huur-
auto van Bastiaans Heerlen.

Bel.. ..045-724141.

Inruilauto's
Voordelig te koop

Corsa 1253-d. ’ 8.900,-
Kadett 13N 3-d. ’ 2.900,-
Kadett 1255-d. ’3.900,-
Kadett 12Saut. ’6.950,-
Kadett 12S 3-d. ’ 7.450,-
Ford Escort 5-d. ’ 7.450,-
Ford Fiesta 3-d. ’ 6.950,-
Ford Fiesta 3-d. ’1.200,-

RenaultlBTL4-d. ’ 1.900,-
Talb. Horizon 5-d. ’ 4.950,-
Talb. Horizon 5-d. ’ 2.950,-
Hyun. Pony 3-d. ’ 4.950,-
Mazda 323 3-d. ’ 5.000,-

Mazda 323 combi ’ 9.900,-
Fiat Panda 45S ’ 5.950,-
Opel Kadett 4 D ’ 6.950,-

Lada 1200S4-drs. ’ 5.950,-
Auto's zijn APK gekeurd

Smeets Opel
De Griend 2 Maastricht.

Saab 9000
Turbo 16

zeer excl. leren bekl., airco,
cuisecontr. enz, '85; Opel
Kadett 2.0 GSI zwart, '87
zeer mooi; Golf 1600 CL
goudmet., '84; Toyota Ter-
cel goudmet., '83; Mercedes
230 TE '84, blauwmet.
82.000 km, zeer mooi. Ga-
ragebedr. J. Nievelstein. Dr.
M.L. Kingln 177, Hoensbr.

Frans
Vanhauten
Siërra kopen!

Ford Siërra 1.8Laser 5-drs.
'86

Ford Siërra 1.8Laser 3-drs.
'86

Ford Siërra 1.6Laser 5-drs.
LPG '86

Ford Siërra combi GL 2.3
diesel '85

Ford Siërra combi 1.6 Laser
'86

Ford Siërra 2.0 Laser '84
Ford Siërra combi 1.6 '85

Ford Siërra combi 1.6 Laser
LPG '87

Peugeot 205 XE rood type
'85

Peugeot 205 XE wit '85
VW Golf cabriolet wit in

Zender uitv. '83
Opel Ascona 1.8 E veel ex-

tra's type '85
Porsche 924 grijsmet., ATS

velg., type '80
Honda Accord sedan LPG

type '83
Citroen AX 1.0 rood '87

Citroen AX 1.1 RE wit '88
Nissan Sunny 1.6 SLX '87
Nissan Micra GL type '84

Suzuki Alto GL '87
Audi coupé GT 5S type '82

Ford Escort 1.4 CL '87
Div. inruilers, finan. mogelijk

Eigen werkplaats.
Burg. Franssenstr. 2A

Kerkrade. (hoek Kaalheider-
steenweg nabij politieburo).

Tel. 045-423288.

Autotelefoon
Lease va. ’ 90,- p.m.
Nu ’ 500,- voordeel.

Autronic
04492-3888

Off. PTT-dealer.

Daihatsu dealer
Ton Quadflieg
ANWB gekeur-

de auto's,
BMW 316 i veel ace '88;

BMW 316 4-drs blauw'B7;
Toyota Celica 1.6 ST '86,
Audi 80 L, bruin metal. '88;
Ford Siërra 2.0 Sedan '88;

Charade bianco '87;
Honda Prelude 2.0 i '87

Citroen CX 2.0 stuurbekr.
eleebackage '85;

Ford Scorpio 2.0 GL '86;
Opel Kadett 12 S ' 86;

Opel Manta GT kl. zilver '84;
Opel Kadett 13 S LPG '86;
Opel Kadett 1.3 autom. '85;

VW Golf sportuitv. '87;
VWGolf 13 S, kl. rood'B7;
Honda Civic 1.5 GTI '85;

Honda Civic 13 S '85;
Subaru mini jumbo '87;

Toyota Corolla '86;
Ford Escort 1.3 laser '85;

Fiat Ritmo 60 CL '86;
Mercedes 200 T combi '83;

Granada 2.8 i combi '83;
Mits. Cordia GLX '83;

Mits. Colt 1.2 GL 3-drs '84;
Toyota Starlet 3-drs. '83;

Mits. Saporro '83;
Lada 1200 S 20.000 km '87;
Skoda 105 S 5.000 km '87;

Lada 2105 1.3 '83;
Renault 9 TL '83;

Mazda 626 coupé '83;
Mits. Pajero turbo verl. verh.

zeer mooie uitv. '86;
Daih. Rocky softtop '85

Suzuki SJ 410 '83;
Suzuki SJ4IO '81;

Renault trafic bestel 2x '87,
1x '82;

Subaru ElO DX bestel '87;
VW pickup dubb. kab. '84;
Daihatsu 850 bestel ' 84;

Nissan Sunny 1.7 diesel van
'87;

Div. goedk. inruilers v.a.

’ 500,- tot ’ 1.500,-. Inruil
en fin. mogelijk. Bovag ga-
rantie Reeweg 112, Indus-
trieterrein Abdissenbosch
Landgraaf 045-321810.

Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's aVonds.
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Gevr. alle merken AUTO'S,
ook sloop en schadeauto's,
tev. caravans. 045-416239.

Saab
9000 turbo CD 4-drs.,

dir.auto demo, '89
ABS, schuifdak, ACC, kleur

donkerblauw
9000 turbo 5-d odoardogrijs

'86
90 kleur blauw, op gas,

mooie auto '87
90 kleur kersenrood '86

900 C 4-drs., rozequartz '85
Al deze auto zijn SAAB

select, dat betekent
1 jaar garantie

Lancia
Thema I.E. demo, kl. bor-

deauxmet., ABS '89
Thema I.E. zwartmet.,
sportw. enz., als nw. '87

V 10 turbo kl. verde,
zeer mooi '87

VlO fire kl. wit, dcc. '86
Topoccasions

Fiat Uno 4-drs type 70 S, kl.
wit, centr. vergr., elec.

ramen enz. '87
Volvo 740 GLE autom. '85

Kompier
Akerstraat 150, Heerlen

Tel. 045-717755.
Te k. onder garantie en ser-
vice div. gebruikte automo-
bielen; Opel Senator 25 E
autom. '85. Opel Ascona 4
drs. 18 i '83. Kadett D '84,
Golf GTI 16 V div. extra's
'86, Golf GTI '86, Opel As-
cona 16 S '83. BMW 323 i
div. extra's, 4-drs, leren be-
kl., sportwielen, verlaagd
enz. '84. BMW 728 i autom.,
LPG. Opel Ascona 16 S '82.
Fiat Panda 45 S '83 wit, Re-
nault Fuego '81. Citroen 2
CV 6 Charleton '84 Mitsubi-
shi Sapporo '79. Fiat Ritmo
'82 4c VW bus LPG, '79. O-
pel Rekord 4 drs. LPG '85.
Mitsubishi Galant '81. Opel
Kadett diesel '84, Opel As-
cona 16 S '82. Inr. financ.
garantie. Autohandel P.
FRANKEN, Ganzeweide 59,
Heerlen Nrd. Heerlerheide.
Tel. 045-216475/727711.
ReTiault 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.
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. *lnr. 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.

Zaterdag 2 september as.
verschijnt het Limburgs
Dagblad huis-aan-huis in de
gehele Oostelijke- en Wes-
telijke Mijnstreek (Cebuco-
gebieden 45 en 49) in een
oplage van 192.000 exem-
plaren. Dat betekent: zater-
dagmorgen 2 september het
Limburgs Dagblad bij zon
110.000 huishoudingen
EXTRA in de bus, ZONDER
EXTRA KOSTEN voor u!
Haak dus op zaterdag 2
september in met uw adver-
tentie! Bel voor meer infor-
matie of uw advertentie-op-
dracht 045-739380. Extra
oplage, extra bereik, géén
extra kosten!!!
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 ltr. 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.
WETZELS auto's: Mercedes
300 diesel automaat '87;
300 D automaat '86; 230 E
automaat '86; 230 E auto-
maat '85; 200 benzine '87;
450 SL automaat '79; 300 D
'85; 190 E 2.3 automaat '86;
280Eautomaat'B4; 500 SE
automaat '84; 280 CE auto-
maat '79; 300 TDT station
automaat '84; Porsche 911
cabriolet '83; Porsche 911
SC '80; Audi 100 turbo die-
sel '87; BMW 735 i automaat
'83; BMW 316 '85; BMW
323 i turbo '85; BMW 525 i'85; BMW 524 TD '85; Re-
nault Turbo diesel '87; Ford
Sierra ghia '83' 87; Indus-
triestr. 35 Sittard. Tel.
04490-10655.
Mazda 626 1.8 GLX NB
LPG '88; Mazda 626 2.0 i
GTI NB '87; Mazda 626 2.0
GLX NB '83; Mazda 626 1.6
LX NB '84 en '85; Mazda
626 1.6 DX autom. NB '83;
Mazda 626 1.6 SDX NB en
coupé '81 en '82; Mazda
626 1.6 LX HB '83; Mazda
626 2.0 GLX Coupé autom.
'84; Mazda 626 1.6 LX Cou-
pé '87; Mazda 323 1.6 iGLX
NB '87; Mazda 323 1.3 LX
NB '86; Mazda 323 1.5 GLX.,
NB '86; Mazda 323 1.3 DB
'82; Mazda 323 1.5 DX NB
autom. '81; Mazda 323 1.3
NB LX '86; Mazda 323 1.5
GLX HB 5 '87; Mazda 323
1.3 HB GLX '85; Mazda 323
1.5 HB GT '84; Mazda 323
1.3 DX HB 5 '85; Mazda 323
1.7 GLX diesel Estatte '87;
VW Golf 1.6 HB '84; VW
Jetta 1.6 '87; Ford Escort
1.3 en 1.4 CL HB'B6 en'B7;
Ford Escort 1.6 HB SGL '84;
Fiat Uno 60 S '83; Fiat 127
1050 "Prima" '83; Toyota
Corolla 1.3 NB DX '83; To-
yota Carina 1.6 GL '84; Nis-
san Micra GL en L autom.
'84 en '83; Mitsubishi 1.2 HB
'84; Honda Accord 1.6 GL
autom. '81 ’2.750,-; Volvo
240 Van diesel '85. Occasi-
ons met Mazda-Kroonga-
rantie. Autobedrijf LEYM-
BORGH, 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
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-
kord '79 automaat ’ 2.750,-.
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-keu-
ringsstation.
Ford Scorpio 2.0 i CL 5-bak
'86 ’24.500,-; Ford Siërra
1.6 CL sedan '87 ’ 19.750,-;
Ford Siërra 2.0 Laser 5-bak
'86 ’17.500,-; Ford Siërra
1.8 Laser 5-bak '86
’16.750,-; Ford Siërra 1.6
laser '87 ’17.500,-; Ford
Siërra 1.6 laser 5-drs '86
’15.500,-; Ford Siërra 2.0
luxe '84 ’13.500,-; Ford
Escort 1.3 lux '83,’ 7.400,-;
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 s-
bak '86 ’17.250,-; Renault'
11 1.4 Broadway 5-bak 5- |
drs '86 ’ 12.500,-; Mitsubi- 'shi Colt 1.3 GL 5-bak nw. :
model '88 ’ 18.750,-; Mitsu-
bishi Galant 1.6 GL 5-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,-; Mer-
cedes 200 benzine '82
’12.000,-. Inruil, financie-
ren en BOVAG-garantiebe-
wijs. Autobedrijf en APK
keuringsstation P. van DIJK
& Zn. Hompertsweg 33,
Landgraaf(Schaesberg-
Kakert). Tel. 045-311729.
Alle keuringen toegestaan.

Auto LANDGRAAF biedt
aan: kijk en vergelijk: Mer-
cedes 500 SE met ABS air-
co Pullm. enz. '84; Ford Es-
cort XR3I Cabriolet ABS v.
ace. wit '86; Ford Escort Ca-
briolet wit in nw.st '84; Tal-
bot Samba Cabrio rood als
nw. '83; Fiat X 1-9 Targa
spec. edition zilvermet. '82;
Mazda RX7 in nw.st. Two-
tone grijs '80; Nissan 300 ZX
Turbo z. aparte auto grijs-
met. '84; Alfa Giulietta 1.6
m. div. ace. rood '84; Alfa
Giulietta 2.0 zenderuitv.
rood '82; Audi 80 cc grijs-
met. '85; BMW 318 I m.z.v.
ace. goudm. 48.000 km '86;
BMW 316 1.8 wit div. ace.
'84; Lancia Thema IE zwart-
met. '87; Citroen Axel
24.000 km rood '87; Citroen
2CV6 Special blauw '84;
Daihatsu Charade Van die-
sel wit '86; Ford Scorpio 2.0
CL roodmet. nw.st. '87; Ford
Scorpio diesel 2.5 steenrood
'86; Ford Sierra 1.8 Laser
beige z. mooi '86; Ford Sier-
ra 1.6 L 5-drs. wit '83; Ford
Escort 1.6 diesel goudmet.
44.000 km '87; Ford Escort
1.6 GL 5-drs. zilver als nw.
'81; Ford Escort 1.3 GL wit
z. mooi '82; Ford Escort XR3
m.v. ace. wit '82; Ford Fiësta
1.4 S zwart 30.000 km '87;
Honda Prelude EX 1.8 12
Valve wit '85; Lada 2105 GL
rood '83; Mitsubishi Galant
2000 Turbo blauwmet. '84;
Opel Kadett 1.3 LS 5-drs.
rood '86; Opel Kadett 1.3 S
Berlina bruinmet '83; Peu-
geot 505 GTI aut. blauwmet.
'84; Talbot Matra Rancho
groen als nw. '83; Toyota
Celica Liftback wit z. mooi
'83; Toyota Celica 1.6 ST
Liftback grijsmet. '82; Toyo-
ta Celica 2.0 KT Liftback
bruinmet. '82; VW Golf GTI
1.8 airco, stuurbekr. leerint.
'86; VW Passat CL 1.8 s-
drs. goudmet. '86; Volvo 360
GLT 2.0 Inj. rood 18.000km
'87; Volvo 340 DL wit '84. In-
ruilers : Rover 3500 S V8
classic car '82; Ford Taunus
1.6L aut. groenmet. '82; To-

yota Celica 2.0 KT Liftback
bruinmet. '78; Ford Mustang
Ghia 8-cyl. bruinmet. '80;
Ford Mustang Ghia 6-cyl.
'80; Datsun Sunny GL LPG
roodmet. '81; Citroen Visa
koppeling defect '82; Volvo
343 DL rood '79; Fiat Ritmo
65 '80. * Erkend Bovagbe-
drijf * Inruil mog. * Eigen
werkplaats * Keuze uit 12-3
mnd. gar. * Financ. zonder
aanbet. mog. * VVN keu-
ringsstation * Alle keuringen
toegest. * Garantie boven
’10.000,-. Kom vrijblijvend
kijken en vergelijken bij Auto
Landgraaf. Het adres voor
de betere gebruikte auto.
Auto Landgraaf, Heerler-
baan 74-76, Heerlen. Tel.
045-424268/424231.
Ford Fiësta 1300 S '80; Dai-
hatsu Mini-Van 55 wide, bwj
'83; Daihatsu Van Charade
Diesel '85; Innocenti 90 L
'80; Alfa Sud 1300 S '79;
VW Golf 1100 '77; Honda
Civic bwj. '81. Ford Escort
'78, Toyota Hi-ace '77. Ford
Taunus 1600 Ghia '79, Audi
100 5 D '83; Opel Ascona
'77; Mitsubishi Colt EL '80.
Kissel 42, Hrl.
Ford SIERRA bwj.'Bs, Laser
vr.pr. ’ 14.750,-. Daihatsu
Charade bwj.'B3, kl. rood, vr.
pr. ’ 5.750,-. Volvo 66 bwj.
'78, autom., ’1.250,-. Ford
Taunus '81, bravo uitv., zilv.
met., vr.pr. ’ 5.000,-. Jabo-
cars, Bovag bedrijf met
garantie. Tel. 045-753387
b.g.g. 045-715838
Tek. Opel KADETT 1.2,83.
Ford Escort 1.3, '83, Peu-
geot 305 stat. t.'B7. Auto
Ton v. Leeuwen, Spoor-
singel 14, Heerlen
CITROEN BK 1.6 TRS '84,
’8.750,-; Audi 100 GL, 5
cyl. '82, ’5.500,-; Audi 100
GL 5 cil., '79, ’ 2.250,-; Mini
1000 '82, ’ 3.250,-; Hyundai
Pony combi '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 Grana-
da '80, ’1.000,-; Ford Tau-
nus Ghia '78, ’ 1.250,-.
Oirsbekerweg 27, Oirsbeek.
04492-3582.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Volvo 340 '80 ’2.750,-;
Volvo 340 '79 met lichte
schade ’ 1.250,-; Volvo 340
'79 ’ 350,-; Ford Taunus 1.6
automaat '77 ’950,-; To-
yota Corolla '81 ’1.950,-;
Subaru 1.6 automaat '78
’950,-; Rover 2600 '79

’ 950,-; Daf 46 '75 ’ 250,-.
Volvo KLIJN, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Ford Escort 55 Van 1300
nw. type '87; Ford Siërra
1600 Laser 5-deurs '84;
Toyota Starlet 1.3 S '84;
Mazda 626 hatchback 2.0 s-
drs. trekh. '83; Opel Kadett
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
DORTANGS Altaarstraat 2,
Schinnen, tel. 04493-2211.
Te koop of te ruil VIDEO teg.
I.m.velgen Golf of draagb. kl.
T.V. 045-722741.
Te k. gevr. goede auto's v.a.
1970t/m 1985. Cont. gelden
vrijwaring. Tel. 04404-1317.
Kadett Hatchback 1.3 2-
drs., '88; Kadett 1.3 N 4-drs.
'88; Kadett Hatchback 1.3 2-
drs. '88; kadett Caravan s-
drs. 1800 S; Golf 18 I '89;
Omega 2L I Caravan '87.
Inr., fin. mogelijk. 1 jr. gar.
Autohandel J. BUISMAN.
Stenenbrug 1, Schaesberg/
Landgraaf. 045-323800.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.

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 t'Bl, ’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,-;
Mazda 323 autom. t.'79
’2.100,-; Opel Kadett 13 N
t'Bl ’ 4.900,-; Cabriolet
Daihatsu Charade bwj.'Bs,

’ 7.000,-; Opel Ascona 16 S
t.'B3, ’ 6.200,-. Opel Kadert
16 S station t.'79, ’1.500,-.
Suzuki Alto t.'B3, ’ 3.500,-.
BMW 320, 6 dl., t.'Bo,

’ 4.500,-. Lada Jeep bwj '79
uitg. ’3.500,-; Ford Tau-
nusl.6 Lt.'Bl ’2.400,-. To-
yota 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 t'79, ’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,-;
2x Ford Taunus '79, '80 v.a.
’1.700,-; Mazda 626 t'Bo,

’ 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 t'79,
’1.400,-; Mazda 323 t'7B,

’ 1.200,-; Honda Accord aut
t'Bo, ’ 1.900,-. Fiat Ritmo t
'80, ’1.600,-; Golf t '79,

’ 1.400,-; Toyota Celica '75,
’1.900,-; Diverse goedko-
pe inruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geopend van
ma t/m vrij 10-19 uur. Zat. tot
17 uur. Inr. fin, gar. mog.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Kadett E 1.8
5 cbampagnemet. '87; Opel
Kadett 1.3 LS antraciet '87;
Opel Kadert LS groenmet.
'85; Kadett GTE wit '83; Ka-
dert 5-drs. rood '83; Kadett
SR blauwmet. '82; Kadett 13
S 5-drs. blauwmet. '81;
Manta 2.0 GTE bruinmet.
'83; Ford Sierra KR 4i rood-
metal. '83; Sierra 1.8 laser
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
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, ook sloop- en
schade-auto's. Tev. cara-
vans. 045-751446/753723.
VW LT 28 D Bestel bwj. eind
'77, APK '90, vr.pr.
’2.000,-. Inr. kl. auto mog.
045-219085.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Auto van
de week: Citroen CX 2500 I
Prestige aut. airco enz. in
nw.st. '87. Ford Escort 1.4
CL km.st. 15.500 grijsmet.
"als nw. '87; Opel Senator
3.0 E in uitst. St. roodmet.
dec. '83; Kadett 1.2 SC 4-
drs. grijstmet. '87; Nissan
Sunny 1.6 GTI coupe wit
'87; Toyota Supra 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;Nissan
Bluebird Turbo SGX '87;
Volvo 360 2.0 rood '86; Ka-
dett HB 13S wit '87; Audi 80
C 75 PK 4-drs. 1e eig. spec.
aanb. beigmet '85; BMW
315 wit met extra's '82;
BMW 316 groenmet. met
extra's '82; Fiat 127 Super
900 '82; Ford Escort 1300
Laser wit '86; Ford Taunus
1.6 L met gas '81; Ford
Fiësta 1000 grijs '83; Lada
2107 1.5GL'85; Lada 1500
combi '81; Lada 2105 GL
'82; Opel Kadett HB 13 S
'85; Opel Kadett 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
Kadett 1200 aut. '78; Peu-'
geot 205 XE '86; Peugeot
309 GL profil van 1e eig. '86;
Renault 5 TL '80; Seat Ibiza
1.2 GL km.st. 33.880, 1e
eig. wit '85; Talbot Fougon-
nette 1100 '80; VW Passat
C 1600, wit, '85; VW Polo C
blauw '84; VW Golf L diesel
met extra's rood '81; VW
Golf L '78; Volvo 340 DL 3-
drs. wit '84. Div. spec. aan-
biedingen op goedkope in-
ruilers. Bovag garantie of ei-
gen garantie 6, 12 mnd. Fi-
nanc. tot 100%. Wij zijn ook
uw adres voor algeheel au-
to-onderhoud. Donderdag
koopavond. Auto- en APK-
centrum KEULARTZ BV,
Locht 42-83, Kerkrade. Tel.
045-419905.

TOYOTA HY
Bestel Diesel, I-uitvoering,
gesloten, mod. '84 i.z.g.st.

Volkswagen LT
bwj. '83, dubbel lucht met

open laadbak
VW Transporter

gesloten, best.wagen,
diesel, bwj. '82

Talbot
Fouchinette best.wagen,

gesloten, bwj. '85.
Verboom BV. 045-720654.

Mercedes 207 D; Mercedes
208; Mercedes 307 D;
Mercedes 407 D; Mercedes
508 D; Mercedes 809 D;
Mercedes 813 D; Mercedes
814 D; Mercedes 1417 D;
VW LT 35 D; VW LT 45 D.
Steeds keuze uit 30 ver-
schillende uitvoeringen.
W. Feyts Auto's

Vaesrade 61-63 Vaesrade.
045-243317.

Dir. contant geld voor auto's
vanaf bwj.'Bo tot '87. U belt
045-414372. Wij komen ook
's avonds

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.

Sloop- en SCHADEAUTO'S.
Oud ijzer en metalen. 045-
-252216 / 272516 's avonds ,
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

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

Auto onderdelen en accessoires
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

Y^&P BV

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.
Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -
auto-onderd. 045-224123.
Ford GRANADA motor '84
en 4 banden ’500,-. Tel.
045-271151.

SPOÊLTHINNER ’ 1,95 per
liter excl. BTW Carshop, Au-
tomaterialen. Pieterstr.6,
Schaesberg, 045-326148.
Tek. onderdelen PEUGEOT
305, Op de Knip 152, Kerk-
rade. Tel. 045-424923.
Te k. SPORTWIELEN 13 x
6J voor Opel/Golf/BMW. Te
bevr. Fossielenerf 596,
Heerlen.

Aanhangwagens
AANHANGER te koop
’250,- of te huur è ’ 15,-
-per dag of ’ 65,- per week.
Spoordijkstr. 78 Hoensbroek
Te k. gesloten BAGAGE-
WAGEN, pr. ’250,-. Tel.
045-318200.

Te k. KIEP-AANHANG-
WAGEN 210 x 110 x 45.
Hunsstr. 22 Übachsberg. Na
12 uur.
Tek. AANHANGWAGEN pr.
’500,-. Vredestr. 10
Heerlen.

Motoren en scooters

< MOTO N/PAKTS>

JMD Motoparts
heeft deze maand een grote
aanbieding motorbanden
voor alle merken motoren,

tegen zeer lage prijzen.
Gratis montage.

Tevens uw adres voor nieu-
we en gebruikte onderdelen

en accessoires.
Breinder 9B Schinnen.
(bij afslag autoweg).

Tel. 04493-4266.
Te k. KAWASAKI GP z. 305
bwj. '84, in nw.st, vr.pr.
’3.900,-. 04490-14087.
Te k. HONDA C8650 Cus-
tom. Tel. 04492-5550

Tek. HONDAKR 500 off the
road, bwj. '80, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 04492-1284.
Te k. KAWASAKI GPX 750
R, rood parlemoer wit, bwj.
'87 ’ 11.000,-, na 18.00 uur.
04490-32661.
HONDA KR 500 R, bwj. '82,
pr.n.o.t.k. Tel. 04454-5698.
Te koop HONDA CB 750 F,
met kuip, bwj. '76, kl. zwart,
i.z.g.st. vr.pr. ’1.500,- Tel.
na 20.00 uur 045-455262.
Te koop HONDA XL6OOR
'88, ’6.750,-. Tev. ant. 3-
drs. kleerkast. 045-258887.
Te koop SUZUKI GSX 1100
'83, vr.pr. ’7.000,-. Tel.
045-351927.
Wie hoopt, koopt zeer apar-
te KAWASAKI LTD 450
shopper, bwj. '87, km.st.
9.800, i.st.v.nw. ’ 7.500,-,
mcl. verz. en tanktassen.
Tel. 045-255452.

Te k. SUZUKI GT 750, bwj.
'77, mooi en goed, vr.pr.
’2.650,-, tel. 045-461512/
452024.
Te k. KAWASAKI XX 250
CC, bwj. '87. Te bevr. Julia-
nastr. 33, Merkelbeek.
Tek. HONDA KR 600 R bwj.
'87, niet mee gecrosst, i.z.g.
st. 045-228394. ,
Te k. KAWASAKI GPZ 600 R
bwj. mei '88, ’10.000,-,
plus Denise motorpak en
laarzen. Tel. 045-458211 na
17.00 uur.
SUZUKI Intruder 1400, bwj.
'87, 5.300 km. Kissel 42,
Heerlen.
Te k. HONDA 80l dOr F 2
900, bwj. '82, i.z.g.st. Tel.
04490-41842.

Te koop sportstar HABJ*Davidson '80 (veel chrojj
weg. omst. Heden 9""
prijs. Kissel 5 HeerleaJ
Te koop SUZUKI GT |J
bwj. '75, i.z.g.st. 12.0003
orig. vr.pr. ’2.150,-- a,
045-310897. _J
Te koop SUZUKI GS ss!
,motor geh. gerev. z.gs

’ 2.500,-. Tel. 045-2439»;
Te koop KAWASAKI KHJ
'78, i.g.st. pr.n.o.t.k. 1
04454-1507. J
KAWA 1100 GPZ, i-Z-gJ
bwj. '81, vr.pr. ’ 3.8^045-715627/ J
Van maandag t/m vnw
van 8.30 tot 17.00 uur, m
uw PICCOLO telefojS
opgeven. Tel. 045-71993

(Brom)fietsen
TYPHOON 2 wielerspe-
ciaalzaak de grootste keuze
in fietsen, onderdelen, ban-
den en voor reparaties
Marisstr.l4, Geleen-Zuid.
Te k. VESPA Piaggo,

’ 750,-. Tel. 045-223588.
Div. gebr. VESPA'S CIAO,
ook gebr. onderdelen, inruil
mogel. H. Kruisstr. 65, Gre-
venbicht. Tel. 04498-57844.
Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’ 1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’ 40,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de.Tel. 045-211486.
Te k. gevr. Vespa/Citta
SNORBROMFIETSEN en
gewone Vespa/Ciao auto-
maten. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54 Heerler-
heide. 045-211486.
Te koop RALEIGH heren
sportfiets 10 versnell.
’300,-. Tel. 045-217757.
Vespa SNORBROMFIETS
v.a. ’ 1.279,-. Geen aanbet.
afloss. ’ 50,-' p.mnd. Huub
Arets, Ridderhoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 211893
Vespa BROMFIETS v.a.

’ 1.125,-. Geen aanbet., af-
loss. ’5O,- p.mnd. Huub
Arets, Ridderhoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 211893
BROMMER gevraagd.
04406-12875.
Te k. HONDA NSR, show-
model ’ 5.295,-
Nu ’4.750,-. Hoeve 32
Spaubeek. 04493-1718.
Damesbrommer TOMAS als
nw. ’ 400,-, sportfiets nieuw
winkelpr. ’ 895,- voor

’ 375,-. Spoordijkstr. 78,
Hoensbroek. 045-214964

Te k. YAMAHA DT 50'Jkl. zwart bwj. sept. 'B
nieuw. 04451-1826. _^y
Te k. HONDA MT 5, bwij
met schade, v. Meerte"*
22, Kerkrade, Bosberg^/
Te k. KOGA MIYATA R*j
fiets, fr.h. 60 cm., afgef
Durace. Tel 045-75272^
Te k. Puch MAXI m. ste^len, bwj. '88, met ver^j
cockpit. Kasteellaan
Heerlen. >
Te koop meerdere P^Maxi v.a. ’325,-. r
422115. __^
Te k. ZÜNDAPP GTS j
i.z.g.st., Elandstr.
Heerlen.
Te koop MEISJESW
24" v. 8 tot 12 jr. m- te'J
traprem. Brikkebekker
Schaesberg.
Te k. VESPA Ciao jan- J

’ 1.000,-. TeL 045-4l4i°>
Gebr. dames- heren-
en TRIMFIETSEN te \a11.00 uur. Tel. 045-75152
Te koop HONDA tiSk
gang, ’ 400,-. 045-259^-
Te k. VESPA Ciao.Jj
’350,-. Pyler 65, naM
draf- en renbaan, Lang§^

1Te koop HONDA &»
autom. met sterw. kmPJJlichten, lux. zadel, km-t"
met int. helm, z.g.a.n- .
mee gereden. Fr. Ha|5^

93 Kerkrade. A
Te koop PUCH Maxi !*
sterw. verz. en helm
04454-2314.
Te koop HONDA MTX *z.g.st. Te bevr. He^borgweg 13 Heerlen
sen 11.00 en 14.00_u^>

Zonwering j

Te koop
rolluiken, zonneschermen,
kunststof ramen en deuren- 1

Tegen gunstige prijzen, bel voor gratis opmeten e
prijsopgave, 7 dagen per week.

Firma Dema 045-226002
b.g.g. 226055. J

Te k. ROLLUIK, 1 jr. oud, Een PICCOLO in het fl
nw.pr. ’ 950,-, vr.pr. burgs Dagblad help' üi
’500,-, afm. 2.40 br., 1.84 weg naar snel succes-1
hg. Tel. 045-215839. 045-719966.

Vakantie en Rekreatie a
"-"""""" ' : ' ' ' —_y

Zeeland A

Pensjon De Schelde, Breskensj
200 mtr van het strand, l/o va. ’ 25,- p.p.pd- j

Tel. 01172-1923. A
Limburg J

Te huur gevraagd overdekte Van maandag t/m vn*J|
STAANPLAATS voor cam- van 8.30 tot 17.00 uur, %|
per 7 m. lang, 3.25 hoog. uw PICCOLO telefgS
Tel. 045-241463. opgeven. Tel. 045-71^/

Zeilen/Surfen A
Te koop SURFPLANK met Piccolo's in het \A^\vele extra's. Tel. 04490- Dagblad zijn groot '$A
19980. 7 SULTAAT! Bel: 045-7^

Caravans/tenten/boten J
jjtij

De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt v j
EUROPCAR

reeds vanaf ’ 900,- per week.
Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoen- j

Europcar-Collaris
Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202^^

Camping en Recreatie 1989
Voor toppers:

Westfalia SSK-FB prijs ’ 375,- ..
Anti diefstalslot (keep-it) ’ 149,- voor SSK ’ 19a''Porta Pottl vaFB prijs ’ 125,- J

Aqua Kern 1 ltr., FB ’ 11,75 maar 2 ltr. FB prijs ’Van Leveller FB prijs ’ 119,-
Cramer gasgrül FB prijs va. ’ 142,80
Flamma niveau set FB prijs ’ 52,50 ,J

enz. enz. 4001 artikelen, vraag naar onze FB catan
Fritz Berger Recreatie

Rijksweg 21, Kessel-Limburg. Tel. 04762-146&
's-Maandags gesloten.

Chateau
en Homecar

caravans.
Nu ook ex- verhuurcaravans
in de verkoop. Ook steeds

inruilers in voorraad.
Ralon Caravans

Brommelen 58A Geulle
043-645079

Grote INTRODUCTIE show
André»- Jamet vouwwagens
modellen 1990. Profiteer nu
van onze najaars aktie.
Dealer voor geheel Limburg.
Tentenhuis Hans Stassar,
Heisterberg 78, Hoensbroek
Tel. 045-224200.

Juist nu een
caravan kopen!

De vakanties zijn voorbij en
de ex-verhuur en gebruikte
caravans zijn juist nu voor-

delig geprijsd.
KIP, BÜRSTNER, FENDT,

ADRIA, STERCKEMAN:
keus genoeg en al

vanaf ’ 4.950,-.
Kom vandaag nog naar

Beckers-Sittard
Handelsstr. 24 (Ind.terr. ,

Bergerweg), Sittard.

Stacaravan*
nieuwe en gebruik ,

Ralon CaravaJ
Brommelen 58A Go[> ,

043-64579^^
Grijp Uw ka"5

bij Adria 1
De verhuurde carava^y
terug bij onze 33 d^j1

Deze schitterende z^jif
wagens, in onberisp J

staat en compleet rne JA
tent en andere acce^gaan weg v°®

OngeloofliJK
lage prijz^J

Informatie krijgt u bM
regionale Adria de a

(u vindt hem in de"■}* A
Gids) of bij Adria Cfy

Promotie Neden3'(078-1801001^
De Bergje;\\De grootste in sta-c^Jen houten chalets, nl^gebruikt, mr. sta- ° $$]

ravan mog. Schaap-j^
Roggel. Tel. 04749^

Voor Piccolo'^ jd
zie verder pagin3
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Moniquekreeg eenFrrari cadeau, zomaar voor haar verjaardag
-H ■°rig jaarnog secretares-

n Bolsward. Nu doet
steenrijke bewonde-

'a^r haar een Ferrari ca-
rau, zo maar voor haar

In Milaan kan
gt e zich nauwelijks meer| straat vertonen, zon-
F handtekening-j agen-

■^ Italianen in haar kiel-
jj'S.Monique Sluyter (22)
3 £hiet als een raket om-
' Wg in de wereld van

glans en glitter.
JjThoogblonde Nederlandse is in
ml£ tijd een gewaardeerd lid van
J.?erlusconi-stal geworden. De
Ijfwdair, die Gullit en Van Basten
Ls'rok voor zijn voetbalspeeltje
jjrMilan, is eigenaar van diverse
Fv'siestations. Monique maakt
["' uit van de cast die dagelijks

"i h en groots opgezet show- annex
([.Programma op de zender ver-

ILro.speelt in deze wereld van lou-
jlU|tpuilende bankrel-eningen
Prol. Wel trekt dit leven van de
■L^'c glimlach en de schone schijn
[flinke wissel op het geestelijk

van de be-
kkenen. In haar vrije tijd duikt
P^ique dan ook onder in haar
ï*nse flat, die zij deelt met haar
Pd, die 'gewoon' in de Zaan-
F*k woont en werkt. In die wel-

-1 f's aandoende anonimiteit wordt

' L*ccu weer opgeladen. De show-
i Vreet energie.

Brutaal
■J*rolt iemand binnen een jaar■Ju't haar secretaressestoel het
l^au van een machtig man alsïr|Usconi binnen? Geluk? Toeval?
fflique houdt het op 'van alles
Pbeetje. „Maar," zegt ze tussen

»* slokken koffie door, „Ik heb
tj-lf altijd één doel gesteld. De

eiken, dat moest geen
°ni blijven."

P'eite ben ik in 1986 begonnen.
Lurkte a| s secretaresse bij een
■/"""inefabriek in Bolsward. Toen
Il as ik al een beetje bezig als mo-
tt' Poseren voor kunstschilders, je
ï*dat wel. Ik begreep wel dat er
C lieer moest gebeuren om echt
L?er te komen. In mijn vrije tijd
BJ* ik de basis voor waar ik nu
m}bezig ben. Ik was te mollig, dus
E* ik aan body-building doen.
K/kei- en keihard trainen. Ik
IC1 mijn houding en beweging
i 'n orde. Dus nam ik balletles.V

Als je de top wilt bereiken moet je
maar een ding doen. Werken, wer-
ken en nog eens werken."

Met het winnen van een miss-ver-
kiezing kwam haar leven in een
nieuwe fase. „Ik mocht een cursus
voor mannequin/fotomodel volgen.
Ik slaagde cum laude. De mensen
vonden dat ik door moest gaan.
Volgens de school had ik de uitstra-
ling die topmodellen hebben. Ja, en
dan moet je gewoon brutaal zijn.
Niemand zit tenslotte op Monique
Sluyter-te wachten. Dus, Panorama
geschreven of ze nog een goed mo-
del konden gebruiken. Dat balletje
ging rollen. Vervolgens verscheen
ik in Viva. Op een volgende miss-
verkiezing liep ik iemand van een
modellenbureau tegen het lijf. Die
stond er op dat ik me bij hem in-
schreef."

Gokspel
De volgende stap was een klus in
Italië. Monique werd gekozen uit
een groot aantal concurrenten en
moest direct aan de slag. „Zo ben ik

dus bij Colpo Grosso (Grote Slag)
gekomen. Een quiz waarin kandi-
daten fikse bedragen kunnen win-
nen. Zeg maar: een gigantisch gok-
spel met een hele show eromheen."

Monique vormt met een aantal col-
lega's een soort mascottes. „Wij
hebben een bepaald teken op ons
kostuum. Elke kandidaat kiest een
meisje. En die tekens hebben weer
met gokken te maken. Het is in Ita-
lië een razend populair programma,
dat dagelijksop de buis verschijnt."
Inmiddels heeft ze aan een aantal
reclamespotjes meegewerkt en ook
modebladen tonen steeds meer in-
teresse in dat Nederlandse koppie.
Even wat anders. Hoe zit het nu
met die Ferrari?

Monique lacht. „Het is echt zo. Ik
was onlangs jarigen mijn manager-
/bewonderaar had steeds beweerd
dat ik een Ferrari zou krijgen."

Van je manager?
„Ja, dat is een schatrijke advocaat
die er 10l in heeft jongtalent op weg

te helpen. Vanaf het begin heeft hij
steeds geroepen dat ik 'het' volgens
hem heb. En hij heeft woord gehou-
den. Die auto staat nog in Italië.
Nee, er mee naar Holland komen,
zat er niet in. Ik moet eerst maar
eens met zon beest leren rijden."

Van het razendsnelle leven in Mi-
laan naar een flat in het niet bepaald
swingende Zaandam. Het is een
stap die Monique Sluyter met grote
regelmaat doet.

„Gelukkig heb ik de mogelijkheid
om me terug te trekken. Ik heb een
rustige, doodnuchtere vriend die
me geweldig steunt. Italië is fantas-
tisch, Milaan prachtig. Maar als je
week in week uit in het gekkenhuis
van de show-wereld leeft, is dit hier
een verademing. Ik stap dan ook
graag op het vliegtuig richting
Zaandam. Lekker rustig. Een paar
dagen zonder al die Italiaanse ze-
nuwlijders om je heen."

leo van gelderen

Diepploegen
hielp niet
tegen straling

Met onderploegen van de ra-
dioactieve toplaag hebben de
Russen in 1957 geprobeerd,
de straling krijgt te raken van
de grond die was besmet na

een ongeluk met een opslag-
plaats van kernafval in de
Oeral. Dat lukte uiteraard

niet. Dat staat in het rapport
dat de Sovjetunie onlangs

heeft gepubliceerd naar dat
ongeval. Zes Russische des-

kundigen hebben het rapport
van veertien pagina's ge-

schreven. Het wordt door het
Internationale Atoom Ener-

gie Agentschap te Wenen
verspreid.

In het rapport staat dat er een ex-
plosie is geweest in een opslag-
tank met kernafval, waarbij een
grote radioactieve wolk is vrijge-
komen. Een gebied van 15.000
vierkante kilometer werd besmet
en 10.000 mensen werden geëva-
cueerd. Een deel van het besmet-
te gebied is nog steeds verboden
voor landbouw.

Koeltanks
Vlak na de Tweede Wereldoorlog
werden er militaire installaties ge-
bouwd voor de productie van
kernwapens in het zuidelijk deel
van de Oeral. Het ging om kern-
centrales en opwerkingsfabrie-
ken.

De Russen hadden toen in het ge-
heel geen ervaring met kerncen-
trales.

Er is geen onderzoek gedaan naar
schadelijke effecten voor perso-
neel en omgeving. Een van de
rapporteurs, als eerste auteur B.
V. Nikipelov, concludeert dan
ook dat een heroïsche en boven-
menselijke inspanning is gele-
verd, die een schadelijke invloed
heeft gehad op de gezondheidvan
het personeel.

Het ongeval gebeurde op 29 sep-
tember 1957, toen een hoeveel-
heid zeer giftig en radioactieve
kernsplijtingsafval vrijkwam en
explodeerde, door fout in het
koelsysteem van de gekoelde
tanks waarin het was opgeslagen.
Radioactieve stoffen werden de
lucht ingeblazen en verspreidden
zich over delen van de provincies
Chelyabinsk, Sverdlovsk en Tyu-
mensk. Ongeveer eentiende van
de hoeveelheid van het radioac-
tief materiaal dat bij het ongeluk
in Tsjernobyl vrijkwam, ver-
spreidde zich in de Oeral.

Volgens het Russische rapport
werd een gebied van 15.000 vier-
kante kilometer, waar 270.000
mensen woonden, besmet. In on-
geveer een kwart van het gebied
bedroeg de stralingsdosis in de be-
ginperiode 150 millirem per uur.
Ter vergelijking: kort na het on-
geluk in Tsjernobyl bedroeg de
stralingsbelasting voor de nabije
omgeving 15 millirem per uur.
Volgens het Nederlandse Besluit
Stralenbescherming mag een
mens hooguit 100 millirem per
jaar ontvangen. Bij kernongeval-
len is volgens minister Nijpels van
Milieu een hogere dosis accepta-
bel, zonder directe schade te ver-
oorzaken.
De Russische autoriteiten hebben
na verloop van zeven tot tien da-
gen 600 mensen geëvacueerd uit
steden en dorpen in het meest be-
smette gebied, ln de achttien
maanden daarop werden nog eens
10.000 mensen geëvacueerd. Het
rapport gaat niet in op de vraag
waarom zo lang met evacuatie
werd gewacht en welke verschijn-
selen de evacuatie op dit late tijd-
stip nodig maakten.
In totaal werd een gebied van 105
kilometer lengte en acht tot negen
kilometer breedte geëvacueerd.
We kunnen hieruit opmaken dat
de windrichting na het ongeluk
betrekkelijk gunstig was. De ste-
den Sverdlovsk en Chelyabinsk
werden niet direct door de radio-
actieve wolk getroffen. De
800.000 inwoners van elk van
deze steden hoefden derhalve niet
geëvacueerd te worden.

Toegangsverbod
Onmiddellijk na het ongeluk
werd in het meest besmette deel
een regeling vastgesteld om het
gebruik van de besmette gebieden
voor landbouw sterk te beperken.
Ook werd bijna alle mensen de
toegang tot het besmette gebied
verboden. Na de voltooiing van
de evacuatie in 1959 werd dezere-
geling uitgebreid tot een gebied
van 1000 vierkante kilometer.

Om besmetting van landbouw-
produkten tegen te gaan, werd
landbouw verboden op 59.000
hectare in de provincie Chelya-
binsk en 47.000 hectare in de pro-
vincie Sverdlovsk. Er werden zo-
genaamde deactiveringsmaatre-
gelen toegepast, die vooral be-
stonden uit diep-ploegen: de be-
smette oppervlaktelaag kwam
daarmee 50 centimeter diep te lig-
gen.
Dat bood dus geen enkele oplos-
sing, zo merken de Russische rap-
porteurs op. De stralingsbelasting
voor de inwendige organen van de
mens werd daardoor met niet
meer dan een factor twee geredu-

ceerd. Ook de andere, niet met
name genoemde deactiverings-
maatregelen leverden povere re-
sultaten op.
Vanaf 1961 werd landbouw lang-
zamerhand weer toegestaan. Het
gebied met een toegangsverbod
werd in 1962 verkleind van 1000
naar 220 vierkante kilometer. He-
den ten dage mag in de provincie
Chelyabinsk op 40.000 hectare
van de destijds besmette grond
weer landbouw bedreven worden.
Dat betekent derhalve dat nog
steeds een verbod van kracht is
voor 19.000 hectare.

Brigades
Van het besmette gebied van
15.000 vierkante kilometer werd
14.000 vierkante kilometer niet
geëvacueerd. Speciale brigades
gaven de achterblijvers medische
en psychologische bijstand en
voorlichting. Zij adviseerden de
mensen onder meer zich regelma-
tig te wassen. Ook werd voedsel
met een te hoog stralingsgehalte
in beslag genomen.

Het Russische rapport vermeldt
dat volgens de stralingsnormen
die na Tsjernobyl in de Sovjet-
unie gelden, de bevolking in het
besmette gebied vier jaar lang te
hoge straling heeft opgelopen. Dit
is diplomatieke taal voor: na het
ongeluk van 29 september 1957
had geen 1000 maar 4000 vierkan-
te kilometer gebied ontruimd
moeten worden.

Tsjernobyl
De westerse vakpers berichtte in
1976, dus negentien jaar later,
voor het eerst over het ongeluk.
De toenmalige Russische dissi-
dent Zjores Medvedev publiceer-
de erover. De Russische overheid
bleef zwijgen. De kernindustrie in
de westerse wereld ontkende dat
er een ongeluk zou zijn gebeurd.
Pas nu, na 32 jaar, geeft de Russi-
sche overheid informatie, maar
op de bewering van Medvedev dat
er honderden doden zouden zijn
gevallen, wordt niet ingegaan.
Evenmin wordt uitsluitsel gege-
ven over het feit dat op landkaar-
ten van het getroffen gebied uit
1973 zon 30 dorpen niet meer
voorkomen, die er in 1954 nog wel
op stonden. Wel geeft het Russi-
scherapport aan, dat aan de hand
van het ongeluk richtlijnen zijn
opgesteld voor evacuatie en ande-
re noodmaatregelen, waar ge-
bruik van is gemaakt toen het on-
geluk in Tsjernobyl plaats vond.

herman damveld

Laat de katalysator
maar komen

paar jaar herbergt een
jKstrieterrein in de Oostelijke

'streek een van de weinige
OJfjes waar het duurste edel-
,(tuul uit afgedankte katalysa-
ilr'r<-'n wordt gewonnen. Ten-
|» S[e als de plannen van ing. J., e'ski uit Maastricht gereali-

li vJrd kunnen worden. Hij is
t k'°p bezig met het opzetten
/ L een netwerk in heel Neder-
,«(, voor de inzameling van de

' i^uitlaatstukken. In elke ka-
-0 Vsator zit namelijk platina,; f J&veer één gram en die wil

[ e'ski er op vernuftige wijze
uit gaan halen.

"rSfi 1) uitgaande dat in ons land
ViJ^s zon half miljoen auto's
\Jïn vervangen (en van een
V u van gulden per gram),
kr " het herwonnen platina straks

i* Sii|(j ar naar schatting 15 miljoen
[ en gaan opbrengen.

Kr\ v°orlopig is het nog niet
/\l' Gebruikte katalysatoren zijn
\q rs nog nauwelijks te krijgen,
,h auto's er pas sinds enkele ja-
iSe ? C uit Berust worden en ze in
'ir-On Beacnt worden het

)() kilometer uit te houden.
j , a. het bedrijfje dat Patelski
IRn iaaT°Pr'cntte voor de re-

(|fs 8 van katalysatoren, bezit1 n°g maar één tweedehands ka-

talysator. Een defecte nog wel, die
door Volvo Car ter beschikking was
gesteld.

Over anderhalf jaar echter moet de
recycling van de katalysatoren op
gang zijn gebracht. Patelski werkt
met een partner behalve aan een in-
zamelsysteem ook nog aan het pro-
cédé om het platina uit de katalysa-
tor te halen. Het edelmetaal zit in
een dunne laag over het sponsachti-
ge, keramische binnenstuk heen.
Het is de bedoeling dat het kera-
miek wordt vermalen tot poeder en
dat het platina eruit wordt gehaald,
vermoedelijk op elektrochemische
wijze.

Goedkoper
Patelski doet hier nog wat geheim-
zinnig over omdat andere bedrijven
die platina uit katalysatoren win-
nen, een andere methode gebrui-
ken: verhitting. Een oven is echter
in aanschaf en gebruik duur. „Die
weg willenwij niet op. Onze metho-
de is eenvoudiger en goedkoper,"
aldus ing. Patelski.

De katalysatoren moeten straks ko-
men van garagebedrijven, slopers
en importeurs. Voor de inzameling
richt het recyclingbedrijf zich op
één steunpunt per provincie, een in-
zamelaar van chemisch afval. Ver- .
der heeft Patelski zich gewend tot 'alle provinciebesturen met het ver-

Voor suggesties voor deze
rubriek, schrijf naar: Lim-
burgs Dagblad, redactie
economie, postbus 3100.
6401 dp heerien, of bel 0.5-
-739263.

zoek de slopers te verplichten kata-
lysatoren te demonteren voordat
het autowrak naar de shredder
(schrootinstallatie) gaat.

Van sommige provincies heeft hij al
een positief bericht ontvangen. An-
dere tonen zich niet bereid tot een
dergelijke verplichting. Patelski
herinnert aan kranteberichten die
meldden dat BMW 295 gulden voor
een defecte katalysator terug zou
betalen. Hij nam toen meteen met

" Patelski en
zijn enige
katalysator.
Foto:
WIDDERSHOVEN

de Beierse fabriek contact op. Bij
navraag bleek, aldus Patelski, dat
BMW 10procent korting gaf als een
nieuwe katalysator gemonteerd
moest worden (kosten: circa 3000
gulden).

Om de voorgenomen recycling van
katalysatoren landelijk bekendheid
te geven, organiseerden de oprich-
ters van Reckat een paar maanden
geleden een symposium in Utrecht,
waaraan overheid, slopers en auto-
fabrikanten deelnamen. Daaronder
ook Volvo en met dat bedrijf heeft
Patelski al wat contacten kunnen
leggen. De Bornse autoproducent is
bereid de defecte katalysatoren,
jaarlijkszon 250 stuks, aan Reckat
af te staan.

Tot voldoening van Patelski vertel-
de een ambtenaar van het ministe-
rie van VROM dat het aantal auto's
met katalysatoren de komende ja-
ren flink gaat stijgen. Nu al vormen
zij de helft van de totale autoverko-
pen in Nederland en in 1994 zullen
alle nieuweverkochte auto'skataly-.
satoren hebben.

Milieu
Ing. Patelski werkt sinds een paar
jaarin de recyclingindustrie. Vorig
jaar nam hij ontslag als bedrijfslei-
der bij Verol Recycling in Maas-
tricht. Per 1 januari 1989 had hij al
twee bedrijfjes opgericht: de com-

manditaire vennootschap Reckat en
een eenmanszaak, Miko Milieu-
techniek. Het is duidelijk dat Pa-
telski brood in de milieusector ziet.

Miko staat voor Milieu Konsulent.
Patelski adviseert bedrijven die
problemen hebben met (chemisch)
afval en helpt hen zonodig bij de
aanpak van de problemen. Een lu-
cratieve bezigheid, zeker voor de
toekomst, meent hij. „In deze tijd is
het haast niet te vermijden: elke in-
dustrie produceert zijn eigen rom-
mel, maar er zal toch voor gezorgd
moeten worden dat de rotzooi op-geruimd wordt."

Het is vooral het midden- en klein-

bedrijf dat, aldus Patelski, niet in
staat is om eventuele afvalproble-
men zelf aan te pakken. Soms heeft
dat financiële oorzaken, in andere
gevallen ontbreekt de deskundig-
heid. Sinds de start dit jaar heeft hij
een 16-tal klanten binnengehaald,
deels relaties van zijn voormalige
werkgever. „Het probleem is dat ik
nu alles zelf moet doen. Je kunt
geen vijf klussen tegelijk voor iets
anders stil laten liggen."

Eén van zijn opdrachtgevers was
Bates Cepro, een zakkenfabriek in
Maastricht. Voor dit bedrijf schreef
hij een afvalstoffenplan. Daarin
staat hoe groot de afvalbelt is en
waar het afval precies vandaan
komt en naar toe gaat. Verder heeft
de jonge ingenieur een cursus ge-
schreven voor werknemers van een
leverancier in Doetinchem van olie-
en waterafscheiders. En hij is 'huis-
adviseur' van de vereniging van Ne-
derlandse scheepsclassificeerbedrij-
ven (firma's die de onderste ruimte
in vrachtschepen voor de binnen-
vaart schoonmaken).

Oost-Europa
„Eigenlijk had ik drie bedrijven wil-
len oprichten," zegt de energieke
Patelski. In Nederland is immers
genoeg aan het milieu te doen, ze-
ker nu de stemming er goed in zit.
Maar Patelski blikt alweer verder
de toekomst in ('dat is ook niet
vreemd, met zon naam'), richting
Oost-Europa. „Stalin heeft altijd
gepredikt dat er zware industrie
moest komen. Voor milieu was er
geen plaats. Het is pijnlijk en kwa-
lijk: er is daar weinig tot niks gere-
geld. De industrie in de DDR ver-
brandt volop bruinkool, maar ik
kan je verzekeren dat de ontzwave-
lingsinstallatie daar niet is uitgevon-
den."

han brinkman

" Monique
Sluyter: uitblazen

in Zaanstad.



Vakantie en Rekreatie

Caravan/boot e.d.
Te k. 3 VOUWWAGENS va.
’700,-. Parkstr. 52 Bruns-
siim.
Te k TOURCARAVAN Adria
bwj.'BB, 4 pers., toiletruimte,'
ringverw., ingeb. watertank.
Op camping Belgische Ar-
dennen, ’13.000,-. Tel.
045-422384
Te k. Vouww. ALPEN-
KftEUZER Sup. GT, bwj.
78, m. ace., i.g.st., pr.

’ 1.650,-. Tel. 04459-1990
Te k. ADRIA 390TAccent,
bwj. '84, zeer luxe uitv., met
wasr. en nw. voort.,

’ 7.950,-. Tel. 045-423750.
Te k. KIP 390 T, i.z.g.st.,
koelk., verw., voortent, res.
wiel, ’ 6.250,-, 045-255649
BERGLAND Caravans,
Mauritsweg 107, Stem, tel.
32458. Het adres voor
mooie gebruikte caravans
en nog enkele overjarige
modellen met extra korting.
Te koop 6 pers. STACAR. 8x3m. geh. compl. met apar-
te badkamer en aparte ber-
ging, unieke ligging te Sus-
jeren. 04498-57304.
Te k. HOBBY '88, type 460
T luif. langsl. Tel. 04498-
-54664.
Tek. CARAVAN Kip Regen-
boog speciaal, '79, 3.80 lang
-4-pers., i.g.st., m. kachel,
koelk., res. wiel, gr. voort.,
’5.500,-. rol-/ isol.gord. Tel.'
045-717707.
Te k. SPEEDBOOT Byliner
50 PK b.b., m. thaler, z.g.a.
n: Tel. 045-227439.
Te koop RUBBERBOOT
Zpdiac 4 pers. en Mercury
7>5 pk. In.nw.st. ’2.600,-.
04490-37964.
Te koop Travelsleeper AL-
PENKREUZER bwj. '79,

’ 2.000,- tel. 04490-27687.
RUBBERBOOT 3.80 mtr.,
m. 8.8. motor 20 Pk en trai-
ter. ’ 3.800,-. 04450-3617.
Te koop FENDT 450Tmet
nw. voort. ijsk. vw. 4-5 pers.
i.z.g.st. Tel. 045-419502.
Te k. CARAVAN Corsa bwj.
,"84, luxe uitgev., m. voort.
tel. 045-210844.
Te k. CAMPER V.W. LT.
28, APK 5-'9O, div. access.
t.e.a.b. Tel. 04490-47075.
Te k. prima onderhouden
3-pers caravan merk
KNAUS ’ 2.000,-. Tel. 045-
-314933.
Te k. gr. STACARAVAN
met nw. voortent, standpl.
camp. "Mooi Zutendaal", pr.
ificl. toebeh. ’8.500,-. Tel.
<frs-451142, na 18.00 uur.
«tjomecar en STACARA-
■JMNS. nieuw en gebruikt,

fwmodellen 1989 nu met
ressante korting. Hovas
Makro Nuth. Tel. 045-

-.243323.
'Caravan KNAUS 4-5 pers.
bwj '76, i.z.g.st. m. koelk.

:ffort. e.d. 045-321983.
"3fe k. MOTORBOOT Pere-
boom kruiser afm. 6.60x2.20
,mtr. met Yamaha 15 pk b.b.
motor m. lichtspoel m. alle

tel. 045-
-f_>58970. Vr.pr. ’ 7.500,-.

k. gevr. SPEEDBOOT.
:tél. 045-461876
Te k. CARAVAN 1978. 5 m.

'A 3 en 2 pers. Tel. 045-
-♦Z52611, na 19.00 uur.
CARAVANSTALLING te
Jioensbroek. 045-227407,
;*na 17.00 uur.
-Te koop DE WILK 310 Sport
-3-4 pers. i.z.g.st. compl. met
jrwe. voort, koelk. en verw.
„I*. ’3.250,-. Tel. 045-- 045-310067.
'^Speedboot SEAFIRE 20 pk
.Yamaha bb. m. trailer, 2-
-Öers., i.z.g.st. ’3.950,-.
Q&45-715627.
93SPEEDBOOT Century Ari-

' tiian 180, met zonnedek,
PK 6-cyl. inb.motor,

"bompl. met trailer enz. Tel.
#15-750531/419905.
Te k. 4 a 5-pers. Bürstner

bwj. '83, compl.
jriet voortent. Eindstr. 37,
-Bingelrade.

De Reu Trianon 5.50 m. '84,
tandem-asser. Nwe zomer
en wintertent. Extra geïsol.,
magnetron, 2 ijskasten, gei-
ser, stereo, antenne, cv, ex-
tra groot aanrecht, verzw.
waterpomp enz. Uniek, eni-
ge in NL. 045-323111.
Wij starten reeds nu met de
verkoop van onze show-
modellen Munsterland cara-
vans en Conway vouwwa-
gens. Voor U hoge kortingen
op deze exclusieve cara-
vans en vouwwagens. ECH-
TER Caravan Centrale,
Rijksweg Zuid 4 Echt.
04754-86097.
Camping Cars Ridderbeks
heeft de toonaangevende
vouwwagens van TOP-
KWALITEIT in huis: Scout,
Trigano en Europa-Camper,
snel opzetbaar, 4 jaar ga-
rantie mogelijk en in diverse
kleuren leverbaar. Cara-
vans: Grauau, Predom va.

’ 5995,- tevens reparatie,
verhuur en onderhoud. Lid
Bovag. Kom eens kijken op
ons nieuwe adres Prinsen-
baan 180 Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Sijstermans KAMPEERAU-
TÓVERHUUR: VW Joker te, h. va. f 725,- p.wk, 9 pers.
VW reisbus ’7OO,- p.wk.
045-212146/04492-3311.
Primeur in Limburg, MUN-
STERLAND model 1990 bij
ons reeds te zien. U zult ver-
steld staan van deze exclu-
sieve caravan, aërodyna-
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.
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.
Geen plaats geen tijd, bij
STADSBEURS komt u het
kwijt!!!
Te huur zomer en winter
CARAVANSTALLING

’ 200,- per jr. 045-424379.
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS en vouwwagens, ook
schadewagens. Tel. 045-
-323178.
Te k. TOERCARAVAN Tab-
bert Contesse dubb. Asser,
ijskast, verw., toilet ruimte,
rondzit, vaste slpkmr., zeer
goede voort., 045-316879
MERCEDES 508 2 pers.
reisbus '82. Tel. 045-
-353160.
Te k. gevraagd VOUW-
WAGEN, merk Trigano. Tel.
04490-14925, na 17.00 uur.
Te koop CARAVAN Adria
380 QSL, '80, met voortent,
luifel, koelk. res.wiel, nwe.
banden, z.g.a.n. Inl. na
16.00 uur 045-457427.
Te k. 4-pers. toercaravan
KNAUS Südwind 440 TU
bwj. '80, voortent geh. uit-
ritsbaar, toiletruimte, ring-
verwarming, res.wiel. Prijs

’ 14.500,-, tel. 04490-
-19734.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Duitsland
SAUERLAND Gasthof/Pen-
sion Wayd Manns Heil ka-
mers va. 28 DM p.p.p.d. Tel.
09-49-2723-8101.- Ontspannen, wandelen, lek-

" ker eten in natuurpark
PFALZERWALD comf. vak.
woning. Kinderen en hond
welkom. 09-49-63911821.
Rustige en moderne VAK.
WON. op de boerderij, 5
min. v.d. Schlei. Kind. en
hond welkom. Mog.h. v.

"paardrijden. Tel.
-09.49.4622/2045.
VRIJETIJDS-VAK./Büsum.
Alles bij huis. Hij wil surfen.

;Zij wil golfen. Kind wil paard-- rijden en vissen. Kosteloos.
Vak.won. te huur 40-90 DM
p.d. per won. Tel.
09.49.4834/6572.
HARZ centraal, rustig gel.
comfortpens. (nieuwb.) in
Bad Sachsa biedt t. ken-

"^nism. korte vak., eig. wan-
deltochten, ontbijtbuffet, alle
-app. m. balkon op zuid, do/
wc, inger. koelk., DM 34 p.p.
p.d. Fam. Kahn, Haus Ton-

: burg. Tel. 09.49.5523/2555.
Wandelvak. i.h. BEIERSE-. WOUD b. Bodenmais, idyll.- bosligg. LO DM 19,- HP 29,
VP 35. Café-pension Hutte-,
rer, Lindenau 293, D-8371
Achslach. Tel. 09.49.9929/
3349.

tßij WINTERBERG! Pens.
Qjst. ligg. en bosr. omg. Ka-
merhuis m. do/wc, goede
keuken. Dir. kmrs. te huur.
Fam. m. kind. en oudere
pers. welkom. Geen trap-
penklimmen. LO 17 DM, HP
25 DM. Pension Lingen,
Ederstr. 20, D-5789 Hallen-
berg 4, tel. 09.49.2984/647.

Optimale ontspanning in
gunstig natuurpark BEIER-
SE-WOUD! Comf. app. 2-3
pers. St.Englmar (900 m).
Binnenbad. Tel. 09.49.9404/
2891.
WILLINGEN/Sauerland.
Stoffeerder verhuurt nieuwe
modelvak.won., zonnige
ligg. in Willingen-Schwale-
feld. Tel. 09.49.5632/6673 of
6532.
Goedkope WINTERVAK.
i.h. Beierse Woud! 9 Vak.-
won. 2-5 pers. huisfolder
"Waldesruh" Schönbühl 6-7,
D-8445 Schwarzach. Tel.
09.49.9962/421.
BAD NEUENAHR. Kurpen-
sion Cascade. Kuren en
ontspannen. Rust. ligging. 5
min. v. dorpskern en Kur-
park. Kmr. m. do/wc, tel. Dm
50 p.p p.d. Gr. ontbijtbuffet,
recr. ruimte, tv, terr., v.a. 30-
-10 20% korting! Kerst en
nieuwjaar open. Fam Vor-
reyer, Hans Frickestr. 3. Tel.
09.49.2641/21001.
HOCHSCHWARZWALD
(900 m ligg. op zuid. a.
bosr.) Mooie herfst vak.won.
tot 5 pers. Kinderbed.
Slechts DM 35. Alpenuitz.
Rosemarie Meyer, Forlen-
weg 12, D-7823 Bonndorf,
Ebnet. Tel. 09.49.7703/433.
ALICANTE, 3 kmr. won., 81m2, inger. Zeezicht. Vast
huurder DM 700/serv.k./
borgsom. Torre de Mar (Ma-
laga) 2-kmr. won. 50 m2, in-
ger. balk. zeezicht. Vast
huurder DM 450/serv.k./
borgsom. Heek Immobilien.
Tel. 09.49.69/740629.
Wat VERKOPEN? Adver"
teer via: 045-719966.

WILLINGEN, comf. vak.
won. 2-5 pers., balk., kl.t.v.,
sauna, solarium. V.a. 1-10
vrij, DM 50 p.d. Tel.
09-49.5654/570.
PFRONTEN Allgau: gezell.
inger. vak.won., 2-4 pers.
Heerl. ligg. a. zuidhelling.
Binnenbad, sauna, solarium
fitnessruimte, nog vrij. Tel.
09.49.8363/5064 of 5065.
NEBEL-Amrum comf. huis-
helft, tuin, terras, 4 pers., vrij
v.a. 29 aug. Tel. 09.49.431/
651526.

Spanje/Portugal
DENIA, nieuwe vak.won.
Strandligg. 4 pers. 70 DM
p.d. Vak. hs Montemar,
overwinteren DM 650 p.
mnd. Tel. 09.49.561/877688

België
Wilt U op vak. in de idylische
Ardennen b.v. MALMEDY
op een boerderij m. eigen
tennispl. overd. zwemb.,
sauna, paardestal met gr.
weide, voor 6 pers. a ’ 17,-
-p.d. p.p. plus bijk. kosten.
Tel. 00492451-43040 na 20
uur, dhr. Gortz.

Luxemburg
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.— . 1 :

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

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

06-320.330.03
Warme dagen, hete meisjes, korte rokjes 50 et/min.

Tieners 06-320.323.10
NIEUW LIVE...NIEUW LIVE...NIEUW LIVE...NIEUW LIVE

tiener-box 06-320.325.30
live sexervaringen uitwisselen, luister of doe mee. 50 st/min

Gezellig flirten met zn tienen

Flirt-box 06-320.330.01
Mag 't een ietsje meer zijn...?
Eroslijn: 06-320.321.22

50 et p/m

Gezellige dames
charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
Escort Marlie

Salmanita en vriendinnen. Wippen bij U binnen
Telefoon 045-451033

Ilona's live-box
Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-
ken tussen llona en haar
bloedhete bellers. 50 c/m

06-320.330.60
Love Buro

voor uw broodnodige trek
06.320.324.69

50 et. p/m.

06-sex
* * *

Zevende Hemel
06-320.320.07

GRATIS PORNO POSTER
* * *

Relax-Line
06-320.320.06

ÜLiveü
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

Bel je eigen
provinciebox
BABBEL, KLETS, RATEL,

RODDEL
bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611. 50 et p.m.

Club Doma-SM
Live uit de kelder!!

Slaafse meiden dl. 2
06-320.323.50 - 50 et p/m

VERNIEUWD'VERGROOT
De nationale

***B.Z.S. -lijn***
013-321395.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardlesbi

Rijpe Sex
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
Erotel 06

320.320.20
U, U, jijen jullie
weten het wel.

50 ct.p.m.
Op zoek naar 'n lekker ding?
Sex Contact Lijn
Bel 06-320.320.33 (50cpm)

Direct snel sex-contact
(50cpm) LIVE afspreeklijnü!
06-320.320.55

Homo zoek jij 'n lekkere boy
Gay Date

06-320.330.18 (50cpm)

Tippellijn
06-320.330.66 Tieners

zoeken sexcontact (50cpm)
Flirten, Versieren, Afspre-

ken en dan... 06-320.330.77
't Flirt-Cafe

"De Jachthut"
Haanrade-K'rade, Grensstr.
23, Gerda, Regina, Karin,
Heike, Areane, Rita. ma-zo.
v. 20-04 uur. 045-463943
Tev. meisjes gevr. .

Homo Michael
luistert met open mond naar
sexavonturen 06/320.330.88

Gezellig flirten
met zn tienen op de Flirtbox

06-320.330.01 (50cpm)

Sex-oproeplijn
Direct snel sex-contact
06-320.320.55 (50cpm)

"06-320.321.03**

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Hardsex
lekker hard 50 c p.m. 06-

-320*325*35
320*325*35

Mindy's
Masturbatielijn

06-320.320.66 ( 50 et. p.m.).

Satisfaction
06-320.323.43 (50 c.p.m)

Stoeipoes
06-320.331.43 (50 c.p.m.)

Mike
belt jou terug

06-320.331.63 (50 c.p.m.)

Teenage
sex

06-320.331.73 (50 c.p.m.)

Trio-sex
06-320.331.93 (50 c.p.m.)

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)

Ik werd gek toenzn riem niet los
wilde

ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et 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 centp/m.

Thai Privé
Voor sport-, Franse en ori-
gineleThaise Bodymas-
sage, ma-vrij 11.00 tot
24.00 u. Suffolkweg 13,

Weert. Tel. 04950-42966.

Sex! Porno!
Nombre
Hombre

Nooit
weggeweest!!

06
320.320.23

50 c.p.m.

Sex!! Sex!!
Beurtlijn
voor 'n echte

beurt!!
06

320.325.33
50 c.p/m.

Calcutta
je weet wel!!
Loesje met

die lollie
06-

-320.320.13
50 c.p/m.

Sex!! Sex!!
Zoenbabwe

06-
-320.325.22
Echte Donkere

Sexü
Charmante dame ontvangt

privé
Inl. Pb 30185

6370 KD Landgraaf.

Patrick
Privé voor heren. Inl. Pb

30185 6370 KD Landgraaf.
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.

Belle Epoque
zkt. nog 1 meisje; hoge

verd. int. mog.
Tel. 04750-34853.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.

Nieuw
Jolanda en Wendy va. 10.

Ur, zat, en zon. 045-721759

lesbi hard porno
06-320.321.99

Pas op het is te gek
Te heet, te hard, 50 et. p/m.

Nieuw
Silvia, Sandy, Gaby, Brigitte,

Jessie "Cinderella". Oude
Rijksweg Nrd 56, Susteren

naast tennishal.

Kies
voor de heetste meiden die

het écht met elkaar doen
voor 50 et. p/m nr.

06-320.323.90

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

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.
Een vreemde man aan de

deur. Met hem ontdekDiane
na 4 jaar huwelijkwat sex is.

Hoogtepunt.
06-320.323.85 (50 ct.p.m.)

Nancy's

Heetste
droomkomt uit. Haar man is
op reis als ze die schooljon-
gen laat zien hoe mooi ze is.
06-320.323.84 (50ct. p.m.)

Man
Connection

06

320.324.14
MEN MEET MEN

50 et p.m.

Bij box olympus
zoeken ze elkaar. Mannen
Heren Jongens Knullen. En
ja hoor, ze VINDEN elkaar

ook. Tel. 06-320.326.37 (50
ct./p.min.)

Frank twijfelt. Houdt hij van
meisjes of was het toch
opwindender

Met die 2 mannen. Hij zoekt
ze op, en dan..

06-320.323.86 (50 et.p.min)
Hoe gehoorzaam zijn man-
nen als vrouwen streng de

baas spelen. Stella temt ook
jou.

Rosie-zweeplijn
06-320.330.51 (50 et.p.min)

Club La Paloma
Diverse sexy meisjes ver-
vullen al U wensen. Open
ma. tm. vr. van 13 tm 24 u.

Bredestr. 31 Maastricht. Tel.
043-214485. Tevens met
spoed meisje gevraagd.

Hoge verdiensten met ga-
rantieloon.

Club Exclusief
Goedkoop is Duurkoop!

Wij 9 meisjes van
Exclusief zijn sexy en

lief. 100% safe sex
van 11.00tot 23.00 uur.
's Zondags van 12.00 tot

21.00 uur.
Industriestr. 13
Kerkrade-W.

Tel. 045-422685.
De Beter Escort Service

Escort
Exclusief. Steeds jonge

charmante meisjes aanw.
Bel. 045-422685.

Joyce is heet
06.-

-320.321.65
50 cent p.m.

HotGirls
06

320.322.87
50 cent p.m.

Nieuw Nieuw
club hof van ede

Putstr. 85A Sittard.
Tel. 04490-10218
bgg 04490-51892
Dames gevraagd
Intern mogelijk.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

meisje bij U thuis
va. ’ 100,- all-in.

06521-27896.
Katja

Tel. 045-423608.

'SEXSPEI/
Jij bepaalt hoe het
gaat... eindeloze va-
riaties. Kies dan 1.
Verrijk je sexkennis
door de erotische______ i_l testen-~~~ Kies dan 2.

ïa\r^2 °6-_#Q|-i 320.323.66
c/^s/ 50et p.m. j

Voor bi, SM, paren & trio's
Erotische Afsprakenlijn
06-320.325.80

Sex met m'n tante Chantal's
sex-interviews
06-320.326.01 (50cpm)

Op zoek naar lekkere mei-
den 06-320.326.33

hetevrouwenlijn
Jonge meisjes, rijpe vrou-
wen en hete grieten. Ze

willen allemaal snel sexcon-
tact 06-320.326.66 (50cpm)

Tippelbox
Durf je?
Bel me dan maar

50 cpm 06-

-320*327*27
3 sexy

meisjes
Speciale prijzen. Kapelweg
4, Kerkrade. 045-425100.

Zondag 15-24 uur.

Nieuw
Frisse meiden onder elkaar.
Pik ons op voor 50 et p/m.

Bel 06-320.322.38
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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.

G RATIS
Hete live telefoonsex

poezenmeisje in topvorm
06-320.329.91 / 50 c.pm

Sex Spel
Speel het spannende spel
waarbij jij door het kiezen

van nummers op je telefoon
uitmaakt hoe het verder gaat

Eindeloze variaties
Elke dag opnieuw.

kies dan 1

Door antwoord te geven op
de openhartigevragen van

onze sex specialisten verrijk
je je SEXKENNIS

kies dan 2
06.

320.323.66
50c.p.m.

Pervers
06- 50 et. p.m.

320*324*00
320*324*00

Erotiek
320*320*68

Lesbi 28
320*320*28

Supersex
320*324*01

Heatline
320*322*30

Man-Power
Man achter man 50 cpm.

06-320.326.57
op de SexSuperßox zijn die
hete praters 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

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 j

Safe sexbox
voor mensen die op 'n

gezonde manier meer willen 'dan alleen praten. Woorden !en daden.
06-320.328.38 - 50 et p/m I
Alweer die Wip-ln Box in

gesprek...en da's de box om !
wat te versieren..wat een

mazzel, dat er op de Lijfsex- I
box ook een paar vrije

schatjes zijn. I
De Wip In !

op 06-320.324.60
De Lijfsexbox

06-320.324.90 - 50 et p/m :
Nee, nog heter kan niet
denk je als je ze op de

Orgiebox zo bezig hoort...en
toch... Op de Sexbox?
Vooral die meisjes. Je

twijfelt wie 't heetst zijn.
De Orgiebox

06-320.324.40? of
De Sexbox

06-320.322.22 - 50 et p.m
"Haar waanzin grijpt je naar

de keel!
SM Maniac

06-320.324.12. Soms is ze
streng, soms vernederend.
Maar schokkend is ze altijd I

Luister zelf! 50 c/m
Conny droomt over sex met
'n meisje. Haar man helpt
haar, en dan...3 gelukkige

mensen.
Rosie-Lesbilijn
06-320.330.52 - 50 et p/m

Dame zoekt gave jongeknul
Meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m
Toppunt van gezelligheid.

De eerste
Dikke

mensenbox. Hier vinden ze
elkaar om dik gelukkig

te worden. 06-320.327.37 -50 et p/m
Jevindt sneleen fijn paar op

de box voor
Ruilsex

06-320.326.88 en wil je echt
genieten, bel de XL Box

voor extra grote sexmaten
voor dames en heren XL
06-320.326.99 - 50 et p/m

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

(Huis)dieren
De Maastrichtse Honden Sport Vereniging organiseert

curcussen.
Gedrag en Gehoorzaamheid

Voor ras en niet rashonden van alle leeftijden. Wekelijkse
lessen onder deskundige begeleiding. 12 weken inclusief

examen slechts’ 40,-. Cursusplaats: Manege Valkenburg.
Informatie-avond: dinsdag 29 aug. a.s. 20.00 uur in de

manege, Plenkertstr. 88 te Valkenburg.
Informatie: 043-644821/04406-13754/04405-2263. -De Maastrichtse Honden Sport Vereniging organiseert op

zondag 1 oktober a.s.
Een jonge Hondendag.

Voor alle rashonden in de leeftijd van 4 t/m 18 mnd.
Inschrijving slechts ’25,- mcl. entree. Plaats: Manege
Valkenburg. Uw hond wordt gekeurd door desk. keurmees-
ters. Inschrijven kan tot 23 september a.s.lnschrijfformulie-
ren verkrijgbaar onder tel.nrs. 04405-2263 of 04406-13754
Goed tehuis gezocht voor
WIPPET huishond, teef, 7
jr.,i.v.m. omst. 04450-3024.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's voor de
kweek. Maessen Echt. Tel.
04754-84707.
De KYNOLOGENCLUB Ge-
leen EO organiseert de vol-
gende cursussen: Gehoor-
zaamheid/ shuw: ma-, woe.-
do.-, vrij- avond. Behendig-
heid: za- ochtend. Algeme-
ne Kynologische kennis
(AKK.): di- avond. Inf. en in-
schrijving 5 sept. 20 uur ho-
tel Molenbron, Limbricht. In-
lichtingen 04750-16637 en
04490-78662.
BRIARD pups te koop met
stamboom, zwart en blond.
Tel. 04752-1885.
Te koop draadhaar FOX-
TERRIERS pups, 3-kleur,
ingeënt en ontwormd, met
garantie. Tel. 045-272795.
Te k. prachtige Tervuerense
HERDER pups met stamb.,
8 wkn. Tel. 045-313817.
Enkele mooie cavalier
PUPS t.k. ontw. stamb. klein
ras ’ 275,- 045-353160

Te k. nest PERZISCHE Kit-
tens (Chinchilla's) met
stamb., ontw. en ingeënt.
Tel. 045-224815.
Te k. van fokker zwarte, wit-
te, grijze DWERGPOEDELS
Tel. 04750-16590.
Te k. DALMATIËRS, inge-
ënt, ontw., m.stamb. O.L.
Vrouwestr. 28 Kerkrade.
Jonge BOUVIERS te koop.
Tel. 045-458370.
DWERGPINSCHERS te
koop, met stamboom. Tel.
04450-2529.
HONDJES Tte koop. Spoor-
dijkstr. 78 Hoensbroek.
Te k. jonge VOS lichtgrijs,
handtam ’250,-. TEI. 045-
-270575. Na 17.00 uur
BRIARD-PUPS te k. 6 wkn.,
5 teefjes, 1 bruin en 4 zwart
met stamb. 045-229103.
Te k. j. GRASPARKIETEN
’5,-. J. Zebra Vinkjes

’ 2,50. Tel. 045-722843.
Stichting DIERENINFOLIJN
24 uur, ook voor huisdieren
bemiddeling. Tel. 043-
-644004. ■
GEHOORZAAMHEIDS-
CURSUS voor honden ver-
huist van Voerendaal naar
Manege, Prickart 40a
Bocholtz. Start maandag 4
september. Inl. 045-229030/
045-242961.

Te k. PEKINEESJES, 8 wk., "met stamb., ontw. en geënt.
Brunahildestr. 41, Bruns-
sum-Schuttersveld.
LABRADOR-RETRIEVER-
PUPS met stamboom en
gezondheidsgarantie uit HD
vrije ouders 04135-1931.
Te k. zeer mooi YORK-Ter-
riertje; Koningspoedel en
Duitse Herder, iets aparts. '04490-38119.
Te k. nest MALTEZERS.
Tel. 04743-2303.
Te k. mooie DWERGPOE-
DELTJES abrikoos 8 wkn
oud. Dierenspeciaalzaak
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.'045-725260.
Te k. Schotse TERRIER-
PUPS met stamb., geënt en
ontw. 045-353589. ■
PAPAGAAIEN: Baby Ara's, |
Dwergara's, grijze Rood- (
staartjes, Amazones en
Alexanders, v.a ’250,- uit 'eigen kweekerij. Tev. mr. en :
ink. Pr. Mauritslaan 2, Beek.
Tel. 04490-75359.
ROTTWEILERPUPS m. !
stamb. inge. 3 gen. HD-vrije
ouders. Tel. 045-419477.
RASHONDJES; puppies
van Heidewachtels, Dober-
manns, Rothweilers, Collies,
Berner Sennen, Spaniels,
Duitse staanden, Malthe-
zers, Westhighland Terriërs,
Poedels, Pekingeesjes,
Schipperkes, Teckels,
Keesjes en Yorkshire
Terriërs. Ook alle honden-
artikelen. Lochterweg 8 Bu-
del-Schoot (bij Weert). Tel.
04958-1851. Dinsdags
gesloten.
Te k. pracht. GANZEN. Vos-.
kuilenweg 42, Heerlen. Tel. ,
045-714659.
Tek. jonge TEKKEL, 5 mnd. ]
oud, zuiver ras, ingeënt en
ontw. Tel. 04406-16076.
Te koop SIEREENDEN en
sierganzen. Heihofweg 7
Landgraaf/ Abdissenbosch,

Weg. emigratie te koop ler-
se WOLFSHOND (grootste
honderas ter wereld, geen
waakhond). Alleen honden-
liefhebbers reageren
04754-84922.
DUITSE staande Ih pup, 11
w. m.stb., bont, Ashly X Lux.
Kamp. Konan vd Hooge
Waard. Tel. 045-258206
van de Bovenste Hof.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.

I 045-725260.

Te k. BOUVIER pups met
stamboom en garantie, ou-
ders HD vrij. 04925-1825. ,
Te koop golden RETRIE- 'VER pups met stamb. geb. !
dat. 17-6-'B9, ingeënt, ge- 'tat. en ontw. 04977-5088. ,
Te k. Golden RETRIEVER-
PUPS, prima stamboom van
uitm. ouders, HD vrij, in- I
geënt, ontw., 04118-1826. I
Te koop lerse SETTER- j
PUPS alleen serieuze kan- "didaten. Tel. na. 18.00 uur -04750-19665.
Te k. ZWARTBLES Ram- ;
lammeren. Tel. 043-645555 |
Te koop bruin DWERG- i
POEDELTJE, ontw. Tel. i
04754-86977. j
Te k. PERZISCHE Poes met ,
stamboom. Prijs ’ 250,-. ,
Tel. 045-415753. ,
Te k. Yorkshire TERRIËR- |
TJES, kennel Oos Heim. i
Tel. 04404-1527. i

Te k. schitterend rf*|
VEULEN van D-ponyj
Anglo-Arabisch, super 9,
gen, veel adel; pony"!
gek. '93, z.g.a.n. 1
04492-3112.

éIn/om de tuin
DOMPELPOMPEN Jj
kelders en vijvers, 7.0 Wper uur, ’ 198,-. Jo KJ"Rijksweg Zd 195, SU»
Tel. 04490-12718.
1 ste soort GRASZ0D
’3,50 p.m2afgehaalde
ven de 50 mtr. gratis tj
bez., ook gehele tuin»
goedkoop, ook voor sf
werk. Tel. 045-32317JLJ
Houth. IMPREG, In dej
mer 104, Hrl., 045-75"
voor uw druk geïmpregr*
de en op maat geza»
planken, palen, scherj
nwe. en gebr. biels, ro"
ders enz. Bez. mog. J

Opleidingen
Binnenkort starten in Venlo, Sittard en MaastricW

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 studieleid61,

013-368645 secretariaat

Bedrijfshogeschool Katholieke
Leergangen. Tilburg.

Opleidingsinstituut
Politie - en

Beveiligingspersoneel
Binnenkort starten wij IN UW OMGEVING met *Mondelinge

opleiding tot: Beveiligingsbeamte (Basis- en Vakdir
Onbezoldigde- en Bijzondere opsporingsambtenaar"

Milieucursus. Aanmelding:
OPB, Postbus 5112, 6097 ZJ, Heel.

Tel. 04747-3249.

DANSINSTITUUT
Rien en Betty Decker;

F.D.O. gediplomeerd
De exclusieve N.8.D.-dansschö'

/an het zuiden met opleidingen (ook beroeps) in a"%J/ormen, start met kursussen voor alle leeftijden. j£j
Jazz, Disco, Aerobic, Salsa, en de nieuwste grote d»
_e Lambada. Hubertusstr. 77 Beek. Tel. 04490-73g£>

Dans,en
leer je pas goed bij

Danscentrum Weisscher
F.D.0.-gediplomeerd A

Lid van F.D.0., N.8.D., 8.U.L.D.0., N.R.R.A., N-A-1'
Wij starten begin september in

Geleen, Sittard, Nuth,
Treebeek, Brunssum

met cursussen in:
stijldansen, rock 'n roll, disco.

Ook 40 plus (gehuwde) parencursus stijldansep

Onthoudnummer: 04493-4343.,
Nieuw

Combinatie, yoga, houding en bewegingsleer
Karin Schmeets

Inl. en aanmelding, tel. 045-455301.
Nieuwe aanmeldingen

Houding en bewegingsleer
Karin Schmeets

In onze dependance, verenigingsgebouw Spekholz6"
Jazz-show en jazz-fitness ,

0.1.v. M. Vornberger. Aanmeld, voor beide cursus*^5*^
tel. 045-455301. A>"■—. _. _ _ -r^Aw

ASR-therapie
deeltijd opleiding tot ASR-

therapeut.
Gratis informatie bij

Stichting
Academie-Plato
Tel. 074-425290, Postbus

562, 7550 AN Hengelo (Ov.)
Uw collectie wordt
een creatie door
onze presentatie

Cozimo
Mannequin,
Dressmen,

Modellenburo.
Inschrijven voor onze cursus

kan vanaf nu, tevens in
Heerlen, Nuth, Heel en

Maasmechelen (B). Inlich-
tingen: 045-229478

BIJLES Ned., moderne en
klassieke talen door ervaren
docent. 045-317161.
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 Space-
Cap. Start cursus chauf-
feursdiploma op 26-8-'B9.
PIANOLES v. gedipl. doe./
conc. pianiste. Bel v. info.
045-424432.

DROGISTENOPLEIU"»'
Start half sept. 1 a%ddoor heel Nederland- y
studiegids. Postbus \
8901 DA Leeuwarde p.j
058-132370_bgg_0519y
PIANOLESSEN v. \%oud. Michel Erens o^Araar tel 045-425297^Ensaid MODEVAKSC*
v.d. Broek-Schweitz«f ||
in september me'j
avondlessen voor alu ei,
diploma's. Bepaal u"^studie tempo, ook J
knip-en naaicursus. In \
04493-3899, Schinng^
Drs. Oosterse Talen
siteit Utrecht start.Sl
nerscursus SANS'rj
Inlichtingen: 's na"11

tel. 045-411875 _^
Zin in PIANOLES?.{)
per maand, tel. Q4sj-y
SPAANSE les voor \
ners, gevorderden %f
versatie. Tel. 045-4]%
Deskundig advies e^A
leiding bij leer/gedr%
blemen, school'^'
keuze. Praktijk TUM1"
Tel. 045-272677. _^
NIEUW GRIEKS V%
ginners en gevojr^
Volksuniversiteit I
Inl.: morgen open 0&\uur. Diepenbrockstr^j
Half sept. start in On
cursus Karakter- e°j
TASIEPOPPEN. ml-
4341. _>

Huwelijk/Kennismaking a

Rumpenerlinde
Brunssum. ledere zondag va. 21.00 uur, danspa1

jong en oud. Waarom nog thuisblijven?^
Zoekt u 'n reisgenoot, part-
ner of (pen)vriend(in)? Gra-
tis folder: INTERCOMPAS,
Postbus 15, Eindhoven.
Kontaktblad kost ’ 7,-.
Als u bent: zo slank als een
den, 38-55 jr., met esprit,
dan ben je een fijne VRIEN-
DIN voor mijn beste vriend,
leraar MO, gepens. Br.o.nr.
B-1612, LD, 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.
Zaterd. 26 aug. dansavond
v. ALLEENSTAANDEN in
Café The Corner Sittarderw.
114, Heerlen. Aanv. 20.30 u.
Bew. verpl. Het Bestuur.

FEEST!! Op Vrijdag
de kelderbar "La V J
Treebeek. Co^j
naar hartewens, L.
boerenbuffet, ko%.
warm buffet all-in ’ "?jf
Vraag vrijblijvend 'u
gen Chalet Treebe<9,
meetstr. 25a, Iteev00

045-211375.
MEISJE 23 jr. zkt.^Kvoor uitgaan e.d. (n' f
Br.o.nr. B-1714 \-vM
bus 3100, 6401 DP>^
Nette wed. 61 jr. z°fy
kennism. m. nett| (
Auto welkom. &'[ r
B-1763 Limb. DagD9s
bus 3100, 6401 Qrjy
"PARTNERS-TRUSJ^: I
huw.-relatieburo. W /
210627.

Voor Piccol?'* j',
zie verder pagirl
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r'^, Huw./Kennism.
lfe)r-. zkt. serieuze be-jatde vriendin, ben in

j.,, v. auto. Br.o.nr.
Ta iLLD- Postbus 3100,.jSUSjHeerlenA^, 26 jr. i.b.v. auto, vas-

-0 |tltan- z.k.m. rustig besch.
KJIJ'^E 21-26 jr. voor ser.
tflm onr- B-1746, Lim-

hSf Dagblad, Postbus
£ DP Heerlen.
t^Pontane md. J.MAN 25

ii «to,o?udt van romantiek,
ia,*niLf sport' zou 9raa9
tr» ie,. e' eerlijk en openhartig

He,!6 'eren kennen, die
"rt In* door het leven zou
% D9aan- 8r.0.nr.8-1754,
%h ostb- 3100, 6401 DP

jfe MAN 49 jr. zkt. een
,ltiivyr°uw, mag ook Indi-en.Kind. g. bezw. Fin.
y i]- Br.lfst.m. foto o.nr.

<0 ïLLD- Postbus 3100,
s

'' Patr>- j.man 28 jr. vaste
ij.' 2elfst. wonend, spon-
H,,' fflijk zkt. langs deze
$ J-vrouw om samen
"UWo rieUZe relatie °P te
Sv en en het leven zin te

B-1759, LD,5515XU5401 DP Heerlen.
«, 'H-man, 36, vast werk,
(e ■ eerlijk en zacht karak-

-1 J'^-m. met J.VROUW,
i.6. welkom. Br. m. foto

/4e'. Br. o.nr. B-1760
9bl- Postbus 3100,

jN-ijPjjeerlen.
ro£ ENSTAANDEN Werk-glp t Guliks Hoes, Hoek
ij^oiastraat-Ophoven 1

|e W?' organiseert iedere
Scb'9 een dans- en con-

jlSnnd
n Zonda9 9ra,is> Cn9- Bewijs verpl. Inl.

f g^47962
ooor ?° ir-. klein van stuk

maar kany W.alles, zou graag in
ievcc'ec' komen met leuke
K Vfouw. Ik heb zo mencc.n nooP liefde en
'n nuis en wi' da'kfirjj». jou delen. Wie

Mq_ mii eens o.nr.
$K LL-D- Postbus 3100,J»DP Li--..-

Nette man, 44 jr., 1.65 m.,
spont., huisel, vaste baan
z.k.m. lieve VROUW (Ned.-
Ind. type geen bezw.), lft. tot
45 jr., om ser. vriendsch.
c.g. v. rel. op te bouwen. Br.
o. nr. B-1770, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Vitale weduwe 70 jr. zoekt
nette HEER. Br.o.nr.
B-1773 LD Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
J.man 34 jr. sucht nette BE-
KANTSCHAFT spatere hei-
rat nicht ausgeschlossen, im
öffentlichen dienst beschaf-
tigd. Br.o.nr. B-1791 LD
PB 3100, 6401 DP Heerlen.
Weduwnaar 54 jr. alleenst.
zkt. eerlijke lieve alleenst.
VROUW tussen 40-50 jr.
waarmee ik kan lachen, hui-
len en genieten, zou jij dit
ook willen dan schrijf je toch.
Br.o. nr. B-1792 Limburgs
Dagblad Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Goeduitz. gesch. VROUW
30 jr., met twee kind., zou
graag kerm. mak. met sport.,
j. man tot 36 jr. Mijn bedoe-
lingen zijn volstrekt oprecht.
Ik heb de drempel overwon-
nen om de oproep te plaat-
sen, raap jij de moed bijel-
kaar om te schrijven? An-
ders blijven we allebei alleen
Gelieve brieven met foto o.
nr. B-1793 L.D., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen
VROUW 25 jr. alleenst. zkt.
dito vrouw (geen lesb.) om
samen te stappen enz. Br.o.
nr. B-1795 LD., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen
ledere vrij-, zat-, zond- en
maandag Dansen voor het
iets oudere publiek v.a. 25 jr.
Vrij entree en geen pasje
nodig, 's maandag 10 con-
sumptiebonnen voor 14 gul-
den. Waar!!! Bar-Dancing
DE FONTEIN, Schandeler-
boord 7, t.o. de kerk, Heer-
len-Meezenbroek.
Zoekt U een ser. relatie bel
dan 045-211948 Huw.rel.
bern.buro "LEVENSGELUK"

Erkende Huwelijksbureaus
Nieuw in Limburg !

v Het Partnerplann Stichting Interßelatie biedt u een grote kans van

' fpDo s|agen bij het vinden van een partner.HSONNLIJKE BEMIDDELING * PARTNERKRANTUNTMOETINGSAVONDEN * EVENEMENTEN
i V0,,,. .. * REISPROGRAMMA * CURSUSSEN

informatie kunt u contact opnemen meteen van onze 85 consulentes. In uw omgeving:neerlen/Kerkrade: Mevr. Visschers: 045-442873Maastricht: Mevr. van Vliet: 043-624795
beleen: Mevr. van Hoogdalem: 04490-54056:Roermond: Mevr. Slabbers: 04750-34511

Regiokantoor Limburg: 045-753178
jr^'Jk infonummer van 10.00-21.00 uur: 01807-10108Qagen per week. Erkend door Raad van Toezicht.

Interßelatie
Woont u in Limburg?

-^tieK^ u een Limburgse partner? Nederlands grootste
Wi ° 9eeft u een 9ro,e kans van slagen. Wilt U meer

a J^er de unieke werkwijze? U kunt geheel vrijblijvend
°eilen 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.

\ > Stichting Centrum Europa
|(> Mgndjoor de Raad van Toezicht v.h. Min, van WVC

Stichting Mens en Relatie
'\ $t\u. Postbus 5050, 6401 GB, Heerlen
*%g JA42 jr. Knappe vrouw met mooie groene ogen en"A Sduar' 9evoeligen lief, kan goed luisteren, natuurliefh.
"iA 6o an tuinieren, zkt. man met wie ze goed kan praten
1, \ly 2 begripvolle relatie kan opbouwen. 045-726539.ey Oei 6n6/ ir- Lieve zachte vrouw, weduwe, houdt van wan-
it: \. In de natuur, autoritjes, televisie kijken, zkt nette- > omrn samen wat gezelligheid te hebben aan elkaar
} I^r,, 045-726539.
A $W ■ r' Slanke weduwnaar, rustige, lakonieke man die4^'rirt den 'eeft- Vriendelijke, markante persoonlijkheid.1 BP|den in het leven staat, kunstliefhebber, zkt vrouw.,

k lanrijk: eerlijkheid, romantiek dingen uitpraten.
fT*Èe„. 045-726539.

i SOnSÜ VELE ANDERE INGESCHREVENEN UIT ZUID
7N_»7,T NEDERLAND ZOEKEN EEN PARTNER VOOR% [Vr .UR2AME RELATIE. Reacties en info: 045-726539

.! "ds s: Luchtman) of 077-825386. Gratis brochure: Post-
«rkenn0, 6401 GB Heerlen- Stichting Mens en Relatie isna RvT, een extra zekerheid voor een zorgvuldige

't _N_n werkwijze.
j^N^onlijkebemiddeling. Hoog slagingspercentage!

'■pv^_ Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

R.R.S.
y li Betaling alleen bij succes!!Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
A \r Districtskantoor Limburg:
tf "Pellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

VN gratis 06-099.13.13.
i Afvoer verstopt

v Babit bv rioleringswerken
/ \ Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
v Babit bv rioleringswerken

|>- Tel. 045-463892

* b6l 045-219615
i v H Arndts
;l' VN^akservice

4. 'Afin ' !- \)S reP- alle merken,
i ? service. Tel. 043-

-' teSrï^T-' ?iaïï°vatie uitkappen
/»„as,ralen opnieuw in-
i^Ht tegen
ij T(^_lsg 18363/259492
il AATTERIJ vern. rie-del n2en stoelen met}fr^£______lBB2o.
(iVm en terrassen inI i?t>g °'sierbestrating. Vr.
«J^ Tuinaanleg 045-
-,^r~~l ti ai i,.Ifolf uw dak- en ZINK-
m? Snh Pakdekkersbedrijf
«str^'Psema, Teutele-
r vrü'hr ' Kerkrade. BelrloB4 e

59d6e47
PriiSOP9a-

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens
ZINKWERK en PVC-dak-
gootbekleding. Gratis offerte
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.

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.
Voor vakkundige DAK-
WERKZAAMHEDEN met
garantie en gratis advies.
Bel dakdekkersbedrijf M.
Haas 045-451862.
Mijn keus was vlug gedaan,
toen ik het bij STADS-
BEURS zag staan!!!
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Voor ai Uw DAKWERKEN,
bel gerust: 04490-53670 of
48523.
Voor kleine verbouwingen,
stucadoren, tegelzetten,
dakdekken enz. Bel. 045-
-220929.

Baby en Kleuter
Te koop 2 KINDERLEDI-
KANTJES met matras, te
bevr. Fabritiusstr 7 Kerkrade

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 neren 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.

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.

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.
Voor alles groot of klein?

IMoet U bij STADSBEURS
zijn!!!
Gaat u verhuizen of uw huis
renoveren? Voor een bij-
zonder mooie collectie
vloerbedekking, gordijnen
en zonwering gaat u naar
HOWA Woninginrichting, M.
Snijders, Nieuwstraat 12-14
Hoensbroek. Tel 045-
-212900.- Te k. mod. witte TAFELS
bar, formica, met 4 witte
barkrukken. 04490-27382.
Te k. antieke TERRAS-STOELEN met tafels plm.
300 stuks Tel. 04406-12289
Te k. tiener slaapk. ’400,-
-en 2 pers. SLAAPK. (zwart
stof) ’250,- herensportfiets
merk Peugeot ’350,-, 10
versn. 045-270825.

ITe k. mooi geloogd eik.
bankstel 3-1-1, tev. rolgor-
dijnen 1x2.40 en 1x1.20 cri
oude LP's uit '60e. 045-
-321239, na 17.00 uur.
Zwaar massief eiken EET-
HOEK 6 stoelen, 1 jr. oud,vr.pr. ’ 1.675,-. 045-323830
Te k. BOERENKAST lichteiken, donker.eiken TV kast
pr.n.o.t.k. Tel. 045-426445.

Te k. Queenanne MEUBE-
LEN met kast. Tel. 045-
-225843.
Te koop mass. eiken KAST
afm. 1.86 x 1.00 x 32. Swier
36 Wyndandsrade.
Te koop barok BANKST.
bekl. rood, i.g.st. bijbeh. sa-
lontafel en bijzett. Tel. 045-
-727760 (na 15.00 u.)
Te k. mass. grenen/vuren-
hout. KAST. Afm. 2.10x1.60
m. Pr. ’600,-. Tel. 045-
-321274. 'Te k. wit gasfornuis en zeer
zwaar eiken BANKSTEL
z.g.a.n. 04490-38119.
Bankst. eik. ’ 275,-, slaapk.
compl. ’425,-, wandmeub.
eik. ’375,-. Kouvenderstr.
208, Hoensbroek.
Te k. Duits noten WAND-
MEUBEL, i.g.st. 3.40 x 2.00
x 0.40, ’ 300,-. Tel. 04405-
-2871.
Te k. Italiaans BAROK-
BANKSTEL Tel. 045-
-422200. Zat. na 10 uur. ma
t/m vrij na 18 uur.
Te k. stuk AANBOUWKEU-
KEN beige met donk.bruin
blad en 2 spoelbak. Enkelem2plavuizen, 045-219522.
Te k. originele grenen Pools
handwerk EETKAMER;
kast, tafel, bank, 2 stoelen.
Tel. 045-411663.
Te k. eik. BANKSTEL en ta-
fel, 2 rust. houten tuinstoe-
len en tafel, antieke kast.
045-319154.
Te koop zwaar grenen eet-
hoek. Tel. 045-457553.
Te k. Zibro Kamin 86;
triumph typmachine, Miele
wasautom., 2 velg. en band.
185x13, Bosch tafelijskast, 4
biedemeier stoelen, hardh.
achterdeur met glas in ïood,
sportstuur voor VW Kever,
div. INBOEDELSPULLEN.
Tel. 04492-4366.
Te koop eiken BANKSTEL.
Tel 045-219254.
Te koop EETKAMERTAFEL
rond; grote vitrinekast cd.
Inl. 04405-1881.
MAGAZIJNVFRKOOP:
keukendelen, werkbladen,
apparatuur vanaf ’ 20,-.
Van Tilburg keukens Lim-
burg BV, Nusterweg 88, Sit-
tard. Tel. 04490-21910.
Witte KEUKENBLOK z.g.a.
nw. met spoelbak en kraan,
pr. ’500,-. Inter.bouw Of-
fermans. Tel. 045-716963.
Te k. ant. SLAAPK., ant.
kast, zwaar eik. bordenkast.
Schaesbergerwg. 133,Heerlen.

Radio en Afsp

Top Hi-fi
-__«___-_ae__üï_; mmaaaaaaaaaaaamr~i *"rr*ïr^
.£SÊëï-i__________

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dan naar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

.eelapparatuur
~

Te k. CD VIDEOSPELER m.,
platen en toebeh. Pr.
’,1.100,-. Tel. 045-752546.

Computers
Te koop: MSX 1 en MSX 2COMPUTER. Bel. 045-
-222276, na 16.00 uur.
sde MSX-BEURS op vrijdag
1 sept. en zat: 2 sept.
Beursgeb. de Arend te
Breeuwerstr. Adam (bij
CS.). Inl. 020-167058.
Tek. C64 met datarec, mo-
nitor, PRINTER, 300 disks.
Ook los. Tel. 045-215068.

Foto/Film
VIDEO-REPORTAGE van
uw bruiloft of feest. Bel Foto
De La Haye, Nieuswstr. 3,
H'broek. Tel. 045-211875.

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.

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, 04490-13531Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

TV/Vldeo
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Te k. gevr. Blaupunkt
VIDEO of ander merk. Long
play (8 u) en short play (4 u).
Burg. Lemmensstr. 85,
Geleen.

Te k. gevr. DEFECTE kleu- Te k. Blaupunkt VIDEO RTV
ren TV's vanaf '81 (typenr. 317, ’500,-. Tel. 045-
-vermelden) en def. VHS vi- 726008.
deo's. Tel. 045-723712. Te koop t.e.a.b. BETAMAX
Philips KTV 66 cm bb. 12. £JE- vj,df "f 3p^f2
voorkeuzezenders vr Dr en cassdeck Englebert
W TefSl-324295 P CDF-1' Tel' 0^405-2121.

r„^„ u-. ei idem . ■ -7 w'i vra9en VIDEO'S VHS,nr^cc^EURE? 1tol' Ze&
t

kleurent v.'s, stereo-torens
2£ b^l «l k

s
»*' mf' brommers. Tel. 04406--gar. Reeds 25 jr. het juiste 12875adres. TV-Occ. centrum '■Geel, Grasbroekerweg 25, Wat VERKOPEN? Adver-

Heerlen. Tel. 045-724760. teer via: 045-719966.

Huishoudelijke artikelen
■■■ ■■ ■■■

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:

Bauknecht was-
automaat met

aparte thempe-
ratuurinstelling,
instelbaar op 2
en 5 kg was-
goed, geen

’ 998,- of

’ 798,- maar

’ 598,-
Maar ook: diepvrieskast 200
ltr inhoud, met invriesscha-

kelaar geen ’ 829,-of

’ 549,- maar ’ 398,- Maar
ook: Stofzuiger, 1000 Watt

geen ’298,-of ’198,-
-maar ’ 99,-. En nog veel

meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg
teL 04490-18162)

Te koop grote KEUKEN-
MACHINE Kitchen Aid; sta-
len broodmachine; prachtige
tafellamp met versierde bol;
mooie klok (scheepswiel);
eiken hangkastje met por-
cel. potjes. Alles is nog inge-
pakt. Br.o.nr. B-1622, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
Te koop DIEPVRIESKIST.
Dorpstr. 268 Brunssum.
Te k. EXPRESSO koffieau-
tomaat, ’ 400,-. Rancilio
Semior Line, 045-720202
VERSTERKER Aristona 2x
170 w., ’200,-; versterker
Sony 2x120 w., ’ 150,-;
cassettedeck pioneer

’ 125,-; pick-up Saba

’ 100,-; gasst. Indesit ’ 75,-
-gasst. Etna ’50,-, te bevr.
045-459347.
Te k. VRIESKAST, merk
Bosch. Tel. 045-421568.
IJSKAST ’ 95,-, gasforn.
’95,-, diepvr. ’ 190,-, was-
aut. ’ 250,-. 045-725595.
Te k. GASFORNUIS met
oven, kl. def. aan lade. Tel.
tuss. 13 en 17 uur. 045-
-423243.
'— '■ ' ' ■ '".}'■?■■■; .... 1 .111

Kunst en Antiek
Wedden dat !! U bij Wijshoff
Antiques zeer zeker zult sla-
gen voor uw antieke MEU-
BELS, klokken en kachels
etc. Amstenraderweg 9
Hoensbroek Centrum. Ge-
opend; dond. vrijd. zaterd.
Tel. 045-211976.
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.
Prachtige grote antieke ei-
ken KAST (Zuid-Duits) 150
jr. oud, vr.pr. ’5.500,-. Inl.
045-722844.
Te k. Franse JACHTEET-
HOEK en franse jachtkast
en dekenkist. 04490-44626.
Te k. antieke inbouw OPEN-
HAARD, pr. ’200,-; alles-
brander ’ 200,-. Tel. 04492-
-1304.
Te k. KERK-ORGEL en
Trapnaaimachine. 045-
-751853 na 12 uur
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Kachels/Verwarming

Barbas inbpuw-openhaarden
kachels - inzethaarden

JacKohlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

04490-13228- 14862.
Buderus, Radson, Intergas,
Nefit CV KETELS. Scherpe
prijzen, goede service. Jac.
Kohlen, 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.
Te koop houten blokjes voor
potkachel, ’lO,- per m3.
Daemen HOUTWARENFA-
BRIEK. Tel. 045-751253.

Siemens, Bosch, Zanker,
AEG, Miele WASMACHI-
NES, drogers, koelkasten,
vriezers, vaatwassers. De
laagste prijs, Jac. Kohlen,
Rijksweg N. 104 bij zieken-
huis Sittard. Tel. 04490-
-13228/14862.
ALLESBRANDER, huisjes-
model, als nieuw ’500,-.
Graverstr. 122 Speckholzer-
heide.
Te k. POTKACHEL alles-
brander ’50,-; Gaskachel
’50,-. Tel. 04742-1501.

j Muziek

(Bij de Markt)
Eenvertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
Grote Orgel- en Keyboardshow
Als primeur voor Nederland en vooruitlopend op de

internationale muziekbeurs zal
Peter Baartmans

De nieuwe orgel- en keyboardlijn van
G.E.M.

demonstreren op zaterdag 26 aug. v. 11.00-17.00 u. bij
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48 Stem. Tel. 04490-33227.

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.
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Te koop electr. ORGEL 2
klaviers, merk Farsisa, pr.

’ 1.800,-. Tel. 045-728792
Te k. super INSTALLATIE: 2
JBL-boxen 1000 W, 9-kan.
Peavey mengpaneel en ver-
sterker 2x 450 W., digitale
echo. Tel. 045-463072 na
17.00 uur.

Zaterdagmiddag van 14.00-
-17.00 uur Orgel- en key-
board tradeshow met gast-
organist. Muziekhuis
BUSCH, Haverterpoort 9,
Nieuwstadt. Off. dealer van
Yamaha, Orla en GEN.
Te k. STEREOTOREN Phi-
lips, als nieuw, ’ 400,-. Tel.
045-453572.
Te koop el. ORGEL merk
Yamaha metritme mcl. lamp
en bankje. 045-454561 ■
Te k. 9-dlg. Sonor DRUM-
STEL en 4 dlg. v. beginner
en Meinl set. 04490-17174.
Vossen Sound Beek, ver-
huur professional geluidsin-
stallatie TANNOY. 04490-
-70004 bgg 04405-2551.

PIANO'S te koop gevraagd.
Tel. 04490-54140.

Te k. GITAARVERSTER-
KER 50 W. Tel. 045-421568
I.v.m. uitbreid, en vern.
ZANGINSTALLATIE te k.
Pr. n.o.t.k. Bockstr. 34,'
Kerkrade-Holz.

Te koop compl. DRUMSTEL
merk Pearl. Tel. 045-
-712700.

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

Braderieën/Markten
Vandaag

Grote vrije markt
rondom Makado-Beek (toegang gratis).

10 september a.s.
Grote Rommelmarkt

Hanenhof Geleen
Org. Accordeonorkest Geleen.

Nog enkele stands te huur. Uitsl. voor verenig, en particulInlichtingen: F. van Gaans, 04490-40492.
JAARMARKT te Thorn op
17 september. Nog enige
standhouders gevraagd. Inl.
01620-55776.
Wilt U niet lang wachten bij
de telefoon, stel het dan bij
STADSBEURS tentoon!!!
DRAF- en RENBAAN Lim-
burg, standplaatsen te huur
voor snuffelmarkt zondag 1
oktober 1989. Informatie tel.
(045)-319191.

Uitgaan
BERNARDUSHOEVE café
petit rest., Mingersborg 20
Übachsberg, 04451-1644.
Div. feestzalen te huur.
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.

Te koop gevraagd
Te k. WINKELRESTANTEN
en restpartijen. Tel. 043-
-210830.
KLEUREN TV's en video's
defect geen bezwaar. Tel.
045-728130.
Te koop gevr. KLEUREN-
PRINTER voor Amiga. Tel.
04493-1353.
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstr.
Nrd. 208, Hoensbroek. Tel.
045-212371.

Te k. gevr. plm. 5000 m2
LANDBOUWGROND of
weiland, geleg. rondom
Swier, Brommelen, en
Weustenrade. Br.o.nr.
B-1787 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Te k. gevr. JUKEBOX, See-
burg V2OO. Tel. 045-
-420101.

Te k. gevr. Buta KEUKEN-
GEISER (Vaillant) 5 liter, tel.
045-464419 Kerkrade.

Diversen
Zaterdagnacht werd

Gestolen
te Maastricht, Akerstraat,onze vier-wieler aanhanger met glasopbouw

Wij loven uit:

- ’ 1.000,- contant
Voor ml., die leiden tot terugkrijging van de aanhanger

Europlast I Jederland,
t Viaductweg 27, Ma stricht. 043-632925

vragen naar 'leun Bakker.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
Te koop draadloze telefoons
va. ’160,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned. BV.
Tel. 045-220902 b.g.g. 06-
-52127702, of inform. via
Faxnr. 045-229707.
BARBEQUES gas-lava-
steen en houtskool in alle
prijsklassen, grote sortering
Reker, Kachel-barbeque
speciaalzaak, Kluis 28, Ge-
leen. Tel. 04490-40785.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Aang. TALENCURSUSSEN
in 83 talen op LP's of cass.
’65,- (ook voor buitenlan-ders); 21 danscursussen op
cass. enz. ’ 100,-. Tel. 070-
-894543/638667.
BLOEMKOOL te k. vers van
het land va. ’ 0,50, na 13.00
uur. Hamers, Houtstr. 26,
Merkelbeek. 04492-1742.
Wilt U veel moeite besparen
kom het dan bij STADS-
BEURS halen!!!
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.
PARAGNOST biedt hulp in
probleemsituaties Tel. afspr.
045-464189 tussen 10.00
en 12.00uof 20 en 21 uur.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest,
u blijft komen. 045-353489.
Te k. COMPUTER Commo-
dore 128 D en 70 prog.
’750,-. Renffets Jan Jans-
sen 12 versn., alu onderde-
len Shimano 600, ’ 750,-.
Draaibare t.v. antenne

’ 70,-. 045-213452
Te k. PERZIKEN. J.v.
Melick, Leropperweg 13a,
Lerop, St. Odiliënberg. Tel.
04750-18268.
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 k. SCHOMMEL ’60,-,
tel. 045-322497.
NOLAN N 19 mt. 58, ’50,-;
Racefiets mt. 62 ’350,-;
Opa fiets ’ 100,-; Fototoes-
tel compl. met tele- en gr.
lens, flitser, tas en toebeh.
’250,-. Lindberghstr. 19,
Heerlen
Te k. houten SCHUIF-
LADDER, ijzeren U-balk
plm. 3 m; 3 electrische ra-
diatoren, 1.500 en 3.000
Watt; inmaakglazen met
toebeh., 20 van 1 ltr. en 28
van 3/4 ltr. Tel. 04459-1705.
Te koop aangeboden verse
SUIKERMAIS, orig. Amer.
sweet-corn. Eyserheide 1,
Eys. Tel. 04451-1370.
Te k. prof. TEKENTAFEL,
tel. 045-463688.
COMMODORE (KT) PC-10
640 K ram en monit.
’1.195,-, 4.5 inch spiegel-
telescoop F 900mm ’ 450,-,
Quad 303 ’425,-, Magne-
pan MG 1, ’ 1.995,-, Amroh
CB-007/CB Handic 66 F/
SWR-meter t.e.a.b. Tel.
045-314744. |9
Te k. MASSEERTAFEL met
verstelbare hoofdsteun

’ 300,-; dieptewarmte af-
slankapparaat van ’ 9.250,-
-voor ’3.250,-; electr. type-
mach. Cannon APIOO

’ 425,-. Tel. 045-750497.
Te k. gebruikt BANKSTEL

’ 250,-; 2 asbestbuizen 3 en
4 meter ’50,-, tel. 04405-
-1990. *-
Te k. 2 kaartjes SIMPLE
MINDS. Mecc. Tel. 045-
-714310. Marcel. __
Aanbiedingen: vijverfolie nu

’ 6,00/m2; tuinstoelkussens
4 halen 3 betalen; kogel bar-
beque ’ 139,- nu ’99,-; ei-
ken wisky vaten ’45.-.Bloemen en Plantencentrum
Wim BOSCH, Ridderweg
55, Heerlerbaan. 045-
-411663.
Kuhlmann TEKENTAFEL te
koop. Tel. 045-351393.
Te koop ORGEL Gem Wi-
zard 3268, tev. sportfiets 10
versn. en matras 80 x 190,
kort nerts bontjas mt. 40. Te
bevr. Past. Schattenstr. 48
Landgraaf.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt .u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.
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Goergen voor aktieve |
interieurverzorging I

yjjyv^j H De kritische instellingvan het personeel ten aanzien
E^y^pß van perfekte installatie past uitstekend bij de topmer-
■^■ffiSSjS ten. diedoor Goergen worden gevoerd.Keukens

e^Hkl .BS van SieMatic en Bulthaup, sanitairvan Villeroy &
Ijsfjl Boch, Sphinx, Ideal Standard en van Keramag. De

Pfl schuifkastenwanden worden zelfs geheel in eigen
IRiIS l___SH meubelmakerij vervaardigd.

i-__r/____ll___________l __r _■______■ __ --—t-t "f ,1.4-*^^ j|;|U

De verhogingvan hetwoongenot heeft bij Goergen 4 jUr* Wffjftr _. - 3 J_t- - =_=d
vooral een pragmatische en technische achtergrond. in__rrs-_3 __B ~ffltmÊSßt
Keuken en badkamer zijn in menighuis de ruimten bij ___5__S_EiS_4ST-S3^^ -fl BÏ^^ÏJ
En Goergen houdt van aktie. Maar dan bij voorkeur /W IgPpf s^aa»t-< t^É^vMgekoppeld aan doelmatigheid en sfeer. Keukens en M [ ffl|ï?ss<_%^ J." ."IH,—^f~-?3
sanitair zijn dan ook specialisaties, die in Zuid Limburg Jp_M|lLa^M_________^^AKj^_^^^^lj
nog steeds in toenemende mate met Goergen wor- wVt^"mT&^^W^^Fm\den geassocieerd. Datzelfde geldt echter ookvoor gjÉi^É js É̂^^—g^^^^^j^^^^j
ruimtebesparende kastenwanden, centraleverwar- Kom eens kijken wat eenkeus!
mingen tegels. In de enorme showroom van Goergen wordt niet

gewerkt met 12 in een dozijn-opstellingen. Nee, uGebruiksklaar krijgt een kompleet beeld van uw keuken of bad-
De populariteit van Goergen is gelegen in het feit, dat kamer. Inclusief vloeren, plafonds, verlichting, accesoi-
alles gebruiksklaarwordt geïnstalleerd. Goergen be- res enz. Er isaltijd een ruime keus aan modellen, stij-
schiktover eigen, hooggekwalificeerd personeel, dat len en materialen. Ook de kollektie bijpassende
pas tevreden is, als er perfekt vakwerk is afgeleverd. tegels en plavuizen is omvangrijk.

Goergen kan heel wat voor uw woning betekenen! I

]fÊk gen bv I
keukens - sanitair - e.v. " tegels " kastenwanden

Nijverheidsweg 17-18, Stem (md. Kerensheide),» \ \ Tel. 04490-31463/31367
■ \j^ Open: ma. 13-18, di. t/m vr. 9-18 en za. 10-16 uur.I J^~ Verder volgens afspraak. Donderdag koopavond tot 20 uur. M

* m- ' m ______...
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CURSUSSEN+|p 1OPLEIDINGEN
■99n VOOR lEDEREEN DIE MET COMPUTERS WERKEN WIL
\m\m\wM 'ntormatica-opleidingen te: Heerlen, Maastricht, Nijmegen, Den Bosch, Tilburg, Breda, Eindhoven.

- 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 neven-
staande bon ongefrankeerd
opsturen naar: dhr/mw/mej: : opl.:
C.C.O. Antwoordnummer 33, . t ~6400 VC Heerien aares lel

of bel 045-717600. woonpl: lft:

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

"
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dHommerterweg224
Hoensbroek

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

< Tekstverwerking
KM Secretariaatspraktijk
5| WordPerfect 4.2 en 5.0

\^/ El (evt. met stage), m Typen Notuleren
\~~r, i Startcursus P.C./Msdos
-^T Msdos dßase Lotus

L| , Nieuw Ventura P.D.I.
_^^~ E Max. 8 cursisten en elke cursist-H| werkt alléén op P.C.
tir vm Ook spoed- en privécursussen

O in en uit huis.

■■ Bel 045-211733
' ' tflA iedere dag tot 23.00 uur

/ opleiding" advies -±_-___ ___■ begeleiding

———""^———^——■————^——————
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OPLEÜMNGSINSTITUUTï „DE THERMEN"
Raadhuisplein 15 HeertenS^^ Telefoon: 04^-713717

In september starten de volgende cursussen:

* tekstverwerking Word Perfect;

* machineschrijven;

* stenografie;

* notuleren;

* kantoor- en secretariaatspraktijk;

* Engels, Duits, Frans, Spaans voor beginners;
; * spreekvaardigheid Engels, Duits, Frans,

Spaans;
; * bedrijfscorrespondentie Engels, Duits, Frans,

Spaans, Nederlands;

* toerisme voor het SEPR-diploma;

* medische specialisatie voor secretaressen.

Informatie en aanmelding: Raadhuisplein 15,
Heerlen, telefoon 045-713717.

217251

ALS STILZITTEN NIET UW STERKSTE PUNT IS,
kies dan een opleiding met perspectief.

" Praktijkdiploma boekhouden " Marketing Nima Aen Nima B

" MBA " Belastingrecht

" SPD len II * Mtddnnatandadlploma

Voor meer informatie:
Open Leercentrum Site
Parklaan 4, Sittard, tel. 04490-90475 of 10349

OPEN.LEERCENTRUM
■Ij site

lüffo hogeschool heerien
posthoger technisch onderwijs

Voor onderstaand vermelde cursussen, die in september sta-
ten, zijn nog plaatsen beschikbaar:

INDUSTRIËLE AUTOMATISERING
(2-jarige PHTO-cursus)

BESTURINGSTECHNOLOGIE
(2-jarige PHTO-cursus)

SCHAKELCURSUS BESTURINGS-
TECHNOLOGIE
(2-jarige cursus ter voorbereiding op de PHTO-cursus)

CAD
(halfjaarlijkse oriëntatiecursus, cursus AUTQCAD en ARKEY)

Brochures mét uitgebreide informatie zijn verkrijgbaar bij de
administratie van de Stichting PHTO Hogeschool Heerlen,
Dr. Jaegersstraat 40 te Heerlen, tel. 045 - 734946.

OPLEIDINGSINSTITUUT

|E "DE THERMEN"
J M. Raadhuisplein 15Heerlen

Begin september starten de
nieuwe cursussen:

" praktijkdiploma
boekhouden;

" moderne
bedrijfsadministratie;

" middenstands-
opleiding.

Telefonische informatie:
045-312566 214817

J"3R DOORTBINVE&rWENIHSTVDEIiEXMfejf BtJDEBEDBimHOGESCHOOL

ln septembera.s. starten in Sittarden Maastricht weervolgende |

e Economisch administratieveopleidingen— Basiskennis boekhoudenü — PraktijkdiplomaBoekhouden
m — Modernebedrijfsadministratie (MBA)
M — Deelcertificaten SPD-I en II

e Dagopleidingen(Tilburg en Eindhoven)

1 — ModulenAvond-Heao

e Avond Heao Tilburg, Studiesteunpunt Sitlard/Maastricht
S _ Bedrijfseconomische richting_ commercieeleconomische richting

H Door de modulaireopzet is gelijktijdige studievoor de Avond-
Ü! Heaoen SPD/NIMAmogelijk.

H STUDIEVOORLICHTING
WOENSDAG 6 en ZO september in hellesgebouw PABU
Beukenboomweg 24 te Sittard. tijd 18.00- 20.00 uur.

\ Vóór nadere informatieen gratis prospectuskunt U contact

Ml opnemen met Uwstudieleider,
i Dhr. F. Urselmann,telo77-510111

H Tijdenskantooruren: secretariaat tel. 013 - 368645.

I BEDRIJFSHOGESCHOOL \jr\_\ St. Josephstraat 135,

Il JUTHOLIEKELEERGANGEN[_^\ 5017G |§

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 deIMMO-studiegids aan. U leest hierin alles over de
korte, intensievemarketing opleidingenvolgens deunieke '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:
| D Marketing NIMA-A. D Marketing NIMA-B.

i D Marketing NIMA-C. D Elementaire Marketing. |
| Naam: M/V I
I Straat:
, 'I Postcode:

I Plaats [IJL]
I Stuur deze bon in eenopen envelop zonderpostzegel aan:
| IMMO-Marketing, Antwoordnummer 20577, 3020 WB Rotterdam. |
INSTITUUT VOOR MANAGEMENT -* /TEN MARKETING ONDERWIJS BV -l"rdVrf| _T~\_ Mathenesserlaan 332, 111lf 1

" 3021 HZRotterdam. \rfl_Ll I■ Telefoon: 010-4773895. _JLXT__L V-/

" Telefax: 010-4779580. MARKETING

; ,/ ■
AUTOMATISERINGSOPLEIDINGEN
die 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 lII+ en d-Base IV
WordPerfect 4.2 en WordPerfect 5.0 ,
tekstverwerking kantoorpraktijk <.
Symphony, programmeren in d-Base <
Unix, Oracle
Basiskennis informatica
MEAO informatica (niet in Roermond) k
Cursusplaatsen: Sittard, Geleen, Stem en Roermond
Voor meer informatie:
Open Leercentrum Site
Parklaan 4, Sittard
teL 04490-90475 of 10349 tOPEN.LEERCENTRU)^

■Ij site

Dag-avondcollege
iJßllliJll voor MEAO - Heerlen
*ir Diepenbrockstraat 15. Tel. 045-713105 / 715895

VOLWASSENEN
ONDERWIJS

Zondag 27 augustus van 11.00 -16.00 uur
OPEN DAG VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS '
Ook andere instellingen voor volwassenenonderwijs zullen acte de »
pfesence geven.

Zuidlimburgs Stichting Studiecentrum Advies- en Volks- .., *Avondcollege Oostelijke Mijnstreek studiecentrum universe
Een MEAO'er zeker van een goede baan!!!
* kinderopvang aanwezig S
* ruime parkeermogelijkheid k
* nabij hoofdkantoor DSM
Volwassenenonderwijs: efficiënt - flexibel - modern - niet duurl^J

"___"

111 l MTS HEERLEN|
VERVOLGCURSUSSEN
A. Bedrijfskundig assistent (VOA I)

Bedrijfskundig analist (VOA II)

B.Meet- en regeltechniek/
besturingstechniek

C. Informatietechnologie
Informatie en/of technische informatica I

Cursusduur: 1 jaar, 2 lesavonden per week
Cursuskosten: variërend van ’ 300,- tot ’ 475-

Middelbare Technische School
Schimmelpenninckstraat 1,6415GH Heer!* 11

Telefoon: 045 - 720440

I WIL JE lETS ONDERNEMEN? I
Doe dan de opleiding Doe-het-zelf, IJzerwaren en I

GereedschappenofParfumerie.
Wil jeeen opleiding volgen waar je ' jatik "*

"■"—«»^^werkelijk iets aan hebt? j Oane i^^9aanonl "«.^Ofhebje al plannen omvoor jezelfte j ° CUrsuS ijCUrsussen ernetn^n.stu ""*"■"■"■»■»,
beginnen? In beide gevallen is een cursus i 9efeedScfervvarenen Ocunrn '''nfofrnaf """*"*i A— '
bij het IMO de juistestart. Het IMO is met j N

nap<*>n q"cJ^>^urnJnZo** i-~- A
ruim 60 cursusplaatsen hèt gespeciali- ’ '""' * '^t-zeif I ■seerde instituut op het gebied van ’ dfes:^^^~~~--—__^^ ly^^^*mm w
avondonderwijs voor toekomstige ’ p°stcode7~~~~~~~~--—>-—^""~"^~ Voorletters- ' """""^«««i "S
ondernemers. Wil jeook iets gaan / T»iefoon """"—~~^p'aaT~~~~~~~~~----~~-_ "*\
ondernemen? / nurnmer.^^

S tm%^</ \Vul de bon in en stuur'm op. ’ ',iet>oninpa
" " —-—_ "^~"~~--—- r^JIL... /

Bellen mag ook.

Telefoon01726-19255 "S-O^l
SjMQ BIJ HET IMOHAAL JE'TZO!
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|' GEBRUIKTEAUTOSWAAR UVANOPAANKUNT. j§j
" ——^—^_—_-______________________„_______^_____-_________ * ■

MERK TYPE BOUWJR. KLEUR UITV. MERK/TYPE BOUWJR. KLEUR UITV. W'^TTÏtt'Hm'l^^^aTT^Ï^TT^^mX
Opel Kaden CSi 2.0 1987 staalgrijs 5-drs. VW Jetla 1983 grijsmet 2-drs |^^^92jX&Xs^BM____lJ__^________y
Lada 2107 1986 wit 4-drs. Alfa 331.5 Ti 1987 zwart Mrs. MERK/TYPE BOUWJR KLEUR UITV.
Opel Ascona 1.6 S 1984 grijsmet. 5-drs. ope< Rekord 1984 groenmet. 44rs. ' Citroen BK 14RE 1987 wit Mts.
Opel Rekord 2.0 S 1984 groenmet. 4-drs. Opel Kadett 1.3 1987 zilvermei. 4-drs., VWPolo 1982 roodmet. 3-drs. Opel Kadett Club 1987 sig.rood 4-drs.

i OpelKadett Caravan diesel 1988 blauw 5-drs. Citroen Visa 1987 wit 4-drs.
OpelKadett 1.3 S 1985 blauwmet. 3-drs. OpelKadett 1.3 autom. 1985 blauw 3-drs.
Opd Kadett 1.6 S 1986 d.gnjsmet. 3-drs. OpelKadett 1.3 autom. 19J5 rood 3-drs. Opel dealer
Opel Rekord 2.0 S autom. 1983 grijsmet. 4-drs. OpelKadett GSi 2.0 5 mnd. oud staalgrijs Mrs.
Opel Corsa 1.0 S 1986 d.blauw 3-drs. Opel Ascona 1984 groenmet. 2-dre. _lll_F___i_M ____T____. D ____TDA T\___■
Seat Fura 1985 l.blauw 3-drs. Opel Ascona 1982 blauwmet. 2-drs. _____^_f W ___■ _RI __\ !■ __■ __\ __■_I4___J _____
Fiat Uno 1988 wit 5-drs. OpelKadett, E-bak 1984 wit 3-drs. «, „ ! "*, ■■«■^■wl
Subaru Mini Jumbo | 1987 | wh | 4-drs. | mL 323 | 1986 | groenmet. I 44rs. |■ 0L VfOUWeStfaat 89. Tel. 045-453030

OK-INRUILWAGENS, BETROUWBARE GEBRUIKTEAUTO'S VANDE OPEL-DEALER. -fi\
" 10.000km garantie, met een maximum van 3 maanden» 1.500km testen, met een maximum van 2 weken " gratis inspektiebeurt \y

______p? %

hat ze leren
voor één tientje

per maand!
terre deshOmmes

BEEKLAAN 414
2562 BJ - DEN HAAG

TELEFOON 070-637940'

-jülülifcl [iliIv,A'Gl Wxi
AANTREKKELIJKE INRUILERS

APK gekeurd

Iïïj{GolfD roodmet ’3750-
-" "*Golf GLD blauwmet ’5950--, ai80 GLX 4-drs. metallic ’ 2450,--,"ai 80 GLS 2-drs. 1e eigen ’2950--. ai80 LS 4-drs. metallic ’ 2450--uai 80 GLS 4-drs. groenmet ’ 4250--p WManta 19 S mooi : ’ 2400-

-, b"rct Taunus 2000GL 2-drs ’ 1500-
-i (v.naa Civic automaat ’2950--rj!nault 5 GTL 3-drs ’1450--i"1Kadett 12 N 3-drs ’3750-

-p 5-drs ’ 1900--GL stationcar ’3950--p^ault 9 GTS4-drs. rood ’ 5850-
O^eot 104 5-drs ’3900-VufL,Gekord 4-drs. 20 S trekh ’3750-
-(C passat Ldiesel 5-drs ’ 6950--ö* Kadett 1.3 SR wit ’ 6450--

ó VMi »I*TTT llllTl^fl^j^ Kerkrade

Wegens uitbreidingsverbouwing
ruimen wij op!!!

Vandaag, zaterdag, grootse A-1
opruimingsshow

Alle buiten geshowde auto's nu tegen
spectaculaire prijzen

Otficiölo Ford-dealer voorKerkrade, Simpelveld, Wittem Vaals e oDe gemakkelijkste maniervan financiering Hamstraat 70, Kerkrade
vla uw dealer 045-423030

DE SITTARDSEBKADETTENPARADE_^^^^mmm\\%\\ Donderdag 24/8 18.00-21.00 uur
_^^^g^^H \ Vrijdag 25/8 10.00-18.00 uur

Zaterdag 26/8 10.00-17.00 uur_ Maandag 28/8 10.00-18.00 uur

■ PI"2"* \\AV\ m\\ | W

WÊ tjHÊ99M H
Ë-^"-""" ____»-_ _b_. /1 WR _____r_ __««>"_f_____________i

' tü8 sneeft \?a\ goJd IgOOO^ £?*" Wlif '985 ' ~-„nyyii* ii i# ui
«d___t_sl^s______^_____l \ 19ÖS 9r'/s 40'5?0k'n■ Bi Ifffifr __J 9-000 km

I * ïe Was bedien'nB
\ e noown * Perfakte service

k^T^adettS
Kf A986 fA°ooo^ * Financiering op maat

i P «afliep A987 Doö TA 000 W * Goede inruilprijzen

, t|j^^^^ Ook voor j een goede

k^^^HH^- \ occasion 1 kunt u niet

*iö*l___«3 —^ H i

„ Ope\^aa A986 rt ,o ooo^ -UB I
i- LSA-* S A986 * weT t2.000^ I ■ ■V.vs. \bc V3N n A986 ■ II IIVdvs. L^S A.3S A9BS 111 t__lLl
Vdvs. GU> lil fl I*lA-örs. L 1 1 I I il ____!

_J Tl li al ___■
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So. 27 AugustI 0 I
i Verlautenhelde__ Globus Ë

■""^"
m WÊM Oakline 2000:
____d_94* - _L^^__ _^*_^^k __o*k _^^__ Ai

Lange tijd is het oude vertrouwde
::9fl dressoir verdrongen door andere

wandmeubelen. Maar het is nu
helemaal "terug van weggeweest".

belprogramma bevat twee model-
L - len: het hier afgebeelde driedeurs

model met opzet (170 x 90 x 50- cm.) en een vierdeurs uitvoering

Onnn ËÜÜ (225 x 90 x 50 cm.). Alle randen
flaHmci . z 'l n a^9eronc'. hetgeen het aanzien

nog stijlvoller en sympathieker
ARIE VANRIXOODT I I .

|W|EBROMA
BEATRIXHAVEN MAASTRICHT rTT F7"^vV GALJOENWEG 35 TEL. 043-630505 V°'9b°rd I BEATR,X^VEN B> I

„PROMOTIE GEMAAKT,
BUURMAN...?"

Het aardige van de Opel Omega is centrale deurvergrendeling en veilig- niet voorkunnen stellen datdezezeer
dat hij vrijwel direkt geassocieerd heidsgordels achter. opvallende verschijningvoorf 49.450,-
-wordtmetsukses. Daarnaast beschikt de station- bij ons in de showroom staat

Dat dit met de Omega 2.4iDia- wagon over een dakreling, een afdek- Hetgeen direkt iets zegt over zn
mond helemaal het geval zal zijn, is zeil voor de bagageruimte en hand- lease-prijs. Die is zó laag datu wat ons
niet meer dan logisch. De wagen is bediende niveauregeling. betreft geen promotie gemaakt hoeft
immers standaardreeds voorzien van Stuk voor stuk zaken die bewon- te hebben om uw werkgever om een
stuurbekrachtiging, een inhoogte ver- deraars van de Omega 2.4iDiamond Omega 2.4iDiamond te verzoeken,

stelbaar 4-spaaks lederen stuurwiel, de indruk geven dat u (of uw werk- Overigens, urijdt al Omegavanaf
4 lichtmetalen velgen met brede gever) behoorlijk in de buidel heeft f36.030,-. * ./
195/65 banden,een stereo-inbouwset, moeten tasten. Zij zullen zich dan ook \jOÓv\&L C/f^
getint glas, geïntegreerde mistlampen
voor, hoofdsteunen achter, ai^^^Êm^^^z^^^^^^kmmmmmmmm^m^

SM __ü _____r ___! \W XmmÊÊmm fß__W_fci

'ii_________________i___ _________!
j~s!r-8 ____________' M I

v Is*»*-1 w*ri f
m\ wks- _^^^^3 r " ____L__/
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LOVEN KERKRADE
Prijzen zijn inclusiefBTW, exclusief geadviseerde afleveringskosten. O.L. VfOUWeStraat 89, Kerkrade, tel. 045-453030



een-twee-drie merken, maar de bevolking van dit vooral
door zijn bronwater beroemde stadje in de Belgische
Ardennen is in rep en roer. Oorzaak van de algehele
commotie is de al ruim twee weken durende staking van
het personeel van het plaatselijke casino, volgens
ingewijden niet minder 225 jaar oud en het eerste in
Europa. De werknemers, en met name de croupiers,
pikken het niet meer. Zij voelen zich behoorlijk in hun
hemd gezet door de directie, die onlangs een van de vier
zaalchefs de deur uitwerkte.

I Dat was de bekende druppel die de
t emmer deed overlopen. Want dat
| het personeel niet tevreden is met

Ihet gevoerde directionele beleid,
dat is duidelijk.
Voor de directe oorzaak van het
huidige conflict moeten we onge-

* veer drie maanden terug gaan, zo
wordt ons allengs duidelijk wanneer

' we begin deze week praten met en-. kele stakende croupiers die hebben
* postgevat voor de muziekschoolvanE Spa.
I Daar vindt onder leiding van een
* door 'Brussel' gestuurde bemidde-
I laar een eerste gesprek plaats tussen
* de directie van het casino, een vak-. bondsbestuurderen een personeels-
* afvaardiging om tot een verzoening

tussen beide strijdende partijen te
komen. De Belgische staat houdt
toezicht op de casino's in het land,
vandaar de bemoeienis van een
door de regering gestuurde bemid-
delaar.

Eén van de croupiers voor de mu-
ziekschool. Serge Hayen, zet intus-
sen voor ons alle gebeurtenissen
van de laatste tijd nog eens op een
rijtje, daarbij geassisteerd door
meeluisterende collega's. De 30-ja-
rige Hayen is nu drie jaar in dienst
bij het casino in Spa en was daar-
voor werkzaam als croupier in Lu-
xemburg. Hij kent dus het 'wereld-
je. Dat hij echter in zon chaoti-
sche situatie zou belanden, had hij
in zijn stoutste dromen nooit kun-
nen dromen. Over een gokje ge-
sproken.

Gevangenis
„Onze baas, direc;eur Van Florep,

belandde zon drie maanden gele-
den in de gevangenis, omdat hij be-
trokken zou zijn geweest bij bepaal-
de malversaties," verhaalt Hayen.
„Een zaalchef, Jean Delhougne,
heeft destijds een en ander aan het
licht gebracht. Van Florep werd op
borgtocht vrijgelaten en de toegang
tot het casino ontzegd. Zijn vrien-
din, ene mevrouw Simoens, nam
het roer over. Het duurde dan ook
niet lang, of Jean Delhougne werd
op het matje geroepen en vervol-
gens ontslagen na een belachelijk
incident. Hij zou een consumptie
hebben genuttigd op de rekening
die normaal bestemd is voor klan-
ten," aldus het relaas.

Voor het personeel is nu echt de
maat vol. „De directie maakt fouten
en een goede zaalchef krijgt de pa-
pieren," zegt een vrouwelijke crou-
pier.
Volgens Hayen zal de directie heel
wat water bij de wijn moeten doen,
wil het conflict tot een oplossing
worden gebracht. „Wij vinden al-
lereerst dat de bewuste zaalchef'on-
middellijkweer in dienst moet wor-
den genomen. Voor mijn part krijgt
hij een andere functie aangeboden,
maar hij moet terugkomen, dat is
echt een harde eis. Die man heeft
hier zegge en schrijve 26 jaar tot
volle tevredenheid gewerkt en nu
zou hij op straat komen te staan na
zon belachelijk akkefietje."

Vuile was
Eén van de stakers oppert dat Del-
hougne eigenlijk een promotie zou
moeten krijgen, omdat hij bepaalde
onverkwikkelijke zaken naar buiten

SPA
storm in een

glas bronwater
heeft gebracht. „Hij heeft de vuile
was buiten gehangen, dat klopt.
Maar dat werd ook eens hoog tijd.
Er is hier allang geen sprake meer
van een goed werkklimaat. Er
wordt al jaren links en rechts ge-
rommeld, en nu krijgt degene die
de zaak aan het rollen brengt, de
kous op de kop. Dit is echt te gek
voor woorden. Die man heeft een
gezin met drie kinderen. Daar moet
toch ook brood op de plank komen.
Vandaar onze woede. Delhougne
moet weer worden aangenomen."

Andere eisen van de stakende crou-
piers zijn de herinvoering van kle-
dinggeld en een verbeteringvan de
salarissen. Hayen: „Wij verdienen
nu niets, dat is duidelijk. Maar de
laatste jaren werd er continu op
onze salarissen gekort. Daar moet
nu maar eens een einde aan ko-
men."

De algemeen directeur, de Duitser
Breidenbroich, heeft zich volgens
de actievoerdersnog nooit in het ca-
sino laten zien. „Wij hebben altijd

te maken gehad met Van Florep en
die heeft volledige volmachten. Dal
moet echt afgelopen zijn. Die man
heeft de zaak alleen maar laten ver-
loederen. Er wordt te weinig aan
klantenbinding gedaan en van enige
mate van reclame voor ons casino is
al helemaal geen sprake. Dat kan
toch niet goed gaan, zo."

Tevergeefs
Breidenbroich nam het casino ne-
gen jaar geleden over. Per jaar be-
taalt hij 22 miljoen franks aan de
gemeente Spa, die eigenaresse is
van de gebouwen. Volgens de sta-
kende croupiers heeft Van Florep al
diverse malen geprobeerd om de
jaarlijksepachtsom lager te krijgen,
maar tevergeefs. Hayen: „Nu dat
steeds maar weer niet lukt, zijn wij
de klos, dunkt me."

Wat de stakers vooral stoort, is het
feit dat de directie niet rechtstreeks
met het personeel over de proble-
men wil praten. „Met Van Florep

was geen overleg mogelijk en nu
met zijn vriendin, die niet meer en
minder dan een soort marionet i&,
bestaat al helemaal geen fatsoenlijk
contact. Zelfs toen Van Florep in de
cel zat, had hij nog alle touwtjes in
handen. En nu gaat alles via de ad-
vocaat, maïtre Bourgeois. Wij eisen
gewoon een fatsoenlijk overleg tus-
sen directie en werknemers, opdat
alle problemen uitgesproken kun-
nen worden," benadrukt Hayen.

Even verder, bij het casino, staat
een toerist naar het toch ietwat
bouwvallige complex te kijken. Het
houtwerk van met name het theater
is hier en daar dringend toe aan een
nieuw verflaagje en sommigeramen
en deuren hangen er maar wat bij.
Rondom het gebouw is de duive-
poep rijkelijk aanwezig.

Toeristen
„Vergane glorie, meneer," zegt de
toerist, die dus een Nederlander
blijkt te zijn. „Vergane glorie. Ik
ben hier een aantal jaren ook al

" De receptie van
het Casino in Spa: al
weken betreedt
niemand het
bedaagde pluche.

Foto:
WIDDERSHOVEN

eens geweest en toen zag het er al
net zo uit. Men heeft kennelijk geen
centen om de zaak op te knappen."
En hij vervoegt zich bij het gezel-
schap dat kennelijk hoort bij de eni-
ge bus die voor het 'Etablissement
Thermal', vlak naast het casino,
staat.

De touringcar is van een bekende
busonderneming uit het oosten van
ons land eh rijdt voor Nederlands
grootste touroperator. De passa-
giers hebben zich links en rechts ge-
nesteld op de talrijke terrasjes in
het centrum van Spa en genieten
vooral van koffie of een glaasje
prik. Nederlandsis sowieso de voer-
taal aan de tafeltjes bij de cafés en
restaurants, want toeristen uit an-
dere landen zijn er bijna niet. Het
zijn voornamelijk Nederlandse ken-
tekenplaten wat de klok slaat.

De ober van het pal naast het casino
liggenderestaurant 'Les Jardins de
la Mamma' heeft een duidelijke
mening over de stakingsactie van
het casinopersoneel. „Dit is niet
goed voor Spa. Het casino hoort bij
deze plaats en dus hoort die zaak
fatsoenlijk te draaien. Het wordt
mijns inziens tijd dat de gemeente
zich duidelijkermet de gang van za-
ken gaat bemoeien. Dat is, denk ik,
intussen wel de mening van de be-
volking."

Geen last
De man verzekert ons overigens dat
het restaurant waar hij werkzaam
is, niet echt te lijden heeft van de
stakingsactie. „Het casino ligt nu al
een tijd plat, maar datkost ons echt
niet zoveel klanten. Wij zijn volko-
men onafhankelijk. De mensen ko-
men hier toch wel op het terras zit-
ten/zeker bij dit weer. Het casino
heeft een eigenrestaurant dat pas 's
avonds opengaat. Daar hebben we
geen last van. We wachten maar af
hoe de zaken hiernaast zich verder
ontwikkelen."

Daar staan we even later voor een
gesloten deur. Het casino gaat pas
om drie uur 's middags open. Dan
maar via de dienstingang achterom.
In het directiekantoorworden we te
woord gestaan door twee vriendelij-
ke secretaresses, die niet echt weten
wat te zeggen en te doen.

„Wij geven liever geen commen-
taar," klinkt het bedeesd uit de
mond van een van de twee dames.
„Bovendien zijn wij ook niet be-
voegd om onze mening over de hui-
dige situatie te geven. We wachten
maar af. Ik hoop alleen dat het
spoedig tot een oplossing komt. Zo
werken is maar niks."

Bedompt
In het gebouw, waar de bordeaux-
rode vloerbedekking op diverse, plaatsen loslaat en de vloerplanken
onder je voeten herhaaldelijk een
onbestemd geluid produceren,
hangt een wat bedompte sfeer. Bui-
ten de twee secretaresses lopen er
alleen nog een paar poetsdames
rond, die ons vriendelijk maar be-
slist laten weten geen mening te
hebben over de stand van zaken.

„Was het maar voorbij," verzucht
er eentje. „Nee, wij staken niet.
Wij hebben niets met die actie te
maken. Die is uitgegaan van de
croupiers en die hebben op hun
beurt het barpersoneel gedwongen
om mee te doen. Zo is het gegaan,
meneer."

Volgens Serge Hayen staat de "«l
volking van Spa massaal achtefJo
actie van het casinopersoneel. "Tii
hebben een aantal dagen gele**!
een soort enquête gehouden '"Ï'
stad en daaruit bleek dat men "1
ons sympathiseert. Wij zijn lan^tdeuren gegaan en hebben ookjT
pamfletten de mensen op de ho'j
gebracht van de huidige ontw^T
lingen in het casino. Natuurlijk*
ren er inwoners die het geen ze I
teresseert wat er allemaal is ge'Jt
beurd, maar in het algemeen’'T
het directiebeleid afgekeurd." E

k

door
p__p___________________________^f ’ luc some^i

Hayen legt nog even uit dat W"j
soneel niet voor de eerste eC j

actie is gekomen tegen het g^u
directionele beleid. „In de afg .
pen negen jaarwas het al t*ee.-
eerder raak. En beide keren &
het ookom iets onbenulligs. * j

het feit dat de directie geen
voor decroupiers beschikbaar .<
stellen enige tijd geleden aanl?.
om het werk neer te leggen.
toch bijna niet te geloven?" K

Afgewezen
Intussen zijn de strijdende pa'jj
afgelopenweek enkele malen »,
kaar gekomen, maar is er nog .
geen oplossing voor de probtë'j
in zicht. De standpunten lijke ~) L
zelfs te verharden, nadat woCj
avond een voorstel werd gel*lll f .dat door de stakers volledig *afgewezen. Delhougne zou ee uU
maand worden geschorst, daa > L
vijftien dagen verplicht verlo' ~ L
ten nemen en daarna weer in n( ]
sino mogen komen werken, ■]'. u
zaalchef maar als croupier. "', E
gradatie wordt vooralsnog nie
accepteerd door het personee' ]
i

J I
„Wij willen dat Delhougne
gerehabiliteerd," herhaalt d-'i I
hen. „Wij vinden dat hij nie' j 'te boeten voor deze uit de ha" | 'lopen,kwestie. De directie zö£, ;'
een zondebok en denkt dan <^j L
les opgelost is. Maar zo werk' , II
niet. Wij zetten onze actie vo"f >dat wij tevreden zijn gesteld-
i

■A ;
Bemiddelaar Frédéric Dclistrlf>'
dus nog lang niet klaar in SPa:
geeft hij de hoop niet op. H'J )(
wacht wel degelijk dat er eej" (
zoening zal plaatsvinden. Voj\
maandag aanstaande is dan °zoveelste vergadering geplao

Ingewikkeld
De man die het openbaar to' ;
de kiosk bestiert, reageert m
schouderophalen als hem *°'jvraagd zijn mening te geven °patstelling in het casino. „Pa 1
resseert me echt niet, menee \|
zien wel. Veel te ingewikke'
maal. Ik begrijp er in elk geva
meer van."
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"Fe hoeft geen psycholoog te zijn om te weten datvan baden
j;en heilzame werking uitgaat. De manier waarop men een
£ad neemt is echter zeer persoonlijk. De een geeft de voor-
*eur aan een kuipbad, waarin jeonbekommerd het warme

aan alle kanten om jeheen voelt, de ander prefereert
de tikkende waterdruppels van de douche.

# Zoveel ruimte
heeft lang niet
iedereen voor
badkamer. Maar
ook op een kleiner
oppervlak kan iets
goeds worden
geschapen. Als er
maar een beetje
wordt
uitgekiend...

Limburgs WOONBLAD
Bent u toe aan de 'grote verandering'?

Badkuip of douche: een persoonlijke keus
legd; door hun andere constructie
kunnen ze snel beschadigen en zelfs
breken.
Niet elke tegel is geschikt voor de
badkamer. Verstandig is het daar-
om u hierover door een vakman te
laten adviseren. Naast betegelde
vloeren zijn er andere materialenzo-
als kurk, graniet, rubber etc. Welk
systeem ook wordt gekozen, de aan-
sluiting vloer/wand moet water-
dicht zijn. Daarvoor moet een wa-
terkerend materiaal ter diktevan de
vloer tegen de wand worden opge-
zet..

Laat u voordat u de 'grote verande-
ring' begint in ieder geval van tevo-
ren uitgebreid inlichtenover model-
len, kleuren en prijzen. Bezoek en-
kele sanitaire showrooms, hier doet
u de nodige inspiratie op.

Als fïnishing-touch zyn er de beken-
de bijpassende accessoires zoals
badmatten, handdoeken, gordijnen,
krukjes etc. Als het vertrek door de
betegeling en de vloerbedekking al
vrij kleurig is, kunnen witte, crème
of grijze accessoires fijntjes staan.

Adviseren

cbadkamer is helaas in menige
S^ng een afknapper zonderkraak
l'ihaak en dan te bedenken datve-
Pjjit kamertje 's morgens met het
pst kwetsbare humeur binnen-ppen. De ontluistering is corn-
et Geen warmte, geen sfeer. Een
gj hokje waarin een klamme pe-
dante geur hangt van opge-
ld water. Veelal een opberg-
C^te voor allerhande zaken. Dat
C1Natuurlijk anders.
L-het plan bestaat om een sfeer-e badkamer te gaan inrichten
L^ten we eerst vaststellen watWeiijk (en ook financieel) moge-
? is. De keus van de modellenS^uip, douchebak, wastafel, clo-
jj,en eventueel een bidet is door
i rek aan ruimte vaak beperkt.
JJ badkuip dient aan een aantal

te voldoen. In een lig-
E~ koetje ontspannen kunnen lig-
n.Een zitbad, het woord zegt het
U^'ent om gemakkelijk zittend te
l^en baden. Hoekbaden bieden
j,lvoordeel van gemakkelijk in- en
Lappen. Deze laag uitgevoerde
Sluipen zijn tevens geschikt als
1

(ADVERTENTIE)
9amaaaaaaamm^^^m.______ __-_-_!

| I——l

Islsfl
Stijldeuren

Voordeuren
Buitendeuren
Geurten

Hoensbroek
Hommerterweg 27

#s 045-212531

■

In de afgelopen jaren is het kunst-
stofbad in populariteit toegenomen.
De algemene gedachte dat kunst-
stof veel nadelen heeft is inmiddels
achterhaald. Geëmailleerde badkui-
pen van gietijzer of plaatstaal wor-
den ook nogwel toegepast; dezezijn
weliswaar stevig en stabiel maar
ook zwaar en duur.
Het sanitair dient met zorg te wor-
den gekozen en ingepast. Uiteraard
willen we het liefst een wasbak met
een royaal bassin. Deze moet zo te-
gen ac wand worden gemonteerd
dater ruimte isvoor een planchet en
een flinke spiegel met een lamp bo-
venaan. Neem als het even kan een
wastafel op een zuil, dan is deafvoer
mooi weggewerkt. Tot een van de
handigste accessoires behoort een
toiletkast; daarin kunnen de toilet-
benodigdheden keurig uit het zicht
worden opgeborgen.

Verreweg de meeste mensen was-
sen hun handenen gezicht het liefst
onder stromend water. Deze wens
wordt vervuld door middel van een
modernemengkraan.*Op die manier
kan het waswater worden gemengd
tot iedere gewenste temperatuur.

Uitermate geschikt voor de badka-
mer is een closetcombinatie die is
voorzien van een geïntegreerde af-
zuiginstallatie. Hierin is een geruis-
loze en goedgekeurde ventilatie in-
gebouwd. Via spoelkanalen wordt
de vieze lucht zonder omwegen af-
geblazen zonder dat er een speciaal
luchtkanaalnodig is. Een dergelijke
ventilatie heeft vooral zn nut wan-
neer een badkamer door meerdere
personen 'vlak achter elkaar' wordt
gebruikt.

Brj het kiezen van een badkamer-
vloer moet aan een aantal zaken be-
slist de nodige aandacht worden be-
steed. Is de keus op een tegelvloer
gevallen, dan kiest u vanzelfspre-
kend de vloertegels samen met de
wandtegels. Het formaat kan enigs-
zins afwijken. Tegels van verschil-
lende fabrikanten kunnen onder-
ling in maat verschillen. Wandtegels
kunnen niet op de vloer worden ge-

Handige doe-het-zelverskrijgen zelf
een complete badkamer voor el-
kaar; anderen slagen hierin gedeel-
telijk. Het aansluiten van gasappa-
raten en sanitair moet door een vak-
bekwaam en erkend installateurge-
beuren. Dit is in het belang van uw
eigen veiligheid en die van uw ge-
zin. Vooral waar het een badkamer
betreft kan een 'goedkoop man-
netje' u duurkomen te staan als het
een of ander niet goed blijkt te func-
tioneren. Reclameren is bij zon
prutser niet mogelijk; dat kan wel
bij een erkend bedrijf.

Het Zonnehuis in Castricum is de eerste premiekoopwo-
fting die doortoepassing van zonnecellen op het dak on-
afhankelijk is van het openbare electriciteitsnet en daar
dan ook niet is op aangesloten. Wel is het huis aangeslo-
ten op het openbare gasnet.

Normale premie- C woning met bijzondere kenmerken

Eerste huis met 'eigen'
electriciteitsopwekking

Aan het hoekhuis is een extra
ruimte bijgebouwd om bezoe-
kers te ontvangen en uitgebreid
informatie te geven over de wer-
king van het Zonnehuis.

-e2e woning, een uniek experi-
h'ent van het ProvinciaalBureau
j^ergie (PBE) in Noord-Holland

samenwerking met de rijks-
i *erheid, stroom-, gas- en instal-latiebedrijven, zal 12 september
Oor Prins Claus officieel wor-
eri geopend.

Demonstratieproject

ket dit experiment wil het PBE
dat in Nederland de

r 1? lang genoeg schijnt om elk
r^'s te voorzien van electriciteit.-een uitzonderlijk duur huis
Jjaar een eenvoudige woning
t-? ook voor mensen met een ge-
adeld inkomen betaalbaar is.

Ideaal
Evert Sjoerdsma zag daarmee
zijn ideeën over een milieuvrien-
delijke energiebron in vervulling
gaan. Niet zo zeer de zorg voor
uitputting van de bekende fos-
siele energiebronnen, maar de
vrees voor een onherstelbare
aantasting van het milieu door
overvloedig brandstofgebruik
was de belangrijkste reden.

Hij heeft verder een belangrijke
bijdrage geleverd aan zowel het
ontwerp als detechnische inrich-
ting van de woning.

o:6 oliecrisis in 1973 is voor ener-
j technologie mede aanleiding
c^eest om zich versneld te be-
llen op alternatieve energie-
Jennen. Er werd op beperkte
v^aal reeds gebruik gemaakt
H* 11 zonne-energie, d.w.z. door
Kllddel van zonnecollectoren.. £_e verzamelen zonnewarmte
wj? Water voor boiler of cv-instal-

'le te verwarmen.

(fotovoltaïsche)
j*arentegen zetten zonlicht om

electrische stroom.

J>het demonstratieproject in de
i eUwbouwwijk 'Albertshoeve'
Ö->een groot aantal dakpannen
l^j in2) vervangen door donker-
|.aUwe 'gebakken silicium' zon-
bellen, samengebracht in een

panelen.e hierin opgewekte electriciteit
v°rdt opgeslagen in een aantal

'v-Cv's met een opslagcapaciteit
Sh°r ca. 3 dagen en een gelijk-
Panning van 24 Volt.

t^ entvele tekorten uit het win-
V^.5 zonaanbod worden aange-
k'd met een miniatuur aardga-
e êgregaat van 0,5 kW electrisch

4 kW thermisch vermogen.
tv .nk zij de bereidwillige mede-
t>üerking van de gemeente Castri-
V **! en de grote betrokkenheid
(C 1 het PBE is besloten een van
Ss: zeven personeelsleden, Evertr°erdsma, met zijn gezin het
o's te laten kopen om er zelf in

Eaan wonen.

De systemen voor zonne-energie
worden nog steeds goedkoper.
In 1973 kostten zonnecel-pane-
len nog 200.000 gulden per kW.
Momenteel is dat teruggebracht
tot 10.000 gulden en een verdere
daling tot beneden de 2.000 gul-
den ligt in het verschiet. Terwijl
de kosten voor fossiele energie-
bronnen door verdergaande mi-
lieumaatregelen zullen stijgen.

paratuur, lampen, tv's e.d.. Maar
die zijn doorgaans slechts ge-
schikt voor gebruik in caravans
of op boten.

Voor incidenteel gebruik kun-
nen 220 volts-apparaten via een
'omvormer' geschikt gemaakt
worden voor 24 volt.

In de winter functioneert de (ab-
sorptie)koelkast op aardgas. Het
eventuele tekort aan energie
voor de zonneboiler in die perio-
de wordt gecompenseerd door
een kleine op gas werkende gei-
ser.

Nog te duur
Een woning met dergelijke voor-
zieningen is echter te duur om
rendabel te kunnen zijn, omdat
de prijs voor de praktisch on-
kwetsbare zonnecellen met bij-
behorende installaties te hoog is.

Het huis is voor de normale prijs
van een premie C-woning aart
Evert Sjoerdsma verkocht. Hei
PBE betaalde ’ 60.000,- voor de
extra kosten ten behoeve van
ontwikkeling van het huis en
zonnecellen. Ook de inrichting
van de aan het huis vastgebouw-
de informatieruimte voor be-
langstellenden heeft de totale
bouwkosten met ’30.000,- ver-
hoogd.

Zowel de installatie als de pre-
sentatieruimte worden beheerd
door het PBE, c.g. Sjoerdsma om
metingen te verrichten en op af-
spraak geïnteresseerden infor-
matie over het project te geven.

Castricum
Het Zonnehuis in de nieuw-
bouwwijk 'Albertshoeve' is ge-
subsidieerd door de Provincie
Noord-Holland en de rijksover-»
heid. Het gemeentebestuur vaif
Castricum en woningbouwvere»
niging 'Stichting Eigen WoningJ
bezit' verleenden ook zonder aar»
zeling hun medewerking.

De woning is een ontwerp van.
het Architectenbureau Nootebos-
en Van Eijk te Castricum. In
overleg met alle betrokkenen
werd een verkaveling gerealii
seerd met zuidelijke oriëntatie
voor alle 35 woningen van het
bouwplan met een representatie-
ve plaats voor de zonnewoning^
Daarmee is het bewijs geleverc.
dat zongericht verkavelen niet
duurder is.

hub meijer

van een electrische uitrusting die
aan 1.000 kWh per jaar genoeg
heeft. Deze opzet is bepalend ge-
weest voor de keuze van een ver-
warmingssysteem zonder elec-
trische hulpenergie.
Om het energieverbruik voor
verwarming zo laag mogelijk te
houden is het huis iets zwaarder
geïsoleerd dan de aangrenzende
woningen.
Het PBE heeft berekend dat de
woning per jaar niet meer dan
1.000 kubieke meter aardgas zal
verbruiken.
De woningverwarming is geba-
seerd op twee gevelkachels voor
de benedenverdieping. Boven
zijn geen kachels geplaatst
Het huis is tevens voorzien van
een uitgebalanceerd ventilatie-
systeem met een uiterst hoog
rendement aan terugwinning
van warmte. Via een ingenieus
systeem van kantelkleppen staat
de verbruikte af te voeren lucht
warmte af aan de binnenstro-
mende verse koele lucht. Daar-
door blijft de temperatuur in
huis zodanig dat er voor de bo-
venverdiepingen geen kachels
nodig zijn. Bijkomend voordeel
van dit systeem is, dat in de zo-
mermaanden de warme buiten-
lucht wordt afgekoeld.
Het op gas werkende 'nood-ag-
gregaat' levert stroom bij een te-
kort aan zonlichtalsmede warm-
te. De warmte van de koellucht
blijft via het ventilatiesysteem in
de woning.

Apparatuur
De zonnewoning kan door zijn
technische installatie jaarlijks
over 2.400 kWh electriciteit be-
schikken. Om de winter door te
komen is de woning voorzien

Het dagelijks electriciteitsver-
bruik voor huishoudelijke appa-
ratuur is gebaseerd op een 24
volts gelijkspanning installatie.
Er bestaat momenteel reeds ap-

ook nog 'zongencht' ontworpen
dan kan deze vorm van passieve
zonne-energie zelfs een bespa-
ring tot 400 kubieke meter aard-
gas opleveren.

PBE verwacht dan ook dat zon-
necellen rond de eeuwwisseling
qua prijs concurrerend kunnen
zijn met de electriciteit van het
openbare net.

Passieve energie
Om daarop vooruit te lopen moet
een groot deel van de in de toe-
komnst te bouwen huizen op de
zon zijn georiënteerd. Uit een
studie van TNO blijkt dat een be-
tere situering van huizen en
meergezinswoningen ten opzich-
te van de zon een besparing aan
stookkosten oplevert van 10 tot
30 procent.

# Het resultaat van een gezamenlijke aanpak is, op enkele details en de groenvoorziening
na, gereed voor bewoning.

Een woning op het zuiden ver-
bruikt volgens TNO per jaar 100
tot 150 kubieke meter aardgas
minder dan dezelfde woning op
het westen. Wordt die woning

Volgens diezelfde onderzoekers
is het zelfs mogelijk 80 procent
van een stedebouwkundig plan
zo in te richten dat het maximale
profijt kan worden gehaald uit
de warmte van de zon.
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>S^s. DICKROSBACH]

n V^ ONROEREND GOED«■_-—_. - .._ *■>_ ui ii ,„w:
Beukenatraat 8, 6456 AM Bingelrade

Tel. 04492-2619
BRUNSSUM " "" ~~""""
Nabij centrum gelegen, geheel gerenoveerd, mooi groothalfvrijstaand herenhuis. Ind.: ruime woonkamer, openkeuken mét inbouwapp., ruime werk/eetkamer, luxe bad-kamer, 5 slp.-kamers, dubbele garage, berging, kelder,
mooi aangelegde tuin. Tot. opp. ± 430 m*.Vraagprijs: ’ 200.000,- k.k.

BRUNSSUM. Mooie bouwplaats, gelegen nabij het centrum en geschikt Ivoor het bouwen van een woonhuis. Totale perceelsop- I: pervlakte ± 720 m2. Frontbreedte ±11 meter.

" Prijs: nader overeen te komen.
: HEERLEN

Zeer mooie verbouwde wo-
ning met cv., garage en ge-.Sheel onderkelderd. Ind.:
woonkamer met open haard,
open keuken met inbouw-
app., 3 slp.kamers, badka-
mer met ligbad en douche,
waskeuken en sauna, terras
met barbecue.
OK pand moet u beslist van
binnen zien.
Vraagprijs: ’ 115.000,- k.k.

OIRSBEEK
Rustig gelegen, goed geïsoleerd, halfvrijstaand woonhuismet grote garage. Ind.: L-vormige woonkamer, keuken
met inbouwapp., bijkeuken, kelder, 3 slp.kamers, badka-mer met douche, zolder, voor- en achtertuin. Vraagprijs: ’ 125.000,-k.k.

IVoor eventuele informatie en/of aanbiedingen, gelieveu contact op te nemen met ons kantoor, maandag t/mzaterdag van 09.00-18.00 uur.

i

Gronsveld - Eijsden
Notaris mr. H.Ch.M. van Slljpe te Eijsden
zal op vrijdag 8 sept. a.s. om 14.00 uur ex art. 1223BW publiek verkopen in de zaal van restaurant Grand-
Mère, Helmstraat 16, Maastricht,

één zitting, bij opbod en afslag:
cafépand met schuur, Rijksweg 79 te Gronsveld,

"gemeente Eijsden, groot ± 3.95 are.
Aanvaarding: na betaling koopsom en kosten. Koper
dient zelve de ontruiming te bewerkstelligen, event.
met grosse veilingakte.
Koopsom: 10% te voldoen binnen 8 dagen na toewij-
zing, het restant met de kosten uiterl. 27 okt. a.s.
Bezichtiging: event. via notariskantoor. Van toepas-
sing zijn de Algemene Veilingvoorwaarden onroerend
goed 1987, met inachtneming v.d. in de akte opgeno-
men afwijkingen.
Legitimatie en het schriftelijk aantonen van financiële, gegoedheid zijn bij het bieden verplicht.
'Inl.: not.kant. mr. van Slijpe, Kerkstraat 19, Eijsden,; tel. 04409-1477. aa,*

- l

LANDGRAAF te koop, woonhuis met loodsen.
Modern woonhuis, volledig ingerichtmet alle
voorzieningen. Loodsen: koude loodsenmet
kantoorvoorzieningen.Koopprijs f 636.000-k.k.

HEERLEN, winkel/woonhuiste koop. Vraag-
prijs ’ 129.000,-.

Pi mg^ rrWL\yÊ> Het centrale

■^ I stofzuigsysteem t£|
TECHNISCHBURO EflelSAremds nieuwstadt m

jf. Het moderne
j£\ reinigingssysteem E

■1 Sr^S* Hygiënisch (bacteriën buiten wpningïXE
jj VB Grote zuigkracht (keuze uil 3
~t Qf\ motoren aangepast aan de installatie) WÊflSlt* Zonder itofzakken

Kortere stofzuigtijden
KIM Zelf te installeren

El Ef vl Daeler voor Limburg.

I * TeL- 04498 - 5380_ ï

3 Technisch Buro Nieuwstadt 5
Stuur de bon in voor meer Informatie: "

3 Naam: g
g|Straat: , ~. j!
gjPlaats: Tel.: -jaOngefrankeerd op te sturen in een open enveloppe met aankruising:E■ D Centraal stofzuigsysteem

RKIO Dakgoten □ Kozijnen
K|T. B.N. Antwoordnummer 30601, 6100 VL Nieuwstadt. Kd
El Geen postzegel nodig. Hf?

PHOENSBROEK
Dubbel woonhuis (beide ruim van
inhoud), gelegen op een perceel
van 800 m 2plus een loods van 60
m2en diverse garageboxen. Be-
perkte renovatie noodzakelijk.
Ideaal voor de doe-het-zelver.
Prijs voor beide panden tesamen

’ 175.00,-k.k.

HEERLEN
Sfeervol ruim HERENHUIS (half-J __i vrijstaand) met garage/berging■^^^JHjen prachtige tuin. Gelegen op

■ loopafstand van het centrum.sr^^M lncl' souterrain: kelder. Beg.fmm&*****^^^^*mmjm grond: hal met garderobenis,■ gang, woonkamer (40 m 2), keu-■ ken met aanbouw, toilet.berg-■^^^^^^^^^^Bkast. Eerste verd.: overloop, 3slaapkamers, waarvan 1 met balkon, badkamer met ligbad, 2etoi-
let, bergkast. Tweede verd.: zolder (vaste trap). Zolder is opge-splitst in 2 slaapkamers en berging. Gas-c.v. (ketel '84). Bouwiaar1934. Perceel 437 m 2. Prijs ’ 215.000,- k.k.

t^mm t
Ém tÊL!* HOENSBROEK

JS\ __________ Ruim ha" vr'is,aand woonhuis■ met inpandige garage en fraaie
ÉU ■ tuin. Ligging hartje centrum.EZ^H Bouwjaar 1959. Ind. souterrain:■ kelder, ruime garage. Beg.■ grond: entree, toilet, grote woon-I kamer, keuken. Eerste verd.:■ overloop, 4 slaapkamers, balkon,■ bet. badkamer met 2e toiletTweede verd.: zolder (vaste trap) met 5e slaapkamer, gas-cvDubbele beglazing. Rolluiken. Dit zeer ruime pand moet u beslistvan binnen zien. Prijs ’ 159.000,- k.k.

: »

■ HOENSBROEKI Mooi gerenoveerd appartement■ (Markt, boven AH supermarkt, 4eI etage). Ind.: entree, keuken metI aanbouw, bet. badkamer, toilet,_■■ I woonkamer, 2 slaapkamers, ber-I ging (lift aanwezig). Gas-c.v. PrijsBi ’ 65.000,-k.k.

HOENSBROEK
Hoensbroek (nieuwbouwproject)

Aan de Nieuwstraat (op loopaf-
stand van het centrum) worden

■ .„„m,,,,,,,, lwee halfvrijstaande woningen
met garage gebouwd. Dit klein-

f ïi| _~"jj|j /T\ i schalige project van bijzondere
__riH__l~_s "K architectuurkent de volgende in-l-^r_llU_S T deling: begane grond: entree—--- — (met open trap), woonkamer (35

m 2), keuken met aanbouw en
berging. Toilet. Eerste verd.:

overloop, 3 slaapkamers, resp. 13, 9en 8 m 2,badkamer met lig-bad, 2e toilet, en vaste wastafel. Tweede verd.: zolder (vaste trap).Perc.opp. 310 m 2. Prijs ’ 162.000,-vrij op naam (excl. eenmalige
bijdrage van ’5OOO,- belastingvrij). Woonlast circa. 700- per
maand.

HOENSBROEK
Diverse appartementen.
Nu uw eigen appartement voor de prijs van een kamer. Prima loka-tie, hartje Hoensbroek. Ind.: gang,keuken, badkamer, slaapkamer,
woonkamer, gas-c.v. Berging aanwezig. Totale woonlasten (excl
stoken) ±’ 350,- per maand. Prijs ’ 49.000,- k.k.

_/^KJW^ 'r Makelaardij O.G. - Taxaties
// J^k Verzekeringen - Hypotheken

WÊ**. Hoofdstraat 88 Hoensbroek F^J
.„ i, i-,..—.„—»||_,.i,,ii,li,i,|M ■■■ ■—.—-il—..llfi|.TW—ii|. W„„p||l , , ||

"» WM»^<'»»^ll»l»llwllw»ltiiii.Mi.i.ltf-11ii1.».., _—■——.
_ _.

1 Limburgs
ÜJGD(3D^II_LAII
\

TE HUUR
CAFÉ BRANDWAPEN
SCHAESBERG
Het Brandwapen, gelegen aan
de Markt 7 te Schaesberg, is een
zeer goedlopend cafébedrijf. Het
object omvat een café met zaal
en kegelbaan, alsmede een
woning.
De huidige exploitant is om ge-
zondheidsredenen genoodzaakt
de exploitatie over te dragen.

Geïnteresseerden die beschikken
over de vereiste horecavesti-
gingspapieren en enig beginkapi-

De Koninklijke taal ter financiering van de over-
kirt iittioimui iv name van de inventaris, worden
getuigd le «mm ui verzocht te schrijven naar:
is etn tan audthei
gtitnouttid middel-
gteei bedmt nei eet Koninklijke Brand
«meke.de «militie Bierbrouwerij b.v.
«mi.im.cht I Postbus 1

6320 AA WIJLRE

V^ï Nadere informatie op
_r '^ werkdagen:
f mM? -- —-— -* \ de heer fl. Keulartz,
/ l^ilfll tl.Cl 1 tel.nr. 045-461377f 1 (8.30-1000 uur).Jai e * '

Vaesraderweg
Uniek gelegen op heuvel, halfvrijstaande bungalow. Ind.:
souterrain, geheel onderkelderd. Parterre: entree/hal, toi-
let, woonkamer met openhaardpartij, semi-open aan-
bouwkeuken, gang, 2 slaapkamers, badkamer met dou-
che en v.w. VRAAGPRIJS/ 188.000,-k.k.

Gerichtstraat
Vrijstaand woonhuis met garage en tuinhuisje. Ind.:
entree/hal, garderobe, toilet, woonkamer, luxe aan-
bouwkeuken met eetkeuken ca. 32 m 2, overdekt ter-
ras. 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad,
douche, toilet en v.w. 2e verd.: vliezotrap zolder/-
berging. -PRIJS OP AANVRAAG.

Semi-bungalow met garage
Ind.: souterrain: kelderruimten. Parterre: entree/hal, toilet,
woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer met ligbad,
toilet en v.w. 1e verd.: overloop, 2 slaapkamers, zolder-
berging. PRIJS OP AANVRAAG.

Zeer ruim, geheel te renoveren tussenwoning met kl. tuin,
verwarmd middels kachels, prov.kelder, woonk., keuken, 5
slpk., badk.
Vr.pr. ’ 95.000,- k.k.

Zeer fraai gelegen, uitgeb. hlf. vrijst. whs. met gar., berging,
kelder, fraaie parketvl., living met openh., luxe inger. keuken,
2 gr. slpk., 1 kl. slpk., badk., bad.
Vr.pr. ’ 155.000,- k.k.

In het centrum v. Geleen gelegen appartement 2e + 3e verd.
met ruime living (parket); keuken, 3 slpk., badk., zolder, kel-
der.
Huurprijs ’ 800,-/mnd.

VOORN
STEENBAKKERS *fJ{

, Dr SchaepmonioGn 41 Beek

Q449Q-75815 fijg
', Makelaardijonroerend goed |NVM

_^y_Rfl^^inl>l^/l^iiiii_i^l_i^

S«nNsweg 3 2 VRIJBLIJVENDE INFORMATIE
*J' Appartement met cv op 3e e.a- OVER UW HUIS VERKOPEN

_4_____MlV____________ 9e 99leaen- f onder lift. Goede Qraag informeren wij u geheel vrijblijvend m.b.t. de verkofl__fl nnn\nV^utarlTnh°^dvJrnri ::r„bwfl
r" V3n UW W°nin9. bungalOW Of landhuis.r^Z^Z'tXZr] Wij vertellen u dan welke verkoopkansen u heeft en wa£Jk% va. 37 m2opp., 2 slpks., badk. m. allemaal rekening mee dient te houden en hoe wij es"

ligbad, v.w., toilet en wasmachi- eventuele verkoop geheel voor u kunnen begeleiden.
neaansiuiting. Aanv. direct. Belt u ons gerust voor een geheel vrijblijvend gesprek iPrijs ’ 73.000,- k.k.

HEERLEN HEERLEN
Uterweg 90 Llmburgiastraat 21

v/j Woonhuis met cv., garage en ■^bÉÉ_______J___. In 9oede staat verkerend woo* >
tuin. Bjr. 1976. Geheel rolluiken. B__________i nuis met cv- en luirv 'no'' __ï
Perc.opp. 179 m 2, tuin op het kelder. Beg. gr.: hal, woonka"* j
zuidwesten. Ind. 0.a.: hal, woon- keuken. 1e verd.: 2 slpks. *kamer ca. 33 m 2, keuken, ber- badk. met douche en v.w. ?!
ging, 3 slpks. en badkamer met H verd.: overloop, slaapkan*
ligbad, vaste wastafel en 2e toi- cv.-ruimte. De woning is ge*

H let. Spoedig te aanvaarden. leerd en verbouwd. Perc of* .
Prijs ’ 115.000- ___H___________SS____________i 178

Prijs/125.000,-k.k.

■j WnW»9^^ Exclusief wonen
■»»^^^^^ 't yroen .: ——■ '■ *HEERLEN HOENSBROEK

-„-«-«««■
Pe,ronlu"",raa, M (Asrvsld) _ Prof. K. Onnesstraat 79

_ *^fSN____k *^ Fraai Seie9en halfvrijstaand Hoewoning (type split-level. -\__fc- _-_____N«Mh. __Ta woonhlJ's met c.v., garage en JÉk i mÉM|>V ve-in) met cv., inpandige ga'B^
■&$ .'M■■ 'U'n' 'nd' °'a': kelder: Beg'9r': dp- WM ,vin en eigen zijopgang. Ind. ej

_A '" open keukerv 1e verd.: 3 Zp kamer, woonkamer. 3 sl(*J'
E___É__f; T*S! slPks- badkamer en groot dak- ■BTTH ÜB-SS badkamer Bjr. 1973. Pere.<ff

WË^ terras^ Aanv. direct. Perc.opp. 170 m*. Enkele ramen in kur*

Prijs ’ 105.000-k.k.
__> "

HOENSBROEK KPRi-p_nc

s> S.eperstraat3o E^2B7 "

| .. ■" ESHS cvTrag^S
**«^ ST'rk*J mn

r
do

m_,be^üvSi a irS^-S'SJm £rssas£.^rs |ü|Sr3
___B9____l aansluiting. 2e verd.: royale zol- ■■■■■&■_■________■ ge «*»«*"■ Perc.opp.39?

der. Ramen, kozijnen en deuren D
, ,_

f-„ „x_ _ _
in hardhout. Bjr. 1975. '|8 * 68<ro°-kk-Prijs ’ 145.000,-k.k. .

ImmmmmgmÊÊim
Makelaardij 0.G., Taxaties, r_ü»^AHypotheek-adviescentrum Pv_r^_ Ruys de Beerenbroucklaan 28, ■■_■

___H__l__PV___ ■ ■ _■«___ _________ Heerlen

CICIU rif Tel. 045-715566 NVM■ ■ ■ óók zaterdags: 10.00-13.00 uur (makelaar,

__
■BMTOT-'' m KUNSTSTOF J
I'WITOS GEVELELEMENTEN JÊ

■/il il il -II o ï° £::;:::#yl ■ Produktie in eigen p:;&$PMWNJU fz Ife lil ,abfiek lil■■iilJUiiiiyl f> ïï -0- "$&& ■ Montage volgens VKG- mMM
yiyiy£jM3___i___________l (/) * w> m 9:^99 &'■■■"■?■■ s■EBJHI ZN ~c?g «| ■ Volledige afwerking

HHHffIBI r? fi 02-: iifeiij ■ VKG-Garantlecertiflcaat WOÈHmHIBI * * °Sü É__SL__________"«________________fc^

BIMB I^^^^ hellebrekers

De bewoners van deze woningen krijgen een "onderscheiding".
UPP¥^ ¥ C"^J Het plan Weiten. groenvoorzieningen.Na de eerste fase Aan de'westrand van Weiten, vlakbij hetm7m.KZ. ____,TY_L____. I^l, Het stadsdeel Weiten, gesitueerd woningen die gerealiseerd en bewoond prachtige natuurreservaat Kunderberg,„___, ■». t aan dc rand van de b'nnenstad.is een 's- wordt gestart met de bouw van de zal Marcel Muyres Sittard B.V. 20 stijl-y*l=*r_ AA/F-l Ej^ begerenswaardige woonplek. tweede fase met een geheel eigen stijl. volle hecenhuizen gaan bouwen waarvan

Het plan is ruim opgezet met veel -./JË^^ er nu 10 te kooPworden aangeboden.

___É__hl____. ' 'J_f___K____r-' ______■_! S" 'S
*-.'*</''-» ' ___r _______________

_.! __________ __. _/%__________. _tf_____JV ■___■____.>___H _______ __r Pil^B _[_______________________________■ ___V #*_■______>
__________! __r i_i___i_l HBs -'T. K

— flj__H _HL

" C * *^* —'- ■* — *<É^^^^3s____s _________L^_______T^__9l _______ ________
w>^*w^— { —"—-—*""""(" lKm^&j 9___Eli_______ jjHMt*S *t__jß

Onderscheiding in vormgeving en ~ '" —-architectuur. Extra veel woonruimte.
rJ~ '—"r-—' jHIU^H " "— "

Deze woningen zijn duidelijk De woningen zijn sfeervol en Bf°———-- «-~—.—.—.fP_H anders dan de gebruikelijke woningtypen functioneel ingedeeld en er zijn ~~~—~———\M in deze prijsklasse. Architectenburo verschillende typen, bijvoorbeeld■I Coppen B.V uit Roermond heeft binnen " een L-vormige living van ca. 35 m 2en """'"'" M BPf^^^ Jjji 'tjm% WÊÈ~deze prijscategorie woningen ontworpen een gesloten keuken (ca. 8 m 2). Garage SkmM _____#die uit de gangbare woonvorm naar (ca. 17 m 2) is inpandig bereikbaar. I rv. "" - e tan aan ""^ —____
voren springen, met veel aandacht voor Enkele hebben een extra bergzolder 1 "* Pl^2*" *"?^?" yanJ Zü0.9ü0,~
het uiterlijk. (ca. 30 m.), via vaste trap bereikbaar, 1fWl l_P do"' ■ f 23b-*"'"von\... ,
De creatieve vormgeving blijkt uit de " Een L-vormige living van ca. 43 m2I Perceejsoppervlakten van 170 m 2tot
gevarieerde gevel- en dakpartijen, waar- inclusief open keuken, met extra bij- _____£f___lLl ___________ I m 'door de woningen een exclusief karakter keuken. Garage bereikbaar via achter- M^~ mmmm~mmmmm"~^m~"mmm

""^^hebben gekregen. tuin. %Mk D_ft_M Gaarne \mjblljvend volledige »|
v-v-, «-^««.^.h,^..*.^ Alle woningen hebben 3 slaapkamers, IDUN 10w"en<| .I II | een badkamer met hgbad'en een 2e toilet, WLw^ WM "

nn ____IVI IR__PVII^ alsmede een aparte zolderruimte bereik-
ÖCnall lïPï baar via slaapkamer, zijn degelijk fe— — !rr_T7;»r afgewerkt met hardhouten kozijnen en Vi^-#' ■_** I Postcode/Plaats ■
Kruisstraat B^^rSw'^afeLn 045-7,2255- onderhoudsvrije gevelbetimmeringen. "—«**-"'

.
NatUUrlllk Ziin Ze Voorzien van SDOUW- ■ ln ongetrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra ■Maandag t/m vrijdag geopend van 900 tot 21.00 uur. "oiuuiiiji. iijn ie vuuiiicn van _puuw , Makelaard.i BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen |Zaterdag van 900 tot 18 00 uur. dak-en vloensolatie. I I

Bedrijfshypotheken en
-financieringen. Daar heeft u
specialisten voor nodig.

Wilt u daar meer over weten?
Dat kan. Bel ons maar eens.

043-637373

Lenting (|fVan Irsen
verzekeringen &

____ÉNNB_____.

Ëtöïi ______ vfe.

Prof. P.Willemsstraat2l
WÊ M %, 6224 CC Maastricht

|f Postbus 4212 (\ - ''"-«"' 6202 WB Maastricht
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s _______^ftf^n__l WA ___^^_k am^^m\ Ë mt Ê Ë Ë Ë ml * Ver9eleken meteen■m^l^P OnzeSpaarhypotheekscheeltu "m I
V QlJißlPffl m — _— _

a m fiscaal voordeel 42%w&^ai gauwzonf 1.000,-netto*perjaar I
"* _____É& Êl£Sï"ammm\mT "r' r*^' \

** r — 1 Onze Spaarhypotheek-door de Vereniging Eigen Huis "als best geteste" hypotheekvorm van dit ~. '**_ï__| mËËmmmWË \Rentepercentages thans geldende hypothecaire leningen moment- is een unieke levenhypotheek die val gauw zon f 1.000,- netto per jaarscheelt. jfa W WA^§Ï \
~^~ I Voeg daarbij: *de huidige, lage rentestand; '%I_lé_SS_ __3__B

" \§AX ___. I A __""
"» ._ *de uiterst stabielemaandlasten; r^^_^^^B T_o~X/AIVI Al— g"X Gemeente *de gegarandeerde eindwaarde; \\f^p/L/

W_^ml ««raniw
Garjmtje * een maximaal fiskaal voordeel gedurende de hele looptijd; \ \" \

.. _.% 76% en u zult met ons eens zijn datterecht van een unieke hypotheek gesproken kan worden. x______ 3 laarvast 77% 79% Naast de Spaarhypotheek hebben wij uiteraard nog verschillende andere mogelijkheden. Zodat we '\ \i 5 aarvast 80% 6\2% ervan overtuigd zijn datwe ook u een passende hypotheek met de laagste rente kunnen bieden. \ \ \
kW M maxJ/m^ 7 jaarvast s',l% S\3% N ||.^; 7tó^gS^6|^tó«>1 ; %%m""" ï«|!■■"/[) spaarhypoth-k spaarbank limburg s pancratiusbank S \"\\ " " sjaarvast 8,2% 8,4%

L L___f 1 7laa,,aa "%—^-J Voor ai uwbankzaken Spaarbank Limburg-Pancratiusbank I
Kantoren Spaarbank Limburg. Hootdkantoor: Markt 17-18, Maastricht, tel. 043-296666. Distriktskantoor: Spoorstraat 38, Venlo, tel. 077-541212. Bijkantoren: Maastricht (20), Amby, Beek, Berg en Terblijt, Blerick (3), Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer (3),

| Meerssen,Roermond,Sittard (3), Tegelen, Vaals, Valkenburg, Velden,Venlo (3) en Venray. Kantoren Pancratiusbank. Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, tel. 045-716441. Qverige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).

LANDGRAAF

WEE'*-
te koop

het 6en prima |okatie, op slechts enkele meters van
kort 9emeentehuis, politiebureau en winkelcentrum,
Qr_a(rn 'n ne nieuwe nart van e gemeente Land-
g*B», zijn fraaie appartementen gerealiseerd.aPPartement biedt u een praktische indeling t.w.:
t°°nkamer ± 25 m2, keuken ± 7 m2, slaapkamers'jjj2 m2en 6 m2, badkamer, apart toilet, gang, hal,

*on op het zuiden en berging op de begane grond.

posten: ’ 125.412,- v.o.n. *Jikspremie ’ 50.000,- *
N*tto maandlast ’ 436,- *
* afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm.
Inlichtingen/verkoop:

■^Biïrn^r van maandag t/m vrijdag
van 9 00-17.00 uuren

|wfl^4'l__________ a______ volgens afspraak

V Editonstraat », 6372 AK Landgraaf, 045-316222

S ËËÊmm I Het AmbachtI Geschakeld woonhuis met
1 c.v. en carport. Ind. o.a. rui-] I me woonkamer, keuken metI goede installatie, drieI slaapk., badk. met ligbad,

V. * 8 zolder en tuinberging. Vraag-

-^ __L__^_i_ i HEERLEN_M-__46£b_ _____9T sittarderwe9S^V^^JMlHl Ruim, karakteristiek woon-I huis met c.v. en zeer royale
I tuin achterom, bereikbaarI met auto. Royale woonka-I mer en keuken, drie slaapka-
■ mers, badkamer en kelder.I Vraagprijs ’ 127.000-k.k.

F^T" HEERLEN-Welten
(^^> Halfvrijstaande en vrijstaan-

■ e berenhuizen met garage.
>TTjL I Royale 'iv'n9 me' 'raaie er-
_Vfi___. SL L ker' verscnolen keuken. 1e

IB It verd.: drie slaapk. en badk.::^___^ix^^________! met ligbad. 2e verd.: bereik-
baar via vaste trap. Optimaal
geïsoleerd, waardoor 40%

sparin9- Koopprijzen vanaf ’ 189.115,- vrij op

' *y*****^^ h- KLIMMEN-RANSDAAL
i>y- .^lfLlP''l _ _ Op fraaie lokatie nabij station
k .-■ .',/(S|^,^' realiseren wij twee vrijstaan-
A* _j U(ï~" de landhuizen volgens de Li-lTr__r m~*~ vin9stone"'ormu,e- Karakte-JVM II ne ristieke architektuur metI-Ah, woHseinden en roedenver-

deling 'n de ramen. Ruime
"fbi-i/'* *'"'**" * entree, woonkamer/keuken

S |jj «Jkeuken, drie slaapkamers, badkamer met ligbad
n^fn 9zolder. Koopprijzen vanaf ’208.875,- vrij op

IT^^HiBB?*r- H O|RSBEEK

2____l WwÈ i WV^" Vrijstaande landhuizen metH^ Sk £ c.v. en garage, optimaal ge--s~_ 1 1 fl^H isoleerd en luxe afwerking.t^WilWJL^^^-S Koopprijzen vanaf
-J**>*-^a==L_Zj________3_ ’ 219.500-vrij op naam.

SCHIMMERT
Notarissen mr. H.J.M, van de Weijer en mr. C.J. Leussink
:e Heerlen zullen op donderdag 7 september 1989 om
15.00 uur, in caté 't Weverke, Hoofdstraat 77 te Schimmert,
_p verzoek van hun opdrachtgever, ex art 1223 B.W. in het
spenbaar, bij opbod en afslag, in één zitting, verkopen:
halfvrijstaand woonhuis met garage en tuin, gelegen te
Schimmert, gemeente Nuth, Bekerbaan 3, kad. gemeente
Schimmert, sectie A nr. 3450,- groot 3,47 aren.
Indeling pand:
Begane grond: entree, toilet, gr. woonkamer, keuken. Ver-
dieping: 4 kamers, badkamer met ligbad en toilet. Het pand
is voorzien van c.v. (gas).
De veiling zal geschieden onder de Algemene Veilingvoor-
waarden Onroerend Goed 1987 van de Kon. Notariële
Broederschap.
Aanvaarding:
Vrij van huur en geheel ontruimd, bij de betaling van de
koopsom, hetwelk dient te geschieden op uiterlijk 1 novem-
ber 1988.
Bezichtiging:
In overleg met het notariskantoor.
Gegadigden dienen ter veiling een bewijs van hun financië-
le gegoedheid over te leggen.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op het kan-
toor van de notarissen Van de Weijer en Leussink te Heer-
len, Akerstraat 138-a.Tel. 045-714428.

Te huur aangeboden

CAFÉ TE HEERLEN
(Zeswegen)

Voor inlichtingen tijdens kantooruren:
227472 045-243900.

HEERLEN, Koraalerf 49, aan plantsoen gelegen mooi
ruim woonhuis met voor- en achtertuin. Ind.: hal, keuken,
woonkamer, terras, berging, 3 slpk., douche met v.w., zol-
der met vaste trap met slpk. c.g. hobbyruimte. Pand is ge-
heel voorzien van thermopane en rolluiken.
Bij 100% fin. ’ 600,- p. mnd.

HEERLEN, Thorbeckestraat 22, tussenwoning met c.v.
Ind.: kelder, gang, toilet, voortuin, woonkamer keuken
(w.k. schrotenplafond), 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.
Bij 100% fin. ’ 485,- p. mnd.

BRUNSSUM, Kerkstraat 164, zeer luxe appartement mcl.
stoffering en alle apparatuur. Ind.: berging, hal, luxe keu-
ken met app., luxe badkamer met ligbad + toilet + v.w.,
grote woonkamer (7 x 6.15 m), 2 ruime slpk. Vraagprijs
n.o.t.k.

VAESRADE, Hommert 10 a, vrijstaand riant landhuis op
1855 m2grond. Ind.: 5 schietbanen, berging, kantine met
c.v. en huurgeiser, hal naar boven, hal, w.k. met open
eiken keuken, parket en schouw, luxe badk. met ligbad,
douche, v.w. en toilet. 1 slpk., gr. bet. garage, voortuin,
serre, terras, zr. gr. tuin. 2 slpk., open ruimte en berging.
Alles schoonmetselwerk, alarminst. en rolluiken. Vraag-
prijs ’ 340.000,-k.k.

Voor ons totale woningaanbod!
Vraag onze infofolder

Assurantie-, financiering»- tn adviMburo

J_kilO))van °PPOn bv
ÖNfl!S»^3_/ Lindeplein 6, 6444 AT Brunuum.*9kW^m9r te1.:045-264643

maandag t/m vrijdag 9.00 ■ 12.30an 13.30- 17.30uur
donderdagavond 18.30- 20.30uuran tatardag9.00 ■ 12.00uur

TE KOOP
Pachtvrije boerderij (monument) met bijbehorende
landerijen Hoeve "Vernelsberg" te Wittem, groot
22,2820 ha; de gebouwen zijn apart te koop; per
1 oktober te aanvaarden.
Inlichtingen en bezichtiging op afspraak.

ROEBROEK MAKELAARDIJ
Parallelweg Zuid 15, Hulsberg-Nuth
Tel. 04404-1707. 22953-

-___________________
____________________

j^maastwcht-centrum\
M nabij hetVrijthof, representatief Vm
■/ bedrijfspand, bruto vloeropp. over il

3 etages 520 m 2. Aanvaarding
11 oktober/november 1989. JËl\ Huurprijs ’ 72.000,-per jaar. lm
Zadelhoff Makelaars JJ

043 -256 633 Af
Specialisten inbedrijfshuisvesting >_j^r

Makelaars & taxateurs o.g. -^J^rVan Hasaeltkade7

| TE KOOP:
I --------I KLIMMEN: halfvrijst. woonhuis met

vrijst. appartem.gebouw, md. 0.a.: hal met toilet,
woonk. met oh., woonkeuken, 5 slaapk., badk.,
ruime zolder, garage, div. kelders. 4 appartem.:
hal, woonk., slaapk., kitchenette, badk., toilet,
onlangs gerenoveerd, huuropbr. p.j. ’34.000,—.
woonhuis vrij opleverbaar.
Prijs n.o.t.k.

I ■___■ OIRSBEEK: op goede locatie gelegen
repr. kantoorruimte (ca. 150m2) in goede staat
van onderh. is event.te gebruiken als woonhuis
met inpandige garage, loodsen (ca. 450m 2).
perceelsopp. ca. 1450m2. het terrein is geasfal-
teerd en goed omheind.
Vraagprijs ’240.000,- k.k.

I _-_-_-_-- OIRSBEEK: op goede stand gelegen
vrijst. villa met mooie tuin (ca. 1450nr), vrijbl.
uitzicht, md. 0.a.: ruime hal, living (47m2),
keuken met div. app., stud.k., 4ruime slaapk.,
2badk., ruime zolder via vliezotrap, inpandige
garage. Vraagprijs ’360.000,— k.k.

(bezichtiging van panden na afspraak!)
deze panden zijn een kleine selectie van
onze totale portefeuille,
documentatie van bij ons in verkoop zijnde
panden sturenwij u gaarne op aanvraagtoe.

I MAKELAARSKANTOOR O.G.I DRS.SCHREINEMACHER BV. MI kommel 22, maastricht |||
| telefoon 043-2191 57. tel, b.g.g. 21 6822. l__j___J*

i

Het afsluiten van een hypotheek Laat het Bouwfonds, uw

is één van debelangrijkste financiële makelaar of verzekeringsadviseur

beslissingen in uw leven. berekenen wat de SpaarVast
Daarom is het goed om te weten dat Hypotheek van het Bouwfonds in

ËRËËmm\
het Bouwfonds een nieuwe hypo- uw geval aan voordeel oplevert.

theekvorm voert, waarmee u aan- ,"i^jk Dat doen __j vrijblijvend en koste-

zienlijk kunt besparen op uw woon- kt loos voor u.

Lasten: de SpaarVast Hypotheek. __*figs*SS; COUPON
BE_""*_Mfi3____fc^»—_.. Stuur mij, geheel vrijblijvend, uitgebreide

De SnaarV»« Hvrmtheek van -BMQ.---.. informatie over de SpaarVast Hypotheekue apaarvast Mypotneek van B____B_______^'""' van **'Bouwfonds-
lflgs32E3s2ëES~~" ' » I_£__. Naam: ,

het Bouwfonds heeft een rentevast- __U_l B________?^*lBaS________k ■_£!>«■*"■■. Straat-__B_sl^_____l _______r^*fc'9,fc^*il^_P^'BS____fS''**T---. "^^(B______^^n IF_M_J-'iiiiü-_. """«'
.__.. —__..-_.-...........■■ ~ i...... -_^...—--...-.-——_.—.-_,_■

55***'" I\ W Postcode:
periode tot 30 jaar. U kunt dus Pl[____S_|eS>w Woonplaats:

' '**^BMBM Telefoon:__
kiezen voor meer zekerheid op de rm-r'Tgf1'

■-■■"-*" Mijn makelaar/verzekeringsadviseur is:
UÊ\ - t -_-__-_____-____________-___«___-_________-—____

lange termijn en bovendien bespaart BF^ stuw _. bon in «n ong.frank«rrj. «w-iop aan
B^^- " Bouwfonds, Antwoordnummer 28.g -ll^^B *160 AA Cidetn. v, Q

u op den duur —^^O

~° Met 'n SpaarVast Hypotheek
van het Bouwfonds krijgt u

meer ruimte voor leuke dingen...
Dèt geeft U behoorlijke armslag om Voor nadere informatie kunt u gebruik

maken van de coupon, of ons even bellen.
andere, persoonlijke wensen te . »w ■ ■ 1 r»i r»'n Hypotheek van het Bouwfonds geeftmeer armslag. c^n
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kaWmm^m^m^T BRUNSSUM: Goed uitgevoerd
Hfe>_^ (°a hardhouten kozijnen) en
(■■nMM onderhouden halfvrijstaand ge-

Ë% *s| schakeld woonhuis metc.v.-gas,
I garage met zolderen metvrij uit-I .*; I zicht. Ind. 0.a.: bet. hal, ruime

3S___. 3 A°°nkamer met open haard,1 Lm É |É« bet. eetkeuken voorzien van
SB aanbouwkeuken met appara--Lj^fc^^H ___■ ,uur' Ruime badkamer met lig-

bad, douche, 2e toilet, drie, slaapkamers, via vaste trap naar zolder met 4e slaapkamer. Aan-. vaarding n.o.t.k. Prijs ’ 179.000- k.k.
BRUNSSUM: hoekwoning met garage, c.v.-gas en tuin. Goed on-■ derhouden. Ind. 0.a.: woonkamer, ged. open keuken, 3 slaapka-

| mers, badkamer met o.a. ligbad v.w. en toilet. Zolder bereikbaar
I via vliezotrap. Tuinberging. Vraagprijs ’ 124.000,-k.k.

BRUNSSUM: goed gelegen vrijstaand woonhuis metc.v.-gas, ga-
rage, tuin en tuinhuisje. Goed geïsoleerd en goed onderhouden.

| Ind. 0.a.: woonkamer, keuken met installatie, drie slaapkamers,. badkamer met lichtbad, douche, vaste wastafel en toilet, Vliezo-| trap. Beschoten zolder met betonnen vloer. Aanvaarding in over-
i leg. Vraagprijs: ’225.000- k.k.

" BRUNSSUM: vrijstaand woonhuis met c.v.-gas, inpandige garage
en tuin. Direct grenzend aan het winkelcentrum, rustig gelegen.. Bouwjaar 1973. Ind. 0.a.: kelder, woonkamer (open haard), eetka-

i "mer, keuken (installatie met apparatuur), vier slaapkamers, badka-
-1 mer met o.a. ligbad en douche. Gedeeltelijk dubbele beglazing.
\ Vraagprijs ’ 249.000- k.k., BMm BRUNSSUM - Op gen Hoes:

*—"y»pj3fa^^- t.„ - „ rustl9 gelegen woonhuis met

■^1 f-fA 1 0.a.: entree, toilet, garderobe,
:_______r* AA -WH woonkamer, ged. open keuken

____J| I me' keukeninstallatie, 2 slaap-
I kamers, luxe uitgevoerde bad-
I kamer met o.a. ligbad en dou-I che. Goed onderhouden enI goed geïsoleerd. Aanvaarding in

BRUNSSUM: luxe hoekwoning met dubbele garage en mooie tuin.
Gehele pand is onderkelderd. Ind. 0.a.: royale entree, toilet, ruime
woonkamer met open haard, luxe keuken, bijkeuken. 1everd.: 3
slaapkamers, douche, toilet. 2e verd.: 4e slaapkamer, badkamer
met o.a. ligbad, apart toilet. Uitstekende staat van onderhoud.Aanv in overleg. Vraagprijs ’ 290.000- k.k.
HEERLEN-Centrum: groot herenhuis met praktijkruimte, c.v.-gas,
garage en tuin. Ind. 0.a.: diverse kelders, royale hal mettrappen-
huis, ruime living (ca. 55 m 2) met parket, keuken, praktijk-kantoor-
"ruimten (totaal ca. 70 m 2). 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer. 2»
verd.: 2 zolderkamers, grote zolderruimte. Prijs op aanvraag.
HEERLEN: halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v., goed uitgevoer-

"*de bedrijfs-/hobbyruimte en tuin. Voor vele doeleinden geschikt.
Ind. 0.a.: kelder, L-vormige woonkamer mei open haard, eetkeu-
ken met een goed uitgevoerde keukeninstallatie met apparatuur,
drie slaapkamers, twee badkamers, zolder (vaste trap). Hobby-
ruimte 1een 2e verdieping (totaal ca. 120 m 2). Prijs: ’ 173.000-
-k.k.

I 'Jm ': lËarm* "^^^__r*
mat * _i__*_hi_■__*' ' _■

I *W' ' 1 WM _■__ 11 ■__________M-B-J-Si

HEERLEN- Bekkerveld: op loopafstand van het centrum zijn
16 royale en luxe appartementen gerealiseerd aan hetprachti-
ge Bekkerveld. Parkeergarage in het souterrain. Totale woon-
oppervlakte variërend van 140 m 2tot 160 m 2.Optimale veilig-
heid en privacy. Ind. 0.a.: royale living, complete - luxe inge-
richte - keuken, twee slaapkamers, twee badkamers, balkon.
Nog slechts enkele appartementen tekoop (twee appartemen-
ten met tuin). Koopprijzen variëren van ’ 366.000- v.o.n. tot

’ 386.000- v.o.n. „Inruil" van uw eigen woning is mogelijk.
Voor serieuze belangstellenden ligt een uitgebreide brochure
klaar.
COMPLEET INGERICHTE MODELWONING ingericht door
Lendfers Decoration te Heerlen.
Bezichtiging hiervan uitsluitend na afspraak.

j TE HUUR
HEERLEN-Centrum (Pancratiuskerk) - TE HUUR: type A:
(nog 2 appartementen). Woonkamer, keuken, twee slaapka-
mers, badkamer, twee balkons, berging. Bruto opp. ca. 95 m 2.Huurprijs ’ 910- per maand inclusief sevicekosten. Type B:
(nog 2 appartementen). Grote woonkamer, keuken, twee
slaapkamers, badkamer, patio. Lift. Bruto opp. ca. 115 m 2.Huurprijs ’ 1375- per maand inclusief servicekosten. Reser-
vering nabij gelegen parkeerplaats mogelijk.

HEERLEN-Centrum: TE HUUR: appartement met garage-
berging, c.v.-gas. Woonkamer met balkon, keuken, een grote
slaapkamer, badkamer. Huurprijs ’ 1050- per maand inclu-sief servicekosten.

HEERLEN- Ganzeweide: rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis
met gas-c.v., garage en een goed aangelegde grote tuin (ca. 1100-m 2). Ind. 0.a.: kelder, ruime woonkamer met open haard, keuken,
badkamermet o.a. ligbad en douche, vier slaapkamers, vaste trap
naarzolder, alwaareen ruime slaapkamer. Rondom rolluiken. Vrij-
wel gehele pand voorzien van parketvloer. Goed onderhouden.
Maximale privacy. Vraagprijs: ’ 179.000-k.k.
HEERLEN - Grasbroekerveld: woonhuis met c.v.-gas en kleine
tuin. Geheel onderkelderd. Woonkamer, keuken.drie slaapkamers,
badkamer. Vraagprijs ’ 85.000,- k.k.
HEERLEN - Heerlerheide: (nabij winkelcentrum). Halfvrijstaand
woonhuis met mogelijkheid voor garage, met berging en tuin. Ge-deeltelijk voorzien van dubbele beglazing en rolluiken. Ind. o.a.
woonkamer, eetkeuken met een goed uitgevoerde keukeninstalla-
tie met apparatuur, bijkeuken, vier slaapkamers, badkamer. Zol-
der
Prijs ’ 129.000- k.k. j

J^^^^^ HEERLEN: hoekwoning met
J^^^BBBBBB*______i 9as-c v., tuin en mogelijkheid
# I voor garage. Ind. o.a. sout.: het-J | | H pand is geheel onderkelderd, di-

£ verse bergingen/hobbyruimtei (droog). Part. en 1e verd.: woon-
j kamer, celkeuken met een luxe

iaimËm\ ■ keukenmstallatie met appara-
Hj^ll tuur, 3 slaapkamers, badkamer.I Vliering. Voorzien van rolluiken.| Koopprijs: ’ 98.500-k.k.

tW&lsatittßßSP^K / HEERLEN - Schimmel-
|r ' " iJw. .* pennlnckstrsat: 12 pre-
t ir'i ■. p - Jijt. mie A_woningen: Aanne-I IK,]J IföHTIEI- merPeters u,x Brunssum is

=l=i2^:--Jj__|_rjHl«l,«jf: gestart met het bouwen. ■___ van mime halfvrijstaande
woningen met c.v.-gas, berging (mogelijk uit te bouwen tot ga-
rage) en tuin. Ind. 0.a.: L-vormige woonkamer, keuken.drieslaapkamers, badkamer en zolder. De premie A-regeling 1988
is op deze woningen van toepassing. Netto maandlast ca.

’ 629,-.

_^ _______Jfi HEERLEN -De Erk: vrij-
.—-j-üii'WÉ'i staand woonhuis met gas-

/%m f^^^^ l__k cv 'nPana'9e 9ara9e en
fr L» I—' | prachtige tuin met veel pri-I vacy (op 't zuidwesten ge-

ammË I legen) Uitstekend onder-I houd. Ind. 0.a.: L-vormige
I woonkamer, eetkeukenI met een complete installa-I tic met apparatuur, 4slaap-

9aÈmmwaaaam I kamers, badkamer, grote
zolderruimte. Sout.: garage, provisie- en wasruimte. Prijs:

’ 359.000-k.k.

HEERLEN: op zeer goede stand gelegen tussenwoning met tuin
en achteringang. Ind. 0.a.: kelder, woonkamer, aparte eetkamer,
keuken met bijkeuken. 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met
douche, groot dakterras, vaste trap naar zolder met bergruimte en
mansardekamer, pand is goed geïsoleerd en voorzien van nieuwe
electrische bedrading. Vraagprijs ’ 129.000-k.k.
HOENSBROEK: aan voorzijde vrij gelegen woonhuis met gas-c.v.en achtergelegen garage. Prima materiaal gebruik. Ind. 0.a.: bete-
gelde gang, ruime woonkamer met parketvloer, eetkeuken met
L-vormige aanrechtcomb., 3 slaapkamers, bet. badkamer met dou-
che en v.w., zolder. Aanv. n o.t.k. Koopprijs: ’ 126.000-k.k.
HOENSBROEK: zeer ruim halfvrijst. herenhuis met tuinen gara-
ge. Geheel onderkelderd. C.v.-gas. Ind. o.a. kelder, mooie entree
met toilet, L-vormige woonkamer met parketvloer en open haard
(ca. 42 m 2). Ruime keuken met aanbouwkeuken, 3 ruime slaapka-
mers, compl. badkamer, vaste trap naar zolder, slaapkamer, ber-
ging, goede isolatie. Pand is goed onderhouden. Vraaaoriis

’ 184.000-k.k.
HOENSBROEK: Goed onderhouden tussenwoonhuis met c.v.-gas, berging en zeer grote achtertuin. Ind. 0.a.: betegelde hal,
woonkamer met tegelvloer in open verbinding met keuken, 3 ruime
slaapkamers, betegelde badkamer, zoldervia vliezotrap. Aanvaar-ding n.o.t.k. Koopprijs ’ 110.000-k.k.

KERKRADE: rustig en aantrekkelijk gelegen tussenwoonhuis met
gas-c.v., garage en diepe achtertuin. Ind. 0.a.: gang, provisiekel-
der, toilet, woonkamer, keuken, serre, 3 slaapkamers, betegelde
douche, vaste trap naar zolder. Aanvaarding: direkt. Vraagprijs:

’ 98.000- k.k.
KERKRADE-West - Terwinselen: halfvrijstaand woonhuis met
c.v.-gas, garage en tuin (ca. 25 meter diep). Rustig en blijvend
goed gelegen. Ind. o.a. L-vormige woonkamer, keuken, drie slaap-
kamers, badkamer, zolder. Vraagprijs ’ 148.000- k.k.
KERKRADE: Goed onderhouden en centraal gelegen apparte-
ment op 2e verdieping met c.v.-gas en berging. Ind. gang, bet. toi-
let met fontein, woonkamer ca. 28 m 2met ruim balkon, open keu-
ken, twee slaapkamers, bet. badkamer met douche en vaste was-
tafel. Aanvaarding najaar 1989. Vraagprijs ’ 75.000,- k.k.
KERKRADE: Een vrij jongewoning (bouwjaar ca. 1987/1988) met
inpandige garage. Goed geïsoleerd. Ind. 0.a.: woonkamer, keuken
met keukeninstallatie, drie slaapkamers.badkamer met douche,
vliezotrap naar beplankte en beschoten zolderruimte. Het pand is
achterom bereikbaar. Goed onderhouden. Overdraagbare rijks-
premie mogelijk. Prijs ’ 115.000-k.k.
KERKRADE - Bleijerheide: goed onderhouden vrijstaand woon-
huis met gas-c.v., garage en zonnigetuin. Ind. 0.a.: 2kelders, be-
tegelde hal, woonkamer, keuken met L-vormige eiken aanrecht
met ingebouwde apparatuur, drie slaapkamers, betegelde douche,
bergzolder. Aanvaarding: n.o.t.k. Vraagprijs: ’ 145.000,-k.k.
KERKRADE: geschakelde patio-bungalow met gas-c.v., inpandi-
ge garage en tuin. Ind. 0.a.: L-vormige woonkamer (ca. 38 m 2) met
leistenenvloer en open haard, keuken, drie slaapkamers, goed uit-
gevoerde badkamer; souterrain: garage-berging. Ruime patiotuin.
Prijs: ’ 175.000-k.k.
MERKELBEEK: goed onderhouden royaal halfvrijstaand woon-
huis met c.v.-gasinstall. en inpandige garage. Ind o.a : parterre:
gang, L-vormige garage. 1everd.: gang met bergkast, toilet, woon-
kamer met tuincontact, keuken. 2e verd.: 3slaapkamers, luxe bad-
kamer. 3e verd.: via vaste trap: hobbyruimte, zolder. Aanv. n.o.t.k.
Vraagprijs ’ 142.000-k.k.
NIEUWENHAGEN: rustig gelegen woonhuis met gas-c.v.,berging
en tuin; direct grenzend aan het nieuwe winkelcentrum van Land-
graaf. Ind. 0.a.: kelder, L-vormige woonkamer met open haard,
eetkeuken met een complete keukeninstallatie met apparatuur, 3
slaapkamers, badkamer, zolder. Prijs: ’ 109.000- k.k.

NIEUWENHAGEN: zeer rustig aan natuurgebied gelegen
goed onderhouden semi-bungalow. Geïsoleerd en ged. dub-
bele beglazing. Totale oppervlakte ca. 1000 m 2.Verrassende
md. 0.a.: entree, ruime woon-eetkamer ca. 55 m 2,ged. open
keuken, drie slaapkamers, badkamer. Vaste trap naar geïso-
leerde zolders en ruime logeerkamers. Sout: grote inpandige
garage, slaap- studeerkamer, sauna, berging,c.v.-ruimte. On-
derhoudsarm door gebruik natuurlijke materialen. Aanvaar-
ding in overleg. Vraagprijs ’ 358.000,- k.k.

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 met div. app.,kantoorruimte, le'
verd.: 4 slaapkamers, badk. met ligb., douche en 2e toilet. Rondom
kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Goede staat van onder-
houd. Vraagprijs ’ 178.000- k.k.
SCHAESBERG: Goed onderhouden tussenwoning met garage,
c.v.-gas en tuin. Ind. 0.a.: woonkamer, open keuken, 3 slaapka-
mers, badkamer metdouche, v.w. en 2e toilet. 2e verd.: bereikbaar
via vaste trap, zolder. Vraagprijs ’ 129.000,-k.k.

B SCHAESBERG: halfvrijstaand
woonhuis met c.v.-gas,garage
en tuin. Bouwjaar 1976. Muren
en dak zijn geïsoleerd..lnd. o.a:
woonkamer, keuken, vier slaap-
kamers, badkamer, zolder (vas-
te trap). Vraagprijs ’ 138.000-
-k.k.

t Aj. 1^- SCHAESBERG: Vrijstaande
laßkj,] _ftt>&^<d______i oun9alow met c.v.-gas, rui-I me inpandige garage (twee

H"***M_-BIH auto's), grote tuin (1440 m 2)
LJ, I met groot zonneterras. Blij-

■Mall amamm I vend rust' 9 9elegen. Ind.I 0.a.: royale hal (ca. 20 m 2),
I ruime living met open verbin-

ding naar de verwarmde ser-
re (ca. 67 m 2), open haard.

Eetkeuken, bijkeuken, kantoor-werkruimte. Ouderslaapkamer
met badkamer, drie slaapkamers, saunaruimte met douche
e.d., hobbyruimte. Dubbele beglazing. Prijs ’ 395.000-k.k.

SCHAESBERG: Goed gelegen geschakeld woonhuis met c.v.-gas, garage en tuin. Ind. 0.a.: mime L-vormige woonkamer met
parket, gedeeltelijk open keuken, 3 slaapkamers, badkamer met
ligbad, v.w. en 2e toilet. Zolder bereikbaar via vliezotrap. Goede
staat van onderhoud. Ged. rolluiken. Aanv. in overleg. Vraagprijs

’ 154.000-k.k.
SCHAESBERG: Hoekwoning met tuin en c.v.-gas. Ind. 0.a.: en-
tree met toilet, woonkamer met plankenvloer, open keuken. Ie
verd.: twee slaapkamers, badkamer met douche, vaste wastafelen aansluitpunt 2e toilet. Vaste trap naar de zolder met derde
slaapkamer en berging. Prima geïsoleerd. Kleine achtertuin. Goed
onderhouden. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs ’ 109.000,-k.k.

/V SCHAESBERG - Centrum:
f ï ruim vrijstaand woonhuis
f -T- GS met cv., garage en rondom

g \ / -11 jf tuin (ruim 1.300m 2). Ind. o.a.t -4 ' diverse kelders, royale hal,
Mm- woonkamer met erker (ca. 45

*-*>-"- '~ |H /" A m2) me' parketvloer, eetkeu-
|± _^~ fpfpTTjfl ■ ken, bijkeuken, drie ruimeBaU _■»_] ■ slaaPkarners. badkamer, zol-

MjflHjja^HJl der (vaste trap) met zolder-aaaammmmmmmmmmmaaamaaammmw kamer. Prijs ’ 260.000-k.k.i \

Winkel-bedrijfspanden
met woonruimten

HEERLEN - Heksenberg: win-
voor diverse doel-

m einden geschikt. Ind. 0.a.: ruimej^B^S kelder, verkoopruimte, woonka-
I mer, keuken, werkplaats, dub-I bele garage. 1everd.: woonka-
■ mer, keuken, twee slaapka-
I mers, vaste trap naarbeplankte
H en beschoten zolder. Redelijke

mmm*aaaaaam s(aa, van on_ernou(_ Aanvaar-
ding in overleg. Vraagprijs ’ 192.000-k.k.
HOENSBROEK: Winkel-woonhuis met c.v.-gas en mogelijkheid
voor inpandige garage. 1nd.0.a.: kelder.winkel (ca. 35 m 2), werk-
ruimte (ca. 60 nr). 1*verd.: vijf kamers, keuken, douche en toilet.
2everd.: vier kamers, keuken, douche. 3everd.: zolder. Aanvaar-
ding direct. Prijs in verhuurde staat ’ 129.000-k.k.
KERKRADE: Grenzend aan het centrum vrijstaand winkel-kan-
toorpand (ca. 66 m 2) met boyenwoning, c.v.-gas, werkplaats-gara-
ge, patiotuin. Vraagprijs ’ 149.500-k.k.
NIEUWENHAGEN: Ruim cafépand met zaal, boyenwoning, c.v.-gas, garage, berging-hobbyruimte en tuin. Prijs ’ 135.000-k.k.

SCHAESBERG: Vrijstaand - modern woonhuis met c.v.-gas,
bedrijfs- en kantoorruimte met c.v.-gas en tuin. Ind. woonhuis:
sout: twee kelders. Part.: royale hal, ruime woonkamer, eet-
keuken met apparatuur, bijkeuken, studeerkamer. 1e verd.:
vier slaapkamers, badkamer, bergzolder. Ind. bedrijfsruimte:
Twee kantoorruimten, toilet, doucheruimte, werk-magazijn-
ruimte (totaal ca. 110 m 2). Prijs ’ 365.000,-k.k.

SCHAESBERG: Op goed punt in het winkelcentrum (Streeper-
straat), gelegen winkelpand met oprit, ruime tuin en c.v.-gas, ruime
kelders, winkelruimte ca. 40 m 2, woonkamer, keuken en opslag-
ruimten, 1everd.: grote woonkamer, keuken, badkamer, slaapka-mer, vaste trap naar zolder met twee mansardekamers, goede
staat van onderhoud. Aanvaarding in overleg. KoooDriis’ 149.000,-k.k. " '

SCHAESBERG: Vrijstaand woonhuis met aparte kantoorruim-
te, gelegen aan de rand van het industrieterrein „Strijthagen".
Woonhuis: md. 0.a.: hal, ruime woonkamer, eetkamer, com-
pleet ingerichte eetkeuken, 4 slaapkamers, compleet ingerich-
te badkamer, zolder, kelder. Kantoor: totaal ca. 80 m 2met uit-
breidingsmogelijkheden. Totale perceelsoppervlakte ruim1400m2. Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs ’ 435.000- k.k.

Taxaties,
makelaardij 0.g.,

hypotheek- adviescentrale I
Ook's zaterdags I

geopend van I
tot 17.00 uur ■_■_■

Heerlenseweg 22, LIJ
6371 HS, Postbus 31193, ■"■ I

6370AD Landgraaf. [_..Yl_-l|

Pkkée makelaardij bv

Limburgs
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PRACHTIGE WONINGEN
IN EEN PRIMA
WOONKLIMAAT

Bestemmingsplan 'De Hemelder' in Brunssum
heeft inkortetijd een prima reputatie als woon-
en leefgebied opgebouwd. Op een uitstekende
ligging in dit plan worden enkele vriendelijk
ogende woningen gerealiseerd, gesitueerd in
een licht glooiend terrein. Degelijk gebouwde
en uitstekend afgewerkte woningen met o.m.
een zrWeetkamer, open keuken, 3 slaapka-
mers, badkamer met doucheen vaste wastafel,
een zolder en een berging met mogelijkheid
voor een garage.

Koopprijs ’ 135.436,- v.o.n.
Rijksbijdrage max. / 41.000,-totaal,
volgens premie-A-regeling

KI RUI JTERS
makelaardij onroerend goed- sittardmaastricht haarian
6411 AT heerten - van grunsvenplein 12 - tal045- 713746

HULSBERG
Beneluxstraat

Halfvrijstaand woonhuis met garage, tuin en c.v.-gas.
Indeling: hal, toilet met fontein, L-vormige

woonkamer met zwarte leistenenvloer en keuken met
luxe aanbouwkeuken met electrische oven/grill,
gaskookplaat, wasemkap, vaatwasmachine en

koelkast met diepvriesvak.
1e verdieping: badkamer met ligbad, 2e toilet, v.w.

en 3 slaapkamers. 2e verd.: 1 slaapkamer en
berging. Bouwjaar 1973. Perc.opp. 316 m 2

Vraagprijs ’ 172.000,- k.k.

KERKRADE-WEST
Constantijneik

Hoekwoning met tuin, berging en c.v.-gas. Ind.: hal,
toil., keuken en woonkamer. 1e verd.: 3 slpks., c.v.

-ruimte, berging en badkamer.
Vraagprijs ’ 109.000,- k.k.

HULSBERG-ARENSGENHOUT
hoek Ravenboschstraat Weth. Daemenplein
Nieuwbouw vrijstaand woonhuis met garage, tuin en

c.v.-gas. Ind.: hal, toil., m. font., woonkamer en
keuken. 1e verd.: 3 slpks. en badk. m. ligbad, 2e

toilet en v.w. Zolder bereikbaar via vaste trap.
Oplevering ± februari 1990.

Koopprijs ’ 205.000,- v.o.n.
Inlichtingen:

QTEENC
*mm¥ ASSURANTIËN C.V sJ

Nuinhofstraat 70, Nuth

045-241534

r __M_»tïïÏL__________"l
I HEERLEN: "Nabij centrum gelegen mooi apparte-
j ment met flinke tuin!"

■ Ind.: entree, woonk. (27 m 2) m. vloer in blanke hou-I ten delen, woon/eetkeuken, berging, 1 ruime
| slaapk. (4.10x3.85), 1 mansardekamer, badk. m.
■ douche en v.w., vliering. Tuin ± 15x5. Vraagpr.
■ ’ 82.500,- k.k. Aanv. in overleg.

j HEERLEN: "Nabij centrum gelegen woonhuis!"' Ind.: kelder, hal, woonk., grote keuken, serre, 3I slaapk., prov., badk. m. douche, zolder bereikb. via
I vaste trap. Vrijwel alle ramen/kozijnen in kunststof. met dubbele beglazing. Achtertuin ±25 m diep. Bjr.
I 1935. Vraagpr. ’109.000,- k.k. Aanv. direkt.

■ HEERLEN: "Op Ie stand gelegen wit,herenhuls op
[ 864 m 2grond!"
I Ind. souterrain: grote garage, waskeldgr, wijnkel-

der, prov.kelder. Parterre/ver<i " \""Y' L-vorm.
woonk. (40 m 2) m. openJ»i f*VA \ .., woon-I /eetkeuken WEXY/f )VjV, o slaapk. m.

| muurk. "». yJLYVV&k. m. resp. ligb., vaste
I wast., \l I^, . \uuche en vaste wast., zolder,

ged. nit V_ nardh. ramen/kozijnen m. dubbele be-| glazing. Voorz. v. energiezuinige 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.

HULSBERG/ARENSGENHOUT: "HalfvrijstaandI woonhuis, type landhuis, op 580 m 2grond!"
[ Ind.: hal, woonk. (43 m 2) m. open haard, keuken m.

app. bijkeuken, zeer ruime garage
(9.00x3.50/5.00), 4 slaapk., badk. m. ligb., v.w. en| 2e toilet, zolder. Bjr. 1974. Geïsoleerd en ged. dub-
bel beglaasd. Achtertuin ±30 m diep m. groot ter-
ras en vijver. Vraagpr. ’ 195.000,- k.k. Aanv. des- I

I gewenst direkt.

HOENSBROEK (slot Hillenradelaan): "Halfvrij-
staand semi-bungalow op 965 m 2grond!"
Ind.: hal, toilet, woonk. (±5O m 2) m. parketvl., keu-
ken m. app., 3 mooie slaapk., badk. m. ligb. en dub-
bele v.w.,verwarmde garage (6x3/4.20) m. vliering.
Bjr. 1974.Geïsoleerd en ged. dubb.beglaasd. Uitst.
ligging. Prijs ’ 275.000,- k.k. Aanv. in overleg.

TELEFOON
/ v ZATERDAG/ /VS. 045-417949

/ /YV TUSSEN
I ' ' yx 10.00 EN

l NEDU 1300 UUR-!
beheer o.g. TELEFOON
makelaardij MA. t/m VR.

045-710909
Valkenburgerweg 25A, 6411 BM HeerlenLuMwwa.i.uuuw.nJ

ookschift-, kantoor- on toilet-
units on J^^===?OB^*sona

________fl

i
Te koop

Heerlen, Heerenweg 34
Ruim tussengelegen woonhuis

gelegen tegenover de kerk te Heksenberg.
Indeling: o.a. royale woonkamer, uitbouwkeuken met apparatuur,
kelder, ruime badkamer en 5 slaapkamers met bergzolder, eigen

parkeergelegenheid.
Vraagprijs ’ 119.500,- k.k.

Inlichtingen: Kok Vastgoed Makelaars b.v.
Tel. 045-712040 b.g.g. 04451-2131 a£
; ~ «>

STIENSTRA ZET DE
DEUREN VOOR TJ OPEN
Ook als u (nog) geen huis wilt kopen, kunt u bij deze projekt^

een kijkje komen nemen."

EYGELSHOVEN,WaubQC-ierv9ld.

In Eygelshoven ligt het villapark Waubacherveld faammWmmSDit plan grenstaan hetBurgemeester Boyensbos.
Deze hal-vrijstaande woningen hebbeneen royale
indeling Zo is de L-vormige livingca. 39 m 2mcl. __rß__n_l_C-. mTmtopen keuken. Alle woningen zijn voorzienvan een |/1/(^| ÊË
garage. De verdiepingtelt 3 ruime slaapkamersvan' _ ■ mresp. ca. 13 m2, ca. 11 m2en ca. 8 m 2, en een mV*m)ml _i_i_É* BB Ü_fl||
badkamer met ligbad en mogelijkheid 2e toilet. Via Jf jjfmm^*m TB SLmieenvaste trap is de zolder bereikbaar (oppervlakte ■ mwmlm^mw
ca 33m2) Zondag 27 augustus
Prijzen vanal/ 194.000.-v.o.n. De pwceliop. 4ISn Wlr".'??ca 225 m 2.

Adres: Boymansstraat 35.

LANDGRAAF. opdeKamP
H

Zoektu een huis dat meer biedt?
Dem heeftu nu nog de mogelijkheid een
van de laatste 3 woningeninLandgraaf,
"Op deKamp" tekopen
&Ë __

In dit centrum zijn diverse winkels gevestigden niet
alleenvoor uw dagelijkse inkopen, zodat u op het
doen van uw inkopenveel tijdkunt besparen. Ook
voor gemeentelijkezaken kunt u uw auto thuis laten
staan want het bestuurscentrum ligt op loopafstand.
Gezellige woningen:
Meer ruimte door de ver doorgetrokken voorgevel.
Op debegane grond is een doorzon-woonkamer
met een uit het zicht gelegen keuken geprojekteerd.
Via het eigenperceel is de garage te bereiken.
De woningen zijnvoorzienvan 3 slaapkamers, waar-
van 1 zit-/slaapkamer.
HUIZEN DEE FINANCIEEL NOG AANT_____KEUJK ZIJN
OOKI
Het rijk verstrekt na aankoopeen hoge subsidie.
De hoogte hiervan is afhankelijkvan uw inkomen en
bedraagt max. ’ 44.000,-. Uitgaandevan de max.
subsidiebedraagt de NETTO MAANDLASTCA’ 525.-.

opeiflN]
huis B

Heden 26 augustus
▼an 14.00 tot 16.00 uur _____

Adres:Bachlaan 59. 1^ 1P"

HEERLEN. MariaCh-Mfnawttk^
Een unieke wijk nu ook met huzen
vanaf ’ 95.000,-kk, gelegenaan de
rand van de Brunssummerheide. .

__l__-_r 'Ja\\ Wil
mmwË

RH i* ** _.KB ffifcp^^ «i

Nostalgie
is een van de bijzonderekenmerken van deze
royale huizen, bijv devestibule, het aparte
trappenhuis, het genotvan oerdegelijkekeldei^j»
Zo is er om ruimte voor dewaskelder en een dr
provisie- ol hobbykelder Uniek is ook de extra f i'
toevoegingvan een aparte berging op de zol"e
de nokvan hel dak

Ruimte .»(
Woonkamer tot ca 35 m2. wooneetkeuken ca j*
slaapkamers tot 16.5 m 2,badkamer met ligbad-
Ruime keuze e-uit een 3-tal indelingen en verschillende ligg'njL(i
en tevens in verschillende grootten. Dichte keu*
mogelijkheidvoor garage
Koopprijzen afhankelijkvan liggingen type.
prijzentot/104.000,-kJL
100% Financiering mogelijk: NETTO MAAND^'VANAF/ 496.- (rekening houdend met üscaai
voordeel). _________K__f

openHl
huis BI

Heden 26 augustus
van 14.00 tot 16.00 uut U
Adres: Pelikaanstraat 1. 1^

-^
IJLLKL-b-N GiesenBautsch *s
Vrijstaande herenhuizen, gelegenin het r_______É__]__l
bijna volgroeide plan Giesen Bautsch, fBop de rand Heerlerbaan/Terwinselen. f\W\f*W%
Indeling: \a¥m\S*amË il
L-vorm. woonk. (mcl. openkeuken), tot. groot ca. 48 Ë m
m2. T.p.v de eethoek bevindt zich eenroyale glaspui Ë^ËË ËËËa£waardoor een optimaaltuincontact mogelijk is. Bij- Jf ËËam!Ëtm9 iSzonderpraktisch is de aan dekeuken grenzende
werkkast. Garage ca. 19 m2welkevan binnenuit Zondag 27 augustus
bereikbaar is. le Verd. 4 slaapk.. luxe badk. (met van 14.00 tot 16.00 UUI
gekleurd sanitair) met ligbad,vaste wastafel en Aan de Riekhot kavel RlO Utweede toilet of apart 2e toilet. Volg de hoTÓBnvanaf de Egstraat. M_f
Prijzenvanat ’ 195.125.-v.o.n. tot’ 200.000.-V.o.n ...
Perceelsoppervlakten van ca. 215m 2tot ca. 243 m 2. Er Zijn er ÏLOQ 3teKOOp.__
I W 1 Makelaardii onroerend goed-Hypotheken -\terjekeringen l__)__^k___.I Gaarne vrijblijvend volledige

■ ■ ■ . _K| IM informatie over deDU mmm* ■m m* —mama aam. m* V^/l^ meuwbouwprojekten:5115n51ri3
' Naam: -' ,j

Stienstra Makelaardij BV I £dres: .■""■■■■■

Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen Telefoon 045 712255' " pOStCOde/Plaats: ~I Telefoon: " ~1
Maandag t/m vrijdag geopendvan 9.00 tot 21.00 uur ',n ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Sue% I
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. I Makelaardij BV, Antwoordnummer 40, 6400 VB He jX



Zaterdag 26 augustus 1989 "39Limburgs

I TOÉVI _T\f*\_H_PtYlOl_'' / /^Vl^t^r^^^ KERKRADE »|
I ■ WW U. m II II ■ ■ ■ Ë/\\ ’ // Haanrade. Uitst. onderhouden patiobungalow. Gesl. keuken

4*9 M r^ JL\ m^ Mm I ■ ■ m^ MM I ’ // // °_" f compl. metapp. Woonk. met marmervl. 2 Slaapk. Zeer compl.
J-U J-L^-fc^P^^fc^J-L Ut m I // // 1 f geh. bet. badk. 2 Hobbyk. Ruime gar. Barruimte. Patio met

met Stienstra U?:smLl wm\§ Ë fl li /^

_
’ _______ tf(*)f\fl ËËm ______________

i a ’ _________// \ \ >v ,Y^^^^^"*

Stienstra hppft ppn yppr l » >M \/( // Ur9 \ £^ M"cusira neen een zeer 1 * « « - i v> \\ Mitt^sJ m pnjs ’209.000-k.k. 430.
uitgebreid huizenaanbod in \ IBKOöO * 1)7 \ (f^^ # bommen ï_

I p|L-„ ""11 " _ i I 1^ l^alï // Jl _>l 1 <d% \^Jf fl Vrijst. landhuis met dubb. gar. Tuin. Zwembad. Huisweide.1 C|*e priJSKIaSSe in heel l 9___ül l //__i___/\ ÉÉ M Royalehal. Woonk. en studeerruimte ca. 80 m 2.Dichte keuken.
y ~ _ . I ■■< _ 1 i/fi "^ \ n VddlQ if^6n __■ 3 slaapk. 2 badk. Hobby-ruimte. Dubb. begl. c.g. voorzetramen.£uid-Limburg. In deze aan- \ St\6ï\stPa l^ »>^fc M elsopp-ra "°°m2

bieding is slechts een beperkt \ * ■^^^^""fcZ^^^r 1 Pf oirsbeek h
ï|on_T_l _-. _] 17* Ja l_ * l 't ' —■r——":~-t-'-~- —» \\\ mM\ ff m\\ Rustig nabij dorpskern gel. vrijst. landhuis. Sout. dubb gar.***Wlldl genOettlCi. Vindt U net l M Ruime waskeuken. C.v. ruimte. Pan. ontvangsthal. Riante living
U. "

_
" j? I__ l I I \W in vide 56 m 2.Lux. keuken. 2 Slaapk. Badk. Verd.: 3e slaapk., 2e

'IUIS Van UW keUZe niet Ot ZOekt I ■ HEERLEN H badk-Pand 's afgewerkt metzeer duurzame mat. Extreem goede. I 1 MM Heerlerheide Herenhuis met kei- onderhoudstoestand. Opp. ca. 745 m 2.Bwjr. 1973.u«ï een andere regio? Vraag l \ M ■ "**"?e „ » *&z405000-kk- 4325
oiiucic itgiu. T»««g I l s. , ;,^|^M - ensuite met eiken parketvl. Gracht. Modern goed onderhou- -_---,-_. ==a3n OnS Hlli7Pnm__Pi_7inP aan Of \ 1» Tuink- 2eet luxe «tkeuken met dj» woonhuis Royale woonk. OIRSBEEK H

*" vMia i.i.U-L^Clllll<lg<t-E-_llC 0011 L»l I |ff ,
s -^|^S app 4 grote slaapk Luxe badk Modernewittekeuken mcl. app.4 Riant herenhuis met gar. 2 Prov. kelders. L-vorm. woonk. 52 m 2

r_i<. nl i_l 'I ,^\*ill___k H nïct li.iviH 7_nn«m»t ruime slaapk. Geh. bet. badk. mettuindeuren naar overdekt terras en 30 m. diepetuin. Dichte""aak UW WeilSen aan OnS kenbaar. \ .._f _i A&MSÊ #« Prijs7._7.'dw,-kk 3075 meto.a.ü?badentoilet. Pandis keuken. 3 Grote slaapk.Badk. Vaste trap naar zolder aIw.HR c.v.
9_ï^_ÉL_- I^,. vr » V- 4»^^_m_____BB_l H ged. voorzien van roll. en dubb. ketel en met mog.heid voor 2 slaapk.V' 9'"> c^_sl_n__K&^^^___fi____i _B HEERLEN H be?'-\Mg|^ I Heerlerheide. Op unieke lande- PnJs/109.000,-- k.k. 4148

HEERLEN H ÜS lijke lokatiegel. geh. te renoveren KrRKRAnF 5Nabij c7„,r„ m er i uu . WSÊkmwSm \m\ vn-st- vakwerkwoning. Perceels- *J!'*l*;KAL. ,l' , H Jm\\.ka-.J Sfeervol en ruim ouder herenhuis met aparte Rftß Ëmaaamaa grootte 1380 m2Op de 2e verd. gel. appartement
WormtrVPraktlJkr"imte. Dubb. parkeerpl. Overdekte entree. ï_l»§lësi Ëmmmammaaa»^^~ Priis ’79 000--k k 4279 metberging. Lift. Woonk. ca. 24pgpp.^^^— --d^op.wk-.Bb. HEERLEN g S B̂_fc^,S_a,V Llnri^^<^^ TaSze'Vr'ui^ya S-. Geh. onde" P^men, met dubb begl. Ove^

kk 4320 BRUNSSUM H HEERLEN H m Badk. S^metTslaapï kelderd woonhuis met tuin op name van sub, mogelijk. | j ■■|W_i_f

' ' ' 9^" Royaal halfvrijst. woonhuis met Woonstraat-Weiten. Gerieflijke en div. bergingen. zuiden. Luxe keuken. Woonk. 3 'Jr*Ë\ B__3___M ___JI l_JiHEERIPNi u gar. Binnenplaats en tuin.Royale eengezinswoning met berging. Prijs/159.000,-k.k. 4179 Slaapk. Badk. met zitb. Vaste Wvï \Wm\\CentnmT aii,. ■■ u " woonk. met openhaard. Ruime Tuin. Eigen overdekte parkeer- 'rap naar geisol. zolder. Rollui- ■_*£___ÉPP^I H* ■ ■___■
helder, r^ Halfvrijst. woonhuis met inpand. gar. en tuin. eetkeuken met compl. app. Badk. plaats. T vorm. woonk. ca. 35 m 2 HEERLEN H ken. É_______H_______l U __P^fl_____i' luxeTinLn me,ha;L"VOr"l' '!Vm? metparket„vl' Ef tk«ulc«nmet met douche. Verd. 3 slaapk. met parketvl. Halfopen keuken. Nabij centrum gel. woonhuis met Prijs’ 89.000,-k.k. 4323 W&*ËMËMmmaterS. .'" a"e app' 3 Slaapk' met VW' Bet'badk' DuurZ' Badk. met ligbad. Vaste trap naar Berging. 3 slaapk. Badk. Ruime gar. en tuin. Woonk. Dichte keu- _M_L__j|ll______l 7 * '"'aien toegepast. zeer grote hobbyzolder. Ged. bergzolder. Het pand is achterom ken. Berging. Serre. 3 Slaapk. HEERLEN H IM '^JËmU mmmmmWËËËl ::: ~«

kunststof begl. bereikbaar. Badk. met ligb. Zolder. Luxe herenhuis met tuin en gar. ___Bi________ !__=_. p-;:c ’ ->«,orwi _. _ 4?Qfi
Prijs’ 155.000,-k.k. 4217 Prijs’ 129.500-k.k. 4294 . f m Woonk. Luxe keuken. 5 slaapk. rrijs/zoy.w», _,_, hzw

_k ____________r_^ Badk. met ligbad. Geh. geisol. SCHAESBERG H
m ''^BN^'* Kruisberg^ Halfvrijst. woonhuis Grasbroekerveld Woonhuis met Nflßfli J#| mophane begl. Hardh. koz. Evt. SÉ_M_i vid.''L°vo^woot^'m 1

m 2. G^V.Tpe'n k-Skên'metr'compkt-
________________! ___^ mettuin.Kelder L-vorm woonk. tuin en kelder. Woonk. Aparte ■j. |l "■lf prem.e-B subsidie overdraag- Prljs ’9B oog .. k k 4277 eiken install. 3Royale slaapk. Badk. niet ligb.,douche, bidet en

W tfH Wute kunststof cetkeuken met keuken. 3 slaapk.Badk. met dou- mWMWLW. baar- J J 2e toilet. 2e Verd grote hobbyruimte 30 m 2 met div. berg-
ËaflËrm _____?Wl_l app' slaaPk- Bergzolder. che. Vliering. NUTH H ruimtes

isoinSN^e°uwdak " & * "J ' '"" SSfIBH-H !_^_^ Bk Appartement op beg. gr. goedgel. Prijs/ 315.000-k.k. 4232_____ Prik f IIS 000 _ . 41)35 HFFRI EN H M-M_fi__WWW-_l SH |h in centrum met terras en tuin.

■fij HM BRUNSSUM H bereiken me"'!"! m^dehTfslui't' WËM J_llj_" Cf^C ____ Bijkeuken. 2 ruime slaapk. Badk! Op goede lokatie gel. uitst onderhouden bungalow met ruime

houden woonhuis met gar. en Gesl. keuken. 3 slaapk. Balkon ____"'______£"" WWmWMi M*m_ Plaats' fjit^if'^i-,?^l^?'" Prik'’ 2600M-k*?B6 C tUI" PP' m ' 4298tuin. Woonk. met parketvf Keu- aan voor- en achterzijde. Prijs’ 89.000 -k.k. 4094 g W~ Tn^Zru^ Tl J '■ p. IWK^8 ken. Bukeukcn met plav.vl. 3 Pnjs ’ 109.000,-k.k. 4300 |||| 6^^1165 ÜBACH O/WORMS H IPriJ^249ooo-kk 4128
Saapk metPark=tvlrLu"ebadk. — « iHUL ___! Uitst. onderhouden vrijst. woonhuis gebouwdmet authent. mat. ■, _ TO'kk- me aparte douche, hgbad en 2e HEERLEN H Rennemig. Type vrijst woonhui mmMÊÊÊÊMaWM^ÊmmMm SC„AESBERG en grotendeelsvoorzien van electr. roll. Bedrijfsruimte 170 m2. 2

HOEN^T^Ï ü todet. Hobbyzolder. Goed geisol. Centrum. Hoekappartement met me M^rt TMin Keuken 3 Prijs’ 152.000,-k.k. 4185 ruime kelders. Woonk. 55 m 2met zitkuilen sciiuifpui naar terras.
Her. l BROEK " en grotendeels voorzien van roll. kelderbergmg, woonk. ca. 30 m 2, slaapk. Badk. met 2e toilet. Zol- ummwnnw ü uPBoeae rustige ligging ruime K,.,ken me, fraa ;. pikenhm..„ :mtaii Grote hiikeWn 4 «laankKjnhu,, met gar. gel. aan een boomrijke iaan in het centrum. Prij's ’ 139.000,-k.k. 4081 aparte keuken, 2 ruime slaapk., der. Geheel geisol. Event. subsi- HOENSBROEK H souterrainwoning met inpandige Keuken metfr^ie eikenhou en install Grote bijkeuken^ 4 slaapk^'^'wijnkelder.Ritme woonk. 52m2mettuindeurennaar goed —— badk., 2 balkons. die overdraagbaar. Vrijst. woonhuis met mogehjkh. garage, entree luik naar ke der, Aparte douche. Badk. met ligb. en douche. Vaste trap naar: Wl ten zonnige tuin. Keuken met luxueuze aanbouwunit. Bij- BRUNSSUM H Prijs’ 62.000,-k.k. 3049 tam voor gar. Prov.kelder. Woonk. ruime eetkeuken met keuken- ££%■,,, . . Al(v.'Uken. 3 Ruime slaapk. Compl. badk. Vaste trap naar zolder Goed onderhouden woonhuis /" MM^. met haardkanaal en plankenvl. blok,tuin ca. 6m. diep, badk. met rnpj ui.vw.-k.k. 4iuo

C1"logelijkh. voor 4e slaapk. of study. met gar. Kelder. Goed omsloten HEERLEN H |f Dichte keuken. Bijkeuken. Tuin ligbad, 3 ruime slaapk., berging.; ________C._______«l_'"f»» -_■_ ' tuin op het zuiden. Woonk.Keu- Centrum, exclusief appartement / '°.m- diep. 3 s^apk Badk. Prijs/ 95.000,- k.k. 2134 ÜBACH O/WORMS H*mM mLmky ken' Bijkeuken. 3 Slaapk. Luxe (6e verd.) met lift, privé parkeer- ■ ■=_■"» ru!m' der Bwjr 1962
civipriVFin ïi Woonhuis met tuin ca. 20 m. diep. Inpand. gar.L-vorm. woonk.*&L\ BjS V badk. met hgb Bergzolder. Dak- plaats, woonk. 37 m'mei grote oM Pnjs’ 139.000,-k.k. 4195 MMPtLVtLD H mt, schuifpui. Dichte keuken. B^keulcen en 3 slaapk. Vaste trap___________Wl____ .sol. Roll. Grotendeels hardh. glaspui en toegang naar balkon, ÏM |H|l| ■ HntM.mnre ïj w^rl^^LKÏ^f; naar zolder. Optimaal geisol. Hardh. koz. en therm. begl.I V9|J3^k_ koz. dichtekeuken metapp., 2 slaapk., OËj HOENSBROEK H Woonk.Ged. openkeuken. Grote f b b-

mam zeer luxe badk. en ruime ber- _BjJl__il ________ Halfvrijst. woonhuis met gar. en serre. Waskeuken. 3 slaapk.
MM ging __t_____ blijvendvrij uitzicht.Woonk. met Badk. met douche. Aanvaarding i "" _'^--, ._,___R _______ _________■ Prijs’ 145.000,-k.k. 2614 parket. Halfopen keuken 37 m 2. in overleg I.^ f- -tgl|i B« __P"fl —— -^IS^^^^ HP Schitterende en ruime omsloten Pnjs/92.000- k.k. 4076 %-■________.- ¥iUË HEERLEN H 't'"77iï"tZr^^^^^Tt tuin- 3 slaapk. Badk. Zolder. mk1 W-k mm "hanSelen Appartement m" P"Js/'32.500,-k.k. 4154 Hardh.kozieneden dubb. begl. ÜBACH O/WORMS H mmmmmmmWÊËÊË^ *■ti berging. Zowelaan voor-als ach- HPFRI FM H Spouw-en dakisol. woningschei- Ruim halfvryst. woonhuis met M\ W*W WtmW " A.M

terziide voorzien van roll , C/lu',J; , . . n dende spouwmuur. Leien dak. berging en tuin. L-vorm. woonk. ■ ■ A __■KI '____! wSSk met ba"kon Keuken Ze^'?". Woonhuis met tuin en Bwjr. 19.0. 33 m2.T-ichte keuken met install. ■II ■ fflE^metttoudïstaiok^ inpand. gar Woonk. Keuken. 3 Prils’ 145.000,-k.k. 4160 Moderne badk. met ligbad en rI Mt/59 000-kk 4219 sla?Pk-Badk. met douche en 2e JJ_ ; toilet, le verd. 3 slaapk. 2e verd. M■■■■^■■■■l ' J ' toilet. Zolderbereikbaar via vaste KERKRADE H 4e slaapk. en bergruimte. Bwjr.
MmmmWMmmWMaaamWaammWMamamW Prijsf H5.000- k.k. 4309 HEERLEN H trap' Tussengel. woonhuis met kelder. 1925. Opp. 275 mf WW

s/289000-kk 4261 Eikenderveld. Stadswoning met __-_Jt_^_^_M_ii Ruime woonk Dichte keuken. Pnjs/119.000,- k.k. 4182 WJ|
> ' ' " " EYGELSHOVEN H terras 20 m 2. Woonk. en keuken MgËfM W, Ber8'n8 en, h.of- { slaaPk; Bad' ,mtfHft , wnD„c „ ■"^5KERK^Tf^ 7, Halfvrijst. herenhuis met dubb. ca. 35 m 2. Inpand. berging. 2 PIU ruimte met douche. Vaste trap ÜBACH O/WORMS H ff
Ttru,; , ""^ " var KrlHfr Rnval» i_r>nn_ m»t «laaDk Badk met liohad en dnii- ■3hb'l ■ naar zolder met mogehjkh. voor Halfvrijst. woonhuis met mog.- _.. -,_-„,.„ , ,

~,,
L!*n«len. Optimaal geisol. woonhuis met royale hal. Ruime ££j&J^ »^»'

C 7°"Lm? ch^ SeparaaiTolt wl^imtë I' * slaaEk- heid voor gar. Woonk. ca. 28 m 2. Pnjs/175.000,-k.k. 2473~orm. woont. Dichte keuken kompl. met app. Bijkeuken. toten fsÖ' PandiSgeTsol Eu subsTde ■^■|____l fcf Prijs’ 73.000.-k.k. 2287 Dichte keiken. Badk. met o.a. ~.,.r..n )ffinß..- So"Pand verwarmde gar.met elektr. kanteldeur. Srote tuin met Badk met ,iS en 2«tK' ovKff ■ kl -— douche en toilet. Tuin ca. 18 m. JJB^CHO/WORMS H
(f to, le verd. 3 grote slaapk. Badk. met ligbad en Vast^«_ nalr 2e vêrd a wt'r Cs/95 000 -k k 4242 1'"" ' ■ ___■ KERKRADE H diep. 2 Slaapk. Zolder. Pand is Goed onderhouden woonhuis met prachtig uitzicht op 510 m 2Cnn 2vastewastafclsPerceelsopp^3mleverdvoorzien zolder Tuin" 25 m dieo Vrii I ■ Halfvrijst. woonhuis met div.ber- geef. voorzien v. roll. gel. Ruime prov kelder Woonk. 32 m 2.Ged. open toten met

* __H__l wdoverrv^iervanalumf HEERLEN H gingen,woonk. metoud-holiands Prijs/85.000,-k.k. 4321 aanrechtcomb Portaal naar badk. en apart to.let. le verd. 3
i'> _---K aamamamm

ovcrdl voorzien van ammi- ni-^ivi-i_.- . « plafond dichte keuken met een- royale slaapk. 2e verd. 4e slaapk. en div. bergruimten.
________r_-_-Vm begl " 8' ' Va" e"'

Voorportaal Keide/ Ruime voudige install., 3 grote slaapk., ÜBACH Ö/WORMS °H
B*s- 4Pfl IMI Prys/175.000,-k.k. 3078 woonk. ca. 36 m 2met openhaard Prijs/117.000,- k.k. 3077 luxe badk., zolder. Pand ged. Uitst onderhouden woonhuis

M^PSai WwfMMwß voorzien van roll. met berging en tuin. Mogehjkh.
aRWT - -ck:;-^-^. : Prijs/105.000-k.k. 2374 voor het bouwen van gar. m
ST Ti. .MEM. ___> '-JSMsIL* -.WWüi Prov.kelder. Woonk. 30 m 2 met _____________________■__■___\_.öJSßm Wf ET __T ________■_£ .ÜS l \. > 1 r/i,i.^i j;^ j j u __. i w KERKRADE H openhaard. Keuken 16 m 2 mety^Ml K5,'H. ï Makelaardij onroerend goed - Hypotheken - Verzekeringen centrum. Tussengel. wintel- fraaie teuteninstaii. mcl. apP. 3 k

__W_ï_-i_i "VHM______V I II I " woonhuis met 2 kelderruimtes. slaapk. Div. bergkasten. Badk. AVI jJm _____■__■ ______■ _■ _■______■ ________k _______■____■ __________ ____________ Winkelruimte ca. 25 m 2evt. uit te met zitbad. I
|| BUS fin I Tl ____^__l plaats. Hof/tuin ca. 15 m. diep. !

<ÉB II app. 3 ruime slaapk. Badk. met Op de le verd. gel. appartement( ____________ _____"s____Z-.- '" ______/ \___J | I | ligbad en mogelijkh. voor was- met parkeermogelijkh. Tuin en■ j2N_M machine aansluiting. Het pand is berging. Woonk. Keuken tot. 32
**^____i ■■■■■■ aa aH_IaaBBBHa M H

_
ged. voorzien van kunststof koz. m 2. 2 slaapk. Badk. met ligbad.

'is/ 29» non .. 4lix _i% éf^m. Wk. ■ en thermop. begl. Overname rijkssub. mogelijk.
\- o"w.-k.k. 1111111 ■ Prijs/139.000-k.k. 4262 Prijs/123.000- k.k. 4297 Prijs’ 180.000-k.k. 4305

■^ 'DUN !
Q^J: L Gaarne vrijblijvend volledige informatie over _fff^_|!B.^^^^^^^^ff^|BWßtWr^^^H-r^WW--T^^BIWW^JWI!WPTT-WyWlfTl^Tf

° Bestaande woning nr.: . ■^^^^^^j^jaj^^^^^^^^j^^|-j-j^^^^^^^^j^ âj-j^jyy^^^j|^^^j >̂j-j^_^ |̂^

MÏÏÏÏ1* . "nM „^ 'N^ ~ ' Voor inlichtingen:
da9 t/m vrijdag van aOOtot 21.00 uur. | . H = Kantoor Heerlen, Tel. 045-712255. Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen.s^rdag van 9.00 tot 18.00 uur. iwL~Z7^- — \\Jj M = Kantoor Maastricht, Te1.043-252933. Wycker Brugstraat 50, 6221 ED Maastricht.

Te°|SC-^P- — m^i^^i^^^m^| 'n ongelrankeerde gesloten enveloppe zenden #l^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^«^-^__-_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_MStienstra Makelaardij BV. Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen. _; \_7 IO Stuurmij GRATIS het HUIZENMAGAZINEnr. 182uitgaveaugustus/september. I

I Sinds 1938

HEERLEN

Zéér ruim halfvrijst. woon;
huis (800 m 3) met 228 m 2 I
grond, zijingang, zij- en
achtertuin, woonkamer,
eetkamer, keuken, bijkeu-
ken, stal, berging, 5 I
slaapk., kelder en grote
zolderruimte.
Vraagprijs ’ 69.000,- k.k.

HEERLEN
Prijs n.o.t.k.
Halfvrijst. zakenpand,
overbouwde zijinrit, bin-
nenplaats, zeer ruime bo-
yenwoning, kelders, kanto- \ren, entree boyenwoning, .
ruime woonkam., eetkeu- ]
ken, badkamer, ouder-
slaapkamer, 3 ruime slaap-
kam. en zolderruimte. Het
pand heeft meerdere mo-
gelijkheden.

*
mfÈfipÉ"'r*

HEERLEN-CENTRUM
Op zéér goede winkelstand
gelegen, uitstekend onder-
houden winkel/woonhuis,
ruime parkeergelegenhe-
den in directe omgeving.
Geschikt voor kleinschali-
ge detailhandel. Zeer rut-
me luxe boyenwoning met
aparte ingang.
Prijs n.o.t.k.

► f. . ' gSmff. . ■*-

HEERLEN
Halfvrijst. woonhuis met zij-
inrit, zéér grote achtertuin,
garage en tuinberging. Ind.
0.a.: kelder, toilet, keuken,
woonkamer met parket-
vloer, badkamer, 3 slaapk,.
zolder. Inhoud circa 600 m 3
en grondopp. 800 m 2.
Vraagprijs ’ 152.500,- '.

' ___!________________M__É_________ '

LANDGRAAF/
SCHAESBERG
Zeer goed onderhouden
vrijstaand woonhuis met
voor- en royale achtertuin.
Naastgelegen garage/ber-
ging. Entree, hal, trappen-
huis, ruime woonkamer
met open haard, keuken,
voorzien van aanbouwkeu-
ken, 3 slaapk., badkam.
met ligb., vaste wastafel en
2e toilet, vaste trap naar

I zolder, zeer grote zolder
met mogelijkheid van 4e
slaapk.
Vraagprijs ’ 197.500-
-k.k.

HOENSBROEK
Prijs op aanvraag
Groot winkelpand met 130
m 2 verkoopruimte, maga-
zijn en sociale ruimten.
Zéér ruime boyenwoning,
achterinrit met parkeer-
plaats en apart achtergele-
gen appartement. Multi-
functionele gebruiksmoge-
lijkheden.

Hl

50 jaar
vertrouwd

met vastgoed

11

ramen + deuren [ I
a dvies in onze ék m I

y showroom "^>
T ~rWm

Hoensbroek: f -'"9-, ■
128 kVVi L'^ 93' ' I_ rel. 045-224581 /** 9 f' '; _*J' 6n 04490-74739 A Tm, \ jt-^—J

Langbroich: __K^\ ?***!___Quellslrasse 40 Br WmS»mO1■ '" \
', T ari9elt (Selfkant) Wv'e|. 09-4924546016 BI dt_

KFUMCSI

______________^HBBB_____________.

tj MAASTRICHT A
■/ Fort Willemweg, \l

7.600 m2bedrijfsruimte IIIl (magazijnen V&D) II
m\ Koopprijs op aanvraag. /■
Zadelhoff Makelaars IJ

043-256633 jüf
Specialisten inbedrijfshuisvesting /^J

Makelaars& taxateurs o.g. -^^^Van Hasseltkade 7

I

Te koop in Hoensbroek

ruim
woonhuis

Emmastraat 143
met garage/magazijn ± 130 m 2

2 kelders van binnen en van buiten bereikbaar.
Woonkamer ± 10x4 m met schuifdeur, zijkamer ±
3.80x3 m met dubbele tuind., keuken + 2.50x4 m,
wasr. ± 2,5x2,5 m met extra ligbad en apart toilet.

1e etage: overloop met 3 grote slaapkamers, badk.
met ligb. en 2e toilet.

2e etage: overloop met 2 slaapkamers en zolder.

Direct te aanvaarden.
Koopprijs f 155.000,-k.k. Tel. 045-212691. 229392

Brunssum bp. De Hemelder
W*^^ Binnenkort starten wij met de verhuur van 23 ruime '

twee-onder-een-kapwoningen aan de Eglantier en 12 kleinere
luxe twee-onder-een-kapwoningen aan de Haselaar. j

Huurprijsindicatie resp. ’ 815,- en ’ 840,- per maand. :
j~wiïYu"^ËinSö^7iïÊ?""i

Vul dan deze bon in:
Naam:

srar ! straat: i
vVTr Postcode: I KOK BEHEER BV «T :
spoorweg- Woonplaats:
pensioen Zenden aan Kok Beheer BV, ___i_____
fonds postbus 2550, 6401 DB Heerlen. | kokgroep, , <

WtT&vTUuTïuW



_

f '■ ■■--mii-mi_■ !■■■ _■■ i _■!■ ._■ ■i■ll—i ■ ■i irgSTiTTfc !__r______H ______ l______r^^^^^^^^__r^^^^^^ __L _fl^_B_%^_l m\^F

\\\\m9të R] Rl II ITFRQ JÊR}i_T^fi>'7/"\ N _-_-___■__. *V_rl\_F I trlw makelaardij onroerend goed-sittard maastricht heerien tjjja- / , ■ -^g-y^ y I
! T-a L-^rtn HEERLEN, Weiten H ECHT, Gildelaan S

IC MiUp Op zeer goede lokatie gelegen halfvr. drive-in woning.
Ind. 0.a.: Sout.: hal, garage, berging. Beg. grond: L.-

-' «ucTcuDinc o /._ tr__» «s vorm. woonkr., keuken. 1e Verd.: badkr. metligb., dou- ':-rtm Sp
' o Ï7 T' i, f „-^„.h *~.*.,- h_._^h "Ü che, v.w. entoilet, 3 slaapkrs. en zoldervia vliezotrap te , S^H_ï_______s, :■ Op goede lokatie gel. utetonderhhalWr herentmet «■ §|ki cv., inp. garage entuinop hetzuiden, md. 0.a.: woonkr. wraanririi<.. /< 7c nnn -k k . _,_.,__. f m Wk„„„„.

" met parket, mod. keuken met app., study, prov.-c.q. vraagprijs.; i/..uuu. k.k. LfïS *(M K_OJ ': rf^i^'in!fa^r^i^;wi^n V KVk 2etoi" HOENSBROEK, Burg. v.d. Kroonstraat H |||. 1 iIÉÈÉM. let,zolder, aanv.: i.o. Vraagpnis. ’ 179.000,-k.k. Rustig gei., halfvrijst. woonhuis met c.v., garage, ber- ÉÉ. I HËi_.___, _ . . . o ging en tuin. Ind.: kelder, hal, woonkr. (± 48 m 2), mo- Bfl ___Bï":lSEEK, Oranjesingel i> demekeuken 1e Verd.: 3slaapkrs., badkr. met ligb. 2e

BW^FtèA
'"%'i Verd-:

ruime zolder, te bereiken via vliezotrap. Aanv.: I_M_K_
jjfe£p%É& i.o. Vraagpr.: ’ 155.000,- k.k.

HOENSBROEK, Hommerterweg H BHP^Beleggingspand tekoop. Geheel bestaat uit 11kamers '~»jv\'}-'A ~*

en verkeert in goede staat van onderhoud. Aanv.: di- 9i.„»„?"T ~~~"

reet. Huuropbrengst op aanvraag. Prijs: ’ 200.000,- ji^a§Éjr
BH k.k. A.

WmmwmmmmmmmmWmWËËËËËËËËmmi

Ind.; hal, toilet, woonkr. met 0.h., luxe keuken met app. Peroopp. ca. 650 m°. Ind'oa^ Kvir^meToperi

KERKRADE, Undenlaan H
Prima gelegen winkel/woonhuis met c.v. Ind.: Sout.: \ HU.. l*t<Ml.('lllPll
kelder. Beg.gr.: showroom (± 105 m 2), kantoor, maga- 1 iviuvuiwi

Uitst. onderh. halfvrijst. herenh.met c.v., aanbouw,kei- an_Ue^:«^9Ï^:^-^^e,S3_rtOSi
der, garage en mooi aangelegde tuin met vijver. Perc. dakterras (± 32 m^ 2e Verd : 4 slaapkrs badkr. met BRUNSSUM, Pr. Hendriklaan H
opp.: 328m2. Ind. 0.a.: living met open haard, luxekeu- g°ucne.-vw- en tollet- Je vera- vliering. Aanv.. i.g. Nabjjcentrum gelegen appartement met cv., berging
ken met app., 2 slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w.. 2e Krl' s-op aanvraa9- en tuin. Ind.: hal, woonkr., keuken, slaapkr., badkr. met
toilet. Aanv.: i.o. Vraagpr.: ’ 149.000,-k.k. KERKRADE-Haanrade H 'iQbad, v.w. en toilet. Aanv.: i.o. Prijs ’ 78.000,-k.k.
BRUNSSUM, R. Thibaldstraat H Vri'st- woonh,- "*c-v- kell?e,r en J»*1 m_et "*<££!_: HEERLEN,Geleenstraat H
Uitstekend gelegen halfvr. woonh. met cv., garage, .°°.Bf*f ■'^BM:n

h
k?l' ""X"£Z m* ln centrum 9ele9en riant aPPatement met c.v. en 2 bal-

carport en tuin (p. opp. 333 m 2). Ind Ruime hal toilet kei\ !e Verd': 3 sla!?k ?- m-od,2me-badk,k!^ kons. Ind.:ruime entree, 2 toiletten, 2 doucheruimten, 3
woonkr. metoA, luiekeuken metapp. serre i'F^nTJ^^ slaaPkrs- studie' waskeuken, moderne keuken met
1e Verd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligb , v.w., 2e toilet, u^'iit V^Q^n 'kf aPP- woonkamer ± 32m2. Aanv.: i.o.
2e Verd.: grote zolder. Pand is voorzien van dak- en vraa9P"ls-/ 'o»oou,-k.k. Kooppr.: ’ 185.000,-k.k.
spouwisolatie, rolluiken en verkeert in prima staat van
onderhoud. Aanv. i.o. Prijs: ’ 188.000,- k.k. KERKRADE-TERWINSELEN, Oude Maar H
RRiiN<;<iiiM m Goed gelegen halfvrijst. woonh. met cv., garage en l»_-_„_«f|.._»--*»l i_ÏÏSSS&m*. nab„ centrum gelegenwinkel-woon" thSïïïS BOUWIUIVeIS
&Vïï_rSrïSS3S^ÏÏ^ ÏS£SSSEE?" AMSTENRADE.,B.P.AchterdenHo,, S |
een magazijn. Terwijl het woongedeelte op de begane vw'fn 2e

kto,let'be_? ng'Vaste traPnaar slaapkr cv.- Q gunstige lokatie worden royale bouwkavels
grond ca. 2 woonki., keuken bevat: en opde veTdie £?-K'IZTo"" aangeboden voor de bouw van landhuizen en vrii-
pingen 6 slaapkrs., badk. en zolder. Meerdere gege- B??.'ï 1«o nnn _ k staande woningen. Oppervlaktes vanaf ca. 340 m 2.yens en prijs op aanvraag. rr' lsB' osuuu'

_
XX- Koopprijzen vanaf’ 51.410,-.

GELEEN,Venbeek S TERW|NSELEN piusst,aat u BOCHOLTZ H
mooi' Z^ad^'oa'^Tnd0

o a""^ I^Top-n In wSrLt gelden "kelpand met zelfstandige [_ het prachtige nieuwbouwplan 'Kerkeveld' bemidde-
hffimpnfoh .w 1slaaSkr hobb^ufmte boyenwoning. Percl>pp. 204 n?. Pand ook bereikbaar wij bij de verkoopvan een bouwkavel. Opp.403 m 2_££ i' X££ ii^l3_!oQOslaaPkr-nobbyruimte- vanuit deTunnelstraat Uitbreidingsmogelijkheden vol- Bestemd voor bebouwing met bung. tandh. of vrijst.

Aanv.. 1.0. Vraagprijs, ’ 132.000,-k.k. doende ganwezjg Tota|e inhoud
a

circa
a

Brjo m3. Goed gezinswoning. Pnjs ’ 52.060,-k.k. mcl. BTW... _ . . _ onderhouden. Direct te aanvaarden, ’ 165.000,-k.k.GELEEN, Begoniasingel S GELEEN, B.P. "Dassenkuil" SRoyaal enrustig gel., halfvrijst. woonh. metcv kelder, 0 zeer destand ge|egen diverse bouwkavels voorgrote garage en berging en mooie tuin, rolluiken. Ind. landgRAAF, Hoogstraat H vrijstaande en halfvrijstaande woningen. Opp.:v.a. 215o.a: keuken, bijkeuken, woonkr. met houtenvloer luxe Goe(j , WOQnh me, en ote t(jjn m- |js. v a { 36500,. v.o.n.badkr. met ligb. en v.w., 3 slaapkrs., zolder bereikbaar |nd. 2geld|rs haj,,oi|et| badkr. m
a
e, |igab., v.wa,woonkr.

middels vastetra^Aanv.: i.o. (± 38_.., keuken., e Verd.: 2slaapkrs. Aanv. i.o.Vraagpnjs: ’ 119.000,-k.k. Prijs: ’ 100.000,-k.k. -_ ,
HEERLEN-WELTEN H 1111111
Uitst. gelegen patio-bungalow met cv, garage en tuin. LANDGRAAF, Hoogstraat H
(perc.opp.: 346 m 2). Ind.: ruime entree, woonkr. met Nabij centrum gelegen woonh. metcv., berging en bin- MELICK, Edmond Jasparstraat S
0.h., keuken met app., bijkeuken , 4 slaapkrs., badkr. nenplaats. Ind.: o.a. entree, toilet, ruime woonkr., keu- Halfvrijst. woonh. met cv., garage en tuin. Ind.
met ligb., douche, dubbele v.w. en 2e toilet, berging, ken, badkr. met douche en v.w. 1e Verd.: 2 ruime 0.a.: woonkr.,keuken, 4 slaapkrs., badkr. met lig-

.- Pand verkeert in zeer goede staat van onderhoud, slaapkrs. Geheel verkeert in goede staat van onder- bad, zolder. Aanv.: direct. Huurprijs: op aan-- Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k. houd. Aanv. i.o. Prijs ’ 85.000,-k.k. vraag.

S - Inlichtingenkantoor Sittard _h____M_| Ü_7VH - Inlichtingenkantoor Heerlen ]

_
Taxaties-Verzekeringen I^L l __■_____: I Wëm L__C
Hypotheken-Financieringen __P___m W |_k I
2erkTagenJ9e(S-i7.30 uur makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerien
koopavond tot21.00 uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490-11611
zaterdag 10.00-14.00uur 6411 AT heerien - van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746

/

*BWHM________RR_H__l_____________________^

■gemakkelijk wonen voorlM
-____

______

lß__M^9__ _____M__R_s______3!%- —-* —. '^Éfe **"*. '!___«______ I____h

''"f^Br**

i|l' s Mo»»1"' II IHLJP' ï_RP^___a__ll
■1 ■ "-■■^tï&ËM __*-*"^^!!____ ___P__l J_^^Z^^^E|H

__Md^ii■ i lür^*11M^*^*^^^^^*^^^^^^^ SH^^^sE__3B3_il^%!S_c___p^WPr^jp^^ MHSS3SBHP'

tlt ' ' I L3©Ven 1" Heerlen, plan 'A gen Giezen', is met de bouw van een
~. \mmvJ am\ lease van patiobungalows gestart. De oplevering is

U ■?==■* 1 _ )8J f ; 2 ruime slaapkamers, waarvan één met toegang tot de

11 Netto maandlast ca.’ 789,— bij 100% financiering.

S.V I Makelaardij onroerend goed Hypotheken Verzekeringen f l\lI M M #^W f(r ** __________-B9Vffr^^^^l

et innetna . ImiTiiv^
Stienstra Makelaardij BV Q^^aSJMHÉÉjÉ Pfflf^R JUL3!'!- 1 ■ IKruisstraat 56, 6411 BW Heerlen I W.M tf'. lWItf'lV^ft^TfrTM

Maandag t/m vri|dag geopend van 900 tot 21 00 uur ________rp|l_tyi__ Jl^yjyßSiß-i*"^-^^^
«■, Zaterdag van 9 00 tot 18 00 uur -"~
I . , , ______________

ap 1

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii
HOENSBROEK

j» ’ 135.000-k.k.
J|S_*a___________ ■ Halfvrijst. woonhuis, -SB

l^pTScJ'l.Jte^»,' bir 1981, geïsoleerd.
as fc BB H--Q I 'nd hal' woonkamer

I met halfopen keuken :I 8.20x5.64/3.55, terras —I + tuin, garage |I 6.00x3.00. 1everd: 3 ■— I slaapk., badkam. met
! douche en vaste wastafel. 2e verd.: zolderruimte.— Aanvaarding in overleg.

| I | HEERLEN (De Erk)

' Prijs op aanvraag

| verd.: 4 slaapk. en fraaie badkam.
55 Aanvaarding vrijwel direct._-^^MBB| HEERLEN

x^^tMÊ I nabi] centrum
I ’ 125.000,-k.k.ï Halfvrijst. woonh. met SS

___= SgMf .<:* I c.v. Ind.: hal, toilet, j
I woonkam. 8.00x3.60, j
I keuken, terras, tuin en :I berging. 1e verd.: 4 -5____ I slaapkam., badkam. ___:

sa I ________■ met ligbad, douche, —vaste wast. en 2e toilet. 2e verd.: zolder, te bereiken via j
vliezotrap. Aanvaarding in overleg.

HEERLEN-NRD.

3slaapk. + badkam. 2e verd.: hobbyruimte te bereikenvia >
SS vaste trap._____ Aanvaarding in overleg. —kerkrade-w.= "____#! I ’ 119-000-k.k. __=

ém\ I Halfvrijst. woonh. met ;. / 1 1 c.v. en tuin. Ind. sout.: j
_Z-Z mtam *IMË^Ê*~"T*m L- I kelder. Beg. gr.: hal, ~B|__^bS I woonkam. 36 m 2,keu- SB

Rfflp I ken, douche, bijkeu- ■
I ken, tuin + overdekte __S
I doorgang. 1e verd.: 4 s—

as --■-^^^^^^^■ii^^^^M slaapk. 2e verd.: zol-
SS derruimte.
SS Aanvaarding in overleg. "S!

_« VOERENDAAL
ÉL _■ (RANSDAAL)

=S . __j ~, ’ 345.000-k.k._______ __ t Vrilstaand landhuis asjjapl met huiswei. Ind. -----■k sout.: garage voor 2 ■~'I auto's, provisiekelder. Si
I Beg. gr.: hal (over- asI loop), woonkamer met —marmeren vloer en== open haard 8.60x5.70/4.20, terras (voorzijde balkon), =5dichtekeuken met complete installatie,bijkeuken, tuin met :

jSE optimale privacy, tuinhuisje 10.00x4.00. 1e verd.: 3 slaap- ==kamers, badk. metligbad, douche, vaste wast. en 2etoilet, as
2e verd.: zolderruimte en hobbykamer, grondoppervlakte ■= ± 2500 m 2.
Aanvaarding in overleg.

H Woning of bedrijfspand verkopen? [
Makelaar Ernens kan u

| van dienst zijn.
Geen verkoop - geen kosten.

Maak vrijblijvend een afspraak.

" Makelaar o.g. " Taxatlea

" Bedrijfaobjacten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

jmakelaardij _|
Hoolstraat 42, Voerendaal

Tel. 045-752142
iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiHimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliË

KUNSfSTOFMHArÏDHOUT

GmbH
v.Siemens-Str. 6 , CJR.
Geilenkirchen mjr-ij
Gewerbegebiet I lij {I !|_W.02451JMI69J[_jUIU|

Ramen

" Deuren
\ I RolluikenIJ; Zonnescfcermen

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
tel. 045-322728

1111111111111111111111111111111111111111111111111l

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave'

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658
■■■■■■■■«■Mi
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

PARTIJ/WITTEM
Keurig onderhouden MODERN WOONHUIS met gas-c.v. en tuin
m. berging + mog. garage. Ind.: hal, keuken, woonkamer, 3
slaapks., badkamer, ruime zolder (vaste trap), ’ 130.000-MAK.
PREMIE ’ 27.500,-.

KLIMMEN/BARRIER
RUIM HALFVRIJSTAAND WOONHUIS op 2265m2 grond met op-
rit en achtergelegen opslagloods/bedrijfsruimte. Prijs op aanvr. in
overleg.

MAASMECHELEN BELGIË
Degelijk gebouwd STATIG VRIJSTAAND HERENHUIS op ruim
4000 m2grond. Ind.: kelders, hal, keuken, eetkamer, salon, 4ruime
slaapks., badk., ruime zolder (vaste trap), ’ 259.000-k.k.

NU UW />^^B\woNme^^^^mm%
| aantrekkelijke^--^s^ss 1 i■J Premie A subsidie V^^^^wi

m\^mmmW^k^'A^7''////^ IW/m tyÊkWiWÊ&m
W/f/..AVtËmy^SSSSmSmm^^m 9̂tmm'

BffMit."" _s______§^3-1= SHffifr^^n!tß—---<i_r^_^jJ_l^_{^3fciß
______ evfflit l „Uil II!' !■ |||__S^g^___i®K^*Ïl

■ilwïPf*?! fi ?_iE=psdfia __HMJË__^_'p-^_*i
____§-_-_-_-________ _____E_______sS_k v *■*____"_? *wiH^/\ ___r ■*

■___________________. '^j"-.lV________É

Als u kiest voor deze " Komfortabele, grote "''fraaie Premie A koop- ving
woningen, dan kiest u " voor- en achtertuin
voor kwaliteit! " dubbele beglazing
Bij vele kopers bleek dat «hardhouten kozijnen
één blik reeds voldoende " vaste trap naar 2e verd
was om overtuigd te zijn " 3 ruime slaapkamers
van de volgende voor- " uitstekende isolatie
delen: " zeer goed te bereik^
" Met via het rijkswegermet

G.I.W. £W± „
garantie 313 Prijzen v.a f. 132.600,- v.o^

max. premie Af. 44.000,-
Hypotheek f. 88.600,-

OPEN HUIS indeKIJKWONINCi
RIETVELDSTRAAT 43 te HEERLEN et,
ZATERDAG tussen 14.00 en 16.00 ujjjj

| mJi _--B--________i_______________________ï_B^

LANDGRAAF (Übach o. Worms) -
te k. rustig gelegen zeer goed HMBH ËS_aii-_____i_.,__Londerhouden tussenwoning.
Ruime gezellige woonkamer, keuken, ~'^sè^fe
voorraadkelder, berging, badkamer, 5-_-

I tojlet, 3 slaapkamers, cv., betegelde
woonkamer en keuken, achterzijde
geheel voorzien van rolluiken.
Deze woning moet u gewoon fl
bezichtigen. HJB
Vraagprijs ’ 97.500,- k.k. *"*£ -Aanvaarding In overleg.

>y'a\^taama. | Fraaie woningen met een

'^F aÊËê fi!* 1/ Deze woningen zijn ook
iÉ&tS-3 'ObS ' - iel- financieel gezien zéér geschiKt

NIEUWENHAGEN l^j
Mooie halfvrijstaande premie 'y^/^-==?&^\ \A-woningen met berging (garage is '"OllïiP^f'T" 1 Amogelijk); max. rijksbijdrage | |tED L-j|r^
Voor 2-verdieners zijn ook * ' jmogelijkheden tot financiering zelfs fc''J___frn_rra_ii ■ .' j, **" Aals u géén subsidie zou krijgen. ''^9% IJy^k^S^^^^iÉfe^^
Bel nu! m^Ê^mWk%^^

Bemiddeling in Don:
/Omf/'/mmmfl'{m/AMJ °nr°erend goed - Stuur mij informatieQNBHBr ssr■ overwon,n9(en) ,e: ■■■::/■■wwi___r TeL 04754-85999 Naam:"::::::::.::::::.::

(zaterdags van 10.00 - £dre,s: -
13.00 uur geopend) naats

Gelre Gulick Postcode:
Vastgoed bv TeL: V

In een ongelrankeerde qx
Echt: Kerkveldsweg W 29A loppe zenden aan: GelrS,r dn'
Heerlen: Akerstraat 96A lick Vastgoed b.v. AnW<*"

* 20004, 6100 AA Echt.

Limburgs— \ITGDGD^II_LAI|--
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m IbslbehoeVe Van de verP|ee9k|inieken "Klevarie" en "De Zeven Bronnen"»aat op zeer korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor een

\ Medewerker medisch secretariaat (m/v)
«^

°or 20 uur per week.

(Iu nieuwe medewerker zal worden belast met de volgende werkzaamheden:
\ __ het verrichten van alle voorkomende type- en kopieerwerkzaamheden;

) __ net bijhoudenvan onderdelen van de patiëntenadministratie;
fl __ net beheer van het medisch archief;

het voorzover noodzakelijk overnemen van taken bij afwezigheid van de
J nnedisch-secretaresse.■ i^ctie-eisen:M[ Aan ri
' . * nieuwe medewerker worden de volgende eisen gesteld:een afgeronde opleiding in de medisch-secretariéle richting minimaalI _ MEAO-niv.;

enige jaren ervaring in een soortgelijke functie, met name kennis van1 __ Medische terminologie is van belang;I - ervarina in het werken met tekstverwerking (Word Perfect);zelfstandig en accuraat kunnen werken alsmede beschikken over goedeI - J^1"*30*1-101© eigenschappen;
bereid zijn om - bij afwezigheid van de medisch-secretaresse - hele dagen3 __ re werken;
'eeftijd tussen 25 en 35 jaar.

I j*eidsvoorv.aarden:
net salaris voor deze functie bedraagt (bij een volledig dienstverband)gA _ niinimaai ’ 2055- en maximaal ’ 2993,- bruto per maand:"H ac IZA-ziektekostenverzekering en de Algemene Burgerlijke Pensioenwet zijnU _ von toepassing;
eQn rechtspositieregeling analoog aan die van de Gemeente Maastricht isvan toepassing.

I(i-^9^®"00060 kunnen binnen 7 dagen solliciteren door een brief te sturen■ n: Stichting Burgerlijk Armbestuur Maastricht, Postbus 241, 6200 AE Maastricht. *■ Hoofd Personeelszaken.
STICHTING BURGERLIJK

j- ARMBESTUUR MAASTRICHT/^l__k\ De verP'eegklinieken "Klevarie" en "De Zeven■ V ■ Bronnen" ressorteren onder de Stichting Burgerlijk■l I I Armbestuur, die tevens deI mmW A bejaardenverzorgingstehuizen "Molenhof en-... ' *<c^» ~^J "Lenculenhor beheert. 22966.

Hik
WONINGVERENIGING 'GELEEN'

part-time

j HUISMEESTERS m/v
j. ten behoeve van haar flatgebouwen

in het centrum van Geleen.
Onze voorkeur gaat uit naar personen die, naast de bewaking
en het toezicht op de gebouwen, in staat en bereid zyn in
voorkomende gevallen kleine klusjes op te knappen.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij bereid zijn om aldaar te
gaan wonen.

Deze funkties vergen een groot gedeelte wachtdienst alsmede
het houden van toezicht c.g. het handhaven van rust en orde
in de gebouwen.
Wy denken daarbij aan personen in de leeftijd van ± 50 tot 60

* jaar en bijvoorbeeld vervroegd gepensioneerd zijn.

, Salaris overeenkomstig de CAO voor personeel in dienst van
Woningcorporaties.

i| Schriftelijke danwei telefonische aanmeldingen worden gaarne
I' binnen een week na het verschynen van dit blad ingewacht by. de Woningvereniging 'Geleen', Hofdwarsweg 45, 6161 DE
P V Geleen, telefoonnummer 04490-88888. 22.59.vv/ ■ — .—I

L-, jn\ VZ/MOURIK-theelen
JWk-TheelenB. V, gevestigd te Echt, houdt zich bezig met

IbrZlteiten op het Qebied van engineering, fabricage en montage van
t^ucten c.g. projecten ten behoeve van de industrie in het algemeen
0 *an de chemische en petrochemische in het bijzonder.

worden complexe projecten verzorgd voor o.a.
en overige overheidsinstanties, met name

sluizen, enz. Tevens worden in het kader van
Ui

v&ngenoemde aktiviteiten onderhouds- en servicewerkzaamhedenGevoerd.
r\

de toename van onze aktiviteiten hebben wij
features voor ervaren:

s PIJPFITTERS- APPARATENBOUWERS
s CONSTRUCTIEBANKWERKERS- AA- EN E-LASSERS (Rö-niveau), bieden wij voor schoolverlaters met eenrS/MTS-opleiding Werktuigbouw een goede
lartpositie voor hun toekomstige loopbaan.

is er een vacature voor een:

* LASSERSBAAS/INSPECTEUR
Instrueren, opleiden en inspecteren van onze lassers in alle
voorkomende lasprocessen.

V
est: * Eigen vaardigheid in de diverse lasprocessen.

* Kennis van de theoretische aspecten.
* Vermogen om eigen kennis op anderen over te brengen.

entingen: Mourik-Theelen BV
t.a.v. dhr. P. Buys
Postbus 17
6100 AA Echt
04754-82900

Q(_|j 229641
"eve uw sollicitatie eveneens te richten aan bovengenoemd adres.

tI7MOURIK-theelen [f

Voor onze afdelingTransport vragen wij een

opzichter uitvoering HS-stations
Kenmerk: TP/OHS
De afdelingTransport is bij de PLEM verantwoordelijkvoor het transport van elektrische
energie onder spanningenvan 380-150-50- en 10kV.
Taken: het onderhoud en beheervan transportinstallaties; oplossen van storingen aan
deze installaties; leidt deuitvoeringvan nieuwbouw-en uitbreidingsprojecten;kan naeen
aantal jaren doorstromen naar defunctie van chef uitvoeringHS-stations waarbij dever-
antwoording over één der 4 regio's van de sectie Onderhoud aan hem wordt toever-
trouwd; voor defunctie geldt deverplichting opzeer korte afstand van het Provinciaal
Centrum teRoermond woonachtigte zijn.
Vereist: HTS-electrotechniek(energietechniek); kennis van werktuigbouwkundigezaken;
leeftijd 25-30 jaar.
Salarisuitloop: in defunctie opzichter uitvoering HS-stations max. f 5.516,-.
Standplaats:Roermond (Provinciaal Centrum).
Inlichtingen: de heerF. Somers, afdelingTP, 043-855784of personeelsconsulentdeheer
S. Janssen, 043-855574.

fIH-^m __f^__k| ___"_____. _fl De NV Provinciale Limburgse Elektriciteits-Maatschappij teI ■■ I* Mm Maastricht draagt als openbaarnutsbedrijf zorgvoor transport
I I marngWI llfl en distributievan de elektriciteit in het overgrote deelvan
m^^^^^^^* __| U W \\J I Limburg De PLEM heeft circa 1150 personen in dienst.■ ■■_■ ■_____■ I ■ verspreid werkzaam over de gehele provincie.

Sollicitatiebrieven: in de rechterbovenhoekvoorzienvan het kenmerk kunt u, tot 14 dagen
na publicatie in dit blad, richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken,
postbus 3920,6202 NX Maastricht.
Onze vacatures staan voor mannenen vrouwen open.

i - —~—~~~T"_^—~~~"———-——

) Postbus 6094, 5960 AB Horst
Fabriekstraat 7, 5961 PK Horst
Telefoon: 04709-4222

SPIRAL
' RECLAMEVERSPREIDBUREAU

In onze verspreidorganisatie hebben wij plaats voor een:

ACCURATE AGENT
CONTROLEUR m/v

Tot de taak van deze agent/controleur behoren o.a.- het controleren van huis-aan-huis verspreidingen in de
regio Kerkrade/Landgraaf;- het contact houden met onze bezorg(st)ers;- het aannemen en instrueren van nieuwe bezorg(st)ers.

Voor genoemde werkzaamheden op free-lance basis
zoeken wij iemand die de beschikking heeft over veel vrije
tijd.
Onze voorkeur gaat uit naar gepensioneerde
politiefunktionarissen.
Men dient in het bezit te zijn van een auto en telefoon.
Tevens vragen wij:

ACCURATE
BEZORG(ST)ERS

voor het wekelijks huis-aan-huis verspreiden van
weekbladen en reklamedrukwerken.
Minimum leeftijd 15 jaar.
Goede bijverdienste.

Voor de funktie van agent/controleur gaarne uw spoedige
schriftelijke reakties aan de direktie van Spiral BV, Postbus
6094, 5960 AB te Horst.
Aanmeldingen voor bezorg(st)ers telefonisch tijdens de
kantooruren. 229577

[TECHNISCHE SCHOOI.

pV R.K. Technische School
L Pastoor Jacobs

Rijksweg Zuid 70
S ITTAF» □ 6134 AD Sittard
vraagt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding

A. Een docent koken m/v- taakomvang 23 lessen;- uitbreiding tot een volledige weektaak behoort
tot de mogelijkheden;- de lesssen hebben betrekking op Praktijk en
Theorie, 3e leerjaar afdeling Horeca én op
leerjaar 2 (Algemene Oriëntatie).

B. Een docent koken m/v- taakomvang 8 lessen;- de lessen hebben betrekking op Praktijk en
Theorie
leerjaar 3 en 4 van de afdeling Horeca;- Op de vacature zijn de DOP-voorwaarden van
toepassing (sal. max. schaal 7.3);- combinatie met vacature A is mogelijk.

Inlichtingen worden verstrekt door de directeur vande school, de heer J. Hawinkels.
Sollicitaties kunnen vóór 9 september a.s. wordengericht aan het bestuur van de school, p/a Rijksweg
Zuid 70, 6134 AD Sittard. 229393

ROMBOUTSCOLLEGE
RK. Scholengemeenschap
Atheneum-Havo
(Schoolstraat 16), Postbus 260
6440 AG Brunssum, tel. 045-258616

vraagt met onmiddellijke ingang
DOCENT (M/V)

GODSDIENSTLEER
26 uur, ter vervanging wegens ziekte,

en

per 1 november, indien mogelijk eerder
DOCENT (M/V)

ECONOMIE en
BEDRIJFSECONOMIE
28 uur, 1e graads; deze vacature ontstaat door
ontslagneming docent.

Schriftelijke sollicitaties onder opgave van
opleiding, behaalde diploma's, staat van dienst
en referenties aan de rector, drs. H.M. Disco.

Gevraagd met spoed

CHAUFFEUR
met chauffeursdiploma. Ervaring in
vleesvervoer strekt tot aanbeveling.

VERHEY VLEES
229253 tel. 045-243838 Nuth.

F_gFl_ _ ~l

- Abtellung Rohrleitungsbau -
Wir sind ein tührendes, mittelstandisches Untemehmen mit
ca. 300 Mitarbeitern und vorwiegend im Großraum Aachen
t__tig.

Wir suchen einen erfahrenen Ingenieur/Techniker als

KALKULATOR
für den industriellen Rohrleitungsbau

Wir bieten eine leistungsorienberte Vergütung, betriebliche
Altersversorgung und ein angenehmes Betriebsklima.

Sic sind interessiert ?

Darm senden Sic uns bitte Ihre aussagetahigen Bewer-
bungsunterlagen mit handgeschriebenem Lebenslauf.

LUBE & KRINGS GmbH
Oststr. 39 - 5120 Herzogenrath-Kohlscbeid - z.Hd. Herm
Naatz - Tel.: 0949-241-166991

A^thuiszprgbureau
zuijdwijk

vraagt met spoed gediplomeerde

VERPLEEGKUNDIGEN
en

ZIEKENVERZORGENDEN
die op afroep beschikbaar zijn t.b.v.

- aanvullende.thuiszorg- kraamverpleging- psycho-geriatrische zorg- verpleging van terminale patiënten
(dag-, avond- en nachtdiensten)

Uitsluitend schriftelijke sollicitatieskunnen in
behandeling worden genomen.

M. Zuijdwijk-Westerik
Willem Kloosstraat 8
6372 JZ Landgraaf

229411

W Scholengemeenschap DeRavensberg vraagr.

f DOCENT m/v
bevoegd voor een combinatie van tenminste tweevan

f onderstaande vakken:
<

biologie Lo natuurkunde
econmie muziek scheikunde

engels nedertands wiskunde

Alhankelijk van decombinatie behoort een volledige
weektaak lot de mogelijkheden.
Indiensttredingzospoedig mogelijk

Inlichtingenin te winnen tv drs. U. Kikken,
directeur.tel. school:04406-15051,

privé: 04490-53660)
Sollicitaties binnen 8 dagen na heden te richten
aan hetbestuurvan de stichting

Katooliek Voortgezet Onderwijs Valkenburg-Houthem e o
Roevoetsstraatla, 6301XV'Valkenburg

È
Scholengemeenschap aaaawawwaamhmj mm
voor mavo en lbo Ê M w M-
Roevoeissiraat 1a WMÈmW MM
6301 XV Valkenburg Lb. _L_9^__M __V ____
Tel. 04406-15051 _-_-_-________■ M

OERRVE-L/BERG gj§
Wir suchen zum sofortigen Eintritt
Maurer
Bauhelfer
Vorstellung tëglich von 8.00-12.00 und von 14.00-17.00Uhr oder nach telef. Vereinbarung.
Baugesellschaft Goertz & Oletf
lm Altwerk 14, 5160 Duren Tel. 09-49242171024

—^^—^——^^-^—^— — |

gS^_ N.V. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG
■^2^_J De N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (W.M.L) teP^^s^ Maastricht verzorgt de drinkwatervoorziening in 67

gemeenten in Limburg. Jaarlijks wordt ca. 73 miljoen m 39 water geleverd aan 330.000 afnemers. Bij de W.M.L
zijn momenteel ca. 410 medewerkers in dienst.

Ons elektrobureau is voor de uitvoerende werkzaamheden verdeeld in
een groep Noord en een groep Zuid. Binnen de groep Noord is plaats
voor een

ELEKTROTECHNISCH MONTEUR
Functie-inhoud:
Het verrichten van allevoorkomende elektrotechnische
werkzaamheden, waartoe in de hoofdzaak behoren-- het installeren, controleren en onderhouden van elektrotechnische

besturings-, meet-, regel- en registratieapparatuur in pompstations
en drukvermeerderingsinstallaties;- het installeren, controleren en onderhouden van
sterkstroominstallaties;- het bewaken en onderhouden van transmissie-installaties;- het verrichten van wacht- en storingsdiensten.

Functie-eisen:- het bezit van het diploma MTS E;- zelfstandig en in teamverband kunnen werken;- het bezit van rijbewijs B;- ervaring met bovengenoemde werkzaamheden strekt tot
aanbeveling;- leeftijd ca. 25 jaar;- bij voorkeur woonachtig in de regio Beegden.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer F. Etman,
hoofd van de afdeling elektrobureau, telefoon 043-217841, toestel 656.
Bij de afdeling produktie-planning en grondzaken is op ons
hoofdkantoor te Maastricht plaatsingsmogelijkheid voor een

MEDEWERKER GRONDZAKEN (M/V)
Functie-inhoud:- werkzaamheden met betrekking tot zakelijke rechten, zoals overleg

voeren met eigenaren en grondgebruikers van percelen waarin de
aanleg van een waterleiding of het maken van een waarnemingsput
is gepland;- uitvoering schadevergoedingsregeling Verordening
Grondwaterbescherming Limburg.

Functie-eisen:- middelbare agrarische opleiding;- praktische kennis van de agrarische bedrijfsvoering;- goede contactuele eigenschappen;- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;- in bezit van rijbewijs B;- leeftijdsindicatie: tussen 30 en 35 jaar.
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het hoofd
produktie-planning en grondzaken, de heer ing. L. Schrijnemaekers,
tel. 043-217841, toestel 650.

Salaris
Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring.
Opname in hetAlgemeen Burgerlijk Pensioenfonds.
Ziektekostenregeling volgens IZA-regeling.
Rechtspositie volgens de collectieve arbeidsovereenkomst van de
Werkgeversvereniging Waterleiding Bedrijven.

Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van deze
advertentie aan de N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg, t.a.v.
afdeling personeelszaken, postbus 1060, 6201 BB Maastricht.

JF?\ SAMENWERKINGSVERBAND

fJ^A HEUVELLAND
<///)/} Het Samenwerkin9sverband Heuvelland is een3j \f\ tr^ Jj^\ 'nte9raal samenwerkingsverband van de gemeenten_ Eijsden, Gulpen, Maastricht, Vaals, Valkenburg a/d

Geul en Wittem.
Per 1 januari 1987 is de rijksregeling basiseducatie in werking getreden. De regeling
verstaat onder basiseducatie, activiteiten die volwassenen in staat stellen kennis,
houdingen en vaardigheden te verwerven die strikt noodzakelijk zijn om persoonlijk en in
het maatschappelijk verkeer te kunnen functioneren.
De planning en de programmering van de hiervoor bedoelde activiteiten zijn in eerste
instantie een zaak van het educatief beraad. Dit beraad moet worden samengesteld uitpersonen die afkomstig zijn uit:- de organisaties en instellingen die bij de uitvoering van de basiseducatie betrokken zijn;- organisaties die anderszins een belang hebben bij de basiseducatie, zoals hetbibliotheekwerk, werkgevers, werknemers en doelgroepenorganisaties.
De gemeenten in het Heuvelland streven naar een regionale aanpak van de RijksregelingBasiseducatie en zijn voornemens een Educatief Beraad Basiseducatie voor de geheleregio in te stellen.
De Rijksregeling Basiseducatie richt zich in haar algemeenheid op volwassenen met eeneducatieve achterstand. Als bijzondere doelgroepen zijn te noemen: vrouwen, culturele enetnische minderheden, gehandicapten en ouderen.
Ten behoeve van het Educatief Beraad Basiseducatie wenst het bestuur van hetSamenwerkingsverband Heuvelland in contact te treden met:
1 . onafhankelijk voorzitter;
2. personen die de doelgroepen in de

basiseducatie kunnen representeren.
Van kandidaten (v/m) wordt verwacht dat zij:- op de hoogte zijn van relevante beleidsontwikkelingen in de volwasseneneducatie, in hetbijzonder de basiseducatie;- op de hoogte zijn van de regionale situatie, in hetbijzonder de doelgroepen in de

basiseducatie;- affiniteit hebben met de programma-inhoud van de basiseducatie;- bereid zijn overdag te vergaderen.
Zij die via andere wegen te kennen hebben gegeven in het Educatief Beraad Basiseducatiezitting te willen nemen, behoeven naar aanleiding van deze advertentie niet opnieuw tereageren.
Zij die het Samenwerkingsverband Heuvelland wensen te attenderen op mogelijkekandidaten, worden verzocht dit kenbaar te maken.
Nadere inlichtingen kunnen u worden verstrekt door de portefeuillehouder Breed Welzijnvan het Samenwerkingsverband Heuvelland, de heer drs H.J. Kaiser, burgemeester vanMargraten.
De leden van het Educatief Beraad genieten de bij het samenwerkingsverband
gebruikelijke onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen Sollicitaties kunnenbinnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad worden gericht aan het dagelijks bestuurvan het Samenwerkingsverband Heuvelland, postbus 544, 6325 ZG Berg en Terblijt.
~""^^«.^^ m̂m___,________________

y y y y ___________h__________________________________h__h__^

SCHOTMAN ELEKTRO GROEP B.V.
zoekt voor de vestiging HEERLEN

SCHOTMAN ELEKTRO PP H
GROEP is een landelijke
groep van groothandel [)q\ jg/ff)QQ QJ. \ j11"bedrijven in elektro- Z) J

technische materialen voor pTICkfiPXA/PfifOT
de installateur, detailhandel ' ' 'ÜUCVV C' 'en industrie.

Gevraagd wordt:
Indien u meent voor deze " Enig technisch inzicht.
funktie in aanmerking te " LTS of gelijkwaardige opleiding
komen en u de motivatie C.g. ervaring.

daarvoor heeft dan kunt u " Leeftijd 19-23 jaar.
uw sollicitatierichten aan:

schotman elektro Inlichtingen kunt u verkrijgen bij
groep b.v. Dhr. A. Vos, tel. 045 -71 47 41.

Postbus 2743
6401 DE Heerlen

SCHOTMANji * ELEKTRO GROEP

■■himhi y y y y y y y



Onroerend goed te huur gevraagd

Te h. gevr. LOODS of op-
slagruimte min. 100 m2. Tel.
045-210523, na 18.00 uur.
Prof. golfinstructeur zoekt
wegens overplaatsing werk-
zaamheden zo spoedig mo-
gelijk WOONHUIS met 3
slprs. omgeving Vaals,
Maastricht, Heerlen. Huur
tot-/ 900,-. Tel. 045-726569
Te>huur gevr. WOONHUIS
of "bungalow 2 a 3 slaapk,
omg. K'rade of Landgr. m.i.
v. 1 okt. Tel. 045-463387.
Voor een van onze relaties
zoeken wij een huurwoning
of appartement in VAALS. U
kunt contact opnemen met

-;er P.A.J. Franken.
Stienstra Makelaardij B.V.
Tef. 045-712255.

Te h. gevr. Dubbele
GARAGE met stroom. Tel.
045-216703, na 18.00 uur.

Te h. gevr. in midden van Z-
LIMBURG ruim huis of ap-
part. (ongestoff.). Br.o.nr.
B-1781 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Bedrijf zoekt voor een me-
dewerker een gemeubileerd
APPARTEMENT of etage
met vrije opgang. Omgeving
Heerlen. Van 1 september
tot 1 december. Tel. van
9.00 tot 17.00 uur 03406-
-65334.

Te h. gevr. kleine eengez.-
won. met 3 slpks. HEERLEN
-Zuid. Tel. 045-712777.

Onroerend goed te huur aangeboden

Kamer te huur
Kerkrade, Schaesbergerstraat 2.

Nog slechts 1 woon/slaapkamer met medegebruik van
keuken, douches en toiletten. Huurprijs’ 370,- per maand

tincl. voorschotten energie- en servicekosten.
Direct te aanvaarden.

Inlichtingen en bezichtingen
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.

"- Tel, kantoor: 045-417085.

TE HUUR
Maastricht, Maconlaan 26

H^lfvrijstaand woonhuis met garage en 0.a.: hall, toilet,
woonkamer met open keuken, badkamer met ligbad en
tweede toilet, 3 slaapkamers, zolder/hobbyruimte, kelder

en dakterras.
Kale huurprijs ’ 1.250,- per maand.
Te aanvaarden per 1 oktober 1989

Maastricht, Bemelerweg 44A
Woonhuis met 0.a.: entree, cv-ruimte, hobbykamer, gara-
ge, woonkamer, toilet, keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers,

badkamer met ligbad, zolder.
Kale huurprijs ’ 925,- per maand.

Te aanvaarden per 1 september 1989
Maastricht, Bemelerweg 48

Woonhuis met 0.a.: entree, cv-ruimte, garage annex ber-
ging, woonkamer, toilet, keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers,

badkamer met ligbad, zolder.
Kale huurprijs ’ 900,- per maand

Te aanvaarden per 1 oktober 1989
Inlichtingen en bezichtigingen

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50 te 6418 CH Heerlen.
Tel. kantoor 045-417085.

Niet veel tijd verslinden, bij
STADSBEURS zult U het
wel vinden!!!
IJS huur zeer mooi maar
wreral zeer goedlopend
QIFE aangeboden in Kerk-
rjde. Br.o.nr. B-1733 Urn-
bwgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
I*ars. ZIT/SLAAPK. keukencjïbr. van douche, wc te
ggninveld. Tel. 045-254408.
HEERLERHEIDE: te h. ben.Wjjning met tuin, alle comf.
vpor nette oudere heer,
oyS-419144.r&NTOOR/winkel/prakt.
rpbij station M'tricht plusm.
3Öm2 ,043-251974.
»

T?e h. aangeb. luxe 1-pers.
AÊPARTEM. in Hoensbroek
tég. station, huurpr. ’ 500,-,
a*%s-in. Tel. 0949-2405-
-31*1: -TB| h. aangeb. zeer sfeervol
ifjgericht, gezellig CAFÉ,
\«te mogelijkheden, in
Hbensbroek, meer informa-
tfrtel. 0949-2405-72747.
15 h. ETAGE te Hopel, gem.
lyjrkrade, 4 kamers, douche
cjy. etc. ’ 500,- p. mnd.,e&cl.Tel. 045-721081.
tS h. LOODS met oprit 225
rflj. vloeropp., 150 m2ver-ering, 5 mtr. hoog. Ind:
kantoor en wc, ’l2OO,- p.

Pin Landgraaf. Tel. 045-
-18/414188/318708.
huur winkel/woonhuis

rtÊt kelder, in centr. SIT-
TARD. Winkelopp. 80 m2,
zêjsr lage huurpr. lage over-njimekosten invent. en a-
lamt. Rijksweg-C 298, 6161
ËP Geleen.
T-ê huur APPARTEMENT v.ajïeenst. in Eygelshoven ka-
irttuur ’ 500,-. 045-725667
—&_

_ !
te huur Geleen-Oost: groot
gj-Jrenov. HOEKHUIS met
garage. Huurprijs ’ 980,-.
T^l. 04490-54761.
Weg. tijd. verbl. in buitenl. v.
nfcv. '89 tot mrt. '90 te h. in
cèntr. Hrl. luxe gemeub. 4-
kfiirl app. Huurpr. ’ 1.000,-
-pmnd. all-in. Br.o.nr. B-
-1697, Limburgs Dagblad,
Ftestbus 3100, 6401
DP Heerlen.
fé huur aangeboden CAFÉ
te Heerlen (Zeswegen).
Voor inlichtingen tijdens
kantooruren. 045-243900.
f —
(HRSBEEK Woonhuis 2

Ïbte slaapk. geen garage,
750,- p.mnd. excl. Tel.

04493-3440.

Te huur in KERKRADE; rus-
tig gelegen goed onderhou-
den appartementen-com-
plex, ook zeer geschikt voor
ouderen. Een-kamerappar-
tement ’ 322,52 mcl. servi-
cek.; Twee-kamerapparte-
ment ’ 456,32 mcl. servicek.
en ’510,42 mcl. servicek.
De appartementen zijn
voorzien van een individuele
CV-installatie en goed ge-
ïsoleerd. Afspraak voor be-
zichtiging: Dhr. Savelberg,
tel. 045-462605. Inschrijving
onder vermelding van naam,
adres woonplaats en ge-
zinssamenstelling naar:
N.S.A.W., postbus 741,
5201 AS 's Hertogenbosch,
tel. 073-120911, Mevr. A.
Oerlemans.
KERKRADE-Bleyerheide
luxe gezinsapp. met 2 slpk.,
’625,- p.mnd. excl., huur-
subs. mog. Tel. 04499-3026
b.g.g. 06-52980477.
In Centr. MAASTRICHT in
monument. Pand 1e verd.
Gr. luxe app., ruime hal,
woonk., eetk., keuken,
badk., 3 slp.k's, toilet. Per 1
oktober ’ 1.350,- excl. Br.o.
nr. B-1790 L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
LOODS 50 m2en 100 m2te
Schaesberg. Te bevr. na 12
uur. Tel. 045-311288.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoft, zit slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’ 95,- p.w. Inl. na
19 u. 045-223482.
Te h. centr. Heerlen mid-
denst. WONING op pr.
stand. 3 slpks, badk. voor-
en achtertuin. Br.o.nr.
B-1757 Limburgs Dagblad,
PB 3100, 6401 DP Heerlen.
Te huur HEERLEN-ZUID,
Bautscherweg 46A, kleine
woning (alles begane grond)
met gar. en tuin, cv. Ind.:
keuken, gang, woonk., 1
slpk., badk. (douche), toilet
en bergkast. Huurpr. ’ 550,-
-p.mnd. Inl. uitsluitend vol-
gens afspr. G.J.H. Roebroek
Parallelweg-Zuid 15, 6336
VP Hulsberg-Nuth.
Te h. HEERLEN plusm. 500
m. van centr. stat., bedrijfs/
opslaghal, 450 m2en div. e-
tageruimtes van 200m2 tot
400 m2. Tel. 045-750531/
419905.
Kamers te huur met volpen-
sion te HOENSBROEK. Tel.
045-214804.
Te huur in HULSBERG kl.
woning voor werkend stel.
Inl. 04406-13336.

Onroerend goed te koop aangeboden

Gentiaan, in Landgraaf, rand Hoefveld op
j;plm. 1.000 m2grond. Pr. ’ 298.000,- v.o.n. mcl. grond.

Hamar. Info tel. 045-210719.
■£

Te koop
Cafépand

te Schinveld, Brunssumerstr. 8. Geen brouwerijverpl. Ook
voor andere doeleinden gesch. Inl. Scholl. 04746-1285
tussen 9.00 uur. en 18.00 uur. ,

______ ÉmmWWr\£am<maaaaa w- __
MML MM***
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Landgraaf-Nieuwenhagen
Aantrekkelijk geleg. vrijst. woonhuis, voorz. van c.v. met

twee garages, mooie voor- en achtertuin met veel privacy.
Ind.: Beg. gr.: Woonk. met parketvl. opp. plm. 40m2, stud.-

kmr., hal, toilet, keuken, bijkeuken, berging.
Verd.: Vier kamers met muurkasten, badkmr. met 2e toil.

Recent nieuwe dakbed. met isolatie, voorzetramen.
Prijs ’ 265.000,- k.k. Tot. opp. 924 m2.
Inl.: Makkelaars- en taxateurskantoor

VAN WERSCH B.V. Mak. O.G.
Stationstraat 54, 6461 EJ Kerkrade. Tel. 045-452234.

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.

Riante patio-bungalow
Aambos-Heerlen

Nog slechts één fraaie bungalow vlak nabij het centrum,
uitgevoerd in witte steen en voorzien van alle luxe. Prima
indeling o.a. L-living 42 m2, keuken, bijkeuken, luxe bad-

kamer, 2 of 3 slaapkamers, garage, patio tuin.
Prijs ’ 285.000,- v.o.n.

raMakelaardij 0.g., Taxaties, ■____.__■Hypotheek — Adviescentrum

«_#*■ l!i_M Ruys de Beerenbroucklaan 28 M\/N^CICIL IHC. 6411G8 Heerlen I\VM
"^" Tel.: (045)715566 MAKELAAR

Üwilt een huis kopen? IDEAAL HUIS
U wilt Uw huis verkopen? v. jonge starters ’ 116.000,-

Vraag vrijblijvend info. k.k. in mooie wijk (1981),
fN n/"\r.rl ruime woonk., slpks, badk.

goed en premie. De koffie staat
moatcrhannii klaar, komt dit zien. Schaes-maaiSCndppiJ berg Tasveld 21. 045-

JaC Stel 322217.
Verzekeringen - finan- OliiK
cieringen - hypotheken. L/lUU

Schelsberg 132, Heerlen. omg. Aken, vr.pr. 12.000,-
Tel. 045-721866. DM. 09-49-2451-67679.

U wilt iets kopen maar u
heeft geen tijd, dan komt U 'het beslist bij STADS-
BEURS kwijt!!!
Zaterdag 2 september as.
verschijnt het Limburgs
Dagblad huis-aan-huis in de
gehele Oostelijke- en Wes-
telijke Mijnstreek (Cebuco-
gebieden 45 en 49) in een
oplage van 192.000 exem-
plaren. Dat betekent: zater-
dagmorgen 2 september het
Limburgs Dagblad bij zon
110.000 huishoudingen
EXTRA in de bus, ZONDER
EXTRA KOSTEN voor u!
Haak dus op zaterdag 2
september in met uw adver-
tentie! Bel voor meer infor-
matie of uw advertentie-op-
dracht 045-739380. Extra
oplage, extra bereik, géén
extra kosten!!!
VAKANTIEBUNGALOW te
k. te Noordwijk. Compl.
inger. v. 4 pers., tel. aanw.
Riant gel. Tel. 045-716647.
Te k. gevr. BOUWGROND
voor vrijstaand woonhuis,
tel. 045-318549.

"Uw ideale hypotheek
staat nooit in dezekrant'

Objectiefkunnen kiezen uit deruim 500 hypotheek-varianten,
behoeft een passie voor de kleine lettertjes. Schakel daarom
De Hypotheker in.

4 Hij biedt U op één adres een verrassend helder overzicht van
alle hypotheekvormen en -aanbieders. En hij rekent u gratis

f^ voor welke hypotheek het predikaat ideaal verdient. Op basis van
f kennis en ervaring. Want de jaarlijks ruim 50.000 hypotheek-

adviezen zijn daarvoor een onmiskenbare garantie.

( _Na Venlo 077 - 547000
1^ Sm Maastricht 043 - 255252

Roermond 04750 - 18817
I Jk^ 1 Heerlen 045 - 715354

"L^V^N* DeHYPOTHEKER
* % . PAS DAN WEET U HET ZEKER

De Hypotheker. De grootste onafhankelijke hypotheekadviseur van Nederland

Zaterdag 2 september as.
verschijnt het

Limburgs Dagblad
huis-aan-huis

in de gehele Oostelijke- en Westelijke Mijnstreek (Cebuco-
gebieden 45 en 49) in een

oplage van 192.000 exemplaren
Dat betekent: zaterdagmorgen 2 september het Limburgs
Limburgs Dagblad bij zon 110.000 huishoudingen EXTRA

in de bus, ZONDER EXTRA KOSTEN voor uil!
Haak dus op zaterdag 2 september in met uw advertentie!

Bel voor meer informatie of uw advertentie-opdracht
045-739380.

Extra oplage, extra bereik,
géén extra kosten.!!

Riemst (Vroenhoven)
Maastrichterweg: Zeer ruime semi-bungalow met inpandi-
ge garage, uitgestrekte tuin met gemetselde shop en open
berging. Optimale privacy! Perceeloppervl. 4050 m2.

Vraagprijs ’ 285.000,- k.k.
Makelaarskantoor Ruber, 04498-51900.

Brunssum
Cafépand met woonhuis. en tuin, op uitstekende ligging. Prijs slechts ’ 95.00^0,- k.k.

Livac BV
Brugstraat 19, Sittard. Tel. 04490-10855.

Aannemersbedrijf Renobouw BV
Voor al Uw verbouwingen en nieuwbouw.

Tevens specialist in
Kunststoframen

Markt 21 A, Kerkrade. Tel. 045-462700.
"". *J> ■■ ■ ■—" i " - m-—,

Te huur
Centrum Sittard
Kantoor- Praktijkpand

* beg. grond
* gelegen t.o. Postkantoor

* eigen privé parkeerplaats, 3 auto's
* huur in overleg

* in zeer goede staat
* ingang vanaf 15-11-1989

Inl. 04490-12531/22895

Lemiers - Vaals
Te koop WOONHUIS met tuin. Parterre: woonk., gr. keuk.,
3 slp.k's, douche, toilet, hal, gr. hobbyruimte. 1e verd.: gr.
zolder met uitbouw mogelijkheden. Te bezicht. na
tel, afspr. Tel. 04454-3573.

Krijgt uw woning wel voldoende
aandacht? U bent er zeker

van als u belt met
.

Makelaardij 0.g., Taxaties, LIJ
Hypotheek — Adviescentrum

«■_■■ ■■■k^b Ruys de Beerenbioucklaan 28 KIV/K/1CICIIJ IflCl 6411G8 Heerlen INVM
Tel.: (045)715566 MAKELAAR
l

Vrijblijvende informatie
over huis verkopen

Graag informeren wij u geheel vrijblijvend m.b.t. de ver-
koop van uw woning, bungalow of landhuis. Wij vertellen u. dan welke verkoopkansen u heeft, waar u allemaal reke-
ning mee dient te houden en hoe wij een eventuele ver-

koop geheel voor u kunnen begeleiden.
Bel meteen voor een vrijblijvend gesprek

Makelaardij 0.g., Taxaties. _________
Hypotheek — Adviescentrum

GClllinCl 64UnSeßß„eeee^_rOUCklaan2B NVM. " I^"""^^" Tel. : (045)7155 66 MAKELAAR

Jos Storms O.G. Geleen j
Oud-Geleen, Loobeek 34

Ruim woonh. (halfvrijst.) met garage, tuin, 4 slpkrs, y
zolder (vaste tr.). Keurig Pand. ’ 148.000,- k.k.

Schaesberg, Honigmannstr. 1
(Hoek Wendelstr.) Prima geleg. nabij draf- en renbaan,

halfvrijst. hoekp. met garage, tuin, 3 slpkrs, zolder, kelder
aanbouwk., grote woonk., cv. Prima onderh. ’ 149.000,-kk

Hoensbroek, Kouvenderstr. 207
Ruim woonh. nabij centr. (gesch. voor belegg.) kamerver-

huur ( 3 st. aanwezig) ’ 108.000,- k.k.
Eygelshoven, Molenweg 13

Groot vrijst. woonh. met grote tuin (400 m2) met 4 slpkrs,
nieuwe daken, nieuwe kozijnen. Vr.pr. ’ 138.000,- k.k.

Amstenrade, Hoofdstr. 101
(Serco Sportpr.) winkel/woonh. met 100 m2loods c.g.

werkruimte, aanbouwk., 4 slpkrs, zolder (vaste tr.), winkelr.
40 m2, cv. Prima st., ’ 159.000k.k.

Heerlen-Vrieheide
Schumannstr. 2. Ruime halfvrijst. hoekwon. met carport, 3

slpkrs, tuin, ruime woonk., ’ 99.000,- k.k.
Schaesberg, Ruiterstr. 22

Halfvrijst. hoekp. met garage, tuin, cv, 3 slpkrs, zolder (vas-
te tr.), kelder, ruime woonk., kunstst. kozijnen.

’ 99.000,- k.k.
Jos Storms O.G. Geleen. Tel. 04490-42550.

Te k. goedl. cafépand met woning
2 kegelbanen, vergaderzaal.

Zonder contanten onn. te reflecteren!

Landgraaf.
Tel. 045-453087.
1 *

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.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen, Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Gezocht woon- ,
huis/ bungalow

met tuin, liefts regio Kerkra-
de/Landgraaf/Übach o.

Worms. Tel. 045-462202.

Open Huis
Vandaag tussen 2 en 4 uur
aan de Rietveldstraat 42,
Heerlen (b.p. Nieuw Hus-
ken). Fraaie premie-A wo-
ningen. Beslist de moeite
waard om te kijken.

- eva
NVMmakelaar)

ciquinci
Tel. 045-715566.

Overhoven
Te k. goed onderh. tussen
woning. Zonnige tuin. Ka-
mer 8.40 m. met marmeren
open haard, mod. open keu-
ken met app. Beneden geh.
tegelvl., 3 slpkrs, ruim en
luxueus. Mod. Badkamer m.
ligbad en 2e toilet. Vaste
trap n. ruime leefzolder.
Geh. huiz voorz. van alu.
kozijnen. Moet van binnen
gezien worden, ’117.500,-
-k.k. 04490-23810.

Kerkrade
Garageboxen

Gelegen tussen Drievogel-
straat 35 en 39. Event. met
bouwplaats. 18 Verhuurde
garageboxen met een huur-
opbrengs van ’ 9.720,- p.jr.
perc. opp 730 m2. Prijs

’ 69.000,- k.k. m
NVM

[makeiaabJ

ciquinci
Tel. 045-715566.

OG te koop

Vrijstaand
kl. type huis. Bwj. 1962. Uit-
breiding mogelijk. Geheel
onderkelderd. 4 slpkr, dou-
che, cv, gas. Inclusief bouw-
plaats. Wijlre ’ 195.000,-.

Vrijstaand
Villa op 248 m2. Berg en
Terblijt. 11 krs, zitkamer,
eetkamer, woonkeuken, gar.
(58 m2). Voor méér doelen
geschikt o.a. hotel, pension
e.d. Vr.pr. ’ 460.000,-

Modern
huis Gulpen, 3 slpkrs, 2
douchekrs, 2 toiletten, woon/
eetkam. met op. keuk. en
balcon. Cvg. Berging
’119.000,-.

Makko Gulpen
taxatieburo-makelaardy.

Rijksweg 67, Gulpen.
Tel. 04450-2182.

NIEUWBOUW/VERBOUW;
Wij realiseren uw plannen
van ontwerp tot uitvoering
interieur & exterieur. Tel.
045-460392
Te koop exclusieve SHOW-
ROOM met woonh. gelegen
Industriestr. 35 Sittard. Alles
in nw.st. voor vele doelein-
den geschikt. 04490-10655.

Te k. aan Belg-Lux. grens
grote te renoveren BOER-
DERIJ m. 1000 m2grond (of
meer) ’49.500,-. Geschikt
v toerisme 09-32.80.570627
SCHAESBERG, nabij sta-
tion goed onderh. woonh. m.
ruime garage en tuin. Bega-
ne grond, geh. m. tegelvl. en
veel schoonmetselwerk. 1e
Verd.: 3 r. slpk. en badk. m.
ligb. en 2e toil. geh. geïso-
leerd. Voorz. v. "hardhouten
kozijnen en dubb. beglazing.
Degel, onder eigen beheer
gebouwd huis. 10 j. oud, pr.
’195.000,- k.k. Tel. 045-
-318549.
Te koop gevr. ruim winkel of
WOONHUIS met tuin en evt.
garage van plm. ’96.000,-
-in Kerkrade of Landgraaf e.
o. Br.o.nr. B-1780 LD Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Huis te koop GEVRAAGD
omgev. Simpelveld/Bocholtz
en Eys. Tel. 045-443334
BRUNSSUM, te k. halfvr.
woonh., 4 slpk., woonk.,
keuken, garage, kelder, zol-
der. Pr. n.o.t.k. Aanv. in. o-
verl. Tel. 045-257937.
BRUNSSUM 't Ambacht.
Geschakeld woonhuis met
tuin, L-vormige woonkamer
met open keuken, 3 slpk,
badkamer met ligbad en
douche, zolder d.m.v. vaste
trap met 4e slok en aange-
bouwde garage. Vraagprijs

’ 169.000,- kk. Hoens-
broek, v. Höverl tot Wester-
flier. Vrijstaand landhuis met
garage, tuin, woon-eetka-
mer met open haard, keu-
ken, bijkeuken, 4 slpks, 2
badkamers. Vraagprijs
’335.000,- kk. Inlichtingen:
Van Gerwen & Van de Geer
BV. Tel. 043-252425.
ECHT-Centrum te k. APP.
met eigen parkeerpl., hal,
woonk., open keuk., slp.k.,
badk. m. ligb. 2e verd.: 2
slp.k's en berging. Pr.n.o.t.k,
Tel. 04754-85006.
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 hobbykelder
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

_
slpk.-appartement, centr
ligging, uitst. onderh., pr.n.o
t.k. Aanv. in overleg. Inl
04498-52195.
LANDHUIS te k. 4 slpk. tuir
1200 m2. Trichterweg, vr.pr

’ 275.000,-. 045-724690
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, ha
en toilet. Geh. voorz. v. plav
vloer en rolluiken. 1e verd:.
slpks., z. luxe badk., was
ruimte. 2e verd: te ber. vic
vaste tr., 1 slpk. en berg. Di
huis moet u beslist van bin
nen zien! Tel. 045-722286
Heerlen, PRAKTIJKPAND
adv. en ace. enz., bestt
stand. Inl. 04490-43535.
SCHAESBERG bouwterreir
met fraai uitzicht aan d<
Heerlerweg/Lommesenweg
(32x55) voor villa of land
huis. Makelaardij Hendrik;
Heerlen. Tel. 045-425574.

30UWPLANNEN in Kerkra-
de!! Div. won. in ontwikke-
ing. Ook uw pers. wensen
-ealiseren wij in onderling
Dverleg. Voor info: BM
Bouwontwikkeling, Postbus
523, 6460 AM Kerkrade of
D4743-2224.
Te koop KERKRADE-
WEST goed gelegen café-
pand met boyenwoning en
compl. inventaris. Wegens
ziekte wordt het geheel zeer
voordelig aangeboden voor
’115.000,- k.k. Spoedig te
aanv. Inl. tel. 04490-40535.
KERKRADE, Caumerstr. 7,
halfvr. winkel/woonhuis met
gr. gar. en naastgel. tuintje.
Pr. ’ 106.000,- k.k. Tel.
045-412192.
KERKR. Spek'heide nabij
centr. voorm. winkel/woon-
huis v. vele doel. gesch.
slechts ’ 66.500,- te k. a. tel
045-442332.
CAFETARIA met mooi
woonh. in hartje Landgraaf.
Goed omzet. Kooppr.
’275.000,-, zonder contan-
ten onnodig te reageren. Br.
o.nr. B-1750, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Te k. drive-in woning centr.
ÜBACH O. WORMS,

’ 98.000,- k.k. 045-316253.
LANDGRAAF eengezins-
won, bwj. '82, 5 kam. keuk.
bijkeuk. bad, 2 wc's apart
gebouwd, geh. onderkel-
derd m. terr. gar. en tuin. DM
205.000,- 045-323227.
OVERHOVEN: Halfvrijst.
woonh. 1987, md. hal, toilet,
woonk. m. open luxe eiken
keuken, plavuizenvl. m.
vloerverw. schuifpui n. ter-
ras. 1e verd: 3 slpks, badk.
m. dubbele wastafel,
douche en 2e toilet, vaste
trap n. zolder, zolderberging,
en 4e slpk. garage met zol-
derverd. Pr. ’189.000,- kk.
Tel. 04490-15341.
SITTARD halfvrijst. woonh.
met c.v, gr. woonk. met par-
ket, keuken met app., 3 slp-
ks, gr. badkamer, zolder,
kelder, gr. garage, carport
en siertuin, ’ 139.000,-k.k.
Landweringstr. 64, Sittard.
Tel. 04490-13976.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Te k. in STEIN. Woonh.-be-
drijfsp. met erf, garages en
berging en keld., 14 kamers,
huuropbr. plusm. ’ 4.000,-
-p.m. Gehele pand is voor-
zien van 2 cv-install.

’ 140.000,- k.k. Tel. 04406-
-15123 na 6 uur.
STEIN-Centrum te koop
vrijstaand woonhuis met ga-
rage, bouwj. 1971. Perceel
400 m2, betere keuken- en
badkamerinrichting, kelder,
geïsoleerd dak, dubb. glas,
rolluiken. Vr.pr. ’ 175.000,-
-k.k. NalBu. 045-272890.
VOERENDAAL - Kunrade,
gunstig gelge. vrijst. woonh.
(1984) mod. architect. Ga-
rage, siertuin, cv. Ind. roy.
hal met garderobe, toil. open
trap naar 1e verd. en zold.
verd. L-vorm. woonk. witte
plavuiz.vl. vloervw. mod.
witte glazen open haard.
Schuifpui naar terras en
achtertuin, voll. uitger. keuk.
wit. bijkeuk. garage. 3 r.
slpk. balkon, r. badk., aparte
toil. zolderverd. met overl. 3
aparte ruimten. Kozijnen
Meranti, dubb. begl. voll. ge-
ïsoleerd. ’ 328.000,- k.k.
045-753168 na 18.00 uur.
Te k. gevr. BOERDERIJ/
groot oud huis. 04459-2183.
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 geisol.
voldoende park. gelegenh.,
5 jr. oud. Inl. Biallass BV.
Tel. 045-412189 b.g.g 045-
-310557.
Ter overname aangeboden
bodybuilding en fitness-
centrum omg. Heerlen.
Zonder contanten onnodig
te reflecteren. Br.o.nr
B-1741 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Te h. HEERLEN plusm. 500
m. van centr. stat., bedrijfs/
opslaghal, 450 m2en div. e-
tageruimtes van 200m2 tot
400 m2. Tel. 045-750531/
419905.

Kamers
KAMERS en appartementen
te h. in Susteren. Tel. 06-
-52107978 of 04499-1615.

Centrum Heerlen STUDg ITENKAMERS. Inl. v
725143.
Teh. WOONKAMER.* |
wc, keuken, douche, le^tv-en tel.aansl. en huurs»
mog. Event. garage 1
045-310706. Jk
Gemeub. KAMER te l*l
met huiselijk verkeer, 'oudere heer of
04406-12875.
Kamer gezocht voor S
DENT, liefst met ov-vert»
na T.H. Aken Tel. "%
540923 Eindhoven. _^I
Te huur mooie gerfl^
leerde kamers met CV f,
van tel. keuken en douct*l<
Kerkrade Tel. 045-452JJ!
Te h. in Heerlen 3
STUDENTENKAMERS \
gez. keuken, bad, do^en wc. Eigen opgang
045-212022. __^

HEERLEN-C. 2 stud. ka*
te h. voor stud. of
meisjes. Tel. 045-443^4
Te h. STUDENTENKAIjJ
plm. 15 m2met eigen "||
kenblok. Heerlerbaan
Heerlen. A
Mooie KAMER te huurp4
sept. op verbouwde
derij te Nuth, Hellebroe*!
’350,- all in. (za. w-Jl
10-12 u.) Tel. 045-241*%
Gemeub. kamer te "\
VREMONT bij station,^
net persoon, ’ 375,- P■£ Iall-in, tev. ruimte om fi| p

te stellen. 045-45381»
18 uur.
Te huur KAMER nabij «j
trum Heerlen. Tel. 1
721513. J
KAMER te h. te Landfljj
’450,- -mcl. Tel. v
715071. _^
Kamer te h. in rust.
nabij O-HEERLEN-
-045-711525. _^X
KAMER te huur bij Cefy
Kerkrade. Tel. 045-461"

of 452269. __^j
Kamer in WEERT <$t
door alleenstaande Fj
man wegens indiensttr^ji
in Weert. Intrek vana'.J
09-'B9 voor kortere tijojl

" mnd). Contact 05700^. Van maandag t/m v[jjJi van 8.30 tot 17.00 uur, *£l
uw PICCOLO telegg
opgeven. Tel. 045-719^1

\~- ' \ LM. ?* /"? ?°A' -
WammW _____ "

ii^*____pMliii__l

TEHUUR*ÉHHi
/^EENGEZINSWONINGEN^^ 1

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.

Huurprijzen f 670,- per maand, excl. servicekosten.

Kom eenS kijken. U bent van harte welkom in de kijkwoning gelegen aan <f

Navolaan 54. De kijkwoning is geopend op woensdag van 15.00uur tot 18.00 uur en oP
zaterdag van 13.00uur tot 16.00uur of op afspraak. Hiervoorkunt u bellen: 045 - 71 20 *"'

KOK BEHEER BV f
aé\Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. KOKGROCr

M'iil _ir.i JiiM >^fc_H^_^fcM I MiLimvllAkËaW
Prins Hendriklaan 180 Nautiluserf 29
woning met grotetuin (375 - / I e^bTraina9 Ind' o.a é'
m2), volledig onderkeld. f» j j I r "" V 9!;9'" met P*Jpand met veel ruimte o.a. 4 WM vuilen vl^r dich^k^
slechtsV 295a000-Ck.k. PnJS Elf ken' .**' . met douche, zolder via **rTTTTTTTT^TTT-HB-H aLJj zotrap, prima geïsole<I uitstekend onderh. pre^pf.
Kerkstraat 37 TTISmn kk9'Tussenwoning met gara- Geheel gerenoveerd half- ' 'svvu'" XX'ge en grote tuin. Ind.: vn jst herenhuisje, zonder
b.g.: gang, zitkamer, eet- tujn met woonk., eetk.,
kamer/open keuken, bij- comp| keuken, douche, rïïaïï"Kl7Tll__Pkeuken, toilet, douche. toilet ke |_eri 2 slaapk.,
Verd.: 3 slaapk., vaste vaste trap n zolder, c.v. Gelders Overkwartiö' j.
trap zolder.c.v. Prijs Koopprijs ’ 84.000,- k.k. Recent gebouwde n-.
’ 115.000,-k.k. vrijs,. woning met 9&<€
mmaw^mr^^mmwwmammmmum en ,u'n 'n Jon9e k' nctvro.alTih*__ j. 1 ____■ W*HmfW*F4mrWWmrVQmmM del')ke woonwijk. Ind- '(._____________I__________l_^_B woonk. met plankenvi
Hagedorenweg 9 ?^ open keuken, ttijkeu ,

9 " Rozenhof 12 overdekt terras, 3 slaap*
Rustig en goed gesitueerd badk vaste trapi zo^landhuis (bwj. '79) met ga- c v Gedeeltelijk <*u°%
rage en tuin. Ind. 0.a.: ,as en ro ||Uiken. v'
L-vormige woonk., mooi /i3gooO-kk
geïnstall. keuken, 3 slaapk.

FM Vraagprijs ’ 200.000,- k.k.

LIUIICBU bmim —^■yM_______________-_-_--____ Overhoven 71
Mg Weegbree 4 Prachtig ruim pand

*m\\\ L Keurig onderh. geschakel- flinke bedrijfsr., tuin,
de woning met garage en kei/kantoor metkelder^ËËW tuin in rustige, kindvriende- me boyenwoning, 9

mmmmmmLw lijke woonwijk. Prijs staat van onderhoud-

’ 135.000,-k.k. Prijs ’ 165.000,-k.k-

I BRUGSTRAAT 19, SITTARD, TEL. 04490-10855
I AKERSTRAAT NOORD 11, HOENSBROEK, TEL. 045-220550 (NA KANT.-UREN)^
M______-_-____________a_________r
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( ep V
pkantierubriek
F34 Nederlandse regionale dagbladen
L voor informatie en reservering:
[.XE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

2■■ 180Ci AA^Alkmaar 1
072-196314/196206 |

[/Beierse alpen 7dg 799.-f/«RUNNEN 5 en 10 dg 499.-f/MIGANO 7 dg 749,-fBP'ANO MARINA 10dg 1079,-f
J'ICE-MONACO 7enlodg 599,-fI^RIJS 2,3,4 en 7dg 139.-fiONDEN 4 dg 449,-f!!J)UJN 3 en 4 dg 299,-fSfPENHAGEN 3 en 4 dg 299,-fIïnTOROZ-ADRIA 10 dg 945.-f{^ANO-DOLOMIETEN Bdg 799,-ffcfcAMSEE 8 dg 779.-fftDjEN-WORTHERSEE 10 dg 1095.-1fijfN 7 dg 789.-f(JE-FLORENCE 10 dg 989.-fRs?! 5 7d9 699.-fB'BERG-SAUERLAND sdg 4flQ M—^j^ANDIELOIRE sdg 499,-/^S_____^W

'^c l___-3l

tjjANTIE, TEXEL NATUURLIJK!
t^'ige noorden van uniek vakantie-eiland luxe s*****

te huur (ktv, cv, open haard, bad). Bel voor de folder
j. (ook met voordeel): 02220-16275.

DE KRIM /TEXEL

__ Texel
F°ws, appartementen, hotelkamers, tegen
Rijzen. Voorzien van verwarmd zwembad,

11' solaria, whirlpool. Texel Hotel Kombinatie.P^24, 1790 AA Den Burg. Tel. 02220-15703.

Appartementen in
de Mar en Blanes

28 augustus en
de gehele maand september

:? da9en iPIIPI»e*et doormin 2 pers.) &ssrli&'£)
1...K?9en

i ö*et door min 2 pers.) <&r*yfcs2%)
Nels: . WÊË£=>dagen vol pension va. «sS/a^si^)
Ssief:. Qrvoer per luxe touringcar, 6|sleiding ter plaatse
s^eringpakket op terugreis

15-daagse reis Loutraki
vertrek op 9 september

i *r Persoon vanaf: SE^fObSn*, per luxe touringcar
,°°otreis Italië - Griekenland a

naar Athene .^^W)
ölphl en Eplaurus

fISBURO'SIiI^
IPMBAG_S__t. ORANJE NASSAUSTRAAT 45 , 045 - 740000
r?Kj DE HOOFDSTRAAT 27 045 - 463636
*-MÏÏ_ RUKSWEG ZUID 1D 04490 - 53355TEMPELPLEIN 7A 04490 - 26080- BLONDELSTRASSE 10 0241 - 24646[AN DE BURGT
j^^£___ PASSAGES 045 -7184Q0

H STICHTING VW TEXEL PROMOTIE I
POSTBUS 3.1790 AA DEN BURG. 02220-14741

ik J\tL
Vakantie? Texel, natuurlijk!
üiriiifü vakantie-eiland subtiopisch zwemparadijs
snel bereikbaar surfen, zeilen, zeekanovaren
park-landschap ruim 125km fietspad
bossen, duinen, velden, schoon, breed zandstrand
hotels, huis|es, campings zeehondenopvangcentrum
bioscoop, theater, kroegjes jachthaven
rust en ruimte plezier en vertier

Da's duidelijk: Vakantie? Texel natuurlijk!!
Plak de ingevulde bon op een briefkaart voor gratis toezending van
de reisgids. — _<
Naam:
Adres:

P.c./plaats:
| RDP34

TERSCHELUNG/AMELAIiP |g=»s_gs_s^_g-*sg^s
T. h. stacaravans v.v. alle
comfort met 2 slaapkamers. ; >>^September v.a. 200.- p.w. s^ /^xs__

Tel. 05180-1581 VJ JL f J \~~|,

I________B'''^^7lnS SP01*'
m^^\o&- \ A tss»sl 0 Najacasanangementen

3 *^tó«p \ «'530- »*' ln hotels en pensions■ 4 dogen / 3 nachten
vanat/ 132,- per persoon,

(Inclusiefbootretour en taxi-vervoer
nam hotelot pension Uitgebreid

lnlormatlepakket)

De anangementen zijn geldig
van 25 augustus 1989 tot

27 oktober 1989.
viaag naai gratis Icleurenfolder
Voor intomiatie en boekingen

belt u de__vw terschelling __
M 05620-3000 Ml 1

Terschelling. Een paar dogen genieten In de ontspannen sfeer
van een twee** hotel m. verw. buitenzwemb., sauna, solarium, arr.
3-4ql 7 dg, mcl. kamer, d.t„ ontb., lunchpakket, diners + fiets vanaf

’ 139.- bel (05620) 8850. H.C.R. Thalassa, Heerenweg 5, 8891 HSMidsland.
II ' ' ""Ff i i—■ ii . ■ . ii.

TERSCHELLING. Schitterend gelegen vak.woningen,
voll. ingericht met o.a. cv, kl.tv en radio. Enkele vrij, v a
16 sept. Inl.: 05620 - 8953.

TERSCHELLING
Bungalows (5-pers.) en appartementen (4-pers.). Vrij na
19augustus, lnl_.ok.erKnop bungalows, tel. (050) 343453.

BALLUM-AMELAND. Te huur moderne st. bunga-
lows, 2-6 pers., c.v., ktv, radio. Nog vrij van 2-9 tot
7-10 en na 21-10. Tel.: 05191-4404 tot 22.00 uur.

Eemshotel, DELFZIJL: comfortabel slapen en eten
boven zee. Uniek in Europa! Riant uitzicht over de
Eemsmond v/d Waddenzee. Nieuwe luxe kamers,
sauna, fitness. 05960-12636.

| |VlEOLUS Wind is eenf asc'nerendna-
J_V iv tuurverschijnsel. Hoe wind

ontstaat, wat wind kan, en
wat mensen met wind presteren, daarover isvan alles te
zien en te beleven in het windattraktiepark 'Aeolus' te
Sexbierum.
Ontdek het centrum van de geheimzinnige wereld
van de wind en kom naar Aeolus.
Gratis folder en Inlichtingen:
Hearewsl 24A, 8855 AZ Sexbierum,
tsl. 05179 " 1144. _

RONDVAART FRIESLANDElke dag, behalve za. met het pass.schip Princehof.Vertrek: 2 u. Terug: ± 6.45 u. v.a. Pr. Hendrikbrug te
Leeuwarden, 200 m van bus- en treinstation. Zondagsv.a. Frieslandhal /16.- p.p., kind ’ 8.-. Tot 1 sept. Tel.info: VW, Leeuwarden, 058-132224.
<=fc> NS-dagtocht 55————————,—.— "—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.

Start bouv jan. '89. Te koop: STENEN RECR.BUNG.'S vollgeïsoleerd, te ZWIGGELTE (gem. Westerbork). Prijzen va.’ 117.000,- v.o.n. Bel voor èen afspraak met (05920)-40313,(05933J-46398 of kom langs. Wij zijn aanw.: elke donderdag'
vrijdag, zaterdag en zondag.

LANGELO, voor eenHiBiHHHBBi mooie, rustige fietsvakantie
MIDDEN-DRENTE, ruime in een schitterende bosrijke
vrijst. vak.bungs, cv., kl.t. omgeving. Vanaf /32.50v„ open haard, vlakbij bos p.p.p.d. Gratis fietsen be-en viswater. Tel. 05910-ischikbaar. Café/Petit-Res-
ir'j' — taurant/Pension Langelo,

LET OPI NOOITGEDACHT
T.h. 4-6 pers. bung.'s en weekend kamperen mcl. / 95.- all-inn.Beiden mcl. gebruik van nieuw subtropisch zwembad. Recr.
park Nooitgedacht (Rolde). Tel.: 05924-1641.

HOLTEN, vak. oord 'DE LINDENBERG', 50+ extra korting.
T.h. 33 vrijstaande vak.bung.'s, gelegen in het bos met alle
comf. zowel in, alsbuiten de bung., zoals: ktv, mci. video, verw.
zwemb., speeltuin, kantine, wasserette en sportveld. Huur
mog. 1/9 tot 8/9 of na 22/9. Vr. gratis kl.folder, Postweg 1,7451
TS of bel: 05483 - 61364.

I' " " - ■ ■

St. Maartenszee, T.h. bungalows aan
zee in diverse parken, 02246-1596.
BERGEN AAN ZEE: Hotel Prins Maurits***. Aantrek.
herfst-arrangementen: 3-5-7 dagen halfpension ’230,-,
’370,-, ’510,-, mcl. fiets en duinkaart; alle kamers met
douche/toilet/telefoon. Inl. tel. 02208-12364.

VOOR EEN ECHTE
STRANDVAKANTIE!

EQMOND AAN ZEE - BOULEVARDHOTEL
Eenvoudig en gezellig familiehotel. Direct gelegen aan het
strand. Nette kamers met w/k-stromend water. Weekv.a. 360.--p.p. H.P. Midweek v.a. 190.- p.p. H.P. 59+korting 25.- p.p.p.
week. Bel 02206 -1355 of vraag het Trans Programma bij uw

reisagent.

EuroAse
rust, ruimte en natuur.

ST. MAARTENSZEE. Luxe stenen bungalows op loop-
afstand van zee, voor vakantie en/of mid-week-einde.
Info: 02240-12697 en 02246-3190.

Ëf Heropenings - arrangement \=
E Cyltuur of haute couture, strandvertier
~ of sportplezier, Den Haag heeft 't. -

VsmieuwdParkhotelbiedt u een zorgeloos ■■■; —— ig^ng^i heropenings-weekend -arrangementaf 137,50p.p. .— ü-fflËI! ■ nu voor e 'n^omaue-
E [_______! PARKHOTEL DEN HAAC**** =_ Molenstraat 53.2513 BJ Den Haag —— Tel. 070-624371. Telex 33005. Fax 070-614525 ~

OOSTKAPELLE - Bos, duin en strand, CAMPING 'ONS
BUITEN' ANWB***** met overdekt zwembad (door de
ANWB uitgeroepen tot Camping van het jaar 1987). Uw
ideale vakantieverblijf, voor de nazomer en herfst, reser-
veren mog. Vraag vrijblijvend info: tel. 01188-1813.

UUkm
_Ti^_T^_ri■_________■__ i_r^

0000*J*"^^^ Bungalowpark
MMÊ**99^ Het Roekenbosch, ideaal gelegen

in de Noordlimburgse bossen bij de Maas
en Blitterswijck. Gezellige 6-persoons bungalows,
restaurant, bowling, midgetgolf, kinderboerderij.
Gratis tennissen, overdekt zwemmen en per huur-
periode 2fietsen beschikbaar.
September-prijzen: (60+ 15% korting)
★ WEEKEND vanaf 295.-
-★ WEEK vanaf 365.-
-★ MIDWEEK vanaf 270.- *\ BEL: 04784-1841

Boek voor 1 september! x

VALKENBURG PENSION LOUSBERG.
September aanbieding: 4 dagen v.a. / 150.- p.p. HP.

Vraag folder: 04406 - 12624.
;

NOORBEEK Zuid-Limburg- Camping De Wolfsberg
Najaarsaktie 2 september tot 1 november: 7 dagen'staan 6 dagen betalenl Inlichtingen: 04456 - 570.

WALEM, 2 km van Valkenburg, nieuwb. apparte- ;
menten op Limb. boerderij. Info: Tel.: 04459-1237. >
Geulhem bij Valkenburg (L). Rustig gelegen hotel
Lamerichs, Geulhemmerweg 27, 6325 PH Berg en Ter-
blijt, verzorgt voor u: 1 vakantiewk. per autobus v.a. of
bij uw woonplaats, halen en brengen + 2 dagtochten
naar Duitsland en België v.a. hotel / 450,- p.p.p. week
all-in. Per eigen gelegenheid + 2 dagtochten / 400,-
-p.p.p.w. 1 week volpens. / 360,- p.p.p. week. Ook ka-
mers m. bad, douche, wc. Vraagt ml. of bel nü: 04406-
-40555.

_^

CAMPING HIGH CHAPARRAL, Oirsbeek, 12km van Valken-burg, luxe stacaravans. Maand sept. / 250.- p.wk. all-In Ei-gen tent of caravan, gezinsprljs ’ 14.- p. nacht. Inl.: 0449 2--2044.

VALKENBURG t.h. vak.app. met zwemb. en speelt., ook mid-
week en wend. Profiteer nu van onze voordeelprijzen. Info:
Dieteren-Meijs 04406 - 15404.

GULPEN VVV WIJLRE Voor een fijne f""7"l"vakantie in 't Zuidlimb. heuvelland prachtig gele- |V VA
gen in Geul- en Gulpdal. Vraagt de infogids: ____V___i
Postbus 27, 6270 AA Gulpen. (04450) 1444. mMm

Vaals, vak!hoeve 'De
Linde' 4 tot 6 pers. luxe
inger. app./huis. Mevr.
A. Peeters 04956-2245.

OP HET SPOOR VAN DE IJSTIJD. Landschapsrei-zen 1, 2 of 4 dgn. sept.-okt. GEOLIS, tel. 072 -616462.

STACARAVANS TE HUUR
in de Belgische Ardennen v.a. / 190.- p.w. all-in.
Inlichtingen: 04459 - 1598.

""" '—^~——^—— «HIJII l| ——«^-^-^.^^—. 111, .1,

T.h. 6-pers. stacaravans op ANWB camping. Na-
seizoen halve prijs. Inl.: Elians 02510-40818
b.g.g. 37602

NAZOMER EN HERFSTVAKANTIE
Boerderijen en landhuizen in de mooiste gebieden v.a. 300.-

-per week all in. Inlichtingen: 02244-1656

FRANCE INDIVIDUELLE

BOPPARD, gezel.Holl. tam. ANWEHtotei, dlr. a. d.Rijn. Alle kra.'
m. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel (wij spr. Ned.) ot
schrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope"", Malnzerstr. 4,
D-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088.

ONTBPANNINQBOORO DACHSBERG 750-1000 m. Avon-
tuurlijke herfstvakantie in schitterend landschap. Heerlijke rust.
Uitgestrekte bossen. Goed uitgezet wandelwegennet. Voorde-
lige accommodaties.
Info,: Verkehrsamt D-7821, Dachsberg, tel, 09-49 7672 2075,

Hotel-restaurant
TOMMES

het vriendelijke familiehotel bij de berg „Kahle Asten",
zwembad - sauna " solarium - tennisveld - grillhut - eig.
zwemschool - bierkelder m. dansen - 7 dgn. hp vanaf DM
380,-. Weekendarr. v. clubs en verenigingen, 3 dgn. hp
vanaf DM 150,- inkl. grillavond. Familie-globaalaanbiedin-
gen. Mountainbikes. D-5948 Nordenau, tel.
09.49.2975-220 (prospectus).

Voor snelle beslissers
De parel v/h Wiedbachdal

Mooi vakantiehuisje (direkt aan de Wied, ideaal v. kinderen, rust.
gel., dieren welkom. Tel. 09.49.2631-56262.

Landhaus Grimmelblick
Vak. in het najaar: wandelbegied Hoogsauerland
Vrijdag fm zondag 2 x HP DM 129,- p.p.
Zondag t/m vrijdag 5 x HP DM 250- p.p.
Vrijdag t/m vrijdag 7 x HP DM 379,- p.p.
Alle k.m. do./w.c, kabel-tv, tel., terras of balkon.
Sauna, solarium, gr. zonneterras, kegelbaan.
D-5788 Winterberg-Elkeringhausen, tel. 09.49.2981-7079.

* AITERN am BELCHEN 630-1400 m
< 4._fe**T~* r̂ __ Staatl. anerkannter Erholungsort
j^»py_*felv:^^TL is een rustig, zonnig vakantiedorp aan de voet vantV^ammW^^il"imTt\ ie moo'sle panoramaberg in het Zwarte Woud.W*. Voor wandelaars ontsluit een net van wandelwe-
_R_V*^aE^^^s-Ö gen het gehelezuiden van het Zwarte Woud.

Goede hotels,, pensions, vakantiewoningen, parti-
culiere kamers, vakantie op de boerderij. L 0va.
DM 14.-.

Inlormatle en lolden: Tel. 09.49.7673.749. Vertehrtvereln D-786. Allern.

Sanatorium Alle Kneipp- en kuurtoepassingen in D-7770 Überiingen
huis. Arts. Familiair geleid

Müiiar Kur-bedrijf. Rustige ligging met c__h.iH_n.to _Muller uitzicht op het meer. Eetkeuze naar Seehaldenstr. 8
wens, ook vegetarisch. Vraagt u

Überiingen naar onze huisfolder. Tel.: 09.49.7551/6iool-2.

(^^a^aLeKe irvkcrf|
Familiair geleid 30-bedden-hotel in rustige zonnige ligging aan
berghelling. Comtort-kamer, binnenbad 28°C, sauna, solarium,

zonne-studio. 7 Dagen HP OM 434 in comtort-kamer.
Uw familie Gügel - D-3542 Willingen Hochsauerland

Tel : 09-49-5632/6083 \\

SUPERSTUNT
VOOR SALOU

HOTEL CAP SALOU**
volpension.

Zeer goed htl. direkt aan zee,
uitstekende maaltijden, goede
service, alle kmrs. met ba/do/
wc/bl. Vertrek elke ma. en vr.

SEPT. 10 dg. ’449.-
-17 dg. ’699.-

-1-pers. kamer:

’ 65.- p.p. per week.
Luxe touringcarreizen met

FIESTA TOURS HOLLAND
Tel. 045-322222/324000

OVERWINTERING
VILAMOURA prima wandelen
of fietsen, 2-k. app. v.a. 27/10-
-22/12 met 2 pers. ’729.- p.p.

(20/10-21/12 ’766.-)
VILA SENHORA DA ROCHA,
pracht projekt met fraaie tui-
nen, 3 tennisb. (gratis), ver-
warmd overdekt zwembad,
shuffle board, privóstrand.
Vonk clubhuis met o.a. bar.

3.-kam. app. met 4 pers. 27/10-
-22/12 ’ 799.-(3 p. ’964.-, 2-k.
2 p. ’1259.- p.p.) ook 20/10-
-21/12 en 27/10-14/4, 4/1-14/4
VONK REIZEN 05178-15515

ANVR EN SGR

Vakantie in het
zuidelijke Zwarte Woud
Rustig, door bos en wei omgeven,
nieuwgebouwd pension biedt een
aangenaam verblijf. Kamers met alle
comfort, balkon, uitstekende verzor-
ging. Heerlijke wandelpaden, ligwei
met beekje nodigt uit om er te ver-pozen. LO v.a. OM 26-, HP v.a.DM 38,-. Parkeerplaats aanwezig.
Pension Vogelbacher
D-7822 St.-Blazien-Kutterau
Tel.: 09 49.7672/2825.

MOTORBOOT|
MAANDBLADVOOR DE KLEINE MOTORVAART II

HET NIEUWE NUMMER
NU OVERAL IN DE

TIJDSCHRIFTEN-WINKEL
Een abonnement ? Bel gratis:
06-02242 22

MOTORBOOT
HÉT VAKBLAD VOOR Of KLEINE MOTORVAAy|

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar Spanje. Royal
class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag. Tevens
app. in Lloret en Benidorm. Info: (020) 241010, (010)
4130978.

Aktief Turkije. Lopen over geitenpaden naar stille
dorpjes, zwemmen bij onbew. eilandjes. Ontdek het gezelli-
ge dorpsleven en de ongerepte natuur. Prijs v.a / 1025.-.
Gewoon doenl T.C.T. Tel. 020-236041/149599,

"33 ~ " ■_. !*■'!_

I " ■

DISCOVERY sportieve zeilvakanties op moderne 12 meter
jachten in Turkije, Griekenland, Joegoslavië, Corsica,
Bretagne. Geen ervaring vereist. Info 02990 " 47972.

BEL VOOR INFORMATIE: Cf*___«o / /Vt_aoio-45.ii.5ii owfid une
————————————>~———_--_________■__ _________»

Rondr. kennismaking met
_^___■■■ «****»

Israël - 8 dg. v.a. 1840.-.
\jIUISWSS >sropa Reizen - Zaandam.
~T\7Ï*A,-, ANVR/Gar.fonds. Bel voor8 dgn Middell. Zee v.a. programma 075-123451 of

m _ vraag uw ANVR reisburo.

’ 995,-
Bel voor brochure: EGYPTE

Holiday Cruises i,t_JEs_."ïï. M

03463 - 53778/52406 l»ropa Reizen - Zaandam.
■ ANVR/Gar.fonds. Bel voor
g-^f- n M — programma 075-123451 of,
awmjt^9'Ê9m^'9n9ma^mm*mt vraag uw ANVR reisburo.

Unieke 22 daagse rondreizen, Nederlandse
reislelding, ontdek nu het nieuwe

* * * ZUIDELIJK AFRIKA * * *
BEZOEK 0.A.:

* Shakaland * Drakensbergen * Swaziland
* Durban * Kaapstad * Tuinroute
* Krugerpark * Transkei * Pretoria
VERTREK: 19 januari en 3 maart 1990.
Special 'VIP' reis op 11 februari '90.
Voor info: stuur ongefrankeerde envelop aan Impala
Tours. Antw. nummer 222, 8800KT Harlingen.

Impala Tours is lid van het ANVR + SGR

Campagne 1989

Epilepsie
en Sport?
Zet jezelfniet

buitenspel

NATIONAAL EPILEPSIE
FONDS/DE MACHT VAN

HETKLEINE
Postbus 9587

3506 GN Utrecht
giro 34781

iNa bijna 3 jaar weer opnieuw geopend. ,-—>.

Icafé-restaurant voor QIJI_PF^J \amwlfö /*_

van 10.00 tot 18.30 uur.

I X£te& tot i 2.30 en Volgend jaarForeldorado nieuwe stijl, fg van 13.00 tot 18.30 uur. j|
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Kamerleden boos " Milkuormnisaües niel vermsin ~ ,»!M,.S in " Oliver North:
. ik ti)i> u)i«T vitorwaftraeUjke

Vervuiling bodem S

en u staat weer
middenin dewereld.
Een goedekrant. Met zon krant mag u blij zijn. ["" . L T\nnh\nA !
Limburgs Dagblad is 'n goeie krant, dat mag best Met zon krant bent u goed af. | L,IIIIUUIU3 IJUyUIUU
wel eens gezegd worden, 'n Eigenzinnige krant. En op zon krant heeft u natuurlijk een abonnement. | . .-. ~ .

Krant met een grote autoriteit. Da's veel voordeliger! En zeker is zeker. Ja toch? | Ja, die komplete krant moet ik hebben!
'n Krant van hoge kwaliteit. Nog geen abonnee? Vul dan de bon in of bel Naam:

Elke morgen vers en vóór zeven uur ligt hij bij de gratis 06-0229911. Adres. (
abonnees in debus. y^f 2 oktobef weer Bingo | . o_tcode: w_o„P.aats: |

Inderdaad, wij gaan weer met zn allen Bingo spelen. Telefoonnr-: (ivm kontrolebeH,«*in«)

Duizenden abonnees zijn razend enthousiast over Noteert u voor m. ingaande □ direkt
(Svp datum invuiien)

dit spannende Limburgs Dagblad-spel, met maar
!?__-. _I._:_J

_________
1,-„„* i; JTct «11_ _, ~,oaU Unc nZ „r-ntZ nrüwnl D Gewoon abonnement en dan ontvang ik bet Limburgs Dagblad eerst TWEE WEKEN GRATIS.Een dUldelljke krant. ll*St elke Week kanS Op grote prijzen! Betaalwijze: Olk betaal per kwartaal na ontvangst van uw acceptgiro. |

T . . _"_"__ tnuij j *j _""_ Dlk machtig het Limburgs Dagblad per maand/per kwartaal» het verschuldigd
ledere dag geelt LimDUrgS Dagblad U een dUldellJK 1V

_ , . ~ , . . . bedrag van mijn giro/bankrekeningaf te sch.ijven.1—I—I—I—I—r—] I\ I 1beeld van alles, wat er weer gebeurd is in deze wereld. Meer voordelen, t neie jaar OOOr. . □ ■—-JgJJïr^ "^ 'Van dichtbij en veraf. Met de vereniging 'Vrienden van het Limburgs
Politiek, buitenland, veel sport, TV-programma's, Dagblad' krijgt u vele aantrekkelijke kortingen op ffi^^^^Siffl? per kwartaal/ 73,8°

economie, alle facetten van de kunst, konsument, evenementen, concerten, beurzen, reizen, trips enz. | in de afgelopen 3 maanden heb ik geen Limburgs Dagblad (proef-jabonnemem gehad.

VTOUW, Vakantie en rekreatie, aUtO'S en dagelijks Dat iS tOCh maar mOOi meegenomen. I * Doorhalen wat niet van toepassing is. Handtekening nieuwe abonnee: I
minstens 4pagina's nieuws uit uw direkte omgeving. Het lidmaatschap is GRATIS. Vraag dus snel uw | .m open enveloppe (zonder poslina)
En op zaterdag de extra dikke weckend-krant met persoonlijke'vnendenpas aan, dan kunt u meteen I LimburgsDagblad, Antwoordnummer 46, moovb heerlen I
Limburgs Woonblad en Vrijuit. al van die kortingen profiteren! 1 1

LIMBURGS DAGBLAD MAAKT UW DAG KOMPLEET.
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