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Siemens Autotelefoon
Met een Siemens Autotelefoon kunt u overal direct in actie
komen. Nummerherhaling, geheugen, slot, microfoon en

luidspreker voor 'hands free' bellen. Landelijke service en 2 jaar
garantie. En voor slechts ’ 100- bent u 2 jaarverzekerd.
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Raad van State: Cable One mag niet op kabel

Tegenwind voor
commerciële TV

Van onze rtv-redactie
OEN HAAG - Het Commissariaat voor de Media zal optreden
tegen kabelexploitanten die de radioprogramma's van hetc ommerciële station Cable One blijven doorgeven. Het Com-missariaat heeft hiertoe besloten na de uitspraak van de afde-ling rechtspraak van de Raad van State in de zaak die de NOSj*ad aangespannen naar aanleiding van het doorgeven van Ca-ble One op de Nederlandse kabel. Wat de mogelijke gevolgen?ijn voor Veronique en TV 10 van de Raad van State-uitspraak
is volgens het Commissariaat nog niet te zeggen.

«ï haar uitspraak stelt de Raad van
atate dat het niet de bedoeling isvan de Mediawet dat uitzendingen
°P de kabel worden toegelaten van

omroeporganisaties die zich in het
buitenland hebben gevestigd met
de kennelijke bedoeling om de re-
gels, die gelden voor de binnenland-
se omroepen, te omzeilen.
De Raad van State is van mening
dat bij het beantwoorden van de
vraag of een omroep al dan niet als
buitenlands moet worden be-
schouwd, ook van belang is of de
programma's van de omroep in
kwestie oorspronkelijk in het bui-
tenland worden uitgezonden en ver-
volgens, via de Nederlandse kabel-
netten, in ons land worden ver-
spreid.

Cable One zegt „bijzonder ver-
baasd" te zijn over de uitspraak.
„Eigenlijk heeft men maar één doel
voor ogen en dat is voorkomen dat
er commerciële televisie komt in
Nederland. Wij zijn het proefko-
nijn." Volgens Cable One is de uit-
spraak in strijd met de Europese
wetgeving en zal bekeken worden
op welke manier verder actie kan
worden ondernomen.

Veronique en TV 10 zeggen zich
geen zorgen te maken over de uit-
spraak. Beide commerciële omroe-
pen zeggen Luxemburgse omroe-pente zijn met een Luxemburgse li-
centie om in dat land omroep te be-
drijven.

Volgens CDA-mediaspecialist M.
Beinema kan de uitspraak wel dege-
lijk consequenties hebben voor de
toelating van TV 10 en Veronique
op dekabel. „Cable One was ook, zij
het beperkt, op de Engelse kabel te
horen en heeft daar ook een vergun-
ning voor. Maar het is duidelijk dat
de uitzendingen van Cable One niet
primair gericht zijn op het Engelse
publiek."

Inmiddels hebben de drie uitgevers
Telegraaf, Perscombinatie en Else-
yier/NDU gisteren laten weten weer
in de markt te zijn voor commercië-
le televisie.

het weer

ÊEN ENKELE BUI
I |n de loop van de ochtend

Jr ekt een koufront met af en: J°e regen over ons land naar
j «et zuidoosten. Na de front-

Passage zijn er, het eerst in het
Noordwesten van het land,
°okperioden met zon. De tem-

I Peratuur loopt vanmiddag opl°t ongeveer 18 graden. De
I draait van zuidwest
t |*aar noordwest en is matig.

*ondag is de kans op buien
kleiner, de zon laat zich regel-
matig zien en de middagtem-
; is iets hoger dan die

' **n vandaag,
actuele informatie be-

seffende het weer in Limburg
*«nt u bellen 06-91122346.
'VANDAAG:
*°nop: 06.53 onder: 20.25

09.21 onder: 20.43
Morgen
*on 0p: 06.55 onder: 20.23

op: 10.31 onder: 20.54
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Pers Limburgs Dagblad
drukt nieuw record

HEERLEN - Afgelopen nacht hebben de persen
van hetLimburgs Dagblad een nieuwrecord gerea-
liseerd. Nooit eerder in het 71-jarig bestaan van de
onderneming werd 75 ton papier verbruikt gedu-
rende één nacht.

Deze operatie maakt deel uit van een grootschalige
promotionele campagne, waarbij in een flink deel
van de provincie het Limburgs Dagblad vandaag
huis-aan-huis wordt verspreid door bijna 1100 be-
zorgers. Met de verspreiding van deze 200.000 kran-
ten komt het Limburgs Dagblad vandaag onder
ogen van zon 600.000 inwoners van deze provincie.

Noodtoestand in
Suriname blijft

DEN HAAG/PARAMARIBO - In
Paramaribo heeft president Ramse-
wak Shankar de noodtoestand die
in delen van Suriname van kracht
is, gisteren niet opgeheven. Dit
werd wel verwacht na het aanne-
men van het betreffende wetsont-
werp donderdag door de Nationale
Assemblee.
Het opheffen van de noodtoestand
is kennelijk niet doorgegaan als ge-
volg van activiteiten van een groep
die zich 'Indianen van het Amazo-
negebied' noemt. Deze groep heeft

de verantwoordelijkheid opgeëist
voor de kaping van een vliegtuig en
acties in de buurt van vliegveld
Zanderij, waarbij burgers hun voer-
tuigen werden ontnomen.
In politieke kringen wordt de ka-
ping van een veerboot en gijzeling
van een nog onbekend aantal opva-
renden ook aan de tot dusver onbe-
kende groep toegeschreven. Er viel
één dode bij een schietpartij op de
veerboot. De pilootvan het gekaap-
te vliegtuig van de particuliere
maatschappij Gum Air is gegijzeld.
Shankar riep de bevolking op „de
nodige rust" te betrachten. Aan de
media vroeg hij berichten voor uit-
zending eerst te verifiëren.

Caravan
gekanteld

HEERLEN - Op deautoweg Ge-
leen richting Aken is gistermid-
dag omstreeks halfeen ter hoog-
te van Hoeve Terlinden de 53-ja-
rige Belg P.H. met zijn auto en
caravan in de vangrail beland.
De uit Bilzen afkomstige man
was op weg naar zijn vakantiebe-
stemming in Joegoslavië. Waar-
schijnlijk door een moment van
onoplettendheid stuurde hij de
auto te veel naar links waardoor
de caravan kantelde.
Zowel de auto als de caravan
raakten zwaar beschadigd.

# De wrakstukken van de
totaal vernielde caravan
worden opgeruimd.

Foto DRIES LINSEN
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Opnieuw milieuverontreiniging in Urmond

Actiegroep ontdekt
illegaal gifstort

door math wijnands
URMOND - De actiegroep in Ur-
mond-Stein, die zich bezighoudt
met de gevolgenvan de grootschali-
ge grondwaterverontreiniging,
heeft in die plaats een nieuw 'ille-
gaal' gifstort ontdekt. Een eigen on-
derzoek, in nauwe samenwerking

met DSM, heeft uitgewezen dat er in
de oude Ur (een inmiddels droog-
vallen stroomgebied van die beek)
op grote schaal door onbekenden
verf is gestort.

Vermoedelijk is dat in de jaren zes-
tig gebeurd. Er zijn evenwel nooit
maatregelen genomen. Het bewo-
nerscomité met de naam Stichting
Leefbaar Urmond Berg Stem
(SLUBS) gaat samen met DSM bo-
ringen verrichten om te kunnen on-
derzoeken hoe ernstig de verontrei-
nigingen in dat gebied zijn.

In de omgeving van de oude Ur in
de buurt van de Maas lag vroeger
een legaal stort van DSM, alleen
voor huishoudelijk afval en niet
voor chemische stoffen. Omdat er in
die jaren nog geen enkele controle
uitoefend werd op stortplaatsen,
hebben een of meerdere bedrijven
de kans gezien vrachtwagens vol
overtollige verfblikken te storten.
Inmiddels zijn enkele ooggetuigen
opgespoord. Er zijn zelfs Urmonde-
naren diebeweren vele jaren'gratis'
hun huis geschilderd te hebben van
het stort.

Zie verder pagina 19

Laatste nieuws

Dode bij
schietpartij
in Heerlen

Van onze verslaggever

HEERLEN - Bij een schiet-
partij vlak voor café Italiaan-
der aan de Meezenbroekerweg
in de Heerlense wijk Schande-
len is gisteravond de 28-jarige
L. Snijders om het leven geko-
men. Een andere man werd
zwaargewond naar het zieken-
huis afgevoerd.

Vlak na tien uur stopte, zover gister-
avond laat was na te gaan, een auto
met een Belgisch kenteken voor het
Heerlens café. Vandaaruit werden
plotseling meerdere schoten afge-
vuurd.

Een aantal kogels trof daarbij de
Heerlense videotheek-eigenaar
Louis Snijders, die op dat moment
net uit zijn auto was gestapt en het
café binnen wilde stappen. Hij was
op slag dood. Niet zo lang geleden
was Snijders in zijn videotheek aan
de Grasbroekerweg al eens be-
dreigd.

Een kennis van het slachtoffer, die
ook in de auto zat, raakte bij de
schietpartij zwaargewond.

Hij werd getroffen door kogels in de
rug en in het been. De zwaargewon-
de man werd meteen afgevoerd
naar het Heeflense ziekenhuis. Van
de daders ontbrak bij het ter perse
gaan van dit nummer nog ieder
spoor.

Douane stuit
op illegaal

laboratorium
BAEXEM - Aan de Rijksweg in
Baexem is gisterochtend in een
schuur een illegaal laboratorium
opgerold waar een halffabrikaat
voor het maken van amfitamine
werd aangemaakt.

Twee personen uit Valkens-
waard zijn terplaatse aangehou-
den, evenals de eigenaar van de
schuur. Ze zijn in verzekerde be-
waring gesteld. Grondstoffen en
laboratoriumapparatuur zijn in
beslag genomen.

Gisterochtend deed een achttal
douanerechercheurs uit Eindho-
ven en Venlo een inval in de
schuur.

Aanvankelijk bestond het ver-
moeden daar een illegale stokerij
onderdak was. Het onderzoek is
overgedragen aan deRijkspolitie
Heythuysen.

Jongeren steeds
eerder zelfstandig

—Kun je niet uitkijken,
sufferd! .'...
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Studiovoorkleur-, kleding en make-upadvies

Eva Janka
Smissenhaag 6, Maastricht, tel. 043 -617328
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TUINSCHERMEN
Gemaakt van 2 cm dikke
vuren of eiken planken.
Diverse modellen.
Ook losse planken en palen,
balken, kepers, panlatten enz.
Stookhout.

Houthandel-zagerij Landgraaf
Buizerdweg 8, ind.terr.
Abdissenbosch, Landgraaf,
045-318518
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Ikeuken]
Hoofdstraat 115

Schimmert. Tel. 04404-1731



exposities
Duo-expositie

bij Vinken
NUTH - In atelier Vinken, Sta-
tionsstraat 282 te Nuth, wordt tot
en met 7 oktober werk getoond
van Johan van Hoof en Martin
Klaaszen. Deze expositie, de eer-
ste in het nieuwe seizoen, is te
bezichtigen van dinsdag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

De uit het Brabantse Mierlo af-
komstige schilder Johan van
Hoof maakte een lange wereld-
reis naar Burma, Thailand, Indo-
nesië en China. Zijn nieuwe wer-
ken, die door dezereizen werden
geïnspireerd, worden gepresen-
teerd bij Vinken, waar Van Hoof
ook reeds enkele jaren geleden
exposeerde. Daar wordt het figu-
ratieve werk van deze schilder
gecombineerd met de sereen ge-
voelige, abstracte beelden van
Martin Klaaszen uitAmsterdam.

Kunstkringen
wisselen uit

MAASTRICHT - In het kader
van '150 jaar beide Limburgen'
wordt er in het Maaslandcen-
trum van Elsloo een uitwisse-
lingstentoonstelling gehouden.
Terwijl de Limburgse kunst-
kring een tentoonstelling heeft
ingericht in Tongeren, zal de

Tongerese Kunstkring zich tot
en met 17 september presenteren
in Elsloo.

De Tongerse Kunstkring is een
overkoepelend orgaan van ver-
schillende 'kunstkringen', waar-
onder beeldende kunsten, schij-
verskring, muziekkring, kunst-
ambachten en enkele kleinere
clubs. In totaal zullen zestien
kunstenaars van de Tongerse
Kunstkring in Elsloo exposeren.
21 Limburgse kunstenaars zijn
present in het St Jans-parochie-
centrum in Tongeren.

Het Maaslandcentrum in Elsloo
is geopendvan 17.00 tot 20.00 uur
door de week en van 14.00 tot
18.00 uur in het weekeinde. Het
Parochiecentrum St Jan is tot 13
september door de week ge-
opend van 14.00 tot 17.00 uur, in
het weekeinde van 14.00 tot 18.00
uur.

Ex libris in
Voorburght

LIMBRICHT - Een kleine hon-
derd Ex Libris, alle gebaseerd op
het thema religie, sieren vanaf
morgen kunstgalerij Voorburght
van kasteel Limbricht. Tot en
met 28 september is deze ten-
toonstelling van dinsdag tot en
met zondag van 10.00 tot 23.00
uur te bewonderen.
De Ex Libris is feitelijk een

plaatje dat de eigenaar van een
boek daaraan toevoegt om het
boek als zijn eigendom te mer-
ken. Oorspronkelijk droeg dit
boekmerk heraldiek als thema,
later kwam er ook ruimte voor
andere thema's, waaronder reli-
gie. In Limbricht zijn Ex Libris
te bekijken met motieven als het
kruis, de bijbel, heiligen, enge-

len, christelijke symbolen en
kerkelijke attributen.

"Schilderij van Johan van Hoof, te zien bij Vinken

Niet zuinig
Intussen is de keuze uit het Gentse
kunstbezit voor Heerlen gemaakt
op basis van de beschikbareruimte.
Er is met dieruimte niet zuinig om-
gesprongen. In het stadhuis is de
deur van de burgemeesterskameral
geruimte tijd geflankeerd door twee
bovenmaatse fotografische meisje-
sportretten van Günter Förg. Daar-
boven leest men- langs de balustra-
de - de op dit niveau boven de zee-
spiegel wat onverwachte tekst 'Bo-
ven/onder de waterspiegel met ge-
vaar van doorbraak (een dijk)'. Een
werk van Weimer. Naast de al ge-
melde vitrine van Beuys, een van
plafond tot vloerkleed neerhangend
doek met een simpel patroon van
vierkantjes, een ingelijste tekening,
horizontaal, en een witte neonbuis
schuin. The diagonal of may 25
1963. Van Flavin.
De stadsgalerij toont twee soortge-
lijke fotografische portretten, een
legezwarte lijst, met goudpapier be-
plakte getimmerten en een echt
schilderij van Magritte. Op de bo-
venverdieping zeven met water en
neonbuizen gevulde zinken bakken- en een behang van honderden
kleine ingelijste tekeningen op het
thema 'Weltbühne'. Daarboven. Het
aantal kunstwerken zou moeten
overeenkomenmet het aantal verte-
genwoordigde kunstenaars: der-
tien. Artschwager, Beuys, Copers,
Darboven, Flavin, Förg, Magritte,
Nauman, Rabinowitch, Ruff, Toro-
ni, Vercruysse, en Weimer.

Beschouwing
Over de titel van de tentoonstelling
'de vlag waaronder we een fraktie

van onze collectie naar Heerlen kon-
den laten vertrekken' geeft de inlei-<
ding van de catalogus een beschou-
wing van de hand van Bart de Bae-
re. Een waarschuwing om met de
vingers overal vanaf te blijven is het
niet. De verklaring is allerminst zo
simpelals dat: 'Just to look at' is een
propositie, tegengesteld aan de atti-
tude van een vorige grote tentoon-
stelling in het museum zelf, ge-
naamd 'Open Mmd - Gesloten cir-
cuits.

„Daarin werd in het denken geop-
teerd voor een benadrukking van de
specificiteit van elk werk. 'Open
Mind' was een verzoek tot lijfelijk
beleven. Zij bracht de toeschouwer
tot een houding van empathie, die
ver ligt van de denkoefeningen, die
meestal op kunst wordentoegepast.
'Just to look at' verwijst naar de toe-
schouwer, de kijker, die aangetrok-
ken, maar ook afgewezen wordt, bij
wie het kijken versmolten is met
respekt en met de afstand die men
altijd houdt voor het vreemde."

Al lijken de ruimten spaarzaam ge-
vuld - een bezoek daaraan is zeker
een belevenis. Het is bovendieneen
aardige gedachte dat men op een
Heerlense expositie een vooroefe-
ning waarneemt voor een interna-
tionale manifestatie als die in Kas-
sei over drie jaar. Als de tekenen
hier niet bedriegen staat over drie
jaar de conceptuele kunst nog recht
overeind.

pieter defesche

Veelluiken van
Roland Sohier

MAASTRICHT - De Perroenga-
lerie, Vrijthof 35 te Maastricht,
opent het nieuwe seizoen met

werk van de uit Utrecht afkom-
stige beeldend kunstenaar Ro-
land Sohier. Vanmiddag om
16.00 uur wordt deze expositie
geopend, die loopt tot en met 30
september en van woensdag tot
en met zaterdag van 13.00 tot
18.00 uur te bekijken is.
Het werk van Sohier, dat in
Maastricht te zien is, bestaat
voornamelijk uit tekeningen (. ,i

gouaches, die met elkaar gecom-
bineerd worden tot samengestel-
de werken. Een soort veelluiken
waarvan ieder luik, ieder onaf-
hankelijk beeld, een eigen bete-
kenis heeft.

kunst

Presentatie van Jan Hoet in Heerlense Stadsgalerij

'Just to look af,
een vooroefening
van Documenta

HEERLEN - „Loeizwaar"
was ze geweest, de vitrine,
die zojuist uit de Gentse ta-
pissière naar binnen was
gedragen, verklaarde de
conservatrice, zich veront-
schuldigend voor haar be-
perkte beschikbaarheid tij-
dens zulk soort werkzaam-
heden. „Stel je voor dat
zoiets valt." De suggestie
om in dat geval de gebro-
ken ruiten ,te vervangen
brengt een flauwe glimlach
op haar lippen, die in haar
ogen nauwelijks de vrees
kan verbergen dat met het
breken van de ruiten de
voorhang van de tempel
zou scheuren en de aarde
verduisteren: „Stel je voor,
Jozef Beuys". De vitrine,
die oogt als het soort eiken-
houten meubels waarin op
middelbare scholen de op-
gezette dieren worden ge-
toond, staat inmiddels cen-
traal opgesteld aan de top
van de monumentale trap
van het stadhuis, gevuld
met de van Beuys bekende
schijven vet en besmeurde
margarine-dozen.

Dat zulke bijna sacrale objecten het
stadhuis van Heerlen, waaruit de
eigen kunstcollectie zorgvuldig is
verwijderd, kon worden binnenge-
dragen, is te danken aan de contac-
ten die de beweeglijke conservatri-
ce in korte tijd ook internationaal
tot stand bracht, in dit gevalmet het
museum van Gent en zrjn spraak-
makende directeur Jan Hoet. Hij
kreeg zijn bekendheid behalve door
zijn eigen bespraaktheid door de
wijze waarop hij met een beperkt
budget voor zijn museum een col-
lectie hedendaagse kunst aanlegde- en misschien het meest door de
succesvolle formule van tentoon-
stellen waarmee hij in de zomer van
1986 zijn Vlaamse stad op stelten
zette onder de franse noemer
'Chambres damis'. 'Een fraktie' - al-

dus het voorwoord van de catalogus- van de Gentse collectie wordt
thans in de stadsgalerij en in het

stadhuis getoond onder de engelse
titel 'Just to look at.
Het taalgebruik zal voortkomen uit

Hoets internationale oriëntatie als
aangewezen artistiek leider van de
komende Documenta in Kassei.

Zijn taalgebruik kan ook heel
Vlaams zijn, zoals een criticus er-
voer die in een restaurant zijn kleu-
ren besmeurd zag met 'blanc de
poule faisance aux aromes dóran-
ges' daarbij vernemende dat hij een
schurk was „wiens strot ze moeste
overschnije, wa wette gij van kunst
af?". En ook heel affectief, zoals de
burgemeester van Heerlen kon vast-
stellen die dezer dagen werd gesom-
meerd „dit meisje" een nieuw mu-
seum te verschaffen. De ruimte van
de stadsgalerij leek hem te beperkt
voor zijn concepten, wat niet ver-
wonderlijk is wanneer men in ge-
dachten dwaalt door een 'Friederi-
cianum' in Hessen.

" Installatie 'Chambres d'Amis', 1986 vanGünther Förg

Limburg
in beeld

SITTARD - Het Kritzraedthuis,
Rosmolenstraat 2 te Sittard,
toont tot en met 1 oktober de ten-
toonstelling '150 jaarLimburg en
150 jaarfotografie. De expositie,
die de ondertitel 'Een eerste in-
ventarisatie van historisch-topo-
grafische fotografie in Limburg'
heeft meegekregen, is geopend
van dinsdag tot en met vrijdag
van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag
en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

De tentoonstelling toont een»
overzicht van de ontwikkeling
van de diverse aspecten van de
fotografie: uit de begintijd is er
bijna niets, als er gefotografeerd
wordt, is het vaak om het mooie
plaatje te doen. Het merendeel
van de miljoenen foto's die van
Limburg gemaakt zijn, stamt uit
de twintigste eeuw, toen de foto-
grafie een enorme vlucht geno-
men heeft.

recept
Runderrolletjes
met groenten
Benodigdheden voor 4 personen: 4
dunne runderlapjes van elk 125-150
gram, 4 grote dunne plakken ont-
bijtspek, 2 middelgrote uien, 2 wor-
telen, 1 kleine selderijknol en 1 mid-
delgrote prei.
Dep runderlapjes droog en wrijf in
met zout en peper. Leg op elkplakje

een plak ontbijspek, rol ze op en
steek vast met houten prikker. Ver-
hit boter en bak daarin rolletjes
bruin. Schenk er 3 dl kokende krui-
denbouillon bij. Temper vuur en
laat 45 minuten met dekselerop sto-
ven. Maak groenten schoon, snijd
elke ui in 8 parten, snijdwortelenen
selderij in repen van 4-5 cm. Maak
witte en lichtgroene deel van prei
schoon en snijd in pinkbrede rin-
gen. Verhit boter en fruit daarin al

omscheppend alle groenten. Voeg
deze 15 minuten voor einde kook-
tijd bij runderrolletjes en laat
zachtjes stoven. Schep uit braadpan
op voorverwarmde schaal. Maak
een sausje van IV2 tl maïzena en 2 el
koud water, roer dit door stoofvocht
en laat even doorkoken. Schenk
over runderrolletjes.
TIP: Serveer hierbij gekookte aard-
appelen.

hub meijer

Limburgse
keramisten
in Landshut

HEERLEN - Elf Limburgse kera-
misten presenteren zich tot 18 sep-
tember in het Westduitse Landshut
Deze stad heeft een rijke keramiek-
traditie; er is de Staatshogeschool
voor keramiek gevestigd en regel-
matig worden hier tentoonstellin-
gen georganiseerd waar landen hun
keramiekkunst kunnen presente-
ren. Dit jaar is het de beurt aan Ne-
derland. In samenwerking met de
Nederlandse Ambassade in Bonn
organiseren de Verkehrsverein
Landshut en de stichting Kunst en
Cultuur Limburg deze expositie.

Het werk dat te zien is omvat potte-
rie van Hein Severijns en Joop *Crompvoets, sculpturale keramiek \
van Frans Lagro, JulietteKessener, j
Frans Dückers, Margreet Wessels j
en Sabine Lintzen, rakusculpturepj|
van Siegfried Gorinskat, kerami-
sche experimenten van Marjo Boes- <ten en een installatie van Piet ;
Stockmans.
I
De collectie wil een representatief;!
beeld zijn van de variëteit aan kera-
mische vormgeving in Limburg.

Oplossing van gisteren:
ADDERTONG
UI-ROE-SR
T M---0
OL-PEL-PO
MOND-KRAT
ORA OLV
NERF-BLEI
TT-ALM-TZ
E E I
UK -KIN-BE
RAMMELAAR

cryptogram

Horziontaal:
Zitplaats voor een dik vrouwspersoon?
(14); 8. Met dit dier spelen kinderen reeds
op zeer jonge leeftijd (9); 10. Wat een dan-
dy om het spel daarop te spelen (5); 11,
Rubber van een mannetjeskat (5); 12.
Goedkoop is deze specerij niet! (9); 13.
Ontstaan met aanleg (7); 15. Een korte tijd
op deze manier en niet anders! (6); 18. Hij
treft het niet dat hij het niet heeft (6); 20.
Belde hij u voor de naam vn een rivier? (7);
22. Dat dier zal niemand de waarheid zeg-
gen! (9); 24. IJzeren grondslag? (5); 26.
Verzamelen om het erbij te spinnen? (5);
27. Is de ingenieur er trots op dat hij ons
schrik aanjaagt? (9); 28. Als makelaar staat-
hij niet alleen! (13).

Verticaal: £
1. Overbeleefde groet van een rijke gast' r
(8); 2. Attribuut van de man die inzinkingen *
veroorzaakt (5); 3. Vrouwelijke leerkracht? J(9); 4. Dat strikje is een tegenvaller voor je- *(7); 5. Gave die een aanbieding teniet doe' *
(5); 6. Zou een kip met de oplossing hief
van ook wel eens worstelen? (9); 7. Hierin
is het geluk niet voor een ieder weggelegd-
(6); 9. Uit palen gemaakt gebergte? (s)j ,
14. Beursdier? (9); 16. Heus, een koord ;
verstevigt de huwelijksband! (9); .17. leder-
een is weg van deze sluizen! (8); 19. Kei'
dennot die plaats biedt aan krielkippen?
(7); 20. Uitheems muziekinstrument dat n
in Artis kunt vinden (5); 21. Niet stralende |
winkelier (6); 23. Uitkering om u een klap i
te geven (5); 25. Dat is iets dat een mal1 <naar onze mening ook lust! (5).
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Wensen
In het wetsvoorstel waarin de twee-
de fase 'Dekker' staat, is tevens de
bepaling opgenomen dat elke verze-
kerde zelf met de verzekeraar een
overeenkomst moet sluiten. Daarin
kunnen de individuele wensen ten
aanzien van de verzekering worden
vastgelegd. Hetkan dan gaan om za-
ken als het betalen van rekeningen
(rechtstreeks door de verzekeraar of
eerst door de verzekerde waarna
restitutie door de verzekeraar
plaatsvindt), het nemen van een
eigen risico (waar voor ziekenfonds-
patiënten een daling van de nomi-
nale premie tegenover staat) en de
concrete inrichting van de zorg on-
der de verzekering.
Het kabinet heeft voorts besloten
het monopolie dat ziekenfondsen
nu nog in bepaalde regio's of plaat-
sen hebben, te doorbreken. Verze-
kerden moeten de kans krijgen naar
een ander ziekenfonds te gaan als ze
ontevreden zijn over het 'eigen'
fonds. Dat fonds mag de betrokke-
ne dan niet weigeren.

Controle op vervoer
gevaarlijke stoffen

deugt van geen kant
Van onze parlementsredactie

I ÖEN HAAG -De controle op het; Vervoer van gevaarlijke stoffen inI ?ns land deugt van geen kant. HetI Controleurs Gevaarlijke
poffen van het ministerie van Ver-
deer en Waterstaat moet drastisch
borden gereorganiseerd, zo blijkt: Jjft een doorlichtingsrapport over

[ dlt korps.

s Er wordt volgens het rapport dat:; uitgebracht door een onafhan-
kelijk onderzoeksbureau, minder
gecontroleerd dan mogelijk is. In de
Praktijk wordt alleen maar overdag
Gecontroleerd. Buiten de kantoor-uren kan ongestraft met de meest

j gevaarlijke stoffen worden rondge-
','is^en zonder dat er een haan naar
l u 3ait' e controleurs blijken vrij-
j nooit van hun bevoegdheid ge-
t su'^ te maken een fikse Don uit te

' bij een overtreding. Zev°lstaan in bijna alle gevallen met

' len waarschuwing.

' w wordt ool{ niet ecnt samenge-; met andere controlerende in-
) zoals de Rijksverkeersin-

" sPectie.
Afstemmen

jL°°r de controleurs blijkt ook het,
deieid van het korps geheel ondui-

i d
eHjk Daarbij speelt een grote rol
M verscheidene ministeries op

"jeelterreinen een eigen verant-
i opeisen en niet be-

te zijn de wetgeving op elkaar
te stemmen.

1 **! aan deze onwerkbare situatie
er> einde temaken en er voor te zor-

p n. dat er weer goed gecontroleerd
j»atworden, moet het mes diep in
d?t korps worden gezet. Bij overtre-, lrigen van de regels op het vervoeran gevaarlijke stoffen moet voort-
ari in alle gevallen proces-verbaal

worden opgemaakt. Het waarschu-
wen laat men maar aan anderen
over, aldus het rapport.

Een woordvoerder van het ministe-
rie deelde mee, dat het rapport eerst
door de leiding van het korps zal
worden besproken. Daarna zal het
ministerie pas een beslissing nemen
over wat er met het korps moet gaan
gebeuren.

Zinkafval
in België

geweigerd
ftROTTERDAM - De partij zinkhou-
JJerid chemisch afval die afgelopen
K°ensdag vanuit Nederland naar?elgië werd teruggezonden, is door
S® producent, Fabrique de Fer in

geweigerd en weer terug-'
°estuurd naar Rotterdam.

iwee weken geleden bepaalde de
J^tterdamse rechtbank dat het af-
A oorspronkelijk bestemd voor■?razilië, binnen twee weken terug-
gestuurd moest worden naar de pro-
ducenten op straffe van een dwang-s°m van 50.000 gulden per dag.

de Fer heeft de retourzen-ding geweigerd, omdat ze ontkent
?a* het betreffende afval in zijn ge-
Qeel van haar afkomstig zou zijn.

enemarken heeft inmiddels laten
?eten een uit dat land afkomstig

i ?^el van de betreffende lading wel
rUg te willen nemen.

Tutu opgepakt
" De Zuidafrikaanse poli-
tie heeft gisteren in Kaap-
stad de anglicaanse aarts-
bisschop Desmond Tutu
(links) opgepakt, toen deze
van zijn kathedraal naar
het politiebureau wilde lo-
pen uit protest tegen het
met zwepen en knuppels
uiteenslaan van een groep
van zon 20 geestelijken,
die eerder vrijdag protes-
teerde voor het politiebu-
reau in Kaapstad. Tutu
werd later weer vrijgela-
ten. Ook elders in Zuid-
Afrika werd vrijdag gede-
monstreerd tegen het
apartheidsbeleid van de
regering.

VS breken
met Panama

WASHINGTON - Zolang generaal
Manuel Antonio Noriega de scepter
zwaait in Panama, zullen de Ver-
enigde Staten geen diplomatieke
betrekkingen onderhouden met dat
land, aldus president Bush gisteren.
Washington zal de nieuwe „illegale"
regering van Francisco Rodriguez
dan ook niet erkennen.

Bush reageerde met zijn uitlatingen
op de benoeming donderdag van
Rodriguez tot nieuwe president van
Panama en van Carlos Ozores Ty-
paldos tot vice-president.

De Panamese oppositie verzocht
donderdagavond de internationale
gemeenschap de nieuwe regering
niet te erkennen. Zij blijft erop aan-
dringen dat Noriega aftreedt en ver-
geleek de benoeming van Rodri-
guez met een staatsgreep.

binnen/buitenland

Kabinet besluit tot tweede fase plannen gezondheidszorg

Financieren 'Dekker'
leidt tot vertraging

Van onze Haagse redactie
p|uEN HAAG -De wijziging van de financiering van de gezond-
-15 heidszorg naar voorstellen van de commissie-Dekker zal lan-
r' §er op zich laten wachten. De invoering van een basisverzeke-„ rin-g in de gezondheidszorg zal niet in 1993, maar enkele jaren
\. tater tot stand komen.

il Staatssecretaris Dees (Volksge-
tondheid) heeft dit gisteren op een
Persconferentie gezegd. De be-

f verwees voor zijn stel-
i- '"igname onder meer naar de wens

Jan de organisaties in de gezond-
heidszorg om 'Dekker' geleidelijker
J°t stand te brengen.
"et kabinet besloot gisteren tot een
tweede fase 'Dekker. Met ingangvan dit jaarwerd al besloten kostenvan kunst- en hulpmiddelen en psy-
chiatrie onder de AWBZ te brengen,

werd voor het ziekenfonds
"aast de procentuele premie gekop-
peld aan het inkomen, een vaste
Jaarpremie in guldens (nominale
Premie) ingevoerd van 156 gulden
Per volwassene en 78 gulden per

met een maximum van twee.

Als tweede stap wil het kabinet nu
J^et ingang van 1991 de kosten van
hüisartsenhulp en revalidatiecentra
°nder de AWBZ brengen. De nomi-
nale ziekenfondspremie komt danbijna twee keer zo hoog uit als de
huidige premie. Bij het opstellen

de begroting voor 1991 zal het
zittende kabinet hierover con-

crete besluiten moeten nemen,
baarbij zal tegelijk bepaald moeten
borden hoe koopkrachteffectenVoor gezinnen met kinderen en

groepen ambtenaren „geheel of bij-
na geheel" gecompenseerd kunnen
worden, aldus Dees.

Vervroegde
verkiezingen

in Spanje
MADRID - In Spanje zullen op
29 oktober vervroegde verkiezin-
gen worden gehouden. Koning
Juan Carlos heeft inmiddels in-
gestemd met de voortijdige ont-
binding van het parlement,
meldde een regeringswoord-
voerder gisteren.

De ambtstermijn van de huidige
socialistische regering van pre-

mier Felipe Gonzalez loopt pas
in juni 1990 af.

Volgens waarnemers wil de
Spaanse Socialistische Arbei-
derspartij (PSOE) profiteren van
haar gunstige positie in de peilin-
gen. Bij de Europese verkiezin-
gen in juni wonnen de socialis-
ten rond 39 procent van de stem-
men.

Sedert maanden deden geruch-
ten over vervroegde verkiezin-
gen de ronde. In juni liet de rege-
ring nog weten dat zij haar
ambtstermijn zou uitzitten.
Sinds 1982regeert de PSOE met
een absolute meerderheid.

Geisslervice-voorzitter christen-democraten

Eenheid CDU hersteld
Van de redactie buitenland

BONN - Het partijbestuur van de
Westduitse christen-democratische
partij (CDU) heeft de meningsver-
schillen over het optreden van par-
tijvoorzitter en bondskanselier Hel-
mutKohl bijgelegd. Daar waren vijf
uur van stevige discussie voor no-
dig. Uitkomst van het beraad is, dat
secretaris-generaal Heiner Geissler
op het partijcongres halverwege
dezemaand in Bremen kandidaat is
voor het vice-voorzitterschap.

De CDU telt zeven vice-voorzitters.
Naar alle waarschijnlijkheid wor-
den de premier van de deelstaat Ba-
den-Württemberg, Lothar Spath,
parlementsvoorzitter Rita Süss-
muth en minister van Arbeid Nor-
bert Blüm dan als vice-voorzitter
herkozen. De drie hadden gedreigd
zich niet voor herverkiezing be-
schikbaar te stellen.

De ruzie in de top van de grootste
Westduitseregeringspartij ontstond
toen Kohl enkele weken geleden
aan partijsecretaris Heiner Geissler
liet weten, dat hij hem niet als ma-
nager van de CDU wil handhaven.
Hij lietzijn oogvallen op Volker Rü-
he, die plaatsvervangend voorzitter
is van de CDU/CSU-fractie in de
Bondsdag. Het was de andere leden
van het partijbestuur in het verkeer-
de keelgat geschoten dat Kohl zijn
vérgaande besluit nam zonder hen
hierin te kennen.

Maar de kou lijktnu uit de lucht. Mi-
nister van Defensie Gerhard Stol-
tenberg zei na het urenlange beraad
dat men na de „zeer openhartige,
bezonnen, voor een deel zeer kriti-
sche discussie" heeft afgesproken
dat men het werk van de partijtop
beter zal programmeren, bepaalde
taken zal delegeren en het presi-
dium sterker bij politieke beslissin-
gen zal betrekken. Ook Kohl zou
van mening zijn dat de „Union als
ploeg" sterker naar voren moet tre-
den.

Spath verklaarde dat er niet eerder
in de leiding van de CDU sprake is
geweestvan „een zo heldere discus-
sie waarbij geen thema taboe was".
Hij acht dit een voorwaarde voor
nieuw vertrouwen.

Maandag overleg
over omroep-CAO

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Het overleg
over de omroep-CAO 1989
wordt maandag op initiatief
van de werkgevers weer her-
vat. De vakbonden hebben
een uitnodiging daartoe gister-
middag aanvaard. Maandag-
avond om 24.00 uur loopt het
ultimatum van de vakbonden
af. Wanneer de werkgevers
dan geen gehoor hebben gege-
ven aan de looneisen van de
bonden volgen er stakingen op
radio en televisie. Inmiddels is
gisteren bij de afdeling Kijk-
en Luisteronderzoek (KLO)
van de NOS een prikaktie van
start gegaan om de vakbonds-
eisen te steunen.
De werkgevers zeggen bereid te zijn
opnieuw te praten over het opvan-
gen van de negatieve effecten van
de invoering van een nieuw salaris-
stelsel. „In principe gaat er niemand
op achteruit. Maar er gaan mensen
minder op vooruit. Daar willen we
over praten", aldus een NOS-
woordvoerder. „Ik heb er alle ver-
trouwen in dat we er uit komen."
Onderhandelaar Klaas Koornstra
van de Dienstenbond FNV zegt blij
te zijn met het hervatten van het
overleg. „Dat betekent dat de werk-
gevers nog wat in de knip hebben.
Ik schat de kans nu op vijftig pro-
cent dat we er uit komen."

punt uit
Explosie

Bij een explosie in een chemi-
caliënpakhuis in een woonwijk
van de Taiwanese stad Tai-
chung zijn gisterochtend zeven
doden en drie gewonden geval-
len. Door de kracht van de ex-
plosie werden vijf naburige
huizen verwoest.

Regenwoud
Vijf verenigingen die zich heb-
ben verenigd in de organisatie
'Hart voor het regenwoud' voe-
ren op vrijdag 8 september in
Nederland actie tegen de Ja-
panse aantasting van het tro-
pisch regenwoud. Gelijktijdig
zullen in elfandere landen acti-
viteiten plaatsvinden bij Japan-
se bedrijven en ambassades.
Dat heeft de VerenigingMilieu-
defensie gisteren aangekon-
digd.

Ramp
Een lijnvliegtuig van de West-
duitse luchtvaartmaatschappij
Lufthansa is deze week op de
Britse luchthaven Heathrow
ternauwernood aan een ramp
ontsnapt. Enkele seconden
voordat het Westduitse toestel
zou landen reed plotseling een
ambulance de landingsbaan
op. Een van de luchtverkeers-
leiders gaf de Duitse piloot
ogenblikkelijk opdracht de lan-
ding af te breken. Het toestel,
met 93 passagiers aan boord,
bevond zich op dat moment
nog geen 120 meter boven de
grond.

Kernfusie
Het FOM-instituut voor plas-
ma-physica Rijnhuizen in
Nieuwegein stopt met de proe-
ven om kernfusie bij kamer-
temperatuur op te wekken. Het
FOM heeft geen resultaten ge-
meten die enige betekenis kun-
nen hebben voor de elektrici-
teitsvoorziening in de toe-
komst. Uit conclusies in een
rapport van Euratom, waaraan
het FOM de resultaten van de
proeven heeft doorgegeven,
blijkt ook dat overal ter wereld
duizenden andere proeven zijn
mislukt.

Doodvonnis
De militaire autoriteiten van
Burma hebben vorige week 11
mensen ter dood veroordeeld,
zo meldde de staatsradio in
Rangoon. De elf zouden vier
politie-agenten hebben gedood
tijdens de pro-democratische
beweging in 1988.

Aardbeving
Paniek ontstond in de nacht
van donderdag op vrijdag in de
Griekse havenstad Patra in het
westen van de Peloponesos.
Oorzaak ervan was een krachti-
ge aardbeving met een kracht
van 4.7 op de schaal van Rich-
ter. Een groot aantal huizen
raakte beschadigd.

Instorting
De Amerikaanse televisie-pre-
dikant Jim Bakker is donder-
dag luid snikkend en met hand-
boeien om in een inrichting op-
genomen nadat een psychiater
meldde dat hij hem hallucine-
rend en opgekruld in foetus-
houding had aangetroffen in de
kamer van zijn advocaat. Dis-
trictsrechter Robert Potter
schortte daarop het proces van
Bakker op en liet hem voor 60
dagen opnemen om psychia-
trisch te worden onderzocht.
Bakker staat terecht op be-
schuldiging van flessetrekkerij.

Straf
De Cubaanse generaal José
Abrantes, ex-minister van Bin-
nenlandse Zaken en voormalig
chef van de veiligheidsdienst,
is gisteren tot 20 jaar gevange-
nisstraf veroordeeld. Een mili-
taire rechtbank acht Abrantes
schuldig aan ambtsmisbruik,
nalatigheid en malversaties.

Gedood
In het noorden van Sri Lanka
zijn minstens 25 mensen ge-
dood. Bewoners van het dorpje
Poonawa in de provincie Meda-
wachchiya verklaarden giste-
ren dat pro-regeringsgroepen
er een bloedbad aanrichtten uit
wraak voor de moord op een
politie-inspecteur.

Mest
De minister van Landbouw'
krijgt de mogelijkheid kleinere
bedrijven, die geheel of gedeel-
telijk in waterwingebieden lig-
gen, ook de plicht tot bijhou-'
dingvan een mestboekhouding
op te leggen. De ministerraad is
gisteren akkoord gegaan met«
een voorstel daartoevan minis-
ter Braks van landbouw. Tot
dusver geldt de plicht tot het
bijhouden van een mestboek-
houding alleen voor bedrijven
die een hoeveelheid mest pro-
duceren met meer dan 125 kilo-
gram fosfaat per hectare.

(ADVERTENTIE)

Weduwnaars,
wijzijnu graag

van dienst■Wanneer uw vrouw of ex-
echtgertote na 5 april 1986
is overleden en wanneer
zij opof na 6 april 1986
ambtenaar is geweest,
dan komt u mogelijk in
aanmerking voor een
vernieuwd weduwnaars-
pensioen.

U kunt hierover duidelijkheid verkrijgen door meteen onze
nieuwe folder aan te vragen. Hierin vindt u meer informatie

over de vporwaarden. Bij deze folder ontvangt u een
formulier voor het aanvragen van weduwnaarspensioen.

U kunt de folder met aanvraagformulieren verkrijgen door de
antwoordcoupon (volledig) in te vullen en in een open

enveloppe zonder postzegel te sturen naar:
Algemeen burgerlijk pensioenfonds, PE-NP/DVE,

Antwoordnummer 4052, 6400 VC Heerlen.
"S 045-794369 of 792992

| >_-
JAanvraagcoupon voor kosteloze folder weduwnaarspensioen.

I Naam aanvrager: Voorletters: _. I
Meisjesnaam (ex-)vrouw: Voorletters:

IfJverlijdensdatum (ex-)vrouw: z __|
■Adres: : _ *IPostcode/woonplaats:

De Bedrijfseenheid Pensioenen van hetAbp beheert depensioenen van ruim één
miljoen ambtenaren. Daarnaast worden elke maand meer dan 400.000
invaliditeits-, ouderdoms- en weduwen- en wezenpensioenen uitgekeerd. Daar
komt nu het weduwnaarspensioen bij. De toekenning van dit pensioen is
toevertrouwd aan de Produkteenheid Nabestaandenpensioenen (PE-NP).

Wij zijn u graag van dienst

(ADVERTENTIE),

MOTEL
HEERLEN V

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

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

vlees- en visgerechten,
seizoensspecialiteiten en een heerlijk

dessertbuffet voor

" ’27,50 P.p.
Kinderen tot 12 jaar

" ’ 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 2„4„

(ADVERTENTIE)

ZONDAG 15ECHTEEN DAG
OM NAAR BETER MEUBEL

! INPEER BELGIË TEGAAN. \
I Kom morgen naar de zuinigste Vanaf 10 uur staat dekoffie met een heerlijke
| Belg voor héél Nederland. Vlaamse wafel voor u k,aar-

I BETER JMEUBEL I
I Baan naar Bree 127,3572 W PEER BELGIË Tel. 09 - 3211633805. I

VANDAAG

SATURDAY-NIGHT
SHOPPING

TE SITTARD
Winkels geopend tot 21.00 uur

+ diverse attracties in binnenstad

(ADVERTENTIE)
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& Een toren van drie verdiepingen, volledig gewijd aan
A designmeubelen: het Design Colosseum van Sijben

I^H K Wooncenter in Roermond, In de grootste presentatie
H van Nederland zijn de volgende namen nadrukkelijk
■ vertegenwoordigd:

■Colzani - Westnofa - Arco ■ Metaform " Fiam - tienrüë
de Jong - Rohé - Musterring - Artifort - Behr - Kinast -■ Leolux " Deknudt - Pastoe - Gelderland ■ Montis -II Tonon - Castëlijn - Cassina^aporiti^Üattalan -~RorT
Benz Creation - Molteni - Arflex - B + S - Mondo -
deSede » Kartell " Thonet ■ Rosenthal ■ Ligne Roset ■

■I Interart ■ Young - DürleT- Veréinigte Werkstatten - die
mm _____R___ Collection ■ Knol! International - Banz Bord - Strassle -I H'^l__ Stelton - Alessi

_i__. _B fl _E

-_-_-_-_H_-_^!_P I ________■! H n
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Maasnielderweg 33, Roermond
telefoon: 04750-16141.

Maandag gesloten.
Geopend: di. t/m vr. 9.00 -18.00 uur
za. 9.30 -17.00 uur. do. koopavond.

II IT> BIJSMANS KANTOORMACHINES
Im^F*"^ GRISPENSTRAAT 23 6367 HN ÜBACHSBERG
I W TEL 045-752432 POSTBUS 23099 6367 ZH VOERENDAAL

Multifax...
Slechts ’ 49.- excl. BTW wie meerkan,
op huurbasis per maand *"**_» *" SS

■ppp^^.^ Multifax Image Carrier
___, "!_ De meeneem*ax voor een weggeefprijs!

■ Multitax Image Carrier is meer dan een
ï ■ gebruiksvriendelijke lichtgewicht, overal inzetbaar
i. en gemakkelijk mee te nemen.

t_riÉS NU OOK TE HUUR VANAF ’ 49,- p.mnd._____ _^->i<.HJsflfl_P5»-- Z___i
I,^lll __ excl. BTW, informatie op aanvraag.

WtËmmW Actieprijs ’ 2495,— excl. BTW

■k BIJSMANS KANTOORMACHINES
llfr1! GRISPENSTRAAT 23 6367 HN ÜBACHSBERG

|"f TEL. 045-752432 POSTBUS 23099 6367 ZH VOERENDAAL "«?

NEPAL TAPIJTEN
" Deze tapijten in pasteltinten, met effen

middenvlak en eenvoudige randmotieven
zijn geheel afgestemd op de huidige
woontrend.

" Zowel in een modern als in een klassiek
W interieur kunnen deze tapijten goed

& toegepast worden.

HÜB. DOLS & CO
Markt 31, Sittard, tel. 04490-12605

HEFTRUCK-VERHUUR
ook verkoop-leasing en service

ff| FRISSEN B.V.
[i§9 VALKENBURG-HOUTHEM|jj| g TEL: 04406-40338*

_____! _^_^_

Molenbeekstraat 5, Sittard

" De gehele zomercollectie voor minder dan
de helft

" Div. aanbiedingen op de nieuwe
wintercollectie 231311

— ■ —

AUTOBEDRIJF StTIBBtS
fj\ '| 1 Bekerbaan 15, Schimmertl____J Telefoon 04404-2442 —
HOISTDA OFF. SERVICE-DEALER

Het adres voor uw NIEUWE HONDA en
compleet onderhoud.

Steeds voorradig:
GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN

Reparatie van ieder merk

- APK-keuring - schade afh. + herstel
- VVN-keuring - antiroestbehandeling

—<

Nu wordt reinigen een kinderspel !

" hoge-rukreinigers warm- enkoudwaler y_FB_^_^_^_^_._^_^_P
stof- en walerzuigers /M mm^tÊÊ^W"AW

" laputfeimgefs y__F _~—^___-._

" vloeftartigmgsauromalen " ~~^ ij^w^ Vo%\
" sell-service apparaten ■ 17, Tf33K-^S'i^?:^
" toebehorenenrewugingsnuddelen W_sT^_r *^^'';^___J

<_£ HUI «VERKOOP _T^Mt' l___fr_PL^||_Ci «service "**|^P»^?7qfXQIIPS «REPARATIE l"7^^

*^ _«!__._- 00K IN uw DIRECTE OMGEVINGsittardy , irw_Hp_iED

Reinigingssystemen
I Nuslerweg 90-6136KV Sittard (Ind park Noord)- Tel 04490-19980

i—
Bergstein - Mode

presenteert haar najaarscollectie.
Kom gauw kijken

■■F s >_BI
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■ Q&i&Nbn I
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|M| PrOVinCie Bureau Bibliotheeki_Wlï I Irv-U..--. Postbuss7oo
_J) 2_»' LI lilDU iq 6202 MA Maastricht/"^ tel. 043-897386
mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg
/w 154/35-89 maken tervoldoeningaan het bepaalde in ar-

tikel 15,eerste, tweedeen derde lidvan deRe-
gelingbeheersovereenkomsten 1988bekend,
datin deperiode4september 1989tot9okto-
ber 1989het ontwerp-beheersplanGroote
Peel met het daarbij behorende voorstel over
de begrenzing en status van derelatienota-
gebiedenter inzage ligt en wel:- in het pro-
vinciehuis te Maastricht in de bibliotheek tij-
dens de werkuren;- in de gemeentehuizen
van Nederweert en Meijel tijdens de werk-
uren; -ten kantore van het Waterschap Mid-
den-Limburgte Heythuysen tijdens de werk-
uren. Tot veertien dagen na afloopvan de in-
zage-termijn kan eeniederbij het collegevan
Gedeputeerde Staten bezwaren indienente-
gen het ontwerp-beheersplan.



Verdeeld
Lubbers moet de tot het bot ver-
beelde CDA-fractie langs gevaar-
«jke klippen laveren als de kruis-
raket en de bezuinigingen (Bestek
°1). Zijn persoonlijke animositeit
jttetVan Agt vormt daarbij een ex-
tra obstakel. Alleen doorzich over-"l zelf diepgaand mee te be-
moeien, zich te ontpoppen als 'ze-
ventiende minister', en door alle
tegenstellingen met veel omhaal
Van woorden te camouflereren,
slaagt Lubbers daarin.

*n 1982 verlaat VanAgt de politiek
laatDen Haag in verbazing ach-

ter. De opvolgings-kwestie dient
aan. Het wordt Ruud Lub-bers, en wanneer hij op 4 novem-

ber 1982 als jongste premier vanEuropa 'zijn' coalitie van CDA en
VVD presenteert, houdt menigeen

hart vast.

Bedroevend
'ijn imago is bedroevend: hij is devage compromissenmaker, ter-

nu het economisch slecht
Saat, heldere besluiten over harde
Jfigrepehnodig zijn. Vier jaar later,bij de verkiezingen van 1986, is die
slechte naam omgeslagen in hettegendeel. Het CDA dankt de on-
Verwachte verkiezingswinst ge-
heel aan de enorme persoonlijke
Populariteit van Lubbers. Hij mag
*Ijn 'karwei afmaken. Het tweedekabinet is echter geen schim van
het eerste.

Het wordt geteisterd door affaires
(huizen, vis, paspoort, studiebeur-
zen), ruzies (gezondheidszorg en
bezuinigingen), en heeft de groot-
ste moeite met de belangrijkste
programmatische hervormingen
(belastingen, gezondheidszorg).

Zeven keer dreigt Lubbers bin-
nens- en buitenskamers met crisis
voor de zaak toch nog onverwacht
klapt. Waar elke bewindsman wel
een knauw heeft opgelopen, lijkt
alleenRuud Lubbers niet in de mi-
sère te delen.

Zwakten
Is hij dan echt een 'politicus zon-
der achilleshiel'; is de mythe van
een onfeilbaar politiek instinct
werkelijkheid geworden? Dat
staat te bezien. Drie zwakke plek-
ken heeft Ruud Lubbers in elk ge-
val: zijn zaken, zijn integriteit en
zijn idealen.
De persoonlijke financiële belan-
gen bij Hollandia zijn Lubbers al
die jarenin depolitiek blijven ach-
tervolgen. Het liberale Kamerlid

en latere vice-premier Van Aar-
denne eist in 1976het aftreden van
Lubbers, omdat de minister van
Economische Zaken lijkt mee te
beslissen over financiële steun aan
zijn familiebedrijf. Er volgen affai-
res rond de maatschap met zijn
broers, een onvolledige opgave
van zijn privé-kapitaal, zijn belas-
tingaangifte. Van recenter datum
is de 'Koeweit-affaire', waarbij hij
zich mengde in het diplomatiek
gevecht tussen Nederland en Koe-
weit over de afhandeling van een
order aan Hollandia.

Elke keer weer ontspringt Lub-
bers de dans. Gewone politici wor-
den tot aftreden gedwongen, wan-
neer ze enkel de schijn van oneer-
lijkheid tegen hebben. Maar Ruud
Lubbers is geen gewoon politicus:
waar werkelijk belastend mate-
riaal ontbreekt, slaagt hij er tel-
kens in de schijnvan belangenver-
strengeling tegen te spreken. Het
legt echter wel een andere zwakke
plek van hem bloot: hij is uiterst
gevoeligvoor persoonlijke aanval-
len.
Hij trekt een strakke grens tussen

zijn persoonlijke levenssfeer en de
publieke zaak. Lubbers vindt dat
vraagstukken van persoonlijke in-
tegriteit, sympathie en antipathie
buiten het zakelijk-politieke debat
moeten blijven.
Het grapje van de PvdA dat hij de
minima 'belubbert', kan hij in 1982
absoluut niet waarderen. En Lub-
bers is ronduit gekwetst, wanneer
in 1988 her en der gesuggereerd
wordt dat hij zelfaan dewieg heeft
gestaan van het uitlekken van het
geheimekabinetsbesluit de inves-
teringspremie WIR af te schaffen.

Loyaliteit
Het is de opmaat tot de botsingen
tussen de geraakte Lubbers en de
koele VVD-leider Voorhoeve, die
meent dat de eerste minister een
'hersenschim' najaagt.

Lubbers' strikt zakelijke houding
is in de Binnenhofse wereld be-
paald geen gemeengoed. Een an-
der element ervan is bescheiden-
heid, die volgens intimi voort-
vloeit uit verlegenheid. Lubbers is
de tegenpool van zijn flamboyante

voorganger Van Agt, die met
graagte de toejuichingen in ont-
vangst nam. Aan de op zijn per-
soon gerichte verkiezingscampag-
nes ('Verder met Lubbers'), beleeft
hij geen vreugde.

Het beeld van de eenzame leider
aan de top is echter niet af. Van
zijn collega's eist hij onvoorwaar-
delijke loyaliteit. Onderwijsminis-
ter Deetman legt die bij alle bezui-
nigingen aan de dag, en wordt in
ruil daarvoor door Lubbers door
dik en dun beschermd. VVD-mi-
nister De Korte spreekt één keer
voor zijn beurt, en wordt genade-
loos afgestraft. Wanneer een par-
tijgenoot of minister een mijn in
zijn vaarroute gooit, weigert Lub-
bers te wijken.

Hij schuwt de verstikkende omar-
ming van 'politieke vriendschap-
pen. In een interview (1982) keert
hij zich tegen het feit dat bij veel
politici „gedragingen mede beïn-
vloed worden door persoonlijke
vriendschappen. Dat heeft een
keerzijde: hij wordt gerespecteerd
en bewonderd, hij is razend popu-
lair, maar niet echt geliefd. „
Concurrentie
De koele kikker, manager van de
BV Nederland? Het zijn kwalifica-
ties die tot op zekere hoogte van
toepassing zijn. Lubbers calcu-
leert politieke risico's en mogelijk-
heden, hij is een koopman in be-
slissingen. Maar wie. een rege-
ringscoalitie als groentenmarkt
wil beschouwen, moet ook kijken
naar de concurrentie.

Op een aantal punten onder-
scheidt Ruud Lubbers zich. Zijn
belangrijkste voorsprong ligt in
een fenomenale feitenkennis, die
hij opdoet door zich in alle dos-
siers te verdiepen en bij tal van
ambtenaren informatie op te vra-
gen. Zo ontpopt hij zich tot een al-
lesweter, en breidt hij de macht
van het premierschap tot voor Ne-
derland ongekende begrippen uit.

Daarnaast is hij, ook in de politiek,
het knapste jongetjevan de klas.
De cum laude afgestudeerde eco-
noom is niet alleeneen geducht te-
genstander voor de vakministers
in de sociaal-economische hoek.

Ook op andere tereinen, en bij
voorkeur op dat van de buiten-
landsepolitiek en de EG, steekt hij
zijn bewindslieden naar de kroon.
En zoals meer wonderkinderen
kan hij slechttegen zijn verlies.

Een derde eigenschap waarvoor
hij alom lofoogst, is zijn vermogen
compromissen te sluiten. Vooral
bij het opstellen van de begroting
heeft Lubbers een aantal meester-
werkjes op dat gebied op zijn
naam staan.

Rol
Langzaam maar zeker heeft de mi-
nister-president de centrale rol
van de minister van Financiën in
het begrotingsproces overgeno-
men. Niet alleen de compromis-
sen, maar ook de inhoudelijke be-
zuinigingsvoorstellen komen de
laatste jaren minder van Ruding
en vaker van Lubbers. Het leidde
dit voorjaar tot een acute crisis-
dreiging, toen Ruding voor het
oog van de camera's weigerdezich
erbij neer te leggen dat Lubbers
geheel eigen begrotingsvoorstel-
len indient.

Gemeenschappelijk element in al
die Lubberiaanse compromissen
is niet dat ze een maatschappelijk
probleem oplossen, maar een poli-
tiek probleem. Dat gaat vaak sa-
men, maar niet altijd. In de kruis-
raketten-kwestie komt hij, tot
woedevan Van den Broek, met de
vondst dat Nederland niet plaatst
als ook de Russen ontwapenen.
Het is een geo-politieke absurdi-
teit, die enkel binnen de muren
van het Binnenhof blijkt te wer-
ken.

Vliegwiel
Boven alles geldt Lubbers als de
kampioen van het pragmatisme.
Hij wordt niet gehinderd door
ideologische motieven, hij laat
zich niet leiden door hooggestem-
de idealen. Het maakt hem on-
grijpbaar, klagen zijn tegenstan-
ders. „ Ik ben er eerder op gespitst
het met mensen eens te worden
dan het van hen te winnen. En dat
heeft regelrecht te maken met
mijn godsdienstige overtuiging",
verklaart hij zelf.

Het ex-Kamerlid Faber toonde
ooit de keerzijde van die redene-
ring: „Lubbers is een man die
geen enkele affectie heeft met die
wat fundamentalistische ethieken
met rechts in de CDA". Het ver-
klaart waarom de premier op ge-
bieden als euthanasie en commer-
ciële TV regelmatig verder gaat
dan zijn eigen CDA lief is, overi-
gens zonder er in te slagen een
doorbraak te forceren. Paradoxaal
genoeg heeft het hem een enorme
populariteit onder de niet-confes-
sionele kiezers opgeleverd.

Aan het Binnenhof is langzaam
maar zeker het vliegwiel van zijn
macht op volle toeren gaan draai-
en. Nu Ruud Lubbers omgeven
wordt door een aureool van alles-
weter en alleskunner, versterkt
dat op zich al zijn positie. Hier is
een woord van Cromwell van toe-
passing: „De man die niet weet
waar hij gaat, komt het verst".

peter de vries

binnen/buitenland

De Lubbers-legende:

CDA-leider
zonder idealen

Zijn tweede kabinet
kraakte in alle voegen, en
premier Lubbers deed
duchtig mee aan het ge-
krakeel. De teloorgang
van de coalitie liet zijn
faam echter onaangetast:
Rudolphus Franciscus
Marie Lubbers (50) is nog
bij zijn politieke leven tot
een legende uitgegroeid.

De minister-president is
staatsman geworden, een
imago waarmee hij het
CDA voor de tweede keer
aan een verkiezingsover-
winning moet helpen.
Portret van een politicus
die is bewierrookt als al-
lesweter, taaivirtuoos en
bruggenbouwer, en ver-
afschuwd als bemoeial,
warrige prater en koop-
man. De Lubbers-legen-
de: CDA-leider zonder
idealen.

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Naast liefde,
maakt ook macht de toe-
schouwer blind. Op een
zonnige zaterdag in mei vo-
rig jaar springt Lubbers op
een partijraad van het CDA
üit zijn vel, en verwijt hij de
liberale coalitiepartner 'po-
litiek vandalisme. De actie
Wordt alom uitgelegd als
een brute poging het VVD-
Verzet tegen de hervormin-
gen in de gezondheidszorg
te breken. Eén dagblad ziet
er echter 'de humorloze
meesterzet' in, bedoeld om
met een groots gebaar alle
machtsverhoudingen aan
het Binnenhofnaar de hand
van de premier te zetten.

pat hij zal uitgroeien tot de mach-
ugste premier in de vaderlandse
geschiedenis, durft niemand te
voorspellen wanneer Ruud Lub-
bers in 1973 als jonge,moderne on-
dernemer minister van Economi-

* sche Zaken wordt onder Den Uyl.
Lubbers weet zich gesteund door
zowel het KVP-establishment, als
door de socialistenen de PPR. DeRadicalen herinneren zich de di-
rectiesecretaris en latere directeur
van het metaalbedrijf Hollandia
als deelnemeraan de politieke de-
batten die zouden leiden tot hun
afsplitsing van de KVP. Op het
moment van de finale keuze blijft
Lubbers overigens in de KVP.

Driejaar zit hij voor deKatholieke
Volks Partij in de Rijnmondraad.
Daarnaast laat hij van zich horen
als de onderhandelaar voor de me-
taalwerkgevers. Het vormt al zijn
bagage in een kabinet van politie-
ke straatvechters. Binnen de mi-
nisterraad onderscheidt hij zich al
snel door verscheidene keren zijn
biezen te pakken, om vervolgens
ttet niet te breken en toch een
compromis te sluiten. Zijn radica-le sentimenten slijten snel: „Ik
denk dat ik in vier jaarregeren met
de socialisten in wezen rechtser
ben geworden", zegt hij later.

"e Haagse carrière van Lubbers
*Jjkt ten einde te lopen, wanneer
Ories van Agt in 1977 weigert een
fatsoenlijke plek voor hem in te
duimen in de coalitie van CDA en
VVD. Hij komt in de Tweede Ka-mer, overleeft ternauwernood eenbelastingschandaal en volgt Aan-

op wanneer die wegens een
Verzwegen oorlogsverleden als
fractievoorzitter moet aftreden.

" Ruud Lubbers na de val Van zijn tweede kabinet op 2 mei van dit jaar: de veldheer bepaalt
zijn strategie.

de lijsttrekker

In de serie persoonlijke
columns van lijsttrek-
kers vandaag de me-
ning van PvdA-leider
Wim Kok over de ver-
kiezingscampagne. De
lijstaanvoerder van de
sociaal-democraten,
die in hun campagne
milieu, inkomensbeleid
en werkloosheid als be-
langrijkste onderwer-
pen hebben, startte het
gevecht om de gunst
van de kiezers bijna
twee weken geleden met een scherpeaanval op het CDA. „Aan een
voortgezet onrechtvaardig beleid zal de PvdA in een nieuw kabinet
weigeren mee te werken," zei Kok toen. Ook bij andere gelegenhe-
den was Kok venijnig in richting CDA, dat hij onduidelijkheid ver-
wijt. Wat Kok met deze, nu ten einde lopende, campagne wil berei-
ken is enerzijds CDA en VVD afhouden van een meerderheid en
anderzijds zorgen dat de Partij van de Arbeid de grootste wordt.
Over 'concurrent' Groen Links zegt Kok: „Als je weet dat iets in
alle redelijkheid en eerlijkheid niet kan, moet je het niet in je pro-
gramma zetten. Anders houd je de kiezer voor de gek en jezelf
ook."

'Doortimmerde boodschap'
'Aan het eind van een prachtige zomer beleven we een korte
intense verkiezingscampagne. Een geschenk van de VVD, die
in mei de samenwerking met het CDA verbrak.

De sfeer in de campagne is als het weer: overwegend warm en
zonnig met af en toe een bui. De warmte ontmoet ik overal in
het land, waar de trouwe aanhang zich inzet om de verkiezin-
gen voor de PvdA tot een succes te maken. Allen zijn er van
doordrongen dat wij een zo sterk mogelijke positie moeten op-
bouwen voor de komende formatie-besprekingen. Het gaat er
om die overtuiging over te brengen op die kiezers, die net als
wij echteresultaten willen zien en een ander beleid. Een beleid
waarin versterking van de economie met herstel en bescher-
ming van het milieu gepaard gaat. Een beleid dat bejaarden,
mensen met de laagste inkomens, mensen die op zorg zijn aan-
gewezen, niet in dekou laat staan.

De hardvochtige uitspraken van deheer Lubbers over de posi-
tie van de minima roepen veel reacties op, merk ik.

De weermannen van de campagne, de opiniepeilers, gevenre-
gelmatig hun voorspellingen. Dat levert stof voor gesprekken
en speculaties. Maarde enige echtepeiling is dievan deverkie-
zingen. Het zijn uiteindelijk dekiezers die al of niet ruimte
scheppen voor nieuwe politieke verhoudingen.

Over de campagne drijven af en toe wolkenvelden. Bijvoor-
beeld als valt waar te nemen hoe de WD zich inspant om weer
doorhetCDA in genade te worden aangenomen. Nog levendig
herinner in mij de tweede dag van mei. In de TweedeKamer
maakte de VVD een breekpunt van het inmiddels beruchte
reiskostenforfait. De fractievoorzitter van het CDA, de heer De
Vries, sprak plechtig: „Vandaag nemen wij afscheid van de
VVD als coalitiepartner."

De minister-president, deelszelf schuldig aan de verslechterde
verhoudingen die tot de breuk leidden, bedankte de heer
Voorhoeve voor bewezen diensten en bood de volgende dag
aan dekoningin het ontslagvan zijn kabinet aan. Vanafdie dag
tot heden doet de lijsttrekker van de VVD het volk weten dat
zijn partij uitsluitend verder wil met het CDA. En de lijsttrek-
ker van het CDA, de heer Lubbers, laat weten dat hij het liefst
weer door zou willen met de VVD.

Ik denk dat het reiskostenforfait wat op de achtergrond is ge-
raakt. De echte oorzaken van de val van het kabinet waren de
verslechterde verhoudingen tussen CDA en WD. De heer
Lubbers stond niet meer van harteachter decoalitie. Hij begon
ook duidelijk aan zijn eigen beleid te twijfelen. Die gebrekkige
samenwerking en die twijfels spelen nu nog een rol in de cam-
pagne.

In devele ontmoetingen, die elke campagnedag weer met zich
meebrengt, leg ik uit hoe belangrijk het is economische voor-
spoed te versterken en het sociale gehalte van de Nederlandse
samenleving, waar wij altijd trots op zijn geweest, te herstel-
len.

Bejaarden- en zwakzinnigenzorg moeten weer op peil worden
gebracht, de wachtlijsten zijn uit den boze. De achterstelling
van de mensen die daar en elders bij de overheid werken door
dekabinetten-Lubbers heeft veel kwaad gedaan. Ook voor de
politie en in het onderwijs is meer aandacht nodig. Samen met
de enorme milieu-inspanning die ons wacht betekent dit zui-
nig omgaan met overheidsmiddelen. Minder aan defensie,
minder belastingverlaging voor de hogere inkomens.

Misschien zijn de mensen te vriendelijk, maar ik ontmoet
eigenlijk één en al begrip. Daarom ga ik elke dag met veel ple-
zier op pad. We hebben een eerlijke en hecht doortimmerde
boodschap die goed is uit te leggen, merk ik. We willen graag
dekans krijgen die in een volgend kabinet in beleid om te zet-
ten. Daarom hebben we elke stem hard nodig.

De sfeer in de campagne is overwegend zomers. Wij rekenen
op een zesde september met stralend weer, een massale op-
komst, en een uitslag, die ons op weg helpt.'

wim kok

Zaterdag 2 september 1989"5

(ADVERTENTIE)

(f^______-3|^^_§|*^_____^»#
DIRECT FOTO LIMBURG

Specialisten in het afdrukken van uw kleurenfoto's
1 uur fotoservice

- Geen massaproduktie... elk negatief wordt apart bekeken, beoordeeld, indien
nodig gecorrigeerd.- Zoekraken is niet mogelijk, want uw film blijft in ons eigen fotolab.- Uw filmpje wordt door ons DIRECT verwerkt, en vandaar die snelle service.
NIET VOOR NIETS DE GROOTSTE IN ZUID-LIMBURG.

_T^uThl i _"_"_! '_"_"__" MtT^B

HEERLEN: GELEEN:
Stationstraat 44, t.o. ANWB Groenstraat 8, t.o. HEMA/C&A

BRUNSSUM: SITTARD:
parkeerplaats achter V&D 23127 a Rijksweg Zd. 14, t.o. Hotel De Prins

(ADVERTENTIE)

HET BETERE KLASSIEKE EN MODERNE MEUBEL

I 'm% % schols I II 4&{( Iwonenl 1
Bil_Éti_^ïfciÉ-fi;l „ da's 'n echt vertrouwd adres! % .1
HE E R L E NKERKRADEKERKRADE

Raadhuisplein. Tel. 045-713463 Markt. Tel. 045-452885 Hoofdstraat 93-95. Tel. 045-455146
MODERN EN SLAAPKAMERS WONINGINRICHTING KLASSIEK ENRUSTIEK

_—>bpw—mhhimmmmmmmmmmm■_m

Hmburgs dagblad
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_________ _____! __i_M_MÉÉMÏi______:i-'"'-_____?___-______s___:-'l_______ir___________ " " . .'^ __t^ _^_l ■ _^

r»—-—.—.—e, '4-=_ö_Gr__^ I _L i _________________' _r____«-______ S_*_______r_l ____■_»■«■■_»l_«_l II ___________________ l___l H II ■___! Saübpb I ___,ibicich__>i M' w y^_^T^^f^pTiir^\B I "___ __

Philips kleurentelevisie ! / j h \ , IfT^lW?*^ ll__l

S'fe IÉÉ Met 55 cm/90"'FSQ'HiBri-beeldbuis. | ..'A
'' '^ //■. |Il pfl ï*W gig|| 2Bl_i_ gj On screen display. 60 Voorkeur- l(\\ lh\ l'fm mSÊ^^ Izenders. Versterker met 4 W. muziek- -,—YW [J&- uyjaH

_.... vermogen. Met teletekst, . '''^#(cr_r^___r_S____\v ' n ■U/inpteleViS'e slee?timer 4«JA ! i/I^^S^N I Philipsmldüompactdisc- Li27 CE 3591/108 en afstands T <t/|_|- ■ l I=—_______________ i _r__»«_«mhina«io _rn ise ___ 1
Met7ocm/110°'FSQ'H,Br,beeldbu,s. bediening. J K S___Ê+K___P ' tr^p mp !! ___
40 Voorkeurzenders. Afstandsbedie- __TWIJmPM "- 3eöS6__s_H "' 1 Rad'° mt" LG en MG, versterker
nmg en teletekst. Geschikt voor 2000 WÉ-ÉhMtTHI RMMBÉii-l —J "iet 2x20 W. muziekvermogen en 5- ■

L karakters (80 x 25) _. _-_~_^ __fi_H_S__l ÏÏfTF^ffl^ H. _. I ' ;_j bands graphic equalizer, dubbel V
i (RGB).6Wmuziek-i|TOO_ ÉR| fi*_K____ Jn,'.iiVlViViiViiVfi^_^ cassettedeck me high speed dubbing

vermogen. lU-7-7? ___!■■ j -~ «ajas- j|| |T- j -^ | en contmuous play, semi- k^
Ook levebaar met 63 cm/UO 0 'FSQ' —- I _S ■J'C__^J__Jfl,|irfli I progmmmeeXeTo-SeT
Hißn-beeldbuis Philips Matchline Slimline ' p£****^ Kompleet _■ __.

k Philips _ ___%_% Hi-Fi-stereo HQ VHS-video- met 2 luidspreker TQQ ■,* kleurentelevisie IJUU. recorder UR 6975/01RPhjjips midi kombinatie boxen (2 weg) f mWmWm \*24 ce 3571/10Bi"W_^« Automatlsche frontlader. Met 3 Vldeo. met compact dist-wisselaar
1 1 _ | koppen. Voorprogrammering van FCD 585 MB

V lT-_- 8Programma's. Afstandsbediening Digitale radio met FM, LG en MG en PHILIPS
'Mmw***^^ ~1l met LCD-display. A§ Amtf%g% 19 voorkeurzenders, versterker van /f£~~\ m\mil : IHMM■ , 2x40 W. met 5-bands graphic i

Hlfl STEREO I " * equalizer, dubbelcassettedeck met I V^^^Sy V

' ' ■ high speed dubbing en continuous i \?_i_^I _i»l_»_-»l_«_l Philips Slimline HQ VHS-Video- I play, programmeerbare CD-speler, ■ L^llPlgW-lt_>ll i recorder VR 6180/01 CD-wisséaar voor 6 CD's en _____
;_,l __JII Automatischefrontlader. Geschikt als geheugen voor 30 nummers en semi- Mp_-____. BM|

|J- ~-~rW, "^—-~- videotuner. VPS-voorbereid. automatische platenspeler. Met KI JM
k 1 >—r» - a___~- r■*» ~=_f—I Met afstandsbediening. #%#%_% ■ afstandsbediening,^ ***%*% , |^B|MBSgM_B__l___ |TW»T_-fP^W-_ MMM-t I en twee luidspre- *| «Uil. B_S __HL Philips Stereo teletekst ■- ra t-lrp][l;nTil mWmWmWm kerboxen (3-weg). m\4mfmWmWm Kg ggj^^

kleurentelevisie pßnrrrn-,. __.____ —— — _____J P^B __mU-_Ji___Mlr k■ 28GR5770/308 Sl^^l^W^ __ _k i __f [■_____i-____iffll|| k

Sen elektronisch siot. Philips tandem compo sound- MB aWri-ri—J
SSSotr"18 __ ia7hineDB47B JfppWSfl . k
tele-teksten OAOO AM/FMstereo-radiorecorder.2xBW. z\j Pniiips mid' impact diSC-
videorecorder. __U_r_F| FM, LG, MG en KG. Twee cassette- 10__^ 4'l^l7r fc^_Stereokombinatic FCD 3
Ook leverbaar met 63 cm'FSQ'Hißn- decks. Dubbele speelduur en "^^ __TIT_THVT7T___ Digitale radio met FM, LG en MG en .^beeldbuis Philips stereo teletekst versneld overspelen. 5-Bands K^jgg^^^^^jjj| 24 voorkeurzenders, versterker van 2 k
kleurentelevisie _■_%_%_% graphic equalizer. Afneembare luid- -^T| r"^~- x2O W met 5-bands graphic equalizer, Il
25 GR 5760 iXM^- sprekerboxen o%f%g\ _PI XX dubbel cassettedeck met o.a. high K! U%9mWmWm_ met elk twee lUUa Amr m speed dubbingen continuous play, K

k «^'Vw^TnT____l luidsprekers. ____V semi-automatischeplatenspeler en VJ
___. ml^miAtW^W^TTKi^lmml I ffl ITIFTTTt^TT W'l F^ _r CD-speler met o.a. shuttle play en

II 1 -M ]T[___s___3 —_rTTT7T_I met luidspreker- QQQ. Lii 1 _________E____S SÊÊ _f UT __U -L*4_Ml boxen (2-weg). 777? K^
V Philips _________liÉN_Tr'_TiV Tl Hfl , , __kil Fm ii itt ■' |g P^ m

S^mSSSSBSSSSSSSSrm^ Philips dubbel midi HiFi-auto- IJIb Ülg^^^s! /^reverse cassettedeck FC 773 IH___iïil-_--.l _ k _______________________ kl
II _^

———————————————————————^——_.^—i^_——————————— | p»IWMiW _
li^M, ■|V_MI_K _^a^,,,^,^^^^,^..^^.^— _^_^__ ~|

_^_k H_. _iyot _*tri i 1 /Mamm _«ki_v__^_K\ I Hs_S_ssS_^_a

S Met 70 cm/uo° fso beeldbuis On Philips midi compact disc- Philips HiFi-systeemkombina- NT k^screen display. Computer-controlled «nplpr CD 91n Hp mpt CD-snplpr STMISBS Philips midi compact diSC-
teletekst 50 Voorkeurzenders gpeiervu_iu ne met .u-p_.r .in 1300 kombinatip FCD 485 ___
Stereo-decoder voor stereo-geluidsuit- Programmeren van max. 20 num- Bestaande uit: Digitale radio met """"*"" rw K
zendingen en taalkeuze Stereo- mers- Afspeelmogelijkheid voor 12 en FM en MG en 12 voorkeurzenders. Digitale radio met FM, LG en MG en 19 m
versterker met 2x30 W. Bcm CD'S- Drievoudige zoeksnelheid. Versterker met 2x4oW;en 2 x 5- voorkeurzenders, versterker van 2 x ■
Afstandsbediening ook geschikt Bii 2 snelheden is het geluid versneld bands graphic equalizer. Dubbel 40 W met 5-bands graphic equalizer,

voor teletekst hoorbaar. Digitaal gestuurde cassettedeck met o.a. high speed dubbel cassettedeck met high speed .
en Philips ' OOCH synchronisatie mogelijk voor perfekte dubbing en continuous play. Dolby B. dubbing, continuous play en synchro- k^
videorecorder ___A^^ï opnamen op Philips Semi-automatische platenspeler. start voor CD-opname, programmeer- K

' cassettedeck met Afstandsbediening. Met Philips pro- bare CD-speler en semi-automatische K„ * « ~^l CDRecord sync- grammeerbare CD-speler CD 480 platenspeler. Met afstandsbediening,

I Liever n Philips | 449. |Sr 1499. [~»1098.
I TER GELEGENHEID VAN DE SATURDAY NIGHT SHOPPING IS k
k ONZEZAAK IN SITTARD VANAVOND T0T21.00 UUR GEOPEND. 1

HjLa A Geroepen

jEß^ifGerechtigheid

Reformatorisch* Politieke Federatie Postbus 302 8070 AH NUNSPEET Telefoon: 03412 - 56744

nLöl van Hooren | kantoorcentrum b.v.
Gratis bezorgen

van al uw
kantoorbenodigdheden

binnen 24 uur.

230430Geleenstraat 40-48, 6411 HS Heerlen - Tel. 045-712741*

STRAKS WORDT TECHT

|— ■ T ftt^V^V^^iHet wordt weer echt tijd om aan de / _/^ / ✓"■""""""^vX I /
winter te denken. \ k^"""""^.En met name aan Uw verwarming! ( * \ sf* y___^l /_* ’Want het is erg belangrijk om met J { i r///s)\ *^^ Va__i /een goede kachel of gashaard de ( / C r/yy^/yx^_/Vl Ti fwinter in te gaan, zonder risico's) >_Vx/_X^ N. /van storingen -of zelfs overhaaste C^ x,*-jj^ y "^J^f^vervanging. S^~^££^~~PGcsua 1 »/&Wij nodigen U gaarne uit om van 4 \ f f ~^s. fS$ fJ - __T
tot en met 9 september onze .f (T)-j _-/_\_V' Clr'%' _f^
KACHEL SHOW vrijblijvend te ’ /aC^a^^X*S VVtbezoeken, waar de nieuwste f ( f 7 ’ \ \ y \ /
modellen HANGHAARDEN, ) W l _/ I ) _
INBOUWKACHELS, ( /\ " \ . V, ) )
SCHOUWEN en ’ VI; 0^* __ _A )
GASHAARDEN / L ’ R | ✓
staan opgesteld. -Jj*"mi )\ IU kunt tevens met al Uw N x^~A. -___- 1 \ I ->
brandende vragen van deze s v^**^s,_ f \. jr ". ■■■

gelegenheid gebruik maken. \. f \v />>v*^*-_ —fr\^^Graag tot ziens en ... de koffie] y> \S*^ "c_"^- I^l^staat klaar. l \_^' J ,°\ \__X

VAN P&W/N{C£L-60£EM

v *^^B £■_. _^^ l

*mW * iB f \' ■ °

Uk zorgt voor distinctie in keukenland?
m m gedistingeerde klasse uw 'cup oftea' is, voelt u zich in

;JU I een Alno helemaal thuis.

En ü boft datu in de buurt woont...

Met een Alno haalt u een mooie, maar vooral ook degelijke en
betaalbare keuken in huis. Als Alno Select Dealer staan wij garant
voor een advies op maat en een probleemloze installatie.

Kellerhuis Geleen
Ringovenstraat 1, 6163 HJ Geleen, tel. 04490-47905

Kruispunt Burg. Leiruiier_3str./Tuimelstry_üngöver_3tr./Heidestr.
Openingstijden: di. t/m vr. 9.00-18.00 uur, za. 10.00-17.00 uur

Ministerie
van Verkeer en

Waterstaat.
Rijkswaterstaat directie j

Limburg i
De wnd.
hoofingenieur-direc-
teur van de rijkswa- 'terstaat in de directie
Limburg te Maas- j
tricht, maakt bekend,
dat in verband met de ;
werkzaamheden aan s
de hoofdrijbaan van
de weg. Amsterdam- >Utrecht-Den Bosch- 'Eindhoven-Weert-
Maastricht-Belgische
grens (rijksweg 2) t.b-
-v. het zgn. „Slingertra-
cé", de navolgende
weggedeelten gedu-
rende de periode van
maandag 4 september
1989 t/m dinsdag 28
november 1989 voor
alle" verkeer zijn afge-
sloten;
- de zuid-oostelijke

afrit van de rijksweg
2 te Nederweert, na-
bij km 200,000;- de zuid-westelijke
toerit van de rijks-. weg 2 te Neder-
weert, nabij km
200,000;- de oostelijke hoofd-
rijbaan van de rijks-
weg 2 te Weert tus-
sen km 191,500 en
km 187,800;

- de westelijke hoofd-
rijbaan van de rijks-
weg 2 te Weert tus-
sen km 188,000 en
km 188,500.

dat voornoemde perio-
den zoveel korter zullen
zijn als mogelijk dan wel
zoveel langer als noodza-
kelijk zal blijken;
dat het verkeer zal wor-
den omgeleid zoals ter
plaatse door borden aan-
gegeven.
Maastricht,
28 augustus 1989

De wnd.
hoofdingenieur-
directeur
voornoemd,
Mr. J. Teders.

(voor beh.) Een „haar-fijn" kunststukje (na ben.)

Elke morgen gehaast voor de spiegel staan, Met een uiterst fijne naald worden er bijv.
eyeliner, wenkbrauwen en lipcontour bij de werkbrauwen niet van echt te
tekenen en misschien ook nog enkele onderscheiden „haartjes" in de huid
pigmentvlekjes camoufleren. gepigmenteerd.
Voor veel vrouwen betekent HT \ ~ I Een enorme ervaring op dit
dit dagelijks „stress". Beauty en Laser Center ,gebjed st

__
t

Voor secretaresse Yvonne rirodite garant voor een perfekte en
Maessen is dat nu verleden .^iiA ÜÈÈ^ vakkundige behandeling.
tijd. ,jA% Stap gerust binnen. U zult zich
Zij liet zich d.m.v. de (mmW^ "w _____ ons welkom weten en
EXCLUSIEF bij Beauty Center wfi' voelen, omdat onze sfeer niet
Aphrodite toegepaste „MICRO. _______ ___■_______ alleen rustig en ontspannen is,
PIGMENTATIE", /T 'J«ju'»c<""*"«" ~*~~l maar vooral professioneel en
werkbrauwen, eyeliner en (s^^imm]jJ^m^2jmi^J vakkundig,
lipcontour aanbrengen, die 20 Mariamunster 17 Hierdoor onderscheidt Beauty
jaar houdt. Berg en Terblijt Center Aphrodite zich duidelijk

04406-41594 _I I van anderen.
Waar vakmensen hart hebben voor uw huid

■ ! ___ i —



Kindje
fr.ach lacht even wat ongemakke-'Jk en laat vervolgens een lange
ulte vallen als hem wordt ge-

daagd waarom hij de DDR is ont-. lucht. Zijn vriendin en haar drie-
au'kindJe ziJn mDresden achter-
gebleven; samen vluchten was on-
mogelijk. „Mijn ouders hebbenen levensmidddelengroothandel
jjtet vijftien man personeel. Vol-
send jaar zou ik de zaak hebbenovergenomen. Ik had het dus be-trekkelijk goed. Alleen is er in deJ^DR haast niets te koop voor het§eld dat je verdient en worden de
goederen alleen maar duurder en«echter."

'■Het is ook haast niet mogelijk omte reizen. Vorig jaarwilde ik op be-
zoek bij familie in de Bondsrepu-bliek, dat werd geweigerd, omdat
'k nog geen 26 was en nog geen
?r»e jaar uit de militaire dienst",
f-'at hij vorig jaaralvan plan was in
,et Westen te blijven, wil hij best*el toegeven.

P.?k Hongarije en Tsjechoslowa-
zijn voor veel Oostduitsers tej^ur als vakantieland. Zij mogen

j^aar een zeer beperkt bedrag aan
forinten (ter waarden zon honderd gulden) meene-

f} Qn\ en de Ostmark is in de com-
munistische broederlanden geen.'Uit waard. „Als Oostduitser word

overal achteraan de rij gezet,enter de westerse toeristen", zegt

Frank Probst, afkomstig van
Zinnwald bij de grens met Tsje-
choslowakije, beaamt het. verhaal
van zijnvriend en legt ook sterk de
nadruk op het gemis aan vrijheid,
„het slechte klimaat" in de DDR,
zoals hij datzelf omschrijft. „In al-
les word je beperkt, je kunt niet
reizen en niets doen wat tegen de
staat is gericht. Als jepubliekelijk
zegt dat het systeem 'Scheisse' is,
vlieg je meteen de bak in. Er zijn
erg veel spionnen en Stasi's (agen-
ten van de staatsveiligheidsdienst,
red.)."
„Officieel luidt het dat de staat er
voor de arbeiders is", vult Olaf
aan. „Maar de staat, datzijn de po-
litici, niet de arbeiders", klinkt het
wat verbitterd.

Probst laat zijn ouders, een broer
en een zus achter in de DDR, maar
hij boft nog. Hij heeft te horen ge-
kregen dat zijn vriendin ook in de
Bondsrepubliek is gearriveerd.
Waar zij precies verblijft hoopt hij
ieder moment te vernemen.

Vlucht
Zijn vriendin heeft het land op le-
gale wijze verlaten. OokFrank had
tweeëneenhalf jaar geleden een
aanvraag ingediend om naar de
Bondsrepubliek te mogen vertrek-

ken. Dat verzoek werd kort gele-
den geweigerd, zonder opgavevan
redenen. De aanvraag leverde hem
de nodige moeilijkheden op. De
autoriteiten vroegen hem de naad
van het lijf over het hoe en het
waarom van zijn voorgenomen
vertrek. ledere maand moest hij
bij de bedrijfsleiding komen pra-
ten en probeerde men hemvoor de
DDR te behouden. Gedreigd werd
dat zijn moeder, die bij een staats-
bedrijf werkte, haar baan zou ver-
liezen. Dat is na Franks vlucht ook
gebeurd.

Onzeker
Voor Zach Olaf was de lange duur
van behandeling van een aanvraag
tot emigratie (2,5 tot 6 jaar) en de
grote onzekerheid of zon verzoek
ook gehonoreerd zou worden, re-
den genoeg zich helemaal niet tot
de autoriteiten te wenden. Hij be-
sloot te vluchten, een idee waar-
mee hij al sinds twee jaar speelde.

Frank wilde al zon acht jaar gele-
den weg. Dé gelegenheid kwam
nadat Hongarije in mei van dit jaar
zijn deel van het het IJzeren Gor-
dijn slechtte ën hetzo veel makke-
lijker werd naar Oostenrijk te
vluchten. Zoals duizenden andere
Oostduitsers gingen' Probst en

Olaf op vakantie naar Hongarije
met als enig doel weg te komen.
Het zou een rit met hindernissen
worden.

Mislukt
Olaf: „Op 7 juli stapten we in de
treinvan Dresden naar Boedapest.
Nog in de trein werd ik door Oost-
duitse douanebeambten apart ge-
nomen. Ze keken of ik wel een
kaartje voor de terugreis had. Ook
zochten ze naar vakdiploma's en
andere papieren die erop zouden
kunnen wijzen dat ik wilde vluch-
ten. Ze vonden echter niets."

In Boedapest aangekomen stapte
het duo nog dezelfde dag op de
trein richting Sopron, acht kilo-
meter verwijderd van de grens
met Oostenrijk en de vrijheid voor
het grijpen. Vanuit Sopron had-
den ze 's nachts de grens met Oos-
tenrijk willen oversteken.

„In de trein werden we echter al
verhoord door een Hongaarse po-
litieman in burger die ons vroeg
wat we in Sopron wilden doen",
vertelt Olaf. „Hij liep wel door,
maar in Sopron werden we aan het
station opgepakt en meegenomen
naar het politiebureau. Eerst werd
Frank anderhalf uur ondervraagd,

daarna ik. Uiteindelijk hebben we
bekend dat we wilden vluchten."

Cel
De twee werden weer op de trein
naar Boedapest gezet. Daar zoch-
ten zij hun toevlucht in de West-
duitse ambassade. „Daar kregen
we te horen dat er maar twee mo-
gelijkheden waren: terug naar de
DDR of vluchten via Oostenrijk of
Joegoslavië.Andere hulp was niet
mogelijk", zegt Zach Olaf.

Na twee dagen verliet het Oost-
duitse dub de ambassadeen pakte
vanuitBoedapest de trein naar een
plaats die opveertig kilometervan
de Joegoslavische grens lag. Olaf:
„Van daaruit zijn we 's nachts met
kaarten en een kompas naar de
grens gelopen. Twee kilometer
daarvoor zijn we gestopt. De vol-
gende nacht zijn we door een
maïsveld Joegoslavië ingelopen.
De grenswas helemaal open."

In Joegoslavië werd het tweetal
vrijwel meteen opgepakt en ver-
oordeeld tot vijftien dagen gevan-
genisstraf wegens illegale grens-
overschrijding. „Op de grens van
het verdraaglijke", typeert Olaf de
tijd in de cel.

Frank en Zach werden echter na
het uitzitten van hun straf niet te-
ruggestuurd, maar konden de
trein pakken naar Belgrado.

Probst: „Zaterdags arriveerden we
daar bij de Westduitse ambassade.
Daar kregen we ieder een voor-
schot van tweehonderd DM en een
noodpas, zodat we naar West-
Duitsland konden reizen."

Verstikkend
gra 6en uitzendmg van het ARD-pro-
le nma BrennPunkt sprak de gevluch-
°til J°urnaliste Bettina Klein
tfr_a»gs over "net communistische be-
va_8„ Van het reSime in naar land> waar-
st °e kiem „in de opvoeding door de
de ■ ' ligt. „Voortdurend", zei zij, „wordt
lic_oKge0K ge bur.gers een alomvattend poli-
tyet ewustzÜn bijgebracht en hun een
vo^enschappelijke wereldbeschouwing
ailp getoverd, waarmee ogenschijnlijk

gebeurtenissen en ontwikkelingen

in de wereld zonder moeite en foutloos
verklaard kunnen worden."
„Men groeit daarmee van jongs af op.
Het is die voortdurend gesuggereerde
overtuiging de historische waarheid in
pacht te hebben, waardoor tal van poli-
tiek actieven in de DDR aanmatigend
worden en - aldus Klein - van mening
zijn dat elke afwijkende opvatting auto-
matisch verkeerd moet zijn."

Een natie
West-Duitsland neemt alle gevluchte
DDR-burgers onvoorwaardelijk op.
Bonn doet dat indachtig de in de grond-
wet verankerde stelling dat er rhaar één
Duitse natie is, zodat er principieel geen
verschillen zijn tussen Oost- en West-
duitsers, hetgeen weer impliceert dat
naar de Bondsrepubliek gevluchte
DDR-burgers daar een in alle opzichten
gelijke behandeling ten deel valt als
Westduitsers. Zowelvoor Bonn als voor
Oost-Berlijn vormt de stroom van Oost-
duitse vluchtelingen een probleem van
de eerste orde. Voor de DDR betekent
de uittocht van veel (hooggekwalifi-
ceerde specialisten en vaklieden - het
merendeel van hen is in de leeftijd tus-
sen 20 en 40 jaar- een ernstige ontrege-
ling van de arbeidsmarkt.Bonn zit al op-
gescheept met zon twee miljoen werklo-
zen en heeft bovendien te maken met

een reusachtig 'Asylanten'- en 'Aussied-
ler'-probleem. Het opnemen van tien-
duizendenDDR-burgers en hun inscha-

keling in het Westduitse arbeidsproces
vereist derhalve een enorme financiële
en economische inspanning. Bovendien
dreigt de exodus te culmineren in een
vertroebeling van de betrekkingen tus-
sen beideDuitse staten, aan de totstand-
koming waarvan jaren lang moeizaam
gewerkt is.

In brede internationalekring heerst de
opvatting dat de DDR het tij slechts kan
keren en een volledige 'leegloop' nog
slechts kan voorkomen, indien het regi-
me op korte termijn overgaat tot ingrij-
pende hervormingen. Vorige week nog
heeft bondskanselier Kohl in deze zin
een dringend beroep gedaan op partijlei-
der Honecker. Tot dusver heeft. Oost-
Duitsland geen aanstalten in dierichting
gemaakt. En het ziet er ook*niet naar uit
dat Honecker, voor wie Gorbatsjovs pe-
restrojka en glasnost een ware nacht-
merrie zijn, ten voordele van het volk zal
bijdraaien.

ERICH HONECKER
...geconfronteerd met leegloop...

Credo
De Oostduitse partij-ideoloog Otto Rein-
hold verduidelijkte onlangs voor de tele-
visie en in een reeks van publikaties
waarom de SED (Socialistische Een-
heidspartij) in tegenstelling tot de gang
van zaken in de Sovjetunie, Polen en
Hongarije structurele hervormingen en
economische, maatschappelijke .en
staakundige veranderingen moet blijven

afwijzen. Daarbij stelt hij dat de DDR
slechts denkbaar is als antifascistische
en socialialistische staat, als socialis-
tisch alternatief voor de kapitalistische
Bondsrepubliek.

Waar het in 't bijzonder om gaat, aldus
Reinhold, is wat onder „de socialistische
identiteit van de DDR" verstaan moet
worden. Op dit punt is blijkbaar sprake
van een principieel verschil tussen de
DDR en andere socialistische landen die
in het verleden reeds een kapitalistische
of semifeodale orde gekend hebben.
Reinhold werpt daarbij de vraag op wat
voor bestaansrecht een kapitalistisch
Oost-Duitsland naast een kapitalistisch
West-Duitsland zou hebben. Het ant-
woord ligt voor de hand: geen enkel na:
tuurlijk.

Reinholf beaamt hiermee indirect dat de
DDR geen nationale identiteit kent. Die
identiteit ontbreekt, omdat de Duitsers
in de DDR zich nog steeds onlosmake-
lijk verbonden voelen met die ene Duit-
se natie. Een min of meer op Hongaarse
leest hervormde DDR zou haar be-
staansrecht verliezen. In dat geval zou-
den er ook geen argumenten meer zijn
om aan de deling van Duitsland vast te
houden.

In de visie van Reinhold ziet Oost-Duits-
land zich daarom genoodzaakt een maat-
schappelijke visie te ontwikkelen en ge-
stalte te geven, die consequent op de

versterking van de socialistische orde
gericht is.
Ten einde de 'socialistische Duitse staat'
nationale identiteit te verschaffen, doen
zij de eenheid van deDuitse natie als on-
werkelijk af en 'proclameren zij tegelij-
kertijd de vorming de 'socialistische
Duitse natie.

binnen/buitenland

Frank Probst en Zach Olafna vlucht uit DDR in Baesweiler

Berooid, maar de koning te rijk
BAESWEILER - Ge-

vlucht naar vrijheid en
iu-mark, een zeker bestaanjgeruild voor een ongewisse
'°ekomst in het kapitalisti-
sche Westen. Precies één
[ftaand geleden kwamen de
Jonge DDR-burgers Frankprobst (25) en Zach Olaf (24)aan in de Bondsrepubliek, naeen vlucht van een paar dui-
dend kilometer en een koste-loos verblijf van twee weken
to een gore Joegoslavische
c.fil. Berooid, met achterla-jtoig van alle bezittingen, fa-
jtoilie en vrienden, maar de
'*?ning te rijk logeren zij nu
Pij een familielid van Frankto BaesWeiler, even over de!®ens bij Rimburg.

jftoer dan zestigduizend Oostduit-ers namen alleen dit jaar al de
Mik naar het Westen, de arbei-
~e-- en soldatenstaat van Erich

meer dan beu. Vijftig-
duizend DDR-burgers verlieten

|£&t land legaal. Frank Probst en
'"ach Olaf maken deel uit van het
j*iel groeiende legioen dat sinds

K°rte tijd gebruik maakt van het'iat dat Hongarije in het IJzeren
heeft laten vallen om ille-

saal weg te komen.

" Zach Olaf
(links) en
Frank Probst
met een paar
relikwieën uit
deDDR: de
rugzakken die
zij bij hun
vlucht droegen
en hun per-
soonsbewijzen.

Foto: MARCEL
VAN HOORN

Vrij
Op 31 juli 1989 was het langverbei-
de moment daar: Probst en Olaf
kwamen na een omzwerving van
ruim drie weken en een paar dui-
zend kilometer aan in het opvang-
centrum voor DDR-vluchtelingen
in het Westduitse Giessen. Twee
dagen later al werden dekersverse
inwoners van de Bondsrepubliek
opgehaald door de familie van
Frank en naar Baesweiler ge-
bracht.

„Ik heb het gevoel dat ik als burger
van de Bondsrepubliek geaccep-
teerd wordt", geeft Olaf een van
zijn eerste indrukken prijs. „Vrij-
heid, werk en vakantie", voegt zijn
vriend daaraan toe. Dat zij nog aan
die vrijheid moeten wennen, geeft
Probst toe. Bij alles wat ze zeggen
zijn de twee nog steeds voorzich-

tig, zoeken hun woorden zorgvul
dig uit.

Hun verwachtingen? „Vooruitko-
men. Ik wil best miljonair wor-
den", grapt Probst niet geheel on-
gemeend. „Eerst vrijheid", voegt
Olaf er aan toe. „We kunnen doen
wat en gaan waar we willen", zegt
zijn metgezel weer.

Deutsche Demokratische Republikkent geen nationale identiteit

Waarom Erich Honecker zich
tegen hervormingen verzet

BONN/AKEN - Niet lang ge-
leden verklaarde de Oost-

duitsepartijleider Erich Honeckerat „het socialisme de enige maat-
is, waarbinnen de?*ens zich ten volle kan ontplooi-

/1" Diezelfde Honecker moet nu
toezien dat tien-duizenden Oostduitsers in eenjUetaflatende stroom hun land de>ug toekeren en via een gat in het

/Jzeren Gordijn een goed heenko-men zoeken. Een cruciale rol in de
uit de DDR en de vlucht

Jaar West-Duitsland speelt Hon-
-sariJe, dat enkele maanden gele-
j*eU in het raam van de binnen-

liberaliseringspolitiek vrij-
lY alle kunstmatige grensobsta-
tels langs de scheidslijn met Oos-
.^hrijk demonteerde en daarmee
f j| feite de weg voor de uittocht ef-

Ai

ten rec*en voor de sprong naar het Wes-
Ut° voeren de vluchtelingen welhaast
j^aniem aan: het gebrek aan vrijheid en
s ' ontbreken van enig toekomstper-
spectiefin de DDR. De bevolking van de

Demokratische Republik ist gewoon zat nog langer bevoogd testprc*en door een stelletje intussen ver-eende stalinisten. Veel Oostduitsers
ly de situatie in hun land geestelijk'et meer aan.

Baan
De twee zijn al een aardig eind op
weg om het te maken in hun nieu-
we vaderland. Via hun familie zijn
zij aan werk gekomen. Frank
Probst heeft sinds enige weken
een baan als monteur bij een be-
drijf in Herzogenrath dat autorui-
ten installeert, terwijl Zach Olaf,
vanaf 1 september als koopman
aan de slag kan bij een firma in
Aken.

Zij nemen echter een zeer bevoor-
rechte positie in onder de Oost-
duitse vluchtelingen. Zonder fa-
milie is het allesbehalvemakkelijk
overeind te blijven in de 'neue Hei-
mat'. Voor de meesten is het erg
moeilijk een baan te vinden in de
Bondsrepubliek, dat ook met een
groot werkloosheidsprobleem
kampt. Verder hebben Olaf en"
Probst al een (tijdelijk) dak boven
het hoofd, en ook daarbij hebben
zij veel geluk gehad.

Geldgebrek en (eigen) huisvesting
vormen voorlopig de grootste pro-
blemen waarmee devluchtelingen
kampen. Na het voorschot van
tweehonderd D-mark hebben zij
nog geen verdere financiële hulp
gekregen. Aan een - betaalbare -woning is zeer moeilijk te komen
„De gemeentezegt dat ze geen wo-
ning voor ons heeft en verwijst ons!
naar makelaars", legt Olaf ui_
„Makelaars vragen echter op de
eerste plaats een hoge borgsom eh'
verder huren van zon 900 DMark.'
Dat kunnen wij niet opbrengen."!

Overkomen
Geld om een - naarstig gezochte -woning in te richten is er natuur-
lijk al helemaal niet. Probst en
Olaf willen, als zij eenmaal een
eigen dak boven het hoofd heb-
ben, voorlopig bij elkaar blijven
om de kosten te delen en geld te
sparen. Zij zijn zeer optimistisch.:
„Wij redden het hier", zegt Olaf
overtuigd. Hij wil proberen ook
zijn vriendin naar de Bondsrepu-
bliek te halen.

Vorig weekeinde heeft hij zijn;
moeder, die in Keulen op bezoek,
was bij familie, nog gezien. „Zoals
iedere moeder reageerde ze zeer
emotioneel op mijn vlucht", zegt
Zach, nog steeds onder de indruk
van de ontmoeting. Terugkomen
op zijn besluit zal hij echter niet.
De DDR is voor hem een afgeslo-'
ten hoofdstuk, de Bondsrepubliek
de nieuwe bijbel.

Theo sniekers

Economie
Bovenop het gemis van nationale identi-
teit komt de gebrekkige staat van de
landbouw.Andere socialistische landen
- de Sovjetunie, Polen en Hongarije -die met een nog slechtere economie té
kampen hebben, kiezen in toenemende
mate voor het copiëren van elementen
uit de vrije-markteconomie. De DDR
vindt dat zij die kant niet op kan gaan.
Volgens prof. Reinhold zou zon bijstel-
ling van dekoers het begin van het einde
van het soccialisme inluiden.

Het blijven verwerpen van structurele
hervormingen, impliceert volgens Rein-
holdwel dat er „specifieke socialistische
oplossingen" voor het functioneren van
de samenleving gevonden moeten wor-
den, een samenleving waarbinnen „de
mens als mens leven kan."

In zijn slotconclusie zegt de rector van
de Academie voor Maatschappijweten-
schappen dat de DDR in de confrontatie
van de verschillende stelsels volwaardig
overeind kan blijven, als zij op belangrij-
ke punten van het maatschappelijke le-
ven in het belang van de mensen een so-
cialistisch alternatief tot stand brengt.

Uitgesproken socialistische oplossingen
die net zo doelmatigzijn als marktecono-
mische methoden, laten echter op zich
wachten en zijn tot dusver ook niet in de
DDR uitgevonden. Getuige de exodus
van reeds zon 200.000 DDR-burgers en
gegeven de omstandigheid dat tegen een
miljoen Oostduitsers een officieel ver-
zoek hebben ingediend, voorgoed naar
het Westen te mogen gaan, gelooft men
aan genezijde van de demarcatielijnook
niet meer zo zeer aan socialistisch heils-
plan voor de toekomst.

frits schils
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TE HUUR
CAFETARIA
FRITURE
TE KERKRADE

Het betreft een goed renderend café- *tariabedrijf met friture, gevestigd aan *
de Hoofdstraat 53 te Kerkrade. Er is
tevens een woning aanwezig,

Geïnteresseerden die beschikken over*
de vereiste horecavestigingspapieren I
en enig kapitaal worden verzocht te
schrijven naar:

Koninklijke Brand
Bierbrouwerij b.v.
Postbus 1 6320 AA WIJLRE
Telefonische informatie
de heerK. Franssen op werkdagen :
tel. nr. 045-461377 (9.00- W.OOuur).

"■—^"—■—^—_—■—■_———————__—_—_—_—_—__—_—_""'
-*

ffljM PrOVinCie Bureau Bibliotheek
-_3T_ I imklim Postbuss7oo

»__ji2l LimDUrg 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg
m 157/35-89 maken bekend, dat zij bij besluit van 22 au-

gustus 1989 nr. BQ 56040 aan Binding V.O.F, i
te Oirsbeek een opgrondvan deafvalstoffen-
wet aangevraagdevergunning voor het op- I
richten en inwerking hebben van een puin-
breekinstallatie op een perceel plaatselijk be— \kend als Beukenberg te Oirsbeek, hebben ge- \
weigerd. Het besluit en alle ter zake zijnde
stukken liggenvan 4 septembertot 4 oktober- J1989ter inzage en wel:-in hetProvinciehuis )
te Maastricht (Bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren; - in het gemeentehuis van Schin-
nen, Scalahof 1,tijdens dewerkuren én bo- I
vendien woensdags van 18.00tot 21.00 uur.
Tot laatstgenoemde datumkunnen tegen dit j
besluit beroep bij deKroon aantekenen: a. de
aanvrager; b. debetrokken adviseurs; c. de-
genen, die overeenkomstig artikel 20,21 of
22, tweede lid of 28,eerste lid, onderc. van de 'Wet algemene bepalingen milieuhygiënebe- ]
zwaren hebben ingebracht; d. enige andere
belanghebbende, dieaantoont, dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest (overeenkom-
stig voornoemde artikelen) bezwaren in te
brengen. De beschikking wordt na afloop van I
de beroepstermijn van kracht, tenzij voor
deze datum beroep is ingesteld en met toe-
passing van artikel 107van deWetop deRaad }
van Stateeen verzoek is gedaantot schorsing
van het besluitdan wel tot hettreffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift
moetworden gericht en verzonden aan de
Voorzitter van deAfdeling voor de geschillen.
van bestuur, Kneuterdijk 22,2514EN 's-Gra-
venhage.
Hetverzoek tot schorsing oftot het treffen van; i
een voorlopige voorziening moet eveneens
worden gerichtaan de voorzitter van deAfde- j
lingvoor de geschillenvan bestuur van de
Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat % \
op een zodanig verzoek is beslist.
I

' ' _ji

■ ■ i——.i-i— _
-ii.—.

Doe er nu uw voordeel wee!

25% KORTING

Lampenkappen-
aktie

Geldig van 4 t/m 8 september

s=£t~-^ /T__|=~^opons *°"e iI jj^ <^^J___|ampek_ppenassortiment!\/7tfvan de exclusieve. /^\ f^$mf\"' f?\S\\%£ kla_ielcest_fll_|_^
de fraai vormgegeven moderne flakkaf. :^-;| (Jw eigen ontwerp kan in ons

/ÏÏ\Ubrengt uw bipercet mee en. i^eS very^djgd_____=^zoekferde bijpassende kap biUTHI vordert ;eventueel bekleden
_T_ lamplnpaleis^^" Q
ysW = BEEK MAASTRICHTERLAAAI 53

TR. 04490-76982

Wij hebben wat U zoekt.

Spel, Spanning en Ambiance
Geleen IPER Beek
Rijksweg C. 76 E l sstraat 43

Heerlen Hoensbroek1 Vaals Valkenburg
Gasthuisstraat 20 Markt 8 Maastrichterlaan 114 Grote Straat 12

____Daoell)ks_geopen;i) van io r. tot 2-i r.. zoxiw; van ia v. tot ">> v. J
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Hogere winst
Pie Medical

MAASTRICHT - De omzet van Pie
Medical (medische diagnostischeaPparatuur) in Maastricht is in het
6erste halfjaar gestegen van f 16,5
biljoen naar f 17 miljoen. De netto-
winst nam toe van f327.000 tot
J525.000.8ij een onveranderde si-
tuatie op de markten waarop Pie
werkt, en bij stabiele valutaverhou-
dingenacht het bedrijf een voortzet-ting van deze ontwikkelingen in hettweede halfjaar mogelijk.

De afzet naar landen in Europa is in

' ue eerste zes maanden met onge-; Veer 5 procent gestegen tot f 11 mil-I Joen. De omzet naar andere 'gebie-
j den bewoog zich op het peil van de-> zelfde periode van 1988.
Het bedrijfsresultaat is met ruim 10

I Procent gestegen tot ruim f 1 mil-I Joen. Het besluit de immateriëleI vaste activa dit jaar geheel ten lasteI van de resultaten te brengen heeft

' het nettoresultaat met f239.000 na-I Gelig beïnvloed.

beurs-overzicht
Zijlijn
AMSTERDAM - Met de verkie-
2ln-gen van volgendeweek in hetvooruitzicht bleven de beleggers
Vrijdag op het Beursplein aan de*nllJn. Doordat bovendien Wall

maandag de deuren dichtnoudt hielden ook handelarenf>un kruit droog. Dit resulteerden een lusteloze aandelenmarkt,waar de koersen in de loop van£e dag licht afbrokkelden. DePublikatie van werkgelegen-
heidscijfers in de VS kwam on-geveer overeen met de verwacht-
ingen en zorgden aan het eindan de week niet voor verrassin-gen. _>e stemmingsindex daalde
h 1Punt naar 191 bij een totale
eursomzet van een miljard gul-

e internationals lieten bij eenlabiele dollar en onder invloed*an een licht hoger Wall Streetseen grote schommelingen zien.
Olie en KLM warenji°ger, terwijl Unilever, Akzo en«ilips wat terug moesten.\ioogovens was een uitschieter

99 40
f 230 prijs te geven op f

Aegon liep f 0,80 in op het uitge-
f ?_rC*e dividend °P de koers van

Ahold, eerder deze weekOftder druk doordat de bescher-j^ngsmuur onder dreiging van*en overval door het Westduitse
j^sko werd opgetrokken, wonjwee kwartjes op f 132. Amro-'ank leed een relatief zwaar ver-
£es van f 1,40 op f 85,30. Wolters
£iuwer moest een gulden verder
i r̂ug naar f 48,80.
jutricia wist bij een uitkeringan twee kwartjes aan dividend
i°g f 0,50 te stijgen naar f 76,50.

Uhp Computers moest licht ver-der terug.
van der Giessen-de Noord moest

<_ verder terug op f 328. De°_rs van de scheepswerf staatn«er druk nadat eerder dezeeek de bijzonderheden bekendwerden gemaakt over de herfi-nanciering van schulden aan denationale Investeringsbank.

Garantie
De klagers kunnen zich vinden in
het wetsvoorstel-Nypels (D66),waarbij zogeheten slapers en gepen-
sioneerden gelijk worden behan-
deld. Drie circuits zijn voor reserve-
overdracht van pensioenen opge-
richt. Maar die vormen volgens de
klagers geen structurele garantie
voor gelijke behandeling van actie-
ve en passieve deelnemers aan een
pensioenregeling. Deze mogelijkhe-
den gelden alleen voor nieuwe ge-

Onvoldoende
Verder zijn de regelingen onvol-
doende op elkaar afgestemd. Bo-
vendien is sprake van ongelijke be-
handeling in hetkader van de belas-
tingheffing volgens het zogenoem-
de plan-brede herwaardering van
ministerRuding (financiën). 'Slech-
te' pensioenfondsen (die geen inde-
xering kennen) en 'nette' pensioen-
fondsen (die wel indexatie toepas-
sen) worden niet gescheiden.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s._.
AEGON 109,80 108,70d
Ahold 131,50 132,00
Akzo 145,00 144,60
A.B.N. 43,60 43,40
Alrenta 163,80 163,60
Amev 55,80 55,40
Amro-Bank 86,70 85,30
Bols 149,60 150,00
Borsumij W. 122,50 121,50
Bührm.Tet. 71,20 70,90
C.S.M.eert 69,50 69,00
DAF 56,70 56,00
Dordtsche P. 266,00 267,50
DSM 128,00 127,20
Elsevier 79,80 79,40
Fokker eert. 47,00 46,50
Gist-Broc. c. , 33,90 33,50
Heineken 134,20 135,00
Hoogovens 101,70 99,40
Hunter Dougl. 111,50 112,00
Int.Mu.ller 97,00 97,30
KBB eert. 85,50 85,00
KLM 53,90 54,10
Kon.Ned.Pap. 55,20 54,40
Kon. Olie 147,10 147,40
Nat. Nederl. 69,60 69,70
N.M.B. 273,00 271,50
Nedlloyd 88,00 d 88,30
Nijv. Cate 100,50 99,50
Océ-v.d.Gr. 308,00 303,00
Pakhoed Hold. 143,60 143,00
Philips 43,30 43,00
Robeco , 112,50 112,90
Rodamco 161,70 162,10
Rolinco 112,40 113,00
Rorento 62,10 62,20
Stork VMF 40,90 40,40
Unilever 162,40 161,50
Ver.Bezit VNU 107,50 107,00
VOC 35,80 35,40
Wessanen 84,50 85,20
Wolters-Kluwer 49,80 48,80

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123A NL 86-96 123,10 123,00
123A NL 81-91 106,60 106,60
12_NL 81-91 105,05 105,05
12NL 81-91 104,65 104,65
113A NL 81-91 106,05 106,00
111/2 NL 80-90 .102,35 102,30
"ll'/_ NL 81-91 104,60 104,50
W/2 NL 81-92 105,05 105,05
11/2 NL 82-92 105,35 105,30
111/. NL 81-96 110,00 110,00
11'ANL 82-92 105,55 105,45
11 NL 82-92 106,20 106,15
103A NL 80-95 105,80 105,70
103A NL 81-91 103,00 103,00
10'ANL 80-00 115,50 115,40
10/2 NL 82-92 104,65 104,60
10'ANL 80-90 101,65 101,60
10'ANL 86-96 112,50 112,40
10'ANL 82-92 105,15 105,00
10'ANL 87-97 113,80 113,70
10 NL 80-90 102,20 102,10
10 NL 82-92 103,70 103,65
10 NL 82-89-2 100,40 100,30
9/2 NL 80-95 103,40 103,30
9/2 NL 83-90 101,80 101,70
9/2 NL 86-93 104,50 104,45
9'A NL 79-89 100,40 100,40
9NL 79-94 102,85 102,80 "
9NL 83-93 103,05 102,95
83A NL 79-94 103,00 102,90
83A NL 79-89 100,15 100,15
83A NL 84-94 103,70 103,65
BV2 NL 83-94 102,40 102,35

B'/_ NLB4-94-1 102,55 102,45
8_ NLB4-94-2 107,80 107,70
8_ NLB4-91-1 101,05 101,00
BV2 NLB4-91-2 101,35 101,35
8_ NLB4-91-3 101,45 101,45
B/2 NLB7-95 ■' 104,15 104,10
BA NL 77-92 101,10 101,10
BA NL 77-93 101,50 101,50
BA NL 83-93 101,90 101,85
BA NL 84-94 102,20 102,20
BA NL 85-95 103,05 103,00
BNL 83-93 101,25 101,25
BNL 85-95 102,20 102,15
73A NL 77-97 101,30 101,30
73A NL 77-92 100,60 100,60
7% NL 82-93 100,60 100,60
73A NL 85-00 102,30 102,30
7»/2 NL 78-93 100,25 100,25
7/2 NLB3-90-1 100,05 100,05
7_NLB3-90-2 100,10 100,10
V/2 NL 84-00 101,10 101,10
V/2 NL 85-95 100,80 100,75
7'/2NLBS-2 95 100,85 100,75
V/2 NL 86-93 100,30 100,30
7'A NL 89-99 100,65 100,60
7NL 66-91 99,90 99,90b
7NL 66-92 100,00 100,00
7NL 69-94 101,50 b 101,50 b
7NL 85-92/96 99,15 99,10
7NL87p93 99,65 99,60
7NL 89-99 98,85 98,80
7NL 89-99-3 98,90 99,90
7NL89-99-4 99,00 99,00
63A NLI-2 85-95 98,35 98,30
63A NL 86-96 98,25 98,20
63A NL 88-98 97,30 97,30
'6% NL 89-99 97,25 97,25
6V2NL6B-93-1 98,50 98,50
6»/2 NL6B-93-2 99,80 99,80
6/2 NL 68-94 99,70 99,70
6V2 NL 86-96 96,65 96,50
6V2 NL 87-94 97,35 97,35
6V2 NL 88-96 96,60 96,60
6_ NL 88-98 95,70 95,75
6/2 NL 89-99 95,55 95,60
6NL 87 95,25 95,15
6'A NL 66-91 98,90 98,90
6'A NL 67-92 98,30 98,30
6'ANLB6-92/6 96,20 96,20
6'A NL 86/96 95,30 95,25
6'A NLB6p95 96,05 96,00
6'A NLB7-3p95 96,05 96,00
61/4NLB7-1/95 95,85 95,85
61/4NLB7-2/95 95,85 95,80
6'ANLBB-94 96,60 96,60
63A NL 78-98 98,10 98,10
6'ANLBB-98 95,10 94,95
6NL 67-92 99,20 99,20
6NL 87-94 95,55 95,50
6NL 88-94 95,55 95,50
6NL88-95 94,75 94,70
6NLBB-96 94,05 ' 94,00
53A NL6S-90-1 99,00 99,00
53A NL6S-90-2 99,00 99,00
5'A NL64-89-2 99,50 99,50
SNL 64-94 98,60 98,60
4/2 NL 60-90 99,00 99,00
4V_ 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 98,10
4NL 62-92 98,70 98,70
33A 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 95,40
W4NL 55-95 95,30 95,30

Binnenl. obligaties
bng-leningen
12 BNG 81-06 110,50 110,40
11 BNG 81-06 107,70 107,70
B'/28NG84-09-l 106,10 106,10
B/2 BNGB4-09-2 106,00 106,00
6% BNG 67-92 99,10 99,10
6% BNG 68-93 98,50 98,50
6_ BNG67-92-1 98,60 98,60
6'A BNG 67-92 98,00 98,00
6BNG 65-90-1 98,80 98,80
6BNG 65-90-2 98,90 98,90
53A BNG6S-90-2 98,80 98,80
s/2 BNG 65-90 99,10 99,10
5'A BNG 64-89 99,50 99,50
5'A BNG 64-90 98,80 98,80
4/2 BNG 62-92 96,20 96,20
4/2 BNG 62-93 96,10 96,10

Converteerbare obligaties
5ABN 85-95 104,80 104,00
BA A.1.R.85 106,80 106.50
6/2Bobel 86a 90,00 f 89,50a
6'ABührm.73 260,00
6'A Cham 86 87,50 87,50
5 Enraf-N.86 94,20 94.20
7HCS Techn. 136,90 139.50
6Hoogov. 85 148,00 144,00
B'/2HolecBs 119,00 119,00
sHoopEffB7 86,90 86,90
83AKNSM 75 245,00
73A Nutr.72 415,00 415,00
6/2Nijv.Bs 152,00 152,00
6/2R 01.67 98,00 98,00
14SHV 81 157,00 157,00
mStevin76 104,00 104,00
B/2 Volker7B 103,00 103,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 54,40 58,00
ACF-Holding 48,50 49,00
Ahrend Gr. e 290,00 287,50
Alg.Bank.Ned 44,20 44,20
Asd Opt. Tr. 20,70 20,70
Asd Rubber 7,20 7,30
Ant. Verff. 330,00
Atag Hold c 97,80 99,00
Aut.lnd.R'dam 88,50 87,00
BAM-Holding 535,00 533,00
Batenburg 90,50 90,00
Beers 141,00 140,00
Begemann 107,00 108,00
Beündo 371,50 372,50
Berkels P. 5,95 5,70
Blyd.-Will. 28,50 27,50
Boer De, Kon. 410,00 411.00
deBoer Winkelbedr. 63,00 64,00
Boskalis W. 13,70 13,65
Boskalis pr 12,40 12,55
Braatßouw 1040,00 1040,00
Breevast 27,50 29,00
Breevast eert. 24,00 27,00
Burgman-H. 3000,00 3000,00
Calvé-Delft e 1054,00 1049,00
Calvé pref.c 5800.00b5875.00
Center Pares 69.50 69,00
Centr.Suiker 69,10 69,00
ChamotteUnie 11,20 10,80
Cindu-Key 138,00 134,50
Claimindo 358,00 355,50
Content Beheer 23,20 23,80
Cred.LßN 80.30 79,00
Crown v.G.c 108,50 108,50
Desseaux 243,00 243.00
Dordtsche pr. 265,00 266.50
Dorp-Groep 46,50 46,00
Econosto 324,00 326,00
EMBA 139,50 139,50
Enraf-N.c. 53,10 53,30

Eriks hold. 435,50 434,00
Flexovitlnt. 81,00 81,40
Frans Maas e. 93,90 93,50
Furness 140,50 140,00
Gamma Holding 82,10 80,50
Gamma pref 6,00 5,90
Getronics 29,40 29,40
Geveke 42,00 42,50
Giessen-de N. 350,00 330,00
Goudsmit Ed. 423,50 423,50
Grasso'sKon. 114,00 112,80
Grolsch 140,00 140,50
GTI-Holding 191,00 192,00
Hagemeyer 112,50 114,50
HAL Trust B 16,20 16,50
HALTrust Unit 16,00 16,30
H.B.G. 236,00 236.00
HCS Techn 18,70 19,00
Hein Hold 114,90 116,00
Hoek's Mach. 204,00 204,00
Holec 35,80 36,00
Heineken Hld 114,90 116,00
Holl.Sea S. 1,33 1,33
Holl. Kloos 558.00 550,00
Hoop Eff.bk. 10,20 10,20
Hunter D.pr. 5,90 5,65
ICA Holding 18,70 18,70
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 28,80 30,40
Industr. My 237,50 237,50
Ing.Bur.Kondor 573,00 573,00
Kas-Ass. 49,00 49,80
Kempen Holding 15,90 15,80e
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 85,30 85,60
Kon.Sphinx 126,50 127,50
Koppelpoort H. 340,00 340:00
Krasnapolsky 228,00 228,00
Landré _ Gl. 57,80 57,30
Macintosh 51,40 51,00
Maxwell Petr. 680,00 690,00
Medicopharma 76,50 75,70
Melia Int. " 7,00 7,00
MHV Amsterdam 20,50 20,50
Moeara Enim 1220,00 1220,00
M.Enim 08-cert 15900.00 16000,00
Moolen en Co 30.80 30,70
Mulder Bosk. 78,50 78,50
Multihouse 10,40 10,50
Mynbouwk. W. 429,00 430,00
Naeff 250,00
NAGRON 50,00 49,90
NIB 603,00 603,00
NBM-Amstelland 20,80 20,80
NEDAP 377,00 379,00
NKF Hold.cert. 355,50 353,00
Ned.Part.Mij 39,50 39,50
Ned.Springst. 10900,00
Norit 945,00 943,00
Nutricia gb 70,00 70,50 d
Nutricia vb 76,00 76,50 d
Oldelft Groep c 192,00 188,50
Omnium Europe 16,00 16,00
Orco Bank c. 74,20 73,80
OTRA 154,20 154,00
Palthe 77,00 78,00
Pirelli Tyre 49,20 49,20
Polynorm 114,00 117,00
Porcel. Fles 166,00 166,00
Ravast 50,10 50,10
Reesink 78,00 78,50
Riva 59.00 58,70
Riva (eert.) 59,00 58,80
Samas Groep 71,50 71,70
Sanders Beh. 114,00 114,00
Sarakreek 31,00 31,40
Schuitema 1550,00b1550,00
Schuttersv. 166,00 165,00
Smit Intern. 51,30 51,30
St.Bankiers e. 23,70 24,00
Stad Rotterdam 172,20 171,00

TelegraafDe 460,00 464,00
Text.Twenthe 310,00 310,00
Tulip Comp. 55,70 54,80
Tw.Kabel Hold 157,00 157,00
Übbink 107,10 107,00
Union Fiets. 18.00 18,30
Ver.Glasfabr. 346,00 347,00
Verto 66,00 66,50
Volker Stev. 66,50 67,00
Volmac Softw. 54,50 53,90
Vredestein 16,70 16,40
VRG-Groep 66,00 67,00e
WegenerTyl 193,00 193,00
West Invest 28,00 e 28,10
WoltersKluwer 196,00 192,00
Wyers 47,60 48,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,50 37,50
ABN Aand.f. 78,90 78,70
ABN Beleg.f. 60,00 60,00
ALBEFO 53.80 53,90
AldollarßFs 21,70 21,50
Alg.Fondsenb. 248,00 246,00
Alliance Fd 13.00 13,50
Amba 51,60
America Fund 352,00 348,00
Amro A.in F. 93,20 '93,30
Amro Neth.F. 79,60 79,80
Amro Eur.F. 75,50 76,00
Amro Obl.Gr. 154,40 154.40
Amvabel 97,80 98,00
AsianTigersFd 61,40 61,80
Bemco Austr. 67,00 66,20
Berendaal 122,00 126,10
Bever Belegg. 26,80 26.30
BOGAMIJ 115,50 112,00d
Buizerdlaan 42,80 42.80
Delta Lloyd 43,70 43,70
DP Am. Gr.F. 25,50 25,50
Dp Energy.Res. 41,50 41,50
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 66,60 66,70
Eurinvestü) 110,00
Eur.Ass. Tr. 7,90 7,90
EOE DuStlnF. 324,00 322,00
EurGrFund 62,70 62,70
Hend.Eur.Gr.F. 220,00 220,00
Henderson Spirit 75,70 76,50
Holland Fund 78,50 78,00
Holl.Obl.Fonds 124,00 123,00
Holl.Pac.F. 115.80 115,30
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 44,00 44,00
Intereff.Warr. 321,00 322,50
Japan Fund 36,00- 36,50
MX Int.Vent. 60,70 60,70
Nat.Res.Fund ~ 1635,00 1635,00
NMB Dutch Fund 39.50 39,40
NMB Oblig.F. 35,20 35,30
NMB Rente F. 104.10 104,20
NMB VastGoed 38,20 38,40
Obam, Belegg. 233,20 234,30
OAMFRentef. 14.15 14,20
Orcur.Ned.p. 49.80 49.80
Pac.Prop.Sec.f. 47,50 48,20
Pierson Rente 100,90 100,90
Prosp.lnt.High.lnc. 9,20 9,20
Rabo Obl.inv.f. 76,20 76,20
Rabo Obl.div.f. 51,30 51,20
Rentalentßel. 137,80 137,60
Rentotaal NV 31,60 31,60
Rolineo cum.p 101.50 101,50
ScbTech 18,50 18,50
TechnologyF. 20.50 20,50
Tokyo Pac. H. 254,50
Trans Eur.F. 82,30 82,70
Transpac.F. 558.00 558,00
Uni-Invest 111,50 111,50
Unieo Inv.F. 87,00 87,00
Unifonds 31,90 32,20

VWN 58,00 58.10
Vast Ned 121,80 121,90
Venture F.N. 46,50 46,50
VIB NV 88,20 88,40
WBO Int. 79,90 79,70
Wereldhave NV 214,50 214,50I
Buitenlandse obligaties
83A EEGB4Ü) 102.80 102,80
3'A EngWarL 36,10 36.00
53A EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 39,50 40.00
Amer. Brands 77,00 77,25
Amer. Expres 37,30 37,10
Am.Tel.& Tel. 39,75 40,40
Ameriteeh 61,60 62.00
Amprovest Cap. 115,00 115.00
Amprovest Ine 225.00 225,00
ASARCO Ine. ' 35,00 34,70
Atl. Richf. 104,60 103,80
BAT Industr. 8,30 8,15
Bell Atlantic 97,10 97,60
BellCanEnterpr 41,80 42,00
Bell Res.Adlr 0.95 0,85
Bell South 50,50 51,20
BET Public 3,00
Bethl. Steel 22,30 22,10
Boeing Comp. 54,00 54,50
Chevron Corp. 54,25 d
Chrysler 25,50 26,30
Citicorp. 32.30 32,00
Colgate-Palm. 59,00 58,75
Comm. Edison 38,30 38,00
Comp.Gen.El. 442,00
Control Data 19,00 19,00
Dai-IchiYen 3500,00 3500,00
Dow Chemical 105,20 104,50
Du Pont 117;90
Eastman Kodak 48,60 48,50
Elders IXL 2,50
Euroact.Zw.fr. 190,00 * -Exxon Corp. 43,80 43,80
First Paclnt 0,60
Fluor Corp. 33,80
Ford Motor 53,25 53,80
Gen. Electric 58,00 57.60
Gen. Motors 48,50 49,00
Gillette 44,50 44,70
Goodyear 53,25 53,75
Grace & Co. 35,35
Honeywell 88,80 89,00
Int.Bus.Mach. 117,00 117,40
Intern.Flavor 68,40 66,75
Intern. Paper 57,80
ITT Corp. 62,80 62,80
K.Benson® 4930,00 4930,00
Litton Ind. 89,60 89,60
Loekheed 51,50 51,10
Minnesota Mining " 78,00 79,00
Mobil Oil 54,50 54,80
News Corp Auss 16.80 16,60
Nvnex 79.00 79,20
Occ.Petr.Corp 29,30 29,10
Pac. Telesis 45,80 46,00
P.& O. ® 7,00
Pepsico 60,20 58,50d
Philip Morris C. 163,50 163.25
Phill. Petr. 27,40 27,75
Polaroid 47,00 47,00
PnvatbDkr 290,10
Quaker Oats 63,50
St.Gobin Ffr 680,00 700,00
Saralee 59,00 .
Sehlumberger 43.75 44,10
Sears Roebuck 44,80 45,30
Sony(yen) 28,80 30,40
Southw. Bell 53,80 53,80

Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 45,60 46,30
Texaco 49,90 50,70
Texas Instr. 39,80 39,75
T.I.P Eur. 1,88 1.83
Toshiba Corp. 1270,00 1250,00
Union Carbide 29,30
Union Pacific 79,50 80,00
Unisys 20,60 21,80
USX Corp 35,20 35,10
US West 70,60 71,20
WarnerLamb. 109,40
Westinghouse 67,50 68,30
Woolworth 69,30 68,40
Xerox Corp. 67,00 67,30

Certificaten buitenland
Deutsche B. 660,00 668,00
Dresdner B. 351,00 353,00
Hitachi (500) 1600,00 . -
Hoechst 296,50 301,00
Mits.El.(soo) 1250,00
Nestlé 8800,00 8830,00
Siemens 590,00 592,00

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 102,00 102,00
Aegon warr 12,30 12,30
10/2ABN 87 97,25 97,25
13Amev 85 97,75 97,75
13Amev 85 96,25 96,25
10AmevBs 102,30 102,75
11Amev 86 96,25 96,25
14'AAmr_7 97,35 97,35
13 Amro-BankB2 100,50 100,50
10/2 Amro 86 96,00 96,50
10Amro 87 97,75 97,50
53A Amro 86 96,75 96,75
Amro Bank wr 40,00 39,00
Amro zw 86 71,00 71,00
9BMH ecu 85-92 100,15 100,15
7BMH 87 96,50 96,50
10'nEEG-ecu 84 100,25 100,25
93AE18-ecu 85 102,70 102,70
12'AHIAirl.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 82,80 82.80
NMB warrants 90,00 89,50
83APhil. 86 99,85 99.85
63A Phil.B3 98,25 98,25
11Rabo 83 102,75 102,75
9Rabo 85 102,30 102,30
7 Rabo 84 104,00 104,00

Parallelmarkt
Alanheri 24,70 24,90
Berghuizer 53,80 52,50
Besouw Van c. 55.00 55,00
CBI Barin Oce. yen 1670,00
Comm.Obl.F.l 101,30 101,30
Comm.Obl.F.2 101,30 101,30
Comm.Obl.FJ 101,50 101,50
De Drie Electr. 34,10 35,50
Dico Intern. 129,70 128,50
DOCdata 27,10 e 26,20
Ehco-KLM Kl. 32,00 32,00
E&L Belegg.l 78,10 78,30
E&L Belegg.2 77,40 77,50
E&L Belegg.3 76,80 76,80
Geld.Pap.c 77,20 74,50
Gouda Vuurv c 104,00 107,30
Groenendijk 36,50 36,90
Grontmij e 178,00 182,50
Hes Beheer 250,00 255,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 4,10 4,10

Infotheek Gr 29,00 29,10
Interview Eur 9,40 9,40
Inv. Mij Ned. 58,00 58,00
Kuehne+Heitz 37,00 37,00
LCI Comp.Gr. 61,70 61,00
Melle 275,50 275,50
Nedsehroef 119,50 119,50
Neways Elec. 12,80 12,90
NOG Bel.fonds 31,10
Pie Med. 12,20 12,80
Poolgarant 10,50 10,55
Simac Teen. 19,50 e 19,80
Text Lite 6,40 6,40
Verkade Kon. 273,00 274,50
VHS Onr. Goed 19,70 19,60
Weweler 126,00 125,10

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

daf e okt 55,00 223 3.50 3.00daf c okt 60,00 298 1,70 1,20
dsm e okt 130,00 354 3,70 3,50
dsm p okt 125,00 213 2,70 2.80
coc c scp 310.00 680 7,40 6,00
coc c scp 315,00 328 4,00 3.50
coc .c scp 325,00 651 WO 0,90
coc c okt 320,00 658 5,20 5.00
coc p scp 300,00 468 1,00 1.30coc p scp 310,00 574 3,30 3.90a
coc p scp 315.00 469 5,40 6,30
coc p okt 305,00 371 4,00 a 4,80
coc p okt 310.00 464 5,80 6,50
hoog e okt 100,00 890 7,00 5,50
hoog c okt 105,00 549 4,70 3,70t
hoog c okt 110,00 569 3,30 2.20
hoog c okt 115,00 778 2,10 1,60
hoog c okt 120,00 240 1,20 1,00
hoog c jan 115,00 236 5,90 4.50
hoog p okt 95,00 593 2,20 3,70
hoog p okt 100,00 547 4,50 5.30hoog p okt 115,00 241 14,90 17,00a
hoog p jan 100,00 488 7,00 8,30
kim e okt 50,00 398 4,80 a 5,00 a
kim e okt 55.00 387 1,80 1,80
kim p okt 50,00 274 0,50 0,50
kim p okt .55,00 428 2,50 2,40
nedl e okt 90,00 230 3,60 3.70
nedl e okt 94,00 559 2,00 1,70
natn e okt 65,00 219 5,60 5.50
natn c okt 70,00 216 1,90 2,10
obl p feb 97,50 250 1,35 a 1,45
phil c okt 35,00 229 8.60 8.20phil e okt 40,00 888 4,20 3,80
phil c okt 45,00 299 1,20 1,00
phil c jan 35,00 352 9,30 9,00
phil e jan 45,00 227 2,50 2,20 a
phil c jan 50,00 295 1,10 1,00
phil c apr 40,00 256 6,30 6,00
phil c 093 30.00 942 18,30 18,10

' phil p apr 50,00 317 7.70 8.00
ohe e okt 140.00 480 7,30 7.60
olie c okt 150,00 395 2,30 2.30
olie c jan 150,00 647 4,90 5,00
olie c 091 105,00 255 43,00 43,50 b
olie p jan 130,00 1070 1,60 1,70
olie p jan 140,00 852 4,00 3,80
unil c okt 140,00 350 23,10 22,90
unil c okt 160,00 400 6,00 5,80

a=laten g=bieden+ex-div.
b=bieden h=lateme>-div.
c=ex-claim k-gedaan + h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+b__n vk=slotkoers «orige dag
I-gedaan t laten sk-slotkoers gisteren

Protest ingediend bij Tweede Kamer

Pensioenbreuklijders
zijn het wachten beu

Van onze redactie economie
DEN HAAG— Zes organisaties hebben namens anderhalf mil-
joen zogeheten pensioenbreuklij ders een krachtig protest in-
gediend bij de Tweede Kamerfracties. Het wachten op wettelij-
ke maatregelen om een eind te maken aan de pensioenbreuk
heeft lang genoegd geduurd, zeggen ze. De politieke partijen
wordt gevraagd nog vóór de verkiezingen duidelijk te maken
welke plannen ze hebben om dit probleem op te lossen.

De organisaties verzetten zich tegen
de stelling van werkgevers en werk-
nemers dat het pensioenbreukpro-
bleem zodanig is opgelost dat geen
wettelijke maatregelen meer nodig
zijn. Sociale partners hebben tijd
voldoende gehad om afdoende
maatregelen te nemen. Ook moet er
een betere voorlichting komen en
moet een landelijke klachteninstan-
tie in het leven worden geroepen.

De organisaties zijn de drie samen-
werkende ouderenbonden, ANBO,
Unie KBO en PCOB, de Overleg-
groep Verenigingen van Gepensio-
neerden van Ondernemeningen
(OGVO), de Vereniging Aanpak
Pensioenbreuk (VAP), dè Stichting
Landelijke Ombudsvrouw, de
Stichting De Pensioenbreukeling
en de Centrale van Samenwerkende
Pensioenbelangenverenigingen van
(semi)-Overheidspersoneel (CSPO).

vallen en hebben geen enkel gevolg
voor de naar schatting 1,4 miljoen
bestaande. Ook is een groot aantal
pensioeninstellingen niet toegetre-
den tot deze regelingen. Verwacht
wordt niet dat ze dit nog zullen
doen.

economie

Kok-huurders hoeven niet
te vrezen voor dubbele huur

Van onze correspondent
ROTTERDAM - De Postbank
heeft de betalingsopdrachten
van huurders aan de Kok-Groep
Nederland sinds woensdag stop-
gezet. Hierdoor wordt voorko-
men dat mensen het risico lopen
de huur voor de maand septem-
ber twee keer te moeten betalen.
Een keer aan de in surséance van
betaling verkerende Kok-Groep
en een keer aan de nieuwe eige-
naren van de woningen. Het fail-
lissement van deKok-groep lijkt
onafwendbaar.
Mensen die de huur voor sep-
tember al hebben overgemaakt
via een automatische overboe-
king, kunnen die weer ongedaan
laten maken via de klachten-

dienst van de Postbank, zo advi-
seert het Nederlands Verbond
van Huurders. Woordvoerder A.
Haak Van de NVH zegt dat de
huurders hun geld vervolgens
kunnen storten op het rekening-
nummer van de nieuwe beheer-
der of op dat van de eigenaar.
Navraag leert dat de klachten-
dienst van de Postbank de afge-
lopen dagen bedolven zijn onder

telefoontjes van Kok-huurders.
Het nummer van de dienst staat
vermeld onder ieder giro-af-
schrift. Ook voor de mensen die
al wel huur over de maand sep-
tember hebben betaald aan Kok,
is er volgens de nieuwe beheers-
maatschappijen geen man over-
boord. De zaak wordt uitgezocht
en eventueel teruggedraaid, al-
dus een woordvoerder van Ge-

mako Beheer BV, die in op-
dracht van DeltaLloyd Vastgoed
negenhonderd woningen in Rot-
terdam heeft overgenomen van
Kok.
Het Nederlands Verbond van
Huurders heeft gisteren een brief
verzonden naar de aangesloten
huurdersorganisaties. Daarin
wordt ingegaan op de eventuele
gevolgen voor huurders die nog

met Kok in de slag zijn over de
afrekening en terugbetaling van
servicekosten. Volgens woord-
voerder Haak van het NVH staat
er tussen Kok en huurders onge-
veer vijfhonderdduizend tot een
miljoen gulden ter discussie.
Ook hierover bestaat bij de be-
trokken huurders de vrees dat
men naar dat geld kan fluiten.
„Toch zal dat geen problemen
opleveren", meent Haak. „De
huurders hebben nog steeds de-
zelfde huisbaas/eigenaar. Alleen
is er een andere beheerder. Hun
geld kunnen de huurders, wan-
neer blijkt dat ze inderdaad te
veel hebben betaald, alsnog te-
rugkrijgen. De eigenaar blijft
tenslotte aansprakelijk, en niet
de beheerder".

Bouwondernemers
laken nota midden-

en kleinbedrijf
DEN HAAG - Het Nederlands Ver-
bondvan Ondernemers in de Bouw-
nijverheid (NVOB) is niet te spre-
ken over een nota van demissionair
minister Nijpels (VROM) en voor-
malig staatssecretaris Evenhuis
(Economische Zaken) over het mid-
den- en kleinbedrijf in de bouw.
Het NVOB schrijft dit in een com-
mentaar dat aan de Tweede Kamer
is gestuurd.

De gewraakte nota, 'Bouwen op
maat', bevat onder meer afspraken
over de arbeidsomstandigheden,
het technologiebeleid en de aanpak
van het informele circuit in de
bouw.

Volgens de NVOB is het werkstuk
veel te vaag. Het komt niet veel ver-
der dan de aankondiging van onder-
zoeksvoornemens en de belofte en-
kele knelpunten bij andere be-
windslieden onder de aandacht te
brengen, zo stelt de werkgeversor-
ganisatie.

Het NVOB vindt vooral dat de bete-
kenis van het informele circuit als
bedreiging voor de kleine en mid-
delgrote bouwondernemers wordt
onderschat. Het verbond dringt in
dit verband aan op maatregelen om
de zogeheten wig - het verschil tus-
sen brutoloonkosten en nettoloon -
te verkleinen.

Volgens Nijpels en Evenhuis zou al-
leeneen forse wig-verkleining op ef-
fectieve wijze het informele circuit
kunnen terugdringen. Een dergelij-
ke maatregel stuit echter op onover-
komelijke financiële bezwaren, al-
dus de bewindslieden. Het NVOB
vindt daarentegen 'dat alle kleine
beetjes helpen.

H&M-winkel ook in centrum Heerlen

Zweedse kledinggigant
opent hier 11 filialen
Van onze verslaggeefster

HEERLEN - De Zweedse kleding-
gigant Hennes en Mauritz opent op
28 september aan de Saroleastraat
14 in Heerlen een filiaal. Hier zal
kinder- en dameskleding van eigen
merken aan de" man gebracht wor-
den.
Hennes en Mauritz is donderdag
met de opening van vijf filialen de
Nederlandse kledingmarkt 'ingedo-
ken. Gelijktijdig werden in Amster-
dam, Enschede, Leeuwarden, Til-
burg en Rotterdam winkels ge-
opend.
Volgende maand staan niet alleen
een opening in Heerlen maar ook in
Den Haag, Arnhem, Amersfoort,
Deventer en Eindhoven op het pro-
gramma.

Het Zweedse modebedrijf heeft
meer dan tweehonderd modezaken,
verspreid over de landen Zweden,
Denemarken, Duitsland, Engeland,
Noorwegen en Zwitserland. H&M,
de. afkorting waarmee het bedrijf
wijd en zijd bekend is geworden, is
befaamd om betaalbare, 'geinige'
kinderkleding.
Op dit moment is H&M goed voor
een omzet van twee miljard gulden
per jaar en werken er bij het con-
cern zesduizend personen. In het
Nederlandse hoofdkantoor in Den
Haag en in de winkels werken hon-
derdzeventig mensen.
Deze mensen zijn afkomstig van de
Nederlandse modeketen Fooks, die
door de Zweden overgenomen is.
De nieuwe winkelketen is gehuis-
vest in de oude Fooks-vestingen.

Roadshow voor
transport

HEERLEN — Onder het motto 'Vijf
voor twaalf gaan DAF Nederland,
IBM Information Network, NOB
Wegtransport en IBM Miniware dit
najaar op pad om transportonderne-
mers te informeren over bedrijfsau-
tomatisering. In september en okto-
ber bezoeken ze met een 'roadshow'
de ondernemers. Op 28 september
is de show bij het AC-restaurant in
Sevenum en op 5 oktober bij motel
Urmond in Stem. Tijdens deze
show worden onder meer nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van
electronisch berichtenverkeer en
boordcomputers getoond.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 31-8-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt (25.270-/25.770,
vorige ’ 25.150-/25.650, bewerkt ver-
koop ’ 27.370, vorige ’ 27.250 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 325-/ 395, vori-
ge ’ 325-/395; bewerkt verkoop ’440
laten, vorige ’ 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,16 2,28
Brits pond 3,33 3,58
Can. dollar 1,82 1,94
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,63 1,75
Jap. yen (10.000) 150,00 155,00
Ital. lire. (10.000) 15,00 16,40
Belg. frank (100) 5.22 5,52
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,10 34,60
Zwits. Fr (100) 128,25 132,75
Zweedse kr. (100) 32,00 34,50
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(100) 15,70 16,30
Spaanse pes.UOO) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,25 51,25
Joeg. dinar (100) 0,005 0,020

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,21975-22225
Brits pond 3,4725-4775
Duitse mark 112,675-725
Franse franc 33,395-445
Belg. franc 5.3845-3895
Zwits. franc 130.515-565
Japanse yen 152,92-153,02
Ital. lire 15,695-745
Zweedse kroon 33,395-33,445
Deense kroon 28,985-29,03.
Noorse kroon 30,935-30,985
Canad. dollar 1,88075-88325
Oost. schill 16,0050-0150
lers pond 3,0040-3,0140
Spaanse pes 1,7980-8080
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6850-6950
Hongk.dollar 28,40-28,65
Nieuwz.dollar 1,3125-3225
Antill.gulden 1,2300-2600
Surin. gulden 1,2300-2700
Saudische nal 59,00-59,25
Ecu gulden 2,3390-3440

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)

algemeen 205,10 204,70id excl.kon.ohe 200,00 199,10
internationals 206,90 206,70
lokale ondernem. 205,10 204,40
id financieel 150,70 149,80
id niet-financ. 259,20 258,60
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 264,60 264,10
id excl.kon.ohe 247,50 246,60
internationals 274,60 274,30
lokale ondernem. 253,30 252,60
id financieel 195,70 195,00
id niet-financ. 309,50 308,70
Stemmingsindex (1987= 100)
algemeen 192,10 191,00
internation 199,20 197,80
lokaal 190,80 189,90
fin.instell 160,40 159,30
alg. banken 157,40 156,00
verzekering 162,30 161,40
niet-financ 200,70 199,80
industrie 191,50 190,20
transp/opsl 230,30 230,20

Aandelen TV 10
" De directie van TV 10 heeft haar
plan om aandelenvan 'een tientje uit
te geven voorlopig in de ijskast ge-
zet. Volgens een woordvoerder vanhet commerciële station zal in de
toekomst opnieuw worden bekeken
of er aandelen worden uitgegeven.
„We vinden het nog steeds een goed
plan," aldus de woordvoerder.„Maar door allerlei andere werk-
zaamheden hebben we het zo druk
dat we hebben besloten nu niet met
de aandelenuitgifte te komen."

. (ADVERTENTIE)

W ___ - uAA7Att »/IJ hotel heerlen, "^T^—M*!/****» > // _ _ 1 __ _*/____/ WILHELMINAPLEIN 17,

I Eevty*^*^ .juMèêJï As&AO&h L7*üb-*g* I _£r_^N_"_.7^f7«,f jet I =~..I _-<tf^ n_.i_SLi _"#"#> #3LsofßaronII _>/_ 24teP<*«i>€t'WmWmll&L _T II II HOTELS INTERNATIONALkl/ _ _ 9*/*^^ |„|lK| _^__k V _L aA^^^^j

I__ (ADVERTENTIE)

:ESa
■ Ir___,V_J MIÈ É 11k*.. É [____

_r\ * ___;■

K-^B % «^l9l__f_i___ÉËK !H___ ;V_^ _H

'N BEGRIP IN SAAB!
"i'rlen, Akerstraat ISC, .cl. .045) 717755

Gajjuenwcg4s, tel. (043) 629547
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jLange zaterdag in Aken -
Wiirselen 8 Herzogenrath

Juwelier& .Goldschmied.grobuschw GoldSilber-Platin
Münsterplatz 10, 5100 Aachen, am Dom

f^^ftlfl (lüi I
_»lauf»nl mildfhul__rt»n Küct_ _9«—u__ _—«__" -l-__4p* J

Riesen-Eisbein mit Sauerkraut und Puree
DM 16,80

Schweineschnitzel Wiener Art mit Pómmes
Frites und Salat DM 19,20

Turkey-Toast, Putermedaillon auf Toast mit
Sc Béarnaise und Salatbeilage D m 12,50

Restaurant Ratskeller
im historischen Rathaus

5100 Aachen (Parkhaus Markt/Mostardstrasse)

Ê gegr. 1862 «
m exclusive Bettwasche, Daunendecken Mi
m, -v feinste Bettausstattungen jkM

_ Aachen y_^_Sr

___Efl*_: _. *__■ —, Mi«

_____ __________ ______ _____ _Kw

B_^__^^_^i^r^^P^^__ _f / w
_l a '—__I H)

*__^_ _F___y ■ ______ _______ __^ïi\ v_^ "^^^^ ivy

IMF» ■»m*^ C *—^-^J—_—l__jh^_^~—»^V» -^si^k lijf * —-«—_*"_M____i_____S >^**'^~3^^V->^B___r\ ':-^_i Er at^^ __T" >^_>*
t "\\ n

ffoi//e_fe * /feeeara " ff/ac/r Jac/r fag/VcJ. ao 75.00 (ffirr
Automatenspiele taglich ab 13.00 Uhr

für alle ab 18 Jahre

_^i i i ! i l ! ;|lliJ^|ll__L__i±_____P|^
INTERNATIONALES

SpielcasinoAachen 4?
/Cü/par/r Monheimsallee " fe/eftw 02 4///g08-0
1

Sic suchen Preise, die auf
dem Teppich _^_g|L
bleiben?

Cüp Hgp;WJPI
/J/i. manu 6" C-o m2OM 15- 4 m brei'//j^Adler m2DM 650 Ux„rii„ u . ' P^nama-Bindung

/V VVX ?0x5ocm aus den USA m2DM 15,-M_»_C__-___S__\ i._Vah,-St- -- mehrere Farben a„( m"BeschichtungNessifcpgf ,?M
Wah)st «.ao N«to^_;sl,

fi
-2dm 20,-

-_nW__^__| ! K«nl___ji, ] |^«rwollberbê7; m2DM 20 —L_- _______ H l*"*»"*l« mit Jooo/° Schurwolle mit Beschichtunq
P^WAÉPpIB ■_„*«■ w'*»__. breit, m? n M 9e-EI_Tn?__7tT_i I ?"*■>» "<=., ww 2 Farben V. m2DM «,-

Sonntag, 1 s*"+«- "*__* 'LM . ._2J. August, £ 0M 9.90 &'-' ."4- 17 IJhr !f._-,"mmer9a""»uren rersct>'edene Farben __r ***_«_. 2L3r,9r-'^- 4mb^ ',/ f. \ 1L__J^Jto*ai/ J (__«Mys-15,-- I ____M_252-/m2 I// |""v^N \ v |
Lieferung und Verlegung auf Wunsch. I -\-fjL_r__r» _? 1

i'-w ■■'_l :"' twessi lm
iPfPv^P). Eml_f^P^__nfr^^ |^Aachen - Berlin^j_-^Hg_y_sr C _^^^tffrÉB^É__T^'_t T_s>_■ j^sj^nchf"^4|

iE^^Z~~" bringen Musik in Ihr Auto

*^f -^^^-^^-^-^-^^^— MmW _^__S DER LEISTUNGSSTARKE 798,"
KS-R 490 \ \ \ iam N.l ■_____! s______l " 4Kanal-Ausgangsleistung von 60 Watt
■ .CD rïDTIUAI F \ 4Uu " _Hf___É_______ " CD-EingangBtH Wl IMALC \ --■_»»#, ~H e Subwoofer-Ausgang mit Pegelregler

" 4-Kanal-Ausgangsleistung von 32 Watt \ B^_3 " HSTuner mit 20 Senderspeichern

" PLL-Synthesizer-Tuner mit 20 Senderspeichern X yM ElP^^^ " Sendersuchlauf in beiden Richtungen

" Sender- und Speichersuchlauf \ X VI " Verkehrsfunk SK/DK —^_^

" Verkehrsfunk SK/DK \ X " U-Turn Auto-Reverse-Cassettenteil *>—" U-Turn Auto-Reverse-Cassettenteil \ ree arm r»i-iciï_c mil Musik-Suchlauf

" BBS-Oiebstahlschutz \ u*"r"Büo »««»"iNfc " Bandsortenumschaltung
; | \ \ \ DIE C fi O * """^ " Rauschunterdrückung

__!__ ___H_lP JJIIJAIIT 51 BASSKANONE U _,0," " BBS Diebstahlschutz

il -_f_____ll E_«--9l|ii^jr_ " I^o W + 150 W Belastbarkeit v
I [r^^^^ I rJll__MM—^ME_———ll___Jljl (Musik)

rT»»Ty- T^^gAar]| " Frequenzgang von 20-150 Hz . mm ■■[i)_l_^___K_^r_______ï_!!_^lv "HHC'Konus n_-n^-x _I_l__-_üi__i|_a/^Mt---_r_i lr TCT¥riTr"T^'- jt-'lv —ii' - "■ ii ' U } Alr\\ #1 _/l__r^_____nil__ni
"^ ■ ■{ __..—-.i— ■-<■ " Ultraniedrige Bafiwiedergabe / f(| ] \ M WËWm^^W lil I
kr mom \ 1098,- LT U v^// r Ivrvllvl >

" 4 Kanal-Ausgangsleistung von 66 Watt \ \ \ —KF&ITZ Ot jTTQUCII ===
"CD Eingang " U-Turn Auto-Reverse-Cassettenteil \ LIICI T_/. V/ I f"". P f". CMRW
" Subwoofer Ausgang mit Pegelregler mit hohem Bedienungskomfort \ Min IV V Ift v _✓ IVI U n

Im HS-Tuner mit 24 Senderspeichern " Automatische Bandsortenwahl Qtiftctr in . Anrh(-n . Tol O? _l/9 ArS Al -?ID SQ

" Sender- und Speichersuchlauf " Dolby B/C Rauschunterdrückung bWSU IU ö,UU Aacnen lel U^ «l/^ ööOI _IU BV

" Verkehrsfunk SK/DK l " BBS-Diebstahlschutz mit Code-System I , I
I __ _ i__ _i . __.

PC& A Reparatur und Antennenbau Finanzierung
Parkhaus Service für Satellit, und
gegenüber Meisterwerkstatt RTL, SATI Leasing

|boen^
S DIE GELEGENHEIT H>PO 1 für alle klugen Rechner und Sparer, für Eigenheimbesitzer und Wohnungsmleter, für P^i
mjÊ Baufachleute und Heimwerker, für Architekten und Tüftler, 'wnd

S SICH UMFASSEND ZU INFORMIEREN K
DC über Baustoffe und Baumethoden. JjjU
K WIR PRASENTIEREN §
Jl au' -mer Flache von 150 000 m 2eine n_QK riesige Auswahl von BAUSTOFFEN K
25 fur den Hochbau, Tiefbau, Innenausbau, Gartenbau, für Warmedammung, Feuchte- mnd
UmZ isollerung, Bautenschutz. Für Neubau, Altbau, Umbau, Renovierung, Bedachung. Für JtJ
W alle kleinen und großen Probleme an und im Haus. jy

E BAUMARKTE §
jïS Von-Coels-Str. 342 Moltkestr./Gbf. Jülicher Str./Wurmbenden 27 SQÉEK 5100 AACHEN 5100 AACHEN 5100 AACHEN J_üDC 09.49.241/55501-0 09.49.241/5550151-2 09.49.241/163054-56 JC
DC, Eschweilerstr. 3 Rurbendenstr. 38 Karl-Arnold-Str. 51 JCJC 5112 BAESWEILER 5162 NIEDERZIER 5138 HEINSBERG J_QV 09.49.2401/2360 + 1860 09.49.2467/4067 + 4068 09.49.2452/61827 + 64614 *mQK^IBOENDGEN^

* fllM _____ Iimtifr-tW* _FIS*,#i

|

!__i««,s",° ——- X$El"._»:* 14-17 Uhr und 18-21 Uhr //f//
* _öi*0 —-» S-pefeUoufdlw.undTon.bolo ffllfl
V "° 7oo_oo_, mit OLAF fff//f* 14.00.18 oo Uh, mir_L_r UIIIII*** Uw 20.00-23.00 Uhr llllill

* ._:__:.!:____' ■____„_ J^e"ers,e^°9n,nf,r,s,a9 jffff/f
4*4 20.00.23.00 uhr 14.00.18.00 uh, im Monat 20-2- Uhr illlllflf _SS_u_ £ff__u_ GOIDIISundIHDIES fll I I

* ____:_____t_ ÜSSSS. mi,olAF HH II
*ï* 9ooi3oouhr ï0.00 i3.oouhr Freitaas ab 20.00 Uhr _■■_■
vt» 14.00-18.00Uhr 14.00-17.00Uhr „»u____ïp 20.00-23.00 Uhr 18.00-21 00 Uhr -l-HO(K-Y!

And.run9.nmMb.hall.nl ' Bitl. V.ranttoltungt.hinw.ll.baochl.nl

__■

I TIVOLIEISSPORTHALLE
I* *„__.„_„ AACHEN !____ <i______b

firkt für Hobbymalerl
Profis Am

1 Malkasten und Farben aller Art - Aquarell-, ËË
Gouache-, Acryl-, Öl- und Air-brush- fff
Farben, Malstitte, Pastell- und Olkreiden, IK|
Seiden-, Glas-, Stoff-, Farbe- und Bauern- l|||f|1 malfarben - darüberhinaus eine Riesen- WB ||''.
auswaW an Stafleleien, Malgriinde, Mal- W&
blöcke, Papiere, Pinsel, Biicher, Anlei- g^>
tungshefte, Air-brush-Pistolen und Kom- mm

pressoren und vieles andere mehr...

Der weiteste Weg lohnt sich! n
Riesenauswahl Hf
zu Marktpreisen

I Fachberatung - Kundenparkplatze

Gardinen " Tapeten " Teppichboden I
Farben " Künstlerbedarf WSÊ 1

Aachen-Laurensberg, Kackertstraße 6, Teleton 09.49.241/84027
An der Roermonder Str. - Richtung Klinikum

Autobahn Heerlen - Aachen Erste Abfahrt tiinter der Grenze

I h _n__iïnl_l V Understatement
IJI i\\i\\ii W mit Pep zu Ihrem

W Lebensziel gehort,
W darm sollten Sic sich

W die neue Herbst-
W Kollektion

W ansehen.
W Individuen und

W anspruchsvoll wie die
W Frau, die sic tragt.

W La Boutique
f Komphausbadstr. 6, 5100 Aachen, Tel. 0241/20822

Villeroy&BocK <s__ip-L«f_sryl_
Villeroy & Boch-Center Gallo-Lifestyle .

Markt 17-19, Tel. Blondelstr. 2-8, Tel.. , 09-4924138736 09-49241402096
gegenüber dem Rathaus, D-5100 Aachen

D-5100 Aachen

Ihre Specialgeschafte in Aachen für
Villeroy & Boen Geschirre Leonardo Glas
Heinrich - Porzellane Gallo Geschenke
Gallo Geschenke Kaiserporzellan
BSFBremer Silberwaren Schmider-Porzellan ■

Fabrik und viele weitere Geschenke
undmie weitere Geschenke

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

) KOHLfWS ' Q%eW Q
{ Suermondtplatz 8-9| 5100 Aachen, Tel. 024^/31545 v-,I Herstellung& Verfrieb S-b?/^
Mèily/H

Mode nicht nur für Mollige - bis Größe ó4
i —___________

Hy r%":\. " traumhafte n|
f Brautkleidèr |jj|

«11 schon ab lp Si
1 il DM 260,-
-ü ' \ il\ " extravagante ■■ / Cocktail-und ■il £_______ ._ Damenkleider ij
ij _■_£_____". —/ bis Gr. 46 i|

R_ r.n_-. _-i individuelle |§|II \____i@.___>p Bera,un9' II>s—J^wsJ-Jc^r freundliche II(T-OCICn _P Bedienung |||
(__(ê_(_to®(_<_G_

fc Aachen-Brand ■ Trierer Strafle 732
Tel.: 09.49.241/562683I|| "Langer Samstag" bis 16 Uhr geöffnet. f§l|

IU 3__JS_S__J____s_J^__M_M^

" - ■■ ■ ■ - ■ ■ ■ - - :

!l_ J
' ______

Nahmaschinen
zu günstigen Preisen z.B-

tipmatic 1051
Mit doppeltem

Stofftransport und I
automatischem Einfadler-

Preis: Hfl. 1498,-.

Wim Textilmaschinen
Kundendienst . Service

Büchel 46
5100 Aachen
Nahe Horten

Parkhaus gegenüt>eri
Tel. 09-4924134438^,
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Dte Starre Leistung.
MODE-IDEEN zu rundurn sympathischen Preisen

*" ■■ ■■■■^^___^_iOS_^É!__i.^v_':'

100 % Baumwolle TA 80 _, ■'.. ' Sak 'farblich abgestimmtem Gürtel /vl Damen-Blusen Aktuelle Hosenröcke ö3kkos

'nden Farben der Saison 1%/ ■ mit modischem Claudine-Kragen /. a (JU aus 100 % Viskose oder m mo_d,scnen Dessins JM7 und Einstecktuch KU Jersey-Qualitat mit und Farben #M -Attraktive in aktuellen Farben V/^J chicer Bundlösung QQ zweireihige Form I f \_/j
Damen-Streifenblusen in Modefarben WW*"aus reiner Baumwolle Modische Damen-Röcke /
Wt Spitzenkragen, Stehbord oder weichflieGende Viscose-Qualtiat Modische ModischesPortliche Hemdenform am #* 80 mit attraktiven Bundlösungen mmAt\oO Viscose-Hosen, weite Form, f\f\ Tweed-Sakkos _i/\/\jjverschiedenen in chicen Drucks /tl mit Umschlag, mit Bundfalte Mfl ■ in den neven Dessins IQö
parbkombinationen WWJ oder vielen Unifarben fVI ein Thema für die Wintersaison VVI und Farben I wwi

WOHIN WoHlN...ZU^tülft

Aachen - Großkölnstraße am Markt Parkpiatz direkt am Hause . " *

I Lange zaterdag in
Aken - Wiirselen
S Herzogenrath

[ Die Technologie souveraner Eleganz.
Die einmalige Verbindung von Audio & fflec v3ï

I Bang&Olufserl 'fj

____ p^^^w^

ü^ **^______ _^__*__ ____''*^^_è_

_________K________t - *: jl_ \ ___ /^

■ ■ "■
________ -*"

■ééi _h_é_hè-_-_-____

jk^A\ {mjm^Am\ Bei Herren-Moden

Im\\!m goetzenich
Il U i M I Blondelstraße 10, Aachen____ Lil _____■ I f' nden Sic zum festlichen Anlaß

Hl Aofl H

W^^^^TJ Gesellschaftskleidung

Speziell für den Hochzeitstag des Brautigams führen wir die
eleganten Spencer-Jacken mit den passenden Accessoires
wie Stehkragenhemden, Schleifen, Manschettenknöpfen,
Ziertücher.

B Für die festliche Kleidupg: Goetzenich

j^MMM_MI_......._MMM«W«MIMM.M-a |̂

| Aus unserer umfangreichen und zinsgünstigen Anlagepalette
| empfehlen wir Ihnen:
| LDasSuper-Spar-Angebot 2. Die attraktive
1 "Sparenmit steigendem Zinssatz" Fest geldanlage
| - die dynamische Geldanlage - . ECU Termineinlaqen -| (ab 1.000,- DM) - Hohe Zinsen - für die
I gesamteLaufzeit garantiert! _ _

Legen Sic Ihr Geld jetzt ft l

1 Verzinsung: gewinnbringend in ECU K^L 1
| i.janr 4,s% Gesamt- anZ,nssatzb,smax- w/O
I 2Jahfs»s% rendite:
13. Jahr6,s Vo m*f\f\l Lassen Sic sich von uns unverbindlich_ _ _, £% CUw/ und ausführlich über eine ECU-Termin-
|4. Jahr 1,3 /O V/jwV/ /O geldanlageberaten.

| Aachener Bank
- eine gute Bankverbindung in Aachen

| Unsere Aachener Zweigstellen in Grenznahe:
| Jakobstra3ell7 Tel.0949-241-462285 1
| Lütticher Straße 58 Tel. 0949-241-462288 1
| Richterich, Rathausplatz 1 Tel. 0949-241-462293
| Laurensberg, Schloßparkstraße 7 Tel. 0949-241-462292

\jF/ Aachener Bank
Hauptstelle Theaterstraße 5 - Aachen

Tel. 0949-241-4621

H^H|HHaHHBBHHaHaBH|^HBHHaHaav^

Das grofte Textilhaus
/\ am Kugelbrunnen

/^^jTl^-^^ , Aachen, nur
\ *^JO^^^---^'' ** Adalbertstraße 72
___-----!iC]_l-_ Adalbertsweg 1-7 u. 2a u. 2b

-_________----A_L__.l \\MmA f-T-T-11-ll- l ,
!_______BlBPB-B_BWBH_BWBBHB_H-BnH->o_-_WB-l

$ÉExx*l9K_93XSnJ__ '">_!"'■ .^^ ■ ■!

| *ï ?: __—i*- ;s'_ ■'-
'~~_ i~ „ ****«^8* ** >* ■-' _^i____s^ ~ - ,~___JS_ _

Für Menschen mit Lebensart: .^_ und Verarbeitung. Für den
Individueller Innenausbau M \ E gesamten Wohn- und Schlafraum-

von WARRINGS. Maf- 1/1/ bereich, in edlen Hölzern
geschneidert wie ein Modell- VI II oderSchleiflack.

kleid, klassisch in Formgebung P'Hwflf_ Wir informieren Sic gern.

WARRINGS
INTERIEUR

Büchel 51-53, 5100 Aachen, Tel. 0241/35542
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EEN BIJZONDERE ONDERNEMING
Mn BIJZONDERE KWALITEITEN
ZOEKT DITO MEDEWERKERS DL
HBONIVEAU __,\ _^
Thomas Regout N.V is een zelfstandige j^jjlML^ ___
hoogwaardige produkten. De financieel sterke, -___-=-_ —=--—;~Jj
groeiende en goed renderende onderneming is li^^lËÉMr" > '^Sl

Voor de Afdeling verkoop Buitenland zoekt de onderneming een van methode-, proces-, en bewegingsstudies, met het vaststellen
Pf-MIW.FRPIFFI l__.Pr_F\A/PRtfPE_ van produktienormen en het ontwerpen van lay-outsen routing-Lr U IVI IVI L- nOI EZ CL IVI C UCVVur_ IVC n schema's voor nieuw te bouwen of te wijzigen bedrijfsruimten.
RirvliMFlMniFN QT IWI / _/ Voor de Juiste kandidaat bestaan op korte termijn aanwijsbareuil _i ___i _■_/■_-.! _o i ivi/ v promotiemogelijkheden.
De Afdeling Verkoop Buitenland ontwikkelt commerciële activiteiten .. . ' . . . ._
voor drie produktgroepen, deels zelfstandig vanuit Maastricht, deels Voor dT_unCÏÏ?c9loHr._cf__C _en U' ■naar 08*^?6*
met ondersteuning van buitenlandse agenten. De huidige afzetgebie- " een opleiding HTS-bedr. fskund^.danweieen op eiding MTS- werk-
den zijn Europa, het Verre Oosten en de Verenigde Staten. Een *..A*»" aangevold met de VOA-I en VOA-II opleidingen,
geografische uitbreiding van de afzetgebieden is thans zeer actueel. " blJ voorkeur flB"*?8 bedrijfservaring met normstellingena a a a - enige kennis van de moderne talen
De Commercieel Medewerker Binnendienst zal worden belast met " een flexibele en dienstverlenende instelling,
het zelfstandig onderhouden en uitbreiden van de commerciële
contacten in een vastgesteld geografisch gebied. Daarnaast Voor het Constructiebureau Gereedschappen zoekt de onder-
behoort de commerciële ondersteuning van de buitendienstmede- neming een
werkers tot de voornaamste taken. PON QTR IIPTFl JR
Voor deze functie gaan de gedachten uit naar kandidaten met GEREEDSCHAPPEN M/V- een opleiding HEAO-CE
- een goede beheersing van de moderne talen De onderneming onderscheidt zich nadrukkelijk vanwege een sterke- een commerciële instelling en ervaring. klantgerichtheid. Een flexibele gereedschaptechniek is hierbij essen-_ .... tieel. Het snel en adequaat vinden van gereedschaptechnischeTevens zijn accuratesse en gevoel voor techniek noodzakelijke eigen- oplossingen voor klantenvragen draagt bij tot de kracht van deschappen. onderneming.
Voor de Afdeling Produktietechniek zoekt de onderneming een pc Constructeur Gereedschappen zal worden belast met de
PR O I FPTI F I nFR constructie van een grote verscheidenheid aan stans-, snij-, las- ennuüLUiLLiüLn walsgereedschappen.
PRODUKTIETECHNIEK M/V . ' . , , „ _ _ _ ___Voor dezefunctie gaan de gedachten uit naar kandidaten met
De sterke groei van de onderneming vereist ook op produktie- - een opleiding HTS-werktuigbouw met bij voorkeur als afstudeer-
technisch gebied alle aandacht. richting constructietechniek
Verdere mechanisering en onderzoek naar andere produktie- - ervaring in de metaalverwerkende industrie en met de constructie
methoden zijn in volle gang. Het feit dat de gebruikte produktie- van gereedschappen
middelen gelet op de aard van de produkten uniek zijn, speelt hierbij - enige ervaring met het werken met CAD-systemen.
een belangrijke rol.

Voor de Afdeling Verkoop Buitenland zoekt de onderneming een
De Projectleider Produktietechniek zal worden belast met het opti- /^AHiIIViICDPICCI IWI C l"_CIAIC DME Dmaliseren van bestaande en ontwikkelen van nieuwe produktie- UUmmfcnOlfcEL mtlJLVVtr_l\tr_
apparatuur. Hierbij wordt sterk projectmatig, met inbreng van diverse R I l ITFIVID I F IVI *5T M/ _/

w . _ . . .. i _i __ _ Het marktleiderschap van de onderneming in Europa met één van deVoor deze functie gaan de gedachten urt naarkandidaten met produktgroepen laat nog voldoende ruimte voor uitbreiding van de
" S^e^S^^Ïl!bOUW me J Vo° '" commerciële.activiteiten.
l__ _.

_wïïS_cc!n__ ,_ifct_nHin_ .____!.__ _,__. mot __„__i Binnen Europa geven de Zuid-Europese en Franstalige markten- een probleemoplossende, zelfstandige instelling, maar met gevoel nieuwe mogelijkheden
- enige ervaring in de metaalverwerkende industrie. De Commercieel Medewerker Buitendienst zal worden belast met
./__.. __ a«__i;__ Ar__;__L..___ ,-__♦ /i__ ___________ ___ het zelfstandig onderhouden en uitbreiden van de commerciëleVoor de Afdeling Arbe.dskunde zoekt de onderneming een contacten op met name de Franstalige markt.
ARBEIDSKUNDIGE M/V Voor deze functie gaan de gedachten uit naarkandidaten met
De afdeling Arbeidskunde is een onmisbare schakel in de zich - een opleiding HEAO-CE
ontwikkelende onderneming. Enerzijds als toeleverancier van - een uitstekende beheersing van de Franse taal
informatie om de operationele organisatie te sturen, anderzijds van- - een commerciële instelling en ervaring,
wege de inbreng bij investeringen in produktiemiddelen en bedrijfs-
ruimten. Daarnaast zijn accuratesse en gevoel voor techniek noodzakelijke
De Arbeidskundige zal ondermeer worden belast met het verrichten eigenschappen.

De juistekandidaten voor de genoemde functies wordt een dynamische werkkring geboden bij een expanderende onderneming, terwijl de arbeidsvoorwaarden in
overeenstemming zijn met het belang van de functies. Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan de Afdeling Personeel & Organisatie van Thomas Regout N.V, Industrieweg 40,6219 NR Maastricht.

E THOMAS REGOUT

Randstad i \
heeft volop |
werk JllfaJ f|
Datatypist m/v
Voor een groot bedrijf in Heerlen. U beschikt over ruime
ervaring en u heeft een snelheid van 8000 aanslagen per uur.
U bent part-time beschikbaar in de middaguren. De opdracht
gaat lange tijd duren.
Informatie bij Marlies Hiddema, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Medewerker
afdeling verkoop m/v
U kunt voor lange tijd aan de slag bij een bedrijf in Landgraaf.
U heeft een MBO-opleiding, bij voorkeur in een commerciële
richting. Uw taken bestaan o.a uit het verrichten van
administratieve werkzaamheden en hetopzetten van de
automatisering. Kennis van moderne talen is een vereiste. Uw
leeftijd is 20-35 jaar.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Administratief medewerker m/v
Voor een accountantskantoor in Hoensbroek. U heeft ervaring
mettekstverwerking WordPerfect en u bent zowel full-time
als part-time beschikbaar. U bent representatief. De opdracht
gaat lange tijd duren.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Weekendwerkers/studenten m/v
U bent 18 jaar of ouder en geïnteresseerd om naast uw werk
of studie 1 of meerdere dagen of avonden per week te
werken. Het betreft diverse werkzaamheden zoals: laden,
lossen, inpakken en machines bedienen.
Informatie bij Jos Nota, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Afwerkers/slijpers m/v
Voor een rubberfabriek in Nuth zoeken wij gemotiveerde
medewerkers. U kunt op diverse afdelingen aan de slag. Voor
dames betreft het werk in dag- of 2-ploegendienst, voor de
heren in 3-ploegendienst. De opdracht gaat lange tijd duren.
Eigen vervoer is een pre.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Machinebediende m/v
U wilt werken bij een bedrijf dat materialen van kunststof
maakt. Het werk is bij goed functioneren, voor lange tijd. In
overleg kunt u ook ploegendiensten draaien. Er is een goede
werksfeer en voor u begint te werken krijgt u een
rondleiding.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Vleesinpakker m/v
Het betreft o.a. het vacuüm trekken van verpakt vlees. U wilt
alleen in dagdienst werken en bentop zoek naar werk voor
lange tijd.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Studenten/weekendwerkers m/v
Die voor losse dagen aan de slag willen. U kuntzelf aangeven
welke dagen u beschikbaar bent. Het betreft o.a. laden,
lossen, inpakken en uitsorteren.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Technisch tekenaar
Elektro/Eca m/v
Voor een opdrachtgever in Heerlen. U heeft uw MTS
E/ECA-diploma behaald en bij voorkeur enige tekenervaring.
Het werk is voor lange tijd.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

MTS'er Elektro/Energietechniek
m/v
Voor diverse bedrijven in Heerlen en omgeving. Het betreft
verschillende werkzaamheden, zoals werkvoorbereiding,
planning en onderhoud. De opdrachten zijn voor lange tijd.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Metaalbewerker m/v
U heeft een LTS Metaal-opleiding gevolgd. Het werk vindt
plaats in 3-ploegen- en dagdienst. Uw leeftijd is 18 jaar of
ouder. Het werk gaat lange tijd duren.
Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

CO2-lassers m/v
Voor een bedrijf in Landgraaf. Het werk vindt plaats in dag-
en/of 2-ploegendienst. Bij voorkeur heeft u enigerelevante
werkervaring. >
Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

ir randstad uitzendbureau
76656

tempo-team
uitzendbureau

TECHNIEK
All-round monteur m/v
voor het opsporen en verhelpen van storingen
op het gebied van elektro-techniek, wtb en
besturingstechniek. U denkt zelf mee bij het
verbeteren van de diverse installaties. Er wordt
gewerkt in 3-ploegendienst. Deze baan biedt
zeer gunstige toekomstperspectieven.
Voor informatie:
04490- 1 73 60, Ton Peters
Sittard, Rosmolenstraat 4

INDUSTRIE
Studenten m/v
die part-time beschikbaar zijn voor een groot
bedrijf in Roermond. Hebt u door de week
dagenvrij of wilt u in het weekeinde werken?
Komt u dan bij ons langs om u te laten
inschrijven. Wij bieden een goede salariëring,
eventuele reiskostenvergoeding en
afwisselend werk in ploegendienst. Voor
vervoer kan worden gezorgd.
Voor informatie:
04490 - 1 42 22, Ramona Dorscheidt
Sittard, Rosmolenstraat 4

Montage-medewerkers m/v
voor een automobielbedrijf in Bom. De werk-
zaamheden gaan langere tijd duren en vinden
plaats in ploegendienst. De salariëring is goed.
Voor informatie:
04490 - 1 42 22, Ramona Dorscheidt of
Karin Poelman
Sittard,Rosmolenstraat 4

Printplaatmedewerkers m/v
voor een afwisselende baan met goede
toekomstmogelijkheden. De werkzaamheden
vinden plaats in ploegendiensten zullen lange
tijd gaan duren.
04490 - 1 42 22, Karin Poelman
Sittard,Rosmolenstraat 4



Wedstrijdveld
De Stichting Marathon Heerlen heeft ruim dertig sterke
atleten aangetrokken. Qua wedstrijdveld behoort de
«heerlen telematica loop" daarmee tot de sterkst bezette
wegwedstrijden van Nederland.
Gerard Nijboer, afgelopen zaterdag nog haas voor Marti
'en Kate in de marathon van Enschede, is definitief van
de partij. Ook Tonnie Dirks komt na zijn sterke debuut in
de Westlandmarathon naar Heerlen. Cor Lambregts
"laakt na zijn blessureperikelen in Heerlen zn comeback
er> hij geldt meteen als een van de grote kanshebbers
voor de eindoverwinning.

Verder verschijnen de 'internationals'Aart Stigter, Jan
v°n Rijthoven en Bert van Vlaanderen aan de start.
Uiteraard zullen ook de regionale toppers Roger en Mare
Jaspers, Marcel de Veen (tweede Nederlander in de
Rotterdam marathon) en Harry Driessen hun beste
«eentje voorzetten.

Buitenlandse toplopers
Uit het buitenland zijn sterke Belgische en Britse lopers
aangetrokken. Eddy Hellebuyck, in maart nog tweede in
de marathon van Tokyo (2.12.16), Willy
'Qnhuylenbroeck (tweede in de Amsterdamse marathon
Jt jaar) en Peter Daenens (derde in Parijs) behoren tot
de top vijf van België.
Ook Corrie Saelmans, Roger de Vogel en Bob Mauws
Vertegenwoordigen onze zuiderburen.
Uit Engeland komen atleten als Ray Crabb, Callum
Murray, Mark Flint, Paul Clemens, Keith Millar en John
o'Rourke.

Beurskens
°'\ de dames is onze nationale.trots, Carla Beurskens de
9rootste kanshebster. Zij zal het onder andere móetenopnemen tegen Barbara Kamp die haar dit jaar in de CityPier Cityloop achter zich liet. (1.13.54). Ook de sterke
Duitse loopsters Gabriela Wolf (Seoul) en Angelika

Dunke (winnares van marathons in München en Bremen)
zullen van zich doen spreken. Janine v.d. Bolt, Arme van
Schuppen, Ine Valentin en Mieke Hombergen zullen
onder de 1 uur 20 trachten te duiken. De Belgische Linda
Milo is eveneens een kanshebster.

Bedrijvencompetitie
Er hebben zich maar liefst vijftien bedrijventeams voor de
heerlen telematica loop ingeschreven. PTT Telecom
brengt een ploeg van ruim zeventig man aan de start en
ook DSM en Computer Centrum Nederland zullen mee
voorop lopen. Deze belangstelling bewijst dat de
loopsport als bedrijfssport in opmars is.

Start en finish
De start van de heerlen telematica loop is zondag om
11.00 uur voor het gebouwvan Totaalnet Zuid-Limburg
aan de Geerstraat, tegenover de stadsschouwburg. Het
parcours loopt via de Valkenburgerweg, Pijnsweg,
Frankenlaan, J.F.Kennedylaan, Daelseweg, Rietjesdaler-
en Welterweg richting Kunderberg/Voerendaal. Via de
Valkenburgerweg loopt men langs het sportpark Terworm
en de Waterzuivering naar Eikenderveld, Tenslotte gaat
de route langs de Parallelweg, Saroleastraat en Bongerd
naar de finish op het Emmaplein. De
kwart-marathon-lopers leggen de route eenmaal af, de
halve marathon-lopers tweemaal. De finish van de kwart
marathon wordt omstreeks half twaalf verwacht, de
eerste halve marathonlopers arriveren rondom de klok
van rwaalf uur. De prijsuitreiking is om een uur op het
Emmaplein. Degenen diezich nog willen aanmelden
voor de loop kunnen dat doen op zondagmorgen tussen
9.00 en 10.30 uur in het gebouw van de MDS nabij de
finish Emmaplein.

Verzorging
De organisatie hecht veel waarde aan een perfecte
verzorging van de deelnemers. Ook de minde snelle
goden kunnen rekenen op de volledige inzet van
tweehonderd vrijwilligers, het Rode Kruis en de Stichting
Service Medical. In het Sportfondsenbad is een
massagepost ingericht. PTT Telecom heeft het
allermodernste communicatienetwerk ter beschikking van
de organisatie gesteld.

Scholierenloop
Om 11.10 gaat op hetEmmaplein een scholierenloop
over 1 kilometer van start. De scholieren strijden om de
wisseltroffe. Er is veel belangstelling getuige de
inschrijving van enkele honderdenbasisschoolleerlingen
De eerste drie finishers zullen om 1 2.45 uur worden
ingehuldigd. Inschrijving geschiedt uitsluitend via de
basisscholen.

Randgebeuren
De tienduizenden toeschouwers zullen langs het
parcours heel wat te aanschouwen hebben. Natuurlijk is
er de wedstrijd en hetkleurrijke lint van de vele lopers
die allemaal hun eigen strijd tegen het uurwerk
aanbinden. Daarnaast rukt er een aantal
muziekgezelschappen uit dat de lopers met vrolijke
klanken zal stimuleren. Vanaf kwart over een wordt het
programma voortgezet met Telemuze, een
muziekspektakel rondom de Bongerd en het Emmaplein.
Hier wordt de hoofdrol vertolkt door de steengoede
popformatie The Run.

Sponsors
De heerlen telematica loop dankt zn progressie aan de
sponsors uit de wereld van telecommunicatie en
informatica.

Hoofdsponsors zijn Totaalnet Zuid-Limburg en het
Limburgs Dagblad.
PTT Telecom en Computer Centrum Nederland lopen
mee voorop. Verder ondervindt de organisatie
onnavolgbare steun van de Heerlense bedrijven RAET,
RIOS, Circle Information Systems, de NMB bank en
Apple Centre Heerlen. Intercai, stichting
telematicaplatform Limburg, het ABP en de gemeente
Heerlen bieden eveneens ruime ondersteuning.

Hand- en spandiensten worden verleend door de MDS,
Extran, Eussifruit, Autobedrijven Bastiaans en Tasco,
Sportfondsenbad, fa. Damoiseau, VW, Stichting Heerlen
Promotion, Grand Hotel, Stap In en vele anderen. Veel
waardering is er eveneens voor de politie van Heerlen
en Voerendaal en de diensten Openbare Werken en
Sport en Recreatie van de gemeente Heerlen.

De Stichting Marathon Heerlen wenst AVON veel succes
bij de degradatiecompetitie in Zwolle en...Ruud de Lange
bedankt voor je inzet voor de telematicaloop. Sneu dat
jeer nietbij kunt zijn, maar je draaiboek is perfect!

heerlen telematica loop
Zondag 3, september staat de halve marathon van
Heerlen, „heerlen telematica loop" op het programma.
De tweede editie van dit loopfestijn belooft weer een
grote happeningte worden. De organisatie is er in
geslaagd een sterk wedstrijdveld aan te trekken en naar
schatting vijftienhonderd lopers zullen aan de start
verschijnen.
Bijna tweehonderd vrijwilligers worden ingezet om deze
horde' in goede banen te leiden.

De organisatie is in handen van de Stichting Marathon
Heerlen, Atletiekvereniging AVON en de afdeling sport
en recreatie van de gemeente Heerlen.

TOTAALNET / / /
ZUID-LIMBURG -_/._/ f

1. Heeft u een TV met teletekst en een
TDK-telefoon?

2. Woont u in Maastricht, Heerlen of Kerkrade?

ZO JA,
dan kunt u binnen 14 dagen gratis worden
aangesloten op Totaalnet Videotex.

WAT IS TOTAALNET VIDEOTEX?
24 uur per dag via uw TV informatie over sport,
spel, evenementen, wetten & recht, auto's,
automatisering en nog veel meer!

Wenst u informatie, bel gratis tijdens kantooruren
06-0222773.
Wenst u een gratis abonnement vul dan
onderstaande bon in en stuur deze naar:
Totaalnet Zuid-Limburg, Antwoordnummer 5054,
6400 WC Heerlen (een postzegel plakken hoeft
niet).

" """">_
Ja, ik wil een gratis abonnement.
naam: m/v
straat:

postcode:
plaats:
tel.:
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RAET Software&Computer Services llfi^^^^ll_________________________-___--____J^"'fl^H
Als jehetver wiltbrengen HB9|
in automatiseringheb jeje BBfl^H

partners hard nodig HHH|
Systemen die gisteren nog systeem volledigaan uw eisen
uitstekend voldeden, zijn morgen voldoet, nu en in de toekomst,
achterhaald.
Zo is het ook met automatisering. RAET doet méér!
want de ontwikkelingen in de
automatisering gaan sneller dan Biedt mainframe-faciliteiten,
ooit. Daarom moet u terug D RAET levert ook mini- en
kunnen vallen op een vertrouwde microcomputers.
Partner die een complete, eigen- d RAET beschikt over een om-
tijdse oplossing kan bieden voor vangrijk pakket van standaard
alle automatiseringsvraagstukken. software en ontwikkelt
Als u daarvan écht verzekerd wilt programmatuur op maat.
zijn, moet u eens gaan praten met D RAET verleent diensten op het
RAET. Want RAET is een all- gebied van consultancy en
round automatiseringsspecialist, System & Network -
die alles in huis heeft voor een Engineering,
integrale en professionele aanpak. D RAET biedt een compleet op-
Een partner die een totaal pakket leidingenpakket en beschikt
te bieden heeft en die ervoor zorgt over uitgebreide trainings-
dat alle apparatuur en faciliteiten.
Programmatuur goed op elkaar D RAET heeft een eigen
zijn afgestemd. Zodat u er zeker technische dienst voor onder-
van bent dat het automatiserings- houd en reparatie.

Kostenbewust automatiseren vraagtom deskundigebegeleiding. H
Voor uitvoerige informatie over de diensten enprodukten van RAET: _P_______M______l
Schrijf ofbel RAET - Heerlen, Homerusplein 11, 6411 AW Heerlen. Tel: 045 - 719270. jggg

vvll /
AUTOMATISERING \. Jr

BV Computer Centrum Nederland t|f
(CCN), een dochteronderneming van het * Ik.
internationaal opererende chemieconcern DSM, j!f^
behoort tot de toonaangevende automatiserings- J 0
bedrijven in Nederland. Kwaliteit, betrouwbaarheid JË
en een rijk geschakeerd produktenpakket vormen het JË
handelsmerk. De activiteiten variëren van softwarehuis, jm
systeemhuis tot servicebureau. CCN met in 1988 een %k__P
omzet van circa f 90 miljoen, heeft circa 400 gespecialiseerde
medewerk(st)ers in dienst. A

Ik Sinds de oprichting in 1969 verleent CCN automatiserings- jér
diensten aan het moederbedrijf DSM en aan een J 0

grote en zeer divers samengestelde klantenkring. JËa ~j|F SOFTWAREHUIS
JÊr' " beleidsadvisering

AmT ~ 'nf°rrnaU'eplanning
a4W ___ ~ systeemontwikkeling A

Voor meer informatie: _Jp lik JË
CCN *^|k JF SERVICEBUREAU
Schinkelstraat 4, Heerlen ~ computerverwerking 'ikJF
Postbus 154, 6400 AD Heerlen - facilities management J^j
Telefoon: 045-782102 i k " computeruitwijk A
Telefax: 045-740310 Jf -telecommunicatie Jf
Telex: 56362 CCN NL jdr videotex
Viditel: pagina 411 JËF JË

jf JF SYSTEEMHU,S
__if t__ AmW ~ minicomPuters en P^'s

JÊF ~ a-viezen minicomputer-
__r k __ k en PC-netwerken *

ÉÊL i Ë

_____r Wt__#*^Jr■ _*.

Met auto Vonken
een goede start
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_3PICCOIO'S
045-719966

In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist/gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'Vermist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
"Kamers aangeb.-gevr.', 'Kontakten/Klubs',
'Huwelijk/Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking'en
'Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.

Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en/of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261 .000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 15.599

——————.

Vermist/Gevonden
Vermist 26-8, POES, grijs, Van maandag t/m vrijdag,
tijger, rood halsbandje en van 8.30 tot 17.00uur, kunt u
bel. Centrum-Hoensbroek. uw PICCOLO telefonisch
Tel. 045-211125. Beloning, opgeven. Tel. 045-719966.

Mededelingen
——————————————^

Getuigen
Wil degene, die getuige is geweest van de aanrijding

tussen de Peugeot 505 en deYamaha motorfiets op zater-
dag 26 aug. omstreeks 15.00uur op de Winston Churchill-

laan kontakt opnemen met H. Spetgens. 04490-27155.

Personeel aangeboden

U doet uw zaken, wij uw
kantoor

Sinds 1981 het a-la-carte secretariaatsservice buro voor- Het beschikbaar stellen van "een eigen kantoor met
secretaresse", éénmalig, één uur per dag, enkele dagen

per week of permanent.- Telefoon- fax- en kopieërservice- Tekstverwerking- Zakenadres op Uw visitekaartje en briefpapier
Vraag gerust vrijblijvend inlichtingen bij
BAUDOIN PRESSE. Tel. 04459-2348.

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.
EENMANSORKEST voor
alle gelegenheden. Tel.
04754-83464.
Ervaren all-round DRUM-
MER zoekt Top-40 band.
Tel. 045-419810.
ADMINISTRATIEF medew.
zoekt administratieve of an-
dere werkzaamheden. Br.o.
nr. B-1816, L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Erv. KINDEROPPAS b.z.a,
evt. gecomb. met licht huish.
werk. Brunssum e.o. Br.o.nr.
B-1822 Limb. Dagbl. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Voor al uw soorten BE-
STRATING tev. metselw.
Tel. 045-250238.

Free-lance WONING-
STOFFEERDERS kunnen
nog werk aannemen. Aan-
biedingen br.o.nr. B-1833
Limb. Dagbl. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Vrouw 32 jr., m. goede ont-
wikk., biedt zich aan als
KINDERJUFFROUW.
Werkt, n.o.t.k. Maastr. e.o.
Br.o.nr. B-1848, L. D., Post-
b. 3100, 6401 DP Heerlen.
POSEREN kan iedereen,
maar wie durft? Student fo-
tografie zoekt modellen.
Pb. 928, 6200 AX Maastricht
COUPEUSE-Naaister
neemt weer naaiwerk aan.
Nieuw en veranderen. Tel.
045-415518.

Biedt zich aan gedipl.
Dames- en Heren KAPPER,
fulltime, part-time of part.
aan huis. Br.o.nr. B-1876
Limb. Dagbl. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Nette HULP in de huish.
biedt zich aan Engelstalig
gezin in Hrlen. 045-714315.

Personeel gevraagd

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft per direct werk voor:

productie-medewerkers m/v
van 18-65 jaarvoor een bedrijf in Roermond. Wilt u zelf be-

palen hoeveel uur u per week werkt? Denkt u aan 8 uur?
Voelt u meer voor 40 uur? Of wilt u alleen in de weekeinden
aan de slag? Alles kan! Wij bieden een zeer afwisselende
baan in dag- en/of ploegendienst, goede salariëring, ploe-

gentoeslag, reiskostenvergoeding, 8% vakantiegeld en
doorbetaalde snipper- en feestdagen. Hebt u interesse?

Neemt u dan contact op met Ingrid Driessen of Anita Dolk,
tel. 045-718366, of kom langs, Op de Nobel 1/Akerstraat,

Heerlen.

"Oriflame" first class cosmetics
vraagt enkele dames

die binnen een Vfejr opgeleid willen worden tot:
Manager

leeft. v.a. 25 jr. dit betreft een part-time baan op freelance-
basis met eigen tijd indeling, laat zich prima combineren

met gezin. Inl. 04490-76134.

Met spoed gevraagd
Vakbekwame binder/verkoper m/v. Eventueel part-time.

Tel. 045-750057. Bloemisterij Schaffers

Motel Stem Urmond vraagt
enthousiaste weekend- en avondhulpen voor bediening.

Leeftijd 18 -30 jaar.
Tel, reacties 04490-38573.

Gevraagd
Verkoper/Promotor

Voor deverkoop van een uniek en hoogst effectief milieu-
vriendelijk reinigingsontvettingsmiddel.

op free-lance basis
hoge provisie

onmiddellijk beschikbaar
in bezit van eigen auto

bekend met horeca, bakkerij, ziekenhuis, autobranche etc.
Interesse? Neem dan kontakt op met:
Jaspers Chemicals BV

Wilhelminasingel 101, 6221 BH Maastricht.
Tel. 043-216590 Mevr. Swillens

Met spoed gevraagd
1e automonteur

met alle benodigde diploma's, liefst met ervaring, moet
zelfstandig kunnen werken. Alleen na tel. afspr.

04490-20303 Autobedrijf Wolters Heerlenerweg 39 Sittard.

Las- en Montagebedrijf
vraagt met spoed enthousiaste medewerkers.

Leeft. 18-22 jr. Soll. na tel, afspraak 04754-84249.

MastroGMßH
Bochumer Landstrasse 195, 43 Essen 14

Vraagt voor diverse projekten in BRD en Nederland
vakbekwame

Fotolassers Argon Elektr
Pijpfitters

die zelfstandig kunnen werken naar Iso.
Pijpmonteurs

Telefonisch aanmelden tijdens kantooruren van 9.00 tot
16.00 uur, tel. 09-49-2011503584 of 04492-5515.

Part-time meisje gevraagd
leeftijd 20-30 jaar. Persoonlijk aanm. van 20.00-22.00 uur.

Café Le Duc, Pius Xll-plein 2-4, Hoensbroek.
Productie van luchtkanalen en
luchttechnische komponenten.egoego

Brema-air
Brema-air is een vooraanstaand bedrijf in het produceren
en bedrijfsklaar monteren van luchttechnische installaties
in de utiliteitsbouw en industrie, alsmede hetfabriceren van

luchttechnische componenten.
Voor onze productie-afdeling in Maastricht vragen wij:

een spuiter
De hoofdwerkzaamheden zullen bestaan uit het verrichten
van spuitwerk t.b.v. het geproduceerde plaat- en licht con-
structiewerk. Verder verwachten wij van de sollicitant een

goede motivatie en brede inzetbaarheid.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie,

Postbus 3029, 6202 NA Maastricht.

Wir suchen für unsere
neue betrieb

Maurer und einschaler für sofort P K B GmBH tel.
09492203-54051 Freitag ab 9.00-17.00 Uhr.

Wegrestaurant Bocholtz zoekt
Part-time kelners/serveersters

Part-time schoonmaak- en afwashulpen
Telefonische reactie 045-443711.

Wegrestaurant Bocholtz zoekt

Part-time kassiëres
Part-time winkelmeisjes voor souvenirshop.

Telefonische reactie 045-443711.

Oproepkracht
gevraagd voor kassabediening, van winkel en tankstation.

Brieven met pers. gegevens (en wanneer beschikbaar)
O.Nr. B-1863 L.D. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Gevraagd ervaren

Constructiebankwerker
zelfst. kunnen werken en tekening lezen. Tevens

Machinebankwerker
voor knip-, zet- en walswerk.

Fa. Schoonbroodt, Doenrade. Tel. 04492-1255.
Gevraagd

Ervaren Kipper- Chauffeurs
Transportbedrijf Leers B.V.

Tel. 045-740112.

Ingenieurs Uitzendcombinatie b.v
035-49757, Postbus 77, 1200 AB Hilversum.

Wij zoeken ing.'s en ir.'s voor o.a. devacatures die afge-
lopen week bij ons binnen zijn gekomen:

* HTS/TU-er E, voor ontwerpen van analoge systemen;
* HTS/TU-er Wtb, docent Energietechniek;

* HTS-ers B, voor diverse vacatures
(calculatie, planning, werkvoorbereiding, toezicht);

* HTS-er Wtb, adviseur klimaatinstallaties;
* HTS-ers Wtb/E, voor diverse commerciële vacatures

(project engineers, sales (support) engineers);
* HTS-er Wtb, werkvoorbereider/planner TD;

* HTS-er W&W, opzichter riolering/bestrating;
* HTS/TU-er Wtb, interim hoofd productie;

* HTS-er Chem.techn., ondersteuning van de sales.

Indien u geïnteresseerd bent en in aanmerking wilt komen
voor de vacature, verzoeken wij u telefonisch contact met
ons op te nemen. Ook kunt u een getypt curriculum vitae

naar ons toesturen._g
Bongerd 1 Heerlen

alle dagen open ook 's avonds, ook 's zondags
Nu onze vakantiehelpers weer aan het studeren zijn,

kunnen wij weer mensen een
Super-Job

bezorgen, full-time of part-time v.a. 16 jaar.
Wil jevoor een management funktie in aanmerking komen

(ook internationaal) dan moet je minimaal MDS-MBO
hebben en 18 jaarzijn. Interesse???

Kom naar het restaurant en vraag naar Marcel.
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Mode Promotion Nederland
start binnenkort weer met professionele cursussen

Fotomodel
in de modebrache

jongensen meisjes tussen 15-35 jr. met uitstraling kunnen
vrijblijvend bellen met 04490-5603. Lage kosten!

Keurslagerij van Melick
te Hoensbroek, vraagt verkoopster met opleiding in slagersof levensmiddelenbrance, of vergelijkbare ervaring,

4 of 5 daagse werkweek, loon op basis van functie,
en gewerkte uren.

Hoofdstr. 78, Hoensbroek. Tel. 045-212651.
Vlechtersbedrijf AKKOORD, Boschstr. 27 Brunssum.

vraagt met SPOED
Leerling ijzervlechters en

Ervaren Ijzervlechters
Soll. na tel. afspr. Tel. 045-254592 vóór 13.00 uur.

Autoschade Hub van Well B.V.
Zoekt een enthousiaste medewerker

voor de voorbewerking in onze
spuiterij.

Leeftijd: 20-30 jaar.
Zonder ervaring onnodig te .

reflecteren.

Autoschade Hub van Well b.v.
Wijngaardsweg 6
6412 PJ Heerlen.
Tel. 045-212675. ■

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.

Bouwbedrijf PARO vrgt.
metselaars. Mld. na 19.00
uur Baanstr. 125 Landgraaf.
Tel. 045-313105.
SCHOONMAAKSTERS
gevr. voor de avonduren van
17.30-20.30 uur in de regio
Bom. Schoonmaakbedrijf
Schevers 04490-24126.

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

Hotel l'Empereur te
Valkenburg vraagt

Kamerwerk-
meisje

vanaf 18 jr. Heb je interesse,
bel ons dan, 04406-13439.

COLPORTEUR m. eig. ver-
voer v. leesport., ook part-
time. Sol. uitsl. schrift, aan:
Leesmap Bakker, Hoogstr.
78, 6373 HW Landgraaf.
Club BUBBLES vraagt nog
leuke medew. van 2 meisjes
alleen safe. 04490-42313.
MEISJE gevr. voor goedlo-
pende club. Hoge garantie.
Info. 04499-3828.
DAMES gevr. voor schoon-
maakwerkzaamheden in de
avonduren voor kantoren en
scholen in Berg, Urmond,
Heerlen, Übachsberg en
Maastricht. 04490-37932.
Nette FRITUREHULP M/V
gevr. tot plm. 20 jr. Melden
na tel, afspr. 045-222728.
Gezocht DAMESKAP-
PERSMODELLEN voor de
dinsdagavond om 18.00 uur
event. halen en brengen. U
hoeft alleen het materiaal te
betalen. 045-423254 na 18u
Gevr. net WINKELMEISJE t.
b.v. slagerij met ervaring.
04493-4545, na 18.00 uur.
Het AMBACHTSHUIS start
in september Gratis cursus
voor mannen en vrouwen
zonder werk t/m 40 jr. in me-
taalbewerker!. Inl. en op-
gave. Kastanjelaan 140
Hoensbroek. 045-226643.
KUNSTSTOFMONTEURS
gevr. voor plaatsen v. kozij-
nen en deur en afwerking.
Zonder ervaring onnodig te
bellen, tel. 045-253891.
Huisvrouwen, moeders en
nog schoolgaande jonge
dames v.a. 18jr. voor se-
rieuze bijverdiensten met
COSMETICA. U kunt zelf
Uw tijd indelen. Bel voor ml.
045-310300.
Gevr. Pijpfitters, bankwe-
rkers en LASSERS. Las-en
montagebr. Robroek, Veld-
hofstr.l7B, Eygelshoven.
Gevr. METSELAARS voor
werk in Duitsland. Duits ver-
zekerd. Ook akkoordwerk:
’45,- per m2verblendung.
Inl. 045-270635.
Restaurant Twiny vrgt.
HULP voor de afwaskeuken.
Leeft. 18-20 jr. Persoonlijk
aanm. Promenade 149,
Heerlen, vóór 12.00 uur.
Net handig 18-jarig meisje
gevr. als HULP bij onze
bon-bonfabricage. Chocola-
terie J. Offermans, Minorstr.
34, Nuth. Uitsluitend per-
soonlijk aanmelden.
Burgers verwarming en air-
conditioning b.v. te Beek
vraagt voor spoedige in-
diensttreding: ervaren
C.V.MONTEURS en hulp-
monteurs. Telefonische
reacties 04490-73892, vra-
gen naar dhr. J. Smeets.
Gevr. DRUMMER met zang
voor all-round dansorkest.
04490-34467 b.g.g. 04490-
-25967.
Schoonmaakbed. te Kerkra-
de vraagt met speoed leer-
ling GLAZENWASSERS/
schoonmaaktsters, leeft. 17
t/m 20 jr. Telef. soll. tussen
17.00-18.00 U. 045-422877.
PCM heeft werk voor PIJP-
MONTEURS, bankwerkers.
Ervaring vereist. Tel. 043-
-474828.
Leerling LOODGIETERS en
cv-monteurs gevr. Te bevr.
Instal. bedrijf J.P. Hogen-
boom BV, Hoogbrugstr. 13
Maastricht. 043-210518.
Club 2000 in Geleen vraagt
met spoed GASTVROUW
voor leidinggevende functie.
Tel. 04490-42315.
Gevr. ervaren en leerl.
GLAZENWASSER Soll. Br.
o.nr. 81802, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
De Gezonde Slankclub
zoekt DAMES die thuis
mensen willen begeleiden
bij het afslanken! Geen in-
vestering. 8r.0.nr.0. B-1804
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
PORTIER gevr. voor Dan-
cing voor vrijdag en zater-
dag. Tel. 045-213350, na
12.00 uur.
KELNER/buffethulp met er-
varing gevr. voor vrijdag en
zaterdag, lft. 22-40 jr. Tel.
045-213350, na 12.00 uur.
Restaurant 't Cadetje vr.
KELNER of serveerster,
min. 18 jaar, part-time. Fri-
turehulp en balieverkoop,
weekend en 's avonds. Aan-
melden Grotestraat-C. 13,
Valkenburg. 04406-13649.
Zelfstandige MEDEWER-
KER/STER gevraagd met e-
nige ervaring voor snackbar
-friture. Dorpstraat 2, Ule-
straten. Tel. 043-644645.

Personeel gevraagd TSN
Sittard, systeemwand en
PLAFONDMONTEUR en
leerlingmonteur. Tel. 04490-
-18464.
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.
04780-89723.
Met spoed gevr. METSE-
LAARS en timmerlieden
voor werk in geheel Limburg
Tel. 04490-26986.
Incidenteel voor 's avonds
lieve PEUTEROPPAS ge-
vraagd, bij voorkeur ervar.
met kinderen, t.z.t. mogel.
uitloop naar enkele dagen
per week (overdag en 's a-
vonds). Br.o.nr. B-1859 L.D.
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.
Gevr. PRODUKTIEMEDE-
WERKERS. Stabil Oil Com-
pany BV, Beek. Tel. 04490-
-77770. 'HANDELSAGENTEN ge-
vraagd voor verkoop van
PTT autotelefoon, Telefax
en Kopyers. Goede verdien-
sten. Geen investeringen.
Autronic 04492-3888.
OPPERLIEDEN gevraagd
aannemersbedr. P.J. Gelis-
sen, 04498-53354.
FRITUREHULP Vr. gevr.
voor namiddag- en avondu-
ren. Tel. 045-244429, na
11.30 uur.
RIJINSTRUCTEURS-stu-
dietoelage. Unieke kans,
beperkt aantal geselecteer-
de kandidaten (m/v), leeftijd
18-28, diploma mavo/havo/
lts-c. Renteloze studietoela-
ge ’4.800,- mogelijk. Bo-
vendien zekerheid minimaal
vier jaarvast werk, hoog in-
komen ’ 3.000,- p.m. ook
voor privé nieuwe auto, uit-
stekende doorgroeikansen.
Uitvoerige schriftelijke solli-
citatie KRM-studietoelage,
t.a.v. Esther Saris, Postbus
35, 5688 ZG Oirschot.
BIJVERDIENSTE aangeb.
gevr. hulp voor tuin onderh.
in Simpelveld. 045-444863.
Party Service Quaedackers
vraagt vgoor direkt AFWAS-
HULP, voor de weekenden,
oproepkrachten v. de bedie-
ning, oproepkrachten voor
keukenwerkzaamheden.
Tel, aanmelden 04492-5253
Gevr. PIZZA-BAKKER goe-
de verd. mog. event. sa-
menw. Inf. tel. 04740-2057.
Gevr. erv. STUCADOOR.
Stucadoor en afbouwbedr.
Hoeberigs BV, Emmastr. 42
a, Eysden. Tel. 04409-3958.
MEISJES gevr. voor goed
lopende bar. Hoog garantie-
loon. 04492-5532.
Schoonmaakbedrijf Hago
Nederland BV zoekt
SCHOONMAAKSTERS in
de regio Sittard. Werktijden
van 06.30-08.30 uur en van
17.00-20.30 uur. Tijdens
kantooruren aanm. bij
Esther de Jong 043-256000

Woningruil
EENGEZINSWONING 3
slpk. te Bleyerheide te ruil
tegen eengezinswon. te
Spekholzerh. of Heerlerb.
met 3 of 4 slpk. Br.o.nr. B-
-1826, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Te ruil aangeb. eengezins-
woning 3 slpks., gr. woonk.,
gr. tuin m. achteropgang in
HOENSBROEK. Br.o.nr.
B-1832, LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Kamers
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.
van tel. keuken en douchete
Kerkrade Tel. 045-443380.
Te huur in Heerlen luxe
STUDENTENKAMERS met
gez. keuken, bad, douche
en w.c, eigen opgang. Tel.
045-212022.
HEERLEN-NRD mooie gest
kamer te h. met gebr. v.
badk., keuk. en douche, pr.

’ 325,- all-in. 045-227493
Gem. KAMERS aangeb.
Anjelierstr. 131 Heerlen. Tel.
045-214246 na 18.00 uur.
KAMER met huiselijk ver-
keer en cv te huur te Val-
kenburg voor oudere heer of
dame. 04406-12875.
Te huur gemeubileerde ka-
mer. Holtzkuilenstr. 1,
EYGELSHOVEN
Te h. 2 kamers 10 en 15 m2
voor student, 1 student
’350,- all-in, 2 stud. resp.

’ 200,- en ’ 250,- all-in (mcl
medegebr. keuken, douche/
w.c, tuin, wasmach. telef.)
Broeksittard. Tel. 04490-
-23329, na 18.00 uur.
Aangeb. ZIT/SLAAPK. m.
keuken, douche, wc, ’ 450,-
-all-in. Kerkrade-W. Tel.
045-420576.
KAMER te huur voor student
of werkende. All-in. Tel.
04493-2899, Spaubeek.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
Of 452269.

Bouwmaterialen

Vloertegels
gebroken wit 33 x 33, 2de keus ’ 17,90 m 2beige 33 x 33, 2de keus ’ 22,50 m 2

licht-grijs 33 x 33, 1e keus ’ 27,50 m 2
licht-grijs 22 x 22, 1e keus ’ 26,50 m 2

beige 41 x 41 M.S. ’ 19,50 m 2
beige 41 x 41, 2de keus ’ 27,50 m 2

Ook uw adres voor kachels-openhaarden en sierbestrating

Arnold Opreij
.Heerlen, Heerlerbaan 275

Maastricht, Beatrixhaven
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

Te k. 2 ZEECONTAINERS
met optrek syst., 6 mtr. lang,
p./st. ’ 5.500,-. 045-258051
Te koop 2 BETONMOLENS.
Tel. 045-717914.

*#\ I____F
't Nicki en der Sjaschi

komme hü in der lange Roeëzekrans. Vöal Jelukü
't Mariet en der Pap.

'IEProficiat Pap en Mam
_■___________________[_J ,|*?''%?l(H_i____£_____»S_3

***-*»*2 _____________________r_T-B___r~^_l_____k_^____

mWwÊfc t_l \ms* _______
H Hf* |V ____■_____.__ i__H

?!_&- i * __
r_Bflr i_B BnHH __Hi
Kinderen en kleinkinderen j

Proficiat! met Proficiat John
Jullie 25-jarig huwelijk

Stuart en Annie Marina en Kelly
Smith-Heuts —~ 1!

Van: Jeffrey, Anja en Goedemorgen (
Minam- Peter en Christina

Proficiat met uw 80e Wij wensen jullieeen
verjaardag morgen Romantische Dag.

Mo_dPr Jullie ouders en Marioo,

___»■ Jrateleerd f

kinderen, aangetrouwde Mit diene jeboertsdaag il]kinderen, kleinkinderen ,je Bürschjer J__!

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

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 gekloofd BRAND-
HOUT (populieren) 10 m3

’ 380,-. 5 m3’200,-. Veld-
brandstenen, vloerplanken,
balken en keepers. Tel.
045-715477 of 740112.
AANBIEDING. Grenen
schroten "A" nu ’ 1,20 p.m.;
Kraaldeel grenen "A" nu
’1,50 p.m.; Spaanplaat,
wandplaten, isolatierollen
etc. min 10-25%. Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach O. Worms. Tel.
045-319846.

Te k. 2 TEERKETEI-
compI. samen ’750,-. Fti'
kens. Tel. 045-319846. _.
Te koop GLAS IN LOo'
ramen m. stalen kozij'
04490-14573/29392
Te koop hydraulisch
KRAAN Giek 14 mtr. ü*
schuifbaar op GMC Tr.
185 PK Daf diesel, ’ 9.0001
Rockmart, Kissel 46<*i
Heerlen. Tel. 045-723142^

Reparaties £
TV/VIDEO reparatie. Zond<s*voorrijkosten. Görgens. T«TC045-314122. 'c
Voor al uw koelkast- *■?
DIEPVRIESREPARATIES. I
Vroko, 045-441566/46165_<

' — ".<
Hobby/D.h.z. _>,

SCHUURTJES, tuinhuisje^
kippe- en hondehokken, 'fLle afm., reeds vanaf ’ 19^i
Houtbouw Übachs, Eyg_L
hovergracht 39, Kerkra^Vink, tel. 045-460252. Jj;
WIJNBEREIDEN ook t%
en kaas N.P.I. Heigank vl
Nieuwenhagen wo-do-*"r,
dag 13-17.30 u. za 10-I_Ly
Te koop metalen BURQIL
en tafels, houten buro's
keitoonbanken. Tevens 9^te partij geplast. spaanplaV
in grote en kleine afm^ilj.
gen. Rijksweg-N. 13, GT
leen. Tel. 04490-541 40jJL
Te k. nieuwe WERKBAI#
blad 5 cm, rondom gesl-. JJ
laden. Tel. 045-7122_
Douvenrade Flat 314 HeW
len, na 17.00 uur. _^

Winkel & Kantoor \
Kantoormeubelen \

Emly handelsonderneming heeft in haar pakket van l
kantoormeubelen alleen bekende merken van een ze 6f

hoge kwaliteit zoals;

Jan Des Bouvrie
Direktiemeubelen, vergadertafels, lage kasten en zeer W \

systeembureaus
Voortman

Stalen bureaus, complete kantoormeubels alsmede: sta \
kasten, kluizen en safes.

Ahrend
houten en stalen kantoormeubelen.

Artifort
luxe bureaus en stoelen.

Van Blerk
bureaus en kasten. - 5Tevens leveren wij ook balies, bureaus en kasten w \maatwerk. Dit alles van een __er hoge kwaliteit- Jt

Emly Handelsonderneming, Handelsstraat 34 B, Sit'a' tTelefoon 04490-23738 / 04498-54510. __^
Te koop inventaris constructiebedrijf -^o.a Tappen, frezen, boren, plaatklemmen grote party

lagers en lagerstoelen, werkbanken, meet en handgefe Jt
schap, branders en branderwagens, beitels, schaafbf j

electrodenkast met grote party electroden, Hobart j.
lasapparaat CO2, aluminium lasdraad CO2 apparaa " g

zaagmachine, platenwals, schaafbank, Philips las- |
apparaten 275 Amp, Airles Wagner 48-90, 384 Ba'J

(1 keer gebruikt), mobiele lasapparaten met diesel mjr |
steekwagens, scheeps- en stuurwielen, V snaar poel' r

kettingen, tandwielen.
Verder nog diverse materialen en machines. - »ROCKMART, Kissel 46 A, Heerlen. Tel. 045-723jL5>-/

Fax Autronic Fax i
va. ’ 59,- per maand.

Kopen: nu ’ 750,- voordeel.
Autronic, 04492-3888. __^f
Voor Piccolo's zie verder pagina 15



Winkel&Kantoor

I Schrijfmachines
1 'BM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW.
!_ Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt; 1/2 jaar garantie; vanaf ’ 350,-.

kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Nashua****Nashua****Nashua
Copieermachines va. ’ 45,- p.mnd. huurkoop

Faxapparatuur va. ’ 59,- p.mnd. huurkoop
Laserprinters va. ’ 99,- p.mnd. huur

Burocenter, Uw Nashuadealer J._ Dorpstr. 125 Brunssum. Tel. 045-273525. "Schrijfmachines ;
'B . en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel- .kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW. \. Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510. :

Kantoormeubelen
Emly handelsonderneming heeft in haar pakket van

kantoormeubelen alleen bekende merken van een zeer
hoge kwaliteit zoals;

Jan Des Bouvrie
iirektiemeubelen, vergadertafels, lage kasten en zeer luxe

systeembureaus
Voortman

bureaus, completekantoormeubels 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
I maatwerk. Dit allesvan een zeer hoge kwaliteit.
I Ernly Handelsonderneming, Handelsstraat 34 B, Sittard.
I Telefoon 04490-23738 / 04498-54510.

Te koop uit faillissement
Kantoor meubilair

en bedrijfsinventaris
1 Stalen dossierkasten ’ 175,-; stalenbureau's v.a. ’ 95,-;

d°ssier hangmapladenbloks 2-3 en 4 laden v.a. ’ 135,-;
bureaustoelen v.a. ’ 65,-.

Nieuwe bureaustoelen adv.prijs ’ 395,- bij ons ’ 175,-;
Nieuwe materiaalkasten 6 afsluitbare deuren ’ 425,-;. c Aluminium bordestrappen 50% van winkelprijs;

tlectrische telmachines ’ 40,-; nieuwe Atlanta hangmap-
Pen folio per 25 stuks ’ 14,95. Magazijnstelling ’ 75,- per

JR meter. Stroomkasten 220/380 Volt. 63 Amp. ’ 375,-.
gß|tontrilnaalden compleet ’ 395,-; betonijzer buigmachine
I Sonco ’ 600,-; kleine brandkasten ’ 245,-; steekwagens

’ 110,-. Verder nog 1001 artikelen,
L- teveel om op te noemen, dat moet u zien.
ÏSCKMART, Kissel 46a> Heerlen. Tel. 045-723142.
|r?9bord en palletstellingen,■ '_w en gebruikt, uit voor-in leverbaar. BLOK-IN-
IfRREK BV, 010-4378800.Ifk vert. in Nrd-Brabant/
j^burg.fc' k. KOPIEERMACH. met
Pfp_ks sorteermach.;
f'encilmach. en stencilinbr.£1-04490-41015.

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

/ . - ■l^ Geldzaken

GELD NODIG?
voor aankoop auto, caravan, meubels, vakantie etc.

' Leningen va. ’ 5.000,- tot ’ 50.000,-.
f Aflossingen vanaf 36 mnd. Ook als U nog geen

70 bent geweest, kunt U aanvragen.
Kwijtschelding bij overlijden. Bel ons even.

E Setiakawan financieringsmij.
Oerlesestraat 150, 5025 DD Tilburg.

Tel. 013-350105.
L Na 17.00 uur. 045-720755.
Naai Uw autoverzekeringrer mnd va. ’35,- zonder
{Orting. VROUWEN extra-forting 45% bij meerderej^Heja 04742-3362.

INVESTEER in Arabische
volbloedpaarden, rende-
ment tot 45% p.j. Aandelen
a ’ 1.000,-. Info. tel. 04767-
-2582.

u,^^ Landbouw en Veeteelt

Urn" en tuinbouw MU"
lov.L ' driepuntsfrezen,
| 'Orkopeggen, klepelmaai-'rr_en nefmasten, directvan
ïfts?rteur' uit voorraad le-K?aar- Collé Sittard. Tel.

»^9°-19980. Collé Ko-
,p_gbosch. 04743-1205.
jj£ge HENNEN te k. even-.. _ mestkuikens, regelm.Ir »erb. Vaesrade 43, Nuth.!j^_o4___4l2B4.
_r_ bruine en zwarte<-HARRELKIPPEN Kus-
jp-lDieteren 04499-1341.
.F__ 9evr- LANDBOUW-eii_?ND Br.o.nr. B-1766,
hr_ur9 s Dagblad, Postbus|<-_j__ol DP Heerlen.
!^br- MACHINES: Miede-
IfcL s,°lbunker, Claas op-
fiih Pers' Pz en Kempe 1-
V' ye rnaishakselaar, 8 tons

ujs kjeper tadenri)
'fbfllSmestverspreiders
|a^y en 5000 ltr, Amazone
C'^achine 3 mtr., Hardi
rj- 6lsPuit, Holaras voeder-
ij.JreContainer, Miedema
_n_der' 10 opraapwagensLnf f 1.250,-, 15 st. 2-, 3-kd Cnaar ploegen, Goud-it,w vastetandcultivator,
% _der voor Flenault trek-. ts.2 driepunts frezen. Col-
__h- tar<j. tel. 04490-19980.
$_■_, Koningsbosch, tel.

"_._.' uw KERSTBOOM-C_TEN- Rompelbergfflltel. 043-645365.
Frlk' jarigeKWPN schim-ils' . MERRIE Action x
tf^_!_Tel. 04760-76040.
Ho'kslib, DSM en champig-Lpest. p. PUSTJENS,
,_.'<_04759-3565/ auto-tel.'1^07893.
dfÊM^P Texelse SCHA-
kr._OKKEN en ooien.

2, Übachsberg

<fom. 2WART-BLES Ooi-en
W(ï_mrneren- Tel. 04405-

-4k*pop 3 percelen WEl-ta en bos, groot ca. 2V_
.Ie k in gedeelten te k., _h?9en on _- Geleen, gem.

. rnh en- Br.o.nr. B-1828.ló°Urgs Dagblad, Postbus
DP Heerlen.

Vèi_. p 25° stuks Acacia
van rond 8

JUrr.? cm- lang. Na 19.00<04490_1724.
-Q '-AiM_r°pnouden bedrijf div.IC?B. MACHINES, hang-

-9en' 2 unimogwielen,
J °magregaat 045/251721

Zw. Bont RUND HFFH
stamb. 1 V_ jaar. W. Rutten,
Reeweg 60a, Landgraaf.
Te koop 2 stiertjes vlees
type 2V_ mnd. Veekar voor 3
koeien. MC. CORMICK 322
met voorlader en maaibalk,
04406-40437.
Halfbl. Lippizaner MERRIE
15 jr. met zadel en hoofdstel
Haflinger ruin 2V_ jr. met 2-
wielig karretje en tuig en en-
kele gebruikte rijzadels. A.
Bosch, Hoogbeek 12, Schin
op Geul.

Transacties
ZAKENMAN zoekt één of
meerdere partners M/V of
stille vennoten (investeer-
ders) voor zeer lucratieve
bisness met hoog winstper-
centage. Geïnteresseerde
kunnen schrijven naar het
L.D. Br.o.nr. B-1839, Post-
bus 3100, 6401 DP, Heerlen
Voor nader te maken af-
spraak. Brieven worden ver-
trouwelijk behandeld.
Te huur of te koop goedren-
derend CAFÉ te Genk.
Hoogstr. 79. Inl. 0932-
-11354350.

Auto's

Alfa
Te koop ALFA 164, 3ltr. V6
Tel. 045-740559.
Tek. GIULIETTA 1.6, t. '83,
Dr. Schaepmanstr.l2,
Brunssum. 045-255304.
Te k. ALFA Romeo Alfetta
1,8 '78, APK t/m 5-'9O. Loopt
prima! ’ 1.750,-. Tel. 04458
-1615. _____
Te k. A.R. ALFETTA 2000, i.
g.st. APK. Vr.pr. ’1.500,-.
Inr. Golf mog. Tel. 04754-
-86826.
Te k. ALFA 33 1.5 L, LPG,
wit, bwj. '84, in g. st., vr. pr.

’ 7.250,-. Tel. 04490-14068

Audi
AUDI 100 bwj. '78, APK,
’1.900,-. Bongaertslaan
28, Heerlen.
Tek. AUDI 80 1.8 S, kl. antr.
met., bwj. '87, tel. 04749-
-1288. zat. tot 18.00 uur
04754-85300.
Te k. z. mooie/zuinige AUDI
100 CS-136PK, bwj. '85,
met schuif/kanteldak, cruise
-control en stand. L.M. vel-
gen. ’ 19.750.-.045-222453

Te k. AUDI 100 1,8 I, bwj.
'85, i.z.g.st., LPG, metal.
’15.500,-. 04492-2190.
AUDI 100 CL Diesel, bwj.
'82, 5-bak, 5 cyl. APK v. ex-
tra's., ’ 6.500.-.045-451698

Austin
AUSTIN Metro Magie 1.3 S,
bwj. mei '88, km.st. 17.500,
wit, 3-drs., nw.pr. ’ 16.700,-
-vr.pr. ’11.000,-. Tel.
04408-3326.

BMW
Te k. BMW 728 I m. '84,
blauw met. 5 versn. div. ex-
tra's. Te1.04492-2760.
BMW 750 2-'B9, 440 km, div
extra's, nw.pr. ’214.000,-
-nu ’199.000,-. Tel. 0949-
-2408-6788 of 3977 vanaf 19
uur (duits/engels).
Te k. BMW 728 I, bwj. '83,
nieuwstaat. Tel. 04406-
-12365 of 13545.
Te k. BMW 320/6, bwj.'Bo,
i.z.g.st., APK 6-'9O. Tel.
045-215966.
Te k. nw. mod. BMW 320i6
cyl. bwj. eind '83, hardge uit-
geb. HR 15 inch wielen, pr.
n.o.t.k. Nieuw! 045-256546.
Groeneweg 19 Merkelbeek.
Te koop BMW 318, nov. '78,
mod. '79, 124.000 km. Bijz.
goede st. Tel. 04493-2808.
BMW 325 i, 4-drs, bwj. '86,
in perf. st., 68.000 km.,

’ 32.000,-. 04498-57049.
BMW 525E automaat, 1984
zeer mooi, ’ 13.750,-. evt.
inruil mogelijk. Kissel 46 A,
Heerlen. Tel. 045-723142
Te k. BMW 525-i, 5-bak,
blauwmet., schuifdak ABS,
deurvergr., type '86, 04490-
-47737.
Tek. BMW 1502 bwj.'77, i.g.
st., t.e.a.b., tev. Vespa
Scooter bwj. '63, moet aan
gewerkt worden. P. Brueg-
helstr 27 Meezenbroek-Hrl.
Te k. BMW bwj. '81, alu.
velg. verlaagd. Vr.pr.

’ 7.750,-. Tel. 045-441976.
Tek. BMW 316, bwj. '83, al-
le extra's’ 12.750,-. mr. evt.
045-316940.
Te k. BMW 320 motor m.
versn. bak. ’400,-. Tel.
045-311503 na 14.00 uur.
Te k. BMW 316 kl. donk.
blauw bwj. nov. '86, 76.000
km, i.z.g.st. met gasinstall.,
dubb. spiegels, 5 versn. bak.
Moet weg i.v.m. auto v.
zaak. Gunstige prijs. Tel.
04490-17859.
Automatiek BMW 320-6,
rood, '79, APK 6-'9O, div
ace, ’ 2.500,-. 045-457145.
BMW 315 bwj.'B2, APK 6-
90, sportv., nw. band., spoi-
lers, enz. Vr.pr. ’4.750,-.
Rumpenerstr. 116, Bruns-
sum tot 17 uur.
BMW 318 i '82 ’6.850,-
-extra's en uitzonderlijk mooi.
04490-15431.

Buick
Te koop BUICK Regal Limi-
ted in nw.st. bwj. '80, Ege-
lantierstr. 1. 045-215606.

Chevrolet
Te koop Chevrolet COR-
VETTE, bwj. '78, mr. mog.
Tel. 04498-57287.
Te k. CHEVROLET Corvette
Targa LB2, bwj. '81, leder
int., airco, stereo, br banden,
v. 225, a. 275, i.p.cond., mr.
mog. Tel. 04490-38615.
Te k. CHEVROLET Nova
coupé 6 cyl. bwj. '75, APK
6-'9O i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 04490-48922

Citroen
Te k. CITROEN D special
bwj. '74; Citroen Ami 6 bwj.
'77. Tel. 04407-2458.
CITROEN GS Special '78,
dealer gek. tot 03-'9O, pas
grote beurt gehad, t.e.a.b.
Tel. 045-211807
Te koop 2 CV 4, EEND bwj.
'76, i.z.g.st. APK-gek. t.e.a.
b. Tel. 045-414962.
CITROEN AX RE2 t. '89,
7.500 km. kl. wit, i.nw.st.
’12.900,-. Vullingsweg 86,
Heerlen.
Te k. goed onderh. CI-
TROEN BK 16 RS, bwj. '84,
5-versn., grijskent., kl. wit,
met factuur, ’ 7.500,- mcl.
BTW. Tel. 04498-58465.
CITROEN BK 16 RS, bwj.
nov. '83, APK '90, i.pr.st.
zorgv. onderh. 045-459750.
Te k. CITROEN BK TRD
diesel, '84, l.p.st. weg. ver-
trek buitenl., ’ 11.000,-
Tel. 045-244967.
CITROEN BK 16 TRS '84,
LPG, kl. zwart, i.z.g.st.
’8.750,-. Tel. 045-454217
b.g.g. 045-314489.
Tek. CITROEN Axel TRS, 5
versn., 1299 cc, 1 V_ jr. oud,
km.st. 16.400, als nieuw, vr.
pr. ’11.500,-. Tel. 045-
-323717.
Schitterende CITROEN BK
14 RE, bwj. 05-'BB, 1e eig.,

kl. gebr. wit, vr.pr.

’ 17.500,-. 045-255784.
Te koop zéér zuinige Ci-
troen VISA bwj. '83, 100% in
orde, km.st. 80.000, vaste
prijs ’2.950,-. Bemhardstr.
12 Munstergeleen.

Te koop CITROEN DS spe-
cial, leren bekl. APK-gek.
bwj. '73, vr.pr. ’4.900,-.
Tel. 045-463285.
CITROEN 2 CV 6, bwj. '81,
prijs ’1.250,-. Tel. 043-
-644657.
CITROEN GSA Pallas bwj.
'80, APK 8-'9O ’ 950,-. Tel.
045-218386.

Daihatsu
Te k. Daihatsu CHARADE,
bwj. '81, met een defect. Tel.
045-422198.
Te k. weg. familie-omst. nw.
DAIHATSU Charade TS,
speciaal met ace, kent.
blanco, beduidend onder nw
pr. Tel. 045-740027/710047.

Te koop ROCKY Jeep brede
banden en vellingen. Tel.
045-224798.
Daihatsu CUORE 4 drs.,
'81, brons, 40.000 km., als
nw., ’3.250,-. 045-210565
Te k. DAIHATSU charade
XTE, 5 speed, 5-drs, t.'Bl, i.
z.g.st. APK 8-5-90,

’ 1.850,-, 045-419554.

Dodge
DODGE-vrachtauto, huif-
laadbak met laadklep, 1979
met APK, goed onderhou-
den. 045-210715.

Fiat

’ 3.500,- Fiat ARGENTA
2000 i e, bwj. '83, i.z.g.st.,
122 pk, stereo/cassette,
sneeuwkettingen, goudmet.
electr. raam, stuurbekr. ge-
tint glas, centr. vergr. Miche-
lin banden, autom. gordels
voor en achter. J.v.Stolberg-
str. 9 Heerlen. 045-726507,.
Fiat PANDA 45 bwj.'B2, kl.
rood met APK, pr. ’ 3.250,-.
Inr. BMW motorfiets voor
1970 mog, tel 04490-37543
Fiat PANDA 34, bwj. '86,
km.st. 46.000. Vr.pr.

’ 7.000,-. Tel. 04490-54603
Fiat UNO 45, rood bwj. '85,
APK, 52.000 km, 1e eig.

’ 7.200,-. 045-273743.
Fiat UNO 45 S, bwj. '84, 3-
drs. in st.v.nw. met recent
keuringsrapp. ’ 6.450,-. Inl.
043-254462.
Fiat PANDA te k., kl. wit,
bwj. '85, km.st. 37000, tel.
045-244657
Tek. FIAT 242 18 D.8.-jr. 2
jan. '80, APK tot 12 jan. '90.
I.g.st. Saksenstraat 15,
Maastr. 043-633590.
Fiat RITMO 60 CL, 1984,
APK 8-'9O, ’ 5.250,-. Kissel
46 A, Heerlen. 045-723142
Te k. FIAT Ibiza 1,2 L juni
'85, km.st. 53.000, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-322280.
Fiat RITMO Diesel bwj. '84,
3-drs. 100% in orde, verk. in
nw.st. ’5.750,- pas ge-
keurd. Tel. 045-225201.
OLDTIMER Fiat 154, bwj.
'30 i.g.st. ’12.750,-, tel.
04490-27578.
FIAT 500, i.z.g.st. bwj. '74,
APK 7-'9O, kl. geel,

’ 3.950,-. Tel. 04490-27578
FIAT Ritmo, sportvlg., 5-bak
getint glas, '80, APK 6-'9O,

’ 1.900,-; Renault 5 GTL,
'80, sportvlg. ’1.100,-. Tel.
04490-22132.
Tek. autom. FIAT Ritmo 70c
bwj. '84, 1e eig. ’5.750,-.
Brunssummerweg 136
Landgraaf.
Te k. Uno TURBO I.E. bwj.
22-9-'B7, kl. zwart, 56.000
km., vr.pr. ’21.000,-. Tel.
04490-45315.

Ford

Sierra Combi
2.3 D Laser bwj. '86 km.st.
115.000, vr.pr. ’ 16.500,-.

Tel. 04492-5453.

Ford Fiësta XR2
wit, '85, nw. model, sunroof,
sportuitl., nw. banden, Blau-

punkt stereo, ’ 14.500,-.
Tel. 045-325647.

Te k. Ford TAUNUS 2 GL,
V6APK, bwj. '79, 4-drs, pr.
n.o.t.k. Te bevr. Fossielenerf
596, Heerlen.
Ford FIËSTA 1100 L bwj.
'77, groenmet., APK t/m 4-
90 ’ 1.250,-. 04490-48670.
Te k. Ford SIERRA 2.0 CL
kl. zwart, bwj. 05-'BB, kat.,
vr.pr ’ 22.500,- 045-254784
Te k. Ford ESCORT bwj.
1984 i.z.g.st., tel. 04406-
-12577. ■
Ford SIERRA Combi 1.6 La-
ser, t. '87, kl. wit, in perf.st.
’16.750,-. Klimmenderstr.
2 Klimmen.
Ford SIERRA 1,8 '85, 5-drs.
1e eig., 100% betrouwb.,
nwe. banden, 04492-2833.
Ford TAUNUS 16 GL M 80,
4-drs. APK 2-'9O, vr.pr.
’2.250,-. 045-319328
Te k. Ford FIËSTA 1100 L.
bwj. '85, z.g.a.n. Tel. 04493-
-3070.
Te koop Ford TAUNUS 1.6
L, '80, APK, pr.n.o.t.k. Tel.
04459-1437.
Ford ESCORT 1.6 L wit,
bwj. '86, LPG, sunroof, spoi-
lers, alarm, Im.velgen, trekh.
Zeer mooi ’15.000,-. Inr.
mog^Berkenln 10 Spaubeek
Ford FIËSTA, i.z.g.st., bwj.
11 -'84, moet weg, ’ 7.800,-.
Tel. 045-21J284.
Te k. Ford TAUNUS station-
car, bwj. '80-, t.e.a.b. 045-
-244967.
Te k. Ford ESCORT 3, bwj.
'81, veel extra's, pr.n.o.t.k.
R. Visscherstr. 15, Heerlen.
Te k. Ford ESCORT 1,1 L
bwj. '84, km.st. 49.000, kl.
zilv.met., vr.pr. ’ 9.500,-'.
Tel. 045-425029.
Te k. FORD Fiësta 1100 L
bwj. '78, lichte schade, vr.pr.

’ 75 ___. 04490-48922.
Te k. Ford SIERRA bestel
diesel, aug.'B7, km5t.25.000
met sportv., hoofdrek en
zonnedak. 045-215433.
Ford ESCORT 1.3 L APK,
km. 66.000, ’4.950,-, bwj.
aug. 1981, tel. 045-740915.
Tek. weg. omstandigh. Ford
Siërra 2L jan '89. Tel. 045-
-258284.
Ford GRANADA 2.8 i Ghia,
bwj. '79, uitv. en motor '83,
zeer veel extra's, APK 6-'9O,
vr.pr. ’ 2.250,-. Tel. 04490-
-37760.
Ford TAUNUS 1600, bwj.
'81, APK, LPG, 4-drs. trekh.

’ 2.250,-. 045-720951.
Ford ESCORT 1.3 CL, rood,
bwj. '89, 5-gang, 3-drs.,
’18.500,-. Tel. 045-253155
Kasteelstr. 44, Brunssum.
Te k. FORD Fiësta, bwj. '84.
Te bevr. Dr. Schaepmanstr
21, Landgraaf, 045-316419.

Sportieve ESCORT L'B2,
zeer mooi, APK gek.
Hamerstr. 39, Heerlen.
Te k. z.m. Ford FIËSTA,
1100 motor. Bwj. '78, APK

voor een jaar. 045-451081.
Te koop Ford ESCORT RS
Turbo bjw. '85, i.z.g.st. Pr.n.
o.t.k. 04498-51397.
Te koop zeer mooie Ford
MUSTANG 1e eigen, met
Amerikaans front, APK 7e
mnd. '90, vr.pr. ’4.250,-.
04490-20229.
Te k. Ford ESCORT I.IL
'83 i.z.g.st. ’ 7.000,- te bevr.
Romeinenstr. 79, K'rade.
Te koop Ford FIËSTA t. '81,
APK '90, vr.pr. ’2.500,-.
Tel. 04492-2873.
Te k. Ford ESCORT 1,3
Bravo bwj. '86, div. access.
Tel. 045-751539.
Ford ESCORT 1300 bwj. '83
RS-vlgn., get. glas, sch.k.-
dak ’ 7.950,-. 04490-24937
l.st.v.nw. Ford SIËRRA 2.0
GL aut., overdrive m. '86
’12.750,-. 04490-14427.
Ford FIËSTA 1100 C bwj.
'84 ’ 7.750,- i.z.g.st. 04490-
-10165.

Honda
Te k. HONDA Prelude EX
12 V bwj. '83, nw. mod. i.z.g.
st., vr.pr. ’ 14.750,-. Tel.
045-227439, na 15.00 uur.
Te k. Honda CIVIC Shuttle
1987,55.000 km, ’18.750,-
-tel. 04493-4937.
Te k. Honda ACCORD bwj.
'79, APK 9-'9O, i.g.st. vaste
pr. ’ 1.950,-. 045-443643.
Honda PRELUDE 1.8 EX
'83, 12 Valve, rookzilver,
met alle opties, APK 10-'9O,
i.st.v.nw. Fin. mog. Vr.pr
’13.500,-. 045-458944.
Te k. HONDA Civic autom.
bwj. '78, APK t/m aug. '90,
vr.pr. ’ 1.500,-. 045-213228
Te k. HONDA Civic 1200
bwj. nov. '77, i.z.g.st., APK,
geen roest, t.e.a.b. te bevr.
Julianastr. 33, Bocholtz.
Te k. Honda ACCORD bwj.
'78, autom., APK tot 8-'9O,
pr.n.o.t.k. Tel. 04492-2644.
Honda CIVIC autom. bwj.
'78, APK ’1.150,-. Tel.
045-720951.
Te koop Honda CIVIC bwj.
'79, APK '90, vraagpr.

’ 800,-. Tel. 045-272998.

Jaguar
Te k. DAIMLER Doublé Six
v.d. Plas, bwj. '80, alle op-
ties, vr.pr. ’15.500,-. Tel.
overdag 045-273618. Na
17.00 uur 045-273995.
JAGUAR 4.2 XJ2, bwj.'79.
Tel. 045-740591.

Jeep
Te koop JEEP Nekaf bwj.
'60, motor gerevis. APK-
gek. met aanhangwagen en
triangel. Tel. 04742-2117.
Te k. ARO Jeep 4x4 243
diesel bwj.'Bs, compl. m.
bullbar en roofrack in abs.
nw.st. pr. ’8.750,-. mr.
mog. Tel. 045-726008
Te koop VW JEEP 181 ca-
briolet. Zondagstraat 43
Heerlen.

Lada
Te k. Lada SAMARA 1300
de luxe, nov. '86, in nw.st.
’8.900,-. Info tijdens kant.
uren 04740-2057.
Te k. LADA 2105 met trek-
haak en LPG, t.e.a.b. Tel.
04498-51718.
Te k. LADA 2105 GL, kl.
okergeel, zeer mooi, bwj. '83
APK 9-'9O, vr.pr. ’2.450,-.
Tulpenstr. 21, Kerkrade.
Te koop LADA 1200 S 7-
84, APK 2-'9O, i.z.g.st.
’1.900,-. 045-224294.

Mazda
Te koop van particulier

Mazda 626 GLX
2.0, 5-drs., 9 mnd. oud,

47.000 km., kl. wit.
Tel. 045-442422.

MAZDA 323 HB, 5 drs., bwj.
'81, wit, APK 8-'9O, vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 045-319328
Te k. MAZDA 626 GLX HB,
bwj. mei '88, 18.000km. Tel.
04409-1975.
Te k. MAZDA 626, Sedan 1.
6, bwj. '79, APK tot 22-490,
Tel, na 19.00u. 045-444126.
Te k. MAZDA 616, bwj. '75,
i.z.g.st, 4 nw.band. weinig
gel., ’500,-. 045-211651.
MAZDA 323 GLX 1,3 bwj.
'88, 15.000 km. Tel. 045-
-440558, na 15.00 uur.
MAZDA 626 GLX 2.0 coupé,
wit, zeer mooi. vr.pr.
’7.900,-. Tel. 045-316627.

Mercedes
MERCEDES 280 S, auto-
maat, m. 1981, LPG. Pracht
auto ’ 14.750,-. evt. inruil
mogelijk. Kissel 46 A, Heer-
len. Tel. 045-723142
MERCEDES Diesel 240Dte
koop. 04406-12875.
Te k. MERCEDES 190E,
bwj. nov.'Bs, kl. antraciet,
div. extra's. 045-217915,
MERCEDES 240 D, bwj. '81
1e lak en extra's, pracht
staat, ’10.500,-. Tel.
045-715418.
Te k. MERCEDES 280 kl.
model, 6 cyl. met 1 jr. APK,
centr. vergr., getint glas,
electr. schuifd., LPG, bwj.
'79, i.z.g.st., vr.pr. ’3.750,-.
Tel. 04490-38581.
Te k. MERCEDES 200 D
bwj. '80. Te bevr. na 17.00
uur. Tel. 045-259138.
Exclusieve auto's: 300 CE
'89; 300 E '89 '86; 200 D '89;
190 E 2.3- 1689; 560 SEC
'86; 500 SE 87 en '85; 280
SE '82 en '83; 280 SLC '80;
300 D '85; 230 E '85; 230
CE '82 en '83; 190 LPG '85;
Porsche 944 Turbo. Jan v.
Cruchten. 045-722844.

Mitsubishi
Te k. Mitsubishi COLT GL,
bwj. '79, 94.000 km.,
’2.500,-. 09-4924136770
vanaf maandag vragen naar
Mevr. Zeevart.
Te k. Mitsubishi COLT EL,
bwj. '81, APK '90, vr.pr.
’2.850,-. Tel. 045-420119.
Te k. Mitsubishi GALANT
GLS, LPG, '85, 045-243323

Te k. MITSUBISHI Colt GLX
uitgeb. en 1m velg. jan. '88
nog 15 m. gar. vr.pr.

’ 20.000,-. Tel. 04492-4016

Morris
Te k. Mini COOPER 850 bwj
'77r vr.pr. ’BOO,-. APK 1-6-
-'9O. Tel. 045-444258
Te k. MINI 1000 HLE, bwj.
'83, 46.000 km, 1e eig. Tel.
045-228469.

Nissan/Datsun

Jurgen Autocentrum
De Nissan sportwagen dealer

voor Limburg
Nissan 300 ZX '86 zilvermet. lederen bekl.

Nissan 300 ZX automaat rood '85
Nassan Silvia 1.8 Turbo zwart '87

Nissan Sunny 1.8 GTI 16 V, rood 12e mnd. '88
Citroen BK GTI 16 V, rood 12e mnd. '87

VW Golf GTI rood '87

Langheckweg 32-40, Kerkrade. Tel. 045-452570.
Datsun SUNNY coupé, bwj.
'79, APK 02-'9O, ’1.650,-.
Tel. 045-415528.
Te k. DATSUN Cherry cou-
pé bwj. '79, APK gek., zeer
mooi, vr.pr. ’1.950,-. Tel.
04490-38581.

Te koop DATSUN Cherry
i.z.g.st. van part. bouwj '81.
Pr. ’2.750,-. Tel. 045-
-712700.
Nissan CHERRY Diesel DX,
1984 ’ 5.950,-. Kissel 46 A,
Heerlen. 045-723142

Opel

(bij Makado)
Van 1 tot 16 september

Grote occasionshow
Speciale aanbiedingen in alle merken en prijsklassen

________ I *"* I
(bij Makado)

Auto kopen?
Bespreek met

ons uw voordeel
Stationcars

Opel Omega 2.0 i CD met
veel extra's '88; Kadett 1.6 D

GL, 5-drs., '85; Kadett 1.3
GLS, 5-drs '86; Kadett 1.3

LS 5-drs. '85; Kadett 5-drs.
'81; Rekord 2.0 5-drs., '86;

Mitsub. Galant 2.0 LPG '80.
Inruil mogelijk en garantie

Autobedrijf
Ad van Neer,

Zandweg 160, Heerlen.
Tel. 045-416023.

Te k. Opel ASCONA 16S
'82. Rookblauw, 4 drs.,
’6950,-. Tel. 045-326129.
Te k. Opel MANTA HB 1900
'78, i.z.g.st. APK gek., Mout-
heuvellaan 10, Schinnen.
Te k. Opel KADETT bwj. '86,
km.st. 56.000, pr. ’ 15.250,-
-tel. 04490-78271.
Te k. Opel KADETT GSi
weg. vertrek naar buitenl., 2
kleuren, sportv., verlaagd,
stuurbekr., stereo, verzw.
nokkeas, geen 2de zo mooi,
bwj. '84, vr.pr. ’19.500,-.
Irmstr. 57, Simpelveld
Opel KADETT 1.2 LS rood
3-deurs 1986. Volvo Klijn,
de Koumen 7, Hoensbroek.
Opel KADETT 1.2 3-deurs,
grijs metallic 1984, ’ 9.950,-
Volvo Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.
Te k. OPEL Ascona 1900,
bwj. 11-79, APK, i.z.g.st.,
tel. 045-318867 na 17.00 u.
Te k. Opel KADETT 1300
SR bwj.'Bl, met trekh.,
schuifdak, alum. velg., wit
met. Tel. 045-461729.
Te k. Opel KADETT 12 S
combi bwj.'Bo, i.z.g.st., vr.pr.
’3.500,-. Inr. mog. 045-
-726008.
Te k. Opel ASCONA 2 L S,
bwj.'Bl, alle keur. toegest.
pr. ’ 4.250,-. mr. mog. 045-
-726008 ___ .
OPEL 1900 LPG, bwj. '80,
APK 5-'9O, i.z.g.st. Asterstr.
26 Hrln, sporth. Varenbeuk.
Te k. v. 1e eig., Opel KA-
DETT GSI, 2.0 ltr./130PK,
bwj. 2-1-'B7. Veel access.
Nw.pr. ’ 43.500,-, vr.pr.

’ 24.500,-. 04498-56850.
Opel KADETT 1.3 SDe Lu-
xe, zwart, bwj. '81, vele ace,
80.800 km, vr.pr. ’5.200,-.
Tel. 04454-3551.
Opel ASCONA i.z.g.st.,
APK-gek. t/m '90, bwj.'79,
vr.pr. ’ 1.950,-. Palmstr. 60,
Heerlen.
Te k. van 1e eigen. Opel
REKORD 2.0 N, sport, LPG,
trekh., metal. groen, bwj. '78
APK tot 6-'9O, 045-750175.
Te k. ASCONA 19, bwj. '78.
APK 7-'9O. Vr.pr. ’ 2.000,-.
Na 18.30 uur 04454-1638.
Van part. OPEL Corsa 1.3, 2
jr. oud, kl. rood, i.z.g.st., pr.
n.o.t.k. Tel. 04493-4064.
Te k. wegens sterfgeval
Opel KADETT 1.3 S aut.
stuurbekr. 3-drs. bwj. 10-
-'B3, metaalgrijs. km. 65.000.
Te bevr. Kaalheidersteen-
weg 142 Kerkrade.
Te k. Opel KADETT 12 S,
D-type bwj. '80, APK gek.
Tel. 045-228398.
Opel ASCONA 1.6 S, kl.
groenmet. mcl. stereo, trekh.
spoiler enz., bwj. nov. '83,
APK, vr.pr. ’ 5.750,-. E. Ca-
simirstr. 2 Kakert-Landgraaf
Te koop Opel OMEGA
Combi 2.0 i bwj. '87. Tel.
045-250238.
OPEL C Kadett '76, oranje,
APK 3-'9O, i.g.st. ’650,-.
Rooseveltstr. 2 Brunssum.

Te k. van part. Opel KA-
DETT Bestel 1300 S, bwj. 5-
85, km. 63.000, kl. met.
brons, Elke keur. toegest. Pr
’13.500,-. 04493-2958,
Stationstr.s3, Schinnen.

Opel ASCONA, bwj. '83, 60
PK, met LPG en nw. motor
met rek. en papieren, radio/
cass. z.g.a.n., pr. ’ 6.650,-.
Te bez. dagelijks va. 19.00
uur, zat. en zondag va.
10.00 uur. Groeneweg 24,
Bocholtz.
Te koop z.m. KADETT 1.3 S
t. '81, ’3.250,-. Tel. 045-
-424167.
KADETT 1.3 LS, 5-drs. '86;
Kadett GTE '83. Autobedrijf
Ad van Neer, Zandweg 160,
Heerlen. Tel. 045-416023.
Te k. Opel KADETT coupé
SR bwj. '78, kent. '82, pas
gespoten, div. access., vr.
pr. ’ 2.250,-. 04490-48922.
Opel KADETT bwj. '79, APK
04-'9O, pr. ’2.250,-. Tel.
045-415528.
Tek. KADETT 1.3 S, bwj.'Bs
5 drs., km. 57.000, div. ace.,
pr. ’11.500,-. Tel. 045-
-753693 na 17 uur.
Te k. Opel MANTA CC 2.0
L, m. '81, i.z.g.st., ’4.250,-
-045-227395/04459-1665.
Weg. omst. zeer goedk.
Opel CORSA LS, eind '85
(wit) 1e eig. 49.000 km
’9.000,-. Tel. 045-711885.
Te k. Opel KADETT 13 N,
'87, 23.000 km., vr.pr.
’18.000,-. 04406-42263.
Te k. in unieke st. verk. Opel
KADETT GTE 1.8 i, kent.
KJ-12-ZZ, bwj. 12-'B3, vr.
pr. ’ 12.500,-. 04950-36901
Te k. Opel ASCONA bwj. '80
i.z.g.st. v. extra's, sportvlg.
enz. 045-453572.
Te k. Opel MONZA 2.8 ltr., 6
cyl., bwj. '78, Pullman be-
kled., sportvelgen, blauw-
met., iets aparts, ’ 5.250,-.
Tel. 04490-38581.
Te k. Opel REKORD 2.0 S
okt. '79 met motor '85,

’ 2.500,-, tel. 045-322167.
Te k. OPEL Kadett type '82,
APK, ’4.250,-, tel. 045-
-320937.
KADETT type 12 S '83,
zeldz. mooi. kerkraderweg
166 Heerlen.
Te k. Opel CORSA 12 S,
bwj. okt '84, 56.000 km. Tel.
045-228469.
Te k. Opel MANTA 2.0 GSI
bwj. '78 i.z.g.st., veel extra's,
pr. ’4.000,-. 045-218606.
Te koop OPEL Ascona 19N,■ bwj. '79, LPG, trekh., APK
4-'9O, i.g.st. vr.pr. ’ 1.750,-.
Tel. 04498-56474.
Te k. van monteur Opel AS-
CONA bwj. '84, i.z.g.st. Te
bevr. Zonstr. 290, Kerkrade.
KADETT mod. '78, APK '90,
i.g.st., ’ 1.650,-. Lampiste-
riestr. 2, Hoensbroek.
KADETT Caravan 1.6 S, bwj
'85, 50.000 km. in nw.st.
045-456776.
Te k. Opel COMMODORE
GS bwj. '69, zeer mooi, 045-
-254081.
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.
Opel ASCONA 16 S, '82,
zwart, LPG, trekhaak, mag.
vlg. Tiendenhof 31, Baxem.
Te k. Opel ASCONA 12 S
'78, APK, auto i.z.g.st. vr.pr.
’1.750,-. W de Rijkestr.ll,
Landgraaf-Kakert.
Opel KADETT hatchback
'80, tel. 045-/324320/726572
Opel MONZA, APK 5-'9O,
kleine schade, ’ 4.750,-.
Öranjeplein 1, Simpelv. Tel.
045-1440876.
Opel MANTA A bwj.'73,
APK gek. 4-'9O, i.g.st., vr.pr.
’9:500,-. Tel. 02154-13904
Te k. Opel MANTA 2 ltr GTE
bwj. '79, pr. ’3.750,-. Tel.
04490-25346.
Opel MANTA 20 GTE zilver,
5-bak t. '82, kent. '86
’8.250,-. mr. mog. Tel.
045-211071.
OPEL Kadett HB 1300 S
bwj. '81, 5-drs., bl.met. i.z.g.
st. ’4.750,-. 045-311473.
Te k. Opel KADETT caravan
5-drs., 1,6 diesel, bwj. '85,
’15.000,-. 04404-2345.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Peugeot

Peugeot 305 Break
okt. '86, open dak, trekh., in goed conditie, 1e eig.

Autobedr. Ton van Leeuwen, Spoorsingel 14, Heerlen.
Te k. PEUGEOT 404, bwj.
'73, APK 7-'9O, i.z.g.st. Tel.
04490-50915.
Tek. PEUGEOT 205 XE 1.1
bwj. '88, rood 16.000 km.
04407-2613, b.g.g. 1309.
PEUGEOT 305 SR break,
bwj. '81, LPG install.,
’2.750,-, APK 10-8-'9O.
Tel. 045-323178.
Te k. PEUGEOT 505 GL,
bwj. '83, i.z.g.st., LPG. Tel.
04451-1370.
PEUGEOT 205 KT wit, get.
glas, bwj. nov. '85, km.st.
75.000. Als nieuw van
vrouw. Tel. 04459-2154.
PEUGEOT 504 Familial bwj.
'79; Peugeot 504 Break bwj.
'78. Tel. 04407-2458.
Te koop PEUGEOT 305 SR,
kl. beige, bwj. '80 met trekh.,
motor v. '84, km.st. ca.
78.000, vr.pr. ’ 2.000,-. Tel.
045-210787 na 18.00 uur.

Te k. PEUGEOT 505 GR,
bwj. okt '79, kl. beige, met
schuifd., i.z.g.st., ’2.500,-
-045-214822.
PEUGEOT 104 bwj. '77,
APK juli '90, radio, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-750495.

Porsche
PORSCHE 924 S 2,5 ltr.
bordeauxmet. bwj. '86,
nieuwprijs ’ 98.000,- ver-
koop weg. omst. ale extra's
in.st.v.n.w. vr.pr. ’49.000,-.
Tel. 04405-3038 bgg 1698.
PORSCHE 924, bwj. '80, i.z.
g.st. mr. mog. pr. ’ 14.950,-.
Tel. 04406-16531.
Te k. VW PORSCHE Targa
bwj. '71, pr. ’5.750,-. Moet
nog wat aan gebeuren. Ken-
nedystr. 33, Hoensbroek.
Te koop PORSCHE 924
Targa bwj. '79, ’ 13.500,-.
04490-56867 na 18.00 uur.

Renault

RENAULT 5 TL, 5 deurs wit,
49.000 km, 1986, ’ 12.950,-
Volvo Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek.
Renault 18 GTL, blauwme-
tallic 1985, ’8.950,-. Volvo
KLIJN, DE Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.
Te k. RENAULT 21 TS wit,
2Vz jr. oud, ’17.000,-. Tel.
045-242692
Zeer zuinige RENAULT 4
GTL '81, i.z.g.st. en Renault
5 GTL'BI. 04499-3398.
RENAULT pers. auto, 9 GTL
aug. 1986, 1e eig.,jnet. grijs
div. ace. 045-210715
RENAULT-bestelwagen,
klein rijbewijs, juni 1987,
veel inhoud, stahoogte, prijs
’12.000,- excl. BTW. 045-
-210715
Te k. RENAULT 18 GTL,
bwj. '80, goed onderh.,
APK-gek., ’1.850,- 04490-
-22689.
Te k. RENAULT 11 GTD,
bwj. '85, 5-drs., kl. wit, i.z.g.
st. Tel. 04750-29114.
Te k. leuke RENAULT 5 bwj.
'79, t.e.a.b. Tel. 04490-
-38581.
Te k. RENAULT 5 GTL, bwj.
'78, APK-gek tot 2-2-'9O, vr.
pr. ’900,-. Granaatstr. 29.
Heerlen.
Te k. RENAULT 11 TL bwj.
8-'B4, in perf. st. Bellen na
18 u. 045-712653
Te k. RENAULT 5 GTL, bwj.
'82, ’ 2.250,-. 045-325671.
Te koop R5ALPINE Turbo,
bwj. '82, APK, zeer spec. Vr.
pr. ’ 7.750,-. 04490-31248.

Te koop RENAULT 11 TL,
bwj. '83, APK 9-'9O, 5-bak,
5-drs., 9 wielen, nw. accu,
95.000 km. ’5.500,-. Tel.
04454-4528.
Te k. RENAULT 14 TL bwj.
'81, klein beetje werk. APK
6-'9O. ’ 575,-. 043-612850.
Te k. RENAULT 4 GTL bwj.
'78 pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-753787.

Rover
Nieuw model ROVER 2600
S, bwj. '83 met Vialle gasin-
stall., kl. bronsmet., Pullman
int. o.a. electr. ramen, get.
gl., stuurbekr., centr. deur-
vergr., electr. verw. spiegels
etc. met APK pr. ’ 7.850,-.
Bergstr. 18 Kerkrade. Tel.
045-458666.

Saab
SAAB 90, 2000 cc metallic
lak, 1e eigenaar in zeer goe-
de staat, bouwjaar 1985.
Volvo Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.
SAAB 99 GL Combi coupé
bwj. '75 i.g.st. ’ 1.700,-. Tel.
045-253153.
SAAB 99 1978, APK, prima
staat, ’ 1.900,-. Kissel 46A,
Heerlen. Tel. 045-723142.
SAAB 900 GLS, okt.'B2, s-
drs, zilv. met., velours blauw
inter. 109.000 km, geen
roestpl., in uitst. cond., pr.n.
o.t.k. J. Creusen, Oude
Landgraaf 79, Landgraaf.
Te k. SAAB 99 GL met nw.
motor en banden , APK
gek., bwj. '80. 045-414919.

Seat

Seat Coumans Beek
Seat Show!

Te koop Seat IBIZA 3 jr. uit-
stekend onderhoud. pr.
f9.800,-. 045-412786 na
18.00 uur.
Te k. Seat IBIZA, zwart, bwj.
'87, 1.2 GL, 3-drs.

’ 13.200,-04748-1268.

Simca
SIMCA 1308, APK jan. '90,
bwj. '80, ’1.100,-. Tel. 045-
-420402.

Subaru
Voor een nieuwe of gebr.
Subaru, de perfecte Japan-
se automobiel. AUTOGA-
RANT b.v. Schelsberg 128,
Heerlen (tussen Hendriks en
Bristol). Groot aanbod in
jonge gebr. auto's v. alle
merken. Zondag kijkdag 10
tot 17 uur. De hoogste kor-
ting zonder inruil.

Suzuki
Te k. Suzuki ALTO GL, okt.
'87, i.v.m. vertrek buitenland
km.st. 16.000, wit, z.g.a.n.,
pr. ’ 9.750,-. 045-218408.

Talbot
Talbot HORIZON bwj.'B3,
APK 90, i.z.g.st., 71.000 km
vr.pr.’ 3.400,-. 04404-1317
Talbot SOLARE 1.6 GLS
'82, kl. grijs, i.z.g.st.,
’2.500,-. 045-222910

Toyota
Te koop gevraagd

Toyota Hi-Ace
d of b van '75 tot '82. Tel.

04765-1338/04740-1925.
Te koop Toyota LAND-
CRUISER 4 wd., Ned. uitv.
bwj. '80.09-32.11.613332.
Tek. Toyota TERCEL 5-drs.
nw. mod., bwj. 5-'B3, als nw.
’5.950,-, 045-316940.
Tek. TOYOTA Starlet m. '81
80.000km. i.z.g.st. ’3.250,-
-045-227395/04459-1665.
Te k. Toyota CELICA liftb.,
'79, APK '90, ’750,-. Tel.
045-241310.
Te k weg. aansch. automaat
COROLLA Sedan SXL, 4-
drs, 5 versn. aug. '86 48.000
km. elektr. schuifdak 2 bui-
tensp. en orig. radio-cass

’ 16.750,-. 045-713641.
Te k. Toyota COROLLA
sportswagon, bwj. '79, APK
8-'9O, i.z.g.st, ’1.100,-.
04490-10646.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Triumph
Te k. TRIUMPH TR7, bwj.
'78, APK 7-'9O, kl. groen, v.
liefh. Tel. 045-723682 / 045-
-753427.
Te k. TR 7 cabrio, bwj. '80,
rood, i.z.g.st., APK tot juni
'90. Tel. 043-749633.

Volkswagen
VOLKSWAGENBUS _iT
geel kenteken. Tel. 045-
-230000.
SCIROCCO 1.6 GL, bwj.'79,
Pulm. inter. Brons getint
glas, cv. met 7x15 MXW
sportv. met 195x50 banden.
Bel na zaterd 04490-14614
Te k. KEVER 1302 speed-
ster cabrio, in abs. nieuwst.
Tev. 15 inch velgen Ford
Escort, Crostolostr.32, Stem
Te k. VW GOLF aut. CL,
bwj. '87. Pr. n.o.t.k. en Volvo
340, bwj. '83, 04490-40836.
VW GOLF GTi, bwj. '82, kl.
zwart, veel extra's. Tel. 045-
-241592/229700
VW GOLF 1800 cc, blauw-
metallic, zeer sportieve uit-
voering, met spoilerset en
lichtmetalen velgen, bouw-
jaar 1986. Volvo Klijn, de
Koumen 7, Hoensbroek,
045-220055.
VW JETTA 1.3 de luxe M '81
met APK z. mooi, ’ 3.450,-.
Tel. 045-454087.

Voor liefh. DAF 55 bjw. '72,
APK 6-'9O, vr.pr. ’BOO,-.
Tel. 043-612580.
VOLVO 343 DL autom., '77,
mooi en goed. APK '90. Sta-
ringstr. 8, Heerlen
Te k. VOLVO 340 DL, mei
'87, 25.400 km. gel. Dr. M.L.
Kinglaan 52, Hoensbroek
VOLVO 360 2.0 ltr. injection
5-deurs, met diverse extra's
48.000 km, bouwjaar 1987
september. Volvo Klijn, de
Koumen 7, Hoensbroek,
045-220055.
VOLVO 740 GL automaat
grijs metallic 1986. Volvo
Klijn, de Koumen 7, Hoens-
broek, 045-220055.
VOLVO 340 3-deurs 1983
wit met diverse extra's,
’6.850,-. Volvo Klijn, de
Koumen 7, Hoensbroek,
045-220055.
VOLVO 340 automaat no-
vember 1983 ’ 6.950,-. Vol-
vo Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.
VOLVO 340 GL automaat,
89.000 km 1985, ’9.950,-.
Volvo Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.
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GOLF 1.3 C i.z.g.st. 20.000
km. ’16.000,-. Tel. 045-
-752470.
GOLF 1600 CL, 79.000 km.
bwj. '84, APK 8-'9O, inruil
mogelijk. Lampisteriestr. 2
Hoensbroek.
Te k. GOLF diesel, bwj. '81,
zeer mooi, 045-254081.
Te koop GOLF bwj. '79, vr.
pr. ’2.150,-. Tel. 045-
-415460.
VW DERBY i.z.g.st., techn.
perf. en punt gaaf, vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 043-644657.
VW GOLF '76 APK 4-8-
-1990, ’1.500,-. Tel. 045-
-319107.
VW GOLF GTI, bwj. '85, wit,
3-drs., schuifd., 15 inch.
velg., ’18.500,-. 045-
-253155. Kasteelstr. 44, Brs.
Te koop VW GOLF diesel,
vr.pr. ’1.650,-. Tel. 045-
-452447.
Te k. weg. beeind. hobby
VW KEVER 1200 bwj. '75,
gerestaur. geh. m. nwe. on-
derdelen tel. 045-353301 na
15.00 uur.
VW JETTA C 1.6 diesel,
bouwjaar oct. 1981,

’ 3.950,-. 04492-5376.
Te k. VW GOLF bwj.'77, nw.
uitlaat, APK-gek. '90, pr.

’ 1.250,-. Caumerweg 5,
Heerlen. 045-422031.
Te k. VW GTI bwj. '81,
120.000 km., mr. Volvo
Sedan-GLT of Stationcar
mog. 045-215515.
l.st.v.nw. VW Golf LX 1,3
bwj. '84, v.l. nw.mod.
’8.750,-. 04490-13467.
Tek. VWGOLF D, bwj. '81,
prijs ’4.500,-, Irenestr. 36,
Beek.
Te k. VW JETTA 1.3 bwj.
eind '84, tel. 045-726626
Te k. VW Cabriolet bwj. '72.
Tel. 04451-1439
Te k. VW GOLF 1600, bwj.
'88, km.st. 20.000, zeer veel
extra's, vr.pr. ’19.750,-.
Tel. 04490-29556.
Te koop VW PASSAT GLS,
bwj. '78, APK, ’1.750,-.
Tel. 045-271017.
VW POLO bwj. '80,
’2.100,-, i.z.g.st., APK 18-
-8-'9O. Tel. 045-323178.
Te koop VW JETTA S 1500
cc, '81, wit, sunroof, trekh.,
stereo-instal. pr.n.o.t.k. Te
bevr. Teggert 14 Voeren-
daal. Tel. 045-753658.
Te koop VW POLO GLS '79,
APK 5-'9O, pr.n.o.t.k. Tel.
04454-1507.
Te k. Volkswagen POLO
VAN, bwj. mei '86, 65.000
km., 1e eig., i.g.st., kl. d.
blauw, vr.pr. ’7.500,-. Tel.
04498-52701, na 18.00 uur.
VW GOLF bwj. '86, perfecte
zuinige auto, pr. ’ 13.900,-.
Tel. 04498-56942.
Te k. zeer mooie GOLF D.
4-drs., '79, APK tot 5-'9O, v.
en a. spoiler, trekhaak,
’3.250,-. Tel. 04406-13074
Te k. VW GOLF GTI 1800,
bwj. '85, antraciet, zwart m.
schuifd., boordcomp., ATS
velgen 195 Fulda banden,
Bosch auto-alarm, org. uit-
geb. 65.000 km. Emmastr.
24, Schinveld. 045-272303.
VW POLO C bwj. '82. Ko-
ningsgraven 14, Wijnands-
rade. Tel. 045-242543.
VW GOLF diesel type '81, i.
z.g.st., motor van '86,

’ 4.700,-. Tel. 045-227554.
Te k. VW GOLF 1.8, 5-drs.,
bwj. '86, vr.pr. ’ 14.750,- na
15 uur. Beekstraat 11,
Schinveld.
Te k. VW SCIROCCO bwj.
'78, met. groen, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 2.750,-. 045-752547.
Te k. VW GOLF '79, APK B-
'9o, i.z.g.st., ’2.450,-. 045-
-224760.
Te k. VW DERBY S, bwj. '81
km.st. 76.000, APK gek. tot
16-8-'9O, ’2.600,-. 04498-
-52956
Te koop witte VW KEVER
met bolle ruit, bwj. '74, leuke
auto i.z.g.st., vr.pr. ’ 2.600,-
Tel. 04406-16649 Nieuwe-
weg 200 Valkenburg.

Volvo

terugname van financieringsbank
Daf 1100 met meubelbak, hydrolischelaadklep.

Pr. ’ 12.750,- mcl. BTW. Emly Handelsonderneming.
Tel. 04490-23738 / 04498-54510

Van 1e eigenaar part.
Volvo 740 GL 5 bak sept. '86 model '87 wit, 99.500 km,

LPG, schuifd., alarminstall., trekh. puntgaaf.
Tel. 04405-1462 tussen 18.00-20.00 uur.

terugname van financieringsbank
Daf 1100 met meubelbak, hydrolischelaadklep.

Pr. ’ 12.750,- mcl. BTW. Emly Handelsonderneming.
Tel. 04490-23738 / 04498-54510

VOLVO 340 DL 1.4 5-deurs
1984, metallic lak’ 10.950,-
Volvo Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.
VOLVO 340 5-deurs 1987,
blauw ’15.950,-. Volvo
Klijn, de Koumen 7, Hoens-
broek, 045-220055.
VOLVO 340 DL, 3-deurs, 5
speed 1985 ’12.950,-. Vol-
vo Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.
Zeer speciale VOLVO 360 2
L, m. '86, 3-drs., bord.rood,
in uitst. st., met div. extra's,
l.m. velgen, donker get. rui-
ten, leren bekl., elec. spie-
gels etc. etc.' ’ 9.000,-. Tel.
04490-55311.
VOLVO 340 L, bwj.'Bs, auto
is in st. v. nw. ’7.350,-,
04406-14307.
Te k. VOLVO 360 GLT, 09-

-'BB, 5-drs., van Volvo-me-
dewerker. In abs. nw.st.,
13.000 km. 04490-55152.
Te koop VOLVO 360 GLT
inj. grijsmet. bwj. '86. Tel.
04493-1319.
Te koop VOLVO 360 GLT,
kl. zwart, vele ace, bwj. 10-
-'B6. Tel. 043-646742.
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Auto's

Volvo

VOLVO 360 GLS Sedan '85,
i.z.g.st., metall., 65.000 km,
electr. ramen. Tel. 045-
-314137 tussen 18-19 uur.
Te k. VOLVO 343 DL Sedan
automaat '84, kl. wit. Tel.
045-416380.
VOLVO 343, 2 ltr. 1981,
APK 8-'9O, ’ 2.950,-. Kissel
46A, Heerlen. 045-723142.
Te k. VOLVO 343 automatic
bwj. '81, ’4.500,-, APK-gek
tot juni '90. Neerbraak 3,
Schaesberg. 045-311116.
VOLVO 340 L 3-drs. bwj.
185, in st.v.hagelnw. scha-
devrij, zeldz. m. ’8.950,-.
Pes gekeurd. 043-254462.

VOLVO 340 met schade,
bwj. '86. Tel. 045-457624.
Volvo 340 SEDAN '84, LPG,
gr.metall. ’ 7.750.-. Loch-
terstr. 12, Maastricht.
VOLVO 343 DL, bwj. '78,
APK '90, autom. Tel. 04490-
-21019.
Te koop VOLVO 740 Turbo
interc. benz. -bwj. '85,
’22.500,-. 04498-51472.
VOLVO 360 GL zilv. Sedan
bwj. dcc. '86, el. ram. en
deur., alu. vlgn. 045-310173
VOLVO 360 GLS, 2 ltr. bwj.
'84 i.z.g.st., div. access.,
trekh., get. glas, pr.

’ 10.500,-.'04490-14807.—- _-_----—-————————.

Diversen

Autobedrijf Jos Nelissen
Biedt aan:

Mercedes 190 E airco grijsmet 1984
Porsche 924 wit ’ 9.950,-
Datsun Stanza 1.6 GL blauwmet 1982
Ford Fiësta 11 S festival blauwmet 1983
Ford Fiësta 11 L grijsmet 1981
Opel Kadett 12S 3-drs. rood 1981
Mazda 323 bruinmet 1980

Alle auto's nieuwe APK. Dus tot ziens.
Autobedrijf Jos Nelissen, Ridder Hoenstr. 181 Hoensbroek.

Auto-verzekering
Goede vorwaarden. Snelle schadeafwikkeling. Lage

premie. Wa-voll. casco m. ’ 300,- eig. ris. bij casco eig.
schuld schade. Netto premie bij 3 resp. 9 schadevrije jaren

vanaf:
gewicht oorspr. cat. prijs korting 50% 75%
900 kg ’ 25.000,- per jaar ’ 1.259,- ’ 630,-
-1000 kg ’ 30.000,- per jaar’ 1.441,- ’ 721 ,-
-1100 kg ’ 35.000,- per jaar’ 1.616,- ’ 808,-
-1200 kg ’ 40.000,- per jaar’ 1.790,- ’ 895,-
-1250 kg ’ 45.000,- per jaar’ 1.945,- ’ 973,-

Geïinteresseerd?? Bel. 045-420821.

Brugmans Assurantiën
Lintjensstraat 10 Heerlen.

Overwinteren
Ontvlucht de winter

voor 4 weken of meer.
31 daagse busreis

[lenidormv.af 450/"
29 daagse vlieareis

Algarvev.a/099/-

Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. Tel. 043-
-634978 of 06.52980787.
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor Uw auto. 045-411572.
Dir. contant geld voor auto's
vanaf bwj.'Bo tot '87. U belt
045-414372. Wij komen ook
's avonds

Mazda
Driessen Beek

Maastrichterlaan 22-26 Beek. Tel. 04490-71920.
Mazda 626 HB 2ltr. LX 5-bak 1988
Mazda 626 HB 2 ltr GLX 1988
Mazda 626 HB 1600 GLX 1984
Mazda 626 Sedan2ltr LX, 5-bak, LPG .... 1984
Mazda 626 coupé 1600LX 1987
Mazda 626 coupé 2 ltr. GLX autom.- 1985
Mazda 323 Sedan 1300 LX 5-bak 1987 1982/1981
Mazda 323 Sedan 1500 GLX 1986
Mazda 323 HB 1300 5-bak IX 1987 1985
Mazda 323 HB 1300 5-bakLX 1984 1983
Mazda 323 HB 1300 5-drsLX 5-bak 1987
Mazda 323 HB 1100 1980
Mazda 323 HB 1500 SDX 5-bak 1981
Ford Orion 1600 GL 1986
Honda Accord Airodeck 2 ltr. EX 1986
Nissan Laurel 6 cilinder 1982
Nissan Micra metstriping 1984 1986
Opel Kadett 1300LTD 1987 .
Toyota Corolla HB 1300 1981
Volvo 340DL 1983
Volvo 340 Sedan 4-drs. special 1987
VW Jetta 1600 injection 1981
Bovag Mazda Garantie

Wat VERKOPEN? Aóver-
teer via: 045-719966.

Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Corsa (E)
1.2 rood t. '88; Opel Kadett
(E) 1.8 S champagnemet.
'87; Opel Kadett 1.3 LS an-
traciet '87; Öpel Kadett LS
groenmet. '85; Kadett 5-drs.
rood '83; Kadett SR blauw-
met. '82; Kadett 13 S 5-drs.
blauwmet. '81; Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Ford
Sierra KR 4i roodmetal. '83;
Sierra 1.8 laser 5-drs cham-
pagnemet. '86; Sierra 2.0
LPG 5-drs. blauwmet. '85;
Escort XR3i wit div. extra's
'83; Fiësta 1.1 L groenmet.
'81; 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. goede auto's v.a.
1980 t/m 1985. Cont. geld en
vrijwaring. Tel. 04404-1317.

dominicaanse
Republiek
dé nieuwe winter-
zonbestemming

16 dgn. v.a.

’ 1.346,-
P-P-

AutoGarant b.v.
Off. Subaru-dealer v. Heer-
len en omg. biedt aan: Su-
baru Justy 1.2 GL 5-drs.

4WD-autom. demo 1989;
Mitsubishi Galant 4-drs.

Sed. LPG '89; BMW 316 4-
drs. 5-bak 1.8 motor aug.

'86; Ford Scorpio 2.0 GLI 4-
drs. sept. '85; Audi 100 5E
LPG '83; Subaru Justy 1.2
GL 5-drs. 5-bak 68 PK '87;
Subaru Justy 1.0 DL 3-drs.

5-bak 55 PK '87; Renault R 5
GTL 5-drs. '87; Talbot Sam-

ba Sport 3-drs. rood '82;
Seat Fura GL 3-drs. 5-bak

'85; Opel Kadett 1.6 D 3-drs.
5-bak'Bs; Opel Kadett 1.2

LS 3-drs. HB nov. '85; Ford
Sierra 1.6 Bravo 3-drs. nov.
'83; Lada 1200 S nw. staat
'86; Audi 80 LS automaat

'80; Citroen CX type 2 turbo
diesel '86; VW Polo shopper
3-drs. rood '86 etc. etc. Te-
vens vrijwel alle nw. model-

len Subaru's "de perfecte
Japanse automobiel" in on-
ze showroom. Zonder inruil
hoge kortingen! Garantie &
financiering vanzelfspre-

kend. AutoGarant b.v.
Schelsberg 128, Heerlen

(tussen Hendriks en Bristol).
Zondag kijkdag

10 tot 17 uur.
Ford Fiësta 1300 S '80; Dai-
hatsu Mini-Van 55 wide, bwj
'83; Daihatsu Van Charade
Diesel '85; Alfa Sud 1300 S
'79; 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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

fWintersport
De grootste Keuze
per eigen auto,
luxe pendelbus,
trein en vliegtuig.

HONDA Civic 1500 GL 1986
Renault R 11 automaat s-
deurs, luxe uitv. 1987; Opel
Kadett 13N, Iste eigenaar
orig. 48.000 km 1982; Nis-
san Cherry 3-deurs 1982;
Toyota Corolla automatic
1980; Fiat Uno 45 1986; Mi-
ni Metro 1000 1982; Mazda
626 Sedan 2.0 liter met LPG
1982; Mitsubishi Galant
1600 stationcar met LPG
onderbouw 1982; Austin
Maestro 1600 HLS 5-deurs
1984; Austin Maestro 1600
Mayfair 1985; Austin Metro
1300 GT 1986, 1985. Te-
vens verhuur spuit/moffelca-
bine. Austin Rover dealer
Have Industriestraat 31, Sit-
tard. Tel. 04490-15195. Bo-
vag garantie. APK keurings-
station voor alle types auto's

Te koop MERCEDES 200D,
'79; Mercedes 200D'81; VW
Bus 2 ltr. met LPG '81; To-
yota Hi-ace '82 met LPG. Te
bevr. Bokstr. 1 Heerlerheide

( Florida ï
Strandvakanties

en rondreizen
ló dgn. v.a.

’ 1270,-
P-P-

-KOOPJES; Opel Kadett GSI
bwj. '85 alle opties i.nw.st.
’19.700,-; Peugeot 505
GRD Turbo bwj. '86 zeer
mooi ’ 19.600,-; Audi 100
LS 5 cyl. automaat '81
’5.750,-; Talbot Horizon L
zeer mooi '84 ’ 4.600,-;
Saab 900 C.L.S Sedan zeer
mooi '81 ’4.600,-; Fiat Rit-
mo zeer mooi '83 ’ 4.500,-;
Alfetta 2 ltr. automaat '80
’2.900,-; Ford Fiësta '79
’2.450,-; Peugeot 505 SR
automaat '79 ’2.250,-;
Peugeot 305 '79 ’1.750,-;
Talbot Horizon, LPG '81

’ 1.350,-; Opel Rekord 17 N
'78 ’ 1.350,-; Datsun Sunny
140 Y'79 ’ 1.100,-; Renault
18 TL '79 ’950,-; Fiat 127
'79 ’ 800,-; Peugeot 104 '77
’750,-; Toyota 1000 77
’600,-. Alle auto's zijn
APK-gekeurd. Dag. ge-
opend van 10.00-17.00 uur.
Zaterdag van 09.00-16.00
uur. Voor ml. 04766-1417.

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;
Hyundai 1600 GSL '86; Opel Corsa TR '84; Opel Kadett
1200 '82; R9GTL '85; Renault 11 TXE '85; Renault R5TL
'81; Skoda 120 LS '86; Volvo 345 DLS '82; Panda 1000S
'87; Citroen 2 CV 6 '82; Visa 11 '85; Lada 1500 S
stationcar '83; Peugeot 305 GL '82, '83; 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.

nnGebruikteWagens
UL/PhASSysteem

OBOVAG GARANTIE
Combi Car Centrum

Mercedes 300 TDT Van 1986
VWPassat Variant 1986
VWPassat VariantDiesel 1986
Opel Rekord 2.0 Combi 1986
Ford Escort 1.3Combi 1984
Honda Shuttel 1.5 4-WD .'. 1986
Audi 100 Diesel Avant Van 1986
Mazda 323 Estate 1.3 GLX 1986
Toyota Hi-AceDiesel dubbelecab 1985
Mazda E 2200personenbus 1986
Mazda E 2000 Bestel 1986

Combi Car Centrum
Het adres voor een nieuwe of gebruikte stationcar.

Langheckweg 2, Kerkrade (Ind.terrein Dentgenbach).
Tel. 045-463344.

Demonstratiewagens
Mazda 323 HB 1.3 5-v. '89; Mazda 121 Cabb.top '89;

Mazda 626 HB 2.0 GLX 12-kl. '89.
Auto's zijn voorzien van div. extra's.
Mazda A. Caubo BV,

Langheckweg 2, Kerkrade (Ind. terrein Dentgenbach).
Tel. 045-464646.

Mercedes 280S 1e eig. groen ABS 5 bak
1983 ’ 20.500,-

Volvo 240GL, LPG, groen 1983 ’ 10.250,-
Volvo 240GL, LPG, rood, mod,el 1982 ’ 5.500,-
Ford Sierra 2.0 GL combi, blauw 1983 ’ 10.000,-
Ford Sierra 2.0 L, 6 cil., champagne 1983 ’ 8.900,-
Ford Sierra 1.6L, blauw 1983 ’ 8.750,-
Ford Orion 1.6 GL, blauw 1983 ’ 8.250,-
Lada Samara 1.3, bruin 1986 ’ 6.750,-
Skoda 105L, 20.000 km, rood 1985 ’ 4.000,-
Fiat Panda 35.000km, rood 1982 ’ 4.500,-
Opel Ascona 1.6 D, grijs 1983 ’ 6.750,-
Saab 900 GLS, wit 1983 ’ 5.750,-
BMW3ls,wit 1983 ’ 7.750,-
Saab 90,1eeig., wit 1984 ’ 9.750,-

Teletoon: 04492-3234

'N JOP-VAKANTIE
NIET

IjËÊ ZOMAAR
|É__UIT DE LUCHT

*^_«t_-_> __ / __*^. __% i # _-_3

Wij vertegenwoordigen alle gerenomeerde reisorganisaties,
luchtvaart- en cruisemaatschappijen. Ons buro staat garant voor

een eerlijk en onafhankelijk advies. Onze service is een klasse apart.
U bent van harte welkom.

Auto keuren??
Direct klaar, zonder afspraak bij

Citroen BK 19 TRI,
kat. 3000 km, wit '89; BK 16 TRI wit '88; BK 19 TRS break
rood '86; BK 19 TRI kat. break wit '87; BK 19 TRD blauw
'85; BK 16 TRS wit '86; BK 19 TRI kat. zilver '87; BK 19
TRS schuifdak blauw '87; BK 19 GTI rood '87; BK 19 16
valve rood '89; CX 25 TRD turbo diesel zilver '86; CX 20

RE wit '85; Via 1100 RE wit '85 AX GT wit '88; 20 CV6 rood
'81 '85; GSA special rood '82; C 15 bestel diesel wit '86;
Nissan patrol GR turbo diesel zwart '89; Sunny diesel

blauw '84; VW Golf 1600 CL wit '87; Volvo 340 DL wit '84;
BMW 518 blauw '83; Bovag May Crutzen, Hunsstr. 33,

Übachsberg. Tel. 045-752121.
2 CV 6 SP, rood '83

Visa, rood 10-'B5
Visa 11 RE, wit 6-'B5
Visa 11 RE, wit 7-'B7

BK 14 E, grijs '86
BK 14 RE, rood 1-'B7

Mazda 323 DX, groen 6-'B3
Renault 11 GTX, rood 8-'B4
Van Roosmalen

Rijksweg 113 Gulpen.
Tel. 04450-1450.

Ford Escort 1300 L '83;
Honda Civic 1,3 L '84; Dai-
hatshu Charade D Bestel
'84, grijs kent.; Ford Fiësta
1100 '80; Datsun 120 A
coupé '79. Inr. mog. Grote
beurt plus APK ’240,-.
Bovag-autobedrijf John
OSOJNIK, Tripstr. 24
Eygelshoven. 045-460734.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
AUTOVERZEKERINGEN
tientallen tot honderden gul-
dens goedkoper. Bel nu
Meijs 045-317982.

Scharnow
Top-vakanties met
o.a. zeer hoge
kinderkortingen
en gratis vervoer
naar Düsseldorf.

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.

Nu halen 1990 betalen!
Mitsubishi Colt 1.2GL wit 1987
Citroen Visa 1.1 RE antraciet 1988
Citroen Visa 1.1. RE wit 1984
Daihatsu Charade TS 5 wit 1988
Fiat Panda 1000CL rood 1987
Ford Fiësta 1100L blauwmetallic 1985
Mazda323Nß-DX 1300 zilvergrijs 1983
Opel Corsa TR 1200Sgrijsmetallic 1986
Peugeot 205XE Accent rood 1987
Peugeot 205 GR 1.3 grijsmetallic 1987
Peugeot 205 GR 1.3 beigemetallic 1984
Peugeot 205 Juniorwit 1987
Peugeot 309 GL Profil zilvergrijs 1986
Peugeot 309 XL Profil blauwmetallic 1987
Peugeot 305 Selectgrijsmetallic 1985
Peugeot 505 Familiale lichtbruin 1983
Toyota Corolla 12V 1.3LB beigemetallic 1986

Peugeot Janssen
Eygelshovergracht 64, Kerkrade.

Tel. 045-460500.
AUDI 100 GL, 5 cil., '82,
’5.500,-; Audi 100 GL, 5
cil., '79, ’2.250,-; Hyundai
Pony Combi '82, ’2.250,-;
Opel Kadett 1.6 D, '83,
’7.000,-; Mitsubishi Galant
combi '84, ’7.750,-; Opel
kadett '80, ’ 3.500,-; Toyota
Celica '78, ’2.250,-; BMW
316 '77, ’1.250,-; Ford
Granada '80, ’1.000,-;
Ford Taunus Ghia '78,

’ 1.000,-; Ford Granada
combi '80, ’3.000,-; Oirs-
bekerweg 27, Oirsbeek. Tel.
04492-3582.

Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200

Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, ook sloop- en
schade-auto's. Tev. cara:
vans. 045-751446/753723.

Te k. aangeb. voor interes-
sante prijzen o.a. FORD
Scorpio 2.0 CL wit mod. '86;
Mercedes 230 coupé aut.
'80; BMW 518 m. stuurb.
bruinm. '83; BMW 316 in nw
st. '82; leuke Ford Fiësta 1.1
L rood, sunroof, dcc. '84 (n_
mod.); mooie Fiat Ritmo die-
sel (nw.mod.) schuifd. '83
Bernhardstr. 12 Munsterge
leen, (zondags geopend).
Ford Escort 55 Van 1300
nw. type '87; Toyota Starlet
1.3 S '84; Mazda 626 hatch-
back 2.0 5-drs. trekh. '83;
Opel Kadett 1.2 stationcar
'83; Mitsubishi Lancer 1200
GL '82; Mazda 323 1.3, 3
drs., '81; Honda Civic de Lu-
xe 3 drs. '81; Mitsubishi Coll
1200 GL '80; Opel Kadeti
Coupe Berlinetta '78; Auto-
bedrijf DORTANGS Altaar-
straat 2, Schinnen, tel
04493-2211.

REISBURO'S-SèIÜS
PAULullij
CROMBAG
HEERLEN ORANJE NASSAUSTRAAT 45 045- 740000
KERKRADE HOOFDSTRAAT 17 045-463636
GELEEN RIJKSWEG ZUID 1D 04490-53355
SITTARD TEMPELPLEIN 7A 04490- 26080
AKEN BLONDELSTRASSE 10 0241-24646

VAN DE BURGT
HEERLEN PASSAGE 5 045- 71 8400

Te k. Opel ASCONA 1900,
bwj. '80, LPG; VW Golf, bwj.
'77, mr. mog. 045-321553.
AUTOHANDEL F. Verspa-
get biedt te koop aan: Opel
Ascona hatchback 1.6 S,
automatic bwj. '82, ’ 7.500,-
BMW3lBbwj. '80 ’4.500,-;
Peugeot 305 diesel bestel
bwj. '83 ’ 3.250,-; VW Golf
1.6 diesel bwj. '80 ’ 3.250,-;
Opel Kadett stationcar bwj.
'80 ’ 3.250,-; Triumph TR 7
’4.500,-; Renault 17 TL ca-
briolet ’4.500,-; VW Piek-
Up dubbel cabine nw. m. bwj
'80 ’1.750,-; Ford Escort
automatic '79 ’ 1.650,-; 3X
Ford Fiësta 1.1 v.a.
’1.500,-; Mini 1100 special
bwj. '79 ’ 1.750,-; Renault 5

’ 500,-. Alle auto's APK ge-
keurd. Tevens auto's ge-
vraagd. Locht 85, Kerkrade-
West. 045-425858/325955.

'Benidorm N

Per pendelbus
!0 dagen 1.0. v.a. ’ .__’

odagen app. v.a. ’ -fa/O/"
0 dagen VPv.a. ’ 399,"

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 1.6
'81 en coupé 2.0 '82; Mazda
626 1.6 LX HB '83; Mazda
626 2.0 GLX Coupé autom.
'84; Mazda 626 1.6 LX Cou-
pé'B7; 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'B6 en'Bs; Maz-
da 323 1.5 HB GT '84; Maz-
da 323 1.3 DX HB 5 '85 en
'82 en '81; Mazda 323 1.7
GLX diesel Estate '87; VW
Golf 1.6 HB '84; VW Jetta
1.6 '87; Ford Escort 1.3 en
1.4 CL HB '86 en '87; Ford
Escort 1.6 HB SGL '84; Fiat
Uno 60 S '83; Fiat 127 1050
"Prima" '83; Toyota Corolla
1.3 NB DX '83; Nissan Micra
GL en L autom. '84 en '83;
Nissan Cherry GL HB 1.5
'84; Mitsubishi 1.2 HB '84;
Honda Accord 1.6 GL au-
tom. '81 ’2.750,-; Volvo
240 Van diesel '85; Volvo
360 GL LPG 2.0 '86. Occa-
sions met Mazda-Kroonga-
rantie. Autobedrijf LEYM-
BORGH, Bornerweg 2-8,
Limbricht. Tel. 04490-15838
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's avonds.

( Kenya
Strandvakanties

en safari's
Rechtstreeks naar

Mombassa v.a.

’ 1.298,-
-p.p.

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 '86; Mazda 626 HB
1.6 GLX '87; Mazda Sedan
1.6 LX '87; Mazda 626 HB
2.0 LX diesel '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX '84; Mazda
626 HB 1.6 LX compl. met
uitbouwset 13-11-'B4; Maz-
da 323 HB 1.5 LX'B6; Maz-
da 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;
Opel Ascona 1.6 S '84; Opel
Manta 1.8 S '83; Opel Ka-
dett 1.6 S GT '86; Opel Ka-
dett 1.2 S '84; Opel Corsa
TR 1.2 S '85; BMW 318 au-
tomaat '81; Nissan Cherry
1.3GL '84; Opel Manta 2.0Szeer mooi '79 ’ 5.500,-.
Goedkope inruilauto's: Mit-
subishi Saporro aut. '78
’1.750,-; Fiat 128'-CL 1100
'80 ’ 500,-; Opel Rekord '79
automaat ’2.750,-; Honda
Civic 1.2 '79 ’2.500,-.
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-keu-
ringsstation.

Te k. gevr. Opel KADETT C,
coupé 16 S of GTE. BMW
2002 tot '73, tel 04404-1317

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
mwmm\Weur kersenrood '86
*t_fC 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

V 10fire.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
Akêrstraat 150, Heerlen

Tel. 045-717755.

Alfa Romeo Spider z. en w.
kap, unieke cond. '74; BMW
316 goudmet. schuifd. en
LPG '85; BMW 316 sport-
uitv. veel extra's, kl. blauw
'85; BMW 316 4-drs. kl. rood
'86; BMW 316 bronsitmet.
nw. model '83; BMW 315 kl.
bruin, 1e eig. '83; Citroen BK
19 TRD Diesel, blauwmet:
'84; Citroen BK 1400, kl. wit
i.nw.st. '85; Citroen CX 2000
RE, kl. wit met LPG '86;
Datsun Nissan Bleubird
1600 Sedan, zeer mooi '83;
Ford Siërra 1600 Station-
wagen 5-drs. '86; Ford
Siërra 1600 luxe coupé, div.
extra's '85; Ford Siërra Se-
dan, kl. zwart CL met LPG
'87; Ford Siërra autom. bor-
deauxrood 2.0 HR L '86;
Ford Siërra 2.0 luxe 5-drs.
met LPG zilver '83; Ford
Taunus 1600 XL coupé
classis '72; Fiat Panda 750
luxe zwart 20.000 km. '86;
Fiat Uno 45 S bronsmet. '88;
Honda Prelude EX 16V
autom. in perf.cond. '85;
Honda Civic nieuw mod.
1300 Luxe '86; Mazda 626
2.0 sedan met LPG '85; Mit-
subishi Lancer 1400 GLX
automatic '80; Mazda 323
bestel station kl. rood '82;
Mercedes 280 SL z. en w.
kap, topcond. '83; Mercedes
200 Diesel verl. sportw. enz.
1e eig. '86; Nissan Cherry
1700 Diesel blauwmetallic
'85; Opel Kadett Hatchback
1300 S met LPG '85; Opel

Kadett 5-drs spec. striping
'87; Opel Kadett Limited
blauwmet. '86; Opel Kadett
13 S 5-drs automatic '85;
Opel Kadett Caravan kl. wit
met LPG '86; Opel Rekord
automatic groenmet. '84;
Opel Ascona 1600 S 4-drs.
goudmet. '84; Opel Kadett
5-drs. blauwmet. '82; Peu-
geot 505 GR div. extra's '84;
Porsche 911 Targa met
motorschade '76; Porsche
924 metallic mooie auto '78;
Pontiac Fierro sport signaal-
rood 6.000 km '88; Peugeot
309 XE profil S6nieuw '88;
Renault Super 5 GT Turbo
perf. st. '86; Renault 5 TR
signaalrood '88; Seat Mar-
bella Luxe kl. rood '87; Saab
Turbo 900 sedan zilvermet.
'85; Suzuki Carry pick-up
zeer mooi '85; Suzuki Jeep
Softtop Cabrio div. extra's
'87; Suzuki Alto GL zilver
'87; Suzuki Alto grijsmet.
'82; Suzuki Jeep softtop ca-
brio long body kl. wit '87;
Subaru DL 1300 4 cyl. grijs
'84; Volvo 740 GL diesel
grijsmet. '85; Volvo 240
Luxe met LPG '86; VW Jetta
CL 1600 4-drs. veel extra's
'84; VW Golf 1800 Luxe au-
tomaat grijs kent. '87; VW
bestelbus geel '80; VW Pas-
sat 1600 Diesel 5-drs. '84;
VW Kever Speedstar
cabriolet '70. Geopend van
maandag t/m vrijdag van
10.00^19.00 uur. Donder-
dag tot 21.00 uur. Zaterdags
van 10.00-17.00 uur. Ver-
koop alle merken nieuw en
gebruikt. Inruil, financ. en
taxatie. Import en Export;
Onderhoud en reparatie van
alle merken. 100% financie-
ring. AUTOPARCK Kerk-
rade, Locht 44 Kerkrade.
Tel. 045-426424.

Ford Scorpio 2.0 i CL 5-bak
'86 ’24.500,-; Ford Siërra
1.6 CL sedan'B7’ 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
Siërra 1.6 lux 5-bak schuid.
'83, ’12.500,; Ford Escort
1100 bravo, als nw., 48.000
km '84J 9.750,-; Opel As-
cona 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 s-
drs '86 ’ 12.500,-; VW Pas-
sat 1.6 CL 5-drs '86
’14.750,-; Nissan Stanza
1.8 GL 5-bak '83 ’8.500,-;
Mazda 626 1.6 LX '87
’16.750,-; Mercedes 200
benzine '82 ’12.000,-. In-
ruil, financieren en BOVAG-
garantiebewijs. Autobedrijf
en APK keuringsstation P.
van DIJK & Zn. Homperts-
weg 33, Landgraaf(Schaes-
berg-Kakert). 045-311729.
Alle keuringen toegestaan.
ih- en export Ankiewicz vrgt.
met spoed alle merken au-
to's, defect of schade geen
bezwaar. Cont. geld (ook 's-
avonds). 045-727742/
723076 (gratis afgehaald)

/ , s
Tenerifeen

Gran Canaria
elke week vanaf

Maastricht Airport

Göttgens Sittard
keuze uit 80 auto's o.a. Opel

* City'79 ’ 1.950,-; Opel
Kadett '82 ’ 5.950,-; Re-
nault R9TL '83 ’ 5.950,-;
Volvo 340 GL sedan '84

’ 11.950,-; Opel Kadett LS
'85 ’ 14.950,-; Ford Escort
1.4 CL'B7 ’ 17.450,-' VW
Golf'B7 ’ 19.450,-; Opel

Rekord '86 ’ 19.950,-;Opel
Omega '87 ’ 27.950,-; Opel

Ascona Sprint '88

’ 28.950,-; Opel Kadett GSI
18i '87 ’ 29.900,-

-pl~_____

Voor weinig geld een ai
groot of klein. Moet u bij.
tohandel Math Koenen zi
OPEL 2 ltr. '80 APK; Gali
'79 ’1.000,-; Kadett '’750,-; Mini '79 ’950Granada '79 ’ 1.25C■Fiësta '77 ’ 950,-; Renaul
'80 ’750,-; Golf diesel
’1.950,-; Kever ’ 95C
Ascona ’850,-; Honda '-’950,-; Volvo 343 fQ&i
Datsun '79 ’750,-. Alle ~,
to's APK. 04499-3398.

Cruises
Schitterende
vaarroutes

gekombineerd
evt. meteen

landarrangemen

Frans
Vanhauten
Siërra kopen! i

Ford Siërra 1.8Laser 5-di'
'86 fFord Siërra 1.8Laser 3-di)
'86

Ford Siërra 1.6Laser 5-di
LPG '86

Ford Siërra combi GL 2.1
diesel '85

Ford Siërra combi 1.6 Lai
'86

Ford Siërra 2.0 Laser '8
Ford Siërra combi 1.6 '<Ford Siërra combi 1.6 Las

LPG '87
Peugeot 205 XE rood tyf

'85
Peugeot 205 XE wit 8i
VW Golf cabriolet wit ir

Zender uitv. '83
Opel Ascona 1.8 E veel

tra's type '85
Porsche 924 grijsmet., Aï

velg., type '80 h
Honda Accord sedan LP É

type '83
Citroen AX 1.0 rood 'BJ*Citroen AX 1.1-RE wit'B*

Nissan Sunny 1.6 SLX 't «
Nissan Micra GL type '811Suzuki Alto GL '87 «

Audi coupé GT 5S typer| iFord Escort 1.4 CL 'B?\\Div. inruilers, finan. moge'tiEigen werkplaats. .
Burg. Franssenstr. 2A \Kerkrade. (hoek Kaalheid' ((

steenweg nabij politiebus■,
Tel. 045-423288. _ ,

Honda Civic 1981 ’1.95011
Volvo 340 1980 ’2.75011Volvo 340 1979 met lief i
schade ’ 1.250,-; Opel Ou
1978 ’1.750,-; Ford Tae
nus 1.6 automaat 191
’950,-. Volvo KLIJN, I
Koumen 7, Hoensbro' '045-220055. .-il
Citroen AX als nw. '88; _
troën 2CV 6 '84; Ford Si_sedan 4-drs. '87; Opel 1
dett Caravan diesel 5-C
'87; Ford Escort 1600 CL t
Ford Escort 1100 Bravo '£Ford Scorpio 2.0 i GL '5BMW 316 5-drs., 5 verf'86; Opel Rekord 2.0 f’3.500,-; Opel Corsa f*
'84. Auto's met Bovag?'
rantie. Inruil en financiën1
APK-keuringsstation. A^bedrijf Stan WEBER, Ba*
str. 38 Schaesberg. T.045-314175. p
J j
Stedenreizer

grote keuze in I
aantrekkelijke
bestemmingen l
per auto, bus

trein en vliegtuig-f
__J|

1000% zijn onze autos
100% is genoeg!!! Auto.
de week: Citroen CX 250|j
Prestige aut. airco enz-,
nw.st. '87. Ford Escort |
CL km.st. 15.500 grijsma
als nw. '87; Opel Sen3'|
3.0 E in uitst. st. roodn 1

dcc. '83; Kadett 1.2 SC
drs. grijstmet. '87; Nis*
Sunny 1.6 GTI coupe °'87; Toyota Supra Targa ■I 24-kleppen alle extra's.
'86; Honda Prelude 2.0 'km.st. 9.300 als nw. wit 'Jl
'88; Audi 80 S rood y
sportpakket '87; Opel Kaf!HBl3Swit'B7;AudiBoC>
PK 4-drs. 1e eig. %iaanb. beigmet '85; Bil
315-wit met extra's 1
BMW 316 groenmet. JJextra's '82; Ford E_
1300 Laser wit '86; _
Taunus 1.6 L met gas JLada 2107 1.5 GL '85; Kt
1500 combi '81; Lada '■l
GL'B2; Opel Kadett HBjl
'85; Opel Kadett HB 12^.'81; Opel Ascona 18E 91
met. '84; Peugeot 205 1
'86; Peugeot 309 GL P'f
van 1e eig. '86; Renault ;JJ
'80; BMW 525 i groer"1 <-'82; Lada 2107 1.6 5 *?$
wit '86; Seat Ibiza 1> A
km.st. 33.880, 1e eig- A
'85; Talbot Fougor"I',.
1100 '80; Suzuki Swi« 1
GL S6rood '89; VW Pfj
blauw '84; VW Golf L &°A
met extra's rood '81; v<iï
340 DL 3-drs. wit '84- vi
spec. aanbiedingen 1
goedkope inruilers. &91
garantie of eigen garanJU!
12 mnd. Financ. tot IUJ
Wij zijn ook uw adres j\
algeheel auto-ondern 1
Donderdag koopavond-^
to- en APK-centrum *è
LARTZ BV, Locht *%&"
Kerkrade. Tel. 045-4l9gi^
Omega 2.0 i '88; Kade"^;
LS '86, '85; Corsa TB \
'85; CorsaLuxe 12S'84'J
Kadett 12 '84; Kadett 1
'81; Kadett Coupé 12 = !'AUTOMOBIELBEDRIJF.^Denneman, Raadh^i
107, Hulsberg. A

Voor Piccolo's
zie verder pagina **
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hem mee naar het bureau waar
hrj de nacht verder achter sloten
grendel verbleef om te ontnuch-
teren, 's Morgens werd de man
gehoord, maar hij wist zich niets
meer van het voorval te herinne-
ren. Hij verliet het politiebureau
met een proces-verbaal wegens
openbare dronkenschap en ver-
nieling. De man had dezelfde
avond ook al amok veroorzaakt
in zijn eigenwoonplaats.

weer forse klappen.
Dc Schinnense rijkspolitie nam

Van onze verslaggever
*

AMSTENRADE - De 27-jarige
Heerlenaar R.A. heeft donder-
dagavond in dronken toestand
een ruit ingegooid bij een winkel
aan deHoofdstraat in Amstenra-:
de.De manhad eerst een sexclub
in dezelfde straat bezocht voor-
dathij tot deze daad kwam. Om-
staanders probeerden A. tegen te
houden en hierbij vielen over en

Fietser

" >Als ik dat geweten had dan
naar Napels doorgere-

ï*7l", roept Jo Sevenheck (55),
tet terug uitRome. Veertien da-
l^ 1 peddeldehij in zn eentje op
r 1fiets 1741 kilometer bij el-
y&r. Van Schaesberg naar
f°»ne. De drukte in de huiska-
?e'* van zijn woning aan de
:°rmansberg valt hem wat
P-uw op de maag. „Maak er in
«wielsnaam geen drama van",
j_t hij tot vier maal toe. Zijn
Phtgenote geniet met volle teu-
te_ Haar Jo weer terug op de
jonk in de woonkamer. Dage-
Wks belden zij met elkaar. Zij

de voornaamste wapenfei-
P 7*. die Jo haar tijdens die ge-
Prekken vertelde, keurig in een
[Oenda geschreven.

Warme maaltijden
voor bejaarden
worden duurder

" Met het opblazen van een
ballon heeft de clown Ri-
chard Garris de kinderen
uit Vaesrade helemaal op
zijn hand.

Foto: DRIES LINSSEN
„De raad heeft zijn besluit op poli-
tieke en niet op zakelijke gronden
genomen. Men vecht alleen maar
onderlinge ruzietjes uit, en daar

Kolonia moet
haalbaarheid
hal aantonen

verleent de gemeente geen
subsidie meer.

Maar GS zijn door de argumentatie
van Voerendaal overtuigd, zo blijkt
uit een recente brief. „Er is sprake
van een uitzonderlijke situatie",
zegt men nu en het raadsbesluit
wordt toch bekrachtigd. Om het ge-
vaar van precedentwerking te ver-
minderen, verklaren GS dat aan
hun uitspraak geen rechten ont-
leend kunnen worden voor andere
situaties.
Het IVN laat het er echter niet bij
zitten. „We willen de raad waarschu-
wen dat hij zich geen tweede keer
een dergelijke beslissing kan per-
mitteren. Door het weigeren van de
bouwvergunning kan hij de fout als-
nog herstellen", zegt woordvoerder
Grooten.

Het IVN zal dan ook om schorsing
van de bouwvergunning vragen. Is
deraad daar niet gevoelig voor, dan
stapt het IVN naar deRaad van Sta-
te.

mag de natuur niet de dupe van
worden", licht IVN-penningmees-
ter Grooten toe.

Maar de gemeenteraad protesteerde
daartegen met als argument dat de
gemeente door grondruil de kans
krijgt om een groengebied in te
richten als buffer tussen Klimmen

In mêi leek er geen vuiltje aan de
lucht toen Gedeputeerde Staten het
Voerendaalse raadsbesluit vernie-
tigden. „Landschappelijke waarden
worden aangetast, bebouwing is in
strijd met het streekplan en bete-
kent een aanzet tot ineenvloeiing
van Klimmen en Termaar. Er dreigt
precedentwerking", vonden GS.

Van onze verslaggever

VOERENDAAL - Het IVN Übachsberg/Voerendaal is zo
kwaad op de Voerendaalse raad dat het die desnoods voor de
Raad van State daagt. De raad heeft namelijk via een bezwaar-
schrift naar Gedeputeerde Staten bereikt dat er een huis ge-
bouwd mag worden in een 'ecologisch waardevol gebied',
langs de Straterweg tussen Klimmen en Termaar.

Bovendien zouden vanaf de weg
ook achterliggende huizen van Ter-
maar te zien zijn, zodat de bouw van
nog een woning erbij nauwelijks
verschil zou maken. Het IVN noemt
dit argument een 'farce', omdat
iedereen zou kunnen constateren
dat dit overeenkomt met de werke-
lijkheid.

en Termaar. „Met die woning erbij
krijgt Termaar een nóg natuurlijke-
re begrenzing", vindt deraad.

LANDGRAAF - Als voetbalvereni-
ging Kolonia uit Landgraaf de
Stichting Waarborgfonds ervan kan
overtuigen dat de exploitatie van
een vierde sporthal in Landgraaf
haalbaar is, dan is de gemeente be-
reid om een garantie te verlenen.
Dat heeft wethouder Thei Middel-
dorp deraad meegedeeld.

Van onze verslaggever

VAESRADE - Berti de clown,
aliasRichard Garris. Een Engels-
man die in Madrid leeft en giste-
ren de kinderen van de basis-
school St. Servatius aan de Vijf
Bunderstraat in Vaesrade ver-
maakte met zijn jongleur- en
goochelkunsten. De 78 leerlin-
gen stelden de kleurrijke leson-
derbreking bijzonder op prijs.

Richard Garris verblijft op het
twaalfde Europees Jongleurs
Festival, dat in Maastrichtplaats-
vindt. Hieraan nemen zon dui-
zend artiesten deel.Richard Gar-
ris toonde zich bereid om naar
Vaesrade te komen voor zijn per-
formance. Een afspraak die ter
elfder ure gemaakt werd. Daar-
om moest Richard zich in detaxi
van Maastricht naar Vaesrade in
alle haast schminken. Voordat
hij voor het voetlicht trad, con-
troleerde hij nog even zijn gelaat
in de buitenspiegel van een
auto...

Door dat besluit wordt de eigen bijr
drage van de bejaarden in Bocholtz
en Simpelveld de komende driejaar
met gemiddeld één gulden per jaar
verhoogd. Tot 1 juli '89 betaalden de
mensen voor een warme maaltijd
zes gulden. Het verschil tussen
kostprijs (’ 9,30) en de eigen bijdra-
ge van de deelnemer (zes gulden)
werd tot voor kort bijgepast door de
overheid. Nu het rijk afziet van ver-
dere subsidie richtte de Bejaarden-
stichting Bocholtz het verzoek aan
de gemeente om de subsidie van de
overheid over te nemen. Simpelveld
toonde bereidheid door niet alleen
een bijdrage te verlenen in de kos-
ten, maar financierde ook twintig
maaltijdsets.

SIMPELVELD - De gemeen-
te Simpelveld gaat de subsidie
van de maaltijdenvoorziening
voor bejaarden fasegewijs af-
bouwen. Voor dit jaar stelt de
gemeente weliswaar nog een
bedrag beschikbaar van bijna
25.000 gulden, maarvanaf 1992

Van onze verslaggever

Reden voor de gemeente om het ini-
tiatiefaan Kolonia, over te laten is de
conclusie van een ambtelijk onder-
zoek. Aanvankelijk meenden ge-
meente en club dat de hal gebruikt
zou kunnen worden door scholen.

Feitelijk legt de gemeente de bal
dus weer bij devoetbalclub. Voorlo-
pig hoeft de gemeente zich dus niet
te bekommeren om die haalbaar-
heid. Het college is in principe wel
bereid het initiatief te steunen.

Maar uit het onderzoek is nu geble-
ken dat er een ruime overcapaciteit
is aan schoolsportvoorzieningen.
De scholen zullen eerst van deze lo-
katies gebruik moeten maken. Een
en ander betekent dat de begroting
voor de sporthal herzien moet wor-
den. De gemeente acht dit een taak
voor Kolonia.

Beurzendïef
HOENSBROEK - Een onbeken-
de jongeman op een fiets heeft
donderdagmiddag een 59-jarige
vrouw uit Hoensbroek van haar
portemonnee beroofd toen zij de
EDAH-vestiging op het Ge-
brookerpleintje in Hoensbroek
verliet.
De jongen rukte de portemon-
nee, die de vrouw vasthield uit
haar hand. In de beurs zat een
bankpasje en 140 gulden aan
contant geld.
Bij een flat in de buurt van be-
jaardencentrum Schuttersweide
te Hoensbroek sloeg waarschijn-
lijk dezelfde dader opnieuw toe.
Daar werd een 70-jarige vrouw
beroofd van haar portemonnee.

Te laag
„Een eigen bijdrage van zes gulden
was in vergelijking met andere ge-
meenten een veel te laagbedrag. Op
andere plaatsen worden prijzen be-
rekend van ruim acht gulden per
maaltijd", zegt wethouder Bèr
Frijns. Zijn collega-wethouder Jac-
ques Schrijvers voegde er meteen
aan toe: „Mensen die problemen
hebben met deze geleidelijkeverho-
ging van zes naar negen gulden,
kunnen te allen tijde een aanvraag
indienen voor een bijstandrege-
ling." De Bejaardenstichting Bo-
choltz nam genoegen met twee bij-
drage-verhogingen, maar tekende
bezwaar aan tegen verdere prijsbij-
stellingen na 1990. De raad ging,
met uitzondering van het PvdA-
raadslid Ploem, akkoord met de
subsidie-afbouw.

Sportraad
De sportnota van de gemeente
Landgraaf, waarin het beleid voor
de komende jaren wordt uiteenge-
zet, wordt pas in januari door de ge-
meenteraad behandeld. Eigenlijk
zou de nota dezer dagen al moeten
verschijnen. Maar omdat de sport-
raad pas volgendeweek wordt geïn-
stalleerd- dezeraad krijgt een advi-
serende stem in de nota- is de nota
vertraagd. Eind oktober zal de ont-
werp-nota door B en W worden
vastgesteld. In november zal de
sportraad deze van commentaar
voorzien. In december zal dan de
ambtelijke afronding volgen, terwijl
in januari college en raad hun eind-
oordeel moeten geven. Overigens
zal in de sportnota ook de atletiek-
baan annex schaatsbaan bij sport-
park Strijthagen aan de orde ko-
men.

ders. De buit bestaat uit een kistje
met geld en juwelen. Omdat de be-
woner nog met vakantie is, kon nog
niet worden vastgesteld wat er pre-
cies werd gestolen.

De dieven zijn via een openstaand
wc-raampje het pand binnenge-'
drongen. Dat moet tussen woens-
dagmiddag en donderdagmorgen
zijn geweest, toen de inbraak werd
ontdekt.

Kluis gekraakt
GEULLE - 'In een woning annex
bedrijfspand aan de Hussenberg-
straat te Geulle is een kluis ge-
kraakt. De kluis bevond zich in de
woonkamer maar is door de dieven
met behulp van een aanwezig
steekwagentje naar de keuken ver-
sleept. Daar werd de kluisdeur ge-
opend met meegebrachte snijbran-

" Met zn vieren protesteerden ze gistermiddag op de promenade in Heerlen. Gekleed als
grafdelvers. Autorijders laten de aarde stikken!", stond op hun spandoek. Een vier meter
hoge aardbol, geleend van de vereniging Milieudefensie, zorgde voor het resterende etfeet.
iedereen erkent dat het slecht gaat met het milieu, maar niemand doet iets", verklaarde

Edgar van Nimwegen namens de actievoerders. Toegegeven, het was een kleine actie.
Maar wel eentie die opvallend genoeg bleek om de nodige mensen weer even aan het den-
ken te zetten... Foto: DRIES "NSSEN

f Op de dag dat de lessen weer
d:'e^ aanvang namen op 'zijn'
f stapte Jo op defiets. Niet

' b
°0r niets doceerde hij het vak

2 .chologie. Hij legde de eerste

Rl4O kilometer af. Kroop ver-
ens in een Duits hotelka-j| r̂ _e met belendende spoor-■ \Jn- „Ik deed geen oog dicht tij-

f. sns dieeerste nachtvan het ge-
Aiver." De tocht ging vervol-
; j£ns uia Zwitserland naar het
gorden van Italië. „Toen kreeg
ft £ toch een gevoel van eenzaam-
'lffl- Omdat er taalproblemen
( *<■staan. Bovendien had ik me
0 h n beetje vergist in de kustweg.
'?,£ dacht dat die vlak zou zijn.
Vaar dat viel tegen. Het was
1' Oo

fc afzien-" Dat moet ook een
3o^ogehouder gedacht hebben
\r\ü- een eenzame bergtop, toen
ma ie zwoegende Hollander
ng- »Hij kwam op me toelopen
Aw' e vraag ofhet bier, wijn of
'I-i ? 7noest zVn- Dat vond ik wel
"lÜ{ Want ik had de pijp uit...
4^°-r voor de rest verklaarden
% Italianen me echt voor ge-
'Jj-^/ttoen ze hoorden over mijn

!' Dat heeft ook Jo gedaan. Een
pmerking van één van zijn
anwezige ex-collega's van de

(togeschool Wachtendonck kan
fan ook niet uitblijven. ,X-aat
'lens even zien Jo, dan kunnen
0e even checken of je onderweg
f een gekke dingen gedaan
1 tot.'" Hilariteit. Aanleiding
"oor de fietstocht van Jo Seven-
i[eck vormde zijn uitspraak
'an de togeschool op het mo-
ment düt hij daar afscheid nam, l- leraar psychologie. „Daar-
>wi kon ik niet meer terug", zegt

.ly schalks boven zijn bril uit-
I Jj'jkend. Niet echt natuurlijk.

reis was al langer gepland.
Mjw belangstelling .oor het

en specifiek Rome met zijn
£_r_ loedaan cultuurvormden
B 6aanloop voor de fietstocht,
reker toen een arts hem na een
P'ondig onderzoek zei: Je hebt

IJet lichaam van een achttienja-
.\-e, maar dat h00fd...!" Weer
toverend gelach in de huiska-
i «ler.

Uit

Terug

Rome
i4-<_? ome verbleef Jo Seven-
_öe °verigens maar enkele da-
flVj 1-Bezichtigde enkele monu-/4,^'en en stapte gebruind en
nJ in de trein. Ongeveer zes
._° 'icfaer °^an &i- aanvaTifli

'?-_!. s'oo£ zVn vrouw hem gis-
-s?4j^iddag weer in haar armen.
l \ ar Jo hee/t de smaak te pak-
I^Vj 71, reizen staan al-, fivfr °P de rol. Hij ruil naar Je-
-1!bo > Santiao° de Com-
''tj.stela en Lourdes. Zijn stu-
J..U. ten n*et 9em^st--s?j °-nt ik ben begonnen met het
Jhi-en van een e^9en s'i^ aan

ILJn derde levensfase", klinkt, n n filosofisch. Zijn echtge-
■ te knikt.

Politie-info op Promenade
HEERLEN - Op de Promenade II te Heerlen staat dinsdag 5
september van 10 tot 15 uur de politie-informatiebus, ingezet
door het ministerie van binnenlandse zaken. Mensen die inte-
resse hebben in een baan bij de politiekunnen in de bus inlich-
tingen krijgen. Ook kan men er terecht voor algemene infor-
matie zoals de werkzijze en de organisatie bij de politie.
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lMMM[____l_iM__]
Woonkamerplavuizen

(mcl. lijm en voegsel)

35 m 2’999,-
U HEEFT DE KEUS UIT VELE SOORTEN,

MEERDERE KLEUREN EN MATEN
Div. restanten wand- en vloertegels

[_Pig^El[G][i[y
Laanderstraat 47, Heerlen, tel.: 045-715544

Clownerie in Vaesrade

(ADVERTENTIE)".
■■■■■■■■■■——! II 111 I ■■■■II I I .^^

lOOQTFM ■
UW KAASSPECIAUST

-—^ ■ng^^_J I
opder__np< VWatdlpassage3,landgraal I
Wycker Brugstraat 43, Maastricht

(ADVERTENTIE)

Beveiligingstechniek - bedrijf en particulier ||_fc E
u '„T il 11» Elektronische en mechanische inbraakbeveiliging w -» Automatische brandmeldinstallaties «___ ~»» Toegangscontrole, slagbomen, hekaandrijvingen .iIA» Gesloten TV-circuit I _F_l__

EIGEN SERVICEDIENST - ALTIJD BEREIKBAAR £ F
» Wij verhuren ook beveiligingssystemen Hf ■
$ Auto-alarminstallaties - TBBS-erkend "^__»__

auto-alarminbouwstation *a**'"

» Geautoriseerd Philips
telecommunicatie-installateur

, Personenoproep-en intercomsystemen lo'_ "*. ~’*~^T_W_» Telefoonbeantwoorders en nummerkiezers

EIGEN SERVICEDIENST " ALTIJD BEREIKBAAR
♦ Huistelefooninstallatie (ook voor DHZ) —___^_F

*AUTOTELEFOON inclusief inbouwen

E___B____f_________H

'Autorijders latenaarde stikken...'

lET LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN.

'heF-EDI^ IN CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERV.CEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5. TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE
IARKT 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719.

IVN kwaad op
Voerendaal

Over toestaan bouw van woning in bosje bij Termaar

Dronken man
zorgt voor

opschudding



H. Straus
E. Straus-Bour

tandartsen
Zandweg 8, Heerlen

geen praktijk
t/m 8 september 232488

DANKBETUIGING
Hiermede danken wij de burgemeester met zijn
echtgenote, de gouverneur van Limburg, Hare
Majesteit de Koningin, het kabinet, familie,
vrienden, bekenden en alle bewoners van
Douvenrade die ons 65-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Douvenrade 503 J. Leers
Heerlen, 6419 AE A. Leers-Braam

Op 7 september 1989 hopen onze ouders

LOUIS HOEPPERMANS
en

MIETS HOEPPERMANS-FRINS
hun

40-jarig huwelijksfeest
te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag 8
september van 19.00 uur tot 20.00 uur in café
"Het Drieluik", Heerlerbaan 107, Heerlen.

Dankbetuiging
Het bruidspaar Veger-Wolters dankt
familie, vrienden en kennissen voor
de belangstelling en de vele felicita-
ties, de bloemen en de cadeaus die zij
mochten ontvangen en die deze gou-
den bruiloft tot een onvergetelijk feest
hebben gemaakt.

t
Onuitwisbaar zullen in ons de herinneringen blij-
ven leven aan de levensmoed en bewonderens-
waardige wilskracht van mijn geliefde man, onze
energieke en zorgzame vader, broer, zwager en
oom

Harry Vroomen
begiftigd met de gouden medaille van

Oranje-Nassau
echtgenoot van

Maria Daniels
vader van

Lou, Madelein en Hub.
Gesterkt op eigen verzoek door de h. zalving en de
kracht van de eucharistieen het intense meeleven
van echtgenote en kinderen overleed hij nog onver-
wacht op 61-jarige leeftijd in het Maaslandzieken-
huis te Sittard.
31 augustus 1989
Zandberg 3, 6365 CL Schinnen.
Wij zullen met allen, die hem waardeerden in ge-
loof en hoop, afscheid van hem nemen in de plech-
tige eucharistieviering op dinsdag 5 september as.
om 11 uur in de St.-Dionysiuskerk te Schinnen, de
kerk waarvoor hij als parochiaan en kerkbestuurs-
lid zich vele jaren mede heeft ingezet.
Daarna volgt de begrafenis op het kerkhof bij de
kerk.
Bijeenkomst in de kerk, waar gelegenheid is totschriftelijk condoleren.
De avondwake voor de dierbare overledene met
eucharistieviering zal worden gehouden op maan-
dagavond om 18.45 uur in voornoemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100te Hoensbroek. Be-
aoekgelegenheid dagelijks van 14-15uur en van 19-
-20 uur. Zondag alleen van 14-15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid vernamen wij het plotse-
ling overlijden van ons gewaardeerd lid en collega-
zanger

Harry Vroomen
Harry zal in onze herinnering blijven voortleven als
een fijne vriend en een goed lid van onze vereni-
ging.
Onze deelneming spreken wij in het bijzonder uit
aan zijn echtgenote, kinderen en familie.

Bestuur, dirigent, ereleden en leden
van het St. Dionysiuskoor Schinnen.

Schinnen, 31 augustus 1989

Het kerkbestuur van de H. Dionysius te Schinnen
deelt met groot leedwezen mee, dat het afscheid
moest nemen van zijn actieve en toegewijde secre-
taris

Harry Vroomen
Ook in zijn lange ziekte bleef hij, zolang en zoveel
hij kon zijn taak behartigen.
We verzoeken parochianen van St.-Dionysius met
ons hem dankbaar de laatste eer te bewijzen op
dinsdag 11 september om 11.00 uur, bij de uitvaart
in de St.-Dionysiuskerk.
Moge zijn inzetvoor Godskerk nu beloond zijn met
eeuwige vreugde.

Namens het kerkbestuur van St.-Dionysius
J.J. Keulen, past. deken, voorzitter.

Schinnen, 31 augustus 1989

t
Na een liefdevolle verzorging in het Maaslandzie-
kenhuis te Sittard is heden in alle rust van ons
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, in
haar 80ste levensjaar onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Helena Steine
weduwe van

Jan Maas
In dankbare herinnering:

Maastricht: Ben en Marlies Maas-Smeets
Monique en Am Essers-Maas
Pascal

Spaubeek: Jo en Monique Maas-van Loo
Maurice
Madia
Familie Steine
Familie Maas

Sittard, 28 augustus 1989
Corr.adres: Johan Frisostraat 27A,
6176 BV Spaubeek
Overeenkomstig haaf wens hebben wij in besloten
kring afscheid van haar genomen.—————-—------__________________

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

In dankbare herinnering delen wij u mede, dat na
een geduldig gedragen lijden toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, in de leeftijd van 78 jaar,
mijn dierbare man, onze vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Joseph Kleijnen
echtgenoot van

Maria Eurlings
Heerlen: M. Kleijnen-Eurlings

Herzogenrath (D.): Mientje Bock-Kleijnen
Robert en Birgit
Marion en Michael
Heidi
Jurgen
Theo

Heerlen: Gerard en Kitty
Kleijnen-Kamphuis
Nancy

Amsterdam: Huub Kleijnen
Roger

Heerlen: John en Annemie
Kleijnen-Meex
Familie Kleijnen
Familie Eurlings

Heerlen, Huize St.-Anna, 31 augustus 1989
De Doom 9
Corr.adres: Kanaalstraat 3, 6418 EG Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op dinsdag 5 september om 13.00 uur in de pa-
rochiekerk St-Martinus te Weiten-Heerlen, waarna
om 14.30uur de crematieplechtigheidzal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake, maandag om 19.00 uur in bovenge-
noemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot afscheid nemen, zondag van 14.00
tot 15.00 uur, maandag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

Zich bewust van haar naderend einde en in volledi-
ge aanvaarding daarvan is na een moedige strijd
van ons heengegaan, voorzien van het h. sacrament
der zieken, mijn inniggeliefde vrouw, onze lieve en
zorgzame moeder, schoonmoeder, dochter, zus,
schoonzus, tante en nicht

Aggie
de Bont-Huisman

echtgenote van

Rinus de Bont
Zij overleed op de leeftijdvan 54 jaar, in hetDe We-
verziekenhuis te Heerlen.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: Rinus de Bont
Geleen: Yvonne Schaeks-de Bont

Ton Schaeks
Uithoorn: Els de Bont

Brunssum: Astrid de Bont
Ronald van den Hoogen
Familie Huisman
Familie de Bont

6372 BD Landgraaf, 1 september 1989
Briandstraat 41
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 5 september as. om 10.30 uur in de de-
kenale kerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg, Hoofdstraat, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op der.k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed maandag 4 september as. om
18.45 uur, aansluitend avondmis, in voornoemde
dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en lief-
de is heden van ons heengegaan, voorzien van het
h. oliesel, onze goedeen zorgzame moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder

Margaretha
Curvers-Schlager

weduwe van

Hubert Curvers
op de leeftijd van 83 jaar.

In dankbare herinnering:
Kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen

31 augustus 1989
Emmastraat 58, 6431 CX Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 4 september om 11 uur, in de H. Hartkerk
te Mariarade-Hoensbroek, gevolgd door de begra-
fenis op de centrale begraafplaats aan deRandweg.
Bijeenkomst in dekerk. Overtuigd van uw medele-
ven is er geen condoleren.
Heden, zaterdag tijdens de avondmis van 19 uur, in
voornoemdekerk, bidden wij mede voor haar ziele-
rust.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100te Hoensbroek. Ge-
legenheid tot afscheid nemen dagelijks van 14 tot
15uur en van 19 tot 20 uur. Zondag alleenvan 14tot
15 uur.
Voor vervoer naar en van de begraafplaats is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

_■_■_■■___■-_____■__■

Enige en algemenekennisgeving
t

Het is onze droeve plicht u in kennis te stellen dat
hedenvan ons is heengegaan, voorzien van deh. sa-
cramenten, onze tante en nicht

Netje Martens
op de leeftijd van bijna 80 jaar.

In dankbare herinnering:
Haar neven en nichten

Nuth, 31 augustus 1989, Huize Op den Toren
Corr.adres: Kerkstraat 43, 6336 DA Hulsberg
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag5 septemberom 11 uur, in deSt.-Bavokerk
te Nuth, gevolgd door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Maandag as: om 19uur, avondwake in dekapel van
Huize Op den Toren te Nuth.I 1

Enige en algemene kennisgeving
Dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft, delen wij

mmmm "I^" u bedroefd mee, dat na een langdurige ziekte van ons is
heengegaan, voorzienvan het h. oliesel, in de leeftijd van
74 jaar, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Hanny Vodeb
weduwe van

Leo Vliegen
Voerendaal: Riet en Harry Demollin-Vliegen

Hanny en René, Thijs
Petra en Funs

Castell d'Aro: Ans Grau-Vliegen
Darmstadt: Danny, Chris, Jacky

Heerlen: Elly en Jo van Ingen-Vliegen
Voerendaal: Roos en Pierre Vande Voordt-Vliegen

Gaby, Denise, Mariëlle, Judith
Sittard: Jos en Lucie Vliegen-Claessen

Serve, Francine
Voerendaal: Harry en Elly Vliegen-Erven

Maud, Janine
Canada: Hein en Mientje Vodeb-Bindels

Familie Vodeb
Familie Vliegen

Voerendaal, 31 augustus 1989
Corr.adres: Lindeweg 3, 6367 CH Voerendaal
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 4 septem-
ber as. om 11.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw

' van Altijddurende Bijstand te Kunrade, met aansluitend
begrafenis op de algemene begraafplaats te Voerendaal.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
Heden, zaterdag, om 18.30uur avondwakein voornoemde'
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00 tot
19.00 uur en op zondag van 11.00 tot 12.00 uur in het mor-
tuarium van de Begrafenis- en Crematievereniging Voe- 'rendaal, Kerkplein 43 aldaar.

Voor de vele blijken van belangstelling bij het overlijden en de uitvaart-
dienst van mijn moeder, onze schoonmoeder, grootmoeder, overgroot-'
moeder, schoonzuster, tante en nicht

Elisabeth Kroes
weduwe van

Pieter Romijn
danken wij u oprecht.
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden op dinsdag 5 septem-
ber 1989 om 18.00 uur in de kapel van Huize Tobias te Heerlen.

Uit aller naam:
Bernard, Pieter M. Romijn

Heerlen, september 1989

■t
Diep bedroefd doch dankbaar dat we haar zo lang
in ons midden mochten hebben overleed heden
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, overgroot-
moeder, schoonzuster, tante en nicht

Maria Catharina
Hubertina

Boumans-Vrösch
weduwe van

Johan Joseph Boumans
Zij overleed op 87-jarige leeftijd na een liefdevolle
verzorging, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken.

De bedroefde familie:
Nyswiller: Louise Vaessen-Boumans

Hub. Vaessen
Slenaken: Hub. Boumans

Mia Boumans-Bröcheler
Henri Chapelle (B.): Clara Schins-Boumans

Antoon Schins
Gulpen: Jo Boumans

Marie-José
Boumans-Snijders

Gulpen: Willy Boumans
Elly Boumans-Kaelen
klein- en
achterkleinkinderen
Familie Vrösch en
Familie Boumans

6271 NW Gulpen, 30 augustus 1989
Crapoel 1
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op maandag 4 septem-
ber as. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Petrus te Gulpen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Heden, zaterdag zal om 18.40 uur de rozenkrans
voor onze dierbare overledene gebeden worden,
waarna om 19.00uur de overledene in de avondmis
zal worden herdacht.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel Sja-
lom, Hilleshagerweg 11 te Mechelen, alwaarbezoek
dagelijks van 11.00 uur tot 12.00 uur en van 17.00
uur tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Heden overleed, na een moedig gedragen lijden,
nogvrij onverwacht, voorzienvan het h. sacrament
der zieken, op de leeftijd van 78 jaar, mijn dierbare
echtgenoot, goede en zorgzame vader, schoonva-
der, lieve opa, zwager, oom en neef

Jos Muis
echtgenoot van

Hony Rosé
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
H. Muis-Rose
Ine Vrösch-Muis
Theo Vrösch
René
Betty, Axel, Verena, Valentijn
Muis-Zeidler
Magda Muis
Robbert Heitzman
Familie Muis
Familie Rosé

6471 AT Eygelshoven, 31 augustus 1989
Henckenstraat 15
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
maandag 4 september as. om 14.30 uur in de paro-
chiekerk van Johannes de Doper, waarna aanslui-
tend crematie te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar vanaf
14.00 uur gelegenheid tot schriftelijke condolean-
ce. .
Heden, zaterdag tijdens de avondmis van 19.00 uur
wordt de overledene bijzonder herdacht in voor-
noemde kerk.
De overleden is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont.
Bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

vervolg familieberichten
zie pagina 20

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

Anna Maria Hubertina
Sijstermans

weduwevan

Victor Eustasius Joseph
Moureau

Zij overleed in de leeftijd van bijna 82 jaar,gesterkt
door het h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Voerendaal: t Martin Moureau
Johanna Moureau-Vromen
Anja en Leon

Heerlen: Xavier Moureau
t Gar Moureau-Peters
Victor en Maurice

Heerlen: Victor Moureau
Landgraaf: Hélène Vrouenraets-Moureau

Harry Vrouenraets
Jos
Familie Sijstermans
Familie Moureau

6415 XV Heerlen, 1 september 1989
Kloosterkoolhof 54
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 6 september as. om 11.00 uur in depa-
rochiekerk van St.-Cornelius te Heerlerheide,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de begraafplaats Akerstraat, ingang Groene
Boord.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van moeder
wordt gebeden op dinsdag 5 september as. om
18.45 uur, aansluitend avondmis, in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.30 uur tot 19.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd om haar heengaan, maar vervuld van fij-
ne herinneringen, geven wij u kennis van het over-
lijden van mijn lieve vrouw en onze moeder

Lillian
Gage-Wisniewski

geboren te Cleveland, Ohio, op 14 september 1945
en na een langdurige ziekte overleden te Bingelra-
de, 30 augustus 1989.

Paul Gage
Shannon
Melissa

6465 AC Bingelrade
Dorpstraat 139

De begrrafenis zal plaatsvinden te Cleveland, Ohio.
Een gedenkdienstzal plaatsvinden maandag 4 sep-
tember 1989 as. om 19-00 uur in de kapel van het
Hoofdkwartier AFCENT te Brunssum, alwaar gele-
genheid tot schriftelijk condolderen.
Wij verzoeken u geen bloemen te sturen, maar in
plaats daarvan een bijdrage te geven voor de, vol-
gens haar wens, gestichte Lillian Gage Memorial
Studiebeurs.
Onze Nederlandse vrienden en bekenden verzoe-
ken wij hun paspoort mee te nemen naar de hoofd-
ingang van het AFCENT Hoofdkwartier aan de
Akerstraat te Brunssum.

Daar hetons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij de
crematie van mijn lieve echtgenoot en onze
vader

Steffan Borger
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Annie Borger-Weber
Sandra en Andre

■_mmm■_--_>___i__-_a-------------------i■■a-a-aa-iaaaaaa-aaaa-aaa,
Dankbetuiging

Het overweldigende medeleven dat wij mochten ondervindenbij
het plotselinge overlijden van mijn lieve man, onze goede vader, ' [
lieve opa en zoon

Piet Caris
heeft ons diep getroffen. Het is voor ons een troost te weten dat
ons verdriet door zovelen wordt gedeeld.
Wij danken hartelijk voor de vele condoleances, de fijne brieven
en bloemen, alsmede voor uw aanwezigheid bij de begeleiding
naar zijn laatste rustplaats.

Gerda Caris-Didden
Anita, Jo en Glenn Weckseler-Caris
Rob Caris en Peggy Bastin
Ouders-Chris Caris *"Anna Caris-Didden

De zeswekendienst zal plaatsvinden op vrijdag 8 september 1989
om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te Simpel-
veld.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken voor
het medeleven, ondervonden tijdens het overlijden en debegrafe- ||
nis van mijn goede man, onze vader, schoonvader en opa

Sjef Martens I
willen wij u allen langs deze weg hartelijk danken voor de vele
condoleances, h. missen en bloemen.
Een speciaal woord van dank aan de politiehondenvereniging
0.8.K.

Zus Martens-Kösters
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op zondag 3 sep-
tember as. om 9 uur in de St.-Martinuskerk te Geulle.1 f1

_1_ tA^kv Eerste Geleense o
Begrafenisonderneming k

E__ I Dagen nacht bereikbaar.

Ë A|!_P" Rijksweg Zuid 176,6161 BV Geleen, v__*^_-T^r U BACHSbv tel. 04490-43293 fax. 04490-55230, r

]
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f de
Je leven was krachtig
en doorzettend je geest.
Steeds werkzaam en vol ijver. !
Een strijder ben je geweest. k6

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden moch- Ij-
ten hebben, geven wij u met verdriet kennis dat n^ Jeeen rechtvaardig en inspirerend leven op 1 septeWlLj
ber 1989 in de leeftijd van 83 jaar, temidden van zijnL!
kinderen afscheid heeft genomen

Wilhelm Richarz
echtgenoot van wijlen

Katharina Caspers
Oprichter en óud-directeur BV Gelva-Vaals L<

Manufacturers of Coated Abrasives j:

Lemiers: Maria en Herman Ernes-Richarz .
Brigitte en Ton V;
Bernadette en Manuel
Angelique en Henk 'o

Vaals: Truus enWiel Dautzenberg-Richarf o
Astrid üi
Marcel ie

Vaals: Piet enLisa Richarz-v.d. Mast fti<
Richard en Bianca £v
Bianca t;

Langbroek: Liesel en Paul Jacobs-Richarz Vl
Roger .'
Gilbert

1 september 1989 B
Irmgardstraat 26, 6291 JB Vaals e'o
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op \\
woensdag 6 september 1989 om 11.00 uur in de pa' \\_
rochiekerk St. Jozef te Vaals, waarna aansluitend
begrafenis op het r.k. kerkhof aan de Seffenter-
straat aldaar. c.Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.4"
uur achter in de kerk. 'Avondmis op dinsdag 5 septemberas. om 19.00 uu* 'in voornoemdekerk. f
Vader is opgebaard in de rouwkapel van deSt.-J°' .
zefkerk te Vaals. ''Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dinsdag' :<avond na de avondmis.

Met verslagenheid vernamen wij dat op 1 septeni"
ber is overleden onze zeer gewaardeerde oud-direC'
teur en oprichter, de heer

W. Richarz
De werkijver en inspiratie, die van zijn persoonlijk.'
heid is uitgegaan, zelfs tot op hoge leeftijd, is altijd
een stuwende kracht geweest in ons bedrijf.
Wij kunnen onze dankbaarheid jegens hem niet be-
ter tot uiting brengen dan te trachten de onderme-
ning in zijn geest te blijven voortzetten.

"Directie en medewerkers van
B.V. Gelva - Vaals
Manufacturers of Coated Abrasives

_^

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden i"
het De Weverziekenhuis te Heerlen, voorzien va"
het h. sacrament der zieken, vrij plotseling van £>r» 5
heengegaan, in de leeftijd van 74 jaar, mijn zorgza'
me moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzü5,

tante en nicht

Netje Vineken
echtgenote van wijlen

Werner Joseph Merx
De bedroefde familie:

Bocholtz: Harie Merx
Bocholtz: Truus Merx-Didden

Sandra
Familie Vineken
Familie Merx

Bocholtz, 31 augustus 1989
Corr.adres: Weiweg 4, 6351 AC Bocholtz
Deplechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegra'
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 5 september as'om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacob^'
de Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is e
geen condoleren.
De rozenkrans wordt maandag 4 september as. ée'
beden om 9.45 uur, waarna aansluitend de h. mis'
De overledene ligt opgebaard in het mortuariu,1,1
van het De Weverziekenhuis te Heerlen.
Beoekuur van 16.00tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, $e'
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen-
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Van onze verslaggever

De produkten van Randwyck (gla-
zen kopjes, schenkkannen, voor-
raadpotten en geschenkartikelen)
worden bij het bedrijf zelf ontwor-
pen, gedecoreerd en geassem-
bleerd. De omzet is ’ 12 miljoen per
jaar. Er werken 42 mensen. Volgens
de bonden is er geen sprake van ge-
dwongen ontslagen. Naast de vak-
bonden is ook de ondernemings-
raad gisteren ingelicht over devoor-
genomen verkoop.

Het bedrijfje maakt onderdeel uit
van de divisie huishoudelijke arti-,
kelen, die nu nog op het Céramique-
terrein is gevestigd. Sphinx heeft

MAASTRICHT - Op de parkeer-
plaats van het winkelcentrum Brus-
selsepoort In Maastricht is een 27-
-jarige automobilist bestolen, nadat
hij in zijn geparkeerde wagen door
een man door middel van een spuit-
bus was verdoofd.
De Maastrichtenaar had bij het
GAK, dat bij de parkeerplaats is ge-
legen, een bedrag van enkele hon-
derden guldens geincasseerd. Op
moment dat hij wilde wegrijden,
werd op een portierraam getikt. Na-
dat hij het raampje had openge-
draaid, kreeg hij de volle laag vanuit
een spuitbus in zijn gezicht. Het
slachtoffer viel daarop onmiddellijk
in een diepe slaap.Toen hij na twee-
en-een-half uur ontwaakte, bleek
het geld dat hij op de zitplaats naast
zich had gelegd, verdwenen.

dat terrein verkocht aan gemeente,
die er met het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (ABP) als financier-
der een omvangrijke nieuwbouw-
project gaat realiseren.

Man bestolen
na verdoving
met spuitbus

Bejaardenzorg
protesteert

in Den Haag

'Verzorging is soms mensonwaardig'

" Klein deel van de bij deMaastrichtse politie ingeleverde wapens. Foto >WIDDERSHOVEN

Zoals verwacht: geen crimineel te bekennen

Van onze verslaggeefster
LANDGRAAF - Zeshonderd werk-
nemers , uit de Limburgse bejaar-
denoorden reizen maandag naar
Den Haag om op een landelijke ma-
nifestatie van de AbvaKabo (ver-
wachte opkomst 6.000 tot 7.000)
kracht bij te zetten aan de eisen van
de werkers in de bejaardenzorg. In
de bejaardentehuizen worden zon-
dagsdiensten gedraaid. „Het aantal
actievoerders had dubbel zo groot
kunnen zijn, als er niet in zoveel be-
jaardentehuizen altijd al een mini-
male bezetting bestaat. Ze kunnen
gewoon weinig mensen missen,"
zegtFons Verhoef, voorzitter van de
regionale groep particuliere bejaar-
denoorden in Limburg van de Ab-
vaKabo.

Inleveractie verboden
wapens loopt gesmeerd

Volgens een woordvoerder van cte
provincie worden de uitslagen van
de diverse onderzoeken nog deze
maand bekend gemaakt. „Eerder
ging echt niet. Allereerst is er een
onderzoek gehouden in het zoge-
noemde tussengebied, tussen DSM
en Urmond. Vervolgens startte
IWACO het onderzoek naar de ver-
spreiding en de vervuiling rondom
de slikvijvers.
Om de gegevens hiervan te kunnen
analyseren, moeten ze eerst gerela-
teerd worden aan die van het eerst
genoemde onderzoek. Deze rappor-
ten zijn bijna klaar en worden deze
maand nog wereldkundig gemaakt.
Tevens maken we dan de resultaten
van het onderzoek naar de eventue-
le aantasting van de funderingen
bekend. Het kruipruimte-onder-
zoek is inderdaad nog niet gestart,
gezien de werkdruk door de andere
onderzoeken en de vakantieperio-
de.
Een technisch bureau zal deze
maand nog opdracht krijgen om
ook dit onderzoek te starten. En dat
de begeleidingscommissie nog niet
bijeen is geweest, ligt niet aan de
provincie. GS hebben op 8 augustus
officieel de commissie ingesteld. Nu
zijn nog steeds niet alle namen, wie
zitting gaat nemen, binnen."

ken zich terecht grote zorgen."

De toestand in de bejaardenzorg is
schrijnend, zegt Fons Verhoef. Het
ziekteverzuim onder het personeel
stijgt opzienbarend. De salarissen
zijn pijnlijk laag. Een full-time be-
jaardenverzorgerverdient 1650 gul-
den, inclusief weekenddiensten en
onregelmatige diensten. Een afde-
lingschef iets meer dan 1800 gulden.
Daar moet een gezin van onderhou-
den worden. Wie wil daar nog voor
gaan werken, vooral als er in de ge-
zondheidszorg straks meer te ver-
dienen is, vraagt Dols zich af.
De verzorging is soms mensonwaar-
dig, bekennen de bejaardenverzor-
gers. De bewoners krijgen bij tijd en
wijle tussen zes en halfzeven 's och-
tends hun douchebeurt omdat de
dagdienst er geen tijd voor heeft.
's Avonds moeten ze al vroeg naar
bed. Halverwege de kienavond wor-
den de mensen al opgehaald. Het
komt voor dat mensen naakt achter-*
gelaten moeten worden, als de bel
gaat of de pieper. Want er is gewoon
niemand anders.

Kabelexperiment
over de grenzen

De CAO-eisen van de werknemers
in de bejaardenzorg (van verpleeg-
kundige tot receptioniste)zijn: een
algemene salarisverhoging van 1,5
procent, 2,5 procent om een deel
van de opgelopen. salarisachter-
stand in te halen, voldoende gekwa-
lificeerd personeel in de nacht-
dienst, vermindering van de werk-
druk en het doorvoeren van de uit-
komsten van de functiewaardering.

De onderhandelingen over de nieu-
we CAO voor de ongeveer zeventig-
duizend werknemers in de bejaar-
dentehuizen liepen eind mei spaak,
toen de bonden het eerder bereikte
principe-akkoord verbraken. Maan-
dag worden de onderhandelingen
hervat.

Van onze verslaggever
HEERLEN - In vergelijking met anderegrote gemeenten in Limburg, zijn
er gisteren op het politiebureau in Maastricht veel verboden wapens inge-
leverd. De inleveractie geldtvoor bezitters van wapens diemet ingang van
gisteren bij de wet verboden zijn. Voor die wapens ontvangen de eigena-
ren, die de wapens gisteren hebben afgegeven, een vergoeding die va-
rieerde van een kwartje (per ingeleverdewerpster) tot 75 gulden(per inge-
leverd volautomatisch vuurwapen).

conform de richtlijnen van de mi-
nisteriesvan justitieen binnenland-
se zaken, niet naar gevraagd. „Er
was wel een man die zijn zakmesje
kwam inleveren. Dat vond hij beter
zo. Dat had niet gehoeven. Maar hij
wilde het zo." De echte criminelen
zijn ook bij dit generaal pardon
weer gewoon thuis gebleven, zo ver-
moeden de diverse woordvoerders.

Toch niet alledaags, zo licht de
Maastrichtse woordvoerdertoe, was
de situatie vanmorgen toen een man
van middelbare leeftijd met een in
kranten verpakt pakket het politie-
bureau binnenstapte. „Hij kwam
een karabijn inleveren. Daar kijken
we dan toch van op."

In Roermond werden gisteren tij-
denskantooruren tien wapens inge-
leverd waaronder pistolen, maar
ook kindergeweren die veel lijken
op échte wapens. Werpsterren en
dergelijke werden in die plaats niet
overhandigd. Maar wat niet is, kan
nog komen, meent dè woordvoer-
der die zich tevreden toonde over de
'opbrengst. „Zo zie je maar dat er
ook in Roermond nogal wat illegale
wapens circuleren."

De mensen in dienst van de bejaar-
denzorg kunnen de boel niet draai-
ende houden. Dus zijn er stagiaires
en vrijwilligers, die eigenlijk bege-
leid zouden moeten worden en die
soms niet eens geschikt zijnvoor de
verzorging van bejaarden. Maar ze
worden als volle werkkracht ge-
bruikt. Haal je die weg, dan ligt de
bejaardenzorg plat, zeggen de wer-
kers in de bejaardenzorg.

Vervolg van pagina 1
Ü .MOND - De Stichting Leefbaar Urmond Berg Stem

en DSM gaan op eigen houtje boringen en onderzoe-
*en in Urmond voorbereiden naar de aard van de geconsta-
perde grondwater- en bodemverontreiniging. In onderling

hebben beide instanties besloten niet nog langer op de
povincie te wachten. „Al enkele maanden belooft de provincie
jj>hs de informatie van de in het voorjaar gehouden onderzoe-ren- Ons geduld is nu op en daarom gaan we samen met DSM
plf boringen verrichten", aldus John Lemmens van bewo-
nerscomité SLUBS. De provincie liet gisteren desgevraagd
p^ten dat de gewenste informatie van de diverse resultaten
Fl°g deze maand beschikbaar zijn.
H_L
/V mei kwam de ernstige verontrei-
niging in Urmond naar aanleiding
jph het provinciaal grondwateron-
terzoek aan het daglicht. Het lever-Pc Urmond in de landelijke pers en|e«s op televisie de mindere benij-
?enswaardige titel 'tweede Lekker-lerk' op. In allerijlrichtten de inwo-ners toen een belangencomité op.
pat werd na een gesprek erkend
Foor DSM, de vermoedelijke ver-
P°rzaker van de verontreiniging, la-rr ook schoorvoetend door de pro-
FUicie.
Pm te bepalen wat wel en wat niet!chadelijk is voor de volksgezond-er werden onder meer op aan-
EK_Sen van et bewonerscomité enMöM nieuweonderzoeken en borin-gen verricht door de provincie. In

ei liet men weten dat binnen zes"^ken de uitslag op tafel zou liggen.
**iet is nu september en weten nog
, n niets. We kunnen niet langer
vachten. Vandaar dat we de zaakelf gaan onderzoeken. Dat geldt>ok voor het kruipruimte-onder-
°ek naar aanleiding van de gas-

die de mensen in hun huizentebben geconstateerd", laat Lem-mens weten.
betreuren genoemde in-

'lanties de lakse houding van het
P-vinciaal bestuur bij het opstar-
?n van de begeleidingscommissie,

komen vertegenwoordigers
* zitten van de provincie, het minis-*rie van VROM, de Bedrijfs Ge-
«Jndheids Dienst, DSM en deLTJBS. Volgens de Urmondenaren
J^urt het veel te lang, voordat de
j-erste vergadering van deze com-
missie plaatsvindt. Lemmens: „Het
j^hecht niet langer meer wachten.e grote benzeenvlek die in het
grondwater tussen het DSM-com-
.jex en Urmond ontdekt is, ver-
pats zich met vertragingsfactor 1.6'Chtmg bebouwde kom. Dat bete-
kent dat het over een halfjaar hier■ Met een beetje pech wordt hetn natte winter en dan staan we
l^ei onze voeten in het gif, omdat
Pet grondwater hiervaak boven het
fiaaiveld uitstijgt. De mensen ma-

„Wij komen niet alleen op voor ons-
zelf, maar ook voor de belangen van
de bewoners. De mensen krijgen
niet meer de zorg die ze verdienen.
Dat is de essentie van ons verhaal.
En dat wordt alleen maar erger."
„Door het beleid wordt niet alleen
het personeel gepakt, maar ook de
bejaarden van nu en de bejaarden
van morgen. Het zijn zielige mensen
die straks in de bejaardenzorg te-
recht gaan komen," concludeert
Frank Dols. „Later moet de tol wor-
den betaald."

Verhoef wijst erop dat de acties
worden gesteund door de directies
van debejaardentehuizen. De regio-
nale groep is van plan na de landelij-
ke actiedag in estafettevorm zon-
dagsdiensten te houden in de Lim-
burgse bejaardenoorden. Net als in
de gezondheidszorgzijn de actiemo-
gelijkneden beperkt. „De zorg voor
de bewoners mag immers niet in ge-
vaar komen," legt kok Frank Dols
uit.

Handgranaten
Bij de gemeentepolitie Heerlen in-
formeerden gisteren 86 mensen
naar de procedure met betrekking
tot hét inleveren van verboden wa-
pens. De oogst was gisteren echter
nog laag: tien mensen leverden alles
bij elkaar drie vlindermessen in,
twee alarmpistolen, één luchtbuks,
twee geweren, één zelfgemaakt
vuistvuurwapen en 95 patronen.

Gedeeltelijk los van deze inleverac-
tie startte gisteren eveneens op de
Nederlandse politiebureaus een zo-
genoemd 'generaal pardon. Wapens
die al sinds jaar en dag bij de wet
verboden zijn, kunnen in dat kader
anoniem en straffeloos worden in-
geleverd. De bezitters ontvangen
daarvoor echter geen vergoeding.
Beide acties duren tot eind deze
maand.
Op de eerste dag van de actie - gis-
teren - liep het volgens een woord-
voerder van de Maastrichtse politie
storm op het plaatselijke bureau.
Buiten één hagelgeweer, drie lucht-
drukgeweren, drie luchtdrukpisto-
len, vijfalarmpistolen, drie vlinder-
messen, twintig steekwapens, één
ploertendoder, en één wurgstokje,
werd gisteren ook een machinege-
weer ingeleverd. Woordvoerder Pe-
ters van depolitieverbaast zichover
het hoge aantal ingeleverde verbo-
den wapens.

Dat zijn de nieuwe tv-dienst 'Pay
per View', waarbij men op een zelf
gekozen moment een bepaalde
speelfilm kan oproepen en de kabel-
krant. Voor dit laatste wordt een sa-
menwerking onderzocht tussen tv-
netten in Aken, Maastricht en Has-
selt.
Voor het 'Pay per View'-project, dat
in de loop van oktober op de tv-net-
ten van Heerlen, Kerkrade en Maas-
tricht wordt gestart, is een subsidie-
aanvrage al gehonoreerd. Voor een
Euregionale samenwerking van ka-
belkranten wordt dit nog onder-
zocht.
Tijdens de opening van het nieuwe
kantoor van Totaalnet bv in Heer-
len, beheerder van onder andere het
kabelexperiment Zuid-Limburg en
van de nieuw te starten tv-dienst-
verlening Videotex, werden over
deze samenwerking over de gren-
zen heen uitvoerig gesproken. Het
nieuwe kantoor van Totaalnet werd
geopend door drs J. Des, lid van de
raad van bestuur van de PTT,,een
van de participanten in het Video-
tex-experiment.

HEERLEN - Twee Limburgse pro-
jecten in het kader van hetkabelex-
periment Zuid-Limburg gaan
hoogstwaarschijnlijk proefdraaien
voor Europese samenwerking op
dit gebied.

Zakmesje
De motieven om een wapen in te le-
veren zijn heel verschillend. Maar
daar hebben de diverse korpsen,

(ADVERTENTIE)

t dsa.buh.uio van ~Jr4etaen
Sittard

Stadswegske 17, 04490-26851
Limbrichterstr. 45-47, 04490-15218

Groot assortiment baby- en
doorgroeikamers, kinderwagens,
wandelwagens, buggy's, boxen,

stoelen, autostoelen,
camplngbedjes en sltters

Uit voorraad leverbaar
openingstijden di, wo, vr 1-6 u '

donderdag 1-9 u, zaterdag 1-5 u

't Babyhuis van HeldenI P Stadswegske 17

___}.!___--J
Z_Z_______l-;

Schouxburg Q I
i

Hotel de prinsQ I______________ : | ■Geleen ttijksweg Ro-rsond< ' »
h|

i!
e
n

De politie Sittard kreeg meer men-
sen over de vloer dan men daar ver-
wacht had. Er werden handgrana-
ten ingeleverd, evenals een pistool
en enkele werpsterren.
Bij de Rijkspolitie Limburg in Her-
kenbosch beschikte men gisteren
nog niet over cijfers.

(ADVERTENTIE)
>

-Ooiri.iji tmli |jmT-u«-

__. voor een baan !
Q45 - 718855
de vacaturelijn van de

arbeidsbureaus Heerlen, Brunssum,
Kerkrade.
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Sphinx verkoopt
dochterbedrijf

exercitie is nieuw en wordt voorhet eerst op deze schaal be-
proefd.

(ADVERTENTIE)

lrn_J______l7^__

-■-_f_SD

U wilt nog eens in alle
rust het complete

Bang&Olufsen programma
zien en beluisteren?

Daarvoor zijn er
in uw omgeving

twee
Bang&Olufsen

Centers
met het volledige B&O

programma en heel veel
kennis van zaken.

Elektro Wijnbergen
Bang&Olufsen Center

HEERLEN Limburgiastraat 41,__ Tel. 045-720560
Electro Bemelmans

Bang&Olufsen Center
HEERLERHEIDE .

Wannerstraat 10-12,_ Tel. 045-212330

(ADVERTENTIE)
np_________________________________-MM_____i '■■_mT___t^_l I

——«-»»- ""m^M^ I

---__-- ■ ei» ______e____-_----e«---i'i> M

THUIS IN
———————_—■———_ ■

UMBURG
a
______

r,_^,__„_,_
IL J§ Stem woensdag Socialïstiese Partij:
'lMs_» Een partij voor wie eerlijkheid in de

_^„ politiek nogwèl iets betekent.
En die échtaktief is, zekerop

-' ' ____________ * v milieuge^-SPdus,lijstlO.
_F^J_w * Jan ariin'ssen

l£l,A EERLIJK
'*-^^P^ &AKTIEF

(ADVERTENTIE)
__ mf < -flM I S

STUUR
JOS ft

NAAR DEN HAAG

rekening houden met weg-
afsluitingen en omleidin-
gen.

De oefening van vandaag - met
als zwaartepunt een katastrofaal'treinongeluk' op het station van
Montzen - werd gisteren vooraf
gegaan door een stafoefening opEuregionaal bestuursniveau.

gio Maas-Rijn deelnemen. Tot
die regio behoren behalve Ne-
derlands Limburg, de Belgische
provincies Luik en Limburg en
het Duitse Regierungsbezirk
Keulen. Doel van de oefening is

ongevallen. De opzet van de
de toepassing van maatregelen,
die zijn voorzien in bilaterale
overeenkomsten tussen de drie
landen, voor wederzijdse hulp-
verlening bij rampen en ernstige

Rampenoefening in Euregio
Aan 'Eurokat' zullen rond 1.000
rampenbestrijders uit de Eure-

HEERLEN - In verband
met de grootscheepse, in-
ternationale rampbestrij-
dingsoefening 'Euroka.'
(Eurokatastrofe), die van-
daag in en rond Montzen,
België, wordt gehouden,
moet het verkeer in dierich-
ting tussen vanmorgen ze-
ven en vanmiddag drie uur

Gegevens bodemonderzoeken blijven te lang uit

DSM en bewoners wachten
niet meer op provincie

MAASTRICHT - Sphinx wil
een dochterbedrijf, de Handel-
maatschappij Randwyck, ver-
kopen aan de leiding van dat
bedrijf. Het werkterrein van
de handelmaatschappij, die -gedecoreerd - glaswerk levert,
hoort volgens Sphinx niet tot
de kernactiviteiten van het
concern dat zich in hoofdzaak
bezig houdt met de produktie
en verkoop van sanitair en te-
gels.

Limburgs dagblad provincie



Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd om haar heengaan, maar ver-
vuld van fijne herinneringen, geven wij
kennis van het onverwacht overlijden
van onze mam, oma en overgrootmoeder

Bertha Knubben
weduwe van

Wiel Augenbroe
Zij werd geboren op 17 augustus 1908 te
Spekholzerheide en overleed op 31
augustus 1989 in het bejaardenpension
"Het Dal" te Klimmen-Ransdaal.

Ransdaal: J. Augenbroe
L. Augenbroe-Puyn
Bertie

Kerkrade: F. Vrösch-Augenbroe
H. Vrösch
Ben

Horst: M.A. Eijmael-Augenbroe
J. Eijmael
John

Alblasserdam: Bertje Eijmael
Wim Greyn

Nijmegen: Joke Eijmael
Peter Arts

Corr.adres: Stationstraat 22A
6343 EH Klimmen
De rouwdienst ter nagedachtenis aan de
overledene zal worden gehouden op
dinsdag 5 september as. om 10.00 uur in
de Martinuskerk te Spekholzerheide.
Samenkomst in de kerk om 9.50 uur, al-
waar gelegenheid tot schriftelijk condo-
leren.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze zoon, schoon-
zoon, broer, zwager, oom en neef

Ton Fintelman
echtgenootvan

Maria Kerens
op de leeftijd van 36 jaar.

In dankbare herinnering:
Maria Fintelman-Kerens
Familie Fintelman
Familie Kerens

31 augustus 1989
Buttingstraat 232, 6431 JK Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
maandag 4 september om 14.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen-Imstenrade.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren., Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een leven, dat tenvolle besteed is aan de mede-
mens, is hedenmorgen, oververmoeid, maar ook
dankbaar dat hij dat heeft mogen en kunnen doen,
in het Bejaardentehuis "Op den Toren" te Nuth
overleden, in de leeftijd van bijna 90 jaar,onze dier-
bare broer, oom, neef en huisgenoot

Seraphinus
de Gronckel

Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Wessem: Kinderen Smeets-de Gronckel

Bom: Joh. de Gronckel
Bussurn: Kinderen Vos-de Gronckel

Bom: H. Wielders-de Gronckel
en kinderen

Nijmegen: G. Rijniers-de Gronckel
Bingelrade: C. Geurts-de Gronckel

en kinderen
Kunrade/

Voerendaal: Fam. a Campo-Konings
en kinderen

Nuth, 31 augustus 1989
Corr.adres: Fam. de Gronckel,
p/a St.-Josephstraat 20, 6431 XX Hoensbroek
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op dinsdag 5
september om 11.00 uur in de parochiekerk van
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Kunra-
de, met aansluitend begrafenis op de alg. begraaf-
plaats te Voerendaal.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleance.
Maandag om 19.00 uur avondwake in de kapel van
het bejaardencentrum Op denToren te Nuth.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00tot 19.00 uur en op zondag van 11.00 tot 12.00
uur in het mortuarium van deBegrafenis- en Cre-
matieverenigingVoerendaal, Kerkplein 43 aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

t
In rust en vrede, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, is heden overleden op de leeftijd van 87
jaar, onze zorgzame vader, schoonvader, grootva-
der, overgrootvader, oom en neef

Hubert Lenzen
weduwnaar van

Elisabeth Schlösser
In dankbare herinnering:

Kerkrade: P. Lenzen
A. Lenzen-Venerius

Kerkrade: G. Göbbels-Lenzen
M. Göbbels
Klein- en achterkleinkinderen
Familie Lenzen
Familie Schlösser

6462 VA Kerkrade, 31 augustus 1989
Vroenstraat 97
Corr.adres: Bleijerheiderstraat 169,
6462 AJ Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
dinsdag 5 september om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Antonius van Padua te Bleijerheide,
gevolgd door de begrafenis op de centrale begraaf-
plaats Schifferheide. Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Maandagavond om 19.00 uur wordt vader bijzon-
der herdacht in de eucharistieviering in bovenge-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.00uur.

ZINKWIT NEDERLAND 8.V.:
EEN NUTTIGE, ONMISBARE SCHAKEL IN DE RECYCLING

Onze onderneming
Zinkwit Nederland 8.V., gelegen in Eijsden (NL), is een

I|^^^2B bedrijf met meer dan een eeuw ervaring in het produceren
van zinkoxydes die dienen als grondstof voor het

■t ■ produktieproces van vele industrieën. We fabriceren op
A|B *■ fv een constant ho°g kwaliteitsniveau een grote

H^^-^*" ■ ■ - w%/ 4 JÊA\ verscheidenheid aan zinkoxydes volgens het directe
, JHH _S ____ *^^__iÉ| (Amerikaanse) procédé en het indirecte (Franse) procédé,

'j^mWÊr\ leverbaar in iedere gewenste kwaliteit en indien mogelijk
_«^**' ______jf^' J^N«__^**Ss£fc_:s. "____ _____ iedere gewenste specificatie.

>~^^'l! Pv <fl| ||^^Z]^W^S I Onze afzetgebieden
_^_ -^_^ '0; mmfÊ fc__r^r^_l n^ ln e vorm van zinkoxyde is een produkt waar u

<=2J~ />>*,v
<^~ , X-______l dagelijks mee wordt geconfronteerd. Toepassingsgebieden

"SsVs-sl!|f>- k ___.H__________é__!_N(__ variëren van de tegels en het sanitair in uw badkamer, zalf
JEE _______ en cosmetica voor uw verzorging, de banden,

">V,>>>_--__fl __i _____ rubbermatten en ruitenwissers van uw auto en de

"*-^^ fAv *"J stofzuigerslang van de stofzuiger tot de koe die de melk
<-/ "iiiimjj levert en met zinkoxyde verrijkt veevoeder kreeg.

'":"" ""■
_____ _. __ ____HB Lucifers, dakpannen, anti-corrosieverf, tennisballen,

gymschoenen ... overal zinkoxyde!
Onze zorg voor het milieu
Zorg voor het milieu is voor de chemische industrie een strategisch belang. Bij de produktie van zinkoxydes wordt zodanig gewerkt
dat voldaan is aan gestelde strenge wettelijke normen, zoals vastgelegd in de hinderwetvergunningen en exploitatievergunningen.
Zinkwit Nederland B.V. is de eerste in de provincie Limburg met een nieuwerevisievergunnig Hinderwet, Wet
Luchtverontreiniging en Lozingsvergunning Afvalwater.

Onze bijdrage aan uw gezondheid
Zink en zinkoxyde als zodanig veroorzaken geen specifieke milieuproblemen, al is een overmatige uitstoot of inname, zoals met
alles, ongewenst. Zinkoxyde levert een bijdrage aan de genezing van bepaalde huidziektenen groeiachterstanden en voorkomt
zelfs opname van cadmium, kwik en lood in het
menselijk lichaam. leder volwassen mens heeft
per dag 15 mg zink nodig als sporenelement. f" " ' _S____________É__l IMVil

Onze positie in de samenleving (recycling) K^ |HHFW|pf

bijvoorbeeld het verzinken van autocarrosserieën H| -AmWf -**'

verwerkt tot een grondstof voor de produktie van »f _Ï_S _r"^ "**» -_*
zinkoxyde in Eijsden. Zo verwerkt Zinkwit |IP*." _s**2"—*

Zinkwit Nederland 8.V.: UW schakel in de recycling!

H Zinkwit Nederland B.V.
Ir. Rocourstraat 28
6245 AD Eijsden
tel. 04409-9222
telefax 04409-3995
telex 56057 kmzm nl

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar hele leven
heeft omringd, geven wij kennis dat wij heden toch
nog vrij onverwacht afscheid hebben moeten ne-
men van mijn lieve vrouw, mijn goede en zorgzame
moeder, dochter, schoondochter, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Anny Fuhren
echtgenote van

Jeu Leers
Zij bereikte de leeftijd van 50 jaar en is voorzien
van de h. sacramenten der zieken.

Hoensbroek: M.A. Leers
Mandy
Familie Fuhren
Familie Leers

6431 XP Hoensbroek, 1 september 1989
Nieuwstraat 35
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in de rouwkapel van het zieken-
huis, te Heerlen, van 16.00 tot 17.00 uur.
Rozenkransgebed, maandag om 18.45 uur in de
hierna te noemen kerk, gevolgd door de avondmis.
In de St.-Corneliuskerk te Heerlerheide zal de
plechtige uitvaartdienst gehoudenworden op dins-
dag 5 september om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan deKampstraat te Heerler-
heide. ,
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Hoe vlug gaat toch een jaar,
het lijkt nog helemaal niet waar.
Hoe langzaam gaat een jaar,
dag na dag zonder elkaar.

Op 1 september '88 is hij van ons heengegaan.
Op zondag 3 september '89 zullen wij hem, die ons
zo lief was gedenken.
Mijn lieve man, onze lievepap, schoonvaderen opa

Frans de Esch
De jaardienstwordt gehoudenin parochiekerk van
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Kunrade om 11.30 uur.
Uw aanwezigheid zullen wij bijzonder waarderen.

Mia de Esch-Pieters
en kinderen

Lindeweg 11, Voerendaal

Arets advocaten
Mr. J.LM. Arets
Mr. P. Baur
Pasweg 83,
6371 BK Landgraaf
Tel. 045-313706

Vanaf 1-9-1989 tevens gevestigd
te Aken, Schützenstrasse 8

Tel. 09-4924120749

De tegelsvan
Stevens-Select.
W^^^^^^^^^^^^^^^^^m ÊÊÊÊZ wand- en vloertegels voldoen aan de

interieur past, vindt u beslist in onze

sfEvi__risi
Hf Dr Nolenslaan 122 (Industrieterrein Noord)

■■>^V-______________________________MHHBi^^^ V

De nieuwe rage:

/// * 3 brillen * \

_ &SPECIALISTEN IN OPTIEK^^^^ *
lOllfifCll 3 brillen inclusief

' heerlen^ 1 paar enkelvoudige kunststofglazen ’ 300.""
akerstraat 18* " * . U
tel. 045-714856 (tot +/_ 4 gO) 0

Jl ■ >«

Gevestigd per 1-9-1989,
te Nuth
Dorpstraat 73 (t.o. kerk)

Dierenartsenpraktijk
Kerckhoffs-Phillppen

Spreekuur ma. t/m vrij.
8.30-9.30 uur, 14.00-14.30
uur en 18.00-19.00 uur. Za.
10.30-11.30 uuren v.a. tel.
045-245155.
Dierenartsen L. Kerckhoffs-L.
Philippen-M. v.d. Zander.

Voor het opgeven van
familieberichten voor de krant van
maandag, bestaat gelegenheid op
zondagmiddag tussen 15 en 16 uur
op ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitendop 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.

f

GEVESTIGD
per 1-9-1989

Mr. M.G.M. Reinaerts
advocaat en procureur

te Kerkrade,
Rolduckerstraat 34
Tel. 045-463848

Gevestigd per 1 sept. 1989

J.l. GROND
FYSIOTHERAPEUT

Itersondomein 24a,
6229 ED Maastricht
nabij postkantoor

RANDWIJCK

r~mmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmammmMo\
j Goed dansen leer je bij f
| N.8.D.-dansschool XOXTIHÖ |
i Heerlen Kerkrade j

Morenhoek 2 Nieuwstraat 140

I Onder leiding van finalisten van de Nederlandse kampioenschappen \
voor professionals perfect leren dansen. Maak een keuze uit:
cursussen voor beginners en gevorderden, speciale clubs voor
gehuwde paren, rock & roll, aerobic, acid, dirty dancing, salsa en
jeugdcursus vanaf 6 jaar.

| Nu inschrijven en snel beginnen!!
! |A ’ 20.- korting j

>r£sé^Jm^ Voor leerlingen t/m 17 jaar . j
(beginnerscursus) bij inlevering van deze V

v^yWfcv»f advertentie.
' Voor info/inschrijven: -»-_. __ — ■■_■__■_._» \'i

lm£Z^i --J!fl^isssf^!
UITVAART- EN CRE./WIEVERZORGING I |

SINDS 1923 c

DE UNIVERSELE BV

1
HOOFDSTRAAT ÜO 6432 GH HOENSBROEK
0 4 5-212926 I

Slecht geheugen?
/O VERGEET/jJk NOOITA_*» MEER

namen, gezichten, adressen,
data, getallen, alspraken, jubi-
lea enz. Ontdek het geheim
van een ijzersterk geheugen
en hoe u o.a. vreemde talen in
een recordtijd leertl
D____ voor GRATISDV_ PROSPECTUS
Naam enadres: 7

Sturen zonder postzegel arm

MEMOSCHOOL,
Antwoordnr. 465
2060 VE Bloemendaal

JVIEDITECHNIEK NEDERLAND ; I WÊ
VERHUUR VAN VEBPLEEGLEDIKANTEN /]" Jt^—^
EN AANVERWANTE ARTIKELEN §r^_3=3si MpPTT ~ I "j|
* Verhuurpunten door heel Nederland i f^jgSteJ^* -—: raa_____'._»f

* Electrische hoog/laag bedden, mmmmSl^^
hoofdeinde traploos verstelbaar, Informatie:
neerlaatbare zijhekken, papegaai 04750-30305. Anti-decubitusmatrassen tegen /E_^v__V mW __ ér %% m% _?
doorliggen, met geluidloze motor '*!2§*A^r_K

k
Ife A^o& & _P. Aanbevolen door de Nationale Bjtf^Jflrj^j ■ ___________ _f____P____

Kruisverenigingen pamjmmjj -^ ___ %_r fl _ ftM_. _>%P _l __)
______________________-_-_l_l Steenweg 21, Roermond -^
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oorkonde en IVV-stempel met
vermelding van de afgelegde af-
stand of afstanden. De inschrijf-
kosten bedragen ’ 2,30. Wie ech-
ter 8 gulden aan startgeld wil be-
talen ontvangt tevens een een
medaille.

Begin december in Valkenburg

IW-Olympiade rekent
op 10.000 sporters Centraal punt in de organisatie is

de Geulhal waar start en finish
van het wandelen en fietsen zijn.
Daar is zaterdagavond ook een
feestavond met het orkest 'Gleisr
lander', cc band van de Neder-
landse Spoorwegen.

overdekte bad De Wiegerd even-
eens op zaterdag en zondag,
maar tevens op vrijdagavond. De
sporters kunnen aan meer dan
een onderdeel meedoen. Zelfs
een soort triathlon is mogelijk.

Zoals al aangeduid gaat het in dit
sportevenement niet om eerste
plaatsen en prijzen. Wel ontvan-
gen de deelnemers na afloop een

Op zondagmorgen is er früh-
schoppen en zondagmiddag om
vijf uur een feestelijke slotbij-
eenkomst. Tot op een van de da-
gen zelf kan men zich inschrij-
ven voor deelname.

VALKENBURG - Voor de
Volkssport-Olympiade, die op 8,
9 en 10 september voor het eerst
in Valkenburg plaats vindt, wor-
den meer dan tienduizend deel-
nemers verwacht. De Olympiade
betreft een sportevenement voor
liefhebbers, waarbij deelnemen
belangrijker is dan presteren.

Men kan aan drie onderdelen
meedoen: wandelen, fietsen en
zwemmen. Het sportevenement
wordt georganiseerd door het In-
ternationale Volkssport Verband
IW, dat aangesloten bonden
heeft in meer dantwintig landen,
waaronder alle Westeuropese
landen, de Verenigde Staten en
Canada. Uit al deze landen wor-
den deelnemers in Valkenburg
verwacht.

Voor de wandelaars zijn er rou-
tes uitgezet over 10,14 en 42 kilo-
meter. Men kan zowel op zater-
dag als op zondag starten vanaf
zes uur. Op beide dagen kan er
ook gefietst worden over afstan-
den van 25, 50 en 100 kilometer.
Het parkoers gaat voor een ge-
deelte over dat van het wereld-
kampioenschap in 1979. Zwem-
men over afstanden van 300, 500
en 1000 meter gebeurt in het

Commissarissen Plem verlengen bedenktijd bod op Limagas

Opening in impasse
fusie energiesector

MAASTRICHT- Onder enkele taxi-
bedrijven met een standplaats bij de
Luchthaven Maastricht is grote
wrevel ontstaan over het krijgen
van taxiritten. De leiding van de
luchthaven zou één van de taxibe-
drijven meer werk verschaffen, dan
de andere twee die ook een stand-
plaats voor het stationsgebouw heb-
ben. In een kort geding, dat gisteren
diende voor de rechtbank in Maas-
tricht, eiste Intertax uit Beek een
gelijke behandeling door de lucht-
havendirectie, op straffe van een
dwangsom van 5.000 gulden per
'overtreding.

De luchthavendirectie heeft drie ta-
xibedrijven een standplaats toege-
wezen, waarvoor ze 1.500 gulden per
jaar moeten betalen. Volgens
mrJ.Habets, raadsman van Inter-
tax, is met de luchthaven afgespro-
ken dat de bedrijven in eerlijke con-
currentie kunnen werken. Maar
daarzou de luchthaven zich niet aan
houden.
Volgens mrHabets wordt één van
de taxibedrijven voorgetrokken en
daarmee is er sprake van oneerlijke
concurrentie. „Er worden'zelfs pas-
sagiers uit auto's van Intertax ge-
haald," aldus mrHabets. Recht-
bankpresident mr P.Broekhoven

kon zich dat niet voorstellen. „Een
passagier bepaalt toch zeker zelf in
welke taxi hij stapt?"

Afspraken
Dat hoeft niet altijd het geval te zijn,
zo bleek dit de uitleg van mr M. van
der Marel, bedrijfsjuriste van
Luchthaven Maastricht. Als een
vliegtuig bijvoorbeeld moet uitwij-
ken van Brussel naar Maastricht is
de luchtvaartmaatschappij, op
grond van internationale afspraken
(lATA), verplicht te zorgen voor
aansluitend vervoer.
Bij de Limburgse luchthaven wordt
dit zogeheten gecontracteerde ver-
voer, zoals ook bij andere luchtha-
vens gebruikelijk is, overgelaten
aan het gronddienstenbedrijf
(Maastricht Handling Services).

Volgens mrVan der Marel hebben
de luchtvaartmaatschappijen op de
Limburgse luchthaven daarom af-
spraken met vervoersbedrijven in
de regio. Dat kan een taxibedrijf
zijn, maar ook een busonderne-
ming. „Het is mij ook niet duidelijk
waarom deze procedure nodig is.
Het verschil tussen het vrijevervoer
en het gecontracteerdevervoer heb-
ben we al meermalen uitgelegd. We
hebben Intertax ook het welge-

meende advies gegeven om in con-
tact met de luchtvaartmaatschap-
pijen te treden, maar het is hen ken-
nelijk niet aan het verstand te bren-
gen," aldus de bedrijfsjuriste.

Ze concludeerde dat de tussen de
luchthavendirectie en de drie taxi-
bedrijven gemaakte afspraken niet
geschonden worden. Verder ont-
ging haar het belangvan hetkort ge-
ding, omdat de toestemming'voor
de standplaats - die steeds voor de
termijn van één jaar geldig is - pas
op 31 december a.s. afloopt en ook
nu weer zal worden verlengd.

Venijn
De raadsman van Intertax was daar-
op niet zo gerust. „Zoals gebruike-
lijk zit het venijn 'cm in de staart.
We hebben ook geen enkele indica-
tie dat de concessie wèlverlengd zal
worden," aldus mr Habets. Hij wees
er voorts op dat beslist niet alle
luchtvaartmaatschappijen afspra-
ken met vervoerders hebben, en ze-
ker geen schriftelijke. Hij citeerde
uit een brief van de NLM waarin
stond dat de maatschappij geen
schriftelijk contract met enig taxi-
bedrijf uit Maastricht en omgeving
had.
De rechtbank doet binnen veertien
dagen uitspraak.

Van onze verslaggever

Italiaan bleef weg;
uit rechtszaal

Onder dreiging van gevangenneming
- De commissarissen van het stroombedrijf

Plem in Maastricht hebben besloten het overnamebod op gas-
Limagas in Nieuwenhagen te verlengen tot 1 no-

vember. Daarmee krijgen de gemeenten, die aandelen in Li-magas hebben, ruim een maand langer de tijd om over het aan-
bod van Plem te beslissen. Ondertussen gaat gedeputeerde
Pleumeekers met het bestuur van Vegal, de vereniging van ge-
beenten die aandelen in Limagas hebben, praten om alsnog in
overleg tot een fusie tussen Plem en Limagas tè komen.

(ADVERTENTIE)

OÓurette

SgÉtt^ HEERLEN
|^ Kasteellaan 3

Tel. 045-724182

Zondag vanaf 12.00-21.00 uur
Lunch van 12.00-14.30 uur

Diner vanaf 17.30 uur

Woensdagavond en donderdag de
gehele dag gesloten

"Blije gezichten bij de onthulling van de gedenktegel. Van links naar rechts: voorzitter Janssen
van de Stichting Technologiecentum Limburg (STCL), deputé Kockelkorn, mr Rongen van
DSM, manager Van der Hoeven van STCL en topambtenaar Van Oosterom van het ministerie
van Onderwijs. Foto: DRIES LINSSEN

MrRongen (DSM): 'Bedrijfsleven komt in groteproblemen'

Voor Pleumeekers, tevens zowel
commissaris bij Plem als Limagas,
is de voorgeschiedenis geen reden
om het overleg af te wijzen. Knel-
punten in het overleg tussen de
twee bedrijven is altijd geweest hoe
de machtsverhoudingen zouden
uitvallen in het nieuw op te richten
gezamenlijke bedrijf. Volgens de
gedeputeerde is in behoorlijke mate
tegemoet gekomen aan de wensen
van de gemeente-aandeelhouders. Technisch onderwijs

veel te theoretisch

het geweer is gekomen om in Duits-
land bepaalde processtukken op te
vragen. Gistermorgen, een uur vóór
aanvang van de rechtszitting, be-
landde op het Maastrichtse Parket
een op 1 september gedateerde tele-
fax van de Staatsanwaltschaft in
Bielefeld met een summiere ver-
meldingvan de tot gevolgderechts-
gang, zowel voor de rechtbank in
die plaats als, in hoger beroep, voor
het gerechtshof in Karlsruhe.
Officier van justitie mr M. Kolkert
leidde uit een en ander af dat de Ita-
liaan zijn raadsman niet volledig op
de hoogte heeft gestelden wel dege-
lijk in het Duitse verdachtenbankje
heeft gezeten. Hij concludeerde
daaruit dat uitlevering alleszins toe-
laatbaar is.
De rechtbank besloot de zaak an-
dermaal aan te houden, ditmaal tot
27 oktober.

MAASTRICHT - Het zekere voor
het onzekere nemend, bleef gisteren
een 35-jarige Italiaan in de Maas-
trichtse rechtszaal weg toen de
rechtbank voor de tweede maal zijn
door Duitsland gevraagde uitleve-
ring besprak. Bij een eerdere behan-
deling, op 21 juni, had de man de be-
nen genomen toen tijdens een korte
schorsing zijn onmiddellijke gevan-
genneming dreigde. Dat vermoeden
werd enkele minuten later reeds
metterdaad door een rechterlijk be-
vel bevestigd. De vogel was toen
echter gevlogen.

Met drie anderen had de man begin
van dit jaar enkele weken in Duits-
land vastgezeten, verdacht van val-
semunterij. Op een gegeven mo-
ment was hij in vrijheid gesteld. Na
een korte vakantie in zijn geboorte-
land kwam hij begin april naar Ne-
derland. Toen hij zich in Maastricht
bij de vreemdelingenpolitie meld-
de, kreeg hij - volgens eigen zeggen
tot zijn verbazing - te horen dat hij
inmiddels in Duitsland tot ander-
half jaar gevangenisstraf was ver-
oordeeld.
Kort daarop stuurde de Duitse Jus-
titie een uitleveringsverzoek en
werd de Italiaan in Maastricht vast-
gezet. De rechter-commissaris hief
de inbewaringstelling na enige tijd
op en verving deze door een meld-
plicht. In volkomen vrijheid stapte
de man danook op 21 juni derechts-
zaal binnen totdat hij en zijn raads-
man, mr D. Tripels, tijdens de be-
handeling van het uitleveringsver-
zoek de bui zagen hangen en het de
Italiaan raadzaam leek buiten de
rechtszaal zijn vrijheid te continue-
ren.
Indien de rechtbank in Maastricht
zijn uitlevering uiteindelijk toch
toelaatbaar zou achten, is hij bereid
weer op te duiken.
Raadsman Tripels hekelde gisteren
de trage manier waarop Justitie in

Afwezige

ondermijnd als de kwaliteit van met
name het technisch onderwijs niet
snel verbeterd. Zeker nu het Neder-
landse bedrijfsleven zich in toene-
mende mate gaat toeleggen op
hoogwaardige produkten.

£ie Limburgse gemeenten hebben
'5 procent van de aandelen van Li-magas. Aanvankelijk hadden de ge-
meenteraden vóór 22 septembereen
besluit over het voorstel van Plem
Wie voor de overname van Limagas
{■uim ’ 200 miljoen over heeft) moe-
j^n nemen. Volgens de Plem-com-
Tjüssarissen is echter gebleken dat
"-et voor een aantal gemeenten
Jttoeilijk is om binnen die termijn
|°t een zorgvuldige besluitvorming
te komen.undertussen vraagt deputé Pleu-

* [Meekers een gesprek aan met het
ij bestuur van Vegal. Hij ziet nog mo-

Al jaren geledenzijn de eerste initia-
tieven genomen om te komen tot
een bundeling van de twee nutsbe-
drijven, maar tot nu toe heeft over-
leg nog tot niets geleid. Uiteindelijk
heeft de Plem-directie, in juni jl.,
een bod op Limagas uitgebracht.
Directie en personeel van het gasbe-
drijfzien dat als een vijandige over-
namepoging.

gelijkheden dat in goed overleg een
fusie tussen Plem en Limagas be-
werkstelligd wordt. Bij dat gesprek
verwacht hij ook een vertegenwoor-
diging van de Gasunie, die de reste-
rende tien procent van de aandelen
heeft.

Omruilen

(ADVERTENTIE)

I ALUMINIUM ■__■■_■_■■KUNSTSTOF
B HARDHOUT

ALKUBOUW
7 Nuth, tel. 045-241917
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Grote afwezige gisteren in het Tech-
nologiecentrum Limburg was ove-
rigens staatssecretaris Ginjaar-
Maas van Onderwijs. Zij werd ver-
vangen door directeur Van Ooste-
rom van de afdeling beroepsonder-
wijs en volwasseneneducatie van
het ministerie.
Namens de staatssecretaris onthul-
de hij als startsein voor de bouwvan
de proeffabriek een gedenktegel.
Die fabriek had trouwens al klaar
moeten zijn. Financiële problemen
zorgden echter voor een aanzienlij-
ke vertraging.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het technisch onder-
wijs is veel te theoretisch. Er wordt
onvoldoende aandacht besteed aan
praktijkervaring en nieuwe techno-
logieën. De kloof tussen onderwijs
en bedrijfsleven dr.eigt steeds groter
te worden. Voorzitter mrE. Rongen
van de Raad van Bestuur van DSM
Limburg BV slaakte deze nood-
kreet gistermiddag bij de officiële
opening van het nieuwe practicum
voor procestechnologie en de start
van de bouw van een ammonium-
sulfaat-proeffabriek van het Tech-
nologie Centrum Limburg in Heer-
len. Practicum en proeffabriek moe-
ten bijdragen tot een betere aanslui-
ting van het onderwijs op het be-
drijdsleven.Leerlingen van de MTS
in Maastricht, Heerlen, Sittard en
Roermond, de Zuidlimburgse La-
boratoriumschool in Sittard en het
Kort Middelbaar Beroeps Onder-
wijs in Maastricht, Heerlen, Kerkra-
de, Sittard en Roermond krijgen in
het practicum inmiddels al prak-
tijklessen.

Als dit overleg op 1 novemberniets
heeft opgeleverd, houdt Plem als-
nog vast aan het eerder gedane bod
(dat inmiddels ook al was uitge-
breid). De provincie heeft al te ken-
nen gegeven haar aandelen inLima-
gas te willen omruilen voor aande-
len in het nieuwe energiebedrijf.
Provinciale staten moeten nog daar-
over beslissen, maar gisteren liet de
meerderheid van de politieke partij-
en al weten in principe geen be-'
zwaar met het omwisselen van de
aandelen te hebben.
Wel voelden zijn er weinig voor om
nu al akkoord te gaan, voordat het
gesprek met de aandeelhouders van
Limagas is belegd. Gedeputeerde
Staten hadden deze maand nog over
de aandelenruil een besluit willen
hebben, maar het college beraadt
zich nog erover of ze daaraan vast-
houdt.
Het D66-statenlid Resoort tekende
wel aan dat hij de weg van de Plem
'onwerkbaar' vond. „Het voorstel
draagt eenm vijandig karakter, om-
dat het dwars tegen de wens van Li-
magas in gaat. Als je dat gaat door-
zetten heeft daar niemand wat aan,"
aldus Resoort. Hij had voorts kri-
tiek op de 'dubbele' rol van de pro-
vincie en ook op collega-statenle-
den die commissaris bij Plem zijn.
De laatsten moeten volgens Resoort
regelmatig verslag uitbrengen van
wat ze in deraad van commissaris-
sen te berde brengen.

de provincie Limburg, de gemeente
Heerlen, het Europees Stimule-
ringsprogramma voor Oostelijk
Zuid-Limburg en de bedrijven
DSM, Stamicarbon en Foxboro.
Het is de bedoeling dat er in de na-
bije toekomst nog meer projecten
worden opgezet. Het gaat om een
centrum voor flexibele produktie-
automatisering en een praktijkcen-
trum automatisering.

Volgens Rongen is het in wezen een
trieste zaak dat hét bedrijfsleven
aan dergelijke projecten moet mee
betalen. „Feitelijk moet de rijks-
overheid zorgen voor een goede
aansluiting tussen onderwijs en be-
drijfsleven.
Maar wij kunnen niet wachten tot-
dat het zover is. De technologische
ontwikkeling gaat zo snel dat we
zelf maatregelen moeten nemen om
aan goed opgeleid personeel te ko-
men", aldus Rongen. In dat kader
sloot DSM in april van dit jaar nog
een overeenkomst met het ministe-
rie van Onderwijs over de opzet van
een aantal nieuwe opleidingen. Het
ging om de opleidingen meet- en re-
geltechniek, materiaalkundeen mo-
derne onderhoudstechniek.Met de bouw van het practicum en

de proeffabriek is ruim zes miljoen
gulden gemoeid. Dat bedrag wordt
betaald door de ministeries van
Economische Zaken en Onderwijs,

Rongen wees erop dat de concur-
rentiepositie van Nederland wordt

(ADVERTENTIE)

Siemens Autotelefoon
Met een Siemens Autotelefoon kunt u overal direct in actie
komen. Nummerherhaling, geheugen, slot, microfoon en

luidspreker voor 'hands free' bellen. Landelijke service en 2 jaar
garantie. En voor slechts ’ 100- bent u 2 jaar verzekerd.
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l Omdat onze kollega's soms iets anders beweren menen wij u
I te moeten vertellen datonze artikelen

* splinternieuw zijn,
* met volledigefabrieksgarantie geleverdworden,
* van gerenommeerde merken zijn, en

* datonze serviceuitstekend is

Baby discount _3__
Laanderstraat 81 Heerlen, 045-712161

openingstijden: dinsdag-,woensdag-en vrijdagmiddag van 1-5uur
V. donderdagvan 5-9uur en zaterdag van 11-5 uur.
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Leninghouders hebben gedurende deperiode van 1 oktober 1989 tot 1 november 1989 het recht
de looptijd van deze lening te verlengen.

Wedgwood
serviezen

Porselein - Kristal - Zilver

COLLARIS
Chevremont-Kerkrade

St. Pieterstr. 6, 045-452309
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P een nieuwe unieke zaak in Kerkrade
fel Wilt u iets kopen of wilt u iets verkopen??? U kunt bij pTJ

STADSBEURS B.V. vele betere gebruikte artikelen verkrijgen. Ë3
Als u iets wilt verkopen kunt u uw artikelen bij STADSBEURS

Bi B.V. tentoonstellen die wij dan voor ute koop aanbieden aan Ej
ED particulieren. fel

Voor het tentoonstellen van uw artikelen verhuren wij u een p_|
bepaalderuimte over een periode van 3 maanden waarvan de

fcj 1e maand gratis. Uw artikelen worden verzekerd, beveiligd, E^pi centraal verwarmd en netjes verzorgd. IJ
Voor meer informatie kunt u ons vrijblijvend bellen of stap t=J
gerust eens bij ons binnen. ■■

fc] Ons adres is Holzstraat 19a, Kerkrade. Ël
19 Telefoon: 045-453100. Fax: 045-453135. pi
Ij 3 Computercommunicatie: 045-453100. f_|
■ Tussen 20.00 en 9.00 uur.

hH^^^^Bi Stadsbeurs B.V. B
I .oor a/ uw gebruikte artikelen. |||

DE
PORCELEYNE
FLES C_J Anno 1653

Een uitgebreide collectie
origineel koninklijk

Delftsblauw aardewerk.
Porselein - Kristal - Zilver

COLLARIS
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(ADVERTENTIE)

\£pndalux terrasoverkapping...
een eigentijdse manier

S^^^ llßÉllrfii van 'buiten wonen!
| I Met een veranda woont ul2 maanden per jaar

ï 1 V 1111 'buiten' in uw eigen tuin. Verandalux is de
_f I=l ÜÖP ' onbetwiste specialist op dit gebied en zorgt voor

! r. JrP^ een verancla die past bij uw huis.Ultra-modern of
van vormgeving. Verandalux levert kwaliteits-

jj-^veranda's waar u tientallen jaren onbezorgd plezier van heeft.
i— .. _■» ~ . : ; : 1 De showroom is open van
Z Vertel mij alles over terrasoverkappingen _

aan£jag tot en met
_
aterdag

O Naam:-_________ ■ van 10.00 tot 15.00 uur. U kunt
m ook bellen of de bon insturen
Ad,es' ' voor dokumentatie.
Post__e._ Tel:_

piaats. : Margarethastraat 2, Ittervoort
- In gefrankeerde envelop versturen , — n (bij Thorn). Tel. 04756-5205.
o naar Verandalux BV. UKDAUFUII ffV I
r* Po.lhus 324. 5680 AH Belt. |fCf_Hff_/THltfA ,
E_ezoekdeVerandaluxshowroom in Ittervoort.

Wrevel over taxiritten
Luchthavenleiding beticht van oneerlijke handelwijze

Van onze verslaggever

Limburgs dagblad k provincie
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Auto's

Diversen
AUTO LANDGRAAF biedt
aan kijk en vergelijk: Merce-
des 500 SE m. ABS, airco,
_ullm, enz. '84, ’48.500,-;
Vlercedes 280 S aut., airc,
ABS, tempom. grijsm., '83,
f28.750,-; Ford Escort ca-
.riolet kl. wit, in nwe.st., '84,
f 24.500,-; Talbot Samba
cabriolet kl. rood, als nw.,
83, ’17.500,-; Fiat X 1-9
Targa spec. edition kl. zil-
verm., '82 ’16.750,-; Nis-
san 300 ZX turbo, z. aparte
auto, kl. grijsn., '84,
f 24.800,-; Alfa Giullietta
1.6 m. div. ace, kl. rood '84,
’11.750,-; Alfa Giulietta 2.0
zenderuitv., kl. rood, '82,
’9.500,-; Audi 80cc, kl.
grijsm. m. div. ace, als nw.
85, ’16.500,-; BMW 318
m.z.v. ace, kl. goudm.,
48000 km, '86, ’ 26.750,-;
BMW 316 1.8, kl. wit, div.
ace, '84, ’15.950,-; BMW
518 m. div. ace, kl. zilver
'84, ’12.750,-; Lancia The-
ma I.E. kl. zwartm., '87,

’ 32.900,-; Citroen Axel
24000 km., ' kl. rood, '87,

i ’ 9.950,-; Citroen 2CV6
iSpecial kl. blauw '84,

’ 4.950,-; Daihatsu Chara-
de VAN diesel kl. wit, '86,

I’ 8.950,-; Daihatsu Chara-
da 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 Orion 1.3
GL, kl. wit, als nw., '84,
’12.500,-; Ford Escort 1.6
GL 5 drs., kl. zilver, als nw.,
'81, ’7.950,-; Ford Fiësta
1.4 S kl. zwart, 30.000 km,
'87, ’15.950,-; Ford Fiësta
XR-2 m uitb.set. rood '84

’ 14.900,-; Ford Fiësta bra-
vo zilver z. mooi '82

’ 5.950,-; Honda Prelude
EX 1.8 12 Valve wit '85
’21.950,-; Honda Prelude
blauw '81 ’5.950,-; Lada
2105* GL rood '83 ’ 4.500,-;
Mitsubishi Galant 2000 tur-

ibo blauwm. '84 ’ 11.900,-;
Nissan Cherry GL blauwm.
'82 ’ 5.950,-; Opel kadett
1.3 LS 5 drs. rood '86
’16.500,-; Opel Kadett 1.3
sport rood '84 ’13.950,-;
Opel kadett 1.3 S berlina
bruinm. '83 ’8.950,-; Opel

lAscona 1.6 S hatchb. groen
'82 ’8.950,-; Peugeot 505
GTi autom. blauwm. '84
’11.950,-; Toyota Celica
2.0 KT liftb. bruinm. '82
’6.950,-; VW Golf GTi 1.8
m. airco st.bekr. leer int. '86
’32.500,-; VW Passat CL
1.8 5 drs. goudm. '84

’ 9.950,-; Inruilers: Rover
3500 S V8classic car '72

’ 6.750,-; Talbot Tagora 2.2
m.z.v. ace grijsm. '81
’3.750,-; Alfa Giulietta wit
'79 ’2.750,-; Ford Taunus
1.6 I automaat groenm. '82

’ 5.750,-; Toyota Celica 2.0
KT lifb. bruinm. '78 ’ 3.950,-
Fiat Panda 45 blauw '81,

i’ 2,950,-; Erk. bovag bedr.
mog. Eig. werkpl. Keuze

uit 12-3 mnd. gar. Fin zon-
der aanbet. mog. VVN keur.
stat. Alle keur. toegest. Gar.
boven ’ 10.000,-. Kom vrijbl
kijken en vergelijken bij Auto
Landgraaf. Het adres voor
de betere gebruikte auto.
Auto landgraaf heerlerbaan
74-76 heerlen. 045-424268

424231
AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5261.
Biedt te k. aan: Ford Escort
1.6 GL t'B3, ’8.900,-; Pon-

' tiac Sunbird t'Bl, ’5.900,-;
Volvo 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,-; Bueck Sky-
lark 2.5 L, 4 cil. t.'B2, in nw.
st. ’4.900,-. Mazda 323 3
drs., t.'B2, ’4.900,-; Mitsu-
bishi Colt t.'Bl, ’3.200,-.
Mini Spcial t.'Bo, schuifd.,
’1.900,-. Mini t.'B4,
’4.500,-; Opel Ascona 16 S

.4 drs., t. '78, ’1.900,-;
Mazda 323 autom. t.'79
’2.100,-; Cabriolet Daihat-
su Charade bwj.'Bs,

’ 7.000,-; Opel Ascona 16 S
t.'B3, ’ 6.200,-. Opel Kadett
16 S station t.'79, ’ 1.500,-.
BMW 320, 6 cil., t.'Bo,

’ 4.500,-. Lada Jeep bwj '79
uitg. ’ 3.500,-; Ford Taunus
1.6 L t.'Bl ’2.400,-. Toyota
Corolla bwj.'79 ’ 1.700,-. 2x
Opel Ascona 16 N 19 S au-
tom., 77, '78 v. a. ’ 1.000,-;
Volvo 6 11.'81 ’1.700,-. Re-
nault 5 Rally Monte Carlo t
'79, ’ 1.500,-; Audi 80 CL t
'81 ’3.900,-; BMW 520 t
'80, ’ 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,-; Maz-
da 626 t'Bo, ’2.900,-. Su-
zuki 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

IAccord aut t'Bo, ’1.900,-.
Fiat Ritmo t '80, ’ 1.600,-;
Golf t '79, ’ 1.400,-; Toyota
Celica '75, ’1.900,-; Diver-

.se goedkope inruilers; alle
auto's met nieuwe APK. Ge-

lopend van ma t/m vrij van 10
tot 19 uur. Zat. tot 17 uur.
Inr. fin, gar. mog.

3MW 525 I bwj. '86, metall.
.lauw 60.000 km, als nw.;
3MW 316 bwj.l2-'B2 groen;
v_lvo 340 bwj. ,80 rood; Su-
zuki 310 GL bwj. '84; Peu-
geot 304 bwj. '79; Ford Tau-
.us bwj. 78; Citroen bestel

P CV 6 bwj. '83; Citroen Visa
dwj. '82. Autobedrijf Jo
HOLLANDS, Locht 26,
.erkrade. Tel. 045-416903.

Inruil-inkoop-fin.-garantie.
Alle auto's worden voor afle-
vering APK gekeurd.

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.
elec.backage '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 SJ4IO '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 dieselvan
'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.

Occasionshow bij Autobedr.
JASPER BV van plm. 70
auto's voor U geselekteerd
en opgesteld in onze occa-
sionhal zoals bijv.: BMW
316, veel access. '87; Peu-
geot 205XS '87; Fiat Uno 60
S '88; Peugeot 205XLD '87;
Mazda 323 HB '87; Peugeot
205 autom. type '87; Merce-
des 230 E, veel access. '88;
Peugeot 205 Accent '88;
Seat Ibiza GL '88; Peugeot
205 KR '87; Opel Kadett 1.6
i 5-drs. '87; Peugeot 205
Junior '87; Toyota Starlet
type '87; Peugeot 309 GL
Profil '87; Mercedes 230 E,
veel access. '85; Peugeot
309 GLD '87; Opel Kadett
GSI, veel access. 30.000
km, type '86; Peugeot 405
SRI type '88; Mitsubishi
Colt, gas '86; Peugeot 505
GR '86; Mitsubishi Galant
2.0 GLS '87; Fiat Uno 45 S
'87; Peugeot 205 Accent '85
en '86; Ford Escort 1.3 La-
ser 5-drs. '85; Peugeot 309
GL Profil '86; Renault 9 GTL
'83; Peugeot 505 GLD '85;
Mitsubishi Galant 1.6 GLX,
gas '85; Peugeot 305 GLD
'84; Peugeot 405 GL type
'88; VW Golf D '82; Peugeot
305 SR '81 en '82; Merce-
des 190 '83; Peugeot 205
GE 5-drs. '85; Opel Kadett
Combi D '82; Ford Granada
2.3 GL, gas '82; Taunus 1.6
Bravo '82; Opel Kadett 1.2,
gas '81; Alfa Sud 1.5 '82.
Verder nog plm. 25 auto's
van ’ 1.000 tot ’ 2.500,-.Dit
alles alléén bij uw occasion-
specialist. Autobedr. Jasper
BV, Windrakerberg 29, gem.
Sittard. Officieel Peugeot-
dealer. Tel. 04490-21944.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Sloop- en SCHADEAUTO'S.
Oud ijzer en metalen. 045-
-272216/272516 's avonds
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’lOO,- tot

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Bij Donny kijken is kopen!
Alle typen bedrijfsauto's,
bussen en bestellers, mini
busjes, open laadbakken.
Gesloten en verhoogde be-
stellers en bussen. Ombou-
wers voor campers, kleine
bestellers. Diverse luxe au-
to's enz. Donny KLASSEN
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of
043-634915.
-MERCEDES 508 2 zijruiten
km.st. 135.000, bwj. '82. Tel.
045-353160.
FORD Sierra Combi 2.3 D
Laser, bwj. '86, km.st.
115.000, vr.pr. ’16.500,-.
Tel. 04492-5453.
T* k. MERCEDES 608 D,
bwj. '81, Tel. 045-463456

Aanhangwagens
Te k. AANHANGER met af-
neembare deksel ’ 400,-.
045-720602.
Te k. gekoelde VERKOOP-
WAGEN 6 mtr., bwj. '82,
045-463456.
Te k. AANHANGWAGEN
voor vervoer van motoren

’ 750,-. Kissel 46A, Heerlen
Tel. 045-723142.
Te k. AANHANGWAGENS
bwj. '86, dubb. Asser, laadr.
160 X 400 cm., zeer goed en
mooi, moet kosten,

’ 2.250,-. Tel. 04490-38581
Te k. AANHANGER 2.50 I
’550,- W de Rykestr.ll,
Landgraaf/Kakert.

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

|<^£P-v
In de Cramer 31. Tel. 045-716951.

SPOELTHINNER ’ 1,95 per
liter excl. BTW Carshop, Au-
tomaterialen. Pieterstr.6,
Schaesberg, 045-326148.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Te k. SPORTVELGEN 13x
16j voor Opel/BMW/Golf, pr.
n.o.t.k. Te bevr. Fossielenerf
596, Heerlen.
Te k. gastank FIALLE 1 jr.
oud. Tel. 045-255940.
Te k. 4 SPORTVELGEN 5
gaats en banden 90% 205x
15 ’ 550,- 4 banden op vlg
175x13 Renfiets 10 versn.

’ 125,-. 045-317005.
Te k. 4 sportvelgen en ban-
den, 14/60/185, voor VW/
BMW/Opel. 045-253155.
Kasteelstr. 44, Brunssum.
Te k. 4 lichtmetalen VEL-
GEN 6 j x 14 en banden voor
Opel, z.g.a.n. 04490-16047.

Motoren
Te k. GSX 600 F SUZUKI
9000 km. '89 met 4 in 1 uitl.
lazer met K2-demper en
stille demper ’12.000,-.
Tev. leren motorpak Richa
mt. 52, 045-352516.
Te k. HONDA 750 Shopper
mod. pr.n.o.t.k. Belgiëlaan
38, Heerlen-Nrd.
Te k. CROSSMOTOR Hon-
da CR 125 CC, bwj. '87, met
aanh.wagen, pr.n.o.t.k. De
Kissel 25, Heerlen.
Te fc. KAWA ZlOOO bwj.'77,
i.z.g.st., div. extra's, vaste pr
’3.500,-. Tel. 045-460119
Te k. YAMAHA XS 750, car-
dan, in uitst.st., vr.pr.
’2.100,-. 04493-1910.
Te k. KAWA Z 650, i.g.st.
sterwln, bwj. '80, ’ 3.600,-.
Kleingraverstr.27, Kerkrade.
Te k. HONDA XL 600R, i.z.
g.st. en div. extra's. Tel.
04459-1825.
Te koop GSX 1100 SUZUKI
orig. zwart, i.z.g.st. Veel ex-
tra's, bwj. '81, 04490-36324.
SUZUKI GT 750 bwj. '77,
mooi en goed, vp. ’ 2.650,-.
045-461512/452024.
Te k. Sportstar HARLEY
Davidson, bwj.'Bo (veel
chroom). Weg. omst. hed.
gunst., pr. Kissel 5, Heerlen
Te k. z. mooie HONDA Gold
Wing, 1100 GL int., bwj. '82,
km stand 33.000, ’ 9.750,-,
met veel ace. 045-222453.

(Brom)fietsen
Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’ 1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’4O,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heérlerhei-
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.
Div. gebr. VESPA'S CIAO,
ook gebr. onderdelen, inruil
mogel. H. Kruisstr. 65, Gre-
venbicht. Tel. 04498-57844.
Te k. KINDERFIETSJES
’35,- p.st. opa-dames-he-
renfiets va ’ 65,-. Tel. 045-
-257371
Te k. nieuwe MONTAIN
BIKE 3 wkn. oud, nw.pr.

’ 830,- nu voor ’ 500,-. Ek-
sterstr. 17, Heerlen.
Gebr. dames- heren- kinder
en TRIMFIETSEN te k. na
12.00 uur. Tel. 045-751850.
Te k. YAMAHA DT, bwj. '85,
kl. zwart-rood, Tel. 045-
-411905.

NIEUW! Kawasaki bromfiets
6-versn. ’ 3.498,-. Honda
MT 5 rood/wit van ’ 3.695,-
-voor ’ 2.995,-. Finan. mog.
vanaf 4% p.mnd., geen aan-
betaling. Tweewielercen-
trum Jan Rekers, Kouven-
derstr. 181, Hoensbroek.
Tel. 045-212537.
Te k. z.g.a.n. SNORFIETS
merk Batavus met verz. tot
1-4-'9O. Tel. 045-421920
Te k. DRIEWIELER ’30,-;
kinderfietsje met massieve
banden voor kind 3-4 jaar

’ 50,-. Tel. 045-244963.
Te koop PUCH maxi bwj. '83
Tel. 04406-15390.
Te koop PUCH Maxi, bwj.
'84, met verzekering en
helm. Te bevr. na 16.00 uur,
zaterdag hele dag. Aan de
Sleutel 1, Landgraaf.
Te k. HONDA MT, wegens
beh. rijbewijs. Tel. 045-
-423127.
Vespa SNORBROMFIETS
v.a. ’ 1.279,-. Geen aanbet.
afloss. ’5O,- 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
DAMESBROMMER te koop.
04406-12875.
Nog enkele overjarige rij-
wielen met kortingen, vanaf
’4O,- p.mnd. Cycle-centre
HELGERS, Rumpenerstr.
62 en 50. Brunssum.
Zwarte PUCH brommer
mooi en goed, ’ 300,-. He-
renfiets 10 versn., als nw.
wink.pr. ’ 875,- voor ’ 350,-
Spoordijkstr. 78, Hoens-
broek 045-214964
Te k. PUCH Maxi met ster-
wielen, vaste pr. ’ 750,-.
Akerstr.-N 330, Hoensbroek
na 12.00 uur.
Te k. PEUGEOT Voque 103
elegtr. IV_ jr. oud N.N. weg.
omst. pr. ’1.000,-. Tel.
045-221783.
Te k. Puch MAXI m. verze-
kering ’150,-. Tel. 045-
-255940.
ZUNDAPP GTS 50, met
sterw. veel chroom, als nw.
Panneberg 61 Hoensbroek.
Te k. gazelle junior RACE-
FIETS i.z.g.st., vaste pr.

’ 125,-. 045-242341.
VESPA Ciao v.a. ’ 34,- per
maand. Meer informatie
Tweewielers Math Salden,
Limbricht.
YAMAHA Special aanbie-
dingen. Nieuw DT-R van
’4.399,- nu ’3.999,-; Mint
bromscooter van ’ 2.399,-
-nu ’ 1.999,-; FSI rood of
blauw van ’2.199,- nu
’1.999,-; DT-50 MX van
’3.199,- nu ’2.799,-.
Bromfietsspecialist Math
Salden. Limbricht.
Te koop Vespa CIAO
’350,-. Tel. 045-459117.
Te k. degelijke HEREN-
FIETS (opafiets) i.z.g.st.

’ 225,-, 045-424552.
Te k. RACEFIETS "Allan-
Super" mt 55 met div. reser-
ve materiaal. I.z.g.st. Koopje
Tel. 04490-16047.
Te k. MAXI Puch i.g.st.
’275,-; 1 kettingtakel max.
500 kg ’ 75,-; radiover-
sterker Grundig ’ 50,-.
Ericastr. 66 Sittard.
Te k. VESPA of Puch Maxi
v.a. ’325,-. Tel. 045-
-422115.
Te k. PUCH Maxi bwj. '88
met sterrewielen. Kasteelln.
2a Meezenbroek-Heerlen.

Zonwering
Te koop

rolluiken, zonneschermen,
kunststof ramen en deuren.

Tegen gunstige prijzen, bel voor gratis opmeten en
prijsopgave, 7 dagen per week.

Firma Dema 045-226002
b.g.g. 226055.

Vakantie

Caravan/boot e.d.

De Bergjes
De grootste in sta-caravans
en houten chalets, nieuw en
gebruikt, mr. sta- of tourca-
ravan mog. Schaapsbrug 2,
Roggel. Tel. 04749-5079.
CARAVANS ZIJN JUIST NU

VOORDELIG
de vakanties zijn voorbij en
de gebruikte en ex-verhuur-
caravans zijn nu bij Beckers

voordelig geprijsd. Kip,
Adria, Chateau, Dethleffs,

Solifer, Burstner enz. Al
vanaf ’ 3.900,-. Kom

vandaag nog caravans
kijken bij

Beckers-Sittard
Handelsstraat 24 (ind.terr.

Bergerweg) Sittard.

Aanhangwagen
Onderdelen-Opreij

Kruisberg 50, Meerssen
tel. 043-643500

Open 's namiddags.
Te k. gevraagd VOUW-
WAGEN, merk Trigano. Tel.
04490-14925, na 17,00 uur.

Te koop CARAVAN Con-
structam, 3-4 pers., type
Coral 3T, '78, i.z.g.st., met
vele extra's, pr. ’6.900,-.
Tel. 04498-51926.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’l5O,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
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.

Zwembaden
Onderdelen - Opreij

Kruisberg 50, Meerssen
tel. 043-643500.

Bij Camping Cars Ridder-
beks enorme AANBIE-
DINGEN op Caravans,
Vouwwagens en Occasions.
Lid Bovag. Kom eens kijken
in Koningsbosch, Prinsen-
baan 180. Tel. 04743-2213.
Grote INTRODUCTIE show
André - Jamet vouwwagens
modellen 1990. Profiteer nu
van onze najaars aktie.
Dealer voor geheelLimburg.
Tentenhuis Hans Stassar,
Heisterberg 78, Hoensbroek
Tel. 045-224200.
Sijstermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR: VW Joker te
h. va. ’ 725,- p.wk, 9 pers.
VW reisbus ’7OO,- p.wk.
045-212146/04492-3311.
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS en vouwwagens, ook
schadewagens. Tel. 045-
-323178.
Tek. Merc. D CAMPER opb.
'83, z. mooi en compl. Pr.

’ 19.900,-..04409-2585.
CARAVANSTALLING vanaf

’ 175,- per jr. Bartels Cara-
vaning Hommerterweg 256,
Amstenrade. 04492-1870.
Te k. CARAVAN IT 4-pers.,
bwj. '81, toiletruimte, vr.pr.
’6.850,-. 04490-14247
Te k. CAMPER type Clou
570 S, VW LT 45, opbouw
'88. Tel. 045-216373.
Een boot kunnen wij u niet
KADO doen, maar wij ver-
kopen onze demonstratie-
boten en tentoonstellings-
boten, occassions, alle
gummiboten, motoren en
trailers tegen uiterst gunsti-
ge prijzen. Ook de verste
weg naar ons loont zich ze-
ker. Sport-Boot-Center
Wohler.Borsigstr. 5, 5132
Übach-Palenberg. Tel.
0949-2451-43663. Telefax
0949-2451-46762.
Te k. TABBERT Contessor
de luxe, bwj.'B3, met voort.
Ledig gew. 754 kg., L. 4.40
mtr Vr.pr ’ 9.250,- Heeren-
weg 336D Heerlen.
Te k. TOURCARAVAN Adri-
a 380 QSL, 3 a 4 pers.
Bwj. '81. Tel. 04490-79695.
Te koop DE REU, 3.60 m.
toiletruimte, koelk. kachel,
stahoogte 1.95 m. met voort.
vp. ’ 7.500,-. 04490-19606.
KAMPEERAUTO Hanomag
F 55 diesel, 6-8 pers., Kip-
opbouw. Helemaal compl.,
gr. tanks enz. 045-353569.
Te k. Caravan KIP, bwj. '71,
met ijskast en voortent

’ 2.000,-. Tel. 045-353787.
Knaus 4 pers., TOURCA-
RAVAN en voortent '81, 520
kg., ijkast, verwarm. Boeg-
spriet 19, Maasbracht.
Te k. CARAVAN De Reu.
Kampstr. 24, Kerkrade. Tel.
045-418436
Caravan KNAUS 4-5 pers.
bwj. '76, i.z.g.st. m. koelk.
voort, e.d. 045-321983.
Te k. SPRITE caravan 3 tot
4 pers. in z.g.s. m. koelk. en
voort, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-252413 na 19.00 uur.
ALPEN-KREUZER 1990
vouw-wagens in 5 modellen
met kleurcombinaties bruin-
beige-groen en grijs-oranje.
Nu met de bekende winter-
korting vanaf ’ 4.335,-.
Duurder hoeft niet....Voor-
deliger kan niet! Caravans
1990. Burstner-Hobby-
Knaus. Nog enkele overjari-
ge modellen met extra kor-
ting. Voortenten: Brand,
Gerjak, Isabella, Trio, Wal-
ker. Tevens onderhoud, re-
paratie, remmentest en
schade-regeling. Caravan-
Import Feijts, Hoofdstraat
84 Amstenrade 04492-1860
Te k. ALPEN-KREUZER
Super i.z.g.st., div. extra's.
Litsztstr. 7, Sittard na 12 uur
Te k. 5-pers. CARAVAN
Burstner 420 TM Club jan.
'88, geplast, luifel met los
zijstuk, reservewiel, vr.pr.

’ 13.250,-. Tel. 045-313414
Te k. GEVRAAGD Caravan
2 a 3 pers. Tel. 04492-1820.
Te k. 4 pers. KAMPEER-
AUTO Opel Blitz orig. Cam-
per op kenteken, LPG, 4
slppl., 10 zitpl., zeer compl.
kampeerauto, APK gek., vr.
pr ’ 5.500,-, tel 045-464006
Homecar en STACARA-
VANS, nieuw en gebruikt,
showmodellen 1989 nu met
interessante korting. Tev.
verhuur. Hovas t.o. Makro
Nuth. Tel. 045-243323.
Te koop 5-pers. tourcaravan
WILK Safari Luxe 531 MTK
voor zomer en winter, bwj.
'83. Voortent, koelkast, toi-
letruimte, ringverwarming,
reservewiel. Prijs ’ 9.800,-.
Tel. 045-413130.
Te k. KNAUS caravan luxus
415 QR met rondzit, 1982,
keur. staat type F, 4 pers.
045-311611.
STACARAVANS te koop
keus uit dan 40 st., in alle
prijskl. Inl. 04492-2044.
STACARAVANS te koop
gevraagd. Inl. 04492-2044.
Te koop FENDT 450 Tijsk.
yerw. toil. nw. voort, i.z.g.st.
Op de Knip 183 Kerkrade-
Terwinselen na 13.00 uur.
Tek. CAMPER Merc. D 206,
1976, met voortent

’ 6.750,-. St. Franciscus-
weg 53 Heerlen.
Te koop CARAVAN, merk
De Reu Cachba ’ 1.250,-.
Tel. 045-319981.
Te k. HOBBY luxe '88, type
460, 4-pers., luif. langsl.
R.v.Gelrestr. 45 Nieuwstadt.

Te k. CARAVAN Adria 305
SL, 3-4 pers., bwj. '78, met
voort., i.g.st. Pr. ’2.700,-.
Tel. 04490-34094
Te K. CARAVAN m. Flipper
5-pers. m. voort., kachel,
koelk., kookgelegenlr en
wasruimte. Mijnlamp 7,
Schaesberg.
STACARAVAN té koop 10
mtr lang nw.pr. ’ 35.000,-,
nu voor ’22.000,-. Inl.
04492-2044
SNIJDERS watersport
Maastricht. Ga weer water-
skiën zonder vaarbewijs.
Speedboten, motoren, Zo-
diac opbl. boten. Ond. servi-
ce en rep. Korvetweg 14,
Markt 36. Tel. 043-633034/
214652.
Te k. 5-pers. CARAVAN De
Reu mcl. wintertent, pr.n.o.
t.k 045-219100.
Te k. 4-pers. toercaravan
KNAUS Südwind 440 TU
bwj. '88, voortent geh. uit-
ritsbaar, toiletruimte, ring-
verwarming, res.wiel. Prijs
’14.500,-. 04490-19734.
SUPER najaarsaanbieding!
Conway Corniche en Ca-
marque vouwwagens, nu
met aktiepakket t.w.v.

’ 1100,- gratis. Wat let u
juist nu deze exclusieve
vouwwagen aan te schaf-
fen? Echter Caravan Cen-
trale, Rijksweg Zuid 4, Echt
04754-86097.

Div. Binnenland
ST. MAARTENSZEE bun-
galow, zwemparadijs va.

’ 325,-; Herfst ’ 535,- p.wk.
Tel. 02246-3109.

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.

Duitsland
SAUERLAND Gasthof/Pen-
sion Wayd Manns Heil ka-
mers va. 28 DM p.p.p.d. Tel.
09-49-2723-8101.
Nordseebad BÜSUM, 1 rijt-
jeshscentr. gel. v. 6 pers. gr.
tuin, tv/tel. 1 vak. won. centr.
gel. v. 4 pers. kl-tv/tel., 1 vak
won. buiten gel. v. 4 pers.
terr. kl-tv/tel. Achter dijk. Tel.
09.49.4834/8878.
Heerlijk, rustig gel. VAK.
WON. 31-63 m2, 2-5 pers.
va. okt. vrij, mooi panorama
over het Middenwald, heer-
lijk uitzicht op Karwendel-
gebirge. Ferienhaus Rei-
neck. Tel. 09.49-88235038.
BAD BERLEBURG, Land-
gasthof Alt-Ave 14 bedden
m. do/wc, zwembad, sauna,
solarium, fitnessruimte, ke-
gelbaan, kmr. m. open
haard v. sept-nov, iwk LO
DM 119 Tel 09.49.2759/345.
Idyll. gel. ONTBIJTPEN-
SION a. bosrand i.h. Pfalzer
Wald. Ideaal v. wandelvak.
of rustzoekenden. Kmr m.
do/wc/balk. Tel: 09.49.6394/
476 Weinberg.
Vak. won. op echte BOER-
DERIJ, bosrijke vriendelijke
omg. naseiz. DM 15, seiz.
DM 40-50, Gratis paardr.,
tennis mog. Ferienhof Grein.
Tel. 09.49.6697/505.
In CUXHAVEN-DÖSE,
comf. vak. won. zeezicht, dir
a. dijk, 1-4 pers. Hele jaar
open, va sept. nog term. vrij.
Va nov-febr. (beh.kerstvak.)
superaanbiedingen! Hoge
Worth Vermietungs-GmbH
Vogelsand 165 D-2190.
Cuxhaven. Tel. 09.49.4721/
47027.
LUFTKURORT, Eschen-
burg-Hirzenhain bij Rot-
haargeb. 550 mtr. hoog, vak
won., 3 kmrs., keuken, hal,
bad, w.c, ca 90 m24pers.,
v.a. sept. te huur. DM 60,-
-per dag en serv.k. Tel. 09-
-49.211/289875 of 09-49.
2770/1208.
RHÖN-HOFBIEBER: vak.
hs. 4-5 pers. Vrijetijdsmog.h
Fijne wandelwegen. Vrij va
19-8 DM 60 pd. Tel. 09.49.
661/32340.
BOERDERIJ bij Husem LO
DM 18-23. Vak. won. 4 pers.
voor- en naseiz. vrij DM 40.
K. Knutz D-2251. Witzwort.
Tel. 09.49.4864/439.'
BRÖDENBACH/MOSEL b.
Cochem. Heerlijk wandel-
geb. in herfst. Lux. vak. app.
2-4 pers. m. alle comf. rusti-
ge ligg. DM 60 pd aub folder
aanvr. A. Harings, Achter-
weg 65 D-5540. Prüm. Tel:
09.49.6551/4057.
Vak. hs: Parel i.h. WIED-
BACHTAL. Mooi vak. hs. dir.
a.d. Wied. ld. v. kind. Rust.
ligg. Dieren welkom. Tel:
09.49.2631/56262.

Spanje/Portugal
MALLORCA: Lux. landhuis
(Finca) biedt rust en ontsp.
in landsch. aantrekk., al-
leenst. ligg. v. individuele
vak. Golf, tennis, strand 8
km. ook geschikt v. langdu-
rige vak. v. nov-febr. Tel. op
werkd. 9-16 u09.49.2865/
8011.
GRAN CANARIA Playa des
Ingles: Kmrs, best. ligg., va
DM 25 pp, langdurig. Tel.
09.49.711/481914.

Diversen

leer nu zwemmen in 2 of 5 dagen!
Zwemschool Pierre Zenden, Maastricht, 043-212211

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

(Huis)d leren
De Kynologenclub Geleen eo organiseert op 15 oktober '89

een junioren en seniorendag
In manege de Klipper te Limbricht. Voor rashonden van 6
tot 24 maanden en van 7 jaar en ouder. Inschrijfgeld

’ 10,- voor de eerste hond en ’ 7,50 voor elke volgende
hond. Inschrijfform. en/of ml. 04490-78662 of 04406-41886
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
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.
AANBIEDING t/m 2 septem-
ber zwarte kippen bij 10
stuks 1 gratis. Henk Ploe-
men, Broekhuizenstr. 538,
Rimburg. 045-320229.
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.
Te k. twee zeer lieve erg
mooie BARSOI'S (wind-
hond), 2 jr., reu-teefje alleen
Z.g. tehuis. 045-222933.
Witte MIDDELSLAGPOE-
DELTJES m. stamb., af-
stamm. v. kampioen. Tel.
043-624234.
Te k. YORKSHIRE-TER-
RIER pups. Tel. 045-
-250210.
RASPOEstiES lang en kort
haar, div. kleuren, tevens
zwart dwergpoedeltje. tel.
043-630749. Kast. Hartels-
str. 7, Maastricht. _
Te k. DWERGSCHNAU-
ZER-PUPS 8 wk. peper/
zout met prima stamboom.
04920-53924.
Te k. DALMATIËRS, inge-
ënt, ontw., m.stamb., 9 wkn
oud. Tel. 045-464536.
Te k. ROTTWEILER-PUPS.
Tel. 04454-5089.
Te k. PERZISCHE Kittens
met stamb. geëint en ontw.
12 wk. oud, kl. schildpad, wit
en zwart. 045-421707.
SCHARRELKIPPEN te k.
Moonen, Einighauserweg
4a Guttecoven. Tel. 04490-
-24401.

le k. DOBERMAN Pincher-
pups, zwarte en bruine mei
stamboom, ing. en ontw.
04241-1861.
Te k. lERSE Setterpups, al-
leen serieuze kandidaten.
Tel. na 16.00 uur 04750-
-19665.
Te koop gevraagd SCHA
PEN en lammeren. Tel.
04454-4716. __
Te k. DWERGKEESJES.
Tel. 045-214859.
VOGELS ruim 100 soorten
o.a. Bergparkieten, roodkuip
kardinalen, nachtegalen,
bulbuls, chuchurawa's,
bladvogels, schama leisters,
astrildes, nonpareils, edel-
zangers, Mozambiquesijsjes
enz. Dierenspeciaalzaak
Jos Leblane Heisterberg 21
Hoensbroek. 045-212876.
Jonge Amazone PAPA-
GAAIEN, Kakatoe's en
Dwergara's v.a. ’495,-. Al
onze vogels worden regel-
matig door een dierenarts
gekeurd. Vogel en dieren-
speciaalzaak John Essers,
J. van Vondelstr. 25, Molen-
berg-Heerlen. 045-710978.
Te k. weg. omst. TECKEL 5
mnd., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-725804.
VERMIST 26-8 poes grijs
tijger, rood halsbandje en
bel. Centr. Hoensbroek. Tel.
045-211125 Beloning.
Te k. binnen/buiten VOLIÈ-
RE en voer/drinkbakken. hx
dxb 65x95x200 cm. ’ 150,-.
Tel. 045-726151.
Te k. nest ROTTWEILERS
en nest Maltezers 04743-
-2303.
Goed tehuis gez.voor DUIT-
SE herder teef 31/2JrJ 125,-
-met stamb. 045-258299
Te k. nest X MH pups moe-
der Seba dochter van Iron 4
eert. met lof van de heer T
van Zoest en dochter van
Linda van de heer J Basstra.
Vader van de pups Berry
van de H. Hogeling. PH 1
-434 kamp 1985 HP2 475
objekt 354 Ned. Kamp.
1989. Tel. 045-724852.
RADHONDJES puppies van
Heidewachtels, Rottweilers,
Collies, Spaniels, Welsh
Terriërs, Schipperkes,
Keeshondjes, Boxers, La-
bradors, West Highland ter-
riërs, Tekkels, Malthezers,
Pekineesjes, Yorkshire ter-
riërs, Poedels en leuke bas-
taardhondjes. Ook alle hon-
de-artikelen. Lochterweg 8
Budel Schoot (achter Weert)
Tel. 04958-1851. Dinsdag
gesloten.

Te koop VOILIERE m. vo-
gels en toebehoren ’ 150,-.
Tel. 045-254401.
Te koop Schotse TERRIER-
PUPS m. stamb. ingeënt en
ontwormd. Tel. 045-353589.
Te k. weg. omst. draadhar.
FOX TERRIËR 4 mnd oud,
Kakertsweg 156, Kakert/
Landgraaf 045-312628.
Te koop WELSH Pony.
Vaesrade 78 Nuth.
Te k. bruin DWERG-
POEDELTJE, ontw. Tel.
04754-86977.
Te k. PONY'S en siergieten.
Tel. 045-751539.
Tek. gevr. div. soorten grote
PARKIETEN. Tel. 045-
-453461
Te k. jonge Mechelse HER-
DERTJES 6 weken vader,
moeder eert. lof. Burg. Cus-
tersln 13, Nieuwenhagen.
045-310767.
Te k. zeer mooie POESJES
6 wkn. zindelijk ’ 25,-. Tel.
04490-19647.

Te k. nog een zeer mooi«
ROTTWEILER, teefje, rh
stamb. 9 wkn. oud a ’ 500,^ I
Tel. 045-222838.

H 1 ........ :Si.
In/omde tuin

Houth. IMPREG, In de Cr_ ,
mer 104, Hrl., 045-7516811voor uw druk geïmpregneerd
de en op maat gezaagde
planken, palen, schermen,
nwe. en gebr. biels, rolbor
ders enz. Bez. mog.
Betonklinkers, grindtegels d
andere sierbestrating, oot
tuindecoraties. CREUGER-
Beton, Economiestr. 46
Hoensbroek. Tel. 049
213877. 1
1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl-
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178
Te koop TUINHUISJE v. g?
galv. platen. Hxbxd 2,5x3x2
Vr.pr. ’700,-. Tel. 04$
411554/414109.

Opleidingen
Binnenkort starten in Venlo, Sittard en Maastricht

weer de opleiding voor:
* Basiskennis Boekhouden ,

* Praktijkdiploma Boekhouden
* Moderne Bedrijfsadministratie

*SPD
* PD Maketing, NIMA-A

U kunt nu inschrijven. !Bel: voor gratis prospectus 077-510111 studieleider, ,
013-368645 secretariaat ,

Bedrijfshogeschool Katholieke ]
Leergangen. Tilburg. j j. Laatste week!!!
Dansen

leer je pas goed bij
Danscentrum Weisscher

F.D.0.-gediplomeerd ;
Lid van F.D.0., N.8.D., 8.U.L.D.0., N.R.R.A., N.A.D.B- i

Wij starten begin september in »
Geleen, Sittard, Nuth,
Treebeek, Brunssum

met cursussen in: 'stijldansen, rock 'n roll, disco.
Ook 40 plus (gehuwde) parencursus stijldansen.
Onthoudnummer: 04493-4343 .

Cursus Filosofie
1e jaar: - Denken van kinderen - Mythisch denken- wijsgerige kernbegrippen.

2e jaar: - Grote denkers uit heden en verleden.
3e jaar:- Speciaal thema. Dit jaar:Kunstmatige intelligentie
Inschr. op aparte onderdelen is mogelijk. Tel. 045-712106:

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

ASR-therapie
deeltijd opleiding tot ASR'

therapeut.
Gratis informatie bij

Stichting
Academie-Plato
Tel. 074-425290, Postbus'

562, 7550 AN Hengelo (Qvj
Voor Piccolo's

zie verder, pagina 24 .
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Vandaag viering van zestigjarig beslaansfeesl 'VerenigdPolen'

Avond zonder verdriet
om verloren vaderland

in Zuid-Limburg uitstekend
naar mijn zin en zal nooit klagen.
Het bestaan van diverse Poolse
verenigingen maakt het verblijf
in Hoensbroek nóg aangenamer,
want een Pool klampt zich vast
aan zijn eigencultuur. Vandaag 2
september wordt dan ook een
bijzondere dag voor de Polen in
Hoensbroek. Zeker voor de eer-
ste generatie die naar Nederland
kwam. De meeste oprichters zijn
bijna negentig jaaren zullen een
volgend jubileumnaar alle waar-
schijnlijkheid niet meer meema-
ken. Daarom heeft de Verenigde
Polen alles in het werk gesteld
om er iets moois van te maken
met een feestelijke eucharistie-
viering, zang, folklore en dans."

Madonna
Polen zonder Zwarte Madonna is
als Maastricht zonder Sterre der
Zee.
Voor deze verering in het land
van Walesa kunnen de Polen en

wat brood. Dat trieste beeld ziet
Maria Perczak dikwijls voor
ogen. „Ik hebregelmatig contact
met familieleden in Polen. Tel-
kens weer die klaagzang. Voor
een paar winterschoenen moet
men drie weken werken. Als zij
een kilo tomaten kopen, is er
geen geld meer voor brood, vlees
en andere levensbehoeften. Ik
zou het zo graag anders willen
zien, maar voorlopig komt er
geen verandering in. Vorige
week heb ik nog via de telefoon
gesproken met mijn zus in Po-
len. Zij had vanaf 's morgens zes
uur in de rij gestaan voor een
bakkerij. De mensen stonden
zelfs op de straat. En dan maar
hopen dat de vrouw of de mijn-
heer vóór je niet het laatste stuk-
jebrood krijgt."

door hans rooijakkers
HOENSBROEK - Maria
Perczak is een van de laat-
ste nog in leven zijnde Po-
len, die omstreeks 1930 naar
Nederland kwamen. Zij
maakte zowel de bloeiperio-
de van de 'Verenigde Polen'
mee als de niet af te keren
verwatering. „De dansavon-
den en de schitterende folk-
loristische- en culturele bij-
eenkomsten in een zaal aan
de markt in Hoensbroek
zijn blijvende herinnerin-
gen. Op zon dagen ben je
met Polen onder elkaar en
dan vergeet je even de ver-
velende situatie in het va-
derland".

Dan is het even stil.Zij praat niet
graag over de ellende in Polen.
Daar wordt de 82-jarige Maria
heel erg verdrietig van.

toeristen terecht in Czestocho-
wa. Daar hangt sinds 1382 in een
klooster een kolossaal schilderij
van de Zwarte Madonna.
„Ik heb gehoord dat het daar heel
mooi moet zijn", merkt Frans
Walkowiak op. Hij is voorzitter
van de 'Verenigde Polen' en
raadslid in de gemeente Heerlen.
Alleen maar van gehoord?
Walkowiak, aarzelend: „Inder-
daad. Ik ben nog nooit in Polen
geweest. Tot vervelens toe kreeg
ik van mijn Poolse ouders te ho-
ren dat ik daar weg moest blij-
ven. Ik heb daar tientallen jaren
meekunnen leven. Maar nu is de
drang onweerstaanbaar. Ik wil

alles met eigen ogen waarnemen.
In 1991 maak ik een meerdaagse
rondreis door Polen en zal onge-
twijfeld een bezoek brengen aan
de bedevaartplaats Czestocho-
wa."
Zijn heimwee naar Polen, inclu-
sief de Zwarte Madonna wordt
intussen 'afgekoeld' door af en
toe een bezoek te brengen aan de
kerk Mariagewanden in Hoens-
broek. Vanaf 195° hangt daar
ook de Zwarte Madonna. Ge-
schilderd door een Pools-Hon-
gaarse kunstenaar op doorreis-
Voor Polen die in deze regio hun
tweede vaderland hebben ge-
vonden.

Feestprogramma
Zaterdag 2 september: 15.00 uur
mis uit dankbaarheid in de kerk
van Mariagewanden te Hoens-
broek die wordt. gecelebreerd
door mgr. Juliusz Janisz (pause-
lijk adviseur in Den Haag), dr. G.
Okroy (hoofd van de Poolse mis-
sie in Nederland) en St. Nowak
(pater provinciaal). Zangvereni-
ging 'Wesoly Tulacz' (Pools voor
'De Vrolijke Zwerver') luistert de
mis op. 16.30 uur: koffietafel in
gemeenschapshuis Mariarade
(Op de Weyenberg 11). En van
17.45 tot 18.45 uur receptie met
huldiging van jubilarissen. Van-
af 19.00 uur folkloristisch zang-
en dansprogramma m.m.v. zang-
vereniging 'De Vrolijke Zwer-
ver', dans- en zangvereniging
'Syrena', het mannenkoor
'Hoensbroeck'. En nog een ver-
rassing.

De grote winkels voor de buiten-
landers en nog geen honderd me-
ter verderop staan de Polen uren
in de rij voor een stukje vlees of

Koningin
Teresa Buchwald is al twaalf jaar
secretaresse van de 'Verenigde
Polen. Zij keerde in 1972 haar
geboorteland de rug toe. „Toen
ik zeventien jaar geleden naar
Nederland kwam, wist ik niet
wat ik zag. Ik voelde mij als een
koningin. Geen armoede, geen
nood. Veel welvaart. Ik heb het

Muziekstraatdag in Hoensbroek
HOENSBROEK - De Muziekschool
Heerlen start haar bijdrage aan de
'Heerlense Zomer' zaterdag in het
centrum van Hoensbroek. Leerlin-
gen zullen in duetten en andere en-
sembles op diverse lokaties 'leven-
de' muziek uitvoeren. De Big Band
van Harrie Lambrichts zal vanaf de
kiosk op het pleintje zorgen voor
swingende muziek.

Deze muziekstraatdag in Hoens-
broek valt samen met de grote kin-
der(rommel)markt in de Kouven-
der- en Hoofdstraat. Niet toevallig
overigens omdat die koppeling vo-
rig jaarvoor succes zorgde.

De volgende week zaterdag, 9 sep-
tember, is het centrum van Heerlen

aan de beurt. Parallel aan de mu-
ziekstraatdag is hiereen grote feest-
markt op de Bongerd, de bestor-
ming van de Schelmentoren en het
traditionele planten van de vlag op
de Pancratiustorem Het evenement
in Hoensbroek begint om 13.30 uur
en eindigt om 15.30 uur. In Heerlen
starten de muzikanten volgende
week om 14 uur.

De Seniorenraad is een brede verte-
genwoordiging van Heerlense
ouderen, met drie leden van de Al-
gemene Nederlandse Bond van
Ouderen (ANBO), de Katholieke
Bond van Ouderen (KBO) en de
Vereniging van Heerlense Ouderen-
organisaties (VHOO). Een lid vaar-
digen af de vakbonden FNV, CNV
en Nuie BLHP. De directeur van de
Federatie Welzijnswerk Ouderen
(FWO) is adviserend lid, de heer
P. van der Hijden onafhankelijk

Samenstelling

De seniorenraad is een stichting die
zich ten doel stelt advies Uit te bren-
gen aan de gemeente en particuliere
instellingen over zaken op het ge-
bied van het ouderenwerk. Daar-
naast onderzoek laten verrichten ter
bevordering van de positie van
ouderen op het gebied van huisves-
ting, verkeer en veiligheid etcetera.

bioscopen
HEERLEN

Royal: The adventures ofBaron Münch-
nausen, dag. 15 18.15en 21 uur. Loek up,
?a 23.30 uur. Rivoli: License to kill, dag.
14.30 17.30 en 20.30 uur. Maxim: The na-
*ed gun, dag. 15.30 18.30 en 20.30 uur.
"5: Lethal Weapon 2, dag. 14.30 19 en
«115 uur, za zo ook 16.30 uur. K-9, dag.
<* 18.30 en 20.45 uur, za zo ook 16 uur.«ilde harten, dag. 14 18.45 en 20.45 uur,fc* zo ook 16 uur. Roadhouse, dag. 14.15W en 21.15 uur, za zo ook 16.30 uur."hree Fugitives, dag. 18.45 uur, za zo°°k 17uur, vr ma di do ook 14uur. Rain-"nan, dag. 20.45 uur. Platvoet en zijn
vriendjes, za zo wo 14 en 15.30 uur. De
°P«egel: Bird, vr t/m di 21 uur. Love is a'atwoman, za op Campus Niger 22 uur.

SCHAESBERG
License to kill, vr t/m wo

uur. Dead Bang, vr t/m zo 23 uur.
MAASTRICHT

"ïabi: The adventures ofBaron Münch-
"?usen, vr t/m zo 14.30 18 en 21 uur, ma
£l do 21 uur, wo 14.30en 21 uur. The na-Ked gun, vrt/m zo 18.30 en 21.30 uur, vr
°°k 14.30, ma t/m do 21.30 uur. Taran en
jj? toverketel, za zo wo 14.30 uur. The
farate Kid 3, vrt/m zo 14.30en 18.15,wo14-30 uur. Scandal, dag. 21.30 uur. Li-
Sense to kill, vr t/m zo 14.30 18.15 en

uur, ma di do 21.15 uur, wo 14.30
jjl 21.15 uur. Cinema-Palace: Lethalweapon 2, dag. 18.30en 21.30 uur, za zo°°k 14.30 uur. Wilde harten, dag. 18.30
*"> 21.30 uur. Roadhouse, dag. 21.30 uur,
j!r t/m zo ook 18.30, za zo ook 14.30 uur.gilman, ma t/m do 18.30uur. Platvoet?n zijn vriendjes, za zo 14 en 15.30 uur.Mimière: Het rode korenveld, dag. 20 en« uur. De Illusionist, za di do 21 uur.i*s Vacances de M. Hulot, zo wo 21 uur.
*Ne Navigator, vr ma 21 uur. Kinder-
'"nhuis Zoem: De familie Robinson, zo14 uur.

GELEEN
*°xy: Roadhouse, vr t/m wo 20.30 uur,

'° ook 15 uur. Studio Anders: Three fu-f «ves, vr t/m wo 20.30 uur, 1o ook 15"ur.

exposities
HEERLEN

galerie Signe, Litho's van Bram van
velde. T/m 10/9. Thermenmuseum, Co-rlov.allumstraat 9. Thermen en badge-
wuiken in de Romeinse tijd. T/m 1/10,"Pen di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
"Ur-De Spiegel, Akerstraat 88. Staal-
extielpiastieken en schilderijen van

__. Peulen. T/m 19/9, open vrij t/m di«1-01 uur. Welterhof. Werk van Marlies
_n ns en Thea Pagen- Van 11/9 t/m
J; 10. open dag. 9-21 uur. Limburgse
yolkssterrenwacht, Schaapskooiweg
Va vuurpijl tot ruimteschip. Vanaf*s. open di t/m vr en zo 13-17 uur, di enYX ook 19.30-22 uur.Kasteel Ter Worm.«erk van Jacqueline Klinkers en Ru de
vries. Za 23 (14-19 uur) en zo 24/9 (10-19
uur).

HOENSBROEK
gasteel Hoensbroek. Werk van Alfonsstadhouders. Gedurende de zomerda-gen, open dag. 10-17 uur. ABN Bank,» oto s van Gijs van Gent.T/m 13/9, openma t/m vr 9-16 uur. Bibliotheek, Foto'svan Margreefßerkhout. T/m 14/9. Gale-rij Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Man-tred Hürlimann. T/m 24/9, open wo, do,za en zo 13-17 uur, vr 13-20 uur.

KERKRADE
Botanische tuinen, Beelden van Wimfcteins.

NUTH
Atelier Vinken, Stationsstraat 282.
Werk van Johan van Hoof en Martin
Klaaszen. T/m 7/9, open di t/m vr 9-18uur, za 9-17 uur. Bibliotheek, Beeker-
straat 10. Foto's van Maria Paas. T/m«". open ma, di, wo en vr 14.30 t/m 18Uur, wo 10.30 t/m 12uur, vr 18.30t/m 20uur.

MAASTRICHT
Bonnefantenmuseum. Retrospectieve
in .m van Velde- T/m 3/9, open di t/m vr
«.-17 uur, za en zo 11-17 uur. Galerie*lgnature, Kapoenstraat 24. Permanen-
i<_ fxpositie van steeds wisselende ob-jecten. Open wo t/m vr 13-18 uur, za 13-

-* "ur. Galerie Bauxiet, Herbenus-39. Werk van Toon Truyens, Mar-
J*' Hermans, Ger Pirson en Raymond
«irrer. Open do t/m zo 13-17 uur.H? ap ns gouvernement, Vrijthof 18. 18--e i_euws zilver en pertretten van Ronn_aa ■ Tijdens zomermaanden,

zae_W014"17 uur-do 10"13en 14"17uur'
In» , 3 uur- Rabobank, Boschstraatèi_. Werk van Hans Lemmens. Tot
«id augustus, open tijdens openingsu-
j?n bank. Winkelcentrum Brusselse
t/rrPn' Werk van Thea Welters. Van 2/9
v_. . open daS- 12"17 uur Rijksuni-
t_T , U' Bonnefantenstraat 2. Jezuïe-
h_ C_ ectie-T/m 30/9-Kamer vanKoop-«idel, Het Bat 2. Schilderijen van
8 _. Postma- T/m 16/1 . open ma t/m vr
,£" t/m 16 uur. Galerie Artisart, Grote
_,«. ht 43- Werk van Hans Hansen. T/mle'. °Pen di t/m za 13.30-17.30 uur. Ga-"le Anny van den Besselaar, Tafel-
j ""aat 6a. Zeefdrukken vanAnny en Wil-Drord van den Besselaar. T/m 3/9, open
s. «m zo 11-17 uur. Expositiecentrum
imera, Bogaardenstraat 40b. Grafiek'anifestatie Maastricht. T/m 24/9, open

Uü 'S vr 13-3«-18 uur, za en zo 13.30-17
i,„ ■Europees Instituut voor Bestuurs-
puntJe, OL Vrouweplein 22. Werk vanaso. Van 15/9t/m 20/10, opendag. 11-17
„"„" Galerie Dis, Tafelstraat 28. Glasan Durk Valkema. Van 2/9 t/m 27/10,
Jjenwo t/m zo 13-18uur. Galerie Wolfs,
B°ogbrUgstraat 69. Werk van Gertrude
14Ï_r' Van 9/9 Vm ln0' oPen wo en vr
Kl "do 18"20' za 10-17 en zo 13-17 uur.
j*r -engalerie, Vrijthof 35. Werk van
v_. .d s°nier. Van 2/9 t/m 30/9, open
j» t/m za 13-18 uur. Stichting Plons,
j^nabastion 52. Werk van Jacqueline
2o i?Sen- Van 15/9Vm 1/10'°Pen do tlmlaai . 7 uur- Gouvernement, Limburg-
V_ _ De vlaS dekt de lading. Van 8/9« *10, open ma t/m vr 9-17 uur.

«J"" ._ Regioredactie
°ostelijk Zuid-Limburg

Voorklachten
over bezorging
© 045-739881

Kantoor Heerlen® 045-739284
Wim Dragstra
® 045-710317
E,nile Hollman® 045-422345
Hans Rooijakkers
® 045-714876
Hans Toonen, chef
«045-425335
gehard Willems
«04406-15890
Kantoor Kerkrade® 045-455506
Joos Philippens

5®04455-2161

Seniorenraad; nieuw
fenomeen in Heerlen

Van onze verslaggever

HEERLEN - De seniorenraad
van de gemeente Heerlen past
in het beeld van een vergrij-
zende maatschappij waarin de
overheid steeds meer taken
naar de ouderen zelf door-
schuift. De seniorenraad kan
helpen bij het opkomen voor
de belangen van ouderen. Dit
zei wethouder Jos Zuidgeest
bij de installatie van de raad in
Heerlen, voor die stad een
nieuw fenomeen.

voorzitter.
Zuidgeest beloofde de raad alle ge-
wenste en benodigde informatie te
zullen verschaffen. Over de wijze
van adviseren richting gemeente

moeten nog nadere afspraken ge-
maakt worden. De Seniorenraad,
die bezig is met het opstellen van
een werkplan, krijgt een eigen bud-
get.

Eremedaille voor
Harrie Defauwes

" Ter gelegenheidvan zyn veer-
tigjarig dienstverband bij waren-'
huis Schunck in Heerlen heeft
Harrie Defauwes uit Schin op
Geul gistermiddag de eremedail-
le in zilver, verbonden aan de
orde van Oranje-Nassau, ontvan-
gen.
De onderscheiding werd hem in
het Baronhotel te Heerlen uitge-
reikt door Valkenburgs burge-
meester Paul Gilissen.
De heerDefauwes heeft als deco-
rateur een creatieve bijdrage ge-
leverd aan het imago van
Schunck. In zijn woonplaats
Schin op Geul is hij al meer dan
veertig jaar lid van het mannen-
koor Inter Nos.
Dit jaarviert hij ookzijn zilveren
jubileum als bestuurslid van het
Groene Kruis. Verder is hij lid
van de kunstkring Henri Jonas.

per persoon

Ridderorde (1)

" De heer R. Logister uit Land-
graaf kreeg gisteren uit handen
van burgemeester H. Coenders
de versierselen uitgereikt beho-
rende bij zijnbenoeming totRid-
der in de Orde van Oranje Nas-
sau. Logister kwam in 1952 in
dienst van de gemeente Schaes-
berg als bouwkundig opzichter.
In '65 werd hij in die gemeente
directeur openbare werken en
bedrijven, welke functie hij tot 1
januari '82 vervulde. Met ingang
van die datum kreeg hij de lei-
ding van de hoofdafdeling
grondgebiedzaken van de nieu-
we gemeente Landgraaf. In die
functie gaf hij niet alleen leiding
aan een 'zware' afdeling, maar
was ook zeer nauw betrokken bij
belangrijke ontwikkelingen in
Landgraaf.

Ridderorde (2)
" Tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau werd gisteren be-
noemd de heer F. Eurlings. De
60-jarige Landgravenaar nam op
1 september officieel afscheid
van de gemeente Landgraaf. In
'52 trad hij als schrijver in dienst
van de voormalige gemeente
Schaesberg. Vier jaar later werd
hij benoemd tot plaatsvervan-
gend chefvan de afdeling finan-
ciën. In 1977 volgde zijn benoe-
ming tot loco-secretaris en belast
met bijzondere opdrachten. Bo-
vendien was de heer Eurlings ca-
binetschef. Na de herindeling
werd hij chef van de hoofdafde-
ling financiën en economische
zaken.

Afscheid pater
Sjef Moonen
" Op sobere wijze nam pater
Sjef Moonen deze week afscheid
van familie, kennissen en mede-
werkers van het Missiehuis inCadier en Keer. De missionaris
vertrok weer naar Ghana.
De in Nuth gehoren pater Moo-
nen deed een dringend beroep
op de Zuidlimburgers om hem te

" Burgemeester Gilissen van Valkenburg overhandigt
Harrie Defauwes de eremedaille in zilver.

# R. Logister neemt de ridderorde in ontvangst.

" Burgemeester Coenders reikt de heer F. Eurlings de ver-
sierselen uit behorend bij benoeming tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. Foto's: FRANS RADE

helpen bij de aanschaf van een
kleine truck. Moonen was jaren-
lang kapelaan in Hulsberg en is
nu coördinator opleidingen reli-
gieuzen in Ghana.
Na zijn gymnasiale opleiding
moest pater Sjef Moonen naar
Rome om zich verder te bekwa-
men in de theologie. Later do-
ceerde hij aan het seminarie van
Aalbeek en was als 'hulpje' kape-
laan in Hulsberg. Op het moment

dat hij als docent in de VUT zou
gaan, ging pas zijn hartewens in
vervulling. Hij kon en mocht
naar Ghana om daarde opleiding
van inlandse religieuzen te coör-
dineren.
Giften voor de kleine truck kun-
nen overgemaakt worden op
bankrekening: Prokuur Afri-.
kaanse Missie: AMRO Ooster-
beek 40.06.14.030. t.n.v. Missie
Moonen.

'Zomerse'
poëzie

HEERLEN - In het kader van dt
Heerlense Zomer zijn er van
daag, zaterdag, vanaf 14.00 uui
poëtische voordrachten en dis
cussie in de aula van de Openba
re Bibiliotheek in Heerlen. Deel
nemers onder andere: Janna Be
ranova, JulianWith, Toon Brulin
en Ton van Reen. Het motto is:
'kunst en bevrijding. " Wethouder Jos Zuidgeest (links boven) met de leden van de

onlangs geïnstalleerde Seniorenraad in Heerlen.
Foto: DRIES LINSSEN

Ruim zestig jaar geledenkwam de Poolse emigratienaar Nederland goed op gang. Op zoek naar een
betere toekomst streken veel Polen „eer in de provincieLimburg. Want daar konden zij volop aan
de slag in de mijnen. Om de Poolse cultuur in stand te houdenen deonderlingecontacten nietverlo-
ren te laten gaan,werden tussen 1920en 1930een handvol Poolse verenigingen opgericht in Heerler-
heide, Brunssum en Hoensbroek. Er ontstonden gymnastiek-, zang-, toneel-en folkloristische groe-
pen. In Hoensbroek trokken deze clubjes op met deBarbarastichting, de vrouwenvereniging en de
werkgroep 'Moeders van deRozenkrans. En in 1929 gingen zij eensgezind op in de federatie 'Ver-
enigde Polen. Ook de Paus verleende toentertijd alle medewerking en zorgde ervoor dat in de
Oostelijke Mijnstreek steeds een Poolse priester aanwezig was, die speciaalvoor dePolen aan ziel-
zorg deed.
Vandaag, zaterdag 2 september is het precies zestig jaar geleden dat de federatie 'Verenigde Polen'
werd opgericht. Dat feest wordt om meerdere redenen groots gevierd. Een gepaste gelegenheid om
eens stil te staan bij een grote groep mensen, die deellende in hun eigen land niet meer konden aan-
zien en emigreerden. Over hoop, geluk maar ook angst en onbegrip. Over de bijna uitgestorven eer-
ste generatie en de gevoeligenaweeën bij dePoolse kinderen, die in Zuid-Limburgwerden geboren.
Zij weten alleen via de televisie, deradio, 'van horen zeggen' en af en toe brief hoe hun verlaten va-
derland eruit ziet.

mmmmmmmmwmmmmm ij
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# Bijeen voor de Zwarte Madonna in Hoensbroek: staand het bestuur van defederatie
'Verenigde Polen' (y.1.n.r.) penningmeester Jozef Gnutek, secretaresse Teresa Buchwald-
Waldoch en voorzitter Frans Walkowiak. Zittend de 82-jarigeMaria Perczak.

Foto: WIM KÜSTERS

ontmoeting l____S_______
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Opleidingen

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 avondcursus
chauffeursopleid. 28-9-'B9.
PIANOLESSEN v. jong en
oud. Michel Erens gedipl. le-
raar tel 045-425297 Heerlen
Zin in PIANOLES? ’40,-
-per maand, tel. 045-211227.
SPAANSE les voor begin-
ners, gevorderden en Con-
versatie. Tel. 045-418971.
Deskundig advies en bege-
leiding bij leer/gedragspro-
blemen, school/beroeps-
keuze. Praktijk TUMMERS.
Tel. 045-272677.
Studiebegeleiding, bijles of
conversatieles. Educatief
centrum de HORIZON. Inl.
045-741102 b.g.g. 045-
-210541. ,
PIANOLES v. gedipl. doe./
conc. pianiste. Bel v. info.
045-424432.
Te k. compl. STUDIEBOE-
KEN PDB mcl. uitw. Itste dr.

’ 100,-. tel. 045-221505.

Huw./Kennism.

Partner Consult
Adviesburo v. partnerkeuze

in Zuid-Nederland. HBO/
Acad. of vergelijkbaar nivo.

Postbus 443, Heerlen.

____R___
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M. Schiks, 045-740088 U

hebt een drukke werkkring
vrienden en interessante

hobbies maar u mist dieene
partner in uw leven. U kiest

niet voor toeval, wel voor
doelger. zoeken. Brochure!

Zoekt U een ser. relatie bel
dan 045-211948 Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
Tot ziens zaterdag of zon-
dag in de Kelderbar LA
CHALET in Treebeek. Op
onze gezellige dans- en
contactavond Chalet Tree-
beek, Komeetstr. 25a Tree-
beek. Tel. 045-211375.
FEEST!! Op Vrijdag? Dan in
de kelderbar "La Chalet" in
Treebeek. Consumpties
naar hartewens, inclusief
boerenbuffet, koud- en
warm buffet all-in ’ 35,- p.p.
Vraag vrijblijvend inlichtin-
gen Chalet Treebeek, Ko-
meetstr. 25a, Treebeek. Tel.
045-211375.
ZAKENMAN goede ver-
schijningzkt. j.vrouw tot 35 jr
liefst met 1 of 2kind. Br.o.nr.
B-1705 LD. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
ledere vrij-, zat-, zond- en
maandag Dansen voor het
iets oudere publiekv.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.
Geh. vrouw zoekt leuke
VRIENDIN tot 45 jr. Br.o.nr.
B-1799 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
"PARTNERS-TRUST",
huw.-relatieburo. Info: 045-
-210627.
WEDUWNAAR 56 jr., zond.
kind., vaste baan, i.b.v. eig.
huis, auto, z.k.m. repres.
vrouw tot 50 jr. om eerlijke
rel. op te bouwen. Br.o.nr.
B-1801 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Nette alleenstaande vrouw
35 jaar, zoekt enkele leuke
VRIENDINNEN uit goed mi-
lieu, die graag 1x p/week
mee' gaan dansen, (niet
lesb.) Woon zelf in Simpel-
veld. Br.o.nr. B- LD Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
J.man, 32 jr., vaste baan, z.
k.m. j.VROUW tot 32 jr., kind
geen bezwaar. Br.o.nr. B-
-1819, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Leuk STEL 30ers, zak. mil.,
zkt. kerm. mak. met dito om
af en toe een parenclub te
bezoeken. Br.o.nr. B-1820
LD., Postbus 3100, 6401
DP, Heerlen
leder weekend voor elk wat
wils, gezellig vertoeven en
dansen in Café dancing
WINDROSE, Akerstr. Noord
150, Hoensbroek.
DAME integer., 51 jr., slank
zkt. partner voor eerlijke re-
latie. Lft. tot plm. 55 jr., HBO
opl. van goed milieu. Br.o.nr.
B-1830 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.
Man 47 jr. 1.60 m zou graag
in kontakt komen met lieve
VROUW. Ik heb, zo men
zegt, 'n hoop liefde en
warmte in huis en wil dat
graag met jou delen. Ben
eerlijk en trouw. Wie schrijft
mij? Br.o.nr. B-1831, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Zat. 2 sept. dansavond voor
ALLEENSTAANDEN in Ca-
fé The Corner, Sittarderweg
114, Heerlen. Aanv. 20.30 u.
Bew. verpl. Het Bestuur.
Zoek (t) u/jij een vriend(in)?
Word(t) lid van de Christe-
lijke KORRESPONDENTIE
Klub. Voor meer informatie:
Postbus 392, 2130 AJ
Hoofddorp.

Duitse man 40 jr. z.k.m. lie-
ve VROUW tot 45 j. om een
echte fijne relatie op te bou-
wen (huwelijk) ben i.b.v. ei-
gen huis, auto en een vaste
baan! Br.o.nr. B-1836 LD
PB 3100, 6401 DP Heerlen.
Charmante VROUW, mid-
den 30, fin. onafh. zoekt: ka-
meraadschap en liefde,
maar met behoud van eigen
zelfstandig).., om interesses
en toevoegingen welkom te
delen. Welke lange slanke
man tussen 35-45 jr. wil dit
ook? Dan schrijf mij, een fo-
to erbij is leuk. Br.o.nr. B-
-1838, L.D., Postb. 3100,
6401 DP Heerlen.
Voel ik me ALLEEN? Kom
nou ik ontmoet zoveel men-
sen maar toch mis ik die ene
(man) die gevoelig en niet
onaantrekkelijk is en die het
leuk vindt om samen van el-
kaar te genieten, elkaar te
helpen groeien en respect,
om onze eigenh. en verder
alles te doen wat wij leuk
vinden. Ik, vrouw, wed. 40
plus, leuke baan, leuk huis,
leuke kinderen (uit huis)
maar wil graag méér. Her-
kenning? Schrijf dan, fo-
tootje welkom , ook retour.
Liefst niet ouder dan 50 en
kleiner dan 1.75 m. Br.o.nr.
B-1840, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Ben jij op zoek naar een
nieuwe vast relatie? Met een
beetje geluk vinden we el-
kaar op deze manier. Spon-
tane sport, slanke akt. j.man
40/1.76/68 vol leuke ideën
zoekt een ongebonden
JONGEDAME die dit aan-
spreekt! Br.o.nr. B-1841 LD
PB 3100, 6401 DP Heerlen.
Sympathieke man 45 jr.,
jong en blond zkt. een lieve
vrouw voor een vaste re-
latie. Br. worden op ere-
woord diskreet beantw. o.nr.
B-1845 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
AUeenst. heer 53 jr. uit gd.
mil. huiselijk en een veelzij-
dige belangstellig zou gaar-
ne in contact komen met
nette VROUW, om samen
via vriendschap, vertrou-
wen, respect en liefde een
eerlijke relatie op te bouwen.
Br.m tel. nr. e/o adres wor-
den vanzelfsprekend diskr.
beh. Br.o.nr. B-1846 LD
PB 3100, 6401 DP Heerlen.
Rustige, sportieve man,
midden 50, H.8.0., zoekt
gezonde vrije vrouw; uitslui-
tend M.8.0./H.8.0. niveau.
Br.o.nr. B-1852 L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP, Heerlen
Alleenst. WEDUWE zonder
kinderen, goed karakter,
vrolijk v. aard, zk.m. heer
72-76 jr., beidezijds waar-
dering, respect en begrip
voor een fijne blijvende
vriendschap. Br.o. nr.B-
-1851 Limb. Dagbl., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Gesch. man 43 jr. zkt. ken-
nism. met VROUW (30-45
jr.) Br. m. foto o.e.ret. Br. o.
nr. B-1856 LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Weduwn. niet onbemiddeld,
zoekt kennismaking met
sport, opgewekte WEDU-
WE, lft. plusm. 60 j. Br.o.nr.
B-1857, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Leuke sportieve jongen,
goodlooking 30 jr., 1.78 m,
woonachtig M-Limburg z.k.
m. een aantr. spont. VRIEN-
DIN. Lft. tussen plusm. 21-
-28 jr. om samen een fijne
warme gezelligerelatie op te
bouwen. Alle brieven liefst
m. foto, krijgen beslist ant-
woord. Br. o. nr. B-1858 LD,
Postb. 3100, 6401 DP Hrl.
Nette wed. 60 jr. eigen wo-
ning, financ. onafh. zkt. ken-
nism. m. ser. HEER. Br.o.nr.
B-1860 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
J.MAN 24jr. zkt. ser. kennis-
mak, met j.vrouw t/m 30 jr. i.
b.v. woongel. en baan, kind
geen bezw. Br.liefst met foto
Br.o.nr. B-1861, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
ALLEENSTAANDEN:
Werkgroep 't Guliks-Hoes,
Hoek Agricolastraat-
Ophoven 1 Sittard, organi-
seert iedere zondag een
dans- en contactavond. Be-
wijs verpl. Inl. 04490-47962.
Goed uitz. alleenst. VROUW
60 jr. zoekt kontakt met al-
leenst. vrouw v. gezellige
vriendsch. n. lesb. Voor
goed gespr. wandelen klei-
ne afst., winkelen en het ge-
zellig maken thuis. 8r.0.n.r
81867, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
All. gepens. Zakenman
(1.78m) eigen app. C-Hrl.
zkt. vrolijke slanke repres.
DAME (60-65 jr.) voor ser.
lat-relatie, samen winkelen,
fietsen, autorijden en sfeer
in huis brengen. Br.o.nr.
B-1868 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Gesch. man 54 jr. zoekt leu-
ke VRIENDIN, 48 tot 56 jr.
om vaste rel. op te bouwen.
8r.0.nr.8-1869 LD Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
liefst met foto en tel.nr.
Wed. begin 60 zkt. dito
VRIENDIN voor goed ge-
sprek en gezel, om een-
zaamheid wat op te lossen
(niet lesb.) Br.o.nr. B-1871
PB 3100, 6401 DP Heerlen.
Vitale WEDUWE houdt van
natuur, dieren, muziek zkt.
weduwn., ouder als 65 jr. om
samen verder te gaan. Br.o.
nr. B-1872 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
VROUW, 52 jr. zoekt lieve
vriend of echtpaar. Br.o.nr.
B-1874 Limb. Dagbl. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Nette man, 44 jr., 1.65 m.,
spontaan, huish., vaste
baan z.k.m. lieve VROUW
(Ned.-Ind. type geen bezw.)
lft. tot 45 jr., om relatie op te
bouwen. Br.o.nr. B-1770,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Wedewn. 46 jr. HBO niv. zkt.
kennismak, met nette be-
sch. VROUW voor ser. rel.
Br.o.nr. B-1862 LD, Postbus
3100 6401 DP Heerlen.

Leuk jong PAAR z.k.m. an-
der leuk jong paar of vrouw
alleen (18 tot 35jr) 8r.1.m.f.
0.nr.8-1864, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Weduwe, 61 jr. zkt. gezel-
sch. v. DAME, zonder bij-
bed, voor dag. contact, om
samen een fijne tijd te
maken. Br.o.nr. B-1866
Limb. Dagbl. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
HEER, 56 jr. fin. onafhank.
zoekt kontakt met zeer be-
slist nette vrouw. Postbus
38, 6343 ZG Klimmen.

Erkende Huwelijksbureaus

Woont u in Limburg?
en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands grootste

relatieburo geeft u een grote kans van slagen. Wilt U meer
weten over de unieke werkwijze? U kunt geheelvrijblijvend

bellen met onze medewerkster in uw.omgeving
(ook 's avonds/weekend).

Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort: 045-740730.
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481.
Maastricht, mevr. Savelberg: 043-612291.
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554.

Roermond e.o. mevr. van Asten: 04759-2184.
Weert, mevr. Janssen: 04950-36337.

Stichting Centrum Europa
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, van WVC

Stichting Mens en Relatie
Postbus 5050, 6401 GB, Heerlen

JANNY 45 jr. Flinke kleine vrouw, verzorgd klassiek ge-
kleed, spontaan en sympathiek, zkt. fijne relatie om

samen een fijn leven op te bouwen, niet-roker 045-72653-
RONALD 27 jr. Aantrekkelijk j. man, goed gekleed, univ
opl. 1.75 m. intell. en boeiend persoon, zkt. vrouw met

eigen mening, reislustig en sportief 045-726539
CHANTAL 65 jr. Beschaafde, charmante vrouw met jeug-
dig uiterlijk, houdt vanr reizen en uitstapjes, fotograferen

en handwerken, zkt. man 045-726539.
DORETH 66 jr. Repr. zeer verzorgde vrouw uit acad. milieu

weduwe, vele hobby's, jong van uiterlijk en geest, zoekt
dito man. 045-726539.

DEZE EN VELE ANDERE INGESCHREVENEN UIT ZUID
EN OOST NEDERLAND ZOEKEN EEN PARTNER VOOF
EEN DUURZAME RELATIE. Reacties en info: 045-72653Ê

(Mevr. Luchtman) of 077-825386. Gratis brochure: Post-
bus 5050, 6401 GB Heerlen. Stichting Mens en Relatie is

erkend RvT, een extra zekerheid voor een zorgvuldige
werkwijze.

Persoonlijke bemiddeling. Hoog slagingspercentage!

Mode Totaal

Nieuwe rage in leer.
Dankers Rovan heeft het weer.

Lammy coats nu ’ 299,-
Suède jacks met gobelin ’ 179,-.
Suède jacks met franje ’ 199,-.

Leren broeken met veter nu ’ 269,-.
Dames en heren leren jacks nu ’ 299,-.

Piloten jacks nu ’ 399,-.
Baarle Nassau, Wever 4 (industrieterrein)

Tel. 04257 - 8960.
Info. Helmond, Hurksestraat 21,

Tel. 04920 - 22923.

Baby en Kleuter

Dino Kindermode
Schoolstr. 1, Oude Markt, Übach over Worms, Landgraaf.
Ter gelegenheid van ons 2-jarig bestaan geven wij op de

nieuwe winterkollektie
10 % Korting t/m 2 september.

o.a. de merken Portofino, Tampolina, Dixi-Mixi, Dino etc.
Maandag gesloten en vrijdag koopavond tot 20.00 uur.

Te k. ANWB Maxi Cosi
AUTOSTOELTJE ’120,-;
wipstoeltje ’ 35,-; 2 doop-
kleedjes ’ 75,-; noten ovale
salont. ’ 250,-. Tev. stenen
tuinbeelden. 045-752619.

BABYKAMER 2 drs. legkasl
commode, opzetkastje, ledi.
in wit, matrasje, dekbed,
kussentje, hoeslakens, o-
vertreksetje, voor ’ 450,-
Tel. 045-459570.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

K.H.o.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Kunststof ramen:
Gevelbekledingen?

Bel Renobouw BV. Markt 21a, Kerkrade.
Tel. 045-462700/457260: zaterdag tot 13.00 uur.

Voor al uw
grondwerk
Brespo BV

Heerlen
drainage

Opritten
klinkers/asfalt. Fundatie

grondboringen, licht sloop-
werk. Tevens
verhuur

minigraafmachines, grond-
dumpers, compressors,

sloophamers, tuinfrees, vuil-
waterpompen. 045-229797 /

06-52980718.
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.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
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

Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
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.
Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, gebr.
Veenstra Tel. 045-316238.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Kapper/Cosm.
Te k. BORSTELAPPARAAT
(v.schoonheidss.) m. Orion
Ijr ’ 650,-, make-up display

’ 200,-. Te1.04459-2685.
Wonen Totaal

Eikeh-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.
Te koop prachtig leren
BANKSTEL kl. roestbruin.
Koopje! Tel. 045-251305.
Te k. zwaar eiken BANK-
STEL i.z.g.st. 3-1-1. Tel.
045-443787
Te koop 3-dlg. eiken
WANDMEUBEL 243x60x
180 ’ 200,-, 04406-15219.

BANKSTEL eik ’ 275,-; eet-
hoek ’250,-; wandmeubel
eik. ’ 275,-; slaapk.compl.
’375,-. Kouvenderstr. 208
Hoensbroek.
GASFORNUIS ’ 95,- ijskast

’ 95,- wasautom. ’ 250,-
-video VHS Akai afst.bed.

’ 450,-. 045-725595.

Unieke kans
voor u spik-

splinternieuwe
Keukens

van modern tot klassiek
voor ongekend
lage prijzen
Meer dan 80 modellen op

liefst 1000 m2. Bijvoorbeeld

Prachtige
keuken in

landhuis stijl
afm. 270 m2mcl. werkblad

van ’ 4.652,-

-nu ’ 1.598,-
Luxe kook-
plaat met

oven
Met thermostaat, verlichting,

boven-onderwarmte van
’1.098,-

-nu ’ 498,-
Zanussi in-
bouw oven

Met thermostaat, verlichting,
grill van ’ 849,-

-nu ’ 298,-
-kom kijken!

Hom
Keukensuper
Bergerweg

51-53- Industrieterrein
Sittard

Let op
Zaterdag

2 september

Extra koop-
avond tot
21.00 uur.

Komt u ook?
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
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.
Voor een complete kollectie:
Bedden - matrassen - spira-
len - lattenbodems - water-
bedden - watermatrassen
en slaapkamers. HOWA
beddenspecialist M.Snijders
Nieuwstraat 12-14, Hoens-
broek. Tel. 045-212900.
Te koop eiken BANKSTEL
2-zits en 2x 1-zits, i.g.st., pr.
’275,-. Inl. 045-444117.
Te koop mass. eiken KAST
afm. 1.86 x 1.00 x 0.32. mtr.
Tel. 045-241632.
Zwaar eiken EETHOEK m. 6
eiken stoelen, vp. ’ 1.675,-.
Eiken bankstel m. kuipkus-
sens, als nw. vp. ’1.150,-.
Massief eiken salontafel vp.

’ 475,-. 045-323830.
I.v.m. verh. te k. prachtige
staande donk. eik. HAL-
KLOK met prachtige klank.
pr ’ 1.800,-tel. 045-316210
Te k. eiken BANKSTEL 3-2-
-1 en 1, Rothkransln. 31,
N'hagen/Landgraaf.
Te k. stalen 2-persoons
LEDIKANT met houten om-
bouw en nachtkastjes pr.
’350,-. Tel. 045-712014.
Fe k. ant. PIANO; ant. eiken
Holl. buffetkast m. gesl.
glas; oude trapnaaimach.;
Pendule Westm. si.; Bosch
koelk. rond mod.; car. Adria
305 SL '78; mod. essen
eeth. zwart en eiken dres-
soir zwart. 04490-34094.
Te k. moderne EETHOEK
met zwarte bekleding; ronde
tafel met glasplaat, tafel en
stoelen op chroomvoet; eet-
hoek van hout met stoffen
bekleding, uitschuiftafel. Te
bevr. na 18.00 uur tel. 045-
-417872.
Te k. compl. inboedel, eik.
BANKSTEL, eik. eethoek,
hoekbank, 2-zitsbank, 3-
dlg. kast. Tel. 045-418252.
Zelfgem. essen EETKA-
MERTAFEL, 80 cm br, 80
cm h, 2 m I, ’250,-. Tel.
045-224528.
Uw meubels binnen één
week nieuw bekleed. Belt u
vrijblijvend stoffeerderij
KLOPROGGE, Akerstr. 70,
Kerkrade-W. 045-412735.
Te k. aangeb. massief eiken
EETKAMER met uittrektafel,
wandmeubel 3 mtr. breed,
kleuren TV 61 cm beeld. Tel.
04498-51642.
Te k. Engels staande
JACHTKLOK (antiek) m.
jachttaferelen ’3.250,-, 4-
drs. kleerk. ’250,-, 1 pers.
bed m. matras, m. laden

’ 60,-, grenen eeth. tafel m.
2 banken ’ 150,-, kleingoed
half bontjasje grijs/zw. 42-44

’ 150,-Tel. 045-216886.

Te k. BANKSTEL 3-1-1 ei-
ken, met losse kussens en
salontafel. t.e.a.b. Tel.
04492-2457 na afspr.
Te k. eiken HUISKAMER-
TAFEL en 6 st., Milleveld 6,
Voerendaal. 045-751939.
Te k. complete WINKEL-
INVENTARIS, mcl. kassa.
Tel. 045-312507.
O.K. HAL. Deze week: Ba-
rok bankstel 'n juweel
’1795,- rustiek wandmeu-
bel blank eiken 350 cm br.
van ’7.000,- nu ’ 1.995,-;
Gelderse kolommenkast iets
buitengewoons ’ 3.995,-,
verder bankstellen en eet-
hoeken v.a. ’195,-; wand-
meubels v.a. ’295,-. Grote
keuze, spotgoedk. en inrui-
len oude meubels mogelijk.
O.K. Hal, Agnes Printha-
genstr. 22-24, Geleen-cen-
trum, vlakbij Alb. Heyn.
WANDMEUBEL essen te
koop. Tel. 045-444519.
In onze snuffelkelder de
leukste dingen veel! goed-
koper als op de rommel-
markt: o.a. Barok commode
eiken grote maat ’ 195,-;
massief eiken commode an-
no 1900 ’395,-; klassiek 2-
zits bankje, iets moois

’ 295,-; grenen rustieke
eethoek ’195,-; idem kast
’395,-, verder zeer aparte
Engelse eethoek, Biederm.
eethoek, schilderijen, spie-
gels, het is allemaal niet op
te noemen, maar alles mooi
spul en prima kwaliteit. Het
WITTE HUIS, Rijksweg cen-
trum 86-88, Geleen. Let op!
Geleen kent ook Rijksweg
Noord en Zuid, let dus op
centrum.

TV/Video

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
superlage

aanbiedingen
Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

Aristona
videorecorder
62 SB IR, met
afstandsbedie-
ning ’ 1.098,-

-of ’ 898,- maar
’498,-.

Maar ook: Sony compact
disc speler CDPM4RIR met

afstandsbediening geen

’ 698,- of ’ 498,- maar

’ 298,-.
Maar ook: Philips music

center FCD 365 met com-
pact disc speler en boxen
geen ’ 1.298,-of ’898,-

-maar ’ 598,-
-en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51 -53
Sittard

(industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Let op!!!
Zaterdag

(2 september)

Extra
Koopavond
tot 21.00 uur

KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Goede KLEUREN tv's. Zeer
grote sort. va. ’ 125,- met
gar. Reeds 25 jr. het juiste
adres. TV-Occ. centrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Te k. 100 VIDEOBANDEN,
180 min. ’ 100,-. Bel. voor
11.00 uur. 04490-28975.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’ 899,-.
Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, ventilator,
compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dealer.

Ook reeds vanaf ’ 10,- p.wk.
Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-13531

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

Te k. ZONNEHEMEL met lift
10 lamps met ventilator en
nwe snelbruinlamp. ’ 600,-.
Tel. 045-312827.

Huish. artikelen
Te k. GASST. 4 p. ’ 65,- en
rieten fietsst. ’ 40,- en vis-
bakje en lichtkap ’ 50,-. Tel.
04490-44327.
Te k. zeer mooie LADEN-
DIEPVRIES en driepvries-
kist en gashaard (huisjes-
model) en wasautomaat
(boyenlader). 045-216876.
DIEPVRIESKAST Vrigidaire
zelfontdooier, nw.pr.
’2.400,- voor ’650,- i.g;st.
ijskast merk Siemens voor
’50,-. Tel. 04490-10501

Computers
Te k. C 64 met drive, ree. en
software. Tel. 045-325574.
Te k. ATARI ST 1040 Com-
puter en originele spellen,
bel 045-723506.

Foto/FJlm
VIDEO-REPORTAGÊ van
uw bruiloft of feest. Bel Foto
De La Haye, Nieuswstr. 3,
H'broek. Tel. 045-211875.
Te k. Repro CAMERA, merk
Duplomaat; Copie proof ont-
w. mach. Agfa CP 380,
zeefdruktafel (hand), alumi-
nium zeven, Vacuumpomp,
rakels, belichtingslamp,
chemicaliën, inkt, vellen vi-
nyl en papier etc. Alles in
een prijs ’ 5.500,-. Ook los
verkrijgbaar. Pr.n.o.t.k. Tel.
045-451107. "

Radio e.d.

Top Hi-fi

______ ._ Li— J-UI 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.
Te k. TOYOTA radio mei
boxen nieuw ’570,- voor

’ 250,-. 045-720602.
Te koop 2 Wharfedale
BOXEN 2x40 Watt, 1 Blau-
punkt tuner versterker, 1 so-
ny vol aut. speler ps 2700
(nieuw) 04492-3120.

Verzamelingen
Te koop 4 st. oude POPPEN
schilderijen, heilige beelden.
Benzenraderwea 93 Hrl.

Kachels/Verwarming

Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

JacKöhlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

04490-13228- 14862.

Kachels nieuw en gereviseerd
50 verschillende merken gas-, kolen, hout, olie, diverse
weekendaanbiedingen. De Kachelsmid, de beste en de

goedkoopste, Walem 21, Klimmen, tel. 04459-1638.
Buderus, Radson, Intergas,
Nefit CV KETELS. Scherpe
prijzen, goede service. Jac.
Köhlen, Rijksweg N 104, bij
ziekenhuis Sittard, tel.
04490-13228/14862.
Dru centrale VERWAR-
MINÖSHAARD type cv 20-6
Rustiek. Tel. 045-410712.
Potk. allesbr. ’ 50,-; gaska-
chel ’50,. Tel. 04742-
-1501.
OPENHAARDHOUT

’ 30,-/m3, gratis bezorgd
04459-1675.

BRANDHOUT droog, afhaal
prijs ’ 15,- m3. Houtzagerij
Windels, Bouwberg Bruns-
sum. Tel. 045-270585.
Barbas inzeth. en.vent. links
vr.pr. ’850,-. Tel. 045-
-323407.
CV. KETEL, allesbrander,
hout/kolen etc. Tel. 045-
-314018-
Complete C.V.INST., ketel
en radiatoren 1 pijpsijsteem,
i.g.st. ’ 500,-, gashaard
klassiek ’150,-, 04406-
-15219.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
Piano's, orgels, blaas-

instrumenten, orkestapparatuur,
strijk-, tokkel en

slaginstrumenten, keyboards,
synthesizers

Altijd speciale aanbiedingen en occasions.

"t 1eTsT jo|pTTm 1uMie IkTsTe Ie*. To
('s-maandags gesloten)

Grote Orgel- en Keyboardshow
Op zaterdag 2 septembervan 10.00 uur tot 16.30 uur zal

Werner Jonkman
De nieuwe orgel en keyboardlijn van

Farfisa
Demonstreren 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 orkestorgel Yama-
ha en ELKA OMB 5. Tel.
045-459026.
Te k. YAMAHA Electone 20,
zeer mooi, 4V_ jr. oud, vr.pr.

’ 1.750,-. Tel. 045-420402._
Te k. PIANO merk W. Hoff-
mann, i.z.g.st. Tel. 045-
-712668.
Te k. Hammond-New pari
ORGEL gerevi., 2X5 octaaf,
zw. massief hout, verplaats-
baar. Tel. 045-317270.
Te k. electr. ORGEL merk
Viscount, ’200,-. Tel. 045-
-419544.
PIANO'S te huur ’ 200,- per
jaar. Rijksweg Nrd. 13
Geleen.
PIANO'S te koop gevraagd.
Tel. 04490-54140.
Te k. Electr. ORGEL merk
Eminent mcl. bankje,
’650,-. Tel. 045-314114
Te k. Electr. ORGEL, merk
Hohner, type Symphonie 76.
Tel. 045-216734.
Vossen Sound Beek, ver-
huur professional geluidsin-
stallatie TANNOY. 04490-
-70004 bgg 04405-2551.

Te k. PEAVEY P.A. install.
2x 150 Watt, ’3.250,-. Orla
510 orgel/keyboard, voll. di-
gitaal, Midi, drawbars in
flightc. V_ jr. oud ’ 4.750,-.
Tel. 04743-1678.
Te k. PIANO Feurich mo-
derne vormgev. mcl. kruk en
verl. ’ 6.000,-, 045-353244.
GITARIST/bassist met zang
zoekt orkest. Tel. 04490-
-33695.
Te k. YAMAHA synthesiser
DX 21, met toebeh^ 1.000,-
Elec. orgel GEMB ’ 3.995,-
-z.g.a.nw. Tel. 045-228049,
De ideale combinatie voor
elke muziek: JUNO 106 en
kawai PHM synthesizers

’ 1.900,-. 045-223825.
Te k. 2 JBLBOXEN a 1000
watt en Peavey mixer PA
900 met 2x450 watt eindtrap
Tel. 045-463072 na 17 uur.
Te k. compl. DRUMSTEL.
Merk Pearl. Tel . 045-
-712700.
PIANO merk Zender, nau-
wel. besp. ’ 3.500,- Akerstr.
10 Brunssum. 045-252715.
GITAARLES? Voor alle stij-
len kunt u terecht bij Paul
Gerards. Bel. 045-251598.

Te koop gevr.
KLEUREN TV's en video's
defect geen bezwaar. Tel.
045-728130. "ZEEFDRUKAPPARATUUR
voor hobby-gebruik. 045-
-322650/04490-42296 (werk)
Inkoop GOUD enz. tegen
contant geld. Verseveld, Sa-
roleastr. 80 A, Heerlen. Tel.
045-714666.

De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstr.
Nrd. 208, Hoensbroek. Tel.
045-212371.
Wij komen OVERAL drin-
gend gevr. damespockets,
stuiverromans, flodderboek-
jes, sexbladen en porno-
boekjes. 09-3287786810.

Te k. gevr. FLEISCHMAI*
Marklin of trix-Express, s.
HO. Tel. 04756-2634.
JUKEBOX, LP's en single
tel. 077-548667.
Te koop gevraagd 1-pe*
KAJAK. Tel. 04492-5461.
MSX 2 COMPUTER 8250'
8245. Tel. 045-224779.

Kunst en Antiek .
1000 Antieke Klokken

2000 schilderijen 19e-, 18e, 17e eeuws
Alles met garantiecertificaat. 'Carpe Diem.

Markt 26, Meerssen.
Tel. 043-641408 of 043-642173 of 043-648278

Alleen zaterdags geopend van 10.00 -17.00 uur.
Andere dagen op afspraak.

Door geringe kosten, eigen import - familiebedrijf-
betaalbare prijzen

Extra aanbieding: 200 staande klokken aan zeer
gunstige prijzen

Zondag 3 sept. a.s. tijdens jaarmarkt gehele dag geopej*
Wijshoff ANTIQUES biedt u
naast de collectie gerestau-
reerd antiek nu ook onge-
restaureerd antiek tegen
messcherpe prijzen. Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum. Tel. 045-
-211976. Geopend: Donder-
dag, vrijdag en zaterdag.
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.
Antieke eik. VITRINEKAST
en eiken tafeltje. Tel. 045-
-453833.

Van liefhebber enkele ze» !
mooie 2-drs. KASTEN »
schilderijen. 045-451654. j
Prachtige grote antieke « \ken KAST (Zuid-Duits) 1»i
jr. oud, vr.pr. ’4.950,-. I"
045-722844. J I
Door eigen import het vc. |
deligste adres voor al . j
antiek. Elke week nieU"
aanvoer. GROOTHAND& !
van Riessen, Klimmenc.
str. 20, Klimmen, 044-5 I
2367. Lindenlaan 1, Valk. !
burg, 04406-16306, g» !
opend dag. van 10 tot 18 -'s zondags van 13tot 17 uu'

Braderieën/Markten
Groot winkelcentrum in Zuid-Limburg zoekt

ambulante handelaren .
voor stoffenverkoop (geen gordijnstoffen) voor vaste
wekelijkse marktdag (welke dag heeft uw voorkeur?).
Voor kraam plus toebehoren wordt gezorgd. Reklame

wordt gemaakt door winkelcentrum. Br.o.nr. B-1786, LD
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen. >

Makado Beek houdt op
9 september a.s.

in een geslotenruimte een postzegel cq. ruilbeurstentoo^
stelling. Prijs standplaats ’ 15,- per deelnemer.

Voor inlichtingen : 04490-74669. J
Makado Beek zoekt deelnemers voor een ruilbeurs

" elk wat wils "
Prijs standplaats ’ 15,- per deelnemer.

Voor inlichtingen : 04490-74669. J
Ultgaanswegwijzer

Gemeenschapshuis "De Kepper"
St. Gregoriusln. IA, Brunssum. 045-254372 bgg. 217425

Het adres voor Uw: Bruiloft, koffietafel, vergad., verenigd
Zalen voor : 10-250 pers, goed en toch niet duur!!!j>

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.

Met een PICCOLO in
Limburgs Dagblad raakt]
uw oude spulletjes 't sno;
kwijt. Piccolo's doen v. :wonderen... Probeer ma*
Tel. 045-719966., --

Diversen
"' "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.
De massage van VERO-
NIQUE is meer dan Uniek.
Tel. 045-228481.
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.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Nu de originele BASE-
BALLJASSEN. Dumpstore
Wijzenbeek, Corneliuslaan
24, Heerlerheide. Tel. 045-
-220769.

Hoogtebinnen
i handbereik

/H|p__i)
iii.mmsnii i

verkoop verhuur Service

oaaso-sraTa
Te k. circa 15 kratten goed
mat. voor ROMMELMARKT,
in één koop ’400,-. 045-
-244967.
Te k. CAROSSERIE pers
hetelucht kanon en bijzet o-
liekacheltje. 045-219478.
Te k. BRUIDSJURK mt. 42,
Sissi-model, zeer mooi, evt.
m. toebeh., en wedstrijdrace
-fiets Gazelle. Pr.n.o.t.k.
Tel. 04492-4140.
Te k. KARREWIEL 1.40m;
wörtelnoten salontafel; 2
boxenstandaards, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-425964.
Te k. Draadloze TELE-
FOONS '’lBO,-. Tel. 045-
-456821 / 459916
Te k. open GASGRILL voor
15 hanen. Tel. 045-255940.
Te koop een paar SKI'S
merk Blizzard, m. schoenen,
mt. 42. Tel. 045-712700.
DONKERE kamer te k. merk
Durst M605, met de div. toe-
behoren, pr.n.o.t.k. kantoor-
typ-machine merk Olivetti
met brede slede ’ 75,-. Tel.
045-314619.

Te k. 10.000 POSTZEGEL;

’ 45,-; trekhaak VW Golf J.'88 ’ 150,- Tel. 045-4527g< \
Drinkwater ZUIVERING^
APPARATUUR V-*
’189,95. Vraag demons.
tic. Vitafarm Halen. 1*
04759-3565.
OMABED 60 jr. oud af,
1.30 x 1.90 met nachtkasf’65,-; stalen bed afm. 1-2Ï
x 1.90 ’45,-; koelkf’ 85,-; gas/ kookplaat ’ 66
Tel. 045-311919na 16.Q0Ü
Door jonge masseuse tot*'' ■ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek e,
(fris) drankje. Eens gewees
u blijft komen. 045-35348g;
Te koop eiken KEUKé^DEURTJES 59,4x14,2 h-1
4 stuks; 59,4x35 hoog 1
stuks; 59,4x55 hoog 8 stuf*59,4x130 hoog
1 inbouwgasstel. Te bev^
gen 045-727339.
Te koop Zanders intern. 9?
bogen ZONNEHEMEL
snelbruiners elec. plafond1'
4 ventilatoren en afst. "_?
met tijdklok. Tel. o*'
323452. _d
Te k. ORGEL Farfisa, 1
man., notenhout. zitbanJeik. eett. goed gebou^
Chippendale vitrinek^Mech. koffer, schrijfmaC1;
smeedijzer. Bolkonhekv. '■i.g.st. Tel. 045-424889.^

Kontakten/Klubs^.
Sex Spel
Speel het spannende spe
waarbij jij door het kieZ^,

van nummers op je telefo°|
uitmaakt hoe het verder Q&

Eindeloze variaties
Elke dag opnieuw.

kies dan 1
A

Door antwoord te geven u

de openhartige vragen *°g
onze sex specialisten vef

je je SEXKENNIS
kies dan 2

06.

320.323.66
50c.p.m. y

Durf je?
Bel me dan maar

50 cpm 06-

-320*327*2^——Haar waanzin grijpt je n 0
de keel!

SM Maniac
06-320.324.12. Soms is \
streng, soms vernederen j
Maar schokkend is ze a"

Luister zelf! 50 c/rn^.
Joyce is heet

06-

-320.321.65
50 cent p.m. __^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 28
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Van onze sportredctie

ROSMALEN - Uitslagen WK
dammen vrouwen, achtste ron-
de: Minkina-Paskevitsj 2-0, Wan-.
ders-Leonard 2-0, Gozdecka-Le-
wina 0-2, Van Lith-Goloebjeva
1-1, Karmi-Danese 0-2, Polman-
Ratkovitsj 1-1. Stand: 1. Lewina
16 punten, 2. Goloebjeva, Van
Lith, Ratkovitsj en Wanders 11,
6. Minkina 10, 7. Polman 9, 8.
Paskevitsj 8, 9. Gozdecka 4, 10.
Danese 3, 11. Karmi en Leonard
1.

Zaterdag 2 september 1989 "25

Ivan Lendl bijvoorbeeld niets
te mankeren.

NEW VORK - Het tenniscli-
ché dat iedereen iedereen kan
verslaan is op de vierde dag
van de US Open weer even ge-
logenstraft. De spelers meteen
voorkeursbehandeling volde-
den keurig aan hun plicht en
stonden geen nieuwe anar-
chistische aanval toe op hun
wankele toppositie. In tegen-
stelling tot zijn voorgangers
John McEnroe en Mats Wilan-
der bleek aan de motivatie van
wereldranglijst-aanvoerderRio bang voor

voetbaloorlog

160.000 heetgebakerdefans in bedwang houden

Alsof hij een waarschuwende daad
wilde stellen, zo overtuigend ont-
deed de 29-jarige Tsjechoslowaak
zich van de Australiër John Fitzge-
rald (6-2, 6-1, 6-1). Lendl, de bijna
nooit versagende no-nonsense ten-
nisser, het toonbeeld van kille dege-
lijkheid, zei het niet met zoveel
woorden, maar liet tussen de regels
door duidelijkblijkenweinig begrip
te kunnen opbrengenvoor deroem-
loze ondergangvan zijn twee illuste-
re klasse-genoten.

hand te houden als Brazilië ver-
liest. „De Chileense voetballers
krijgen de bescherming die ge-
woonlijk alleen wordt gegeven
aan belangrijke politici dieRio de
Janeirobezoeken", tekent kolonel
Manuel Elysio de sfeer. Hij staat
aan het hoofd van de militaire po-
litie.
Spelers en technische staf uit Chi-
li hebben hun aankomst in Rio
uitgesteld tot vanavond, om pro-
blemen zo veel mogelijk uit de
weg te gaan. Ze arriveren met een
militair toestel, beschikbaar ge-
steld door president Pinochet
zelf. Ze slapen in een verre buiten-
wijk van Rio, zodat ze ongestoord
kunnen rusten.

RIO DE JANEIRO - Het zijn
spannende dagen voor Joao Me-
arado Dias, baas van het Maraca-
na-stadion in Rio de Janeiro.Mor-
gen komen 160.000 mensen naar
de emotioneel beladen wedstrijdvan Brazilië tegen Chili.
Zij eisen dat hun favorieten ten-minste gelijk spelen en zich zoplaatsen voor dè eindronde vanhet wereldkampioenschap in Ita-lië. „Niemand kan voorspellen
Wat in dit stadion zal gebeuren, als
Chili zich kwalificeert", aldus de
stadiondirecteur.
Dias heeft extra veiligheidsmaat-
regelen aangekondigd, maar hij
geeft toe dat het onmogelijk is
160.000 heetgebakerde fans in de

Met name Wilanders nederlaag te-
gen de jongeAmerikaan Pete Sam-
pras - het was de snelste eliminatie
van een titelhouder sinds Ilie Nasta-
se in '73 in de tweede ronde verloor- moet Lendl meewarig met het
hoofd hebben doen schudden. De
Oosteuropeaan, vorig jaar nog be-dwongen in New Vork door de
Zweed na een zinderende vijfsetter,
heeft nog steeds een onstilbare hon-
ger naar succes, juist op Grand-
Slamniveau en zeker op Flushing
Meadow.

Meewarig

Voetbal-
programma

knvb-beker

" Ivan Lendl, altijd nog op en top gemotiveerd.

Alle bombarie is het gevolg van
heteerste duel in Santiago, dat uit
de hand liep. Scheidsrechter Diaz
gaf twee rode en zeven gele kaar-
ten. Brazilië protesteerde bij de
FIFA tegen het gebruik van het
electronische scorebord, waarop
de mensen werden opgehitst te-
gen de Braziliaanse voetballers.
Bondscoach Lazaroni, die een
klap kreeg van een agent, sprak
na afloop van een oorlog. Chili
moest het thuisduel tegen Vene-
zuela voor straf buiten de lands-
grenzen spelen. Tieners

Dat moge blijkenuit zijn poging om
voor de achtste achtereenvolgende
keer de eindstrijd van de US Open
te bereiken; een prestatie,,waarmee
de drievoudigkampioen in de voet-
sporenzou treden van de legendari-
sche Amerikaan 'Big' Bill Tilden,
van 1918 tot en met '25 finalist. „Na-
tuurlijk heb ik ook wel eens moeite
om me op te laden. Voor reguliere
toernooien, wanneer ik hard ge-
traind heb of terugkom na een pau-
ze, maar nooitvoor de Grand Slams.

Daar stem ik mijn hele programma
op af', aldus Lendl gisteren.

doorgedrongen tot de laatste 32:
Agassi, Chang, Tarango, Courier en
Sampras, van wie vier nog geen en
eentje net twintig. Om maar aan te
geven, dat ze haast maken met de af-
lossing van de wacht. Van de oudjes
houdt alleen Jimmy Connors vol.
De bijna 37-jarige Jimbo versloeg
na een moeizame start landgenoot
Brian Shelton in vier sets.

Na jaren van malaise is het Ameri-
kaanse mannentennis, dankzij een
stel jongens,bezig terug tekeren als
trotse koploper van de wereld.
Uitslagen:
Mannen enkelspel, tweede ronde: Con-
nors-Shelton 6-7, 6-2, 6-2, 6-2; Tarango-
Sznajder 6-3, 3-6, 6-4, 2-6, 6-3; Srejber-Javier
Sanchez 6-7, 7-6, 6-4, 6-3; Agassi-Broad 6-3,

Boels 'koperen'
voorzitter

SITTARD - Mr. Paul Boels was gis-
teren, 1 september, op de kop af
twaalfeneenhalf jaar voorzitter van
Fortuna Sittard, reden voor het jae-
stuur om hem alvast telegrafisch in
het zonnetje te zetten. De spelers
kunnen hun 'koperen' voorzitter
pas volgende week huldigen, na te-
rugkeer uit het Portugese trainings-
kamp.

6-2, 6-3; Emilio Sanchez-Cahill 6-3, 6-7, 6-4,
6-4; Johnson-Jarryd 6-1, 2-0 opg. wegens
blessure Jarryd; Tsjesnokov-Davis 1-6, 6-3,
6-3, 6-2; Aldrich-Washington 6-3, 7-5, 6-2.

Vrouwen enkelspel, tweede ronde: Temes-
vari-Labat 6-2, 6-1; Fairbank-Katerina Ma-
leeva 6-4, 6-7, 6-3.
Vrouwen enkelspel, derderonde: Evert-Ta-
rabini 6-2, 6-4; Seles-Stafford 7-6 (7-3), 6-2;
Zvereva-Whitlinger 6-0, 6-2; Rajchrtova-
Benjamin 2-6, 6-3, 6-2; Manuela Maleeva-
Tauziat 6-1, 6-3.

De Amerikaanse tenhis-tieners lig-
gen niet wakker van John McEn-
roe's uitschakeling door ene Paul
Haarhuis. Met het grootste gemak
veroveren zij terrein op Flushing
Meadow. Vijf jongelingen uit de
Verenigde Staten zijn inmiddels

Vrouwen dubbelspel, tweede ronde: Bolle
graf/Paz-Scheuer-Larsen/Tanvier 6-2, 6-1
Pfaff/Suire-Bakkum/Jagerman 6-2, 6-2.

SOMA
ROGGEBROOD

Limburgia-Helmond Sport:
bekerduel van verliezers

EERSTERONDE
Vandaag:
Rheden-Sparta (17.30)
DOSK-Utrecht (14.30)

Genemuiden-VW (15.00)«SC-WillemII (17.00)
°abberich-MVV (17.00)
Umburgia-Helmond Sport (19.30)

(15.00)
Marken-Graafschap (17.00)
WHC-Veendam (18.00)
gozakken Boys-Heerenveen (15.00)
*teerjansdam-SVV (15.00)
fHJnsburg-Wageningen (15.30)Halsteren-DS (18.00)
£DO '20-Eindhoven (18.00)"OVO-GA Eagles (17.00)
£CV.NAC (18.30)
Valleivogels-Emmen (14.30)tOP-Excelsior (17.00)
JJsselmeervogels-Den Haag (20.00)
(terrein Den Haag)

Morgen:
Venray-AZ (14.30)
°lauwWit-NEC (14.00)
gHC-RKC (14.00)
"CH-Telstar (14.30)
Achilles.Cambuur (14.30)
«oogeveen-RBC (14.30)
AGOVV-PEC Zwolle (14.30)

Haarhuis weer
ronde verder

NEW VORK - Paul Haarhuis heeft
devierde ronde bereikt van de open
Amerikaanse tenniskampioen-
schappen op Flushing Meadow. De
23-jarige Eindhovenaar versloeg de
driejaaroudere Puertoriaan Miquel
Nido, eveneens afkomstig uit de
kwalificatiestrijd in drie sets; 7-5,
7-6, 6-0. Haarhuis, die eerder voor
een sensatie had gezorgd door John
McEnroe te verslaan, deed twee set-
points teniet in de tie-break van de
tweede set. Evenals de Brabander
bereikte ook Boris Becker de laatste
32. Becker klopte de Tsjech Milos-
lav Mecir in vier sets: 6-4, 3-6, 6-4,
6-3.
Uitslagen mannen enkelspel, derde ronde:
Haarhuis-Nido 7-5, 7-6 (7-5), 6-0; Becker-Me-
cir 6-4, 3-6, 6-4, 6-3.

Feyenoord op bezoek:
samenscholingsverbod

ARNHEM - De Arnhemse bur-
gemeester Scholten heeft voor
dit weekeinde een samenscho-
lingsverbod afgekondigd. Het
verbod is ingesteld met het oog
op de voetbalwedstrijd morgen
tussen Vitesse en Feyenoord.
Dat heeft een woordvoerder van
de Arnhemse politie meege-
deeld.
In een groot deel van Arnhem is
het van vanavond 18.00 uur tot
morgen 20.00 uur verboden om
op de openbare weg samen te
scholen. Op die manier hoopt de
politie rellen tussen voetbalsup-
porters te voorkomen. De Am-Limburgs Dagblad Sport

Na kijk-operatie aan knie

Van Basten niet
tegen Wales

LEUVEN - Marco van Basten
heeft gisteren in Leuven een
kjjk-operatie aan zijn knie onder-
gaan. Bij de ingreep, die drie
kwartier duurde, werd een stuk-
jevan het kraakbeen verwijderd.
Wanneer de speler weer inzet-
baar is voor AC Milan, is nog on-
duidelijk. De kans dat hij op 11
oktober met Nederland de be-
langrijke kwalificatie-wedstrijd
tegen Wales kan spelen, is mini-
maal.

Het herstel zal in elk geval een
maancl en mogelijk zes weken
duren. „We gaan ervan uit", al-
dus een woordvoerder van de
club, „dat hrj over 20 dagen de

looptraining kan hervatten".
Wanneer de speler terugkeert
naar Milan was evenmin precies
duidelijk. „Voorlopig gaanwe er-
van uit dat hij zich maandag
weer meldt", aldus de woord-
voerder.

Van Basten is de tweede Neder-
lander van AC Milan die voor
enige tijd aan de kant blijft. Eer-
der werd bekend dat Ruud Gul-
lit, die eerder twee keer aan zijn
knie werd geopereerd, zes weken
rust kreeg voorgeschreven. Ook
de aanvoerder van Oranje komt
vrijwel zeker niet in actie in het
duel met Wales.

Feyenoord een test voor het ko-
mende voetbalseizoen. Omdat
Vitesse dit seizoen na promotie
weer in de eredivisie speelt,
krijgt de Gelderse hoofdstad te
maken met zogenoemde risico-
wedstrijden. Het is de eerste
keer dat in Arnhem een samen-
scholingsverbod van kracht is.

hemse politie houdt overigens
wel rekening met rellen. Voor
de wedstrijd worden 170 agen-
ten uit de regio Arnhem, Nijme-
gen en Apeldoorn ingezet. Er
worden 600 Feyenoord-suppor-
ters verwacht.
Volgens de woordvoerder is de
wedstrijd tussen Vitesse en

schaesberg

Lendl onverstoorbaar
Jonge Amerikanen rukken op in Flushing Meadow

De uitslagen van de eerste vijf koersen,
gisteravond gehouden op de draf- en ren-
baan Schaesberg, zijn als volgt:
Bayer Nederland BV-Prijs: 1. Cees Bush
(K. Woudstra jr)km.tijd 1.22.6; 2. Crack Uit-
huizen; 3. Dean Worthy Boy. Winn. 7,70; pi.
1.30, 1,50, 1,40;koppel 5,90; trio 52,30.
Leo Pharmaceutical BV-Prijs: 1.Duke Ba-
ker (T. Kooyman jr) km.tijdl.2l.2; 2. Dean
Boszorg; 3. Channa Wittenhof. Niet gestart:
Charline G. Winn. 2,20; pi. 2,40, 2,80; koppel
5,40; trio 22,30.
Muurmans Constructiebedrijf BV-Prijs: 1.
Darling R (J. van de Pijl) km.tijd 1.23.4; 2.
Crown Speed; 3. Asturia. Niet gestart: Cres-
ton Way. Winn. 1,20; pi. 1,10, 1,60, 2,30; kop-
pel 6,30; trio 30,70.
Janssen Pharmaceutica BV-Prijs: 1.Charl.v
Ludwig (H. Grift) km.tijd 1.21.0; 2. Zilvei
Ulandia; 3. Bardana. Winn. 1,40; pi. 1,40.
1,40; koppel 3,40; trio 35,80.
Transportbedrijf W. Vossenberg BV-Prijs:
1. Upper Darby (H. Grift) km.tijd 1.21.2; 2
Zingana du Bois; 3. Abbado. Niet gestart:
Zanzibar Jacky. Winn. 2.40; pi. 1,50, 1,20:
koppel 3,10; trio 36,30.

Van onze sportredactie

(ADVERTENTIE)

gaat verhuizen
Daarom nu:

«OKN-ft
OP MUS

TOT 50%
Sportartikelen +

kleding
en

winterkollektie
v.d. merken:

Kappa - Badboys -
Mistral - Lotto -

Converse - Adidas -Diadora - Fila enz.
Aanbied, alleen geldig te Sittard.
Vandaag tot 21.00 uur geopend.

eredivisie

Voor Limburgia ligt het accent op
de competitie, maar de beker kan
interessant worden als de Bruns-
summers via een zege op Helmond
Sport de tussenronde halen. Vlie-
gen: „Dat wordt dan waarschijnlijk
een thuiswedstrijd tegen Sparta,
mits de Rotterdammers van Rhe-
den winnen." Mick Vliegen over de
taktische aanpak: „Wij spelen 4-2-4
vanuit een goede organisatie. Ik ver-
moed dat Frans Körver drie lange
spitsen zal inzetten. Dat zou een
probleem kunnen zijn."

Limburgia: Slob, Van Hezik, Tuin, Koet-
sier, Klein, Meens, Hofland, Van Lieshout,
Starmans, Muerman, Fijneman.
Helmond Sport: Van der Meijden, Coort (of
Braem), Landsbergen, Keizers, Kreekels,
Eykemans, Arends, Schuman, Lindhout,
Kraus, Van den Dungen.

moeten attent zijn. Elk jaar sneuve-
len in de eerste ronde gemiddeld
vijf profclubs tegen amateurs, een
gegeven om rekening mee te hou-
den."
MW (selectie): De Haan, Van de Boogaart,
Linders, Thai, Van Berge Henegouwen,
Quaden, Benneker, Delahaye, Smeets, Vin-
cent, Lanckohr, Meyers, Roumans,
Huntjes, Verbeek (?).

GRONINGEN - Uitslagen
Open NK dammen, zevende ron-
de: Bies-Germain 1-1, Van der
Stap-Koeperman 1-1, Spanjer-
Stokkel 0-2, Schuitema-Salomé
1-1, Scholma-Jansen 1-1, Eggers-
Faber 0-2, TjingA Ong-Heiisdens
1-1. Stand aan kop: 1. Scholma,
Salomé, Jansen, Stokkel 11 pun-
ten, 5. Schuitema en Faber 10.

HEERLEN - De bekerpartij Lim-
burgia-Helmond Sport, vanavond
19.30 uur in Brunssum, is er een tus-
sen twee verliezende ploegen. Voor
Helmond Sport is de competitie in
de eerste divisie tot nu toe een com-
pleet drama (nul punten uit vijf
wedstrijden). Limburgia's eerste
competitietrip in de hoofdklasse re-
sulteerde in een 5-0 nederlaag tegen
Vlissingen. Volgens Limburgiatrai-
ner Mick Vliegen zit 'm het gevaar
voor zijn ploeg uitgerekend in het
destrastreüze optreden van Hel-
mond Sport. „Trainer Frans Körver
heeft zich in het openbaar veront-
schuldigd voor de slechte manier
van spelen van Helmond Sport te-
gen Go Ahead Eagles. Hij komt dus
naar Brunssum om revanche te ne-
men."
De andere bekerwedstrijden (eerste
ronde) met Limburgse ploegen zijn:
Babberich-MVV, Venray-AZ en Ge-
nemuiden-VVV. Limburgia mist
doelman Rik Frohlichs, vier weken
geleden aan meniscus geopeerd.
Zijn vervanger is de 21-jarige debu-
tant René Slob. „Maar aan hem was
de nederlaag in Vlissingen niet te
wijten," recapituleert Mick Vliegen.
„Wij verloren door onoplettendheid
bij de standaardsituatie, en dat is
weer een gevolg van de achterstand
die wij tijdens de competitievoorbe-
reiding opliepen door blessures en
vakanties."

buitenland

Morgen 14.30 uur:
£SV-BVV Den Boschiwente-Ajax
'itesse-Feyenoord

RodaJC 5 3 2 0 8 12 7
7. c 5 3 117 9 7ft** 4 3 0 1 6 15 4"trecht 4 3 0 16 6 3tyv,V 5 3 0 2 6 9 9'olendam 5 2 12 5 6 9J»5»» 3 2 0 1 4 11 8'ortuna Sittard 3 12 0 4 2 1
SParta 4 12 14 5 5"en Haag 3 2 0 14 5 6
;, "emll 5 1 2 2 4 11 9
koningen 4 112 3 4 4i^ente 4 0 3 13 4 6
$*"<- 4 112 3 5 9
R,,?sse 4 0 2 2 2 5 9°W Den Bosch 4 10 3 2 3 8"aarlem 5 10 4 2 4 7r eyenoord 3 0 12 1 2 7

(ADVERTENTIE)
_^

~^^^j^^==-j Speciale lokale tarieven voor:

f/Li PERSONENAUTO'S
%—tLm—mM^—U (van Citroen AX tot Opel Veetra)

AUTOVERHUUR TOYOTA HI-ACE BUS
(9-pers. plus riante bagageruimte)

Akerstraat-Noord 20 BESTELWAGEN
k «***». laadverm. 180Q kg)

TeLO4S-229540

VOOR KORTE EN LANGE TERMIJN HUUR OF HUURLEASE

fiUNDESLIGA
Vandaag 15.30uur:£C St. Pauli-FC KölngayerLeverkusen-Waldhof
£aiserslautern-Eintracht Frankfurt
*<- Nürnberg-Mönchengladbach
"ortmund-Homburg
"usseldorf-Stuttgart»Weede Bundesliga, morgen 18.00uur:'"emannia-SC Freiburg

Behalve de afwezigheid van Guy
Francois (enkel in gips) zit trainer
Sef Vergoossen van MVV nog met
een vraagteken. Het meespelen van
Frank Verbeek is dubieus. Hij heeft
een kneuzing in de knie. Vergoos-
sen: „Gelukkig is het niet de menis-
cus. Er is een kans dat hij toch
speelt." Vandaar dat Vergoossen
pas vandaag de opstelling definitief
kan makenvoor de toch belangrijke
uitwedstrijd tegen de Gelderse ama-
teurploeg. „Voetballend naar eigen
mogelijkheden mag Babberich voor
ons geen probleem .zijn. Maar we

Verbeek

(ADVERTENTIE)
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Trek erop uit met Tenson.
Ver weg van de platgetreden paden.

De Trekkingcollectie van Tenson:
het Leste tussen u en de natuur.
"TENSON

Onze kassabon levert u bij een
volgende aankoop 10% korting op

Bewaar 'm dus!

ifan<4^tenSteins
Kerkstraat 45, Brunssum

(ADVERTENTIE)

Een privézwembad
is vakantie thuis

Bel 077-820642
gommans van devinne b.v.

De zwembadspecialist

DEN HAAG - PSV-trainer Guus
Hiddink verwacht Romario van-
daag op de training. Als blijkt dat de
Braziliaanse spits fit is, voegt Hid-
dink hem toe aan de selectie voor
het duel met Den Bosch, dat mor-
gen op het programma staat.

Romario arriveerde gistermorgen
met zijn vrouw op Schiphol. Hij is
ruim drie maanden weg geweest.
Na de bekerfinale op 23 mei tegen
FC Groningen vertrok de aanvaller

Romario weer
in Eindhoven

als topscorer van Nederland naar
Brazilië. Hij speelde vervolgens om
deCopa America en een aantal WK-
kwalificatiewedstrijden. In het uit-
duel tegenChiliwerd hijuit het veld
gestuurd en aanvankelijk voor een,

later voor drie duels geschorst. Fla-
mengo probeerde nog de spits tot
het eind van het seizoen te huren,
maar PSV-manager Ploegsma liet
weten dat daarover niet te praten
viel.

In vergelijking met het team dat
zondag NEC met 4-1 versloeg, ont-
breekt morgen in ieder geval Stan
Valckx. De Limburger heeft last
van een spierverrekking.
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ILEBENS-RAUME
Jeder wei_ es. Der Mensch

braucht ausreichend Lebensraum. Ganz
individuell.

Wieviel Lebensraum brauchen
Sic. Und wofür? Entspannen Sic gerne?
Feiern Sic öfter mal? Lieben Sic Gesprache
im Kreise derFamilie oder mit guten
Freunden?

Wie auch immer. Woytschaetzky
bietet Ihnen alles, was Sic sich zum kulti-
vierten Leben wünschen. Regt Sic dazu
an, sich neue Lebens-Raume zu gestalten,
die mehr Lebensraum schaffen. Auf vier
Etagen finden Sic Neuigkeiten von Klassik
bis Avantgarde: Polstermöbel, Möbel,
Tapeten, Vorhangstoffe, Teppichböden,
Lampen und Accessoires.

Kommen Sic. Schaven Sic sich
bei uns urn. Schaffen Sic sich neven
Lebens-Raum. Wir beraten Sic gerne.

T____->

mmmmra^
JfflÜ-W

Woytschaetzky
St'it 1886 / .nsprui hwoHr Innenjui.tdttungen /

5100 Aachen Jakobstrafte 2 (Direkt am Markt) Rul (0241) 31487

Ihr Küchenspezialist in Aachen

„Die Gute Kiiche"
Jülicher Str./Ecke Dennewartstr.

Tel.: 09-4924116086
Tielsa

Goldreif
Rosé

Pro-Norm
Siemens

Bauknecht
AEG

Unser
Plus: " Planting vom Fachmann

" Montage vom Tischler

" Wasser- + Elektrizitatsanschlufl

" Betreuung auch nach der Lieferung

" und erst der Preis!

___iriroffWT.(___
gegr. 1881

Alles voor paard en ruiter
" geschikt sortiment
" persoonlijk advies, ook buitenshuis
" lever- en verzendservice

," reparaties en maatwerk in onze traditioneleI zadelmakerij

ein kur-fürstliches
Vergnügen!

f^Jfl_ur__d
\ Pr* Quellenhof

1 | Bad Aachen-Monheimsallee 52 - Tel : 0949241 1802922I kostenl. ParkplatzI " Modemes Thermal-Hallenbad
Jr ’ " Wassertemperatur 36° C

f " Massagen, Fango, Bader
I I " Solarium, Ruheraume1 _l Badezeiten:1 I Mo-Fr 7-19 h " 6a 7-18 h " So 7-13 hI I Behandlungszeiten: Mo-Fr 7-18 h
O*^ I Anmeldung: 0241/18029 20+ 21

■nuj{ römerbad
£==___&__ aachen
(^."^■■^^^^-.^ JJ Bad Aachen - Buchkremerstr. 1 - Tel. 0949241 1802923

Parkhaus: Büchel
Alle Kassen zugelassen " r°^s Thermal-Hallenbad in Aachen

" Wassertemperatur 32° C

" Ruheraume, Sonnenbanke
Badezeiten:
Mo-Fr 7-19 h - Sa 7-14 h - So 7-13 h

Eisenbahnen und Zubehör von:
jj__S_____.__-ïrs_ïi«__.__i r~ i__.»£«i.iHiii.-iiöp' FLEISCHMANN -: _____h ____■__* ___■,________. Die Modellbahn der Profis

E_Preiser BEMO r
p» r-r\ pngü markim CIIOI'. I _ . _J ' ____r

______& n ARNOIiB N jfe «01 urassï"

_r_________r__r_______T ftlodcffspic/iuarcn

ü|f| .gmiM". B^M
TlT!^F^l7l_l____l" J:_ l:'_J_fA?_!"_?_!__l ! 1 1 IT «._OOTNI.UMMANN LiHMANN ■■■■■■_ 3 l_J-J»—___|^_____l 1111111111111I | I | I I I I I I I I I lIV\ __

KeimerParkerTonka
É-T^WP'PP1! __rvr_____a

/ \ _«__ £ -____WV^ -_-_■__■ r
Ky _£Y^ _—x HP^- ___ ;.HU _r__JL_ /Cass\ -^^^ vz v________ l_w) 332____I_3ïüï_-ïï__ PPPWI _rf_|

■ 1 ___f_ _^~ ~^_ i
{UIRT[HBDX) IflD /mshcrPrieel E

üüüüüßiüüH____________■■________________________ *_n__________ffin__X_i_B__P________ ___9__________7T___P___ _____f. I °-_-___l_____-_l<k_____^ t\

/fitk ___id:l&Hürtoen

llffiotflS^ Komphausbadstr. 27,
geg. Horten,

D-5100 Aachen, tel.: 09.49.241/36867

" Gardinen - Dekorationen

" Rollos - Jalousetten
" Bettwaren

" Bettwasche - Tischwasche
wir beraten - wir messen aus - wir nahen - wir montieren 23251?

Lange zaterdag in I
Aken - Würselen
8 Herzogenrath

I

]■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
Pentax Zoom 70-X: ;

a Perfekter kann man kaum untertreiben. ■
ES ______!

[ Nur DM 527-
-■ ■ Superflaches, kompaktes Gehause. a■ ■ Dezentes, elegantes Design. I

■ Stufenloses Motorzoom-Óbjektiv von 35 bis ■
70 mm. ■

■ Autofokus mit Scharfenachführung bei
I Serien-aufnahmen.
■ ■ Makroeinstellung.
| ■ Belichtungs- und Blitzautomatik mit
l Langzeitbelichtung. I
■ ■ Automatischer Filmtransport. I: pentax :_ I FOTO/VIDEO _H I

ï_r?l__EE__3

e

__________E___iiÉf-ii__ fIMVfPKPH
____\_l ___ mWtl fSItS

Trends und Tips in puncto Mode V'
M finden Sic im Bogner-Journal und bei uns. p

m ' Informieren, kombinieren und probieren \

# Für Sekt und Snacks ist gesorgt. "

Bogner \
-%0r 5100 Aachen \.

Büchel - Dahmengraben SI
09-49-241/36525 tl

Mode-Info - Mode-Info - Mode-Info - Mode-Info - Mode
i t_

Erlebnis-Wochenende bei doberg
zwanglos bummeln - unverbindlich informieren - preisgünstig einkaufen

Die grö(3te Kaffee- VI
Künstler malen Goebel ____K^i^ kannevonV+B

( I Eine Malvorführung besonderer Art. É_fcv^'^\ / / Wieviel Liter faf3t die 0 _C_\_\\_kj I Künstler bemalen wertvolle Porzellan- i* I Super-Kaffeekanne von fl©»* " \1B^^e* \ figuren in kunsthandwerklicher Arbeit. ■ft fX^lf f V+B? _© _r___fcjD. r^t'.lT A H9en werde"die
h
se R9u,ren 1 _É___F 'W Raten S,e mit! Wertvolle jfflfi _l _.'__f_lMIt4ft ben " 9eW'nnen VL Preise können Sic gewin- A^L 1 (J|!W**

n Puppenmacher Aus unseren
Manfred Nüttenzu Gast \\wÊm<y// / Sonderangeboten:

l Der mit dem Spielzeug-Oscar 1^ _*_/,***********■^X\ \ ausgezeichnete, international ______ Mod_iichiPp__ieioogr.>___rt dm 1299,00
_^| Mp-^_ .V lui a i_ n __—____■_-___,_._. Kalleesetvicels-tlg. Louisenburg

___■ C_ 7_^ bekannte Aachener Huppen- BPI/O o 1. c " __■ ooidm. kiemen s_ön_,_tei_rn dm 399,00_____ ___f~fV) "^ rnacher Manfred Nütten ist am —\ il/ / BesuChen Sic bei dieSGr sherr»sat_ 7-ng.bum beman dm 70,00

I __EO sonntagbeiunszuGast.über ■TV \LV / Gelegenheit unsere A°—r TZ ïï70 seiner liebenswerten und \K_ _)-iv 7 Ausstellungen Aiu-Au__i__t_s_wa_-wein DM 59.95
handgearbeiteten Fredmann- M Ifcy^ / piiQeör_ . i_n^hQ_ Ai_A_e»ie__.3.ig..2.i__ dm 349,00

#_._*♦_--__ o 1"" ." u _-l XV rlieSen IVUCnen Gailentischerundim. DM 79,00,_.__ %iorkaUfSOnen Pup pen konnen Sic bei uns __ \ /^,\// Rader " Heizuna Mim°
OQ 0"i _S---- ' _.._.... beWUndem. W mhjr^\ // /

,-'"VJ&, "c,tu"3 Hachlehneraullagen, vetsch. Farben DM 52,00
Cnnntay' -i^-1—" TT__-\r.e. Staaue^ii. V ___ / / Schwimmbader -a,ten__de__ om »._
J^*1 _

Q i ll.f <li'| il'll .11' ~ B\ / / JKSollron-CaribicKornbinalion

VOn !3_iS^"^-^üïwgeöttnèt. r_ï____t_«__i SST
" _„« 9 9.'89, v°n y sich auf Ihren Besuch. Bauc,",i"er DM 70'°°
Caf[.Siay' *" Trampolin , DM 85,00

Modell-Spiegel ab DM 30,00
Bad-Accessoires — unglaublich preiswert —_,T 01- und Kohleófen ab DM 150,00

nU QUDUiQ Industriestraße 2-16 " 5120 Herzogenrath " Telefon 02407/53-0

ft & samstag

_»»_3_/^ von 9 - 14 Uhr

J^ zur

für die ganze Familie.
Lemen Sic den aktuellen Maschentrend kennen:

Die neue Herbstmode zum Nachstricken.
Vt_i_. Wir fyeuen uns auf einen

netten Nachmittag mit Ihnen!

JunaliaiiS'Wolle
BAB-Ausl_hrl "77

j^|i jH^^^ Wurselen _^^f^' / BAD
"______f//l Il__S_____V r—B^**'*B*,'B"_P^''*-_^ f̂c

, Holl-indlinieï_R_i__fY/#__s__?_V_ Aachen Zenlrurn► /^^^^^^^^__________T

SSSSj^SSsSB^^ Gut Damme Strafïe v y> i

\ .\^-___ffl l_/_____Sg_V_l__----____________^
TftTïTTlllllulimm X_X_YV_____("' oL:l,-'r im Kirrnengel^

; j

Wir stellen ein:

erfahrene Baggerführer
für Mobil- u. Kettengerat

Betonpumpenmachinisten
m. Führerschein KL 2.
Bewerbungen erbeten an:

Willy Dohmen GmbH & Co KG
Tief-, Strassen-, Hoch- u. Stahlbetonbau
Hasenbuschstr. 46, 5132 Übach-Palenberg-
Windhausen Tel. 09-49245167031-4.



Ex-Roda-JC'er volledig thuis in zonovergoten Montpellier

Du pain, du vin, du Suvrain...
MONTPELLIER - Begin vorige maand werd een
lang gekoesterde wens van Wilbert Suvrijn werke-
lijkheid: voetballen inFrankrijk. Op de valreep van
het nieuwe seizoen kocht het ambitieuze Montpel-
lier Limburgs voetbaltrots weg bij Roda JC. De bal-
kunstenaar uit Sittard pakte zijn biezen en vertrok
naar 'la douce France', op weg naar roem en for-
tuin. Het LIMBURGS DAGBLAD zocht Wielbèr
Suvrain - zoals de Fransen hem noemen - begin
deze week op in het zonovergoten Montpellier,
waar hij nu al de harten van de plaatselijke suppor-
ters heeft veroverd. Niet verwonderlijk, want de
'Hollandais' met het lange, wapperende blonde
haar maakte een opmerkelijke entree op de Franse
grasmat. Wekelijks speelt de nieuwe aanwinst de
sterren van de hemel. In de door het gezaghebben-
de sportdagblad I'Equipe ingevoerde Hitparade
van de Franse competitie neemt Suvrijn in het indi-
viduele klassement de twaalfde plaats in. In de
rangschikking per club wordt hij als de beste spe-
ler van Montpellier gekwalificeerd. Wilbert Suvrijn
lijkt het te gaan maken in het 'land van Marianne'.
Een reportage op een boogscheut afstand van de
boorden van de Middellandse Zee, waar Wilbert
Suvrijn eindelijk zijn definitieve bestemming lijkt
gevonden te hebben.

" Wilbert
Suvrijn en
vriendin
Monique aan
tafel voor het
'petit
déjeuner'. „Ik
heb het hier
geweldig naar
mijn zin".

Foto's: PIERRE
ANISSET/

MIDI LIBRE

aan onze trekken. We genieten
ook van de Franse keuken. In
Montpellier barst het van leuke
pleintjes en gezellige restau-
rantjes waar je heerlrjk op het
terras kunt eten."
„Wilbert mag echter niet vaker
dan één keer per week gaan zon-
nen, want daar wordt hij loom
van," haaktvriendin Monique in.
De Kerkraadse schone heeft het
ook uitstekend naar haar zin in
Montpellier. Ze heeft zelfs haar
studies management aan de
THW in Heerlen opgegeven om
bij haar Wilbert te zijn. „Trouw-
plannen hebben we voorlopig

door

Dezelfde dag haalde Wilbert Su-
vrijn op Kaalheide zijn voetbal-
spullenop. „In het stadion liep ik
toevallig nog JanReker, Jan Ver-
sleyen en Willy van der Kuijlen
tegen het lijf. Ze wensten me veel
succes en gunden me de kans in
Frankrijk van harte. Bij Roda JC
heb ik nooit problemen gehad.
Ik heb een heel fijne tijd in Kerk-
rade achter de rug. Ik sta heel po-
sitief tegenover de club. Ik vind
het fijn dat het goed gaat met
Roda. Daarom vind ik het ook zo
jammerwat Hens Coerver in en-
kele bladen over mij heeft ge-
zegd. In Voetbal International
las ik dat hij in zijn handenklap-
te omdat ik ben weggegaan bij
Roda. Een manager hoort derge-
lijke uitspraken niet te doen via
de pers. Waarom zegt hij het dan
niet rechtuit in mijn gezicht? De
manier waarop Coerver het nu
heeft gedaanvind ik geen niveau
hebben. Ik kan ook gemakkelijk
allerlei dingen gaan roepen,
maar ik wil niet natrappen. Ze-
ker niet via de krant. Daar schiet
niemand iets mee op."
Nadat de transfer was afgerond
moest de 26-jarige profvoetballer
hals over kop op het vliegtuig
naar Montpellier stappen. „Be-
grijpelijk, want Montpelier was
al vanaf 4 juliaan het trainen. Ik
kreeg zelfs niet meer de tijd om
nog allerlei dingen te regelen. Na
mijn vertrek heeft mijn vriend
Erik van der Luer veel zaken
voor me opgeknapt. Mijn ouders
hebben me ook goed geholpen."
Met een lucratief vierjarig con-
tract op zak en drie sporttassen
metkleding onder de arm(„dat is
alles wat ik heb meegenomen")
meldde de Nederlandse aan-
winst zich bij zijn nieuwe werk-
gever. Inmiddels had Suvrijn be-
grepen dat Montpellier, dat en-
kele jaren geleden nog op be-
scheiden niveau in de derde divi-
sie acteerde, hard aan de weg
timmert om een club van Euro-
pese standing te worden.

Hens Coerver

veel er voor me betaald werd,
weet ik niet precies. Ik heb wel
begrepen, dat het transferbedrag
rond het miljoen heeft gelegen.
Maar dat is mijn zorg niet."

Geleid en gefinancierd door de
kleurrijke multimiljonair Louis
'Loulou' Nicollin - die zichzelf
'de sjeik van de vuilnisemmers'
noemt omdat hij het heeft ge-
bracht van eenvoudige vuilnis-
ophaler tot schatrijke eigenaar
van een florerend containerim-
perium - heeft Montpellier voor
het nieuwe seizoen vele miljoe-
nen guldens in de uitbouw van
deploeg geïnvesteerd. „Montpel-
lier is een echte voetbalstad.

veling ook na alle loftuitingen
aan zijn adres in de Franse pers
met beide voeten op de grond
staan. Vedette-allures zijn de Sit-
tardse volksjongen vreemd. „Ik
heb het getroffen in Montpellier.
Het bevalt me heel goed bij mijn
nieuwe ploeg, ook al was de com-
petitiestart niet al te best. Er
wordt te wisselvallig gespeeld.
Als het niet goed gaat, komt hier
meteen druk op de ketel. Wat dat
betreft zijn ze nogal ongeduldig.
Gelukkig ben ikzelf heel goed
gestart. Dat geeft een prettig ge-
voel."

De bekende Braziliaan Julio Ce-
zar, deColombiaan Carlos Valde-
rama, de Algerijn Khader Ferha-
oui en de Franse international
Laurent Blanc voetbalden hier
al. Er loopt dus genoeg goed ma-
teriaal rond. Binnen de twee jaar
wil Montpellier Europees voet-
bal spelen. Dat is het belangrijk-
ste doel."

Het geannimeerde gesprek
wordt even onderbroken door
twee jongetjes, die al een tijdje
nieuwsgierig met pen en papier
in de hand aan de poort van de
oprijlaan staan te drentelen.
Toen Wilbert Suvrijn in de gaten
kreeg dat de kinderen een hand-
tekening van hem wilden heb-
ben, stapte hij lachend naar hen
toe en maakte de glunderende
kinderen gelukkig. „Een voet-
baller wordt hier op handen ge-
dragen. Als we na een wedstrijd
het stadion verlaten duurt het
een hele tijd voordat we kunnen
vertrekken: rijen mensen staan
te wachten om een glimp van de
voetballers op te vangen of een
handtekening te krijgen. Ik vind
dat enthousiasme best wel leuk."

Aanvallen
De bruin verbrande Wilbert Su-
vrijn neemt 'n nieuwe slok mine-
raalwater. „Ik debuteerde in de
thuiswedstrijd tegen Cannes.
Gelukkig wonnen we met 4-1.
Een leuke binnenkomer, zeker
als jezelfgoed hebt gespeeld."
Suvrijn is sindsdien goed blijven
voetballen, hoewel hij dat zelf
niet van de daken zal roepen.
Montpellier neemt op dit mo-
ment een plaats in de midden-
moot in. „Er zit veel meer in,"
vindt de ex-Roda JC'er. „Als je
de spelersnamen van onze club
op een rij zet moet dat wel. Er zit
echter geen evenwicht in ons
spel. Aanvallen, aanvallen en
nog eens aanvallen. Daarna

De bescheiden Limburger heeft
in de Zuidfranse kustplaats nu al
furore gemaakt. In korte tijd
groeide hij uit tot een van de
meest populaire spelers. Niette-
min blijft de nieuwe publiekslie-

ledereen leeft hier met de club
mee. Bij elke thuiswedstrijd in
Stade de la Mosson, dat in de
volksbuurt Paillade ligt, zitten
16- tot 17.000toeschouwers op de
tribunes. Er heerst altijd een
schitterende sfeer, met een
beetje Spaans-Italiaanse tafere-
len. Vuurwerk, gezang en span-
doeken. De supporters hitsen
mekaar heel erg op. Tijdens de
winterpauze wordt de capaciteit
van het stadion zelfs uitgebreid.
Onze voorzitter is helemaal voet-
balgek. Een schitterende man.
Het echte zuidelijke type. Hij
kan heel emotioneel zijn. Hij
heeft een aantal heel goeie voet-
ballers naar Montpellier gehaald.
Persoonlijk kende ik niemand.
Wel de namen: de internationals
Xuereb, Paille en Cantona. Mon-
sieur Nicollin kocht ook Guerin
van Matra Racing de Paris en
trok Rust als nieuwekeeper aan.

2 _n Sittardse flat heeft plaatsge-
maakt voor een fraaie, nieuwevilla in het aan derand van Mont-
pellier gelegen dorpje Mauguio.

de oprijlaan staat zijn witte
enault 5 Cabriolet in de zon te

Na eenkort verblijf in
hotel Arcade vestigde Suvrijn
2ich een maand geleden in de
j^euwevillawijk. Twee weken la-
j?r voegde vriendin MoniqueWilgers zich bij hem. „Ik werd
Uitstekend door mijn nieuweplub opgevangen. Ze doen er al-
les aan om het je naar de zin te
diaken. Ik mocht dit huis zelf uit-
keken," vertelt Suvrijn buiten
?P het terras, terwijl Kerkraadse
Monique koffie, mineraalwatereft vla serveert. „Ik had ook een
villa met zwembad kunnen krij-gen van de club. Maar die wo-
ning vond ik niet zo proper. Ditbeviel me beter. Het is nog niet
helemaal ingericht. Toen ik arri-
veerde was het helemaal leeg. Ik
neb toen alleen het hoogst nood-
zakelyke gekocht. De rest komt
log wel. We wonen hierprachtig,pp ideale afstand van Montpe-liers centrum, het stadion en het
strand. Alles binnen tien minu-ten bereikbaar."
Wilbert Suvrijn is intens geluk-
kig. Aanpassingsproblemen of
Sevoel van heimwee heeft hij
hiet gekend. En de taalbarrière
Vormt voor hem geen enkel pro-
bleem. „Ik spreek het Frans vn
Petit peu," grapthij. „Vroeger op
school heb ik die taal gedurende

i 'wee jaar geleerd. Niet dat ik ze
| ftu goed beheers, helemaal niet,maar ik kan me behelpen. Bo-
vendien doet hier iedereen zijn
best om zich verstaanbaar te ma-
*en. Hoewel ik denk in de prak-
tik het snelst te leren, ben ik ookvan plan om met Monique in sep-
tember een cursus Frans te gaanvolgen."

Wilbert Suvrijn steekt niet onder
joelenof banken dat hij bijzon-
der gecharmeerd is van de Fran-se levensstijl. „Ik heb het gewel-
dignaar mijn zin. Frankrijk heeft
Jhe als land altijd ontzettend ge-■ . okken. Maar als voetballer kun

zomaar zeggen: ik ga in
jTankrykspelen. Er moet ook in-
teresse zijn. Dat was nu het ge-
al. In het verleden doken wel

/aker geruchten op dat Franseplubs me wilden kopen. Daar
bleefhet bij, want officieel heb iker nooit iets van gehoord. Ik heb
°°k nooit het initiatief genomen
Pll* met een Franse club te pra-ten."
Bart Carlier
Vat initiatief nam Bart Carlier,
5e vroegere stervoetballer van

0 -una '54 die ooit ook bij Mo-
pco furore maakte en sindsdien
b Frankrijk bleef wonen, op vrij-
dag 8 julijl.wel. Suvrijn: „Ik ken-
j 0 Bart Carlier persoonlijk hele-
maal niet. Ik kreeg die vrijdag
"j*°ts een telefoontje van hem. Of
* interesse had om naar Mont-
Ppllier te gaan, vroeg hij. Natuur-M had ik dat. Dat avontuur trok??e wel.", ler dagen later zat Suvrijn in des°ofdstadvan deLanquedoc aan
j6 onderhandelingstafel. „Ik heb
►Pen mijn eisen op tafel gelegd.
£e Werden allemaal ingewilligd.
.Ver geld praat ik niet. Dat zijn
*jrivé-aangelegenheden. Er wor-
hen absurd hoge bedragen ge-
hemd. Ik vind dat jammer,
oa_t de mensen krijgen daar-
j.Por een verkeerd beeld. Natuur-IJj* ben ik niet hierheen geko-men voor het mooie weer. Er

uiteraard ook iets tegen-ver staan. Ik ben er aanzienlijk.P vooruit gegaan. Ik heb een
.ccl goed contract voor de ko-kende vier jaar."

nog niet," lacht Wiibert Suvrijn.„Op deze manier leven we ook
heel gelukkig. Wat kan ik nog
meer verlangen? Een leuke club,
goed salaris, schitterend weer,
mooi huis, aardige auto en ... een
goeie vriendin. Een droomwe-
reld? Dat is een beetje overdre-
ven. Ik heb het heel goed, maar
leef niet als een god in Frank-
rijk."

Wilbert Suvrijn zit gebakken aan
de Cöte d'Azur. Voorlopig heeft
hij nog geen behoefte om een be-
zoekje aan zijn geboortestreek te
brengen. Dat heeft hij pas voor
half december, als in Frankrijk
de winterstop begint, gepland.
„Als mijn contract over vier jaar
afloopt ben ik bijna 31 jaar. Als
dan alles goed gaat kan ik nog
enkele jaartjes mee. Misschien
blijfik dan nóg in Frankrijk voet-
ballen. Het bevalt me hier prima.
Dat is met Pierre Vermeulen
toch ook het geval."

Oranje
Niettemin wil Wilbert Suvrijn de
banden met Nederland niet los-
laten. In zrjn achterhoofd blijft
het paradepaardje uit het 'land
van het bronsgroen eikenhout'
denken aan Oranje. Suvrijn: „Ik
was sowieso al uit de selectie
weggevallen. Toen ik besloot
naar Frankrijk te vertrekken be-
sefte ik, dat mijn kans op een te-
rugkeer in het Nederlands elftal
nog kleiner werd. Temeer omdat
bondscoach Libregts niet ge-
charmeerd is van het Franse
voetbal. Hij vergist zich echter,
want hier wordt wel degelijk op
hoog niveau gespeeld.Er zit zelfs
meer strijd en spanning in de
competitie dan bij ons. Hoewel
ik vrees dat een selectie er voor-
lopig niet meer in zal zitten, blrjf
ik ambitie voor Oranje koeste-
ren. Maar de club gaataltijd voor,
want daar moet ik mijn geld ver-
dienen. Momenteel is dat in
Montpellier."

t.
j.recies één week na het tele-j?°ntjevan Bart Carlier werd in
jjerkrade de transfer van Wilbert

afgerond. „Ik stond nog
j^l jaaronder contract bijRoda.
j?ontpellier moest dat oplossen.
o^ide clubs hebben uiteindelijkvereenstemming bereikt. Hoe-

houdt het op. Veel spelers zijn
helemaal niet gewend om terug
te verdedigen, waardoor de ver-
dediging uiteraard in de proble-
men komt. Hier worden echter
zo snel mogelijk resultaten ver-
wacht. Er moet dus aan gewerkt
worden. Trainer Aimé Jacquet
ziet die problemen wel. Ze over-
wegen nóg een goede speler te
kopen. Volgens mij is dat niet
écht nodig," meent Suvrijn, die
zich happy voelt in zijn rol. „Ik
speel centraal op het midden-
veld. Ik heb vooral een verdedi-
gendetaak. Veel gaten dichttrek-
ken en het vuile werk opknap-
pen. Daar houd ik me mee bezig.
Maar ik kan afen toe ook aanval-
lend meedoen. Ik zit er niet
mee."

In amper zes weken tijd heeft
Wilbert Suvrijn een klare kijk op
het Franse voetbal gekregen.
„Niet met het Nederlandse te
vergelijken. In ons land ligt de
nadruk op het collectief. Hier is
men meer individualistisch inge-
steld. Technisch gezien ontzet-
tend mooi, maar collectief vaak
wat minder. Dat is onder andere
bij Montpellier het geval. Bor-
deaux en Marseille zijn de uit-
zonderingen. Hun elftallen vor-
men wel één geheel. Het zijn ook
de beste clubs. Tegen beide heb
ik al gespeeld. Normaal gezien
wordt Olympique Marseille
kampioen. Hoewel we in Mar-
seille verloren, heb ik in dat sta-
dion een schitterende ervaring
opgedaan.Bij elk duel zitten vijf-
tigduizend mensen op de tribu-
nes. Er heerst een geweldige am-
biance. Er staat een levensgroot
beeldscherm opgesteld en er is
volop sfeermuziek. Toen we het
veld opkwamen werd een hard-
rock-plaat gedraaid. Ik kreeg er
kippevel van. Zo greep die sfeer
me aan. Grandioos om het te
kunnen meemaken."

„Hier maak je dingen mee die in
Nederland ondenkbaar zijn. In
de kleedkamer lopen de voorzit-
ter, de manager, hun kinderen en
allerlei lieden die er eigenlijk
niets verloren hebben rond. Dat
was wel even wennen. Het gaat
er allemaal heel gemoedelijk aan
toe. De wedstrijdbenadering
wordt wel heel serieus aange-
pakt. Er wordt heel intensief ge-
traind. De begeleiding en medi-
sche verzorging is ook tot in de
puntjes geregeld. Naast het trai-
ningscomplex staat ons een
schitterend medisch centrum ter
beschikking. Onvoorstelbaar
wat daar aan fysiotherapeuten en
dokters rondloopt."

Franse keuken
Wilbert Suvrijn is duidelijk on-
der de indruk van zijn recente er-
varingen met het Franse voetbal.
„Men moet niet denken dat ik in
Montpellier met vakantie ben.
Met uitzondering van de maan-
dag zijn we dagelijks met het
voetbal bezig. De maandag is
onze enige vrije dag. Dan ga ik
met Monique lekker op het
strand liggen. Aangezien hier al-
tijd de zon schijnt komen we dus
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" Wilbert
Suvrijn in
actie tijdens
een competitie-
duel. In het
sportdagblad
'l'Equipewordt
zijn spel
steevast
gewaardeerd
met een hoog
cijfer. In het
spelersklasse-
ment van de
Franse
competitie
neemt de
Nederlandse
aanwinst van
Montpellier
zelfs de
twaalfde
plaats in.

Limburgs dagblad sport

bennie ceulen J
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Die Neuentdeckung
f|A.i Konsequentes Design: Kein
_M_ ■ Knopf und kein Griff unterbricht

■ > die klare Linienführung. Seiden-
KlCirGfl ma,te Kunststoff-Oberflachen

erganzen sich mit den abgesetz-
Jh!a ten Griffhohlen. Der neue Maß-■■■■■■C stab im internationalen Küchen-

design: SieMatic SL. Zusehen
bei Kuchen GIER, dem größten
SieMatic-Handler im Grenzland.

"^Kuchen '

f

.*^__. _.__*__. " Montage
/ <__»___■__■_. _■_ " und Service
ESChWeiler, Englerthstr. 3(Fußgüngerzone), Teleton 02403/27979I Aachen, Adalbertsteinweg, am Steffensplatz, Telefon 0241/532525

HeinSberQi Hochstraße 148, Telefon 02452/22427 /^
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_===. V l~~~~——— _____B______B^_k ®/^,- ARiVM

H~*X^\c.iJjjjfS | Aachenerfle/se- u. WohnmobUe\

j|^ CAMPINGBUSSE
fldf _J l_thf * Neufahrzeuge, Ausstellungswagen

Hochdachdepot " Einrichtungsteile und Zubehör
Fronhofstraße 6-10, neben Kronenbrot
5102 Würselen-Broichweiden. Tel. 0 2405/7 38 66

78646
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Der Gartenfachmann empfiehlt:
Auch Ihr Garten braucht eine Pause!Gründüngung:
Gelbsenf 1 kg dm 5,00
Roggen 1 kg DM 1,20
Luplnen Süßlupinen 1kg Dm 5,00.
Bitterlupinen 1 kg DM.3,00
Phacella 0,5 kg DM 5,0«

Nach der Ernte braucht der Boden neueKrafte:
Gartenkalk 25kg DM 5,50, 50kg DM 9,50
Algomin (Algenkalk) 25kg DM 22,00,50kg DM 37,50
Urgesteinsmehl 10kg DM 15,-
Thomaskalk 25kg DM 12,00, 50kg DM 22,00
Cuxin (Hühner-, Rinderdung u. Meeresalgen) 25kg DM 21,00
Rizinusschrot skg DM9,50,25 kg DM 21,50,50kg DM 40,-

Für denKomposthaufen:
Kompostsilo, Gr. 100x 70 cm DM 36,-
Wurfsleb, 70 x 100cm DM 49,5"
Spezial-Kalkstickstoff skg DM 9.50
OscornaKompostbeschleuniger kg 13,50

Torf 200Itr.-Sack (Sparpackung) DM 9,00
Torf 80Itr.-Sack DM 3,-0

Wir verkaufen und verleihen:
Motorhacken, Frasen, Walzen, Streuwagen, Vertikutierer,, Motorsensen, Laubsauger und Alles-Maher.

Ersalzteile für alle Gerate
Gebrauchte und neue Aufsitzmaher zu verkaufen

s/ J.Crumbachg^^ GartenfachgeschaftJK^ Futter-und Düngemittel
jHQk Roermonder Str. 43AX:. 5120Herzogenrath-Kohlscheid

i______k --02407/300Q

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
Relax-line 06-320.320.08
Add. prod. 50ct/min. GRATIS porno poster.

Tiener-Box. 06-320.325.30
Speciaal inbel no. voor HETE MEISJES (va 18j) tegen laag
tarief 010-4951748. Niet alleen het weer is heet 50c.p.m.

Relax-line 06-320.320.07
Add. prod. 50 et/min. GRATIS porno poster.

GEZELLIG Flirten en Versieren

Flirt-Café 06-320.330.77
Gezellige dames

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
NIEUW NIEUW !!!

Club Hof van Ede
Ook escort. "Sittard Putstraat 85A. Tel. 04490-10218.

b.g.g. 04490-51892. Tev. meisjes gevr. Intern mogelijk en
garantieloon. -^Oefening baart kunst

EROSLIJN 06-320.32122
50 c/m

Bar Club Mirabelle
Open ma, za van 13.00-1.00 uur. Leuke meisjes

ontvangen u in ongedwongen sfeer. Tevens plaats voor
leuk meisje. Tel. 045-424330.

Grieks Intiem
Marcha

50 et/min. 06-

-320.325.55
LIVE-LIVE-LIVE 50ct/min.

S.M. Box
06-320.330.70

Talk.Prod.

Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et/min. 06

320.320.14
Jiva's

Onderwerping!!
Oosterse sexlessen, extra

lang lekker!! les 41.
06-320.323.51, 50 ct.p.m.

Club Doma-SM
Live uit Club Domaü

06-320.323.50, 50 ct.p.m.

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

VERNIEUWD-VERGROOT
De nationale

***B.Z.S. -lijn***
013-321395.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.
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.

Het leven
begint bij 40, ook het

sexleven. Op de 40 plus Box
fijn en ongedwongen met

leeftijdgenoten.
06-320.327.28 - 50 et p/m
Toppunt van gezelligheid.

De eerste
dikke mensen

box. Hier vinden ze elkaar
om dik gelukkig te worden.
06-320.327.37 - 50 et p/m
In die kleine bikini is Lia

Supersexy
Het stille duin, de

vreemdeling...toen kwam 't
als vanzelf.

06-32C323.84 - 50 et p/m

Haar gehuwde vriendin is in
geldnood. Eva grijpt de

kans. Ja, ik help je, als jij me
deze nacht...

Rosie Lesbilijn
06-320.330.52 - 50 et p/m

lesbi hard porno
06-320.321.99

Pas op het is te gek
Te heet, te hard, 50 et. p/m.

Tieners
DOEN HET VAKER

50ct/min. 06-

-320.320.10
GRATIS PORNO PAKKET

Voor 't allereerst als die
douaniëre haar fouilleert

heeft Lisa die hete sensatie.
Oooh ga door

Rosie Lesbilijn
06-320.330.52 - 50 et p/m

Op de Sexsuperbox 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
Zoek jij 'n lekker ding?

sex-contact-lijn
Bel: 06-320.320.33 (50cpm)

projectinrichting
""""ft,
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Als de deur dichtslaat is ze

de meesteres van al die
mannen. Streng en machtig

in zwart leer.
Rosie-zweeplijn
06-320.330.51 - 50 et p/m

Jevindt snel een 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 damen en heren XL
06-320.326.99 - 50 et p/m

Safe sex box
voor mensen die op 'n

gezonde manier meer willen
dan alleen praten.

Woorden en Daden
06-320.328.38 - 50 et p/m

Lekker rustig in het duin. De
schaduw van een man valt
over Arno die aan 't zonnen

is in dat kleine strakke slipje.
06-320.323.86 - 50 et p/m

't is gevaarlijk in die donkere
laan. Toch wandelt ze daar,

trillend van
spanning

tot het...gebeurt.
06-320.323.85 - 50 et p/m

Relax-Box
Add.prod. 50 et/min. 06-

-320.324.06
Speciaal inbel rro. voor hete

DAMES tegen laag tarief
010-4951959.

Video-sex-club
Frimousses. Open dag v.
11-2 uur. Zond.v. 14-2 uur.
Kl. Gracht 10, Maastricht.

Bar St. Tropez
Putstr. 40, Sittard. ledere

dag. geop; 21-5 uur. Ouder-
wets gezelig. Tev. meisjes
gevr. na 21 u. 04490-17402

Kies
voor de heetste meiden die

het écht met elkaar doen
voor 50 et. p/m nr.

06-320.323.90

Erotel 06
320.320.20

U, U, jij en jullie
weten het wel.

50 ct.p.m.

Hardsex
lekker hard 50 c p.m.' 06-

-320*325*35
320*325*35
06- Muzieklijn

06- 320.326.30
Gezellige muziek gespeeld
door: De Marjando's 24 uur

dag en nacht.
06- 320.326.30

50 cent p/m.

Best in Townü
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.

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.

Alweer die Wip-ln Box in
gesprek...en da's de box om
wat te versieren...wat een
mazzel, dat er op de Lijfsex

box ook een paar vrije
schatjes zijn.

De Wip-ln
op 06-320.324.60

De Lijfsexbox
06-320.324.90 - 50 et p/m

Relax-Line
Add.prod. 50 et/min. 06-

-320.320.06
GRATIS porno poster

Privé en escort
045-220866

Tieners
JONG GELEERD

50ct/min. 06-

-320.321.10
GRATIS PORNO PAKKET

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

sex party box
talk prod. 50ct/min. 06-

-320.323.06
Geniet van die jonge meiden
Speciaal inbel no. voor hete
DAMES tegen laag tarief

010-4951473
Dame zoekt gave jonge

knul. Meisje wil contact met
ervaren heer. Ze vinden het

op de
Generatiebox

06-320.326.27 - 50 et p/m

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.

Voor mensen die zich
durven te laten zien en...te

laten gaan.
06-320.327.88 - 50 et p/m

Wellustige
meiden op oorlogspad, ze

pakken je. Pas op.
06-320.322.38, 50 et. p/m.

Leuk meisje
of jongevrouw gevr. voor

escort of privé . 045-311895
Met harde hand regeert die

donkere meid
op je knieën

mannen en
vrouwen sidderen.

06-320.330.61 (50 c.p.m.)
Zachter

begrijpender
en heter is liefde die 2

vrouwen elkaar geven, je
hoort dat alles anders is.

06-320.330.19 (50 c.p.m.)
Soepele gave jongens,
opgeleid om heren te
Verwennen

Als je belt komen ze...
ook bij jou.

06-320.321.33 (50 c.p.m.)

kantoorsystemen
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Club Exclusief
Wij hebben geen aanbiedin-

gen. Wel meer te bieden.
Nieuwe meisjes, lesbisch,

trio, Vanessa en Lolita type,
moeder en dochter. Mees-
ters aanwezig. Industriestr.
13 Kerkrade-West. Let op!

Nw. Telefoonnummer.
045-422685.

De betere Escort-service
Club Exclusief
Steeds jonge charmante

meisjes aanwezig.
Bel. 045-422685.

'SEXSPEL*
Jij bepaalt hoe het
gaat... eindeloze va-
riaties. Kies dan 1.
verrijk je sexkennis
door de erotische
\m -2JÊ ijt testen.
T_ __ TZ Kies dan 2._!_!_!
_fQ|__ 320.323.66

f —g/ 50 et p.m. _
HotGirls

06

320.322.87
50 cent p.m.

LIVE-LIVE-LIVE 50 ct.p.m.

Sex-Box
06-320.325.06

Direct snel sex-conctact
(50cmp) LIVE-afspreek-lijn!
06-320.320J55

Op zoek naar lekkere
meiden? Be! de

hetevrouwen-
lijn: 06-320.326.33 (50cpm)

Gans vreemd met zon
lekker stuk.

De Tippelbox
06-320.326.66 (50 cpm)
SEX-AFSPREEKBANDÜ

Lekkere sexafspraakjes....
(50 c.p.m.)

06-320.330.21
Linda en Bianca vermaken

zich wel op de
Flirt-Box

06-320.330.01 (50 cpm)
GEZELLIG flirten met zn

tienen doe je in 't
Flirt-Café:

06-320.330.77 (50 cmp).

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

Privé en escort. Tevens
meisjes gevr. 045-228975.

Animeermeisje
gevr. kost en inwoning,

dag en nacht.
Tel. 09-32.11671473.

Speel met mij
ik doe alles voor 50 et. p/m

06-320.326.56

06 - 50 et p/m

Lesbi 28
320*320*28

Sexi 68
320*320*68

Loes
320*322*30

Pervers
320*324*00

Sex Buro
320*324*01

06 - 50 et p/m

Sexi 68
320*320*68

Loes
320*322*30

Pervers
320*324*00

Sex Buro
320*324*01

Lesbi 28
320*320*28

Trio-sex
06-320.331.93 (50 c.p.m.)

Voorzichtig!!!!
06-320.324.94 (50 c.p.m.)

Ik ben maar klein!!

Uitdagend mooi is ze aan 't
Naaktstrand

De man op 't terras geeft
haar een lift, en dan.,, nee,

niet doen... oh nee.
_06-320.321.30 (50 c.p.m.)
Pas gehuwd stel kwam voor

Lifesex
Dolverliefd en opgewonden

vroeg zijj 0m... nog meer.
Trio??

320.321.32 (50 c.p.m.)
Thea in 't donkere park. Een

Bontjasje
over haar bikini. Haar droom
die brutale ontmoeting....??
06-320.330.17 (50 ct.p.m.)

Loesje
Gesolliciteerd

Alleen met de chef mag ze
tonen wat ze kan. "Zo zo

jarretels.. Da's leuk" .06-320.330.09 (50 ct/p.m.)
Een nieuw nummer, waar
lifesex alleen life is als ze

het begin tot eind
Werkelijk

doen. Geen namaak.
06-320.326.71 (50 ct.p.m.)
Na 2 jaar houdt Thea het

voor gezien. Haar man gaat

vreemd
dat kan zij ook. De monteur,
de dokter., een vreemdeling
06-320.326.73 (50 ct.p.m.)

Een moet de eerste zijn.
Voor Anneke wordt het een

man met

ervaring
Niet ruw maar lief en toch

heet 06-320.326.72(50cpm)

Bekentenissen
van meisjes met een span-
nend beroep. Stewardess

fotomodel hostess masseu-
se 06-320.326.93 (50 c/pm)

automatisering
w/m
NEDERLAND B.V.
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06 - 50 et p/m

Sex Buro
320*324*01

Lesbi 28
320*320*28

Sexi 68
320*320*68

Loes
320*322*30

Pervers
320*324*00

Genot door
Lady Bizar

50 ct.pm 06*
320*324*68

Orale sex
06-320.323.40 - 50 et p/m

Geen brute toestand
Soft SM

Beetje Sado veel sexgevoel.
Wat dominantie hete onder-

danigheid. Ook voor jou?
06-320.326.92 ( 50 ct/p.m.)
Kreunen en zuchten is leuk,

maar een gloeiend
hete story

met een boeiend verhaal is
echt prikkelend.

06-320.326.90 (50 ct/p.m.)
Als 'n brute man en 'n volg-
zame jongen met elkaar de
nacht doorbrengen gaan ze

vaak door 't lint
hoor je 't?

06-320.326.91 ( 50 ct/p.m.)

Zeventien
06-320.331.53 (50 C.p.m.)

Katja
Tel. 045-423608.

Rijpe vrouwen
Tante Ria 40 jr

50 cpm 06-
-320*323*45

320*323*45
J.man 36 jaar

Prive-discreet. Tel. 043-
-634764. Ook weekends.

** 06-320.321.03 **
Retina Sexfoofl

’ 0,50 p/m 'Hoe kom je dr op
de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Gele-f
Tev. meisjes gevr.
Tel. 04490-42313. _.
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06 - 50 et p/m

Loes
320*322*30

Pervers
320*324*00

Sex Buro
320*324*01

Lesbi 28
320*320*28

Sexi 68
320*320*68_
Hardlesbi

Rijpe Sex
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
06 - 50 et p/m

Pervers
320*324*00

Sex Buro
320*324*01

Lesbi 28
320*320*28

Sexi 68
320*320*68

Loes
320*322*30

Gay-Only
Marcel en André '06-320.320.01

Gay-Phone
06-320.322.06

Escort

06-320.323.04
SM Mr. Martin

06-320.323.05
50 c.p.m. s

Tele-sex-lijn
Als het nergens lukt

bel je ons toch.
Overtuig jezelf maar-

-06-320.322.07
Vreemdgaand

Overspel is heerlijk, &
wij zitten er klaar voo>

06-320.322.08
dag en nacht 50 c.gjü^
"De Jachthut"

Haanrade-K'rade, Grens.
23, Elke, Regina, He'%

Heike, Areane, Rita. ma.
v. 20-04 uur. 045-46394J

Tev. meisjes geyj^^

Je ruige hand^
maken me
dronken...

ÜErotifoonÜ
06-320.320.1, 50 c/m y

Wendy/Manuel^
nieuw! ook zat. en zond. '045-721759

Voor Piccolo's ,
zie verder pagina 61



aanloopperiode aan de Middel-
landse Zee hield hij het voor ge-
zien. Zijn baan als directeur van
een administratiekantoor was
hem meer waard dan het onge-
wisse bestaan als ploegleider
met een beperkt budget. Mecani-

Mathieu Dohmen zou zevendui-
zend gulden basis-salaris krij-
gen. Voor verzekering en aanver-
wante zaken moest hij zelf op-
draaien, Zo ging dat destijds. De
ploeg werd geleid door Koos
Rook, maar amper terug uit de

Tot de ploegmakkers van Doh-
men in 1978 (overigens het enige
jaar waarin het team bestond!)
behoorden Gerrie van Gerwen,
Hans Langerijs, Herman Pon-
steen, Adrie van Houwelingen,
JanKrekels, Johan van derMeer
en nog een paar. De meesten wa-
ren net als hij debuterend prof.

jln december wordt hij zevenen-
dertig. Twintig jaar eerder lever-
de hij zijn nieuwelingenlicentie
in en werd hij amateur. Een paar
maanden later beukte hij al in
Wind en waaiers over de polder-
dijken van Olympia's Ronde van

| Nederland. Gebrek aan moed
!kon men hem niet verwijten.
..Het was in 1970. Fedor den Her-

|. tog gold in die tijd de superman
bij de amateurs. Renners als
Knetemann en Jan Raas, die mij
in 1974 met banddikte versloeg
in het Nederlands kampioen-
schap, stonden net als ik nog aan
net begin van hun loopbaan. Ik
neb ze in de eerste helft van de ja-
ren zeventig meermalen ge-
klopt."
Toch waren Kuiper, Kneet en
Raas al gerenommeerde profs
toen Mathieu Dohmen nog in de
Omloop van de Mijnstreek, Hel, van het Mergelland, Ronde van
Oost-Duitsland, Engelse Milkra-
ce en dat soort werk zijn exa-

Waaiers

De Onderneming, een kleine
ploeg, gesponsord door de gelijk-
namige oliehandel uit Gouda,
meldde dat het team voor 1977
compleet was. Piet Liebregts,
chef d'equipe van Fnsol, deed
hetzelfde. Tegelijkertijd viel een
briefvan Peter Post in debus. In-
houd van ongeveer dezelfde
strekking. „Ik vind het", aldus de
toenmalige baas van Raleigh,
„vervelend om een negatief ge-
luid te laten horen. Mocht er
straks toch nog een plaats vrijko-
men neem ik contact met U op.
In ieder geval, veel succes met
het vinden van een sponsor."

Mathieu Dohmen zucht. Er zat
niks anders op dan als amateur
verder te gaan". Eenjaar later, in-
middels in de Unionploeg van
Rini Wagtmans terechtgekomen,
deed zich opeens de kans voor
waarop gehoopt was.
„Wagtmans bracht mij in contact
met de sponsor van een nieuwe
profploeg, Jet Star Jeans. Ik ver-
geet het nooit. De bespreking
vond plaats in hotel De Prins in
Sittard. Een paar uur eerder was
Wagtmans mij thuis komen afha-
len. 'Als ik dadelijk de bespre-
king mag bijwonen ga je goed
verdienen', zei hij. De directeur
van Jet Star wenste echter niets
met mijn ploegleider te maken te
hebben. Ik vroeg: 'Rini, moet ik
nu ook opstappen?' Hij ant-
woordde: 'Je moet zelf beslissen,
maar als je prof wilt worden is
hetbeter, datjeblijft zitten. Even
later zette ik mijn handteke-
ning."

: «.Misschien had ik na het
ene profjaar toch nog moe-; ten doorgaan", zegt hij.< .Sommige collega's met

,'wie ik tegelijkertijd de over-
i stap naar de beroepsren-
ners zette hebben het een
flink eind geschopt hebben.Ik denk er wel eens aan,
ïïiaar ik realiseer mij ookhoe gedemoraliseerd ik na
het mislukte avontuur was.
Geweest is geweest. Ik her-
lrmer mij liever de fantasti-
sche jaren als amateur, toen
lk klassiekers won en werd

'" jtfgevaardigd naar WK,
I Tour de I'Avenir en andere
; grote wedstrijden."

j^athieu Dohmen, 'Matje' voor; hetLimburgse wielerleger, vindt
de wedstrijdsport nog altijd een; belangrijk deel van zijn leven.Als echtgenoot van Yvonne en
vader van Jeroen (2 jaar) en In-
grid (4 maanden) heeft hij uiter-
aard belangrijker zaken aan het
hoofd dan alleen nog te proberen
! jongere lichting van het ama-
teurpeloton uit het wiel terijden,
■naareenmaal van start is hij nog
het zo gretig als in de eerste helftv.an zijn loopbaan. Naar schat-
ting heeft hij zeker tweehonderd
keer op de overwinning beslag
gelegd.

mens aflegde. Het zou zelfs tot
1978 duren voordat hij beroeps-
renner werd.
„Ik had graag eerder de overstap
gemaakt, maar hoe het kwam
snap ik nog steeds niet. Ik kon
geen ploeg vinden. Daaraan deed
zelfs het feit, dat ik in de selectie
van wijlen bondscoach Joop
Middelink zat of deeluitmaakte
van sterke Nederlandse merken-
teams zoals Ovis, Janvan Erp en
Union niets af. Echtgenote
Yvonne bladert bij de woorden
van haar man in een plakboek.
„Kijk hier", zegt zij. „Drie sollici-
tatiebrieven, die allemaal nega-
tief beantwoord werden."

De 'memoires' van Mathieu Dohmen
„Toch kijk jeer raar van op wan-
neer je plotseling hoort hoe ach-
ter je rug over jou gesproken
werd", aldus Dohmen. „Ik hoef
maar aan het wereldkampioen-
schap 1975 te denken en ik krijg
weer een minder prettige smaak
in mijn mond."
Zijn selectie voor de mondiale ti-
telstrijd was een logisch gevolg
van de prestaties. Hij had onge-
veer een twintigtal wedstrijden
op zijn naam geschreven. En het
waren niet uitsluitend koersen
van het kermis- of criteriumgen-
re. Er waren ook dagsuccessen
bij in etappekoersen als de Ron-
de van Oost-Duitsland of wed-
strijden van-stad-naar-stad. Ook
had hij tijdens zijn optreden in
de Tour de I'Avenir van 1973 en
1974 zijn kwaliteiten getoond.
Hij proefde ook daar het etappe-
succes.

„Terecht, dat ik mij het een en
ander van de wereldkampioen-
schappen 1975 voorstelde. Een
dag of twee voordat de titelstrijd
in het Waalse Mettet begon met
de ploegentijdrit over honderd
kilometer maakten wij nog een
training. Ik hield mij zo rustig

door

wiel verheesen ,
mogelijk, krachten sparend voor
de grote dag. 's Avonds moest ik
bij bondscoach Middelink ko-
men. Hij vroeg mij of ik mij wel
in staat voelde om de ploegen-
tijdrit te rijden. Ik wist niet hoe
ik het had. Natuurlijk voelde ik
mij goed. Ik was immers in vorm.
Van kamergenoot Fons van Kat-
wijkvernam ik ' s avonds dat een
andere teamgenoot, André Ge-
vers, mijn zogenaamd gebrek
aan conditie ter sprake had ge-
bracht. Hij was mij blijkbaar lie-
ver kwijt dan rijk. Op zon mo-
ment zou je iemand het liefst een
draai om zijn oren geven."

Tijdrit
Dohmen startte uiteindelijk toch
in de WK-ploegentijdrit van
1975. Zijn teamgenoten waren
Frits Pirard, Fons van Katwijk
en André Gevers. „Ik had het be-
ter niet kunnen doen", zegt hij
nu, veertien jaar later. „Ik reed
mij helemaal leeg. Uitgerekend
de man, die over mij geroddeld
had was de zwakste schakel. Wij
werden vijfde. Geen slecht resul-
taat in een deelnemersveld van
zevenentwintig landen, maar wij
hadden op eremetaal gegokt."
Twee dagen later vond de indivi-
duelewegwedstrijd plaats. In het
begin trok Dohmen nog ten aan-
val met onder meer Sven-Ake
Nilsson, de Zweed, die nader-
hand een paar prima seizoenen
als prof kende. Zij werden na
enige tijd ingelopen en juist op
dat moment vond een breuk in
het voorste deel van het peloton
plaats. Ongeveer dertig man re-
den weg van de hoofdmacht.-
"Nilsson kon aanpikken. Ik niet.
De geleverde inspanningen, óók
in de ploegentijdrit twee dagen
eerder, waren te veel geweest. Ik
ben naderhand nog tot op hon-
derd meter geraakt. Toen viel het
doek. Verschillende groepjes en
eenlingen passeerden mij. Ik ein-
digde als vijfenvijftigste. André
Gevers, uitgerekend hij, werd
wereldkampioen. Wij zouden
een pot van vijftienhonderd piek
mogen verdelen. Ik heb nooit
een cent gezien."

Hij herhaalt het nog eens: voor-
bij is voorbij. Eenmaal op het
eind van de jaren zeventig terug
bij deamateurs had hij er op den
duur ook vrede mee, dat hij
hoofdzakelijk tot criteriumwerk
was aangewezen met af en toe
nog eens een echte koers van-
stad-naar-stad. Het duurde bo-
vendien een paar jaarvoordat hij
als ex-prof toestemming kreeg
om in het buitenland te mogen
rijden. Hij doet het met evenveel
energie als vroeger.
„Na zijn terugkeer naar de ama-
teurs heeft hij toch nog bijna
veertig wedstrijden gewonnen",
zegt echtgenote Yvonne met eni-
ge trots. „Het is fijn, dat hij nog
altijd zoveel plezier aan het koer-
sen heeft. Eén ding valt mij des-
ondanks op. Vergeleken met
weleer is er op de amateurcrite-
ria weinig spektakel en publiek".
Haar man knikt. „Ik heb", zegt
hy, „de indruk dat er ook minder
talent dan vroeger rondrijdt.
Uiteraard moet ik op mijn leef-
tijd extra goed voor de dag ko-
men wil ik nog kunnen toeslaan,
maar de voldoening als het lukt
is er echter alleen maar groter
door."

cien Huub Harings verving hem
voor de resterende maanden.

Overigens, in het profmilieu val-
len weliswaar vaak harde woor-
den, maar bij de amateurs heb-
ben teamgenoten ook niet altijd
een glimlach voor mekaar over.
De eerzucht om zelf de hoofd-
prijs te veroveren wint het in der-
gelijke gevallenvan het ploegen-
spel. Dohmen heeft er eveneens
aan meegedaan, zoals in 1974
toen hij voor het tweede achter-
eenvolgende jaar de Ronde van
Limburg op zijn naam schreef.
Hij verdedigde toentertijd de
kleuren van Ovis Roggebrood,
een firma uit Roermond, waar-
voor gedurende enkele jaren de
beste amateurs uitkwamen. Een
van de Ovisrenners in dat jaar
was Bennie Ceulen, de huidige
verslaggever van het Limburgs
Dagblad. In volle finale sprong
hij weg uit de kopgroep. Hij wist
niet beter ofDohmen zou de ach-
tervolging van de concurrentie
zoveel mogelijk ontregelen. Wat
Ceulen niet wist was, dat zijn
teamgenoot een van de tegen-
standers, Jo van Pol, bewerkte
om het tempo op te schroeven.
Van Pol, de ex-prof, was daartoe
geneigd mits er ('hij maakte het
wrijfgebaar met duim en wijsvin-
ger') iets geregeld kon worden.
Gevolg: de ontsnapping van
Ceulen werd in de laatste kilo-
meters tenietgedaan en Dohmen
won de eindsprint vóór Van Pol
en de latere sportjournalist.

Eerzucht

Teleurstelling
„Maar óók ik heb menigmaaleen
teleurstelling moeten verwer-
ken", klinkt er verontschuldi-
gend. „In de Ronde van Belgisch
Limburg, ik meen dat het in 1973
was, veroverde ik door etappe-
winst op de tweede dag de lei-
derstrui. Toen ik een paar uur la-
ter in Alken, na de massage, naar
de start van detijdrit wilde bleek
mijn fiets spoorloos. Paniek, je
kent dat. Zoeken baatte niet. Ik
heb de tijdrit gereden op de fiets
van Bennie Ceulen, wiens zadel
ik slechtseen beetje lager hoefde
te zetten. Ik werd niettemin mijn
trui kwijt. Tot overmaat van
ramp was ik de volgende dag,
toen men mijn reservefiets had
gebracht, betrokken bij een val-
partij waarin ik mijn horloge ver-
loor. Ik geloof, dat ik in de eind-
stand achtste werd. Het verdien-
de prijzengeld was een schijntje
vergeleken bij het verlies. Fiets
weg, horloge weg."

„Ik had", aldus Dohmen, „een
contract voor zeven maanden.
Van maart tot september 1978.
Welgeteld een keer heb ik van de
firma mijn salaris ontvangen.
Duizend piek. Geen cent méér.
Helemaal erg werd het toen ik
kort daarna om een onduidelijke
reden werd ontslagen. Ik zou be-
paalde verplichtingen niet zijn
nagekomen. Welke weet ik nog
altijd niet."

Hij schakelde een advocaat in,
maar het baatte niet. Op zijn ad-
vies bleef hij het hele jaar in een
trui van Jet Star rijden, maar in
feite was hij niets anders dan een
ongesponsorde individueel.
„Yvonne en ik waren pas ge-
trouwd. Gelukkig had mijn
vrouw haar job in de verpleging
nog niet opgegeven. Ik probeer-
de via prijzen en premies iets
binnen te brengen. Het lukte,
maar een vetpot was het zeker
niet. In de Nacht van Linne werd
ik afgescheept met welgeteld
vijfenzeventig gulden startgeld.
'Als het niet genoeg is blijf je
maar thuis', zeiden de organisa-
toren. Huub Marx daarentegen
betaalde mij in de Nacht van Val-
kenburg vierhonderd piek. Dat
heb ik altijd gewaardeerd."

Frustrerend
Mathieu Dohmen nam in zijn
enige prof jaar deelaan de Ronde
van de Middellandse Zee en de
Catalaanse Week. Daarna aan
een paar klassiekers. Honderd-
vijftig tot tweehonderd geselec-
teerde deelnemers; tweehon-
derdvijftig en nog meer kilome-
ters. Vaak in regen en wind, op
kasseien en muursteile hellin-
gen. Het was afzien, het was ook
frustrerend om te ervaren, dat de
vroegere rol van toonaangevend
amateur geen enkele garantie be-
tekende voor een soortgelijk op-
treden bij de beroepsrenners.
„Op zon momenten krijg je een
mentale klap", zegt hij. „Pas dan
merk je hoe meedogenloos het
profmilieu is. In het Kampioen-
schap van Zürich moest ik bij de
laatste beklimming van de Re-" 'Misschien wordt hij straks mijn opvolger', zegt Mathieu Dohmen als zoon Jeroen hem helpt bij de inspectie van het

Materiaal. TussenDohmen junioren senior respectievelijk diens zus Truus en echtgenote Yvonne. Foto: PETER ROOZEN

Nog erger teleurgesteld was hij
toen hij in 1976 bericht kreeg, dat
hij niet geselecteerd was voor de
Olympische Speleti in Montreal.
„Ik had er vast op gerekend, dat
ik naar Canada had mogen afrei-
zen", zegt hij. „Al een paar jaar
behoorde ik tot de beste ama-
teurs van Nederland. Blijkbaar
waren anderen iets beter. Ik kan
me desondanks niet aan de in-
druk onttrekken, dat ik zowel
toen alsook naderhand wel eens
buiten een selectie viel omdat ik
altijd rechtuit zei hoe ik over si-
tuaties dacht. Ik heb renners
meegemaakt, die het anders de-
den. Ze konden selectieheren ho-
ning om de mond smeren, als je
begrijpt wat ik bedoel. Zoiets
heeft mij nooit gelegen."
Praten over anderen om er zelf
beter van te worden is overigens
geen bezigheid waarop de wie-
lersport patent heeft. Wat rod-
dels betreft is het cyclisme ge-
woon een weerspiegeling van het
alledaagse leven.

gensberg, na 230 van de 265 kilo-
meter, het peloton eveneens la-
ten gaan. De pijp was leeg. Met
de bezemwagen achter mij aan
reed ik naar de finish en vervol-
gens naar het hotel. Daar was
hooglopende ruzie. Jan Krekels
verweet Johan van der Meer, dat-
hij een van de felste achtervol-
gers was geweest toen een groep-
je met hem, Krekels, zichvan de
hoofdmacht had losgemaakt. Ik
had er niets van gezien, want ik
was immers in de bewuste fase
uit de wielen gereden. Jan Kre-
kels, wiens kwaliteiten ik nog al-
tijd hoog inschat, overdreef niet-
temin volgens mij door Van der
Meer als schuldige aan te wijzen.
Een peloton, dat in de finale
jacht maakt op ontsnapte ren-
ners is te vergelijken met een
trein. Door niets en niemand te
stoppen."
Hoe dan ook, als strafmaatregel
werd Van der Meer de volgende
dag niet opgesteld in de selectie
voor Rund urn den Henninger
Turm.
„Ik meen mij", voegt Dohmen er
aan toe, „te herinneren, dat
Braun in Frankfurt won. Thurau
legde in Zürich op de overwin-
ning beslag. Hij klopte Moser in
de sprint. Het peloton, nog zon
zestig man, liep een minuut later
binnen met zowel Krekels als
Van der Meer in de gelederen,
maar ook met De Vlaeminck,
Basso, Kelly, Staf van Roos-
broeck en Willy Planckaert."

BORN - Hij is hard op weg naar zijn zilveren ju-
bileum als wielrenner en het is nog maar de vraag
of Mathieu Dohmen uit Bom daarna de fiets aan
de kant zet. Bij de veteranen heeft hij immers
nog niet gereden. In alle andere categorieën wel.
Ook bij de profs, al was het welgeteld één sei-
zoen, dat inmiddels alweer meer dan tien jaar tot
het verleden behoort.

'In het ene seizoen als profkreeg ik één keer mijn maandsalaris'
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"Zo heeft Mathieu Dohmen vaak definish bereikt. Onstuitbaar ten opzichte van de con-
currentie.

sport
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AUTO HURENB
Met het openbaarvervoer kom je niet overal.

» En echt niet voor de deur. Met een huurauto wèl. -_^ \ t * „Dan bent u eigen baas en bent u snel waar u wezen wilt. S^ '^ *v_L_-
Uw weckend-auto staat voor u klaar! _ ’ r"~

AUTOVERHUUR €i^^\^^^é
Geerweg 2A, Sittard, tel. 04490-22424 \N " PS»M jj

autoschade deVriesbv______3c-x
Herstelt plaat- en chassisschade /fOmWÊÊÊ^\

" Is 24 uur met eigen sleepdienst inzetbaar N)__T_!r_-_____l_l_
" Is aangesloten bij het Focwa garantiefonds ï_£Ssy_j|>
" Maakt schade-afwikkelingen en taxaties verhaalbaar

" Modernste spuit- en richtapparatuur en kleurmakerij Jij? —^^^_iiMi__r
,i " Alle merken voorruiten, schuif- en zonnedaken inzetbaar

"Reklamebeschilderingen en ontwerpen onvoorstelbaar AtmWM i i—\

" Leenauto beschikbaar l_>_o' I*'I*'1

" Prijzen en service onvergelijkbaar, maar wel betaalbaar Ë^iü-.
" Gemakkelijk bereikbaar (nabij busstation Heerlen) _■*___-' I I
226415

Autoschade De Vries
Grasbroekerweg 28 - Heerlen 045 -7224 63

______________i ___r_____P-___p___-___ pi ____________ Mm ' * **____. l '**__. **^ __rr^^r^ ■ =_t__________■ AWÊ

1 SHOW I
w\ van 2 september t/m 9 september ft

______ _fc"iMmM méér inruilwaarde dan LgJ
P^ ANWB/BOVAG-koerslijst mA

H ZONDAG KIJKDAG H
rrl * niet jonger dan 2 jaar B"
|nr| * mits schadevrij CilKjjjfl * exclusief Subaru Mini Jumbo

HH _______

Welkom thuis show
bij Autobedrijf Loek Schaepkens

Klimmenderstraat 110, Klimmen
Tel.: 04405-2896

Tijdens uw vakantie heeft AUTOBEDRIJF LOEK
SCHAEPKENS een groot aantal auto's weten te
bemachtigen, welke wij u graag showen op onze
showdagen van 25 augustus t/m 10 september.
Geopend: maandag t/m zaterdag van 9.00-18.00
uur, zondag van 10.00-16.00 uur.
Een greep uit onze voorraad van ± 80 stuks.

Ford Granada, blauw, 1981 3.950,-
Ford Sierra stationcar, type 1984 12.950,-
Ford Sierra 1.6 5-drs. 1983 11.500,-
Ford Fiësta, zeer mooi, 1984 10.950,-
Honda Prelude EX 12-klepper, 1983 16.000,-
VW Polo Luxe, 1987 14.250,-
VW Jetta, LPG, 1981 5.250,-
Toyota Celica KT, 1980 2x vanaf 2.950,-
Porsche 924 apart Targa bj. 1976 12.500,-
Renault 20LS, 1982, LPG 3.500,-
Mitsubishi Colt GLX, 1985 12.500,-
Mitsubishi Galant GL, 1982 4.750,-
Opel Kadett GTE, 1983 12.000,-
Opel Manta GTE 1980 5.750,-
Nissan Micra T. '84 8.900,-

Alle keuringen zonder problemen toegestaan.
232531 Tot ziens!

Official _m>^?^P_r Service Dealer

I RENÈ 'LEMMENS \
Heirstraat 28 - . -^T—A
6129 PK Urmond
Tel. 04490-31510 ____

Nu in Sittard

spuitcabine
Te huur stofvrije nieuwe

spuit-moffel-cabine.
Autobedrijf Have

Industriestr. 31, Sittard
Tel. 04490-15195

..

Mazda Voordeel Show
met hoge inruilprijzen

(zonder inruil extra hoge korting)

Nu extra voordeel bij aankoop Mazda 323
Accessoirespakket t.w.v.

Wij zoeken inruilauto's o.a. I Autobedrijf
azdKa,"J Oyoota"^lsSanr LOVEN HEERLEN B.V.MitSUbishï - Suzuk. - Opel - pa lemigerboord 401Ford . VVV enz, enz. J Tel.: 045-722451

Ongekende zekerheid v.a. 16.995.-
Als u bij de aanschafvan een auto dezekerheid die u A QQf\CCD|T WA KI T\A/El- MA A M1""^E M

krijgt van doorslaggevend belang acht, is de Pony XP I" I IXV/CriM I V AIN I YYLL I l/AMINL/CIN
Melody uw terechtekeus. Om tebeginnen krijgt uvan ons ... An/ _-^ a i_ a k. i"i-i_-
OMRUILGARANTIEofteweI'eenproefrit van 2maanden. 2, MINIMAAI 70/0 INRUI GARANKoopt u bij ons een Pony XP en mocht u daarover niet
tevreden zijn, dan mag u'm binnen 2 maanden omruilen *y T"\A/CCIA A D \/^VI EI 1"^I f** EZ ’"* ADA K. ITI C
tegen een auto van elk ander merk van dezelfde, of (met J. VVCC J_r\#\l\ V v^LLZZL/l VjL Vj#\l\/IIN IC

; bijbetaling) hogere prijs. INRUILWAARDEGARANTIE
krijgtuook.Binnen2jaarisdatzelfsminimaal7o%vande A TCC IA AD f*ARRO^FR IFf_AR ANTIF
katalogusprijs. En om helemaalzeker tezijn, krijgt uook ■" J J_TVM\ _) JL_\l LVjAMAiTM NI I U
nog 2 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE en zelfs 6 JAAR
_. ?__ ____.._._.«*_-._. _ __ _ » -_-xr- PRIJZEN INKL. BTW. HIERMEE VERVALLEN ALLE LOPENDE AKTIES.
CAixROSSEixIEGARANTIE.

En datalles bovenop hetfeit dat dePonyXP opzich al
een bijzonder aantrekkelijke auto is. Ga maar na.

J jjjjkwMmgmmmm&mAm BwÉ '*_*__i____j _______# _»__?__ l HBP^

____» _H _____" ___f _y __________r

! WAT\X7E DOENDOEN WE GOED. BBJ|^^BE_____l_l_M
GARAGE CENTRUM (Gebr. Driessens) AUTOCENTRUM SANDERS BV AUTOMOBIELBEDRIJF WIEL BEUNEN AUTOMOBIELBEDRIJF E.A. KOZOLE BV
Heerstraat Centrum 9 Akerstraat 128 St Joosterbaan 1 Wattstraat 22
Stem, tel. 04490-31940 Brussum, tel. 045-251644 St'. Joost/Echt, tel. 04754-5475 . Landgraaf, tel. 045-321088
AUTO VAESSEN AUTOBEDRIJF DON WEERTS GARAGEBEDRIJF J. GUBBELSH^ln toi_.__,_

Bloemenweg2 Venloseweg 241 {bij papierfabriek)Heerlen, tel. 045-424010 Maastricht, tel. 043-215938 Roermond tel. 04750-32781

AutO AartS viert feest.
Vandaag 2 september vieren wij met u
ons 1 jarig bestaan.
Bij aankoop van een nieuwe Seat
geven wij u gratis een
Philips radio-cassetterecorder
.........CADEAU
(deze aktie loopt t/m 9 september)

Kijk ze staan bij ons in de showroom:
'^{w^lipP)«WHftXlP>9A. ____"_*«p____#_. De oogverblindend witte Seat Ibiza del Sol

en de stralende Seat Marbella del Sol.

_KV: ,*______________H__l _ü_

Prijs I _JL_7 m^wZr """En dat allemaal voor zeer nazomerse prijzen. Als we dan ook
nog vertellen dat u gebruik kunt maken van onze renteloze _Vl*irDCll_l QCI Sol
financiering in 4 stappen, laatste betaling op 02.01.91 voor de
Seat Ibiza del Sol en Seat Marbella del Sol. Een proefrit na de -P 1 -i __. O
vakantie lijkt ons geen gek idee. Kom dus snel bij ons langs. Prijs I JL _. " o>^_s m mm"

- -^

W. KEES JUBILEERT
EN TRAKTEERT OP DE

COLTNINETY

TIJDELIJK VANAF ’ 20.995 -
HJr jA^AW _________ i^^^^V_l

\^^ _^_—_ - " ■___F.

_
_-_■ .-,--, f m x ________ B "*t nr _________mar ' 'BKB_I iTI _H \^2W*-s-smmi \ ~

Ficoi ES^^Tkl I ' ________!__________■_■_!/___■■____■ __■ k*_l

AUTOBEDRIJF W. KEES
Schinnen lr__ll
Dorpstraat 64 - Tel. 04493-1721 K_Hl.

231822^

/§S ALLE MATEN EN MERKEN
/<J^^Vy r> NIEUW EN GEBRUIKT.
fc-^£__ -ivS-ï&i- ■ Concurrerende Pr'Jzen.
|üt'ff____. —yA*-^^^ m Specialist in het
/\____li—__/ BALANCEREN EN UITLIJNEN
__l_^s_ifc_^ van uw wagen-

[(WanEROUWETTE
Putweg49 KLIMMEN Tel. 04405-1286

OPEL I

' __■' 1

-_-_-_-k __ H ■ _ il 1.. -■*■ M

j|^^^E|^^ii2s^sl_sE_________ï

Limburgs Dagblad



Met het noemen van de Ameri-
kaanse metropool is tevens het
Grote Voorbeeld van de Span-

jaarden aangehaald.Los Angeles
'84, lees Peter Ueberoth, zorgde
destijds voor dé ommekeer toen
hij de per traditie verliesgevende

Spelen veranderde in een evene-
ment waar vette winst uit te ha-
len was. Wat dat betreft groeide
de hoop in de harten van de

Van onze sportredactie
MILAAN - In Rome wordt
dag en nacht gewerkt aan
de verbouwing van hetOlympisch Stadion om hetop tijd voor het WK af tekrijgen, terwijl er van de
Voorgenomen verbeteringvan de verbindingen niets
terecht komt. In Turijn
dreigde de bouwmaat-
schappij het werk neer te
leggen en speelde de orga-
nisatie al met de gedachtede daar geplande wedstrij-
den naar Milaan en Bologna
°ver te hevelen. En in Ge-nua werd bekend dat niet
aUe plaatsen van de geheel
gerestaureerde voetbaltem-
Pel 'Marassi' zicht op het
veld garandeerden.

Italië tien maanden voor De Af-
frap. „Natuurlijkzijn we als orga-
nisatie verbitterd dat ons landhoogstwaarschijnlijk de kans
.'Wist zijn nieuwe image aan de
Wereld te tonen. Wij hebben al-leen gezegd: we praten er nietmeer over. We werken dóór".

Joen Italië in 1983 de voorberei-dlng op de 'Mondiale' ter hand
lam, zette men niet alleen de or-
ganisatie van een sportevene-
ment in gang, maarvoor velen de
organisatie van hèt sportevene-
ment. Het wereldkampioen-schap voetbal, waarvan de finale
'n Mexico drie jaar geleden 652miljoen kijkers trok en daarmee
onder meer vóór de openingsce-

remonie van de Olympische Spe-Jen in Seoel (522 miljoen) en delanding op de maan (490 miljoen)
net best bekeken evenement/ge-
beurtenis aller tijden is, is eenprestige-object. Het toernooi zalvooral een aanzet worden om Ita-
lië qua infrastructuur nog verderte moderniseren en de wereld telaten zien dat het Apennijns
Schiereiland is uitgegroeid tot
een volwaardige, moderne en
vooral efficiënte industriestaat.

van het evenement, Luca di
Montezemolo, bijkans toen hij
.oog in oog met de verbaasde na-
tionale en internationale pers de
gang van zaken schetste. De
voormalige protégé van ex-Fiat-
directeur Agnelli, die de verant-
woording had over het bij Fiat
ondergebrachte prestigemerk
Ferrari, had zich nog nooit eer-
der zo kritisch uitgelaten. „Het
WK '90 is in '83 in Italië begon-
nen en nu (januari '89 red.) is er
bijna nog niets gedaan. Zelfs met
een toverstokje, met een onmid-
dellijke interventie is er geentijd
meer om het merendeel van de
werken te realiseren. Het WK
was een mogelijkheid om veel
problemen op te lossen. Ik hoop
nu alleen nog maar dat de essen-
tiële zaken op tijd gereed zijn".

Montezemolo's ongemeen felle
reactie was er uiteraard mede op
gericht een schokeffect te ver-
oorzaken, waardoor een aantal
op het programma staande infra-
structurele verbeteringen toch
nog zou worden gerealiseerd.
Maar de verbittering was er niet
minder om. Door lang getreuzel
op nationaal politiek niveau was
het decreet dat de financiering
van Italië's facelift (luchthavens,
spoorlijnen, snelwegen etc.) veel
te laat bekrachtigd. Met de daar-
aan gekoppelde traagheid van de
hiërarchische lagere overheids-
diensten dat voor het grootste
deel voor de uitvoering moest
zorgdragen (de regio- en gemeen-
tebesturen), was het duidelijk
dat veel voorzieningen het
schetsboek nooit zouden verla-
ten.

" Diego Maradona, defel omstreden superster van SC Napoli. Hij hoopt in juli in Romenog een keer met Argentinië de wereldbeker te veroveren.

In Verona, Udine, Bologna, Na-
pels, Cagliari en Bari doen zich
geen noemenswaardige proble-
men voor. Opvallend is wel dat in
Bari net als in Turijn tot de bouw
van een geheel nieuw stadion
werd besloten, terwijl Zuidoost-
Italië (Puglia) ook vertegenwoor-
digd had kunnen worden door
Lecce, dat nog geen vijfjaar gele-
den een hypermodern stadion
liet neerzetten. Na persoonlijk
ingrijpen van de voorzitter van
Bari, Matarrese, kreeg zijn stad
(en club) echter een geheel
nieuw stadion. Matarrese is óók
voorzitter van de Italiaanse voet-
balbond. Vandaar.

Rome: dag en nacht wordt er ge-
werkt om alles op tijd af te krij-
gen. Oorspronkelijk was de be-
doeling de hoofdtribune te reno-
veren, maar toen de kosten bij
herberekening hoger leken uit te
vallen dan bij de bouw van een
totaal nieuwe tribune, werd be-
sloten alles af te breken. AS
Roma en Lazio zullen het ko-
mend seizoen al hun thuiswed-
strijden in het kleine (30.000),
oude en onveilige Flaminio-sta-
dion afwerken.
Turijn: leek de catastrofe van het
WK te worden. Toen het totaal
nieuwe stadion dat een paar kilo-
meter van het oude Comunale
wordt gebouwd meer dan de ge-
plande 62 miljard lire (ca. 100
miljoen gulden) zou gaan kosten
en de gemeente zich eerst niet
garant wilde stellen voor het te
verwachten tekort, dreigde de
Romeinse bouwonderneming
Aqua Marcia zich terug te trek-
ken. Montezemolo liet al weten
de wedstrijden in Turijn onder
meer een halve finale - naar Mi-
laan en Bologna over te kunnen
brengen. Waarop, na persoonlijk
ingrijpen van ex-Fiat-baas Ag-
nelli, een oplossing werd gevon-
den voor de financiering van het
stadion dat nu ruim het dubbele
gaat kosten. Het is onwaarschijn-
lijk dat de geplande datum 30
april waarop de bouw moet zijn
voltooid zal worden gehaald.
Maar echt gevaar (opening van
het toernooi op 8 juni)zegt de or-
ganisatie niet meer te verwach-
ten.

In Firenze (Florence) kan de be-
spelervan het stadionFiorentina
tot eind oktober niet op eigen
veld terecht en kunnen er geen
seizoenkaarten voor de hoofdtri-
bune worden verkocht. Aange-
kondigde schadeclaim van de
club: zeven miljard lire, onge-
veer elf miljoen gulden. Palermo
is het gehele vorige seizoen al
uitgeweken naar het ruim 100 ki-
lometer verderop gelegen Trap-
pani, omdat het niet in eigen sta-
dion terecht kon. De serie C-club
(de enige van de twaalf gastste-
den) zal in verband met de werk-
zaamheden 'voorlopig' het eigen
stadion niet kunnen bespelen.

SchadeclaimDe situatie in de stadions zelf,
waar de overheid in totaal 450
mih'ard lire (720 miljoen gulden)
voor heeft uitgetrokken, is ook
nog verre van perfect. De proble-
men spitsen zich toe op twee ste-
den:

Problemen

Dat Italië het WK als een op de
wereld gericht uithangbord niet
optimaal gebruikt, is nu wel dui-
delijk. Maar of de Italianen zelf
hun autoriteiten de hele en halve
blunders zullen vergeven hangt
slechts afvan één ding. Alfio Ca-
ruso, vice-directeur van la Gaz-
zetta dello Sport, Italië's grootste
sportdagblad: „Alles valt en staat
met het resultaat van ons natio-
nale team. Presteert dat, danver-
geeft iedereen alles. Gebeurt dat
niet en wordt bijvoorbeeld de
halve finale niet gehaald, dan
slaat de sportieve desillusie over
op de fouten die er in de organi-
satie zijn gemaakt. En dan zal de
vernietigende kritiek leiden tot
het zoveelste parlementaire on-
derzoek naar wanbeleid dat uit-
eindelijk niets zal opleveren".

Verder werd in Genua een mis-
calculatie gemaakt over de
breedte van het veld. Toen die op
lastvan deFIFA van 65 op 68 me-
ter moest worden gebracht, ble-
ken de onderste rijen geen zicht
meer te hebben. Verlaging van
het veld was het enige dat men
nog kon doen. Inclusief andere

terlijk een derde-wereldmetro-
pool. De burgemeester van
Rome, Pietro Giubilo waar-
schuwde voor een 'WK tussen de
bouwputten. En ook al behept
met de angst dat een en ander
niet op tijd af zou zijn, antwoord-
de de minister van sportzaken,
Franco Carraro, tevens voorzitter
van het organisatiecomité, op devraag wat hij exact vreesde:
'vooral regen.

Geen tijd meer
Met name in Rome zelf kwam
weinig tot niets van de planning
terecht. De toegangswegen zul-
len niet of nauwelijks worden
verbeterd. Een project dat voor
een gigantische tunnel in een na-
bij het stadion gelegen heuvel
had moeten zorgen is terzijde ge-
schoven. Geen tijd meer. De Mi-
lanese pers die het prestigever-
lies aan zag komen en de eigen
stad toch al graag 'de morele
hoofdstad van Italië' (citaat Ber-
lusconi) noemt, haalde fel uit en
noemde de echte hoofdstad let-

Kritisch
Niet veel langer dan een halfjaar
geleden ontplofte de organisator

met 'een grap' aan toe te voegen.
„De situatie voor ons is niet
moeilijk; als de wegen naar de
stadionsniet klaar zijn, dan bren-
genwe de spelers per helikopter.
Wij hebben geen macht over het
staatsapparaat. Natuurlijk zijn
we verbitterd. Dat ons land
hoogstwaarschijnlijk de kans
mist zijn nieuwe image aan de
wereld te tonen. Maar er is in dit
land nu eenmaal een groot ver-

Het zijn dus vooral die projecten
waar het alom geprezen organi-
satiecomité COL geen macht
over heeft die zorgen baren.
„Eenvoudig gezegd dragen wij
alleen zorg over de 24 ploegen,
6000 journalisten, de scheids-
rechters, de tv-rechten en de
kaartverkoop. En daarmee houdt
het op", zegt Luca Argentieri,
perswoordvoerder van het CÓL.
Om daar volgens eigen zeggen

Barcelona heeft een toekomst:
de Olympische Spelen van 1992

Van onze sportredactie
Barcelona - ei_ uur 'savonds, en nog altijd blijft
<*e thermometer op 25 gra-
üen steken. Barcelona,oJympisch Barcelona, stadVan Gaudi, Picasso en

zal in 1992 dagelijks
Vervloekt worden. Althans,; degenen die niet alsI gerist naar de 25e Olympi-
sche Spelen zullen afreizen.e lijken nog zó ver weg, die.Pelen. Nog een kleine drieJaar. De echo van Seoul,Nauwelijks een jaar achter°n . klinkt zo af en toe zelfss°g even door. Maar vooröarcelona is Zuidkoreaecht voltooid verleden tijd,

de voorbereiding op dev°lgende editie van het§rootste sportfestijn ter we-
aan de orde van de dag., e Catalaanse hoofdstad[leeft nu de toekomst. „Een

°ekomst met een naam eneen datum", zegt Luis Ser-
ï^o glimmend van trots.

1909" 01y"Piscne Spelen

alle kosten over ruim twee Olym-
pische weken een miljard gulden
had verdiend.
Het binnenhalen van de com-
mercie, de verkoop van munten,
postzegels, het heffen van forse
entreeprijzen en uiteraard de
verkoop van de televisierechten
bleken ook voor Barcelona de
sleutelbegrippen naar succes.
Hoewel zelfs lOC-voorzitter
Juan Antonio Samaranch het in
de aanloop naar Seoul voor on-
mogelijk hield dat de bedragen
die met name de Amerikaanse
tv-stations voor 'zijn' Spelen wil-
den betalen ooit npg hoger zou-
den uitvallen, kan Barcelona het
zoveelste record op dit gebied
melden. NBC stak concurrent
ABC voor de tweede achtereen-
volgende keer de loef af met een
onwaarschijnlijk bod van 416
miljoen dollar, 35 procent meer
dan het bedrag dat vier jaar gele-
den werd betaald.
In ruil daarvoor verkrijgt NBC
wel de exclusieve uitzendrech-
ten voor de VS, en wordt het pro-
gramma aangepast aan de Ame-
rikaanse 'prime-time. Dit keer
betekent dat overigens een mee-
valler voor de sporters. Vrijwel
het gehele programma zal nu
door het tijdverschil met Ameri-
ka 's avonds worden afgewerkt.
Zonder die gegarandeerde in-
komsten had Narcis Serra, de
voorganger van de huidige bur-
gemeester Pasqual Maragall, in
1981 ook nooit de eerste aanzetgegeven om zijn stad kandidaat
te stellen. Barcelona mag dan
welhaast uit zijn voegen barsten
van de historische en architecto-
nische hoogstandjes, musea,
kunstgalerijen, opera's en con-
certen: feit is dat het centrum
van Catalonië de laatste decen-

Serrano, en de medewerkster
van C008'92 die de rondleiding
langs de in aanbouw zijnde ac-
commodaties op de Montjuïch
leiden, schieten in de lach. „Dat
is een bewuste keuze geweest",
leggen beiden uit. „Barcelona
komt nu al dagelijks 200.000 par-
keerplaatsen te kort, en elk jaar
komen er meer auto_ de stad
binnen (vorig jaarnog werden in
de Catalaanse regio 125.000 nieu-
we wagens geregistreerd, red.).
Kun je jevoorstellen hoe het dan
tijdens de Spelen zou zijn? In-
derdaad, een puinhoop. Vandaar
dat we Montjuïch 'schoon' hou-
den, er wordt geen auto toegela-
ten. Buiten de stad worden grote
parkeerplaatsen aangelegd, waariedereen zijn wagen kwijt kan.Vandaar zullen bussen voor ver-
der vervoer zorgen. Bovendien
zal de metro verlengd worden,
zodat iedereen de Montjuïch
straks op twee manieren kan be-
reiken. Zo zal het bij de overige
drie olympische centra (Diago-
nal, Vall d'Hebron en Pare de
Mar) ook gebeuren".

De smogwolk boven Barcelonade stad met de meeste industrie
in het land, is duidelijk zichtbaarvanaf de Montjuïch. „Daar zal
weinig aan te veranderen zijn"verzucht de gids. „Er wonen hiernu eenmaal 1,8 miljoen mensenDie moeten tóch leven". „Er be-staan plannen om het verkeer tij-dens de Spelen in te dammen"vult Serrano aan. „Om de dagayto's met even en oneven num-
merborden toelaten. Dat werktein Los Angeles, waarom dan nietin Barcelona?"

nia steeds meer van haar uitstra-
ling verloor. Frustrerend was het
voor de Barcelonezenom Madrid
tot een moderne wereldstad uit
te zien groeien, terwijl de eigen
infrastructuur wegkwijnde.
De vicieuze cirkel was gescha-
pen. Met het verval stak ook de
criminaliteit steeds meer de kop
op. Jongeren, vaak verslaafd aan
drugs en afkomstig uit de ver-
pauperde wijken, zochten het
centrum van de stad op, op zoek
naar portemonnees en tasjes van
toeristen. De Ramblas, de popu-
lairste wandelboulevard van de
stad vertoont daardoor 's avonds
een verwarrend beeld: veel toe-
risten, uiteraard, maar ook het
ronddralende leger kanslozen:
prostituees, waarvan veel traves-
tieten, zakkenrollers en verslaaf-
den. Om de zoveel meter dus ook
een agent.
Het was dit naargeestige beeld -en niet de drie eerdere vergeefse
pogingen om de Olympiade bin-
nen te halen - dat Narcis Serra er
nu alweer acht jaar geleden toe
bracht het nuttige met het aange-
name te verenigen. De winsten
die met de organisatie van een
groots evenement als de Olympi-
sche Spelen - in Barcelona en
dus niet in het gehate Madrid -
zouden worden geboekt, zouden
volledig in de renovatie van de
stad gestoken kunnen worden.
Bovendien zouden alle bouw-
plannen, en dat waren er vele, ja-
ren eerder gerealiseerd kunnen
worden.. De kandidatuur, van
harte gesteund doorkoning Juan
Carlos en de totale bevolking,
was daarmee een feit.

Uitzinnig

üis Serrano is woordvoerder
£>n C008'92, het organisatieco-. «e dat in een soort van bunker

heeft gekozen aan de
°et van de Montjuïch. Een be-luste keuze. De 213 meter hoge

.euvel fungeert straks als het
foppend hart van de Olympia-
ri ;.°P hetplateau zyn accommo-<«ies gepland voor sporten als
W 1' zwemmen, turnen, vol-
w. en handbal. Het valt nau-
„eiijks voor te stellen dat hier
sok dne Jaar tienduizenden toe-
rioK. Uwers naar 'boven' gaan,

i-nting het totaal gerenoveerde
ofympisch stadion of naar het'. mpische zwembad. De we-gm zijn smal, te smal, vergelijk-
terf- .et die °P rA1Pc d'Huez,

wyi een 'inspectie' van het ter-,^n op de top leert dat geen en-architect er blijkbaar over
ril. nagedacht hier parkeer-
J^mte te bedenken.Klein foutje,;sr°te gevolgen?

" Archieffoto van november 1985 bij de presentatie van de maquette van het imposante
sportcomplex voor de Olympische Spelen '92. Op defoto v.l.n.r. onder andere Narois Serra
(met bril en baard), de burgemeester die in 1981 eerste burger van Barcelona was toen deCatalaanse metropool zich officieel kandidaat stelde voor de Speleyi, Paseall Maragall
(met wijzende vinger), de burgemeester van 1985, Koningin Sofia, Jordi Pujol, president
van het autonoom bestuur van Catalonië, en tweede van rechts Koning Juan Carlos.

Die achtergronden verklaren
ook de uitzinnige reactie van de
Catalanen, toen lOC-voorzitter
Samaranch op 17 oktober 1986,
in aanwezigheid van een beteu-
terde Amsterdamse delegatie,
om 13.31 uur 's middags in Lau-
sanne de 25e Spelen aan Catalo-
nië toewees. Barcelona, zo drong
op dat moment tot de bevolking
door, kon plat. En opnieuw opge-
bouwd worden. Tienduizenden
vierden tot 's ochtends vroeg
feest.

autochtone Catalanen, toen
Seoul onlangs de balans op-
maakte en wereldkundig kon
maken dat de natie na aftrek van
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Tien maanden voor WK zijn meeste stadions nog bouwputten

Italië in tijdnood
schil tussen de energieke privé-'
sector en de staat. Wij hebben al-
leen gezegd; we praten er niet
meer over. We werken dóór".

berekeningsfouten zullen de to-
tale kosten van de verbouwing
aan het Marassi-stadion de ge-
plande 53 miljoen gulden met
bijna 30 miljoen overtreffen.

Hmburgs dagblad sport



aan je hoofd en je moet een stuk
schrijven, dan gaat dat veel beter
dan datjenog een heleboel ande-
re dingen moet doen. Dat is bij
handbal ook zo. Je moet de spe-
lers er vrij voor kunnen maken".

" Waarom ben je niet eerder
bondscoach geworden? Waren er
geen kansen, of miste je op dat
moment de durf?
„Omdat ik er niet voor gevraagd
ben. Ik ben het ooit geweest. In
1979 heb ik het dacht ik goed ge-
daan, kennelijk te goed. Of-
schoon; ik moet wel eerlijk zijn.
Men heeft mij gevraagd het "toen
voort te zetten. Ik wilde dat risico
toen niet lopen. Nu, tien jaar la-
ter, ligt dat wat makkelijker wat
betreft het pensioen en het inko-
men. Tien jaar geleden hebben
ze toen maar besloten om een
buitenlander te nemen, omdat ik
te duur zou zijn. Ik kan niet in de
beurs van een anderkijken, maar
na alle berichten destijds kan ik
me dat nauwelijks voorstellen".

„Dat is allereerst de liefde voor
de sport. Met handbal ben ik een
groot aantal jarenvan mijn leven
bezig geweest. Ik heb altijd het
idee dat ik dat wat me het meest
aanspreekt heel erg ga missen als
ik zou stoppen. Dat is de compe-
titie, de spanning rondom de
wedstrijd, het aantrekkelijkevan
het trainen. Toen ik begreep dat
er een vacature kwam bij het
handbalverbond, en met name
bij de heren, heb ik besloten me
daarvoor in te zetten mits ik ge-
vraagd zou worden. Dat is ge-
beurd. Dan denk ik bij mezelf:
het allerbelangrijkste is de spe-
lersgroep. Met de andere men-
sen, de bobo's, heb ik geen pro-
blemen. Ik kan me niet voorstel-
len dat die me in de weg gaan lo-
pen. Ik zoek zelf wel de mensen
uit die dat met me kunnen doen".

„Als ik was gaan voetballen, was
ik met veel trainen een middel-
matige voetballer geworden.
Dan had ik het echte geld moe-
ten gaan verdienen als trainer.
Barcelona had mij nooit gekocht.
Achteraf had ik als voetbaltrai-
ner wellicht meer kunnen ver-
dienen. Maar ik vind dat je niet
alles in geld moet uitdrukken-
Wat ik als speler van Sittardia,
als international en als trainer
heb meegemaakt en watje dat al-
lemaal oplevert, is niet in geld uit
te drukken. Het is een leerproces
dat je als persoon doormaakt,
waar je niet te licht aan moet til-
len. Het is zeker zo belangrijk als
een middelbare school-oplei-
ding. Tegenwoordig wordt veel
te veel gepraat over tien paar
sokken, zes paar nieuwe schoe-
nen, zoveel reiskosten en zoveel
extra. Daar moet je niet om be-
ginnen te vragen. Ik ben degene
die zegt wanneer spelers dat
waard zijn. Als ze in de loop der
jaren iets hebben gepresteerd,
dan is dat prima. Dan mogen ze
van mij wat krijgen en dan zal ik
me daar ook voor inzetten".

achteraf, kon zeggen: 'ik ga met
voetballen erg veel geld verdie-
nen', had je dat dan gedaan?

" Op welke dag nam je voor je-
zelf de beslissing dat je als speler
zou stoppen?

„Dat was op een woensdagmid-dag voor een Europacupwed-
strijd. We kwamen al vroeg bijel-
kaar in een sauna in Geleen. Ik
lag daar op de massagebank en
we hadden net een bespreking
gehad. Toen begon ik plotseling
te denken: wat doe ik hier eigen-
lijk? Ik had mijn werk, een gezin
met twee kinderen en ik dacht:
wat is dit allemaal voor een flau-
we kul. Als jezo denkt, moet je
dus stoppen. Het vreemde is dat
ik als trainer nooit meer zo
denk".

# Behalve bondscoach ben je ook
nog clubtrainer van Blauw Wit.
Kan een mens wel twee heren die-
nen?
„Ja. Ja, dat gaat wel. Het was
zelfs een van de voorwaarden
van sponsorKwantum dat ik ook
drie jaar bij de vereniging zou
blijven. Ik denk ook dat dat sa-
men kan gaan, omdat ik de plan-
ning zeveel mogelijk moet rich-
ten naar de vereniging. Als er
competitie is, kan ik immers
toch geen nationale ploeg trai-
nen. Daarnaast zie ik bij elke
wedstrijd de kandidaten voor de
nationale ploeg. En dan heb ik
toch wel in de gaten hoe ze spe-
len. In andere landen is het niet
anders. De Russen hebben het
altijd zo gedaan".

" Waarom is het Nederlands
handbal achtergebleven op de
ontwikkelingen in de meeste an-
dere landen?

„Dat laatste heb ik. De heren
A-selectie, dat is mijn pakkie-an.
Dat er overleg is, bijvoorbeeld
als er een kalender moet worden
samengesteld voor algemene za-
ken, is logisch. Maar verder word
ik niet ter verantwoording geroe-
pen. Als het straks in Finland
niet lukt, ben Ik de zondebok. En
die verantwoording neem ik ook
volledig. Straks, als het uur U na-
dert, zal het een stuk spannender
worden. Dan wordt alles een
beetje rechtlijniger, want dan
gaathet er alléén nog maar om te
winnen. Nou ja, ik denk ook wel
dat ze dat van mij weten. Ik heb
me voorgenomen om niet te kla-
gen.Als er iets niet goed is, moet
ik daar zelf maar wat aan veran-
deren. Dat klinkt simpel, maar is
het ook. Als ik iets vraag, dan

# Kun jijwel als bondscoach op-
timaal werken, terwijl je binnen
het NHV kans loopt regelmatig
ter verantwoording geroepen te
worden door bijvoorbeeld tech-
nisch coördinator Ton van Lin-
der? Of heb je carte-blanche?

" Zou je, emotioneel gezien, noQ
ooit op het oude Sittardia-nest
willen terugkeren?

# Guus
Cantelberg,
na Blauw
Wit nu ook
op zoek naar
succes met
Oranje.

Foto:
PETER

ROOZEN

'Het gaat
alleen nog
maar om

te winnen'

letswat verder niemand in de ga-
ten heeft. Dat vind ik wel leuk.
Dan rij ik naar huis, zet een
plaatje op, en denk by mezelf: dit
plaatje mag ik mezelf aanbie-
den'!.

knieën als-ie inmiddels uit dat
hek is; die gaat met zijn armen
omhoog liggen en daar kruipen
er danacht overheen. Dan zeg ik:
dat is ongepast gedrag. Dat heeft
zó weinig nog met voetballen te
maken. Het juichen is niet meer
om de actie die je gemaakt hebt,

mes van V en L. Ik snap dat niet
echt, maar het is zijn goedrecht.
Overigens is het etiket van he-
rentrainer zo duidelkijk op mij
geplakt dat ik nooit meer ge-
vraagd word voor damestrainer.
Dus dat probleem kom ik ook
nooit tegen".

zouden het geen goede trainers
zijn. Als die niet het idee hadden
van: 'waarom hij welen ik niet?',
dan stonden ze nooit in de eredi-
visie. Maar ik zit daar niet zo
mee. Ik vind het een hele norma-
lezaak. Zo is het namelijk overal.
ledereen die aan de top werkt,
wordt argwanend bekeken. Dat
wist ik van tevoren, het is voor
mij alleen maar een extra moti-
vatie".

„Kijknaar Frankrijk. Die hebben
bewust gekozen voor het con-
ceptvan een uitgebreide voorbe-
reiding. Er zijn drie dingen be-
langrijk. Allereerst de spelers-
groep. Daar zeg ik van: we heb-
ben op dit moment een goede
groep met voldoende ervaring en
de wil om het goed op te pakken.
Dan de trainer die voor de groep
staat. Kan die dat aan? Dat moet
jeeven afwachten. Maarals jehet
aanneemt, ga jeer zelf van uit dat
je het kunt, anders doe je het
niet. Het derde punt vind ik de
faciliteiten om dat intensieve
programma ook inderdaad door
te voeren. Wat we fout hebben
gedaan de laatste jaren is heel
simpel: we hebben te weinig ge-
daan. Wij Nederlanders, dat is
onze fout altijd, willen graag
voor een dubbeltje op de eerste
rang. En dat kan niet bij top-
sport".

moet het na één keer mis wél in
orde zijn. En verder moeten we
niet zeuren". " Hoe slaag jij erin om met vrij

weinig woorden en zonder met de
vuist op tafel te slaan, een groep
supergemotiveerd de zaal in te
sturen?

" Op wat of wie knap je hele-
maal af?
„Oneerlijkheid. Dat vind ik ver-
schrikkelijk. Als je probeert din-
gen goed te doen en het wordt
dan door anderen fout uitge-
legd".

„Ik ben op een leeftijd gekomen
dat emoties een enorm sterke rol
spelen. Maar daar moet ik me zo-
veel mogelijk van distantieren-
Anders kun je niet voor honderd
procent willen winnen. Er zijn
veel mensen waar ik een meer
dan goede verhouding mee heb-
Ik kan best goed opschieten met
de spelers van V en L. Maar i"
heb vorig seizoen een speelwijze
gehanteerd tegen Jacobs en Ha'
mers -jongens waar ik als trainer
best veel waardering voor heb-
die in hun ogen niet erg sympa-
thiek was. Ik distantieer me op
zon moment volledig van emo-
ties. Ik moet immers winnen. IK
denk er nooit over na om nol
eens naar Sittardia te gaan. Als ze
me het dubbele salaris geven en
ik zou dat goed met Blauw Wit'
waar ik het naar mijn zin heb.
kunnen regelen, dan zou ik daar
wel eens over willen nadenken
Dat is misschien dat emotione-
le".

" Tot slot: hoe staat het met c.
plannen voor éénLimburgse top'
handbalvereniging door een fö'
sic van Blauw Wit, Sittardia &
VenL?
„Als we vooruit willen, danmóe*
net ervan komen. Tijdens o.
Limburgse Handbaldagen heb-
ben we gezien dat samenwerking
best mogelijk is en dat de men-
sen nog warm lopen voor een
mooi evenement. Ik weet zeke'
dat het bedrijfsleven veel eerdef
geneigd is toe te happen als Je
hier één pretentieuze club hebt'
Die club móet dan presteren,
maar dat kan dan ook. Helaa5
verbruien de chauvinisten het'
Zolang die vinden dat ze r. l

goed doen, gaat het fout. &.e
chauvinistenzijn de mensen die
altijd al alles hebben tegeng^houden. Met die mensen bereid
je niets. Natuurlijk is er over êe'
praat bij de clubs en ik wil me e»
ook verder warm voor maken;
We moeten de kar maar een»
gaan trekken. Wie het er rie
eens mee is, die valt dan maar
af.

'Ik kan me
volledig van

emoties
distantiëren'

" Ander onderwerp. Je vindt
dat profvoetballers voor erg veel
geld in de watten worden gelegd.
Hoe zou jij het doen als trainer in
het betaald voetbal?

„Ik denk dat dat groeit. Dat ik
toch bepaalde dingen heb opge-
stoken als speler. Dat ik niet
praat over dingen die niets met
handbal te maken hebben. Je
groeit naar 'n wedstrijd toe. Dat
bouw je op. Uiteindelijk heb je
dan die laatste bespreking en
dan moet het gebeuren. Motiva-

„Geen enkel prgbleem. Mijn fa-
milie weet dat ik dit werk graag
doe. Die weet ook dat ik niet het
type leraar voor een school ben.
Dit werk doe ik veel liever. En er
is één ding: diekeren dat ik thuis

# Je bent, vader van vier kinde-
ren, vreselijk veel van huis. Hoe
reageert het thuisfront daarop? „Omdat ik van mening ben dat

datgene wat ik me van handbal
voorstel alleen bij heren kan. Da-
mes zullen ontzettend hard trai-
nen, zullen heel erg fanatiek zijn,
ze zijn taktisch in staat om veel
dingen goed te doen en ze heb-

0 Je hebt nog nooit een dames-
team getraind. Waarom niet?

'Wat we fout hebben gedaan?
We hebben te weinig gedaan'

ben, bén ik echt thuis. Duide-
lijk".

tic is belangrijk. Ze moeten wil-
lenpresteren. Ik doe verschillen-
de dingen. Maar ik doe het altijd
rustig. In de pauze moet het wel
eens anders. Bijvoorbeeld als ze
in slaap zijn gevallen"." Voel jij wel eens iets van ja-

loerse blikkenvan Limburgse col-
lega-trainers, die wellicht ook
graag bondscoach zouden zijn
geworden? " Voor wat of wie ga je helemaal

uit jebol?

maar omdat het. blijkbaar zo
moet. Volleyballers trainen 1500
tot 2000 uur per jaar. Voetballers
halen dat bij lange na niet. Als je
full-time voetbalt, dan zou jeeen
heleboel dingen meerkunnen le-
ren. Met mooie wedstrijden zou
je ook de excessen voorkomen.
Ik denk dat je de spelers moet
dwingen om zich beter te gedra-
gen. Supporters identificeren
zich volledig met wat op hetveld
gebeurt. Als een van de spelers
van Ajax morgen met een hane-
kam gaat lopen, komt die terug
in de mode. Daar moeten spelers
van doordrongen worden. De
agressiviteit jegens een scheids-
rechter moet je in toom houden.
Want dat geeft aanleiding op de
tribune om in dat voetspoor te
treden. Het is ook een taak van
de trainers: opvoeden".

„Dat ga ik nauwelijks, hè. Ik ge-
niet ervan als ik dingen doe in
een wedstrijd op een moment
dat hetecht gaatom winst ofver-
lies. Als ik dan iets doe, dat lukt. " Je had in veel sporten een top-

per kunnen worden. Als je, nu

„Dat ze in de watten worden ge-
legd met veel geld; daar hebben
ze in,feite niet eens voor ge-
vraagd, dat is hun aangedragen.
Voetbal is van zon groot belang
det er financiële excessen zijn
ontstaan en daarprofiteert deon-
derlaag ook van. Dat wil ik niet
veroordelen. Wat in mijn ogen
anders kan, is dat je het peil zou
kunnen verhogen door het tech-
nisch vermogen van de spelers te
vergroten. Dan ben jeminder af-
hankelijkvan inzet en kracht. De
rellen zijn natuurlijk triest voor
het voetbal, maar hadden we
kunnen voorkomen. De voetbal-
lers zelf in de eerste plaats door
de manier van spelen en hun ge-
drag op het veld; detrainers door
de manier waarop ze de spelers
iets aanleren; de media door een
andere benadering. Als ik toch
een voetballer zie die helemaal
vrij voor goal een doelpunt
scoort. Die duwt die bal sim-
peltjes in het doel; diemaakt een
sprint naar de zijlijn; die kruipt
in het ijzeren hek met acht ande-
ren er achteraan; die gaat op zrjn

„Dan moet je je in Finland dus
kwalificeren. Dat is niet makke-
lijk. We hebben het daar toch te
stellen met West-Duitsland, met
de Finnen in eigen land, de No-
ren, de Bulgaren, de Italianen en
gazo maar door. Om het te halen
is een behoorlijk karwei. Maar
niet onmogelijk. Wat mij op dit
moment voor ogen staat is inten-
sievering van de trainingsarbeid
bij de verenigingen. Alléén bij de
nationale ploeg kan nog niet. Ik
heb eens uitgerekend dat we mo-
menteel zon 500 uur per jaartrai-
nen. Dat moeten er in de toe-
komst 1500 a 2000 worden. Na
Finland zouden we de internatio-
nals moeten kunnen losmaken
van de clubs. Dus puur en alleen
bezig zijn met de nationaleploeg.
Dat alleskomt echterneer op één
ding: geld. Ik vind het niet reëel
om te zeggen: 'laat eerst maar
eens zien wat jekunt. Dat grijpt
in elkaar. Je moet ergens mee be-
ginnen. Dat is natuurlijk preste-
ren, maar ook kunnen presteren.
Bij voetbal ligt het allemaal zo
makkelijk. Daar is het geld ge-
woon. Ik zal me echter blijven in-
zetten om dit ook te bereiken in
het handbal.Kijk, als jij naar je
werk moet en jehebtverder niets

" Wat moet er in jouw ogen ge-
beuren om met het Nederlands
handbalweer aansluiting te krij-
gen bij de wereldtop?

„Dat vind ik een belangrijk punt.
Kijk, ik ben ervan overtuigd dat
ik moet samenwerken met mijn
collega's. Dat doe ik ook. Maar;
als die trainers me niet een beetje
sceptisch zouden bekijken, dan

ben zeker een zo goed verstand
als heren. Dus daar gaat het niet
om. Het gaat mij om wat handbal
zo mooi maakt. En dat is sprong-
kracht, werpkracht, de snelheid,
het spektakulaire. Dat kan met
een damesteam minder. Daar zul
je jetoch moeten aanpassen. Het
blijft toch altijd zo dat Lendl
Steffi Graf van de baan veegt.
Een hele goede damestrainer, die
zou zeggen: 'het is technisch
mooier. Maar ik sta meer aan die
andere kant. Kijk, Piet Kivit
vindt het nu geweldig bij de da-
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den: Guus Cantelberg. De bijna 50-ja-
rige oefenmeester uit Geleen raapte
de handschoen op, gaf zijn baan er-
aan, en stortte zich met vol elan in de
ondoordringbare vaderlandse hand-
bal-jungle. Met als voorlopige taak
om in het voorjaar van 1990 in Fin-
land bij de Europese kwalificatie
Oranje een eerste stapje hoger te
brengen. Wie is die praktij kman -als

speler goed voor 66 interlands en een
hele rits landstitels met Sittardia; als
trainer bij Sittardia en Blauw Wit ook
al niet zuinig met ereprijzen- Guus
Cantelberg? Wat zijn de drijfveren
van deze persoonlijkheid? Welke ge-
dachten houdt de man met de havik-
sogen, die bij iedereen ontzag inboe-
zemt, erop na? De verslaggever geeft
aan, Guus Cantelberg rondt af.

GELEEN - Het Nederlands Handbal
Verbond heeft enkele maanden gele-
den een beslissing genomen met ver-
strekkende gevolgen. Nadat zowel de
nationale heren- als damesselectie
was afgedaald tot het kleuterklasje
van het internationale handbal
moest, vooral onder drukvan de am-
bitieuze hoofdsponsor Kwantum, het
roer volledig om. Oranje moet binnen

drie jaar, zeker bij de heren, aanslui-
ting krijgen met de wereldtop.
Bondstrainer Ton van Linder was er
niet in geslaagd de teloorgang teniet
te doen. 'Theoretisch zeer goed, maar
geen man van de praktijk', luidde een
veelgehoord verwijt richting Van
Linder. Vooral in Limburg was de
aversie tegen de Gelderlander groot.
Sterker nog: het was eerder regel dan

uitzondering om zich bij de bonds-
coach vriendelijk te bedanken voor
de eer om nog in het Oranje-shirt te
spelen. De bobo's uit Zaltbommel
sloten de ogen voor de realiteit en de-
den hoegenaamd niets aan de neer-
gang. Kwantum reageerde wel en zet-
te het NHV het mes op de keel. Insi-
ders waren het er snel over eens wie
het Nederlandse handbal kon red-

iNoapm-ammL

door

Guus Cantelberg, de redder van het Nederlands handbal

'Voetballers moeten zich leren
gedragen'

# Wat bezielt iemand, die van
zichzelf en zijn spelers het uiter-
ste vergt, bij een met bobo's uit-
puilende, overgedemocratiseerd
en door veelal amateurs geleide
bond als het NHV bondscoach te
worden?

Limburgs dagblad
___________________________________________■__■__■

sport



I n het weekend - en met name
" op de zondagmorgen - hebben

de vtomdelaars en automobilisten in
het Zuïdlimburgse heuvelland niets
meer te vertellen. Het is eigenlijk
Wachten op de dag dat een woeden-
de chauffeur het gaspedaal gaat be-
nutten om te remmen.

Mag je Rooks en Theunisse de
schuld geven van die wild-west op
de openbare weg? Deels wel. Want
Z|J zijn miljonair, maar wij ons le-
ven niet meer zeker.

Beangstigend veel trimmers denken
namelijk dat het echt is. Die 's mor-
gens bij het van huis gaan niet al-

-5P tegen hun vrouw zeggen dat ze
vöór het avondeten en Studio Sport
terug zijn, maar dat ze ook nog 'bij-
na even hard' fietsen als Steven,
Laurent, Greg en Pedro.

"ja, als Theunisse midden op de
Weg mag rijden richting Alpe
d Huez, dan moet dat ook maar
bunnen tussen Gulpen en Ingber.

Maar zó is het niet, vindt ook F. Ha-
bets, wachtmeester le klasse van de
Rijkspolitie in Gulpen alwaar drie-
kwart van het legioen wekelijks
y°orbij stuift (nou ja). „We worden
'n deze streek regelmatig gekon-
honteerd met akkefietjes rond die'■etsers, helaas."

gen zorgen. Het zijn veelal de pelo-
tons, bestaande uit twintig, dertig,
soms wel vijftig man tellende pseu-
do-vedetten, die met een tube ge-
sponsord worden door friturés, taxi-
centrales en slagerijen, pelotons die
warempel ook nog beschikken over
een heuse, met stickers volgeplakte
volgwagen (bij vertrek) annex be-
zemwagen (na drie uur fietsen).

„En die groepen fietsen vaak ge-
woon door rood licht," zegt Habets
boos. „Geldt dat dan ookvoor ons?
vragen ze dan. Ja heren, óók voor
jullie, zeg ik dan. En dan zie je ze
heel vreemd kijken."

Zon volgwagen is trouwens verbo-
den. Habets: „Als we die overtre-
ding konstateren, krijgt de bestuur-
der een tijdelijk rijverbod opge-
legd."

Band plakken

verbaasde automobilisten hun weg
bij de gratie gods mogen vervolgen.
Dat houdt weer verband met liet
feit dat in België een volgwagen
verplicht is wanneer een meute
trimmers voor Planckaertje gaat
spelen.

Van obscene gebaren, waarbij de
wijsvinger naar het voorhoofd gaat
of de middenvinger omhoog wordt
gestoken, kijkt menige automobilist
of wandelaar al niet meer op. Je
mag blij zijn als je er daarmee vanaf
komt. Dat geluk had meneer V. uit
Epen afgelopen zondag dus niet.
Hij kon meteen door naar de week-
enddienstdokter, met een fikse snij-
wond in zijn oor. „Want met zon
stalen fietspomp is het goed mep-
pen," zegt hij een paar dagen later,
nog steeds behoorlijk kwaad. „Ze
lieten me gewoon niet voorbij met
mijn auto. Beneden aan de berg
ben ik toen een café binnengehold
maar ze kwamen achter me aan. En
daar kréég ik me toch een grote
mond! 'We zullen dat jouvoor eens
en voor altijd afleren', zei er eentje.
Toen pakte een ander die pomp. De
politie heeft twee man geverbali-
seerd, maar ze hadden eigenlijk alle

.zes op de bon gemoeten."

Het is deze Epenaar trouwens een
raadsel dat er niet méér verkeerson-
gelukken gebeuren. „Op een zon-
dag kan het'}iier, met een beetje
pech, tien keer raak zijn. Want ze
komen keihard omlaag, vanaf de
Epenerheide, en iedereen daar be-
neden, auto's en wandelaars, moet
stoppen of opzij springen. Gekken-
werk! Ik hoorde van de politie dat
vorige week twee bejaarden in een
autootje de dupe waren. Waar zijn
die types mee bezig...?"

DE TERREUR
VAN DE TRIMMERS
Afgelopen zondag was het weer eens raak. Dit keer vielen
klappen in Epen toen zes Haagse fietstrimmers de Limburgse
automobilist E.V. in elkaar trimden. Eigen schuld, dikke bult.
Want hoe durfde deze Epenaar het ook in zijn hoofd te halen
om enkele namaak-Le Monds met zijn autootje te willen pas-
seren? En het gegeven dat die Epenaar al kilometers lang
noodgedwongen achter dat groepje moest blijven rijden doet
daar niets aan af. En bovendien, het feit dat hij al tien keer had
geclaxonneerd en dat die trimmers desondanks de doorgang
bleven versperren door met zn vieren naast elkaar op de weg
te blijven rijden, ook dat zijn in deze tijd geen verzachtende
omstandigheden meer.

Het gevolg is dat de fatsoenlijke
hobby-wielrenner (en dat is geluk-
kig toch het merendeel) nu ook al
met de nek wordt aangekeken en
menige verwensing naar het hoofd
krijgt geslingerd. „Hééé, al ooit een
stok tussen je spaken gevoeld?' Of
aanmoedigingenvan dergelijke
strekking.

We moeten, in dit kader, trouwens
onderscheid maken tussen de mo-
debewuste coureur en de ouderwets
ogende fietsliefhebber. Die laatste
soort is de minst gevaarlijke op de
weg, en deze is ook dik tevreden
met een Leopard-sportbroekje, een
Terlenka-trui en sportschpenen van
Bristol. Maar soms is het oppassen
geblazen voor de maniakale mata-
doren die de merkentruien dragen
van het lopende wielerseizoen. Die
dus zeker niet meer rondtoeren in
dat ouwe groene tricot van Super-
Confex, maar vooral in die nieuwe
outfit, met die regenboogkleuren.
Ook geen toeclips met riempjes
meer (voldeden niettemin 150 jaar
lang uitstekend), maar van die
klemmen waar de witte schoentjes
zo heerlijk inschuiven. Ook geen
gewone valhelm meer waar Wirp
van Est en Luis Ocana hun leven
aan te danken hebben, maar zon
Calimero-eierdop waarmee Teun
van Vliet, bij gebrek aan een platte
prijs, zich dit seizoen toch nog in de
kijker wist te rijden.

Waarmee dus niet beweerd wordt
dat fietsende dressmen per definitie
het verkeer onveiliger maken. Maar
ze hebben soms wel de schijn tegen.

Wij hebben in ons enthousiasme
ook nog twee Limburgse horeca-
ondernemers gesproken van wie wij
weten dat zij elke zondagmorgen
veel fanatiek wielervolk over de
vloer krijgen. De ene is inmiddels
zijn vaste toepers kwijt geraakt om-
dat de Delgadootjes zich te luid-
ruchtig gedragen als ze aanleggen
om even te plassen en te poepen,
even de bidons te vullen en even
een paar banden te plakken, de an-
der heeft zijn winkel sinds kort ge-
sloten op zondagmorgen. „Met al
die fietsers op het terras die alleen
om Marsen vragen bleven de ande-
re klanten weg."

Vandaag en morgen, vanaf half
acht, is het weer opletten geblazen
tussen Eijsden en Vaals.

Zou het in september niet al vast
een beetje kunnen gaan ijzelen?

door

jos van wersch\

wandelend op een zondagmorgen
vertonen op de Slingerberg bij
Geulle. Menige nietsvermoedende
passant is daar zijn neusvleugels
kwijt geraakt.

„Ik heb vorige week met eigen ogen
gezien dat een auto op zon groepje
fietsers inreed. Maar ze hadden die
man dan ook wel zó boos ge-
maakt... Ik heb ook gezien, want ze
komen hier massaal voorbij, dat
fietsers een stevige trap tegen een
auto geven als die het waagt om
voorbij te rijden. Ik heb 't er al en-
kele keren met de politie over ge-
had. En die vindt ook dat het zo niet
langer kan."

Kosten noch moeite worden ge-
spaard om die racefietsen op te tui-
gen. Maar een bel, een gewone
niet-gestroomlijnde fietsbel van de
Hema om middels trin'g-tring ande-
re mensen te waarschuwen, die zit
er niet op.

Want die heeft Fignon ook niet.

Habets: „Maar een bel is toevallig
wel verplicht. Begin je te praten
over een bekeuring, dan roepen ze:
'Ach, wij waarschuwen wel met de
rem, klak-klak is genoeg. Of we
schreeuwen.'Maar zo werkt dat dus
niet."

„Ik denk dat die grote groepen,
soms wel zestig man sterk, heel
slecht zijn voor het toerisme in de'
provincie," zegt een mevrouw die
een friture heeft in de gemeente
Margraten. „Want die lui zorgen
voor veel overlast en hinder." Zij
vraagt vriendelijk doch dringend
om de naam van haar snackbar niet
te vermelden. „Want je weet 't
maar nooit." Als zon grote groep
fietsers op het terras van haar zaak
neerstrijkt, is ze niet écht blij.
„Weet U, het zijn wel gebruikers,
maar geen verbruikers. Ons terras
doet met name op zondag alleen
dienst om de banden te plakken.
Maar durf daar maar eens iets over
te zeggen... Ik denk dat het binnen-
kort toch een keertje misgaat."

Zij doelt op het spanningsveld dat
ontstaan is tussen die doorgeslagen
trimmers en menige automobilist.

"et is bij de wet niet verboden om
°ssekopsturen en dichte wielen te
Monteren, aërodynamische pakken
te dragen, uitsluitend met Campag-
"olo-onderdelen te rijden en nóg
maar zesentwintig kilometer in het
üyr af te leggen. Maar wat wettelijk
Wet mag, is op de racefiets stapjienen vervolgens denken dat het Ko-n 'nkrijk der Nederlanden die dag
verder geen verkeersdeelnemers
te't. Dus doen alsof die autoloze
bondagen uit 1973 nog steeds vankracht zijn.

'"We houden daarom gerichte con-soles," zegt politieman Habets.
■"Als we personeel hebben tenmin-
ste" Dat dachten we al.

I^aar wat kunnen een paar ijverige
Agenten die zondagsdienst draaien
ondernemen tegen honderden
'Weewielige kamikaze-piloten? Het*'Jn, dat even voor de duidelijk-
'eid, meestal niet de individuelen
°f de kleine groepjes die voor ge-aar en ergernis op 's Heeren we-

Ossekopstuur

Modebewust
De Cauberg in Valkenburg is 's
zondags ook zon punt waar je maar
beter een beetje uit de wind kunt
gaan staan. Of je kunt niet voorbij
omdat het peloton zwoegend en
slingerend in een veteranentempo
van pakweg 5 hele kilometers per
uur omhoog krabbelt, of omdat
midden in die helling door pech of
vermoeidheid getroffen krabbers
assistentie wordt verleend. Of, en
dat is helemaal link, ze komen op
hun fietsen van 3000 gulden en het
grote mes (53 x 12) de Cauberg om-
laag waardoor beneden op de ter-
rassen het schuim van het Leeuw-
pils vliegt.

Gemeenten
Politierechter mr. Swane in Maas-
tricht uitte onlangs forse kritiek op
de trimfietsers die zich van niets en
niemand iets aan wensen te trek-
ken. „Hfet hele Heuvelland wordt
de laatste jaren overstelpt met wiel-
renners op trimfietsen. Zij rijden op
de rijbaan in plaats van op het fiets-
pad. Zij houden zodoende het hele
verkeer op. Het is prima dat een
aantal gemeenten hier eindelijk iets
aan gaat doen."

Een merkwaardig optreden van
vooral grote groepen Belgische
trimmers wordt de laatste tijd gesig-
naleerd op het (toch al gevaarlijke)
kruispunt Wittem. Een volgauto,
met zwaailicht, legt het 'normale'
verkeer gewoon even stil, laat de
renners de weg oversteken waarna

veren aan de onveiligheid op de
Limburgse wegen. Geen twee Bel-
sche wielertoeristen bij elkaar, of
een derde rijdt er al met eert volg-
wagen achteraan, met zwaai- en
knipperlicht.

Zon karavaan zoeft dan, tot schrik
van menige in gepeins verzonken
wandelaar, over die toch al smalle
wegen met die vele bochten. Met
een ongeopende parachute sprin-
gen is minder gevaarlijk dan je al

Het zijn lang niet alleen fietsgroe-
pen uit eigen provincie die menig-
een de stuipen op het lijf jagen of
zich van God noch verkeersgebod
iets wensen aan te trekken. Ze ko-
men uit het hele land en niet in de
laatste plaats uit België. Hoe slecht
de Belgische beroepsrenners tegen-
woordig ook voor de dag komen in
het professionele cyclisme, de wie-
lertoeristen (zoals ze daar heten)
doen daar een schepje bovenop
door elke zondag een bijdrage te le-

Alle windstreken

Limbrugs Dagbald vrijuit
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"Weet U, het zijn
wel ge-bruikers,
maar geen ver-
bruikers. Ons ter-
ras doet met name
op zondag alleen
dienst om de ban-
den te plakken..."
Tekening:
KAREL GERRITS
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ï^V DE LIMBURGSE PERSONEELSGIDS

Jonge mensen krijgen een
vakopleiding bij Volvo in Bom
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Met garantie op een baan/
Binnenkort start Volvo in Bom met een nieuwe Wat houdt het werk in? | ! "" —'^%
vakopleiding vakman/vrouw Assemblage. Als je Als vakman of vakvrouw Assemblage ga je bij | BON
16of 17bent en in ieder geval twee klassen voort- Volvo in een gezellig team de nieuwe 480 'opbou- I ...

gezet onderwijs (LBO. MAVO etc.) hebt doo, wen' Dat gebeurtopradende platforms, waarde
lopen, dan heb je genoeg basis voor deze vak- auto sop staan. Terwijl je werkt, rijd je automa- * mdc baan die daaraan vastzitbij Volvo.
opleiding. Binnen een jaar haal je dan als alles tisch mee door de montage-hal. Je plaatst onder Stuurt u mij een uitnodiging?
goed gaat een erkend certificaat van de Stichting andere de motor, de aandrijving, het dashboard,
Opleiding Metaal. Je bent dan klaar voor je ver- de koplampen, sierstrips en wielen. Zokomt on- Naam
dere ontwikkeling als vakman/vrouwAssemblage der jouw handen de uiteindelijke Volvo 480 tot j Straat I
en jekrijgt gegarandeerdeen baan bij VolvoBom. stand. Bij dit alles is oog voor kwaliteit een eerste Postcode/Woonplaats 'I

vereiste. Geboortedatum Man/vrouw
Hoe zit de opleiding in elkaar? 0 |eidi Di lorna ja/nee
Gedurende I jaarkrijg jeelke week éen dagtheo- Kom langs op de informatiebijeenkomst
rie en één dag praktische handvaardigheid in het Je hoeft niet zomaar te beslissen. Met de bon Stuur deze bon naar
opleidingscentrum van Volvo Bom. De overige hiernaast kun je je opgeven voor een van de Autodivisie VolvoCar B.V. Bom, t.a.v. de heer
drie dagen doe je praktijkervaring op bij de colle- informatiebijeenkomsten bij Volvo. H. Snijders, Personeelsdienst Montage 480,
ga's op de afdeling Eindmontage Volvo 480 (zie | Antwoordnummer 1005,6130 VB Sittard. I
foto). Bij dit alles kun jerekenen op uitstekende Je kunt ook bellen met de afdeling Opleiding: | Een postzegel is niet nodig. ld

begeleiding. Het is tenslotte ook in óns voordeel elke ochtend tussen Ben 10 uur zit er iemand I . 1
dat je jecertificaat haalt en als vakman/vrouw bij klaar om antwoord te gevenop al jevragen op dit
ons in dienst kunt komen. Ook gedurende de op- gebied. Het telefoonnummer is (04498) 943 9 1. mWJ"mr% mr 'W2rW%
leidingkrijg je al een startsalaris. \aw

Volvo Car B.V.

Burgemeester en Wethouders van Geleen maken bekend dat er, gehoord het
advies van de Regionale Vestigingsadviescommissie Huisartsen Westelijke
Mynstreek, ruimte bestaat voor de vestiging van een -~

FULLTIME HUISARTS MN j
Algemene informatie
De gemeente Geleen telt circa 34.000 inwoners. De huisartsenzorg wordt op dit
moment verricht door 16 huisartsen, die tezamen met de huisartsen van
Munstergeleen één waarneemgroep vormen. De praktijk van vestiging is
momenteel gesitueerd in het centrum van Geleen en betreft een grote, goed
georganiseerde duo-praktjjk, waarin sinds ultimo 1988 één arts door een
waarnemer wordt vervangen.

Funtie-eisen
Van de kandidaten wordt verwacht dat zy:- geregistreerd staan als huisarts met liefst al enige waarneemervaring;- niet ouder zyn dan 30 jaar;- bereid zijn de samenwerking in associatief verband met de mannelijke collega

voort te zetten;
- tevens bereid zijn tot het ondertekenen van het bestaande waarneemcontract

van de waarneemgroep Geleen-Munstergeleen;- beschikken over een goede achterwacht;
- gezien de voertaal in de praktijk het limburgs dialect spreken, danwei

tenminste verstaan;
- bekendheid hebben met en interesse in praktijk-automatisering.

Procedure
Huisartsen dievoor deze vestiging in aanmerking willen komen dienen vóór 15
september op deze bekendmaking te reageren. De schriftelijke sollicitatie met
curriculum vitae dient gericht te zijn aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Geleen en geadresseerd aan het Secretariaat van
de Regionale Vestigings Advies Commissie Huisartsen Westelijke Mijnstreek (R.
VA.C), Geldersestraat 26, 6136 AT Sittard, o.v.v. soll. huisarts. De R.V.A.C. zal
uit de binnengekomen aanvragen een aantal kandidaten selecteren, die
telefonisch voor een kort gesprek worden uitgenodigd op 27 september a.s.
vanaf 14.00 uur. In dit gesprek zullen de kandidaten nader gëinformeerd
worden over de voortgang van de procedure, waarin in elk geval voorzien is in
de aangifte van een vergunning tot vestiging op uiterlijk 1 november 1989. 232418

I =K
Regionale Vereniging I

Maastricht e.o. I
van het Limburgse Groene Kruis.

De regio Maastricht e.o. is verdeeld in zes basiseenheden. Vanuit deze
basiseenheden wordt door de wijkverpleegkundigen en
wijkziekenverzorgenden thuisgezondheidszorg verricht. Zij worden in hun
werk begeleid door hoofdwijkverpleegkundigen, die per basiseenheid
leiding geven.

1Binnen onze organisatie bestaat een vakature voor een

wijkverpleegkundige m/v |
in een dienstverband van 90% voor het sub-team El. Strouvenlaan. Dit
sub-team omvat de wijken Biesland, Campagne, Mariaberg en Blauwdorp.
Er wordt teamgericht gewerkt.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een man.
1NAAR DEZE FUNKTIE KAN SOLLICITEREN VERDER GELDT:

Z'..HIJ .RDIE; ril WOONPLAATS:
' £ üJhi.fi_T_r!Sh_t Hini_ma uo n u Woonachtig binnen een straal van 20 km §|- in net bezit is van het d poma H.8.0.-V ~_„ ho) ~,f-_„-h:oj

dan wel M.G.Z.; van het werkgebied.
- in staat is groepsvoorlichting te geven; SALARIËRING/ARBEIDSVOORWAARDEN:- een eigen visie heeft op verplegen, deze Ten aanzien van de salariëring en de

kan verwoorden en uitdragen; arbeidsvoorwaarden is de CAO voor het- in het bezit is van rijbewijs B(E); Kruiswerk van toepassing.- het doen van intake-gesprekken als een i7n_incD_i_r,__i cm imi i/>_rn_ir>__jbelangrijk onderdeel van haar/zijn BIJZONDERHEDEN EN INLICHTINGEN:
takenpakket ziet; Inlichtingen over deze vakature worden- een aktieve en positieve inbreng heeft in .aarne verstrekt door M. Lamberigts,
het sub-team en de basiseenheid; hoofdwijkverpleegkundige, bereikbaar

- in staat is feed-back te'hanteren; tijdens kantooruren onder telefoonnummer
v^^ ruime belangstelling heeft voor 043 ' 256383.

vakgebieden S.M.D. I en 11. SOLLICITATIES:
iiiiii^^k Schriftelijke sollicitaties kunt u tot 16Uk. september a.s. richten aan het Bestuur Èl^k van de Regionale Vereniging Maastricht e.o. If»»' lllll_^^k. van het Limburgse Groene Kruis,

w| Observantenweg 10, 6212 ER Maastricht.

mwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^
De Stichting Verpleeghuis St. Camillus is een centrum
voor verpleging, reaktivering en dagbehandeling met een
.Rooms-Katholieke signatuur. \/^rr^iloor^lhl II1-.Dit gekombineerde verpleeghuis heeft een klinische kapa- VCI v_jjl I^JIO
citeit van 174 bedden voor somatische en 84 bedden voor i ÉT^\ *1 1psycho-geriatrische patiënten. Er is een centrum voor dag- -4\— Ë *m~\~mf^—r~\~m I |"|l|fl
behandeling met 14plaatsen voor somatische en 12plaatsen iT^ll ,\ Mm I IJ _^voor psycho-geriatrische patiënten. K-zlJirV^Mltl I I I I 1

Voor een van de afdelingen met somatische bewoners zoeken wij op korte termijn een

TEAMLEIDER (M/V)
(full-time)

«
Funktie-inhoud:
Tot de taken behoren:
9 funktioneel leiding geven aan zijn/haar team;

" het koördineren en verdelen van de dagelijkse werkzaamheden onder leiding van het afdelingshoofd;

" participeren in de zorgverlening;

" het mede in-stand-houden van het therapeutisch verblijfsklimaat voor de bewoners.

Funktie-eisen:
9 gezien de aandacht voor de psycho-sociale problematiek binnen deze afdeling diploma Verpleegkunde B of HBO-V;
0 enige jaren ervaring.

Verder zoeken wij een

VERPLEEGKUNDIGE (M/V)
(full-time)

Funktie-inhoud:
Tot de taken behoren 0.a.:
0 het verrichten van verzorgende en verplegendewerkzaamheden voortvloeiend uit het behandel-/verpleegplan

Verder is er een vakature voor een

AKTTvnEITENBEGELEIDER (M/V)
(30 uren netto per week)
Algemene informatie:
Het betreft een vakature op een afdeling voor somatische patiënten, met speciale aandacht voor de psycho-sociale
problematiek.
De aanstelling geschiedt voor de duur van één jaar.Bij gebleken geschiktheid volgt er een aanstelling voor onbepaaldetijd.

Funktie-inhoud:
Tot de taken behoren onder meer:

" het mede voorbereiden en uitvoeren van alle aktiviteiten,' die gericht zijn op een zinvolle tijdsbesteding op de
verpleegafdeling;

" het begeleiden van patiënten bij deze aktiviteiten en het bevorderen en stimulerenvan onderlinge kontakten;

" het mede voorbereiden en/of uitvoeren van sektor- en algemene aktiviteiten;

" het waar nodig verrichten van werkzaamheden van huishoudelijke en/of verzorgende aard;

" het verrichten van enige bij de funktie behorende administratieve werkzaamheden;

" het op verzoek geven van werkbegeleiding aan stagiaires en vrijwilligers;

" het mede onderhouden van kontakten met de familie van de patiënt binnen het kader van de funktie.

Funktie-eisen:

" opleiding op MBO-niveau (MDGO AB.MBO AT, opleiding Elezigheidstherapie of gelijkwaardige opleiding);

" ervaring in de hulpverlening aan oudere mensen, bij voorkeur binnen een verpleeghuis;

" het goed kunnen samen werken binnen het verpieegafdelingsteam;

" instemming met deRooms-Katholieke signatuur van het verpleeghuis.

Een uitgebreidere funktiebeschrijving is aan te vragen bij de Personeelsdienst van het verpleeghuis (04750 - 29141,
toestel 200).
De arbeidsvoorwaarden worden bepaald door de CAO voor het Ziekenhuiswezen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan dePersoneelsdienst van het
Verpleeghuis St. Camillus, Heinsbergerweg 176, 6045 CX Roermond.

Groepsleiders bij Philips in Sittard.
—---^■^■——— Philips in Sittard fabriceert onderdelen voor TV- en natuurkunde. Daarna mag uw opleidingsplaat-

beeldbuizen, halfgeleiders en IC's. Dat zijn stuk je een gevarieerd beeld vertonen: enkele jaren
voor stuk produkten die bepalend zijn voor de MTS, HTS, MLO of HLO met technische speciali-
eindprodukten van Philips. De fabricageprocessen saties, VAPRO-B, PBNA Chemisch Vakman zijn
zijn dan ook geavanceerd en worden voortdurend voor ons interessante richtingen. 'Van groter

ffi^iniiïSSS vernieuwd. belang dan uw diploma's is echter uw aantoon-
van veie tienduizenden componenten is baar succesvolle ervaring in een leidinggevende
en? SS%!S£XS& De functie. ■ functie in een industriële omgeving. Wij denken
zen, halfgeleiders, passieve componen- A|s Zelfstandig en initiatiefrijk groepsleider geeft u daarbij aan een periode van minimaal drie jaar.
ten en materialen, optische en . . ~ ° , i _
magnetische datastorage, displays en leiding aan een groep medewerkers in een van
bedradingen. onze fabricage-afdelingen. U functioneert aan het Eenmaal in dienst wordt u, afhankelijk van uw
gSTlkierfrNelS°zyn front van de techniek, dus vanzelfsprekend kent u werkplek, theoretisch en on-the-job opgeleid.
diverse vestigingen met ontwikkeling, <je fabricageprocessen en hiervoor bent u voor uw Uiteraard zorgen wij daarbij voor adequate bege-
Produkt,e en marketing. medewerkers het centrale aanspreekpunt. Daar- leiding en voorzieningen. Bereidheid uzelf nu en

naast bent u ook op de hoogte van wat er leeft in de toekomst bij te scholen is een absolute ver-
op uw afdeling en in uw groep: u kent uw men- eiste, evenals de bereidheid om in alle vormen van
sen en uw mensen kennen u. ploegendienst te werken.

Dat u bij uitstek sociaal vaardig bent en gevoel
Behalve voor het aansturen van mensen en hebt voor menselijke verhoudingen moge duidelijk
machines bent u ook verantwoordelijk voor admi- zijn.
nistratieve en logistieke taken en speelt u een
belangrijke rol in contacten met onder meer Informatie en sollicitatie.
onderhoudspersoneel, technisch assistenten en Nadere informatie over deze functies verstrekken u
kwaliteitsfunctionarissen. de heer P.N.J. de Laat en drs. D.C.C.M. Wolff»
U bent zich ervan bewust dat u als groepsleider in telefoon 04490-93500.. een moderne produktie-omgeving een cruciale rol Uw sollicitatie kunt u richten aan drs. D.C.C. M-
speelt in de vertaling van beleid naar "de vloer". Wolff, Personeelzaken Philips Components, Rijks-

weg Noord 281, 6136 AC Sittard.
De eisen. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken
U hebt minimaal een MAVO-D diploma met wis- van de selectieprocedure.

— MAVOD en vervolgopleiding met leidinggevende ervaring.

|| PHILIPS
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u~ Paul Ramm Ledere (zittend)
*?J> Lou Rowland, twee niet dolte

deejays van 'Beaver Po-
"f het soldaten-radiostation De verkreukelde eer van

luitenant-kolonel Gibbons
" Kolonel Torn Gibbons lacht
dan wel naar defotograaf. Maar
vlak daarvoorroffelden zijn
vuisten nog op zijn bureau. Zijn
ergernis is terecht, menen velen
van USMCA in Schinnen

n■■ M ■) er dan mets mis is bij
; USMCA. waar de 48-jarige

rikaanse officier het laatste
I heeft. En waar Defensie-

secretaris Van Houwelingen
Jjegin deze week in Schinnen
*wam, zag en overwon. Want zijn
°ntnioeting met vertegenwoordi-

§ prs van de dik driehonderd Neder-
| I;'ndse werknemers van dit alleen
|j V()"i in Nederland gelegerde Ame-

r'kaanse militairen bestemde dien-
entrum heeft blijkbaar ge-

kerkt als een stoomstrijkijzer,
reen weer in de plooi.

Alleen luitenant-kolonel Gibbonss *'t niet verkreukelde beroepseer.; "Natuurlijk hoort u mij niet volhou-
den dat je hier a bed of roses aan-

|:treft. Er zit ook onkruid tussen.
Maar het gaat te ver alleen ons

i Amerikanen als boosdoeners aan te
Wijzen. Als je onderbetaald wordt,
moet je klagen bij het ministerie
van defensie in Den Haag. Bots je
tegen een autoritaire Amerikaan
$P, dan klop jebij mij aan. En laat

J e geen halve waarheden en hele
'eugens in de krant zetten."
i

■;. t'rijpt dan als lunch een banaan uit
1 een bruine zak. En vraagt of ik ook

naar de Open Dag kom, komende
bij USMCA.

Scharnieren
Knarsen de scharnieren tussen Ne-
derlandse burgers en Amerikaanse
'Militairen, omdat zij weliswaar
"aast elkaar werken maar uiteinde-
"Jk toch naast elkaar leven?

Wie iets langer daneen bouwvakva-
*antie rondkijkt in Oostelijk Zuid-
L'mburg, ontdekt in deze regio een

achterkant, die Af-
cent heet. En waar de lokaleecono-mie vooral groen (militairen en dol-lars) van opfleurt.

Even wat cijfers: welgeteld 103 mii-
.°en gulden wordt Zuid-Limburg
tearlijks rijker van de aanwezigheid

an het Afcent-hoofdkwartier in
B|"i'nssum, USMCA in Schinnen
Pus enkele militaire materieelde-
P°ts. Samen ook nog eens goedvoor zeker 900 burgerbanen. Af-
Ce nt Brunssum werkt met een be-
groting van ’ 20 miljoen per jaar.
Vaaryan wordt minstens acht mil-
joen in de gastgemeente zelf ver-teerd
" oegegeven, menig middenstander
ITlag dan lachend naar de bank lp.
Pen. Of daarmee het wederzijds ge-
degen ophoudt, is een kwestie vanï" dan niet gekleurd kijken en luis-
teren.

Wegduiken
nderdaad zijn er Amerikaanse-
°ritse/Canadese militairen die,
eenmaal voor minimaal drie dienst-uren overgeplaatst naar Brunssum

°' Schinnen, achter de kazerne-
Poort en de voordeur wegduiken.
Uie 's morgens in hun tax-free aan-geschafte Cherokee Jeep of Saab
’OO naar hun werk zoeven. De por-
"bele autoradio afgestemd op FM
'"5 waarop Beuver Power ofwel

Forces Network Brans-s""i puike platen draait. Nog vóór
I Afcent-slagboom, weet Gl Joe
"ovendien hoeveel German marks°t Dutch guilders hij die werkdag

krijgt voor zijn Amerikaanse of Ca-
nadese dollar. Of de kraag van zijn
uniform omhoog moet, krijgt ie ook
te horen dank zij het weerbericht
v00r... Brunssum. Zijn krant heet
Stars and Siripes: Wil hij meer
nieuws dan beent hij even naar de
boekwinkel.

Ook voor de warme hap hoeft hij de
poort niet uit. Voor vijftien gulden
wordt er een Iwmemade dinner uit-
geserveerd. En voor de belasting-
vrije borrel na vijven schuif je aan
in Club 13.

Eenmaal thuis bekijken hij en zijn
vrouw nog wat folders, meegekre-
gen op het reisbureau waar hij als
Afcenter meteen op 15 procent kor-
ting kan rekenen.

Aangedikt
Tegen deze, licht aangedikte schets
uit het soldatenleven van een door-
snee-Afcenter trekt Paul (Ramm)
Leclerc van leer. „Ik ben nu dertien
jaarwerkzaam bij Afcent, waarvan
tien jaarals deejay en station mana-
ger van CFNB. Geloof me, Afcent
is geen eiland. Alleen al ons radio-
station levert op de FM 91.5 dage-
lijks het bewijs dat deze basis geen
bastion is. Hoewel we betaald wor-
den om de 600 hoofdzakelijk in
Geilenkirchen gelegerde Canade-
zen te amuseren en te informeren,
zijn we in die tien jaar van ons be-
staan uitgegroeid tot het meest be-
luisterde radiostation van Zuid-
Limburg."
Paul Leclerc, 33 en happy met zijn
Deense vrouw in een opgeknapte
molen achter Schimmert, heeft zijn
draai gevonden in Nederland. „Ik
heb graagveel mensen om me heen.
In Canada, waar het vaak dagen
duurt voordat je tegen iemand
goeie dag kunt zeggen, ben je dan
knap gehandicapt. Toen mijn vader
voor drie jaar als brigade-generaal
aan Afcent werd gekoppeld, voelde
ik me snel thuis in Nederland, een
van de dichtsbevolkte landen ter
wereld. En waar je gedwongen bent
om met je buurman op te schieten."

Twee problemen doemden op toen
hij, nu tien jaar geleden, achter de
microfoon kroop van CFNB. Paul
mocht als persverse platenruiter (/
was a truc amateur) zijn vader niet
in verlegenheid brengen. Vandaar
dat hij zijn sterrenbeeld als achter-
naam gebruikte: Paul Ramm.

Uitstraling
De oplossing van het tweede pro-

Luitenant-kolonel Torn Gibbons, mouwen vechtlustig opgerold, is mad like
heil.

Zijn vuisten roffelen op krantenknipsels, verspreid over zijn bureau op
USMCA, een Amerikaanse oase in Schinnen.

Zelfs zijn perschef Steve D. Borows zakt nog dieper weg in zijn stoel. Hoewel
hij zijn handen in onschuld mag wassen. Want Gibbons' toorn slaat op
berichten, waarin hij en de onder zijn commando staande Amerikanen wordt
verweten 'tactloos' te zijn tegenover het Nederlandse burgerpersoneel.

„Me being rude...?! Maak dat maar 'ns hard." Handen in de nek.

De luitenant-kolonel kan de pers wel schieten.

bleem zat minder snel geramd. Hoe
meet je de uitstraling van een lokale
omroep, in eerste instantie gericht
op militairen?

Paul: „Dat ik me niet als een shock-
jock moest gedragen, stond buiten
kijf. Als zoon van een generaal
weet ik dat militairen conservatief
zijn. Die het niet pikken als ik ver-
baal pijltjes naar ze gooi. Gek ge-
noeg hebben de Limburgse luiste-
raars mij door de eerste jaren'ge-
sleept. Vooral in het begin belden
ze enthousiast op en roemden ons
als de meest professionele piraten-
zender van Limburg. Omdat we
toen nog op de FM 103.4 zaten,
dacht menigeen dat wij piraatje
speelden. Maar ook nu we ons al ja-
renlang uitdrukkelijk profileren als
'soldatenstation' voor de Geallieer-
den, krijgen we toch nog wekelijks
verzoeken van middenstanders om
voor hun winkel reclame te maken.
Als je opeen eilandzou zitten, krijg
je niet dit soort reacties. Trouwens,
in nagenoeg elke winkel in Bruns-
sum en wijde omgeving hoor je Be-
aver Power. Zelfs in de hal van het
ziekenhuis, waar men toch een
eigen omroep heeft, hebben ze ons
aanstaan."

Thuis in zijn molen gedraagt Paul
zich allerminst als een Canadese
kluizenaar. Op zomerse avonden
schuift zijn Nederlandse buurman
aan voor een barbecue met steaks
zo groot als een handtasje. Tuurlijk
leest hij vooral deze krant, bladert
door 'weggooi-blaadjes' en wil het
Half Elf Journaal niet missen. Ne-
derland is voor deze Canadees zijn

home away jromhome. Paul heeft
na dertien jaardan ook liever heim-
wee dan Canada.

Maar je boodschappen haal je in de
supermarktvan USMCA, opper ik.

„Nee, het enige wat ik daar koop
zijn T-bone steaks. De rest sla ik in
bij de kruidenier op de hoek."

Nederlands
Lou Rowland. Brit en collega-dee-
jay, geeft toe dat hij en Paul verre
van representatief zijn voor de Cl
Joe die op hun station afstemt. „Ik
ben getrouwd met een Nederland-
se. Voordat ik bij CFNB aan de slag
kon, werkte ik bij Volvo in Bom. Ik
woon in Schinveld en spreek
vloeiend Nederlands. Maar Paul en
ik zijn burgers die door de jaren
heen van Nederland zijn gaan hou-
den.

„Van een militair die voor drie jaar

door

hans toonen J

naar Brunssum komt, mag je niet
eisen dat hij zich ook languit in de
gemeenschap gooit. Het duurt ze-
ker een jaarvoordat hijredelijk Ne-
derlandskan lezen en spreken. Ten-
minste, zoveel tijd heeft het mij ge-
kost."

Paul: „Verkijk je anders niet op de
gretigheid van militairen om naar
Europa te komen. Velen grijpen
zon kans aan om eindelijk het land
van hun voorouders te bekijken.
Zeker in Canada, dat toch een mo-
zaiek is van emigranten, wordt veel. waarde gehecht aan het instandhou-
den van je oorspronkelijke cultuur.
Daarin past ook zon terugkeer
naar West-Europa. Dat ze voor hun
reizen vaak tien tot vijftien procent
korting krijgen, is een lokkertje van
de lokale ondernemer. Vragen
doen we er niet om. Hoeft ook niet.
Zodra ze je accent horen, willen ze
weten of je van Afcent bent. Want
dan geniet je korting."

Dan laat Paul de naald zakken op
de nieuwste van Tina Turner. En
vraagt of ik ook kom naar de lus-
trurh-show van Beaver Power, van-
avond live vanuit het Brunssumse
gemeenschapshuis 'DT Brikke
Aove'. „Dan laten we zien en horen
dat we onze luisteraars van het eer-
ste uur niet verloochend hebben."

Achterkant
Terug naar USMCA, het kleinste
stukje Amerika in Schinnen.

En warempel, in de Burger Bar pas-

sen Joseph en Laurie Woodcock
precies in de gecamoufleerde ach-
terkant van Oostelijk Zuid-Lim-
burg. Zoals een Nederlander in den
vreemde uitkijkt naar hagelslag of
roggebrood met zult, zo verheugt
Woodcock zich op de Oktoberfees-
ten in Duitsland. Die herinneren
hem aan. naar Btulweiser en hot-
dogs ruikende parties back in Min-
nesota.

Winkelen doen beiden vooral in de
supermarkt van USMCA. Niet al-
leen vanwege de overvriendelijke
prijzen. Dat je de etiketten beter
kunt lezen mag je ook niet over het
hoofd zien. Verder snuffelen ze
graag op de Heerlense markt. En
voor een avondje uit mag het echt-
paar graag neerstrijken in Maas-
tricht. Reizen doen ze veel en
graag. Oostenrijk is goed bevallen.
Net als Beieren. Nederland is ook
wonder jul.

Of ze onder mekaar ook praten
over de verwijten van hun Neder-
landse collegae, waarover de kran-
ten repten? En waarover kolonel
Gibbons woedend op zijn bureau
heeft gebeukt.

Laurie: „Eerlijk gezegd, nauwe-
lijks. Het gaat om kleine problemen
waarvan de Nederlanders onderling
meer last hebben dan wij."

Frikadellen
Een paar tafeltjes verderop wordt
bij uitzondering niet in hamburgers
of union rings gebeten. Maar wel in
forse frikadellen. Landgenoten dus.

Liever geen namen in de krant. Kan
je misschien een promotie kosten.
Niet dat kolonel Gibbons zon
houwdegen is. Integendeel, onrecht
in beloning en/of rechtspositie
neemt hij meteen op de korrel. AI
gauw wordt duidelijk dat de gere-
zen onvrede voornamelijk tussen de
ruim 300 Nederlanders onderling
woekert.

Mikpunt van kritiek blijkt CPO (Ci-
vilian Persoilnel Office) ofwel de
door vier landgenoten bestierde af-
deling personeelszaken. Volstrekt
incapabel, luidt het vonnis vanach-
ter twee kartonnetjes yoghurt.
Want nog altijd weet CPO geen ge-
lijkheid te krijgen tussen het salaris
van burgerambtenaren die voor de
Amerikanen in Rotterdam vol-
strekt hetzelfde werk verrichten als
hun collega's in Schinnen. Van enig
beleid inzake carrièreplanning, aan-
stelling en promoties, zo hoor ik

weer van anderen, is absoluut geen
sprake. Van Houwelingen is daar
vaker voor aan de jas getrokken.
..Alleen vlak voor de verkiezingen
duikt hij op in Schinnen," sneert
een ander, die zich vooral ergert
aan het toeschuiven van de 'zwarte
piet' aan de Amerikaanse werkge-
ver.

Tuurlijk schort er ook wat aan de
verstandhouding met de Ameri-
kaanse militairen. Het tweetal-met-
frikadel: „Om de zoveel tijd krijg je
een andere baas met weer andere
opvattingen en inzichten over ons
werk,dat we vaak al meer dan tien
jaar onder de knie hebben. Is het
een kwaje chef dan rest je een
troost: over drie jaar is ie toch
weg."

ATV
Ook een bron van wrevel is en blijft
het verschil in werkcultuur. Van
een vrijdag eelieviee snapt de Ame-
rikaan, grootgegroeid zonder zelfs
een vrije Tweede Kerstdag, bitter
weinig.

Of neem ons ziekteverlof. Het aa
tal ziekteverlofdagen is bij VS-mil
tairen strak gekoppeld aan het aan-
tal dienstjaren. Hoe langer in
dienst, deste meer ziekteverlof heb
jeopgebouwd. „Ben je daar door-
heen dan moet je je vakantiedagen
aanspreken. Ben je dan nog niet be-
ter moet je onbetaald doorzieken.
Wij hebben er dan ook best begrip
voor dat Amerikanen, die met hun
been nog in het gips toch komen
werken, zich ergeren aan het nu al
maandenlang ziek thuis zijn van
'gestresste' Nederlanders..."

Daarentegen staat het tweetal pal
achter die landgenoot die ziek thuis
bleef, toen hij vijftig gulden bojjte
kreeg wegens het weigeren deel te
nemen aan een gas-alarmoefening
op USMCA. Burgers spelen niet
graag soldaatje.

Dienstbevel
Frans Handels, voorzitter van de
Dienstcommissie van USMCA,
heeft wat minder moeite met de
'douw' wegens weigeren van een
Amerikaans dienstbevel. „Kolonel
Gibbons wist niet beter dan dat ook
het burgerpersoneel met een zoge-
heten calamiteiten-functie getraind
mag worden op gasaanvallen. Van
het Bureau Amerikaanse Onderde-
len had hij toestemming gekregen
om ons met gasmaskers op over het
terrein te laten sjokken. Voor onze
weigering toonde hij achteraf best
begrip. Want toen konden wij hem
uitleggen dat het mee soldaatje spe-
len vergaande consequenties kan
hebben. Want stel dat de Rus ons
met gasmaskers op snapt te midden
van Amerikaanse militairen. Dan
kun je als collaborateur voor het
vuurpeloton worden gezet."

Grijnst: „Voor jezelf maar vooral
voor het thuisfront is het dan een
hele geruststelling dat je pensioen
goed geregeld is... Vandaar dat wij
eerst regels en afspraken wensen
met het ministerie van Defensie. En
die schijnen er nu pas aan te ko-
men."

Tot zolang blijven de gasmaskers
af.

" Beelden van USMCA. Blik in
de keuken van de Burger Bar.
En in de uitgelezen boekwinkel.
Foto's: MARCEL VAN HOORN
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Onze opdrachtgever, StelradB.V. te Nuth, is een dochtervanStelradGroupLTD, een
zelfstandige divisievan hetinternationaal MetalBox Concerrf. StelradGroup is één van de

ÊLfAW belangrijkste producenten opverwarmingsgebied inEuropa. In Nederland is Stelrad markt-
■■ leider. InNuth is, behalve hethoofdkantoor van Stelrad8.V., tevens deradiatorenproduktie voor

s deEuropese markt gevestigd in een modern geoutilleerde fabriek. Ca. 220medewerkers realise- X
LWAAW Qffiir^A^lfit^nl ren een omzet van ongeveer/ 75miljoen.DitjaarviertStelradhaarvijftig-jarigbestaan. De organisatie %

AWmmW J^^ifüJ^KJCU/ heeft interessemte toekomstplannen, zoals verdergaandebedrijfsmodernisering enomzetgroei. Namens %
""y- ~ onze opdrachtgeverzijnwij, inverband met toekomstige pensionering van dehuidigefunctionaris, op m

\i''s' zoek naar eenm/v «

I internationaal commercieel manager 1
diewarm looptvoor marketingèn sales.

Defunctie: en onderhoudtu contacten met de Stelradbiedt:
-Umaakt deeluit vanhet management- groteklanten, welkevooral bestaanuit Eenbrede, gevarieerde en zelfstandige ■

team, datbestaat uit eenalgemeen groothandelaren. managementfunctie ineeninternat-
directeuren viermanagersvoor: - Tevensbent u verantwoordelijkvoor de ionaal georiënteerde organisatie. De
produktie &techniek, marketing& commerciële P.R.-activiteiten, zoalser functie biedt veel toekomstmogelijk
sales, administratie & financiën en zijn: bedrijfsbezoeken, organiseren van heden voor een succesvol commercieel
personeel & organisatie. shows, deelname aanbeurzen, ontwik- manager. Voor dezefunctie wordt een

- U geeft directofindirect leiding aan kelen en laten produceren van produkt- zeergoed salaris en uitstekende secun-
ca. 40 medewerkers van deafdelingen: brochures e.d. daire arbeidsvoorwaarden geboden,
buitendienst & export, verkoopbinnen-
dienst, magazijn& distributie en after Stelrad vraagt: Indien u meentvoorStelradcommer- ■
salesservice. - Een opleiding optenminste HBO- cieel succesvol te kunnen zijn, stuurtu ■- Van uwordt verwacht datu een niveau in decommerciëlerichting. uw sollicitatiebriefmet cv., onder M

\ marketing-plan opsteltvoorzowel het - Managementervaringin internationale vermeldingvanref.nr.23.7l6Baan: m
m binnen-en buitenland, datmoetresulte- marketing& sales, in een produktie- MercuriUrval B.V..Vrijthof 50-51, M
\ ren in eenvergroting van de verkoop- organisatie en/ofgroothandel/ 6211 LE Maastricht. m
% mogelijkheden. installatiebedrijf. Voor telefonischeinformatie belt u: M

- Ten aanzien van uw salesverantwoor- - Een goedebeheersingvan de Engelse 043-251291. f
delijkheidgeeft u leiding aan sales en Duitse taal; Frans ineen pré. jjj^ S

managers in binnen-en buitenland - Een leeftijdvanaf ±35 jaar. JHj J^^P^ *^L\r^

/ K \■ stichting wsrpleegtehuizen en
I bejaardenzorg kerkrade

Ziejijhetzittenommetoverwegendoudereverzorgingsbehoeftigemensenomtegaan?
En denkjijgekniptte zijnvooreen uitdagende baan, waarin geduld en hard werken hand

in hand gaan?

I Ja?
Dan ben jij de

I leerling-ziekenverzorgende*.
diewij zoeken voor de opleidingsgroep, die in januari 1990 start ten behoeve van de

verpleeghuizen Hambos en Lückerheide te Kerkrade.

Tijdens de voorbereidende periode van 30 weken theorieles krijg je’ 395- zakgeld
per maand. Gedurende de 2 daarop volgende jaren kun jewerken en leren met een

salarisvan (bij aanvang) ’ 1205,-bruto per maand, afhankelijk van je leeftijd.

Ben je in januari niet jongerdan 16 jaar+ 8 maanden?
Heb jeminimaal een L.8.0.-diploma met Nederlands en twee anderevakken op

C-niveau?

Schrijf dan nu een brief aan de heer H. Cox, personeelsconsulent van deafdeling
Personeelszaken van de Stichting Verpleegtehuizen en Bejaardenzorg Kerkrade, aW

Markt 52, 6461 ED Kerkrade, tel. 045-450592. M

Frepa _Dgc^raties
mmm^m

Steenstrips in méér dan 1000 verschillende uitvoeringen
Staringstraat 123-125 6372 TG Landgraaf/Heerlen

Frepa Decoraties is een industriële handelsonderneming in keramische produkten.
Onze activiteiten zijn gericht op West-Europa.

Wij zoeken voor ons bedrijf

CHEF ADMINISTRATIE m/v
Taken
- leiding geven aan zijn directe medewerkers,
- onderhouden totale geautomatiseerde administratie,

- perfectioneren administratie,
- rapporteren aan de staf,

- initiëren van nieuwe ontwikkelingen.

Funktie-eisen
MBO-opleiding aangevuld met SPD 1 en 2 of studerend voor SPD 2.

- leeftijd tot 35 jaar
- feeling voor automatisering
- ervaring strekt tot aanbeveling.

Plaats in de organisatie
- functionerend direct onder de directie
- na gebleken geschiktheid vervullen van staffunctie.

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

p» Sollicitaties, vergezeld van het curriculum vitae, binnen 14 dagen richten aan:

de directie van
Frepa Decoraties Cv
Postbus 31041
6370 AA Landgraaf 23207 e

Produktiebedrijf met ca. 20 medewerkers zoekt

BOEKHOUDER/STER
voor ca. 20 a 25 uur per week.

M.E.A.0.-niveau.
Met talenkennis en type-ervaring.

Br.o.nr. HK-029 Limburgs Dagblad
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen. 232520

VOLVO I
A. KLIJN

vraagt een

Junior verkoper m/v
enige ervaring of gedegen opleiding, b.v. IVA, strekt
tot aanbeveling.
Gelieve telefonisch afspraak te maken met

AUTOBEDRIJF A. KLIJN
De Koumen 7, 6433KG Hoensbroek .tel. 045-220055 232519

ryi Eka Chemie BV I
■■VJ Nobel Industries Sweden I

\ volgende iv' i
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Wie deze schoen past,
wordt ons Hoofd Verkoop.

Wie over kwalitatieve veiligheidsschoenen praat, heeft beschikt. Dat hij of zij goed met mensen moet kunnen omgaan,

het over 'Emma-schoenen'. Overal waar gewerkt wordt onder spreekt vanzelf. De professionalisering die 'Emma-schoenen' be-

omstandigheden die om extra stevig en veilig schoeisel vragen, oogt heeft natuurlijk direct te maken met de mate van effectiviteit
dragenmensen namelijk 'Emma-schoenen'. In bijvoorbeeld de van de organisatie. Teambuilding en het vermogen mensen te

industrie en debouwzijn onze schoenennietmeer wegte denken. kunnen motiverenspelen daarin een crucialerol. Ook verwachten

De produktie en marketing Van 'Emma-schoenen' zijn we dat ons nieuwehoofd Verkoop iemand is dieinitiatieven neemt

een activiteit van een aan DSM verbonden businessunit, waar in en nieuwe ideeënaandraagt, en een goede beheersing heeft van de

totaal circa 170 mensen werken. Door reorganisatie is bij ons de Duitse en Engelse taal.Wij denken aan eenmanofvrouw tussen de

vacature van hoofd Verkoop ontstaan. Het gaat dusom een nieuwe 30 en 40 jaar.

functie. Wij zoeken hiervoor een ervaren man ofvrouw, op HBO- De business unit 'Emma-schoenen' is gevestigd in

niveau, diebij voorkeur ervaringheeft opgedaan als leider van een Brunssum. Hethoofd Verkoop krijgt een dienstverband metDSM.
verkoopteam. Dit betekent een uitstekend salaris en goede secundaire arbeids-

Het hoofd Verkoop gaat eenkernfunctie vervullen in het voorwaarden,

management van de business unit. Hij ofzij komt dus letterlijk en " Een psychologisch onderzoek en een medische keuring

figuurlijk meteen stevig in zijn(of haar) schoenente staan. maken deel uitvan de selectieprocedure.
Participeren in de ontwikkelingvan het marketingbeleid, veelal in Heeft u belangstelling voor deze functie? Uw briefkunt u
samenwerking met de manager van debusiness unit 'Emma- richten aan de heer T. Ancion, DSM Limburg bv, afdeling Perso-
schoenen', is een belangrijk onderdeelvan de functie. neelsvoorziening en Beheer, Mijnweg3,6167AC Geleen,

Een belangrijke taak binnenhet leidinggeven aan de ondervermelding van nr. 69/89 PVB. We zien uw brief graag

verkoopafdeling zal liggen in het professionaliseren van de ver- binnen drie weken tegemoet. Voor meer informatiekunt u terecht

koopfunctie, zodat het toonaangevende kwaliteitsbeeld van de bij dê heer Vossebeld, Business Manager'Emma-schoenen',
Emma-schoenen omgezet wordt in een overeenkomstigmarkt- telefoon 045-239810 (privé 04493-4533), of de heer Dibbets,
aandeel. Daar hoort ook deplanning van verkoopondersteuning en Personeelszaken, telefoon 045-239729 (privé 04490-18506).

promotie bij. Op de afdeling die zich hiermee bezighoudt werken
8 mensen.

Er ligt dus een enorme uitdaging, zowel commercieel als "_)SIVI l_^^_l_
organisatorisch. Het is daarom essentieel dat ons nieuwe hoofd
Verkoop over zowel commerciële als leidinggevende ervaring We hébben een OplossingofweVindener een.
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# Waar eens het bedrijfsspoor
liep naar het ruccordement aan t
de Heugemerweg heeft in de loop
van de jaren het groen voor een -sfeervol laantje gezorgd.

miljoen worden van de
PNL-boom geplukt. De
Maastrichtse vroedschap
legde nog eens 19 miljoen
op tafel. De ontwikkeling
van dit stuk grond, 23 hec-
taren groot, verontreinigd
en doordrenkt met bloed,

zweet en tranen van enkele
generaties proletariërs, is

in volle gang.

Mag wat is overgebleven
aan oude daken en muren
- op de 'Wiebenga-hal' na
Godzijdank - verdwijnen,
de naam Céramique blijft
leven in de naamgeving

van het roemruchte Céra-
mique-project, waar 1600

woningen zullen verrijzen,
70.000 vierkante meter
winkeloppervlakte, 200

hotelkamers, en voorts de
nodige ruimte bestemd is
voor commercie, cultuur

en parkeren. Een dergelijk
ambitieus project, dat mo-
del kan staan naar Europe-

se begrippen, is nooit
panklaar. Het blijft in ont-

wikkeling tot de laatste
fase gereed zal zijn.

Het ommuurde industrie-
landschap waar vanaf 1851
de Société Céramique als
aardewerkbedrijf historie
heeft geschreven, wordt
stilaan verlaten. Een slo-

per uit Utrecht is bezig het
complex fasegewijze van

de aardbodem te doen ver-
dwijnen. De op dit terrein

nog functionerende
Sphinx-divisie Filtropa,

waar koffiefilters worden
gemaakt, verhuist volgend

jaar naar nieuwbouw op
Randwyck-zuid. De
'Vuurvast'-fabricatie

wordt te zijner tijd onder-
gebracht in de divisie

Technische Keramiek,
waarvoor in de Beatrixha-

ven verwoed wordt ge-
bouwd.

Het Céramique-terrein is
het vorig jaar via het ABP
van de Sphinx aangekocht
door de gemeente Maas-

tricht, na jarenlange en al-
lesbehalve rimpeloze on-
derhandelingen. Voor de

ontwikkeling van de stede-
bouwkundige invulling van
dit stadsdeel aan de zuid-

oostkant van de Maas
maakte Wilma Vastgoed

een marktvisie en architect
Jo Coenen een stedebouw-

kundig plan. Het Rijk
kwam met 20 miljoen uit
de pot 'grote bouwloka-

ties' op de proppen en 15

Céramique, adieu...

was voor de hoge heren natuurlijk
interessant om te horen wat er zoal
in die besloten arbeidsgemeenschap
omging.

was het weer de L'Empereur waar
goed getafeld werd. Naast de
directie mocht dan ook de
bedrijfsleider mee aanzitten. Het

De Céramique heeft altijd goed
geld verdiend door de toegevoegde
waarde aan haar aardewerk
artikelen. Daarentegen waren de
witte aardewerk serviezen van de
Sphinx zoiets als broodjes van de
bakker. De Céramique-produkten
kregen een voornamer uitvoering
door handmatige decoratie en
afwerking en dus waren die
produkten een stuk duurder. Die
waren bestemd voor de betere laag
van de bevolking in binnen- en »>.
buitenland. Maar als er gebrek was
aan gespecialiseerd personeel dan
ging ook bij de Céramique het with;
aardewerk rechtstreeks naar de
expeditie.

Revolutie
Ook produktie-technisch heeft de
Céramique geschiedenis
geschreven. De fabriek verwierf de
eerste tunnelovens verhit door
gasgeneratoren rond 1912 en dat
een revolutionaire vooruitgang die
opzien baarde in Europa. De hal
blijft overeind om in de toekomst
dienst te doen als oudheidkundig en
kunstmuseum Bonnefanten.

De arbeidsgemeenschap heeft
uiteraard gedeeld in de perikelen !
zoals zich die in de loop der tijden
elders ook voordeden in de
Maastrichtse industrieën. De
zwarte bladzijden in de sociale
geschiedenis blijven daarvan
getuigen. Het verhaal van het
proletariaat in zijn strijd met het
kapitaal en de clerus, de
jeugdarbeid, de stakingen, de
sociale ellende ten gevolge van de
drank, de longziekten van
pottenbakkers en ovenstokers, de
strijd van de vakbond, het is ook de
Céramique niet voorbij gegaan.

Dat kon niet anders. Maar in
vergelijking met andere fabrieken
komt de Céramique er nog redelijk
goed af. Niet dat de Céramique
beter betaalde, de lonen lagen
overal ongeveer gelijk. Het feit daj
de arbeiders hun stek nooit hebben
willen verruilen, spreekt volgens de
oud-bedrijfsleider boekdelen. Het
heeft er ook mee te maken dat van
meet af de Céramique een sterk
afgebakende industrie is geweest,
minder toegankelijk dan andere
bedrijven van enige omvang. De
onooglijke ommuring van het
complex demonstreert dat
duidelijk.

Ironischerwijze is het nog steeds
voor nieuwsgierigen zoals
journalisten, fotografen,
hobbyisten of'wie dan ook. ten
strengste verboden het deels
verlaten en troosteloze
spookterrein te betreden. Wat kan
er nog méér aan geheimen
sluimeren dan de verkenning van de
Werkgroep Industriële Archeologie
Maastricht zoal heeft geopenbaard?
Alleen met uitdrukkelijke
toestemming van Sphinx' algemeen
directeur Van Vliet persoonlijk mag
de belangstellende de oude
toegangspoort aan de
Barakkenstraat passeren. Maar
zelfs dan wordt de bezoeker onder
geen voorwaarde een blik gegund in
wat nog overeind staat van het
'sociaal gebouw van de
pottemennekes', het
biscuitmagazijn, de
cassettemakerij, het molengebouw
of de ruimte waar eens de
glazuurbrandovens hebben gestaan.
De Céramique is onmiskenbaar een
mysterieuze sphinx gebleven...

Maar dat bleek voorbarig. De sfeer
in deze aardewerkfabriek was toch
wel beter dan die op andere
plaatsen. Nadat in 1958 de fusie
tussen de Sphinx en de Céramique
tot stand was gekomen, bleek dat
duidelijk. Toen bleek het grote
mentaliteitsverschil tussen de twee
bedrijven. De Céramique,
opgericht in 1851 was van origine
een typisch Belgisch bedrijf en
dientengevolge sterk paternalistisch
geleid. Er was een directie en
daaronder stond een bedrijfsleider
die de chef was van de opzichters.
In andere bedrijven was een meer
gestaffelde leidingstructuur.
Ondanks de strenge hiërarchie en
het standsverschil waren er over en
weer toch vrije en menselijke
contacten. De lui van de Céramique
vormden als het ware een grote
familie en iedereen kende iedereen
met zijn persoonlijke
omstandigheden en zijn hele
bazaar. De mensen leefden met
elkaar mee in al hun doen en laten.

het verleden van de
Céramique mag niet aan René
Vliegen voorbijgaan, waarschuwde
medewerker R. Philips van het
Sociaal Historisch Centrum.
Vliegen is de laatste bedrijfsleider
van de Céramique geweest die 40
jaar aardewerkhistorie lijfelijk
vertegenwoordigt. Philips heeft
meegewerkt aan het boek dat
onlangs als archeologische
verkenning over de Céramique is
verschenen in de reeks van de
Stichting van de Werkgroep
Industriële Archeologie Maastricht.
Een boek dat niet alleen historici
maar vooral oudere
Maastrichtenaren koesteren als een
bundel beelden uit hun kinderjaren.

Dus aangeklopt bij René Vliegen,
even over de grens bij Maastricht in
zjjn landhuis in Kanne, waar hij
z'eh in 1%4 vestigde als de eerste
Maastrichtenaar en daarmee
tegelijk opiien baarde omdat hij de
euvele moed over de grens te gaan
bouwen. Dat na vier jaaropper van
de carnavalsvereniging de
Tenipeleers te zijn geweest en
secretaris van de 'Keuninklikke', in
welke hoedanigheden in Maastricht
"ij even bekend als bedrijfsleider
van de Sphinx-Céramique.

René trad in 1949 in dienst van de
Céramique. Hij was net terug in
z'jn geboortestad na zijn diensttijd
a's marinier in Indonesië. Wat nu,
dacht hij, met zijn
gymnasium-diploma nog in zijn zak,
behaald op het 'Stedelijk' aan de
Helmstraat. Waar liggen mijn beste
kansen? Natuurlijk in een bedrijf.
dat gerund wordt door oude
knarren die bijna afnokken. Na
enig speurwerk kwam Vliegen uit
bij twee bedrijven: de ENCI en de
Céramique. Beide bedrijven hapten
toe op zijn sollicitatie, zodat hij
zelfskon kiezen. Om zich even later
voor het hoofd te slaan bij het zien
van de zeer primitieve
fabrieksoutillage van de
Céramique. Ook het feit dat slechts
enkele Belgische mannen van adel
de enige aandeelhouders waren en
m feite de dienst uitmaakten in de
fabriek, joegen hem de schrik om
bet hart.

eindelijk toch verandering in.

De werkruimte van de
bedrijfsleider was stereotiep voor
de bedrijfsmatige gang van zaken
op de Céramique. Het
bedrijfskantoor had vele functies.
Het was tegelijk in- en
verkoopkantoor, tekenkamer maar
ook zoveel als laboratorium.
Vliegen heeft research verricht met
chemische proeven. Bovendien was
de hij technisch trouble-shootér. In
de jaren van '49 tot '58 had hij
daarom een leven als een
huisdokter, 's Nachts moest hij
geregeld het bed uit, als de stroom
was uitgevallen, of als het gas
opnieuw aangestoken moest
worden. Vanuit zijn dienstwoning,
gelegen dicht bij het huidige Hotel
Maastricht, haastte hij zich bij zon
melding met de regenjas vluchtig
over zijn pyjama geslagen, naar de
fabriekshallen. In zijn vrije uren
wist zijn vrouw precies waar hij
uithing in Maastricht. Mocht een
oven uitvallen, kon Vliegen er snel
bijgehaald worden zodat dg .
productie niet onnodig lang
stagneerde. Eén keer is Vliegen
zelfs in carnavalskostuum de
installatie te lijf gegaan toen hij van
het feestgedruis in de L'Empereur
was weggeroepen.

beginjaren vijftig, dat er heel
moeilijk aan personeel was te
komen. De Céramique ging daarom
werven in België. In de praktijk
toerde Vliegen naar Tongeren waar
hij de cafés afliep om kroegbazen
ertoe over te halen hun clientèle
warm te maken voor een baan bij de
Céramique. Een busonderneming
die over een wagenpark van twee

autobussen beschikte, waarvan 50
procent werkeloos in de hoek van
de garage stond, kreeg het voorstel
werklieden te recruteren voor de
Céramique. En die dagelijks naar
Maastricht te pendelen. Een
voorstel waar beide bedrijven mee
waren gebaat. Meisjes en vrouwen,
onmisbare werkkrachten in de
vroegere aardewerkindustrie
werden een tijdlang gelokt met een
paar nylonkousen...

De fabrieken,van de Regouts en de
concurrenten hebben lange tijd het
gentlemen-agreement in acht
genomen dat men eikaars
werklieden niet zou afsnoepen. In
de vorige eeuw heeft Regout
arbeiders die naar andere bedrijven
waren gegaan, afgestraft met een
gerechtelijke proces. De
personeelschef was nog lang niet
uitgevonden.

Vergaderde de raad van bestuur
van de Céramique, bestaande uit
ecu adellijk gezelschap van
Belgische ridders en graven, dan

Personeel
Er is een tijd geweest, zo rond de

Voor de directie was produktie het
enige doel dat nagestreefd moest
worden. Aan overheadkosten had
de grote baas een broertje dood.
Dat grondstoffen moesten worden
besteld, dat gas en kolen betaald
moesten worden, daar had hij geen
centje pijn aan. Maar de twee
tekendriehoeken voor de enige
tekentafel die een plaats had in het
bureau van de bedrijfsleider, deden
de maat overlopen en was de
aanleiding van een hevige berisping
aan het adres van de op het matje
geroepen bedrijfsleider. Zo in de
trant van:, denk je nou werkelijk dat
zoiets allemaal van de grote hoop
afkim... Investeren was een vies
woord, daar mocht niet over
worden gesproken. Vooral Edgar
Michel, die in 1914 de Duitser
L-engersdorf opvolgde en liefst tot
1954 directeur bleef van de .
onderneming, had maar één droom,
en dat was winst maken. Onder
leiding van zijn opvolger graaf De
Meeus kwam daar, mede onder
druk van de Raad van bestuur,

Produktie

door

pierre rousseau ;

# Een van de markante fa-
brieksgebouwen waar het betere
Céramique-aardewerk werd ver-
vaardigd. Ook dit gebouw zal te-
gen de vlakte gaan.

# Oud-bedrijfsleider René Vliegen.

Zaterdag 2 september 1989 "37
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I ■ ■ ■
■ i I i— A Q Ulfcar BV te Maastricht, onderdeel van een

pC,_^L |\ internationale organisatie, is een bedrijf dat
v_«*________ gespecialiseerd is in het leveren en aanbrengen

van slijtvaste, naadloze en dus hygiënische
kunststofvloeren van hoge kwaliteit (Acrydur).

Deze vloeren worden toegepast in diverse industrieën
waar aan deze kwaliteitseisen moet worden voldaan.
Ulfcar heeft hierin een solide marktpositie weten te

verwerven. Vanuit Ulfcar BV worden de activiteiten in
Nederland, België en Duitsland gecoördineerd.

In dit bedrijf werken zon 40 mensen; voor de nabije
toekomst wordt een ruime groei voorzien.

In verband met deze groei wordt ter versterking
van de organisatie gezocht een

HTS-Bouwkunde
In deze functie, waarin u rechtstreeks en dat u in de bouw de nodige project-

rapporteert aan de directeur, zal het uw ervaring hebt opgedaan. U moet een goed
eerste verantwoordelijkheid zijn om te zor- manager zijn, die weet te beslissen en die
gen voor een soepele en doeltreffende uit- soepel kan omgaan met klanten en mede-
voering van de werkzaamheden. Daarvoor werkers. Een actieve kennis van de
is het nodig dat u aan de volgende zaken Engelse en Duitse taal is noodzakelijk, ter-
aandacht besteedt: wijl beheersing van het Frans^venselijk is.
- optimaliseren van een goede verhouding Leeftijdsindicatie: 35-40 jaar. Naast een
tussen opbrengst en kosten honorering, welke past bij deze functie,

-doelmatig plannen van de werkzaamhe- krijgt u de beschikking over een auto van de
den in overleg met verkoop, de klanten zaak, vindt opname plaats in het pensioen-
en de uitvoerders fonds en worden kosten van telefoon, reis

- leiding geven aan het bedrijfsbureau en en verblijf vergoed,
aan de uitvoerders- verhogen van de kwaliteitsgerichtheid bij Wanneer hiermee uw interesse is ge-
de vloerenleggers wekt, dan nodigen wij u (m/v) uit uw sollici-

- onderhouden van de contacten met klan- tatie met curriculum vitae te richten aan
ten, bijvoorbeeld via bouwvergaderingen drs. A.H.W.M. Pieters van GITP, Postbus

- zorgen voor een goede verslaglegging 9043, 6500 XC Nijmegen, bij wie u desge-
aan zowel de directie als verkoop en wenst ook nadere informatie kunt ver-
administratie, krijgen (080-226468). Een psychologisch

onderzoek kan deel uitmaken van de
Wij vragen van u, dat u over een vol- selectieprocedure. Het referentienummer

tooide HTS-bouwkunde opleiding beschikt is 0154.

G.TP, adviseurs voor werving en se.ec.le. o^lll BedriJf Spsychologie
personeelbeleid, opleiding en training, L. HU I Amsterdam, Breda, Groningen,
management, organisatieen Informatica. mmf Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Zeist.

Gevraagd:

Offsetdrukker
11111111l voor GTO en MO

\ Ordervoorbereider

P2[KJ Leerling drukkerij
ca.18 jaar.

drukkerij Deurenberg Kerkrade bv
Marktstraat 23 - Kerkrade -

Ïh 3 HOTELsüi >VL4_4SrRICHr
HOTEL MAASTRICHT een
5-sterrenhotel, behorende tot de Bilderberg
Groep, met 111 luxe hotelkamersen 23zeer
luxe appartementen, een exclusief è la carte
restaurant, een petit re.stau.ant, bar ."Club
d'Artagnan", een uitgebreide
banquetafdeling, congres-accommodatie tot
350 personen,een kapsalon en een Japans
restaurant zoekt, ter versterking van de
keukenbrigade, onder leiding van Chefkok
J. Vossen, een enthousiaste

CHEF DE PARTIE m/v

Van deze vakmanAvrouw verwachten wij creativiteit,
teamgeest en ervaring in eersteklas bedrijven.

Schriftelijke sollicitatierichten aan:
Hotel Maastricht
t.a.v. Mw. I. Schuttenbelt
Ruiterij 1, 6221 EW Maastricht ÏIJlt V

; 1 1 .

■v randstad uitzendbureau

HP __ImIP 111 * Ikvondtwee banen die
Ü .___£___& haarpasten. Een_ t^s__a_fl__Plll 11 handelsonderneming

_r I a__P__r^_____r"__r%ltl (IPli fc*»__ zocht een typiste.

ÉLmI ■ib^.^^.iß I v f^^Plli En een internationale. YHjffl l ' \ uitgeverij van kunst-
Zij zocht een baan als m „_. :iH Et .sSÉ^if ! boeken hadvoor eenwat, . . ii laiilWf. %%3_ll HBtypiste oj receptioniste, i^^mg. : 'HH BwM BMir langereperiode een

Misschien was een com- Kk. Mls_Ül ÉÉi^* __iÉÉÉ 1 H ■ receptioniste nodig. Ik
binade ook mogelijk. Hy Hl^^i i raadde haar aan
Ze was nog'niet zo lang W R_L > om deuitgeverij tekiezen,

van schoolaf(Havo IK lüF Ui '■■' i Ze moest overigens
meteen 9voorFrans). In W J^m ||L II _f_B zoweleen tekstverwerker
haar vrije lijdhad Hk> B_iH_____l II als een telex kunnen
ze haar typediploma ge- J^lË^* % llt lik H bedienen (ook datkon ze
naald en daarna volgde lil. ï lik p^B &V Randstad snel
ze via Randstad een mW^rnmm to. Ül WK onder de knie krijgen).
cursus tekstverwerken. WAm^m *i/ÉÉli» -Jllll- ümi n tóws^°"e was
Hobby's? Ze ging vaak nÊÈÊiii -wBBÈIs trotS! B_ een aardie mondjeFransmWm% jSmW' .i.Bßfl-Bl ___R__StNn>o__
naar Af. museum en K |Èj ÈÉLi, fl BtÜhtii ■'■■^éB f_HE_ zefe-r mer onwelkom.
als jelezeneen hobby mm JBIIS ËÉ_fe_ Pas de problème.
noemt, ze las alles Bk y7*^fe_^ vaHP! mh. IS
wat los en vast zat. Uil- fl __l' ïÜÜil" ■ * J_P^__P_B n, VUi. 11111e* i lp^_ff__i _§____ 'Meindelijk zou ze best WÈ WËm ïW wÊM Ijk
we/ ie« in die richting WÊ jÊË SJJ-fii^P l__k
zw'./en doen. /Waar, ■HH ÉÉIHJ _K?**Pljf__j ü_l_.
vroegzezichaf, hoekrijg IPBIPI Ü_k_^B BlwÉTlil |Él
je datvoor elkaar? iiflÉßß fimflMlli __B-^_t_^^^lw'^^________Bl_l9_f

_I____llwB_f v»* "<' . _■_.H» j '- \;_lt^ {'■>--:*-::^BM[ §» lil IU

H W s^ Ji Ui B

: ■: *;. * ■''... t ""-> .«esi;___d__^_^^9 EBBE. * SBfflj

Randstad houdt niet van half werk

Randstad Uitzendbureau, de grootste uitzendorganisatievan Nederland, biedt ieder jaarruim 300.000 vacatures aan voor tijdelijk werk. Randstad heeft 190 vestigingen verspreid over heel Nederland.
ledere vestiging beschikt over gespecialiseerde medewerkers die op de hoogte zijn van wat er in de verschillende beroepsgroepen gaande is.Randstad is ook gevestigd in België, Duitsland en Frankrijk.

Spitzenprodukte Elektroinstallation
Seit über 80 Jahren sind unsere Erzeugnisse sowohl von derTechnik als auch vom Design her
erfolgreich am Markt. Mehr als 500 Mitarbeiter sind Garanten für unsere Erfolge auch bei der
europaweiten anspruchsvollen Kundschaft. Ein

EXPORTMANAGER EUROPA-NORD
soll als Verstarkung der Vertriebsmannschaft "Ausland" die Betreuung der Representanten in
Nord-Europa (z.B. skandinavische Lander) übemehmen. In den Niederlanden besteht ein einge-

führtes Beraterteam, das seitvielen Jahren erfolgreichgroöe Marktanteilebetreut Die Absatzmitt-
ler mussen für das Unternehmen und seine Produkte gewonnenund motiviertwerden Technische
Produktinnovation und internationale Marketing- und Vertriebsaktivitaten sind zu vermrtteln. Regei-
maßige Auslandsreisen sind dazu erforderlich.
Wirstellen unsfürdiese Aufgabe einen Kandidaten im Alter von maximal 35 Jahrenvor. Er verfügt
über eine solidekaufmannische Berufserfahrung, gute technische Kenntnisse sowie Auslandser-
fahruna Niederlandische und englische Sprachkenntnisse sind erforderlich. Die Position ist dem
Gesamt-Exportleiter direkt unterstellt und bietet gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem senr
gesunden Unternehmen. Ein Firmenfahrzeug wird auch zur privaten Nutzung bereitgestellt.

Wenn Sic sich von dieserAufgabe angesprochen fühlen, so senden Sicbitte Ihrekompletten Be-
werbunqsunterlagen inkl. Lebenslauf, Lichtbild sowie Zeugniskopien unter derKennziffer B 331
L an die von uns beauftragte Unternehmensberatung in 5650 Solingen 1,
oder nehmen sicKontakt auf mit Herrn Dipl.-Peter D. Hennes unter Tel. 09/49/212/ 20 83 96 Se
erreichen ihn auch abends und am Wochenende unter Tel. 09/49/2451/ 684 64. Absolute
Diskretion sichern wir Ihnen selbstverstandlich zu.

-—- I Tl Konsul GmbH j
I Management-und

—^ Personal-Beratuna
— ,—

S^*\ Reclameverspreidingsbureau Spiral BV
(/\*y\ Is een organisatie met als voornaamste
K>-'~T?s activiteit het verzorgen van
(^^TÉ^s huis-aan-huisverspreidingen in de
v^> / provincie Limburg en daarbuiten.
V'W' J Landelijk gezien behoort Spiral BV tot

de grootsteregionale
/>!■%««« | W verspreidorganisaties; sinds 1968BJf /» I gevestigd te Horst, vanwaaruit
KAT Mm. llli"--I-l momenteel een 65-tal vaste
RECLAMEVERSPREIDBUREAU personeelsleden werkzaam zijn.

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 politiefunktlonarissen. 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 direktievan Spiral BV, Postbus 6094, 5960 AB te Horst. Aanmeldingen
voor bezorg(st)ers telefonisch tijdens de kantooruren. 2i2m

«^IÉÉj CASINO
SdSffig? LANDGRAAF

Moltweg 82, Landgraaf,
045-315080

24 uur per dag open

Wij vragen op korte termijn

leening-croupier m/v
Aanmelden bij dhr. Peters.
Moltweg 82, Landgraaf
Tel.: 045-315080

Staal- en Machinebouw
voert naast

W_._ \mm****.4 ____* \T nieuwbouwaktiviteiten ookV uil V J,_L6L ___#■ V ■ montage-, reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden uit.
De werkzaamheden omvattenNijmegen staal- en machinebouw_ waaronder stalen sluisdeurenEnergieweg 16, Postbus 17 met mechanische en/of

6500 AA Nijmegen hydraulische
bewegingsinrichtingen, kleine

t
vaste- en ophaalbruggen, stalen
en hardhouten brugrijdekken,
haveninrichtingen w.o.
aanlegsteigers.

De opdrachtgevers zijn rijks-,
provinciale- en gemeentelijke
overheden en diverse
bedrijfstakken waaronder zand-
en grint-expoitatiebedrijven.

Voor onze onderneming met een
personeelsbestand van ca. 30
man, zoeken wij een „ervaren"

chef productie/werkplaats
Functie-inhoud: Functie-eisen:- instrueren, stimuleren en motiveren - MTS^werktuigbouwkunde ofc.g. leidinggeven aan de directe gelijkwaardig niveau, aangevuld met

productiemedewerkers (ca. 25 man), relevante applikatiecursussen w.o.- zorgdragen voor de metaalbewerkings- en
productievoortgang en planning, lastechnieken,

- bewaken van de productiekosten en - aanntoonbare vaktechnische- en

' kwaliteit, leidinggevende kwaliteiten,- mede uitvoeren van het - ruime ervaring met werken voor
personeelsbeleid, bovengenoemde overheden i.v.m.- het doen van voorstellen t.a.v. de door hen gestelde eisen en
investeringen in productiemiddelen. voorwaarden.

Alleen serieus geïnteresseerden worden uitgenodigd om hun
sollicitatiebrief met korte levensbeschrijving te zenden aan de directie
van bovengenoemd bedrijf.



# Duitse sol-
daten halen -
pikant detail -
met hulp van
een Poolse
douanier de
slagboom tus-
sen- Duitsland
en Polen weg.
De foto werd
overigens en-
kele dagen na .
de grensover- ,
schrijding
geënsceneerd
door een oor-
logsfotogra af;
de slagboom
lag toen al
enkele dagen
langs de weg...

Er rest ons geen ander
middel dan geweld

cieel en openbaar deel van verdrag
beloven Hitler en Stalin elkaar de
eerstkomende 10 jaar niet aan te
vallen, ln een geheim protocol 'ver-
delen' de beide landen Oost-Euro-
pa.

Hitlers belang bij een niet-aanvals-
verdrag met de Sovjetunie was
evenmin gering. Als hij zonder te-
genstand van de Sovjetunie Polen
kon inlijven, militair gezien een
fluitje van een cent, kon hij zich
verder concentreren op de strijd
met Frankrijk en de lage landen.

Het was zonneklaar wat de plannen
van Hitler waren, namelijk expan-
sie naar het oosten. De Sovjetunie
moest dus ernstig rekening houden
met een tweede front. Om dit ge-
vaar te keren sloot hij een pact met
de duivel tegen de duivel.
Op 23 augustus kwam hij een niet-
aanvalsverdrag overeen met Nazi-
Duitsland. Het verdrag draagt de
namen van de Sovjet- en de Duitse
minister van buitenlandse zaken en
gaat de geschiedenis in als het Mo-
lotov-Ribbentrop-pact. In een offi-

Daarvoor wilde hij het best op een
akkoordje gooien met de verguisde
bolsjewiek Stalin.

En zo kon Hitler straffeloos en on-
gehinderd Polen binnenvallen.
Voor enige tegenstand van Groot-
Brittannië en Frankrijk was Hitler
in het gehCel niet bevreesd. Tegen
zijn generaals zei hij, vlak voor hij
Polen aanviel: ~Ik heb ze gezien in
München. Ze zijn nietige wor-
men."

Aanvankelijk wilde hij al op 26

Hitler niet alleen het sein om Polen
te veroveren op 'veilig' gezet, maar
ook de weg vrijgemaakt voor de
Duitse inval ïn zijn eigen land. Zo-
als hij dat al enkele malen eerder
vertoond had. trok Hitler zich later
ook niets aan van zijn niet-aanvals-
verdrag met de Sovjetunie. Op 22
juni 1941 trokken over een driedui-
zend kilometer breed front de troe-
pen van Duitsland de Sovjetgrens
over, in het noorden met hulp van
Finland, in het zuiden met die van
Roemenië. De Sovjetrussische mi-
nister van buitenlandse zaken. Mo-
lotov, tegen de Duitse ambassadeur
in Moskou Schülenberg: „Dat heb-
ben we niet verdiend."

Op 1 september is het precies 50
jaar geleden dat Hitler tegenover
zijn troepen verklaarde dat er niets
anders opzat dan geweld te gaan ge-
bruiken en daarmee een oorlog ont-

ketende die inderdaad wat geweld
betreft zijn weerga niet gekend
heeft.
In voorgaande oorlogen hadden
nog legers tegenover legers gestaan., Nu betekende de moderne oorlogs-
voering dat de burgerbevolking di-
rect en op grote schaal het doelwit
werd. Vijf jaar lang waren steden
verduisterd, gezinnen uiteengerukt,
werk- en concentratiekampen over-
vol, voedselvoorradenschaars,
bombardementen op burgerdoelen
veelvuldig en bevolkingsgroepen als
joden, zigeuners en Slaven aan sys-
tematische vernietiging ten prooi.

Het resultaat in kille cijfers is be-
kend: volgens grove schattingen lie-
ten 17 miljoen militairen en tussen
de 20 en 30 miljoen (waarvan zes
miljoen joodse) burgers het leven.

Er zijn nu twee Duitslanden. Giste-
ren werd tijdens bijzondere zittin-
gen van de Bondsdag in Bonn en de
Volkskammer in Oost-Berlijn her-
dacht dat 50 jaar geleden Hitlers
troepen Polen binnenvielen.

~Na 40 jaar is de Bondsrepubliek
Duitsland er meer dan ooit in ge-
slaagd verantwoordelijkheid te dra-
gen voor de wereldpolitiek," aldus
onlangs Helmut Kohl, de eerste
bondskanselier die nog een kind
was toen de oorlog uitbrak. Maar er
zijn wel nog altijd 400.0(X) geallieer-
de soldaten op zijn grondgebied ge-
stationeerd om erop toe te zien hoe
de Bondsrepubliek haar 'verant-
woordelijkheid voor de wereldpoli-
tiek' precies vormgeeft.

augustus de oorlog tegen Polen be-
ginnen, maar toen de dag daarvoor
Groot-Brittannië Polen, overigens
niet voor de eerste keer. in een for-
meel verdrag bezwoer militair te
hulp te komen als het land bedreigd
zou worden, stelde hij de aanval
nog enkele dagen uit.

Zijn geduld met Polen was toen al
lang op. Hij had naar zijn idee lang
genoeg geprobeerd Polen ertoe te
bewegen goedschiks gezamenlijk
op te treden tegen het Sovjetcom-
munisme. Maar Polen had niet toe-
gegeven. Dat land had het niet-aan-
valsverdrag met de Sovjetunie in
1934 nog eens met 10 jaar verlengd

en bleef loyaal aan het bondgenoot-
schap met Frankrijk.

Nog in 193Shad I litler Polen een al-
lesomvattend aanbod gedaanom de
Pools-Duitse kwestie vreedzaam te
regelen. Dat aanbod was niet te ver-
smaden, vond Hitler. Het hield wel-
iswaar in dat Danzig bij Duitsland
zou komen en dat Duitsland een
snelweg en een spoorlijn naar Oosf-
Pruisen mocht aanleggen, maar
daar stond tegenover dat het niet-
aanvalsverdrag uit 1935 met 25 jaar
verlengd zou worden, dat beide lan-
den een gezamenlijke koloniale po-
litiek zouden volgen en dat Duits-
land Polen zou helpen van zijn jo-
den af te komen.

In plaats van gretig toe te happen óp
het Duitse aanbod, ging Polen
vriendschappelijke, betrekkingen
aan met de Sovjetunie. Vanaf dat
moment veranderde de toon van
Hitler ten opzichte van zijn ooster-
buur. Dan moest Polen het maar
zelf weten en zou het kwaadschiks
onder de voet gelopen worden.

De 'verovering' van Polen bleek la-
ter slechts een vingeroefening voor
de aanval op de Sovjetunie, dat
enorme land waarin zijn superieure
volk, beter tot ontwikkeling zou
kunnen komen dan in de dichtbe-
volkte Westeuropese landen.

Ironisch genoeg had Stalin voor

Zes uur later volgt de oorlogs-
verklaring van Frankrijk.

De Tweede Wereldoorlog is een
feit.

De grote mogendheden hadden ge-
hoopt dat het niet zover zou komen.
Je kunt niet zeggen dat ze er ook al-
les aan gedaan hebben om de Twee-
de Wereldoorlog te voorkomen. De
westerse democratieën waren te
verdeeld en wantrouwend tegen-
over elkaar om de imperialistische
neigingen van Duitsland en Japan
het hoofd te bieden. De Verenigde
Staten hielden zich afzijdig en de
Sovjetunie werd door de rest afzij-
dig gehouden, want wie wilde nou
vriendjes zijn met Stalin.

Te lang geloofden Groot-Brittannië
en Frankrijk dat ze de vrede kon-
den bewaren door Hitlers honger
naar gebiedsuitbreiding mondjes-
maat te stillen. In 1938, op de con-
ferentie van München, waar Duits-
land, Italië, Frankrijk en Groot-
Brittannië aanwezig waren, kreeg
Hitler het Tsjechische Sudetenge-
bied (zijn 'laatste territoriale eis in
Europa') toegeworpen. Moskou,
ofschoon sinds 1935 met Frankrijk
en Tsjechoslowakije in een pact
verbonden, was in München angst-
vallig buiten de deur gehouden.

'München' staat te boek als het ul-
tieme bewijs van onvergeeflijke
toegevendheid tegenover de Duitse
agressor. Want een half jaar na de
conferentie schendt Hitler alle af-
spraken en annexeert de reststaat
Tsjechië en het Litouwse Memelge-
bied. De westerse mogendheden
houden de kaken op elkaar.

Stalin zat aan het eind van de jaren
30 in een lastig parket. De Japan-
ners zaten al sinds 1931 in China en
rukten luttele jaren later op naar
Mongolië, het uiterste oosten van
de Sovjetunie. Aan de westkant zag
Stalin een grootscheepse herbewa-
pening van Nazi-Duitsland, dat in
1938 Oostenrijk inlijfde en begin
'39 geheel Tsjechoslowakije.

(ADVERTENTIE)
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Machtigen via de bank voorkomt dat wl a r\c
u straks 't balletje teruggespeeld krijgt, n «jmi/
Het maakt betalen makkelijk, voor- I
komt een hoop papierwerk en bespaart v tijd.

Machtigen via de bank.
De makkelijkste manier van betalen.

D
■__Perlijn, vrijdagoch-
tend kwart voor zes, 1 sep-
tember 1939. Adolf Hitler
geeft het Nazi-persbureau
opdracht het volgende
communiqué te verstrek-
ken: ~De Poolse staat
heeft de vreedzame rege-
''hg van onze betrekkingen
als buren geweigerd. In
Plaats daarvan heeft het
tot gewapende strijd opge-
roepen. Er rest ons geen
ander middel om deze
Waanzin te beëindigen dan
geweld met geweld te be-
antwoorden."
*fet was de climax van een lang»«fcim opgebouwde haatcampagnetegen Polen, die Hitlers drang omUOor Polen een corridor naar Oost-
fuisen te krijgen en de havenstadOïinzig te annexeren omkleedde.

Maandenlang hadden reservistenvan de Wehrmacht zich in volle trei-
nen gepropt om zich bij hun eenhe-
den te melden. Op daken van wo-rgen was luchtafweergeschut ver-enenen. Voedsel en kleding waren

P rantsoen gezet. Bommenwer-pers hadden in groot machtsvertoon
"Ver Berlijn gevlogen. De telefoon-
Verbmdingen met Groot-Brittannië
cri Frankrijk waren verbroken.

yp 1 september stuurt Hitler, zon-
er waarschuwing vooraf, 1 miljoen

njanschappen en twee completev 'oten bommenwerpers op Polen

°P 3 september 1939 richt de Britse
Neville Chaïn-

°erlain zich via de radio tot het
°>k: „Ik spreek tot u vanuit mijn

Werkkamer op Downing Street 10.v»nochtend heeft de Britse ambas-
Sydeur in Berlijn de Duitse regeringeen laatste boodschap overhandigd,
daarin staat dat we op voet van oor-
°g verkeren als we vóór 11 uur niet"gehoord hebben dat zij bereid is
laar troepen terug te trekken uit"Pen. Ik moet u vertellen dat dit
n|et is gebeurd en dat ons land dus
ln oorlog is met Duitsland."

Limburgs dagblad vrijuit
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|U^^) PIPER'SPORT'STYLE& OETTINGER II
■rS^as^/ Een produktiefpartnerschap! H
H[l loGttingczri motortechniek /m^BBBIBÊÊBi^- Bwé__^Si__^__^U_W
_____■I /oeturoer/ carrosserietechniek /HÈÈmÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÈÈ^ ESSSSSm^^^m^El'.Hl /o^.ttmg^r/ carrosserie- Im^^lS^^^^^^^T^s B jéi■|JM^j'TO^TSSTfir^^^^Bß![Hl ombouwsets (BÊk 1 4C-PSslm 'j

mWk KiiS^MH^^^ulflHl/o€__tir_ö^r / r/I_ICCfC ' 1 ____mrYHrv ÉÉÉfI ttf' ' %rMÊmI99I9 /ipmsmmV&mar _________UEAêv. f\ 'iVVfi; iMjBKM- HTO |f|HI /o^iting^r/ exclusieve styiing "ggg^ BgSHfflMMff^ B
IHI Power voor VW-modellen! ■S^^^B^fflHÉiH^Bß
IgHf Autohaus Piper KG SSqEEJSB

Henricistr. 295100 Aachen I'Tel.: 0949-2 41 /84 0 21
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ZIJN ZEBIJ JOSBOGMAN
EEN TWEE MET

DRIE NULLEN VERGETEN?
Een van de meest gekochte auto's gerust een zeer comfortabele auto
van Europa maken wij nu nog aan- noemen. Aan het comfort en rijple-
trekkelijker. Tijdelijk kost een nieu- zier draagt natuurlijk ook de pittige
we Ford Europa namelijk geen (en schone) 1.4 S6-motor zn

’ 24.480- maar slechts ’ 22.480,-. steentje bij.
U hoeft geen rekenwonder te zijn Desgewenst leveren we hem met
om te weten dat uzo ’ 2.000- be- een fabrieksgemonteerd schuif/kan-
spaart. En dat terwijl wij beslist niet teldak voor de speciale prijs van
op de uitrusting hebben beknibbeld. ’750- (i.p.v. ’1.600,-). Er is
Met standaard groen getint glas, van slechts één maar:
binnenuit verstelbare buitenspie- de oplage is beperkt.
gels, brede 175/70 banden, wielsier- 'Éffc??^__fe
deksels, wis/was-installatie en toe- Dus wacht vooral niet te^^g^
rentelier mag je de Escort Europa lanB als u ruim ’ 2.000,-FOrd ESCORT

wilt besparen. EUROPA

BESPAAR NU F 2.000,- OPEEN ESCORTEUROPA.

Wethouder Sangersstraat 7, Beek, tel: 04490-75353

Hamstraat 70, Kerkrade, tel: 045-423030.
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Goed
nieuws

over
kanker.

40 jaargeleden waskanker zo
goedals ongeneeslijk. Nu is dat

anders. Bijvoorbeeld:
Vankinderen met leukemie

geneest nu al zon 70%.

Blijfdus geven.
.Jki. NEDERLANDSEWim KANKERBESTRIJDING

I 40 I'AAR I KONINGIN WILHELMINA FONDS

Sophialaan8,1075 BR Amsterdam. Tel..-020-6640991.
Giro: 26.000.Bank: 70.70.70.007

De landelijkecollectevoor dekankerbestrijding
loopt van 28augustus tot 9 september.

mmmmmmimmllmmUmallmmmammalmWmmgmmtammmmmmmmmmmmmmm

volvo dealer Veders BV te Sittard
biedt aan tegen scherpe prijzen ingeruilde auto's en demonstratieauto's

Prijsklasse 7.5-10.000 Volvo 340 GL sedan, automaat 1985 Ford Escort 1.61, rood, ABS, lm, get. gla|'-
Volvo 244 GLA, mooie auto I_Bl Volvo 340Specia1,60.000 1986,85 nieuwstaat, 27.000km 198 J
Volvo 244 Gl, Ipg 1981 Volvo 340 Special, 35.000blauw 1986
Volvo 345 GL automaat, wit 1982 Volvo 340 DL aut., 5-drs. mooie auto '84 Prijsklasse 21 -25.000
Volvo 343 GLS 2 ltr, Ipg, blauwm 1982 Volvo 245 GL groen, perfect 1980 Volvo 360 GLT-look, nw, 31.500 '88, '8?
Volvo 343 L 1.3, 3-drs., div. uitv. '82,83 Subaru Justy 1.2zwart, als nw 1988 Volvo 340 DSL, 5-drs., wit, special 1988
V01v0343GL5 speed, nieuwstaat i983 Volvo 340 GL 1.7, 5-drs., grijs, 16.000 '88
Volvo 345 Dl blauw, zeer mooi.. 1984 Prijsklasse 15.-18.000 Volvo 340 GL 1.7, 5-drs., rood, 16:000 '88
Opel Corsa 1.2 S, wit, nw.staat 1983 Volvo 360 GLT 5-drs., bl.m. 75.000 1985 Volvo 360 GLT, zwartmetall., 21.000 1987
Opel Kadett 12 S nieuwstaat, 51.000 '84 Vlvo 340 sedan, aut. als nw 1986,85 V01v0360 sedan inj., wit, 19.000 1988 'Volvo 340 OL 1.7, 55.000, groen 1986

Prijsklasse 10-15.000 - Volvo 340 Special, automaat, 5-drs. 1986 Prijsklasse 25-
Volvo 340 VAN grijskent. 49.000 1986 Volvo 340 DL sedan, wit, 75.000 1986 Saab 9000 turbo, alleextra's, fraai 1986
Volvo 340 2 liter, nieuwstaat, bl.m. 1983 Volvo 340 DL 5-drs., grafiet en groen '86 Volvo 740GL diesel, grijs, perfect 198^
Volvo 345 1.4 roodmet., 73.000 km 1984 Volvo34oSpecial, Ipg, wit 1987,86 Volvo 740 GL, Ipg, antraciet, perfect 198?I'Opel Kadett caravan DSL 1.6 wit 1984 volvo 740 Wagon, diesel, grijs kent. 198?
Nissan Sunny stat.car. wit 1985 Prijsklasse 18-21.000 Volvo 440 turbo, rood, 19.000, demo. '89
Volvo 343 DL blauw, 85.000km 1985 Volvo 340 GL 5-drs. 1.7, 36.500 do.bl. '87 Volvo 340 GL sedan, blauw, 14.000 dem<
Volvo 340 sedan, groenmet. 69.000 1985 V01v0340DL, 3-drs., Ipg, 62.000 1987 .' ' 198-
Volvo 340 DL GLS, wit, 108.000 1985 Ford Escort 1 6i, bl.met., 42.000 1987 Volvo 740 blackline 2.3iS/dak demo. 1989

LET OP Wij zoeken ter inruil Volvo's type 240 sedan en stationcar bwj. 1985-1986-1987-1988

volvo dealer Veders BV.,
Industriestraat 3te Sittard. 04490-10342, industrieterrein Bergerweg. 232137

lEDER ZIJN VAK:uonderneem:van HAAigi^mnpoßveevoer!
Natuurlijk zijn wij ook ondernemers. N^ YV TZ~Bil Bi^^^tT^r^. Kom en maak kennis met onze moge"
Onze specialisatie is vervoer, üw \J \\ ËJB flßf ID-II MEk_ lijkheden. Onze adviseurs leiden u
vervoer. Er zijn al bedrijfsautodealers, J^^ nI \. jfIgfffi^licß"^— t" ~___r*a graag rond in het nieuwe Bedrijfs-
ook in Liraburg, maar niet voor niets HK!^_ ">

]/ij^ IfiiËfelJl^ljiyyPpfliE^ wagencentrum waar een Permanente
komt Van Haaren Heerlen BV daarbij! ïllft i^Sllß^^lßi ow u in staat stelt °°^ met
Wij wagen te betwijfelen of er één is iSHR ■■■W/xll Bl^^H^^B' Bedrijfswagens kennis te maken.
die in snelheid, flexibiliteit, doelmatig- _^g_f r_._i.___r pj- n a's u ons net °P ons woord
heid én service kan tippen aan Hm__--L____- 1 ;jÉr^^^^s. gelooft mag u kennismaken met de
Van Haaren Heerlen BV. Sr^_S^rl^^!__gf]'1'" lil "lill^ " IfffÜrP^r_^ ondernemers die val voor gingen.
Vanzelfsprekend kunnen al onze .~^R^^^Sl^iü| 18-3Jll^~"P\^\ Dan hoort u het ook eens van een

heden. Kopen, huren voor kortere /?\l^^^^^Lw^\ AjiKÖ W'.(i_f Bedrijfswagen Centrum

Open of gesloten calculaties, heldere |j§ g£gS? i_^-====::::7^==: ~ ■|1 .
onderhoudscontracten, de aantrekke- ____Ü__?lw ~J-^~wkM * 1W 1 * _ I'l ____
lijke Garantie Extra-voorwaarden, mVWT^ Hra_-MÊ______3_a_S2____
kortom u kunt met ons en daarna - hoofddealer en occasionspecialisïKortom u Kunt met ons en aaarna WÊ^lf voor heerlen en omstreken.dankzij ons alle kanten uit! - schandelerboord 25,045-721152/410155.

,^s^^ IN EEN OFFERTE VAN VAN HAAREN HEERLEN BV IkWmmm^^Bman BEPALEN DE DETAILS DEKWALITEIT I p^f^^l»s 1

_____________________[ Ijl] MEl' ] I IUÏÏTrTÏÏf^ïïüÏÏl WA ifr 11 1\WA _______] InM J 1 1(iwj f HlWl EEN GREEP UIT ONS OCCASION AANBOD: j
tÊmW ■ Peugeot 505 1983 ’ ’10.900,

■»i»i»«»»»»»»"»»»"»1B1B1B>""""",""""""""""^^^^^^""""^~" ... -— — 1 Citroen BK 1.6RS 1984 ’12.900,- Mitsubishi Colt 1987 ’16.000,-- .. —' Al |J%|l| L BMW 320 (6 cyl) 1981 ’9.900,- OpelKadett 1.3 S 1987 ’lB.BOO,
■■ "~ m m\m\ mWmmT\ rnXJ-W ■«Hl I nrKI A I I I T nrAI IT* Citrtöen2CV6 1985 ’ 6.950,- RenaultllGTX 1984 ’12.750,--rKomlnëleens All I fl-hnUW I RENAULT-DEALER «r«^« i: |S; £ïïï?iV 15? J.EE,X .... .-»,-.-»___ __P^^_P 11# W" B^^ . I ,__ Renault 11 GTL 1983 ’ 9.500,- Renault9GTL 1983 ’ 8.500,

LrÜU-Afi tildenS OnZ© * m^r- .::.— _ - k\ |TT^\ FiatPandal.OS 1987 ’11.900,- Peugeot3o9GL 1986 ’15.500,-KljrVfcïn LUU^IU V . , — ■ _i\| |_J RenaultSGTL 1987 ’15.250, BMW 525 (6 cyl) 1981 ’10.500,

' _"""__. ««r.Ui£_Hin_lPn 1 r^m** ■ Renault9Tl 1985 ’11.900,- Renault 18GLT stat. 1984 ’13.850,-
-__- _-_--» tt+roltTkAlllKê a^^Dl©Ullly*',, _.■._.._—.. ■ _-.■-. Citroen BK 1.6RS 1986 ’16.750,- Renault 11 TL 1987 ’17.900,zeer aanir©iv*wl|j|V*:? ** .. . «..*,>'e \#a i^czmdi do RenauitnTL .«k ’13.750,. skoda^o i983 ’3500,___C^l **** * rtöKfl llktG aUtO S I V/Xl_rvtl\lt_jLlri\__3l Renault 9 GTL 1984 ’lO 750, Volvo 340 1986 ’l5500,

"_-> -/M.ioi 1-IÏAIIWe aIS CJ6UrUIMC «V«».w ■ VnL_l\l--l«l-/VI >^ FordEscortl.3 1983 ’9.500, Lada 1.3Samara 1987 ’12.400,
111 ZOW6I nit?Vl«V^ «■*» 5J oehee/ Europa 1 Citroen 8X1.4 1956 ’16.000, VoIvoDAF66 1978 ’ 500,111 vaar garantie v.a.bowW\l 5 aoor ge -—---—J Wilhelminalaan 19-21 Peugeot2o s «as ’13.750,- RenauitFucTL 1981 ’ 1.500,

''" iSimi ,^—^■^——^ n/l/IOC loei/l Renault 11 GTX 1984 ’13.000, Renault 18break 1982 ’ 8.750,[__^^^^^^^^^^BBB^^a_______-------*^",>"^^^^^^ Valkenburg - Tel. 04406-12514. | . J



Muzikaal avontuur dat
drie jaar geduurd heeft

door

het Johannesevangelie (het verhaal
van de ongelovige Thomas) volgt,
kwam het voorlopig echter niet. Na-
der onderzoek bleek noodzakelijk,
omdat de Amerikaanse uitgaven,
die Louis Krekelberg in zijn bezit
had, onbetrouwbaar bleken en in
vele gevallen achterhaald, vooral
wat betreft de metrische notatie van
het Gregoriaans.

De zaak kwam in een stroomver-
snelling toen koorlid Jan Klabbers
na de dood van Jos Lennards in de-
cember 1986 een copie vond van het
manuscript uit de kathedraal van
Beauvais met de originele versie
van het liturgisch spel. Zodoende
konden slordigheden en verkeerde
interpretaties van de neumen, die in
de Amerikaanse uitgaven waren
binnengeslopen, worden gecorri-
geerd. Maar men was er nog lang i
niet. „Het aandeel van het koor in
het spel is erg gering, te gering voor
een jubileumproduktie," vertelt

u
■ oewel de ambiance niet be-

I _■ paald meewerkt, hangt er
een heel aparte, gewijde sfeer in de
LHNO-school in' Heel, sinds enkele
jaren het vaste repetitielokaal van
de Schola Cantorurn van het Ward
Instituut. Diverse ruimtes van het
gebouw worden gevuld met Grego-
riaans gezang, bij uitstek geschikt
om gevoelens van ingetogenheid en
contemplatie op te roepen, en dat
met de meest bescheiden middelen.
Het wordt mij al snel duidelijk, dat
hier hard, bijzonder accuraat en
met verstand van zaken gerepeteerd
wordt onder leiding van Louis Kre-
kelberg en enkele ervaren zangers
van het eerste uur, die het Grego-
riaans met de paplepel kregen inge-
goten.

Krekelberg, oud-muziekleraarvan
de Pedagogische Academie van
Roermond, nam in 1979 de directie- of in dit geval eigenlijk de cheiro-
nomie - over van de in 1986 overle-
den Jos Lennards, een autoriteit in
de wereld van het Gregoriaans.
Lennards was jarenlang directeur
van het Ward Instituut van Roer-
mond, waar hij de muziekpedagogi-
sche, op het Gregoriaans geënte
denkbeelden van de Amerikaanse
Justine Ward in praktijk probeerde
te brengen. In het begin van de ja-
ren zestig deed dé KRO herhaalde-
lijk een beroep op hem het radio-
programma 'De Zingende Kerk' te
verzorgen, wat uiteindelijk in 1964
leidde tot de oprichting van de
Schola, die in de beginjaren be-
stond uit een aantal in het onderwijs
werkzame oudleerlingen van de
kerkmusicus.

Vanaf de oprichting heeft de Schola
zich ingezet voor het behoud en de
verbreiding van het Gregoriaans,
aanvankelijk projectmatig, maar al
snel structureel. Het kwaliteitsas-
pect speelde vanaf het begin een
vooraanstaande rol, niet in de laat-
ste plaats omdat het koor steeds de
intentie heeft gehad als voorbeeld-
koor te functioneren om zodoende
het Gregoriaans optimaal te promo-
ten. De Schola bestaat momenteel
uit vijfendertig goede amateurzan-
gers, afkomstig uit het grote gebied
tussen Venlo en Maastricht, die
veelal als dirigent of als zanger aan
kerkkoren verbonden zijn.

principe-afspraak gemaakt, dat
men zich strikt aan het manuscript
van Beauvais zou houden, zowel
wat betreft de noten als ook met be-
trekking tot de ordo, de regie-aan-
wijzingen dus.

Daarmee diende zich een volgende
moeilijkheid aan: welke regisseur is
in staat op authentieke wijze een li-
turgisch spel te regisseren? Geluk-
kig herinnerde Louis Krekelberg
zich een opvoering van een litur-
gisch spel, die hij zon vijftien jaar
geleden gezien had. Na enkele tele-
foontjes kwam hij in contact met de
betreffende regisseur, Johan
Schoenmakers in Liempde, docent
Nederlandse taalkunde aan de Le-
rarenopleiding in Tilburg. Geen re-
gisseur van zijn vak dus, maar wel
een man met enige ervaring op het
gebied van het regisseren van litur-
gische spelen en - o.a. tijdens zijn
opleiding op het klein seminarie -
vertrouwd met de Gregoriaanse tra-
ditie! Hij zou de koorleden van de
Schola Cantorurn van het Ward In-
stituut gaan leren hoe in een proces-
sie te lopen en bepaalde gebedshou-
dingen aan te nemen.

Hét hoogtepunt in de
viering van het zilveren
jubileum, wellicht in de

£hele bestaansgeschiedenis
j*an het koor. Dat wordt -

om 17,00 uur in
"de Pieterskerk te Utrecht

in het kader van het
-Festival Oude Muziek - de
f uitvoering van het Frans
I liturgisch drama Ordo ad

Peregrinum in secunda
feria Paschae ad Vesperas

(Protocol voor de
I vreemdeling (pelgrim) op
tweede Paasdag tijdens de

Vespers) door de Schola
Cantorurn van het

Wardinstituut onder
leiding van Louis

Krekelberg.

Het koor heeft nooit
eerder een liturgisch spel

op het programma
genomen - hoewel het

vijfendertig zangers sterke
ensemble, afkomstig uit

heel Limburg, zich
nadrukkelijk heeft

gemanifesteerd door
middel van het opluisteren

van liturgische
plechtigheden met. Gregoriaanse gezangen,

het geven van
Gregoriaanse concerten,

het meewerken aan radio-
en televisieoptredens en

aan internationale
congressen op het gebied

van de kerkmuziek en niet
in de laatste plaats door

een vijftal
grammofoonplaten.

Verscheidene jarenal, nog
in de tijd dat dr Jos.

Lennards, initiatiefnemer
en stuwende kracht van de

Schola, zich met
ongekende ijver inzette
voor het Gregoriaans,
speelt men binnen het

koor met de gedachte om
zon groots project op

touw te zetten.
Vanmiddag worden die

plannen werkelijkheid in
de Domstad, op 16

september gevolgd door
een uitvoering in de

Kathedrale Kerk van
Roermond (20.00 uur).

£*it is het verhaal van deze
opmerkelijke tour de

force, van bijna drie jaar
van onderzoek,

organisatie en eindeloos
repeteren, van de

consciëntieuze
reconstructie van een

Noordfrans manuscript uit
de twaalfde eeuw. Maar

net is bovenal het verhaal
van een enthousiaste

groep zangers, die hun
hart hebben verpand aanhet gregoriaans en zich vol
overgave op dit muzikale
avontuur hebben gestort.

Louis Krekelberg. „Gelukkig had-
den wij van Jos Lennards gehoord,
dat hij in Amerika een uitvoering
van het spelhad meegemaakt, voor-
afgegaan door vespers. Dat vonden
wij een uitstekende oplossing om-
dat het Peregrinusspel altijd werd
opgevoerd in de vespers van Paas-
maandag."

„Wat de uitvoerings wijze betreft
zijn er in ons land weinig koren die
ons niveau halen," durft voorzitter
J. Lamberigts uit Heel dan ook te
stellen. Samen met secretaris P.
Puts uit Maasbracht en penning-
meester H. Hegger vormt hij sinds
de oprichting het dagelijks bestuur
van de Schola Cantorurn. „Ons
koor is ergflexibel door de kwaliteit
van de zangers", vult Louis Krekel-
berg aan. „Daardoor kun je gemak-
kelijker vernieuwingen doorvoe-
ren, bijvoorbeeld wat betreft de uit-
voeringspraktijk van het Grego-
riaans."

Toch moet ook de voorzitter beken-
nen, dat de huidige generatie zan-
gers de gedenen ondergrond veelal
mist. „Wij werden vroeger dagelijks
met het Gregoriaans geconfron-
teerd, tegenwoordig komt men bij-
na niet meer in de kerk. Toen wij
met de Schola begonnen kon ieder-
een a'vue zingen, momenteel
slechts de helft van onze zangers.
Ze zijn niet opgegroeid in die tradi-
tie. Vele luisteraars zeggen dan
ook: 'Erblijft verschil ofik hetkoor
van Solesmes hoor of jullie. Dat
heeft te maken met de doorleefd-
heid, waarmee je het Gregoriaans
zingt. Je moet geloven. Dat is geen
toelatingscriterium bij ons, al meldt
zich niemand alleen om de schoon-
heid van de muziek bij ons aan:"
Voor Louis Krekelberg vormt de
vergrijzing van het koor een groter
probleem. „Ik mis de tenorale
klank," vindt hij, „Onze vroegste
opnamen klinken veel zilverder."
Om deze reden en omwille van de
continuïteitheeft men onlangs be-
sloten, dat nieuwe leden niet alleen
liefde voor het Gregoriaans, een
mooie stem en enige repertoireken-
nis moeten bezitten, maar ook niet
ouder mogen zijn dan dertig jaar.
En over veel enthousiasme moeten
beschikken, zo zal blijken uit de
rest van dit verhaal.

spel is in de gebruikelijke zin van
het woord, maar alle kenmerken
heeft van de liturgie, is het vinden
van een regieconcept een probleem,
temeer wanneer er- zoals in dit ge-
val - gekozen wordt voor een zo
authentiek mogelijke uitvoerings-
praktijk.

„Maar juist dat is de grote moeilijk-
heid," verduidelijkt de regisseur.
„Op musicologisch gebied is er veel
research verricht, maar de visuele
aspecten zijn nauwelijks onder-
zocht. Het is alleen duidelijk, dat de
visualisering symbolisch van aard is
en wordt bepaald door het liturgisch
kader. In wezen zijn er geen vrijhe-
den mogelijk."

Ook de in het manuscript tussen de
antifonen geschreven regie-aanwij-
zingen (de zgn. rubrieken) gaven
Johan Schoenmakers weinig hou-
vast. Geen opmerkingen over kos-
tuums of attributen, geen aanwij-
zingen voor gebaren en houding,
maar alleen de hoogst noodzakelij-
ke aanwijzingen voor verplaatsing.
„Ze zijn bovendien niet zozeer van
speltechnische, maar veeleer van li-
turgisch/protocollaire aard. Er staat
soms wel wat men moet doen, maar
nooit hóe men het moet doen", al-
dus Schoenmakers. Hij ging op
zoek naar een 'anatomie' van de ge-
baren, naar de wijze waarop be-
paalde houdingen door beweging
tot gebaarkunnen worden. „Vooral
■de ritmiek van die gebaren js be-
langrijk, omdat ze harmonieus
moeten samengaan met de melo-
die," verduidelijkt hij. Uiteindelijk
kwam Johan Schoenmakers tot de
overtuiging dat de liturgische geba-
rentaal zovele overeenkomsten ver-
toont met de actioleer uit de klassie-
ke Romeinse retorica, dat er van
een ononderbroken traditie sprake
moet zijn. Een overtuiging, die ster-
ker werd na enkele bezoeken aan li-
turgiedeskundigen van de Bendik-
tijnen.

Maar daarmee was men er nog niet;
het moeizaam gereconstrueerde re-
gieconcept moest in praktijk wor-
den gebracht. „Wij hebben ons ver-
keken op het werk dat de regisseur
ons heeft bezorgd," stelt voorzitter
Lamberigts achteraf vast. „Wij heb-
ben eindeloos geoefend op het lo-

pen in een processie en op het aan-
nemen van bepaalde gebedshoudin-
gen." „Er moet een groep lopen,
van enige individualiteit mag geen
sprake meer zijn", voegt Schoen-
makers eraan toe. „Wel moet die
gezamenlijke beweging de kracht
van veertig persoonlijkheden uit-
stralen. Dat is geen starheid, maar
de expressie van een groepsbele-
ving."

Van een theatrale presentatie zal in
deze opvoering van het Peregrinus-
spel geen sprake zijn, hoewel er met
lichteffecten wordt gewerkt en de
solisten het spel spelen. „De tekst
wordt visueel uitgedrukt in dezelfde
stijl als het Gregoriaans dat auditief
doet", besluit de regisseur, „Sober,
ingetogen en toch met een zeer
krachtige maar ingehouden en ge-
stileerde dramatiek."

Aan het spel zullen vier solisten
meewerken: de twee Emmaüsgan-
gers (Cleophas en de ander), de
vreemdeling (Christus) en Thomas.
Cyrile Tonnaer is de enige solist uit
eigen gelederen, de drie andere so-
listen - Ton Bosch en Eric Nelissen
uit Eindhoven en Franc Ackermans
uit Vijlen - moesten worden inge-
huurd. De totale produktiekosten
bedragen ongeveer 30.000 gulden,
een bedrag dat de Schola nog lang
niet bij elkaar heeft. Van het inmid-
dels opgehevenLennards-Instituut
en vanuit Amerikaanse Ward-bron-
nen kwamen enkele kleine bedra-
gen en de provincie Limburg heeft
een - te geringe - subsidie toege-
zegd. Voor de uitvoering in Utrecht
krijgt het koor 7.500 gulden, maar
de uitvoering in Roermond is voor
eigen risico. Wel is men erin ge-
slaagd de kaartverkoop via het
WV-kantoor in Roermond te laten
verlopen (kosten voor een kaartje
10 gulden). Bovendien heeft men
uit inkomsten van plaatverkoop en
via de 'Vrienden van de Schola' een
bedrag kunnen reserveren.

Vanmiddag om 17.00 uur hoopt
men in de kringen van de Schola
Cantorurn van het Ward Instituut
de vruchten te plukken van een mu-
zikaal avontuur, dat ruim drie jaar
geleden begon. „Het is een giganti-
sche opdracht voor ons geweest,"
stelt voorzitter Lamberigts. „leder-
een heeft er vooral het laatste half
jaarbehoorlijke offers voor moeten
brengen. Veel extra repetities, re-
gierepetities, verplaatsingen met de
bus naar Roermond en Utrecht. De
repetities lopen de laatste maanden
heel lang uit, zodat de gezelligheid,
die er bij ons koor heel nadrukke-
lijk bijhoort, er de laatste tijd be-
hoorlijk op is ingeschoten."

Voordat Johan Schoenmakers aan
het woord komt over zijn regiecon-
cept, dat na moeizaam en langdurig
research tot stand is gekomen, is het
goed duidelijk te maken wat een li-
turgisch spel precies is. In tegenstel-
lingtot datgene wat je zou verwach-
ten is een liturgisch spel geen auto-
noom 'spel', maar een onderdeel
van een geijkte liturgische viering
(bijv. de vespers). Het bestaat dan
ook uit een samenhangend complex
van handelingen met een liturgische
functie, uitgevoerd door liturgische
functionarissen en niet door ac-
teurs. Qua thema zijn de liturgische
spelen grotendeels te groeperen
rond Kerstmis en Pasen. Daardoor
ligt de datum van uitvoering vast op
de geijkte plaats in de jaarkalender
op een passende plaats in de getij-
denvan de dag. Ze zijn niet bedoeld
om een min of meer realistische
weergave te bieden van het betref-
fende Evangelieverhaal, maar om
de gelovigen in hun geloofte beves-
tigen en te versterken.

Het Peregrinus-spel van Bauvais is
opgebouwd uit drie hoofddelen, die
ieder een verschijning van Christus
behandelen: aan de Emmaüsgan-
gers, aan de apostelen en hun gezel-
len en aan Thomas. Het Evangelie-
verhaal van de Tweede Paasdag
wordt als grondtekst gebruikt. Om-
dat het liturgisch spel geen toneel-

Onderdeel

Hulp
Met het vinden van deze oplossing
was ook een nieuw probleem gebo-
ren. De vespers in de Middeleeu-
wen zagen er anders uit dan de ons
bekende vespers van na het Tweede
Vaticaans Concilie, maar hoe pre-
cies? Een kenner bij uitstek, frater-
/musicoloog Kees Pouderoijen - af-
komstig van de Abdij van Mamelis,
maar al enkele jaren werkzaam in
Solesmes - werd te hulp geroepen.
„Hij was meteen enthousiast en wil-
de ons graag helpen," aldusKrekel-
berg, „Maar ik denk, dat hij minder
enthousiast zou zijn geweest, als hij
toen al had geweten met hoeveel
werk wij hem zouden opzadelen."
Het eerste telefoongesprek tussen
Pouderoijen en de Schola werd ge-
voerd op 4 maart 1987, op 11 no-
vember 1988 was het manuscript
volledig af en kon het in de 'Paleo'
te Solesmes in ontvangst worden ge-
nomen.

In de tussentijd repeteerde de Scho-
la Cantorurn intensief aan de delen,
die frater Pouderoyen al klaar had,
de kyrie-litanie bijvoorbeeld, die als
processiegezang aan het begin van
de vespers gezongen werd of de ty-
pische psalmen met de Alleluia-ac-
clamaties. Men had inmiddels de

Mannenrollen
Reeds in de eerste jarenvan zijn di-
rigentschap van de Schola kwam
Louis Krekelberg in contact met het
Peregrinusspel. Het bevond zich
tussen het materiaal, dat Lennards
tijdens zijn vele buitenlandse reizen
had verzameld. „Het leek mij met-
een bijzonder geschikt voor ons,"
herinnert zich Krekelberg nog
goed, „niet alleen omdat het mooie
Gregoriaanse gezangen bevat, maar
ook omdat in het spel alleen man-
nenrollenvoorkomen." Tot een uit-
voering van de Ordo ad Peregri-
num, die grotendeels het Lucase-
vangelie (de Emmaüsgangers) en

jos frusch J

# Dirigent Louis
Krekelberg, tien
jaar lang inspire-

rend leider van de
Schola.

" Johan Schoen-
makers kwam na
moeizaam re-
search tot een re-
gieconcept.

0 De Schola
Cantörum van hei
Ward Instituut,
dat zijn zilveren
jubileum met een
bijzondere pro-
duktie viert.

Zaterdag 2 september 1989"41
Hmburgs dagblad i vrijuit



"ZOWEL U ALS WU ZIJN GEBAAT BIJ EEN RUIME BLIK ALS 'T OM AUTOMATISERING GAAT..."
inderdaad'het verder kijken dan uw'neus lang [jM En hoe staat het met uw ruime blik, uw visie als
is. Vandaag reeds adviseren omtrent behoeften het om automatisering gaat, uw keuze voor
en hardware en software, die pas morgen, mis- "4_fZr I soliditeit' optimale dienstverlening en kontinuï-

nooit meer hoeft te zeggen: "Hadden wij dat jfelljp voor een afspraak reserveren wij alle tijd voor

Vandaar ons'dealership voor Hewlett-Packard J Iffïimn 6461 ED Kerkrade. Tel.: 045-352299
êê-\ M&* (exklusief voor Limburg). Daarnaast zijn we 3 y,J^

AA\ |L leverancier van de (top)merken IBM, Tulip en * «"-Mi**.* Hoofddealer van Hewlett-Packard
JL M* Toshiba. Voeg daarbij onze 24-uurs dienstver- Leverancier van IBM, Tulip en Toshiba

P^J*^F^^^ t_ .^^ ■___■______________________________________n__M __kf_&&._B^^""^""i^Tilb"^5K " 3j B_E' m WÊ
Wj h jL^__-_------------«--_________|_---»""^^^^««--«*"""^"^"^»"W» I IwÉ-i^JfciM-l J j^Tl^yß ft_>.. ... . ■ KI L_F£

Ru 7#lll \ilïfllirSiii^Slljf^ ___HV_É___Ol_______l

exclusieve herenmode
vraagt voor haar. filiaal in Heerlen

Beslist met ervaring. Leeftijd 20-35 jaar

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties aan
SUNA herenmode,

Heerlenseweg 38, 6371 HS Landgraaf,
t.a.v. de directie.

I ' giP !;.'. 'exclusieve herenmode
■■ 23.524 I

Wij zoeken voor spoedige indiensttreding

ERVAREN
MEUBELMAKERS »,

voor het geheel zelfstandig vervaardigen van
meubilair en betimmeringen.
Wij bieden een prettige werkkring en een
goede salariëring.

Schriftelijke
sollicitaties __^^^1
te richten aan I.' _■
nevenstaand adres. ■_-___-__■

MEUBEL-TIMMERFABRIEK

DsiiidlfetrSb»
Postbus 194
6430 AD Hoensbroek
Sleinadastraat 32
Telefoon 045-21 24 85

T.a.v. dhr. H. Lendfers

Zonder ervaring onnodig te reflecteren.

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 kantoormeubelen
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 348 Sittard
Telefoon 04490-23738/04498-54510.

STABIL OIL "

COMPANY i\%
Stabil Oil Company B.V.
Marktleider opjiet gebied van smeerolieeen. vetten en
roestwerende coatings in de Benelux met als belangrijkste
doelgroep de groothandel in automaterialen, maakt een expansieve
groei door Ter ondersteuning van onze organisatie zoeken wij voor
de afdeling verkoop een:

hoofd verkoop binnendienst
De werkzaamheden bestaan uit:
* Het verrichten van alle verkoop-binnendienst aktiviteiten ter

uitbreiding en ondersteuning van de verkoop-buitendienst.
* Het verzorgen van offertes en binnenkomende orders.
* Het in de organisatie afstemmen van de dagelijkse gang van

zaken met betrekking tot de verkoop.
' Het onderhouden van grote accounts, opstellen van een

marketingbeleid.
Kandidaten dienen te beschikken over:
" Afgeronde commerciële HBO-opleiding (HEAO-CE)
* Organisatorische eigenschappen
* Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in

de moderne talen
* Leeftijd 30-35 jaar.
Wij bieden:
* Een uitdagende funktie waar u veel in kunt bereiken
* Een salaris overeenkomstig de zwaarte van de funktie.
Uw schrittefijke sollicitatie met curriculum vitae, vergezeld van een
recente pasfoto, kunt u binnen 2 weken na het verschijnen van
deze advertentie richten aan de Direktie van Stabil Oil Company B.
V., Postbus 180. 6190 AD Beek (L). K-mi

WESTROM
~

Kerkeveldlaan 2 6042 JX Postbus 1117
telefoon 04750-21731 6040 XC Roermond

fax 04750/24244

Bij Westrom bestaat de mogelijkheid tot aanstelling van een:
Westrom - co. 1075
werknemers -is een bedrijf A I m*f\ I IVIt\ingevolge de Wet Sociale Ml I" IUUIIQ

c7wZoMiTdei9unmburg. machinebaïïkwerker m/v
Westrom komt op de markt
met o.a. de volgende Doel van de funktie
produkten c.g. diensten: Het zelfstandig vervaardigen van alle voorkomende ontwerpen

van hulpgereedschappen, kleine machines en mallen bestemd- strijktafels voor de diverse bedrijfsonderdelen.- metaalconstructies Opleiding en ervaring- e/Aren meubelen ■- elektromontaae Afgeronde 5.0.M.-opleiding machinebankwerker met minimaal
- assemblage c'r'e iaren ervaring in een soortelijke functie is een noodzakelijke
- handelsdrukwerk basis om dit werk goed te kunnen uitvoeren.
- verzorging administratie Functie-eisen
- aanleg/onderhoud groen — kennis van machinebouw;- bestratingen/beschoeiing _ ervaring in het vervaardigen van hulpgereedschappen;

woningbouw , _ kg,-,^ van hydraulische- en pneumatische lastechnieken,;- sportaccomodaties _ hoge mate van accuratesse.- externe plaatsingen in _ |eeftjjd. 25.35 jaar.administratieve technische _ goede -oniactuele vaardigheden.
en huishoudelijke functie _ .
bij instellingen/bedrijven Nadere informatie

- schoonmaak- Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal ’ 2993,- bruto
werkzaamheden per maand. Belangstellenden kunnen hun sollicitaties, met

uitvoerige vermelding van persoonsgegevens, binnen 10 dagen
richten aan de algemeen directeur van Westrom, Kerkeveldlaan
2, 6042 JX Roermond.

232798

/f- \(f HetDe WeverZiekenhuis is een algemeenziekenhuismet een capa- >A
citeitvan ca. 800bedden en ruim 1900 medewerkers.
Binnen deafdeling Klinische Neurofysiologie (KNF) bestaateen
vacature voor een

Leerlingklinisch neuro-
fysiologisch laborant (m/v).
Functie-inhoud:
Gedurende een 3-jarige inservice-opleiding, d.w.z. dat theorie en
praktijk direct gekoppeldzijn, wordt de leerlingopgeleidtot het be-
roep van klinisch neurofysiologischlaborant.
Het theoretisch-gedeeltewordt verzorgd door deLOI, depraktijk
wordt geleerdonderbegeleidingvan onze gediplomeerdelaboranten.
Tot de taak van een KNF-laborant hoort hetzelfstandig verrichten
van en het assisterenbijklinisch neurofysiologisch onderzoek, o.a.
EEG's, EMG's en Dopplers; daarnaasthet verzorgenvan bijkomende
administratieve werkzaamheden.
Functie-eisen:- minimaal diploma havomet wis- en natuurkundein het examen-

pakket;
- typeijiploma strekt tot aanbeveling;
- in teamverband willenen kunnen werken;
- goede socialevaardigheden.
Nadere inlichtingen omtrent devacature zijn te verkrijgenbij
Mevr. M. v. Knippenberg, tel. 045-766370.

Schriftelijke sollicitatieskunnen tot 18 september a.s. worden
gerichtaan dePersoneelsdienstvan het DeWever Ziekenhuis,
Postbus 4446, 6401 CX HEERLEN.

Gaarne in de linkerbovenhoek van Uw sollicitatiebriefvermelden
TH-63. —

I —De M^eir'er^JScenhuis— I

OT-F" herenmode
J. KERSTEN "^H
De speciaalzaak É|

* Hemden tot maat 49 en mouwlengte 4. 5. 6 en 7 op
voorraad E^

* Ook hemden met buikmaten 4mr-
* Pullovers t/m maat 60 ***;
* Enkele pullovers in lengtematen \_§r^

J.KERSTEN

Heerlen, Saroleastraat 2 herenmode

—■——■— w,

II ’2>55v De stichtin9 Limburgs [k
II vV liril symPhonie Orkest, gevestigd te z-

I-U Maastricht, zoekt voor spoedige {jj
J[f indiensttreding een 01

AANVOERDER 2e VIOLEN (M/V) S
proefspel begin oktober

kVerplichte werken: _
1. één van de vioolconcerten KV 216, KV 218 of KV 219 van I a

Mozart
2. een vioolconcert naar keuze 'iit

3. bij aanmelding bekend te maken orkestliteratuur

Salariëring volgens Rijksregeling, IZA-ziektekostenregeling en
opname in ABP. $l

P
Sollicitaties voorzien van personalia en volledige gegevens over
opleiding en ervaring richten aan: v

Directie Limburgs Symphonie Orkest, Postbus 482, 6200 AL
Maastricht. b
Voor informatie: 043-210963. 23t?M h

V;

fll
* %_ "'*"«_&'£:.«. _____H

____(Pv_j B"

---fll Pl*___ r__r2_l H^J__fl__r^______VK___fl J___i_r_s_fljAWLmrm mfi^jWfßmmmW___P^fll^_vQMr______Pv_J K_tfßM_jl__r

____K«_n SP^fflr^ F

____■ fal JK r^
______ _vVN____ P^mß _A___i "^r.KtS"._____ ___^4_^*___! __Pv*_____T\^J __r *'sv'J.'/-'r;',■'"''

WzkmmrWLmr Beekstraat 48-50 Meerssen Jt 'f
II___ v :inTCßDimft —^Interdima, gespecialiseerdin glasbewerkingstechniek isgevestigd in Hoensbroek. Interdima is lidvan de

Italiaanse Bavelloni groep, die de hoogwaardige machinesvoor de glasbewerkingmaakt. Interdima ismarktleider
f in Nederland en Duitsland. De Europese markt wordtverder bewerkt vanuitkantoren in Engelanden Frankrijk. Ook in
Ë Amerika is Interdimavertegenwoordigd. De goedeverkoopresultaten zijh gebaseerd opeen zakelijke instelling, gekoppeld

Ë aan een servicegerichte houding.De glasbewerkingsmachinesvan Interdima staan opeentechnisch hoog peil. Om haar % .
Ë marktaandeel verder uit te bouwen in Noord-Duitsland is Interdima opzoek naar een(m/v) m

’ vertegenwoordiger 1
I die derelatie tussen techniek en commercie glashelder
I kan overbrengen
■ De functie: Interdima vraagt: Interdimabiedt:

-Na een gedegenopleidingsprogramma - Ervaring in de verkoop vanhoogwaar- - Eenverantwoordelijke en afwisselende
en goede introductie bij bestaande dige technische machines/apparatuur. baan bijeen gezondbedrijfmet unieke
relaties gaat u zelfstandigboven- - Technischekennis ofervaringop machines.
genoemderegio bezoeken. middelbaar niveau, dievin staat stellen - Een goedvast salaris in overeenstem-

I - U onderhoudt contacten metbestaande dekennis omtrent de glasbewerkings- ming met de functie aangevuldmet een
■ en legtcontacten met nieuwerelaties. machines sneleigente maken en over bonusafhankelijk van hetresultaat.
■ -Uw gesprekspartners zullen voorname- te dragen. - Representatieve auto van de zaak. ■
M lijkeigenaren van glasbewerkings- - Leeftijd tussen 30 a 40 jaar. m
% bedrijvenzijn. - Een zakelijke resultaatgerichte * Bent u geïnteresseerd in dezetechnisch, Ë
% - Ubent verantwoordelijkvoor het totale houding. commerciële functie, schrijf danuw Ë

commerciële traject. sollicitatiebriefmetcv. onderver- Ë
Beurzenen de daarmee samenhangen- meldingvan ref.nr. 44.7182 aan Ë

deactiviteitenzijneen wezen- AÜ Wk, MercuriUrvalß.V.,
>w lijkonderdeelvan uw Imi^^mlmlaJu llïY^l Vrijthofso-51,

functie. I^^^^^^ AJ^^X^JI 6211LE Maastricht.
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ander zijds
Mijn stem

„Uw stem verkeerd gebruikt,
misschien," sprak de KNO-arts van

het Heerlense ziekenhuis. En hij
bracht mij op een vrijdag, nu drie

jaar geleden, onder narcose,
peuterde aan de stembanden en

probeerde mijn stem weer een
beetje normaal te krijgen.

Dat was het begin van een lange
lijdensweg langs doktoren en

professoren, wacht- en
operatiekamers, verpleegsters,

controlerende artsen,
GAK-kantoren, WAO-adviseurs

en alternatieve genezers. Een weg
geplaveid met tien operaties,

meelevende vrienden en collega's,
vrienden die je niet meer zag en
collega's die van de gelegenheid

gebruik maakten om aan stoelpoten
te gaan zagen.

Een weg met bloemenruikers,
hoop, angst en vrees, genegeerd

worden, teleurstelling en verdriet,
maar ook plezier wanneer de

stembanden opeens toch weer
geluid wensten te produceren.

Ik heb geleerd hoe belangrijk een
stem is en dat je die stem goed moet

gebruiken.

Wellicht is het daarom dat ik de
laatste nachten onrustig slaap, woel

en wentel, wakker schrik en
gekweld wordt door angsten. Want

misschien sta ik op het punt mijn
stem alwéér verkeerd te gebruiken.

Wat moet ik doen op zes september
wanneer ik met dat rode potlood in

dat enge hokje sta?

Wie, oh wie moet ik mijn met veel
moeite heroverde stem geven?

Misschien aan René van der
Linden. We leven de laatste tijd een
beetje in onmin omdat in deze krant

tijdens zijn paspoort-debacle
anders werd geschreven dan hij

graag zou hebben gezien. Hij
negeert me, wil zelfs niet samen met

mij in één lift naar boven.

Zou het helpen wanneer ik hem
mijn stem gaf? Zouden we dan weer

vriendjes worden en zou ik dan
voortaan weer een handje van hem

krijgen?

Maar dan kan ik die stem niet aan
Rein Hummel geven. En die mag ik

ook heel graag. Wanneer ik hem
ontmoet is het altijd feest. Rein
geeft graag een glas bier weg en

drinkt er zelf eentje mee. Hij geeft
ook graag tips en zelfs

vertrouwelijke informatie. En voor
een journalist is de combinatie

geheimen, nieuws en bier natuurlijk
iets waarvoor hij altijd door de

knieën gaat.

Helaas echter, als ik op Rein stem
dan kan ik niet de gunst van mijn
stem aan Josje van Rey schenken.
En hij heeft die toch ook zo hard

nodig om weer in de Kamer te
komen. Om daar, met zijn trouwe
honde-ogen achter zijn overmaatse. bril, te waken over de belangen van

Limburg, van de Limburgers en
vooral van alle VVD-kiezers in deze

schone provincie.

Voelt u mijn probleem? Ik heb
maar één stem, ternauwernood

ontrukt aan de medische
wetenschap. En die ene stem kan ik

maar één keer weg geven.

Misschien dan toch maar aan de
nieuwe 'Vader des Vaderlands',

Ruud Lubbers. Hij krijgt er vast en
zeker een heleboel van allerlei

andere mensen in Nederland, maar
misschien is hij toch ook echt blij
met die ene hele speciale stem uit

Limburg.

Of moet ik denken aan de professor
van het Radboudziekenhuis in

Nijmegen, die mij voorhield dat de
beschadiging van mijn stembanden

wellicht veroorzaakt was door de
smerigheid van onze Umwelt.

In dat geval zou ik mijn stem
natuurlijk moeten geven aan de

Groenen. Want die willen dat alles
weer schoon wordt, ook de lucht die

dag-in dag-uit via mond en keel
langs onze stembanden schuurt.

Ik weet het niet. En ik heb nog
maar vijf dagen of vier nachten om

uit de problemen te komen. Ik
worstel, maar de oplossing komt

nog niet boven drijven.

En mèt mij worstelen velen in dit
land. Want ook zij weten dat zij hun

stem verkeerd gebruiken. In het
verleden. En misschien nu weer.

martin huppertz

T■ hijs Wöltgens is ervan over-
'uigd dat hij als fractievoorzitter of
[Minister niet door de mand zal val-
len. Dat voorop gesteld. Maar er nu
aj «ver praten wil hij eigenlijk liever
n'et. Eerst maar eens afwachtenNe de PvdA er het bij de Tweede
kamerverkiezingen vanaf brengt en

de kabinetsformatie verloopt.
Pan pas worden derollen verdeeld.
jp°ed, de kans dat de PvdA weer
*at te vertellen krijgt in een kabinet
ls sinds jaren niet zo groot geweest,paar helemaal gerust op een goede_ afloop is Wöltgens niet. Hij is bang

" rat als het ook maar even kan het
A toch weer met de VVD in zee

2a' gaan. „Daarom is het voor ons
Van groot belang dat we een prima

neerzetten,
j °lgens de laatste opiniepeilingenstaan we er niet slecht voor, maar

nef- moet nog beter. Ik hoop dat het
jje" nek-aan-nekrace wordt. Dan

het CDA met goed fatsoen niet
0m ons heen."

"dat geval zal PvdA's eerste man
/^ro Kok doorschuiven naar het
Kabinet. Wöltgens sluit niet uit dat
°°k hij dan minister wordt. „Hoe-
*e' het meer voor de hand ligt dat
K Kok als fractievoorzitter opvolg.
k ben tenslotte vice-fractievoorzit-er- Maar tegen een ministerspost

*al ik ook niet nee zeggen. Als het
jenrninste niet WVC is, want daar
f

'k geen verstand van. Financiën
of Sociale Zaken liggen dan meer
°Pmijn terrein."

frank seuntjens

in de vakpers. Als bewijs van de
goede naam van Afro Percussion
trekt John een stapel Duitse mu-
ziekbladen tevoorschijn die stuk
voor stuk lovende kritieken bevat-
ten over de Limburgse instrumen-
ten.

maakt. John houdt zodoende, tus-
sen het fabriceren, administreren en
verzenden door af en toe tijd over
om met nieuwe instrumenten te ex-
perimenteren.

Voor suggesties vuur deze
rubriek, schrijf naar: Lim-
burgs Dagblad, redactie
economie, puslbus 3100.
6401 dv heerlen: uf bel 045-
-739263.

bleem in huis, want niemand kon
hem vertellen hoe op die dingen
moest worden gespeeld.

Meester

I Niets! wijst er aan de buitenkant
op dat er een leuk bedrijf

8evestigd is: een oud pand in de
steigers, het draagt diversehuisnummers en staat aan de
rand van de zandgroeve in
versiliënbosch. Als we tochmaar aanbellen, worden wea°or John van der Meulen (32)

meegetroond naar zijn
ei 'igdom; een soort betonnen

"nker onder en achter het huis,
met vrij uitzicht op de

Heksenberg in Heerlen.

"de sobere kelder heeft John zijnfKplaats ingericht. De machines
jm grotendeelszelf in elkaar gezet., in van der Meulen is volgens
tenners de beste Nederlandse ma-
-5|.

r Van percussie-instrumenten;
ivo Werktuigen die oorspronkelijk
■'°ral i n de zuidelijke werelddelen
hai n gebruikt. Tegenwoordig be-L en de percussionisten ook steeds. iet"" et r'tme van de westerse mu-

j^nuit zijn eenmansbedrijf ver-
L P' John zijn zelfgemaakte in-
|ee^menten tegenwoordig niet al-n naar alle omringende landen,. li^ af en toe ook naar de Ver"
J. gde Staten. Tamelijk beroemde
CCUss'onisten als Martin Ver-
foei Bart Fermie en Bi"y Cobham

en al op zijn spullen. De instru-
nten zijn in Nederland helaas in

b r weinig muziekhandels te koop.
teg rz,J.ds heeft Van der Meulen
ü||e

n '.'Jd °m met zijn spullen langs
U,w,nkeliers te leuren, anderzijds
\ n veel muziekhandelaren wei-
\\ïertrouwen in de vraag naar de
iïj exotisch aandoende instru-

ten' Van der beulen wordt in
j!es erlandse winkels regelmatig af-
V met 'bekrompen dood-
fenf ers' als: "We kunnen die dm.-
on en niet verkopen want hier

"en geen negers."

Toen hij vier weken later voor les 2
bij Noya arriveerde, bracht Van der

" John van
der Meulen,
een in percus-
sie-kringen
wereld-
beroemde
Limburger.

Foto:
WIM

KÜSTERS

Op de afgelopen Frankfurter Messe
presenteerde Afro Percussion nog
een geheel nieuw muziekinstru-
ment: 'the Patum'. De naam is af-
geleid van de klanken die het instru-
ment voortbrengt. John heeft er pa-
tent op aangevraagd. Twee jaar is
er aan gesleuteld. Het ziet er alle-
maal heel eenvoudig uit al is het in
werkelijkheid nauwelijks na te ma-
ken: een lange, smalle plastic buis.
Onderin zitten kiezelsteentjes die
door gaasbij elkaar gehouden wor-
den. De bovenkant van de pijp is
open. Door nu simpelweg de buis
rechtop in één hand te houden en er
krachtig en regelmatig mee op de
grond te stoten, krijg je een heel
bijzonder ritmisch geluid. Het in-
strument is in zes verschillende
lengtes verkrijgbaar die ieder een
andere toonhoogte ten beste geven.

De vakpers schreef: „Met de Pa-
tums is het Afro Percussion gelukt
een kwalitatief uitstekend instru-
ment op de wereld te zetten, dat
verrassend veelzijdig is en met zijn
geheimzinnige klanken onder de
exoten gerekend kan worden."

achter de hand. Die kunnen in full-
colour in elk vakblad adverteren en
ze hebben een heel verkoopsys-
teem."De enige specialist die John uit zijn

platencollectie kende was de inter-
nationaal befaamde percussionist
Nippy Noya. John trok de stoute
schoenen aan en toog naar Amster-
dam om de meester te ontmoeten
en les van hem te krijgen. Bij dat
eerste bezoek raakte hij al diep on-
der de indruk van alle percussie-in-
strumenten die Nippy Noya om zich
heen had verzameld. „Bij het boren
van alle prijzen, stond voor me vast
dat ik moest proberen die instru-
menten zelf te maken."

li.^ n hij 16 was wilde John al niets
'%& percussie spelen. Maar
,in h'j nog naar school ging en

kn .ouders geen geld wilden uitge-
ti,o om die herrie in huis te halen',

St h'J wachten tot hij zelf geld
k t !er|de. Toen hij enkele jaren la-tï. dls onderhoudsmonteurin West-tu.'^'and voor zijn eigen brood

B ' k°n John dan eindelijk zijn
(i^ccrde conga's kopen. Daarmeede hij meteen een nieuw pro-

Pogingen om bij een bank of over-
heidsinstantieeen leningof subsidie
los te krijgen hebben tot nu toe niet
mogen baten. „Ik vraag me af of al
die instanties ons starters wel heus
willen helpen." Een flinke financië-
le injectie zou erg welkom zijn. Van
der Meulen heeft nu geen geld om
een redelijke voorraad percussie-in-
strumenten aan te houden. De
wachttijden voor een instrument
bedragen vaak toch al zes tot acht
weken. Daarom heeft het nu ook
geen zin om meer reclame te ma-
ken, want als de vraag stijgt, wor-
den de levertijden nog langer. Wan-
neer echter de omzet niet stijgt,
krijgt Afro Percussion ook geen ge-
legenheid om door te groeien.Kort-
om, een vicieuze cirkel.

John van der Meulen rest slechts
één alternatief: ingaan op een lucra-
tief overnamebod dat zijn twee
grootste concurrenten al gedaan
hebben.

peter bruijns

Subsidie

Meulen al zijn eerste zelfgemaakte
timbales mee. De uit messing ver-
vaardigde trommels bevielen zo
goed, dat John van der Meulen al
spoedig op aanraden van Noya een
hele serie percussie-instrumenten
ging vervaardigen. Alle ervaringen
van Noya verwerkte hij in zijn eigen
instrumenten. Zo ontstond bijvoor-
beeld een losdragend systeem waar
timbales aan worden opgehangen,
die daardoor een veel beter geluid
ten beste geven.

Dat is alweer vijf jaar geleden.

De percussiebouwer schaart zijn
handelsmerk Afro Percussion in-
middels onder de driebeste merken
ter wereld. „Mijn twee grote con-
currenten hebben wel miljoenen

Voorraad
John van der Meulen daarentegen
verdient net genoeg om ervan te
kunnen leven. Geld om veel te ad-
verteren heeft hij niet. De enige re-
clame die Van der Meulen nu
maakt, is niet alleen de goedkoop-
ste, maar ook de beste. Jaarlijks
vergaart hij veel faam op de Frank-
furter Muzik-messe. Hij heeft er
een goede gewoonte van gemaakt
dan steeds weer met iets nieuws op
de proppen te komen. En dat leidt
dan weer tot enthousiaste reacties

Aanvankelijk maakte John van der
Meulen ieder onderdeeltje van zijn
percussie-instrumenten zelf. Maar
tegenwoordig besteedt hij veel uit.
De veelgevraagde polyester congas
(bespannen met muilezelvellen),
bongos (met kalfsvellen) en Patums
laat hij zelfs helemaal vervaardigen
in een fabriekje in Friesland. De
houten congas worden in Frankrijk
in elkaar gezet. In feite worden al-
leen de cowbells en timbales nog in
de donkere Limburgse kelder ge-

Uitbesteed

Toen hij, begin jaren
zeventig, nog leraar

economie was aan het
Heerlense

Bernardinuscollege
voorspelde hij zichzelf
volgens oud-leerlingen

al een vlotte carrière
binnen de Partij van de

Arbeid. Een tijdje
raadslid, daarna

Tweede Kamerlid en als
kroon op het werk

fractievoorzitter of zelfs
minister. Thijs

Wöltgens kan zich dat
zelf niet meer

herinneren. Sterker
nog, hij kan zich niet

eens voorstellen dat hij
het ooit heeft gezegd.

„Ik heb nooit aan
carrièreplanning

gedaan. Dat komt vaak
neer op ellebogenwerk
en dat is niet mijn stijl."

Desondanks heeft
Wöltgens het binnen
zijn partij in redelijk
korte tijd een aardig

eind geschopt.
Voorlopig hoogtepunt
was zijn uitverkiezing

tot
vice-fractievoorzitter,
eind vorig jaar. En als

de PvdA op 6 september
het CDA een beetje bij
kan benen, zit er voor
Wöltgens wellicht nog

meer in het vat.

Als financieel expert en vice-voor-
zitter van de partij heeft Wöltgens
nooit echt veel tijd gehad om zich
met specifiek Limburgse zaken be-
zig te houden. Maar dat wil niet
zeggen dat hij niet weet wat er in
Limburg leeft. Zo heeft Wöltgens
er nooit een geheim van gemaakt
dat hij het schandalig vindt dat van
de opbrengst van de eerste tranche
DSM-aandelen - volgens hem ook
nog tegen een veel te lage uitgifte-
koers uitgezet- geen cent naar Lim-
burg is gevloeid. „Economisch ge-

hebben de Limburgse PvdA-afde-
lingen gesproken en dat moet jeres
peeteren."

zien gaat het met Limburg niet
slecht, maar daar moeten meteen
een paarkanttekeningen bij worden
gemaakt. Het werkloosheidsper-
centage is vergeleken met derest
van het land gedaald. Maar lande-
lijk zijn er nog steeds te veel werk-
lozen. Ook mag niet worden verge-
ten dat vooral de Oostelijke Mijn-
streek te weinig geprofiteerd heeft
van de economische opbloei. Daar
mag best nog geld in worden gesto-
ken, ook na 1990 als er geen-PNL-
uitkeringen meer te verteren zijn.
En dan de concurrentiepositie van
Limburg. De Belgische en Duitse
overheid hebben er heel veel voor

over om bedrijven aan te trekken.
Daar kan Limburg niet tegen opbie-
den, ook daar moet geld voor wor-
den vrijgemaakt. Daar zou een deel
van de opbrengst van de tweede
tranche DSM-aandelen voor kun-
nen worden gebruikt. Hopelijk
wordt daar een reëlere prijs voor
gevraagd. Helaas hebben we daar
als PvdA niet meer de hand in. De
aandelen gaan half september naar
de beurs en dan zal er nog geen
nieuw kabinet zijn. Of er moet een
absoluut Nederlands record worden
gevestigd en daar geloof ik niet in."

Een vraag waar Wöltgens duidelijk
niet op had zitten wachten: heeft hij
binnen de PvdA-Limburg zijn in-
vloed aangewend om voor partijge-
noot Rein Hummel alsnog een ver-
kiesbare plaats uit het vuur te sle-
pen? „Dat heb ik niet gedaan omdat
ik het een zaak vond tussen Hum-
mel en het gewestbestuur. Wel heb
ik gezegd dat ik het jammer vond
dat het met Rein zo is gelopen. Ik
heb altijd goed met hem kunnen op-
schieten, reed meestal samen met
hem op en neer tussen Limburg en
Den Haag. En wat natuurlijk het
belangrijkste is. Rein was een capa-
bel Kamerlid. Maar uiteindelijk

gevolgen zou hebben als het finan-
cieel-economische programma van
Groen Links zou worden uitge-
voerd. Door de milieuheffingen en
de forse verhoging van de vennoot-
schapsbelasting zouden de mensen
er in koopkracht op achteruit gaan
en ook de werkloosheid neemt
toe."

Dat kan wel zijn, maar is Groen
Links niet vooral een ramp voor de
PvdA? Wöltgens gelooft van niet,
alhoewel hij toegeeft dat Groen
Links de PvdA stemmen gaat kos-
ten. Maar niet genoeg om zich echt
zorgen over te maken. Basta...

'J~en fractievoorzitter of minister is
n°ë meer publiek bezit dan een Ka-
merlid. Wöltgens beseft dat, maar
,'J 's toch niet van plan nog vaker
Kfskras door het land te trekkenaan hij nu al doet. „Ik denk dat ook
?JS je in Kerkrade woont je in Denpag een belangrijke politieke rol
Kimt spelen. Dan moet er bijvoor-

eeld maar wat doelmatiger, dus
ginder, worden vergaderd. Boven-
'en bestaat er ook nog zoiets als te-

communicatie. Volgens mij is het
Jfouwens beel goed dat je af en toe
at afstand neemt van het politiekespektakel in deRandstad. Even eenP'lsje drinken in mijn stamcafé."

Wöltgens zorgde onlangs zelf nogoor enig politiek spektakel door
Links een ramp voor het

'and te noemen. Beckers en Van Es
«spuwden vuur. Wöltgens zegt dat
"ij verkeerd geciteerd is. „Ik heb
gezegd dat het partijprogramma
an Groen Links een ramp voor het

'a nd is. Volgens mij maakt dat we-
i^nlijk verschil. Maar ik blijf erbij
'at het voor Nederland rampzalige

John roert de trom
Beste percussie-instrumenten uit Versiliënbosch

" Thijs
Wöltgens,
fractie-
voorzitter
of minister?

Foto
LINSSEN
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lij Een greep uit het
#K opleidingsaanbod

Ui ~J^
«^| Informatiekunde (leren om-

O gaan met computers)
36 lessen, f 295,00 zowel overdag
als 's avonds op verschillende da-

C « Ben en tijdstippen

o 2
Wiskunde mavo in 1 jaar

0 36 lessen, f 290,00 op dinsdag- en
donderdagavond

> 3
~ Nederlands en Engels

36 lessen, f 245,00 per jaar, maan-
-Ë% dag ochtend of woensdag avond

77^ Aardrijkskunde en
I geschiedenis

mmË 36 lessen, f 245,00 per jaar, vrijdag
_______' ochtend of donderdag avond

j Textiele werkvormen
36 lessen, f 200,00 per jaar,

0^ woensdag van 10.35 tot 12.05 uur

Alle andere vakken op aanvraag,
zowel overdag als 's avonds.mm^ Lesgeld vanaf f 200,00

Voor informatie of aanmelden, bel
(045) 712106 of712856

, ,Q
+ LEREN

Streekschool voor Beroeps-
begeleidend onderwijs Heerlen

Wilt u verder in de Detailhandel?

DAT KAN! ''1
Eind september a.s. start de opleiding y
Eerste Verkoop Medewerker(ster) Lm
Bestemd voor hen die werkzaam zijn of gaan werken als verkoper- jM
/verkoopster in het midden- of kleinbedrijf.
Toelatingseisen: J
- OVD-d diploma Verkoopmedewerker- Mavo-D met handel en/of economie len II- Havo met Handel en/of economie len II |- 2 jaar MDS- 2 jaar MEAO- of ruime bedrijfservaring.- of een vergelijkbare opleiding. 'Duur van de opleiding: 2 jaar. mé
Informatie en aapmeiden: I
SBBO, rector Driessenweg 8, Heerlen (achter het Arbeidsbureau).
Tel. 045-718990 of dhr. R. Snijders na 19.00 uur 045-425743 of stuur l^flonderstaande bon op onder Antwoordnummer 5, 6400 VB Heerlen hI
(zonder postzegel). j^r

Naam:
Adres:
Postcode en woonpl.: .'
Telefoon:
Ik ben geïnteresseerd in de opleiding Eerste Verkoop Medew. Stuur mij daarom
alle informatie en een aanmeldingsformulier. 229695

j yj Erkend door de minister
;ÏÏÏÏT: OPLEIDINGSINSTITUUT "£r$^TZm\?\- „heerlen" s^uur**

, In sept./okt. beginnen wij met onze mondelinge avondopleidingen voor:

8.K.8. M.B.A.
(basiskennis boekhouden) (moderne bedrijfsadministratie)

P.D.B. S.P.D.
(praktijkdiploma boekhouden) (staatspraktijkdiploma)

Het enige instituut in Limburg dat voor deze opleidingen is erkend.
Cursusplaatsen: Heerlen, Maastricht of Sittard.

Inlichtingen, prospectussen en aanmeldingen bij:

UAN MIPRI (\* Schoutstraat 8, 6343 CS Klimmen, tei. 04459-1782;
■HH ITI-fcilLU, Mergelsweg 1, 6419 EA Heerlen, tel. 045-715248

____________^M7/^

jss^H^ __.__. .. .__ - Geleen di 05/9 20.00 u. Cultureel Centrum Hanenhof,
_____I§§|oW INO I lUU I Groenstraat 44

.IBim 11 ■____»&. ■___. _"*. Heerlen vr 08/9 20.00 u. Motel Heerlen, Terworm 10
===g§])l}))l \\\\ r^ I l/lfl I#l A Maastricht ma 04/9 20.00 v. Café Rest. d'n Ingel,
mmÊr/É L_/|_JL. Il IL/ I |\ VrijthoM3

|| I 1 1\ I LA Roermond ma 04/9 20.00 u. Cult. Centrum de Oranjerie,
llllSSll I \ I I \__/ 1 \ I Wil Kloosterwandplein 16

«^sss*.^^ ■ *■ _■_■_- ■ -w ■ ■■ a i Venlo wo 06/9 20.00 u. Paviljoen Venlona, Hogeweg 10
Burg. de Raadtsinqel 21, /ITO 4on^OO Weert za 09/9 100°u- Ho,el Jan van derCroon'
3311 JG Dordrecht U#o-|OUOÖÖ Dnesveldlaan 51 CURSUSSEN* OPLEIDINGEN

WIL JE lETS ONDERNEMEN?
Doe dan de opleidingDoe-het-zelf, IJzerwaren en

GereedschappenofParfumerie.
Wil jeeen opleiding volgen waar je ’ ja ik "*-*—__»^^

werkelijk iets aan hebt? ' oóie,s?***«,,„? <-*.Of heb jeal plannen om voor jezelfte ’ °cursus uCUrsussen ernernen.stu "*""""*-■«»«-.beginnen? In beide gevallen is een cursus . 9ereedScfenvafenen Oc_.«n,*'/nfcm)a« "**""?_ a —I__
bij het IMOdejuiste start. Het IMO is met ,' na^e0 ücur^na^Z°Ver /*"-— :XI
ruim 60 cursusplaatsen hèt gespeciali- / n,:----_a

_ het-zeif /--— ■—-
seerde instituut op het gebiedvan ’ S;_^~~~---^___^^ «__^««, ■
avondonderwijs voor toekomstige / p°stcoo'eT~~~~~0'eT~~~~~~—~-_____^~~~~~- v°orietters. ' " H,,,x^_, *%
ondernemers. Wil je ook iets gaan ’ r e/efo '~——-.w! ----_ L """"VVondernemen? ’ nn^mer:

_^ ~~~~—^T~^^^ *& \
Vul de bon in en stuur'm op. ’ ',Ze°oni n .an —-_ \
Bellen mag ook. £?;^'C^»n»**ln^^^^
I I

wo
i ■ Bodegraven **"—j__^_f^^^^^-.

Telefoon 01726-19255 *^"Ov

/MO BIJ HET IMO HAAL JETZO!

f^ MET HULP VAN

.feeOMEJ^kM WJ^ krijg je 'n computerI aan het werk

U hebt een personal computer of u wilt er een
aanschaffen? Kom dan naar Come!
CURSUS DOS
3lesavondenvoor 1 ZOj—
CURSUS
WORD PERFECT
10 lesavonden voor 35Uj—
(inclusief lesboek)

CURSUS LOTUS 12 3 n10lesavonden voor 35öj—
(inclusief lesboek)

De lessen worden gegeven van 19.00-21.45 uur in
het Gymnasium Rolduc (Kerkrade).
Per cursist een PC beschikbaar. Ëen cursus met
gegarandeerd succes.
INTERESSE? Schrijf naar Come

t.a.v. mw. Mijnes
Bunderhof 21, 6418 JZ Heerlen

229538 of bel 045-421140
Kom naat Come
computeronderwijs voor iedereen

d Hommerterweg 224
Hoensbroek

riessen
Erkend door min. O&W met

■ rijkserkende diploma's

<Tm
m\ Tekstverwerking■ Secretariaatspraktijk
9 WordPerfect 4.2 en 5.0

\^S I (evt. met stage), Typen Notuleren

<JU i Startcursus P.C./Msdos
Msdos dßase Lotus

3 Nieuw Ventura P.D.I.
E Max. 8 cursisten en elke cursist

-~ H| werkt alléén op P.C.
r>^ U| Ook spoed- en privécursussen

O in en uit huis.■j Bel 045-211733I I |f_J iedere dag tot 23.00 uu.

/ OPLEIDING"- ADVIES -■■ BEGELEIDING

—— M -*

Reken Centrum Limburg 36

' —Afd. PC & Opleidingen
T

1
Netwerken

: ■ 1I | I
Opleidingen Verkoop hardware Verkoop software

Uw partner voor VOLLEDIGE automatisering, sterk in begeleiding en
aftersales.

OPLEIDINGEN
> het verzorgen van opleidingen voor beginners als voor gevorderden

op het gebied van de Personal Computer Software markt, zoals
Dbase IV, WordPerfect 5.0, Symphony etc.

> ook kunt u bij ons terecht voor MAATWERK binnen de bestaande
softwarepakketten.

PERSONAL COMPUTING
> levering van kwaliteits Personal Computers zoals IBM, LASER en

VICTOR tegen scherp concurrerende prijzen.
> levering van RANDAPPARATUUR zoals printers (OKI, FUJITSU,

IBM en STAR), modems, insteekkaarten etc.
> levering van alle bekende PC-software zoals WordPerfect 5.0,

Dbase IV, Lotus 123, Ventura evenals zelfstudiesoftware.
> PC supplies zoals diskettes (3M) en printlinten voor diverse merken.
Wij staan garant voor nauwgezette begeleiding na aanschaf van
artikelen uit ons assortiment.

RCL is tevens IBM agent voor de systemen 36 en AS/400 en opereert
tevens als sèrviceburo.
Reken Centrum Limburg bv
Steenbergstraat 42
Steenbergstraat 5
tel. 045-424040/413741
BIJ R C L KOMT SERVICE OP DE EERSTEPLAATS

\\^ BEGROTE BEER
STER PROGRAMMA'S

SSNNSS IKAUTOMATISEER
nqv-ll MET GROTE BEER___________ _ . , -__. I j

rrr Stichting Centra voor Arbeidsmarktgerichte Scholing I
5^7 LEREND WERKEN VOOR JE TOEKOMST I
f\ f— % # p-* a a r% — verkoopmedewerker m/v J-GEVRAAGD- «?;,tr_.r ._.._._-* i

HTT-7 TT^mi Volg met behoud van je bP^ 7 hITHOME^^^ \
fc Ben je werkloos uitkering onze Homed T ervaring en vergVoot of de Centrale v i

f en zou je m wmkelopleidmg hiermee mijn kans op p'Sistratieve _. i
eenwmkel J een baan > Ad? "Sdriiven (CAO) \

willen werken ) WtrEd^S-rftlWr^^ A\\ Oefenbeanjv^ \ i

rihoekrl SLEIDING liiyiii \wssr_z—»-
-* Leuk afwisselend WrLEIUIMU... 1 CAO: mevrouw n

lissen,
winkelwerk ' MIJN ERVARING... . 1 \ Heenen: mevrouw J. <*

* Omgang met mensen 1 dag Winkel-vaktheone . k.flaaaK^ifl„i„„ 1 HOMEU n« ,27 Knubben,
* Een gold vervolg oP 1 dag praktijk-winkel - -clZtlTrZr \o^ulo^tm^tfeeK

\\\\. mijn vooropleiding 1 daa bedrijfsaerichte Goederenbeheer 1 H?So500, toestel^! Ks. " Ervaring y ueuiiji&yeiiwi.e Verkoopervaring -I | 04490-ouou«.[K^—n training * Presentatie|K / 2 dagen werken in onze Tl IIMlEBI^/ M stage-winkels I ____________T7 ïflH_______i ___ÜII I UHiltn
B__E_-_-j~-^-_-B-H-_M---l /^^^^^^^^^^^^^m\ Heeft u interesse in het tuihvak?J \^ y / I Op een gemakkelijke wijze kunnen wij u eenr^ I I ( vakkundige opleiding aanbieden.

I ¥?', in,°r t̂l
7e^aanme,lln9KUnt U da9eliJkS tereCht °nZe Pr°iektleider: M" VAN DER HAAR' oSinï^llh£?vr^ vor^S-jaar zal duren.H Deelnemen is geheel gratis, mits u een uitkeringVoor meer informatie kunt u onderstaande bon invullen en opsturen naar: heeft.

St. SCAS, Nobelstraat 14A, 6411 EM Heerlen " Nadere inlichtingen en aanmeldingen:
I — ' ' 1 Do hppr W Wirk

BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON St SCAS Xandparka
Naam: , Postcode + woonplaats: Europaweg-Zuid 401

6374 XP Landgraaf.
Adres: Wenst ml. over: Tel. 045-324444

-_?

_£_T EEN GRENZELOOS TALENAANBOP
SSÜ VOOR GRENSLOOS LIMBURG
Italiaans Vele niveaugroepen, beginners, iets gevorderden, gevorderden, perfectioneerde-*

Kom voor een vrijblijvend gesprek naar de VOORLICHTINGSAVONDEN
» U bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur <

Maandag 4 september engels Waar zijn de voorlichtingsavonden?
Dinsdag 5 september FRANS, ITALIAANS - - .. .:
Woensdag 6 september SPAANS en DUITS lVlaU_.ltSpa].k la, Geleen
Cursusinformatie: * IV_ uur per week op één avond/dagdeel ±40 lesweken

* Veel aandacht voor spreken

* Gratis gebruik van talenpraktikum

* Laag cursusgeld: één taal ’ 185,—
twee talen ’ 230-
-gevorderden ’ 300-
Italiaans ’440,-

-* LESSEN in Geleen. Sittard

Open Leercentrum: Parklaan 4, 6131 KG Sittard
Infolijn 04490-90475 gOPENbLEERCENTRUIM

■uu mtÊmoWM

«" 1J_J dlXJu

fm INhUKMAIICA OPLEIDINGEN
te: Heerlen, Maastricht, Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen, Arnhe^

- Praktijkdiploma Informatica P.D.I.
(met o.a. tekstverwerken/MS-DOS/DBASE-III) ~- Basisdiploma A.M.8.1. 88(HEO, HEI, HE2 +bv HS4'-Kantoorautomatisering (HS4)-Datacommunicatie en netwerken (HP6)■ Voor meer informatie

nevenstaande bon onge-
frankeerd opsturen naar: dhrVrnw/mej: . opl: y

C.C.O. Antwoordnummer 33 adres- " to, s
6400 VC Heerlen Ie

of bel 045-717600. woonpl: lft. _J>^



plaatsgevonden. Uit onvrede met
het - tijdelijk - verlaten van de
oorspronkelijke koers, pakten
ervaren medewerkers hun biezen.
Een enkelingzag zich gedwongen te
vertrekken. Zij zijn terughoudend
in hun verklaringen, maar kunnen
hun teleurstelling over het huidige
beleid nauwelijks verbergen.

Uit de kritiek die je nu hoort
spreekt de vrees dat met het
'binnenhalen' van mineure
activiteiten het imago van het

MECC afbreuk wordt gedaan. Het
centrum moest er toch zijn voor
evenementen van nationale en
internationale allure? Met
congressen die deskundigen uit alle
hoeken van de wereld naar
Maastricht trokken?

De start was niet slecht. Er zijn al
spraakmakende bijeenkomsten
geweest, zoals het PEN-congres
(van internationale schrijvers) in
meivan dit jaar. De directeurenvan
sociale diensten uit het hele land
kwamen naar Maastricht en de
makelaars waren er ook. Waarom
kozen zij Maastricht?

Ingewijden wijzen erop dat een
congrescentrum in het begin altijd
aantrekkingskracht heeft, gewoon
uit nieuwsgierigheid. De moeilijke
jaren moeten nog komen, als de
aardigheid ervan is. Dan moet ook
het MECC bewijzen wat het waard
is. Ex-werknemers waarschuwen er
echter voor dat juist in deze periode
van personeelswisselingen en
-inkrimping de werving van nieuwe
congressen een deuk heeft
opgelopen.

Ondertussen doen de met het
centrum verweven andere
activiteiten kennelijk geen slechte
zaken. Het handelscentrum
(verhuur van kantoren) is aan
uitbreiding toe en ook de
hoteldirectie beraadt zich over
aanbouw. Maar aan nieuwe banen
kan hier slechts van een bescheiden
bijdrage sprake zijn, in vergelijking
met de rooskleurige notities van
weleer.

„Als job heb ik het MECC gelukkig
niet meer nodig," eindigt de
briefschrijver uit Sittard zijn
verslagje. Woorden die
ongetwijfeld zijn opgeschreven in
het besef dat het de gangmakers
destijds te doen was om het
scheppen van de zo noodzakelijke
nieuwe banen. Het waren immers
jaren waarin bestrijding van de
werkloosheid in Limburg prioriteit
nummer één was.

Op het MECC rust een zware last.

han brinkman

ambitieuze project, dat jarenlang
voor de eerste steen was gelegd
onder de vuurlinie van kritiek heeft
gelegen? Kennelijk niet, want het
accepteren van dergelijke
evenementen heeft sterke
meningsverschillen over de
strategie van het MECC uitgelokt.

zouden nog eens 237 banen in de
omgeving vrij komen.

De plannen zijn later bijgesteld,
zodat de werkgelegenheid ook met
enkele honderden banen lager zou
uitkomen. Dan blijven er nog altijd
honderden banen 'te gaan. De
vraag rijst of die veronderstelling
nog reëel is.

Voorlopig ziet het er niet naar uit
dat de MECC-motor op toeren
komt. De kritiek op het project van

Bijstelling
Zuur is dit gegeven ook als je kijktnaar de toekomstverwachtingen,

die werden uitgesproken toen het
MECC nog op de tekentafel lag.
Destijds, in de beginjaren tachtig,
circuleerden hoopvolle cijfers over
de nieuwe banen die met de
geboorte van het congrescentrum
zouden worden gecreëerd. Zelfs na
bijstelling door externe
deskundigen zoals het Nederlands
Economisch Instituut, bleven nog
altijd 960 directe arbeidsplaatsen
over voor wat toen het Maastricht
Euro Centre werd genoemd. Door
de uitstraling naar andere bedrijven

'Als Aken valt, valt de CDU'

de eeuw is nog steeds niet
verstomd. Dat geldt ook, misschien
met name, voor de aanpak
waarvoor de huidige directie
gekozen heeft. Aankondigingen
van rommelmarkten,
auto-occasionsshows, popconcerten
en pasar salams sieren in grote
letters de gevel van de
tentoonstellingshallen. Er wordt
geen enkele kans onbenut gelaten
om de financiële resultaten te
verbeteren.
Is dat het doel geweest van dit

Onvrede
Dat blijkt vooral uit de relatief vele
personeelswisselingen die de
afgelopen jaren hebben

" Dieter
Schinzel (linksj,
voorzitter van de
SPD in de stad
Aken en Jürgen
Linden, nu nog
burgemeester en
straks na de
gemeenteraadsver
kiezingen
mogelijk
Oberbïirger-
meister.

Foto
LINSSEN

plaatsen, hoofdzakelijk aan de rand
van de stad, maar ook in de city.

De SPD zegt zich 'ook te zullen in-
spannen voor de werklozen en uit-
keringsgerechtigden. Schinzel :
„Wij zijn principieel van opvatting
dat de stad voor zinvolle tewerkstel-
ling moet zorgen in plaats van
steeds meer geld voor inactiviteit uit
te geven." Schinzel ziet ook wel iets
in arbeidsbemiddelingover de
Euregionale grenzen heen.
De gemeenteraad van Aken telt 59
leden: 30 CDU'ers, 23 SPD'ers en
zes Groenen. Als de voorspellingen
uitkomen, ligt het voor de hand dat
Aken de komende jarente maken
krijgt met een coalitie van SPD en
Groenen. Te samen vormen zij dan
immers een stabiele meerderheid
van 54 procent.

Dieter Schinzel kondigt alvast aan
dat zijn partij zich in de toekomst
uitgesproken vrouwvriendelijk zal
presenteren. Nu maken drie vrou-
wen deel uit van de 'rode' fractie.
Dat worden er straks zeker negen.
Vrouwen laten zich al niet onbe-
tuigd in het Akense SPD-bestuur.
Dat telt 15 leden, zeven van hen zijn
vrouwelijk.
In de visie van Schinzel vormen de
Republikeinen in Aken geen reëel
gevaar. Bij de Euroverkiezingen
van juni bleef de partij van oud-
SS'er Schönhuber onder devijf pro-
cent, in Aken kwam zij niet verder
dan 3,4 procent.

Schinzel benadrukt het gematigde
karakter van de Akense bevolking.
Hij zegt: „Aken was voor en tijdens
de Tweede Wereldoorlog al geen
echt bastion van de nazi's. Ik geloof
dat dit ook verband houdt met de
ligging van de stad in de onmiddel-
lijke nabijheid van de grens met
België en Nederland. De mensen
hier zijn nooit zo ontvankelijk ge-
weest voor nazi-parolen als eldersin
Duitsland."

Uiteraard spelen bij de naderende
gemeenteraadsverkiezingen ook
nationale aspecten eenrol van bete-
kenis, zoals mogelijk het uitrange-
ren van de secretaris-generaal van
de CDU, Heiner Geissler, door
kanselier Kohl, welke beslissing
door menig prominente christende-
moicraat sterk bekritiseerd is.

Over welgeteld 29 dagenvalt de be-
slissing. Dieter Schinzel: „Konrad
Adenauer zei eens: als de CDU
Aken verliest, gaat Duitsland voor
de CDU verloren. We zullen zien."

frits schils

CDU'er Kurt Malangré is
de langste tijd

Oberbürgermeister van
Aken geweest. Dat denkt
iedereen in de Domstad,
die zich onder het banier
van de SPD schaart. De
sociaaldemocratische

nieuwkomer staat al in de
startblokken. Hij heet

Jürgen Linden, is 'Öcher',
jurist en een van de
weinige Duitsers die

behalve Engels en Frans
zowaar nog Nederlands

spreekt.

Zondag 1 oktober moet het gebeu-en. Dan worden in Noordrijnland-
"estfalen gemeenteraadsverkiezin-gen gehouden. Het onderzoeksbu-eau Infas heeft in de tweede weekVan augustus de electorale barome-
erstand in twaalf steden van de

aic<itstbevolkte deelstaat opgeno-
jrien- In Aken werd een 'represen-
atieve doorsnee' van 600 personen

°?or middel van telefonische inter-
views aan de tand gevoeld. Het re-
ultaat: een ware politieke aardver-
chuiving. Na veertig jaarin de ge-

meenteraad de dienst uitgemaakt te
"ebben, dreigt voor de CDU een af-sang. Infas becijfert dat de SPD 44
Procent van de stemmen krijgt- 6,8
Procent meer dan bij de gemeente-raadsverkiezingen van 1984. De
riristendemocraten komen niet
erder dan 38 procent, hetgeen in
ergelijking met vijf jaar geledeneen aderlating van 11,2 procent be-

kent. Volgens de peiling consoli-eren de Groenen hun positie met'uprocent en blijft de liberale FDP
ederom onder de vijf-procent-

Ook de Republikeinen
v
an Franz Schönhuber strandenoor de deur naar de raadszaal.
Jiooguit drie procent zit er voor de
Keps' in.

s 'eter Schinzel, voorzitter van de
Hr_> i n Aken, tevens lid van de ge-

meenteraad, ook nog Europarle-mentariër en van 1972 tot 1976 deperste rechtstreeks gekozen Akense
rD-afgevaardigde in de Bonds-
.aê. is uiteraard in zn nopjes overe voorspelde doorbraak van zijn
prtij in het traditionele CDU-bas-'°n. Toch waarschuwt hij voor. Verdreven optimisme. „Belangrijk,S' zegt hij, „Dat wij weten in wel-e richting de trend gaat. Er hebben
'en in de laatste vijf jaar duidelijk
erkenbare gedragsveranderingen

bouw van nieuwe woningen uitge-
geven. De CDU gaat er nog steeds
van uit dat dit vraagstuk op de vrije
markt geregeld wordt. De SPD wil
een verruiming van het aanbod te-
gen draaglijke prijzen."

„Heeft Aken zich kandidaat gesteld
voor de vestiging van het Europese
Milieubureau. Waar het om gaat is
dat nieuwe ontwikkelingen produk-
tionsreif gemaakt worden." Schin-
zel beweert dat de CDU 't op dit
punt heeft laten afweten.

"Onder het motto 'DasKonzept, das
stimmt. Jürgen Linden und die
SPD', sommen de sociaaldemocra-
ten twaalf argumenten op om op de
SPD te stemmen. Het accent ligt
daarbij op zaken als wonen, milieu,
verkeer, werk en de reeds gememo-
reerde economische planning in alle
windrichtingen.

Schinzel: „De stad Aken heeft het
laatste jaarniet een D-mark aan de

eraten draait Schinzel de (propa-
gandistische) kraan wijd open. „De
voornaamste reden voor de Ake-
naar om nu op de SPD te stemmen,
is dat de CDU einfach verbraucht
is," zegt hij, "ingedut." Voor een
deel wijt hij dat aan de onontkoom-
bare slijtage. „Er gaan geen impul-
sen meer van uit. Urgente vraag-
stukken krijgen onvoldoende aan-
dacht; sterker nog, er wordt geen
enkel initiatief meer ontplooid."

onder de bevolkingvan Aken voor-,
gedaan. Het kritische engagement
van de burgerij met de stedelijke
problematiek wint terrein."

De CDU beoordeelt de enquêtere-
sultaten uiteraard anders. In de
Aachener Nachrichten komt partij-
voorzitter Leo Frings aan het
woord. „Ik til niet al te zwaar aan
zulke prognoses. De verkiezingen
in Berlijn en voor Europa hebben
aangetoond dat de demoscopen er
behoorlijk naast zaten. Ik heb goe-
de hoop dat wij in elk geval een be-
ter resultaat boeken dan voor de
CDU in de peiling voorspeld
wordt."

In zijn kritiek op de christendemo-

Ook voor Jürgen Linden, nu nog
'gewoon' burgemeester, weegt het
lokale woningprobleem zwaar. In
zijn hoedanigheid van voorzitter
van de bond die voor de belangen
van de huurders opkomt, verklaart
hij „dat het wonen in Aken weer
een grondrecht moet worden." Mo-
menteel zijn 5000 mensen op zoek
naar een betaalbaar dak boven hun
hoofd.

Schinzel: „De SPD heeft tal van
ideeën voor een herstructurering
aangedragen, maar die zijn stelsel-
matig door de CDU geblokkeerd
met het argument: de auto hoort
voor de deur." In de aanpak die de
SPD voor ogen staat, genieten
straks de voetgangers voorrang.
Daarna komen de fietsers, dan het
stedelijke openbaar vervoer en ten
slotte de auto's." Het plein voor het
raadhuis blijft straks uitsluitend
voorbehouden aan voetgangers.

Voorts beloven de sociaaldemocra-
ten een eind te maken aan de par-
keerellende in de doorgaans hope-
loos verstopte stad. Gedacht wordt
aan de aanleg van nieuwe parkeer-

Schinzel vindt het belangrijk dat in
de Euregio Maas-Rijn, waar een
uniek internationaal potentieel aan
technologie en research aanwezig
is, een gemeenschappelijk econo-
misch concept van de grond komt.
„Niet voor niets," voert hij aan, Heet hangijzer is ook het verkeer

Haalt het 'project van de eeuw'
het einde van de eeuw?
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„Destijds, toen ik
werkloos was, had ik graag

in zon bedrijf willen
werken. Achteraf ben ik
niet ongelukkig, als ik

hoor en lees dat er geen
duizend mensen aan de

slag zijn gekomen. Maar
slechts veertig en daarvan

moeten er nu ook nog eens
zeven gaan verkassen."

Een citaat uit een brief van een
"nwoner uit Sittard, geschrevennaar aanleiding van de
Personeelsinkrimping bij het
Maastrichts Expositie- enCongres-Centrum (MECC). Vorig
jaar opende dit centrum zijn deuren
°P de Maastrichtse nieuwbouwwijk
Kandwyck. Een fantastisch
complex, althansvan binnen, dat de
ruimte biedt voor het aantrekkenvan congressen en andere
evenementen naar de Limburgsehoofdstad. Extra personeel werd
binnengehaald om de zaak verder
°P de rails te zetten - het MECCz°u immers een economische motorv°or Maastricht en verre omgeving
worden.

Hoewel van meet af rekening is
gehouden met aanloopverliezen in
de exploitatie van het tegen de 200
""'joen gulden kostende complex,
Kwamen de cijfers over het eerste
Jaar in het nieuwe gebouw toch
"jard aan: een exploitatietekort vandik negen miljoen gulden.

Minus de bijdrage van de gemeenteMaastricht blijft het MECC noga'tijd met zon drie miljoen gulden
verlies zitten. Aan de eerste ingreepk«n het nieuwe MECC niet
ontkomen: er stonden zeven
Werknemers teveel op de loonlijst,ten bescheiden ingreep, maar voorde betrokkenen toch een stoottegen het zere been.

" Een
luchtfoto
van het
MECC.

Foto
STUDIOPRESS

Limburgs dagblad vrijuit



Limburgs Dagblad Zaterdag 2 september 1989 " 46

i Opleidingsaanbod

O Informatica
MS-DOS, Lotusl23, DbasellM-,
tekstverwerken, kennismaking met
de PC, Desktop Publishing, net-

-2 werken, datacommunicatie, prak-
tijkdiploma informatica (PDI),
AMBI-opleidingen

Bedrijfsopleidingen
Opleidingen op maat voor bedrij-
ven en instellingen

Economie en administratie
ft basisdiploma boekhouden, prak-

"^ tijkdiploma boekhouden, moderne
bedrijfsadministratie, SPD, notu-

O leren, middenstandsdiploma, com-
puterboekhouden

Marketing en Management
Nima a en b, middle management
opleidingen

mm Voor meer informatie of aan-
melden bel (045) 7121Ü6 of

ém^ 712856

Ui

2L
UI

Opleidingsaanbod
W| Talen
gm^^ nederlands, engels, frans, italiaans,[ spaans, pools, russisch, in-

donesich, zweeds, nieuw grieks.
I Alle opleidingen voor beginners

en gevorderden

Kunst en Kuituur
j^ Kunstgeschiedenis, technieken in

de kunst, tuinkunst, kunsthistorie,
geschiedenis van het theater

Algemeen oriënterende cursus-
sen

immm binnenhuisarchitectuur, genealo-
gie, beleggen, huidverzorging, cal-
ligrafie, etaleren en decoreren,

* origami, bridge, spreekvaardig-
heid, constructief denken, om-

mmm gangsvormen en etiquete

Ontspanning en meditatie

Otai chi chuan, taoistische training,
autogene training, yoga, ontspan-
ningsgymnastiek, slapen kun je
leren

Excursies en reizen
Voor meer informatie of aan-
melden, bel (045) 712106 of
712856

HEERLEN

OPLEIDINGSINSTITUUT

J „DE THERMEN"
Raadhuisplein IS HeertenSLSL-Z Telefoon: 045-713717

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

Ë~
Ik zoek het hogerop
JM)_ï;;.'>;
aiJDEBEDKUFSHOGESCHOOi.

-."-'* -■■*:%Xr-^*- ■ ■' .']■■■ '■?**&&■■'?&£-■■.''.'■.*■■"■s?■: '.■■■: ■

| ln septembera.s. starten inSittard en Maastricht weervolgende |j
opleidingen

8 " Economisch administratieveopleidingen

— Basiskennis boekhouden— Praklijkdiploma Boekhouden— Modernebedrijfsadministratie (MBA)— DeelcertifïcatenSPD-lenll

" Dagopleidingen (Tilburg en Eindhoven.
— Deelcertificaten SPD

i— ModulenAvond-Heao

" Avond Heao Tilburg, Studiesteunpunl Siltard/Maastricht

— Bedrijfseconomische richting— Commercieel economischerichting

Door de modulaireopzet is gelijktijdige studievoor de Avond-
Heao enSPD/NIMA mogelijk.

*. *_ m
fll STUDIEVOORLICHTING

WOENSDAG6en 20septembermhet^gebouw PABO
Beukenboomweg 24 te Sittard, lijd 18.00- 20.00 uur

lilt Voomadere informatie en gratis prospectus kunt Ucontact

opnemen met Uwstudieleider,
Dhr. F. Urselmann,telo77- 510111.
Tijdenskantooruren: secretariaat tel.013- 368645.

BEDRIJFSHOGESCHOOL |^ \ St. Josephstraal 135, |
5017 GGTilburg. ||

Notaris J.E.M, van Putte vraagt voor zo
spoedig mogelijk een

administratief medewerker m/v
Uitsluitend schriftelijke sollicitatiesworden binnen 10
dagen ingewachtpp het postadres vftn genoemde
notaris, postbus 31015, 6370 AA Landgraaf.

Op korte termijn gevraagd voor apotheek
Bleijerhcide-Nulland

ENERGIEKE
APOTHEKERS-
ASSISTENTE M/V
Uw telefonische, dan wel schriftelijke
reactie richten aan:
drs. A.J. Latour, apotheker
Bleijerheiderstr. 52,
6462 AL Kerkrade
045-460923

232-120

CONVENT TRANSPORT BV
Maastricht Airport
zoekt voor z.s.m. een ervaren

internationaal chauffeur
(met aanhangwagen-ervaring)

voor lijndienst-verkeernaar
West-Duitsland.

Uw schriftelijke sollicitatie aan:

CONVENT TRANSPORT BV
Postbus 39,

232521 6236 ZG Maastricht Airport

I

Alliance Frangaise des Pays-Bas*
|^A Section Heerlen

Wilt u graag (beter) Frans leren?
Denk aan Europa 1992!
sluit u dan aan bij de

Alliance Frangaise.
Onze cursussen Frans worden
gegeven op 5 niveaus en beginnen 5
september.

Het cursusgeld bedraagt ’ 175- tot
’225,-.
De lessen worden gegeven in Heerlen
en Oirsbeek.

Als cursist kunt u ook deelnemen aan
onze soirees culturelles:
lezingen en diapresentaties in het
Frans over diverse onderwerpen,
conversatie-avonden.

Inlichtingen/aanmelding: mevr. B.
Koppers-Arnoult-Crapotte, tel.
04492-1704 b.g.g. mevr. M.
Brouns-Heuts, tel. 045-717787.
Informatie-avond maandag 4
september
BARON Hotel, Wilhelminaplein 17,
Heerlen. 229153

#5^ VERKEERS-
®^ SCHOOL

„ZUID-LIMBURG"
- Start medio september een nieuwe cursus voor

RIJ-INSTRUCTEUR/TRICE
te Kerkrade/Heerlen

- U hebt de mogelijkheid om binnen een jaar aan de slag
te kunnen als part-time instructeur of zelfs een eigen
autorijschool te beginnen (geen vooropleiding vereist).

- Wij leiden op voor de officiële staatsexamens (alle
categorieën).

- Mogelijkheid voor avond- en dagcursussen.
- Vakbekwame docenten!
- Gespreide betaling mogelijk.

Op aanvraag zenden wij u gratis
een informatiepakket

=J| landbouw en visserij

vraagt t.b.v. het Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau een

1e medewerker (V/m)
plv. sectiechef bij de sectie zuivel

Het Voedselvoorzieningsin-en verkoop- administratie en administratieve
EEEEEEEEE bureau (V.1.8.) is in het kader van deE.G.- organisatie;
==______= marktordening belast met de uitvoering " goede contactuele vaardigheden;

van de interventiemaatregelen in de agra- - kennis van de moderne talen;
rische sector voor wat betreft uitvoering - enigekennis van automatisering;

' van regelingen inzake de aan- en verkoop, - goede schriftelijkeen mondelinge
het beheer en de opslag van interventie- uitdrukkingsvaardigheid.

ssssss?uitvoeren m diverse «-r-* Hoensbroek (9emeen,e

===== Tevens verzorgt het V.1.8. de aankoop van Heerlen)-
voedselhulp en agrarische grondstoffen Salaris: max. f 4.757,- bruto per maand.
voor ontwikkelingslanden in het kader ~ . , . . .__,,, ~~<van de ontwikkelingssamenwerking. Een psychologisch onderzoeklen deel

====== a uitmaken van de selectieprocedure.

===== ? .„11--. ~-„ .-.„^„i; „„ .«.„. Telefonische inlichtingenkunnen worden
'SS^iiSiÏÏ fl ' ingewonnen bij de heerA.LA. Smeets,- oSfenTnri'c!!teJnne

enuitwerken van de £°^S^ Vlees)'on<*"

===L administratieve organisatie; 045-238383, toestel 261.
===e=e " instruerenvan medewerkers en Schriftelijke sollicitatiesonder vermelding===== verstrekken van opdrachten; van vacaturenummer E-2810.1.1.3 binnen- informatieverstrekking aan derden; 14 dagenna verschijning van ditblad,■ is verantwoordelijk voor het onderhoud richten aan Voedselvoorzieningsin-en
====== en de juistewerking van de geautomati- verkoopbureau, t.a.v. stafafdeling

seerde systemen binnen de sectie. Personeelszaken en Opleidingen,
_E___________E „ Postbus960,6430AZ Hoensbroek.====== Vereist:======= - HBO-niveau (bij voorkeur HEAO met Bij gelijke geschiktheidzal de voorkeur
====== ervaring of SPD I en II); gegeven worden aan vrouwelijke
==== ■ ruime kennis op het gebiedvan (bedrijfs) kandidaten.

leerlingstelsel
JPLf./siiii^_ INFORMATICA, economische en administratieve■ 'tl.l;:;W!lPl beroepsopleidingen >A
Igigl EEN VAK VOOR JOU! i^^nf^H|

rt___T____JJ) Stichting i__ïffiP_3S?_w l! .sB*'%Hi-ÏSW IrfS Praktijkopleiding . -rTrTrrrrWr^ '1 v^SMI
l(_J I Samenwerkingsverband Als je geïnteresseerd bent in inlormatica en jebent gemotiveerd voor. (__=__ P—°J| / Bedrijven en een carrière in de automatiseringswereld, volg dan een van de nieuwe>S —~y Overheidsinstellingen erkende informatiseringsopleidingen van de stichting ECABO— —' Limburg (Leerlingstelsel economische en administratieve beroepsopleidingen).

1. Applicatiegebruiker In deze opleidingen gaat het om een eenjarige
De AG-opleiding is een primaire opleiding voor deeltijd-dagopleiding in het kader van het
(beginnende) administratieve medewerkers, die in leerlingwezen, waarin praktijk en theorie worden
hun beroep gebruik moeten maken van moderne gecombineerd. Het theoriegedeelte wordt

i informatiesystemen. Met name een verzorgd door scholen voor Deeltijd-KMBO en
tekstverwerkingspakket neemt daarbij een Streekscholen voor beroepsbegeleidend
centrale plaats in, terwijl andere pakketten onderwijs. Het praktijkgedeelte wordt gedeeltelijk
(database-, boekhoud- en spreadsheetpakketten) uitgevoerd binnen een beschermende
op eenvoudig gebruikersniveau beheerst worden. praktijkomgeving en gedeeltelijk binnen een
Vereiste vooropleiding: stageplaats in de reële beroepspraktijk. De- LBO-diploma met minimaal 2 vakken op opleidingen zijn in principe bedoeld voor jongeren

C-niveau, waaronder tenminste Nederlands; tot 27 jaar en onder bepaalde voorwaarden- MAVO-diploma; kosteloos.- cursisten met een gelijkwaardig niveau.
Het theoriegedeelte wordt verzorgd door Het praktijkgedeelte wordt verzorgd door:
SSBO-Heerlen de stichting PSBO-Limburg
Rector Driessenweg 8, 6411 GS Heerlen, tel. (Stichting Praktijkopleiding
045-718990 Samenwerkingsverband Bedrijven en
KMBO-Roermond Overheidsinstellingen Limburg), Nieuwstraat 116, II
Jagerstraat 6, 6040 KB Roermond, tel. 04750-24845 6431 KW Hoensbroek, tel. 045-213001.

De ca. 100 bij de stichting PSBO-Limburg
2. Applicatie-ontwikkelaar aangesloten bedrijven, verspreid over geheel
De AO-opleiding is een tertiaire opleiding voor Limburg, verzorgen als Gemeenschappelijke
informatiserirtgsmedewerkers. In deze opleiding Opleidingsaktiviteit de praktijkopleiding van de
leer je o.a. applicaties te ontwikkelen met behulp leerlingen bij de eigen bedrijven.
van standaard software-pakketten.
Vereiste vooropleiding: pc sCAS
- diploma MBO, HAVO of VWO met een of (Stichting Centra voor Arbeidsmarktgerichte

meer exacte vakken; Scholing), Nobelstraat 14A, 6411 EM Heerlen, tel.- ECABO-diploma Applicatiebeheerder met 045-715220. Zij verzorgt te Heerlen, Sittard en *
wiskunde1; Venlo gedurende de eerste 6 maanden de- ECABO-opleidmgen Administratief praktijkopleiding bij de HOMED-oefenbedrijven.
Medewerker Overheid-voortgezet;- cursussen met een gelijkwaardig niveau. HrIffPfIPIIQIIPPfIfffP'YPIVIfPPffIPPH

Het theoriegedeelte wordt verzorgd door ___TTi_rir?Hraïirffl
KMBO-Maastricht MHHi*|iMimiy^ijiAgmMiiH
Bemelerg'rubbe 15, 6226 NK Maastricht, tel. Bl_i.i"-M.<TÏÏfI
043-624331 232023 mmm_________________-___________________________________■ j

[SI INVbSTEREN IN UW TOEKOMST!!
Informatica-opleidingen te: Heerlen, Maastricht, Eindhoven, Den Bosch, Nijmegen. I
Praktijkdiploma Informatica P.D.I (met 0.a.: tekstverwerken/MS-DOS/DBASE-lll) - Basisdiploma A.M.8.1. I
88 (HEO, HEI, HE2 + by. HS4) - Kantoorautomatisering (HS4) - Datacommunicatie en netwerken (HP6)i

PV Voor meer informatie onderstaande bon ongefrankeerd opsturen naar:m
uM C.C.O. Antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen of bel 045-717600.

dhr_rnw./rnej.: opl.: I
I adres: tel.: I

-^
woonpl.: lft.: '. I
223949

In de eerste week van oktober-start in de dependance Voskuilenwea127 te Heerlen de y

PRIMAIRE OPLEIDING I
DIPLOMA BAKE-OFF I

BAKKER I
De opleiding is bestemd voor medewerk(sters) in de brood- en
banketbakkerij, alsook voor bake-off verzorgend personeel in de
levensmiddelenhandel, de supermarkten, lunchrooms, snackbars,
koffieshops, croissanterieën e.d.
Deze all-round opleiding leidt op tot het landelijk erkend diploma
van de SVEB.
Duur van de. opleiding: 1 jaar.
Voor toelating gelden geen speciale eisen.

—^L^k Inlichtingen en aanmelden:
mm J| J^ Tel. 045-71 8990 of 045-712368

fl f*} STREEKSCHOOL VOOR1 BEROEPSBEGELEIDEND
ONDERWIJS HEERLEN 'Rector Driessenweg 8 - 641 1 GZ - Tel. 045-718990

of stuur onderstaande bon op onder Antwoordnr. 5, 6400 VB Heerlen
(zonder postzegel). .

K

Naam:
Adres:
Poste, en woonpl.:
Telefoon:
Ik ben geïnteresseerd in de opleiding Bake-OffStuur mij daarom alle informatie en een aanmeldingsformulier. 22971»

■ J i ml

AA VREEMDE TALEN
l I IJ Engels, Frans
V " W/, Spaans, Italiaans, Duits

Het grootste instituut voor het leren van vreemde talen verzorgt:
ft Dag- en avondcursussen in alle ft Duits voor buitenlanders.

vreemde talen. . "_ ""
_ l ,Laat u uitvoerig informeren, het is

ft Individueel onderwijs en de moeite waard.
mini-groepen. Wij hebben tijd voor u.

ft Bedrijfsonderwijs. I Talen, en vakschool
ft OP 120 Vertaalbureau(Crash-programma)
ft Taalcursussen in het buitenland. _
ft Bijlessen voor scholieren (-m |V^|m#^| §f%

Vakantiecursussen. W ■■ ■■■■ IMUO
ft Opleiding en bijscholing in

beroepen waar u met vreemde Markf 29.31 5]QO Aachen .talen te maken hebt. Telefoon: 09.49.241.20560

________________________________________________________^

ASSISTENT-CONTROLLER/MARKETING
Locatie: Zuid-Limburg Salaris: ’ 65 - 80.000,=

Onze cliënte is een groeiende produktie-onderneming in de electronica-industrie met een omzet van 200 miljoen gulden. Wegens "
interne promotie ontstaat thans de vacature van Assistent-Controller/Marketing die rechtstreeks zal rapporteren aan de Controller.

Het takenpakket bestaat uit: De geschikte kandidaat heeft:

" mede opstellen jaarrekening " opleidingSPD, HEAO-BE of gelijkwaardig

" samenstellen van maandrapportages " leeftijd van 26 - 32 jaar

" analyse van de financiële en marketing resultaten " minimaal drie jaarrelevante bedrijfservaring

" administratieve organisatie en controleprocedures " goede kennis van geautomatiseerde informatiesystemen

" opstellen van marketingbudgetten " goede kennis van de Engelse taal

De onderneming biedt de succesvolle kandidaat een interessante funktie met goede carrière-mogelijkheden.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen kontakt opnemen met Peter jeurissen, telefoon 040-433735, of hun curriculum vitae sturen naar a

Michael Page International, Begijnenhof 35, 5611 EK Eindhoven onder vermelding van referentienummer PJ/361.

fSÊTS^ Michael Page International I
Specialists in Finance Recruitment________ ____ H Amsterdam - Eindhoven - Brussels - London - Lyon - Paris - Sydney

mmmmmmf

1 1 M -^Bejaardencentrum Dr. Ackenshuis
6271 CZ Gulpen - Willem Beekmanstraat 2 - Tel. 04450-1^
Binnen de Civiele Dienst ontstaat per 1 oktober 1989
een vacature voor:

zelfstandig werkend instellingskok
50% dienstverband
Functie-eisen:
Diploma Instellingskok
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform
CAO-bejaardentehuizen.
Nadere inlichtingen omtrent deze functie kunnen
worden ingewonnen bij het Hoofd Civiele Dienst, dhr.
J. van Schijndel.
Sollicitaties dienen binnen 14 dagen na het
verschijnen van deze advertentie gericht te wordenI aan de Direkteur a.i., dhr. J.M.G. Silvertand. r£p
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1 Drie jaarkwaliteitsgarantie f _____ _____ /*\ \ Il mm ***■£ mm ___^T^_r " 1 ________ / i_T\\l 1// 2. Veilig aanbetalen 9^ s_fcl ■Vl *^ I-v
\U U / 3. Onpartijdigebehandeling J mmmT^A^ml I__ B/ '

.WAARBORG WngesChi"en k^ j^X I [jÉ E^ ’ \
I Woudhey meubelen kon niet wachten V^^^^viJ^Br r II tot de grenzen opengaan! f II Profiteer dus nu al van de \wW \ II laagste prijs in Europa. iP^B^^^ \ II Een complete slaapkamer, inclusief: II bedombouw, 2 verstelbare bodems, \ I
I 2 RAWI matrassen met mint stretch, .^^^^^^B^^BÉ II 2 bedtafeltjes. In alpine-wit. I
I 180x200cm 749*- 140x200 cm I
I Koop nooit voordat U Woudhey heeft bezochte I

geopend: ★ grote keuze in modieuze meubelen, * gratis thuis bezorgen
ma. 13.00-18.00 uur slaap-en tienerhamers ★ hostenloze opslag tot ruim 1 jaar van bij ons
di. tlm vr. 09.00-18.00 uur ft 3 jaar garantie op constructie gekochte meubels
za. 09.00-17.00 uur ft altijd de laagsteprijzen (prijsgarantie) ft grote eigen parkeerruimte
donderdagavond koopavond ft eigen servicedienst ft geen kooppasje nodig (iedereen welkom)

C*"""ra/^X /AmmA __É___\ /^ x" 1 1 *2è«
/? =±^l // /^_B _____\ *_-£__!§£_ f l \ C-, II k!f^ //sittard x^kmA _^__^ maastricht f V\ [I

N^^^du........... '' f Industriestraat 37 /^^ É^\ Fort vVillemweg 14 | ]) =fd I
I J r' .„ ',--=: I "handelscentrum /^^W^^^^^K^s I _Ü^^^^_^_L\ Wijk 19 "indus,rie- ( J »Ho*k Hand«la*lraat -I / AmmkW WEW MEW f mk^k, w _r ______B II _________ v ______B m A^m^L \ *_■-_„'___ L ml V \

*■
_____LJrI . L i.d..*ri..i,.«t I hpraprwpo" /_________ W_ w/ ______ 1 B T_■ l_B F ___ W ________\ lerrcin bosscherveld / -_.. \\J r"I NN^ te1.04490913977 /^^j^üi" Wil L_«^_MV' °43'2'69^-*_l/l SV^ I

Sv*^tf^-^__^«»rd Noord Ho.Vlon * | __^^Üj f^^ï^^T __■ |*— j -^SST" "~

Limbricht /^m^Lm ___^^____É_H __________^^G ............Nl. V^>n f 11 Bom richting /^LW __B____i__7 _____^H __________\ ~"^^~H | rrr _=^= = '
,
* -w-.^^^^^^^ iM_k __HI

ROSENTHAL-SANSSOUCI
NU EXTRA VOORDELIG GEPRIJSD

* I 6-persoons koffie- en eerserives,
B^ mÊ I 34-delig

*\ W^kv I 6-persoons koffie- en eetservies,
B jjj^L I 34-delig

2 rs^ **" *

9fSMgfl| I 9-persoons koffie- en eetservies,
I 46-delig

VINCKEN-MEISTERS-PASCH
Oranje Nassaustraat 24 Heerlen. 045-713966

. (maandag 4 september is onze zaak gesloten)

B Wegens goed gedrag hoeft
B ni no9 maar zes maandenWT te gaan en It hij vrij!

1^ Totdat een wraakzuchtige
gevangenisdirecteur hem

Wp voorgoed wil opsluiten.

t*> ■_______-_-_-------------.---------■

__ __H___

UITNODIGING
Graag nodigen wij u uit om gedurende de
consumentenbeurs op 7, 8, 9 en 10 september as. in het
Sportcentrum VOUERSHOF in Geleen de komplete reeks
INBOUWHAARDEN, OPENHAARDINZETTEN,
HOUTKOLENKACHELS te komen bezichtigen.

Tevens ziet u de nieuwste serie KOMPLETE SCHOUWEN
met als PRIMEUR voor Nederland de "ELAN".

Een schouw met een glazen deur, welke geheel omhoog
geschoven kan worden.

Ook kunt u profiteren van onze beurskortingen.
Voor geïnteresseerden zijn gratis toegangsbewijzen af te
halen, dagelijksvóór 10.00 uur in onze showroom.

fcy mr~*-~mx~- #"*~#* De tt-achelspecia.aly.aaK■'mmm. mCjmmm.mCj%\. K|ujs 28 Geleg-,, 04490-40785

_PQ \ '''''mÊitöii ____^f____i:' :^_PP^9 \

"% \è_____\^^\\V \ 3^-i—-"'"^

. <söjll^ i,<_\ra^ _■mi s\ov-sv ■

BOWLING & PARTYCENTRUM
HOEVE DE AAR

Een schitterende zomer is bijna voorbij. Nu gaat de tijd aanbreken om in
de herfst en de wintermaanden een gezellige bezigheid te hebben.
Bowling- en Party Centrum Hoeve de Aarbiedt u de gelegenheidom
sportief bezig te zijn en daarnaast ontspannen te dineren. Zowel met uw
familie als ook met uwpersoneelsvereniging.
Wij hebben voor u:

16 bowling-banen * Europees restaurant „De paardestal"
* Aziatisch restaurant „Teo's paradise" * Eigen parkeerterrein
* 7 dagen per week geopend

I * SPECIALE AANBIEDING * I
Zaterdagavond bowlen van 23.00 tot 01.00 uur.

Normale prijs ’ 60,-. UW PRIJS f 44-
-(alleen in september en alleen tussen 23.00 en 1.00 uur op zaterdag).

Welterlaan 45,6419 CN Heerlen,
A telefoon: 045 - 714432 J\

1 KIJK EN I
1 VERGELIJK!!
B Het hele jaar door de laagste prijzen
B I Viscose bedrukt n j-n

nieuwste dessins «f. «JU p.mtr.

M Jogging in div. kwal. 6.50 p.mtr. K
J Voering topkwaliteit 3.95 p.mtr

B Ribfluweel bedrukt en uni _i _* qj-
voor vestjes, broeken en rokken lO.ïfw p.mtr.

M Jeans wash out en gebleekt 12.95 p.mtr. \mM Gordijncoupons aen W
b.v. voor zolder garage of tent __iüU p.mtr. B

Ve/e winterstoffen voorradig K4 alles 150 cm breed. B

# ■______?_fc*Crl_ jift(j l *-^ » KERKRADE - tel. 416974
u^mumWÊ W/%1! Spekholzerheide - Akerstraat 65
«W^fl iSiSwV venlo - ROERMOND - s I
M jfc^yj^STIPHOUT - HELMOND B

Dagblad



Zeventig jaar
franciscaan,
tachtig jaar
in het fruit I n 1949 werd Victor Pen-

nings 44 jaar jong in de Sit-
tardse gemeenteraad geko-
zen. Minder dan 200 stem-
men waren er nodig om Vic-
tor volksvertegenwoordiger
van het toen ongeveer 20.000
zielen tellende Sittard te ma-
ken. Nu veertig jaar later zit
hij nog even vast als toender-
tijd op en in zijn zetel. Een
Nederlands en Europees re-
cord, dat het in zich heeft om
nog vele malen gebroken te
worden... 'Vickske' zoals de
1,65 meter hoge politicus
liefkozend wordt genoemd,
viert feest en gaat vervolgens
weer over tot de orde van de
dag. Het feest, dat eerst ge-
pland was op zijn..B4ste ver-
jaardag, is verschoven naar
vrijdag 8 september vanwege
de kamerverkiezingen van
aanstaande woensdag.

" Nederlands
oudste
raadslid
heeft nog
tijd voor
zijn bloemen

Foto
PETER

ROOZEN

Een broertje dood
aan lege zakken
rechtzettenze voldragen. Er kwam dan wel vijftien

hectoliter van één boom.

Ander verschil is dat er vroeger niet
werd gespoten. Het ene jaarzaten de
bomen dan ook vol rupsen, het andere
jaarbleef je ervan verschoond. De na-
tuur herstelt zichzelf, heette het. Ik
spuit zo min mogelijk. Veel last hebben
we dit jaarvan Monilia - een schim-
melziekte."

rie. In 1942 werd het klooster door
Duitsers bezet. Cyprianus vond toen
onderdak in Weert dat sedert 1853 het
hoofdklooster van de Franciscanen in
Nederland was. Omdat de broeders
van het (Duitse) Franciscanenklooster
in Vlodrop onder de wapenen waren
geroepen, deed de (Duitse) gardiaan
voor nuis-, tuin- en keukenwerk een
beroep op de (Nederlandse) provin-
ciaal. Cyprianus zag er na de bevrijding
'foute' confraters gaan en kinderen van
'foute' Nederlanders komen. Ze zou-
den worden heropgevoed.

door

Verscheidene onderstammen dragen
nog de littekens van de vorst die in
1985 de Triomphe de Vienne velde -
een groene tot bronskleurige hand-
peer. Ook staat er nog één Juttepeer.
„De boom moet kort bij de 100 zijn.
Hij werd onthoofd, omdat hij zo hoog
was. Toen ik hem in 1942 plukte, moest
ik de fruitladder aan een kerkladder
vastbinden om in de top te kunnen ko-
men. Jutteperen hebben een fijne, zoe-
te smaak. Vooral joden waren er gek
op. Daarom worden ze ook wel joden-
peren genoemd."

door

’ doorrob peters J

nadert. Niet zelden duiken zij tijdelijk
onder, uit angst voor een langdurig, ge-
peperd onderhoud en ongelijk, want
zelfs de beste rekenwonders bijten in
het stof.

Victor Pennings denkt dus niet aan op-
houden, al heeft hij het verleden week
wel even moeilijk gehad toen wethou-
der mr Sjra Houtakkers met wie hij al
vele jarenoptrekt aankondigde te stop-
pen. Het besluit van de 62-jarige ont-
lokte de 84-jarige een goedmoedig:
'nog zon jong broekje... en dan al
stoppen. Victor laat het aan 'Hem van
daarboven' over hoelang hij nog mee-
kan in het Sittardse politeke circus.

Op 21 maart staat Pennings' naam on-
getwijfeld weer op nummer dertig van
de grote plaatselijke lijst Nieuw Sit-
tard. „Ik fungeer zoals al vele jaren
weer als lijstduwer," zegt hij beschei-
den. Te bescheiden natuurlijk, want al
tientallen jaren staat hij aan de top en
in de toptien van de Sittardse stem-
mentrekkers. Vier jaar geleden met
nog bijna achthonderd voorkeurstem-
men....

Toegegeven, in Algemeen Beschaafd
Nederlands maakt de uitdrukking 'lege
zakken rechtzetten' weinig los. Duide-
lijk anders wordt het wanneer Victor
Pennings zijn 'laeg zèk rechzette' te
hooi en te gras hanteert om zijn visie
opbestuurlijke en politieke zaken luid-
keels aan den volke kenbaar te maken.
Raadsnestor Pennings schuwt ook na
veertig jaar de gesel der kritiek niet en
vooral goochelaars met cijfers moeten
van goeden huize komen, om in zijn
ogeï. enigszins genade te vinden. Vie.
Pennings in zijn werkkamer, bedolven
onderpapieren die zonder uitzonde-
ring in de kantlijn zijn volgekriebeld
met onleesbare hiërogliefen, zegt meer
tot zichzelf: „Ik had in mijn speech
eens flink willen uitpakken, maar op
aanraden van de familie... je weet wel,
heb ik alles weer verscheurd. Tot drie-
maal toe. Nu staat alles keurig op pa-
pier..."

Pennings wil er 8 september dus ge-
woon een feestdag van maken. Kool en
geit sparen, geen verwijten, geen ge-
krakeel, geen lege zakken... Is Vie.
Pennings dan toch aan het afbouwen?
Hij zegt: „Niks van dat alles. Ik erger
me over een aantal zaken permanent,
zoals het gehannes met het gemeente-
lijke grondbedrijf en het bijschrijven
rente - trouwens, burgemeester Ton-
naer is een handige sodemieter. Dat
zijn zaken die ik blijf zeggen, daar blijf
ik op hameren omdat ik die gevaarlijk
vind." Pennings is een wandelende re-
kenmachine. Hij rekent zo rap dat
sindseen jaar of tien niemand meer de
moeite neemt zijn becijferingen na te
rekenen of probeert de ratelende tel-
machine te stoppen. Respect voor de
ouderdom, voor de langdurige loop-
baan en de kennis van zaken. Hoe iang
nog? Vie Pennings haalt de schouders
op, zet de echte vuilniszakken buiten
en stapt op zijn fiets richting stadskan-
toor. Al sinds jaaren dag kijken amb-
tenaren daarmet angst en beven uit de
slechtgewassen ramen wanneer Victor

’ jan van lieshout J Lekkerste peer vindt Cyprianus nog al-
tijd de Conference; lekkerste appel de
Goudrenet oftewel de Schone van Bos-
koop. Een apart aroma heeft ook de
Cox's Orange Pippin - met Boskoop en
Golden Delicious decennialang de
Grote Drie in het vaderlandse appelas-
sortiment. Er is volgens hem geen be-
tere zomerappel dan de James Grieve
en geen betere bewaarappel dan de
Lombarts Calville. Toch zal hetLomb-
arts-laantje plaats moeten maken voor
Elstar en Jonagold. Cyprianus leerde
die beauty's kennen tijdens excursies
die hij als lidvan de Nederlandse Fruit-
telers Organisatie maakte.

Een boomgaard biedt jaarrond werk.
Zeker bij een 6-urige werkdag; de kof-
fie- en theepauzes daarbij inbegrepen.
Om zes uur is het voor Cyprianus dag.
Na hetkoorgebed en de mis ontbijt hij.
De ramenas bij de boterham smaakt
hem nog even goed als in de fleur van
zijn leven. „Tuinworst noemden we de
groente." Na het middagmaal doet Cy-
prianus een dutje. De recreatie na het
avondmaal besteedt hij grotendeels
aan geestelijke lezing. De tv-ontspan-
ning blijft beperkt tot het Journaal en
de Sport.

Morgen zal de jubilaris 'Studio. Sport'
moeten missen. Het feest begint met
een plechtige heilige mis. Concelebrant
is zijn jongere broer Nico die deken
van Enschedé was. Of Johan uit

jaarfranciscaan. Op 12 okto-
ber wordt de volgeling van
Franciscus van Assisi 93. „Zo
iemand moet je toch niet
meer op een fiets of op een
ladder laten klimmen," vin-
den confraters. Toch gaat
broeder Cyprianus op de fiets
- in Franciscaans habijt, 'zo-
als de paus het wil' - op zie-
kenbezoek en beklimt hij op
sandalen of in zevenmijls-
laarzen de lange ladders. -Be-
gin deze week nog voerde hij
op een wankel keukentrapje
de laatste zomersnoei in een
laantje Lombarts Calville uit.
Eind deze week gordde hij
zijn plukschort om voor een
eerste pluk sterappelen. „Tot
het te laat is," konkelden
confraters in koor.

Ook het gezag van zijn lijfarts leed
schipbreuk. „Ik had een versleten
heup. Volgens de dokter zou ik moeten
worden geopereerd. In de rolstoel ging
ik naar Kevelaer. Ik was er daags vóór
de paus. Ik beloofde Maria openlijk
bekend te zullen maken, als ik zou wor-
den genezen. En zie: ik loop weer. Ik
heb de pastoor van Kevelaer over de
wonderbaarlijke genezing geschreven.
Ofschoon een gedegen katholiek, lach-
te de dokter erom. Geloven is een ga-
ve."

Met zijn gaanstok tilt broeder Cypria-
nus rotte vruchten uit de boom. „Het
fruit is dit jaar uitzonderlijk groot. De
zwaarbeladen takken van de hoog-
stambomen moeten dan ook worden
gestut; net als vroeger thuis," borstelt
broeder Cyprianus jeugdherinneringen
op.

Toon van Dijk werd in Wijk bij Duur-
stede geboren. Zijn vader had in het
Kromme Rijngebied een gemengd be-
drijf: een melkerij met een stuk of
25/30 koeien en een boomgaard van 8
ha, voor die dagen een groot bedrijf.
Er moest daarom worden aangepakt.
Toon was de vijfde in de rij. Zijn moe-
der overleed in het kraambed van haar
tiende kind. Johanwerd door een tante
groot gebracht. Hij was slager in
Utrecht, toen hij naar Australië emi-
greerde. Hij is thans vader van dertien
kinderen.

Toon van Dijk verkoos het celibaat.
Franciscanen uit Woerden hadden hem
tijdens hun missies voor de orde ge-
wonnen. Zijn biechtvader beproefde
de roeping. Ga eerst maar eens in mili-
taire dienst, was zijn raad. „In Leeu-
warden werd ik tot zandhaas opgeleid.
Afgericht ging ik naar het veldleger in
Ede. Ik kreeg een jaar landbouwver-
lof. Maar in maart 1917 hadden ze
meer weer te pakken. De vijand dreig-
de."

Eerst op 3 september 1919 trad Toon
van Dijk bij de Franciscanen in. Het
liefst was hij priester geworden, maar
omdat hij bijna 23 was en zijn middel-
bare studies nog zou moeten maken,
werd hij broeder. Hij koos Cyprianus
als zijn kloosternaam. Cyprianus was
in de derde eeuw na Christus bisschop
van Carthago die paus Cornelius be-
moedigende brieven schreef.

Zijn noviciaat in Alverna begon broe-
der Cyprianus eerst eind 1923, nadat
hij drie jaartuin en boomgaard van het
Franciscanenklooster in Maastricht
had onderhouden. Geprofest ging Cy-
prianus naar Megen, vanwaaruit de
Franciscanen ten tijde van de Refor-
matie als marskramers over het Land
van Maas en Waal uitzwermden. Tien
jaar was hij er hovenier. Katwijk aan
Zee was zijn volgende statie. De Fran-
ciscanen hadden er een klein semina-

weer terug te keren in de arena. Hij
praat niet meer over het verleden
waarin bij heel wat verkiezingen Sit-
tard op zijn kop stond. „Tot tweemaal
toe was ik geroepen om wethouder te
worden, maar beide malen lichtte poli-
tieke tegenstanders me beentje," zegt
Pennings mijmerend om vervolgens
verrassend er aan toe te voegen: „Toch
krijgt oud-wethouder Sjir Schrijen ook
een uitnodiging voor het feest."

Het toeval wil dat de zoon van die poli-
ticus uit de jarenzestig nu recht tegen-
over Pennings in de CDA-banken zit..-
Vie Pennings is ook even 60 jaar lid van
de Unie BLHP. Hij was er al bij toen
die nog Beambtenorganisatie van
Mijnbeamten heette. Victor Pennings
heeft al heel wat huldigingen onder-
gaan: 30 jaar raadslid, 40 jaar mijnbe-
ambte, 60 jaarvakbondslid. De opzich-
ter op de Staatsmijn Maurits was ook
nog even zestien jaar ringlid en ver-
trouwensman van de ondernemings-
raad. Vertrouwensman voor honder-
den is hij gebleven en dat heeft in de
loop van de jaren menigeen geen win-
deieren gelegd, want Victor Pennings
stond en staat bekend als handig...

In 1979 hing al een Ridderorde 'waar
heb ik die ook alweer' op zijn buik, in
1984 was er de zilveren erepenning van
de stad Sittard en het wachten is even
wat Sjaak Tonnaer nu voor hem in het
vat heeft.

Plaatselijk rommelde Victor in zijn
jonge jaren graag in het voetbalwereld-
je, waar historische gevechten tussen
de Boys en VVS werden geleverd. Vie
stond ook aan de basis van Sittardia,
maar toen die club fuseerde met Fortu-
na in Geleen was Victor 'verdwenen
Hij stond aan de basis van de sport-
raad, die toevallig dit jaar het zilveren
bestaan herdenkt en zo lopen heel vee'
lijnen in het moderne Sittard via de
kleine Pennings. Zijn laatste inzet was
de Forellenvijver in het park. Dit kar-
wei samen met zijn te vroeg gestorpoh'
tieke vriend Jantje Remmers uit Mun-
stergeleen. „Om hem te eren zal ik de
politieke aspiraties van diens zoon echt
ondersteunen," zegt Victor Pennings-
Want feest of geen feest: Pennings is en
blijft een politiek dier tot zijn laatste
snik en de laatste 'lege zak' die recht-
gezet moet wojden... Victor Pennings
een levende legende, een levend stand"
beeld in Sittard.

Nieuw Sittard, zegt hij zelf.

Het geheim van Victor Pennings en
zijn eeuwige energie is moeilijk te
doorgronden. Weliswaar heeft hij een
kwart eeuw geleden afscheid genomen
van de geliefde sigaar (volgens kenners
leek hij in die jaren op Churchill),
maar voor het overige neemt Victor
weinig reserve in acht. Bij Nico Meerts
in café de Beierpöl neemt hij al jaren
de ereplaats in, weet het soms toch
straffe tempo goed te volgen en slaat
zeldeneen soepvan het huis of een niet
na te maken gehaktbal af. „Een kilo of
wat te dik," schat hij zelf optimistisch.
Zijn rondborstigheid is inmiddels zijn
handelsmerk bij vooral ouderen Sittar-
denaren die met belastingpapieren en
woonproblemen de weg naar de Oda-
singel weten te vinden.

Victor Pennings is en vooral was een
politieke vos, die het spel in achterka-
mers en morsige cafézaaltjes beter ken-
de dan wie ook en ook-bij benoemin-
gen van gemeentesecretarissen, verde-
ling van woningen (hij zorgde dat ge-
meentewoningen aan bewoners wer-
den verkocht) zijn rol speelde. Via
plaatselijke groeperingen als KDP, Sit-
tard 70 en Nieuw Sittard wist hij steeds

In 1946 werd hij overgeplaatst naar ,
Watersley in Sittard, waar Francisca-
nen van Thüringen hun klein seminarie
hadden gehad. Er werden in die dagen'
Nederlandse priesterstudenten opge-
leid. Pas in 1950 was broeder Cypria-
nus terug in Katwijk dat in 1964 als
klein seminariewerd gesloten. Ook an-
dere humaniora gingen dicht.

Broeder Cyprianus vindt het jammer
dat de orde in Nederland geen aanwas
meer krijgt. „Uitsterven doen we
niet," bezweert hij tijdens de theepau-
ze het doemdenken van zijn confraters.
In Megen zijn nog twee mannen in op-
leiding. De een is 44, de ander 22.

Het klooster in Weert is sinds 1973 be-
jaardenhuis. De gemiddelde leeftijd
van de 53 paters en broeders is 74. Met
92 is broeder Cyprianus de oudste. Hij
verschilt 40 jaar met de jongste- broe-
der Nicolaas Janssen uit Wamel. Hij is
in tuin en boomgaard nu de baas. Cy-
prianus en broeder Cleophas Snoek uit
Willeskop, die voordien koster en
schoenmaker in Maastricht was, zijn
diens assistenten. Van Cleophas en
Klaas hoeft 'Cyp' niet meer de ladder
op. Hij kan het echter niet laten. Cy-
prianus zit 80 jaar in het fruit.

geoogst. Eerst op hun twintigste waren

„Er is opmerkelijk verschii. Toen uit-
sluitend hoogstam; nu voornamelijk
laagstam. Het is een stuk makkelijker
werken. De bomen zijn ook eerder
vruchtbaar. Reeds in het tweede jaar
kun jeplukken. Een Goudrenet of Bel-
lefleur kon pas na 15 jaarworden

Australië overkomt, is nog een vraag-
teken. In ieder geval komen twee van
zijn dochters. Cyprianus heeft er daar-
om alles aan gedaan om de appels te la-
ten ogen als in het aards paradijs. "
„Eens kijken of zij er van af kunnen
blijven."
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# Broeder
Cyprianus (93)
in Franciscaans habijt
op de lange ladder
voor een eerste
pluk sterappelen.

Hmburgs dagblad j vrijuit



Limburgs WOONBLAD
Eerste Limburgse 'stolp'

verrijst in Landgraaf

|pen beetje verbaasd keken omstanders toe
Poe dinsdagmorgen in hoogtempo een huis
ferrees in Nieuwenhagen. Om half negen
js morgens lag er alleen nog maar een zes-
hoekige betonnen vloer, om half twee
l|.middags uur kon de voordeur al op slot.
pfiet veel later ging de kap erop. Ook de
'orrn van het de snel groeiende woning
3°gstte verwondering. Een driehoekig
Puntdak loopt door tot op de grond; de
[ftolpbungalow' heeft er zijn naam aan te
Fanken.

Twee dagen nodigvoor bouw karkas

" Het
stolpdak

is al
herkenbaar
vlak na het

begin van de
bouw...

...een dag
later is

de zaak
helemaal

dicht.
Foto's

FRANS
RADE

bruik op roeden

De kunststofrail is inmiddels ge-Uiteraard is er intussen flink

Al deze verschillende systemen
eisen ook weerverschillende ma-
nieren om de gordijnen te ver-
werken. Zo is de 'gestikte tunnel'
een mooie methode voor het ge-

De spandraad is terug De terugkeer van de nostalgie
heeft ook zijn effect gehad op de
gordijnen. Embrasses of op-
neemkoorden zijn heringetre-
den,'er zijn kooflijsten om de wij-
ze van ophangen van het gordijn
te maskeren en dergelijke. Ook
over dit onderwerp is veel te zien
en te horen op de Vakbeurs In-
terdecor, die van 17 tot en met 21
septemberwordt gehouden in de
Utrechtse Jaarbeurs.

heel verdrongen door de veel
sterkere aluminiumrail. Ze zijn
er zowel in blank als in wit.

Het is nog maar enkele tientallen
jaren geleden dat de gordijnspi-
raal het enige alternatief was
naast de houten roede voor het
ophangen van gordijnen. In de
loop van de jarenzestig en zeven-
tig zijn steeds fraaiere ophang-
systemen op de markt versche-
nen, die het oa. mogelijk maak-
ten gordijnen geruisloos te ope-
nen en te sluiten. Maar opeens is
de spandraad terug.

over nagedacht, en behalve de
traditionele staaldraad zijn er nu
allerlei soorten spanners en/of
steunen. Bovendien is de houten
roede ook volop terug. Ook me-
talen roeden zijn er de laatste ja--
ren, zoals van messing of nikkel.

Afwijkend woongedrag
vraagt om echt beleid

Congres in Rotterdam over probleemhuurdersOnder de titel 'Burenoverlast, van taboe tot beleid' is detitel van
een congres dat op 21 september in Rotterdam wordt gehouden.
In elke gemeente is wel eenaantal probleemgevallen bekend, van
mensen die keer op keer onverdraaglijk blijken te zijn voor hun
buren. Nog maar enkele maanden geleden deed zich in Bergemn
op Zoom een opmerkelijk geval voor, waar enige opschudding
ontstond over plannen om 'onaangepaste' bewoners op aparte lo-
katies te huisvesten. Het is hoog tijd dat daairvoor een beleid
wordt opgesteld. Bij nader toezien blijken er buurten te zijn waar
'afwijkend, woongedrag' zo veelvuldig voorkomt, dat het eerder
een gevolg is van het slechte woonklimaat dan de oorzaak daar-
van.

, e Landgraafse woning is de eerste 'stolpbunga-
°W diein Limburg gebouwd wordt. In het westenn oosten van ons land staan al tientallen van dit
-°°rt huizen. Als het aan de Voerendaalsemakelaar
[ ans Erving ligt, zullen ze ook hier vaker in hetar>dschap opduiken. Voor de gemeenten Gulpen,

Heerlen en Übach bestaan al vergevor-
derde plannen. Per gemeente zullen - bij voldoen-
de belangstelling - niet meer dan vier stolpwonin-
»en gebouwd worden, om deexclusiviteit te bewa-ren.

Fc!? _ meest eenvoudige uitvoering*°st 175.000 gulden, waarbij nog
lnnn drag tussen de 60.000 en deuu.000 gulden geteld moet wordenoor de grond. De 'stolp' in Land-
maat hgt 0p een perceel van 620Vlerkante meter.
n Landgraaf waren er twee dagen,n vijf mannen nodig om het«outskelet van de bungalow, com-weet met ramen en deuren, binnen"wee dagen in elkaar te zetten.

Open dag
dag

L>e afwerking van het huis zal nog
j>Hgeveer zes weken vergen. Als al-es volgens plan van projectarchi-
*ct Rob Vandeberg verloopt, kun-
den nieuwsgierigen op een open
J}ag in oktober een kijkje nemen in4e 'stolp.

jagende week worden de drie°huine wanden met grijze dakpan-en bedekt. Op de hoekpunten van
"e drie vlakken wijkt het dak terug
v°or een giazen pui

°lgens makelaar Ernens is de wo-
dplB Vin.nen ruimer en lichter dane schuine wanden zouden doenVermoeden.
tl t ■et ideevoor de stolpwoningis min
jj rl?eer aigekeken van oude boer-
Q^F^yes in Drente, waarvan het dak
als k- °P de Srond doorloopt. Nets bij deze rustieke huisjes zorgen
sf Scnuine wanden voor een knusse

Past
6 schuine dakvlakken en toege-

ste isolatiemateriaal zorgen er-
VqT dat de woning energiezuinig is.gp^ens de makelaar bedragen de
Uon de stookkosten Per jaar
het kubieke meter, evenveel als.. verbruik in een klein apparte-

Ohi bungalow heeft niet alleen eenInvallend uiterlijk, ook de indeling
h e anders dan anders. Dit maakt
Sp!11 uitermate geschikt voor men-

die iets aparts zoeken.e Woonkamer heeft samen met de
!(jPer> keuken een oppervlakte van|j| vierkante meter. Vanuit de woon-
6erTer vn Je via een schuifpui het
|6^eeltelijk overdekte terras berei-

v£ ,de begane grond bevinden zich
\a

er een ruime slaapkamer, bad-
C^er' garderobe, toilet en bijkeu-

De slaaPkamer kan ook als
idat mer Sebruikt worden en in
'is p

geval kar» de badkamer (boven
ltr j.rn°g een) ook een andere functie
Ie» 6n' °ok is het m°geüJk omze twee ruimten te laten vervallenzo de woonkamer tot 80 vierkan-rr>eter te vergroten.

°I-p u p in de na^ voert naar een
(jj n hobbyruimte op de eerste ver-
sla IlB' Hier ziJn ook n°g twee
(j^Pkamers en een badkamer. In
vSUnt van de stolp' °P de tweede
*-ld ping* bevindt zich een kleine

tot consequentie heeft dat men-
sen die keurig in de pas lopen
vaak een flatje krijgen toegewe-
zen. „Dat is inderdaad onrecht-
vaardig, maar onvermijdelijk."

Hij prijst wethouder Bakx van
Bergen op Zoom, die in maart
van dit jaar bekend maakte on-
aangepaste huurders naar afgele-
gen woningen te willen verplaat-
sen. Dat wekte toen veel veront-
waardiging.Aquina: „Bakx heeft
een taboe doorbroken. We moe-
ten hier met elkaar eerlijk over
kunnen praten."

Directeur N. van Velzen van de
Nationale Woningraad, de ande-
re koepelorganisatie van corpo-
raties in ons land, zegt dat het
maar weinig voorkomt dat infor-
matie over nieuwe huurders
wordt ingewonnen. Dat dit zon*
der toestemming gebeurt, sluit
hij zelfs uit.

Volgens het NVH is het zonder
toestemming navraag doen over
huurders in strijd met de wet op
de persoonsregistratie, die op 1
januari van kracht wordt. Het
verbond heeft het ministerievan
volkshuisvesting gevraagd maat-
regelen te nemen om de corpora-
ties „weer op het rechte pad te
krijgen."

Rotstuinopen

vice-voorzitter van de Bouwver-
eniging St Servatius in Maas-
tricht.

Aquina reageert op een beschul-
diging van het Nederlands Ver-
bond van Huurders (NVH), dat
op grond van een eigen onder-
zoek onder 49 corporaties stelt
dat een kwart van de corporaties
informatie inwint over het ge-
drag van nieuwe huurders. In 75
procent van de gevallen zou dat
zonder toestemming van de
huurder gebeuren.

Aquina meent dat de cijfers die
de NVH geeft te hoog zijnT maar
ontkent de genoemde praktijk
allerminst. „Ik denk dat in enke-
le procenten van de gevallen om
informatie wordt gevraagd bij de
vorige verhuurder. Hoe vaak dat
zonder toestemming gebeurt
weet ik niet. Ik vind het correct

orde komen. Valt een rechtvaar-
dige woningverdeling te rijmen
met erkenning van uiteenlopen-
de woonculturen? Mogen zitten-
de huurders een rol spelen bij de
woningtoewijzing? Welke mid-
delen zijn effectief en toelaatbaar
bij het corrigeren van ongewenst
woongedrag? Is voor hardnekki-
ge probleemgevallen een bevre-
digend beleid denkbaar? Zijn er
nieuwe beleidsinstrumenten no-
dig voor de bestrijding van leef-
baarheidsproblemen?

Gesproken zal oa. worden door
J. de Boer, directeur van de Ge-
meentelijke Sociale Dienst in
Leeuwarden, drs G. Aquina, di-
recteur van de NCIV-koepel voor
woningcorporaties, N. van Vel-
zen, directeur van de Nationale;
Woningraad en M. Jammers,

Het congres wordt georgani-
seerd door de Stuurgroep Expe-
rimenten Volkshuisvesting, de
Nationale Woningraad en de
NCIV-koepel voor woningcorpo-
raties.

Verwachte deelnemers zijn (so-
ciale) verhuurders, gemeenten,
huurders, politie, buurt- en maat-
schappelijkwerk. Een forum van
bewoners zal het hele congres
volgen en van kanttekeningen
voorzien.

Het is de vraag hoe het plaat-
singsbeleid van gemeenten en
verhuurders leefbaarheidspro-
blemen kan helpen voorkomen
en waar mogelijk oplossen.

Tijdens het congres zal een aan-
tal klemmende vragen aan de

Corporaties doen geregeld na-
vraag over het verleden van een
nieuwe huurder bij diens vorige
verhuurder. Dit gebeurt zowel
uit vrees voor wanbetaling als
om te voorkomen dat de huurder
overlast zal bezorgen. Blijkt dat
er problemen verwacht kunnen
worden, dan wordt de nieuwe
huurder in een woning geplaatst
waar hij minder kwaad kan.

Dat zei desgevraagd directeur G.
Aquina van het Nederlands
Christelijk Instituut voor Volks-
huisvesting (NCIV), een koepel-
organisatie van corporaties,
heeft dat donderdag bevestigd.

om wel mededeling aan de huur-
der te doen."

Mocht blijken dat van een nieu-
we huurder overlast te verwach-
ten is, dan wordt er 'een oplos-
sing gezocht die aansluit bij
diens mogelijkheden', aldus
Aquina.

„Je kunt bijvoorbeeld een woon-
wagenbewoner niet in een flat
plaatsen, die moetje een huis ge-
ven met veel ruimte om zich
heen. Dat is hij gewend. Boven-
dien hebben woonwagenbewo-
ners een hechte familieband, dus
die krijgen veel bezoek. Daar
moet jerekening mee houden."

Aquina geeft toe dat dit beleid

Va ildaag en morgen is de rotstuinBer Schlangen in MaastrichtJPer geopend voor publiek. Op het{^re s Ambyerstraat Noord 73 in
?icKStricht is de unieke tuin te be-
ig htigen, en wel vandaag van 14 tot
Va Uur en morgen van 10 tot 12 en
dn k tot uur' M°rSenzijn er ookbonsais van mej. J. Schultz.

Stulpje
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Waterbedden weer
sterk verbeterd

Het waterbed roept
nog altijd associaties
op met waterpijpen
en flower-power. En
uiteraard met ramp-
spoed, ontstaan door
overstroming als ge-
volg van doorboring.
Maar de fabrikanten
van deze bedden,
aangesloten bij de
Nederlandse Vereni-
ging van Waterbed-
specialisten, hebben
intussen niet stil ge-
zeten en de nodige
verbeteringen aan-
gebracht. Het is nu
zelfs mogelijk een
waterbed aan te
schaffen dat totaal
niet meer tot zee-
ziekte als gevolg van
zware deining aan-
leiding geeft (Er zijn
mensen die dat juist
het mooie van het
waterbed vonden.

Vandaar dat je ook
nog altijd deinende
bedden kunt krij-
gen.) Het feit dat wa-
terbedden van het
merk Topflex nog al-
tijd met een 'repara-
tiesetje' doet trou-
wens het ergste ver-
moeden ten aanzien
van het overstro-
mingsaspect. Top-
flex wijst echter op
het feit dat zij vinyl
gebruikt dat dikker
is dan dat van andere
fabrikanten, en bo-
vendien versterkte
hoeken heeft.

Stroom gebruikt een
waterbed trouwens
ook: het water moet
immers op tempera-
tuur gehouden wor-
den en het gaat niet
aan dat mensen die
een waterbed heb-
ben en toch van een
frisse slaapkamer
houden plotseling
tot de ontdekking
komen dat hun
nachtleger zich om-
gevormd heeft tot
een ijsbaan.

Nieuw in deze we-
reld is intus.sen het
watermatras, dat ge-
heel in een polyether
bak ligt die tevens
dient als zitrand.

De prijzen van de
hier genoemde wa-
terbedden variëren
tussen 1v95lv95 en 3295

gulden, en ze wor-
den verkocht door
de firma Aquadroom
in Zeist.

Vanaf 8 septembc
wordt in het schrift-
en schrijfmachine-
museum in Tilburg
een expositie gehou-
den onder de titel
'Werkend zitten', en
geeft, zoals de titel al
aanduidt, de visie
van ontwerpers op
de kantoorstoel.

Vragen als: is hoe-
verre is de visie van
ontwerpers bepaald
door een bepaalde
thematiek, welke
vrijheid kan de ont-
werper van een kan-
toorstoel zich ver-
oorloven, kunnen ze
het denken mover
werkend zitten beïn-
vloeden, welke rand-
voorwaarden wor-
den gesteld door de

Tentoonstelling
Werkend zitten

produktiemethoden
en de markt?

Bij deze thema's
heeft de samenstel-
lers vaa de tentoon-
stelling een aantal
kantoorstoelen ge-
zocht. Elke stoel
weerspiegelt een vi-
sie, een oplossing, en
of die traditioneel is
of vernieuwend. Wat
zij willen aantonen is
dat ondanks alle
randvoorwaarden
een kantoorstoel er
niet altijd hetzelfde
uit hoeft te zien.

Door variatie in ma-
terialen, produktie-
methoden en de in-
dividualiteit van de
ontwerper en veran-
derende ideeën over
de functie van -de
kantoorstoel ont-
staan zeer verschil-
loende beelden.

De tentoonstelling,
die tot en met 23 ok-
tober duurt, wordt
gesponsord door een
aantal fabrikanten
van kantoormeube-
len.
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Onroerend goed te huur gevraagd

Gez. omgeving Sittard-Ge-
leen app./WONING, huur ca.
’7OO,- 04490-44061/51866
Te huur gevr. EENGEZINS-
WONING, 4 slpks in Zuid-
Limburg. Richtpr. ca.
’7OO,- p.mnd. 045-444641.
Te h. gevr. WONING met
garage. Opknappen geen
bezwaar. Beroep metselaar.
Tel. 04493-4415.
Te huur gevr. woning met 3
slpks. en zolder, liefst grote
tuin in VALKENBURG of
omq. Tel. 085-233415.

Te huur gevr. WOONHUIS
in omgeving Sittard. Tel.
04492-2861.
Te h. gevr. APPARTEMENT
in C.-Heerlen of Bekkerveld.
Tel. 04746-1940.
Te huur gevr. VILLA, land-
huis of boerderij vrij gelegen
geschikt voor privéclub Re-
akties br.o.nr. B-1837, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Te h. gevr. WOONHUIS
voor echtp. zonder kind. ca.
’BOO,-. Tel. 045-753101.

Onroerend goed te huur aangeboden

Te huur
aangeboden in centrum van HOENSBROEK,

in goede staat verkerende bijzonder

Grote
Boyenwoning

MET APARTE OPGANG
Eerste verdieping: hal, toilet, grote living(10 x 4,5), volledig

ingerichte keuken, twee slaapkamers, plat dak.
Tweede verdieping: 5 slaapkamers, 2 badkamers.

Gescheiden gasmeters.

Direkt beschikbaar
Bel voor meer informatie tijdens kantooruren 04754-78888
(Huurprijs ’ 800,- per maand, excl. gas, water, electriciteit)
Wegens omstandigh. zeer
spoedig te huur aangeb.
zeer goed lopende

Friture/
Snackbar.

even buiten centr. Heerlen
evt. met grote woning. Huur
’1.150,- per mnd. excl.
woning. Overname inventa-
ris ’ 72.000,-. Schrift, reac-
ties naar: Alexanderstr. 15,
6361 AN Nuth.
Te h. LOODS met oprit 225m2vloeropp., 150 m2ver-
dieping, 5 mtr. hoog. Ind:
kantoor en wc, ’ 1200,- p.
mnd. in Landgraaf. Tel. 045-
-314218/414188/318708.
Te huur zeer goedlopende
FRITURE te Hoensbroek,
weg. ziekte. Inv.overname
verplicht ’ 70.000,- mcl.
voorraden. Lage huurpr.
Br.o.nr. B-1807 LD Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
KERKRADE-Bleyerheide te
h. nette rustige etagewoning
geschikt voor echtp. of al-
leenst. ’BOO,- mcl. stook/
serv.kosten. 04490-48180.
Te huur geh. gerenoveerde
TUSSENWONING te Lin-
denheuvel. 04490-48670.
WINKELPAND te h. Schar-
nerweg 12, Maastricht. Te
bevr. 043-210518.
Te h. gemeub. KAMER op
goede stand te Heerlen-
Noord. Tel. 045-221832,
vrijdag na 18.00 uur.
Te huur CAFÉ met zaal met
overname. Br. o.nr. B-1853
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Te h. aangeb. 2-kamer
WONING met badk., eigen
opgang, veel privacy, om-

?ev. Heerlen-Hoensbroek.
el. 045-241588.

Te huur aangeb. HORECA-
PAND zeer goede ligging in
M.-Limburg. Info. tel.
04740-2057.
Te h. excl. bar-club te
KERKRADE geh. inger.
Borg vereist. Br.o.nr.
B-1878 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Omg. Beek luxe 1 a 2 pers.
gemeub. BEN.APP. tot ca.
mei 1990. 04490-79545.
MAASEIK België, rustig gel.
mooie app., vrij uitzicht, 2-
of 3 slpks., va. ’ 500,- p.
mnd. Tel. 076-653377, Bel-
gie 09-3211566918.

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 h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoft, zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’95,- p.w. all-in.
Inl. na 19 u. 045-223482.
Te huur HEERLEN-Nrd.
500 m 2winkelruimte, voor
vele doeleinden geschikt,
plm. ’ 50,- per m2, per jr.
Tel. 04459-1665.
Te h. WINKELRUIMTE plm.
40 m2met onderkeldering.
Heerenweg 246 Heerlen, na
18.00 uur. 045-710384.
Kamers te huur met volpen-
sion te HOENSBROEK. Tel.
045-214804.
Te h. Kerkrade-West AP-
PARTEMENT; woonk., dou-
che, w.c, berging, 3 slpks.,

’ 630,- excl. 045-440887.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
v.a. 15-09 gr. app. te h. bij
centrum KERKRADE met
alle comfort, en evt. met
huursubs. Inl. 045-461870
of 452269
Klimmen te huur klein AP-
PARTEMENT all-in ’500,-.
045-753207
ROERMOND, te huur kan-
toorruimte, Willem 2-singel
33A, beg.gr. Ind.: hal, div.
vertrekken, toilet en keuken.
Huurpr. ’1.150,- p.mnd.
all-in. Aanv. 1 jan. 1990.
Voor ml. tel. 04750-10185
tijdens kantooruren.
Te h. oudere Boerenwoning,
gem. SUSTEREN (moet
opgeknapt worden). Br.o.nr.
B-1877 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Te huur WOONKAMER,
eetkamer, 2 slpks., wc, keu-
ken, douche, c.v., tel.- en tv-
aansl., huursubs., evt. gara-
ge. Tel. 045-310706.
Te huur DIEPVRIESRUIM-
TE 750 m3. Tel. 045-
-463456
Te huur OPSLAGRUIMTE
50 m3, Tel. 045-463456.
OPSLAGTERREIN, gele-
gen te Hoensbroek afgeras-
terd, goed bereikbaar en
verhard. Opdeelbaar in ka-
vels van 250 tot 1000 m2.
Tel. 045-210715.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.
IllP—lll^_%
VQD LPM- VAN DE PAS tu\r MAKELAAR/TAXATEUR O.G. ~~ m

Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

Te k. goedlopend CAFÉ met
boyenwoning en parkeerplaats te Hoensbroek. Het pand is

ook geschiet voor andere doeleinden., Te bevr. 045-422524 tijdens kantooruren

Hypotheken
Spaarhypotheek

Met goede voorwaarden.
Rente 20 jaarvast 8,7%, rente 10 jaarvast 8,3%

Annuiteithypotheek
Met goede voorwaarden. Rente vanaf 7,3%.

Levenshypotheek
Met goede condities.

Rente 10 jaarvast vanaf 7,6%, rente 20 jaarvast 8,4%
Omzetten van annuiteit naar spaarhypotheek mogelik tot
31-12-1989. Vraag een vrijbl. computervergelijking met

bruto- en netto maandlast.
Brugmans Hypotheken

Tev. bijkant. Centrale Volksbank, Lintjensstr. 10 Heerlen.
Tel. 045-420821.

Gentiaan, in Landgraaf, rand Hoefveld op
plm. 1.000 m2grond. Pr. ’ 298.000,- v.o.n. mcl. grond.

Hamar. Info tel. 045-210719.
Spaubeek

Voor de liefhebber. Boerenwoning, deels verbouwd, 2. kamers, keuken, bijkeuken, schuur, binnenplaats, cv.,. w.c, 3 slp.k's, douche, moestuin, 2 zolders, huiswei, toe-gangsweg, tot. opp. 1070 m2. Vr.pr. ’ 130.000,- .Bezicht. na telef. afspraak. 04493-1644.

Handelsterrein te koop
Zeer gunstig geleg. perceel 2700 m2, event. te vergr. tot

4500 m2, pr. ’ 65,- per m2, excl. BTW, ligging opkruispunt
van doorgaandewegen (De Vranck) br.o.nr. B-1883 L.D.,

Postbus 3100, 6401 DP, heerlen

Riemst (Vroen hoven)
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.

Genhout-Beek
Hogeweg 9 te k. vrijst. boerenwoning (opknapper) m. veel

bergruimte, schuur en stal (in prima st.) en erf.
Perceel:lloo m2. Rust. ligging.
Bezicht. heden van 11-15 uur.

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 o.g, Taxaties.
Hypotheek — Adviescentrum
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Kruisstr. Heerlen dubb. woonhuis
met 5 garages

Bovenhuis verhuurd:/ 16.800,- p.j. Kooppr.’ 270.000,-.
Antoniusweg

alleenst. woonh./kant.prakt.p. met gar./
3 park.pl. kooppr. ’ 275.000,-.

Kruisstr. geïsol. appartement
Ongewoon lage energiek. Kpr. ’ 85.000,-.
Te huur Valkenburgerweg

200 m2kantoorruimte a ’ 100,- per m2.
Vijgen Onroerend Goed, 711617

ltt_________________~-'-'-''-IH ■______»' ____.'*_. _^«-;
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Te k. in Heerlen, Waalhavenstr 2
nabij Douve Weien, luxe, gerenoveerde 2/1 kapwoning met

ruime garage, gas CV met EZ ketel, onder architectuur
aangelegde tuin op 430m2 eigen grond. Bouwjaar 1956.
Indeling: gang, voorraadkelder, toilet, woonkamer, half-

open eiken keuken met inbouwapparatuur.
1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad,

2e toilet en wastafel.
2e verd.:via vaste trap bereikbaar, 4e slaapkamer en

opberg-zolder.
Veel extra's zoals thermopane beglazing en hardhouten

kozijnen in alle vertrekken, tegelvloeren en sierpleister op
de begane grond, schuifpui naar het terras. Het geheel is

in prima staat van onderhoud.
Aanvaarding: spoedig. Prijs ’ 225.000,- k.k.

Tel. 045-424179.

Te koop
Vrijstaand landhuis

te Hoensbroek
Hommerterweg 230.

Ind. grote kamer met prachtige openhaard, eetkamer,
keuken, hal, w.e. zij-ingang welke thans dienst doet als

wachtkamer, en kantoor.
Eetkamer, keuken en zij-ingang zijn betegeld met antieke
plavuizen. Het geheel is in oud-Holl. style met veel oud
eiken. Kantoor kan als kamer gebr. worden. Verd.; 3 gr.

slpks., badk., gr. overloop. Op de grote, beschoten, zolder
met vaste trap is een manzardekamer. Het geheel is on-

derkelderd, welke als garage wordt gebruikt. In de aangel.
tuin staat tuinhuis welke als paardenstal dienst heeft ge-

daan. Tot. opp. 1000 m2, vr.pr. ’ 260.000,-k.k.
Bezichtiging alleen na afspraak.
Tel. 045-213312 of 04499-1278.

Kerkrade-Bleyerheide
Theresiastr. 78 halfvrijst. woonh. m. inp. garage, 3 slpks,

r.tuin, cv, gas, pr. ’ 150.000,- k.k. Aanv. direct.
Bouwterrein

Torenstraat Eygelshoven, oppervl. ca. 520 m2, pr. ’ 90,-
-p/m2. k.k. Laura en Vereeniging. Rimburgerweg 2

Eygelshoven. Tel. 045-352324.

Landgraaf
Gunstig gelegen zakenpand met ruime parkeerplaats. Ind.:
Part.: winkel 56 m2, kantoor 9 m2, magazijn 9 m2; 1e verd.:
verkoopruimte of kantoor 20 m2, toilet; 2e verd.: mogelijkh.

voor kantoorruimte ca. 25 m2. Prijs ’ 255.000,- k.k.
excl. BTW.

* modern pand
* geschikt voor winkel, kantoor, praktijkruimte

Tel. 045-312507.

Zaterdag 2 september open huis
van 14.00 - 16.00 uur.

ÜBACH OVER WORMS, Namiddagsche Driesen: half-
vrijst. en type vrijst. landhuizen. U-vorm. living ca. 42 m2mcl. open keuken. Inpand. berging. Inpand. bereikb. gar., 3
slaapk., badk. met ligb. en 2e toilet. Adres: Aan de Tichel,

kavel 3. Prijzen vanaf ’ 179.500 v.o.n.
Zondag 3 september open huis

van 14.00 - 16.00 uur.
HEERLEN-WELTEN: royaal halfvrijst. woonhuis met cv,
gar. en tuin. Perceelopp. ca. 315 m2, direct te betrekken.
Ind.: woonk. ca. 43 m2, keuken, 3 slaapk., luxe badk. met

.igb., ruime zolder, hardh. koz., thermopane beglazing,
spouw- en dakisolatie. Adres: Prof. van Ittersonstr. 200.Prijs ’ 197.990,-v.o.n.

NIEUWENHAGEN, Bachlaan 17: appartementen gelegen
nabij het nieuwe winkel- en bestuurscentrum van

Nieuwenhagen, Op de Kamp. Ind.: living ca. 32 m2(mcl.
keuken), 2 slaapk., badk. met ligbad, berging, loggia.

Prijs ’ 118.026,- v.o.n. (excl. max. subsidie ’ 50.000,-).
Netto maandlast ca. ’ 449,-.

Inl. Stienstra makelaardij bv
Tel. 045-712255.

Maastricht-Scharn
APPARTEMENT ’ 90.000,- XX

Met berging en balkon
Adelbert van Scharnlaan Flat H; op 1e etage. Indeling:

woonkamer, eetkamer, keuken, 2 slaapkamers en douche.
Heerlen-Centrum

WOONHUIS MET GARAGE ’ 125.000,- XX
Gouverneurstraat 181. Indeling: entree, aanbouwkeuken,

woonkamer (ca. 35 m2), 3 slaapkamers, badkamer, zolder.
Hoensbroek

WOONHUIS MET LOODS ’ 200.000,- XX
Bestaande uit: woonhuis: kelder, woonkamer, keuken 3

slaapkamers, douche, zolder met kamer,
kantoor-unit: kantoor- en kantineruimte en toilet/douche,
bedrijfsloods: ca. 200 m2met krachtstroom en smeerput.

Bedrijfspand met loods, kantoor
en appartement ’ 275.00,- kk.

Bestaande uit: kantoorpand: 3 kantoren, keuken, douche/
toilet. Appartement: woonkamer, keuken, badkamer, slaap

kamer en zolder.
Bedrijfsloodsen: 2 stuks ( ca. 77 m2en ca 260 m2)

Troost Onroerend Goed, Heerlen
Telefoon 045-717976.

\jyj viiyvit_/t_N__ ■■■jnuir

Te koop aangeboden
brood- en banketbakkerij
met woning, omg. Maastricht. Hoge winst!

Koopprijs ’395.000,- k.k. Reacties Br.o.nr. B-1823, LD,
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

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.

Nuth
Te huur kantoorruimte met ruime parkeergelegenheid.

Tel. 045-241415. Liefst na 18.00 uur.

NUTH
Pastorijstr. 7A, luxe APPARTEMENT, 2 verdiepingen bwj.

1982, woonk. 37 m2, keuken 13 m2, 3 slp.k's, badk. met
ligb., douche en 2e toilet, royale berging.
Vr.pr. ’ 127.500,- k.k. Tel. 045-244564.

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

raMakelaardij 0.g.,Taxaties, LIJ
Hypotheek -. Adviescentrum
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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.
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

Heerlen
W.vd. Grachtstr. 31.

Halfvrijst. woonhuis; woonk.
met parketvl. en openhaard,
eiken keuken, hal, garage, 3

slpks., badk. met ligbad,
zolder, hele pand voorz. van
rolluiken, ’179.000,- k.k.,
direct te aanv. 045-223445.

Uw woonhuis verkopen?
Geen verkoop, geen kosten.

BOPA O/G
045-324133.

Te koop Vrijst. woonhuis,
600 m2, Dicteren, gem.

Susteren, wk. 35 m2, open
keuken, hal, 3 slpks, ligbad,
zolder, garage, overd. bet.
terras, grote tuin. Kooppr.

’ 229.000,-
HK Exploi

Susteren 04499-4510.

Vrijstaand
huisje op 400 m2met 4

slaapkrs., douche, cv. g. on-
derkelderd. Wijlre.
Vr.pr. ’195.000,-.

Villa
bwj. 1933. Op ca. 2400 m2.
Vrijst. 13 krs. Veel en goed
sanitair. Ook geschikt voor

pens. Berg en Terblijt.

’ 460.000,-.

Makko Gulpen
taxatieburo-makelaardy,
Rijksweg 67, Gulpen. Tel.

04450-2182.
Onroerend goed te koop aangeboden

Te koop
HEERLEN

Bokstr 28. Halfvrijst. woonh.
met tuin en garage, bwj. '78.

Ind.: hal, toilet, woonk.
30m2, keuken. Verd.: 3

slpk's en badk. met ligb. en
2e toilet, vaste trap naar

zolderverd. alwaar 4e slp-
kmr. en berging. Het pand
verkeert in een prima staat

van onderhoud. Vr.pr.

’ 120.000,-k.k. Inl. en be-
zichtingen Van Oost Ass. V.O.F. Tel. 045-224241

bgg. 218062.

Herkenbosch
Fazantstraat. Goed onderh.
h. vr. st. woonh. met garage.
Zeerrustige woonomg. Zon-
nige tuin, bereikbaar via ka-
mer- en keukengedeelte.
Opp. perc. 326 m2. Ind.:

beg.gr. entree/hal met toilet
en kelderkast, L-vormige
woonk. met keuken, opp.
40,5 m2. Keukenbloc mcl.
gasfornuis/oven, koelk. en

apart diepvrieskastje. Open
haard met bergruimte voor

hout. Geheel beg.gr. tegel-
vloeren. 1e verd.: 4 ruime
slp.kamers, 1 met balkon,
opp. 12,5 m2; 1 met opp.
14,25 m2en een met aansl.
voor v.w. Badk. met douche,
v.w. en 2e toilet. 2e verd.:
grote zolder, bereikb. via vli-
zotrap. Vraagprijs

’ 142.000,- k.k.

Aalbeek-Nuth
Vrijst. woonh. met garageen
berging, gel. in land. woon-
omg. Compl. wit-eiken keu-
ken inst., luxueuze badk.
met ligb., douche, toilet en

dubb. vaste wastafel, 3
slaapk. hobbyzolder cq 4e

slpk. Glas en dakisol.
Aangel. terrastuin. Inh. ca.
750 m3, grondopp. ca. 650m2. Aanv in overl. pr.

’ 270.000,-k.k. Inl. Make-
laardij BV Fons Heuts, Nuin-

hofstr. 88, Nuth. Tel. 045--NIEUWBOUW/VERBOUW;
Wij realiseren uw plannen
van ontwerp tot uitvoering
interieur & exterieur. Tel.
045-460392
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.
HOENSBROEK, Weusten-
raedtstr. 61, nabij centr.
hoekw. bwj. '78. Ind. woonk.
met openkeuken 34 m2, ei-
ken inb. keuken met appa-
ratuur, aanbouw 20 m2ver-
bon, met geïsoll. garage, 1e
verd. 3 slpks., badk., 2e verd
gr. bergzolder, siertuin 16,5
mtr. diep, geen voortuin.
Woning verk. in uitstekende
st., ged. voorz. van rolluiken/
dubb. glas.Kom gerust vrijbl
kijken. Tel. 045-213851. Pr.

’ 149.500,-k.k.

HULSBERG tussen liggend
woonhuis met berging, cv.,
terrastuin. Ind. o.a. zolder, 3
slpks., badk. met 2e toilet,
ruime woonk. met tegelvloer
open keuken met installatie,
vr.pr. ’119.000,- k.k. Tel.
04405-3471.
Te k. tussenliggend BOE-
RENHUISJE m. tuin ca. 250m2. landelijk gelegen, vr.pr.

’ 89.000,- k.k. 045-320063.
Te k. WOONHUIS met veel
luxe, geheel woonklaar

’ 134.000,- k.k. Bel voor ml.
en afspr. 045-225078.
PRAKTIJK woonhuis te
koop Heerlen. Inl. 04490-
-43535.
HUIS te koop gevraagd.
Omg. Simpelveld. Tel. 045-
-443334.
Te k. riant LANDHUIS met
veel bedrijfsruimten, aan
Provincialeweg Sittard-
Heerlen.Tel. 045-219175.
Te k. gr. HERENHUIS, 6
slpkrs, 1100 m 2 tuin.
’215.000,-k.k. Tel. 04492-
-4153. __
Te k. vrijstaand WOONHUIS
in Berg a/d Maas (Stem)

’ 175.000,- kk 04490/36454
Te k. in BOCHOLTZ, Lelie-
str. 24. Vrijst. > Bungalow,
opp. 400 m2. Ind.: grote hal,
ruime woonk. 40 m2, 3
slp.k's, keuken, gr. badk. mi ■ligb. en 2etoilet, garage met
berging, vr.pr. ’ 235.000,-
-k.k. Te bezicht. na tel. afspr.
045-442045.
Te k.BRUNSSUM nabij cen-
trum goed onderh. woonh. c
v. gas, md.: hal, kamer 33m2parket en openh. eiken
keuk. en app. verd. 3 gr.
slaapk. luxe gr. badk. m.
douche ligb. 2e toi let. Vaste
trap n. gr. zolder geh. onder-
kelderd. Tuin en garage

’ 129.000,- k:k.045-256137
Te koop WOONHUIS Stad-
houderstr. 8 Brunssum,

’ 118.000,-kk. 045-273156
CHÈVREMONT mooi half-
vrijst. woonh. met gas, cv,
garage, tuin, r. woonk. keuk.
met compl. install. 3 slpks,
douche, zolder en kelder.
Gehele pand voorz. v. hard-
hout, kozijn, dubb. beglaz.
en rolluik. Vr.pr. ’ 149.000,-
-k.k. Tel. 045-459417.
GULPEN uniek gel. landhuis
op heuvelrug met blijvend
vrij uitzicht over Geulvallei.
Ind.: salon, eet- en tv-ka-
mer, kook-, eet- en bijkeu-
ken, 4-5 slpks., 2 badk.,
kantoor, hobbyruimte, zol-
der en 2 garages. Prijs
’449.000,- k.k. Inl. 04450-
-2090.
HEERLEN. Heerlerb. ruime
geschak. woning (635 m3),
bwj. 1975, inpand. gar., 4 of
5 slp.k.'s, tuin (300m2),
kelder, vliering, luxe afwer-
king, blijv. vrij uitzicht. Pr.

’ 235.000,- k.k. Tel.
045-410972.
LANDHUIS te k. 4 slpk. tuin
1200 m2. Trichterweg, vr.pr.

’ 275.000,-, 045-724690
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

KOOPJE Heerlen, Eemstr.
23, zeer mooie tussenlig,
eengezinsw. m. garage,
aangel. v. en a. tuin. Ind:
beg.gr. open keuken, Z-vor-
mige woonk. plm. 38 m2, hal
en toilet. Geh. voorz. v. plav.
vloer en rolluiken. 1e verd: 2
slpks., z. luxe badk., was-
ruimte. 2e verd: te ber. via
vaste tr., 1 slpk. en berg. Dit
huis moet u beslist van bin-
nen zien! Tel. 045-722286
Te k. WONING 3 slpks,
doorzonk. met inbouwk.,
kelder, stal, cv., nieuw dak,
merantie koz. m. dubb. begl.
achterk. roll., v.- en achter-
tuin. Agaatstr. 6, Heerlen.
Inl. 04490-29552.
HULSBERG,. halfvrst.
woonh. garage, carport, tuin
en berging, cv gas, boiler,
en geïsoleerd, hal, toilet, ka-
mer met Spaanse plavuizen,
schoorsteen, keuken, badk.
douche, bad, toilet en vw. 3
slpks met vw. zolderkamer,
logeerkamer, doka, en vaste
trap. Vr.pr. ’175.000,- k.k.
Tel. 04405-1996.
Te koop KERKRADE-
WEST halfvrijst. goed ond-
erhouden modern heren-
huis. Prijs ’ 189.500,- k.k.
Na 19.00 uur. 045-424900.
KERKRADE-Locht. Te k.
riant halfvrijst. woonh., veel
privacy en extra's. Vr.pr.
’238.000,- ml 045-417502
BOUWPLANNEN in Kerkra-
de!! Div. won. in ontwikke-
ling. Ook uw persoonlijke
wensen realiseren wij in on-
derling overleg. Voor info:
BM Bouwontwikkeling
Postbus 523, 6460 AM
Kerkrade of 04743-2224.
Luxe flat appartement te
Kerkrade-centrum nabij de
markt, pr. ’105.000,- k.k.
ook zeer geschikt als kan-
toorpand. Tel. 045-456800.
JOHN SIJBEN O.G.
KERKR. Spek'heide nabij
centr. voorm. winkel/woon-
huis v. vele doel. gesch.
slechts ’ 66.500,- te k. a. tel
045-442332.
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.
LANDGRAAF. Halfvrijst.
goed onderh. woonh. m.
grote garage v. 2 auto's,
tuin, cv., woonk. m. open
keuken, 3 slp.k's, badk. en
zolder. Gravenweg 14. Tel.
045-318274. Vr.pr.

’ 155.000,- k.k.
LANDGRAAF. Hereweg 30,
gerenov. woonhuis 1934,
met gr. tuin, kelder, 4 slpks.,
2 zolderkamers ’178.000,-
-k.k. Tel. 045-324491.
ÜBACH OVER WORMS.
Rustig gel. woonhuis met
berg. en gar. Ged. uitge-
bouwd met luxe keuken,
woonk.; 3 sik., badk., keld.
en zold. Vr.pr. ’ 118.000,-k.
k. Inl. Paul Simons 045-
-318182.
Te koop gevraagd vrijst. of
halfvrijst. ouder WOON-
HUIS, min. perc. opp. 1000m2, binnen straal van 10 km
rond Schaesberg, pr. tot
’160.000,-. Tel. 045-
-318291, na 18.00 U. 319207

MAASTRICHT-centrum:
fraai hoekapp. met berging,
terras op zuiden, beg.gr.
Ind: hal, woonk. (35 m2) met
parketvl., mod. open keuk.,
toilet. 1e verd: 2 slpk. (11 en
13 m2), balkon, bergkast,
badk. m. ligb. 2e toilet. Vr.pr.

’ 129.000,-k.k. Aanv. in
overleg. 043-253917.
OIRSBEEK: Oppevenerweg
13. Raiant gel. vrijst. woonh.
aanbouw tuink., 3 slpks., log
kamer, gr. gar. en tuin, vr.pr.
’249.000,- k.k. Tel. 045-
-212813/04492-1699.
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.
Te h. gevr. WOONHUIS,
Boerderij(tje), of ruim
Appartement (ongestoff.)
Géén Oost. Mijnstreek. Tel.
020-981489. of 02155-
-22677, na 17.00 uur.
Goed liggend 'vrijst. woonh.
t.k. aangeb. evt. met bouw-
grond in centr. Schinveld.
Tel. 045-272929.
VOERENDAAL - Kunrade,
gunstig geleg. vrijst. woonh.
(1984) mod. architect. Gara-
ge, 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.
Gevraagd ouder WOON-
HUIS met tuin. tot ca.
’100.000,-. Tel. (vóór
11.00 uur) 045-448656.
Te k. nabij C-Heerlen halfvr.
woonh. geheel onderkelderd
met inp. gar. Hal, woonk.,
serre, keuken en berging. 1e
verd. 2 slaapk. badk. met
ligb. en wc, vaste trap naar
zold. alw. 3e slaapk. en div.
bergingen, mooie tuin ca
200m2. Het pand is recent
voorzien van nw. cv ketel,
gas en elek. leiding vr.pr.
’137.000,- k.k. ml. 045-
-728259.
SIMPELVELD halfvrijst.
woonhuis voor- en achter-
tuin en gar. Dir. te aanv. vrpr

’ 160.000,- kk. 045-442683

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.
Te h. in bedrijvencentrum,
kantoor, verkoopruimte 55m2, huur ’450,-. Inl. Tim
Haas, Kempkensweg 3D,
Heerlen. 045-720045.
Te h. gevr. in Geleen of om-
gev. OPSLAGRUIMTEN
min. 60m2, ook voor verk.
bedoeld. Tel. 04492-5453

Gronsveld - Eijsden
Notaris mr. H.Ch.M. van Slijpe te Eijsden
zal op vrijdag 8 sept. a.s. om 14.00 uur ex art. 1223
BW publiek verkopen in de zaal van restaurant Grand-
Mère, Helmstraat 16, Maastricht,
in 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. 229394

i TE KOOP:
I ■_■_■ GULPEN: aan rand van natuurgebied

gelegen bungalow met grote tuin (ca. 3000 m 2)
en veel privacy, md. 0.a.: ruime living (55m2)
met 0.h., stud.k., moderne keuken (wit),
4slaapk., complete badk., gastenverblijf met
badk., vrijbl. uitzicht, i.z.g.st.v. onderh.
Koopprijs ’425.000,- k.k.

I ■_■_■ HOENSBROEK Slot Hlllenradelaan:
fraai gelegen halfvrijst. bungalow met inpandige
garage, md. 0.a.: repr. hal, ruime living, keuken
met div. app., 3ruime slaapk., badk., prov.kel-
der, berging.
Vraagprijs ’275.000,- k.k.

I -_■■■ OIRSBEEK: op goede locatie gelegen
halfvrijst. woning (in gebr. als kantoor) met
inpandige garage (ca. 420 m 3), grote geasfalt.
parkeerruimte met magazijn (ca. 220m 2) en
loods (ca. 220 m 2). perceelsopp. (ca. 1450m2).
Koopprijs ’240.000,- k.k.

I ______■ OIRSBEEK: op goede stand gelegen
vrijst. villa met mooie tuin (ca. 1450m?), vrijbl.
uitzicht, md. 0.a.: ruime hal, living (47m2),
keuken met div. app., stud.k., 4ruime slaapk.,
2 badk., ruime zolder, inpandige garage.
Koopprijs ’360.000,- k.k.

(bezichtiging van panden na afspraakl)
deze panden zijn een kleine selectie van
onze totale portefeuille,
documentatie van bij ons in verkoop zijnde
panden sturen wij u gaarne opaanvraag toe.

I MAKELAARSKANTOOR O.G.I DRS.SCMREINEMACHER BV.fPöjI kommel 22, maastricht til| telefoon 043-2191 57. tel, b.g.g. 216822. l!___"J

SCHIMMERT
Notarissen mr. H.J.M, van de Weijer en mr. C.J. Leuss
te Heerlen zullen op donderdag 7 september 1989 —15.00 uur, in café 't Weverke, Hoofdstraat 77 te Schimffl
op verzoek van hun opdrachtgever, ex art. 1223 B.W. in
openbaar, bij opbod en afslag, in één zitting, verkopen:
halfvrijstaand woonhuis met garage en tuin, gelegen
Schimmert, gemeente Nuth, Bekerbaan 3, kad. gemee
Schimmert, sectieA nr. 3450,- groot 3,47 aren.
Indeling pand:
Begane grond: entree, toilet, gr. woonkamer, keuken. V
dieping: 4 kamers, badkamer met ligbad en toilet. Het p>
is voorzien van c.v. (gas).
De veiling zal geschieden onder de Algemene Veilingvo
waarden Onroerend Goed 1987 van de Kon. Notare
Broederschap.
Aanvaarding:
Vrij van huur en geheel ontruimd, bij de betaling van
koopsom, hetwelk dient te geschieden op uiterlijk 1 nov-
ber 1989.
Bezichtiging:
In overleg met het notariskantoor.
Gegadigden dienen ter veiling een bewijs van hun finarf *
"Ie gegoedheid over te leggen.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op het H
toor van de notarissen Van de Weijer en Leussink te H*
len, Akerstraat 138-a. Tel. 045-714428.

-fc

Njos storms"
onroerend goeé
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GELEEN-ZUID/Belgiestr. 64 'r
Prima geleg. halfvrijst. hoekp. met garage, overd. terras li
met tuin, aanbouwk., 3 slpk., badk., ligb., 2de toil. Panc fl
moet binnen gezien worden, ’ 158.000,-k.k. *r
GELEEN/Mauritslaan 137, ri
Keurig pand, rustig geleg. met tuin, cv., vrije achterom :c
berging, 3 slpk., zolder, kelder, ’ 98.000,- k.k. _<
OUD-GELEEN Eindstr. 33
Te k. ofte huur zakenp. met woonh., grote loods met ruime yj
achterom met garage. Huurpr. ’ 2.000,-. Koopp'- >■,

’215.000,-.
OUD-GELEEN/Antoniusstr. 7
Halfvrijst. woonh., 3 slpk., tuin, vaste tr. zolder, badk. ligb j'
2e toil., nieuwe aanb. keuk., met huurgarage. ’ 115.00-,
k k
OUD-GELEEN/Pieterst. 5
Geleg. midden in winkelcentr. zakenp. met woonh. Aanv u
direct. Info via ons kantoor. Vr.pr. ’ 179.000,-k.k. "
GELEEN-ZUID/Vernvvj.str. 30 *Halfvrijst.^eOVCOCr-.L.n, 3 slpk., zolder, kelder. Prima a
ligging. ’YE..vAJU,- k.k. ü
GELEEN/Rijksweg Z. 107cV
Halfvrijst. woonh. met garage, grote tuin (50 diep), cv, 3 »e
slpk., zolder (vaste trap), kelder, ruime woonk.. J,

’ 128.000,-k.k. *GELEEN/Begoniasingel 109
Ruim goed onderh. halfvrijst. woonh. met garage, grofê g
tuin, 38 m2woonk., aanbouwk., 3 slpk., zolder, c> >,

’ 109.000,- k.k. I
OUD-GELEEN/Loobeek 34 C
Ruim woonh. met garage, zonnige tuin, 4 slpk., zolder m^ ',

vaste tr. en ruime zolderkamer, beneden alles parketvl. e'
dubb. begl. aanbouwk. Pand moet gezien worde»1 *'’ 148.000,-k.k. fGELEEN/Dr. Schaepmanstraat 28 (centrum)
Ruim woonh. met serre, cv., 3 slpk., tuin, berging, kelda'- !t
zolder, ’ 79.000,- k.k. "«GELEEN/H. Hermanslaan 450 l<
Keurig appartem. (alles wit) met nieuwe vloeren, aarl'
bouwk., cv., nieuw sanitair. Moet binnen gezien wordef1

’ 69.000,- k.k. L

GELEEN/Jan Steenstraat 3 g
Prima onderh. halfvrijst. woonh. met tuin, garage, 4 slpK' >ezolder, kelder, cv., aparte eetkeuk. met bijkeuken .
’ 139.000,-k.k. l

GELEEN/Clematisstr. 38 ' "
Halfvrijst. woonh. met garage, tuin, 4 slpk., nieuwe c*

’ 95.000,- k.k.
NIEUWSTAOT/Schoolstr. 8
Halfvrijstr. woonh. met garage, mooie tuin, 3 slpk., badk-:-
met 2e toil., aanbouwk. eiken, alles dubb. gl. ’ 138.000.' o
k.k. «r M
SUSTEREN/He-ftG^ ■ 11 ><
Vrijst. woocioJSVgarage, ruime tuin, 3 slpk. zolder, kel' 1<
der. ’ 17-S~;u,-k.k. v
SITTARD/Groen v. Prinstererstr. 20 la
Luxe appartem. met 2 ruime slpk. (2e verd.), rolluik^
rondom dubb. gl., aanbouwk. (eken), tegelvl. ’ 99.000.' i
k.k. j
SITTARD/Aerwinkelstr. (hoek Walborgstr.) t
Ruim halfvrijst. hoekp. met grote tuin, garage, eiken aai.,
bouwk., luxe badk., 4 slpk., zolder (vaste tr.). ’ 155.000.' .-
k.k.
SITTARD,LEIJENBROEK. Oude Heerlenerweg 16
Halfvrijst. hoekp. met tuin, 3 slpk., zolder, kelder, ruinlB b'
woonk. ’ 123.000,-k.k.

_______Kï-H!ï_r-HVsJ3_êffi_^

SITTARD/Jans Kamperweg 6
Aan plein gelegen prima onderh. woonh. met tuin, vrij* v
achterom, mogel. garage, 3 slpk., kelder, zold«r' f
’ 109.000,-k.k. V
SITTARD/Burg. Arnoldstr. 62 b
Ruim goed geleg. woonh. met garage, mooie tuin, 4 slp^' i
zolder (vaste tr.), kelder, cv., 40 m2woonk. met apa^ j
keuk. (15m2). Moet binnen gezien worden, ’128.000.' j
k.k. y
LIMBRICHT Bomerweg 18
Groot vrijst. woonh. met tuin, garage, aanbouwk. Moe i

gez. worden, ’ 245.000,- k.k.
MUNSTERGELEEN/Lichtenberg 5 'Groot halfvrijst. woonh. met apart bouwperc. Gehele pan 'verk. in nieuwst., 3 slpk., cv., grote woonk. ’ 139.000.' e
k k 3
BEEK-CENTRUM/Elsstraat 24
Appartement op bovenste woonl. met 2 slpk., woonk., ke^' e,
ken, badk., kelder. Subsidie mogel. tot ’ 9.000,-. VrPf' s
’119.000,-. j.
GREVENBICHT/Beekstraat 24
Geleg. a.d. dijk verbouwde woning met binnenpl., woonk-' *aanbouwk., 2 slpk. ’ 79.000 k.k.
SPAUBEEK/Hobbelrade 16
Grote boerderijwoning met schuren, stallen, tuin, geleg-'
oude dorpsk. op 1270 m2. ’ 185.000,- k.k.
HEERLEN/Pr. Margrietstr. 16 ,
Rustig geleg. appartem. (bovenste woonl.) met c.v..
slpk., berging, ’ 59.000,- k.k.
WITTEM-PARTIJ/Hub Ortmansstr. 15
Ruim woonh. (1985) met tuin, 3 slpk., zolder, met subsid'0'
mogel. tot ’ 27.500,- mogel. tot garage, ’ 129.000,- k-k
GRONSVELD/Riil'S.ytf 23
Groot vriist-jovCOv: i450m2 tuin, garage, 5 slpk., zoldef'kelder. /M^TJuO,- k.k.
SCHAESBERG/Honigmannstr. 1 ,
(Hoek Wendelstr.) Prima geleg. nabij draf en renb. hal
vrijst. hoekp. met garage, tuin, 3 slpk. zolder, kelder, aar
bouwk. grote woonk. ’ 149.000,- k.k.
HOENSBROEK/Kouvenderstr. 207
Beleggingspand nabij centr. kamerverh. aanweZ*

’ 105.000,-k.k.
EIJGELSHOVEN/Molenweg 13
Groot vrijst. woonh. met grote tuin (400 m2) met 4 sip*"
nw. daken, nw. kozijnen, ’ 129.000,- k.k.
AMSTENRADE/Hoofdstr. 101
(SERCO Sportpr.) winkel/woonh. met 102 m2loods c-jj'
werkruimte, aanbouwk. 4 slpk. zolder (vaste tr.) winke'40m2cv. ’ 115.000,-k.k.
HEERLEN-VRIEHEIDE/Schumannstr. 2
Ruime halfvrijst. hoekp. met carport, 3 slpk. tuin, rui"1"

woonk. ’ 99.000,- k.k.
SCHAESBERG/Ruiterstr. 22
Halfvrijst. hoekp. met garage, tuin, cv., 3slpk., zolder (vas'
te tr.), kelder, ruime woonk., kunstst. koz. ’ 99.000,- *■*'VALKENBURG/Kloosterweg 7
Vrijst. landh. rustig geleg. met garage, tuin, 4 slpk., Q<°,
woonk. parket, open haard, moderne aanbouwk. tege|v
luxe afwerk, ’ 279.000,- k.k.
VALKENBURG/Centrum .
Ruim woonh. met 3 aparte appartementen. Alles is perf-s
Zeer gesch. als belegg. pand. ’ 275.000,-k.k.
NUTH/Bergerweg 1
Uniek object: Windmolen met vrijst. molenaarshuis °j
1650 m2grondperc. ’ 395.000,- k.k. Info via ons kant. cc
zicht, op afspr.
TEL. 04490-42550
Geleen, Past. Vonckenstr. 44,
Zaterdags geopend van 10.00 tot 15.00 uur. ,



Kamerbreed tapijt is een begrip in het interieur van vandaag,
pigenlijk niet voor te stellen dat we dit dertig jaar geleden nog
[Ret kenden.

" Bouclé met 'ingetuft' blokdessin van Deja

Kamerbreed krijgt meer
kleur en karakter

Zaterdag 2 september 1989 ♦51

Nederland voor tweederde met tapijt bedekt

voor het opwaarderen van het inte-
rieur.

?? Nederlander is een liefhebber,an tapijt. Meer dan tweederde van
«le vloeren in onze woningen zijn■rn.ee belegd. Jarenlang ging de

uit naar tapijt in neutrale
P vooral gedekte tinten waarop je

gauw vlekken zag en dat als ta-
melijk kleurloze basis met meubels,
J'andbekledingen gordijnen in alle

kleuren en dessins ge-
combineerd kon worden. Vooral deberbers vierden toen hoogtij.

Waar daar zijn we een beete van te-
Het tapijt krijgt de

patste jaren steeds meer kleur en'arakter, vormt een sprekend on-
derdeel van het interieurplaatje.

Keuze
Tapijt kiezen is een moeilijke zaak,
vooral als je een kleurig en opval-
lend gedessineerd geheel wilt. Want
dan luistert de combinatie met meu-
bels, gordijnen en wanden heel
nauw. Wanneer de zaak waar u, na
het nodige rondsnuffelen, terecht-
komt bereid is u gedurende enkele
dagen wat stalen mee naar huis te
geven, dan kunt u rustig bekijken
welke kleuren en dessins een har-
monisch geheel vormen met derest
van de omgeving. In de winkel ziet
het er door de belichting en omge-
ving vaak heel anders uit.P het gebied van structuren enleuren lopen we de laatste jaren inNederland voorop. En we hebbenen grote voorkeur voor het wollen

aPyt. Ook voor de vloer geldt: lie-
i^r naakt dan namaak. Daarnaast
[ orc*t steeds vaker gekozen voor-en ander natuurlijk materiaal ome vloer aan te kleden: het katoenen

Het is wel te hopen dat men u stalen
kan meegeven die wat groter van
formaat zijn dan een zakdoek, an-
ders heb je er nog niets aan. Leg de
stalen op de vloer en bekijk ze op
verschillende tijdstippen van de
dag. Bij binnenvallend zonlicht,
wanneer 's avonds de lamp brandt
en op een sombere dag. Dan pas
ontdekt u het effect van het tapijt in
combinatie met derest van het inte-
rieur. De aanschaf van kamerbreed
is een hele investering, dus daar mo-
gen we best een poosje over naden-
ken.

■r blijft echter ook altijd nog een?. °Ep die devoorkeur geeft aan syn-
materialen. Dank zij de

Jhnologische ontwikkelingen van
F laatste jaren is synthetisch tapijt
lU veel gemakkelijker schoon tetOuden, is het probleem van de sta-
[J . e oplading vrijwel verdwenen
P is men in staat sprekende kleu-
L n te brengen die hun frisheid be-f 1°uden.

Overzicht hypotheekrente]

Grootte
Niet alleen zon en kunstlicht spelen
een rol, ook met de grootte en de lig-
ging van een vertrek moet rekening
worden gehouden. Een kleine ka-
mer lijkt ruimer als er licht tapijt op
de vloer wordt gelegd. Gecombi-
neerd met lichte meubelen en
wandbekleding wordt het ruimte-
lijk effect nog versterkt. Een grote
kamer in een oud huis met hoge pla-
fonds, krijgt meer intimiteit als een
donkere tint voor het tapijt wordt
gekozen.

Dessins
'en e meer en sprekender kleu-n wil men tegenwoordig uitge-
broken dessins, tapijt met spik-eltjes, strepen, vierkantjes, mar-
«ereffecten of geometische motie-en. De modekleuren lopen uiteen
*J. grijs in diverse nuances via ver-«digde pastels, beige rosé en blauw
°t taupe (grijs/bruin). Levendig-
heid ontstaat niet alleen door eenïrtecte combinatie van kleuren en
essins maar eveneens door het ver-kerken van verschillende garens en
'anbrengen van structuren.

Binnenkort kunt u de nieuwetapijt-
collecties weer verwachten bij de
woninginrichter. In de tweede helft
van september vindt namelijk in
Utrecht de vakbeurs InterDecor
plaats, waar het nieuws voor het ko-
mende jaarop het gebied van vloer-
bedekking, woning- en huishoud-
textiel wordt gepresenteerd aan de
vakhandel. Als u het allernieuwste
op tapijtgebied wilt, kunt u dus be-
ter nog even wachten. " Tapijt voor huishoudelijk en zwaar verkeer, bedrukt. Ook van Deja.

'ccl vraag is er bij ons naar het bou-
:le tapijt met korte lussenpool en
*tsé typen, die gedraaide lusjes
J?bben. Velours tapijt komt op-
Weuw in de belangstelling. Het flu-
i ehge, luxueuse uiterlijk met ge-
beden pool vormt een goede basis

(ADVERTENTIE)—

Stijldeuren
Voordeuren

Buitendeuren
Geurten

Hoensbroek
Hommerterweg 27

045-212531

Verstekhaak met
veel functies

afschrijfmarkeri'ngen, maken het vinden van
het exacte middelpunt van rond materiaal
(diameters 20 en 25 mm) mogelijk. In dit op-
zicht fungeert het gereedschap dus tevens als
'hartzoeker'.

over elke willekeurige afstand een precies
rechte lijn aftekenen, met een nauwkeurig-
heid van 5 of 10 millimeter.

de schrijfhaak (ook wel winkelhaak ge-
°emd) is in de afgelopen jaren heel wat ge-
euteld. Ooit was het een stuk gereedschap
at alleen voor het afschrijven en controleren

st i. recnte hoeken bruikbaar was. De ver-
van 45 graden kwam er later bij.

olfcraft, ontwikkelaar van nieuwe en/of ver-
.l|L^e gereedschappen en accessoires voor

machines bij uitstek, kwam op
ill foede idee dit onmisbare hulpmiddel bij
y'erlei klussen nog een aantal nieuwe func-es te geven.

.et de pas nieuwe 'universele verstekhaak' is
I combinatie met een scherp geslepen pot-
Crr. ï

of een kraspen van alles mogelijk. Het 30
ie! ge klad is voorzien van een cm/mm in-
Lj ilnë, in twee richtingen afleesbaar. Op zich
ree* 20 nieuw, maar wel slim bedacht is de
st i.

S gaatjes waarin potlood of kraspen ge-
la kan worden. Daardoor kun je, 'de haakngs het te bewerken materiaal schuivend,

Omdat blad en blok uit een stuk vlak metaal
bestaan, waarbij het blok een omgezette ge-
leiding heeft, kan de verstekhaak behalve
langs de zijkant van materiaal ook midden op
het werkstuk gelegd worden, waarbij het
blok dus volkomen vlak ligt. Daartoe hoeft
het gereedschap alleen maar omgekeerd te
worden. Dat voorkomt zelfs de geringste af-
wijking.

Twee ronde gaten in het blok, voorzien van

De f 18,95 die ervoor betaald moet worden is
een verantwoorde investering. Niet alleen
doe-het-zelvers, maar ook scholieren die
meetkunde-opgaven in het huiswerkpakket
hebben zullen er, als aanvulling op de geo-
driehoek, plezier van hebben.

Verder is er een gradenboog van 0 tot 90 gra-
den in opgenomen. Die kwart-cirkel is 20 mm
breed en dat maakt het mogelijk cirkeldiame-
ters met een straal van 40 en 60 graden af te te-
kenen. Zowel het 'blok' als het blad bevatten
bovendien sleuven waarmee hoeken van 45
en 30 graden (dus ook het supplement tot 60
graden) afgeschreven kunnen worden.

Toegesneden
woningen voor
hoogbejaarden

Fijnmazig
net voor

zwembad
of vijver

Pc herfst is al een beetje op
~I en bezitters van een zwem-
bad of tuinvijver krijgen
straks dus weer te maken
'"et het probleem van in-
naaiende bladeren die het

vervuilen.

r bestaan heel exclusieve
Wure) systemen om door de
Sinter heen te komen. Ge-
makkelijker en goedkoper is
{jet blademet, gemaakt vanheel fijngeweven gaas, dat

alle ongerechtighe-
den tegenhoudt, maar wel re-
genwater doorlaat. Er komt
ëeen ingewikkelde construc-tie aan te pas.

**et wordt eenvoudig met om
J*e 75 cm geplaatste rubbers
hn 'ogen' in een dubbele
2°om) en 'haringen' vastge-
?|t- De prijs ligt rond de f
*5,40 per vierkante meter,
Mus de rubbers en de harin-
gen van zon f 1,60 per stuk.

*nformatie: Pomaz, Geldrop,
°40-856658.

De gemeente Amsterdam gaat bij
wijze van .experiment in twee wij-
ken zorgen voor een 'op maat ge-
sneden' toewijzing van woningen
aan hoogbejaarden.
Uit onderzoek is gebleken dat twee
derde van het aantal woningen in
de stad dat aan mensen boven de
zestig wordt aangeboden, door de
bejaarden wordt afgewezen omdat
ze niet aan de specifieke eisen van
ouderen voldoen. Bij mensen
ouder dan 75 jaar ligt dat percenta-
ge nog hoger, aldus F. Altena van
de gemeentelijke Dienst Herhuis-
vesting.
Omdat het volgens Altena toch
gaat om mensen die waarschijnlijk
voor de laatste keer in hun leven
verhuizen, is er een speciale pro-
jectmedewerker aangesteld die op
jacht gaat naar huizen die exact aan
de eisen (begane grond, dicht bij
voorzieningen) voldoen.

Hypotheekrente 29 augustus 1989
De situatie op het hypotheekrentefront is rustig. Ten opzichtevan vo-
rige week noteerden wij geen rente wijzigingen.

rentepercentages
rente —.
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-

Naam bank gedur. in pet. garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN
A.B.N. var." 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15

ljaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 8,25
3 jaar" 1,5 8,0 8,47 8,2 8,58
5 jaar" 1,5 8,2 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02

10 jaar" 1,5 8,4 8,97 8,6 8,13
15 jaar" 1,5 8,8 9,35 9,0 9,57

ABP 5 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52
10 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63
15 jaar" 1 - 8,1 8,52 8,3 8,74

Amrobank var." 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15
2 jaar" 1,5 7,8 8,25 8,0 8,47
5 jaar" 1,5 8,2 8,69 8,4 8,91
7 jaar'! 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 7,7 8,25 7,7 8,25
10 jaar" 1,5 8,0 8,57 8,0 8,57
15 jaar" 1,5 8,2 8,79 8,2 8,79
30 jaar" 1,5 8,4 9,01 , 8,4 9,01

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87
5 jaar" 1 7,8 8,20 8,0 8,41
7 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52

10 jaar" 1 8,3 8,74 8,5 8,96
ideaalrente 1 7,8 8,20 8,0 8,41

Direktbank/NCB-bank 1 jaar" 1 7,5 7,87 7,7 8,09
3 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52
5 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85

Grens Wis.kanUCDK ljaar" .1 7,6 7,98 7,8 8,20
5 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74
ljaar" 1 7,8 8,06 8,0 8,27
5 jaar" 1 8,3 8,59 8,5 8,80

Ned. Midd. Bank ljaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 8,25
3 jaar" 1,5 8,0 8,47 8,2 8,69
5 jaar" 1,5 8,2 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02

Pancratiusbank var_s jr." 1 8,0 8,41 8,2 8,63
ideaalrente 1 8,0 8,41 8,2 8,63

7 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74

Postbank 2 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8,20
5 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74
7 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85

Rabo (adviesrente) var." 1 7,5 7,87 7,7 8,09
2/3 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63
4/5 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85
stabiel" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
var.31 1 xxxx xxxxx 7,9 8,17
2/3 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,4 8,69
4/5 jaar3l 1 xxxx xxxxx 8,6 8,90
stabiel3' 1 xxxx xxxxx 8,8 9,11

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63
5 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85
3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 8,4 8,69
5 jaar3l 1 . xxxx xxxxx 8,6 8,90

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 7,4 7,82 7,6 7,98
3 jaar" 1 7,7 8,09 7,9 8,31
5 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63
7 jaar" 1 8,1 8,53 8,3 8,74

Westland-Utrecht stand, ljaar31 1,5 7,6 8,21 7,8 8,43
standaard 5 jaar 3' 1,5 8,1 8,55 8,3 8,77
standaard 7 jaar 2' 1,5 8,2 8,66 8,4 8,88
standaard 10 jaar2' 1,5 8,2 8,66 8,4 8,88
standaard 15 jaar 2' 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar2l 1,5 xxxx xxxxx 8,5 9,21
2e kw. 1988 budget var." ~ 1,5 8,5 8,95 8,5 8,95

* Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN
Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 5 jaar 2» 1,5 8,1 8,55 8,1 8,55
■Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 30 jaar 2' 1,5 8,8 9,32 8,8 9,32

Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 8,2 8,61 8,4 8,83

Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 8,2 8,61 8,4 8,83
(Spaarhyp.)

Zwolsche Alg. 5 jaar" 1,25 8,1 8,53 8,1 8,53
(ZA-Hypotheekplan) 7 jaar" 1,25 8,2 8,64 8,4 8,86

10 jaar" 1,25 8,3 8,75 8,5 8,97
15 jaar" 1,25 8,7 9,18 8,7 9,18

LEVENHYPOTHEEK

NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" - 8,0 8,30 8,2 8,52
15/20 jaar" - 8,4 8,73 8,6 8,95

Westland-Utrecht
(lage lasten) 7 jaar" 1 8,2 8,61 8,7 9,16

14 jaar" 1 8,3 8,72 8,8 9,27

" Maandbetaling achteraf 3' Halfjaarbetaling achteraf
21 Maandbetaling vooraf 4' Kwartaalbetaling achteraf
® Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

(ADVERTENTIE)

vanaf ’ 225,-

IX Geurten
V Hommerterweg 27

Hoensbroek
045-212531

Limburgs dagblad woonblad
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HEERLEN, TE HUUR |||

| SHOWROOMS, KANTOREN, HALLEN m
= In het bedrijvencentrum "De Koumen"

■ HMI i WHmiSOlllllllll !I I llllllllllllllltitHijnj ' =—— —— j ;«a^»_. -^ j I H -S-_-

EEE-E ____l l■ VS ■ »»' «■Jiiiii < Si ____=

ï-S-ï B__««_____-_-H i ______
== I I ——
-____: 2e fase kantoren nagenoeg gereed, totale opp. ca. 850 m 2

S Nog huurmogelijkhedenvanaf 35 m2ex. servicekosten, zoals ______
= centrale receptie, keuken, administratie, vergaderruimte. aas= Huurprijs vanaf ’ 120- per m2ex. BTW ____=
_-___: Showrooms en hallen vanaf ’ 300- per m2ex. BTW

Imakelaardij IW 1
Hoolstraat 42, Voerendaal

B Tel. 045-752142 =}
llllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllll^

Het is heel goed mogelijk, dat uw
annuïteitenhypotheekveel te duur is,
nu wij de "spaarhypotheek" voor u
hebben.

Wilt u meer weten?
Bel ons dan maar eens.

043-637373

Lenting (|fVan Irsen
verzekeringen bv

S

Prof. P. Willemsstraat2l
6224 CC Maastricht

', f Postbus 42 12
6202 WB Maastricht

Opstallen Eurohal Maastricht

-*i_jËsSt_. i ?*■''__.'

-__jL_Sk_____l _________________ ____. -_____________E_ln___ *- ._____. _Maß__H

■f: M^||K--.y 4H|l—f_Nh**~*~~*A _ll________f_l__i__[J
_^_^_M_^rve^_H"__tt*v'^S__9_i mjffxsmM ___.—__, 49* _!>*£_^-

in opdrachtvan de gemeente Maastricht zijnwijbelast met deverkoop van
bovengenoemd object.

De opstallen dienenna aankoop direct te worden afgebroken.

De opstallenbestaan uit:
1 een hal oppervlakte circa 7150 m2ca 4 m uitwendigehoogte bestaande uit

aluminiumkozijnen en geprofileerde stalenplaten.

2 een hal oppervlaktecirca 3960 m2ca 10 m uitwendigehoogte bestaandeuit
geprofileerde stalenplaten, stalen dak metdakbedekking.

3 eenhaloppervlakte circa 5630 m2ca 12 m uitwendigehoogte bestaandeuit
geprofileerde stalenplaten, gedeeltelijk metselwerk(betonblokken) met
een kantoorgebouw inwendigover 2 verdiepingen.

Het geheelis aanelkaar gekoppelden bestaat uit een staalconstructie die
grotendeelsgebout is.

Koopprijs en verdere voorwaardenop aanvraag.

Limburgs
ÜJGDOD^II_LAII

!rkt für HobbymalerA
■> ~^~_CH _____s_Profis m

f Malkasten und Farben aller Art - Aquarell-, H || !Gouache-, Acryl-, Ül- und Air-brush- >* ■I Farben, Malstifte, Pastell- und Ölkreiden, El Seiden-, Glas-, Stoff-, Farbe- und Bauern- Il malfarben " darüberhinaus cine Riesen- w
auswahl an Staffeleien, Malgründe, Mal- W
blücke, Papiere, Pinsel, Bücher, Anlei- Bl
tungshefte, Air-brush-Pistolen und Kom-

pressoren und vieles andere mehr...

Der weiteste Weg lohnt sich!
Riesenauswahl
zu Marktpreisen

Fachberatung - Kundenparkplatze jflEÜ,

beisseLij
Gardinen" Tapeten " Teppichboden Wk

Farben " Künstlerbedarf jfl
Aachen-Laurensberg, Kackertstraße 6, Teleion 09.49.241/84027

t An der Roermonder Str. - Richtung Klinikum
I Autobahn Heerlen - Aachen Erste Abfahrt flinter der Grenze

Uwwoning
verkopen?

Door de hoge verkoopsnelheid van be-
staande woningen is de vraag op ons
kantoor belangrijk groter geworden
dan het nog voorradige aanbod.

Overweegt u deverkoop van uw pand?
Aarzel niet en maak een afspraak. In
een vrijblijvend gesprek zullen wij u de
voordelenvan onze bemiddeling uiteen
zetten. De vraag richt zich op vrijwel
elke prijscategorie.

B RUIJTERS
makelaardij onrowsnd goed- sittardmaastricht heerlen
6131AL sittard- rijksweg zd 35- tel04490-11611
6411AT heerlen- van grunsvenplein 12- tel045- 713746
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i_j__V___f||i
WONING ANKERKADE 200
TE MAASTRICHT
D.D. 21 SEPTEMBER 1989

De inspecteur derDomeinen, Mier-
loseweg 2c(Postbus 233, 5700AE
Helmond), tel.: 04920-36880, zal
op donderdag21 september 1989
v.m. om 10.00uur tezijnenkantore
in het openbaarbij inschrijvingver-
kopen dehierna vermelde woning:

deaan deAnkerkade200 te Maas-
I tricht gelegenvrijstaande woning,

metondergrond, erf, tuin en berging,
m met eenperceelsoppervlakte van
| ± 1.170 m 2;
I Het onroerend goedis vrij en De voorwaarde

" onverhuurd. en inlichtingen
zijn verkrijgbaa' '| Hetonroerend goedis uitsluitend %£*£%„

!: op donderdag7 september1989 te ter p|aatse opt.
bezichtigenvan 10.00uur tot 11.30 dagvan bezid1

uuren van 12.30uur tot 15.00uur. tiging.

Goedonder dak/Tlfe^^,
met otienstra 'ftfr^f/

1

maak uw wensen aan onskenbaar. I I 1 woonhuis met Tuin ach

BRUNSSUM H \ -B PP^a^^^^^^^ naar 2e verd.: 3c slaapk. en berg- m 2. Open keuken met install. 2
Klingbemden. Op prima lokatie gel. royaal woonhuis met gar. \ _"■.. f n9.000-k-k- i_--^* zolder. Alle voorzieningen zijn slaapk. Badk. met douche. Het
Berging. Goed omsloten tuin. Woonk. in L-vorm. ca. 44 mJ. \ Fn)SJ

_^mmmm^_mmmm\ S":"";-„ „-_ ~ ,--- aPP?""nent is voorzien van
Keuken met app. Badk. met ligbad en 2e toilet. 3 ruime slaapk. L--.___________BB aB-_aa»a*^^^^ Prijs/99.000,-k.k. 4027 dubb begl. Subsidie overname
Vaste trap naar zolder met 4e slaapk. Bergruimte. Hardh. koz. HOENSBROEK H Prij! ’98.000,-k.k. 4277

Woonhuis met dubb. gar.

/ffe BRUNSSUM H met dubb. gar. Kelder. Vestibule. HEERLEN H ligb. Berging. Overdekt terras. 2 NIEUWENHAGEN H
fx!^fjÊÊjlÊÊÊjjmmm^^^^ 4 Halfvrijst. woonhuis met tuin en Grote woonk. Aparte eetkeuken. Heksenberg. goed onderhouden Slaapk. Vaste trap naar zolder Goed gel. halfvrijst. woonhuis„ Wk -ar- Gezellige rustieke inrichting 5 royale slaapk. Badk. met o.a. halfvrijst. woonhuis met gar. en alw. 3e slaapk. Woonk. 32 m! met luxe eiken

__-_i ''M»! __8 met vee' ve'dbrand, balkenpla- ligbad. Bergzolder. Aluminium goed omsloten tuin. Kelder. __.. plafond. Dichte keuken 3JBL fflË fond en parketvl. Luxe keuken koz. Ged. thermop. begl. Woonk. ca. 38 m 2. Dichte keuken _"■"■ *". Slaapk. Badk. met ligb Tuin-fl ___pfi_ met app' Woonk- ca- 30 m!- t i ■<__> ■"■■■. ÊSmWk. met aPp' Slaapk. Badk. met «>. jjËk Ruime gar.i. "—~. Badk. met ligbad. 3 slaapk. Vaste ..-■■& ■<"»*jf-jA\\ douche.Apart toilet. Bergzolder. gm Wk Prijs’ 135.000,-k.k. 4322

EPajöPSPH tß___H H _____ÉH_t¥f * - ffi Ün___9 HEERLEN H M Centrum. Ruim ouder woonhuis

""""-' Grote woonk. Open keuken met ■■i|B^?S^^H^L^^ opslagruimte 5.65 X 5.40, winkel Jl mmmËA blok en app. Badk. met ligbad.
Prijs/185.000,-k.k. 4283 schitterende install. mcl. app. Hf" BÜ 7.50 x 3.30, aparte opgang naar PlP^^^ Tuin ca. 25 m. diep. 3 slaapk. 2e

Badk. met ligbad. Terras opnivo. B'IW, «■ K|____i woonBed-. woonk., dichte keu- Ziirf**»*!^ vcr(i 4e s iaapk. Div. bergruimtes
EYGELSHOVEN H Tuin ca. 35 m. diep. Zwembad ken, 2 slaapk., badk. met 2etoi- prijs ’ 115000 -kk 4312 en kelder. Dak in 1984vernieuwd.
Schitterend gel. in villapark nabij bos op 1000 m 2 gel. nieuw met install., 4 slaapk. Ruime '«■ ' Voorzijdepand geh. voorzien.van
landhuis.Ruime living45 m 2.Keuken metinstall. Bijkeuken met .. iMA

Pnjs/158.000,-k.k. 4260 Pnjs/ 145.000,-k.k. 2976 HOENSBROEK H dubb. begf. Eventueel mogehjkh.
div. aansl. punten. Inpand. gar. 4 slaapk.van gemiddeld 15 m2tot Pnjs/119.0UU,-k.k. 4054 ■ HEERLEN S De Dem. Goed onderhouden Yppr huren van garage.
23 m 2.Zolder. aWfWVK S !FW_N

u, _■
H HeerleriJ.,^ Maisonette met woonhuis met inpand. gar. en Pnjs/109.000,-k.k. 4220

Priis f 297 950,- v.o.n. 0100 EYGELSHOVEN H Heerlerheide. Woonhuis met Heerlerheide. Maisonette met tuin Anarte eetkeuken met aoDJ/ _ Rustie gel. woonhuis met kleine gar.,tuin, berging, grote woonk., ruime kelderberging berging,
met balkö^ SlaaS_'

HEERLEN H tuin. Berging. Kelder. Woonkeu- leuken, tuink., f sTaapk., badk. w°°nk- "f kwto ca. S j^i,^X^.nte!&d. ÜBACH O/WORMS H
Weiten. In eigentijdse architektuur gebouwd vrijst. woonhuis £n met eenv. install Woonk. ca. met douche en 2e toilet. Pand m siaapK. met muurkast, bet. rolluiken " " Uitst. onderhouden woonhuis
met tuin ruim 30 m. diep. Inpand. gar. C.v.-wasruimte. Hal. m. 3 Maapk. Badk. Bergzol- grotendeelsmetkunststof koz. en .. ,--„ Prijs’ 125.000,-k.k. 4333 met berging en tuin. Mogelijkh.
Garderobe.Woonk./eetk. insplitlevel tot. ca. 47 m2.Keuken met der- roll. rnjsj jj.uuu,- k.k. i... voor het-bouwen van gar. Prov.
compl. install. en app. Bijkeuken. 4 Slaapk. Doucheruimte. , S> HEERLEN ïï HOENSBROEK H kelder. Woonk. 30 m 2.Keuken
Badk. ,*^ÊÊm\. a*_É-__£Éi rwlrmn Wnnnh,.i« mi-t hr-7 Patio-bungalow met gar., rustig met fraaie install. mcl. app. 3
Prijs/335.0Q0.--.k. «32 wm jgff? ?i!P^?HfE: Cnrl:rPa&ropeen BbD'vbergkasten.^adk-

metPoggenpohl install. mcl. app. Waskeuken. Terras. 4 Slaapk. ,U __._, W: HEERLEN ïï vernieuwd. Ged. dubb. glas. Om- Sffl

Aarveld. Rustig en centraal gel. zeer goed onderhouden halfvr "J,''^d^|ïLterend ultzicht' Halfvrijst. woonhuis metdiv ber- Ml»ü _________
woonhuis met rondom gel. tuin. Dubb. voorraadVwaskelder. Prijs/79.000,-k.k. 4272 Prijs/115.000,-k.k. 3045 wisno9Mo-kk 3041 gingen,woonk.metoud-hollands jm%*M
L-vorm. woonk. ca. 50 m 2 in splitlevel met openhaard en — — J-^ ' ~ ■ ■ . plafond, dichte keuken met een-
parketvl. Gesl. keuken met app. 4 Slaapk. met parketvl. Luxe HEERLEN H HEERLEN H ■IVTTTTTTriTTCH voudige install., 3 grote slaapk., T_fe*^___ï _§!?*"!__[
badk. Gar. met kantelpoort. Grotend. roll. Ged. therm begl. Centrum. Hoekapp. met kelder- Nabij centrum gel. woonhuis met BJHkbmm»_m|| luxe badk., zolder. Pand ged. m*ï*'WmM]m \J*%KmWm
Bezichtiging zeer aan te bevelen. berging, woonk. ca. 30 m 2,aparte kantoor-/praktijkruimte ca. 86 M^mrTXjgjjgTjT^^" voorzien van roll. „.. ~--,-_, _ _ _..,
Prijs/286.000,-k.k. 4326 keuken, 2ruime slaapk., badk., 2 m 2op beg. gr.Kelder. Div. ruim- Lmmml Prijs’ 105.000,-k.k. 2374 Pnjs/IU_.SOU-k.k. 4_Jl
________-_-—-_----_______________---_-_-______________ balkons. Netto maandl.’ 385^. tes: Boyenwoning met woonk. 'HOENSBROEK H J.^6" ****?"■ 3 slaaPk ■_-_..__-__--______---------- kerkj^e h ÜBACH O/WORMS H
Centrum. Royaal halfvrijst woonhuis met inpand. gar. Goed ___#*g_Hf'^^i^YlH me'

«.■■■ " " Gracht. Modern goed onderhou- Halfvrijst. woonhuis metaangelegde tuin Ruime hal. L-vorm. woonk. met marmervl. en to<^^^VS^Wy\*SmT _____HH HFFRI FN H den woonhuis. Royale woonk. mog.heid voor gar.Woonk. ca. 28
SPenhifa5_H?1 f ectk,euken T aP,P' R,oyaal Puitent«ras. 3 t * ■^AJmW^^m WiïÈM WW Nabü centrum en Aambos tus- Moderne wittekeuken mcl.app. 4 mi. Dic h,e keuken. Badk. met
_wT sPaank Bel°r^" ' '"k astC 'raP """ Z°'der ï* ■ «T^^^^i _Rl__f^r^Jl sengel. woonhuis metruime tuin. ruime slaapk. Geh. .bet. badk. o .a. douche en toilet. Tuin ca. 18plT^nofe .lUlmte- _«. * " \mWÈÈ&@rm

m{ M!^immmmV:^m S
Kei|er. Woonk. ca. 27 m 2. Dichte met o.a. ligbad en toiet. Pand is m. diep. 2 Slaapk. Zolder.Pand is

crijs; i/y.uuu.-K.n. 4333 *, I |BT?w'-;>'/ -JBl HÜJP _« _■ 1 keuken met aanrechtcomb. Serre. ged. voorzien van roll. en dubb. ged. voorzien v. roll.
;-n.rr <!&______ !V* _»»-TF_l 1 I doucheruimte. Mogelijkh. voor begl. Prijs ’ 85.000,- k.k. 4321

KERKRADE H r. I «TffÜ K I X VC^ >'-:^ i'IIÉ.! hetbouwen vaneen gar. 3 slaapk. Prijs/109.000,-k.k. 4148
Terwinselen. Optimaal geïsol. woonhuis met royale hal. Ruime :***» » «■> " | .AM ■I j iiiiim'Hlïïl Badk. met o.a. douche en 2e i_--pi.DAr_g —5\^:^±^^^^°^£:^^ fP W I S"lMB^?Sr"riek- Su^ kelder ruime V*"""**
op imale privacy, lelerd. 3 grote s.aapk Badk. me, ligbaden I I /99.500,P-Pk.k. " ' 4280 woSr^tTuin^S:toilet en 2 vaste wastafels. Perceelsopp. 783 m 2. le verd.voorzien _^ ; | _^J | ho badru.mte met douche vaste « j»_
Pan./?298 000 kk 4.5 X HEERLEN H pT^/169.000,-k.k. 4236 HBERLBN' H SK^SSriSpk breiding mogelijk tot 37 m 2).Prijs/298.000,-k.k. 4158 Nabij centrum. Royaal herenhuis Schandelen. Volledig gerenov. JUW^voor ie siaap-. Keuken met kunststof insull. 3
SPHINVELD H ———~ — HTiii^iiiin,... slaapk. Badk. met o.a. douche.
Vrijst. woonhuis met grote tuin, weiland en paardestal. Royale ÜÜÉ tuele overname subs mogelijk
hal. Werk-/studeerk. Woonk. met openhaard, plav./parketvl. V y | Makelaardij onroerend goed - Hypotheken - Verzekeringen H HSR Prijs/106000-kk 4293Ruime keuken met app. Serre. Binnenplaats. 4 Slaapk. Luxe _ _ _ llflj HHH^&^HP^ibadk. met ligb. Aparte douche. 2e Toilet. Ged. kunststof koz. I 11 I I " mU ■H
Prijs’ 22.000,-k.k. 4334 p- | Op de le verd. gel. appartement
ÜBACH O/WORMS H L I Lfl I flil "H "EJ met parkeermogelijkh. Tuin en
Op goede lokatie gel. uitst. onderhouden bungalow met ruime JL I ■ I ■ berging. Woonk. Keuken tot. 32
woonk. 65 m2mcl. open keuken. 4 slaapk.Luxe badk. met ligbad. ' ' » mmmmm wm m mM m mmumm m m ■i-i---i UW m 2. 2 slaapk. Badk. met ligbad.
Grote gar. Goed aangelegdetuin. Opp. 563 m 2. Wgg/gmmmmmmWMmmKiM Overname rijkssub. mogelijk.
Prijs’ 169.000,-k.k 4298 f■■ g_».— ■■■■■■■■■■■■■■■■^ Prijs/73.000-k.k. 2287 Prijs’ 123.000-k.k. 4297_

!iJ.,,m.l i,_;l,i ,u^. j,,.li.i_hßQN h^^— IGaarne vrijblijvend volledige informatie over: .■"_."I o Bestaande woning nr: J H n_lK7l99iïiïGeopend' °a H = Kantoor Heerlen. Tel. 045-712255.
maandag't/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur. ■ N_-__. Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen.
zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. | Straat. . "?| M = Kamoor Maastricht, Te1.043-252933.

| Postcode/plaats: \l/ Wycker Brugstraat 50,6221 ED Maastricht. I

I In ongefrankeerde gesloten enveloppe zenden aan:
Stienstra Makelaardij BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen. WlrV^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^- O Stuur mij GRATIS hetHUIZEN MAGAZIN E nr. 182uitgaveaugustus/september Q \JLaaiai-i_i-BMa-BMa-n_iM-ia_iai-a-eJ
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_^^—r—T~IÜ ZOEKT U EEN ANDERE SFEERPiïr^ \ IN UW WOONKAMER?
1 'jÉ_r___S^'''""'" ---"^sJ^^^fff rn e 'aatste ase van net uitbreidingsplan Broekhovenlaan te Beek worden 10 sfeervolle

Indeling: mcl. open keuken. Via de centrale hal zijn Prijzen van’ 178.400,- v.o.n. tot’ 184.900,--.
De woonkamer is bijzonder. Zij heeft een Z-vorm 3 slaapkamers resp. ca. 12, 9,5 en 7m2 bereik- Netto maandlast ca.’ 776,-- (bij ’ HMKHK--
en t.p.v. de zithoek is een grappig tentdak in het baar, evenals het toilet en de badkamer. eigen geld). _ . — >
plafond verwerkt. De opp. bedraagt ca. 37 m 2Alle bungalows zijn voorzien van garage. «otfédige informatie \

■%/\M overdebuno9alo^iaaa^I W 1 Makelaardij onroerend goed - Hypotheken - Verzekeringen Markante punten: l til ___N_l te Bee .I JL I mUa JL ï-— " Woningscheidende muren dubbel uitgevoerd, i^J\#l^ V
riri waardoor evt. contactgeluid tot een minimum i ...... 31.nJrl 31 Mll «Il bePerkt WOrdt ( Naam. Si

I—'N—' mmm ~ ".",^^ " Hardhouten buitenkozijnen mcl. ramen en \ Adre s. 2\Stienstra Makelaardij BV, ' „ .. „He/Plaats «..-„„«.tra 'Kruisstraat 56.6411 BW Heerlen buitehdeuren. l*f£T nvelop «oden aan St>enstra
Maandag i/m vrndaa " Spouw-, dak-en vloensolatie. \ Telefoon .d -esioten envelop _

400 VB Heerlen. 1

f\A LZ 7-iOnCC* S"»- " Dubbele beglazing (in woonk., keuken en I in°nfS,|v, AntwoordnummerU4O-# IZZOO SfUar 900 slaapkamers. 1 Mateteardi________
__

■-— ~

om uw eigen ■_[]_filf^ I
a- «m%_*^^^_^w%*_^_^l Stienstra heefl een ruime keuze in

Zllli IHOIUGHT66I bouwterreinen, geschikt voor een-
/■«■_ v v% _««+ï gezinswoningen,bungalows,
yuXIStly. villa's en landhuizen.

WARBLINGSTRAAT 'SPAUBEKERHOF
11 bouwkavels geschikt voor de bouw Bouwterreinen tot 460 m2voorvrij-van vrijstaande bungalows, landhuizen staande landhuizen, gelegen rondomenvilla s^ Dekavels hebben oppervlaktes een groenplantsoen.!^£^ft^« Prijz£vanal/77.650,-v.o.i_.

C. ~C"*/ '""''" ' '" " — ■■■..■■.. —.. . i _;.-.v..-...r-..v .............^.......y< :̂.--..■■-:■■— ■■;■■........ ■■ :::::!:::!:!!!l!!!!ii!!'

<^WAUBACHERv-ELD MIDDELVELD
Direct tegenover het Burg. Boyensbos slechts 2 bouwterreinen in 't uitbreidinas-kunnen wij u een aantal bouwkavels rf^ZlZc^^n^
aanbieden Oppervlakte tot ca. 595 m 2. ïoïSln rn
geschikt voor landhuisbebouwing. ??PS7lakte VanreSP' CQ' 325 menCQ'Prijzen vanal ’ 72.500,- vo.n. Prijs ’ 49.000,- v.o.n.

MNGBERGRACHT /h&t{f
Riante bouwkavels geschiktvoor vrije ;=* ""rrMurMrravDwrrsectorbouw Oppervlaktes van 225 m 2tot _ GEMIttNiCHERWEG
350 m2Aan e voetvan e Vaalserberg gelegen
Mj_e_v___./49.000,T0._. .SÏÏBESgaSSÏ^SSSSgïI.
'■ -£Yé? —i— tot 808 m 2's^jfsj,,*/ Prijzen vanal ’ 50.000,- vo.n.

LIGUSTERSTRAAT _rWX2. ___-_-_-___

Royale bouwkavels met oppervlaktes —t^y/
vanal 460 m 2, geschikt voor vrije sector- /feié&vdcia/
bouw

____________
pamsdaAL 'Prijzen vanal ’ 56.000,- v.o.n. kansüaal

s-/p Riante kavels geschikt voor vrijstaande
\-/S / . /j landhuizen of semi-bungalows. Percelen

tot 680 m 2.
zuid-oost Prijzen vanal ’ 92.500,- vo.n.

Op uitstekendewoonstand gelegenriante
bouwkavel geschikt voor vnje sektor- _Q*QUS> ■.. - ~, ■<■■■■■».
bouw in verschillende woonlagen. Opp. f/f/s* vLy/^ y
ca. 510 m- /Ti/item ~i^ap&p__
Prijs/«78.000,-V.O.n. SINZELBEEK "//-3 ___, Ruime bouwterreinen op mooie locatie

/y. / geschikt voor vrije sectorbouw, opper-
fte£€€#&n*UZ&e?l vlaktes van 400 m 2tot 525 m 2.

SCHANSERWEIDE^ Prijzen vanal ’ 47.400,- v.o.n.
Percelen vanaf 650 m 2tot 2350 m2aan : ■ —derand van devillawijk Hoefveldvoor , , ,
diversetypen vrije sectorbouw Uitvoerige gegevens van de bouwvoor-
Prijzenvanal ’ 62.094,- v.o.n. schriften, ligging, perceels-

-■-, afmetingen ,
~ ~/fj ~r_7 7 etc. zijn op ___, -T^i^nÉNhMSJ- ICmA*é ons kantoor {S^^^dT^\

M D£N MQEL verkrijgbaar. " miormeer dan^ ■
Mooi gelegen bouwterreinen van 400 m21 r's'

~,n n;euv]_j"^__________J
tot ca. 520 m 2o.a. geschikt voor landhuis- L-^bebouwing.
Prijzen vanal’ 48.000,- v.o.n "--—- ——«-—--«— —-——^ —-— ——- ——» —^

I S/ 1 Makelaar.,) onroerend goed - Hypo.heken - Verzekenngen | Q^fll Gaarne VrijblijvendVolledige— 'm I W\m. JW miormatie over debouwkavels te: ■stienstpa i~ —i
Stienstra Makelaardij BV I Adres: I
Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen I Postcode/Plaats: ■
045-712255* I Tele,oon: II In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra ■

Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 21.00 uur. I Makelaardij BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen. I
Zaterdag van 9 00 tot 18.00 uur. 1— —--* — —--*-^-_-__— ___■ -—J

WONING-HYPOTHEKEN
Vanaf 7,8% 10 jaar vast
Langere rentevasttermijn mogelijk.

Afsluitkosten V_ %

Assurantiekantoor Haemers b.v.
Heerlenerweg 1, 6132 CX Sittard, tel. 04490-21999

BRUNSSUM, Grefkensstraat 13, rustig
gelegen woonhuis.
Ind.: kelder, gang, gr. wk., keuken, badkamer,
ligbad, vw, cv, tuin, garage, berging, 3 slpk.,
zolder met vaste trap.
Vraagprijs: ’ 75.000,- k.k.

BRUNSSUM: Rdr. Vosstraat 13, zeer goed
onderhouden woonhuis met cv.
Ind.: kelder, hal, toilet, L-vorm. wk. betegelde
keuken met compl. eiken aanbouw, berging,
erf, terras en tuin. 3 slpk., bet. badkamer met
vw douche aansl. wa. berging, vaste trap naar
zolder, met aardlek, rondom rolluiken en
hardhouten kozijnen.
Vraagprijs: ’ 112.000,- k.k.

BRUNSSUM: Passage 44, zeer mooi luxe
appartement in centrum met voor en
achterbalkon en lift.
Ind.: gr. woonkamer, luxe aanbouwkeuken, 2
ruime slpk., cv-ruimte en hal, luxe badkamer
met ligbad en vw. en toilet.
Vraagprijs: ’ 142.000,- k.k.

BRUNSSUM: Hertogstraat 29, geheel
onderkelderd ruim woonhuis met garage en
tuin.
Ind.: kelder, waskelder, hal, toilet, woonkamer,
keuken met complete aanbouw, 3 ruime slpk.,
badkamer met ligbad + vw., beschoten zolder
met vlizotrap.
Vraagprijs: ’ 135.000,- k.k.

Assurantie-, financierings- en adviesburo

/%jfi(o))) van Oppen bv
/fffc_«jv^Bfl»£g_2«r Lindeplein 5, 6444AT Brunssum.

maandag t/m vrijdag 9.00 ■ 12.30en 13.30- 17.30uur
donderdagavond 18.30 ■ 20.30 uur en zaterdag9.00 ■ 12.00uur

, 1I — ~ n ~—"—I KERKRADE: Gerenoveerd ouder woonhuis met gas-c.v.. Ind. y,-HL BHUNSSUM-zuiu. Hustig 0.a.: L-vormige woonkamer, luxe keukeninstallatie met apparatuur,
B_S■■'■_& *t*__J en bl,<vend goed gelegen bijkeuken. 1e verd.: twee slaapkamers en een complete badka-
___N\...___---g- T $ vrijstaande bungalow met mef Vas(e (rap naar de

_
o|der me( ,wee kamers en een bergzol-

gL Ij m^-M gas-c.v., ruime rnpandigega-^ d
__

Prima staat van onderhoud. Aanvaarding in overleg. Vraag-

terrain; garage, grote hobbyruimte, provisieruimte, bergruimte. uw.^-ï's "« "ST"») s= üï "__,-«_
Begane grond: woonkamer met parketvloer en open haard. Jtoifrf I^Mfer» r^*_X*ê*f?a
Keuken, drie slaapkamers, badkamer. Prijs: ’ 279.00,-k.k. "^^^^^'^BRUNSSUM: Hoekwoning met garage, c.v.-gas en tuin. Goed on- WriJ^^M» /^^&Ss^=*^ 'derhouden. Ind. 0.a.: woonkamer, ged. open keuken, 3 slaapka- ?^8? .Jt/L /

mers, badkamer met o.a. ligbad, v.w. en toilet. Zolder bereikbaar ï^iffls]kffl&Y ' '~^BPBlßßlt§_É--__ --via vliezotrap. Tuinberging. Vraagprijs: ’ 124.000,-k.k. M^^Jt^J^ -"^^^^^^HÜüÜ^Ü^... *""*
BRUNSSUM: Goed gelegen vrijstaand met gas- Vn v f f:: \r^%
cv., garage, tuin en tuinhuisje. Goed geïsoleerd en goed on- ij^?
derhouden. Ind. o.a. woonkamer, keuken met installatie, drie \\ IïJ__-^ I—M
slaapkamers, badkamer met ligbad, douche, vaste wastafel en jl F" '—'-J
toilet. Vlizotrap. Beschoten zolder met betonnen vloer. Aan- mri ji . i I—j: = l i-y r-| p.
vaarding in overleg. Vraagprijs: ’ 210.000,-k.k. I HWI {Jl .

BRUNSSUM: Grenzend aan het winkelcentrum: Hoek-apparte- ---,Jj 1111l J_E-ff |fi_f[ Ti '—^ ?%, tó>~
ment met gas-c.v., berging en balkon. Lift. Ind. o.a. woonkamer ca. --_ /i^)uOï_Suj__ *.

40 m 2, keuken, twee slaapkamers, badkamer. Vraagprijs: _!!__ - ..'. 'af', mYlill V

’ 125.000,- k.k. --_ rga? ly ; «im
BRUNSSUM: Zeer ruim ouder halfvrijstaad woonhuis met gas- (<Spj j
cv., garage en grote tuin (perc. opp. totaal 392 m 2). Ind.: o.a. 2kei- .
ders, gang, L-vormige woonkamer (ca. 42 rrï 2) woonkeuken, 4 KERKRADE-West (Terwinselen): Royale halfvrijstaande enslaapkamers, betegeldedouche metvaste wastafel en toilet, ruime 1 vrijstaande woning met berging (mogelijkheid voor garage),beschoten en begaanbare zolder. Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs: gas.c ven tuin ,ca 15 meter diep) Roya|e L.vorr-ige woonka-

’ 115.000,-k.k. Mer, keuken, drie slaapkames, badkamer, zolder. De premie--—— ,_.., .. „„i—^, 0r.,.Mr.0.i... - ~.„... I A-regeling 1988 is op deze woningen van toepassing (vrij-
E*V __fa__ "„"^j"; |;,,hhJ_fL_' staande woning premie-C). Netto-maandlast premie-A-woningKt lj| ■ woonhuis met dubbele ga- ca /cgn . 3

B o.a. royale entree, toilet, MERKELBEEK: Goed onderhouden, royaal halfvrijstaand woon-
I ruime woonkamer met huis met gas-c.v.-instal. en inpandige garage. Ind. 0.a.: parterre:
1 open haard, luxe keuken, 9an9. L-vormige garage. 1e verd.: gangmet bergkast, toilet, woon-
I bijkeuken, 1e verd.: 3 kamer met tuincontact, keuken. 2e verd.: 3 slaapkamers, luxe bad-

I|AP-_mß| I slaapkamers, douche, toi- kamer. 3e verd.: via vaste trap. hobbyruimte, zolder. Aanv. n.-o.t.k.

Mer, badkamer met o.a. ligbad, apart toilet. Uitstekende staat i ! i
van onderhoud. Een pand dat u beslist van binnen moet NIEUWENHAGEN: Uitstekend gelegen vrijstaand woonhuis
zien! Vraagprijs: ’ 290.000,-k.k. met garage, mooie tuin en cv. Goed geïsoleerd. Ind. 0.a.: rui-

I J me woonkamer ca. 42 m 2, luxe keuken met keukeninstallatie,
~_

_ „ . drie slaapkamers, goed uitgevoerde badkamer. Vaste trapHEERLEN-Nabij Centrum: Goed onderhouden vrijstaand woon- naar gelSo|eerde zolder, mogelijkheid voor 4e slaapkamer. Pri-
huis met gas-c.v., garage (eventueel 2 auto s) en grote tuin. Ind. ma onderhouden. Een pand dat u beslist van binnen moeto.a. betegelde hal, woonkamer metparketvloer.'betegeldeeetkeu- zien. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs: ’ 219.000- k.k.
ken, berging/hobbyruimte, drie ruime slaapkamers, betegelde bad- | |
kamer, zolder (^ogelijkheid 4e slaapkamer). Aanvaarding n.o.t.k. NIEUWENHAGEN: Rustig gelegen woonhuis met gas-c.v., ber-Vraagprijs; ’ 189.000,-k.k. ging en tuin. Direct grenzend aan het nieuwe winkelcentrum van

Landgraaf. Ind. 0.a.: kelder, L-vormige woonkamer met open
HEERLEN: Goed onderhouden en prima gelegen halfvrijstaand haara- eetkeuken met een cmplete keukeninstallatie met apara-
woonhuis. Ind.: o.a. entree met toilet, mooie tuin met garage en tuur Drje slaapkamers, badkamer. Zolder. Prijs: ’ 99.000- k.k.
carport. Drie mooie slaapkamers, badkamer met ligbad, vaste | -wastafel, tweede toilet. Vaste trap naar beschoten, beplankte en I NIEUWENHAGEN - Hoefveld: Vrijstaande bungalow metgeïsoleerde zolder. Prima isolatie. Aanvaarding in overleg. Vraag- gas-c.v., grote garage en rondom tuin met overdekt terras enprijs, ’ 139.000,- k.K. vee| prjvaCy uitstekend onderhouden. Geheel geïsoleerd. Ind.

H 0.a.: royale hal met marmeren vloer, woonkamer met parket-
■WjßÊ 9 "EERLEN: Op zeer goede vloer, eetkeuken met een complete keukeninstallatie (wit) metfl § stand gelegen tussenwoning apparatuur. Twee slaapkamers, badkamer met o.a. ligbad en

R met tuin en achteringang. Ind.: douche. Sout.: slaapkamers met badkamer. Grotegoed uitge-
stetó: 4.~~—*mm' ■ o.a. kelder, woonkamer, aparte voerde hobbyruimte, provisieruimte, werkruimte. Koopprijs:

ULHi'_'_k' _-.' 1-3"8 B fl eetkamer, keuken met bijkeu- ’ 359 000-k.k.

.*l__fl_____Si'^l____l «I I badkamer met douche, groot NIEUWENHAGEN: Vrijstaand woonhuis met mooie grote tuin, ga-
__r?HS ____Pap>^_B_l___H aaKterras. vaste trap naar zol- rage, gas-c.v. en berging. Ind. 0.a.: prov.kelder, woonkamer metfflflj §_/'*'' '«^SHfIÉBB der met bergruimte en mansar- aparte etkamer, moderne keuken met div. app., kantoorruimte. 1e
l.^*WËmm* ', J^SmÊL dekamer. Pand is goed geïso- vèrd.: 4 slaapkamers, badk. metligbad, douche en 2e toilet. Rond-
leerd en voorzien van nieuwe electrische bedrading. Vraagprijs: om kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Goede staat van 0n-
’129.000,- . v derhoud. Vraagprijs: ’ 178.000- k.k.

SCHAESBERG: Tussenwoning metc.v. en kleine tuin. Prima staat
HEERLEN-Zuid: Nog een bouwkavel te koop gelegen nabij de van onderhoud. Ruime woonkamer. Ruime eetkeuken met luxe in-
Zandweg-Clemens Meulemansstraat. Perceelsoppervlakte ca. richting. Twee badkamers. Drie slaapkamers. Rondom hardhout
520 m 2.Prijs: ’ 65.000,-v.o.n. en rolluiken. Dubbele beglazing. Aanvarding in overleg. Prijs:

’ 119.000-k.k.
j~ HOENSBROEK: Zeer ruim SCHAESBERG: Goed onderhouden tussenwoning met garage,';Ji___»Tifs_g_f_L, halfvrijst. herenhuis met tuin en gas-c.v. en tuin. Ind. 0.a.: woonkamer, open keuken, 3 slaapka-Bh| garage. Geheel onderkelderd. mers, badkamer met douche,v.w. en 2e toilet. 2e verd.: bereikbaar/ ■ Gas-c.v.. Ind. o.a. kelder, via vaste trap, zolder. Vraagprijs: ’129.000-k.k.

trap naar zolder, slaapkamer, berging. Goede isolatie. Pand is BJÊ. AH» dubbele beglazing, goedon-
goed onderhouden. Vraagprijs: ’ 184.000,-k.k. eEH _É.'*_3P 11. derhouden. Ind. 0.a.: ruime

KERKRADE: Rustig en aantrekkelijk gelegen tussenwoonhuis 9H-MHNE______ Is' luxe uitgevoerde keukeninstal-
met cv.-gas, garage en diepe achtertuin. Ind. o.a. gang, provisie- latie metapparatuur. Twee slaapkamers (mogelijkheid 3e slaapka-
kelder, toilet, woonkamer, keuken, serre, drie slaapkamers, bete- mer), badkamer. Koopprijs: ’ 149.000-k.k.
gelde douche, vaste trap naar zolder. Aanvaarding direct. Vraag- SCHAESBERG: Goed gelegen geschakeld woonhuis met gas-
prijs: ’ 98.000,- k.k. cv., garage en tuin. Ind. 0.a.: ruime L-vormige woonkamer met

parket, gedeeltelijk open keuken, 3 slaapkamers, badkamer meta ligbad, v.w. en 2e toilet. Zolder bereikbaar via vliezotrap. Goede
staat van onderhoud, ged. rolluiken. Aanv. in overleg. Vraagprijs:

SCHAESBERG- Eikske: Bouwterrein ca. 500 m 2.Geschikt voor
KERKRADE - Carisborg: Rus- een vrijstaand woonhuis, mogelijkheid voor het bouwen van twee
tig gelegen - ruim - woonhuis halfvrijstaande woningen. Prijs: ’ 50.000- k.k.
met cv.-gas, grote garage en ÜBACH OVER WORMS: Pri-
goedaangelegde tuin. Gedeelte- _____k___ËÉ_ïll "ma uitgevoerd en onderhou-
lijk dubbele beglazing. Ind. 0.a.: H den halfvrijstaand woonhuis
L-vormige - woonkamer en keu- I Wk met gas-c.v., garage en tuin.
ken met plavuizen vloer (totaal $,■ \ Ind. 0.a.: provisiekelder, L-vor-
ca. 42 m 2), van hieruit bereikt met fl mige woonkamer, keuken, bij-
de tuin met veel privacy. Drie êS !ËKJg keuken, slaapkamer, luxe bad-
slaapkamers, badkamer, werk- fflj B-Sfl I kamer- 9ara9e. 1e verd.: 3
ruimte. Zolder. Koopprijs: SB 1 slaapkamers, badkamer. Be-

’ 139.000,-k.k. mmmWÊSWJRm^^^ÊZSfcmiZ plankte en beschoten zolder.
Aanvaarding in overleg. Prijs: ’ 133.000- k.k.

r-———Kmi^m
_x

,
s^x.., „„tvcDKmni: wi t i—l ÜBACH OVER WORMS: Nieuwbouw woonhuis met gas-cv.-in-

■__■__ BK^RKFj7°E"West " Terwin- stallatie en garage. Geheel geïsoleerd en voorzien van hardhoutenMselen: Halfvrijstaand woonhuis kozijnen. Ind.: gang, L-vormige woonkamer, keuken, drie slaapka-

' I mmtSam jflmet 9as"cv- garage en tuin mers betegelde badkamer, bergzolder, diverse afwerkmgswerk-
« IP*':3' 25,me,er diep . Rustig en zaamheden dienen nog te gebeuren. Aanvaarding direct. Vraaq-i blijvend goed gelegen. Ind. prijs: ’ 127.500-k.k.

Ü__';* il 11.'a k. L'VT'9e woonkamer, ÜBACH OVER WORMS: Halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v.,
mïém- eUI t, slaaPKamers- mogelijkheid voor garage en aanbouw. Ind. 0.a.: gang, ruime

kr~ ' 148ooo'-kkr aa9prl)s; woonkamer, aangebouwde woonkeuken, betegeld toilet, betegel-
V ' de badkamer, aanbouw (mogelijkheid voor slaapkamer, garage of

JhP*-B__T hobbyruimte), twee slaapkamers, vliering. Aanvaarding n.o.t.k.
| mwmmmm. >»

_ ■ ■■ Vraagprijs: ’ 109.000- k.k. l

KERKRADE-Centrum: Vrijstaande bungalow met centrale WIJNANDSRADE: In prima onderhoudsstaat verkerende aantrek-
verwarming, garage en tuin. Ind. o.a. L-vormige woonkamer, keiijk gelegen vrijstaande bungalow met gas-c.v., inpandige gara-
keuken met een goed uitgevoerdekeukeninstallatie met appa- ge en veel privacy (perc.opp. ca. 650 m 2). Ind. 0.a.: hal, keuken met
ratuur, twee slaapkamers, badkamer, provisiekelder. Vraag- moderne witte inrichting, L-vormige woonkamer (ca. 42 m 2) met
prijs: ’ 240.000,- k.k. parketvloer en open haard, drie slaapkamers, betegelde badkamer

' ' ' met o.a. ligbad en douche, kelders. Aanvaarding n.o.t.k. Prijs: op
KERKRADE: Vooroorlogs woonhuis op goede lokatie met tuin. aanvraag.
Ind. o.a. kelder, dubbele garage, ruime woonkamer, keuken, bij- ,
keuken. 1everd.: drie slaapkamers, badkamer met ligbad en dou- Taxaties,
che. 2e verd.: vaste trap naar zolder. Twee kamers en berging. makelaardij 0.g.,
Centrale ligging. Redelijk tot goed onderhoud. Aanvaarding in hypotheek- adviescentrale I _■__
overleg. Vraagprijs: ’ 129.000,-k.k. -.

KERKRADE: Ruim halfvnj- Ook's zaterdags I l__w
staand woonhuis met gas-c.v. ■ B^en magazijn-Zbedrijfsruimte, geopena van ■
mogelijkheid voor aparte bo- 9.00 tot 17.00uur ■■■■

mi ____»____.. ■ . venwoning. Ind. o.a. diverse I _r--■ H ______
m, „r..-~"~. W kelders, hal, woonkamer (voor- Heerlenseweq 22 IRfl __k.
mmmmWÊ mal|ge winkel), woonkamer, fi -71 HS Pn_,h,,_ -lig-' I ||f I

|-J'-'-"y-inTyÉÏ keuken- serre, drie slaapka- 6371 HS, Postbus 31193, I ■"■ ■
BK mers, badkamer, bovenwo- 6370 AD Landgraaf. l[L«r,l:M

$^im^^*m a~ n jngi bestaande uit woonka- m mmmmmW
mer, slaapkamer, keuken, magazijn-/bedrijfsruimte totaal ca. 100 __■■_■■■_a_*^_*^m 2,kelderruimte. Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs: ’ 198.000-k.k. WrmmWmwrwr rTI-»l_"_>I-»-»_r_f__!I _nMf
KERKRADE: Geschakelde patio-bungalow met gas-c.v., inpandi- J
ge garage en tuin. Ind. 0.a.: L-vormige woonkamer (ca. 38 m 2) met ■■■■■■■■■■■leistenen vloer en open haard, keuken, drieslaapkamers, goed uit- W a Y/|J^«fiP_T*VF^W Mgevoerde badkamer. Souterrain: garage berging. Ruime patio-tuin. H^ J*_h^/A.'/L* Jfl
Prijs: ’ 175.000-k.k. __HBB-fIH--~_-_____l_____t__i

Te huur: bedrijfsruimten
TE LANDGRAAF

s^Ëm^r^ Inlichtingen:
9l_M___Ei___B>__^l maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00uur

■^^^=l*^ Edisonstraat 9, Landgraaf, tel. 045-316222

fÉsßSiiiiii
_^_Hl^_^_^_^_MM-^-^-l--^-^-H-^-K-^-K-M-^-^-^-M-l-M-K-Lli^-8

LkiilMllliii JWij bieden:
ffijffl jcflWiil I _ Langlopende huurkontraktenSWMMgWS tegen top-condities

I - Huuringangsdatum direkt of op
ffitiniffippLJüWlü ieder in de toekomst gewenst
rjLJJjüll^g^l^fl moment.
F^i^rt^wffii'^i'i^l'^viSllßespreekbaar zijn:
[■ifliijjft^^ - overname personeel
IHWEySjBRyÊfe HÜ I - kleine verbouwingen en uit-
Ptaffifflßiiiiß I breidingen voor onze rekening

WM IWffiMßgH -vooruitbetaling van huur.
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HEERLEN -Tijdens de uitzendingen van 'Wedden Dat...' met Jos Brink (destijds bij
de AVRO en vanaf december aanstaande bij TV 10) zat ze iedere keer weer opnieuw
op het puntje van haar stoel voor de buis. U begrijpt het waarschijnlijk al. We bevin-
den ons in de gezellige en sfeervolle huiskamer van de moeder van Jos in Heerlen. Ma
Brink, door dekinderen in haar omgeving ook wel 'tante Brink' genoemd: „En ik was
niet de enige die op dat puntje zat." Als de dag van gisteren kan ze zich de uitzending
met de haaien herinneren. „Daags erna werd ik op de bejaardensoos aangesproken
door een dame met de woorden: 'Gekluisterd aan het scherm heb ik tot hetOnze Lie-
ve Vrouwebeeldje datbij mij op de TV staat, gebeden. Laat hij het alsjeblief niet doen!
Jos wordt door die beesten opgevreten'! Als ik heel eerlijk ben moet ik toegeven dat
ik dat laatste óók heb gedacht."

den Dat' waarin Jos via het tele-
foon-panel een groot aantal boe-
ren met hun koeien (die uitzen-
ding kostte hem een paar schoe-
nen!) op het podium liet verschij-
nen. Of die met de bruiden. Dat
is pas amusement!," laat me-
vrouw Brink weten.

Menigeen heeft eens diep adem
gehaald. Jos deed het niet, die
sprong in het bassin waarin zich
de haaien bevonden. „En," zo
vervolgt mevrouw Brink: „Er
Waren meerdere weddenschap-
Pen waarin Jos dingen uithaalde
die hem menig zweetdruppeltje

kostte. Met de stoel op het koord
bijvoorbeeld. Ik weet dat hij dat
vreselijk vond. Hij heeft name-
lijk hoogtevrees. Maar goed, het
is allemaal prima verlopen.

Ik keek echter heel ontspannen
naar de afleveringen van 'Wed-

Vijf zonen
Moeder Brink is trots op haar vijf
binken. Vijf zonen heeft ze en
Jos is op één na de oudste in de
rij. De oudste woont trouwens in
Amerika, de anderen in het noor-
den van het land. „En geloof
maar, ze zijn vaak bij hun moe-
der in Heerlen te vinden. Kinde-
ren, schoonkinderen én klein-
kinderen ze komen allemaal met
de regelmaat van de klok naar
het zuiden afzakken. Omgekeerd
logeer ik natuurlijk ook bij hen.

Het zijn steeds van die gezellige
bijeenkomsten. Wij zijn gewoon
een hecht gezin. En als er eens
iets is zeggen we elkaar de waar-
heid en geven elkaar vervolgens
'de vijf. De gouden stelregel van
ons is: 'Wij Brinken bokken
nooit'! Dat was vroeger zo en dat
zal altijd zo blijven."

ook nu nog altijd in huis. Als Jos
hier is en de spritsen komen op
tafel zegt hij: 'Weet je nog van
vroeger, ma. Samen gaan we
dan terug naar die fijne tijd."

wordt ons met nadruk gezegd:
„Je schrijft toch ook in het ver-
haal dat Jos met het Cabaret
'Tekstpierement' naar het zuiden
komt?

opmerkingen. Laatst waren Jos
en Frank hier. Al wandelend
door de omgeving raakte Jos de
weg kwijt. Na uren stond hij
plotseling voor de deur met wel
vijftien kinderen. 'Ma heb je nog
wat foto's, limonade en spritsen?
Ze hebben mij veilig terug ge-
bracht.' En dat zijn leuke din-
gen," verzekert moeder Brink.

ben ik gek op oude films zoals
'Casablanca' en 'Some like il
hot. En niet te vergeten het pro
gramma van Mies; 'In de hoofd
rol. Als ik niet thuis was nam i.
de uitzendingen altijd op de vi
deo op. Zo ook toen Jos d<
'hoofdrol' speelde in het pro-
gramma. Daar was ik zelf uiter-
aard ook bij. Het was trouwens
een enige ervaring. Frank en ik
wisten natuurlijk alles af van wat
er allemaal ging gebeuren. En
Jos wist van toeten nog blazen!"

Mevrouw Brink woont inmid-
dels 22 jaarin het zuiden. En het
bevalt haar uitstekend. „Ik wil
hier echt niet meer weg. Het
Limburgse land vind ik schitte-
rend en de mensen zijn aardig. Ik
heb nooit 'last' van het feit dat ik
de moeder van Jos Brink ben.
Och, en als er dan eens een paar
kinderen aan de deur komen
voor een foto, dan heb ik daar
geen moeite mee. Er ligt altijd
wel een stapeltje hier in huis.

Vanaf woensdag 29 november
tot en met zondag 3 december is
hij in de stadsschouwburg van
Heerlen met de groep. Onder het
motto: 'Artiesten en publiek
moéten opgetogen naar huis
gaan' brengen zij het cabaret 'Er
moet gestrooid worden. Jos lo-
geert dan bij mij en dat vind ik
zalig." Dus voldoe ik bij deze aan
het verzoek van mevrouw Brink.
Hoe kan het ook anders! Want
het is gewoon een schat van een
vrouw.

Monique corten

Dat moeder Brink trots is op
haar kinderen blijkt duidelijk.
Als we de nodige foto-albums
waarin kinders en kleinkinde-
ren, kortom de hele familie
Brink, op de gevoelige plaat zijn
vastgelegd, bekeken hebben,

Top drie
Als we mevrouw Brink vragen
naar de top tien van haar favorie-
te TV programma's hoeft ze ovei
de eerste drie niet lang na te den-
ken. „Wedden Dat...; Sport (vooi
voetbal blijf ik thuis en wat bok
sen betreft mogen ze me 's
nachts uit mijn bed halen) en eer
goed puzzelprogramma. Verdei

En hetzelfde geldt voor Jos. Hij
kan hier rustig gaan wandelen
zonder problemen of vervelende" JosBrink: „Weet jenog van vroeger ma?"...

(Foto uit het familie-album van moeder Brink)

Zelf is mevrouw Brink streng op-
gevoed, bracht haar eigen kinde-
ren op strenge wijze groot en als
de kleinkinderen (negen in to-
taal) bij haar logeren handelt ze
nog precies hetzelfde. „Dat wil
overigens niet zeggen dat er
vroeger bij ons niets kon. Huize
Brink was altijd tot de nok ge-
vuld met vriendjes en vriendin-
netjes. Dagelijks brachten de
jongens kinderen mee en ieder-
een hoorde erbij. Als we dan op
stap gingenwas het een ware uit-
tocht. En de 'spritsen' gingen
mee. Die heerlijkekoeken hebik

Tv-versie van
'Koperen Ko en
Nikkelen Nelis'

Limburgs duo gokt met schlagerfestival via de satelliet op internationale doorbraak

Miljoenen tv-kijkers
voor Mare en Dave

door harrie cremers

Van onze showpagina-redactie
HEERLEN- Er komt een tv-ver-
sievan het populaire programma
'Koperen Ko en Nikkelen Nelis'
dat momenteel wekelijks op
donderdagvia Radio 1 valt te be-
luisteren. Het is de bedoeling dat
de AVRO daarmee in het nieuwe
winterseizoen van start gaat. Net
zoals bij de radio zal Krijn Tor-
ringa ook de tv-presentatie voor
zijn rekening nemen. Op toer-
beurt met Ad Visser presenteer-
de Torringa destijds op tv ook
AVRO's Toppop.

In 'KoperenKo en Nikkelen Ne-
lis' komt met name Nederlands
talent aan bod. Het programma
is wekelijks goed voor een paar
miljoen luisteraars. Krijn Torrin-
ga behoort tijdens het komende
schlagerfestival in Kerkrade tot
een van de gasten.

'Partners' met
Peter Zwerus

HEERLEN - De macht van het getal. Over een paar weken
zullen miljoenen tv-kijkers in West-Europa weten wie
MARC en DAVE zijn. In Limburg kent men het duo met
zijn vrolijke schlagers weliswaar al bijna vijftien jaar. Maar
aan hun bestaan wordt nu ook in bredere kring bekend-
heid gegeven door de satellietzender RTL-Plus, de Vlaam-
se commerciële zender VTM en de TROS. De eerste zender
heeft (met om en nabij de veertig miljoenkijkers het hoog-
ste bereik) en die zal ook, net zoals VTM en TROS, het
schlagerfestival 1989 vanuit Kerkrade uitgebreid op het
scherm brengen.

terrjationale showbizz", aldus
Mare en Dave. Achter de twee
sympathieke, uit Brunssum af-
komstige, zangers gaan de na-
men van respectievelijk Harrie
van Ham en Loet Michalak
(thans woonachtig in Geleen)
schuil. Behalve dat ze beide 35
jaar zijn, waren Mare en Dave
óóit diskjockey in de Brunssum-
se Koempelclub. „Daar speelden
we elkaar de bal toe door eikaars
favoriete platen te draaien", weet
Dave te vertellen. Beide waren ze
vroeger ook lid van een zang-
koor. Dave zong bij het Bruns-
sums Mannenkoor, Mare bij het
Rumpens Mannenkoor RMK 21.
En sport beoefenen ze óók: Mare
houdt van wielrennen en joggen,
Dave van voetbal en tennis. Mu-
ziek is niet alleen hun hobby,
maar ook hun beroep. Het accent
ligt vooral op dat laatste. Maar
dat wisten we al.

Mare en Dave zijn aanstaande
yrijdag en zaterdag in de Roda-
hal de twee enige Limburgse ar-
tiesten die prijken temidden van
sterren als Rex Gildo, Margot Es-
«■ens, Peter Orloff, Andy Borg,
Heino en Andreas Martin. Om er
liaar een paar te noemen. Bo-

vendien zijn ze een dag eerder -
volgende week donderdag - te
gast in de eigen tv-show van
Dennie Christian die door de
TROS op 21 november wordt uit-
gezonden.
„Voor ons is dit dé kans van ons
leven om door te breken in de in-

(ADVERTENTIE)
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Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Het komend win-
terseizoen zal Peter Zwerus we-
kelijks, op de maandagavond,
het nieuwe AVRO-spelprogram-
ma 'Partners' presenteren. Dat
komt in plaats van 'Wedden dat',
de show die Jos Brink vanaf de-
cember nu voor TV 10 gaat pre-
senteren.

" Mare en Dave: na het schlagerfestival ook op tournee door Tunesië.

In 'Partners' worden drie man-
nen en drie vrouwen aan een pa-
nel gepresenteerd bestaande uit
Gerrie Kneteman en zijn vrouw-,
en Maurice Hermans en zijn
theaterpartner Gemma van Eek.
Het is de taak van het panel om
uit te zoeken wievan de kandida-
ten werkelijk bij wie hoort.

Hetbegin
Mét hun manager Pierre Bertels
uit Hoensbroek zijn ze apetrots
dat ze als enige artiesten uit Lim-
burg (ze vormen samen een
kwartet met Micha Marah en
Dany Fabry) aanstaande donder-
dag, vrijdag en zaterdag in de
Kerkraadse Rodahal voor de tv-
camera's staan met het nummer
'Wir leben für den Schlager'. Op-
nieuw trouwens, want dertien
jaar geledenzaten ze ook al in dat
programma van Harry Thomas.
Toen met hetlied 'Das gehtvorü-
ber'. En aanvankelijk leek het er
ook een beetje op dat alles passé,
voorbij zou zijn.

Mare: „We moeten gewoon eer-
lijk zijn. De hoogste regionen
van de hitparade hebben we tot-
nutoe niet bereikt. Wél hebben
we in dertien iaar dertien singles

Peter Zwerus presenteerde in
het verleden onder meer 'De spij-
ker op zn kopshow', een talk-
show voor het voortgezet onder-
wijs. De eerste aflevering van
'Partners' wordt uitgezonden op
maandag 2 oktober.

De publiciteit rond Mare en
Dave komt momenteel goed op
gang. Maandagochtend aan-
staande zijn ze tussen 11.00 en
12.00 op radio 2 te beluisteren in
'Op volle toeren', woensdag tus-
sen 16.00 en 17.00 uur op radio 5
tijdens Schlagerfestival met
Dennie Christian en donderdag
tussen 14.00 en 16.00 op Radio 1
in 'Koperen Ko en Nikkelen Ne-
lis'. Donderdag 21 september
treedt het duo met nieuw reper-
toire op in Casino Landgraaf.
Eén wens blijft: ooit een keer ge-
vraagd worden voor een rol in
een film. Wie weet...

Tunesië
Met een coverversievan 'Dierote
Sonne von Barbados' (een suc-
ces van Die Flippers) waren
Mare en Dave in het recente ver-
leden weer terug in de Neder-
landse showbizz. Op Radio 1, 2
en 3 viel dat nummer heel wat
keertjes te beluisteren. AVRO's
Krijn Torringa - volgende week
als gast op het schlagerfestival -zag en ziet het helemaal in Mare
en Dave zitten. Voor hun promo-
tie hebben Mare en Dave in het
verleden geposeerd op paarden
en olifanten. Vanaf 17 oktober
aanstaande komen daar de ka-

uitgebracht." De wederhelft van
het duo, Dave, is al net zo be-
scheiden: „Er was een tijd dat de
mensen jarenlangbijna nietsvan
ons hebben gehoord. We hadden
gewoon onze ups en downs."
Dave herinnert zich nog heel
goed het begin van het duo. „We
stroopten de ene talentenjacht
na de andere af. Succes hadden
we voor de eerste keer in 1975 in
Heerlen tijdens het Landsfort-
festival. Daar zat toen ook tv-pre-
sentatrice Willy Dobbe in de
jury. In die tijd stonden we op
het podium als het duo Loehair.
Een afkorting van onze voorna-
men dus. Harry Thomas vond
die naam maar niks en toen heb-
ben we, analoog aan dat Duitse
duo Phil & John, bedacht dat we

verder zouden gaan als Mare en
Dave".

melen bij, want dan gaat het
Limburgse duo op tournee door
Tunesië.
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'Met die stunts van mijn zoon weet je het maar nooit'

Moeder Brink in Heerlen
is trots op haar 'Josje'

# Moeder Brink
in Heerlen: Tot
de top drie van
haar favoriete
programma's
behoort
natuurlijk óók
'Wedden dat.

Foto:
MARCEL VAN HOORN

Umburgs dagblad show



Kerkrade Gladiolenstraat/Papaverplein

Architectuur met de stijl van
de negentiger jaren
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Indeling: royale woonkamer ca. 35 m 2Prijzen vanaf f 129.997,--v.o.n.
mcl. open keuken, naast de halfvrijstaande Profiteer van de hoge rijksbijdrage van max.
huizen is een garage, 3 slaapkamers resp. f 41.000,-. Hierdoor ontstaat een netto
ca. 15,5 m2, ca. 10 m2en ca. 6,5 m2, maandlast van ca. f 570,-.
badkamer.

■ nAWf Gaarne vrijblijvend volledige informatieKllfl over de hui/en le Kerkrade, Gladiolenstraat/ |- *'''*, Papaverplein. "
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W elkom in Limburgs meest kompleet centrum voor gezond slapen.
Een uitgebreide kollektie goede en gezonde slaapsystemen, met medewerking van o.a. Auping,
Zevenslaper, Beka, Norma, Vredestein, Hülsta, Moser, Aquadroom, Irisette, Rumat, Dunlop.
Gemiddeld brengt u een derde deel van uw leven op bed door. U mag dus best kritisch zijn als u een
nieuwe matras, slaapkamer of waterbed gaat kopen. Laat deze 'Goed Slapen Show' niet voorbij gaan
en kom diverse slaapsystemen testen.

gm\ | EX Ék m*\ Ék r*\\ È| %mm<% SITTARD, Industriestraat 4 tel. 04490-21839M\ g\ hmWMa\ I 11/Irm (donderdags geopend tot 21.00 uur)

CENTRUM IMBmZ
M_

__ _ A*mm _____ t _*__!._«■_.._£_"__.■ . GELEEN, Annastraat 19, tel. 0449C. 52865von /loun int©fi@ur """>- j
HWlMnTWyTT*TmTinT_______________________________i SITTARD, Industriestraat 23, tel. 04490-13663
lil .llilllll7i'illl'llilllinU________________a____i____aa-l VALKENBURG, Reinaldstraat 1, tel. 04406-12705 f

\sximffiwtcvsHwt|pg^\l_iig^K Wanneer u zorgeloos de winter in wilt gaan,
I is een bezoek aan onze CV-show, op zondag

3 september a.s., zeer zeker aan te raden.

fl Wij tonen ude nieuwste CV- / pT^""^""—■*
i^^s^iU ketels van gerenommeerde / UUr Ë
Jï^jy merken zoals Nefit, Vaillant en C___/erWce E

| Radson.
CV-ketels die naast de vele voor- w^^ü^V
delen ook nog eens superzuinig v^"Tb>^_. 1f tnÊr l____>"-4.met uw gas omspringen. Wr WO )

Tevens kunt u bij ons de nieuwste f^VTj r\s I
rage op gebied van radiatoren w_-_« t \ _a
bewonderen: de razend populaire (Cz^^J/^fn^^yf/^^^
dekorradiatoren. J^Y^-^f/li _ Ih*
Schitterende verwarmings- f //'ur^^v
elementen, te verkrijgen in / JhyLL B y^-i
talloze vormen, kleuren en n /'T U
afmetingen. ’ A 3 seo#p».__ H />__ë-^

’ ' '«uur Kym v>/\Kortom allerlei noviteiten die een I Orantiiny \\Jr J
bezoek aan onze show de moeite / Shoyu ’ \^—waard zijn. J^ü^^ngenJ M

IU GOSINK TECHNIEK
:?:':l_|::: Industriestraat 29
:->>91::: 6433 JW Hoensbroek/Heerlen
&::?:::::! Telefoon 045 - 218242
'"""lllftß centrale verwarming/sanitair/elektro/industriele leidingen

Limburgs
xsmmd^UmUiM

r_-_-_-.______— ■■-■■_■■■-,

HEERLEN: „Modern woonhuis in jonge, kinder- |
vriendelijke buurt!"
Ind.: hal, zeer ruime woonk. (38 m 2) m. open haard,
keuken, berging, 3 slaapk., badk. m. ligb., v.w. en |
2e toilet. Geïsoleerd. Bwjr. 1976. Prijs ’98.000-
-k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN: "Vrijstaand, representatief herenhuis ]
op 1e klas lokatie!"
Ind. sout.: hal, prov.kelder, waskeuken, hobbykei- 'der (eveneens geschikt voor andere doeleinden),
beg. grond/verd., hal, mooie sfeervolle woonk.,
keuken, 4 ruime slpk., 2 badk. resp. m. ligb. en 2
v.w. en douche m. v.w., vliering. Prima staat v. on- I
derh. Pand is geïsoleerd. Bjr. 1938, echter volledig
gerenoveerd. Perc.opp. 740 m 2, royale tuin m. 2
zonneterrassen en optimale privacy. Vraagpr.

’ 379.000,- k.k. Aanv. in overleg.

KERKRADE: "Ideaal halfvrijstaand pandvoor jong,
energiek stel!"
Ind.: kelder, woonk. (7.00x3.00/4.90), keuken, tuin-
berging, 2 grote slpk. en 2 mansardekamers, dou-
cheruimte m. douche, toilet en v.w., zolder. Perc.-
opp. 299 m 2. Geen bebouwing achter. Vraagpr.

’ 75.000,- k.k. Aanv. in overleg. I
HULSBERG/ARENSGENHOUT: "Halfvrijstaand
woonhuis, type landhuis, op 580 m 2grond!"
Ind.: hal, woonk. (43 m 2) m. open haard, keuken m.I app. bijkeuken, zeer ruime garage
(9.00x3.50/5.00), 4 slaapk., badk. m. ligb., v.w. en !
2e toilet, zolder. Bjr. 1974. Geïsoleerden ged. dub-
bel beglaasd. Achtertuin ±30 m diep m. grootter-
ras en vijver. Vraagpr. ’195.000,- k.k. Aanv. des-
gewenst direkt.

BRUNSSUM/TREEBEEK: „In leuke buurt gelegen
sfeervol woonhuis!"
Ind.: kelder, hal, woonk. (± 38 m 2), keuken, bijkeu-
ken, douche, 2 grote bergingen, 3 slaapk., berg-
ruimte, 2e toilet, zolder. Achtertuin ± 15 m diep.
Prijs ’ 95.000,-k.k. Aanv. in overleg.

VOERENDAAL: „Vrijstaand herenhuis op prima
stand!"
Ind.: 3 kelders, hal, woonk. m. open haard, dichte
keuken, kantoor/studeerk., grote verwarmde gara-
ge, in spouw uitgev. en m. aparte douche-cabine, I
tuinhuisje, 2 slaapk., badk. m. ligbad, v.w. én 2e toi-
let, vliering. Aluminium ramen/kozijnen m. dubbele
beglazing. Perc.opp. 870 m 2.Geen bebouwing ach-
terzijde. Vraagprijs ’ 285.000- k.k. Aanv. In over-
leg. I

HOENSBROEK: "Vrij-
staand herenhuis met

Ammmm\ ■&_ 9ara9e> berging en stal-
___■__. 'WÊ ■_"" 'en op 1021 m'!

__________! Eai' nd': kelder' ruime hal,
■ mooie woonk., eetka-I mer, dichte keuken !
■(5.00X3.00), bijkeuken,

mWmmnmm«il"'■■_aßM— berging m. zolder, 3
stallen, 3ruime slpk., badk. m. ligb. en v.w., zolder.
Bjr. 1956. Het geheel verkeert in prima staat. Prijs

’ 249.000,- k.k. Aanv. in overleg.

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. Geïsoleerden ged. dubb.beglaasd. Uitst.
ligging. Prijs ’ 275.000,- k.k. Aanv. in overleg.

SCHAESBERG: "Uitstekend gerenoveerd, sfeervol
halfvrijstaand woonhuis!"
Ind.: kelder, ruime L-vormige woonk., zeer ruime
woon/eetkeuken, voorz. v. alle app., garage, ber-
ging, 3 slpk., badk., zolder. Alle ramen/kozijnen in
hardhout m. dubbele beglazing. Prijs ’119.000,-
-k.k. Aanv. in overleg.

NIEUWENHAGEN: „Uitstekend gelegen goed ge-
ïsoleerd halfvrijstaand woonhuis!"
Ind.: prov.kelder. Beg.gr.: hal, doorzonkamer, keu-

| ken 'm. moderne app., garage. 1e verd.: 3 slaapk.,
badk. m. douche en v.w. Aparte wasruimte. 2e
verd.: vliering. Woning grotendeelsvoorz. v. rollui-
ken. Prijs ’ 139.000,- k.k. Aanv. direkt.

. . TELEFOON■ / ~7\ ZATERDAG
/ /\\ 045-417949

f >a TUSSEN
MCni 10.00 EN
IHt-LyU 13.00 UUR.

beheer o.g. ___~ _._.„.,
makelaardij TELEFOON
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045-710909
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SmuK Zonder stofzakken
Hl Kortere stofzuigtijden
Hll Zelf te installeren
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beweren dat "hypotheekrente^^
" altijd lager kan. Bel snel ;
I voor het gratis bewijs. ■

Maak een afspraak met De Hypotheken Dan ziet u 1
K zwart-op-wit waarom uw hypotheekrentealtijd lager kan. 1K 1I En ook waarom dat niet altijd lonend is. De Hypotheker 1

KR doet zaken met alle banken en hypotheekinstellingen en III adviseertu gratis over alle (ruim 500) hypotheekvarianten IK
K van vandaag de dag. Kies moeiteloos de beste: bel nu
1 voor een afspraak of bel voor de gratis brochure. W 1
S De Hypotheker Heerlen, 045-715354 'IK F.H. Olfen, Akerstraat 21 f

I DeHYPOTHEKER 3
Il PASDANWEETUHETZEKER mw

De grootste, onafhankelijke organisatie van hypotheek-adviseurs met meer dan 55 vestigingen dóór heel Nederland. mM ',

K ____H m^m^Lmmamam^m^mmmmmmmmmmUrnamM Hfl _P

" ir_^^
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GUNSTIGE LENINGEN

(F HUISBEZITTERS; 1PERSOONLIJKE LENINGEN DOORLOPEND %
EXTRA LAGE LASTEN ■.II,I,fJ,IJJ,|.M.|.M'M.IJM KREDIET
16, _J661-06 nTrU I n. Persoonlijk* leningen zonder onderpand
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10.000,- 73,- 106,- 117,-1 6.000,- 124,- 143,- 175,- 20.000,- 400,- 0.89% 67
15.000,- 109,- 160,- 175,- II 12.000,- 225,- 280,- 343,- JO.OOO,- 600,- 0,89% 67
25.000,- 182,- 266,- 292,-l| 18.000,- 338,- 419,-514,- 40.000,- 800,- 0,87% 66
40.000,- 291,- 426,- 467,- fll 24.000,- 450,- 559,- 685,-|_-H_____BH__M_____H_______H______«
75.000,- 545,- 800,- 876,- II 36.000,- 674,- 839,- 1028,-| FINANCIERINGSKANTOOR
Andore bedragen/looptijden óók mogelijk. 50.000,-' 936,- 1165,- 1d27,- ■ fTWTl^^^^rST]rpr\T
Afhankelijk van de waarde van «woning^^ ENZ IYI ■ ■ fc< H K"kunnen de tarieven variëren. T«krvei.»jn v».r. l IV/I l^__^^^F 1 1\ II *—il l\p__ P^^WF^W"VI |Scharnerweg 108 Maastricht
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In Eygelshoven,vülc-parkWaubacherveld slaapkamers, resp. ca. 16 m 2. ca. 9m2 en ca.
worden 12 herenhuizen gebouwd met een 7 m 2, en een badkamer met ligbad en 2e
keuze tussen 10haltvrijstaandewoningen, toilet. Via een schuiftrap is de zolder bereik-
-1 type vrijstaande en 1 vrijstaande woning. baar met een oppervlakte van ca. 25 m 2.
Hetplan Waubacherveld grenstaan het De tuinen hebben maar liefst een oppervlakte
Burg. Boyensbos en hetSchovendsbos. variërend tussen 205m2en 480 m 2.
De bebouwingin hetplan is gevarieerden
ruim van opzet. Isolatie:

" Woningscheidende muren zijn dubbel
Het leven in deze huizenisrijker; uitgevoerdwaardoorevt. contactgeluid tot
want detotale leefruimte is ca. 52 m 2groot en een minimumwordt beperkt,
isverdeeld in een woon-, zitgedeelte ca. 36 m 2 " Vloerisolatie
en een aparte eetkamer ca. 15 m 2. " Spouwisolatie
Door de glaspuien aan deachterkant wordt " Dakisolatie
detuin direct bij de leefruimte betrokken. " Dubbele beglazing(in woonkamer,keuken
De eetkamer sluit directaan op de keuken. en slaapkamers)
De woningen zijn voorzien van een inpandige
berging met aansluitmogelijkheid voor was- Prijzen vanaf’ 200.635,- v.o.n. tot’ 225.635,-
-automaat. De garage is inpandig bereikbaar. v.o.n.
De verdieping telt 3 buitengewoonruime

r- — "■""!I \S 1 Makelaardij onroerend yoed Hypotheken Verzekeringen « ._.:__«■ i il I: ■' m
_ _F%_f^___l Gaarne vrijblijvend volledige

I—UU—' «■■■■■■■B Kl IM informatie over de 12 herenhuizen I.—np—. I Ik i_P\_rl^ te Eygelshoven, Waubacherveld.

Stienstra Makelaardij BV ■ Naam *|
Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen I Adres

045-712255* | E/te::: i::::_::::::::i:::::fl
Maandag t/m vri|dag geopend van 900 tot 21 00 uur | In ongefrankeerde gesloten envelopzenden aan Stienstra I

Zaterdag van 900 lot 18 00 uur | Makelaardij BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen. |



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

RADIO

Radio 5

Nederland 2

Duitsland 2

" Cary Grant en Eva Marie Saint in 'Der unsichibare Dritte'.
(Duitsland 2-20.15 uur.)

Duitsland 3 West

09.30 ""Programma-weekover-
zicht.

10.00 Gezamenlijk ochtendpro-
gramma ARD/ZDF.

12.10 Nachbarn in Europa. Interna-
tionaal magazine. In de studio: Fotini
Noutsia.

"12.55 Diese Woche. Weekjournaal.
(Met ondertiteling).

13.15 ""Internationale Funkaus-
stellung Berlin 1989.

15.00 ""Die 2 im Zweiten. Amuse-
mentsprogramma met Thomas Gott-
schalk en Günther Jauch.

17.45 Heute.
17.55 Unter der Sonne Kaliforniens.

Serie met Ted Shackelford e.a. Afl.:
Ausreichende Beweise.

18.25 Unter der Sonne Kaliforniens.
Serie met Ted Shackelford e.a. Afl.:
Keine Geheimnisse mehr.

18.57 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Pyramide. Ein Schnelles

mit Dieter Thomas Heek.
20.15 Der unsichtbare Dritte. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1959 van Alfred
Hitchcock.

22.25 Heute.
22.30 Das aktuelle Sport-Studio.

Met Karl Senne. Aansl.: Lotto-trek-
king.

23.50 Duell in Vaccares. Frans/En-
gelse speelfilm uit 1973 van Goeffrey

08.00 Children's SSVC. Vandaag:
Percy Peeverley's World of Cartoons.
Afl.: Percy's Party.

10.45 Pop Spot.
11.15 Grandstand. Met o.a. cricket en

racing.
18.05 News and weather.
18.15 Michael Barrymores satur-

daynight out. Serie.
19.05 Macgyver. Serie.
19.55 Something for the weekend.

Nieuwe komische serie met Susan
Blake, Miles Doyle, James Gaddas,
Mike Hayley en Caroline Leddy.

20.25 Columbo. Serie. Afl.: The
greenhouse jungle.

21.35 No Strings. Afl.: One mans
meat.

22.05 News and Weather.
22.20 Act of betrayel.
23.30 Nick Reveil. Show.
00.00 SOAP.Serie

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.30 Die Welt der Schnorchel.
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Das
Monster von Schnorch-Ness.

08.40 Dennis. Tekenfilmserie. Afl.:
High Steel.

09.05 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl.: Grossvater lasst die
Puppen tanzen.

09.30 Klack. Kinderspelprogramma
met Nicole Bierhoff.

10.00 Gewusst wie. Doe-het-zelf-ma-
gazine.

10.15 California Clan. Amerikaanse
serie. (herh.).

11.00 Explosiv. Der heisse Stuhl, ma-
gazine met Olaf Kracht, (herh.).

11.40 Bornemanns Nahkastchen.
Brieven behandeld door Winfried Bor-
nemanns.

11.50 Tekenfilm.
12.05 Die Jetsons. Amerikaanse te-

kenfilmserie, (herh.).
12.30 Klassik am Mittag. M.m.v. het

RTL-orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.05 Messe - Markt - Meinung.
13.30 Ragazzi.
14.15 Erste SehnsuchL
15.45 Tekenfilm.
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.: Knastbrüder.
18.15 Anpfiff - Die Bundesliga-Show,

voetbal.
20.00 RTL aktuell. Actualiteiten.
20.15 Der Polizeikrieg. Franse mis-

daadfilm uit 1979 met Claude Bras-
seur, Mariene Jobert e.a.

22.00 Dall-as.
22.00 Dall-as.
23.00 Flotte Teens und der Staats-

anwalt.ltaliaanse speelfilm uit 1979
van Umberto Lenzi, met Renzo Mon-
tagnagi, Anna Maria Rizzoli, Ray Lo-
velöck e.a.

00.30-00.35 Betthupferl.

07.00 Superkids.
11.00 The Mix.
12.00 Touristic Magazine.
12.30 The Mix Continues.
13.00 Hollywood Insider.
13.30 The Mix Continues.
14.00 Charlie Chaplin.
14.30 The Mix.
15.00 Carry on Laughing & the

Goodies.
15.30 The Goodies.
16.00 Wanted: Dead or Alive.
16.30 The Mix Continues.
17.30 Coca Cola Eurochart.
18.30 Sport.
19.30 Honey West.
19.55 Goodyear Weather Report.
20.00 The Sky's The Limit.
21.40 Celebrity. Foliowed by Good-

year Weather Report.
02.00-06.00 Italiaanse programma's

van Rete Mia met om:
02.00 Piccole diavoleri. Showpro-

gramma.
02.30 Ziuq. Spelprogramma.
03.00 Un dolce sogno di nome Thai- i

landia. Documentaire over Thailand. '04.00 Ciclisomo. Sport.
04.30 Sport.
05.00 I Cerentoli. Showprogramma.

07.00 The Nescafé UK Top 50.
08.00 Fun Factory. Kinderprogramma

met tekenfilms.
12.00 N.E.C. Transworld Sport.
13.00 Wrestling. Verslag van worster-

wedstrijden.
14.00 Man, Beast, Myth or Monster.

Documentaire over het wezen dat
half mens, half beest is.

16.00 Frank Bough's World.
17.30 The Nescafé UK Top 50.
18.00 Snooker. Asian Open Snooker

Tournooi.
19.00 Trans World Sport. Internatio-

naal Sportnieuws.
20.00 Women's European Volley-

bal!.
21.00 World Championships Speed-

way.
22.00 Asian Open Snooker.
23.00 Zeilen. Admiral Cup Vacht

Race.
00.00-01.00 Asian Open Snooker.

tic Bernd Schreider.
20.00 (TT)Journaal.
20.27 PP. Uitzending van de Vooruit-

strevende Minderheden Partij.
20.30 Miami Vice. Amerikaanse poli-
tieserie. Afl.: Liefde maakt blind. Een
politieagente uit New Vork komt naar
Miami om een vriendin van haar
drugsverslaving af te helpen. Het
loopt echter uit de hand wanneer een
drugsdealer haar dochter wil hebben.

21.25 Dress Gray. Amerikaanse mini-
serie uit 1986 van Glenn Jordan. Met
Alec Baldwin, Eddie Albert, Lloyd
Bridges e.a.Ry Slaight, kadetod een

<NOS
j13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.'NCRV
15.28 Getijden. Religieus program-] ma. (herh.).
j'o.ll Black Beauty. Engelse serie.

Afl.: Belofte maakt schuld. Amy is al-
teen thuis. Een vreemdeling die geld
lodig heeft dringt het huis binnen,
(herh.).

16.35 Vrouwtje Theelepel. Teken-
filmserie.'7.00 Passage. Licht-informatief pro-
gramma. Presentatie: Ati Dijckmees-

" ter en Klaas Drupsteen.
|7.30 Journaal.

';'7.45 Passage. Vervolg.
1e-28 (TT)Kerkepad. 9-delige serie: °ver duizend jaar God en mensen.i Afl. 9; Leiden, sleutelstad vol kerken,
(herh.).
]9.00 Journaal.
?-l8 PP. Verkiezingsuitzending vanue Partij van de Arbeid (P.v.d.A.).

'^■20 Roseanne. Amerikaanse come-
dyserie. Afl.: Life and stuff. Het zit niet
altijd mee in het gezin van Roseanne.; &an is tijdelijk werkloos en dochtertje: Mariene blaft onder de geschiedenis-

' les.!19 45 (TT)Prettig geregeld. Serie.; Afl. 1; (herh.).
"u-19 De puzzelfavoriet. Spelpro-

9ramma gepresenteerd door Peterplaisier.
*°-45 Murder she wrote. Amerikaan-; &e misdaadserie. Afl.: Laatste vlucht.
°e man van Jessica is hoofdverdach-
te van een 35-jaar oude moord...

Ï^RV/KRO/VARA
<i.30 Verkiezingen 1989. Tweedeka-

merdebat Lubbers - Kok.
'2.30 Journaal.«2.41 " «weerklank. Muziekminiatuurvanuit de Onze-üeve-Vrouwe-Basi-

''ek in Maastricht. Presentatie ThariSchröder. (herh.).
<3-0 lFortunes of War. 7-delige En-

Hitchcock. De Amerikaanse fysicus
Michael Armstrong wordt in Oost-Ber-
lijn als welkome overloper binnenge-
haald.

02.20 Tagesschau.
02.25-02.30 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

TROS
12.55 TROS Sport extra. Verslag van

de zeilrace Whitbread Round the
World, waaraan o.a. de Nederlander

gelse serie. Afl. 6: Herfst 1942. Guy
keert terug naar Kairo en heeft ambi-
tieuze plannen.

23.51-23.53 Huizen van Oranje. Pa-
leis Noordeinde, Den Haag.
Dirk Nauta meedoet. Presentatie

Walter Tiernessen.
VOO
17.00 The edge ... and beyond.

Spectacularie beelden van bijzondere
sporten. Afl.4.

17.50 (TT)New wildemess. Natuur-
serie. Afl.: Bedreigde reus.

18.15 G.l. Joe. Amerikaanse serie.
Afl.: Het gevecht, (herh.).

18.40 »»Top 40. De Nederlandse top
40 gepresenteerd door Jeroenvan In-
kel.

19.25 (TT)Wijnexpress. 13-de;ige se-
rie over wijn en wijnstreken. Vandaag
Moldavië, Krim en Georgië. Presenta-

Reeve. Bowman, een Amerikaan in fi-
nanciële nood, neemt onderweg de
attractieve Engelse fotograve Lila
mee. Zij is op weg naar een groot zi-
geunerteest in de Camargue.

01.25 Heute.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

18.20 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Bruintje Beer. Britse tekenb-

filmserie. Afl. 12: Bruintje en de ka-
bouter.

18.50 Zand in het paradijs. Een reis
door Noord-Jemen. Tweedelige do-
cumentaire over de antieke resten
van het rijk van deKoningin van She-
ba. Deel1.

19.40 Trekking van de lottogetallen.
19.45 Verhalenvertellers. Vandaag

Haïti. Mimi Berthelemey met een Haï-
taiaanse monstermythe.

19.55 PP. Verkiezingsuitzending van
het Christen Democratisch Appèl
(CDA)

20.00 Journaal.
20.20 PP. Verkiezingsuitzending van

de Reformatorische Politieke Federa-
tie (RPF).

RVU
20.27 Final Offer. Canadese docu-

mentaire uit 1984 over de onderhan-
delingen tussen General Motors en
de Canadese vakbond van autower-
kers bij één van de meest ingrijpende
arbeidsconflicten in de Canadese ge-
schiedenis.

22.04 Studio sport.
22.25 PP. Verkiezingsuitzending van

de partij; van Communisten in Neder-
land (VCN).

22.30 Journaal.
22.41-22.46 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

0-00 Tagesschau und Tagesthe-men.
jj-23 Die Sport-Reportage.
:;50 Stars...wie du und ich. De Jörg
Knor Show. (herh.).
'■10 Loriot im Gesprach. Met AxelCorti.

jl-55 Urnschau.2.10 Auslandsjournal.'2.55 Persoverzicht.3.00 Heute.3-15 Internationale Funkausstel-lung Berlin '89.
'5-00 Ein Mann gent durch dieWand. Duitse speelfilm uit 1959.
°-35 Internationale Funkausstel-lung Berlin. Met Petra Schürmannen Gerd Dudenhöffer.
£25 Hier und Heute unterwegs.

'£"55 Tagesschau.
'8.00 Sportschau- Telegramm.
'«"15 Sportschau-19.00. Met o.a.
Voetbal: Bundesliga.

]9.00 Markt.
'9.30 Duck Tales. Neues aus Enten-
hausen. Afl.: Der Schlangenfrass.
(twee (canalen).J9-58 Programma-overzicht.

£.00 (TT)Tagesschau.
*°-15 Die Rudi Carrell Show.
<;-45 "«Trekking van de lottogetal-ten.
jJ-50 Tagesschau.
u f-TJ)Das Wort zum Sonntag.
Meditatie door Oda-Gebbine Holze-

uit Hannover.
King Kong. Amerikaanse

speelfilm uit 1976 van John Guiller.' 'idens een expeditie op een eiland inac Stille Ocean stuit men op een gi-
gantische gorilla.

."15 Der zerrissene Vorhang. Ame-
f|kaanse speelfilm uit 1966 van Alfred

10.00 Songs alive. (herh.).
10.30 Avanti! Avanti! Taalcursus Ita-.

liaans. Les 24. (herh.).
10.30 Avanti! Avanti! Taalcursus Ita-

liaans. Les 24. (herh.).
11.00 Umwelt - Handeln im Alltag.

7-delige documentaire serie. Afl.: Wo-
nen, (herh.).

11.30 Nahaufnahme - Verschollen.
Versteekt, vereinnahmt? Der Schatz
des Priamos, documentaire over de
verborgen schat van Priamos in troje.12.15 2021. Kirche auf dem Weg ms
dritte Jahrtausend, serie over de kerk
in 2021. Afl. 2: Ein Lied für die Frei-
heit. (herh.).

13.00 Schüsse peitschen durch die
Nacht. Amerikaanse western uit
1956 van Charles Haas, met Jock
Mahoney, Martha Hyer, Lyle Bettgere.a. Als Jim Trask terugkeert uit de
Burgeroorlog, neemt hij zich voornooit meer een revolver aan te raken.

14.15 WDR-Treff. Met Gisela Marx en
Wibke Bruhns.

15.00 Sport im Westen extra. 1. Fun-
kausstellung: Sport-Treff. 2. EK Vol-
leybal voor dames vanuit Hamburg,
Karlsruhe en Stuttgart.

17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.
195: Die Macht des Schicksals, met
Dieter Schaad, Hermes Hodolides,
Sybille Waury e.a.

17.30 25 Jahre Schuifernsehen.
Taalreizen.

18.00 Mit allen Wassern gewa-
schen: Das Blasshuhn, natuurdocu-
mentaire over de meerkoet.

18.30 Gut drauf. Live programma.
Presentatie: Martina Regel.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en om:

19.35 Sport im Westen.
20.00 Musik in West 3. Die Bettier

Oper. Parodie-opera van John Gray
en Cristopher Pepusch. Muzikale lei-
ding: John Elliot Gardiner

22.15 Zwischen Hoffen und Bangen.
Deutsche zwischen Frieden und
Krieg - Geschichte von unten be-
trachtet, documentaire over Duitsland
in 1939 aan de hand van 7 portretten
van Duitse mannen en vrouwen.

23.00 «Der Major und das Madehen.
Amerikaanse speelfilm uit 1942 van
Billy Wilder, met Ginger Rogers, Ray
Milland, Rita Johnson e.a. Teleurge-
steld door haar ervaringen in New
Vork keert Sue Applegate naar huis
terug. Wegens geldgebrek geeft zij
zich uit als teenager en reist op een

< kindertreinkaartje. Na een wilde jacht
ontfermt Majoor Kirby zich over haar,
met alle gevolgen van dien.

00.37 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m).
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4:93.9en 91.9 mHz

Duitsland 3 SWF

Omroep Limburg

Belg. Rundfunk
06.35 Radiofrühstück. 07.15
WunschkaSten. (07.45 Veranstal-
tungskalender 08.30 Besinnliche ■Worte). 09.05 LP-Markt. 10 00 Hit 'oder Niete. 12.00 Musik bei Tisch.
(12.15 Veranstaltungskalender).
13.00 Hitparade. 16.05 Cokntra-Re- Jugendmagazin 17.05 Forum -Das Kulturmagazin. 18.10 BRF-Ak-
tuell. 18.45 Evangelium in unserer
Zeit. 19.00 Saturday Night Rock
Show. 21.05 Lottozahlen. Sen-
deschluss.

Symfonie Orkest met piano. 14.42
Veronica Kamermuziekserie 88/89:
Werken voor cello en piano. 15.15
Nieuwe grammofoon- en compact-
platen. 16.00 Avondstemming I.
Met o.a. componist van de maand:
Lex van Delden. 17.00 Holland
Festival Oude Muziek te Utrecht.
Venetiaanse vespers. Gabrieli
Consort and Players. 18.00 Nws.
18.40 Avondstemming 11, vervolg.
20.00 Nws. 20.02KRO-Klassiek op
Zaterdagavond. Holland Festival
Oude Muziek te Utrecht. Recht-
streeks concert door His Majesties
Sagbuttis & Cornetts, met tenor;
22.00 Orgelrubriek. Franse orgel-
muz. (9); 22.20 Laudate. 23.00-
-24.00 KRO-Literair: Camera ob-
scura.

lingen en Schippersberich-
ten.lBloo Nws. 18.10 lyi haberler
(Goed nieuws). 18.20 Verkiezings-
uitzending van de Centrumdemo-
craten (CD). 18 30Kayen Rasja (Er
is hoop). 18.40 Arabisch progr.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 Laat ons de rustdag
wijden 21.14 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 21.15 Reflector. 21.30-
-22.00 Populaire orgelbespeling.

WDR4
Nachrichten. Stdl. Außer 11.00,
13.00' 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
04.05Radiowecker. 06.05 Morgen-
melodie. 07.55 Morgenandacht.
08.05 Zum Tage. 08.07 In unseren
Alter. 09.05 Musikpavillon 12.05
Pop-Report 14.05 Wirtschaft. Aan-
sl. Orchester der Welt. 15.00 Café
Carlton. 17.005 Uhr Thé. 19.00Auf
ein Wort. 19.05 Toccata Coloriia.
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30
Nachtexpreß.

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 Te bed of niet te bedend?
10.00 Nieuws. 10.03 Buitenspel.
11.30 De Vlaamse Top Tien. 12.00
BRT top 30 (met om 13 00
Nieuws). 14.00 Radio Rijswijck.
17.00 Nieuws. 17 05 Hits uit de six-
ties (18.00 nw5).20.00 Domino:
pop. 23.30-06.00 Nachtradio
(24.00 Nieuws).

6.30-6.49 Scheepv.- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Een mens in de tijd.
10.00 Hollandse nieuwe en achter-
blijvers. (2). 10.15 De muzikale
fruitmand. 11.20 Het beste van Or-
kesten. 11.50 Verkiezingsuitzen-
ding van De Groenen (DG). 12.00
Nws. 12.05 Meer dan een lied al-
leen! 12.45 Vragen naar de weg.
13 00 Nws. 13.10Hallo Nederland.
13.30 Opodoro (Open deur). 14.00
Jazzspectrum. 15.30 Minjon. 16.30
Homonos. 17.00 Licht en uitzicht.
17.45 Postbus 51, De Nederlandse
Antillen en Aruba 17.55 Medede-

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

Luxemburg/RTL
05.30 Gutenmorgen 09.00 Ein Tag
wie kein anderer am Wochenende.
11.00 Treff nach elf 12.00 RTL
Themen am Wochenende. 12.15
Ist ja n Ding! 14.00 Viva. 15.00
Sportshop. 18.00 Unglaubliche Ge-
schichten. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. Musik Non Stop. 0.00- 01.00 Traumtanzer.

Alle programma's in stereo.
07.00 MTV.
10.00 Yoi.
10.30 Club MTV.
11.00 VJ Maiken Wexo.
17.00 US Top 20 Countdown.
19.00 Week in Rock.
19.30 Remote Control.
20.00 MTV Spotlight.
21.00 Party Zone.
00.00 Metal Hour.
01.00 Spotlight.
01.30 Night videos.15.00 ARD-Sport-Traff. EK Volleybal

dames in Hamburg, Karlsruhe en
Stuttgart.

17.30 Bild(n)er der Chemie. Afl. 8:
Von Farben und Strukturen. (herh.).

18.00 Lindenstrasse. Duitse serie.
Afl.: Die Macht des Schicksals, met
Dieter Schaad, Dagmar Hessenland,
Ludwig Haas e.a.

18.30 Liebe zwischen Rhein und In-
dus. Documentaire over een huis-
vrouw die een hulporganisatie heeft
opgezet.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Europa unterm Hakenkreuz.

Stadte und Stationen, 13-delige do-
cumentaire serie over Europa in de
tijd van het Derde Rijk. Afl. 12: Dres-
den: Die Heimatfront. (herh.).

20.15 Vermischte Nachrichten.
Frankreich 1983, documentaire over
het dagelijkse werk van de politie in
Parijs. (Originele versie met onderti-
teling).

21.45 Südwest aktuell-Neues.
21.50 Kulturzeit. Thema: Vor Freud -

Freud - Nach Freud.
22.40 Sinfonia concertante in Es.

Voor viool altviool en orkest, KV 364,
van Mozart. Uitgevoerd door het
Beiers Omroep Symfonieorkest 0.1.v.
Sir Colin Davis met Vladimir Spiwa-
kov, viool en Joeri Basjmet, altviool.

23.40 Die Kunst ist gegen den Kór-
per. Portret van de Oostenrijkse
schrijfster Elfride Jelinek.

00.25-00.30 Laatste nieuws.

06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT.I Teleshop.
09.30 SAT 1 Sport. 11.00 SAT 1 Bliek.
11 .05 Der Schwarze Prinz. Amerikaan-
se avonturenfilm uit 1955 van Henry
Levin, met Errol Flynn, JoanneDru, Pe-
ter Finch e.a. 12.30 IFA News 12.40
Arlbergexpress. Oostenrijkse speelfilm
uit 1950 van Eduard von Borsody met
Paul Hubschmid, Elfe Gerhart, Ivan Pe-
trovich, Hans Putz, Hugo Gottschlich,
Otto Seidler, Alma Tressier, Liesl An-
dergast, Melanie Horeschokvsky e.a.
14.10 Ihr Horoskop. Aansl.: Program-
ma-overzicht. 14.15 Familie Feuer-
stein. Afl.: Die Generalprobe. 14.45 Te-
letip Tier. Aansl.: Programma-over-
zicht. 15.00 Die fröhliche Video-Wett-
bewerb.dene Schuss. 15.45 SAT 1 -
Teleshop. 16.10 SAT 1 Sport. 17.25
Teletip Reise. 17.35SAT 1 Bliek. 17.45
Programma-overzicht. 17.50 Das Im-
perium - Die Colbys. Af 1.:... Vater sein-
,dagegen sehr... 18.45 SAT 1 Bliek.
19.00 Auf Videosehen. 19.30 MacGy-
ver. Afl.: Halt auf freier strecke. 20.25
SAT 1 Wetter. 20.30 SAT 1 Sport live.
ca. 23.00 SAT. 1 Bliek. 23.10 Das Blut
der schwarzen Schlange. Italiaanse
speelfilm uit 1973 van Mario Gariazzo,
met Philippe Leroy, Klaus Kinski, Silvia
Monti. Tony e.a. Een moordenaar gaat
van New Vork naar Rome. In het uni-
form van een hoge politie-officier doodt
hij de bekende Italiaans-Amerikaans
zakenman Frank Esposito.oo.3s SAT 1
Sport. 01.30 SAT 1 Sport live. US Open

België/TV1
pOO '-O. op zaterdag. Met om: 10.00

In !,orTlotie volwassenvorming.
1 1 nü Wikken en wegen.

■00 Angst, vriend en vijand.Angst,
Il "_nnd en viiand van de adolescent.

"40-12.10 Pronto. A che ora ce ilreno.
"30 De woudlopers. Engelse

,'eugdserie. Afl. 25: Chub.
Iftn NieuwS-18'ü2 Tik Tak- Animatieserie. Afl. 5."05 Plons. Afl.: Plons en de zeep-

Ji° Carolientje en Kapitein Snor-
baard. Jeugdserie. Afl. 1: Een on-
"erwateravontuur. Met Paul en An Ri-
"2s Postbus X. Jeugdserie rond|n mysterieuze weldoenersorgani-

*a«e. Afl. 1: De zwarte weduwe. Metaak Vissenaken, Veerle Eykermans,
18 e: Ricour ea-
|-50 Jong Tenuto 11. Selectie van
"n 9 muzikaal talent. De optredende
kaeren zi'n 9eselecteerduit muzie-kacademies en zijn jonger dan 16
£ar- Met Arm Opdebeeck, slagwerk,["ans Corvers, Slagwerk, Sherine Ira-p'- Piano en Nathalie Pochet, viool.

1. ,esenla»e: Fred Brouwers.
19 II Korte ,i,m-
dpri Joker" en lotto-trekking. Me-edelingen, programma-overzicht enpaardenkoersen.'8-30 Nieuws,

iti...

20.00 Sterrenwacht. Finale van de ta-
lentenjacht. Presentatie: Luc Apper-
mont.

21.05 Weekendfilm. Spreeuwen. En-
gelse tv-film van David Weatley, met
Michael Malony, Lynsey Baxter, De-
rek Newmark e.a. Na te zijn ontslagen
in een koekjesfabriek vertrekt Gary
naar Londen. Hier gaat hij samenwo-
nen met Elisabeth, een yuppie, die
hem voorbereidt op zijn entree in de
betere kringen.

22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.00 Autosport. 24 uur van Zolder,

samenvatting.
23.15 In de hitte van de nacht. Ame-
rikaanse serie. Afl. 17: Een familiege-
heim. Met Carol O'Connor, Howard
Rollins, Dennis Lipscomb e.a. Na de
plechtige onthulling van een geres-
taureerd standbeeld wordt de finan-
cier dood aangetroffen in zijn huis.
Virgil en Gillespie gaan de zaak on-
derzoeken.

00.05 Coda. Moderato uit Marchenbil-
der, van Schumann, uitgevoerd door
Philibert Mees, piano en Roger Nau-
welaers, altviool.

19.30 Nieuws.
20.00 Het beste van Dranouter 1988.

Compilatieprogramma met hoogte-
punten van Dranouter 1988 met op-
tredens van o.a. Donal Lunny & Liam
O'Flynn, Vivelegeus, Ralph McTell.

" Veerle Eyckermans in
'Postbus X. (België/TV 1 -
18.25 uur.)

België/RTBF 1
15.30Le coeur et l'esprit. Katholiek ma-
gazine, (herh.). 16.00 Schooltelevisie.
17.00 La vie de Berlioz. 6-delige serie
van Jacques Trebouta oyer het leven
van deze componist. M.m.v. Symfo-
nisch Ork. Boedapest. Afl. 3: Met Da-
niel Mesguisch, Rhonda Bachmann,
Jocelyne Boisseau e.a. 17.55 Génies
en herbe. Rencontres internationales,
spelprogramma tussen landen-teams.
Vandaag Canada - Senegal. 18.25
Gourmandises. Kooktips. Presentatie
Louis Willems en Gabrielle Davroy.
18.45 Télétourisme. Toeristisch maga-
zine. Vandaag Brunehaut. 19.15 Paar-
denkoersen en trekking van joker en

lotto. 19.30 Journaal. Aansl.: Weerbe-
richt. 20.05 Variété a la une. 20.10 Le
jardin extraordinaire. Natuurmagazine.
Vandaag het water-reservaat van Lun-
dy. 20.45 Les enfants du capitaine
Grant. Walt Disney-film uit 1962 van
Robert Stevenson. Wanneer de aad-
rijkskundeieraar Jacques Paganel een
bericht van de verdwenen kapitein
Grant vindt, besluit hij samen met diens
kinderen hem op te sporen. Met Mauri-
ce Chavelier, Haylings Milis, George
Sanders, e.a. 22.15 Match 1. Voetbal-
magazine gepresenteerd door Gaëtan
Vigneron. 23.10 Lotto- en jokeruitsla-
gen. 23.20 Weerbericht en aansl. laat-
ste nieuws. 23.55-00.00Musique balla-
de.

België/Telé 21
19.30-20.00 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal en
weerbericht.

16.00 Thalassa. 17.00 Les jeunes so-
listes. 18.05 Vacances turquoises.
18.35 Météo Européenne. 18.40 Le
Génie Du Faux. 19.40 Gourmandises.
19.50 Calandre. 20.10 L'enfant et les
sortilèges. 21.05 Mon Vaucluse en Pro-
vence. 22.00 Journal télévisé. 22.25
Météo Européenne. 22.30 Babel.
00.00-00.55 Sur les traces de Karl
Marx.

Radio 1
leder 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.lB.o7 Coulissen. 19.02 De
Samenloop. 23.05 Met het oog op
morgen. 0 02 Damokles. 1.02-7.00
Niemandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04-16.00:
VARA'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 lood. 18.04
Echo. 18.15 Levenslief en levens-
leed. 19 03 KRO's country time.
20.00-7.00 Zie Radio 1. ■

Radio 3
leder titel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04:
Gospel-rock. 10.04 ANWB/NCRV
Jongeren Surtdag. 16.04 NCRV-
zaterdag sport. 18.03 Driespoor.
19.03 Popslag. 22.03 Country sty-
le. 23.03-24.00 Late date.

Radio 4
-7.00 Nws. 7.02 Met je ogen dicht.
(8.00 Nws.). 9.00Toppers van toen
klassiek. 10.00 Caroline. 11.00
Kurhausconcert: Muziek voor viool
en piano. 12.02 Strauss & Co.
13.02 Veronica Klassiek: Radio
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Nederland 1 in Flushing Meadow. Aansl.: Program-
ma-overzicht. (Bij live-uitzendingen van
spelen van Boris Becker en Steffi Graf
zijn programmaverschuivingen moge-
lijk!)

SSVC

militaire academie, heeft een glansrij-
ke toekomst voor zich, wanneer hij
achter onverkwikkelijke zaken rond
een moord komt. Hij staat nu voor het
dilemma zijn carière op het spel te
zetten of te zwijgen, (herh.).

23.00 Journaal.
23.05-00.40 Dress Gray. Vervolg.

Nederland 3

RTL Plus

"Roseanne Barr en John Goodman in 'Roseanne'. (Nederland 1 - 19.20 uur.)

Sky Channel

Super Channel

Duitsland 1

SAT 1

MTV EuropeTV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
*at>el- en CAI-abonnees:°0r kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma
" = stereo geluidsweergave

?P = tweetalig bij stereo-app.

' = teletekst ondertiteling

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

Limburgs dagblad televisie en radio zaterdag

België/TV 2

Presentatie Jan Vanlangendonck.
21.15-22.45 De Gordel 1989.

TVS

radio
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arm .pVRrrT-' .^la.^r^hartkr'mp. liab "douche 3 slaaPkrS-, badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet,app. ie vera.. J SiaapKrs., DaaKr. mei ligD., aoucne, 7r,|ripr Aanv " «snnprlin Vraannr ■lo .Q nnn u .v.w., 2e toilet. 2e Verd.: hobbyruimte, bergzolder. Ge- zolaer'Aanv" sP°ed|a- vraagpr..’ 259.000,-k*.

De'! 00^8" V3n dUbb- be9'azing' AanV' io' SITTARD, Overhoven S
"SS,^K ' ._*■&*.

m|s.’ i oo.uuu,- k.k. Centraal t.o.v.centnjm gel. woonhuismet loods,kelder Schitt. gel. terrasbungalow metcv., inp. garageen ter-
en tuin. Ind. 0.a.: royale living met parketvloer en mog. ras °P netzuiden met opt. privacy. Ind.0.a.: Z-vorm. li-

DOENRADE, Kerkstraat S open haard, keuken, 3 slaapkrs., badkr. met douche, vin 9 met °Pen naard. aparte keuken, 4 slaapkrs.,
Groot, haltvnjst. herenh." 't Kasteeltje". Met cv., kei- v.w., toileten aansluiting w.a., zolder, bereikb. middels badkr. met ligbad, v.w., 2e toilet. Aanv.: i.o.
ders, garage, winkelruimte en royale tuin. Perceelsopp. vastetrap. Aanv.: i.o. Vraagprijs- ’99 000 -k k Vraagprijs: ’ 149.000,-k.k.
± 1450mr.Ind. 0.a.: living, study, woon-/eetkeuken, 2
badkrs., 6 slaapkrs., zolderruimte. Aanv.: i.o. Prijs:.op
aanvraag. STEIN, Zwartdriesstraat S SITTARD(Kolleberg), Kapellerweg. S

Rustig gel.halfvrijst. woonh. metcv., garage entuin op °P uitst- locatie gel., vrijst. landh. in "Bauhaus"-stijl,
het zuid-westen. Ind. 0.a.: woonkr., keuken, 3 met °-v- inP- garage, binnenzwembad en zeer grote

ECHT-HINGEN, St Joosterweg S slaapkrs., bet. badkr. met ligbad, 2e toilet en v.w.,zol- tuin- Perc.opp. ca. 2.500 m 2. Ind. 0.a.: royale living met
Rustiek gel., uitst. onderh., vrijst. woonhuis met cv., der over gehele woning. Aanv.: spoedig Vraagprijs: open haard,keuken, study, 4 slaapkrs., 2badkrs., dou-
aanbouw, kelders, grote garage geschikt v. 2 auto's, ’ 140.000,- k.k. cheruimte, garderobekr. Aanv.: i.o. Prijs: op aanvraag,
carport en tuin met veel privacy. Perc.opp.: 1810 m 2.
Ind. 0.a.: L-vorm. living, luxe keuken met app., bijkeu- SUSTEREN, Julianalaan S
ken, berging, 4 slaapkrs., mod. badkr. met ligb., dou- Rustig gel. goed onderh.halfvrijst. woonh. metcv., bij-
che, 2e toileten v.w., zolder. Aanv.: n.o.t.k. Vraagpnjs: keuken, kelder, garage met kantoor cq. hobbyruimte IVit-nwh_ _ll\v’ 227.500,-k.k. en tuin. Ind. 0.a.: keuken metapp., woonkr. metparket- i«CU«UUUn

vloeren open haard, serre, doucheruimte metdouche
-._._.,.. _...„._-_. _.__—_ _, en v.w., 4 slaapkrs., zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: BRUNSSUM HEUGELSHOVEN, Mirbachstraat H ’ 139.000,-k.k. tr-&!Vmz %,
Rustig gelegen boyenwoning metkelder en terras. Ind. v#?' ,■ ■ u '■%?*$
0.a.: woonkr., open keuken, 2 slaapkrs., 2zolderkr. en * ' v «j
badkamer.Aanv.: direct. Vraagprijs: ’ 79.000,-k.k. jaV #"'1 1- fTj *^» '% -JS^
EtJGELSHovENLaurastraat h Bungalows, vUla's, landhuizen fjË&W^'- I~* *Tt3l3|i^ ■*£
Goed gelegen vrijst. woonh. metc.v. en tuin (perc.opp. WmmV^-"''" § _35l jM 3 0 >*, " *""'*fa± 610 m 2). Ind. o.a^ kelder Beg.gr.: hal, werkkamer EYGELSHOVEN, Veldhofstraat H WEe ; I ««1 tm&tt^éÉwoonkr. met open hrd, keuken met app. 1e Verd.: 3 _.„ ~. -mm, , , . „.„, .-,„,.. ,-_ , «W7*: s ,-,""»*=»* e?v*sjj
slaapkrs., badkr. metligb., v.w. en2etoilet. 2eVerd.:2 mi'hïiii TT__fflf«_i-'i-*:''Ij*** ■'CNI L *__^__l't-^'- 'S «rnim. "*_«_*fc-ü- - li___-i__
slaapkrs., zolder. Aanv.: i.o. Prijs:/ 205.000,- k.k. _Pf-^\L_*^/^mW,J%^^ ''^HÊm» l*\ WÈÊkt I'■ * I WÊ- $9$ B IIW Mri'^
GELEEN-ZUlD,Eykmanstraat S 11*3^/ ]A\mmWËÉÊ& " f_S_. ' S'& %*s'Op goede stand gel., uitst. onderh., halfvrijst. herenh. fosSjF - mttëa, Wim ''^SSmm ' "'w ■'"met cv., kelders, aanbouw, garage en mooie tuin met W^mf ■ ê\w> m'^MÈP^Ê^- '"v^B____ - Sopt. privacy. Perc. opp.: ± 320rrr. Ind. 0.a.: royale li- WfTL iJfln|S)>(Hg'i' Mfr ' C' :,! ■■ving (± 47 m 2) met open hrd., eetkr., mod. keuken, WmW'Am mweÊÊmÊm-. *-'"ruime werkkr., 4 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w., 2e toi- Wmwk mWÊÊÊÈr" ' De2e dnve-in-woning is een aantrekkelijke variant,
let. Hetpand moet u beslist van binnen gezien hebben. HeUIÜPPS ff'IF waarbij de grote garage inpandig is gesitueerd op de
Aanv.i.o. Koopprijs: ’ 239.000,-k.k. _-_-MJ_lif,iP .* 'P beg.gr. Op beg.gr. eveneens deentree/hal. Niveau 1e

'^lü^M^^SM:-,, verd., met woon-/eetkr. en keuken, ligt aan deachter-%. zijde gelijk metdeop hetzuiden gelegentuin. Op de2e
HEERLEN, Weiten H pÉIHi verd. 3 slaapkrs. enbadkr. metligb., v.w.en plaatsings-
Op zeer goede lokatie gelegen halfvr. drive-in woning. H^_T« JIJ! mog- voor 2e toilet en 2e vw- Ko°PPr- vanaf
Ind. 0.a.: Sout.: hal, garage, berging. Beg. grond: L- m\\mWÊÈÊÈ%ÊÈ l 147-632,- v.o.n. Rijksbijdr. max. ’ 44.000,- volgens
vorm. woonkr., keuken. 1eVerd.: badkr. met ligb., dou- pr-A-regeling.
che, v.w. en toilet, 3 slaapkrs. en zoldervia vliezotrap te "^3SIF S^Lbereiken. Subsidie evt. overdraagbaar. Tvanv. i.o. E*^- & -ffft*» f
Vraagprijs: ’ 175.000,-k.k. WmW;' %
HEERLEN, Geleenstraat H Winkel/WOOnhuizen
In centrum gelegen luxe appartement met garage en
berging. Ind.: ruime hal, woonkr. metgrootbalkon, mo- BRUNSSUM Hdeme keuken, badkr. met ligb., slaapkr. Aanv.: i.o. Prijs Gunstig gelegen t.o.v Heerlen-Aken, vrijstaande villa 0pgoede lokatie nabij centrum gelegen winkel-woon-’ 155.000,- k.k. ShfiAóiunse school,dubbeleigarageengrotetuin,met h£» voor diverse doJ|einden geschikt. Het winkelge-
uml__„_,_ . , °fn'moanenSta (P6^o"o' m^ Verdere e- deelie bestaat uit een winkelruimte van ca. 38 m 2enHEERLEN, Geleenstraat H yensen pnjso.a. een magazijn. Terwijl het woongedeelte op de beganeIn een rum gelegen riantappartement metcv. en2 bal- _.„___ grond o a. 2 woonkn... keuken bevat; en op de verdie-kons Ind.: ruime entree 2 toiletten,2doucheruimten, 3 HEERLEN-WELTEN H 6 slaapkrs., badk. en zolder. MeeFdere gege-
slaapkrs., studie, waskeuken, moderne keuken met Uitst. gelegen patio-bungalow met cv, garage en tuin. „__= Qn nrii„ nn aaAuraan
app. woonkamer ±32 m2. Aanv.: i.o. (perc.opp.: 346 m 2). Ind.: ruime entree, woonkr. met

yensen prl)S op aanvraa9-
Kooppr.: / 185.000,- k.k. 0.h., keuken met app., bijkeuken , 4 slaapkrs., badkr.

met ligb., douche, dubbele v.w. en 2e toilet, berging. GELEEN Rijksweg Zuid S
HOENSBROEK, Burg. v.d. Kroonstraat H .Ï^Prite- %lT<"*ft Va" ondemoud' Op goede stand nabij centrum gel. royaal, halfvrijst.He-
Rustig gel., halfvrijst. woonhuis met cv., garage, ber- "*",v" 'u' r">*-' *-R- renhuis metcv., kelders en grote tuin. Perc.opp. 1.050
ging en tuin. Ind.: kelder, hal, woonkr. (± 48 m 2), mo- hffri pn P««^h«.nw__«. u m " HetPand is ook voor oeol"]'3' of handelsdoelein-
demekeuken.leVerd.:3slaapkrs.,badkr.metligb.2e ?^~"SrS. v«ia7nptri,.hh narana r _ «ntnin dengeschikt.lnd.o.a.:L-vorm.livingm.parketenopen
Verd.: ruime zolder, te bereiken via vliezotrap. Aanv.: ,4**; S.MO^mfUnd o ïlïk^r.. niiS»Kïï naard (ca'6s m »'keuken' biikeuken'6 slaapkrs., study,

i o Vraaqpr ’ 155000 -k.k. r^. _,?J_Pk t '' . ? i kelde,rs' ru,' m? nal badkr. met ligbad, douche, v.w., balkon en zolderruim-i.u. viaaatJ'" / '■""uu". "- en trappehuis, kamer-ensuite, t.v.-kamer, luxekeuken, ._ A
_
n. ~ - vraaanrii _" f _?5 rinn -k k„..„,--„„ «„„„„-„-._,„., h bijkeuken. 1e Verd.: 3 slaapkrs., 2 badkr. 2e Verd.: 2 te'Aanv" '°' Vraa9Pnls- ' k.k.

,to?^ r^fTLcaa. „it 11 -amor_ slaapkrs., doucheruimte. Pand verkeert in uitst. staatEfSrtTg^^^ van onderhoud. Verdere gegevens en prijs op aan- KERKRADE, Lindenlaan
reet. Huuropbrengst op aanvraag. Prijs: ’ 200.000,- v,elaa- Prima gelegen winkel/woonhuis met c.v. Ind.: Sout.:
k.k. hincMQßDncir kelder. Beg.gr.: showroom (± 105m 2), kantoor, maga-

nucNsoMutß H zjjn. i eVerd.: L-vorm. woonkr., keuken, berging, toilet,
HOENSBROEK Pr Willemstraat H dakterras (± 32 m 2). 2e Verd.: 4 slaapkrs., badkr. metR^ifg^ge^woonTmetc^lrote garage en tuin" «L-«iÉiM__^ Pn^^i Sr^,oilet- 39 "*Ind.: hal, toilet, woonkr. met 0.h., luxe keuken met app. Mt aanvraag.
1eVerd.: overloop, 3 ruime slaapkrs., badkr. metligb., _B^ÜI iAmnk i i/c__Dincni u,_. ....„_»,,_♦ u. « tnilflt ?p Yard " va.tp trao naar arote hobbyruimte _^^|WP^^ ïÉBP-T, - / KERKRADE, O.L. Vrouwestraat HterSna Grt^ii^teffih^d iSw io "<*WWfta'lßW' £ In centrum gelegen vrijst. woonh. met cv., binnen-
Sfiif■ Z3._1i nnn Pif w .eisoieera.Aanv. i.o. . __^ mWËÊÊÊËËÉrWÊF*mmwË£''>\ M plaats en loods. Ind. 0.a.: kelder, woonkr., luxe keuken,
r-njs./ i4M.uuu,-k.k. | " H-MM -^Jkvm,,WmAJm,^m kantoor/hobbyruimte. 1e Verd.: 2 slaapkrs., groot dak-
un_ucoD-__ c* i-._-i,..„,t u lS,_t«_S__L_Jï MfM^ vi^Aai mWÊLï- m terras, wasruimte met w.c, badkr. met ligbad en v.w.

ging en tuin. Ind.: kelder, hal, toilet, woonkr. met par- %h^M ___Sw__ali aoeieinaen gescnikt. Aanv.. i.o. Krijs. n.o.i.K.
ketvl., keuken, serre. 1eVerd.: 2 slaapkrs., badkr. met ÉÉÉII T^|P^T*':il!i WïiÊm tcou/imcci cm Di,,__t-__. udouche, v.w. en balkon, berging. 2e Verd.: vaste trap ||^~ TERWINS.ELEN, Piusstraat H

Nabij centrum gelegen woonh. met cv., berging en bin- «;; - IMp__f_Wlif^' fWS^^^^^^^^^
68

Riante, voortreffelijk geoutilleerde villa. Stijlvolle vil- HPiV Éfe
LANDGRAAF Hooastraat H la, centraal in Zuidlimburgs landschap, bijzonder gun- " ?':S ___r-!-! »I__P^^3^W
Goed gelegen' woonh. met cv., garage en grote tuin. sti9 gelegen, snel bereikbaar Op 10 min. van Heerlen .MMÉ
Ind.: 2kelders, hal, toilet, badkr. met ligb.,v.w ,

woonkr. 9n °P,20 min-vfn °-m- MaartncM en Aken Ind. 0.m.: I ■'_Tmmmmm "
(± 38 m 2), keuken 1e Verd.: 2 slaapkre. Aanv. i.o. lal t̂"?uze,nf'" [epresentótieve L-vorm. living, zeer jJimMirirf . H_l W
Prüc-r Inn nnn i. „ ruime, complete keuken, kantoorruimte, 5 slaapka- lißMßpnßHßi3___raS_PiH __L9_Rrnjs. ’ i uu.uuu,- k.k. mers 2 badkamers Sout met 0 m grote -ar.agei pra_ PP|P~§p JpIPK^IMM ! i
ueruci eu ___,n,._H_,«t_,9t m visiekelder, doucheruimte, bar annex conferentieruim- WÊÈêKÊ Wi 'WÊmlmSêmWEmV iü _B __i'_l!_iHS_!^-^. SLmi„„ pn t.,in Jr tó- Tuin met terrassen, waterpartij e.a. Grandioos vrij WËmWmL. *** m> IPLJPWil»H^lTnl^ht i dS h^i uitzicht. Tot in details uitstekend en met vakmanschap Ifc "<diverse doeleinden geschikt. Ind.: kelder, hal, woonkr., afaewerkt Dorumentatie pn nrii. nnaanvraan ; """'" '"" """" ""
kamer, keuken, bijkeuken. 3 toiletten, berging. 1e afgewerkt. Documentatie en prijs opaanvraag.

NÜTH Deweverstraat H (±4O m 2), luxe keuken met div. app.,bijkeuken, slaapkr. ln winkelstraat gelegen winkelpand met zelfstandige
In centrum gelegen appartement met c.v. en berging. en badkr- met ['3b-; douche, toilet en v.w., ruime gara- boyenwoning. Perc. opp. 204 m 2.Pand ook bereikbaar
Md- ruime hal woonkr met balkon, keuken, 2 ge. 1eVerd.: slaapkr., zolderkr. en badkr. met douche vanuit de Tunnelstraat. Uitbreidingsmogelijkheden vol-
slaapkrs badkr metzitbaden v.w. Aanv.: direct. Prijs: ?n v-w: Pa"d verkeert in prima staat van onderhoud. doende aanwezig. Totale inhoud circa 800 m 3. Goed

’ 90.000,-k.k. Aanv-: l -Pn's:n-°-tk- onderhouden. Direct te aanvaarden, ’ 165.000,- k.k.

S - Inlichtingen kantoor Sittard _^M_______'^l
H - Inlichtingen kantoor Heerlen |
Taxaties-Verzekeringen I^^, l WmmW I LLJ
Hypotheken-Financieringen li, mWmv m \mmmm\ _r

2e?kdagenJ9e(>o-i7.30 uur makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
koopavond tot 21.00uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35-tel 04490-11611
zaterdag 10.00-14.00uur 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 -713746

/

BEEK
ln mooie woonomgeving gel. halfvrijst. woonhuis met ga-
rage, woonkamer m. parketvl., keuken, grote aanbouw
met tegelvl., 4 slpks., badk. met ligbad, zolder en een 30
mtr. diepe tuin.
Vraagpr. ’ 175.000-k.k.

BEEK (Geverik)
Halfvrijst. woonhuis met huiswei (perc. 768 m 2), landelijk
gel. met o.a. woonkamer (10 mtr. diep) m. open haard en
parketvl., woonkeuk. m. luxe aanbouwkeuken en app., bij-
keuk., 3 slaapks., badkamer, vaste trap zolder m. 4e slpk.,
grote garage en kelder.
Vraagpr. ’ 174.000,-k.k.

ELSLOO
Leuke halfvrijst. woning met garage, rustige ligging en
zonnige tuin, keuken m. app., woonkamer, 3 slpks., badk.
m. ligbad en 2e toilet en zolder.
Vraagpr. ’ 159.000-k.k.

ELSLOO
Ruim halfvrijst. woonhuis met aangel. tuin op zuid.,
L-vorm. woonk., woonkeuken m. app., tuinkamer m. open
haard, bijkeuk., 3 slaapks., badkamer m. 2e toilet, zolder
en garage.
Pr. ’ 155.000-k.k.
GELEEN (zuid)
Middenwoning met vrije achterom en berging. Kelder,
woonkamer, witte keuken met app.,3 slaapks., witte badk.
m. ligbad en douche, zolder en tuin.
Vraagpr. ’ 105.000-k.k.
GRONSVELD
Vrijstaand landhuis met garage, geheel onderkelderd met
o.a. hobbykelder, woonkamer met open haard en schuif-
pui, eiken keuken met app., 4 slaapks., badk. m. ligbad,
zolder en tuin.
Vraagpr. ’ 315.000-k.k.

MAASTRICHT
Uitst. onderh. goed geïsol. woning m. eigen parkeerpl.
Ind.: woonk. m. plav.vloer, luxe eiken aanbouwkeuken m.
app., 2 slaapks., dakterras, badk. m. ligbad en zolder.
Vraagpr. ’ 123.000-k.k.
MEERSSEN
Jonge halfvrijst. woning met ruime garage, L-vorm. woon-
kamer met travertinvloer en terras, keuken met app., 3
slaapks., mooiewitte badk. m. ligbad en 2e toilet en tuin op
zuid.
Vraagpr. ’ 165.000-k.k.
SCHIMMERT
Goed verbouwde boerderijwoning (speels van opzet),
woonkamer (49 m 2), plavuiz.vl. en schitt. open haard, witte
keuken m. app., werkpl./garage, 3 slpks., zolder (hobbyr.
of 4e slpk.), badk. m. ligbad en 2e toilet, kleine patio en
atelier/tuink.
Vraagpr. ’ 179.000-k.k.
STEIN
Rustig gelegen halfvrijst. woning, voorzien vari kunststof-
koz. m. dubbel glas met o.a. kelder, woonkamer, keuken,
3 slaapks., badkamer, ruime garage m. hobbyruimte en
tuin.
Vraagpr. ’ 119.000-k.k.
STEIN
Aan plantsoen gel. ruime halfvrijst. woning met aanbouw
en grote garage (ca. 13.5x3.00). Ind.: woonk. m. open
haard en massieve parketvl., luxe eiken aanbouwkeuken
m. app., kantoor, 3 slaapks., badk. m. ligbad, zolder en
tuin.
Vraagpr. ’ 165.000-k.k.
STEIN
Rustig gel. ruim vrijstaand landhuis op groot perc. (765
m 2), geheel onderkelderd en goed geïsol. Ind.: L-vorm.
woonk. m. open haard, luxe eiken aanbouwkeuken m.
app., bijkeuken, garage, 4 slpks., luxe badk. m. ligbad,
douche en 2e toilet, vaste trap zolder (mog. 5e en 6e slpk.)
en hobbyruimte in tuin.
Vraagpr. ’ 289.000,-k.k.

SUSTEREN
Goed onderh. halfvrijst. woning (goed geïsol. en groten-
deels rolluiken) met o.a. woonkamer, luxe aanbouwkeu-
ken m. app., kelder, badk. m. douche en 2e toilet, verleng-
de garage, bijkeuken, 3 slaapks., hobbyruimte
(2.50x9.76) en aangelegde zonnige tuin.
Vraagpr. ’ 149.000-k.k.
ULESTRATEN
Zpnnig gel. halfvrijst. woonhuis met garage en tuin met
zwembad, doorzonwoonkamer, 2 slaapks., roy. badkamer
met ligbad en 2e verd. (mog. 3e slpk.).
Vraagpr. ’ 157.000-k.k.
URMOND
Geheel gerenoveerd monumentaal woonhuis. Ind.:
woonk. m. haardpartij, woonkeuken m. luxe aanbouwkeu-
ken m. app., bijkeuk., 4 slpks., badk. m. ligbad en 2e toilet,
vaste trap zolder(5e slpk.), garage en tuin.
Vraagpr. ’ 159.000,-k.k.

URMOND
Goed onderhouden halfvrijst. woonhuis met o.a. woonka-
mer en keuken m. plav.vl., 3 slpks., witte badk. met ligbad,
garage, aparte hobbyruimte (6.00x3.00) en tuin.
Vraagpr. f 145.000-k.k.
VALKENBURG (bedrijfsobject)
Modern wit vrijstaand woonhuis met bedrijfsruimte c.g.
loods (375 m 2), L-vorm. woonkamer m. open haard, keu-
ken m. app., kantoor, 4 slpks., badk. m. ligbad, douche en
2e toilet, kelder, tuin en schitterend uitzicht over Geuldal.
Vraagpr. ’ 425.000,- k.k.

I ___— ——— I
i Eigenlijk biedt onze showroom teveel S^^a L^^^^^^ £
"Om OP te nOemen... * Met 30 verschillende li ||jK-_ff l
" keukenopstellingen mïïm ___: -;. Ifll ". ■ :_lMi<_fii': -"=—-_-_-----__ii_--»^-—ar t 1 I 1 I i j

"m' '-* - \ * Met exclusieve ilfllj g&WsjMM~B' i' '' 2
" ,AA> IVluyrerS schuifwandkasten O&Jf ? C_#^ M_£#^ «SIÈ--ff 55" r\l Wijnen bV * Met badmeubels en RS K||Blßii|Pfe S^-^«_=~ "" _. plafondafwerkingen ite__By^_^|^^S^fe_-. _^-v^-gir s^ "W^^ff? Tel. 045-441800 f^aSasS^T^^^^^^-^S U' ' : pj^**"^ 5
" j Markt 11 * Met ruim 200 verschillende a .._ _ _^^^rp_£^LJj>lL.: | "fp^^^^ *
" \mmmmmwmmïmmr Simpelveld wand- en vloertegels ' '.■*'-_-. l.._rr^___a li I ;—ll_______ii_________^_ll—_____) #

" "Openingstijden showroom: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur, donderdag koopavond, zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur. "" Probleemloos gratis parkeren voor de deur. Totziens in Simpelveld. "
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Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil

____* . IÉr« ' HEERLEN *immmmmsÊtkammmm^ai^mÊmmtikl^^ÊÊKt' Sittaiderweg 112 A. Hoekwoning met ]
berging (evt. garage) en c.v. Ind.: kelder, g
hal, toilet, woonkamer, keuken, berging, 3,(
schuur, le Verd.: overloop, 4 slpks., badk. SI_____[ _____B_Kr .ü _
met zilbad en v.w. 2e Verd.: zolder. £ij Perc. opp. 180 m 2.Bwjr. ca. 1955. \
Aanvaarding direct. -!

v/l

Prijs: ’. 79.000,— k.k. ei■ Koraalerf 40.Rustig gel. hoekw. m garage 9<
Ind.: hal m plavuizen, toilet, woonk. en
keuken m plav.vlr, garage, hobbyberging Q

I en tuin. le Verd.: 3 slpks, badk. m douche k
||j| en v.w. 2c Verd.: ruime bergzolder. '■

I Woning is gcisoleerd, ged. dubb. glas. v
Bwjr. 1983. Overname subsidie mogelijk- /
Aanvaarding in overleg. Ji

! . : -
_■_■ HEERLEN r

tttejj Kcrkradcrweg 82. Tussengclcgcn woonh- tg
met c.v. en kleine tuin. Ind.: 0.a.: kelder. 1
Beg.gr.: gang/entree, woonk. (ca. 35 m 2), V(

bijkeuken, keuken, berging/hobbyruimt-, j 1
k-rrus en kleine ingesloten tuin. le Verd.: «_ii_________ I __________! *3a 4 slpks., badkamer. 2c Verd.: zolder 9
via vaste trap met 4kleine slpks. di

*■ pr jjs: ’. 109.000,- k.k. . n'. __ s

" J««| .. .. ma-mmm. 9.,

ÉLimburgiastraat 21.In goede staat I A
verkerend woonhuis metcv. en tuin. In--;j9
o.a. kelder. Bcg.gr.: hal, woonk., keuken-

■ verbouwd. Perc. opp. 178 m 2._____t^»_---Mlllllll '1.!.' .!.L_,1.U1 11L.11 prijs; jrjl25.000,~ k.k.

_^*****mm'^^BmE^mmmmmmaßamm Prijs: f._98.000,~ k.k. J'
Ml

Vrijblijvende informatie I'
over uw huis verkopen L

Graag informeren wij u geheel vrijblijvend m.b.t. de verkoop ij
van uw woning, bungalow of landhuis. Wij vertellen u dan iswelke verkoopkansen u heeft en waar u allemaal rekening mee H

moet houden en hoe wij een eventuele verkoop geheel voor u i's
kunnen begeleiden. Belt u ons genist voor een geheel

vrijblijvend gesprek. i{

mWÊËmm®mmÈm®ÈWmW^^^^ÈÈM »K 1 \
y

mmumammmmmmmmm^lmmm'mm^^m^m9mm pri js; ’.105.000,- k.k. +
WÉÊIÊk- Wk v

Wk. Jgfff^ HOENSBROEK
MP . fc Sleperstraat 30. Verrassend ruim halfvr.

JÊ woonhuis met cv., garage en kleine tuin-
!£__. __Ü8 k^' °'a'; >cB-Sr-: na'- zil-ectk. m niveau

I verschil (ca. 42 m 2), openkeuken, terras er o
planten border. Ie verd.: 4 slpks, badk. m
ligbad, toilet en v.w., wasruimte m wasrn.' 1
aansluiting. 2e verd.: royale zolder. . L
kozijnen en deuren in hardhout.Bwjr. '75

JéÉl*. %^~ Akerstraat 150c. 1 persoons appartm. op

JfgH| parkeerplaats. 3e Verd.: entree, woonk-/ Iw®Ë°. JP PiPtSpll !" s
8 keuken (ca-28 m2)-! slpk" badk' en
i bergkast. Voorz. dubb. beglazing, dak- &

WLimJk \ spouwmuurisolatie. Servicekosten ’. 65,'' s,
||11| }" \\ p/ mnd. Overnamerijkspremie eventueel

Prijs: ’.64.000,-- k.k. „ *

Drossacrtweidc 5. Terraswoning metc>'>d
Éfl inp. garage en tuin. Ind. niveau 1:4 slj*s,

royaal portaal met vaste kasten, badkarn"' 1
m ligbad, v.w. en toilet, c.v./wasruimte. .
niveau 2: hal,niveau 3: portaal m toilet-
Z-vorm. woonkamer (ca. 36m2), keuken ef
grootzonneterras op het zuiden.

I aquina I
Makelaardij 0.G., Taxaties, (PÖÜ I 'Hypotheek-adviescentrum Ofl IRuys de Bcerenbroucklaan 28, Heerlen I 1

Tel. 045-715566 NVM
óók zaterdags: 10.00 - 13.00 uur l""_u«J J p

«



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

20.
15.00 Week in Rock.
15.30 MTV Classics.
16.30 VJ Ray Cokes.
18.00 VJ Maiken Wexo.
20.00 VMA Spotlight's.
21.00 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV's Metal Hammer.
01.00 VMA Spotlight's.
01.30-07.00 Night Videos.

MTV Europe

08.05 Mister Ed. Afl.: Das allerschönste
Haus. Amerikaanse komedieserie.
08.30 Familie Feuerstein. Afl.: Die Ge-
neralprobe. Amerikaanse tekenfilmse-
rie. 08.55 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 09.00 Die fröhliche
Video-wettbewerb. 09.45 SAT 1
Sport.ll.oo So gesehen. Kerkelijke uit-
zending. Aansl.: Programma-overzicht.
11.05 Schieß zurück, Cowboy! Ameri-
kaanse western uit 1958 van Henry Ha-
taway, metDiane Varsi, Chili Wills, Don
Murray e.a. 12.40 IFA nieuws. 12.50
Teletip Koehen. 13.00 SAT 1 Sport.
15.00 Westlich Sansibar. Britse avon-
turenfilm uit 1954 van Harry Watt, met
Anthony Steel, Sheila Sim, William Si-
mons, Orlando Martins, Edric Connor,
David Oslieli, Bethlehem Sketch, Mar-
tin Benson e.a. Het kleine dorp Galana
in Kenia is getroffen door een natuur-
ramp. De bodem is nu onvruchtbaar.
Dit heeft tot gevolg dat de inwoners zich
ergens anders zullen moeten nestelen.
16.30 Auf und davon. 17.10 Gegen-
spionage. Amerikaanse western uit
1952 van Andre de Toth, met Gary
Cooper, Phyllis Thaxter, David Brian,
Paul Kelly, Lon Chaney e.a. Amerika
1864 tijdens de burgeroorlog. 18.45
SAT.l.Bliek. 19.00 Gewinn in SAT. 1,
aansl. programma-overzicht. 19.10 Die
schone und das Biest. Amerikaanse
serie van Paul Lynch, met Linda Hamil-
ton, Ron Perlmaq, Roy Dotrice, Mich-
hael Pniewski, Asher Brauner e.a. Afl.:

07.00 Superkids.
11.00 Coca Cola Eurochart.
12.00 Video Fashion.
12.30 Today's World.
13.00 It's written.
13.30 Blake's Seven.
14.30 Dundee and the Culhane.
15.30 The Mix.
17.30 The World Tomorrow.
18.00 European Business weekly.
18.30 Roving Report.
19.00 Look Out Europe.
19.30 Richard Diamond.
19.55 Goodyear Weather Report.
20.00 The Chart Show.
21.00 Dempsey And Makepeace.
21.55 Goodyear Weather Report.
22.00 Pal Joey. Foliowed by Good-

year Weather Report and The Mix.
02.00-06.00 Italiaanse programma's

van Rete Mia.

België/TV 1

00.15 Playbus.
01.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 High way to Heaven.
15.15 Home and away.
15.35 Connections.
16.00 Children's ssve.
16.15 Popeye and son.
16.40 C.A.B. Trapped.
17.00 Ernie's incredible illucina-
tions.

17.25 All Clued up.
17.50 The Chart Show.
17.55 That's Showbusiness.
17.25 Coronation Street. Serie.
17.50 Paradise.
18.40 The Bill.
19.05 The Manageress. Nieuw.
22.00 News and BFG Weather Re-

port.
22.30 Miami vice.
23.15-00.45 Sportscene.

" Lambert Wilson en Claudia Cardinale in 'La Storia'. (Nederland 2 - 21.10 uur.)

zoon.
22.15 Heute. Aansl.: Sport am Sonn-

tag.
22.30 ""John Huston. Die Ehre der

Prizzis. Amerikaanse speelfilm uit
1985 van John Huston. Charley Par-
tanna is lid van de Prizzi-Clan, een
machtige Amerikaanse mafia-familie.

00.35-00.40 Heute.

Duitsland 3 SWF
Duitsland 3 West

Nederland 1
l
'100-11.55 Kerkdienst land. (Wol-

Ve9a), eucharistieviering in de kerk
Van St. Franciscus te Wolvega. Voor-ganger: Pastor B. Bolmer OFM.

'3.-0-13.05 Nieuws voor doven en
c'fechthorenden.ARA

5-3 lBejaardenzangconcours
1989. Muzikale omlijsting: Senioren--ofkest uit Rhenen. Gasten: Marie Cé-J öle Moerdijk e.a. Presentatie: Hanne-«e Kappen.

"16 Zomerconcert uit Oslo. Filhar-

' tonisch Orkest van Oslo 0.1.v. Grze-
19Qrz Nowak. Skandinavisch Festival

en het Ballet Carte Blanche.
cht klassieke werken van Berlioz,

f/eg en Sjostakovitsj. Choreografie:

' 7Molly Molloy.11 Metamorfosi. (Gedaantever-
wisselingen), korte filmimpressie.
('"3O Journaal.

'36 Zomerro(c)k. Interviews met
:J°°ls Holland van Squeeze, John. *yatts van Fischer Z en Kevin Mc Der-
P°tt. En beelden van het Marktrock
festival van Leuven 1989. Presenta-
l'l^ Jan Douwe Kroeske.

''°7 VARA's kindermenu. De grotegeneerKaktus show. (herh.).
*4 In het land van de Minikins.

'«"delige jeugdserie. Afl. 11: Bekend

' ari de televisie. Foster heeft iets
'. ["euvvs bedacht: de Minikins reclame
i 0a'en maken voor zijn zaak.}00 Journaal.f 07 Tot elke prijs. 13-delige Cana-; °cse serie. Afl. 13. De Quebec INatio-j a's en Boston Bruins leveren felle■3'M om de Stanley Cup."s<* Per seconde wijzer. Spelpro-
9r3rnma gepresenteerd door Kees&huis'i Afi Bergerac. Britse politieserie.JW-: De andere vrouw. Charlie Hun-! 9ertord ontdekt het lijk van een be-er>de persoonlijkheid op Jersey die

in

naar de verhalen van Astrid Lindgren.
Afl.: Pippi bei Draehen und Gespen-
stern.

15.50 ""Interantionale Funkaus-
stellung Berlin 1989.

16.20 Danke schön. Verslag van de
actie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis.

16.30 Heute.
16.35 Die Sport-Reportage. Met 0.a.:

1. Dansen: Open Duitse Kampioen-
schappen te Berlijn. 2. Volleybal: EK
Dames, West- duitsland - Joegosla:
vië. 3. Hockey: Champions Trophy
dames te Frankfurt. Korea - Duits-
land.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
gazine.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek magazine.
19.30 Vom Morgenland ms Reich

der Sonnengörrin. Wohnen exo-
tisch. Afl. 3: Leven in China.

20.15 Tödlicher Auftrag. Tv-film naar
het boek 'The contract' van Gerald
Seymour. Er heerst opwinding bij de
Secret Service in Londen. Een zekere
Willie Guttmann is van Rusland naar
Genève gevlucht. Men denkt dat het
om de leider van het Russische ruim-
te-onderzoek gaat, maar het is diens.

vele vriendinnen had, onder wie Su-
san Young...

21.23 The Oprah Winfrey Show.
Amerikaans praatprogramma met de
presentatrice-actrice Oprah Winfrey.
Thema: De alleenstaande ouder en
sex.

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

22.15 Achter het nieuws - speciaal.
PvdA-leider Wim Kok gaat aan dé
vooravond van de TweedeKamerver-
kiezingen in discussie met werkge-
vers en werknemers over de wense-
lijkheid van deelname van de PvdA
aan een volgend kabinet. Discussie-
leider: Paul Witteman.

23.00 Golden girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Sophia's bruiloft (1).
Sophia wil niet naar de begrafenis
van haar beste vriendin Esther, om-

dat ze Max, Esthers man, niet wil ont-
moeten.

23.24 De wereld van Boudewijn
Büch. Bezoek aan Malta. (herh.).

00.04-00.09 Journaal.

VPRO
09.00 Charlie Brown & Snoopy

Show. Tekenfilmserie. Afl.: Eating
tree / Scared Snoopy / Lucy loves
Schroeder. (herh.).

09.15 HLaurel & Hardy. Slapstickse-
rie. Afl.: That's my wife.

09.35 Ans en Hans Gans. Kinderse-
rie. Afl.: Het geheim van de ganzen-
taal.

09.45 Sprookjes van Grimm. 5-deli-

ge serie sprookjesverhalen van de
gebroeders Grimm. Vandaag: Bere-
pels.

10.05 Toren van pizzas. Jeugdmaga-
zine. ,

10.25-11.00 Hals over kop. Duitse
jeugdserie. Afl.: Het uitgeleende kind.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

20.00 (TT)Journaal.
20.10 Spijker. Episodes uit het leven

van een man, gespeeld door Jim van
der Woude. Afl. 1: De prostitutie.

-0.20 De grenzen van groen. Con-
frontatie 0.1.y. Henk van Hoorn in het
kader van de aankomende verkiezin-
gen.

21.10 La storia. 3-delige serie van
Luigi Commencini naar het gelijkna-
mige boek van Elsa Morante over het
leven van een snel verouderde wedu-
we en lerares Ida Mancuso in Rome

ID n° Pro9ramma_weekoverzicht.
u°o Opera- en balletgala vanuit

bÜlRoval °Pera House te Londen.
,2°° ""Presseclub.*-45 Tagesschau met Wochen-

! ■!« Programma-weekoverzicht.
■'S ""Internationale Funkaus-

ste||ung Berlin 1989.»Oo ""internationale Funkaus-,
l?stel|ung Berlin 1989.,'"l5 ARD-Ratgeber. Reizen.

J '-30 Gott und die Welt. Een jaar naj oe explosie op het booreiland.,'■oo Tagesschau.
jj'-OS Wir über uns.

10 Internationale Funkausstel-'Ung Berlin 1989.
°-40 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.196: Antrage.
«09 Die Goldene 1.9.10 Weltspiegel.
«■5O Sportschau-Telegramm.
*-58 Programma-overzicht.

'«■OO (TT)Tagesschau.
'*-l5Internationale Funkausstel-'Ung Berlin 1989.

p ° T'tel- Thesen, Temperamente.
.Cultureel magazine.
«.30 Tagesschau.
«"35 Hundert Meisterwerke. Ri-
jehard Lindner Das Treffen.: *-45 Internationale Funkausstel-'üng Berlin 1989.J 45 Detektiv Rockford. Anruf ge-

r,. "JJ9L Amerikaanse misdaadserie.J-: Am Ende eines bezauberndenJages. spoorloos.
Q-JO Tagesschau.
"""35-00.40 Nachtgedanken. Be-ponouwing door Hans Joachim Ku-ler>kampff.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
programma voor Grieken, Spanjaar-
den en Joegoslaven.

12.30 Tele-Akademie. Die Anfange
des Liberalismus - John Locke.

13.15 Fame - Der Weg zum Ruhm.
Amerikaanse speelfilm uit 1980 van
Alan Parker, met Gene Anthony Ray,
Maureen Teefy, Tresa Hughes e.a.
Acht studenten uit verschillende la-
genvan debevolking slagen voor een
opname-test van de High School for
Performing Arts in Manhattan en de
weg naar de top ligt hen open...

15.30 Sport im Westen extra. 1. Fun-
kausstellung Sport-Treff. 2. Paarden-
koersen te Iffezheim om de Grote
Prijs van Baden.

17.00 Hollymünd. Presentatie Man-
fred, Erdenberger.

18.00 Die Besucher, 16-delige jeugd-
serie. Afl. 12: Millionen aus der Zu-
kunft.

18.30 Gott und die Welt. 100 Kilome-
ter Erinnerung, Lippischer Friedens-
weg - Wallfahrt zum Jahrestag des
Kriegsbeginns, documentaire over
een vredesbedevaart te voet van
vrouwen met verschillende religieuze
overtuigingen.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws. (19.30-19.45
Sport im Westen.).

20.00 Mem Freund Iwan Lapshin.
Russische speelfilm uit 1984 van Ale-
xej German, met Andrej Boltnew,
Nina Ruslanewa, Andrej Mironow e.a.
Criminelen worden op genadeloze
wijze vervolgd door inspecteur Laps-
hin. Alleen de moordenaar en gang-
sterleider Solowjew kan hij niet te
pakken krijgen. Lapshin wordt verliefd
op de actrice Natascha, die op haar
beurt verliefd is op zijn vriend, de jour-
nalist Chanin.

21.36 West 3 aktuell.
21.45 Ich stellemich. Portret van Ma-

ximiliaan, graaf van Spee, groot-
meester van de vereniging van histo-

■n 0 ""Programma-weekover-

-1 u, ~ Eucharistieviering vanuit. l0J5 Mosaik. Discussieprogramma.
11 l^sentatie Ingeborg Thomé.
'2 On

lJmwe,t- Milieu-magazine,
"oo ««Das Sonntagskonzert auf

g-g Heute.
13"^ Sonntagsgesprach.
st ii ""Internationale Funkaus-

lsnn -9 Berlin 1989-
-0 Pippi Langstrumpf. Jeugdserie " Hans Kraus, Max Griefier en Ossy Kollmann in 'Der Komódienstadel'. (Duitsland 1 - 20.15

Super Channel

rische Duitse schuttersgilden.
23.15 Experimente. Orbis Terrarum,
fototrucage van Jan Splichal.

23.25 Jazz vor Mittemacht. 18. Inter-
nationals New Jazz Festival Moers.
Presentatie. Michael Rüsenberg.

00.28-00.33 Laatste nieuws.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TELEAC
12.45-13.35 De Erflaters. Verleden

van de toekomst, documentaire.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Bruintje Beer. Britse tekenfilm-

serie. Afl. 13: Bruintje en de waterle-
lie.

18.50 Studio Sport.
20.00 Journaal.
IKON
20.10 (TT)Misdaad op wielen. Jeugd-

drama, geproduceerd door Dirk
Schreiner. (herh.).

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

21.06 Illusies. Kort tv-spel, met Mar-
nie Blok, Herman Bolten," Hans Breet-
veld e.a. Produktie: Academie Sint
Joost Breda, Toneelschool Amster-
dam en NOS-TV. (herh.).

RVU
21.58 Werken aan werk. Serie over

de agrarische sector. Afl. 3:. Loonwer-
kers.

22.28 Journaal.
22.33 Voorlichtingsprogramma.

Over de nieuwe serie De sterren,
6-delige serie over de levenscyclus
van sterren.

22.43 Voorlichtingsprogramma.
Over de nieuwe serie Schrijvers van
de nieuwe tijd, van Ibsen tot Kafka.

22.53-22.58 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

07.00 Hour of Power. Religieus pro-
gramma met gasten.

08.00 Fun Factory. Kinderprogram-
ma met tekenfilms en speciale gas-
ten.

12.00 The Nescafé UK Top 50. Mu-
ziekprogramma met een overzicht
van de hitlijsten en de Britse top 50.

13.30 Beyond 2000.
14.00 That's Incredible.
15.00 WWF Superstars of Wrestling

'89.
16.00 The Incredible Hulk. Ameri-

kaanse serie met Bill Bixby e.a.
17.00 Emergency. Amerikaanse zie-

kenhuisserie.
18.00 Snooker.
19.00 Rugby Union. British Lions

Tour in Australië.
20.00 Woman's European Volleyball

Championships.
21.00 Athletics.
22.00 Football.
23.00 Autosport.
00.00-01.30 Asian Open Snooker.

08.00 Li-La-Laune-Bar. Die Mitmach-
sendung mit Metty, met Lady Locken-
licht. Presentatie Matthias Krings.

09.40 Rumpelstilchen. Duitse
sprookjesfilm uit 1955 van Herbert B.
Fredersdorf, met Wemer Krüger, Lia-
ne Croon, Wilhelm Grothe e.a.

11.00 Supersonic Man. Engelse sf-
film uit 1979 van JuanPiquer, met Mi-
chael Coby, Cameron Mitchell, Ri-
chard Yesteran e.a. (herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het
RTL-orkest.

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

rie, Afl.: Angriff der Saurier.
14.00 Gut geht's. Gezondheidsmaga-

zine.
14.30 Tekenfilm.
14.40 Der Nümberger Prozess. do-

cumentaire uit 1958 van Felix von
Podmanitzky.

16.00 Flitterwochen zu dritt. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1945 van Ri-
chard Thorpe, met Esther Williams,
Van Johnson, Frances Gifford e.a.
Nog voor de wittebroodsweken gaat
de aanstaande bruidegom van Cyn-
thia op zakenreis naar Washington.
Ondertussen leert Cynthia een jonge
soldaat kennen, van wie ze eerst he-
lemaal niets wil weten.

17.45 Bild ais Botschaft. Vandaag:
Die Pharisaer (1912) van Karl
Schmidt-Rottluff.

17.50 Kilometer 330. Country music-
programma. Presentatie Johnny HUI.

18.45 RTL aktuell. Aktualiteiten.
19.10 Ein Tag wie kein anderer. Quiz

met Susanne Kronzucker.
20.15 Mikosch, der Stolz der Kom-

panie. Duitse speelfilm uit 1957 van
Rudolf Schündler, met Gunther Phi-
lipp, Walter Gross, Kurt Grosskurth

21.45 Spiegel TV.
22.20 Geheimsache Schweinebac-

ke. Amerikaans/Engelse speelfilm uit
1984 van Paul Bartel, met Nancy Al-
len, Laurence Luckinbill, David
Naughton e.a.

23.45 Sexy Folies.
00.20-00.25 Betthupferl.

11.00 Rendez-vous. Des fumeurs et
non-fumeurs, informatief programma
in het Frans over roken. (herh.).

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor gastarbeiders uit
Griekenland, Spanje en Joegoslavië.

12.30 Tele-Akademie. Die Anfange
des Liberalismus - John Locke.

13.15 Kongressbericht. Thema. Bo-
demverontreiniging.

14.30 Lander - Menschen - Aben-
teuer. Hande, die für Buddha schaf-
fen, documentaire over kunsthand-
werk in Birma.

15.00 Gute Laune mit Musik. Das
Schmunzelkonzert.

15.30 ARD-Sport-Treff. Met paarde-
sport: de Grote Prijs van Baden te If-
fezheim.

17.15 Grosstante Hortense. Bowlen,
Punsche und Amouren. Afl.: Die Wal-
nussbowle. (herh.).

17.30 In spezial. Offentlich-rechtli-
cher Rundfunk. Wohin?

18.00 Touristik-Tip. Informatie voor
vakantiegangers. 1. Georganiseerde
motorvakanties. 2. Vliegtuigvertragin-
gen. 3. Toeristische tips. Presentatie
Joachim Bech.

18.15 Clip-Klapp. Muziek en amuse-
ment. Gasten Riva, 0.K., Chris
Thompson e.a.

19.00 Abendschau Bliek ms Land
am Sonntag.

19.30 Die Deutsche Schlagerpara-
de. Presentatie Harald Schafer. Aan-
sl.: Europabrücke.

20.15 Vierspanning nach Paris. Per
Kutsche vom Bodensee zum Eiffell-
turm, reportage over een tocht per
postkoets vanuit Uhldingen aan de
Bodensee naar Parijs.

21.00 High Society. Adel In Europa.
Afl. 2: Engeland.

21.45 Südwest Aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Sportprogramma.
22.45 Edgar Briggs. Das As der Ab-

wehr, 11-delige Engelse comedyse-
rie. Afl. 10: Die Ernennung. (herh.).

23.10 Absender. Johannes Brahms.
uit zijn briefwisseling met Clara er
Robert Schumann.

23.55-00.00 Laatste nieuws.

tous les miens. 8-delige Frans/Canade-
se serie van Robert Enrico, met Jac-
q'ues Penot, Michael Vork, Macha Meril
e.a. Afl. 6. 21.05 Billet de faveur. Gilbert
sur scène, eenakter van en met Yves
Hunstad. 22.35 Weerbericht met aan-
sl.: Laatste nieuws. 23.10-23.15 Musi-
que balade.
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18.40 «lachertjes. De hengelaar en

het kind.
18.45 De collega's. Serie, Afl. 17: De

gijzeling. Na een mislukte bankroof
beneden in het gebouw, komen twee
gangsters op de vierde verdieping te-
recht. Ze gijzelen de kollega's.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Aansl.: Ver-

keerstip. Vandaag: Schrijf in uw
schoolagenda.

20.15 Op hoop van zegen. Neder-
landse speelfilm uit 1986 van Guido
Pieters. Twee zonen van dearme we-
duwe Kniertje zijn op zee omgeko-
men. Ondanks dit droevige feit is ze
blij dat haar andere twee zonen met
het halfvergane schip Op hoop van
zegen meemogen.

21.55 The Sugar Vil lage Jazz Gala
111. Het New Look Trio 0.1.v. Roger
Van Haverbeke begeleiden o.a. Slide
Hampton en Joke Hamminga.

22.30 Nieuws.
22.45 Rusland onder de tsaren.

3-delige Engelse documentaire van
Colin Nears. Afl. 1: Op zoek naar een
eigen stem.

23.35-23.45 Coda. Plastische kun-
sten: William Bethune en echtgenote,
van David Wilkie, uit de serie 100
Meesterwerken.

15.30 Paardesport. Rechtstreekse re-
portage van het Belgische Kampioen-
schap jumping te Bavikhove. Verslag-

gever: Louis de Pelsmaeker.
17.00 Wielrennen. Grote Prijs Eddy

Merckx. Rechtstreekse reportage.
18.30-19.00 Autosport. 24 uur van

Zolder, samenvatting. België/Tele 21

Radio 1

België/RTBF 1

leder heel uur nieuws. 7.02 KRO's
ontbijtshow. 7.53 Ter overweging.
8.05 Groot nieuws. 9.02 Veronica
sport. 10.02 Wegwezen. 11.02 Op-
hef en vertier 13.05 Hier en Nu.
14.02 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 18.02 Meer over minder op
zondag. 19.03 The Groove Juice
Special. 20.02 Toppers van toen.
21.02 Play it again. 22.02 Now's
the time. 23.05Met het oog op mor-
gen. 00.02 TROS Nachtwacht;
6.02-7.00 E«n goede morgen met
Ron Brandsteder.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 8.02 Vroege
Vogels. 10.02 Tony van Verre ont-
moet Jan Blaaser (3). 10.30 Mu-
ziekmozalek. 12.02 AVRO Muziek-
theater. 13.02 AVRO's radiojour-
naal. 14.02 Nederlands op AVRO
2. 15.02 Muziek met Meta. 16.02
Zomerradio met Robin. Albers.
18.02 Dat zoeken we op. 19.02

Leuterkoek en zandgebak. 19.10
Ssssssst 19.30 Hersengymnas-
tiek uit Rimini. 20.00-7.00 Zie ra-
dio. 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 8.02 Hek-
sennest, dorp der dorpen. 9.02Zin
in pop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02KRO-miniparade. 13.02 Het
weeshuis van de hits. 15.02 Tijd
voor toen. 16.02KRO's Zalige Lief-
deslijn. 18.02 KRO's Hitweek.
19.02Pop-eye. 20.02Radio Thuis-
land. 21.02 De krijsende tafel.
22.02-24.00 Op slag van maandag.

Radio 4
8.00 Nws. 8.02 H-Vier. 9.00 Onder
de Groene Linde. 9.15 Musica Reli-
giosa et Profana. 9.55 Progr.-

overz. 10.00 Eucharistieviering.
11.00 Holland Festival Oude Mu-
ziek te Utrecht. Rechtstreeks con-
cert door The Amsterdam Baroque
Orchestra met sopraan, tenor en
bas. 13.00 Nws. 13.02 Opera Mati-
nee: Fragmenten uit II Trovatore,
van Verdi. Koor en Orkest van de
Scala te Milaan met solisten. (Op-
name 1955). 14.00 Concert op de
zondagmiddag: Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest met viool en
tuba. (In de pauze: Praten over mu-
ziek). 16.00 NOS Jazzgeschiede-
nis. 16.30 Edison-prijswinnaars:
Categorie 3: Middeleeuwen, Re-
naissance en Vroeg-Barok. Taver-
ner Consort, Taverner Choir & Ta-
verner Players met twee sopranen
en tenor; Categorie 1: Symfonische
muziek. Filharmonisch Orkest van
Leningrad. 18.00 Nws. 18.02Conti-
nu Klassiek. 20.00 Nws. 20.02
Specialiteiten a la carte. 22.00 Ka-
merconcert: Van Barok tot heden in
kleine bezetting. Orlando Festival
1989. 23.00-24.00 Finale, cultureel
magazine.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te Deum Laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00 De ze-
ven brieven. 10.10 Kerkdienst.
10.58 Wilde Ganzen. 11.00 De an-
dere wereld van zondagmorgen.
12.00 Nieuws. 12.05 Het zwarte
gat. 14 00 Radio Romantica. 16.00
Bodylijn. 16.55 Mededelingen en

schippersberichten. 17.00 Kerk-
dienst. 17.58 Wilde Ganzen. 18.00
Nws. 18.10 Mensen. 18.25 Liturgie
en kerkmuziek. 18.40De onbeken-
de Islam. 19.00 Programma voor
buitenlandse werknemers. 19.20
Suara Maluku. 19.55 Tambu. 20.30
Zorg en Hoop. 21.20 Medelanders
Nederlanders: Molukkers. 21.45
Medelanders Nederlanders: Ma-
rokkanen. 22.10-22.40 Jazz uit het
historisch archief.

Omroep Limburg
09.02 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
pre-historie. 11.00 Oordegelijk.
13.00 Nieuws. 13.10 De tafel van
een. 14.00 Fiëstag. 17.00 Nieuws.
17.05 Gordelkaffee 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'Lögt - van domols on
högt. Echo Nord: Alles watt daer att
ömmer over Keiemes an et Jöhltal
weet wollt. 10.00 Volkslieder. 11.05
Schlagersouvenirs. 12.35 Rück-
blick. 14.05Die deutsche Schlager-
parade. 16.05 DOMINO - die Spiel-
show des BRF. 17.05 Sportmaga-
zin. 18.40 Seniorenfunk. 19.00-
-21.00 Wunschkonzert. 21.05
Sportresultate von Wochenende
und Sendeschluss.

Luxemburg/RTL
4.00 Musik Non-Stop. 7.00 Heimat-
melodie. 9.00 Sonntagsfrühstück.
11.00 Rückblick - Oldies 12.00
Musikparade. 14.00 Wunsch Dir
was. 17.00 Sportshop 18 00 Nach-
gefragt. 19.00 Volkstümliche Hitpa-
rade, 21.00 Country-Coach. 22.00
Neunzehn - Vierundzwanzig Musik
Non-Stop. 0.00-1.00 Traumtanzer.

WDR4
4.05 Radiowecker. 605 Morgen-
melodie. 8.05 Das grosse Platz-
konzert 10.05 Operette nach
Wunsch. 12.05 Musik ist Trumpf.
13 00 Heimatmelodie. 14 05 Was
darf es sein? 17.00Chöre der Völ-
ker. 18.05 Schellack-Schatzchen.
19.00 Erinnerung. 21.00 Musik
zurn Traurnen. 22.30 Nachtex-
press.

"9 On 2oetek°ek, met om:■JJO Beertje Colargol. Kinderserie.
-Sics2'■15 Ovide. Belgische tekenfilmse-

' Ogl AfL 4-p35 Kinderen van de vrijheid.
1 0 „anse tekenfilmserie. Afl. 8.
|guo-10.50 Labyrint. Vandaag: ver-

I 1 00-13.00 De zevende dag. Een" *°°rt praatcafé met: 1. Blikvanger. 2.J-onfrc-ntatie. 3. Zeven op zeven, met°or alle onderdelen representatieve

" is 3
u
n
dl°9-asten'.-■»« Lisa en de reuzen. Duitse

'«ogdfilm van Thomas Graeger. Alsaar moeder plotseling hele dagennoet gaanwerken verzint de vijfjarige
een denkbeeldige figuur in de

I?nrn Van eenreus'"00 De speelvogels. Amerikaanse
WaaT A"' 16: E'9en haard 'S 9°ud

J'ss Nieuws.
lBn° Tik tak- animatieserie. Afl 6°;°5 Plons. Afl.: Plons en de speel-
-189el'"■"O Kanonbal. Korte jeugdfilm vanTempleton. De clown Hugo kane lachers niet meer op zijn hand krij-

■ 9en met zijn inmiddels oubollige acthet kanon.

TV 5.

17.00-18.30 Wielrennen. Grand Prix
Eddy Merckx, tijdrit van 59 km in het
Heysel-stadion. Commentaar Rodrigo
Beenkens. 19.30-20.00 Journaal met
simultaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht.

10.00-10.30 Terre et soleil. Agrarisch
magazine. 11.00-12.00 Eucharistievie-
ring. 15.15 Spécial Japon. L'hérotage
des Samourais, documentaireserie
over de geschiedenisvan Japan. Afl. 2:
Les palanquins desdieux. 16.15 Actua-
lités a la une. 16.25 Dimanche musi-
que. Koningin Elisabeth Muziekcon-
cours. Solist: Eugène Bouchkov. 17.30
Cinémaa la une. 17.40 Papa Bonheur.
Amerikaanse serie. Afl. De douche.
18.05 Noubanimé. Tekenfilms met de
Smurfen. 18.20 Variétés a la une.
18.30 Le week-end sportif. Sportmaga-
zine. Presentatie: Roger Laboureur.
Aansl.: Voorbeschouwing Top 5. 19.30
Journaal en Weerbericht. 20.00 Ciné-
ma a la une. (herh.). 20.10 Au nom de

Zaterdag 2 september 1989 "59

tijdens W.0.11, met Claudia Cardinale,
Andrea Spada, Antonio Spada e.a.
Deel 1.

22.32 De macht van een paria. De
bodem onder Zuid-Afrika, een onder-
zoek van Feike Salverda naar de
Europese afhankelijkheid van Zuid-
Afrikaanse mineralen.

23.28-23.33 Journaal.

Nederland 3

Dergefallene Engel. 20.00 SAi 1 Wet-
ter. 20.10 Gitarren klingen leise durch
die Nacht. Oostenrijkse speelfilm uit
1959 van Hans Deppe, met Fred Ber-
telman, Margit Nünke, Vivi Bach, Wal-
ter Gross, Peter Weck, Friedl Czepa,
Gaetanok- Stancampiano e.a 21.45SAT 1 Sport live. 23.30 SAT 1 Bliek.
01.30 SAT 1 Sport live. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht.

SSVC

RTL Plus

Sky Channel

Duitsland 1

SAT 1

Duitsland 2

Nederland 2

16.00 l'École des fans. 16.45 Immé-
dias. 17.15 Apostrophes. 18.30 Brèves
et Météo Européenne. 18.35 Le Génie
du Faux. 19.30 Flash Varicelle. 20.00
Avis de Recherche. 21.30 Les animaux
du monde. Documentaire. 22.00 Jour-
nal Télévisé. 22.25 Météo Européenne.
22.35 Reportages. 23.30 Sports.
00.30-00.45 Le Quart D'heure Du Pro-
cope.

ümburgs dagblad televisie en radio zondag

radio
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LANDGRAAF (Übach o. Worms) *^pë

Aanvaarding in overleg. ÜÜÉ. -

i__b "!i____NHÏ Pp Fraaie woningen met een
"_'«|\J_y| "_*'|/ garage of berging. Deze

*sfc_JfcJlJ lIL 4fif_fe woningen zijn ook financieel
'^l '^^TJ^^j^JMrjji^jSP zéér geschikt voor

NIEUWENHAGEN I_^^\^|
Mooie halfvrijstaande y^sifS^fJ^S'^F\\ \premie-A-woningen met berging _.. f4[ ff"! _JJ__-U .T#il
(garage is mogelijk); max. | j =̂\/T~ |j|H
rijksbijdrage ’ 41.000,-. Voor f e lp |"^ jp
tweeverdieners zijn ook _ IL I_L I 1
mogelijkheden tot financiering *Jjjf.H "ffirjll.Ü '—^^.^'^-^r^^ZSMzelfs als u géén subsidie zou ! !3|iit_ë^^^-'-Mi____fe%^?^B
krijgen. ' J ' ■.■--.-^B_^_^o____^^l

* ÈÊllltf^ÈÉÈi^é BELFELD

WmÊÊI^ r^ — I vrijesectorwoningen in het

/^B Öf Lfl QjT B"Plan Broek met garage■ ,g^f-i_l hég^,.-^^, "■%jé en vaste trap naar de

nccniiicn iÖ^TIB^"- I I
Mooie halfvrijstaande woningen feLi'—U ÏT "r nTwiuLï,
op ruime kavels aan de ■ï*^iy__»_&____.! jÉfÉte- '' .'jij^Toermalijnstraat met garage en ÉÉ» i^^^®*^"" * ■ '_r
vaste trap naar de zolder. r. L /Il

r^pfQLO ]j^ HEYTHUYSEN
ft f „ j^y^jp PW Verrassend ruim wonen
§fr t__J-Tnlri' ! r _J^=^ in een premie-A-of

:ga^^-J^^^^|É^l^ta^S Schuttersdreef in het

WëJA 7~/A I BON ■"■""■
[rrW fij^~7 (y /mmWrWr'm#mmm Stuur mil informatie °ver woning(en) te:

Wkhj^^Èg^Mtjjj^^ mmmmmmm Naam
m*^^^^^%^^Fmmmm^Wmmm\ Adres

ftj^JJSSSjgJJ^SiHJSgSSJSpfi" Woonplaats
ft£l2tt^tei^^Ml__H Postcode

I Telefoon

""T_________Z_Z_Z_ZZ______Z_r"" lexan—- "-"

VERANDA- VERANDA- TniKMQS[L.I|l§
SCHUIFDAK DAKPLAAT /■ //
y^'jjr / / Éj Gegarandeerd onbreekbaar -----_J^~~~~~—I~^—~-____T^~~ffiir /^~èJ '"' _W en blijvend helder. Eventueel met """"""""JC... ~|~"~

~ ~/_ bijpassend bevestigingsmateriaal
-"" [ g voor veranda's, pergola's,

;l;:ipP§Tp _f W- windschermen, scheidingswanden etc.

|, W&&&E I /MpcjFpnNN-RI INHF"fapj
met kunststof beglazing. ' w *-*** *-' %>" * * **v*i *__-'_-. mmmmjg/mm
UittxHJwen tot een complete ___F"*" "" ~~
veranda. Ook daken met " L_ I
SSSSÜST*""'" Showroom:
doe-het-zeifpakket. Pr. Ireneweg 6, tel. 043-645959 |

j LANDGRAAF

[I TAXATIES Ij
onroerend goed t.b.v. aan- en verkoop,
financiering, hypotheek, assurantiën,

successie, rechtbank enz.
Indien nodig op korte termijn. -

KLIMMEN
Geh. gerenov. Limb. boerderij met 8000 m 2
gr. m. paardestal, zr. goed afgew. Prijs op

aanvraag.

mfflW*nrwmt o W■ ■

I f»Wi °nroerend Goed Makelaardij , ,
m LEEnAËtt t ,. A

Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen
Telefoon: 045-717237

-_■-_■ -_■■■ -_■__■-_■-_■ __■__■ __■__■__■__■__■ __■__■__■■

ir1 a

Effectief communiceren
mei de doelgroep is de
belangrijkste sleutel voor
succes in de detailhandel.
Het Nationaal Distributie
Congres '89 En Detail stelt
daarom op 14 september
1989 in het RAI Congres-
centrum in Amsterdam de
communicatie van de
winkel met de klant
centraal. Voor meer
inlichtingen: bel het
Cebuco in Amsterdam,
telefoon 020-242316 of
uw dagblad.

-

Pr^285.000,--v.o.n. -—^---^
— "^ Opeenmooeloka^ie denlB{ta_iePrerrüe « idie.reg .

Makelaardij 0.G., Taxaties, /-^—^-^Hypotheek-adviescentrum PC^Q
Ruys de Beerenbroucklaan 28,_H _H| ■iiH_^_flH 6411G8 Heerlen |||

fl| Tel. 045-715566 NVM■ ■^■1 óók zaterdags: 10.00-13.00uur [makelaar]

Een hypotheek bij Stienstra. :\
Natuurlijk koopt u een huis bij Stienstra, mèt Want onze AFDELING HYPOTHEKEN sluit doen. Bovendien beschikt Stienstra over een
de voordelige Stienstra Hypotheek... dagelijks hypotheken af bij alle grote hypotheek-computer die een objectieve m*
Maar, ook al koopt u elders, dan is het tóch hypotheek-banken. berekening maakt. Zo kiezen we samen mét u
verstandig de hypotheek door Stienstra te Dankzij die aanzienlijke aantallen kan de meest ideale hypotheekvorm vóór u.

_____! laten regelen! Stienstra u sterk konkurrerende voorstellen

I ...StCICCt dIS 0011 -tüIJULS!
■ Naam: s\—
I Po-i^ode.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...i* Daarom is het verstandig altijd éérst even L-JLJ _ _ü_ ___L_
■ Plaats: =?! kontakt op te nemen met Stienstra Hypotheken, \mZ PPI IW% l_ËVß_____Te1ef00n:!!..!'.......!!.! St ook als u zelf of via een andere makelaar een l 'II'—i ■ |L| iLI Ellk ben wel/niet in het bezit van een eigen huis. . hu'Skoopt. I—A—l ■■ " ■ ■V■

Cf I■_ . . HETBESTE ADRES VOORHYPOTHEKEN!
Mln ongefrankeerde enveloppe zenden aan Stienstra I Uns advies IS dan ook: u__.i__ T_i_r-nn n_c inici:»

' Hypotheken, Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen: . Vul nevenstaande bon in! neerien ieieroon uto-/1 zzoö
£. __ _

_____~— ___-_--. J Maastricht Telefoon 043-252933'

Uw huis op dit formaat in
dekrant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

En de makelaarweet van
wanten enkranten.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

/r HHI I l> No9 te bouwen vrij- ——
_— Sf i *~*"y it xueus uitgevoerd, op SE— I In^^g ' f - u'ts,eker|de ligging. jas— =| —i-J-jH.' ' -;jl__~> hobbyruimte ±36 m 2. SS
S__ |^J IJI-: " Beg. gr.: hal met gar- ïïa— 'u derobe en toilet, woon- ——SSS kamer met halfopen keuken 47 m 2, terras + tuin ± 18 m. 5
***~ diep. 1e verd.: 3 slaapkamers + goed geout. badkamer, ssaas 2e verd.: zolderruimte.

SS ' woonk. met open SS
as haard ±40m 2,keuken, terras + mooi aangelegde tuin. 1e ——— verd.: 3 slaapk. + luxe badk. met ligbad en douche. Het SS
SS huis heeft vele extra's. Aanvaarding in overleg —■—

SEE mmPi% | KERKRADE-W

SS 'l^«ï|j^^Sfek^ Degelijk gebouwde SIS____ pff/l^PflÉfei^few, woning. Ind.: sout.:
SS kJH l__Ja__k kelderruimte, beg. gr.: ____

jjj^K, " na|. woonkamer 8.50 x —
SS I 1 + binnenplaats. 1e ~~
SS _______^-_-____-------_^--__-----l verd.: 3 slaapkamers, as
;^ 2e verd.: 2 slaapkamers + zolderruimte. Aanvaarding di- sa

4fcfc^^' (Übach o. Worms)

~~ JSB____l _9 Ha"vr'ist' woonhuis SS
aas 41 B met c.v. en garage. SS
——■ Éfifl MB Ind.: hal, toilet, woon-—— ■ I kamer met halfopen SSS
E-S 1 HiV_^|SlS I keuken 40 m 2, terras + aas_—, H WmmjfÈp—m—m I tuin ±20 m diep, gara- SS
SS |^_M -e me, zolder ss
:S5 9.00x3.35. 1e verd.: 3 slaapk. + badkamer. 2e verd.: zol- aas

SS der met dakkapel, bjr. 1981.Aanvaarding in overleg.

I VOERENDAAL ' ■___,

- wastafel. 1e verd.: 3 slaapkamers. 2e verd.: zolderruimte! SSS
SS App. op 1e verd.: woonkamer, keuken en 1 slaapkamer. ____
I Het verenigingslokaal van 7 verenigingen.— Aanvaarding vrijwel direkt.

H Woning of bedrijfspand verkopen? 5
Makelaar Erhens kan u

van dienst zijn.
Geen verkoop - geen kosten.

Maak vrijblijvend een afspraak.

" Makelaar o.g. " Taxaties
=5 " BedrlJfsobjecten " Hypotheken
== " Woningen " Verzekeringen =s

1makelaardij dfc I
Hoolstraat 42, Voerendaal

Tel. 045-752142
iiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

Landgraaf/^^^ Premie A

NOG ÉÉN APPARTEMENT
TE KOOP

Op een prima lokatie, op slechts enkele meters van het
gemeentehuis, politiebureau en winkelcentrum, kortom in het
nieuwe hart van de gemeente Landgraaf, zijn fraaie
appartementen gerealiseerd.
Dit appartement biedt u een praktische indeling t.w.
woonkamer ±25 m2, keuken ±7 m2, slaapkamers ±12 m 2en 6 m2, badkamer, apart toilet, gang, hal, balkon op het
zuiden en berging op de begane grond. Door de nog hoge
subsidieregeling van max. ’ 50.000,-* bedragen uw
maandlasten

Netto maandlast ’ 436,-*.

Landgraaf Premie A

■..■—., k.A-^.. .' .
Bij het nieuwe centrum van de gemeente Landgraaf zijn aan
de Dorpsstraat en de Verdistraat fraaie eengezinswoningen
met garage en tuin gerealiseerd. De indeling van deze
woning is hal, toilet, woonkamer, keuken, 3 slaapkamers,
badkamer en c.v.-kast.
Door de premieregeling 1987 van max. ’ 44.000,-*
bedragen uw maandlasten
Netto maandlast ’ 551 ,-*.

Landgraaf Premie A
halfvrijstaande woningen

Deze woningen worden in de nieuwe subsidieregeling 1989
gerealiseerd.
Prijzen ’ 132.000,- v.o.n.

Landgraaf Premie C
halfvrijstaande woningen

Prijzen ’ 162.000,- v.o.n. *Qir*f J |
(excl. éénmalige bijdrage van ’ 5000- belastingvrij)

Hoensbroek Premie A
drive-in-woningen

□ pi r*i rt Jj*^]|HHßsHS[ I I wÊm\mk imvJk i**ï Wff&kwkWmAWk^mmtmmn

f-f"-"*-^ iF^Pi W\ 'il
Vlak bij het centrum van Hoensbroek, aan de
Kouvenderstraat, worden fraaie drive-in-woningen met tuin
gebouwd.
De indeling van deze woning is op de beg. grond: hal en
garage/berging. 1everdieping: dicht%keuken, woonkamer.
2e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer, c.v.-kast.
Door de premieregeling 1988van max. ’ 41.000,-*
bedragen uw maandlasten
Netto maandlast ’ 577,-*
* Afhankelijk van uw inkomen en hypotheekvorm

Inlichtingen verkoop:

' telefoon (045. 316222

RIKSEN
Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf

Te huur gevraagd.

Voor één van onze relaties te huur gevraagd
een vrijstaand woonhuis met living,

3 slaapkrs., 2 badkrs., garage.
Perc. opp. ± 1.000 m 2.

B RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittardmaastricht heerlen
6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12- tel 045 - 713746

GEVRAAGD
Voor een steeds groeiend aantal serieuze
gegadigden zoeken wij ter bemiddeling:

WOONHUIZEN EN BUNGALOWS
in prijklassen boven ’ 250.000,-
Onder meer vragen wij thans in:

KLIMMEN/VOERENDAAL panden tot ± ’ 400.000,-.
VALKENBURG vrijstaand pand met 3 slaapkamers

en kelder.
KERKRADE of EYGELSHOVEN modern pand tot

± 325.000,-
ZUID-LIMBURG herenhuis van vóór 1920.

MAASTRICHT diverse panden tot ± ’ 500.000,-.
" ZUID-LIMBURG bungalowvoor 2 personen.

Ook andere aanbiedingen zijn welkom.
WIJ BIEDEN AAN:

SCHIN OP GEUL ’ 230.000,-k.k.
Semi-bungalow in landhuisstijl.
SITTARD-SANDERBOUT ’ 300.000,- k.k.
Vrijstaand landhuis, bouwjaar 1981.
URMOND ’ 360.000,- k.k
Fraai landhuis met ruime tuin met zwembad.
MAASTRICHT ’ 380.000,-k.k. ''■De Heeg. Modern, zeer fraai landhuis, blijven vrij lig-
gend.
SITTARD-LEYENBROEK ’ 450.000,- k.k.
Vrijstaand landhuis met ruime indeling, tuin met zwem-
bad

t TROOST
ONROEREND GOED,

fllW HEERLEN. TEL. 045-717976

mmmm\^mmmJ^^^^^^m\^^^

Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,

Tel. 04490-48191.

Boomgaardstraat Pater Pelzersstraat
Ruim halfvrijstaand Zeer luxueus halfvrijst.
woonh. met gas-c.v., ga- woonh. met garage, gas-
rage en tuin. Bjr. 1975. cv., tuin, fraaie entree,
Ind. 0.a.: grote woonk. woonk. met travertin-
(B.sox4), gesloten keu- vloer, luxe open keuken
ken, 3 flinke slpks., badk. met alle apparatuur,
met douche en 2e toilet, fraaie tuin, 3 slpks., grote
vaste trap naar 2e verd. badk. met ligbad en apar-
met 4e slpk. en berging. te douche +2e toilet,
Beneden dubb. begla- bergzolder via vliezotrap.
zing. Koopprijs Vraagprijs ’158.000,-

-’ 132.000-k.k. k.k.

Pr. Bisdomstraat ————-—————*
Op zeer fraaie locatie B____J_ul__£_£_____J__i
halfvrijst. hoekpand met
uitbouw, qas-c.v., garage Hagenstraat
en mooïe tuin.

9 Incl.: Geheel verbouwd en ge-
L-woonk. (35 m 2) met renoveerd woonhuis met
open haard, woon-eet- garage en aanbouw. Ind
keuken, 3 slpks., douche, °t:"^'hLT"H (4

,<
zolder via vliezotrap! m2>- *»ls houten, deels
Koopprijs ’135.000- betegelde vloer, badk.,
k k \ berging, woon-eetkeu-

ken, overdekt terras,
J3M-_-l______i tuinhuisje en mooie tuin-

1e verd.: 3 slpks. + stu-
Henr' .-._ deerruimte. Koopprijs
Hermanslaan 478 ’ 152.500-k.k.Unieke aanbieding
Voor de snelle beslisser.
Portaalappartement op
2e woonlaag met gas-
c.v. enkelder. Ind. 0.a.: li- ____uj
ving (8.50X3.80), 2
slpks., douche, toilet, hal, Hillenraedtstraat
voor- en achterbalkon. Royale halfvrijst. midden-
Koopprijs nu ’50.000,- st.woning met garage,
kk ■ gas-c.v. en tuin. Ind.'o.a-;

woonk. (7.50x3.80) met
Rozenlaan parket keuken, 3 royale
Woonhuis met berging slpks., badk. met douche,
en royale tuin. Ind: kei- zo[der (vliezotrap)-
der, woonk, ca. 26 m 2, Vraagprijs ’145.000'keuken, douche en toilet. kk.
1e verd.: 2 slpks., royale
berging. Koopprijs

’ 72.500,- k.k.

Molenstraat Parallelweg
Degelijk halfvrijst. woon- Vrijst spiÉffeve| woonh.
huis met gas-c.v. en bin- me( gas.c v garage en
nenplaats. Ind. 0.a.: bet f|jnke tujn /860 _-« ,nd.
kelder, woonk. (8x4.30) oa: C v- provisie- en
met open haard, keuken hobbykelder entree,
(3x3) met apparatuur, wQonk eg 34 m

_
berging 1e verd. badk h

__
rd |oten

met bad en douche 2 keuk « bdk.v.w. en 2e toilet, 3 slpks., fm bgd en £ v|je.
vaste trap naar^zolder. ring. Veel privacy! Vraag-
Vraagprijs ’125.000- prjjs ’ 215.000,-k.k.

Burg. Pijlsstraat __■

Uitst. onderh. vrijst. m>ki
woonh. met 505 m 2
grond. Ind. 0.a.: L-vorm. w

■_-_-_--aaJU-.asJi___■ Heerstraat-Centrum
Spaanse Singel Gen gerenoveerd, vrijst-
Degelijkhalfvrijst. woonh. woonh. met garage, gas-
met garage, berging, c.v. en tuin. Bjr. 1936-
-tuin, 2 flinke kelders, lnd- oa-: provisiekelder,
royale hal met parket, L-woonk. met open
woonk. met open keu- naard, open keuken
ken, 3 slpks., douche en (eiken), c.v.-ruimte, badk-
vaste trap naar 2e verd. met. h9bad' tollet- .ln
met 4e slpk. en hobbyzol- verd.: 3 slpks., vaste trap

der. Koopprijs naar Qrote zolder. Koop'

’ 138.000,- k.k. Prijs ’ 155.000,- k.k.

Limburgs Dagblad
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( WÊ op eenzame hoogte!]
Perfektie in geluid

\ \ '''■-B___rM"" wê ___9i^ni '

*^É| I U Plankstraat 10 " 6211 GA MAASTRICHT -043 -211133 J WÊp

I Leverancier vooraanstaande merken " Luisterkamers «Deskundig advies " Uitgebreid service pakket JfV ■ : ===S!SS ___/
BESCHERMING VAN HET LEVEN

Het leven is een gave van God. De mens kan en mag daar niet vrij over
beschikken en oordelen. De SGP wijst daarom abortus en de legaliseringvan
euthanasieat. Bij dit atwijzen van abortus en euthanasie laat de SGP het niet.
Wij pleiten voor betere pijnbestrijding en zorgverlof, waarbij familie in staat wordt
gesteld om met behoudvan loon een zieke x-j^'N
in de laatste levensfase thuis te verzorgen. f /\jc3&\
Steun ons in de strijdvoor /W>V_J
beschermwaardigheidvan het leven. ALJ j^^f
StemSGP. _x"^_ \^___l 1

'~___Ë_RV_4 Nn'B_____M_____4

m -^Staatkundig!
Gereformeerde Partij

Beleid naarWoord en Wet
Voor meer informatie of aanvraag van ons verkiezingsprogramma: SGPVoorlichtingscentrum,

Laan van Meerdervoor. 165,2517 AZ 's-Gravenhage. Tel 070 - 46 8688/45 62 26.

Kontakten/Klubs

Tropica
Toch heel anders, als zon
bruine prinses waanzinnig

heet door 't lint gaat Toe nog
es 06-320.326.70 (50cpm)

Tijdelijk aanbod met
blijvende allure - ManTopform!

P__E

BWI BH____J__ar___l

,|' ___B^_B ______ ____■__M ____r__H

jv, _ss?§SS33s__!! __P_S__
■P^l£ '^I^__l__- ___P mm ü^ri_»»//^f^_l üü^Jß
_Éi P9_H ÜP fl BlsF llr _E «llfït üf■Pv #_■ ipf_ü"lf&H_l?&* w

«iiSSÓSJSÏSSS jA_?
De Joyce /s er ook als fauteuil, evenals de banken in een groot aantal eigentijdse kleuren.

■ Dankzij de ingebouwde lende-
11 ' steun en de verhoogde rug ~ -—«= ,—s

staat het model Joyce van Topform garant voor f^^\ _*__& La. ._//d_N_ [Jr J
onbekommerd zitkomfort. Omgekeerd voelt ï \ x Vjjb_^___Lj_y[V-^ v'"h^Y_ ?nde Joyce zich met zn strakke belijning in menig u w%^----g—*l r ' M_^^Tjinterieur zeer op zn gemak. Nu bij Goed Wonen | 7\) )_ ~jh ~^^)ipj
voor een extra komfortabele promotieprijs. yy—V r j

T.m. 23 september de 2- en 3-zits in superieur \ ) J 1
Long Life leder 5495.- en in het _■ #%#%«■

uitmuntende Tabasco leder 499s" Eksklusief bij uwTopform-partner

P GOEDmbmmhsi1 1 WnMßM^^.l|[Jif|.lii||J

//^Open uw garagedeur' // I
automatisch vanuit uw auto... I
'' ' /,/ ■ '* " r ; tur -..' .. ',-■-, -'<, WrmWWmWÊAWAX Met de COMAMJOR '// // \W/i llWl\\\\\\WWWW.^k '''afstandsbediening, komt __'/ / / W/fwl iÈllWnWÊÊÈwwÊÈÈ veilig en droog uw huis

/ '
/6^Bl^M^^iL wX ,ehoeven^TV*

fL^^Cmlml m^s^^^^^^^__j__^^^^^if^s^n^^B^^VHibii^ - ' '-'■'^iil_,\ I

Bel voor snelle informatie (van ma. tot vrij.) 04490-15252
EDCO B.V. Nusterweg 80, 6136 KV Sittard 'j^Z

'm
vetlichting

" Klassieke en moderne verlichting!

Wij bezorgen gratis thuis en
zijn behulpzaam bij het
ophangen. r—>
Dan en Wies / \
Geilenkirchen mmmmuwm\
Niersprinkstraat Ba, M
Kerkrade W m
Tel. 045-463600

De betaalbaarste nieuwe motorfiets
van Nederland.

De Suzuki GS 500 E
Raaazend voordelig, ’ 8.999,—*

'■' excl. aflevering-kosten

HENK REKERS MOTOREN
231765 Ganzeweide 179, Heerlen, tel. 045-215375

Als u een dezer dagen in de buurt bent, loop dan eens binnen.

____________fl^____ Dealer van: -^y
SPI ____ Yamaha, Elka, J^-/

■ iMW^*Wff ____ Eminent, Gem, Höhner fZzÈ
mm lijuÉ NB.: wij zijn aanwezig op de ' TV-M l 1
V W^^^^^ MIGNON CONSUMENTENBEURS
m^*^^ op stand 613, van 7 t/m 10 september

Music House Daan Smit b.v.
Akerstraat 16, Maastricht-Wyck, tel. 043-217428

Rijksweg-Zuid 124, Geleen, tel. 04490-54665 2.1.» I
_______—-_-—_._———————■——————————————_—-_----_———

PERZISCHE W^s/
Oranje Nassaustraat 19, Heerlen Tel. 045-713650

WAARBORG VOOR EEN
ORIGINEEL PERZISCH TAPIJT

ENKELE VAN ONZE ZÉÉR SPECIALE AANBIEDINGEN:
BORCHALOU 152x 100cm. van f 1.150,- nu f 645,-
POCHTI'S 90 x 65cm. van f 495,- v.a. f 295,-

-l HERIZ 264 x 178 cm. van f 5.900,- nu f 3.645,- f
■■j NAHAWAND 321 x 211 cm. van f 8.950,- nu f 3.950,- JjJ

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

meisje bij U thuis
va. ’ 100,- all-in.

06521-27896.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*325*25

♦ . ACADEMISCH

LN/ ZIEKENHUIS%V MAASTRICHT

Binnen het secretariaatvan deafdeling Gynaecologie bestaat
plaatsingsmogelijkheidvoor een

secretaresse m/v
Vacaturenummer 440/6

Taken:verzorgt verslagen, abstracts,artikelen, notulen,e.d.;
verzorgt ten behoeve van de gynaecologen en arts-assisten-
ten alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden;beheert
de agenda en maakt afspraken; coördineert bezoeken van
congressen, symposia.

Vereisten: VWO-opleiding; MEAO-medisch secretarieel of
een daarmeete vergelijken opleiding;ervaring in een soortge-
lijke functie; goedemondelingeen schriftelijke uitdruk-
kingsvaardigheid; ervaring in het werken met tekstverwer-
kende apparatuur; beheersingvan zoweldeEngelse als de
Franse taal in woord en geschrift.

Salaris: afhankelijkvan opleiding en ervaring tot maximaal
fl. 2.993- bruto per maand, conform salarisschaal805,
BBFIA '84.

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnenbij de heer
mr. R. Libotte, beheerder afdeling Gynaecologie, telefoon
043-862358of bij mevrouw mr. M. Rieu-Roosen, personeel-
consulente, telefoon 043-862013.

Binnen het secretariaatvan de afdeling Gynaecologie bestaat
plaatsingsmogelijkheid voor een

secretaresse m/v
Vacaturenummer 492/6.

Taken: verzorgt verslagen,abstracts, artikelen,notulen, e.d.;
verzorgt ten behoeve van de gynaecologenen arts-assisten-
ten allevoorkomende secretariaatswerkzaamheden;beheert
deagenda en maaktafspraken; coördineert bezoeken van
congressen, symposia.

Vereisten:VWO-opleiding; MEAO-medisch secretarieel of
een daarmeete vergelijken opleiding; minimaal 30 jaar;een
aantal jaren ervaringals medisch secretaresse is strikt nood-
zakelijk; goedecontactuele vaardigheden; in staat zijnwerk-
zaamheden met een grotemate van zelfstandigheid en flexi-
biliteituit te voeren; ervaring in het werken met tekstverwer-
kende apparatuur;beschikken over organisatorischekwali-
teiten; beheersingvan zowel de Engelse als deFranse taal in
woorden geschrift; goede mondelinge en schriftelijke uit-
drukkingsvaardigheid.

Salaris: afhankelijk van opleidingen ervaringtot maximaal
fl. 2.993-bruto per meiand, conform salarisschaal805,
BBRA '84.

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnenbij de heer
mr. R. Libotte, beheerder afdelingGynaecologie, telefoon
043-862358 of bij mevrouw mr. M. Rieu-Roosen, personeel-
consulente,telefoon 043-862013.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht op de
eerste plaats taken op het gebied van de patiëntenzorg,
en staat daarnaast ten dienstevan hetwetenschappelijk
onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 697 bed-
den; er werken ongeveer 2500 personeelsleden volgens
de arbeidsvoorwaardenvan de overheid.
Teneinde een zorgvuldige sollicitatieprocedure te verze-
keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd; de
zgn. NVP-sollicitatiecode.Een medisch onderzoek maakt
deel uitvan dezeprocedure. Voor elkefunctie komen zo-
wel mannen alsvrouwen in aanmerking. Ukunt Uw solli-
citatie, onder vermelding van het vacaturenummer (op
brief en enveloppe), opleiding en ervaring, binnen 14 da-
genzenden aan de Dienst Personeel en Organisatie van
het Academisch Ziekenhuis Maastricht, postbus 1918,
6201 BK Maastricht

EUROMObiEIB9
AUTO TUNING-,
OLDTIMERS EN

ACCESSOIRES BEURS
MET OCCASIONSHOW, TRUCKTREFFEN EN MODESHOW

8, 9, EN 10 SEPTEMBER GRENSLANDHALLEN HASSELT
KORTINGSBON 50 BFR. (FL 2,50) UITKNIPPEN EN MEENEMEN

Horecagroothandel
zoekt een jonge aktieve

vertegenwoordiger m/v
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten
aan:

Limburgs Dagblad
Br. o. nr. HK 028, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen

Deze sollicitatie wordt door ons
vertrouwelijk behandeld.

' LUI '
LMP SYSTEMS

Software & Hardware

■
LMP SYSTEMS IS EEN AUTOMATISE-
RINGSBEDRIJF DAT GESPECIALISEERD
IS IN DE ONTWIKKELING EN VERKOOP
VAN BRANCHEGERICHTE SOFTWARE
VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

VOOR DE VERKOOP VAN SOFTWARE
EN BIJBEHORENDE HARDWARE, ZOE-

KEN WIJ OP KORTE TERMIJN EEN

FREELANCE
VERKOPERD

V

ERVARING IN DE OMGANG MET
PERSONAL COMPUTERS IS VEREIST,
EVENALS BEZIT VAN EIGEN AUTO.

LEEFTIJD TOT 40 JAAR.

SCHRIFTELIJKE REAKTIES KUNT U
RICHTEN AAN:

■
LMP SYSTEMS

T.A.V. DHR. J. PETERS
BURG. LEMMENSSTRAAT 88A

6163 JP GELEEN. —■—■——

JZ^L-
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.
Voor de groep die in januari 1990 a.s. start
zoeken wij enthousiaste

LEERLING-
ZIEKENVERZORGENDEN M/V
De opleiding
De opleiding bestaat uit een theoretisch en
praktisch gedeelte. Het theoretische onderwijs
wordt gegeven aan de Centrale School voor de
Gezondheidszorg in de Oostelijke Mijnstreek te
Heerlen. De praktische opleiding vindt plaats in
verpleeghuis "Schuttershof" te Brunssum.
Inclusief de voorbereidende periode van 30
weken duurt de opleiding 2 jaar en 6 maanden.
De voorbereidende periode bestaat vrijwel
geheel uit theoretisch onderwijs.
Na het succesvol afsluiten van de
voorbereidende periode ga je werken als
leerling op verschillende afdelingen en proef je
de sfeer in de praktijk. Door een combinatie van
leren en werken, krijg je stap voor stap het vak
onder de knie.
Wat heb je nodig?
Om aan de opleiding te kunnen deelnemen mag
je bij aanvang van de opleiding niet jongerzijn
dan minimaal 16 jaar en 8 maanden. Je moet
minimaal in het bezit zijn van een
MAVO-dipioma op C-niveau of LBO-diploma op
B-niveau met minimaal 2 theorievakken op
C-niveau.
Arbeidsvoorwaarden
Tijdens de voorbereidende periode ontvang je
een zakgeld van ’ 395,00 per maand.
Daarna bedraagt het salaris afhankelijk van de
leeftijd gedurende het eerste leerjaar minimaal

’ 1205,00 bruto per maand exclusief een
toeslag voor het verrichten van onregelmatige
diensten.
Werken aan je toekomst
Ben je geïnteresseerd stuur dan onderstaande
bon in. Je ontvangt een informatiebrochure en
een sollicitatieformulier. j^sos

Deze bon uitknippen en in een enveloppe
sturen naar:
Verpleeghuis "Schuttershof"
Personeelsdienst
Postbus 255
6440 AG Brunssum

Naam:

Adres: ,

Postcode:

Woonplaats:

I *

Zaterdag 2 september 1989 "61
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GELEEN/HENRI HERMANSLAAN
Goed gelegen RUIME HOEKFLAT met eigen cv. en berging. Ind.:
h§l, keuken, grote woonkamer m. balkon, 3 slaapks., douche, w.e.

’ 69.000- k.k.

PARTIJ/WITTEM
Keurig onderh. WOONHUIS met gas-c.v. en zonnige tuin m. ber-
ging(mog. garage). Ind.: hal, keuken, woonkamer, 3slaapks., bad-
kamer, grote zolder (vaste trap), ’ 130.000- MAK. PREMIE

’ 27.500,-!
SUSTEREN,AMBTMANLAAN
Nog enkele RIANTE HALFVRIJSTAANDE WOONHUIZEN met
aas-c.v„ carport, berging en tuin. Prijzen v.a. ’ 167.900-VRIJOP
NAfliM excl. rente grond.

==^iiiiiißiiiiiiiilßlF=
KLIMMEN
Ruim HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met cv., oprit en 2265 m 2
grond. Ind.: kelder, hal, kantoor, woonkeuken, riante living in
L-vorm (54 m 2) m. open haard en stenen vloer, 5 slaapks., grote
zolder, ’ 245.000-k.k.

n 2), keuken, bijkeuken, apart „gJEiEEÏL 1

MAASMECHELEN/BELGIË
Degelijk gebouwd STATIG VRIJSTAAND HERENHUIS op ruim

1 4400 m 2grond. Ind.: kelders, hal, keuken, eetkamer, salon, 4 ruime
slaapks., badk.. grote zolder (vaste trap), ’ 259.000- k.k.

«ITTARD/KOLLEBERG T

INTERESSANT BELEGGINGSOBJE^^^^
■Op uitstekende lokatie in Zuid-Limburg met prima rendement en
"goede staat van onderhoud. Nadere gegevens en prijs op aan-
vraag.

111111111111111111111111111111111111l
i

MUNSTERGELEEN
Nieuwbouw!!! Op uitst. lig-
ging is inmiddels gestart
met de bouw van riante
vrijst. herenh., cv., garage,
4 slpk., luxe afw., optimale
isol. U kunt de afwerking
nog zelf bepalen. Kavels
vanaf 440 m 2.Koopprijzen
vanaf ’ 275.000,- v.o.n.
cxc. renteverlies! Bel snel
voor een uitvoerige folder.
PUTH,SCHINNEN
Nieuwbouw! 4 riante vrijst.I herenh., souterrain: gara-
ge/berging, prov.kelder,
kantoor, beg. grond:
L-woonk., keuken, aan-
bouwk., entree, toilet, 1e
verd.: 3slpk., badk., ligbad,
douche, 2e toilet, 2e verd.:
vliering, tuin (zuid.), voll.
geïsol. Koopprijs
’265.000,- v.0.n.! excl.| renteverlies. Doe. op aan-
vr.
GELEEN
Rijksweg-C. 13-15. H.H.
ondernemers, winkel-
/woonh. (aparte opgang)
nabij hartje centrum. Ind.
op aanvraag. Aanv. direct.
Vraagprijs slechts

’ 149.000,-.

SCHINNEN
Borgerweg 6. Vrijst. gr. tuin
(920 m 2). Bel voor md. Lan-
del. ligging. C.v. (ged.).
Vraagprijs ’ 135.000,-.

SiTTARD
Paardestraat 20c. Uitst.
gel. met lift en garage, per-
fect onderh. Nabij hartje
centrum gel. app., geïsol.
woonk. (35 m 2), keuken, 2
slpk., apart toilet, badk., lig-
bad, toilet, gr. balkon.
Aanv. direct. Vraagprijs

’ 165.000,-.
MERKELBEEK
Plein 18. Rustiek landh.,
dubb. garage, cv., lux. en
duurz. en degel, afgew.,
o.a. keuken, antieke pla-
vuizen e.d. Perfect onderh.
en voorzien van kelder,
L-woonk. (53 m 2), open
haard, eetkamer, aan-
bouwk., hobbyruimte c.g.
kantoor (7x3,90), 1everd.:
3 zitslpk., 2 badk., gr. vide
voor music-corner of biblio-
theek. Opp.: 1878 m2. Inh.:
1000 m 3. Aanv. direct.
Vraagprijs ’ 525.000,-.

N.M.W. Quaden
makelaar-taxateur o.g.
lid NVM, Gelrestraat 4
i Munstergeleen

04490-19644

KOPEND MAKELAAR
WAT IS DAT?

Heel simpel eigenlijk:een door de rechtbank als deskundi-
ge in onroerend goed beëdigd persoon, die de koper terzij-
de staat bij het kopen van een stuk onroerend goed.
Zon makelaar stelt samen met de aspirant-koper een
wensenpakket samen en gaat daarmee „de markt" op.
Zodra hij enkele geschikte objecten vindt neemt hij contact
met zijn cliënt op. Is er een object dat interessant lijkt dan
gaat men samen kijken.
De makelaar bekijkt voornamelijk de bouwkundige aspec-
ten, de afwerking, ligging etc. Samen met informatie uit het
door hem uitgevoerde voor- en naspeurwerk in openbare
registers e.d. bepaalt hij een waarde.
Daarna bespreekt hij een en ander met zijn opdrachtgever
en zet een pad tot onderhandelingen uit.
Leiden zijn onderhandelingentot een definitieve koop dan
zal hij zorgdragen voor alle juridischeen financiële afwik-
kelingen.
Uiteraard doet hij zijn werk met de grootste zorg om te
voorkomen dat er ook maar iets mis' gaat.
Sinds jaar en dag bemiddelen wij -als bouwkundige en
makelaar o.g.- voor zowel particulieren als bedrijven, als
aankopend makelaar en taxateur o.g.

" Voorkom een miskoop en laatu bijstaan door een deskun-
dige.
Neem hiervoor eens contact op met ons kantoor voor een
vrijblijvend, informatief gesprek.

VOORN £k>1 STEENBAKKERS
Dr Scrrieprncr.iac-1 41 Beek

I 04490-75815 gjjj
/Makelaardij onroerend goed ÊJ^ül

Een te zacht of te hard bed %J I I■-wli LM ■ ■—I BH f^kl W
kan rugklachten verergeren [_^L.^LJ m. I K_m_J l_t 1 mm. _l ■ L __-L__f-L 0

I Mogen wi] eens met u over een oplossing praten? ■■^.---■«-"■■■'■w;.———-——%

I JAREN VAN ERVARING Ë \| hebben ons geleerd dat rugklachten vaak het gevolg zijn van een verkeerd bed. omdat #| een standaardmatras niet voor ieder lichaam geschikt is. Als het goede steun geeft aan £t «-., , »-■»..-». \I iemand die zwaar gebouwd is, dan is het bijna zeker ongeschikt voor een minder zwaar »■- L-u~.._«s! ~ ,I persoon. En omgekeerd. Tenminste één van de partners lijdt in dat geval pijn en ongemak. g'na*; -.■;«..' y*! :,:i** **.'
fe. j±* -. jfr.' **^- _»».,__rt»_L. :_■ ■ ■■" "»^___^ iflfci. i tiini»_i.w_(i ~:__^_'.__i^w>a>w-^x':.'

I WAT IS ONZE OPLOSSING? ,: ... ~ . „, . ...TTT,.,, .. /; ~.,, . ... .....| Een bed van OBAS. Een op uw eisen afgestemd eenpersoonsbed of een tweepersoons- | ... , t * -I bed met 2 totaal verschillende typen matrassen die precies voor iedere inidviduele partner iw«L--| gschikt zijn. Doordat .zij als het ware het lichaam behoedzaam in de juiste positie brengen, W *^ E*. ../V;".. , . -",,' >>": „^iI zodat de ruggegraat ontspannen en soepel is. Daarbij wordt de druk weggenomen van _____-_.—- in, i il ■ lm —""

I beenderen, spieren, zenuwuiteinden en gewrichten. j_i^^«_i___i___i---i^_--i---i__■__■-_■■■--■ ■■■■■■_-■

I i«, _" nn.ci OBAS 8.V.i.0.Wat is OBAS? Tunnelweg 104, 6468 EK Kerkrade.I Wij zijn de Orthopaedic Bedding Advisory Service, adviseurs voor bedden en matrassen. t_.i_.i-_>-. nAC _1fi9911I Onder voortdurende begeleiding van onze medische en orthopedische adviseurs hebben I eieioon u*.o-ho<-_: i iI onze technici reeds duizenden OBAS (een- of tweepersoons) bedden ontworpen op basis
I van gegevens waarin het gewicht, de lichaamsbouw en de medische achtergrond van Het OBAS bed geeft de juiste
I ieder van onze klanten zijn verwerkt. Voor zover beschikbaar worden hierin de diagnoses Steun aan ieder van beide
I ■ van artsen eveneens opgenomen. partners; het zorgt voor

ontspanning en voor verlichting
I WIJ ZIJN DE DESKUNDIGEN van pijn.
lAI onze bedden worden door vakmensen gemaakt en zien er vitals gewone!bedden van | obAs. |k w|| weer ku

____ _, __
topkwaliteit. Maar dit is slechts schijn: een OBAS bed is heel bijzonder! Toch berekenen HUN daarom wi| ik meer w-,|n over OBAS bedden.
wij geen hoge prijzen: onze bedden zijn niet duurder dan een normaal 1- of 2-persoonsbed verolichtina aan
van goede kwaliteit. Dat kan omdat wij rechtstreeks en zonder tussenpersoon vanaf fa- lk 9a 960" enKele verplichting aan.
briek leveren. Als u rugklachten heeft, als uw partner zwaarder is dan u, of als u rugpijn lijdt Naam Postcode- neem dan nu contact op met OBAS. Zeer waarschijnlijk kunnen wij u helpen. Vraag in- Adres Woonplaats
formatie zonder enige verplichting met nevenstaande coupon. In open envelop zenden aan: §

" A OBAS, Antwoordnummer 2110 cjf 6460 WBKerkrade. Een postzegel is niet nodig. o

I OBAS I \
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2 :»lf installeren 12«ï_ EX IRA KOFTINCi!

VOORLOPIG IS
GELD HET ENIGE

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

Er is nog geen medicijn tegen aids. Maar erwordt naar-
stig naar gezocht. In een race tegen de klok.

En tegen de dood. Een race die wc moeten winnen.
En waarin geld tijd betekent. Pak uw pen en'geef het onder-
zoek naar aids een fl||)S FONDS: GIRO 8957financi-ilt. injectie. (Storten up bankreker-ngnunirtie. 70 7070228hanook)

MAZDA-SHOW
zaterdag 2 sept. en maandag 4 sept.

voorZ.UOOr ACCESSOIRES
Een pakket extra accessoires t.w.v. f 2000,— gratis!

Of 1000- contant. .
AUTO LEYMBORGH

MRHIPUT Bomerweg 2-8
LIIVIDniUni Tel. 04490-15838

2 september '89

SATURDAY-NIGHT SHOPPING
van 9.00-21.00 uur bij

STEEYENS
schoenmode ",, " " "v 0 £

Walstraat 14 " " .
Sittard

ino/ korting op de nieuwe vccSl^IU /O wintercollectie >>^"^
MO/ korting op de gehele

70 zomercollectie Aldol3rue

mum v
..-rnr^. armani V "*MARIO VALENTINO

* Dit aanbod geldt alleen op zaterdag 2 september '89 a,„.

MEUBELS NODIG? DAN BENT U ALTIJD BETER UITBIJ DE
MEUBELBOULEVARD IN MAASTRICHT. lEDEREENPRAAT HIEROVER!

Breng eens een bezoek aan deze unieke en schitterende Meubelboulevard. U slaagt er altijd, | want DE MEUBELBOULEVARD
want u zult versteld staan u/at wij u allemaal te bieden hebben! | heeft u heel wat te bieden, zoals:
/ ->s^-—' -"x/^^ ""^^ _^^ '*'" '^S/^ "\^ 11. 10.000 m2verkoopoppervlakte (351
i MEUBEL^OÜTËVARD I /* "\^ fabikanten onder één dak);

"*"" _L»-^ " "" ~A \^" ✓*"■"■ 2. klassieke en moderne meubelen in diverse
y

_
Q— n ' fi (\ Jl fi stijlen, houtsoorten en prijsklassen;

/s___* /*~ssi\ ü H U UU LI II tu_ J\/\ L 0 scncrPc pnjzen voor binnen- en buitenland;
f£^£s*~\ \ lil \\ ■ Hk m 111 I V 4. een schitterende en smaakvolle presentatie;.voc AS i I mhM--^ ksrM^-iw L_7ff^ta__> D W - *£ !f. y(' _jU'.';: 5. een prettige bediening en deskundig advies
*HF OJ lr___i- 0^RP-^ I*^ I 1 lil 1 fit\>P (binnenhuisarchitecten aanwezig)

. ~~js^f£jL-^-Sjrwurnïff^^ ..j==^ Z jj! J ______
_..

-S— V -«'rfï _ 6. een groot assortiment van bekende
,^^J_-_»__s__«~-- mWmmmm\Wt'ZMmhW&' ? !^;A_. -/T' F'lL^L/dLs t/ri '■' A >£f B^F^^___-_-_r^;lP_^!_fE2i^"""."^T"^ merkartikelen, o.a. Auping, Artifort,

Benders/Bech Rolf Benz (8.M.P.),
"

■''■■"■ " "TT^ ■». -~- ■"- " Castelijn, Gelderland, Hennie de Jong,
L_~ " "|'"~"^ -""' Young International, Montis, Metaform,

Pastoe en Leolux.

MEUBELBOULEVARD René Pans B.V. i^^^^\-r^^.* mmmmWMm^M^êMméW x-T «fc-*Jfc-« W A mJ__.mJ.k_f m m m. a m wii^ J______r . w " COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT.
Cabergerweg 10, Maastricht, tel. 043-215585
Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, . . ■* t.onln oa Ac

Topform f^^^
dan rechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdag koopavond. MEUBELBOULEVARD! dealer «i.?^

■\ mi :■ '■ -
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vakantierubriek
van 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
JINEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

I Postbus 2 -1800 AA Alkmaar

IL® 072-196314/196206 |

TEXEL
°oe,lt nu uwvakantie tegen despeciale herfstprijzen en goedkope mid-"Gek-arrangementen. Texel Hotel Kombinatie, PB 24, 1790 AA Den

nr. 02220-15703.

Je|,schelllng. Direct gelegenaan de rand van bos en duinHo-
e|-Bar-Bowling BORNHOLM. Alle kamers met eigen terras, al-

Jlvoorzien van d.t. of b.d.t. Inl. 05620-2266.

Even eruit naar een uniekvakantie-eiland. Bos, duin,
strand en zee. Pure natuur en .... genieten in demooiste luxe appartementen en bungalows.

r?' De Wit fSSSiKobeko fSSSI Fa- De MuVn.? Ko°9 HUM De Koog MUM De Cocksdorp
Üg22o-17398 BB Q2220-17746BB 02220-11433

E3STICHTING WV TEXEL PROMOTIE
"J* POSTBUS 3. 1790 AA DEN BURG. 02220-14741

TEXEL
4

Vakantie? Texel, natuurlijk!
wft<jft,fr vakantie-eiland subtropisch zwemparadijs
snel bereikbaar surfen, zeilen, zeekanovaren
park-landschap ruim 125 km fietspadbossen, duinen, velden, schoon, breed zandstrandhotels, huisjes, campings zeehondenopvangcentrum
bioscoop, theater, kroegjes jachthaven
'ust 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: '.

Pc./plaats:
„ RDP3S

Vakantie, texel natuurlijk!
*J het rustige noorden van uniek vakantie-eiland luxe s*""
"ungalows te huur (ktv, cv, open haard, bad). Bel voor de folder

(ook met voordeel): 02220-16275.
■ VAKANTIECENTRUM DE KRIM/TEXEL

HELP DELEPRA BESTRIJDEN.
i- DOE HET NU!

_____iPS__

*____ ___^^__l Urn. _
F°>o met dank aan Dr. W.H.Joplmg

Stortuw bijdrage op
postgiro 50500 of

bankgiro 70.70.70.929

Stichtingvoor
'jCPra''es-TJ-_ng/Amslerdam
Wibautstraat 135,1097DNAn>sterdam. Tel. 020 -938973

Najaarsarrangementen
in hotels en pensions

4 dagen / 3nachten
vanaf ’ 132.- per persoon,

(inclusiefbootietout en taxi-vervoer
naar hotel of pension Uitgebreid

Informatiepakket)

De arrangementen zijn geldig
van 25 augustus 1989 tot

27 oktober 1989.
viaagnaar gratis kleuienlolder
Voor informatie enboekingen

belt ude
—vw terschelling ——ü 05620-3000 M

■ r

k RONDVAART MET DINER
"oor uniek natuurgebied, motorschip Wetter Nocht
* v-a. ’30,-. Tel. 05129-1232.
Un?OTEL MEERZICHT EASTERMAR (Oostermeer)._niek gelegen tussen Bergumermeer en de Leyen. Spe-

«aivoor wandelaar, fietser en visser, biedt aan: modernekamers, weekendarr. v.a. ’ 149,- halfp. p.p.
»— Voor reserv. tel.: 05129-1232.
/^"""N, W|», Hotel Gaaaterland, tel. 05148-1741, heeft dezeIl mm^L \ zomer voor u aantrekkelijke arrangementen. 8.v.:
| Iffp. ]] weekend-arr. / 215.-p.p. of midweek-arr. ’ 285,-p.p.VJl___h'*__i' Kamors met °n on tel. en op basis van HP. Incl. huur[soattfrianjr van 'iets en uitgebreid informatiepakket met fietsrou-te^, _J tos In bosr. omgeving en vele andere verrassingen.

|r^ltv-/LvJw Wind is een fascinerend na-
I ___ tuurverschijnsel. Hoe wind

! wTi'irJ_ . . . ontstaat, wat wind kan, enwat mensen met wind presteren, daarover is van alles te
SBxbierum hßt windattraWiePark 'Aeolus' te

SïfJï h,** cenlTl,m van d« geheimzinnige wereldv«n de wind en kom naar Aeolus.
Gratis folder en Inlichtingen:
ÜTEÏ?- 24A' M55 ** S««ble. urn,tel. 05179-1144. ..

S" ?P' Nooit9edacht. T.h. 4-6 pers. bung.'s. Week-SuwS1-6- i9s' alL"in- Beide mcL Qebruik van
--Recr-park Nooit9edacht

Start bouw jan. '89. Te koop: STENEN RECR.BUNG.'S, voll.
geïsoleerd, te ZWIGGELTE (gem. Westerbork). Prijzen va.

’ 117.000,- v.o.n. Bel voor êen afspraak met (05920)-40313,
(05933)-46398 of kom langs. Wij zijn aanw.: elke donderdag,

i vrijdag, zaterdag en zondag.

RECREATIECENTRUM DE ZANDPOL
Gelegen in Z.O. Drente nabij Emmen. T.h. riante 6 pers.
caravans met douche, toilet en verw. v.a. ’ 98,- p.w.
Ruime seiz.pl. jaarpl. Reeds aangesloten op riolering.

Bel: 05915-53002.
HERFSTKLEUREN BIJ DEN EN DUIN

A y< De kleuren zijn momenteel schitterend
in het bos bij devak.huizen van Den enJm^Mr^ Duin in Norg. Kom er eens even van ge-

■___. nieten en doe een midweek of week-
end. Aantrek, huurprijzen. Ook accom. voor schoolklas
of familiefeest. Voor de kerst nog slechts enkele huizen
beschikbaar. Info. kl.folder en reserv. 05928-13164 of
050-410526. Langeloërduinen Ll7, 9331 VH Norg.

HOLTEN, vak.oord 'DE LINDENBERG', 50+ extra korting.
T.h. 33 vrijstaande vak.bung.'s, gelegen in het bos met alle
comf. zowel in, als buiten de bung., zoals: .ktv, mcl. video,
speeltuin,kantine, wasserette en sportveld. Huur mog. na 22/9.I Vr. gratis kl. folder, Postweg 1, 7451 TS of bel: 05483 - 61364.

Ruurlo.. .yAchterhoek
Volop hotels, pensions en vakantieoorden. Vr. infomap
bijWV, Margrietl. 26,7261 CDRuurlo, 05735-1499

Mooie jaarplaatsen voor (STA)CARAVANS in
Ermelo (Veluwe) 03417 - 58355.

ST. MAARTENSZEE.
Boek nu voor de herfstvakantie uw bungalow v.a. 370,-

-p. wk. Tel.: 02246-1596, na 18.00 uur 02230-22662.
"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.

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.

SSS*""^^^ Bungalowparkjss_S**^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 2 fietsen beschikbaar.
September-prijzen: (60+ 15%korting)
★ WEEKEND vanaf 295.-
-★ WEEK vanaf 365.-
-★ MIDWEEK vanaf 270.- £

_^__^__^_-__^ BEL: 04784-1841 J

Op basis van half pension (overnachting,
ontbijt, 3-gangendiner) f"^^^l3 dagen (2 overnachtingen) /135.00 I I

5 dagen (4 overnachtingen) ’ 270.00 ■_H____H__Bi:8 dagen (7 overnachtingen) ’ 472.50 u^^^^nTJlKamers mei Dad ol douche, toilet, kleurentelevisie en telefoon, rr_HT_:iiPWPh^
Bosrijke omgeving aan de Maas. ' *** ' ■ "^ ;±x"

Wandel-en fietsroutes. Nabij Thermaalbad ' , \ ""|««'««J
Arcen en kasteeltuinen Arcen noord*- HMBURG J^OCMSIICi

VALKENBURG PENSION LOUSBERG.
September aanbieding: 4 dagen v.a. ’ 150.- p.p. HP.

Vraag folder: 04406 - 12624. .
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 f 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.

f \Kamperen & bungalows
in 11 recreatiecentra
met ruimte voor sfeer.

in het bos bij het water
De Roggeberg/Appelscha De Potten/Sneekermeer
De Noordster/Dwingeloo Bergumermeer/Suameer
De Jagerstee/Epe Zeewolde/Flevoland
Het Trefpunt/Ermelo Toppershoedje/Ouddorp
Het Grote Bos/Doorn aan Zee
De Flaasbloem/Chaam De Schotsman/Veeree Meer

Vraag toezending van:
* de gratis Recreatiekrant 1989
* info variabele seizoenplaatsen
* info partikuliere bungalows/stacaravans te koop

op royale RCN-plaatsen
RCN infolijn: 03438 - 13547

Postbus 38, 3970AA Driebergen
Telefoon 03438-13547 (^ 4fV°a

recreatiecentra nedertand

STACARAVANS TE HUUR
in de Belgische Ardennen v.a. ’ 190.- p.w. all-in.
Inlichtingen: 04459 - 1598.
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BOPPARD, gezel. Holl. fam. ANWB-hotel, dir. a. d.Rijn. Alle krs.
m. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel (wij spr. Ned.) ol
schrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope'*", Mainzerstr. 4,
D-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088.
ONTSPANNINGSOORD DACHSBERG 750-1000 m. Avon-
tuurlijke herfstvakantie in schitterend landschap. Heerlijkerust.
Uitgestrekte bossen. Goed uitgezet wandelwegennet. Voorde-
lige accommodaties.
Info.: VerkehrsamtD-7821, Dachsberg, tel. 09-49 7672 2075.

Kampeerauto's, caravans en 4
voortenten, kampeerartikelen, 4 lk\

J.RONGEN Cwerb^biet.
Telefoon 0949/2405/92902 Kaoinaberg

Landkreis
Neumarkt in OOST-BEIEREN

omgeven door de Jura en het Altmühltal, nodigt u har-
telijk uit voor vakantie en ontspanning in zn gunstige
hotels en pensions (LO va. DM 14).
Fietstochten in Altmühltal - dé vakantiebelevenis voor
de familie. Brengt u een bezoek aan de Jurastadjes
Berching, Dietfurt en Breitenbrunn in het natuurpark
Altmühltal.
Inormatie en folders: Landratsamt, Verkehrsamt, D-
-8430 Neumarkt OPF, Tel. 09.49.9181/3200.

FICHTELGEBERGTE
Gastehaus Sonneck

Nieuw gebouwd pension m. veel
comfort, kennismakingsprijzen.
Eenmalige ligging. Vraagt u onze
folder aan of belt u even op.
Gabriele Kühhorn, Fröbershammer
38, D-8583 Bischofsgrün, Tel.
09.49.9276/1340.

5 heerlijke dagen in HESSEN
Rit m. boemeltreintje, zönenrand-rit,
sprookjeskasteel, glasmuseum, wan-
delingen, HP m. do w.e. DM 148,

Gasthaus Zur Krone, Marktplatz 1,
D-3432 Großalmerode, Tel.

09.49.5604/7952.

UW TWEEDE WONING IN
ZIHD-LIMBURG
Vlakbij het Drielandenpunt, de Valkenburgse bronnen, het
Maastrichtse Vrijthof, Aken en Luik, in het prachtige
heuvellandschap van Zuid-Limburg staat Bungalowpark Simpelveld.
Met 4 types bungalows, op kavels tot wel 800 m 2eigen grond!

I !/ »~^^^vJ _4_t^_al_r___kl_3orO Bungalowpark SimpelveldUlL^V^-w-^X^* XrldlWldCHö Kruinweg 1 6369TZ Simpelveld3fl _c,ri. V Jll commepcleel vastgoed b.v. Telefoon: 045 - 440105

I FORELLENHOF Poggel

' Hotel, restaurant, café,
degelijk - persoonlijk -rustig.

Het gastvriendelijke huis in
Sauerland.

LO va. DM 40, HP va. DM 50,
VP va. DM 55.

Tel. 09.49.2973/6271
Luftkurort

D-5779 Eslohe. |

HEILIGENHAFEN I
Vakantiewoning & part. kamers vrij,
in de herfst 3 weken wonen, 2 we-
ken belalen! Tel.: 09.49.4362 7388.

Heer. paard., aan de oostzijde v.d. LÜNE
BURGER HEIDE i.h. natuurpark Elbufer
Drawehn, heerlijk ruitergeb. Paardr. les-
sen v. beginners. Opn. v. kind. z. begelei-
ding, volw. Fam. atmosf. Burg. keuken, n.
bos, zwemb. 1 km. Tev. geschikt v. fietsers
en wandelaars. Reiterpension Vogt, OT
Maddau 11 D-3131 Waüdeweitz, Tel.
09.49.5849.446.

Schitterend VAKANTIEPARADIJS
Haus Heidelberg, D-7828

Feldberg-Falkau, Schachtelweg 8-10.
1000 m. v. bosrand gelegen. Hele
jaar geopend. 2 kmrs. m. keuken,
bad of do. v. 2 pers. of 3 kmrs. m.
keuken, bad of do. v. 4-6 pers. mcl.
binnenbad en sauna. Verz. mog. in
huis. Comf, in rustik. stijl m. kl. t.v.
'tel. inger. Tel.: 09.49.6221.'480949
ol 09.49.7655/672.

Klein romantisch boshotel
tussen SCHLUCHSEE en Wutachschlucm.
alle kmrs. m. do'w.c. .Ideaal v. wandel- en
natuurvrienden Pracntaanbiedingen! Bv.
10 dgn va OM 240 LO. Info en folders:
Landhaus Walkenmuhle. Stematal. D-7823
Bonndorf, Tel. 09.49.7703.8084

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

Onze wintersportgids is uit!
10-daagse busreis all-in v.a. ’ 625. Prachtige
langlaufsafari's v.a. ’530. 10% groepskor-

ting v.a. 10 personen. Gratis folder.
Reisburo Joytours, 070 - 633635, lid S.G.R.

Iberbus
Nu 7 diagen 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.

Als de ontwikkelingen in Europa voorspoedig verlopen, dan zal de
vafcantievierder van de toekomst meer vakantie voor zijn geld krijgen.
Geen verliezen meer door alle omwisselingen in nationale geldsoorten.

J Één Europese munt.
Tijdens de *EUROPEAN FESTIVITIES* die van 7 - 10 september in Den
Haag worden gehouden is de ♦ECU* al betaalmiddel. De V/i Ecu is te
koop bij de Nulsspaarbank, Gr. Marktstraat, Den Haag, a’ 7,50 per st.N I.v.m. de beperkte oplage maximaal 10per persoon.. U kunt erbij vele bedrijven in Den Haag mee betalen van 7- 10 september.

J Pak devoordelen.

V BON: Zenden aan Muntpost, Postbus 23, 6660 AA Eist.
I IV Naam:

\ | Straal:
\ . Pc/Woonplaats: .
S ' Bestelt hiermede en ontvangt per omgaande de bevestiging en acceptgiro '\ | waarmee vooraf betaald wordt: iV ._ X 2'/i ECU C/N- 033mm-rdc a/ 7,50
\ I X 10 ECU C/N-038i_m-fdc 4A 30,— I
\ X 25 ECU zilver^ 38 mm-proor è / 75,—
\ I X 200 ECU goud-022Vi mm-proof a / 600,— IX completeEuropa-set bestaandeuit de '| 4bovengenoemde Ecu-munten a ’ 700,— I

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

FIËSTA 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 tennlsb. (gratis), ver-
warmd overdekt zwembad,
shuffle board, privéstrand.
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

,
.1 |lf -- ------- ■"■ ■"■

étÊm* |..:.>.:..:*:v

f Een bezoekaan |
! StarlightExpress j
; ofLesMiserable>k
I inLonden!
1 nasEnietlWantOlauheeftdekaartlesnhulsen11 Su^ntastischeSdaagsemusicaltnp.lnkL

1 Saan een beroemde musica, overnachting in
|

1 Ês"n musicalbezoek aan Londen is natuurlijk een

ïachtonsom nogveel meer van deze schitterende
süd te zien. De mensen, de talloze bezienswaardig-

. hïei. en niet te vergeten deenorme warenhuizen. |
1 Daarom b^-dt Oninteressante verlengmgsmoge- ,
1 Ko^uTS^L^leestuallesoverdeze j' \ en nog vele andere leuke uitstapjes richting Enge- I

* Vraa'e uw ANVR-reisadviesburo of reizenverko- (
1 ïnde^k Of bel Olau (01184- 88000). Doeoen! J

i mmmwOlaU \
WSSUiGtNt-ISHBRMBS

Egypte trektocht 21 dagen /1.785,- Incl. vliegreis enhotel. Diverse vertrekdata vanaf 24-9. Kerstreis 14dgn ’ 1.675,-. Folder? Djoser 071 - 126400.

9-daagse VIP-reis
***HONG KONG*"

Inclusief: * vluchten met Ca-
thay Pacific * zeer luxe hotel
* speciale excursies bv. Lan-
tau, New Territories, Sunset
Cruise met 8-gangen diner.
The Peak etc. * 'VIP' kor-
tingscard * transfers. Diverse
veriengingsmogelijkheden.

Voor informatie:
Vonk Reisburo's

Lid ANVR/SGR, tel. 040-
-455080.

EGYPTE
Spec. oktoberaanbieding.
Ret. vlucht + hotel v.a. 620.-.
Isropa Reizen - Zaandam.
ANVR/Gar.fonds. Bel voor
programma 075-123451 of
vraag uw ANVR reisburo.

Diverse rondreizen door
***CHINA***

Meer dan 24 mogelijkheden;
van een tweedaagse tourt/m
een rondreis van 6 weken.

Vraag onze brochure.
Vonk Reisburo's

Ud ANVR/SGR, tel. 040-
-455080

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 doen! T.C.T. Tel. 020-236041/149599.

SUPERAANBIEDING
Zie het nieuwe Z. Afrika op
uw eigen manier. 15-dgs
reis, mcl. rechtstr. vlucht
per SAL. Auto/airco, 1e
klas htls, ’3495,- p.p.
(min. 2 pers.). Vertr. vr/zo.

in okt. Verl. mogelijk.
IMPALA TOURS
Ud AN'VR/SGR

Stuur ongefr. env.: Impala,
Antw.nr. 222,

8800 KT Harlingen.

Illllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll
LAAT UW HAKT SPREKEN!
/^af~\ -_> —,a—-,ft m -|i ■ iliHrhHiinii ♦ jriMiranannroiw_ny
\Jx vrienden ven dehartsöchtiig
SO*-A_AANIO 2i>.|» 1 Uu^luuu CC WD S*N" 'C'_'_ *X
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ISRAËL
Rondr. kennismaking met
Israël - 8 dg. v.a. 1840.-.
Isropa Reizen - Zaandam.
ANVR/Gar.fonds. Bel voor
programma 075-123451 of
vraag uw ANVR reisburo.

Cruises
8 dgn Middel l. Zee v.a

’ 995,-
Bel voor brochure:

Holiday Cruises
03463-53778/52406

KUURAANBIEDING
Thermale en modderbaden ter behandeling van reu-
ma, artrose, stress en astma, een opknapbeurt! Roe-
menië, Portugal, Hongarije. Info: Kott Reizen, tel.
020-421650/427333.

Reis- en passagebureaux Solair B.V.

Specialisten in verkoop van
-vakantiereizen, zakenreizen
- lijndiensten/charters
- groepsreizen
September/oktober aanbieding

zonnig MADEIRA of Brussel
5-sterrenhotel Atlantis
8 dagen ’ 810-p.p.

15 dagen ’ 1020,- p.p.

NEW VORK
vliegreis nu vanaf ’ 899.—
U bent van harte welkom bij onze Solair
medewerk(st)ers in:

HEERLEN Bongerd 9 045-715453
SITTARD Steenweg 36 04490-11155
MAASTRICHT Stationsstraat 52 043-211515
MAASTRICHT Nieuwstraat 19 0 43-211451
VENLO Parade 77 077-18651/518651
EINDHOVEN Willemstraat 17 040-442501

Vakantie en Rekreatie

Waddeneilanden

Texel
Bungalows, appartementen, hotelkamers, tegen herfst-

prijzen. Voorzien van verwarmd zwembad, sauna, solaria,
whirlpool. Texel Hotel Kombinatie. Postbus 24, 1790 AA

Den Burg. Tel. 02220-15703

Zeilen/Surfen
SURFPLANK Custom Made Te koop compl. DUIKUIT-
merk Magie, 1 jr. oud, 2.90 RUSTING / 1.500,-. Telm. ’ 850,-. 045-253654. 045-250902.

Caravans/tenten/boten
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoen.
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

Camping en Recreatie 1989
Voor toppers:

Westfalia SSK-FB prijs ’ 375,-
Anti diefstalslot (keep-it) ’ 149,- voor SSK ’ 199,-

Porta Pottl va FB prijs ’ 125,-
Aqua Kern 1 ltr., FB ’ 11,75 maar 2 ltr. FB prijs ’ 18,95

Van Leveller FB prijs ’ 119,-
Cramer gasgrill FB prijs va. ’ 142,80
Flamma niveau set FB prijs ’ 52,50

enz. enz. 4001 artikelen, vraag naar onze FB catalogus
Fritz Berger Recreatie

Rijksweg 21,Kessel-Limburg. Tel. 04762-1465,
's-Maandags gesloten.

Chateau
en Homecar

caravans.
Nu ook ex- verhuurcaravans

in de verkoop. Ook steeds
inruilers in voorraad.

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079

Stacaravans
nieuwe en gebruikte

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-64579.
Te k. ADRIA 390TAccent,
bwj. '84, zeer luxe uitv., met
wasr. en nw. voortent,

’ 7.950,-. Tel. 045-423750.
Te k. CAMPER Mercedes,
verlengd, verhoogd, koelk.,
gaspit, wasbak, w.c, kachel,
opknapper t.e.a.b. Tel.
04490-38581.

Grijp Uw kans
bij Adria

De verhuurde caravans zijn
terug bij onze 33 dealers.

Deze schitterende z.g.a.n.
wagens, in onberispelijke

staat en compleet met voor-
tent en andere accessoires,

gaan weg voor

Ongelooflijk
lage prijzen

Informatie krijgt u bij uw
regionale Adria dealer

(u vindt hem in de Gouden
Gids) of bij Adria Caravan

Promotie Nederland
(078-180100)

Te k, KIP XX 400 '84, i.z.g.
st. met luifel, koelkast, res.
wiel, ’ 9.000a045-425750.
Luxus CARAVAN m. neuem
Vorzelt, winterfest, ’ 7.700,-
Tel. 09-49-2404-64976 ab
19 Uhr.
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en u staat
weermidden
in dewereld.
i -■* ~

Een goede krant. Met zon krant mag u blij zijn. T \rn h\irn^ DnaMcid
Limburgs Dagblad is 'n goeie krant, dat mag best Met zon krant bent u goed af. j Am.llllUmAiAyö ___-^uy*V l*L* (
wel eens gezegd worden, 'n Eigenzinnige krant. En op zonkrant heeft u natuurlijk een abonnement. , ~ kftfflDiete i<ratlt moet IV hebben7 I
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Elke morgen vers en vóór zeven uur ligt hij bij de 06-0229911. . Adres: I
abonnees in de bus. Postcode:...- woonplaats: I
Een duidelijkekrant. Meer voordelen, 't hele jaar door. j ° m *°m°k ***** !
ledere dag geeft Limburgs Dagblad u een duidelijk Met de vereniging 'Vrienden van het Limburgs " a .?..!. (s.v.P. datum invuiien)
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En op zaterdag de extra dikke weckend-krant met En wat dacht u van ons spannende Bingo-spel? | in de afgelopen 3 maanden heb ik geen Limburgs Dagblad (proefabonnement gehad.
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