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Centraal akkoord lijkt van de baan

Ruzie nissen

CNV en FNV
Van onze redactie economie

eriï HAAG ~De verhoudingen tussen de vakcentrales CNVn FNV zijn zeer verslechterd, nu beide organisaties in de So-aal-Economische Raad (SER) een forse aanvaring hebben
re °* °ver het sociaal-economisch beleid in de komende ja-
erri et al^een is samenwerking tussen beide organisatiesaoor verslechterd. Ook een centraal akkoord tussen werkne-
i ers > werkgevers en overheid lijkt door de meningsverschil-n dit jaar uitgesloten.

st?nz.aak van de ruzie is het FNV-
lin k

Unt over de loonontwikke-
(jeg' "et werkgelegenheidsbeleid enarbeidstijdverkorting in de ko-

mendejaren. De vakorganisatie Kon
zich eerder niet herkennen in het
concept SER-advies op deze pun-
ten. Daarin werd gepleit voor een
zeer gematigde loonontwikkeling.
Verder werd er nauwelijks aan-
dacht besteed aan arbeidstijdver-
korting, terwijl de FNV de 35-urige
werkweek als een van de belang-
rijkste middelen bij het oplossen
van het werkloosheidsprobleem
ziet.

het weer

J{ARMER
t>tp^en Wordt er warme voch-gse iUcht met bewoiking aan.
*»1n°Crd' maar in de midda&
°ok n*f naast wolkenvelden
vei. lllnke zonnige perioden te
&et-w.achten- De middagtem-
C»" wordt circa 23 gra-
ten .li «en matige zuidwes-
klebi t * Vannacht is er een
lim °P mist DiJ een mi-
Srad emperatuur van 14
3a„ en- Zondag in de namid-

-311 men eniSe regen ver-
der n' m°Selijk met on-
Sa) "De middagtemperatuur
rlra °mstreeks 25 graden be-
w„.» ?. bij een matige ZUid-

treff a,ctuele informatie be-
kunt e het weer in Limburg

"i u bellen 06-91122346.feAAG:
»naa»P' W-16 onder: 19.52«.«nop: 19.54 onder: 08.33

«na»;?' °'-17 onder: 19.50■»an 0p: 20.10 onder: 10.06

Alternatief
Voor de bond waren de menings-
verschillen zo belangrijk, dat beslo-
ten werd een eigen alternatief
hoofdstuk aan het SER-advies toe
te voegen. CNV-voorzitter Hofstede
noemde dat optreden gisteren 'een
nieuw fenomeen in de geschiede-
nis', dat afbreuk doet aan het karak-
ter van de SER als overlegorgaan.
Hij verweet FNV-voorzitter Steke-
lenburg te willen scoren naar de
achterban: „Tegelijkertijd echter is
de SER gedegradeerd tot een verza-
melbedrijf annex verzendhuis." Het
FNV-hoofdstuk bevat volgens Hof-
stede 'prima bouwstenen voor een
inleiding op een vakbondskader-
school, maar is minder geschikt
voor een SER-advies'.

Hij vreesde verder dat een mogelijk
sociaal akkoord 'met deze gang van
zaken niet is gediend. En die vrees
is niet onterecht, omdat de werkge-
vers van de meet af aan hebben la-
ten weten niet voor zon centraal
overleg te voelen.

Op een aantal punten zijn de leden
in de SER het overigens wel eens.
Zo kunnen alle partijen zich vinden
in het advies dat het financierings-
tekort komend jaar met twee pro-
cent omlaag moet. Ook over de
noodzaak tot de versterking van de
Nederlandse economie met het oog
op de Europese vrije markt na 1992
bestaat overeenstemming.

Koppeling
Een duidelijk meningsverschil ligt
wel bij de vraag of de koppeling tus-
sen lonen in de marktsector en amb-
tenarensalarissen en uitkeringen
moet worden hersteld. De werkge-
vers voelen daar niets voor. Zij wil-
len een inkomensverbetering voor
de laatste twee groepen realiseren
door een algemene lastenverlich-
ting. De vakbonden en het meren-
deel van de kroonleden steunen dat
idee niet. „Van zon lastenverlich-
ting profiteert de marktsector on-
evenredig. Van Lede bhjft de wel-
vaart echt onrechtvaardig verde-
len," aldus kroonlid drs J.J. Schou-
ten.
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Saborn bedankt personeel
Met hele bedrijf

naar Walt Disney
Van onze verslaggever

SITTARD - Alle veertig werknemers
van het Sittardse textielbedrijf Saborn
gaan op 7 december met directeur Go-
defriedus Schuurs en zijn echtgenote
een week langop vakantie in het gigan-

tische pretpark Walt Disney World in
Florida.

Het bedrijf dat in licentie vrije tijdskle-
ding maakt met Disneyfiguren groeide
in korte tijd uit tot de nummer drievan
Europa op dit gebied en dat vond het
echtpaar Schuurs reden genoeg om het
personeel de vliegreis uit dank voor de
inzet aan te bieden.
„De tekeningen komen tenslotte van
het Walt Disneyconcern en dan is het
aardig voor de medewerkers om dat
eens van dichtbij te zien", zegt direc-
teur Schuurs.

Talloze bankbiljetten vergaan tot as

Geldauto brandt uit
NEDERWEERT- Op dc auto-
snelweg A2in Nederweert is
gistermiddag rond vier uur
een geldtransportauto hele-
maal uitgebrand. Dc chauffeur
raakte daarbij gewond en
moest per ambulance naar het
ziekenhuis worden gebracht.

Het voertuig - eigendom van Geld-
transportbedrijf Nederland - raakte
ter hoogte van het AC-wegrestau-

rant van de weg en kwam in de
greppel terecht..
Een passerende automobilist zag de
wagen in brand vliegen en kon de
chauffeur nog net op tijd uit het
voertuig slepen. Tegen zijn redder
bekende de chauffeur dat hij onder
het rijden in slaap was gevallen.

De brandweer moest er aan te pas
komen om het vuur te blussen.
Daarna moest worden geconsta-
teerd dat een groot bedrag aan geld-
biljetten in rook en as is opgegaan.

" Omstanders verlenen de gewondechauffeur eerste hulp; op deachtergrond de wagen die hele-
maal uitbrandde. Foto: JANPAULKUIT
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Van Mierlo: twee ofdriepartijen hétprobleem

Kabinetsformatie
in slop door D66

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De kabinetsformatie
kan pas echt op gang komen als D66
niet meer meedoet aan de onder-
handelingen. Het CDA houdt kei-

hardvast aan een kabinet met alleen
de PvdA. Zolang D66 nog aan de be-
sprekingen deelneemt, valt er wei-
nig vooruitgang te boeken, zo was
gisteren in CDA-kring te beluiste-
ren. Het zal vermoedelijk nog tot
eind volgende week duren voordat
de echte onderhandelingen tussen
CDA en PvdA kunnen beginnen.

In CDA-kring werd gisteren ver-
wacht, dat een kabinet PvdA-CDA
uiteindelijk wel te vormen zal zijn.Beide partijen zullen dan zeven mi-
nisterszetels krijgen.

Informateur LubbeFs sprak gisteren
opnieuw afzonderlijk met de frac-
tievoorzitters van CDA, PvdA en
D66, De Vries, Kok en Van Mierlo.
Van Mierlo toonde zich minder opti-
mistisch dan de dag daarvoor. „Er
ligt nog steeds een probleem, name-
lijk of er twee of drie partijen aan
het kabinet moeten deelnemen. De
standpunten zhn wat datbetreft on-
veranderd," zei Van Mierlo, die het
overigens niet voor onmogelijk
hield dat het probleem zal worden
opgelost.

Ook PvdA-leider Kok vroeg zich
gisterenaf'of er in de opstellingvan
Lubbers ruimte voor drie partijen
is. We gaan een belangrijke fase in.
De informateur heeft mij gevraagd
hoe de PvdA de volgende fase in
wil', aldus Kok, die die vraag in het
openbaar niet wilde beantwoorden.
„Hét is vrij besüssend of we met
twee of drie partijen doorgaan." De
PvdA houdt tot nu toe vast aan deel-
name van D66.

(ADVERTENTIE)

Casino
Lotus

Kampstraat 17
Landgraaf

Üw adres voor
sfeervol spelen.

Gratis drankje en hapje.
Dagelijks geopend:

14.00-08.00 uur. 238859

(ADVERTENTIE)

Exclusieve J^WË m.
herenmode m
Heerlen: Promeiade « W^^Schaesberg: Hetrleiseweg

(jURGEN|
I AUTO ILeasing!

lnfo^^4s-463333
Jeugd-bokstoemooi

in Heerlen
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Elke dag

en u staat
weer midden
in de wereld.

Ja ik wil die komplete krant!

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon (i.v.m.
kontrole bezorging):

Giro/banknr.:

" 16-9Na de twee weken gratis wil ik
een kwartaalabonnement ’ 73,80
Een maandabonnement met
automatische betaling ’ 24,60

Deze bon in een open enveloppe
(zonder postzegel) zenden aan

Limburgs Dagblad
Antwoordnummer 46,
6400 VB HEERLEN

Bel gratis 06 - 022 99 11

Limburgs Dagblad
maakt uw

dag kompleet.
'De winnaar

(ADVERTENTIE)

Mensen die banen zoeken en dwongen manier en in een Tempo-Team Uitzendbureau
bedrijven diemensen zoeken plezierige sfeer oriënteren. organiseert. Tot straks. En wie
kunnen elkaar vandaag, Over honderden banen in weet kunt u maandag al aan
16 september, ontmoeten op de regio en in allerlei de slag!
de Nationale Banenmarkt. De sectoren zoals: Industrie, » » X
banenmarkt wordt gehouden Techniek, Horeca, Kantoor, _ "*<BJfop ajje vestigingen van Gezondheidszorgen flOUll T^Tempo-Team Uitzendbureau Schoonmaak. Er is ook ufl ■C C. f l/ten duurt van 11.00 tot veel werk waarvoorgeen A s4A IT^O I "^15.00 uur. speciale opleiding of ervaring 111 -
Net als op een 'echte' markt vereist is. Bovendien is er If\» ~~
kunt u zich op de Nationale informatie over de (bijscho-
Banenmarkt opeen onge- lings)cursussen die tempo-teamuitzendbureau
Geleen Heerlen Maastricht Roermond Sittard -Rijksweg Zuid 1a Op de Nobel 1/hk Akerstr. Hoenderstraat 3 Wilhelminaplein 10 Rosmolenstraat 4

(ADVERTENTIE)

\SPÖfGÖëDKÖOPr^Ê£\■ Bruin en zwart LEDER pump met moderne hak. m*

UUVCIPmlV KerWadl" NuUand^rMraat 102 '■ ffllllill Ifll Meerssen :'Au Clel'Kuilenstraat 75 ■I MÊJmm. \M.***m sittard : winkelcentrum 'den Tempel' I



Aquarellist/cartoonist en schilder werkte een halfjaar driedimensionaal
door jos frusch Opmerkelijke beelden

van Ru de Vries
HEERLEN - Velen zullen de
Heerlense kunstenaar Ru de
Vries kennen als maker van
joyeuze, ongedwongen aqua-
rellen in surrealistische stijl.
Anderen als een schilder van
kunstwerken waarin symbo-
liek en humor geen onbelang-
rijke plaats innemen. En mis-
schien is hij als spitsvondig
cartoonist en als schepper van
rake politieke prenten nog het
meest bij het grote publiek be-
kend. Weinigen zullen echter
weet hebben van zijn nieuwste
artistieke bezigheid: het ma-
ken van beelden. Volgend
weekeinde - om precies te zijn
op zaterdag 23 en zondag 24
september - zal Ru de Vries
het resultaat van zijn nieuwste
dadendrang, tien bronzen
beelden, laten zien aan het pu-
bliek, samen met enkele oude-
re aquarellen van zijn hand en
beelden van de kunstenares
Jacqueline Klinkers uit Voe-
rendaal, die De Vries tech-
nisch wegwijst heeft gemaakt
in de wereld van het driedi-
mensionale.

De hele zomer hebben Ru de Vries
en Jacqueline Klinkers samenge-
werkt. Niet altijd onder even ge-
makkelijke omstandigheden, want
de hoge temperaturen maakten het
werken met modelleerwas bepaald

niet tot een pretje. „Ik heb altijd al
driedimensionaal willen werken",
vertelt Ru de Vries in éénvan de bij-
gebouwen van kasteel Terworm,
nogenkele weken zrjn sfeervolle be-
huizing in een heerlijke rustgeven-
de omgeving. „Omdat ik de tech-
niek niet beheerste heb ik Jacqueli-
ne, een ervaren beeldhouwster, ge-
vraagd mij te helpen. Achteraf be-
zien bleek het niet zo moeilijk. De
beelden komen als het ware vanzelf
onder nmjn handen vandaan." Ook
JacquelineKlinkers roemt de snel-
heid waarmee haar 'leerling' - ze
vindt het eigenlijk wat ver gaan
deze benaming te gebruiken - de
techniek onder de knie heeft gekre-
gen. „Hij is erg handig in die dingen.
En op creatief gebied heeft heeft hij
natuurlyk heel veel ervaring. Zijn
onderwerpen heeft hij bijvoorbeeld
zelf uitgekozen."

Beeldje uit de serie 'Vleugels' van Jacqueline Klinkers

De mens
Dat een kunstenaar, die steeds een
centrale plaats in zijn werk heeft in-
geruimd voor de mens, ook in nog

niet eerder doqr hem toegepaste
creatieve processen bbjft bij zijn
thematiek, is niet zo verwonderlijk.
'De mens in al zijn hoedanigheden'
is dan ook de algemene noemer
waaronder Ru deVries de tien beel-
den wenst te rangschikken, die hij
het afgelopen halfjaar in was heeft
vervaardigd en daarna bij de gieter
in brons heeft laten vereeuwigen. Al
zijn het eigelijk 's mens hebbelijk-
heden, zyn slechte karaktereigen-
schappen, die de kunstenaar - ook
nu weer gelardeerd met de nodige
humor - probeert uit te beelden. Zo
steekt hy de draak met dë ver-
waandheid, het hautaine en arro-
gante. Methet hoofd in de nek en de
Aesculapiusstok (met zilveren
slang) in de aanslag, schrijdt de arts
als een middeleeuwse chirurgijn
voort, zich bewustvan zijn status enwaardigheid. En de notaris kijkt in
het rond met een air van 'wie doet
mij wat', overdreven paraderend als
een feestganger tijdens het Vene-
tiaanse carnaval. En ook de advo-
caat komt er niet echt goed vanaf in
de visie van Ru de Vries; de maat-
schappijkritische instelling van de
maker heeft hem iets zieligs meege-
geven. „Dat zal wel te maken heb-
ben met de politieke prenten, die ik
voor de krant maak", aldus De
Vries, die zijn humoristische in-
borst ook in zijn beelden bepaald
niet verloochent. Zo bijvoorbeeld
de protserige haanman („Een WD-
er of hoe je hem ook noemen wil")
en de vliegenier, die Ru de Vries
hoogvlieger noemt, daarbij in het
midden latend of die titel betrek-
king heeft op zijn beroep, zijn hau-
taine houding of zijn fallus, die fier
in de lucht steekt. „Toch opmerke-
lijk", filosofeert Ru de Vries, „de
mensen die deze beelden hebben
gezien voelen zich niet beledigd,
eerder zelfs gestreeld."
Een beetje een vreemde eend in de
bijt zijn zijn Steltlopers, een prach-
tig beeld vol dynamiek en gratie.
„Dit was een echte uitdaging voor
mezelf, ik had niet gedacht dat ik dit
kon. Die beweging, die kracht; ik
denk dat ik erin geslaagd ben die in
dit beeld uit te drukken."

Tranen
Ru de Vries is trots op zijn beelden.
Dat is ook de reden, dat hij ze vol-
gend weekend aan het publiek wil
laten zien. „Het heeft veel tijd en

geld gekost", vervolgt hij, daarmee
aangevend dat hijer zeker niet afke-
rig tegenover staat, als belangstel-
lenden zijn beelden willen kopen.
„De mensen moesten eens weten
hoeveel bloed, zweet en tranen er in
een beeld zitten. Ik begin dan ook
steeds meer respect voor beeldhou-
wers te krijgen."
In de beelden van JacquelineKlin-
kers, die overigens kleiner en veel
gedetailleerder zijn dan die van Ru
de Vries, borduurt zij voort op een
reeds vroeger aangeboord thema:
vrouwelijk naakt. Ze heeft er in haar

nieuwste werk een extra dimensie
aan toegevoegd: vleugels, vliegen.
„ledereen heeft die drang naar vrij-
heid", legt ze uit. „Het is geen weg-
vluchten, -meer loskomen, je vrij
voelen. Dat probeer ik in mijn beel-
den tot uitdrukking te brengen."

Wie het werk van Ru de Vries en
Jacqueline Klinkers wil bekijken
kan zaterdag 23 en zondag 24 sep-
tember terecht op de binnenhof van
kasteel Terworm. Zaterdag van
14.00 tot 19.00 uur, zondag van 10.00
tot 19.00 uur.

" De notaris, bronzen beeld van Ru de Vries.

exposities

Duo-expositie in
Hof van Oensel

OENSEL-SCHIMMERT - In ga-
lerie Hof van Oensel, Haagstraat
5 te Oensel-Schimmert, begint
vanmiddag om 16.00 uur een ex-
positie met werk van Fred Mat-
thijs en Cor van Noorden. Mat-
"thijs toont errecente schilderyen
en monotypes, Cor van Noorden
sculpturen. De tentoonstelling
loopt tot 22 oktober en is ge-
opend van donderdag tot en met
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Voor de in 1927 in Maastricht ge-
boren beeldhouwer Cor van
Noorden is beeldhouwen een act
van vrijheid, waarbij zich een
proces van katharsis voordoet:
'Onderwijl vergeet ik mijn boos-
heid of goedheid, mijn wrok,
slechte buren, fiscale druk enrancune. Hij streeft ernaar grote

volumes niet te laten drukken,
zoals hij het zelf verwoordt: 'Ik
streef naar een klein raakpunt
met de aarde.'
De in 1948 in het Belgische Eis-
den geboren Fred Matthijs werd
bekend als realistisch schilder,
maar verraste in 1986 met een
veel moderner idioom. Op deze
ingeslagen weg is hij blyven
voortgaan, waarvan ook het
werk in deHof van Oenselzal ge-
tuigen.

Grafiek en
plastieken bij Fah

MAASTRICHT - In galerie Fah,
Brusselsestraat 80 te Maastricht,
wordt momenteel werk getoond
van de Tsjechische graficus Jifi
Anderle en de beeldhouwer Luc
Bemelmans. De kleuretsen,
bronzen en stenen beelden zijn
tot en met 17 oktober te bekijken

van vrijdag tot en met zondag
van 13.00 tot 17.00 uur.
In 1963 zag Jifi Anderle in een
droom zijn eigen dood. Deze ge-
beurtenis werd voor hem de drij-
vende kracht, het 'Leitmotiv', in
de veronderstelling dat de onver-
mijdelijke dood alleen door het
kunstwerk overwonnen kan
worden. Het thema van de ver-
gankelijkheid, de Vanitas, speelt
in zijn werk een belangrijke rol.
Dit wordt ondermeer uitgebeeld
door het zich herhalende portet
van het jonge meisje dat een
brief ontvangt en aan het einde
van de brief een oude vrouw is
geworden. De laatste jaren keert
Anderle in de serie Dialogen met
de oude meesters terug naar de
oude meesters. Mensfiguren vor-
men de voedingsbodem voor het
werkvan Luc Bemelmans, zowel
in was als in bronsplastiek en
steen. Daarnaast maakt hij ook
beeldenvanuit een meer abstrac-
te, plastische benadering. Beide
benaderingswijzen vullen elkaar
goed aan en hebben een be-
vruchtende werking op elkaar.

recept
Boeuf Bourguignon
Van deze echte klassieker in de
Franse keuken maakt iedere kok of
kokkin een eigen variatie. Voor alle
variaties geldt echter dat het ge-
recht lekkerder wordt als het van te-
voren is klaargemaakt.

Benodigdheden: 100 g mager rook-
spek in reepjes, 1 el olijfolie, 700 g
rundervlees van de lende, 1 ui, 1
wortel, zout en peper, 2 el bloem, V2

liter rode wijn, V2 1bouillon, 1 el to-
matenpuree, 1 teen knoflook, V 2tl
tijm, V2laurierblad, 8 sjalotjes, 1 el
boter, 1 dl bouillon, 250 g champig-
nons en peterselie.

Rookspek in olie uitbakken en uit
de pan nemen. Vlees in stukjes van
5 cm snijden en in gedeelten in
spekvet bakken en bij de spekjes
scheppen. Gesnipperde ui en wortel
fruiten. Wat vet uit pan scheppen en
vlees en spek weer terugteggen en

met zout, peper en bloem bestrooi-
en. Wijn, bouillon en smaakmakers
toevoegen en gerecht afgedekt 3 uur
heel zachtjes laten stoven. Sjalotjes
in vieren snijden en in bouillon met
1 el boter zachtjes een uur stoven.
Champignons in wat boter 3 minu-
ten bakken. Vlees uit pan nemen,
braadvet zeven en laten inkoken tot
sausdikte. Champignins, uitjes en
vlees toevoegen en doorwarmen.
TIP: Serveer hierbij gekookte aard-
appelen of een lintmacaroni en een
lekkere groente.

Lezingen in
galerie Signe

HEERLEN - De Heerlense galerie
Signeheeft in de eerste helft van het
nieuwe expositieseizoen een drietal
lezingen geprogrammeerd over
Duitse poëzie. Duitse dichters, die
in de Europese poëzie een belangrij-
ke plaats innemen en die steeds
weer voor moderne dichters een in-
spiratiebron zijn, worden nader
geïntroduceerd. De inleiders zijn
specialisten op hun gebied en heb-
ben eerder over de betreffende
dichters gepubliceerd.

Morgenmiddag om 12.00 uur wordt
door drs Paul Sars de eerste lezing
in deze cylus gegeven. Onder de
titel 'Lies nicht mehr, schau!' gaat
hij nader in op de hermetishe poëzie
van Paul Celan.

Paul Sars studeerde Duitse taal- en
letterkunde en schreef een docto-
raalscriptie over de consistentie in
de poëzie van Paul Celan. Hij publi-
ceerde artikelen over Duitse poëzie
en het boek 'Paul Celan: gedichten'
in 1988.

De tweede lezing in deze Signe-cy-
clus staat op 29 oktober op het pro-
gramma. Ad den Besten zal dan
spreken over Hölderlin. De derde
en laatste lezing gaat over Rainer
Maria Rilke en wordt gegeven door
dr W. Bronzwaer.

Lou Thissen
bij Michel

SITTARD - In galerie Michj
Steenweg 44 te Sittard, wordt rfljj
genmiddag om 15.00 uur een exp*
sitie geopend met werk van 1^Thissen. Deze expositie, die tot»
met 9 oktober loopt, is te bezid 1'
gen van woensdag tot en met tf,
dag van 14.00 tot 17.00 uur, zaterdjj
vanaf 11.00 uur, donderdag tot 21-'
uur. De kleuren en composities v*
de werken van Lou Thissen W^spiegelen de gedrevenheid van 'persoon die erachter zit. Schilde^is voor hem werken en worstel*
Telkens worden op basis van opê
dane ervaringen nieuwe wegenl"
geslagen. Uit de werkelijkheid y*
de waarneming groeien kracht»
rijkgeschakeerde patronen V?
kleuren, vormen en subttëj
houtskleurlijnen. Nooit ontaa^het werk in chaos of doelloost'
In dat opzichtblijft Lou Thissen&

'ambachtsman'.

en verder...
- wordt in het Maaslandziekenhu_
te Sittard grafisch werk tentoong
steld van Corneille. Tot en met »
oktober. , ,f- toont Ben Bonke na een perio*>
van betrekkelijke rust vanaf m 0gen nieuwe werkstukken in zijn e
positieruimte in Übachsberg, Hu^
straat 58.

Oplossing van gisteren:
AUSTRALIË
S I R - A - L E■ 1
S-T-BBC-PG
0-TRAAN-E
REE-T ~ A A N
TE I L -UTAH
INN-S - A R &
M ■- f' I' T.E'-L - I
er-nes-bM
NOK-R--MOË
TEGENOVER

cryptogram

Horizontaal: 1 Zo te horen biedt dit dieren-
zangstuk keus uit meer uitvoeringen! (5); 3
Sportonderricht op de buis? (9); 8 Het is zuur
om weer een opstootje te krijgen door die
vrucht (5); 10 Het gaat niet door als het door-
gaat! (7); 11 Geen draak, maareen vogel! (9);
12 Stof die een ladder buigzaam maakt? (4);
14 Aansporen van paarden en leeuwen? (5);
16 Plant waarmede men een mooie vrouw
groet? (9); 18 Vrucht van meel en noten (9);
19 Heeft hij er 't al niet vroeger met u over ge-
had? (5); 20 De laatste zestig minuten kijkt u
bepaald niet vriendelijk! (4); 22 Het is bitter
voor een echtgenoot dat hij hierna moet han-
gen! (9); 25 Keek u ervan op dat men dit Ita-
liaanse gerecht ook in Polen at? (7); 26 Voed-
sel voor een carnivoor (5); 27 Zou de typiste
Lotje heten? (9); 28 Een uit de gemeente af-
komstige maat (5).

Verticaal: 1 Preventief op gedienstige w, js
(10); 2 Dans waarvan de buurman nu we 9 (
(5); 3 Die goedbloed heet Jan! (3); 4 Wap,
van een vechtersbaas? (9); 5 Die ver 'ggt
geen goud met zwijgen! (5); 6 Hij ond.er%<
het niet alleen! (9); 7 In de rust verliest de
ger weinig gewicht (4); 9 Tengere vrouW
leiding geeft (7); 13 Hierdoor moet men
wijzer worden! (10); 15Vanzelfsprekend js ,
geen kunst! (9); 16 In de regel een parti)D |j.
in fraaie kleding (9); 17 Via dit bestuifchaam kunnen studenten wijzer worden- y
21 Openhartige omschrijving van een sp ,
evenement? (5); 23 Het is bitter als dee'j.'
nentie deze plant moet opeten! (5); 24 P[l eI
ke spadesteek? (4); 26 Dieren die een i» 1
hoorbaar maken (3).
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Kritiek
De raadsleden hadden in hun ad-
vies kritiek op de milieuheffin-
gen. De opbrengst daarvan

wordt teveel gebruikt als een
normale bron van inkomsten
voor de overheid. Met bestem-
mingsheffingen moet naar het
oordeel van de raad veel voor-
zichtiger worden omgegaan.

Milieuraad
De Milieuraad kon afgelopen
woensdag niet tot overeenstem-
ming komen over een eenslui-
dend advies aan de regering. De
milieuorganisaties en de vak-
bonden waren van mening dat
het NMP niet ver genoeg ging,
terwijl de werkgeversorganisa-
ties grote moeite hadden met het
beleidsplan. De werkgevers, ge-
steund door het landbouwschap,
verzetten zich tegen de grote of-
fers die het NMP al van het be-
drijfsleven vergt.

Rekenkamer kapittelt Korthals Altes en Van Dijk
9Automatisering bij

oolitie mislukt'
Van onze parlementaire redactie9^N HAAG - De ministers Korthals Altes (Justitie) en Van, JJk (Binnenlandse Zaken) hebben weinig tot niets terecht ge-,racht van de automatisering bij gemeente- en rijkspolitie. Dat

oordeel velt de Algemene Rekenkamer in het gisterenerschenen rapport 'Automatisering bij de politie.
j °'gens de Rekenkamer verschil-, n Justitie en Binnenlandse Zaken
2

ePgaand van mening over de op--1 en organisatie van een aantal
ni ?matiseringsprojecten. De one-. "Sneid heeft geleid tot trage be-
fitvorming. Soms bleven beslui-

j m
n helemaal achterwege. Een sa-

omhangend automatiseringsplan
1 "breekt, wat volgens de Rekenka-
i er niet bevorderlijk is voor een

achtig en gelijkluidend beleid.

Projecten
e Rekenkamer onderzocht eenstalprojecten voor de rijks- en ge-

meentepolitie. De projecten hebben
ste " mg op informatie ter onder-
koning van het eigenlijke politie-
erk, zoals (de opslag van) opspo-

ringsgegevens. Met de zes projecten
was in de periode 1980-1987 in totaal
een bedrag van 200 miljoen gulden
gemoeid. Niet één van de zes projec-
ten kan de goedkeuring van de Re-
kenkamer wegdragen. Zo is het ge-
automatiseerde opsporingsregister
wel opgeleverd, maar op lokaal ni-
veau kunnen de gegevens niet wor-
den ingevoerd. Op bepaalde zoek-
vragen kan het systeem geen ant-
woord geven!

Het geautomatiseerde verwerkings-
en indicatiesysteem voor de Centra-
le Recherche Informatiedienst
(CRI) heeft nooit goed gefunctio-
neerd en zal dat volgens de Reken-
kamer ook niet meer doen. Er komt
een nieuw systeem. Ook het dacty-
loscopisch systeem (voor de lande-
lijke registratie van vingerafdruk-
ken) wordt niet voltooid en wordt inzn geheel vervangen.

Voor de afhandeling van bekeurin-
gen ontwikkelden Justitie en Bin-
nenlandse Zaken elk afzonderlijk
een systeem. Na bijna tien jaar,
schampert de Rekenkamer, is als-
nog besloten gezamenlijk verder te
gaan met één systeem.

bevolking Bogota
opgeschrikt door
bomaanslagen

- De bevolking van de
j 01°mbiaanse hoofdstad Bogota is.de nacht van donderdag op vrij-,ag opgeschrikt door een serie°maanslagen. Drie bankgebou-
.6n in het noorden van de stad wem-n gedeeltelijk verwoest. Er viel
®n gewonde. De politie van Bogota
j;1 gisteren dat er een telefonischeampagne door terroristen aan de

Jr^g is die voor een ware paniek-
onder debevolking zorgt.

a j gedreigd met aanslagen op
Ori e' gebouwen, in het bijzonder
P scholen, universiteiten, bankenn ministeries.

Bogota doen op het ogenblik de
OvGSt wilde geruchten de ronde
te^r mogelijke acties van terroris-
6if'" Var'ërend van het strooien van
Se ln de waterleiding tot het plaat-
W Van Dommen in bioscopen, res-
t 6jtrants en winkelcentra. De autori-

ten hebben extra veiligheids-
We tregelen getroffen voor het
liefH wanneer 'het feest van
Val -n verDroedering', een soort
c; j ntiJnsdag, wordt gevierd. Spe-
ler K Da^r°uilles zijn ingezet, vooral
ra ..ewaking van de gebouwen van
l0» televisie en kranten.

lielH en werd de aanhouding ge-
hann Van 28Personen die mogelijke
bar onderhouden met de drugs-
bia° nnen' tegen wie de Colom-
'ooa,nse overheid op het ogenblik
Vro

n°g' voert. De 24 mannen en 4
Uwen Werden gepakt in de om--sCVlng van de stad Medellin.

Kosten
De onenigheid tussen de departe-
menten heeft geleid totgrote tijd- en
kostenoverschrij dingen. Zo heeft
de invoering van het herkennings-
dienstsysteem bijna 87 miljoen gul-
den gekost in plaats van de geraam-
de 21 miljoen. De manier waarop de
overheid de automatiseringsprojec-
ten heeft aanbesteed, noemt de Re-
kenkamer 'op zn minst opmerke-
lijk. Opdrachten zijn veelal, zonder
dat concurrerende offertes werden
ingewonnen, aan bedrijven gegund.
Het Computercentrum Limburg ge-
noot daarbij 'een duidelijk bevoor-
rechte positie.

Tijdens het onderzoek bleek ook
dat de archivering bij Justitie niet
deugt. De Rekenkamer concludeer-
de dat afgelopen jaar ook al, maar
ook nu konden bepaalde essentiële
stukken niet worden opgespoord.

Ontkend
De ministers Van Dijk en Korthals
Altes geven in een gezamenlijke
verklaring aan de Rekenkamer
slechts ten dele toe dat er proble-
men zijn. Een adequate organisatie
is naar hun mening wel degelijk
aanwezig. Verschillen van inzicht
tussen beide ministeries worden
door de bewindslieden ontkend.

Grote partij
cocaïne uit
Colombia

onderschept
TILBURG - De politie heeft
donderdagavond bij een inval in
een voormalige melkfabriek in
Wouw (West-Brabant) een partij
zeer zuivere cocaïne in beslagge-
nomen. De cocaïne heeft een ge-
schatte straatwaarde van 60 mil-
joen gulden. De coördinator van
het politieteam in deze zaak

heeft dit gisteren in Tilburg mee-
gedeeld.
De cocaïne was verpakt in vaten
asfalt en komt vermoedelijk uit
Colombia. Bij gelijktijdige inval-
len in panden in Amsterdam, Til-
burg en Roosendaal hield de po-
litie donderdag acht verdachten
aan: drie Colombianen, vier Ne-
derlanders en een Belg.

De zaak kwam aan het rollen
doordat de Tilburgse politie af-
gelopen voorjaar informatie
kreeg over een aanstaand coca-
ïnetransport uit Zuid-Amerika
met als eindbestemming Wouw.
Bekend was dat het transport
per schip zou gaan en dat de la-
ding in Antwerpen zou worden
gelost.

# Een politieman toont op het politiebureau in Tilburg de
onderschepte cocaïne, die verstopt was in vaten asfalt.

Bestandsoverleg
in El Salvador

Deel van regelgeving uit Den Haag moet verdwijnen

SER wil meer ruimte eigen
bijstandsbeleid gemeenten

MEXICOSTAD - Volgende maand
overleggen de Salvadoraanse rege-
ring en leiders van de linkse op-
standelingen in Costa Rica over
een bestand in de burgeroorlog die
in tien jaar aan 70.000 mensen het
leven heeft gekost. Dit hebben zij
in Mexicostad besloten.
Na de bijeenkomst op 16 en 17 ok-

DEN HAAG - De Sociaal-Econo-
mischeRaad (SER) vindt het een
goede zaak als gemeenten meer
ruimte krijgen om een eigen bij-
standsbeleid te voeren. Vooral
bij de toekenning van bijzondere
bijstand moet de regelgeving uit
Den Haagverdwijnen, omdat het
om de beoordeling van indivi-
duele gevallen gaat.

Dit SER-standpunt, van de com-
missie Sociale Voorzieningen
van de Raad, is unaniem. Over de
financiële gevolgen van de door
staatssecretaris De Graaf (Socia-
le Zaken) beoogde herinrichting
van de Algemene Bijstandwet is
de raad verdeeld.

De algemene bijstand leent zich
mindervoor een vergaande over-
heveling van bevoegdheden van

tober komen er maandelijks be-
sprekingen die tot doel hebben 'op
zo kort mogelijke termijn een eind
te maken aan het conflict. Dit staat
in een gezamenlijke verklaring na
drie dagen van besprekingen.

Vertegenwoordigers van de Ver-
enigde. Naties en de Organisatie
van Amerikaanse Staten zullen
voor de bijeenkomst in Costa Rica
worden uitgenodigd. Daar zijn ver-
der twee functionarissen van de
Salvadoraanse rooms-katholieke
kerk aanwezig als bemiddelaar.

rijk naar gemeenten. Als ge-
meenten een verschillende uitleg
aan de Algemene Bijstandswet
(ABW) zouden kunnen geven,
kan dat ten koste gaan van
rechtszekerheid en rechtsgelijk-
heid cri van de afstemming op
het algemene inkomensbeleid,
aldus de SER. Werkgevers en
alle onafhankelijke leden gaan
akkoord met de door staatssecre-
taris De Graaf (de initiatiefnemer
van de herziening van de ABW)
voorgestelde nieuwe lastenver-
deling van de bijzondere bij-
stand. Nu neemt De Graaf 90
procent voor zijn rekening, de
gemeenten zelf tien.

Volle pond
Voortaan moeten de gemeenten
zelf het volle pond betalen (22

miljoenper jaar).Werknemers en
gemeentelijke vertegenwoordi-
gers vinden dat het gemeentelijk
aandeel hooguit vergroot' mag
worden en willen bovendien ex-
tra geld om de nieuwe beleids-
vrijheid ook werkelijk inhoud tekunnen geven.

Ook over de verdeling van de fi-
nanciële last van de algemene
bijstand (10 miljard gulden)
wordt verschillend gedacht. De
Graaf wil de nu bestaande ver-
houding 90 (rijk) - 10 (gemeen-
ten) wijzigigenin 80 - 20 en krijgt
daarvoor steun van de werkge-
vers. De andere commissieleden
wijzen dit af, omdat ook na de
wetswijziging de gemeenten
slechts een geringe vrijheid bij
het uitvoeren van de algemene
bijstand krijgen.

binnen/buitenland

'NMP slechts eerste stap in goede richting'

SER achter advies
Milieubeleidsplan

DEN HAAG - In tegenstelling
tot de Centrale Raad voor de Mi-lieuhygiëne (CRMH) is de So-
ciaal Economische Raad (SER)
het gisteren unaniem eens ge-
Worden over een advies betref-fende het Nationaal Milieube-leidsplan (NMP) aan deregering.
Zowel werkgevers als werkne-mers, plus de onafhankelijke
kroonleden, spraken zich geza-
menlijk uit voor een verder-
gaand milieubeleid. Het NMP
moet slechts worden gezien als
een eerste stap in de goede rich-
ting.

De raad is van mening dat het
NMP te weinig aandacht schenktaan de noodzaak tot veranderingvan het gedrag van bedrijven en
burgers. Belangrijke instrumen-

ten die het gedrag kunnen beïn-
vloeden, zijn volgens de SER ge-
en verboden, regulerende heffin-
gen en retoursystemen. De raad
is in het algemeen van oordeel
dat de extra kosten van het mi-
lieubeleid door het bedrijfsleven
en de burgerij te dragenzijn. Wel
moet rekening worden gehou-
den met de laagste inkomens-

groepen. Tegen het doorbereke-
nen van de milieukosten in de
prijzen van produkten heeft de
raad geen bezwaar.

Vanwege 'inmenging in DDR-aangelegenheden '

Oost-Duitsland zegt
bezoek van SPD af

Van onze correspondent

BONN - Oost-Duitsland heeft giste-
ren op het laatste moment het be-
zoek van een zware parlementaire
delegatie van de Westduitse SPD af-
gezegd. De DDR-partijtop stelde
dat recente uitlatingen van SPD-
voorzitter Vogel en waarnemend fr-
actieleider Ehmke er op duiden dat
het doel vSn het voorgenomen be-
zoek confrontatie en directe inmen-
ging in binnenlandse Oostduitse
aangelegenheden is.
De SPD had de reis tegen de massa-
le kritiek van de CDU-CSU verde-
digd met het argument dat de dia-
loog tussen beide Duitse staten ook
in tijden van spanning gaande moet
worden gehouden. Verder wilden
de sociaal-democratischeparlemen-
tariërs contact opnemen met an-
dersdenkenden.

'Beschamend'
De SPD noemde het diep bescha-
mend dat de Oostduitse communis-
ten gesprekken tussen de sociaal-
democraten en de oppositie willen
verhinderen. Ehmke zei dat in de
top van de communistische partij
die krachten aan de macht zijn ge-
komen, die niet alleen elke hervor-
ming, maar zelfs elke dicussie van
de hand wijzen.

Regeringswoorder Klein noemde
het gebeuren een klap in het gezicht
van de sociaal-democraten, die in
tegenstelling tot de regering-Kohl,
steeds hadden geprobeerd op partij-
niveau afspraken te maken met de
Oostduitse communisten.

Toestand van
moeder Teresa

achteruit
CALCUTTA - De gezondheid van
de 79-jarige moeder Teresa is in de
nachtvan donderdag op vrijdag ver-
slechterd. Een electrocardiogram
wees op de mogelijkheid van een
hartaanval. Dit gevaar was gister-
morgen, toen haar hartslag weer
normaal was, geweken. Volgens een
medisch bulletin had zij echter nog
steeds last van koorts als gevolgvan
een virusinfectie.
Vorige week dinsdag werd moeder
Teresa met hartklachten in een zie-
kenhuis in Calcutta opgenomen. Af-
gelopen zaterdag kreeg ze een pace-
maker. „We dachten daarna dat het
ergste voorbij was. Toen haar situa-
tie donderdagavond plotseling ach-
teruit ging, zijn we begonnen met
dag en nacht te vasten en te bid-
den," aldus zuster Priscilla van de
Zusters van Barmhartigheid, de
door moeder Teresa opgerichte
orde. Moeder Teresa, 'de heilige van
de trottoirs', werd in Skopje (Joesla-
vië) uitAlbanese ouders geboren. In
1928 ging ze naar India om er onder
de allerarmsten te werken. Twintig
jaar later, toen ze de Indische natio-
naliteit aannam, richte ze de orde
van de Zusters van Barmhartigheid
op. In 1979 ontving moeder Teresa
de Nobelprijs voor de vrede.

Stuurloos
Kanselier Kohls minister voor spe-
ciale opdrachten, Seiters, zag in de
afzegging een bevestiging van de
stelling dat de communistische lei-
ding sinds de ziekte van staats- en
partijleider Erich Honecker stuur-
loos en onzeker is. Ook SPD-voor-
zitter Vogel duidde hierop toen hij
zei dat het Politbureaulid en voor-
zitter van de Oostduitse vakcentra-
le, Tisch, eerder op de dag in Stutt-
gart de reis had begroet.

De onzekerheid in de leiding in
Oost-Berlijn blijkt ook uit het feit
dat de partij werkvergunningen
weigerde voor buitenlandse journa-
listen die de in Eisenach begonnen
synode van de Evangelische Kerk
wilden bijwonen. Alleen de in de
DDR geaccrediteerde journalisten
mogen over de bijeenkomst berich-
ten. De synode begon met een op-
roep tot hervorming.

Kritisch
Hoe kritisch de situatie op een aan-
tal gebieden is geworden nu meer
dan 70.000 Oostduitsers hun land
dit jaar legaal of illegaal de rug toe
hebben gekeerd, bleek gisteren. In
een district is al een algemeen uit-
reisverbod voor medisch personeel
uitgevaardigd. In Stuttgart deelde
Harry Tisch mee dat de gaten die
vallen door het vertrek van veel
vaklieden steeds moeilijker zijn op
te vullen en dat er een oplossing
moet worden gevonden.

VS bezorgd over
problemen voor

Gorbatsjov
WASHINGTON - Hoge Amerikaan-
se functionarissen maken zich zor-
gen over de enorme problemen
waarmee Sovjetleider Michail Gor-
batsjov geconfronteerd wordt, hoe-
wel zij niet geloven dat Washington
veel kan doen om hem te helpen.

Gorbatsjov's beleid van hervormin-
gen wordt volgens hen vooral be-
dreigd door de economische crisis,
de etnische onlusten, het toene-
mend nationalisme in de Baltische
republieken en de spanningen bin-
nen het Warschaupact, die steeds
verder oplopen door de crisis rond
de Oostduitse vluchtelingen. „Hij
moet een manier vinden om hier-
mee om te gaan. Het is iets dat hij
zelf moet oplossen," aldus eenrege-
ringsfunctionaris. Washington zal
zich volgens hem niet direct met
deze kwesties bemoeien, hoewel het
wel in het belang van de VS is dat
Gorbatsjov's hervormingen slagen.

Ook onderzoek
status TV10

AMSTERDAM- Het commissariaat
voor de media heeft besloten nu ook
een onderzoek te starten naar de
status van TVIO. Eerder was al be-
gonnen met een onderzoek naar de
status van Radio Télé Veronique.

De woordvoerster van het commis-
sariaat heeft dit gisterochtend mee-
gedeeld. „We zijn het onderzoek
naar TVIO inderdaad gestart na een
dringend verzoek daartoe van de
NOS," aldus de woorvoerster. Tot
nu toe was het onderzoek naar TVIO
niet gestart omdat deze zender nog
niet daadwerkelijk heeft uitgezon-,
den. Veronique had vorige maand
een proefuitzending verzocht, waar-
na het commissariaat formeel aan-
leiding zag het onderzoek naar deze
zender vast te beginnen.
De NOS, NDP (Nederlandse Dag-
blad Pers) en de Ster hadden het
commissariaat donderdag in een
brief gesommeerd voor 20 septem-
ber maatregelen te nemen om de
komst van de nieuwe commerciële
zenders tegen te gaan. De drie orga-
nisaties dreigen anders juridische
stappen te nemen tegen het com-
missariaat.

Indonesisch
vliegtuig vermist
JAKARTA - Een Indonesisch pas-
sagiersvliegtuig met aan boord 22
mensen wordt vermist boven Irian
Jaya, het vroegere Nieuw Guinea,
zo heeft het Indonesische persbu-
reau Antara gisteren gemeld.

De Twin Otter van de staatsmaat-
schappij Merpatai Nusantara ver-
loor het contact met de verkeersto-
ren in Bentuni vlak voordat het zou
landen. Het vliegtuig was opgeste-
gen van het vliegveld Rendani in
Manokwari. Tien minuten voor de
landing in Bentuni verloor de ver-
keerstoren contact met het vlieg-
tuig. Aan boord van de Twin Otter
bevinden zich 19 passagiers en drie
bemanningsleden. Het is niet be-
kend of zich onder de passagiers
ook Nederlanders bevinden.

uit
Prijs

Minister Nijpels heeft gisteren
de Eimert Sinooprijs 1989 ge-
kregen. Deze prijs onder-
scheidt 'markante bijdragen'
aan de verbetering van arbeids-
omstandigheden. De bewinds-
man kreeg de prijs (10.000 gul-
den) uit handen van de voorzit-
ter van de Hout- en Bouwbond,
J. Schuller. De jury noemt on-
der meer Nijpels' steun aan po-
gingen om ongezonde en onvei-
lige materialen van de bouw-
plaats te weren en vooral zijn
steun aan het uitbannen van de
50 kilozak en asbest via deCAO
en aan de invoering van een ar-
bo-keurmerk voor bouwmate-
rialen.

Botsingen
Tijdens een hindoeïstisch feest
in de Noordindische stad Kota
zijn bij botsingen tussen twee
rivaliserende gemeenten 13
mensen gedood. Ruim 50 men-
sen raakten gewond. Het leger
moest ingrijpen en in het ge-
bied isvoor onbepaaldetijd een
avondklok ingesteld. De rellen
begonnen toen een hindoe-pro-
cessie werd aangevallen door
leden van een rivaliserende ge-
meente, omdat deelnemers aan
de stoet provocerende leuzen
zouden hebben geschreeuwd.

Terugkeer
Pakistan zal op 1 oktober weer
toetreden tot het Gemenebest,
het samenwerkingsverband
van voormalige Britse kolo-
niën. De organisatie heeft dit
gisteren in Londen bekendge-
maakt. Pakistan verliet het Ge-
menebest in 1972, uit protest te-
gen het feit dat drie vooraan-
staande Gemenebestleden -Groot-Brittannië, Canada en
Australië - onder de eerste lan-
den waren die Bangladesh als
onafhankelijke staat erkenden,
nadat het zich in 1971 na een
burgeroorlog had losgemaakt
van Pakistan.

Voedselhulp
President George Bush heeft
besloten de voedselhulp aan
Polen te verdubbelen tot een
bedrag van 220 miljoen gulden.
Bush komt zo tegemoet aan op-
roepen van het Congres om het
veranderingsproces in Polen te
stimuleren. De hulp komt vol-
gens Bush 'op tijd voor de
moeilijke wintermaanden' en
bestaat ondermeer uit vlees,
boter en groente.

Eis
De procureur-generaal bij het
Gerechtshof in Arnhem, mr P.
Cremers, heeft gisteren een ge-
vangenisstraf van vijf jaar en
TBS met verpleging geëist te-
gen de 40-jarige M. uit Hierden.
Terwijl zijn kinderen boven la-
gen te slapen sloeg M. zijn
vrouw met een straatklinker op
het hoofd en probeerde haar
daarna te wurgen. De vrouw
overleed de volgende dag. De
man was in een echtscheidings-
procedure gewikkeld.De pro-
cureur-generaal betoogde dat
hier sprake was van een gruwe-
lijke planmatigheid. Uitspraak:
Vrijdag 29 september.

Celstraf
De rechtbank in Haarlem heeft
gisteren drie inwoners uit die
plaats veroordeeld tbt negen
maanden gevangenisstraf we-
gens hun aandeel in 'potenram-
merij'. Voor twee van de drie,
27 en 29 jaaroud, valt de opge-
legde straf drie maanden hoger
uit dan de officier van justitie
had geëist. De derde dader (24)
moet het slachtoffer een scha-
devergoeding van ruim 400 gul-
den betalen. De drie Haarlem-
mers hadden in de nachtvan 25
op 26 juni van dit jaareen ho-
mofiele man in de Haarlem-
merhout dusdanig mishandeld
dat de man bewusteloosraakte.

Huurders
By de secretariaten van de
huurcommissies worden geau-
tomatiseerde behandelingssys-
temen ingevoerd. Daardoor
wordt de dienstverlening aan
de klanten verhoogd. Huurders
en verhuurders dieeen zaak bij
de huurcommissie hebben lo-
pen kunnen sneller geïnfor-
meerd worden over de voort-
gang en afhandeling ervan. Ons
land telt 62 huurcommissies.

Uitlevering
West-Duitsland heeft de Neder-
landse jusitie om uitlevering
gevraagd van de 34-jarige West-
duitser S.K. De man gijzelde in
juni van dit jaar bij een benzi-
nestation langs de A-12 bij Arn-
hem de 56-jarige kolonel K. van
deKieft om de Westduitse jus-
titie te dwingen zijn vriendin
vrij te laten. De Apeldoornse
landmachtkolonel werd tijdens
de gijzeling doodgeschoten
door een scherpschutter van de
politie, die K. wilde uitschake-
len. De rechtbank in Arnhem
zal dinsdag een beslissing ne-
men over het verzoek om uitle-
vering.

(ADVERTENTIE)
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Op 'steenworp' afstand van paleis Soestdijk jeafscheids-
receptie houden waar de top van gezagdragend Neder-
land je de hand komt schudden, dat is niet voor iedere
ambtenaar weggelegd bij zijn of haar pensionering.
Maar voor het hoofd van de veiligheidsdienst van het Ko-
ninklijk Huis, de Baarnse kolonel E. Spierenburg, werd
maandag in aanwezigheid van prinses Juliana en prins
Bernhard een uitzondering gemaakt. Achttien jaar lang
volgde hij de koninklijke familie op de voet. In zon pe-
riode ontwikkelt zich een band. Soms zijn het staatshoofd
en de veiligheidsdeskundige het grondig met elkaar on-
eens over de mate van bescherming. „Conflictsituaties
behoren tot de uitzondering", zegt Spierenburg. Een ver-
schil van mening wordt zonodig in een persoonlijk ge-
sprek behandeld. In de onderlinge verhouding is de amb-
tenaar dan in het nadeel. „De koningin krijgt vaak ge-
lijk".

Bij leren
De filosofie is dat kinderen die hun
eigen taal goed beheersen er gemak-
kelijker een taal bijleren. Pas na drie
jaar basisonderwijs in twee talen
kunnen de minderheden de over-
stap maken naar de gewone basis-
school, waar Nederlands devoertaal
is.
Daarmee wordt wel de vorming van
'zwarte' scholen in de hand ge-
werkt, beaamt Ginjaar-Maas. „Het
heeft nadelen. Vooral op het platte-
land zal het soms moeilijk zijn om
genoeg kinderen van één taalgroep
bij elkaar tekrijgen. Dus zal er meer
gereisd moeten worden. Soms zul-
len 'gekleurde' scholen onvermijde-
lijk zijn, maar het is een tijdelijk ver-

schijnsel. Na drie jaarkan iedereen
weer naar de buurtschool."
Met haar betoog staat Ginjaar-Maas
lijnrecht tegenover de Wetenschap-
pelijke Raad èn de Adviesraad voor
het basisonderwijs. Daar heerst de
opvatting dat o.a. Turkse en Marok-
kaanse kinderen beter af zijn als de
lesstof in één taal opgediend wordt.
„Volgens mij liggen die conclusies
veel genuanceerder. Meertaligheid
heeft wel degelijk een meerwaar-
de", meent Ginjaar-Maas. „Vooral
als je alle taallessen op elkaar af-
stemt. Dat betekent datje bij Turks,
Nederlands en Engels dezelfde
structuur hanteert. Die structuur
fungeert dan als hulpmiddel om
welke taal dan ook snel op te pak-
ken".

Hoofd veiligheidsdienst Koninklijk Huis met pensioen

'Je bent dankbaar als er
weer niets is gebeurd'

Van onze correspondent
BAARN - De zestigjarige ko-
lonel Spierenburg is nog niet
echt bekomen van de inspan-
nende afscheidsreceptie en
bijbehorende feestelijkheden.
Om drie uur 's nachts lag hij in
bed. „Maar zon dag maak je
maar eens in je leven mee".
Een dag waarbij de rollen wa-
ren omgedraaid. De VIPs die
normaal bescherming genie-
ten in de schijnwerpers, kwa-
men massaal de man uitzwaai-
en wiens beroep het was om zo
(on)opvallend mogelijk aan-
wezig te zijn als lijfwacht.

Is het eigenlijk weleen mooi beroep
als Spierenburg de beveiliging voor
de leden van de koninklijke familie
zelf 'een straf noemt? „Mooi is niet
het juiste woord. Het vak heeft een
vage voldoeningsfactor. Jeziet wei-
nig resultaat. Je bent dankbaar als
er weer een dagvoorbij is en er niets
is gebeurd".
„leder mens heeft zijn vrijheid lief.
Geschaduwd worden door anderen
is een inbreuk op de privacy. In de
beschermde omgeving van de
woohpaleizen heeft de koninklijke
familie een redelijk niveau van vrij-'
heidsbeleving". Buiten die muren
komt het extra op de bewaking aan.
Met de honderd personeelsleden
kan de beveiligingsdienst het werk
niet aan. „Studerende prinsen moe-
ten dag en nacht worden bewaakt.
Dat betekent structureel overwerk
met de huidige bezetting. Bij de po-
litie kunnen ze de mensen naar huis
sturen en een zaak laten liggen. Wij
moeten erbij blijven. De jeugd leeft
anders. Mijn dochter gaat. ook 's
avonds om elf uur de deur uit om
met vrienden ergens wat te drin-
ken".

Uitbreiding
Het stelselmatige overwerk van de

dienst is volgens Spierenburg niet
langer aanvaardbaar. Een uitbrei-
ding tot honderdvijftig man acht hij
nodig. „Ik geloof ook wel dat er bin-
nen afzienbare tijd oplossingen ko-
men. Op het ministerie is men op de
hoogte. Er zijn gespannen mensen
bij de dienst, die duidelijk tegen de
grens aan zitten. Rust hebben ze no-
dig. Daar komen ze niet aan toe door
al dat overwerk. De motivatie is bij-
zonder goed, maar ook daaraan zijn
natuurlijk grenzen".

Het blijkt niet makkelijk te zijn om
hoog gekwalificeerd beveiligings-
personeel te werven onder de rijks-
politie. Het huidige aantal formatie-
plaatsen kan niet eens worden ge-
vuld. „Mensen die bij de dienst wer-
ken en na verloopvan tijd terug wil-
len, zijn in het nadeel bij sollicita-
ties. Ze zijn te gespecialiseerd in
vergelijking met anderen. Een an-
dere factor is dat er ook hoge eisen
aan kandidaten voor de veiligheids-
dienst worden gesteld. Alles is erop
gericht om in te grijpen op dat ene
moment dat hopelijk nooit komt".

Incident
In zijn tijd hebben zich met leden
van 'Oranje' nooit direct-levensbe-
dreigende situaties voorgedaan.
Ook niet vier jaar geleden toen zich
een ernstig incident voordeed, waar
Spierenburg niet op in wil gaan.
„Ons werk wordt steeds moeilijker
in deze tijdvan verharding en agres-
sie in de maatschappij".

De kolonel is het zwaarst op de
proef gesteld bij de rumoerige
troonswisseling in 1980. Hy noemt
het vanwege de uitgebreide voorbe-
reidingsperiode een hoogtepunt in
zijn carrière. „Ik heb toen wel in
spanning gezeten. Onrustige
uurtjes, ja. De horde was tot de Dam
opgerukt. Je kon ze horen in het pa-
leis. En ze zijn tot de laatste grens
gekomen". Een ingecalculeerde
evacuatie van het paleis hoefde niet
te worden uitgevoerd. Na lang na-
denken zegt Spierenburg dat men

destijds niet op het punt heeft ge-
staan om uit te wijken. „Er was nog
voldoende ruimte bij het paleis om
weg te komen".

Emotioneel heeft Spierenburg nog
een andere herinnering aan de abdi-
catie. „Ik zal niet gauw het ogenblik
vergeten dat Juliana haar besluit
aan mij bekend maakte. Dat was
een indrukwekkend moment".

Spierenburg, die zichzelf „een
werkslaaf' noemt, maakte in zijn
functie ook bijna alle staatsiebezoe-
ken mee sinds 1971. „Het was eigen-
lijk slopend, je kwam altijd afge-
draaid terug. Je moest ieder mo-
ment alert zijn".

Gorbatsjov
De verstandhouding met buiten-
landseveiligheidsdiensten is niet al-
tijd makkelijk. „Grote manifesta-
ties, zoals bij voorbeeld het bezoek
van president Bush, trekken veel
andere VIPs aan die allemaal eigen
bewaking hebben. ledereen vindt
zijn eigen VIP het belangrijkste.
Maar bij paniek weten de Nederlan-
ders niet wat de Amerikanen gaan
doen. Het ontbreken van de bevels-
voering baart mij zorgen".

leder land pakt zijn 'security' an-
ders aan. Wordt depresident van de
VS ondergeschikt gemaakt aan het
veiligheidsbelang, voor de Neder-
landsevorstin moet juistzoveel mo-
gelijk vrijheid worden ingebouwd.
„Dat kan in ons land gelukkig ook.
Het koningshuis wordt gerespec-
teerd. Bij het publiek is er daarom
ongetwijfeld sprake van sociale
controle. Dat is onze grootste
kracht".

Als hij mocht kiezen tussen het be-
waken van Bush of Gorbatsjov, dan
zou hij de laatstgenoemde nemen.
„Beveiliging in een totalitair bestel
lijkt gemakkelijker".Alleen het on-
voorspelbare gedrag van Gorbats-
jovtijdens buitenlandsereizen wan-
neer hij zich plotseling in de menig-

te begeeft, vindt Spierenburg „een
crime" voor iedere beveiligingsbe-
ambte.

Schipperen
Het hoofd van de beveiliging van de
leden van de Nederlandse Konink-
lijke familie moet in zijn werk altijd
schipperen tussen twee bazen. „Ik
moet de politiek verantwoordelijke
minister 'veilig stellen. Want als er
wat fout gaat wordt hij erop aange-
sproken. En dan moet er altijd wel
een Barbertje worden gehangen".

„Ik heb de opdracht van de minister
om de veiligheid te verzekeren,
maar ik moet ook rekening houden
met de wensen van de vorstin. Dat
is een afweging van belangen". In-
dien nodig is er rechtstreeks contact
met de koningin over de planning
van de beveiliging. „Conflictsitua-
ties behoren tot de uitzondering",
zegt Spierenburg. Een verschil van
mening wordt zonodig in een per-
soonlijk gesprek behandeld. In de
onderlinge verhouding is de ambte-
naar dan in het nadeel. „De konin-
gin krijgt vaak gelijk", erkent hy.

In het aan hem toegekende ere-
kruis verbonden aan de Huisorde
van Oranje ziet Spierenburg een be-
loning voor de inzet van alle mede-
werkers van de beveiligingsdienst.
„Het is immers teamwork".

Per 1 september is de rijkspolitie-
man, zoals het officieel heet, met
functioneel leeftijdsontslag gegaan.
Stilzitten is niet de stijl van Spieren-
burg. „Ik heb samen met oud-colle-
ga Knijff een maatschap opgericht.
We gaan ons onder meer bezighou-
den met advisering over beveiliging
van panden en mensen". Daarnaast
is binnenkort zijn benoeming als
provinciaal voorzitter van het Rode
Kruis in Utrecht te verwachten.

„Ook wil ik meer aandacht aan
vrouw en kinderen schenken want
die zijn schromelijk te kort gescho-
ten. Dat weet ik heel goed".

binnen/buitenland

Ginjaar-Maas over onderwijs kinderen migranten:

'Drie jaar les in
de moedertaal'

Kritiek

Van onze correspondent

DEN HAAG -Nell Ginjaar-Maas is niet van zins haar politieke
loopbaan als staatssecretaris geruisloos af te sluiten. Voordat
de deurvan het ministerie van Onderwijs definitiefachter haar
in het slot valt, wil ze een 'pittige discussie' doen ontbranden
over het onderwijs aan kinderen van migranten. „Het beste is
dezekinderen in eerste instantie in hun moedertaal èn het Ne-
derlands les te geven. Na drie jaar tweetalig basisonderwijs in
de eigen taal kunnen ze geleidelijk aan overschakelen op het
Nederlands". Zo luidt dekern van Ginjaars afscheidssurprise:
een doorwrochte notitie over het wegwerken van de onderwij-
sachterstanden bij etnische minderheden.
Daarin breekt Ginjaar-Maas ook een
lans voor handhaving van het om-
streden onderwijs in de eigen taal
en cultuur in de hoogste klassen in
het basisonderwijs. Opmerkelijke
standpunten voor een VVD-be-
windsvrouw. „Toch verwacht ik
ook mijn eigen partij met argumen-
ten te kunnen overtuigen", lacht
Ginjaar-Maas. Ook als 'gewoon' ka-
merlid? „Jazeker, ook als kamer-
lid".

Sinds 1970 kunnen kinderen van
buitenlandse afkomst onderwijs
krijgen in de eigen taal en cultuur.
Het prille schoolvak is van meet af
aan inzet geweest van een heftige
factiestrijd. Voorstanders achten de
lessen broodnodig voor de ontwik-
keling van de eigen identiteit. Te-
genstanders zien in apart onderwijs
een struikelblokvoor integratie. In-
middels zwerven twee gezagheb-
bende adviezen over de werktafel
van Ginjaar-Maas waarin het om-
streden schoolvak flink wordt ge-
kraakt.

geen essentiële schooluren missen
door lessen in de eigen taal. Scholen
hebben daar hele creatieve oplos-
singen voor gevonden. Bovendien
blijkt uit onderzoek dat kennis van
de eigen taal van groot belang is
voor het leren van nieuwetalen", al-
dus Ginjaar-Maas.

„Louter symbolisch", luidt het ver-
nietigende oordeel van de Advies-
raad voor het basisonderwijs. Vol-
gens de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid vergroot
het onderwijs in de eigen taal zelfs
de achterstand van anderstaligen,
omdat er wekelijks 2,5 uur 'gewone'
Nederlandse lestijd voor wordt op-
geofferd.

„Dat is dus niet waar", reageert Gin-
jaar-Maas triomfantelijk. „Binnen-
kort publiceert het Instituut voor
Toegepaste Sociale wetenschappen
haar onderzoeksresultaten en daar-
uit blijkt dat migrantenkinderen

Ginjaar-Maas benadrukt dat een
glansrijke schoolcarrière staat of
valt bij een goede beheersing van
het Nederlands. „Daar is geen enke-
le twijfel over mogelijk. Daar gaat
de discussie ook niet over. Alle in-
spanningen moeten gericht zijn op
het beheersen van het Nederlands,
"daar is iedereen het over eens. De
vraag is alleen hóe je dat bereikt.
Mijn overtuiging is dat kinderen die
geen enkele taal goed beheersen
tussen de wal en het schip vallen.
Veelal spreken jonge kinderen al-
leen de thuistaal. Daar moet je bij
aansluiten door de kinderen in eer-
ste instantie op tevangen in de moe-
dertaal".

" Staatssecretaris Ginjaar-Maas: pleidooi voor basisonder-
wijs in de eigen taal.

Garantie
Een absolute garantie dat met meer-
talig onderwijs de culturele minder-
heden hun onderwijsachterstand
daadwerkelijk kunnen inlopen,
durft Ginjaar-Maas niet te geven.
„Ik geef toe, het ei van Columbus is
nog niet gevonden, in het buiten-
land ook nog niet. Maar we zijn wel
op de goede weg. Maar we hebben
ervaring opgedaan met kinderen
diethuisFries spreken. Op school is
de voertaal dan eveneens Fries,
maar geleidelijk aan wordt er meer
en meer Nederlands ingestopt. Men
doet het daar zo en het werkt per-
fect".
Na de eerste drie jaar basisonder-
wijs wil Ginjaar-Maas de lessen in
de eigen taal terugbrengen tot wat
nu het onderwijs in de eigen taal en
cultuur is. Onderzoek wijst echter
uit dat Spaanse, Turkse of Marok-
kaanse kinderen ondanks lessen in
de eigen taal nauwelijks iets op pa-
pierkrijgen in hun moedertaal. Gin-
jaar-Maas: „Je kunt je afvragen of
het voor een Spaans kind van de
tweede ofderde generatiewel zo no-
dig is om perfect Spaans te kunnen
schrijven. Jekunt je afvragen of dat
de doelstelling moet zijn."
De achterstand van minderheden in
het onderwijs is er sinds de invoe-
ring van de lessen in de eigen taal
verder niet minder op geworden.
„Daarom moet de nadruk liggen op
onderwijs in de eigen taal en minder
op de eigen cultuur. De effectiviteit
moet vergroot worden", aldus Gin-
jaar-Maas die niet gelooft iri het fail-
liet van de lessen in de eigen taal.
Voor haar staat één ding vast: voor
de taalontwikkeling is het funest
een kind abrupt los te rukken uit
zijn eigen cultuur als het zich de Ne-
derlandse cultuur nog niet eigen
heeft gemaakt. Ze hoopt en ver-
wacht („want het is een goede noti-
tie die ik binnenkort uitbreng") dat
haar werkstuk de machtswisseling
op het departement overleeft. Dan
kan Ginjaar-Maas het zendingswerk
voor haar rekening nemen. Want
het zijn vooral de liberalen die nog
bekeerd moet worden.

Deel activiteiten wordt stilgelegd
TV-dominee Roberts

zwaar in het rood
WASHINGTON - Het gaat snel
bergafwaards met de eens zo
bloeiende electronische kerken in
de VS. Een van de belangrijkste TV
dominees Oral Roberts moet een
deel van zijn operaties staken we-
gens geldgebrek. Roberts heeft deze
week aangekondigd dat hij zijn
christelijke ziekenhuis en medische
faculteit in Tulsa, in de staat Okla-
homa, moet sluiten wegens een
schuld van 25 miljoen dollar(54 mil-
joengulden).

De giften van Roberts' televisiekij-
kende publiek zijn sterk teruggelo-
pen. Dat is volgens hem te wijten
aan geestelijke scepsis van de kij-
kers als gevolg van de schandalen
waarin een aantal van zijn collega's
zijn verwikkeld. De voormalige TV
dominee Jim Bakker staat op het
ogenblik terecht wegens fraude en

belastingontduiking. Jimmy Swaj*.
gart was het vorig jaar verwikk^
in een sexschandaal.
Roberts kwam twee jaar gelede
zelf in opspraak toen hij zijn televl'
siepubliek om een miljoen dol^vroeg voor zijn electronische ker
en zijn medische faculteit en zieke":
huis. Als het geld er niet kwam, ze
Roberts, zou God hem tot zich roe'
pen, en sloot zich op in een toreP
waar hij bad voor financiële bijdr*'gen. Dat werd gezien als een voi"l^van morele chantage dieheeft bijgÊ'

dragen tot de teruggang van de elec'

tronische kerken in Amerika.
Roberts heeft aangekondigd dat oi>
danks de vele oproepen en gebed e
onvoldoende geld is om zijn kostb3

re operaties voort te zetten, en d&
hij zijn eigen huis zal verkopen °^de schuld althans gedeeltelijk l
kunnen betalen.
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Machtigen via de bank voorkomt dat I. JAr*r
er straks misschien niets op de buis qaVjix
komt. Het maakt betalen makkelijk, I "*"lv
voorkomt een hoop papierwerk en bespaart u tijd.

Machtigen via de bank.
De makkelijkste manier van betalen.
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Ontreddering
steen et verstrÜken van de tijd is het
ft h t meer Saan gisten en borrelen
isch "Moratorium voor de vriend-
jetu der volkeren," zoals de Sov-
tisoi? le m ne* opgetogen communis-
nog Jarg°n uit de tijd van Stalin
°Ud Wer<* genoemd. Overal zyn
iehrie+ v.^tes opgelaaid: tussen de
tj s teuJke Armeniërs en de islami-
Ge ■ .Azerbajdzjanen, tussen de
der[giurs en de Abchazen, tusseni^ezbeken en de Turkse Mesche-
;de en natuurlijk tussen bijna al
'Wq Y,°?ken en de Russen, de „grote
iieri

er in het Sovjetgezin waaraanj^reeneen hekel heeft.
® etnische conflicten hebben al

aan honderden mensen het leven
gekost en in deKaukasus een ware
volksverhuizing teweeggebracht.
Sinds het uitbreken van de strijd
om Nagorny-Karabach zijn hon-
derdduizenden Armeniërs uit Azer-
bajdzjan gevlucht en omgekeerd.
Bij de ruim 300.000 vluchtelingen in
de Transkaukasische republieken
komen nog eens zon 15.000 Turkse
Mescheten, die dit voorjaar ijlings
uit deFergana-vallei in Oezbekistan
naar het Europese deel van de Sov-
jetunie moesten worden geëva-
cueerd, nadat gewapende Oezbeken
een klopjacht op hen waren begon-
nen. „De Sovjetunie krijgt te maken
met rassenscheiding," constateerde
een journalistvan het hervormings-
gezinde blad Ogonjok onlangs iet-
wat beschaamd.

Moskou heeft al bijna 40.000 man
speciale troepen van het ministerie
van binnenlandse zaken (MVD)
naar deverschillende brandhaarden
gestuurd om de bevolkingsgroepen
uit elkaar te houden. In Oezbekistan
lijken de MVD-troepen de situatie
onder controle te hebben, maar
daarvan is in Nagorny-Karabach,
dat nu onder rechtstreeks bestuur
van Moskou staat, geen sprake.
Het economische leven in de Ar-

meense enclave is volledig ont-
wricht door een reeks stakingen en
de sfeer is zo gespannen dat er vol-
gens de door Moskou benoemde
gouverneur, Arkadi Volski, een
„burgeroorlog" in het gebied dreigt.

Verwijten
De etnische onlusten hebben de po-
sitie van Gorbatsjov danig onder-
mijnd. De conservatieve vleugel
van de partij, onder leiding van Je-
gor Ligatsjov, vindt dat Gorbatsjov
veel te ver is gegaanmet zijn hervor-
mingenen het voortbestaanvan het
Sovjetimperium op het spel heeft
gezet. Vooral de nationalistische
volksfronten die in vrijwel alle re-
publieken zijn opgekomen zijn hun

een doorn in het oog.
De orthodoxe vleugel beschouwt de
volksfronten, die officieel de pere-
strojka zeggen te ondersteunen, als
een soort Paard van Troje, waarmee
Gorbatsjov een club „separatisten"
in huis heeft gehaald. Helemaal on-
terecht is het verwijt niet: de Balti-
sche volksfronten maken er geen
geheim van dat zij niet zozeer uit
zijn op hervorming van het Sovjet-
stelsel, alswel op afscheiding en on-
afhankelijkheid.

Moskou heeft de nationalistische
beweging in de Baltische republie-
ken steeds hun gang laten gaan,
maar onder druk van de conserva-
tieven begint de partij zich nu wat
harder op te stellen tegen het natio-
nalisme in de Oostzeestaten. De
druppel die de emmer deed overlo-
pen waren de massale betogingen
voor onafhankelijkheid bij de vijf-
tigste verjaardag van het Molotov-
Ribbentrop Pact op 23 augustus.
Enkele dagen later gaf het Centraal
Comité een dreigende verklaring uit
waarin de Baltische landen te ver-
staan werd gegeven dat het afgelo-
pen moest zijn met de „nationalisti-
sche hysterie".

Nachtmerrie
De waarschuwing aan het adres van
de opstandige Balten werd gevolgd
door twee donderpreken van de lei-
ders van de conservatieven in het
Kremlin: Ligatsjov en ex-KGB-chef
Viktor Tsjebrikov. In een vraagge-
sprek voor de televisie waarschuw-
de Ligatsjov dat de maat vol is voor
Moskou en dat het hoog tijd wordt
de eenheid in de partij te herstellen.
Daarmee richtte hij zich vooral tot
de Baltische partij-afdelingen die
nauw samenwerken met de nationa-
listen en steeds verder verwijderd
raken van hetKremlin.
In de Litouwse partij gaan zelfs
stemmen op de banden met de moe-
derpartij te verbreken en op eigen
benen voort te gaan. Het vooruit-
zicht dat de partijafdelingen in de
republieken zich losmaken van
Moskou is een nachtmerrie voor
iedere rechtgeaarde communist in
de Sovjetunie, inclusief Gorbatsjov.

Te oordelen naar het kanongebul-
der van de afgelopen weken, heb-
ben de conservatieven het initiatief
in het Kremlin. Maar of zij sterk ge-
noeg zijn om Gorbatsjov te dwingen
het roer om te gooien moet nog blij-
ken op de bijeenkomst van het Cen-
traal Comité.
Het partijparlement gaat praten
over een documentdat de plechtige
titel draagt: „Het nationaliteitenbe-
leid van de partij in de huidige om-
standigheden". Het stuk, dat vorige
maand - veel later dan beloofd -
door de partij werd gepubliceerd,
draagt onmiskenbaar het glasnosts-
tempel van Gorbatsjov, maar bevat
zulke vage voorstellen dat noch de

conservatieven, noch de nationalis-
ten er vrede mee kunnen hebben.

Toezicht
In het stuk erkent de partij dat er in
de praktijk maar weinig terecht is
gekomen van de soevereiniteit die
de vijftien Unie-republieken vol-
gens de grondwet hebben. Daarin
wil Gorbatsjov nu verandering
brengen door de bevoegdheden tus-
sen het centrum en de republieken
anders te verdelen onder het motto:
„Zonder een sterke unie geen sterke

republieken en zonder sterke repu-
blieken geen sterke unie".

Allereerst moeten de republieken
meer zeggenschap krijgen over het
economische beleid dat nu nog gro-
tendeels in Moskou wordt bepaald.
Verder wil Gorbatsjov de republie-
ken het recht geven besluiten van
Moskou op te schorten als die in-
breuk maken op de soevereinerech-
ten van de republiek. Om eventuele
verschillen over de bevoegdheden
van Moskou en derepublieken op te
lossen, moet er een Commissievoor

ConstitutioneelToezicht komen, al-
dus het document.

Pas na 2000
Als de telecommunicatie wel in
de prognoses wordt betrokken

en mogelijk (meer) werknemers
van huis uit gaan werken, wor-
den de cijfers anders. Maar tot
2000 zijn er nauwelijks verande-
ringen in de mobiliteit. Oorzaak
is hetnog uitblijvenvan de nood-
zakelijke voorzieningen (zoals
een netwerk voor gecombineer-
de spraak-, beeld- en geluids-
communicatie), hoge tarieven en
lange gewenningstijd.
Pas na het jaar 2000 kan de in-
vloed van nieuwe voorzieningen
in telecommunicatie goed merk-
baar worden, schat het TNO-rap-
port. Bij een lage economische
groei stijgt de mobiliteit niet met
43, maar met 40 procent en bij
een hoge groei niet met 77, maar
met 68 procent.
Men voorziet wel verschuivin-
gen. Telecommunicatie doet be-

staande mobiliteit dalen. Maar er
komen nieuwe verplaatsingen,
waarvan de resultaten een deel
van de bereikte 'besparingen' te
niet doen. Thuiswerken, thuis-
bankieren (zelf alle betalingen
doen) en telewinkelen verminde-
ren de mobiliteit. Daardoor, zo is
berekend, vermindert het aantal
kilometers tegen het jaar 2025 bij
lage economische groei met acht
en bij hoge met 25 procent.

Vrije tijd
Maar telecommunicatie zal er
ookvoor zorgen dat mensen zich
meer gaan verplaatsen. Want al
die zaken die ze van huis uit ver-
richten, leveren meer vrije tijd
op. En dan wil men in die vrije
tijd van huis: sporten, (recreatief)

winkelen, naar vrienden en
(meer) met vakantie. Zakenlie-
den zullen, na steeds frequenter
met verre relaties in' televerbin-
ding te staan, behoefte hebben
die relaties eens persoonlijk te
zien. Dergelijke 'generatie-effec-
ten' zorgen bij lage groeivoor vijf
procent meer kilometers en bij
hoge groei voor 15 procent.

Een soortgelijke prognose is ge-
maaktvoor het goederenvervoer.
Betere afstemming van transpor-
ten doet het aantal zogeheten
lege ritkilometers dalen. Dat kan
een besparing tot 35 procent ge-
ven. Het aantal goederenver-
voerkilometers vermindert door
het gebruik van telecommunica-
tie met drie tot zeven procent.

Tegelijkertijdzijn bedrijven door

de betere logistiek geneigd huh
voorraden te verminderen. Dit
betekent kleinere transporten en
dat kan acht procent meer kilol
meters opleveren.

Vervanging activiteiten schept nieuwe verplaatsingsbehoefte

TNO: meer telecommunicatie
geeft meer autokilometers

an onze redactie economie
P.EN HAAG - Meer moge-
iJkheden in de telecommu-
Jcatie hoeven zeker niet

te leiden tot
"^indere mobiliteit. Zeker
"P kortere termijn zal de

automobilistlet minder kilometers«aan maken. Op langere ter-yn zullen telecommunica-eye voorzieningen het lij-
ellJk overbruggen van af-standen voor een deel kun-nen vervangen. Maar dan
pat men meer (auto)rijden
«* vrije tijd. Dit alles geldt
overigens bij ongewijzigd
oeleid.

en en ander blijkt uit hetr apport 'Invloed van tele-
c°mmunicatie op verkeeren. vervoer; gevolgen voor
energie en milieu' dat bij
J-NO is gemaakt. In dit on-
derzoek werden vragen be-rokken als die naar de ge-
Volgen van de ontwikkelin-gen in de informatietechno-logie voor de werkende be-volking en het vervoer van
goederen. Of die gevolgenwel zo groot zijn als "weleens gedacht betwijfelen de
onderzoekers. Er treden

ook andere, verrassende, ef-
fecten op.

Het onderzoek gaat uit van enke-
le vooronderstellingen. De situa-
tie wordt geschetst in de jaren
2000 en 2025, voor achtereenvol-
gens een hoge en een lage econo-
mische groei. Volgens de bereke-
ningen neemt de mobiliteit, zon-
der de invloedvan telecommuni-
catie, tot 2000 met 14 procent toe
bij lage en met 35 procent bij
hoge groei. Tot het jaar 2025
wordt zelfs aan achtereenvol-
gens 43 en 77 procent gedacht.

binnen/buitenland

Krachtmeting tussen Gorbatsjov en conservatieve partijvleugel

Kremlin gaat gistend
nationalisme te lijf

Van de redactie buitenland
~EN HAAG - Moskou heeft eindelijk besloten de tanden te
etten in het taaiste probleem waarmee de Sovjetunie te kame-n heeft: het nationaliteitenprobleem. Na lang aarzelen heeft
5tKremlin het Centraal Comité van de partij bijeengeroepen

'm te praten over een oplossing voor de etnische tegenstellin-
|en die het Sovjetrijk verscheuren.j?ft nationaliteitenplenum, dat dinsdag begint, zal ongetwij-

uitlopen op een krachtmeting tussen Sovjetleider Michail
'Vorbatsjov en de conservatieve vleugel van de partij, die vindt

at hij de teugels veel te ver heeft laten vieren. Maar of de bij-
Inkomst een oplossing voor de etnische conflicten zal bie-
!uen, mag worden betwijfeld.

JemSPecialezittmg van net partij par-
"ent stond al lang op de agenda,
?r werd steeds weer uitgesteld.

eonfrgin vorig Jaar> n°g voordat het
■Li,} . tussen Armenië en Azer-
j^Jüzjanrond de Armeense enclavegorny-Karabach uitbarstte, werd

*es,°Ver een nationaliteitenplenum
°Pri°ken' Maar de kwestie werd
de Mge baan geschoven, omdat

Partij het intern niet eens kan
tion fn over de aanPak van net na~
j. 2a«sme en de etnische tegenstel-amSen in dat land.

April: Tiflis eert zijn doden. Inwoners van de Georgische hoofdstad leggen
bloemen en ontstekenkaarsen op de plaats in de stad, waar tijdens onlusten
eenaantal betogers door het brute optreden van het leger om het leven kwam.
Het tumult kostte aan zestien mensen het leven. Tien van hen waren vrouwen.
De onlusten in Georgiëbegonnen, toen demonstranten burgers van de enclave
Abchazië bekritiseerden. Dezenwilden onafhankelijk worden, omdat zij door

Georgiërs zouden wórden gediscrimineerd. Op hun beurt protesteerden de
Georgiërs legen de „le grote inmenging inhun aangelegenheden door
Moskou." Later bleek dat de beslissing om bij de betogingen in Tiflis

militairen in te zetten doorpolitici was genomentegen dezin van demilitaire
bevelhebber.

Verzet
Het voorstel voor een constitutio-
neel hof dat als een soort scheids-
rechter moet optreden tussen Mos-
kou en de Unie-republieken, zal on-
getwijfeld op verzet stuiten van de
Baltische vertegenwoordigers. De
drie Oostzee-republieken hebben
zichzelf al het recht toegekend alle
wetten uit Moskou die hen niet aan-
staan niet van toepassing te verkla-

ren op hun grondgebied en be-
schouwen het voorstel dan ook als
een stap terug.
Hetzelfde geldtvoor de bepaling dat

'„iedere burger van een van de repu-
blieken tegelijk een burger van de
Sovjetunie" is. En dus overal in de
Sovjetunie aanspraak kan maken
op dezelfde rechten als deplaatselij-
ke bevolking.
„Het bevoordelen van een persoon
en het beperken van de rechten van
een andere op grond van nationali-
teit, religie, taal of de vraag hoe lang
hij in een republiek woont, is ontoe-
laatbaar," aldus het document. Met
deze bepaling komt de partij de
Russische minderheden in de niet-
Russische republieken tegemoet,
die bang zijn dat de nationalistische
bewegingen hun rechten willen be-
knotten. Zoals in Estland waar on-
langs : een nieuwe kieswet van
kracht werd die het stemrecht van
de niet-Estse bevolking aanzienlijk
beperkt.

In het document worden de etni-
sche onlusten voor een groot deel
op het conto van Stalin geschreven,
die tijdens de Tweede Wereldoorlog
een hele reeks volken - zoals de Vol-
ga-Duitsers, de Mescheten en de.
Krimtartaren - naar Centraal-Azië
liet deporteren. Maar concrete voor-
stellen om ditprobleem op te lossen
doet de partij voorzichtigheidshalve
niet, om te voorkomen dat er nieu-
we conflicten ontstaan. In de gebie-
den waar deze volkeren oorspron-
kelijk woonden, bestaat namelijk
veel verzet tegen hun terugkeer.
Het ziet er evenmin rtaar uit dat de
partij een oplossing heeft voor de
minderheden die in Georgië en
Azerbajdzjan wonen. Volgens het
ontwerpprogramma van de partij
moeten de rechten van de autono-
me gebieden en republieken meer
inhoud krijgen. Maar wanneer de
Abchazen, die een autonome repu-
bliek hebben in Georgië, meer zelf-
standigheid krijgen, zal dat onge-
twijfeld tot woedende/reacties van
de Georgiërs leiden. Omgekeerd
zijn de Abchazen bang dat zij het
slachtofferzullen worden van de be-
lofte van Moskou dat de Unie-repu-
blieken, waaronder Georgië^meer
macht krijgen.

Energie
Ontwikkeling van de telecom-
municatie kan het energiever-
bruik voor goederen en perso-
nenvervoer tot 2025 doen ver-
minderen met zes procent bij
hoge en drieprocent bij lage eco-
nomische groei. De uitstoot van
gassen neemt bij hoge economi-
sche groei ongeveer 10 procent
af; bij lage groei ongeveer de
helft. Duidelijk is volgens de on-
derzoekers wel dat de nieuwe
verplaatsingen zich op andere tij-
den afspelen, zodat files kunnen
verminderen. Nadeel is wel dat
men vaker de auto pakt in plaats
van detrein, omdat het veelal om
vrije tijdsbesteding gaat.

De onderzoekers denken dat de
overheid sterk de vervanging
van verplaatsingen moet bevor-
deren. Een beleid dat de ver-
keersstromen (verder) afremt is
dan van belang. Moeilijker is
echter greep te krijgen op het
verkeersgedrag in vrije tijd.
Want het zal lastig, zo niet onmo^
gelijk zijn in dit opzicht de beste-
dingsvrijheid te beperken. Al-
leen met politiek impopulaire
maatregelen kan iets worden be-
reikt.

(ADVERTENTIE)

De bijlage
'Belastingherziening 1990'

helptu opweg in
het nieuwe belastingstelsel.

Voor de meesten onderu zal het
veranderde belastingstelsel nog
onbekend terrein zijn. Lees
daarom de speciale bijlage
'Belastingherziening 1990.
U vindt 'm in uw TV-gids, maar
hij is trouwens ook verkrijgbaar
bij postkantoor enbibliotheek
en natuurlijk bij het belasting-
kantoor bij u in de buurt.

Belastingdienst
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~| L imburgsDagbladgpiccolos
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 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) i565«
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Personeel aangeboden

Drs. H. Zwart, Beëdigd
VERTALER in de Indon.
Taal. Tel. 071-143721.
Leerling KAPSTER lejaars
KMBO zkt werk in kappers-
zaak 4dgn p.wk 04492-1886
AANNEMER realiseert voor
u alle nieuwbouw, verbou-
wingen, renovatiewerken.
Referenties aanwezig. Tel.
04490-49787, 19.00-21.00
uur.
Ned. secr., 26 jr., 6 jr. erv.,
kennis van Engelse, Franse
en Duitse taal, bek. met o.a.
Word Perfect, zkt. vast werk
voor 40 uur p/wk. Br.o.nr. B-
-2005 LD. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
DRUMMER zoekt aanslui-
ting. Tel. 045-463245.
Handige j. man, 18 jr., zoekt
WERK voor zaterdags,
MTS-B, erv. in bouw- en
landbouwbedr. Tel. 045-
-727084, na 13.00 u.
CV MONTEUR kan nog
werk aannemen 045-
-413773.

TAXI te duur, geen vervoer,
geen nood. Speciaal voor
alle mensen met een smalle
beurs. Rijdt man met luxe
Mercedes u goedkoop over-
al heen. Alleen op afspraak.
Bel voor ml. 045-219985.
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.

Vermist/Gevonden
Verloren 14-8 jl. Gouden
Certina DAMESHORLOGE
omg. Douvenrade-Hrl. t.b.t.
b. Douvenrade 1 kamer 714.

Mededelingen
Zie je jekind ook zo weinig.

Bel de
Mannenlijn

di 15-18, ma & do 20-23 uur
020 - 25 22 25

Personeel gevraagd

Administratief-medewerkster
Schriftelijke sollicitaties met vermelding telnr.
TEHA Isolatie, Asterstr. 103, 6163 TS Geleen.

Tel. 04490-41858. ', Wij zoeken voor Geilenkirchen/Gangelt op korte termijn
Verpleegkundigen A/B (M/V)
Bejaardenverzorgers(sters)

Ziekenverzorgers(sters)
Telefonisch aanmelden: Gerontopsychiatrische Plege-
heime "Huas Beatrix" Pestalozzistrasse 25, 5130 Geilen-
kirchen. Tel. 0949-2451-2017.

Dancing Peppermill
vraagt

Buffetbediende M/V
All-round of leerl. medewerker(M), Aanmelding: Vrijdag of zaterdag tussen 8.30 en 10.00 uur., Beitel 90, Heerlen.

Autoschade Hanneman Kerkrade. Tel. 045-452666
zoekt op korte termijn ervaren

Autospuiter, Aanmelden na tel, overleg.

Met spoed gevraagd!!!!!!!
< Wegens de enorme vraag naar onze produkten, vragen wij
i met spoed:

! Aspirant Adviseurs M/V
j voor de buitendienst die, bij gebleken geschiktheid de

,j klanten adviseren over begrafenisverzekeringen in België,
j Na een inwerkperiode bestaat de mogelijkheid tot een vast, dienstverband. Kandidaten, die in bezit zijn van een auto

en een gezonde inzet, kunnen rekenen op een meer dan
normale provisie.

Reacties aan U.B. verzekeringen, Boskant 93,
1 2350 Vosselaar (B). Tel. 09-3214617364.

Huisartsengroepspraktijk (omg. Heerlen)
zoekt per 1 okt. of zo spoedig mogelijk

Ervaren Doktersassistente
voor een dienstverband van 32 uur p.wk.

'' Opleiding MDGO vereist. Ervaring met automatisering;. strekt tot aanbeveling. Sollicitaties met opgave van
i referenties gaarne binnen een week. Br.o.nr. B-1980 Limb.
1 Dagbl. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

_^ t- ;

i Spoed
Opleiding examen Drogist zoekt voor 't nieuwe schooljaar:

Drogist m/v

' die zij* of haar kennis wil doorgeven aan onze leerlingen.
Tel. 058-132.370.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft per direkt werk voor:

Bakkerij medewerkers m/v
voor een bedrijf in Brunssum. De kandidaten zijn voor een

of meerdere dag-, middag-, of nachtdiensten per week
beschikbaar. Wilt U een goed betaalde baan,

dan kunt u direct aan de slag.
Voor informatie:

045-71 83 66, Wilma Smaling, Heerlen, OP DE NOBEL 1.
Gevraagd

Betontimmerlieden en
leerling betontimmerlieden

H. Hermens B.V. Aannemer van betontimmerwerkeh
Rdr. Hoenstr. 200, 6433 EH, Hoensbroek. Tel. 045-211756

Gevraagd voor direct
Productiepersoneel

18-22 jaar. Aanmelden: Snyders Vleeswarenfabriek,
Heirweg 4, Bom. Tel. 04498-53037.

TREFCENTRUM BRUNSSUMMERHEIDE BV
welke het horeca-gedeelte exploiteert van de OPENBARE
GOLF BRUNSSUMMERHEIDE zoekt met ingang van
1 november een

Hulp Algemene Dienst M/V
Tot zijn/haar taak behoort 0.a.: het bewaken van het ge-
bouw, het uitvoeren van lichte schoonmaakwerkzaamhe-
den, het bevoorraden van de diverse horeca-afdelingen,
alsmede het magazijnbeheer.

Aanvangstijden in overleg.
Brieven binnen 14 dagen sturen naar:

TREFCENTRUM BRUNSSUMMERHEIDE B.V.
Postbus 9, 6440 AA, Brunssum.

T.a.v. Dhr. F.J.M. America

ijH FRISSEN b.v.
Valkenburg a/d Geul

Op korte termijn vragen wij:
twee landbouwmachinemonteurs

FUNCTIE-EISEN:
"technische opleiding genoten

"bereid om hydrauliek en electronica cursussen te volgen
"meerjarige ervaring in de agrarische sector

"rijbewijs BE
"positieve en actieve instelling

Sollicitaties richten aan:
Frissen, Postbus 123, 6300 AC Valkenburg-Houthem

t.a.v. dhr. G. Frissen, tel. 04406-40338.
Gevraagd voor de versafdeling vlees- vleeswaren- brood-

kaas
verkoopster

met ervaringvoor plusm. 30 uur per week. Salaris in over-
eenstemming met de C.A.O. Van Velzen Plusmarkt,

Houbeneindstr. 2a, Munstergeleen, tel. 04490-15976.
Gevraagd vlotte, accurate en representatieve

dierenartsassistent(e)
part-time

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties naar:
Dierenkliniek Overhoven

Mw. J. Bormans, dierenarts
Hillenraedtstr. 37,
6136 BR Sittard.

Met spoed gevraagd
Autobus- en touringcarchauffeurs

Voor het verrichten van groeps- en tourvervoer.
Liefst uit omgeving Geleen, Sittard, Susteren.

Aanmelden na telefonisch overleg
Schmitz Reizen Handelsweg, 6114 BR, Susteren

Telefoon 04499-1055

T.T.L. Schoon
Precisie en kwaliteit

onststaan uit een kombinatie van moderne techniek en bij-
zondere ambachtelijke bekwaamheid. Daardoor is opti-
male tandtechniek geen kwestie van toeval meer.
Ook in de toekomst willen wij hiervoor garant staan en ge-
zien onze geplande uitbreiding, zijn er vacatures voor:

Allround Prothesetechnici M/V
Wij bieden een ultra modern laboratorium, goede door-

groei en leer mogelijkheden binnen het bedrijf.
Indien U denkt aan bovenstaande omschrijving te kunnen

voldoen kunt u zich wenden tot: TTS Zandweg 11,
6417 AS, Heerlen. Telefoon 045-423345

wij zoeken

Ervaren naaisters
Gelieve op maandag 18 september 1989 tussen 9.00 uur

en 12.00 uur mondeling te solliciteren bij de Firma A.J.
Hendriks B.V, Schelsberg 88 te Heerlen.

Zonder ervaring met industrienaaimachines is het onnodig
te solliciteren.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Hoge-druk spuiters m/v
voor een bedrijf in de omgeving van Geleen. Wij zoeken
kandidaten met werkervaring in hogedrukspuiten, die even-
tueel in bezit zijn van een certificaat of diploma. Er wordt
gewerkt in 2-ploegendienst. De werktijden zijn van 8.00 -19.00 uur en van 20.00 - 7.00 uur. Kandidaten die enige
ervaring hebben met zandstralen kunnen ook reageren.
Wij bieden U een goed salaris en prima secundaire ar-
beidsvoorwaarden. Deze banen zijn per 27 september en
zullen tot 20 oktober duren.

Voor informatie:
Ó4490 - 5 61 56 Harry Hollanders,

Geleen, Rijksweg Zuid la.
Tempo-Team Uitzendbureau

heeft werk voor:
Industriële schoonmakers m/v

voor een bedrijf in de omgeving van Geleen. Wij zoeken
kandidaten met werkervaring in de industriële schoonmaak
met name in de petro-chemie. U gaat werken met stoom-
cleaners en roterende staalborstels. Het werk vindt plaats
op verschillende hoogtes, dus U hebt geen hoogtevrees. Er
wordt gewerkt in 2-ploegendienst. De werktijden zijn van
8.00 - 19.00 uur en van 20.00 - 7.00 uur. Wij bieden U een
goed salaris en prima arbeidsvoorwaarden. Deze banen
zijn per 27 september en zullen tot 20 oktober duren.

Voor informatie:
04490- 5 61 56, Harry Hollanders,

Geleen, Rijksweg Zuid la.
Technicum Uitzendburo
zoekt voor enkele langdurige projecten

(hulp)electromonteur
(hulp)bankwerker

De projecten zijn in de omgeving van Rotterdam, Arnhem
en Geleen. Inl. Technicum Rotterdam, 010-4780466.

dienstverlenend bureau
zoekt een

Serieuze
Gegadigde m/v
die na gebleken geschikt-
heid gaat functioneren als
zelfst. huwelijks/relatie bu-
reau op franschisebasis. In-

vestering noodzaak. Info
045-210627

Gevr. HULP in de huishou-
ding, Vz dag per week. Tel.
045-310790. ■
KAPPER of kapster gevr. i.
b.v. bediende-diploma, da-
mes- en herenvak. Kapsa-
lon Ernst, Nieuwstadt. Tel.
04498-54053.
Leuk sympathiek MEISJE
gevr. voor Bar Madame But-
terfly, Hommert 24 Vaes-
rade. Tel. 04492-1934.

Goed lopende club vraagt
dringend

Meisjes
Tel. 045-422685

Gevraagd met spoed
Monteur

voor onze radio-, t.v.- en
wasautomatenafdeling.

Zelfstandig kunnen werken.
Goede toekomstmogelijk-

heden. Br.o.nr. B-1966
Limb. Dagbl. Postbus 3100

6401 DP Heerlen.
Wilt u vast en zeker aan de
slag? Na drie maanden al?
Wordt dan rijinstructeut
(m/v), RIJSCHOOLHOU-
DER (m/v). Meer dan 250
vacatures, uitstekende toe-
komstmogelijkheden. In

5_ september starten nieuwe
opleidingen bij het Nationaal
Opleidingsinstituut voor de
Rijschoolwereld in Best er
Utrecht. Bel (ook 's avonds)
voor gratis studiegids ds- Kaderschool: 04998-99425.- Peuterspeelzaal PIM-; PELOENTJE vraagt met
spoed een leidster. Brieven
naar Postbus 153,Brunssum
Wir suchen zuverlassige- OMNIBUSFAHRER für den

" Einsatz im Linienverkehr,, geregelte wöchentliche
Schichtzeiten. Einsatz er-
folgt nach Einweisung. Wer-
bungen Mo-Fr.von 9-12 Uhr
Hans Schloemer, Reise-u-
Verkehrsbetrieb Maurer-
strasze 37, 5110 Alsdorf, tel.

" 09.49-2404-21036.
Nette jonge GEZEL-
SCHAPSDAME voor gezel-
lige bar in België gevraagd,
09-32-11-763279.
Hotel PIETHAAN Vaals
zoekt voor z.s.m. nette af-
washulp en kamermeisje
(parttime)lnl. tel. 04454-
-1356 tussen 20 en 22 uur.
Geluidsinstal. verhuurbedrijf
vraagt voor volle weekend
GELUIDSTECHNISCHE

1Medewerkers i.b.v. rijbewijs.
Fa. Reflexion, Einderstr. 12,
6155 LJ Puth.
Nette part-time VERKOOP-
STER gevr. voor variabl. tij-
den event. donderdagavond- en zaterdaghulp. Persoonlijk
soll. bij schoenzaak Eygels-
hoven, Salmstr. 56 Geleen.
TAXICHAUFFEURS M/V. gevraagd, voor groepsver-
voer en weekend-dienst.
Taxi Ed Slangen en Zn,■ Simpelveld Tel. 045-444444
Actieve Repr. VERKOOP-
STER voor Drogisterij Par-
fumerie, plm. 20 jr. Min. 1 jr.
ervaring omg. Hoensbroek.
Br.o.nr. B-2008 Limb.
Dagbl. Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
KAPSTER plm. 3 jr. ervaring
creatief en zelfstandig, 4
daagse werkweek. Tel.
04490-75449. Elsloo
Aann. mij. zoekt voor direkt
en indirekt ploegen metse-
laars, beton- en aftimmerlie-
den, ijzervlechters, gibozet-
ters. Goede soc. voorzienin-
gen en goede verdienst mo-
gelijkheden. Voor ml. tel.
04902-15366.
HULP in de huishouding ge-
vr. voor één morgen in de
week. Akerstr. Nrd. 17,
Hoenbroek/Brunssum.
Las, montage en construc-
tiebedrijf heeft nog vakatu-
res vrij voor: CO2-LAS-
SERS, bankwerkers, pijpfit-
ters, constructiebankwer-
kers, isolatiemonteurs, pijp-
monteurs, loodgieters, ver-
warmingsmonteurs en
plaatwerkers. Voor ml. tel.
04902-15061.
BEZORG(ST)ER gevraagd
voor ochtendblad in bezit
van fiets of brommer en te-
lefoon voor de wijk Heerlen/
Centrum. Bij voorkeur wo-
nende in Meezenbroek. Alg.
Dagblad 045-316209.
Alleenst. zelfst. fysiothera-
peute (Ned.) in Monheim
(tussen Keulen en Düssel-
dorf) zoekt Ned. meisje, op
basis van au-pair voor hulp
in huishouding met 3 kleine
kinderen. Beatrix Beckers.
te1.09-49-217330555.
LEERLING brood- en ban-
ketbakker en brood- en
banketbakker gevr. Dukers
Bakkerij, Hoolstr. 5, Beek.
Tel. 04490-72132.
Nette VERKOOPSTER
gevr. voor 2 dagen per
week, liefst met ervaring in
onze branche. Luxe Bakkerij
Peter Broekmans. Aanm. na
tel, afspraak. 04492-1404.
Gevr. part-time VERKOOP-
STER met ruime ervaring inde verkoop van Jeans- en
vrijetijdskleding. Leeft, t/m
25 jr. Zonder ervaring
onnodig te soll. 045-226767

Las- en montagedrijf Ro-
broek vraagt LASSERS,
bankwerkers en pijpfitters.
Tel. 045-451143, Veldhof-
str. 178 Eygelshoven.
Eisenflechter-kolonnen für
sofort in Süd-Deutschem-
raum gesucht. Gute be-
zahlung und akkordzulage.
Tel. 09-49-821151767.

■ All-round MONTEUR m/v
die belast wordt met het op-
sporen en verhelpen van

" storingen op het gebied van
_

elektra, wtb en besturings-
i techniek. U denkt zelf meer bij het verbeteren van de mr-r stallatie. Er wordt gewerkt in- 3-ploegendienst. De .baan
) biedt goede toekomstpers-- pectieven. Ervaring is hier
i belangrijker dan opleiding.
i Voor informatie: 04490-
I 17360, Ton Peters. Tempo-
i Team Uitzendbureau, Ros-
i molenstr, 4, Sittard
l Bar Ma Cherie vraagt MEIS-

JES voor de middag- en- avonduren. Tev. buffetjuf-

" frouw gevr. voor de middag-
t uren. Geopend v.a. 14.00-
-i 02.00 uur. Hellebroek 61,
i Nuth. Tel. 045-241829.
! Restaurant Twiny vraagt
i vrouwelijke HULP (full-time)
i voor de afwaskeuken. Leeft.
! 18-20 jr. Persoonlijk aanm.
■ Promenade 149, Heerlen.. Gevr. lieve OPPAS voor on-

ze twee kinderen, vnl. 's
avonds. Voorkeur voor da-
me 40 plus. 045-318643.
Isolitie plaatmakers, isolatie

" MONTEURS gevraagd. Van
Eekeren BV, 04490-54947,
Rijksweg Zd 134a, Geleen.
Gevr. LOODGIETERS, leer-: ling loodgieters en c.v.-
monteurs. Inl. Hoogbrugstr.

,13, Maastricht. Tel. 043--; 210518.
Voor onze bloemen- en

f plantenafdeling en voor
Ionze groente- en fruitaf-
deling vragen wij ervaren
VERKOPER(STERS).
Sparmart Kleynen, Prof. v.t.
Hoffstr. 11 Hoensbroek. Tel.
045-216422. __
Welke vakkundige zelfst.
TEGELZETTER kan nog
geregeld werk aannemen;voor keukeninstallatiebedrijf
Regio Hrl e.o. Br.o.nr.
B-1990, LD. Postbus 3100
6401 DP Heerlen.
Part-time KEUKENMON-
TEUR gevr. voor laatste
kwartaal. Vossen-Keukens

" Heerlen. Tel. 045-712158.
\Gevr. VROUW voor kinder-
oppas voor 2 kinderen in
Kerkrade-W. 1 week p.mnd.
of 1 dag p.wk. Bel 045-
-423407 alleen 's zondags.
Groepsvervoer CHAUF-
FEURS m/v gevr. Evt. met
klein en groot rijbewijs. Te-
vens part-time taxichauf-
feurs voor weekend, evt.
voor meerdere dagen. Pers.: aanmeld. Akersfr. N 132
Hoensbroek, na 11.00 uur.
Gevr. met spoed zelfst.wer-
kend KOK. 045-213305.
Part-time INTERIEURVER-
ZORGSTER gevr. vanaf 16
jr. voor donderdagavond en/
of zaterdag. AAA Winkel,
Rumpenerstr. 116, Bruns-
sum.
TOETSENIST gevr. voor
top-40 band. 045-417042.
Gevr. voor spoedige in-
diensttreding PRODUKTlE-
medewerker, Ift. plusm. 20
jr. Luigi Zanetti 8.V., fabriek
marmer en natuursteen,
Heesbergstr. 73, 6417 AB
Heerlen. 045-413626.
Limb. Iso ond. vraagt 5
PLAATWERKERS, 8 mon-
teurs en 15 iso. slopers,
goede verdiensten, ml. 045-
-460601.
Casino Latus vraagt perso-
neel voor BAR- en bedie-
ningswerkzaamheden. Re-
flecteren zat.tussen 20.00-
-22.00 uur. Kampstr. 17,
Landgraaf
KLARINETTIST-Sax. gevr.
voor am.dans Oberkrainor-
kest omg. Mergelland na
19.00 uur 04459-2361.
Ervaren , METSELAARS
gevr., goed loon en vaste
werkkring. Tel. 04492-3042.
DAMES de kinderen weer
naar school, tijd over? Dan
leuke bezigheid en bijver-
diensten met cosmetica div. "mogelijkh. Inl. 04490-33199
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co- j
lonnes omg. Keulen- i
Mönchengladbach. Tel. i
045-229529 of 229548.

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 2Ook uw adres voor kachels-openhaarden en sierbestrating

Arnold Opreii !
iHeerlen, Heerlerbaan 275 \

Maastricht, Beatrixhaven \
Travertin Marmer {

tegels 40x40 cm. v.a. ’ 49,50 ex. B.T.W. 1
Voorradig , Bianco, Carrara en Botticino tegels/banen. \L Zanetti, Heesbergstr. 73, Heerlen. 045-413626. ;

Houten PALLETS 100 st.
prijs op aanvraag. L. Zanetti,
Heesbergstr. 73, 6417 AB
Heerlen., tel. 045-413626.
Te koop gebruikte KANTEL-
POORTEN, tel. 045-243333
Kunststof ramen bel RENO-
BOUW BV. Tel. 045-
-462700.
Te k. mobile DIEPLEPEL,
type Lieberr 901, bwj. '74, i.
perf.st., vr.pr. ’15.000,-.
Tel. 04492-3582.

AANBIEDING. Grenen j
schroten "A" nu ’ 1,20 p.m.; <Kraaldeel grenen "A" nu t’1,50 p.m.; Spaanplaat, t
wandplaten, isolatierollen |
etc. min 10-25%. Rinkens, i
Eygelshovenerweg 60,
Übach O. Worms. Tel. "045-319846. ,
Kanteldeuren en rolluiken I
bestellen? STRATEN Voer- I
endaal bellen. Ook voor in- c
dustrie. Tenelenweg 8-10. ï
Tel. 045-750187. i

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
HYDRAULISCHE kraan pp
truck. Max lengte 14 mtr,
groot hefvermogen,
’8.500,-. Rockmart, Kissel
46A Heerlen. 045-723142.

Hoogte binnen
i handbereik

HO DEWJJK SYSTEMEN
Verkoop Verhuur Service

oaa9o-3747a

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder Voor al uw koelkast- en
voorrijkosten. Görgens. Tel. DIEPVRIESREPARATIES.
045-314122. Vroko, 045-441566/461658.

Hobby/Doe het zelf
SCHUURTJES, tuinhuisjes, WIJNBEREIDEN ook bierkippe- en hondehokken, va- en kaas N.P.I. Heigank 110le afm., reeds vanaf ’ 195,-; Nieuwenhagen wo-do-vrij-
Houtbouw Übachs, Eygels- dag 13-17.30 u. za 10-16 u

s?6o£frade' Te k. partij wit PAPIER 80vin*, tei. u^o wu^. GRS M> v kopie Qf dmk
Te k. huisdrukkerij Rota Tel. 043-474195
TAFELPERS, plaatapp. Wat VERKOPEN? Adver-chemic. Tel. 043-474195 teer via: 045-719966.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Telefax
v.a. ’ 59,- per maand

Autronic 04492-3888.
Verbouwings-opruiming

450 machines moeten weg
kassa's, fax, weegschalen, copiers, schrijf- en reken-

machines, slagerijmachines.
ROLTEX BV, enige erkende dealer van Sharp, Tee,
Hermes, Uniwell in het zuiden, showroom 1600 m2,

t/o Makro Nuth. Tel. 045-242880. (16 lijnen).

Te koop uit faillissement
Kantoor meubilair

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

Aluminium bordestrappen 50% van winkelprijs;
Tafels (wit) 200x100 ’ 175,-; nieuwe Atlanta hangmap-

pen folio per 25 stuks ’ 14,95. Magazijnstelling’ 75,- per
meter. Stroomkasten 220/380 Volt. 63 Amp. ’375,-.

Betontrilnaalden compleet ’ 395,-; betonijzer buigmachine
Sonco ’ 600,-; kleine brandkasten ’ 245,-; Unibind bind-
machine's met 100 mappen gratis ’ 395,- Reclame licht-

bakken v.a. ’ 100,-. Verder nog 1001 artikelen,
teveel om op te noemen, dat moet u zien.

ROCKMART, Kissel 46a, Heerlen. Tel. 045-723142.

Té koop inventaris
constructiebedrijf

o.a Tappen, frezen, boren, plaatklemmen grote party SKF
lagers en lagerstoelen, werkbanken, meet en handgereed-

schap, branders en branderwagens, beitels, electroden-
kast met grote party electroden, Hobart lasapparaat CO2

aluminium lasdraad CO2 apparaat, platenwals, Philips
lasapparaten 275 Amp. Airles Wagner 48-90, 384 Barr

(1 keer gebruikt), mobiele lasapparaten met diesel motor,
steekwagens, scheeps- en stuurwielen, V snaar poelie's,

kettingen, tandwielen.
Verder nog diverse materialen en machines.

ROCKMART, Kissel 46 A,-Heerlen. Tel. 045-723142.

Kantoormeubelen
Emly handelsonderneming heeft in haar pakket van

kantoormeubelen alleen bekende merken van een zeer
hoge kwaliteit zoals;

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

systeembureaus
Voortman

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

Ahrend
houten en stalen kantoormeubelen.

Artifort
luxe bureaus en stoelen.

Van Blerk
bureaus en kasten.

Tevens leveren wij ook balies, bureaus en kasten op
maatwerk. Dit alles van een zeer hoge kwaliteit.

Emly Handelsonderneming, Handelsstraat 34 B, Sittard.
Telefoon 04490-23738 / 04498-54510.

Typemachines
Emly biedt aan handmachines, vanaf ’ 95,-, Triumph ko-

gelkopmachine met korrektietoets ’ 495,-, div. nieuwe
electronische Olivetti schrijfmachines vanaf ’ 445,-.

Alle prijzen mcl. B.T.W.
Inlichtingen: Emly Handelsonderneming

Handelsstr. 34 B, Sittard. Tel. 04490-23738/04498-54510.
Legbord en palletstellingen, Met een PICCOLO in - hetnieuw en gebruikt, uit voor- Limburgs Dagblad raakt uraad leverbaar. BLOK-IN- uw oude spulletjes 't snelstTERREK BV, 010-4378800. kwijt. Piccolo's doen vaakOok vert. in Nrd-Brabant/ wonderen... Probeer maar'Limburg. Tel. 045-719966.

Bedrijven/Transacties
Voor een van onze Greenshops in Limburg, zijn wij op zoek

naar een

enthousiast echtpaar
dat op zelfstandige basis deze zaak kan gaan runnen.

Vakkennis en diploma's zijn vereist.
Schrijf of bel naar: Greenshop Franchising BV,

Postbus 524, 6040 AM Roermond. Tel. 04750-11800.
E & J: Wij zijn er voor de
"kleine" man, die iets ge-
haald of gebracht moet
hebben tegen 'n KLEINE
prijs. Ook kleine verhui-
zingen. Tel. 04490-77122.
COMPUTERFORMULIE-
REN duizend stuks 12 inch,
bedrukt ’165,- excl. Druk-
kerij L'Ortye, Kouvenderstr.
35 Hoensbroek 045-212517_
RESTAURANT met volledi-
ge vergunningen over te
nemen, in centr. v. Maas-
tricht. 8r.0.n.f B-2003 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.

Te koop snijmachine's ö.a.
Berkels 834, weegschalen,
groentemachines, spoel-
bakken, roestvrijstalen
kookkast, mengbakken, ge-
haktmolens, handpellert-
truck, heftruck 1250 kg. e-
lectr. 4-pans friture-oven
met bakplaat en au bain ma-
rie, roestvrijstalen kippengril
vacuummachine's, kookke-
tels, afzuigkap, tweelingma-
chines en gasbarbeque's.
M.A.Z.U. 04244-2222.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
MESTSILO'S. B.E.M. BV
Rott 14, 6294 NM Vijlen.
Biedt aan. Berijdbare mass.
gesltoen mestsilo's. Inl. vrij-
bi. Tel. 04455-1871. Fax.
2245. Dag. van 8 t/m 21 uur.

Te k. 2 ha. MAÏS en 2 ha.
gras om in te kuilen. Tel.
045-721976.
Te koop blauwe Texelse
FOKRAM, stamb. zwoeger-
vrij. Tel. 045-712526.

_...., ..-,-...... -—^

Slip* SBrcrfïcia.-ti L

Proficiat Esthella

Mam, Pap en Marcel,
Sandra en Wim. __^

Hartelijk dank

Voor de belangstelling, bloemen, geschenken f)>
felicitaties bij ons 50-jarig HUWELIJKSFEEST. Wij danK?
mede namens onze kinderen en kleinkinderen allen <*ons die dag tot een onvergetelijke hebben gemaakt.

A. Coonen
G. Coonen-v.d. Abeele

Eygelshoven, september 1989, Laethof 29.

Patrick - Anki
Hartelijk gefeliciteerd met jullie verloving

Pap, Mam en Annick
Huwelijk, verjaardag, jubileum top video bel vrijblijvend

S. Brans Videoproductie
Tel. 045-215990 J
Goedemorgen

■ Mam en Pap/ Oma en Opa

Hartelijk gefeliciteerd
met jullie40-jarig huwelijksfeest.

" Robert, Marjo en Wim __^^-/
Proficiat

schat
van pap en mam

Proficiat
76 jarige Fluitist

Bekend genoeg?
Goede morgen
Christien

nog een jaar en dan zie je
Sarah, hartelijk gefeliciteerd.
Liefs, Harry, Arjen, Corrinne,

Sarath.
ELISABETH wij houden van
je. Je man en kinderen
w.r.m.
lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIHII|
Te koop jonge HENNEN.
Custers, Dicteren. Tel.
04499-1341.
Te k. gevr. smalspoor KIE-
PER (max. 1.40) plusm. 4
ton laadverm., smalspoor
as, containerbak max. 1.40,
mestlader voor achter een
tractor met zelfst. motor.
045-751373 na 18 uur.
Te k. mooie GOTLAND
Ramlammeren, na 18.00
uur. Tel. 043-648832.
Te k. ZWART-BLES Fok-
ooien en fokrammen. Tel.
.04405-3408.
Te k. Tex. SCHAPEN, bok-
ken en ooien. Breedenweg
2, Übachsberg.
Karcher HOGEDRUKREI-
NIGERS af fabriek, tevens
gebruikt en service. Tel.
04451-1272.
Te k. 31/2 ha. SNIJMAAIERS
prima gewas te Etzenrade/
Jabeek 04451-2185
Te koop twee PAARDTRAI-
LERS Ablas, 1 1/2 paardstrai-
ler Kumo en 2 paardstrailer
Blömert. De Koumen 124
Hoensbroek.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
H.H. VLEESVEEHOUDERS
zaterdag 4 nov. Hubertus-
jaarmarkt Gulpen. Inschr.
vee voor premiekeuring vóór
2 okt. a.s. p.a. Sticht. Huber-
tusjaarmarkt Slenakerweg
3, 6271 PE Gulpen.Tel.
04450-1532.

Il

Proficiat t
Mam (Oma)

met uw 80ste verjaardag (
gewenst door kinderen, j

klein-en achterkleinkjndgls^f
Proficiat t

Johnnie J
Met het zien van Abraha^Willem, Ingrid en Ju|!g^

Proficiat■ Sjuul Scheren_^^

Sophie, Bianca, Sjuul en
Harald. ill(J11111111111111111111111111111111111111111,

Uit voorraad leverc-*":,
nieuwe en gebruikte m3^nes voor speciale PriJzf<!Lely rotorkopeggen; 1 en x
rijige aardappelvoorraa
rooiers; alle type's vas'
tandcultivatoren; 2 en .
balks met en zonder rol
steunwielen; veewage'j
voor 2 - 4 koeien en
koeien; tandemas; Perf^weidebloters; weidehekK»,
3/5 mtr. gegalvaniseer^
Voederdrinkbakken op vw>
len; voorhefinrichting; aui
matische voederbak*6^voor kalveren in weide bij
voederen; hooiwagens \.
yens te gebruiken v°
drinkbak of mais te voea*j
ren, dit alles gegalvanisee'
o.a. gebruikte machines
zeer goede staat, Lely rot»
kopeg 3 en 4 mtr.; kun*
meststrooiers; Lely, Amaz
ne, Vicon en Vicon Pen»'
1-2-3 schaarploegen; aar
appeltrieurs en transp .
teurs 6/8 mtr., aardapp»
loofklappers. Bel direct Je*
SPONS. Eysden 0440»
3500/2524. ___^-^
PAARDENWEIDE. Afras**'
ringsband, plastic met nW^Ijzersterk, geen draaci .
houtwonden meer. b°
koop. Tel. 04498-52248^
Te k. Welsh PONY enS|?|9,
land Pony. Tel. 045^51^
Te k. AARDAPPELS^ 3
TEERMACH. (cap. 2 «>',.
ton p.u.) en aardappf'ze
bandje, tel. 045-25141^^

Voor Piccolo's
zie verder pagina »



SamenwerkingLufthansa AirFrance
Vat* JS -°e Westduitse lucht-
bra maatschappij Lufthansa en

Cnegenoot Air France nebben
ren J?n detoeneming van deconcur-
te Ue mdc luchtvaart besloten om
tyerfaan samenwerken. Gisteren
fes] t

n ?arys een overeenkomst
?iet °ten die in eerste instantie voor-
na ln samenwerking bij de plan-
"Uit Vfn n'euwe vluchten naar het
dgj, .and, in nauwere banden bij

Jh^ e§ionale vluchten, in de harmo-
tuj„plng bij de aankoop van vlieg-
driff . en in uitwisseling van be-
fcpsinformatie.
Tii 6, gezamenlijke plannen voor
de v vlucnten wordt gedachtaan

-lili2,erbinding Bondsrepubliek-An-
Mcht erder moet de in 1988 opge-
lem' gezamenlijke dochteronder-

e-Hng Euroßerlin worden uitge-
rünri' vrachtvervoer worden ge-
*cha - en willen de twee maat-

iaj^PPiJen hun piloten gezamenlijk
ie} opleiden.
:iit.nz Ruhnau van Lufthansa en

COliega Bernard Attali van Air
% h

6 eSden bij de ondertekening
'et ï overeenkomst de nadruk op
Wanëe-.termijnkaraktervan de sa-
,ft Werking. Beide maatschappij-
ie moeten in de gelegenheid wor-"oor gtesteld zich °E het jaar 2000

bo> te bereiden. Ze verklaarden
Lr dat hun ondernemingen con-
Jpe^ten zullen blijven en zeggen

Hj n te staan voor samenwerking
PÜ andere luchtvaartmaatschap-

Profiteren
Vooral de traditionele handelslan-
den als Nederland, België, Zweden
en Zwitserland hebben economisch
van de sterke groei van de wereld-
handel geprofiteerd, aldus de
GATT-organisatie. Evenals trou-
wens landen als Hongkong, Zuid-
Korea, Singapore en Mexico. Aan
de andere kant constateert de met
de VN verbonden organisatie dat de
situatie in de minst-ontwikkelde
landen slechter wordt. Het toch al
geringe welvaartsniveau neemt
daar verder af. En de terughoudend-
heid om in die landen te investeren
zal de komende jaren niet vermin-
deren.
Een eenduidige verklaring voor de
onverwacht hoge groeicijfers van
produktie en handel is er volgens de
GATT niet te vinden.
Als exporteur van commerciële
diensten staat Nederland overigens
met een omvang van 23 miljard dol-
lar in 1987 op de zevende plaats van
de wereldranglijst. Bovenaan staat
nog steeds de VS met een waarde
van 56 miljard dollar. De import van
diensten geeft een vergelijkbaar
beeld voor Nederland: eveneens 23
miljard en een zevende plaats.

Wat de totale exporten betreft
moest Nederland met 103 miljard
dollareen plekje op deranglijst naar
beneden, naar 9. Opmerkelijk is dat
de Duitse Bondsrepubliek met 323
miljard de VS (322) voorbijstreefde
en nu bovenaan de ranglijst van ex-
porteurs prijkt, gevolgd door Japan
op de derde plaats met 265 miljard
dollar. Wat importwaarde betreft
zijn de rollen bovenaan weer omge-
keerd en staan de VS eenzaam aan
de top. Nederland komt met import
ter waarde van 99 miljard opnieuw
op de negende plaats.

Geldomzet
Autoverkoopgestegen

fe£ HAAG - De geldomzet van de
|ÈtL?°nenauto-branche is in de eer-
% lf* van 1989 met 10 procent ge-
hJ?en in vergelijking met dezelfde
"Tj0 i e. voriS Jaar. Dat blijkt uit

(itra j °Pige gegevens van het Cen-
IfjgL Bureau voor de Statistiek
(na j?' die gisteren zijn bekendge-
luj} Gemeten over de periode

ihag 1988-juni 1989 bleef die omzet
trjQ noeg genoeg aan het jaar daar-
X n
iherr zet van de tweewielerbran-
% j'petsen, brommers en motoren)
,55 de eerste helft van 1989 met
lr0' Procent toegenomen, aldus de
J^P'ge CBS-cijfers. Gekeken

1ieu de periode juli 1988-juni 1989
»'ent de omzetstijging 6,9 pro-

overzicht
overzicht. - De Amster-Ir «mse effectenbeurs heeft giste-

' <lani,Stano" kunnen houden on-

''teel het laSere Wall Street, in
Uüitelling tot beurzen als de
lVlaa ' diezich zwak gedroegen.

|/ ar pok van de meevallende
l Juli h aanse handelstekorten in
ikenVi é middags werden be-

" ï}euaBeniaakt, trok het Damrak

' t
mets aan. De stemmingsin-

aan vrijdageven voorzichtig
i 195'en

raar sloot op onveranderd
i I3V, ~e.totale omzet kwam op f

len miljoen, waarvan de aande-

' weri?et f 935 miljoen het leeu-
iU "°-eel voor hun rekening na-
aanv °e ooligatiemarkt lag er
(jerYan.kelijk nagenoeg onveran-
tg a.bIJ. maar moest later enig
**ïeinprijsgeven.
Ur °g?Vens was in de ochtend-
rtied !? treli op de optimistische
ftovedelingen van topman Van
vaart!1-over 1989 en 1990, die

1Ogo^ °°k de uitsprakenvan de
briiiiT- over een dalend staalver-
Maa mdc wereld in twijfel trok.
jvaJ| j net Nmetaalconcern kon
hoi.^e winst maar 60 cent over-

[ latgen op f 95,10. Unilever trok■ wn F. °P de dag juist wat aan en
Ook nde f I'2o1'20 h°ger °P ff 158>20-
-rw cé"van der Grinten viel op
324\^en winst van f 6>50 °P f
16-Un Bols was f 1,30 beter op f;f ,'°o en Borsumy-Wehry f 2 op; djtf5>50. Nijverdal-ten Cate, die
W} J531,rekent op een iets hogere
97 7^' zakte f 2,30 weg naar f
krm pakhoed werd f 1,10 goed-S^lr °P f 143,60.

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

AEGON 112,10 115,00
Ahold 132,10 132,40
Akzo 146,00 145,50
A.B.N. 44,20 44,10
Alrenta 165,40 165,50
Amev 58,50 58,50
Amro-Bank 83,40 83,70
Bols 162,20 163,50
Borsunuj W. 123,50 125,50
Bührm.Tet. 71,10 70,90
C.S.M.eert 77,10 76,90
DAF ". 54,20 54,10
DordtPetr. 280,00 140,00
DSM 126,70 127,00
Elsevier 78,90 79,30
Fokker eert. 49,60 50,00
Gist-Broc. c. 36,30 36,00
Heineken 138,50 138,50
Hoogovens 94,50 95,10
Hunter Dougl. 120,50 120,50
Int.Müller 97,50 97,50 d
KBB eert. 87,70 87,70
KLM 54,80 54,30
Kon.Ned.Pap. 55,20 54,80
Kon. Oüe 153,10 153,40
Nat. Nederl. 72,10 72,60
N.M.B. 273,50 273,50
Nedlloyd 92,80 92,50
Nrjv.Cate 100,00 97,70
Océ-v.d.Gr. 318,00 324,50
Pakhoed Hold. 144,70 143,60
Philips . 45,50 46,00
Robeco 112,70 112,60
Rodamco 81,30 81,40
Rolinco 112,70 113,00
Rorento 61,80 . 62,10
Stork VMF 41,10 41,20
Unilever 157,00 158,20
Ver.BezitVNU 112,00 111,50
VOC 37,20 36,60
Wessanen 83,60 83,00
Wolters-Kluwer 45,20 45,00

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
12»/4 NL 86-96 122,60 122,60
12% NL 81-91 107,00b 107,50 b
12% NL 81-91 107,00 107,00
12NL 81-91 104,45 104,45
11% NL 81-91 105,90 105,90
11% NL 80-90 102,10 102,10
11% NL81-91 104,25 104,25
11% NL81-92 104,80 104,80
11% NL82-92 105,10 105,00
11% NL81-96 110,00 110,00
11% NL82-92 105,10 105,10
11 NL 82-92 105,90 105,90
103A NL 80-95 105,50 105,50
103A NL 81-91 102,90 102,90
10%NL 80-00 114,80 114 60
10%NL 82-92 104,40 104,40
10%NL 80-90 101,60 101,60
10%NL 86-96 111,80 11170
10%NL 82-92 105,10 105,10
'10% NL 87-97 112,85 112,85
10 NL 80-90 101,95 101,95
10NL 82-92 104,70 104,70
10NL 82-89-2 100,30 100,30
9% NL 80-95 103,30 103,30
9% NL 83-90 101,70 101,70
9% NL 86-93 104,15 104,05
9% NL 79-89 100,40 100,40
9NL 79-94 103,00 e 103,00
9NL 83-93 102,65 102,60
83A NL 79-94 102,85 102,85
83A NL 79-89 100,15 100,15
83A NL 84-94 103,20 103,10
8% NL 83-94 102,05 102,05
8% NLB4-94-1 102,05 102,05
8% NLB4-94-2 106,75 106,75
8% NLB4-91-1 101,00 101,00
8%NL84-91-2 101,05 101,05
8%NL84-91-3 101,20 101,20

8% NLB7-95 103,60 103,45
8% NL 77-92 101,10 101,10
tV* NL 77-93 101,50 101,30
tV* NL 83-93 101,80 101,80
tV* NL 84-94 101,70 101,70
tV* NL 85-95 102,50 102,30
BNL 83-93 101,00 100,90
BNL 85-95 101,75 101,60
7% NL 77-97 101,30 101,30
7% NL 77-92 100,50 100,80
7 3A NL 82-93 100,60 100,60
7% NL 85-00 101,80 101,80
7% NL 78-93 100,40 100,40
7/2 NLB3-90-1 100,00 100,00
7% NLB3-90-2 100,05 100,05
7% NL 84-00 " 100,70 100,80
7% NL 85-95 100,30 100,20
7'/2NLBS-2 95 100,40 100,30
7% NL 86-93 100,15 100,10
7% NL 89-99 100,05 99,95
7NL 66-91 100,30e 100,30 b
7NL 66-92 99,00 99,00
7NL 69-94 100,10 100,10
7NL 85-92/96 98,70 98,55
7NL 87p93 99,15 99,15
7NL 89-99 98,30 98,20
7NL 89-99-3 98,35 98,25
7NL 89-99-4 98,40 98,25
6% NLI-2 85-95 97,90 97,75
6% NL 86-96 97,75 97,55
6% NL 88-98 96,80 96,70
6% NL 89-99 96,65 96,55
6V2 NL6B-93-1 98,30 98,30
6% NL6B-93-2 98,10 98,10
6% NL 68-94 98,60 98,60
6V2 NL 86-96 96,20 96,20
6/2 NL 87-94 96,95 96,85
6V2 NL 88-96 96,10 96,10
6V2 NL 88-98 95,25 95,15
6V2 NL 89-99 95,00 94,95
6NL 87 94,80 94,70
6V4 NL 66-91 99,10 99,10
6% NL 67-92 99,50 99,50
6V4NLB6-92/6 95,85 95,75
6V4 NL 86/96 94,75 94,75
6'A NLB6p95 95,75 95,75
6V4 NLB7-3p95 95,65 95,65
61/4NLB7-1/95 95,45 95,35
61/4NLB7-2/95 95,45 95,35
6%NL88-94 96,20. 96,20
63/4 NL 78-98 97,70 97,30
6V4NLBB-98 94,70 94,60
6NL 67-92 98,10 98,10
6NL 87-94 95,15 95,10
6NL 88-94 95,15 95,15
6NL 88-95 94,45 9445
6 NLBB-96 93,55 93,55
53A NL6S-90-1 99,00 99,00
5% NL6S-90-2 99,00 99,00
s/4 NL64-89-2 99,70 99,70
SNL 64-94 99,00 99,00
4% NL 60-90' 99,00 99 00
4% NL 63-93 97,60 97,60
4'A NL 60-90 98,70 98,70
4% NL 61-91 98,00 98,20
4% NL63-93-1 98,00 98,20
4%NL63-93-2 98,00 98,20
4NL62-92 98,60 98,80
3% NL 53-93 96,00 96,00
3'A NL 848-98 95,40 95,40
3% NL 50-90 98,70 98,70
3'A NL 54-94 95,80 95,80
3>/4 NL 55-95 ' 95,30 95,30

Binnenl. obligaties
bng-leningen
12BNG 81-06 110,80 110,80
11 BNG 81-06 107,20 107,20
8% BNGB4-09-1 106,10 106,10
BV2 BNGB4-09-2 106,00 106,00
6% BNG 67-92 99,10 99,10
6% BNG 68-93 98,50 98,50
6V2 BNGS7-92-1 98,50 98.50
6% BNG 67-92 98,00 98,00

6 BNG 65-90-1 98,80 98,80
6 BNG 65-90-2 99,00 99,00
53A BNG6S-90-2 98,80 98,80
5% BNG 65-90 99,20 99,20
5'A BNG 64-89 99,50 99,50
5% BNG 64-90 98,80 98,80
4/2 BNG 62-92 96,00 96,00
4% BNG 62-93 96,10 96,10

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 103,60 103,00
8%A.1.R.85 115,00 b 118,00
6% Bobel 86a 86,00 86,00
6%8ührm.73 260,00
6% Cham 86 86,20 86,50
5 Enraf-N.86 93,50 93,50
7 HCSTechn. 138,30 137,50
6 Hoogov. 85 136,00 138,50
B'/2HolecBs 119,00 119,00
sHoopEffB7 86,90 86,90
83AKNSM75 245,00 245,00
7% Nutr.72 425,00 432,00
6% Nijv.Bs 151,00 148,00
6%R 01.67 97,20 96,50
14SHV81 156,00 156,00
83A Stevin76 104,00 104,00
8% Volker7B 103,00 102,70

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 62,50 60,00
ACF-Holding 42,50 42,00
Ahrend Gr. c 275,00 274,00
Alg.Bank.Ned 45,30 45,20
AsdOpt. Tr. 23,10 23,10
Asd Rubber 7,20 7,10
Ant. Verff. 330,00
Atag Hold c 99,00 99,30
Aut.lnd.R'dam 111,00 112,00
BAM-Holding 560,00' 564,00
Batenburg 92,00 92,00
Beers 146,00 145,00
Begemann 116,50 118,50
Belindo 372,00 373,50
Berkei's P. 6,60 6,60
Blyd.-Will. 32,00 31,80
Boer De, Kon. 417,00 417,50
de Boer Winkelbedr. 65,30 63,90
Boskaüs W. 14,65 14,90
Boskalis pr 13,45 13,45
Braat Beheer 51,40 51,10
Breevast 28,50 27,00 a
Breevast eert. 25,00 24,10
Burgman-H. 3060,00 3150,00b
Calvé-Delft c 1030,00 1028,00
Calvéprefx 5830,00 5830,00
Center Parcs '64,20 63,80
CentrSuiker 76,20 76,30
Chamotte Unie 10,30 10,30
Cindu-Key . 113,00 120,00
Claimindo 353,00 356,00
Content Beheer 23,00 23,00
Cred.LßN 80,30 81,00
Crown v.G.c 101,50 100,50
Desseaux 249,50 250,00
Dordtsche pr. 279,50
Dorp-Groep ' 45,00 45,00
Econosto 344,00 344,00
EMBA 139,50 139,30
Enraf-N.c. 54,90 54,40
Eriks hold. 450,00 450,00
Flexovit Int. 100,00 98,50
Frans Maas c. 94,00 89,90 a
Furness 135,50 135,00
Gamma Holding 87,20 88,00
Gamma pref 5,80 5,90
Getronics 31,90 32,00
Geveke 43,20 43,20
Giessen-de N. 320,00 314,00
Goudsmit Ed. 417,00 416,50
Grasso'sKon. 112,70 113,50
Grolsch 148,50 143,80
GTI-Holding 194,00 194,00
Hagemeyer 122,50 121,50

HALTrust B 16,30 16,20
HALTrust Unit 16,30 16,20
H.B.G. 239,30 239,50
HCSTechn 18,60 18,60
Hein Hold 122,00 122,00
Hoek's Mach. 204,00 204,50
Holec 38,20 38,70
Heineken Hld 122,00 122,00
HolLSeaS. . 1,31 1,32
Holl. Kloos 595,00 595,00
Hoop Eff.bk. 10,20 10,10
Hunter D.pr. 5,80 5,65
ICA Holding 20,90 21,00
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 35,00 34,50
Industr. My 242,00 242,00
Ing.Bur.Kondor 590,00 b 605,00
Kas,Ass. 50,80 52,00
Kempen Holding . 16,60 17,20
Kiene's Suik. ' 1510,00 1515,00
KBB 87,80 87,90
Kon.Sphinx 130,00 130,00
Koppelpoort H. 335,00 335,00
Krasnapolsky 216,00 216,00
Landré & Gl. 58,20 57,70
Macintosh 51,30 50,70
Maxwell Petr. 720,00 725,00
Medicopharma 77,50 78,70
Melia Int. 6,50 6,50
MHVAmsterdam ' 20,20 20,20
Moeara Enim 1260,00 1270,00
M.Enim 08-eert 16400,00 16500,00
Moolen en Co 32,80 32,50
Mulder Bosk. 77,80 77,80
Multihouse 10,40 10,40
Mynbouwk. W. 436,00 436,00
Naeff . 250,00

.NAGRON 50,00 50,00
NIB 612,00 611,00
NBM-Amstelland 20,60 20,50
NEDAP 384,00 385,00
NKF Hold.cert. 360,00 364,00
Ned.Part.Mij 40,40 40,40
Ned.Springst 10895,00 10895,00
Norit 975,00 b 980,00
Nutricia gb 75,00 75,00
Nutricia vb 79,60 79,50
Oldelft Groepc 176,00 180,00b
Omnium Europe 15,90 15,90
OrcoBank c. 71,10 71,30
OTRA 147,70 147,50
Palthe 90,80 89,80
Pirelli Tyre 50,70 50,00
Polynorm 115,00 115,00
Porcel. Fles 172,00 b 172,00b
Ravast 50,40 50,30
Reesink 78,50 78,50
Riva 61,00 61,00
Riva (eert.) 61,00 61,00
Samas Groep 69,70 69,00
SandersBeh. 110,00 109,90
Sarakreek 30,70 30,90
Schuitema 1580,00 1580,00
Schuttersv. 159,50 162,00
Smit Intern. 53,00 48,00
Stßankiers c. 25,60 25,70f
Stad Rotterdam 172,00 172,50
Telegraaf De 458,50 460,50
Text.Twenthe 325,00 b 345,00b
Tulip Comp. 54,40 53,50
Tw.Kabel Hold 153,00 153,00
Übbink 102,00e 103,00
Union Fiets. 19,50 19,10
Ver.Glasfabr. 346,00 348,00
Verto 65,00 65,20
VolkerStev. - 64,20 64,00
Volmac Softw. 57,10 56,80
Vredestein 17,00 17,00
VRG-Groep 68,00 68,50
Wegener Tyl 194,00 194,00
West Invest 28,00 28,00
Wolters Kluwer 180,00 180,00
Wyers 47,50 48,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,50 38,30
ABN AandX 79,20 79,20
ABNBeleg.f. 59,80 60,20
ALBEFO 53,90 53,90
AldollarßFs 21,30 21,30
Alg.Fondsenb. 247,50 247,50
Alliance Fd 13,50 13,50
Amba 50,00
AmericaFund " 342,00 342,00
AmroA.iiiF. 93,20 93,20
Amro Neth.F. 80,80 80,40
Amro Eur.F. 77,40 77,20
Amro Obl.Gr. 154,50 154,50
Amvabel 97,30 96,80
AsianTigersFd 64,80 64,90
Bemco Austr. 68,00 68,00
Berendaal 126,00 125,90
Bever Belegg. 26,50 26,50
BOGAMIJ 112,00 112,00
Buizerdlaan 42,80 42,80
Delta Lloyd 43,90 44,30
DP Am. Gr.F. 25,60 25,70
Dp Energy.Res. 41,10
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 66,00 66,20
Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass.Tr. 8,40 8,40
EOEDuStInF. 329,00 329,00
EurGrFund 63,40 63,90
Hend.Eur.Gr.F. 224,50 224,00
Henderson Spirit 78,40 78,00
Holland Fund 80,40 80,00
Holl.Obl.Fonds 124,70 124,70
HollPacF. 118,40 118,60
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 45,10 45,50
Intereff.Warr. 343,50 345,20
JapanFund 37,50 37,50
MX Int.Vent. 60,50 60,50
Nat.Res.Fund 1630,00 1620,00
NMB Dutch Fund 40,00 40,10
NMBOblig.F. 35,20 35,20
NMBRente F. 104,10 104,10
NMB Vast Goed 38,60 38,60
Obam, Belegg. 234,00 233,80
OAMFRentef. 14,20 14,20

" Orcur.Ned.p. 49,80 49,80
Pac.Prop.Sec.f. 50,80 50,80
PiersonRente 101,00 100,90
Prosp.lnt.High.lnc. 9,20
Rabo Obl.inv.f. 76,10 76,10
Rabo Obl.div.f. 51,20 51,20
Rentalent Bel. 137,60 137,60
Rentotaal NV 31,60 31,60
Rolinco cum.p 101,00 101,00
Sci/Tech 18,20 18,60
TechnologyF. 20,90 20,90
Tokyo Pac. H. 248,00 248,00
Trans Eur.F. 83,90" 83,80
TranspacF. 560,00 560,00
Uni-Invest 118,00 118,00
Unico Inv.F. 86,90 87,10
Unifonds 33,20 33,00
VWN 58,30 58,30
VastNed 122,50 122,60
VentureF.N. 47,00 46,50
VIBNV 89,00 89,20
WBO Int. 80,00 80,00
WereldhaveNV 211,00 211,00

Buitenlandse obligaties
83AEEG84(1) 102,80 102,80
3% EngWarL 35,30 35,30
53A EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 38,30 38,00
Amer. Brands 74,00 73,00
Amer. Expres 35,30 35,80
Am.Tel.fc Tel. 1 | 40,10 40,50
Ameritech 60,00 60,70

Amprovest Cap. 115,00 115,00
Amprovest Ine. 218,00 218,00
ASARCO Ine. 34,20 34,80
Atl. Richf. 106.00 104,75
BAT Industr. 8,00 8,10
Bell AÜantic 96,00 96,70
BellCanEnterpr 40,80 40,80
Bell Res.Adlr 0,98 0,98
Bell South 51,80 52,10
BET Public 3,00
Bethl. Steel 21,30 21,30
Boeing Comp. 55,50 55,80
Chevron Corp. 58,75
Chrysler 26,00 25,80
Citicorp. 32,00 30,60
Colgate-Palm. 58,90 58,25
Comm. Edison 38,00 37,25
Comp.Gen.El. 470,00
Control Data 18,00 18,00
Dai-IchiYen 3520,00 3500,00
Dow Chemical 100,40 101,00
Du Pont 119,20
Eastman Kodak 48,70 48,10
Elders IXL 3,00
Euroact.'Zw.fr. 188,00 188,00
Exxon Corp. 44,50 44,50
FirstPaclnt 0,60
Fluor Corp. 35,50
Ford Motor 52,00 52,10
Gen. Electric 55,50 56,00
Gen. Motors 48,50 48,50
Gillette 45,00 44,30
Goodyear 56,00 56,00
Grace&Co. 37,40
Honeywell 85,25 83,00
Int.Bus.Mach. 115,30 116,10
Internilavor 66,75
Intern. Paper 55,35 55,35
ITT Corp. 61,00 60,30
K.Benson® 4950,00 4950,00
Litton Ind. 93,50 92,75
Lockheed 48,50 48,00
Minnesota Mining 74,50 74,00
Mobil OU 57,70 57,00
News Corp Auss 16,20 16,00
Nynex 79,00 79,00
Occ.Petr.Corp 29,40 29,25
Pac. Telesis 44,80 45,00
P.&O.® 7,00 7,00
Pepsico 56,70 56,30
Philip Morris C. 157,30 157,30
PhiU. Petr. 27,00 26,60
Polaroid 45,20 44,60
Privatb Dkr 304,90 300,90
Quaker Oats 63,50
St.GobinFfr 705,00 460,00 a
Saralee 59,00
Schlumberger 42,75 42,50
Sears Roebuck 44,20 44,20
Sony(yen) 35,00 34,50
Southw. Bell 53,60 53,50
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 46,60 46,20
Texaco 51,00 50,80
Texas Instr. 40,10 39,80
The Coastal C. - 41,25
T.I.PEur. 1,76 1,78
Toshiba Corp. 1260,00 12bU,UU
Union Carbide 30,60
Union Pacific 76,00 75,50
Unisys ' 20,80 20,60
USX Corp 33,60 33,50
USWest 69,00 68,30
Warner Lamb. 109,40 104,80
Westinghouse 66,20 67,10
Woölworth 68,20 64,70
Xerox Corp. 66,00 65,50

Certificaten buitenland
AMAXInc. ■■ 59,00 58,00
Am. Home Prod. 220,50
ATTNedam 87,00 88,00
ASARCO Ine. 68,50
AU. Richf. 232,50 232,00
Boeing Corp. 125,00 122,00'

Can. Pacific 47,00 46,50
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 56,00 55,00
Citicorp. 69,00 68,00
Colgate-Palm. 130,00 130,00
Control Data 35,00 34,50
Dow Chemical 220,00 221,00
Eastman Kodak 104,50 105,00
Exxon Corp. 98,00 98,50
Fluor Corp. 77,50
Gen. Electric 120,00 121,60
Gen. Motors 105,00 105,60
Giüette 99,00 98,00
Goodyear 124,00 124,00
Inco 72,50 72,50
1.8.M. 252,00 254,00
Int. Flavors 147,50
ITT Corp. 134,00 133,00
Kroger 39,00 39,00
Lockheed 107,00 105,00
Merck & Co. 157,50 155,00
Minn. Min. 164,00 164,00
Pepsi Co. 125,50 125,50
Phiüp Morris C. 350,00 348,00
PhiU. Petr. 59,25 57,70
Polaroid 93,50 92,50
Procter & G. 281,00
Quaker Oats 136,50
Schlumberger 93,20 92,50
Sears Roebuck 96,00 97,00
Shell Canada 77,00 74,50
Tandy Corp. 101,00 101,00
Texas Instr. 87,00 86,50
Union Pacific 168,00 166,00
Unisys Corp 43,50 44,00
USX Corp 74,00 73,00
Varity Corp 3,95
Westinghouse 146,00, 149,50
Woölworth 151,00 '146,50
Xerox Corp. 140,00 139,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 666,00 670,00
Dresdner B. 346,00 347,00
Hitachi (500) 1600,00
Hoechst 297,00 295,00
Mits.El.(soo) 1250.00
Nestlé 8400,00 8450,00
Siemens 600,00 601,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 28,50 27,50
Bredero eert. 26,00 a 24,50
11 Bredero 25,00 24,00

LTVCorp. 1,90 1,90
5 Nederh. 68-78 25,00 25,00
RSV. eert 1,51 1,50e
7%RSV 69 84,50 84,00

Parallelmarkt
Alanheri 29,00 28,50
Berghuizer 49,00 50,20
Besouw Van e. 54,00 54,20
CBI Barin Oce. yen 1900,00 1910,00
Comm.Obl.F.l 101,30 101,30
Comm.Obl.F.2 101,40 101,30
Comm.Obl.F.3 101,50 101,40
De Drie Electr. 37,90 38,00
Dico Intern. 125,00 125,00
DOCdata 25,20 25,20
Ehco-KLM Kl. 37,50 39,20
E&L Belegg.l 79,60 79,20
E&LBelegg.2 78,10 ' 77,80
E&L Belegg.3 77,40 77,20
Geld.Pap.c. 75,00 74,00
Gouda Vuurv c 104,00 105,80
Groenendijk 38,00 37,80
Grontrmj c. 204,00 200,00
Hes Beheer 239,80 237,80.
Highl.Devel. 14,70

Homburg eert 4,40 4,30
Infotheek Gr 29,50 29,70
Interview Eur. 8,70 8,60
Inv. Mij Ned. 60,00 62,00
Kuehne+Heitz 44,00 45,00 a
LCI Comp.Gr. 68,00 72,00
Melle 303,00 302,00
Nedschroef 126,50 127,00
Neways Elec. 12,60 12,80
NOG BeLfonds 31,10
Pie Med. 12,50 12,40 f
Poolgarant 10,60 10,65
Simac Tech. 20,00 21,20
Text Lite 6,10 6,10
VerkadeKon. 269,00 270,50
VHS Onr. Goed 19,40 19,10
Weweler 140,50 141,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. . sjf.

Akzo c okt 150,00 383 2,30 2,10b
d/(l c scp 220,00 649 2,20 b 4,70b
d/fl c scp 225,00 1443 0,30 0,30b
d/n c okt 225,00 275 2,50 3,70
d/H p scp 220,00 468 0,30 0,05acoc c scp 300,00 1047 16,50 15,50
coc c scp 305,00 1032 11,50 10,50a
coc c scp 310,00 1118 6,50 5,20b
coc c scp 315,00 1611 2,30 0,50acoc c scp 320,00 1402 0,40 0,10
coc c okt 315,00 414 7,80 7,80
coc c okt 320,00 815 5,50 5,20a
coc c okt 325,00 281 3,50 3,50
coc p scp 310,00 352 0,20 0,10
coc p scp 315,00 1149 0,90 0,10
coc p scp 320,00 883 4,70 4,80
coc p scp 325,00 1611 9,20 9,50b
coc p scp 330,00 413 13,90 14,80
coc p okt 310,00 311 3,70 330
coc p okt 315,00 1053 5,50 4,90
coc p okt 320,00 363 7,70 7,10
coc p okt 325,00 376 11,00 10,50
gist c okt 35,00 277 2,10 1,90
gist c jan 40,00 360 1,70 1,70
hoog c okt 90,00 772 7,00 7,70ahoog c okt 95,00 603 4,00 a 4,20
hoog c okt 100,00 781 2,20 2,40a
hoog p okt 95,00 272 4,00 b 3,60i
kim c okt 55,00 413 1,90 1,60
kim c 092 55,00 327 11,30a 11,90a
natn c jan 75,00 320 2,90 3,00
phil c okt 40,00 327 5,60 6,30
phil c okt 45,00 546 1,80 2,20
phil c jan 45,00 992 3,60 3,90
phil c jan 50,00 841 1,70 1,80
phil c apr 50,00 278 2,70 2,90
phil . c 092 55,00 539 6,50 6,50
phil c 093 30,00 409 20,00 20,50
oüe c okt 120,00 318 33,00 a 33,00
olie c okt 140,00 1638 12,70 13,00
olie c okt 150,00 1512 3,50 3,60
olie c okt 160,00 1116 0,80 1,00
olie c jan 130,00 355 24,00 a 23,00
olie c jan 140,00 .598 13,50 13,70
oüe c jan 150,00 658 7,30 7,30
oüe c jan 160,00 346 3,00 b 3,30
oüe c 091 105,00 919 48,50 49,00
oüe c 092 135,00 1560 29,50 32,00
unil c okt 160,00 468 2,50 3,00

economie

Economische groei op ongeveer 3 procent geraamd

GATT voorziet weer
groei wereldhandel

Van onze redactie economie
PEN HAAG- Wat minder uitbundig dan in 1988, maar ook dit
i ar weer een zeer respectabele groei van produktie en wereld-
"andel. Dat verwacht het secretariaat van de GATT over 1989

’> net gisteren gepubliceerde jaaroverzicht. Volgens de econo-
i?en van het Geneefse bureau van het General Agreement onanffs and Trade zal er in dehele wereld dit jaar3 a 3,5 procenteer geproduceerd worden dan een jaar eerder.

De internationale handelzal met on-
geveer 7 procent in waarde stijgen.
Voor wat de geïndustrialiseerde lan-
den betreft zal deze lichte groeiver-
traging na het recordjaar 1988 met
respectievelijk 5 en 8,5 procent
groei meer in de VS dan in Europa
en Japan te merken zijn.

Resultaat sector
textiel drukt

winst Nijverdal

ALMELO -De winst
van Nijverdal-Ten
Cate is gedrukt door
tegenvallende resul-
taten in enkele secto-
ren van de kernacti-
viteit textiel, vooral
in de vrije tijdskle-
ding en de bedmode..
De nettowinst steeg
in het eerste halfjaar
met 15 procent, van
21,2 miljoen gulden
in 1988 tot 24,3 mil-
joen. De verkoop
van het meerder-
heidsbelang (62 pro-
cent) in de Zuidafri-
kaanse Mooi River
Textiles leverde een
buitengewone bate
van 7,1 miljoen op.
Vorig jaar was de
buitengewone bate
2,8 miljoen. De direc-
tie verwacht over het
gehele jaareen lichte
stijgingvan de netto-

winst (37 miljoen in
1988).

De omzet is met 2,5
procent gegroeid tot
340,8 miljoen. Ook
de verkopen zijn
beïnvloed door de
verkoop van Mooi
River, evenals het
bedrijfsresultaat dat
daalde van 16,4 mil-
joen tot 12,0 miljoen.
Het aantal perso-
neelsleden daalde
van 3987 eind juni
1988 tot 2886, in Ne-
derland van 2306 tot
2208.

Het resultaat werd
positief beïnvloed
door een voortgaan-
de groei van omzet
en winst in de kern-
activiteit kunststof-
fen en hogere win-
sten bij de deelne-
mingen. Voor derest
van het jaar rekent
de directie op een
voortzetting van de
goede resultaten in
de sector kunststof-
fen. De textielsector
krijgt te maken met
aanzienlijke stijgin-
gen van de grónd-
stófprijzen.

ABN optimistisch
over groei verkoop
software-pakketten
AMSTERDAM - De compu-
terdienstverlening (software)
zal in ons land in de komende
jaren nog een respectabele
groei vertonen, zij het minder
dan in de turbulente jaren
tachtig. Aan deze dienstverle-
ning werd vorig jaar 5,3 mil-
jard uitgegeven. Volgens
schattingen zal in de komende
tijd een stijging van ruim 16
procent per jaar plaatsvinden
tot 11,3 miljard in 1993. Dit
staat in een brancheschets die
de ABN heeft uitgegeven.
De sterkste groei zal optreden in de
levering van standaard software-
pakketten, die relatief goedkoop en
snel leverbaar zijn. Verwacht wordt
dat hun aandeel in de totale compu-
terdienstverlening zal stijgenvan 36
procent in 1987 tot 48 procent in
1993, aldus de ABN-studie.
Het aandeel van de sector software-
dienstverlening zal daarentegen da-
len. De maatwerk-projecten worden
wel groter en ingewikkelder, omdat
de opdrachtgevers kiezen voor een
integrale automatisering van het be-
drijfsproces en niet meer voor auto-
matisering van deelprocessen.
De concurrentie op de markt zal de
komende jaren groter worden. Ap-
paratenleveranciers zullenzich erop
begeven door het aangaan van sa-
menwerkingsverbanden met pro-
grammatuurbedrijven. Daarnaast
trachten accountantskantoren en
organisatiebureaus er hun positie te
verstevigen.
Om hun positie te behouden zullen
de bureaus zich moeten specialise-
ren. De veelal kleine tot zeer kleine
bureaus zullen aan schaalvergroting

moeten doen. Er komen fusies en
overnemingen, ook over de gren-
zen.

'Dienstplichtige
jongeren uit

EG beschermen
tegen ontslag'

DEN HAAG - Jongeren uit andere
EG-landen en Turkije, die in hun
eigen land in dienst moeten, moeten
ontslagbescherming krijgen, net als
Nederlandse dienstplichtigen. Dat
is de unanieme mening van de So-
ciaal-Economische Raad (SER). De
werkgeversorganisaties vinden ech-
ter dat voor jongerenuit andere lan-
den geen speciale regeling moet ko-
men.
Volgens prof. drs J. Weitenberg van
de christelijke werkgeversorganisa-
tie NCW zal algehele ontslagbe-
scherming te veel onzekerheid voor
de werkgevers meebrengen. De in-
dividuele werkgever is immers niet
op de hoogte van alle dienstplich-
tregelingen uit de hele wereld.
Zowel de FNV-vice-voorzitster Ka-
rin Adelmund alsKroonlid mr I. As-
scher-Vonk stelden dat een derge-
lijk onderscheid tussen verschillen-
de groepen buitenlandse jongeren
juridisch niet mogelijk is. Volgens
Adelmund zou uitvoering van het
SER-advies in deze vorm uiteinde-
lijk tot processen bij het Europese
Hofleiden. Ze pleitten daarom voor
onvoorwaardelijke ontslagbescher-
ming voor alle dienstplichtigen.

" De Britse EMI gaat in zijn com-
plex in Uden een nieuwe fabriek
voor compact dises vestigen. De
produktie van de fabriek, 15 tot 18
miljoen stuks per jaar met een uit-
breidingsmogelijkheid tot 30 mil-
joen, is bestemd voor het vasteland
van Europa. EMI heeft al dergelijke
fabrieken in Engeland en de VS en
is via een joint-venture met Toshiba
betrokken bij een fabriek in Japan.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 15-9-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 25.510-/26.010,
vorige ’ 25.450/25.950, bewerkt ver-
koop ’ 27.610, vorige ’ 27.550 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 330-/400, vori-
ge ’ 300-/ 400; bewerkt verkoop ’ 440
laten, vorige ’ 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,17 2,29
Brits pond 3,33 3,58
Can. dollar 1,82 1,94
Duitse markUOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,66 1,78
Jap. yen (10.000) 148,50 153,50
Ital. lire. (10.000) 15,00 16,40
Belg. frank (100) 5,22 5,52
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,10 34,60
Zwits. Fr (100) 128,25 132,75
Zweedse kr. (100) 32,10 34,60
Noorse kr. (100) 29,65 32,15
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(100) 15,70 16,30
Spaanse pes.( 100) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,25 51,25
Joeg. dinar (100) 0,002 0,010

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,22625-22825
Brits pond 3,4625-4675
Duitse mark 112,680-730
Franse franc 33,385-435
Belg. franc 5,3855-3905
Zwits. franc 130,495-545
Japanse yen 151,490-590
Ital. lire 15,685-735
Zweedse kroon 33,410-33,460
Deense kroon 28,985-29,035
Noorse kroon 30,970-31,020
Canad. dollar 1,87675-87925
Oost. schill 16,0030-0130
lers pond 3,0020-3,0120
Spaanse pes 1,8010-8110
Gr. drachme 1,2550-3550
Austr.dollar 1,7175-7275
Hongk.dollar 28,35-28,60
Nieuwz.doUar 1,3050-3150
Antill.gulden 1,2350-2650
Surin. gulden 1,2350-2750
Saudische rial 59,25-59,50
Ecu gulden 2,3365-3415

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 209,00 209,50
id excl.kon.olie 201,40 201,90
internationals 211,60 212,40
lokale ondernem. 208,00 208,10
id financieel 153,00 153,40
id niet-financ. 262,70 262,40
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 269,80 270,30
id excl.kon.olie 249,50 250,10
internationals 280,90 282,00
lokale ondernem. 257,20 257,20id financieel 199,20 199,80
id niet-financ. 313,80 313,40
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 195,50 195,50
intemation 198,50 199,80
lokaal 194,90 194,70
fin.instell 162,50 162,70
alg. banken 156,30 156,30
verzekering 167,80 168,20
niet-financ 205,40 205,20
industrie 196,10 195,90
transp/opsl 237,20 235,30

" Demonstranten lagen gisteren op straat voor de
beurs in New Vork om te protesteren tegen de pittige
prijzen die moeten worden betaald voor het Aids-be-
handelingsmiddel AZT. Het protest was georgani-
seerd door een homo-belangenvereniging.

a=laten g=bieden+ex-div.
b=bieden h=laten+ex-diw.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
Ngedaan+iaten sk=slotkoers gisteiïii

Aids-protest bij beurs
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Landbouw

Te koop
Pachtvrij bouwland plm. 6
ha. Übachsberg. Zeer ge-
schikt voor fruitaanplant.

evt. met bouwkavel.
J.E. van Oppen 8.V., Rent-

meesterskantoor, St.
Rochusstr. 8, 6241 CD,
Bunde. Tel. 043-641271

Te h. gevr. LANDBOUW-
GROND Br.o.nr. B-1766,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Voor al uw KERSTBOOM-
PLANTEN. Rompelberg
Bunde, tel. 043-645365.
MAÏS INKUILEN? Ergert u
zich in de zomer aan broei in
de mais? Kuil dan in met
Topform, de veilige, vloei-
bare broeiremmer van
Barenbrug. Vraag uw
leverancier of loonwerker
om meer informatie.
Plm. 2 hectare MAIS te koop
gevr. 04459-1581.
Voor het hakselen of maai-
dorsen van Uw mais, tegen
aantrekkelijke prijs. Tevens
8 ha. snijmais te koop. F.
JEURISSEN. 04499-2851.
Beperk uw verliezen: Doe
aard. persvezels over de kuil
FOURAGESPRODUKTEN
Sjaak Vaassen 04450-3452

Auto's

Alfa
Tek. Alfa GIULIETTA 1.6, t.
83. Dr. Schaepmanstr. 12,

Brunssum. Tel. 045-255304
Te koop opknappers Alfa
GIULIETTA, bwj. '78; Re-
nault 4 bwj. '82, t.e.a.b. Tel.
045-214169.
AL.FA 33 1.5, 8-'B4, Alfa
rood, vele extra's, zeer mooi

’ 9.250,-. Tel. 043-431728.
Tek. ALFA SUD 1,5 Tl, bwj.
'80, APK tot 6-90, i.z.g.st.,
’1.200,-, 045-314600.
ALFA Sud 1.3 SC bwj. '83,
geen roest, APK juli '90. Tel.
045-716928.

Audi
AUDI 100 GLSE, automaat
bwj. '81, in absolute nieuw
staat, koopje ’5.500,-. Info
04750-16296.
Te k. AUDI coupé, bwj. '82,
APK, i.z.g.st. Ransdalerstr.
139, Ransdaal (tot 17.00 u.)
AUDI 80, 1987, wit, als
nieuw, 43.000 km, vaste
pr. ’ 26.750,-, 045-752967
AUDI 80 coupé GT Quatro
mod. mcl. ANWB keur.rapp.
bwj. okt. '83 vr.pr.

’ 14.500,-. Tel. 045-740609
Te k. AUDI 80 diesel, bl.
metal., 4-drs, km. 47.000, 9
mnd oud, nog fabr.gar. I.v.m
vertrek. buitenl. van
’44.000,- voor ’31.000,-.
04404-2502.

BMW
BMW 1602. Let op! 1973,
zeer mooi en goed, APK 05-
-'9O, voor liefhebber slechts
’4.500,-. Tel. 045-726175
Weg. OMST. te k. BMW
316i, juli '89, blauw metall.,
get. gl., schuif.k. dak, br.
bnd., vol fabr. gar., nw.pr.
’44.000,-, vr.pr. ’38.000,-.
Tel. 045-457694.
Te k. z. mooie BMW 320-b,
100% 0.k., schuif/kanteldak,
get. glas, APK 8-'9O, bwj.
'81, mr. mog., spoilers, br.
banden, pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-243638.
BMW 323i, nw. mod., rood,
bwj. '83, veel extra's, vr.pr.
’19.500,-. 045-415460.
Te k. BMW 320, 6 type '82,
zilver grijs met., APK gek.
Gave auto, div. extra's, pr.
’5.950,-, 04490-14855.
BMW 316 (1800CC) 4-drs,
nw. model, bwj. april '84,
bordeaux rood, get. glas,
km.st. 82.000, i.z.g.st., iede-
re keuring mog. Lambertus-
str 14 Brunssum Op de Vos.
Te k. weg. omst. BMW 316,
bwj. '84. Tel. 045-258416.
BMW 525i, bwj. '84, veel ex-
tra's, d. blauw, sch/kanteld.
Baakhoverweg 21, Susteren
B.M.W. 318i, 1984, d.groen,
4 deurs, rad., el., sp. nieuwe
banden, uitlaat, i.z.g.st.
Spoedprijs ’13.850,-. Tel.
04750-22700
Te k. BMW 525, 6 cyl., bwj.
'80, stuur/rembekr. nw. ge-
spoten, antraciet, nw. rem-
men en banden, nw. kop-
pak. set r/c, 100% in orde,
ied. keur. toegest. pr.n.o.t.k.,
tel. 04406-14463.
Weg. omst. te k. mooie
BMW 318i, dcc '81,

’ 5.750,-. Tel. 045-723076.
BMW 315 bwj.'B2, APK 6-
90, sportv., nw. band., spoi-
lers, enz. Vr.pr. ’ 4.750,-.
Rumpenerstr. 116, Bruns-
süm tot 17 uur.
Te k. BMW 520 i '83, uit-
bouw, verlaagd enz. i.z.g.st.
’10.750,-, mr. 045-316940.
BMW 316 i.g.st, bwj. '80,
APK juli '90. Tel. 04498-
-52850.
Te k. gevr. motor voor BMW
525 v.a. 1981, tel. 045-
-2T2266.
Te k. BMW 320/6, bwj.'Bo,
i.z.g.st., APK 6-'9O. Tel.
045-215966.
BMW 528i, APK 8-'9O aut.
stuurbekr. stereo-install.
gasinstall. veel ace.

’ 4.950,-. 045-458944.
BMW 320, '77, autom., i.z.g.
st, APK sept. '90, alu. BBS
sportvelg., vr.pr. plm.
’2.000,-. Tel. 04455-1626.
Te koop BMW 320 6 cyl.
bwj. '81, gas, kl. blauwmet. i.
pr.st. div. ace. vr.pr.

’ 7.750,-. mr. kl. auto mog.
Tel. 045-459440.

Te k. BMW 320 6 cyl., bwj.
'80, in absol. nw. st., div. ex-
tra's, mr. mog., pr. ’ 3.950,-.
Tel. 045-726008.

Te k. CITROEN GSA, 5
versn. bwj. '81, gerevis.
motor ’ 2.000,-. kl. wit. Tel.
045-726707.
Nieuw CITROEN BK 19 GTI
(nov. '87), rood, elec, getin-
te ramen, centr. vergrend.,
stereo, sportvelgen, 22.000
km, met gar. 045-741184
Te k. CITROEN Axen, bwj.
'86, kl. wit, pr. ’ 6.500,- tel.
045-220069.

Daihatsu
Te k. Daihatsu CHARADE
turbo, 1985, plm. 50.000km,
kl. wit, jub. uitv., pr.

’ 7.750,-. Tel. 04490-25693
Daihatsu CHARADE turbo
diesel, bwj. '85, km.st.
50.000, 1e eig., vr.pr.
’8.750,-. Tel. 04492-3582.

Fiat
Te k. FIAT bus 2500 diesel,
13 pers., ideaal voor om-
bouw als camper, bwj. '85.
pr. ’ 8.500,-. Te bevr. telef.
na 19.00 uur 04490-20899.
Te k. Fiat IBIZA 1.5 GLX,
aug. '87, 40.000 km, wit,
veel extra's en LPG, i.nw.st.
Tel. 045-215584.
Te koop FIAT X 11.9 targa
'76, APK 6-'9O, carr. is werk
aan, mot. en mech. 100%,
liefhebber auto. Alleen ser.
geg. pr.n.o.t.k. 045-417042.
FIAT 500 R, kl. geel, bwj.
'76, i.z.g.st, APK 3-'9O,
’2.975,-. 04490-11310.
Te k. FIAT 127, zwart, APK
tot 2-'9O, pr. n.o.t.k. Tel.
045-417222.
Te k. FIAT Panda 34, bwj.
'85, 70.000 km, i.z.g.st.,

’ 5.000,-. Tel. 045-315215.
Fiat PANDA 1000 CL, bwj.
'86, i.z.g.st. pr. ’7.250,-.
04754-85019.
Fiat RITMO 60 CL 84, APK
8-'9O, ’5.250,-. Kissel 46
A, Heerlen. 045-723142.
Te k. Fiat PANDA, bwj. '85,
45.000 km. Valkenburger-
weg 44, Voerendaal.

Te k. Ford FIËSTA 1.1. L,
bwj. '85 m. trekh., km.st.
49.000, Mezenstr. 41, Ge-
leen, tel. 04490-50725.
Te k. FORD LTD 1971 cab-
riolet, airco, i.z.g.st. Kissel 5,
Heerlen.
Uitzonderlijk mooie FORD
Escort 1600 L, bwj. '85, s-
bak, antraciet grijs,

’ 10.400,-. 04490-24937.
Ford FIËSTA 11L, BWJ. '81,
i.nw.st., nw. banden, APK 9-
90, kl. grijsmet., 1e lak, 1e
eig., 90.000 km, ’3.950,-.
Rdr. Hoenstr. 181, Hoensbr.
Ford FIËSTA 11S festival,
bwj. '83, 1e eig., 70.000 km,
i.nw.st., kl. blauw, met APK
9-'9O, ’ 6.500,-. Rdr. Hoen-
str. 181, Hoensbroek.
In.s.v.nw. Ford SIERRA
2.0Lautmaat en overdrive,
m.'B6, ’ 12.750,-.
04490-14427.
Ford SCORPIO 2.0 CL, bwj.
'85, kl. wit, APK tot 9-'9O, i.z.
g.St. 045-256947.
Te koop Ford ESCORT
XR3, bwj. '81, met vele ex-
tra's, vr.pr. ’8.750,-. 045-
-258286.
Te koop Ford TAUNUS
1600 Bravo, bwj. '81, APK
9-'9O, i.z.g.st. Pr.n.o.t.k. Tel.
045-213891.
Te k. opkn. Ford TAUNUS
16, alum. velg., '78, vr.pr.
’500,-. 045-311506
Koopje Ford CAPRI 2 Itr. 6
cil. m. '80, APK tot 4-9-'9O.
Tel. 045-218875.
TAUNUS 1.6 L, '78, APK 4-
90, I. schade, ’650,-.
Demstr. 26, Hoensbroek.
Te k. FORD Granada 2 Itr.,
bwj. '82, ruime auto, APK B-
'9o, pr.n.o.tk. 045-711545.
Te k. Ford ESCORT 1,3,'
bwj. '81 m. radio, cass. en
trekh., 5 drs. APK 5-'9O. Vr.
pr. ’ 5.300,-. 045-460805.

Ford ESCORT 1.6 Diesel s-
drs., 5 versn. 100% in orde,
met APK, bwj. aug. 1984 pr.

’ 8.750,-. Tel. 045-740915.

Te k. Ford SIERRA 2.3 D
stationcar, bwj. 4-'B6, km.st.
120.000, vr.pr. ’ 16.500,-
-04492-5453.

Ford SIËRRA 2.0 Laser 3-
drs. 5-bak bwj. '85, verk. in
abs. nw.st, pas gekeurd,
div. access., apart m.

’ 10.950,-. Info 045-225201

Te k. Ford TAUNUS 1300
APK 4-'9O ’1.350,-. Tel.
045-318619.

Ford FIËSTA '78, APK 4-
90, kl. zilvermet., pr.

’ 2.000,-. Tel. 04490-72242
Ford ESCORT 1300 Bravo,
bwj. '83, i.z.g.st. ’7.250,-.
Tel. 04490-23318.
Tek. FORD Escort Laser, s-
gang, bwj. '84, 5-drs., APK,
1e eig., vr.pr. ’8.500,-, mr.
mog. Tel. 045-227068.
Tek. Ford FIËSTA, bwj. '78,
met 1100 motor, APK tot 24-
-10-'9O. Tel. 045-451081.

Honda
Honda CIVIC bwj. '80, APK
3-drs. ’1.850,-, tel. 045-
-720951.
l.st.v.nw. HONDA Civic 1.3,
12 klepper, nw. mod. '85,
5-bak enz. ’9.750,-. Tel.
04490-13467.
Te k. HONDA Civic 1300 S,
bwj. '80, 5-versn., trekh., i.g.
st., vr.pr. ’2.750,-. Tel.
045-352120.
Te k. HONDA Accord 2-drs.
Hatchback, bwj. 10-'Bl, km.
st. 45.000, APK, pr.

’ 3.500,-. Tel. 04490-22689
Te k. Honda PRELUDE 1.8
EX, autom. 12 valve, '85,
56.000 km., o.a. stuurbekr.,
’19.500,-. 045-727168.
Te k. HONDA Civic i.z.g.st.,
bwj. '78, met nw. APK, vr.pr.

’ 1.250,-. 045-728386.

HONDA Prelude '800 au-
tom., vr.pr. ’3.250,-. Tel.
045-222198.
Te koop Honda PRELUDE,
bwj. '80, i.z.g.st., pr.

’ 3.750,-. Tel. 045-228332.
Te k. HONDA Prelude 1.8
EX, bwj. '85, div. extra's,
vr.pr. ’13.250,-, lichte
schade. 04490-79120.
Te k. Honda CIVIC 5 speed
bwj. '81, APK '90, i.z.g.st.
sunroof. Tel. 045-257871.
Honda PRELUDE 1.8 EX
'84, 12 Valve, 70.000 km. in
nwst. pr.n.o.t.k. 045-458944
Te k. HONDA Civic i.z.g.st.,
APK gek., bwj. eind '78, vr.
pr. ’ 950,-. 04754-86801.
Honda CIVIC 1200 i.z.g.st.,
APK 7-'9O, vr.pr. ’ 1.275,-.
Pricksteenweg 98 Kerkrade.

Jeep

NECAFJeepM3BAI,bwj.
'52, ’ 5.500,-. 04450-3384.
Te koop of te ruil Ford Sierra
5-drs. 2300 CL diesel, bwj.
'88, voor PATROL Pajero of
Toyota Landcruiser. 04490-
-10999.
Te k. JEEP-RENEGADE CJ
7, hardtop 5-bak, aircon. bwj
'84; Jeep Renegade d.blauw
hardtop, '83; Jeep-Renega-
de CJ 7 br. metal. spec.
softtop '83; CJ 7 hardtop en
softtop gasinst. '78, Patrol
Turbo diesel 3,3 I. 11-'B7;
Autosport, 045-725507.

PATROL 4WD, 3.3 diesel
Van, div. extra's, bwj. '86,
’25.500,-. 04754-85019.
Voor liefhebber SUBARU
1800 GLS 4WD, m. '82, 3-
drs. ’5.250,-. 04490-10999

Land rover
"DE UIVER" B.V. 1x90"
County Turbo diesel '89;
1x90" Soft Top benzine '89;
2x110" Stawag diesel/benz.
'84; IxR.R. Voguc en airco
'87; 2xR.R. Vogue en airco
'86, Doenrade 04492/
1931-1398.

jg^n Grrrandioos!De^^^^^^^^^^^H
blijft in demaand! m\^l

Ga nu regelrecht naar deshowroom! / X.;j I
Wantbij deßenault-dealerblijft hetrazend interessant M^^Q**{

0 RENAULT / 1 vN-A
BMW 323i, t.'Bo, veel ace, i.
pr.st, kl. blauw, vr.pr.

’ 5.750,-. Tel. 0045-463936
BMW 325 i, 4-drs, bwj. '86,
in perf. st., 68.000 km.,
04498-57049.
BMW 5251, 5-bak. blauw-
met. schuifd. Abs. deurverg.
type '86. 04490-47737.
Voor de echte LIEFHEB-
BER, zeer snelle B.M.W.
535 i, bwj. '83, 235 PK, M.
getuned, M. uitlaat, M. on-
derstel, Bilstein schokbre-
kers 16 inch. lichtmet. vel-
gen met nw. 225 VR 16 ban-
den, boordcomputer, schuif/
kanteldak, Pioneer install.
met CD, 350 watt, elec. ra-
men en spiegels, afstands-
alarm, pr. ’24.500,-, alleen
ser. gegadigde. Tel. 045-
-251165 b.g.g. 272929.
Te k. BMW 320-6, bwj. '78,
trekh., lichtmet.velg., APK
mei '90, vr.pr. ’ 2.750,-. Tel.
045-310693.
BMW 316 bwj. '82, zeer veel
extra's. Tel. 04490-26923.
Te k. BMW 316 kl. wit, bwj.
'80, APK-gek. zeer mooi
met veel extr. 045-223357
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.

Citroen
Te k. CITROEN BK 16 RS,
nov. '83, n.'B4, APK 2-'9O,
pr. ’5.950,-. Tel. 045-
-459750.
Te k. CITROEN GSA combi
break club, '80, APK tot 6-
90. Vr.pr. ’750,-, Silstr. 16,
Sittard.
Te k. CITROEN CX 2400
Break, i.g.st., t.e.a.b., Tel.
kant. 043-663226. Thuis
04490-17305.
Wegens" overcompl. van
part. CITROEN AX 11 RE
rood, bwj. '88, km.st. 2.600,
’2,500,- onder nieuwprijs.
Inruil en financ. mog. Inf.
045-712158.
Te koop CITROEN CX 20
bwj. 6-'B3, APK 8-'9O, LPG,
el. ramen, cv., nw. banden,
5-bak, antrac.met. 1e eig.
Onderh.boekje aanw. vr.pr.

’ 5.500,-. Tel. 04750-
-30457.
Te koop CITROEN CX, bwj.
'81, ’1.800,-. Tel. 045-
-251855.
CITROEN GSA spec. '82,
90.000 km., trekh. nw. uitl.
nw. banden, APK 9-'9O, net-
te auto, ’2.150,-. Meelo-
venstr. 2A Brunssum t. 18 u.
Te k. 2 qy 6 CLUB bwj. '82
i.g.st. vr.pr. , ’ 1.900,-.
13.00-18.00 u. 04492-5366.

Te k. Fiat PANDA 750 CL,
bwj. '88; BMW E3O Hardge,
t.'B4, vele extra's. Tel.
04490-41712.
Fiat Uno 45, rood, bwj. 7-
87, ’ 12.900,-; Fiat Panda
750 L, wit, bwj. 4-'B7,
’9.450,-; Fiat Regata 85S,
groenmet., bwj. 4-'B7,
’16.500,-; Fiat Uno Van
(met ruiten), wit, bwj. 5-'B6,
’7.700,-. Bastiaans Auto-
bedrijf, Spoorsingel 50,
Heerlen. Tel. 045-724140.
Fiat RITMO 70 CL, bwj. '84,
echt bijzonder mooi,
’5.350,-, 04406-13137.
Fiat PANDA bwj.'B3, APK
gek., tel. 045-270224
Te k. FIAT Panda 750 CL
Fire, bwj. '87, zwart, km.st.
28.000, vr.pr. ’ 7.950,-,
moet weg. 045-273743.
Van Iste eigen., i.st.v.nw.,
zeer excl. FIAT Ritmo 70 S,
nw. mod. '86, 5-bak, electr.
ramen enz. ’7.950,-. Tel.
04490-15431.
Tek. FIATX I.9Targabwj.
'75 t.e.a.b. Tel. 045-444901.
Tek. Fiat PANDA 750 L, bwj
'86, kl. I.blauw, veel extra's,
vr.pr. ’8.500,-. Oude Kerk-
str. 84C, Heerlen/Schande-
len na 12.00 uur.

Ford
Te k. Ford SIERRA 1.6 bwj.
'84, vr.pr. ’11.000,-. Tel.
045-750655
Te k. Ford ESCORT 1.4
bravo bwj.'BB, blauw metall.
Tel. 045-322969
Te k. FORD Transit, bwj.
'88, APK 9-'9O, techn.
100%. Te bevr. Peterstr. 8,
Munstergeleen.
Tek. FORD Taunus, 1e eig.,
bwj. '81, opknapper. Eland-
str. 41, Heerlen.
Ford FIËSTA bwj.'B2, i.z.g.
st., te bevr. 045-217034
FORD Fiësta 1.1 luxe '80
deze zuinige sportieve auto
voor slechts ’ 3.750,-.
Garage Central Geleen
Rijksweg-Centrum 97.
Tek. Ford TAUNUS 1600 L,
bwj. '79, APK, zeer goed, vr.
pr. ’ 1.550,-. V. Rossumstr.
9 Hoensbroek. Tel. 045-
-213456.
Te koop Ford ESCORT he-
lemaal RS2OOO uitgev. met
wat werk. Pr. ’ 750,-. Tel.
04490-48922.
Te k. Ford FIËSTA 1100,
bwj. '87, km.st. 34.000, kl.
rood. Tel. 04498-52903.
Te koop Ford SIERRA sta-
tionc. '86, LPG, i.z.g.st. nw.
banden/uitlaat, sunroof,
’17.250,-. 04490-78258.
Ford ESCORT XR3 I, km.
40.000, 2V_ jr. oud, 100% in
orde. 045-462607, na 12 u.

Ford ESCORT 1.4 Bravo,
bwj. '88, 20.500 km.
’19.500,-. 045-316129.
Ford TRANSIT Diesel met
open laadbak '83, moet ge-
spoten, ’ 2.950,- excl.
BTW. Rockmart, Kissel 46A
Heerlen.
Te koop nieuwe Ford SIER-
RA sedan special 2L. m. ho-
ge korting. 045-352673.
ESCORT 16 CL, bwj. '86, mr
Golf mog. Evt. bijbet. mog.
Klingbemden 33 Brunssum.
Te k. Ford TAUNUS 16Ö0
GL, bwjr. '79, APK 9-'9O,
goud met. 1e eig. 63.000 km
trekhaak, grote beurt gehad,
in nw.st, geen roest, vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 043-436983.
Te k. i.st.v.nw. zwarte Ford
FIËSTA 1.1 Bravo bwj. okt.
'82, pr. ’ 4.750,-. St. Huber-
tuspln. 17 Heerlen-Heksen-
berg.Tel. 045-221550.
Ford SIËRRA 1.6 CL, nwste.
mod. '89, 52.000 km, LPG,
1e eig., schadevrij, kl. wit,
verk. splinternw., uiterste pr.

’ 18.900,-. Tel. 045-423265
Te k. Ford TAUNUS 2.0 Itr.
Ghia-uitv., lichtbruinmet.
bwj. '82, APK 5-'9O i.z.g.st,
vr.pr. ’ 4.750,-. 045-454816
Ford ESCORT 16 CL bwj.
'86, APK, 5-drs. kl. bor-
deauxrood, automaat, als
nw., mr. mog. 045-423332.
Ford SIËRRA 1.8 laser, '85,
XR4 spoiler, alu velg., ver-
stralers, zeer mooi. Tel.
04490-18224.
Sportieve ESCORT 1.3 L
'82, zeer mooi. Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Te k. Ford FIËSTA. bwj. '84.
Te bevr. Dr. Schaepmanstr.
21, Landgraaf 045-316419.
Ford FIËSTA 1100 luxe, bwj
'81, APK '90, vinyl dak, get.
glas, bijzonder mooi en i.z.g.
st. ’ 4.250,-. 045-259809.
Te koop Ford ESCORT 3,
bwj. '81, veel extra's, pr.n.o.
t.k. R. Visscherstr. 15 Heer-
len-Molenberg;
FORD Fiësta '87, type 1100,
3-drs., Katalys., 5-gang, mr.
mog., Iste eigenaar. Tel.
04498-54664.
Ford FIËSTA bwj. '79, sport,
orig. sunroof, met.grijs, ver-
keerd i.z.g.st, vr.pr.
’2.750,-. Donatusstr. 130
Nuth. 045-244311.
Te koop Ford ESCORT 1.1
Laser striping, wit, 5-bak,
bwj. '84, in nw.st. ’ 8.900,-.
Meidoomstr. 23 Geleen.
Te koop Ford ESCORT
1600, bwj. '78, APK. 04405-
-2954.
Zeer aparte Ford SIËRRA
KR 4i Cosworth 1983, alle
luxe ’ 15.500,- mr. mog.
Tel. 043-476675.

Lada
Koopje: Lada SAMARA
1300 de luxe, nov. '86, in
nieuw staat. Prijs ’8.900,-.
Info: 04750-21748.
LADA 1300 S '81, mooi,
APK aug. '90, ’1.250,-.
045-721684.
LADA Combi, LPG-onderb.
'85, ’ 2.800,-, topcond. Tel.
045-417122. 'Mazda
Te k. MAZDA 626 GLX 2.0
HB, bwj. '84, wit, APK, als
nw., vr.pr. ’ 9.900,-, moet
weg. Tel. 045-273743.
Te k. MAZDA 626 coupé
GLX, bwj. '87, kl. bl. met.,
veel extra's, spoileretc, nw.
pr. ’31.500,- nu ’20.750,-.
Tel. 045-212799.
MAZDA 323, t.'Bl, i.pr.st,
geen roest, APK 9-'9O,

’ 2.500,-. Rdr. Hoenstr.
181, Hoensbroek.
Te k. MAZDA 626 GL, i.z.g.
st., bwj. '79, pr. n.o.t.k. Tel.
045-313338, voor 12.00 uur
MAZDA 626 2 Itr. coupé, '79
goede en mooie auto,
’1.700,-. Tel. 04404-1317.
MAZDA 2200 E diesel bus,
verlengd, 6-pers., grijs kent.
'84 ’7.250,- excl. BTW.
Rockmart, Kissel 46A,
Heerlen. Tel. 045-723142.

Mazda Driessen Beek
Maastrichterlaan 22-26 Beek. Tel. 04490-71920.

Mazda 626 Hatchback 2.0 LX 5-bak '88; Mazda Hatchback
2.0 GLX 5-bak '87 en '88; Mazda Hatchback 2.0 LTD '87;
Mazda coupé 1600LX: Madza 626 2.0 L GLX autom. '85;
Mazda 626 Sedan 2.0 LX 5-bak '84; Mazda 626 Sedan 2.0

GLX 5-bak '86; Madza 323 Sedan 1300 '81, '82 en '87;
Mazda 323 1500 GLX, LTD '86; Mazda 323 HB 1300LX
'87; Mazda 323 ST Stationwagen '82; Opel Kadett 1300

LTD '87; Nissan Laurel 6cyl '82; Nissan Sunny Diesel 1700
'85; Nissan Micra 1000 met striping '84; Toyota Corolla
1300 '81; HondaAccord Airodeck 2.0 L '86; Honda Civic

1300 5-drs. '83; Volvo 340 DL '83; Volvo 340 Sedan 4-drs.
Special '87; VW Jetta 1600 In]. '81; Ford Escort 1300 '81.

Bovag Mazda Garantie. ANWB-keuring toegest.
MAZDA 626 GLX 2.0 coupé,
wit, zeer mooi, vr.pr.

’ 7.900,-. Tel. 045-316627.
Te k. MAZDA RX 7, bwj. '82,
zwartmet., spec. uitbouwset,
aircon., sportvelgen, pr.

’ 20.500,-. Te bevr. St. Bar-
barastr. 29, Heerlen-Pale-
mig. Tel. 045-721239.
Automaat MAZDA 323 1.3,
'81, sedan, APK 9-'9O, 4-drs
vr.pr. ’ 3.450,-. 045-319328
Te koop MAZDA 626 sedan
1.6, bwj. '79, APK 22-4-'9O.
Bel 045-444126.

Te k. MAZDA 323 kl. wit,
sportvelgen en spoiler, bwj.
'78, APK gek., i.z.g.st, vr.pr.

’ 1.250,-. 04490-20066.
MAZDA 323 autom., 3-drs.,
bwj. 1987, km.st. 48.000,
z.g.a.n., vraagprijs

’ 16.000,-, 04490-34026.

MAZDA 2.0 GLX HB '83,
autom. i.z.g.st. ’ 8.950,-.
Groenstr. 191 Landgraaf.
Te k. MAZDA 323, Sedan,
autom. 70.000 km., 8 jr oud,

’ 3.500,-. 045-453727.

Mercedes
MERCEDES 280E, kl. mo-
del, 150.000 km. schakelb.
m. trekh. en APK, i.z.g.st.,
vr.pr. ’6.900,-. Tel. 045-
-251579 b.g.g. 270434.

MERCEDES 280 S auto-
maat m. '81, LPG, prachtau-
to, ’ 14.750,-. evt. mr. mo-
gelijk. Kissel 46A, Heerlen.
045-723142.

Te koop MERCEDES 200
D. Tel. 045-259138.
MERCEDES 190E, bwj. '84,
i.nw.st., airco, alarm, kl. gr.
met., sportwielen, Rdr.
Hoenstr. 181 Hoensbroek.
Te k. MERCEDES 608 ver-
lengde bestelbus, bwj. '78,
APK gek. tot '90. Inl.
043-433990/645768.
Te k. MERCEDES 200 au-
tomaat, 4 cyl., 100%

’ 4.000,-. Tel. 045-724607.
MERCEDES 240 D kl. wit,
bwj. '77, automaat. Trek-
haak ’ 2.500,-. 045-750743

Te k. MERCEDES 230 cou-
pé, bwj. '78, in perf.st.
’11.500,-, Beekstr. 11,
Schinveld. __
MERCEDES 250 Diesel B-
'B7, 1e eig., zeer veel
extra's, km.st. 54.000,
schadevrij. Tel. 045-720654
Te k. MERCEDES type 406
kampeerauto. Tel. 04405-
-1339.
MERCEDES 280E, klein
model, aut., m. veel extra's,
bwj. '79, pr. ’6.750,-. Tel.
04752-4826.

Mitsubishi
PAJERO TURBO diesel bwj
1984, blauw metallic, in per-
fecte staat. "De Uiver" BV,
04492-1398. ;
MITSUBISHI Galant 1600,
APK 8-'9O, bwj. 8-'Bl, LPG,
trekh., i.z.g.st., ’2.500,-,mr. kl. auto mog. 04490-
-49660/045-452336.
Te k. MITSUBISHI Galant
2,3 diesel Turbo 1981, perf.
st, 045-454613 na 18.00uur
Mitsubishi GALANT GXL,
bwj.'7B te koop. Tel. 045-
-210072
Te k. Mitsubishi LANCER
1400 GL met voorschade
motor-versn.bak, 100%
voor ’ 450,-. 045-411085.
Te k. MITSUBISHI Cordia,
bwj. nov. '85, plm. 46.000
km, wit, vzv spoilers, pr.n.o.
t.k. 04490-36971 na 17uur.

Te k. weg. aanschaf nieuwe
MITSUBISHI Colt, 3 jr. oud,
schadevrij, 1e eig., weinig
gelopen, vr.pr. ’13.750,-.
Te bevr. Wolverlei 6, Kerk-
rade. Tel. 045-424426.
MITSUBISHI Galant 1600
EL, LPG, bwj. juni '79, APK
aug. '90, kl. wit, vr.pr.
’1.500,-. Tel. 045-717144
(na zaterdag)
Mooie MITSUBISHI Colt GL,
eind '80, APK 9-'9O,
’2.950,-. 045-225913.
Te k. MITSUBISHI Celeste,
APK aug. '90, pr. ’ 2.000,-.
Tel. 045-226332.

MG
Te k. MGB CABRIO calif.
import spaakwielen, chrome
bumper, roestvrij, bwj. '72
04490-35261.

Morris
Te koop MINI Special bwj.
'79, APK 9-'9O, mooi en
gaaf, ’ 1.250,-. Tel. 04490-
-10646.
Te k. MINI 1000 HLE, bwj.
'83, 46.000 km, 1e eig. Tel.
045-228469.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Tek. MINIIIOO Special bwj.
'79, APK, ’1.250,-. Kruis-
str. 42, Broeksittard.
Te koop MINI 1100 Special,
bwj. '79, APK, i.z.g.st. met
veel extra's. 04492-4667.
Te k. MINI Innocenti, bwj.
'80, kl. goudbruin, pr.n.o.t.k.
Tel. 04493-1416.

Nissan/Datsun

Nissan Patrol
hardtop

bwj. '84, kl. grijsmetal., grijs
kent., in optimale st., voor-
zien van alle extra's en com-
fort. Voor geïnteresseerden,
tel. 04455-2386.
Te k. NISSAN Sylvia coupé,
'82, injectie, vr.pr. ’ 1.500,-.
Tel. 04490-37810.

Datsun SUNNY coupé, bwj.
'79, APK 02-'9O, ’2.250,-.
Tel. 045-415528.
Te koop DATSUN "Cherry
i.z.g.st. van part. bouwj '81.
Pr. ’ 2.500,-. Tel. 045-
-712700.

Nissan CHERRY Diesel DX
'84, ’5.950,-. Kissel 46 A,
Heerlen. Tel. 045-723142.
Nissan SUNNY combi, '85,
1e eig., kl. grijs ’9.750,-.
045-314489
Nissan SUNNY 1.5 GL, cou-
pé, nw. mod., '83, duurste
uitv., echt gloednw.
’5.850,-. Tel. 04406-41473
Nissan CHERRY 1.3 L, bwj.
11-'B2, 5 drs., APK 14-9-'9O
roodmet, pracht auto.
’5.500,-. 04406-14080

Oldtimers
Opel MANTA Berlinetta au-
tomaat bwj. '72, APK juni '90
1e eig. Tel. 045-410051.

Opel

Aanbieding van de week
Opel Manta GTE bwj. '83
km.st. 73.000, pr. ’ 9.750,-, zonder inruil.

Garantie, financ. mogelijk. Autobedrijf Gebr. Dominikowski,
Kantstr. 48, Übach o. Worms-Landgraaf. Tel. 045-326016.

Onderhandelen mag!
Corsa 2-drs 1.2 S 1985 ’ 12.950,-
Corsa 3-drs 1.2 S 1984 ’ 10,450,-
Corsa 4-drs 1.3 GL 1987 ’ 17.450,-
Kadett3-drsl.2S 1984’ 11.950,-
Kadett 3-drs 1.2S 1985 ’ 13.450,-
Kadett 3-drs 1.3 S 1986’ 16.950,-
Kadett 3-drs 1.3Limited 1986 ’ 17.950,-
Kadett 3-drs 1.6 S, 5-bak, veel extra's 1987’ 20.950,-
Kadett 3-drs, 1.3 elegance 1988’ 20.950,-
Kadett 3-drs 2.0 iGS/l 1987 ’ 29.950,-
Kadett 5-drs 1.2S 1985 ’ 14.950,-
Kadett 5-drs 1.2S 1986 ’ 16.950,-
Kadett4-drs 1.2 S antibes 1986 ’ 18.750,-
Kadett 4-drs 1.3S 1986 ’ 19.450,-
Kadett 4-drs 1.3 jubilee 1987 ’ 20.950,-
Omega4-drs 18SGL 1987 ’ 26.950,-
Audi 80,18 S 1987 ’ 28.950,-

Inruil en financiering mogelijk.

/ OF=>El_e

iMiriliiïïtj
Haefland 2 Brunssum. Tel. 045-257700.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20.

Tel. 04490-16565.
Keuze uit 80 auto's o.a.
Renault R9TL '83, ’ 5.950,-;
Opel Kadett '82, ’6.450,-;
Skoda 120L'87, ’6.950,-;
Opel Corsa '84, ’8.450,-;
Fiat Panda '86, ’8.950,-
Volvo 340 GL Sedan '84,
’11.950,-; Opel Kadett LS
'85, ’ 14.450,-; Ford Escort
1.4 CL '87, ’17.450,-; Opel
Rekord '86, ’ 19.950,-; Opel
Omega '87, ’ 27.950,-;
Opel Ascona Sprint '88,

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

PI : I

(bij Makado)

Een perfecte
gebruikte auto

koopt U bij:
Göttgen Beek.

Opel MANTA 16 S HB bwj.
'79, kl. wit, APK, als nw., mr.
mog. Caumerboord 23
Heerlen. 045-410651.
Te k. MANTA. mr. mog.
Unescoplantsoen 9 Heerler-
heide-Heerlen.
Opel KADETT HB 12 N bwj.
'80 APK '90 vr.pr. ’ 3.500,-.
Ridderstr. 9, Landgraaf.
Opel MANTA GTE bwj. '84,
5-bak 15 inch sportvlg. ron-
de kopl., veel extra's, tel.
045-321023.
Te koop Opel KADETT GSI
0.2 bwj. '87, div. extra's. Tel.
045-220066.
Te k. Opel KADETT 1.6 i
bwj. '88 P.Schunckstr. 930
Heerlen.
Te k. KADETT 1.3 S, bwj.
'85, 5 drs. kl. beige, km.
57.000, div. ace, pr.

’ 10.000,-. Tel. 045-753693
Te k. Opel ASCONA 19S
Berlina '78, APK 2-'9O. Nw.
uitlaat, banden 045-728562.
Te k. OPEL Kadett 1.3 S,
HB, bwj. 11-'BO, LPG, APK
4-'9O, vr.pr. ’2.750,-. Tel.
045-453296.
Te koop Opel KADETT bwj.
10-76, APK 9-'9O, i.g.st.
’650,-. Tel. 04490-10646.
Te koop Opel KADETT 13
S, bwj. '87, mr. mog. Dr. M L
Kinglaan 133 Hoensbroek.
Te k. OPEL Kadett Berlina
Voyage 13 S, stationcar,
bwj. '81, sportvelgen. Tel.
045-213393 na 17.30 uur.
Opel REKORD Stationcar
bwj. '78, nw. banden, uitl.,
pr. ’ 1.200,-. 045-324942.
Te k. Opel REKORD 2300
diesel, bwj. '83, schuif- kan-
teldak Autosport, 045-
-725507.
Te koop i.z.g.st. Opel KA-
DETT 1.3 LS, bwj. '87, km.
st. 30.000, radio/cass. sun-
roof, e.d. Pr.n.o.t.k. Tel.
04498-52254
Te k. Opel REKORD stati-
oncar zeldz. mooi, techn. i.z.
g.st. APK gek., bwj. '78,

’ 2.850,-. Tel. 04490-45002
Zuinige Opel KADETT City
1200. Zien is kopen! Vr.pr.

’ 2.250,-, APK apr. '90. Tel.
045-323830.
Te k. Opel REKORD 2.0 S
'85, APK 7-'9O, vr.pr.

’ 11.500,-. Tel. 045-416342
Opel CORSA 1.3, rood, 2 jr.
oud, vr.pr. ’13.900,-. Tel.
04493-4064.
Te koop Opel ASCONA 16S
Hatchback, pr. ’ 6.500,- Dr.
Poelsstr. 31 Elsloo. .

Te k. KADETT GSI, 1984,
zwart, vele extra's, zeer
mooi. Tel. 04742-3910, na
18.00 uur.
Mooie Opel ASCONA bwj.
'79, APK gek., vr.pr.

’ 2.450,-. Palmstr. 62,
Heerlen
Te k. z.m. KADETT 1.3 S,
bwj. '80, koopje, ’2.950,-.
Tel. 045-424167.
Te koop Opel KADETT C 12
S, i.z.g.st. Prijs ’850,-.
Merodestr. 28, Eygelshoven

-Te k. Opel CORSA 12~~~S^
bwj.'Bs, vr.pr. ’ 9.600,-. Tel.
045-425275
Te koop Opel KADETT CityT
bwj. '78, opknapper,

’ 500,-. Tel. 04490-48922^
Opel MANTA CC, MBo,
APK in nw.st., vele extra's,

’ 3.000,-, 04750-27528.
Opel KADETT 12N, bwj."^
geen roest, i.pr.st., APK B-
'9o, ’ 3.750,-. Rdr. Hoenstr.
181, Hoensbroek.
Te k. Opel KADETT 1300
SR bwj.'Bl, met trekh.,
schuifdak, alum. velg., wit
met. Tel. 045-461729.
Te k. Opel ASCONA 2 ItrTsi
bwj. '80, i.z.g.st, veel ex-
tra's. Tel. 045-270602.
Te koop mooie Opel MAN-
TA Berlinetta '77, APK 9-
90. Tel. 045-410749.

Te k. Opel ASCONA 400
uitgeb., 6 cyl., veel ace,
zwart, pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-222947.
Opel KADETT bwj.'Bo. Tel.
043-633923
Opel CORSA 12S, bwj. okt.
'84 Swing uitv., i.z.m.st. Tel.
045-228469.
Te k. witte Opel ASCONA16 S bwj. '82 i.z.g.st., pr.

i ’6.500,-. Rimburgerweg 7,
Brunssum. Tel. 045-270126
Weg. auto v.d. zaak te k.:Opel KADETT 4-drs. Sedan
mooi, rood, '86, 1600 cc, s-versn., orig. Opel LPG,
78.000 km. Zeer veel fijneen nuttige extra's, vr.pr.
’16.850,-. 043-641425..Kant.uren 045-242880.
KADETT '75, APK 04-'9oTtrekh., nw. band., remmen,. uitl. en gr. beurt, ’650,-
-045-751278
OPEL Kadett 12Ncombi au"
torn. bwj.'77, vr.pr. ’ 1.500-. 045-270288 na 15uur.

1OPEL Ascona 19 S, sportw.,: LPG install., bwj. '81,
’2.750,-, als nw., zo mooi,- APK 6-7-'9O. 045-323178.

' KADETT 12 S '80 ’ 2.950,-;
Kadett Diesel '83 ’ 6.250,-;. Kadett 13 S '80 ’3.950,-;■ Kadett. 12 S '79 4-drs.

" ’2.750^-. Alles APK.04499-3398.

i

Te k. Opel MANTA 16 SR,
bwj. '79, in pr.st., sportv.,
APK., vr.pr. ’2.650,-. Tel.. 045-225141
Van part. te koop Opel AS-. CONAI6LS bwj. '86, i.st.v.
nw. pr. ’ 13.500,-, kl. blauw.
Tel. 045-218851.

.Te k. KADETT GTE 1.8, i.z.< g.st. m. APK, bwj. '83, vr.pr.
’10.500,-. Staatsmijnstr.
10, Terwinselen na 17 uur.- Te k. Opel KADETT 12S '83.
89.000 km. Tel. 045-

-i 418348.
Te koop KADETT 1.3 SR
'81, sch.dak, tr.haak,

1’ 6.250,-. Tel. 04492-3449.
Van 1e eign., 4-drs. Opel
ASCONA met '82er motor,
Pullman bekl., APK en div.
ace, verkeert i.nw.st.

’ 2.350,-. Tel. 045-226773.
Opel CORSA bwj. '88,
13.000 km. i.st.v.nw. Tel.
045-220957.
Te k. Opel MANTA, bwj. '76,- ’1.100,-. APK tot 4-'9O.

1 Tel. 04451-2417.
Te k. Opel MANTA GTE '79,
i.z.g.st. ’ 3.350,-, tel.; 045-453572.

: BUITENKANSJE! Te k.
■ Opel Rekord 2.0 S Station-, car bwj. '85 i.z.g.st,

p'.n.o.t.k. Houwer 7 Land-
graaf. Tel. 045-325581.

Te k. Opel' KADETT Gi
signaal rood, bwj. '85, km?
36.000, veel extra's, Nk
mooi. Tel. 04409-3403-^ .
Te k. Opel KADETT type 1I12 N, bwj. '80, 3-drs, i*"-
veel access., APK 3-'9o,fJu(
’3.150,-. Tel. 04498-543J;,.
Te k. Opel COMMODOP] ,
coupé GS, bwj. '69, i.z.g%l
en onderd. ’3.750,-. %
kan, tel. 045-316940. _J i
Te k. Opel REKORD 2$ i
Berlina n. band. APK, WU
'79. 04492-1267 na 16jjy,
Te k. Opel KADETT 1-3 S I'83, luxus gegar. perf. "* 'banden, alu. velg., zond3' iLPG, APK, rek. t.inz. pr. v* '’7.800,- 04406-40539
18.00 uur.zaterdags najj-l:
Te k. Opel KADETT 1,6]
bwj. '84, veel extra's i.z.<P
Tel. 04498-54599. _^
Te k. OPEL Kadett 12
i.z.g.st. bwj. '77. Tel. O 4'

219585. J|
Te k. Opel REKORD 20Jj
bwj. '80 i.z.g.st. Inl. 04/iTJ81724. M

Peugeot
PEUGEOT 504 '79 in
st, Sittarderweg ■
Munstergeleen. JÊ
Van part. PEUGEOT 3<W
bwj. '81, trekh., i.g.st, Prß
o.t.k. Tel. 045-412037^^
Te k. PEUGEOT 505 G-P-j'
turbo diesel, bwj. '86, z«Jkmooi. Prijs ’19.600,-- ln' i|
04750-16522. J1;
Peugeot 205 RALLEY Ijj !pk zeer excl. bwj. '88, *nw.st. Citroen van Roosje i;
len, Wilhelminasngl 58 \y
Maastricht 043-215154,,^,
Te k. PEUGEOT 305 f,
bwj. '80, pr. ’2.500,-- "045-314344. Div. extrajJli
Te k. weg. omst. PEUGéP,
205 rallye 13-7-8"l!
’25.000,-. 045-317290^11

Porsche 1
911 SC COUPE, 12-.1,
rood, i.nw.st., div. opt'e' I
nw.pr. '89 ’ 162.000,-J5
’49.900,-. Inl. 077-5103°%
PORSCHE 911 SC COiflS
grijs, bwj. '79, i-PrK
112.000 km. el.ramen, L
eig. f 52.900,-. 045-426fji!'c

Renault JJ
Te koop RENAULT R5A'Pjli
ne bwj. '80, opknappefrf

,,
voor onderdelen, vrFlj

’ 1.000,-. 04490-48922^;
RENAULT 17 TS, '77, 3%
uitl. en band., ’700,-- "Tij
045-214307 na 12 uuj__-> I
Te k. RENAULT 5 auto^ltick, bwj. '80, als nie"]/

’ 2.750,-. Tel. 045-45357^15Te k. Renault 5, AJP'l'
TURBO, bwj. '82, APK■Jf
pr. ’ 4.950,-. 045-3235/3^ <Te koop weg. omst. j^
NAULT 5 GTS Flash, PT
'87, 39.000 km. div. eXf/V 'pr. ’ 15.500.-. 045-420/i>^Te k. RENAULT 5 bwj. 'Bbc
z.g.st., APK gek. 8-"90. \
pr. ’ 2.500,-., 045-2187/^
Te k. RENAULT 21 TS^|
2 1/2 jr. oud, ’16.500,-- 'Ij
045-242692 _^~-<ft
Te k. RENAULT 4 GTL n^
'79, APK mei '90 ’8° Ir
Tel. 04450-1185. _^-^<1
Te k. RENAULT GTL
'78, goed in orde, vrJï]
’1.300,-. Eksterstr. <
Heerlen. I
RENAULT bestelwagen |V
met gasinstall. Model ..*
Nieuw gespoten. f1°v'Te bevr. 045:71215a_^ j
RENAULT 4 3-'B3, AP*J
'90, blauw, vr.pr. ’ 2-7^Tel. 045-319328.

Rover >
Zeer mooie ROVER 260Ö'
bwj. '83, nw type, 5 ver»,
kl. brons met Vialle gas'L
luxe Pullman int, div. op'K
met APK, t.e.a.b. Bergsj^
18, Kerkrade. Tel. ü

458666. __^
Te koop ROVER 2600
'81, km.st. 25.000. Te Pc
Dorpstr. 82, Brunssum^

Saab J
Te k. SAAB 900 Turbo SJJcoupé '80, i.z.g.st. nw. tv
’8.250,-, Servatiusstr- T
Brunssum. -—^|l|
SAAB 9000 I, mrt.
bronsmet., 16.000 km., e\M
schuifdak, ’46.000,--
-045-410397. —-—-jjf
SAAB 900 GLS 5-drs.
nw.st. met veel extra's-
-045-443401. _^___^1;

Skoda JI
Weg. omstandigh. SKO
120L, slechts 1 wk. oud,'
2 jr. garantie, ’ 2.000,-" Jj
der nw.pr. Inl. Garage■y'M
tral Geleen. Rijksweg^-^l
Tek. goeie SKODA 105 "1
APK, bwj. '82, v,r|

’ 1.200,-. 045-728386^^1
Subaru J?

Te k. SUBARU 1800 GL
autom. Mgr. Feronlaan
Hoensbroek.
Nieuwe of gebruikte SU ,j
RU. Alle type's voorradiö ~t/m '88. Gunstige f"?3^''"ring v.a ’ 200,- p.mnd. > $,
v.d. Eng, Hoogstr.
Eindhoven. 040-446'
Zondag 17 sept. geop^/}

Suzulci
Te k. SUZUKI Alto GL,
'88, Amsterdamstr. \
Heerlen. —-ij}
Te k. leuke Suzuki ALJI
weinig km. m. Radio/ca 1'

bwj. '82, Bernhardstr- j
Munstergeleen. _^-£j!
Van maandag t/m vr'J ,1
van 8.30 tot 17.00 uur,*,’
uw PICCOLO telefo' ~,

opgeven. Tel. Q4sj^lgg-y1

Voor Piccolo's Q
zie verder pagina



Buitsland 1
i^ Tagesschau und Tagesthe-

-osn S ic Sport-Reportage.
1-40 ft,n- sda- Herh-
0u °'zapft is! Live-verslag van de
2.5* eesten in München.
3on £er-óverzicht.
tfs oa9es-chau.
3~4S Programma-weekoverzicht.
biia Auto '89. Live vanaf deAutomo-
-4.30 Su ,ellun9 in Frankfurt.
Afl ,Ta"0 Spencer. Kinderserie.
S Ori Englische Rasen.
t' u ""Formel Eins. De ARD-hitpa-
54ee met Kai Boeking.
d*> Neues vom Kleidermarkt. Mo-
-1 nieuws over de herfst-/wintercol-fr '89/90/
Érst TT)Gesundn-it! Medizin im
fle 'en. Thema: Tijdig herkennen van
?2"fe_.ste verschijnselen bij kanker.
Bftn Hler und Heute. Unterwegs.j'n" Sportschau.
ïSMarkt-t*° (ÓO)Duck Tales. Neues aus
jg'enhausen.Afl.: Mylady.
Hun Programma-overzicht.
""is **Ta9es-cha"-
-iLö ""Flitterabend. Spelprogram-
-11 met Michaél Schanze.
fen ""Trekkin9 van de lottogetal-

>'oo J^sschau.
*W. 'Das Wort zum Sonntag.
Stók. Ie door Oda-Gebbine Holze-
jS?'|'nuit Hannover.
l'a_ Se|t über 40 Jahren Positivr 6t9^96n- Terugblik op 40 jaar caba-
locTas Kom(m)ödchen met Kay en
1.0S r? rentz-
*6n Alese Zwei sind nicnt 2U ,as"
van p erikaanse sPeelfilm uit 1986peter Hyams. Ray Hughes en

Danny Constanzo, beiden werkzaam
als politieagent in het centrum van de
drugshandel in Chicago, maken jacht
op een beruchte handelaar in verdo-
vende middelen.

00.50 ■Geheimagent. Engelse
speelfilm uit 1936 van Alfred Hitch-
hock. Een Engelse schrijver neemt in
de Eerste Wereldoorlog tegen wil en
dank de rol van geheimagent op zich.

02.15 Tagesschau.
02.20-02.25 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
v°orL6n cAI-abonnees:*analen zie schema exploitant

» % "~__2wart wit programma
0q T stereo geluidsweergave
■f-j. * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

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

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

België/TV 1
fVOl e,issa Gilbert in 'Blood
fV*)' België/TV 1 - 20.25

1 'atie w?" °p zaterdag- Wereldoriën--1 een'.Week van het bos. De groei van1oJboom.
1 *6n Tv tam tam. Winnen en verlie-

) V u Technologie. Afvalstoffen. Afl.
1l.20U's,ho-delijk afval.

6 dat" Wlskur,de. Getallen, wat zijn
'!11-45 c\i Afl I

cn9-ls. Muzzy in Gondoland.
'l_l " *iin £ Kwali *eit van A tot Z. Denken
'11?-35-ia-llteit- A,L 1: Wat is kwaliteit?(j q-'e _\ 5 Astma op school, (n.a.v.
i.|i| Stmaweek van 16 t/m 24/9).

15.30 ■Sombere doorgang. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1947van Delmer
Daves.

17.15 De collega's. Serie met Bob
Vanderveken, Nelly Rossiers, René
Verreth e.a.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 19.
18.05 Plons. Afl.: Plons en de mara-

boe.
18.10 Carolientje en Kapitein Snor-
rebaard. Jeugdserie. Afl. 3: Naar het
land van de vriezeman.

18.25 Postbus X. Jeugdserie rond
een mysterieuze weldoenersorgani-
satie.

18.50 Jong Tenuto. Deel 4. Selectie
van jong muzikaal talent, jonger dan
16 jaar.

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

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische seïie. Afl.

193.
20.25 Weekendfilm. Blood Vows.

Amerikaanse tv-film van Paul Wend-
kos.Marian Winslow wordt na aange-
rand te zijn geholpen door de knappe
enrijke advocaatEdward Moran. Een
romance ontstaat en ze trouwen.

22.00 Oei veel liefs. Grappen en grol-
len. Thema: Liefde.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 De speelvogels. Amerikaanse

serie met Roger Moore en Tony Cur-
tis. Afl. 17: Sterfgeval in de familie. Er
vinden diverse mysterieuze sterfge-
vallen plaats in de familie van Lord

Brert Sinclair.
23.35-23.40 Coda.

Duitsland 2
09.30 ""Programma-weekover-

zicht.
10.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
12.10 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazine. In de studio: Wol-
fram H. Pabel.

13.40 Diese Woche. Weekjournaal.
(met ondertiteling).

14.00 Feinbild - Der Jude. 3-delige
documentaireserie. Afl. 2: ...und ich
begehr', nicht Schuld daran zu sein.

14.30 Kurzfilm international. Hinter
dem Bretterzaun. Korte Zweedse
speelfilm uit 1984 van Mats David-
son.

14.50 Samstagstreff im ZDF. Tan-
dem, spelprogramma. Presentatie:
llona Christen.

16.05 Kochmos. Kinderprogramma
van en met Volker Arzt.

16.30 Ich trau mir alleszu. Documen-
taire over een Portugees meisje dat in
München opgroeit.

17.00 Heute.
17.05 Unter der Sonne Kaliforniens.

Serie met Ted Shackelford, Joan van

Ark, Michele Lee e.a. Afl.: Unglaubli-
che Neuigkeit.

17.35 Unter der Sonne Kaliforniens.
Serie. Afl.: Wieder daheim.

18.10 Landerspiegel. Informatie en
actualiteiten uit de Bondsrepubliek.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)Mit Leib und Seele. Serie

met Günter Strack, Liselotte Pulver,
Barbara Auer e.a. Afl.: Das alte Ka-
mel. De problemen van een jongpaar
omtrent de doop van hun pasgeboren
kind en de dreigende sluiting van de
plaatselijke fabriek bezorgen pastor
Kempfert veel werk en kopzorgen.

20.15 Thomas Gottschalk. (Zwei Na-
sen tanken Super). Duitse speelfilm
uit 1984 van Dieter Pröettel, met Tho-
mas Gottschalk e.a. Mike en Tommi
winnen twee motorfietsen, waarin
echter gestolen edelstenen verstopt

blijken te zijn.
21.50 Heute.
21.55 Das aktuelle Sport-Studio.

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

23.15 BAlexis Sorbas. Grieks/Ameri-
kaanse speelfilm uit 1964 van Mi-
chael Cacoyannis. Basil erft een mijn
op Kreta. Alexis Sorbas, een oudere
maar zeer vitale en joviale Griek, zal
de mijnvoor hem gaan uitbaten.

01.30-01.35 Heute.

" MikeKrüger, Sonja Tuchmann, Thomas Gottschalk en Si-
moneBrahmann in 'Zwei Nasen tanken Super. (Duitsland 2
-20.15 uur.)

RADIO

Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19,00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 945 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m| en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 e n 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG~49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 m Hz

Nederland 2
VOO
17.00 Call to glory. Serie. Afl.: De

moord op Kennedy (2). Vanessa Sar-
nac, op het punt een doorbraak te
maken in haar carrière, raakt geeste-
lijk in de problemen. Raynor begrijpt
haar niet en een scheiding ligtvoor de
hand.

17.50 (TT)New wildemess. Natuur-
serie. Afl.: Het laatste bolwerk van de
duivel.

VOO
18.15 G.l. Joe. Amerikaanse serie.

Afl.: De sirene, (herh.).
18.40 «-Top 40. De Nederlandse top

40 gepresenteerd door Jeroenvan In-
kel.

19.25 (TT)Wijnexpress. 13-delige se-
rie over wijn en wijnstreken. Slot:
Australië.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Miami Vice. Amerikaanse poli-

tieserie. Afl.: Gevaarlijke missie (1).
Crockett en Tubbs krijgen de op-
drachteenZuid-Amerikaanse dictator
te beschermen en te begeleiden.

21.15 ""Don Johnson minispecial.
Korte muziekspecial rond Don John-
son.

21.35 (TT)Modespecial. Najaarsmo-
despecial opgenomen in lerland.

22.10 Sins. 3-delige Amerikaanse mi-
niserie van Douglas Hickox naar de
gelijknamigeroman van Judith Gould,
met Joan Collins, Jean-Pierre
Aumont, Marisa Berenson e.a. deel 2.
De succesvolle zakenvrouw Helene
Junot heeft zich tot taak gesteld
wraak te nemen op de man die haar
familie tijdens de nazi-bezetting in
Frankrijk heeft omgebracht.

23.45 Journaal.
23.51-01.30 TROS nachtfilm. Corio-

lanus, held zonder vaderland. Frans-
Italiaanse speelfilm uit 1964 van Ma-
rio Ferroni, met Gordon Scott, Pierre
Cressoy, Alberto Lupo e.a. Caius
Martius kan een machtsovername op
Rome verhinderen, maar de slechte
Sicinius laat het hier niet bij.

België/TV 2
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief

voor Turkse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 831. Alisons geheim-
zinnig gedoe intrigeert Charlie en
Ginny. Debbie's bezorgdheid voor
Craig veroorzaakt een uitbarsting.

19.23 2x7. Tv-spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Leven... en laten leven - spe-
cial. Milieuprogramma met als hoofd-
thema Dierenleven met bioloog Koen
de Smedt.

21.15 Het ei van Christoffels. Week-
endmagazine met reportages en toe-
ristische tips.

22.45-23.15 Sport op zaterdag.

België RTBF
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 over het leven
van deze componist. 17.55 Noubani-
mé, Kinderprogramma met De Smur-
fen. 18.25 Gourmandises. Kooktips.
18.45 Télétourisme. Toeristisch maga-

zine. 19.15 Paardenkoersen en trek-;
king van joker en lotto. 19.30 Journaal, i
Aansl.: Weerbericht. 20.05 Variété a lai
une. 20.10 Le jardin extraordinaire. Na-i
tuurmagazine. Vandaag: The great rift. i
20.45 Un conté de deux villes. 2-deligeiEngels/Franse tv-film naar het boek i
van Charles Dickens. Afl. 2. 22.20 j
Match 1. Voetbalmagazine gepresen- ■teerd door Frank Baudoncq. 23.10 Lot- j
to en joker. 23.20 Weerbericht en laat- j
ste nieuws. 00.00-00.05 Musique balla- ide.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

FEDUCO
18.00 Medelanders Nederlanders.
Zang van de Berber, (herh.).

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal-extra.
19.10 De schat van koning Salo-

mon. Documentaire over de onder-
aardse irrigatiekanalen in Oman.

19.55 Trekking van de lottogetallen.
20.00 Journaal.
20.29 Spencer Tracy cyclus. Woman

of the year. Amerikaanse speelfilm uit
1942 van George Stevens, met Spen-
cer Tracy, Katherine Hepburn, Fay
Bainter e.a. De relatie tussen een
sportjournalist en een wervelende
sterverslaggeefster verloopt nogal
moeilijk.

22.30 Studio sport.
22.45 Studio Sport.
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" JoanCollins en Gene Kelly in 'Sins'. (Nederland 2 - 22.10
uur.)

Duitsland 3 West
10.00 Songs alive. (herh.).
10.30 Avanti! Avanti! Taalcursus Ita-

liaans. Les 26. (herh.).
11.00 Umwelt - Handeln im Alltag.

7-delige documentaire serie. Afl.:
Verkeer, (herh.).

11.30 Computerclub.
12.15 2021. Kirche auf dem Weg ms

drirte Jahrtausend, serie over de kerk
in 2021. Afl. 4: Anwalt der Armen,
(herh.).

13.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
41. (herh.).

13.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 9. (herh.).

14.00 WDR-Treff.
15.00 Sport 111 extra.
17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.

197: Vater.
17.30 Grenzen ohne Werte. Reporta-

ge over de mogelijkheden tot het be-
schermen van het milieu.

18.15 Blatter aus dem Buch der Na-
tur. Natuurfilmserie. Afl. 1.

18.30 High Score. Computerspel.
Presentatie: Ute Welty.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws.

19.35 Sport im Westen.
20.00 Premiere. Ein Sommernacht-

straum in Frankfurt, reportage van de
repetities, scènes en gesprekken
over en tijdens het spelenvan dit stuk
van Britten.

20.30 BDie Taktmesser. Filmreporta-
ge over het beroep dirigent.

21.15 Ein „Neuss" Begrabnis. Film-
essay over de begrafenis van Wol-
gang Neuss.

21.30 Kopt urn Kopf. Wetenschappe-
lijk spelprogramma.

22.30 Kultur und Wissenschaft ak-
tuell. Monumentaler Krach, Denkma-
ler geben zu denken, reportage.

23.15 Kultur im Gesprach. Che Gue-
vara, Gianni Minna in gesprek met Fi-
del Castro.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

België Télé 21
19.30-20.00 Journaal met simultaan-i
vertaling in gebarentaal en i
weerbericht.

TV5
12.00 Les carnets de l'aventure. 13.00 j
Journaltélévisé. 13.15Club TV5.13.30 ■Club Loisirs. 14.30 Festival internatio- ■nal du folklore de Drumondville. 16.00:
Brèves. 16.10 Les artistes naïfs suis-:
ses. 17.00 Alice. 17.45 Les dossiersf
carabine. 18.00 Les animaux du mon- i
de. 18.30 Les enfants de la liberté. j
19.00La France vue du Québec. 19.30 ■Brèves et météo européenne. 19.35 ■l'Affaire Caillaux. 20.30 Avis de reoher- \
che. 22.00 Journal télévisé et Météo i
Européenne. 22.30 Les jupons de la ré- i
volution. 00.00-00.45 Concert.

Radio 1 radio
leder heel uur nieuws. 7.04 TROS
Nieuws Show. (8.07-8.30 TROS
aktua). 11.04 Music phone in.
12.04 Oud plaatwerk met Herman
Emmink. 13.07 Tros aktua. 13.30
TROS country. 14.30 TROS Aktua
sport. 18.07 Coulissen. 19.02 De
Samenloop. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02 Damokles. 1.02-7.00
Niemandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 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 Kerkendag
1989. 18.04Echo. 18.15Levensliet
en levensleed. 19.04 KRO's coun-
try time. 20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04:
Gospel-rock. 10.04 Popsjop. 12.04
Paperclip-live. 14.04 Popstation.
16.04 NCRV-zaterdag sport. 18.03
Driespoor. 19.04 Paperclip-radio.
21.04 Crossroads. 23.04-24.00
Late date.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Met je ogen dicht.
(8.00 Nws.). 9.00 Toppers van toen
klassiek. 10.00 Caroline. 11.00

Kurhausconcert: Theo Bruins, pia-
no. 12.02 Strauss & Co. 13.02Ve-
ronica Klassiek. 14.24 Veronica
Kamermuziekserie 88/89: Anja van
Wijk, mezzo-sopraan en Rudolf
Jansen, piano. 14.46 Nieuwe
grammofoon- en compactplaten.
15.33Lang leve de opera!. Orphée
aux enfers, opera van Offenbach.
18.02 Avondstemming met om
18.11 Componist van de maand:
Lex Van delden. 20.00 Nws. 20.02
KRO-Klassiek op Zaterdagavond.
Musica sacra Maastricht. Hilliard
ensemble. Werken uit de 14e en
15eeeuw en van Part; 22.40Orgel-
rubriek. Franse orgelmuz. (11);
23.00-24.00 KRO-Literair: Camera
obscura.

televisie en radio zaterdag

Nederland 1
NOS
3°o-13.05 Nieuws voor doven en
NCRvhthorenden-

Tegenwoordigheid van geest.Compilatie van eerder uitgezonden

■11 Black Beauty. Engelse serie.
£'■: De val. (herh.). Als Vicky met°'ack Beauty door het bos rijdt ont-°ekt zij een val, die bij nadere be-bouwing niet voor dieren, maar
*!°°r mensen bestemd is.

,
7

-35 Vrouwtje Theelepel.
"°0 Passage. Licht-informatief pro-gramma. Presentatie: Ati Dijckmees-

rf< en Klaas Drupsteen.
I7 '* Journaal.
IB2_ üassa9e- Vervolg.
4
«t vlucht door de wildernis.
"Qelige Australische jeugdserie. Afl.

*_*? NCRV Jubileum Spel. Presen-
-19ft'n: Ted de Braak-l9-w Journaal.jjB Roseanne. Amerikaanse come-

yserie. Afl.: Language Lessons. Jac-e, de zus van Roseanne, komt, naare zin van Dan, teveel bij hen thuis.

Bovendien bemoeit ze zich overal
mee.

19.44 (TT)Prettig geregeld. Neder-
landse serie. (herh.).

20.17 Bloemencorso Aalsmeer. Re-
portage van het défilé op de Dam in
Amsterdam.

20.56 NCRV Jubileum Spel. Presen-
tatie: Ted de Braak.

21.00 Murder she wrote. Amerikaan-
se serie. Afl.: Mystieke moord. Tij-
dens een feestje heeft het optreden
van een helderziende verstrekkende
gevolgen.

21.43 Tegenwoordigheid van Geest.
Kerkendag 89. Impressies van de
vandaag in Utrecht gehouden Ker-

kendag, live vanuit Kortenhoef. Pre-
sentatie: Dodi Apeldoorn.

22.30 Journaal.
22.41 Jubileum festival. Serie speel-

films. Vanavond: The Border. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1982 van Tony
Richardson, met Jack Nicholson,
Harvey Keitel, Valerie Perrine e.a.
Charlie Smith krijgt een baantje bij de
Amerikaanse grenspolitie, die als
taak heeft illegale grensoverschrijdin-
gen door Mexicanen te verhinderen.
Hij merkt al gauw dat corruptie hoogtij
viert en besluit hier iets aan te doen...

00.25-00.27 Huizen van Oranje. Huis
Bergh, 's Heerenberg.

, ttoseanne Barr en Johan Goodman in 'Roseanne'. (Neder-
>i 1-19.18 uur.)

Duitsland 3 SWF
13.45 Programmaoverzicht.
14.00 Live dabei. Discussieprogram-

ma.
15.00 Sport 3 extra.
17.00 Deutsch im Telekolleg 11. Cur-

sus Duits. Les41.
17.30 Bild(n)er der Chemie. Afl. 10:

Ein früher Gründer, Max von Petten-
kofer. (herh.).

18.00 Lindenstrasse. Duitse serie.
Afl.: Vater.

18.30 Beim Wort genommen. Praat-
programma met religieuze onderwer-
pen.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Bauernleben - Bauernsterben.

2-delige documentaire over 200 jaar
landbouwpolitiek in West-Duitsland.

20.15 Openingsgala van de Russi-
sche Cultuurdagen in Wenen. Sa-
menvatting van dit gala vanuit de
Weense Staatsopera.

21.45 Südwest aktuell. Neues.
21.50 Aut der Couch. Mario Adorf.
23.20 Eine linke Hand wie Gort. Do-

cumentaire over de geschiedenis van
de Boogie-Woogie.

00.10 Auf der Couch. Oplossing van
het raadsel.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Een mens in de tijd.
Hollandse nieuwe en de Islamiti-
sche school (2). 10.15De muzikale
fruitmand. 11.20 Het beste van or-
kesten. 12.00 Nws. 12.05Meer dan
een lied alleen! 12.44 EOI-metter-
daad hulpverlening. 12.45 Vragen
naar de weg. 13.00 Nws. 13.10
Hallo Nederland. 13.30 Opo doro
(Open deur). 14.00 Jazzspectrum.
16.00 Minjon. 17.00 Licht en uit-
zicht. 17.45Postbus 51, De Neder-
landse Antillen en Aruba. 17.55
Mededelingen en Schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 lyi haberler
(Goed nieuws). 18.25Kayen 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 Reportage schooldag.

RTL Plus
08.00 Konfetti. Kinderprogramma met

Nicole Bierhoff.
08.30 Die Welt der Schnorchel.

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: In
Ketten gelegt.

08.40 Tal der Dinosauriër. Ameri-
kaanse tekenfilmserie. Afl. Die Amei-
sen greifen an.

09.05 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl. Der grosse Irflug.

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. Magazine met Olaf
Kracht, (herh.).

11.45 Auto-Auto Spezial.
12.30 Klassik am Mittag. M.m.v. het
RTL-orkest. »

13.00 Heute bei uns.
13.05 Dennis. Amerikaanse teken-

filmserie.
13.30 Ragazzi. Muziekprogramma

voor de jeugd.
14.15 Startloch. Jeugdmagazine.
15.50 Polizeibericht. Amerikaanse

serie. Afl. Der Bankraub.
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. Blondes Gift.
18.15 Anpfiff. Die Fussbal-Show,

voetbal.
19.00 Sport Depesche.
19.20 Anpfiff. Vervolg.
20.00 RTL aktuell. Actualiteiten.
20.15 Schlagerfestival aus Kerkra-

de. Gepresenteerd door Dennie
Christian, m.m.v. Andreas Martin,
Chris Roberts, Cindy Berger, Andy
Borg, Freddy Breek, Heino en Rex
Gildo.

22.00 Alles Nichts oder? Spelpro-
gramma. Gast: Domenica.

23.00 Leidenschaftliche Blümchen.
Duitse erotische komedie uit 1977/78.
De vijftienjarige Amerikaanse Debbie
Frederick komt in een Zwitsers inter-
naat terecht. Daar sluit ze al snel
vriendschap met haar klasgenoten.

00.35 Die Holle von Algier. Frans-Ita-
liaanse thriller uit 1964/65 van Alain
Cavalier. Nadat tijdens een vuurge-
vecht zijn kameraad is overleden, de-
serteertThomas. Op zijn vlucht wordt
hij door de politie ernstig toegetakeld.

02.10-02.15 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT. 1 09.00
SAT. 1 Bliek. 09.05 SAT.I Teleshop.
09.30 Wirtschafsforum 10.00 SAT.I

|Bliek. 10.05 Die Waltons. Afl. Der Job.
iAmerikaanse familieserie. 10.50 Tele-
itip Geld. 11.00 SAT.I Bliek. 11.05
iWestlich Sansibar. Engelse avonturen-
film uit 1954 van Harry Watt, met An-
jthony Steel, Sheila Sim, William Si-:mons e.a. 12.35 Taxi Kitty. Duitse ko-
imedie uit 1950 van Kurt Hoffmann, met;Hannelore Schroth, Carl Raddatz,
IHanbs Schwarz jr. Karl Schönböck,
je.a. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl. Pro-
Igramma-overzicht. 14.05 Familie
iFeuerstein. Amerikaanse tekenfilmse-
irie. Afl. Turbulenter Urlaub. 14.30 Mis-
!ter Ed. Amerikaanse komedieserie. Afl.
:Bart ab. 14.55 Der Goldene Schuß.
i 15.05 Die Waltons. Amerikaanse fami-
ilieserie. Afl. Eine Frau für Ike. 15.50Te-
;letip Tier. 16.00SAT.I Teleshop. 16.25
|Der Goldene Schuß. 16.35 Bonanza.
Amerikaanse westernserie. Afl. Schul-
meister Adam. 17.25 Teletip Reise.
17.35 SAT.I Bliek. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Das Imperium. Die
Colbys. Amerikaanse familieserie van
Curtis Harrington, met Charlton Hes-
ton, John James, Katharine Ross,
Emma Samms e.a. Afl. Das Haus mei-

ner Vater. 18.45 SAT.I Bliek. 19.00Auf
Videosehen. 19.30 MacGyver. Ameri-
kaanse misdaadserie van Richard Col-
la. Afl. Fackeln. 20.25 SAT.I Wetter.
20.30 Make-up und Pistolen. Ameri-
kaanse misdaadserie van Alvin Gan-
zen Afl. Auf eigene Faust. 21.25 SAT.I
Sport. 21.30Die Brücke von Remagen.
Amerikaanse oorlogsfilm uit 1968 van
John Guillermin, met George Segal,
Robert Vaughn, Ben Gazzara, Bradford
Dillman, E.G. Marshall e.a. 23.30
SAT.I Bliek. 23.40 Maske des
Grauens. Spaanse thriller uit 1973 van
Juan Antonio Bardem, met Jean Se-
berg, Marisol, Barry Stokes, Perla
Cristal e.a. 01.30-01.40 Programma-
overzicht.

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

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Welkom week-
end. (6.30-7.00) 7.30 Nieuws en
R.V.A.-berichten. 8.00 Nieuws.
08.10 Te bed of niet te bed. 10.00
Nieuws. 10.03Buitenspel - Zomer-
editie. 11.30 De Vlaamse TopTien.
12.00Top 30. 13.00 Nieuws. 14.00
Radio Rijswijck. 17.00 Nieuws.
17.05Vandamme's Beatbox. 20.00
Domino. 23.30 Nachtradio.(tot
06.00 uur.) Met nieuws om 24.00
uur.

Balg. 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.
12.45 lm Brennpunkt. 13.00 Hitpa-
rade. 16.05 Contra-Re - Jugend-
magazin. 17.05 Forum - Das Kul-
turmagazin. 18.10 BRF-Aktuell.
18.35 Freine Tribune. 18.45 Evan-
gelium in unserer Zeit. 19.00Satur-
day Night Rock Show. 21.05 Lotto-
zahlen. Sendeschluss.

WDR4
Nachrichten. Stdl. Aufter 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. 14.05Wirtschatt. Aan-
st. Orchester der Welt. 15.00 Café
Carlton. 17.00 5 UhrThe. 19.00Auf
ein Wort. 19.05 Frankreich-RuB
land. Muzikaal treffen tussen oost
en west. 21.00 Musik zum Trau-
rnen. 22.30 Nachtexpreß.

SSVC
10.00 Children's SSVC. Vandaag:
Puddle Lane.

10.20 The smurfs.
10.40 TheLone Ranger. Serie.
11.10 Lost in Space. Serie.
11.55 TheWaltons. Serie.
12.45 The Noel Edmunds Saturday
Roadshow.

13.30 Grandstand. Met World Water
Skiing, tafeltennis en racing from
Goodwood.

18.05 News and weather.
18.15 Michael Barrymores satur-

daynight out. Serie.
19.05 Macgyver. Serie.
19.50 The Benny Hill show.
20.40 Columbo. Serie.
21.55 Last night of the proms. Jaar-

lijkse bezoek aan de Royal Albert
Hall.

23.00 News and Weather.
23.15 Saturday marters with Sue

Lawley. Talkshow.
00.00-00.25 Soap. Serie

Sky Channel
07.00 Countdown.
08.00 Fun Factory.
12.00 Countdown.
13.00 Frank Bough's World.
14.00 Jameson's Week.
15.00 All American Wrestling.
16.00 The Bionic Woman.
17.00 The Nescafé UK Top 50.
18.00 Trans World Sport.
19.00 Synchronized Swimming

World Cup.
20.00 Golf.
22.00 Tennis. Vanuit München.
00.00-01.00 Wielrennen. Samenvat-

ting van de European Community
Tour.

Super Channel
07.00 Super 8.0.0.5.. Jeugdmagazi-

ne.
11.00 The Mix.
12.00 Touristic Magazine.
13.00 Hollywood Insider.
14.00 Charlie Chaplin.
15.00 Carry on Laughing.
15.30 The Goodies.
16.00 Wanted: Dead or Alive. Wes-

ternserie.
17.30 Coca Cola Eurochart.
18.30 Super Sport.
19.30 HoneyWest.
19.55 Goodyear Weather Report.
20.00 Top Hat. Amerikaanse speelfilm

uit 1935 van Mark Sandrich, met Fred
Astaire, Ginger Rogers, Edward Eve-
rert Horton e.a. Een opbloeiende ro-
mance tussen een beroemde danser
en een rijk meisje in Londen wordt
verstoord door een reeks persoons-
verwisselingen.

21.50 Celebrity.
23.35 Oklahoma Crude. Amerikaan-

se speelfilm uit 1973 van Stanley Kra-
mer, met Geogre O Scott, Faye Du-
naway, John Milis e.a.

02.00-06.00 Italiaanse programma's
van Rete Mia.

MTV Europe.
Alle programma's in stereo.
07.00 MTV non stop pure pop.
10.00 Yo!
10.30 Club MTV.
11.00 Maiken Wexo.
17.00 US Top 20 Countdown.
19.00 Week in Rock.
19.30 Remote control.
20.00 Spotlight.
20.30 Party Zone.
00.00 Metal Hammer.
01.00 Night Videos.

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.
00.00 - 01.00 Traumtanzer.

Zaterdag 16 september 1989 ♦9
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NEEM GEEN RISICO, MAAR KOOP NU
'NTOP OCCASION. UWRENAULT-DEALER
HEEFT ZE IN ALLE MERKEN EN TYPES.

EN: NU HALEN, PAS OVER EEN
HALF JAAR BETALEN*. OF: 12 MAANDEN

FINANCIEREN TEGEN 0% RENTE*.

[RENAULT TOP I
OCCASION
12 MAANDEN GARANTIE

LN HEEL EUROPA.
DEZE AKTIE LOOPT T/M 31 OKTOBER 1989. FINANCIERING
OP BASIS VAN HUURKOOP VIA RENAULT FINANCIERING B.V.

Auto's
■ i.l. - — I i-I

Toyota
Te koop gevraagd

Toyota Hi-Ace ■dof b van '75 tot '82. Tel. :
04765-1338/04740-1925. ,

Te koop Toyota COROLLA I
coupé, bwj. '82, m. APK,
sportvelg. enz. pr.n.o.t.k.
Kruisstr. 42, Broeksittard. :
Te k. weg. omst. TOYOTA 'Corolla HB 1.3 SXL, 3 d., kl. |
rood, i.z.g.st., bwj. okt. '87, i
vr.pr. ’ 14.000,-. Tel. afspr. -04450-2329.
Te k. Toyota CELICA '75, :
uitgeb. sportvelg. enz. i.z.g. |
st. APK 5-'9O, vr.pr. |

’ 1.950,-Tel. 045-740006. ,

Toyota STARLET bwj.'B4,
69000 km., apart mooi,

’ 6.500,-. Tel. 045-725984
Toyota TERCEL 1.3 nieuw
model, met APK bwj. 1983,
pr. ’ 5.650,-. 045-740915.

Triumph
Te k. TRIUMPH TR 7, bwj.
'78, APK 7-'9O, kl. groen, v.
liefhebber ’ 4.000,-. Tel.
045-723682/045-753427.

Talbot
Te koop TALBOT 1510
Monthery 6-82 i.perf.st. s-
bak, schuifdak, get.glas,
APK, ’ 3.350,-. 045-444641

Volkswagen

Golf GTI
Look, bwj. '85, kl. wit, spaghetti-uitlaat, Hardmann-uitlaat,
get. glas, schuifd., Koni Fahrwerk, sportwln., pr. ’ 15.500,-- mogelijk. Tel. 045-316585.
Te k. van dame weg. Be-
drijfsauto PASSAT LS '78,
APK gek. ’1.600,-. Tel.
045-225338.
Te k. VW PASSAT Rimini,
wit, bwj. eind '83, APK sept.
'90, nw. band. en uitl., in pr.
st., vr.pr. ’ 7.400,-. Tel.
045-225377
VW GOLF S bwj. '79, APK
i.z.g.st. ’2.750,-, tel. 045-
-720951.
Te k. VW KEVER 1200, bwj.
'75, geh. gerestaur. Tel.
045-312827.

Te k. VW POLO bwj. '80,
APK aug. '90. Tel. 045-
-321848.
VW Scirocco 1600 CT bwj.
10-'B2, veel extra's, 5-bak,
alu. velgen, radio-cass. enz.
pr. ’ 11.250,-. 04490-19291
VW GOLF C bwj. '85, rood,

’ 10.750,-. Tel. 04490-
-19291.
Te k. VW POLO shopper 1e
eig. bwj. '87. VW Golf diesel,
bwj. '84, schuifd. en radio-
cass. VW Derby LS, bwj. '79
Autosport 045-725507 .

Te k. VW GOLF diesel, bwj.
okt. '79, remmen moeten
gemaakt, vr.pr. ’ 2.750,-.
Tel. 04490-29189.
GOLF diesel, bwj. '79, zeer
mooi. Te bevr. Broekstr. 27,
Schinveld. 045-250603.
SCIROCCO, preiswert zu
verkaufen. Tel. 09-49241 -82004.
Te k. VW POLO, bwj. '77,
APK 4-'9O, pr. ’BOO,-.
Hoofdstr. 25, Amstenrade.
VW POLO shopper, " bwj.
'81, i.pr.st., APK 9-'9O,

’ 3.250,-. Rdr. Hoenstr.
181, Hoensbroek.
Te k. VW GOLF cabriolet,
bwj. '81, 1e eig., 76.000 km,
i.pr.st., pr. ’15.750,-. Tel.
04750-24296.
Te koop VW GOLF Diesel,
'79, APK 5-'9O. Tel. 04490-
-43552.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'78, APK '90, i.z.g.st. Tel.
045-226478.
Te k. AUDI 80 LS, bwj. '80,
APK auto i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.650,-, W. de Rijkestr. 11
Landgraaf (Kakert).
Te k. ond. VW GOLF 1, o.a.
compl. motor 1600 cc, lo-
pend te horen. Ricardo-inte-
r. 1983, div. plaatwerk etc.
Landheerstr. 11, Brunssum.
Tek. VW POLO bwj. '82, i.z.
mooie st., APK juli '90

’ 1.500,-. Tel. 045-229876.
VW GOLF 1800 i '87, rood,
vele extra's. Inr. diesel mog.
045-310533.
VW GOLF de luxe M '82 m.
APK. Bijz. mooi. ’4.950,-.
Tel. 045-454087.

1Te k. GOLF Sprinter bwj. '80
met APK, kl. geel, i.pr.st. vr.. pr. ’ 4.250,-. 045-458922.,Koopje VW GOLF 1.8 5-drs,, bwj. '86, ’14.500,-. Inr.
kleine auto mog. Dorpstr. 3;Bingelrade.

Vo

' Te koop VOLVO 340 DL 1.4,
5-drs. met. lak, zeer veel
extra's, 13.000 km. 1e eig.
bwj. '88, ’19.000,-. Tel.
045-252047na 18,00 uur.
Volvo AMAZONE zwart bwj.

' '62 i.g.st. vr.pr. ’6.500,-.
Tel. 04490-78655.

i Te k. VOLVO 360 GLT 9-. '88, 5-drs. v. Volvo-medew.
In abs. nw.st, 13.000 km,

’ 10.000,- onder nw.pr. Tel.- 04490-55152.
Van 1e eig. VOLVO 343■ automatic t.'B2, ’4.250,-.
Valkenburgerweg 44,
Voerendaal

'.VOLVO 340 DL 1700 cc, 3-
drs, met zeer veel extra's,

" 1987, 18.000km. Volvo Klijn
De Koumen 7 Hoensbroek.
045-220055.
VOLVO 360 GL 2.0 Itr. in-
jectie, sedan, grafietmetallic,
1987. Volvo Klijn, De Kou-
men 7, Hoensbroek. 045--. 220055.
VOLVO 340 GL 1.4 5-drs.
roodmetallic, '83, ’5.950,-.. Volvo Klijn, De Koumen 7
Hoensbroek. 045-220055.
VOLVO 340 special auto-
maat, 5-drs, '87. Volvo Klijn,

'De Koumen 7 Hoensbroek.
045-220055.

Te k. GOLF 1800 I, zwart,
bwj. '87, weinig km. veel ac-
e. zeer mooi 077-547034.
VW JETTA C 1.3, bouwjaar
1981, zuinig, mooi en goed,

’ 3.950,-. Tel. 04492-5376.
Koopje GOLF GTI, APK, uit-
gebouwd, ’ 2.950,-. Tel.
045-226773.
GOLF Diesel '86, km.st.
80.000, vaste pr. ’ 15.000,-.
Tel. tussen 10.00-12.00 uur
045-710248.
Te k. VW POLO Oxford,
nov. '84, wit, APK juni '90,
vele extra's, vr.pr. ’ 8.500,-.
04455-2591/04455-2186.
Te koop VW GOLF S, bwj.
'79, lichte schade, pr.

’ 900,-. Tel. 045-425629.
Te k. VW POLO bwj.'77,
APK 02-'9O, vr.pr. ’ 1.250,-.
Tel. 045-224760
Te koop rode KEVER, met
brede vlgn. APK 5-'9O, bwj.
'75, ’ 2.700,-. 045-241456.
VW GOLF Diesel 3-drs, '80,
met nieuwe motor, ’4.950,-
Volvo Klijn, De Koumen 7
Hoensbroek. 045-220055.
Tek. VW GOLF 1.3, bwj.'77,
i.z.g.st, APK '90, vr.pr.

’ 1.200,-, tel. 045-727076.
Te k. GOLF 1600, bwj. '78.
Vr.pr. ’2.000,-. nw. band.,
04490-10973.
VW JETTA alle ace. LPG,
bwj. '85. Tel. 04406-41801.
Te k. VW GOLF GL Diesel,
bwj. dcc. '77, APK gek. Div.
ace. i.g.st. Vr.pr. ’1.950,-.
Tel. 04406-15099.
Te k. VW GOLF LS 1600
Leeuwerikstr. 18 Nuth.
PASSAT L '77, APK dcc.'89.
’850,-, 842 kg. Holleweg
10, Hrl. 045-718167.
Te koop VW GOLF de luxe,
m. '81, met APK, z. mooi,

’ 3.650,-. Tel. 045-454087.
Te k. Scirocco autom., type
'79 i.z.g.st., ruil Opel Manta
mog. Tel. 045-752547.

Ivo
'Te k. VOLVO 244 DL, bwj.
'80 met LPG, trekh., vr.pr.

’ 2.850,-. Tel. 045-220870.
Te koop VOLVO 340 DL
bwj. 10-'B2, nw. type, APK,
vr.pr. ’4.000,- Bódewijneik
49, Kerkrade.
Te k. Volvo 244 GL, 6 cyl.
DIESEL, overdrive, '80,
stuurbekr., trekh., radio/
cass., lederen bekl., kl.
goud/bruinmet, APK 10-'9O,
i.z.g.st., vr.pr. ’ 5.500,-. Tel.
04490-37810 b.g.g. 38397.
VOLVO 340 GL, 4-drs.,
automatic '84, (met koffer),
pr. ’ 8.950,-. 045-222451.
VOLVO 360 Inj. 2.0 Itr. s-
drs. bwj. 3-'B7 van part.

’ 19.700,-. Nieuwstr. 10
Landgraaf. 045-315493.
Te k. VOLVO 245 GLT, bwj.
'83, stationwagen, antrac.
met., pr. n.o.t.k. 043-436254
VOLVO 340 DL automaat,
m.'Bs, 4-drs Sedan, gr. me-
tal. (1e eigen.) in abs. nw.st.
lage pr. 04490-32085.
Te k. VOLVO 340L, bwj. '84
Tel. 045-243323.
VOLVO 340 DL 5-drs, an-
tracietmetallic, '84, ’9.950,-,
Volvo Klijn, De Koumen 7
Hoensbroek. 045-220055.

Te k. VOLVO 345 GL, APK, VOLVO 340 5-drs, 1.4,
pr. ’1.400,-. Gladiolenstr. blauw, '87, ’15.950,-. Vol-
-173, Kerkrade-West. vo Klijn, De Koumen 7
Te k. VOLVO 340 DL, type Hoensbroek. 045-220055.
'86. Tel. 04406-41584. VOLVO 343 DL, bwj. '78

met trekhaak, APK 10-'9O,
VOLVO 343 DL,'B3, kl. rood ’1.300,-. Tel. 045-215832,
1e eig., ’5.750,-. 045- van 09.00-12.00 uur en na
420650 18.00 uur.
VOLVO 343 GL, '82, kl. wit, VOLVO 343 DL, '78, APK
i.z.g.st., ’4.750,-. 045- '90, autom. Pr.n.o.t.k. Tel.
222910 04490-21019.

Diversen

Maastricht
Saab 9000turbo blauw 1986
Saab 9000 Izilver 1986
Saab 9000 CDI zilver demo 1989
Saab 900 turbo 16S zilver 1986
Saab 900 GLS Sedan '81 '8286
Saab 99turbo wit 1979
Lada Samara 1300 1987
Mercedes B 190 D zwart 1986
Renault 25 V 6 wit airco 1984
Lancia Prisma 1600LPG groenmetall 1985
Lancia HPE zwart 1983
Fiat Panda 34 wit 1984

Heerlen
Saab 9000Turbo CD donk.blauw demo 1989
Saab 9000Turbo antr. metall 1986
Saab 90 blauwLPG 1987
Saab 90rood 1986
Saab 900 GL 1984
Saab 900 GLS 1981
Saab 900 GL 1983
Saab 99 bruin 1981
Lancia Thema V6autom 1986
Lancia VlO turbo 1987
Fiat Uno 70 S wit 1987
Volvo 740GLE autom. groenmetall 1985
VWGoIfI6OOCL 1986

Galjoenweg 45 Maastricht. Tel. 043-632547
Akerstraat 150 Heerlen. Tel. 045-717755

American Cars Schimmert
Het adres voor Uw

Amerikaanse wagen.
Uit voorraad leverbaar:

Chrysler Voyager
Chrysler GTS

Chrysler Le Baron
Jeep Cherokee
Jeep Wrangier

Chevrolet Beretta GT
Pontiac Bonneville

Chevrolet Caprice Classis
Chevrolet Globe Master Van

Geel en grijs kenteken.
Een greep uit onze inruilwagens:

BMW 520 i 1983 en 1982
Chevrolet Caprice Classic 1982

Chevrolet Celebrity 1982
Audi 80 signaalrood 1987

Nissan Sunny Coupe GTI 1987
Datsun Bleubird 1800 stationcar 1983

Mazda 929 Injectie sedan 1987
Toyota Crown Diesel zeer mooi 1981

Peugeot 505 GR 1984
Suzuki Jeep SJ 410 Q 1983

VW Golf Diesel antracietgrijs 1986
Landrover met gereviseerde motor 1974

Dodge Ramcharger 1986
Inruil en financiering mogelijk.

American Cars Schimmert, Groot Haasdal 6
Schimmert 044Ó4-1888.

VRIJDAG T/M ZONDAG
Ocassionshow

bij Hotel-café-restaurant
"De Geulhemmermolen"

Geulhem-Valkenburg
ledere dag van 11.00-17.00 uur.

Tel. 04406-40449.

TOYOTA GEEFT 3 )AAR GARANTIE VAN BUMPER TOT BUMPER.

hhhh _^^VM W.m^^^^k^ _Pi,__P^l ____ Een lieveheersbeestje, teken
Wf E^L van geluk! Bij Toyota het sympa-

■ M m B E thieke symbool van zorgeloos
H AmJB autorijden. Want niet alleen staal

M W M W E Toyota in Nederland al 25 jaar
Jfl jAt Jfl \\ JL J^ garant voor techniek en be-

trouwbaarheid, voortaan ver^._ _ _
v w leent Toyota ook nog eens 3 in~ plaats van 2 jaar complete garan-

E # tic op alle personen- èn op alle
£_____B A__a_B bedrijfswagens. Met een maxi-

E % E % 1 mum van 100.000 kilometer.
# Gewoon wat het eerst bereikt

3^^"^^ * wordt. En daarbij maken we geen_ — —^^^ uitzondering voor bepaalde me-
£^L / / chanische onderdelen. Want de-

E E vj ze volledige auto-garantie geldt
J__Jb X_a__L _N_l _____SlK_____l ten^tterhjk van bumper totbumper.
# #^ I % Dus °°k voor de lak en de accu.

I E E K doorroesten van bin-
W jfkm Ü___r^nenu^ geven we 6 jaar. En
* -_-^:_Bp_al lösp de laadbakken van de pick-up_______w^E____________Kf v ;__fl __■»'■■■'JA Bk W sH Kf truck modellen geven wij boven-

E^L ï^^ f B| dien 3 jaarcarrosserie-garantie en
E m Ifl ÊjÈ w. * Jaar

II fl WF En toyota laat u zelfs on-
# I Ifl W.S derweg niet in de steek. Want met

WmmmmmWM. HLJL pF |f deze nieuwe topgarantie worden

a^^^^\ ]^P^^| W _^^^^W^ AwF^^^. __^^^( ce dichtstbijzijnde Toyota-

fl ■ W^^F fl _Ld____ I fl Bfl ■ ruststellend gevoel daarbij
|| fl I^L fl ~ fl 9fl fl is het te weten dat Toyota
,^t fl m B vrijwel overal in Europa

___________■
|

___r Jfl _-__■_■_--# M-—-—-^^---, ___r ___r L^ <
__r vertegenwoordigd is. Het

kan niet missen: als ubij de
«m__^^ v* w w aanschaf van 'n nieuwe auto een

complete'vanbumper tot bumper'
M W fl l^fck garantie wenst, komt u vanzelf

■V ■ »^ bij Toyota uit.
m Wilt u meer weten over de-

I A ze nieuwe 3-jarige garantie voor
W m^^ W alle modellen? Vraag dan bij de

dichtstbijzijnde Toyota-dealer om
de gedetailleerde garantie-bepa-
lingen.

TOYOTAI TOYOTA, JAREN BETER.

IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI 8.V., STEURWEC 8, 4941 VRRAAMSDONKSVEER. TEL 01621-85900. KLIK VOOR HETADRES VAN UW TOYOTA-DEALER IN DE GOUDEN GIDS (RUBRIEK AUTODEALERS)

Auto Landgraaf
Biedt aan jonge occasions met 12 maanden garantie,

gratis afleverings beurt en motorkeuringsrapport
* Hoge inruilprijzen

* Garantie in werkplaats
* eigen service-dienst

* Snelle discrete financiering
Maandag t/m zaterdag geopend van 9.30 tot 18.00 uur

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken op ons
verkoopterrein in en om onze showroom
Auto Landgraaf Heerlerbaan 76, Heerlen.

Telefoon: 045-424268 / 424231

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Uno 45 '83 t/m '88; Uno 60
S Silver '86; Uno Diesel '84; Ritmo '84 t/m '86; Regatta
weekend 85 bwj. '86; Golf 5-drs. Synchro 4WD; Fiat Ritmo
105TC '82; Fiat 127 1050 '85; '86; 131 CL 4-drs.; Suzuki
Alto GL '86; Opel Ascona 1600 S 5-drs. Hatchback '81;
Opel Corsa TR '84; Opel Kadett 1.2 hatchback '86; Opel
Kadett 1200 '82; Renault 9 GTL '85; Renault 11 TXE '85;
R5TL '81; Skoda 120 LS '86; Volvo 345 DLS '82; Panda
1000 S'B7; Citroen 2 CV 6 '82; Visa 11 '85; Lada 1500 S
stationcar '83; Peugeot 305 GL '82, '83; Mi'subishi Colt '84;
Ford Escort 3-drs. '85. Seat Ibiza 1,2 L '85.

Diverse goedkope inruilers in voorraad.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

* streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie
* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijkvoor auto's

van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

nnGebruikteWagens
UL/PlusSysteem

GARANTIE
Automarkt Schaesberg

Baanstraat 105 (t.o Draf- Renbaan)
van donderdag 14 t/m maandag 25 september

Keuze uit ruim 130 automobielenvan diverse merken.
ANWB-keuring en financiering mogelijk.
Mengelers Schaesberg

Telefoon 045-318888.
Renault 25GTX 1e eig., grijs compl. uitv. . 1985 ’ 14.750,-
Renault2sGTDleeig.,grijs,schuifd 1985 ’ 14.750,-
Mazda 626 2.0 D, wit 1986 ’ 12.750,-
Volvo 740 GL, LPG, grijs 1985 ’ 18.500,-
Volvo 760 GLE aut., blauw 1984 ’ 16.500,-
Volvo 760 GLE aut., groen 1982 ’ 13.750,-
Volvo 240Grand Luxe, groen,LPG 1983 ’ 10.250,-
Ford Sierra 2.0 GL, wit, december 1983 ’ 8.900,-
Ford Sierra 1.6L, LPG, grijs 1983 ’ 8.750,-
Opel Corsa 1.2 S, wit 1983 ’ 7.750,-
8MW315, wit 1983 ’ 7.750,-
Toyota Tercel 13 DX grijs30000km LPG . 1983 ’ 6.900,-
Saab 900GLS, wit 1982 ’ 5.750,-
SkodalosL, rood, 20.000km 1985 ’ 4.000,-

Telefoon: 04492-3234
Nog steeds

1000 Gulden beloning
Bij aankoop van:

Fiat Panda 750 CL wit ofróód 1987
Fiat Panda 750 CL wit, aug 1988
Fiat Panda 1000 CL wit 1986
Fiat Uno 45 beige 1985
Fiat Uno 45 Fire, rood 1986/1987Fiat Uno Champ blauwmetall 1988Fiat Uno 60 S, 3drs. wit en striping 1987
Fiat Ritmo Carrara, wit, 5 versn., aug 1987
Fiat Ritmo Quarzo. spec.uitvoering 1987
Fiat Ritmo 75 IE CL 5-drs. katalysator bl.met 1988
Ford Scorpio 2.0 autm. grijsmet 1985
LanciaY 10, turbo zeer snel, groenmet 1987
Seat Ibiza 1.2L, rood 1985
Seat Ibiza 1.2 GLwit, dcc 1987
Volkswagen Polo 1050 grijsmet 1986
Volkswagen Golf 5-drs. wit 1985

Fiat Creusen Heerlen
Spoorsingel 50.

Tel. 724140.

anno

00fi££3£!^ GARANTIEBEWIJS

Autotelefoon
lease v.a. ’ 99,- p.m. compl.
ingeb. met nummer binnen 1

dag
Autronic
04492-3888

off. PTT-hoofddealer.

Frans
Vanhauten
Siërra kopen!

Ford Siërra 1.8Laser 5-drs.
'86

Ford Siërra 1.8Laser 3-drs.
'86

Ford Siërra 1.6Laser 5-drs.
LPG '86

Ford Siërra combi GL 2.3
diesel '85

Ford Siërra combi 1.6 Laser
'86

Ford Siërra 2.0 Laser '84
Ford Siërra combi 1.6 '85

Ford Siërra combi 1.6 Laser
LPG '87

Peugeot 205 XE rood type
'85

Peugeot 205 XE wit '85
VW Golf cabriolet wit in

Zender uitv. '83
Opel Ascona 1.8 E veel

extra's type '85
Opel Ascona 4-drs. bwj. '84

met lichte schade
Opel GT bwj. '70, geheel

gerestaureerd
Porsche 924 grijsmet., ATS

velg., type '80
Honda Accord Sedan LPG

type '83
Citroen AX 1.0rood '87

Citroen AX 1.1 RE wit '88
Nissan Sunny 1.6 SLX '87
Nissan Micra GL type '84

Suzuki Alto GL '87
Audi coupé GT 5S type '82

Ford Escort 1.4 CL '87
Ford Escort 1.6 L type '85

Div. inruilers, financ. moge-
lijk. Eigen werkplaats.
Burg. Franssenstr. 2A

Kerkrade. (hoek Kaalheider-
steenweg nabij politieburo).

Tel. 045-423288.
Te k. Toyota COROLLA bwj.
'79, APK, vr.pr. ’1.950,-.
Opel Kadett City, bwj. '79,
APK, vr.pr. ’ 1.950,-. Kruis-
str. 42, Broeksittard.
Te k. gevr. INKOOP alle
merken auto's, schade geen
bezwaar. Tel. 045-416239.

Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen
045-422610 ook 's avonds.
Te k. Ford TAUNUS, bwj.
'80, LPG, APK; Opel MAN-
TA, APK, bwj. '78. Slotstr.
13, Hoensbroek. Tel. 045-
-219253.
Te koop uit de liefhebbérs-
hoék: TOYOTA Celica, kleur
wit i.z.g.st. ’3.750,-; Ford
Capri van Iste eigenaar i.z.
g.st. ’1.750,-; Vauxhall Fi-
renza coupé i.z.g.st.

’ 4.950,-. Dagelijks ge-
opend van 10.00 tot 17.00
uur, zaterdag van 9.00 tot
16.00 uur. Alle auto's zijn
APK gekeurd. Voor ml.
04766-1417.
Koopjes te koop wegens
omstandigheden: Opel KA-
DETT GSI bwj. '85, alle op-
ties in nieuwe staat, prijs

’ 19.700,-; Peugeot 305 RD
bwj. '82 ’3.100,-; Citroen
GSA bwj. '81 ’1.900,-;
Honda Prelude bwj. '80
’3.600,-; Audi 100 GL SE
automaat '81 ’ 5.750,-; Tal-
bot Horizon 1.3 LS, zeer
mooi '84 ’ 4.600,-; Alfetta 2
Itr. automaat '80 ’2.900,-;
Ford Fiësta '79 ’1.975,-;
Peugeot 505 SR automaat
'79 ’1.950,-; Peugeot 305
GR '79 ’1.750,-; Talbot
Horizon LPG GLS '81
’1.350,-; Opel Record 17
Hf 1.350,-; Datsun Sunny
120 Y'79 ’ 1.100,-; Fiat 127
'79’ 800,-; Peugeot 205 SR
'80 ’2.900,-; Toyota 100
'74 ’ 600,-; Audi 80 LS '75

’ 1.175,-; Renault 4 GTL'7B
’1.100,-; Honda Prelude
'80 ’ 3.750,-; Hyanda Pony
'83 i.z.g.st. ’ 3.400,-. Dage-
lijks geopend van 10.00 tot
17.00 uur. Zaterdag van
9.00 tot 16.00 uur. Alle
auto's zijn APK gekeurd.
Voor inlichtingen 04766-
-1417. 'AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300,-// 20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Kadett HB 13 LS '87, '86;
Kadett Sedan 13 LS '86; Ka-
dett HB 16 LS 5-drs., '85;
Kadett 12 S '84, '81; Corsa
TR 12S '85; Corsa 12S '84,
'83; Kadett Coupé 12 S '78;
Kadett '78. AUTOMOBIEL-
BEDRIJF J. Denneman,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.

DEGELIJKE auto's v.a.
’l.OOO,- tot ’3.000,-, 1
mnd. garantie en 12 mnd.
APK. Fruitwei 6, Schimmert.
Autobedrijf Rob van EM-
MERIK, Voltastr. 2, Schaes-
berg/lndustrieterrein. Tel.
045-317593 biedt te koop
aan: Opel Kadett 18 S GLS,
Sedan, '87; Opel Omega 2.3
D, LS, '87; Opel Kadett 1.3
LS, '81,82, '86 en '87; Opel
Ascona 1.6 '82 en '84; Opel
Corsa Sedan 1.3 Swing;
Rekord autom. '83; Kadett
autom. '79. Diesels: Ascona
'82 en '83; Kadett '84; Ford
Escort '85; Siërra '83; Fiësta
'85; R 18 station '82; R 4
GTL, i.z.g.st., '80; VW Jetta
'80; VW Golf D '82; Dait-
hatsu Charmant '82; Volvo
66 GL en 244 DL Vauxhall
Cavalier autom. '79 en di-
verse goedkope inruilers.
Inruil, Financiering, APK,
Reparaties alle merken.
In- 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)
Direkt CONTANT geld voor
auto's v. bwj. '80 tot '87, ook
Mercedes 190 en 200 serie.
Tel. 045-414372.
Garage Lucar Kerkrade.
Voor betere occasions! Gra-
tis 2 weken proefrijden! Gra-
tis afleveringsbeurt. Gratis
keuringsrapport. Volledige
garantie vanaf 12 maanden.
O.a. Mercedes 190 E '87,
blauw, wéinig gelopen, 1e
eig., nw.st., schadevrij
’30.000,- o.nw. prijs; Mer-
cedes 190 E, wit, '85, ver-
laagd, uitgeb. Zender; Mer-
cedes 280 E, automaat, alle
extra's, blauwzilver Pullman
int. '82; Mercedes 280 S,
goud kl., '85, autom., alle
ace, duurste uitv.; 190 E
'83, zilver, automaat, ver-
laagd enz.; Volvo 760 GLE,
automaat, '85 lederen int.,
duurste uitv., zilverzwart,
iets aparts; BMW 528 i, zil-
ver '86, duurste uitv.; BMW
525i, '84/'B3, zilver; BMW
520 i, '80, zilver; BMW 320i'86, zwart; BMW 318 '84,
brons; BMW 318i'82, zwart;
BMW 320 '80, rood; Opel
Kadett '88, rood, 1e eig. als
nw., zeer weinig gelopen,
duurste uitv., ’lO.OOO,- o.
nw. pr.; Ascona '87 2x, nw.
st. ’12.000,- o.nw.pr. ook
automaat; Ford Scorpio '87,
wit, 5 versn.; Ford Siërra 2.0
luxe, zwart '87; Subaru GL
coupé sport zilver '88,
23.000 km gelopen, alle
ace, ’12.000,- o.nw.pr.;
Opel Kadett '84/.'83, zilver,
5-drs.; Opel Kadett diesel
'84, 5-drs, koopje; Golf 2x
diesel '85; R5'85, rood; R5GTL '84; R 5Turbo alpine
'82, wit; Golf cabriolet '87,
zwart, iets aparts; Triumph
TR6 injection, rood, overdri-
ve; Opel combi '84, zilver;
Audi 100 CC '85, zilver, plm.
10 inruilwagens aan oprui-
mingsprijzen. Hoge inruil-
prijzen! Erkend APK keu-
ringsstation. Alle reparaties
en bandenservice! Holzstr.
67, Kerkrade. Tel. 045-
-456963.
HONDA Civic 1500 GL1986
Renault R 11 automaat s-
deurs, luxe uitv. 1987; Mini
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; Volks-wagen Golf diesel '82;
Volkswagen Golf autom. '81
Ford Escort stationcar 1985;
Rover 213 autom. 1986. 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 type pers.-
auto's.
AUDI 100 GL SE, '82,
’5.500,-; Audi 100 GL SE,
'79, ’2.250,-; Opel Kadett
'80, ’3.500,-; Mits. Galant
Combi, '84, ’7.750,-; Opel
Kadett D, '83, ’7.000,-;
Ford Granada Combi, '80,

’ 3.000,-; Volvo 360 Sedan,
'84, ’8.500,-; Volvo 340,
'82 - '83, v.a. ’4.500,-;
Opel Ascona '80, ’ 2.750,-.
Oirsbekërweg 27, Oirsbeek.
04492-3582

Mazda 626 coupé 2.0 G
'88, nw. model (kleur r<x
Mazda 626 2.0 GLX, \27-10-'B7; Mazda 626]
GLX.HB'B6; Mazda 623
1.6 GLX'B7; Mazda 62fj
2.0 LX diesel '86; N_
626 HB 2.0 GLX '84; m
626 HB 1.6 LX compl-j
uitbouwset 13-11-'B4; N
da 323 HB 1.5 LX
Mazda 323 HB 1.3 LJMazda 323 HB 1.3 LX]
'86; Mazda 323 HB 1-3J
'83; Mazda 323 NB 1.71
Diesel '88; Mazda 3231
1.5 GLX'B6; Mazda 323J1.3 LX'B6; Opel Ascorfl
S'B4; Opel Manta 1.8 S
Opel Kadett 1.6 S Gij
Opel Kadett 1.2 S'B4; w
318 automaat '81; N»
Blue Bird 2.0 '88; u
Manta 2.0 S zeer moo'
’5.500,-. Goedkope «*auto's: Mitsubishi Sap<
aut. '78 ’1.750,-; Op®'
kord '79 automaat ’ 2.''
LOVEN Heerlen B.V. F
migerboord 401 Tel. "722451. Erkend «
keuringsstation. .
Te k. aang. v. 1e eig- Pl^
tige Audi 80 SC 4-drs-
tevens Ford Fiësta JJrood dcc. '84 (nw. W"
BMW 518 stuurb. bit»
'83; mooie Fiat Ritmo o'
'83 (nw.mod.); Merc^230 coupé autom. '80; ü

Kadett 1.3 S stationcar,*
mooi, mod. '81. Er!s
goedkope inruilers: H
Ascona LPG '81, VW J;
diesel '79. Opel Kadett *
oncar '79. Mazda 323(
Bemhardstr. 12, Munst*
leen (ook zondags gggPj
AUTO'S te k. gevr. ]£
'79. Tel. 045-2273
04459-1665. %
GG auto's biedt aan: jj
Escort 1.4 CL met eXJ'87; Ford Sierra 1.6 L»
'84; Ford Sierra diesel'
nwe. ruilmotor '83; 'Granada 2.3 L'81; ForOj
cort stationwagen '81; 5!
900 GLE automaat
Honda Prelude '81; M'*S
shi Galant '82 f *■*Daihatsu Cuore ÏÏ
stadsauto '83 ’W
Nissan Cherry diesel SP
uitv. '86;.0pel Kadett^'
van diesel 5-drs. '85;
Ascona 1.6 S '83 nieuW j
del; Opel Ascona 2.0 o
model '82; Toyota Tere®
DX autom. als nw. **",
km. '83; Toyota Cel"*»]
Liftback '84 nw. model,,
nault 25 met alle extra s
Garantie, inruil, finand®
GG AUTO'S en shop-JJ
renweg 284-286 He®1
(grote weg Hrl-Brs.) >
Ford Escort 55 Van j
bestel nw. type '87; Fof°
cort 1100 Laser 5"
schuifd. 57.000 km, '»*st; Toyota Starlet 1-3 £'le extra's '84; Opel
1.2 S luxus 62.000 km-
nw.st; Datsun/Nissani =
ny stationcar 1.7 JJL80.000 km '83; Opel **1.2 N Hatchback '82; ff626 hatchback 2.0 *trekh. '83; Mitsubishi L®
1200 GL '82; Fiat ?W£'81; VW Golf S 72.00°
'80; Honda Civic de Lu>
drs. '81; Opel Kadett y",
Berlinetta '78. Garantie,■vice, inruil. Auto^DORTANGS Altaarst^'Schinnen, tel. 04493j^
Autohandel F.v. OPH^biedt aan: Rocky Da(

Soft-top diesel '88, IS.
km; Porsche 924 Targf-
met, '81; Mercedes 2^,
5 bak, div. opties 'BZ.
80 CL Turbo diesel BJ'(
yota Tercel 5 drs., '°fy
Sud Sprint'Bl; Opel *,
5 drs. t.'Bo; Golf Dies®
Talbot Samba '82; P°<u,
'78; Ford Combie 2 W-
LPG, i.z.g.st, '80,^
1308 Jubile '79; Zfj
Yugo '83; VW Polo <*r
st.; VW Buggy Ruska
sic; Lada Samara 'of' b
200 5E '80; Kadett Co"L
S LPG '80; Kadett '79. \3161.79; Manta GTE, "k
voor liefhebber. Inkoop-,
koop, financiering. £ £N. 52C, Hoensbroek- 1:i 224425. Geop. van lv'
Zat. 10-17 u. __^^
INKOOP goede auto's, °geld. Joosten, Scharn^3, Maastricht. Tel.
634978 of Q6.529807g>

Voor Piccolo's g
zie verder pag2__L-_

NEEM GEENRISICO, MAARKOOP ?f
'N TOP OCCASION. UWRENAULT-DEAI£(
HEEFT ZE IN ALLE MERKENEN TYP^

EN: NU HALEN, PAS OVER EEN g
HALF JAAR BETALEN*. OF: 12 MAAN-L^

FINANCIEREN TEGEN 0% RENTEN

|REN___JITXOP
OCCASION
12 MAANDEN GARANTIE

IN HEEL EUROPA.
DEZE AKTIE LOOPT T/M 31 OKTOBER 1989.FlN^r^C *OP BASIS VAN HUURKOOP VIARENAULT FINANCIK"_.
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Nederland 1
KRO
| 00-11.55 Eucharistieviering. Van-
i "«de H. Clemens Maria Hofbauer-
O^te Hilversum.t' "00-13.05 Nieuws voor doven en!vARAhthorenden'
i ui? 1 Het 9evecnt om de arend. Afl.
| "de Engelse natuurserie Natural
\l6 °£d- Commentaar: Aad Bos.
i An way. Engelse serie.r d J-'- D°0r deram P met de Barrecu"
il17 „e ''gt de werf minder orders.\ -u 5 The storyteller. 9-delige Engel-

;* serie van Jim Henson. Afl.: Hans,"jn egel. Een boer en boerin kregen
i en zo lelijk kind, dat iedereen hem
171«egel n°emde. (herh.).
17 3ft Journ--'-

Ida ederland museumland. Van-
\ tatag: Provincie Gelderland. Presen-
M7sr: Dieuwertje Blok. (herh.).1" 6 VARA's kindermenu. De grote
MBpoeer Kak*us show. (herh.).
j *3 Dommel. Tekenfilmserie.
Ii

18.48 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Boes
en de bevers.

19.00 Journaal
19.07 ""Flying doctors. Australische

serie. Afl.: De regenmaker. Tijdens de
droogte krijgt Doughie onderweg naar
huis pech met zijn auto.

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

20.28 Sonja op zondag. Sonja Ba-
rend met gasten, rechtstreeks vanuit
de Brakke Grond in Amsterdam.

21.18 ""Cagney and Lacey. Ameri-
kaanse politieserie. Afl.: De grens. Na
een aantal brutale roofovervallen tij-
dens anonieme alcoholistenbijeen-
komsten worden Cagney and Lacey
op deze zaak gezet.

22.04 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.34 Nederland Museumland. Afl.
6: Huwelijk. Presentatie: Stefan van
Raay.

23.09 Afrika special. De muziek van
Afrika. Afl. 2.

23.50 Natuurmoment. Atti Dijck-
meester bezoekt deze week het Na-
tuurmoment Kampina.

23.55-00.00 Journaal

Duitsland 1
'°u Programma-weekoverzicht.

1o n-
l2nÜ okt°berfest.Ij"° ""Presseclub.
,'_? Tagesschau met Wochen-

I3in 9el--13 In Ma-azin der Woche.
13de programma-weekoverzicht.
/'s Der Mann, der Baüme pflanz-

Ule"■o ««Level 43. Discussie-/muziek-
-15 ,?9ramma voor jongeren.
a"° ■""Hilfe, ich bin Millionar!
?^enkaanse speelfilm uit 1944 van

1eA f Dwan.
to?. Wi,li 9°! Het beste uit het spel-

-1? fin amma Vier gegen Willi.
ken ARD-Rat9eber. Essen & Trin-

l^p Globus - Die Welt von der wir
18ruw Doc umentaire.La.ge.sschau-
-18 in W|r-beruns.
1840 rJ-Ort-chau-
-Iqd >JT)L'ndenstrasse. Serie. Afl.

'»S n?fekte-
-I^lo S)eGoldenel.
b\jjt | e'tspiegel. Reportages van

1a.gQ'^d-correspondenten.
1s-58 oPOrtscnau-Telegramm.
?o'q0 rjogramma-overzicht.
Jo'iï l/OTagesschau.
*Ü_ * 9eht's! Oktoberfeestshow.

Kuiturreportage. Internationale
lllliii

Filmfestspiele Venedig '89.
22.30 Tagesschau.
22.35 Die Feuerwehr hilft - vorbeu-

gen musst Du. Brandpreventietips.
22.40 Zwischen Abitur und Leben.

Documentaire.
23.25 Detektiv Rockford. Afl.: Fisch-

zug im Trüben.
00.10 Tagesschau.
00.15-00.20 Nachtgedanken.

*Mike Krüger in 'Vier gegen Willi'. (Duitsland 1 - 16.15WU.T.)

België/ TV 1
°9'oo j;oetekoek-Met om:

rip A«7vide- Belgische tekenfilmse-
-09.20 6'

sCni|H
Eur°Pese volksverhalen. Be-

D iaerde wiegen. Een verhaal uit de
fc-35 n

da=„ o Freggels. Kinderserie. Van-
-10.0 -oberock.ThoJsteek-er-wat-van-op-show.11.^Wereldzeilers.

Praat « 2evende dag. Een soort
beeld met om: 11 00 De week in

Il -Je 'g'en , °nfror,tatie. Debat met vra-■lo! u,rthe» P-bliek.
sturii en °P zeven. Napraten met
Week ten over de af9el°Pen

13-00-iS,portoverzicht-

' Elk=h 5 Sur>day Proms. Koningin
IS on »fhwedstrijd voor viool 1989.

!anrio 'n en de magiër. Neder-

' Meuie ,eu9dfilm van Karst van der

16'J2 {^0rte film.
Seh, :olk-kunde. Oud-Limburgs

Am °e Cosby Show. 25-delige
0 '| 'kaanse komische serie. Afl. 11:
ka Cliff verliest bij het

1? *e !n van 2iin v-der.
18 on Nieu«s.
l8-0s nik tak- Anim-lieserie. Afl. 20.
rie Draa 'molen. 4-delige kinderse-

ffliin.

18.15 Camera. Magazine voor foto-,
dia-, film- en video-amateurs.

18.45 Sportweekend. deel 2. Aansl.:
Verkeerstip. Vandaag: Hoe sterk is
de eenzame fiets?

19.30 Journaal en mededelingen.
19.45 Sportweekend.
20.15 Mira. Belgische speelfilm uit

1971 van Fons Rademakers. De be-
woners van Waterhoek komen in op-
stand tegen de bouw van een brug
over de Schelde.

22.00 I.Q. Quiz met denk- en weetvra-
gen.

22.30 Nieuws.
22.45 Rusland onder de tsaren.

3-delige Engelse documentaire. Afl.:
3: Muziek voor de wereld.

23.35-23.45 Coda. Plastische kun-
sten.

Nederland 2
VPRO
09.00 Charlie Brown & Snoopy

Show. Tekenfilmserie. Afl.: Snoopy's
foot.

09.25 ■Laurel & Hardy. Slapstickse-
rie. Afl.: The second hundred years.
Stan en Ollie zitten in de gevangenis.
Als er twee schilders aan het werk
gaan, grijpen zij hun kans om te ont-
snappen.

09.45 Ans en Hans Gans. Kinderse-
rie. Vandaag: Hans kan rekenen!.

09.55 Sprookjes van Grimm. 5-deli-
ge serie sprookjesverhalen van de
gebroeders Grimm. Vandaag: Ra-
punsel.

10.10 Toren van pizzas. Jeugdmaga-
zine.

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

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
de Woude. Afl. 3: De ochtendstem-
ming.

20.18 Paul Haenen & Betty Asfalt
complex. Cultureel-humoristisch
programma met o.a. Margreet Dol-
man, Dammie van Geest, e.v.a.

21.10 Een teken van leven... Drieluik
van Lex Runderkamp over jonge
mensen die het niet geheel meer voor
het kiezen hebben. Deel 2: Schizof-
reen. Ik ben de gevangene van m'n
eigen hoofd.

21.40 La Storia. 3-delige serie van
Luigi Commencini naar het gelijkna-
mige boek van Elsa Morante over het
leven van de huisvrouw Ida tijdens de
tweede wereldoorlog in Rome.

23.05 Spijker. Episodes uit het leven
van een man, gespeeld door Jim van
der Woude. Afl. 4: Thee, het verlan-
gen, Spijker heeft bezoek.

23.10-23.15 Journaal.

Duitsland 2
08.45 ""Programma-weekover-
zicht.

09.15 Oecumenische kerkdienst.
10.15 Mosaik. Documentaire.
11.00 Stadtschreiber Matinee. Docu-

mentaire over Cannaregio, het getto
van Venetië.

12.00 **Aus Bad Sewgeberg. Das
Sonntagskonzert auf Tournee, popu-
laire muziek.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals vor vierzig Jahren.
Adenauer wordt Bondskanselier.

13.30 Der Neue in der Klasse. Tsje-
chische kinderfilm van A. Moskalyk.

14.10 Zauberwelt Origami.
14.15 Neues aus Uhlenbusch. Serie.
Afl.: Die Wunschkrankheit.

14.45 André Weckmann und das El-
sass. Persoonlijke kijk van een El-
zasser op de Elzas.

15.15 (TT)Sturzflug aus den Wol-
ken. Amerikaanse speelfilm uit 1980
van Barry Brown.

16.55 Danke schön. Verslag van de
actie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis.

17.05 Heute.
17.10 Die Sport-Reportage.
18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-

gazine.
18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek magazine.
19.30 Ritter ohne Land und Tadel.

Documentaire.
20.15 Allein gegen die Mafia. 6-deli-

ge Italiaanse serie. Afl. 1.
21.55 Heute. Aansl.: Sport am Sonn-

tag.
22.10 Die Ohnmacht überwinden -Elisabeth Erb in Polen. Documen-

taire over de hulpverlening aan Pool-
se overlevenden van de Tweede We-
reldoorlog.

23.40 Hing marBergman: Abend der
Gaukler. Zweedse speelfilm uit 1953
van Ingmar Bergman. Circusdirecteur
Albert Johansson wil na drie jaarweer
bij zijn vrouw Agda terugkeren.

01.10-01.15 Heute.

België/TV 2
Geen uitzending.

België RTBF 1
10.00 Terre et soleil. Agrarisch magazi-
ne. 10.30 La pensee socialiste. Politie-
ke uitzending. 11.00 Eucharistieviering.
12.00 Faire le point. 13.00 Journaal..
13.20 Actualités a la une. 13.30 The
Muppet Show. 13.55 Mighty hunters.
Tekenfilm. 14.05 Samson et Dalila.

Amerikaanse speelfilm uit 1949 van
Cecile B. De Mille. De krachtige en ko-
lossale Samson strijdt onder de heer-
schappij van de Filistijnen voor de onaf-
hankelijkheid van het Joodse volk.
16.20 Spécial Japon. Dimanche musi-
que, hoogtepunten van het Koningin
Elisabeth Muziek Concours van België.
17.25 Cinémaè la une. 17.35 Papa
Bonheur. Amerikaanse serie. Afl. 21:
Farces et attrapes. 18.00 Woody
Woodpecker. Amerikaanse tekenfilm-
serie. Afl.: Le super vendeur d'assuran-
ce. 18.05 Noubanimé. Tekenfilms met
de Smurfen. 18.20 Variétés a la une.
18.30Le week-end sportif. Sportmaga-
zine. Presentatie: Pierre Depré. 19.25
Voorbeschouwingen. Top 5. 19.30
Journaal en Weerbericht. 20.05 Ciné-
ma a la une. (herh.). 20.10 Au nom de
tous les miens. 8-delige Frans/Canade-
se serie. Afl. 7. Martin wijkt uit naar de

VS. Als hem een baanthe in het hotel-
wezen wordt aangeboden, grijpt hij
deze met beide handen aan. 21.05 Bil-
let defaveur. La salie des Profs, toneel-
stuk van Liliane Wouters. Toneelregie:
Albert André Lheureux. De lerarenka-
mervan een basisschool. Vier mannen
en twee vrouwen laten aan de handvan
een twaalftal taferelen zien hoe het is
om een schooljaar lang met kinderen
om te gaan. 22.50 Weerbericht en laat-
ste nieuws. 23.25-23.30 Musique bala-
de." Jeroen Krabbé, Lex Goud-

smit en Bert Gabrielse in
'Martijn de Magier. (Bel-
gië/TV 1 - 14.45 uur.)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
IKON
09.15-10.15 Oecumenische kerk-

dienst vanuit Warschau. Neder-
lands commentaar: Wim Neijman.

11.30 Weekjournaal.
12.00 Het Capitool. Analyse van bin-

nen- en buitenlands nieuws.
SOCUTERA
12.45 De avonturen van een collec-

tebus. Voorlichtingsfilm over het
Prinses Beatrix Fonds.

OU
12.55 Spotje Open Universiteit.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.30 Studio Sport. Wielrennen te

Eindhoven, samenvatting.
TELEAC
17.50 Rechtswijzer. Afl. 2: Trouwen.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio Sport.
20.00 Journaal.
20.10 Vreemde eend in de bijt. Tv-

film met Tanja Kronenberg, Hugo
Koolschijn, Truus te Selle e.a. (herh.).
(Ondertiteld voor prelinguaal doven).
Lydia is een pleegkind bij de familie
Caljee. De relatie met het gezin is
goed, toch merkt Lydia dat ze anders
is. Buiten haar schuld om komt ze in
de problemen.

20.38 Panoramiek. Achtergrondinfor-
matie bii actuele nntwikkelinnen in rie

internationale politiek.
21.08 Avondvoorstelling. Taxi in de

nacht. Korte film van Floor Foelkel,
met Sacha Buklthuis, Gerard Thoolen
e.a. Een vrouwelijk taxichauffeur
moet een man tijdens een regenachti-
ge nacht ver buiten de stad brengen.
Een ontmoeting tussen twee mensen,
die ieder hun eigen zorgen hebben.

RVU
21.56 Werken aan werk. Serie over

de agrarische sector.
22.26 Journaal.
HUM.VERBOND.
22.31 Dies natalis. Impressie van de

opening van het academisch jaarvan
de Universiteit voor de Humanistiek.

23.01-23.06 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

wSophia Loren in de derde en laatste aflevering van 'La
Storia'. (Nederland 2 - 21.40 uur.)

Duitsland 3 West
09.00 Telekolleg 11.- Cursus Engels.

Les 28. (herh.).
09.30 Telekolleg aktuell. Voorlichting

over cursussen.
10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 2. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs-

economie. Les 2. (herh.).
11.00 Hande - Werke - Künste. Perzi-

sche tapijten.
11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.

Programma voor Grieken, Spanjaar-
den en Joegoslaven.

12.30 Tele-Akademie. Politische Uto-
pien zwischen Alternativitat und Kon-
servatismus.

13.15 Salvator, die Insein und ich.
Reportage over de Eolische eilanden.

15.00 Die Zeit der Züge. Documentai-
re over spoorwegstad Berlijn 1938-
-1988.

15.45 Auf der Strecke. Reportage
over het beroep treinmachinist.

16.00 Bangladesh - Land der Ben-
galen. Afl. 2: Sazahan, der Rikscha-
fahrer.

16.45 Das internationale TV-Koch-
buch. Vandaag: De Portugese keu-
ken.

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

serie. Afl. 14: Wasser und Tranen.
18.30 Gott und dieWelt. Meditatie.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws. (19.30-19.45
Sport im Westen.).

20.00 Assias Glück. Russische
speelfilm uit 1967 van Andrej Michal-
kov-Kontschalowskij.

21.34 West 3 aktuell.
21.40 Zirkus Festival Paris. Reporta-

ge over het circusfestival te Parijs.
22.40 Die gelbe Mafia. Documentaire

over Chinese misdaadsyndikaten.
23.25 Aus dem Alcazar. Französisch

frech, Parijse revue.
00.25-00.30 Laatste nieuws. Aansl.:

Zur Nacht.

" Harriet Andersson en Ake Grönberg in 'Abend der
Gaükler'. (Duitsland 2 - 23.40 uur.)

Duitsland 3 SWF
08.00 Rendezvous. Cursus Frans,

(herh.).
08.30 Mathematik Analysis. Folgen

und Grenzwerte im Telekolleg 11, cur-
sus wiskunde. Les 9.

09.00 Englisch im Telekolleg 11. Cur-
sus Engels. Les 28.

09.30 Telekolleg aktuell. Voorlichting
over de cursussen.

10.00 Physik im Telekolleg 11. Cursus
natuurkunde. Les 2.

10.30 Betriebswirtschaftlehre im
Telekolleg 11. Cursus bedrijfsecono-
mie. Les 2.

11.00 Hande - Werke -Künste. Docu-
mentaire over handgemaakte Perzi-

sche tapijen.
11.30 Ihre Heimat " unsere Heimat.

Programma voor gastarbeiders uit
Griekenland, Spanje en Joegoslavië.

12.30 Tele-Akademie. Prof. Dr. Peter
Schneider over alternatief denken.

13.15 Kongressbericht. Thema:
Onze lucht.

14.30 Lander - Menschen - Aben-
teuer. Documentaire over deAit Had-
didou-stam in de bergen van Marok-
ko.

15.00 Programma volgens aankon-
diging.
T7.15 Feste der Welt. Informatieve

serie.
17.30 In Südwest 3 informiert.
18.00 Touristik-Tip. Informatie voor
vakantiegangers.

18.15 Clip-Klapp. Muziek en amuse-
ment.

19.00 Abendschau Bliek ms Land
am Sonntag.

19.30 Stimmt's. Die Wolfgang-üp-
pert-Show. Aansl.: Europabrücke.

20.15 Gottes Natur - Mem Meister.
Documentaire over de 19e eeuwse
Duitse tuinarchitekt Peter Joseph
Lenné.

21.00 High Society. Documentairese-
rie over adel in Europa. Afl. 6.

21.45 Südwest aktuell. Neues.
21 .50 Flutlicht. Sportprogramma.
22.45 Auweia: Alas, Smith & Jones.
Afl. 10.

23.15 Absender. Johann Wolfgang
Goethe, fragmenten van zijn briefwis-
seling.

23.55-00.00 Laatste nieuws.

België Tele 21
19.30-20.00 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal en
weerbericht.

TVS
12.00 Emission de Bernard Rapp.
13.00 Journal télévisé. 13.15 Aventu-
res et sports. 14.30 Cocteau-Marais.
16.00 Brèves. 16.05L'École de violon.
17.10 L'École des fans. 18.00 Trente
millions d'amis. 18.30 Flash Varicelle.
19.00 La citadelle de Namur. 19.30
Brèves et météo Européenne. 19.35
L'affaire Caillaux. 20.30 Champs-Ely-
sées. 22.00 Journal Télévisé et Météo
Européenne. 22.30 Sept sur Sept.
23.30 Viva. 00.15 Jazz'in. 00.40-01.00
Papier glacé.

Radio 1
radio

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

Radio 2
leder heel uur nieuws. 8.02 Vroege
Vogels. 10.02 Tony van Verre ont-
moette Jan Blaaser (herh.). 10.30
Muziekmozaïek. 12.02 AVRO Mu-
ziektheater. 13.02 AVRO's radio-
journaal. 14.02 Nederlands op
AVRO 2. 15.02 Muziek met Meta.
16.02 Zomerradio met Robin Al-
bers. 18.02 Dat zoeken we op.
19.02 Leuterkoek en zandgebak.
19.10 Ssssssst 19.30 Hersen-
gymnastiek uit Tunis. 20.00-7.00
Zie radio.l.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 8.02 Hek-
sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin
in pop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02 KRO-miniparade. 13.02 Het
weeshuis van de hits. 15.02 Tijd
voor toen. 16.02KRO's Zalige Liet-
deslijn. 18.02 KRO's Hitweek.
19.02 Pop-eye. 20.02Radio Thuis-
land. 21.02 De krijsende tafel.
22.02-24.00 Op slag van maandag.

Radio 4
8.00 Nws. 8.02 H-Vier. 9.00 Onder
de GroeneLinde. 9.15 Musica Reli-
giosa et Profana. 9.55 Progr-
overz. 10.00 Oecumenische vie-
ring. 11.00 Holland Festival Oude
Muziek 1989. 13.00 Nws. 13.02
Opera Matinee. 14.00 Concert op
de zondagmiddag: Rotterdams
Philharmonisch Orkest met sol. (In
de pauze: Praten over muziek).
16.00 NOS Jazzgeschiedenis.
16.30 Diskotabel. 18.00 Nws.
18.02 Continu Klassiek. 20.00
Nws. 20.02 Specialiteiten a la car-
te. 22.00Kamerconcert: Van Barok
tot heden in kleine bezetting. Jonge
meesters aan zee. Gustav Rivinius,
cello en Paul Rivinius, piano.
22.45-00.00 Een late zomer,
fioorsp.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00* Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te Deum Laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00 De ze-
ven brieven. 10.10 Kerkdienst.
10.58 Wilde Ganzen. 11.00 De an-
dere wereld van zondagmorgen.
12.00 Nieuws. 12.05 Het zwarte
gat. 14.00Radio Romantica. 16.00
Bodylijn. 16.55 Mededelingen en
schippersberichten. 17.00 Kerk-
dienst. 17.58 Wilde Ganzen. 18.00
Nws. 18.10 Liturgie en kerkmuziek.
18.40 De onbekende Islam. 19.00
Programma voor buitenlandse

werknemers. 19.20 Suara Maluku.
19.55Tambu. 20.30Zorg en Hoop.
21.20 Medelanders Nederlanders.
21.45 Medelanders Nederlanders.
22.10-22.40 Jazz uit het historisch
archief.

RTL Pus
i 08.00 Li-La-Laune-Bar.- Die Mit-

machsendung mit Metty.
i 09.40 Tekenfilm.
i09.45 Max und Moritz. Duitse kinder-
[ film uit 1955, met Harry Wüstenha-
i gen, Edith Elsholtz e.a.
; 11.00 Wer bist Du, den ich liebe.

Duitse filmkomedie uit 1949, met
Adrian Hoven, Gisela Fackeldey, Jes-
ter Naefe e.a.

112.30 Kiassik am Mittag. Met het
RTL-orkest.

i 13.00 Heute bei uns.
i 13.10 Tal der Dinosauriër. Ameri-

kaanse tekenfilmserie. Herh.
i 13.30 Die Jetsons. Tekenfilmserie.
I Herh.
114.05 Gut geht's. De kunst gezond te

blijven.
14.30 ■Hande hoch, Old Boy. Ame-

rikaanse western uit 1949, met Do-
nald Barry, Byron Foulger, Torn Neal,
e.a. Als afgevaardigde van de rege-
ring, moet politieman Barry een ge-
vaarlijke opdracht vervullen.

15.30 Sophia Loren. Mem Leben.
Amerikaanse autobiografische film uit
1980, met Sophia Loren, Armand As-
sante, John Gavin e.a.

17.45 Kunst und Botschaft.
17.50 Heimatmelodie.
18.45 RTL aktuell. Aktualiteiten.
19.10 Ein Tag wiekein anderer. Quiz

met Susanne Kronzucker.
20.15 Die Klugscheißer. Amerikaan-

se filmkomedie uit 1986, met Lorin
Drefuss, David Landsberg, George
Eastman, Christian de Sica e.a. Paul
en Donald zijn twee vrolijke privéde-
tectives. Als zij de knappe Caterina
leren kennen, storten zij zich in een
groot avontuur.

21.45 Spiegel TV.
22.20 Reich und Genadelos. Italiaan-

se erotische komedie uit 1986, met
Michele Placido, Mariangela Melato,
Massimo Wertmüller, Robert Herlitz-
ka e.a.

00.00 Sexy Folies.
00.35-00.40 Betthupferl.

SAT.1
08.05 Mister Ed. Afl. Bart ab.Ameri-
kaanse komedieserie. 08.30 Familie
Feuerstein. Afl. Turbulenter Urlaub.
Amerikaanse tekenfilmserie. 08.55 Ihr
Horoskop. Aansl. Programma-over-
zicht. 09.00 Fantasy Island. Afl. Echte
Mütter, falsche Geister. Amerikaanse
serie. 09.50 Teletip Tier. 10.00 SAT.I
Sport. 10.30 Auf Videosehen. 10.55So
gesehen. Aansl. Programma-overzicht.
11.05 Der Stolze Rebell. Amerikaanse
western uit 1958 van Michael Curtiz,
met Olivia de Havilland, Dean Jagger,
Alan Ladd e.a. 12.45 Familie Feuer-
stein. Afl. Fred Feuerstein ist der Beste.
Amerikaanse tekenfilmserie. 13.10 Die
Waltons. Afl. Was will John. Ameri-
kaanse familieserie. 14.00 Ihr Horos-
kop. Aansl. Programma-overzicht.
14.05Teletip Koenen. 14.15 Gewinn in
SAT.I. 14.25 Köpfchen, Köpfchen.
14.50 Der Goldene Schuß. 15.00 Jua-
nitos großer Freund. Amerikaanse
avonturenfilm uit 1978 van Henry Le-
vin, met Theodore Wilson, Stuart Whit-
man, Sam Groom e.a. 16.30 Auf und
davon. 17.00 Der Goldene Schuß.
17.10 Die rote Schwadron. Engelse
western uit 1960 van Burt Kennedy,
met John Dehner, Richard Alden, Tere-
sa Stratas e.a. 18.45 SAT.I Bliek,
19.00 Programma-overzicht. 19.10 Die
Schone und das Biest. Amerikaanse
serievan Alan Cooke, met Linda Hamil-
ton, Ron Perlman, Roy Dotrice e.a.
20.00 SAT.I Wetter. 20.10 Stimme der
Sehnsucht. Duitse musical uit 1956 van
Thomas Engel, met Rudolf Schock,
Waltraut Haas, Christine Kaufmann,
Mady Rahl, e.a. 21.45 SAT.I SPORT.
21.55Auf derFlucht. Amerikaanse mis-
daadserie van Don Medford, met David
Janssen, Barry Morse, Telly Savalas,
Jud Taylor e.a. Afl. Ein falsches Ge-

standnis. 22.45 SAT.I Bliek. 22.55
Komm nach Wien, ich zeig Dir was.
Duits-Oostenrijkse komedie uit 1969
van Rolf Thiele, met Tanja Gruber, An-
drea Rau, Veit Relin e.a. 01.15-01.25
Programma-overzicht.

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

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
morgen (6.30, 7.00, 7.30 Nieuws.)
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen.
8.12 Relax. 9.00 Visum. 9.30 Golf-
breker. 10.00 Nieuws. 10.03 De
pre-historie. 11.00 Oordegelijk.
13.00 Nieuws. 13.10 De tafel van
een. 14.00 Fiestag. 17.00 Nieuws.
17.05 Sportkaffee metnationale 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).

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

A-Block.
13.05 Wizbit.
13.30 Rapido.
14.00 News and Weather.'
14.10 The Walden Interview.
14.55 The Bill Doublé Bill.
15.40 TV Movie. Murder she wrote.
16.50 Cartoon Time.
17.00 Interceptor.
17.55 Tinniswood Country. Nieuwe

serie.
18.20 Comedy Classics. The good

life. Peace broke out.
18.50 HighWay.
19.25 News and bfg weather report.
19.40 Family Fortunes. Spelshow ge-

presenteerd door Les Dennis.
20.05 Ffizz. Nieuwe comedie.
20.30 Eastenders. Serie.
21.25 Sunday Premiere. The most

dangerous man in the world.
23.05 Holiday outings.
23.15 News and BFG Weather Re-

port.
23.30-23.55 Twist in the tale. There

was an old woman.

Sky Channel
07.00 Hour of Power.
08.00 Fun Factory. Kinderprogramma

met tekenfilms en speciale gasten,
gepresenteerd door Andy, Snoot,
Èrocker en Mr. Wallyblub.

12.00 The Nescafé UK Top 50.
13.00 Beyond 2000.
14.00 That's Incredible. Serie over

ongelooflijke en ongeloofwaardige
gebeurtenissenen menselijke presta-
ties.

15.00 WWF Superstars of Wrestling.
16.00 Incredible Hulk. Amerikaanse

actieserie met Bill Bixby e.a. Een ge-
dreven geleerde onderwerpt zichzelf
aan een wetenscahppelijk experi-
ment, maar de proef loopt uit de hand.

17.00 Emergency. Amerikaanse zie-
kenhuisserie.

18.00 Worstelen. Wereldkampioen-
schappen vanuit Martigny, Frankrijk.

19.00 Golf. PGA European Golf.
19.30 Grand Prix Cycling.
20.00 PGA European Golf.
22.00 Football.
00.00-01.00 Motorcycling Grand

Prix.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 Das große Platzkon-
zert aus dem Kölner Zoo. 10.05
Operette nach Wunsch. 12.05 Mu-
sik ist Trumpf. 13.00 Heimatmeto-
die. 14.05 Was dart es sein? 17.00
Chöre derVölker. 18.05 Schellack-
Schatzchen. 19.00 Erinnerung.
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30
Nachtexpress.

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 Jöhtal
weete wollt. 10.00 volkslieden
11.05 Schlagersouvenirs. 12.35
Rückblick. 14.05 Die deutsche
Schlagerparade. 16.05 DOMINO -die Spielshow des BRF. 17.05
Sportmagazin. 18.40 Senioren-
funk. 19.00-21.00 Wunschkonzert.
21.05 Sportresultate von Woche-
nende und Sendeschluss.

Super Channel
07.00 Super 8.0.0.5. Met Bart de

Graaff.
11.00 Coca Cola Eurochart.
12.00 Video Fashion.
12.30 Today's World.
13.00 It's written.
13.30 Blakes 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 Royal romance of Charles and

Diana. Amerikaanse speelfilm uit
1982 van Peter Levin, met Catherine
Oxenberg, Christopher Baines. e.a.
Een romantisch verhaal over de ko-
ninklijke romance tussen Prins Char-
les en Lady Diana Spencer. Gevolgd
door Goodyear Weather Report and
The Mix.

02.00-06.00 Italiaanse programma's
van Rete Mia.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 Marcel Vanthilt.
11.00 Kristiane Backer.
14.00 European top.
15.00 Week in Rock.
15.30 Classics.
16.30 Ray Cokes.
18.00 Maiken Wexo.
21.00 Marcel Vanthilt.
00.00 XPO.
01.00 Night Videos.

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.

»*Li2 Burgh in 'The Flying
lyoctors'. (Nederland 1 - 19.07hur.)
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Politie rukt uit met groot materieel na rake klappen over gage

Alpenzusjes slaags
met campinghouder
door harrie cremers

HEERLEN - Dc Limburgse Al-
penzusjes zullen door dc Duitse
justitieniet worden vervolgd we-
gens afpersing en poging tot
doodslag. Het duo Anny van
Reenen en Carla Langendijk had
eerder dit jaar dc eigenaar van
een camping in het Duitse Wil-
sun (even over dc grens bij Hen-
gelo) afgetuigd. Dat gebeurde op
het kantoor van dc campinghou-
der nadat deze had geweigerd
een eerder afgesproken gage te
betalen. Met een telefoontoestel
werd eigenaar Günter Fritch be-
hoorlijk toegetakeld. Toen deze
begon te bloeden snelde assis-
tent Richards te hulp. Bij hem
vlogen dc contactlenzen uit dc
ogen na een welgemikteklap van
Alpenzusje Carla. In dc overtui-
ging dater een ware veldslag aan
dc gang was, rukten inmiddels
gealarmeerde politie, brandweer
en ambulance met groot mate-
rieel uit. Dc 'noodtoestand' werd
afgekondigd. Op dc camping,
met honderdenfeestvierende va-
kantiegangers, arriveerden kort
nadien veertien agenten, vier po-

litiewagens en een ambulance.

De Alpenzusjes werden samen
met de campinghouder en diens
assistent meegenomen naar het
politiebureau van Wilsun. Daar
werd het gezelschap een nacht
lang verhoord. De campinghou-
der deed aangifte van afpersing
en poging tot doodslagomdat De
Alpenzusjes hem 'als een stel
wilde katten hebben gekrabd en
gebeten'. De aangifte werd in-
middels teruggetrokken nadat
de Duitse politie Fritch had be-
trapt op een groot aantal leugens.
Die kwamen aan het licht toen
ook de uit Groenlo afkomstige
popgroep The Moonlights bij
wachtcommandant Dieter
Kwant haar beklag deed omdat
Fritch zijn contractuele verplich-
tingen niet zou zijn nagekomen.
Die groep weigerde zelfs - in te-
genstelling tot De Alpenzusjes -om op te treden.

" De Alpenzusjes: wél optreden, maar geen gage willen be-
talen.

Heibel
De contracten met De Alpenzus-
jesen The Moonlights werden al
in april getekend. Dat gebeurde

door Fritch's voorganger, die
echter wegens wanbeheer de
laan uit werd gestuurd. Fritch
achtte zich daarom ontslagen
van zijn verplichtingen, zo meld-
de hij de politie. Hij liet de arties-
ten echter tóch optreden en wil-
de toen maar de helft van de af-
gesproken gage van 1200 gulden
betalen. Dat piktenDe Alpenzus-
jesniet en ze bleven net zo lang
op diens kantoor tot de geldkist
tevoorschijn kwam. Toen Günter
Fritch met het contract voor zijn
neus de opmerking maakte 'In
de oorlog hebben we ook nooit
een contract met jullie hollan-
ders gehad, dus nu ook niet' was
voor De Alpenzusjes de maat vol,
vielen er rake klappen. Bij de
kreet 'blonde hoer' sloegen bh'
Carla de stoppen door. Ze nam
het telefoontoestel en timmerde
daar mee op het hoofd van
Fritch, die de geldkast op de
grond liet vallen. Daarna volgde
een flinke vechtpartij en werd de
politie gewaarschuwd. Inmid-
dels is de gage volledig betaald,
maar Fritch mag vanwege zijn
uitspraken over 'Hollanders tij-
dens de oorlog' toch nog een
rechtszaak verwachten.

Andrea Croonenberghs komt óók uit (Belgisch) Limburg

Een nieuwe 'snoet'
op het BRT-scherm

Van onze showpagina-redactie
GENK - Naast Gertie Christoffels, Luc Appermont en
Francis Coolen - om er maar enkele uit het BRT-huis te
noemen - is er nu opnieuw een fraaie (Belgisch) Limburgse
'snoet' op het tv-scherm. Afkomstig uit Genk, maar nu
woonachtig te Antwerpen, zal Andrea Croonenberghs als
kersverse omroepster de programma's inleiden. „Ik vind
het eigenlijk zeer normaal dat Limburgers net zo vaak als
anderen op het scherm komen. ledereen is van nature uit
bereid om te leren. Dus de gangbare opmerking dat wij
Limburgers zingen ofeen zachte 'g' hebben, heeft voor mij
al lang afgedaan. Op het conservatorium vond ik die op-
merking nog vervelend maar ook Antwerpenaren habben
een accent. En het is nog moeilijker om hun dialektachter-
grond weg te stoppen, denk ik."
La Croonenberghs heeft wel een
voetje voor op anderen in de pro-
vincie: het Genkse streekdialekt
is door de kosmopolitische in-
slag van de streek haast verdwe-
nen. Kwam moeder van Tessen-
derlo, vader was van Waterschei.
Beiden spraken om verstaanbaar
te zijn 'Beschaafd. Nederlands.
Op die manier was de stap min-
der groot natuurlijk.

Toneel
Omdat toegepaste communica-
tie leuker leek dan het in het echt
was, stapte de Limburgse over
naar het conservatorium. Meteen
minder droge kost voor de
spring-in-'t-veld. De keuze viel
op voordrachtskunst. Daarbij
werd ook een brok pedagogie ge-
kauwd om later les te geven.
„Dat heb ik een tijdje gedaan,
maar mijn echte liefde lag bij het
toneel." Driejaar bij Yvonne Lex
en recent bij hetKJT. Daar zal ze
de produktie 'De reis door de

stilte' van Mare Schillen in een
regie van Paul Dom mee opvoe-
ren. Is dit een stuk voor kinde-
ren, toch is Suzy een actrice voor
een breed publiek. „Kinderen
vind ik leuk. Ze zijn direkten ge-
ven eerlijke respons. Toch mag
je hen niet onderschatten. Stuk-
ken doen soms 'kinderachtig'
aan. Da's wat anders dan op kin-
derniveau. In deavondproduktie
draaide ik 103 voorstellingenvan
'het naaikamertje'. Lachen ge-
blazen." De jeune première zegt
bij Yvonne Lex veel te hebben
geleerd. „Het was hard werken,
maar technisch stak ik er veel op.
Ik heb ook gewerkt met Johan
Rouffeau. Leren hoe je emotio-
neel moet reageren op een zaal.
Zo herinner ik me de optredens
in het Noorden van Nederland.
In Zaandam reageerde het pu-
bliek zeer behouden. leder dacht
dat de voorstelling tegensloeg.
Na afloop kregen we een staande
ovatie." Suzy heeft altijdveel op-
getreden in Nederland, zonder

ons land daarbij niet tekort te
doen. „Vaak krijg je er een rare
appreciatie. Wat opvalt is weleen
geïntegreerdtheaterbezoek. Men
heeft er een traditie. De zalen zijn
efficiënt en men kan genieten
van toneel. Hier willen de men-
sen als ze dan al eens uitgaan,
goed lachen. Een dijenkletser,
niet te zwaar op de hand." Toch
stelt deLimburgse vast dat hetin
Nederland momenteel erg los
aan toe gaat, te modern ook, dat
zorgt voor een zekere negatieve
wind in de theaterwereld, vindt

Springplank
Van podiumact naar presentatie-
werk op de kleine buis is een
hele uitdaging? „Het is een optie.
Op andere tv-stations worden de
programma's offscreen inge-
sproken. Ik vind het fijn dat de
BRT omroepers heeft. Het is per-
soonlijker. Je wordt een ver-
trouwde vriend van de huiska-
mer, die jena korte tijd herkent.
Het is best moeilijk geweest. We
moeten de avond voorbereiden.
De dag voordien kijken we alle
programma's door. Dat is de tv-
visie. Sinds junikregen we daar-
voor een soort opleiding. Daarin
werd aandacht gegeven aan het
leren van een tekst schrijven, de
woordkeuze, de intonatie enz.
Dan was er de kledij, de schmink
en tenslotte werden we bij proef-
opnamen breeduit geëvalueerd.
Dat ging zeer democratisch.
leder gaf kritiek op iedereen.
Tenslotte hebben we de laatste
weken met de andere speakers
meegedraaid. Via het tweede net,
maar niet in beeld, brachten we
reeds programma's aan de kij-

ker. „De geruchten als dat de
nieuwkomers de oude vertrouw-
de BRT-gezichten naar het ande-
re net zouden . helpen, blijken
niet te kloppen. De vijf, waarvan
de Limburgse, zouden samen
een team vormen met de vorige
garde. Zon groep van tien geeft
meer afwisseling en vrije tijd.
„Gelukkig kan ik zo blijven com-
bineren als actrice. De overheid
is soepel en ik zal er ook een tijd-
je vanonder moeten om te repe-
teren. Maar het kan bij de BRT!"
Croonenberghs zegt dat ze er fi-
nancieel immers niet van zou
kunnen leven, om alleen maar
aankondigingen te doen. „Dat is
de andere kant van de medaille:
ieder denkt dat deze showwereld
miljonairs voortbrengt. Dat is in
ons geval zeker niet zo." Zereali-
seert zich wel dat met haar her-
kenbaarheid daar een aardige
schnabbel uit te halen valt.
„Maar dat is aan mij toch weer
niet besteed. Ik ben al gevraagd
om twee kunsttentoonstellingen
te openen. Dat ligt me toevallig.
Mijn ouders sleepten me vroeger
altijd mee naar tentoonstellingen
en vernissages. Schilderkunst
ligt in de lijn van het architecten-
beroep van vader. Maar je zult
mij niet zien een winkelcentrum
of een kermis afschuimen. Daar
pas ik.

Maastricht
„Die heb ik haast niet", glimlacht
ze, „we zijn met de toneelgroep
vaak onderweg. Maar eigenlijk
hou ik best van reizen. Mijn kof-
fers stonden pas in Frankrijk en
op mijn verlanglijstje staan In-
dia, Turkije en New-York (V.S.).

Maar voorlopig blijft het bij en-
kele dagtrips. „Vroeger kwamen
we regelmatig in Maastricht. Het
is er gezellig. Jehebt er fijne win-
kels en leuke terrassen. Mijn
ouders waren er bevriend en
mijn schoonbroer hield er een
groot warenhuis open. Gek,
maar nu in Antwerpen herken ik
nogal vlug een Hollander. Ze
doen nogal druk. Ik geloof niet
dat ze erg populair zijn bij ons."
Een andere liefde van de jonge
presentatrice is zingen. Vooral
het caféchantant ligt haar. „Ik
zou dolgraag iets in het fakkel-
theater doen. Ooit heb ik al eens
op de bühne gestaanmet een pia-
nist. Dan zong ik intiem werk
van bv. Janis lan of Bette Midd-
ler, Paul Simon."

Haar vriend Koen Gonnissen
werkt in het Fakkeltheaterblijkt.
Dus die droomkomt vast nog uit.
Of ze zelf veel tv kijkt? „Ik letnu
op de aankondigingen van ande-
ren. De mensen op RTBF heb-
ben flair, de Nederlanders zijn
nogal zwierig en spontaan. Wat
me opvalt is dat Veronica met
jonge mensen werkt. Ze hebben
ook vaak nieuwe gezichten. Bij
de BRT zouden ze ook het twee-
de net in beeldpresentatie willen
brengen, maar dat is nog toe-
komstmuziek. Verder kijk ik

naar de meest uiteenlopende
dingen, zoals documentaires en
film."

Of ze haar 'Bronsgroene' provin-
cie niet mist?
„Ik ben reeds alskind vertrouwd
met Antwerpen. Jekrijgt er alle
kansen om direct andere cultu-
ren aan te grijpen. We hebben
nogal wat familie ginds ook.
Maar ik mis wel mijn vrienden
hier. Maarvoor theatermensen is
er nog niet veel te rapen in Lim-
burg. Dus blijf ik wel ginds.
Uiteraard kom ik regelmatig
mijn ouders opzoeken en zijn er
gelegenheden zat om even heen
en weer te rijden."

Nu nog kan Andrea ongemerkt
door de straten dwalen en onge-
stoord inkopen doen, straks is
dieanonimiteit weg.
„Daar ben ik me van bewust,
maar Vlamingen zijn nogal dis-
creet. Ze stoten zich eens aan of
groeten.Daar heb ik geen moeite
mee. Sommigen vragen intern
wel eens of je mooi moet zijn om
'speakerin' te zijn. Ook dat is
subjectief. Ik ben geen lelijk
eendje, maar mooi durf ik me
toch niet direkt te noemen. Als ze
me vragen hoe ik door de selectie
kwam, antwoord ik meestal
'door mijn slagvaardigheid' en
dat denk ik ook!"

" Andrea Croonenberghs: ,Jk vind het eigenlijk zeer nor-
maal dat Limburgers net zo vaak als anderen op het
scherm komen".

films
door gemma wildenberg

SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL
Regie: Arthur Hiller. Met: Gene
Wilder, Richard Pryor, Joan Se-
verence e.a. In: Royal Heerlen,
Mabi Maastricht en Forum Sit-
tard.
Een blinde kioskhouder (Pryor)
en zijn dove hulpje (Wilder) wor-
den voor misdadigers aangezien
en besluiten zichzelf uit de nes-
ten te werken. Het draait alle-
maal om een geheimzinnige
munt, een internationale bende
en een beeldschone moordena-
res.

BEACHES
Met: Bette Midler, Barbara
Hershey e.a. In: H5Heerlen en
Cinema-Palace Maastricht.
Twee vriendinnen ontwikkelen
zich in totaal verschillende rich-
tingen. Na dertig jaar heeft de
vriendschap nog niets aan waar-
de ingeboet.

LOCK UP
Regie: John Flynn. Met: Silves-
ter Stallone, Donald Sutherland
e.a. In: Rivoli Heerlen, Mabi
Maastricht, Roxy Geleen en
Royal Roermond.

Sylvester Stallone neemt het in
zijn nieuwste film op tegen een
sadistische gevangenisdirecteur.
Afgezien van Stallone een aardi-
ge bajesthriller.

DEAD CALM
Regie: Phillip Noyce. Met: Sam
Neill, Nicole Kidman e.a. In:
Maxim Heerlen.
Echtpaar op een lange rustige
zeilvakantie vaart een bloedstol-
lend avontuur tegemoet. Als ze
een jonge schipbreukeling opne-
men gebeuren er zeer onver-
wachte dingen.

LICENSE TO KILL
Regie: John Glenn. Met: Timo-
thy Dalton, David Hedison,
Priscilla Barnes e.a. In: Autoki-
no Schaesberg, Mabi Maas-
tricht, Royal-Microßoyal Echt.
In alweer de zestiende James
Bond-film onderneemt 007 een
persoonlijke wraakactie tegen
een ordinaire drugsbaron. Die
heeft Bonds vriend Felix Leiter
verminkt; vandaar.

LETHAL WEAPON 2
Regie: Richard Donner. Met:

Mei Gibson, Danny Glover, Joe
Pesci, Patsy Kensit e.v.a. In: H5
Heerlen, Cinema-Palace Maas-
tricht, Studio Anders Geleen en
Royaline Roermond
Partners-tegen-wil-en-dank Mur-
taugh en Riggs zijn op jachtnaar
een gigantische drugssmokkel,
maar moeten ondertussen een
man beschermen die drugsgeld
gewit heeft. Samen lossen ze een
'Zuid-Afrika connection' op.

" Gene Wilder en Richard Pryor als Dave en Wally in 'Sec
no evil, hear no evil'.

ROADHOUSE
Regie: Rowdy Herrington. Met:
Patrick Swayze, Kelly Lynch,
Ben Gazarra e.a. In: H5Heerlen,
Cinema-Palace Maastricht, Fo-
rum Sittard

Kickboksfilm waarin Swayze
een ruige uitsmijter speelt, die
het bovendien te stellen heeft
met een moordlustige zaken-
man. Met een paar aardige blues-
nummers van de Jeff Healy
Band.

K-9
Regie: Rod Daniel. Met: James
Belushi, Jerry Lee e.a. In: H5
Heerlen.
Cynische politiethriller met Be-
lushi als wilde inspecteur van de
narcoticabrigade die dankzij zijn
partner Jerry Lee (een duitseherder) een grote drugshande-
laar achter tralies krijgt.

TRACK 29
Regie: Nicholas Roeg. Met: The-
resa Russel, Gary Oldman, San-
dra Bernard, Christopher Lloyd

show

Veronique:
óók programma's

vanuit
Nederland

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Radio Télé Veroni-
que gaat bepaalde programma's
wel degelijk vanuit Nederland
uitzenden. De nieuwe omroep,
die per 2 oktober van start wil
gaan, brengt onder anderen een
middagmagazine 'Rondom vijf
uur' dat, na een straalverbinding
met Luxemburg, 'live' vanuit
Hilversum wordt uitgezonden.
Veronique, niet bereid tot com-
mentaar, heeft altijd beweerd dat
haar uitzendingen - net zoals die
van TV 10 - vanuit het Luxem-
burgse Betzdorf worden uitge-
zonden. Op die manier omzeilt
men de huidige mediawet, waar-
bij nieuwe commerciële tv-sta-
tions vanuit Nederland niet op
de kabel zijn toegelaten.

Snelle
uitspraak

TV 10 en RTV
geëist

HILVERSUM - NOS, NDP (dag-
bladpers) en STER hebben het
Commissariaat voor de Media
gesommeerd om vóór volgende
week woensdag de commerciële
satellietstations Veronique en
TV 10 tot Nederlandse zenders te
verklaren. Daarmee wordt het
voor de twee zenders onmogelijk
om volgende maand met uitzen-
den te beginnen. Wanneer het
Commissariaat dat niet doet,
dreigt de juridischadviseur voor
de omroep, mr. B. Geersing met
juridische stappen. Gedacht
wordt aan een procedure bij de
afdeling Rechtspraak van de
Raad van State of een kort ge-
ding.
Dit schrijven NOS, NDP en
STER in een gisteren verzonden
briefaan hetCommissariaat voor
deMedia. Een woordvoerder van
deNOS zegt ervan uit te gaan dat
het Commissariaat TV 10 en Ver-onique inderdaad tot binnen-
landse zender zal verklaren. TV
10 en Veronique houden echterbij hoog en bij laagvol datzij bui-
tenlandse zenders zijn en dat de
Nederlandse Mediawet op hen
dus niet van toepassing is.

'Koning van de Mambo'
Perez Prado

overleden
MEXICO -Damaso Perez Prado,
de populaire uit Cuba afkomsti-
ge musicus diebeter bekend was
onder de naam 'Koning van de
Mambo' is overleden. Hij was al
jaren ernstig ziek.
Perez Prado, door vrienden en
familie vaak aangesproken met
de koosnaam 'zeehondenge-
zicht', componeerde en vertolkte
veel liedjes die in grote kring be-
kend en geliefd werden zoals
'Que rico Mambo', 'Rico Caliente
y Sabroso', Mambo numero 5,
'Mambo numero 8' en 'Norma de
la Guadalajara'. Zijn manier van
vertolken zorgde er mede voo^
dat de opzwepende muzieksoort
populair werd in dansgelegenhe-
den over de hele wereld.
Zijn gezondheid verslechterde
plotseling in 1987. Hij werd ge'
troffen door een tweetal hartaan-
vallen als gevolg waarvan hij bij-
na geheel verlamdraakte. Het at-
gelopen jaar lag hij in een coma-
Perez Prado werd in 1916 iff
Cuba geboren. In 1947 bracht hv
voor het eerst een bezoek aan
Mexico. Eenjaar later besloot hÜ
daar te gaan wonen. Hij zette
nooit meer een voet in zijn ge'
boorteland.

THREE FUGITIVES
Regie: Francis Veber. Met: Nick
Nolte en Martin Short. In: H5
Heerlen.
Tegenvallende re-make van Ve-
bers eigen Franse film. Net-ont-
slagen bajesklant wordt ten on-
rechte verdacht van een bank-
overval en gijzelt een toevallige
bankbezoeker. Gezamelijk moe-
ten ze op de vlucht.

THE ADVENTURES OF THE
BARON MÜNCHHAUSEN
Regie: Terry Gilliam. Met: John
Neville, Sarah Polly e.a. In:
Mabi Maastricht.
De sterke verhalen van de Baron
van Münchhausen zijn fantasie-

rijk, avontuurlijk en vernuftig in
scène gezet door ex-Monty Py-
tonlid Terry Gilliam.

WORKING GIRL
Met: Melanie Griffith, Sigour-
ney Weaver, Harrison Ford e.a.
In: Royaline Roermond.
Gezellige komedie over een se-
cretaresse die het hogerop zoekt,
terwijl haar bazin bijkomt van
een ski-ongeluk. Harrison Ford
trapt erin.

e.a. In: De Spiegel Heerlen.
Intrigerende film van de regis-
seur van 'Don't look now', naar
een scenario van Dennis Potter
('The singing detective')

Sammy Davis
heeft

keelkanker
LOS ANGELES - Sammy Davis
Jr, de bekendeAmerikaanse zan-
ger en entertainer, heeft keelkan-
ker en zal volgende week me
een bestralingstherapie worde'
behandeld.
De ziekte kwam aan het licht tij-

dens het jaarlijkse medische on-
derzoek. Hij zei dat medici zei-
den te verwachten dat Davi
weer geheel zal herstellen na <*
behandeling. Davis, een zwar
roker, was samen met Frank o'

natra enLiza Minnelli op tourne
in het zuiden van de Verenigd
Staten.
Naar verwachting gaan de optre^
dens in de staat Nevada nog ée'
woon door, maar zal Davis v°'
gende maand niet meer op a
planken verschijnen in de noor-
delijk staten. .
Davis heeft in totaal circa 40 pia-
tenalbums gemaakt met °n"e
meer de hits 'Candy man' eP
'Hey There'.

BAGDAD CAFE
Regie: Percy Adlon. Met: Ma-
rianne Sagebrecht, CC Pounder
e.a. In: Lumière Maastricht
Stevige oer-duitse vrouw raakt
na ruzie met haar man verzeilt in
een truckerstop annex motel in
de woestijn. Kordaat begint zij
het stoffige zaakje op te ruimen
en maakt er met de eigenares een
bruisend showtheater van.

LOOS
Regie: Theo van Gogh. Met:
Torn Jansen, Renee Fokker,
Leen Jongewaard e.a. In: Lu-
mière Maastricht
Een advocaat kan zich maar niet
onttrekken aan het perverse we-
reldje waar zijn cliëntenkring
deel van uitmaakt. Geheel tegen
zijn zin moet hij een van moord
verdachte nachtclubeigenaar
verdedigen, die hem kennis laat
maken met de mysterieuze
Anna.

KINDERFILMS:

PLATVOET EN ZIJN VRIEND-
JES
Regie: Don Bluth. In: H5Heer-
len, Cinema-Palace Maastricht.

Tekenfilm over dinosaurussen
die op zoek zijn naar de laat^:egrazige weiden. Valt een beeu
tegen van de makers van 'Ee
avontuur met een staartje.

KUIFJE EN HET HAAIEUMEER
Regie: Raymond Leblanc. ***'
Kinderfilmhuis Zoem Maas-
tricht.
Professor Zonnebloem heeft wj
een laboratorium in Syldavië een
machine uitgevonden waarrne
hij ieder mogelijk voorwerp ka'
namaken. Kuifje vertrouwt he
zaakje niet en vliegt hem achter-
na.

FILMNACHT VREDESWEEK:
In: Lumière Maastricht.

BLACK RAIN
Regie: Shohei Imamura.Regie: Shohei

Ruim veertig jaar nadat Heroshi'
ma en Nagasaki van de aardbo-
dem werden gevaagd, heeft Ima-
mura het, als eerste Japannei
aangedurfd om een speelfilm l

maken over de directe en ino- -
recte gevolgen van de atoomex-
plosies.

HIROSHIMA MON AMOUR
Regie: Alain Resnais
De weergaloze klassieker v<»

Resnais naar een verhaar va
Marguerite Duras. Een mrjlpa<**
in de filmgeschiedenis.
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Ook de Heerlense CDA-wethouders
Jan Verheugen (Financiën) en Wim
Bos (Openbare Werken) overwegen
om voor maart volgend jaar af te
zwaaien. Hoewel beide bestuurders
dit gisteren niet wilden bevestigen,
mag met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid worden aange-
nomen dat ook zy de lokale politiek
vóór de nieuwe raadsverkiezingen
aan de spijker zullen hangen.

" Wethouder Andriesma " Wethouder Verheugen

Drie wethouders zwaaien af
Andriesma: zeker weg Bos en Verheugen: eerst achterban informeren

Officiële
erkenning
'Kiwanis'

HEERLEN - DeKiwanis Club Heer-
len krijgt op zaterdag 23 september
om 15 uur in het Heerlense gemeen-
tehuis het Charter.
Na vier jaar mag deze vriendenclub
zich officieel aansluiten bij de over-
koepelende organisatie. De Kiwanis
Club Heerlen houden regelmatig ac-
ties voor een goed doel. Zo werd in
1988 met een benefit-concert in de
Heerlense stadsschouwburg geld
opgehaald voor het Integraal Kan-
kercentrum Limburg.
Aan het krijgen van het Charter is
een actie verbonden voor de aan-
schafvan hoog/laagbeddenvoor het
Limburgse Groene Kruis. Voor
meer informatie: P. van Aubel, tel:
045-415174.

Op zaterdag 23 september is het ge-
bouw tussen 13 en 17 uur openge-
steld voor het publiek.

BOCHOLTZ - Het nieuw Welzijns
Medisch Centrum aan de Kommer-
straat te Bocholtz wordt op vrijdag
22 september om 19 uur officieel ge-
opend door burgemeester Teheux
van Simpelveld.
Het gebouw is bedoeld voor het eer-
stelijns gezondheidsteam, bestaan-
de uit de huisartsen Schepers en
Mom, maatschappelijke werkers,
Groene Kruismedewerkers en le-
den van de Gezinszorg. Door deze
integratie wordt volgens het stich-
tingsbestuuur van het centrum een
kroon gezet op de samenwerking
tussen de verschillende disciplines.
De vestiging van tandarts Kohlen
en het spreekuur van de verloskun-
dige Kooter betekenen een extra
dienstverlening.

Opening
Welzijns
Medisch
Centrum

Sprong in het park

Voorproefje

Nieuw NS-gebouw
bij station Nuth

Van onze
verslaggever

NUTH-De drie jaar
geleden bij het sta-
tion in Nuth geplaat-
ste verkoopunit
moet vervangen
worden door een
eenvoudig, maar wel
representatief
plaatskaartenkan-
toor/inlichtingenbu-
ro.
Dat is de meningvan
de Nederlandse
Spoorwegen, die al

geruime tijd bezig
zijn met de bouw-
plannen van een
nieuw gebouwtje.
Volgens NS-woord-
voerder Van Duren
is er een steeds gro-
ter wordende groep
treinreizigers vanuit
Nuth richting Heer-
len en Sittard. „Het
is niet alleen een uit-
breiding van de ser-
vice, maar ook een
geldkwestie. Het
komt wel eens voor

dat reizigers in Nuth
opstappen zonder
een kaartje tekopen.
Daardoor lopen de
NS nogal wat inkom-
sten mis.Dat moeten
wij proberen te voor-
komen."
De NS hoopt dat het
plaatskaarten- en in-
lichtingenkantoor in
1990 gereed zal ko-
men op een terrein
direct gelegenaan de
Stationsstraat. De
openingstijden
(maandag tot en met
vrijdag van 7-11 uur
en van 13-17 uur)
blijven ook na de
komst van het nieu-
we gebouw ongewij-
zigd.

Jo Andriesma maakte gistermorgen
bekend dat hij, na bijna zestien jaar
wethouderschap, ermee ophoudt.
„Het is mooi geweest. Niet dat ik er
genoeg van heb, maar de belasting
wordt te groot. Zeker in de avond-
uren."

Mooi

Eisenbower
l Ze bewaart de brief als een

kleinood. Want US-ge-
U ai Dwight Eisenhower on-

gekende in 1945 persoonlijk
vriendelijke bedankje voor

v brief die de twintigjarige.^rlense Marie Jeanne van|g?* Berg naar hem schreef. Als
£} soort ontlading voor haar■r 22r?ne blijdschap die zij on-
jjj^ondtoen zij op 4 mei hoorde. "*' de yanks haar stad ontzet-
QZ%o.n de gehate bezetters.

het hoofdkwartier van
jj. geallieerden geheim was gaf■J haar brief mee aan een Ame-«aanse GI. En op 13 juni 1945
<U V}na 2»j 'iet Eisenhower-be-

De eerder genoemde collega's van
Andriesma wilden gisteren niet op
de vraag ingaan, of zij zich voor
maart volgend jaar weer verkies-
baar zullen stellen. Een woordvoer-
der liet weten dat de beide wethou-
ders eerst hun eigen fractie cq. ach-
terban willen informeren over hun
politiek vaarwel, alvorens de bui-
tenwacht ervan op de hoogte te
brengen. " De jonge damherten in de

kinderboerderij.
Foto: FRANS RADEAqua Tropica

■Ao Wp£ *s 00'c et bericht van;5g a Tropica. De Hoensbroe/c-
-'znfQuariumvereniging die op
■t>orfrida 9 16 september de
iQtl dao van de Nederlandse
'der ar*vin-en terrariumhou-
%vh°P hetkasteel in die Plaats
'.]/■";p^J" categorieën zijn er waar
'Èllc? mee te verdienen zijn.
'anri asse levert een Neder-
'U)n }camPioen(e) op. Wie
de fl9' 2*Crl in het aquarium om
ierfe9evierende piranha devet-; reu medaille op te spelden?

Lesgeld
itiu2,-r£Cteur Rietveen van de

cho°l Kerkrade is niet
■ van vreugde. Hij

over Zlch zelfs een beetje boos
Hieri

een bericht in deze krant.
ei!!l Stond namelijk dat het

van j? verhoogd zou worden
UUr I naar 12>50 gulden per
bij ' ? Uerband met bezuinigen
»Corr demeente Kerkrade.
*ijn riect is dat wij benaderdr de aemeente om zelf te
steUen r\St oezuinigingsvoor-
°Pup^j Dcto-rop hebben wij ge-
hoor °m alleen het lesgeld
naar ensembles te verhogen
cje dJ gulden.En eventueel
te ~fPendance in Eygelshoveno^'uuen. En dat laatste lijkt
rneno?°!r lefc niet h°-albaar",
Hru}i directeur zich in de
non „'" 'Maar tot op heden is
"een ts besloten", aldus Riet-

Secuur
Jo Andriesma, die overigens als een
secuur bestuurder te boek staat,
kwam in april 1968 in de Heerlense
raad en werd in 1970 benoemd tot
voorzitter van de PvdA-fractie en in
1974 tot wethouder. Sindsdien werd
Andriesma als voorman op respec-
tievelijk Welzijn, Sociale Zaken en
Economische Zaken betrokken bij
belangrijke Heerlense ontwikkelin-
gen.

De zes herten zijn in de plaats ge-
komen voor vijftien andere her-
ten, die jarenlangin het park ver-
bleven, maar onlangs door hun
particuliere eigenaar wegens
omstandigheden werden ver-
kocht. Zoals bekend riep het
abrupte verdwijnen van die her-
ten een storm van kritiek op on-
der debevolkingvan de pal naast

twee of drie jaar uitbreidt tot een
groep van misschien wel twaalf
tot veertien stuks", liet de heer
Boumans van het Schap weten.
Op de bok zullen de hertjes even-
wel nog een poos moeten wach-
ten. Pas wanneer ze aan hun om-
geving gewend zijn en de volgen-
de bronstijd nadert, zal het
Schap hertebok tussen de dames
loslaten.

het park gelegen oud-mijnwer-
kersbuurt Schuttersveld.
Gezien de felle protesten en de
roep om het vertrouwde 'herte-
beeld' in het ouderecreatie-oord
te herstellen, besloot het Schap
samen met de gemeente Bruns-
sum tot deaanschafvan zes nieu-
we vierbeners. „We gaan ervan
uit dat deze groep zich binnen

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Uit Drente ko-
men ze: zes jonge damherten
vóór het Brunssumse Schutters-
park. Gisteren bracht Hendrik
Arends uit Westerbork de twee-
jarigeherten mee naar de kinder-
boerderij in het park, waar. ze in
een malse wei werden losgela-
ten.

In de voorbije jaren wist hij vooral
zijn stempel te drukken pp de de-
centralisatie van de woonwagen-
kampen, de opbouw van het drug-
beleid, de modernisering van de af-
deling Sociale Zaken en de herin-
richting van de Heerlense binnen-
stad.

Vader en dochter willen
beiden in gemeenteraad

plannen op politiek gebied. Maar
haar sterkste kant staat lijnrecht te-
genover het specialisme van haar
vader. „Ruimtelijke ordening, open-
bare werken en volkhuisvesting ge-
nieten zijn voorkeur. Mijn interesse
gaat uit naar welzijnszorg en volks-
gezondheid. Bovendien vind ik de
gemeentepolitiek een geweldige
uitdaging voor jongere mensen.
Eigenlijk doodjammer dat zo wei-
nig vrouwen mijn voorbeeld vol-
gen."

Van onze verslaggever

Naast zijn wethouderschap be-
kleedt Andriesma geen andere (be-
stuurlijke) nevenfuncties. Vanaf
maart volgend jaarzal de leesgekke
en muziekminnendewethouder dus
nogal wat vrije uren hebben.

De oprichting van de vereniging
fractie Franssen/Frijns ziet Anja
Frijns, getrouwd met JohnWidders-
hoven, als een doorbraak in de ge-
meente-politiek.

SIMPELVELD - Zo vader, zo
dochter. Dit gezegde is zeker

van toepassing op de 29-jarige
Anja Widdershoven-Frijns. Bij
de komende gemeenteraads-
verkiezingen in maart wil de
orthopedagoge in de voetspo-
ren treden van haar vader Bèr,
al 24 jaarraadslid waarvan tien
jaar als wethouder. Vader en
dochter staan als nummer 2 en
4 op de definitieve lijst van de
fractie Franssen/Frijns.

(ADVERTENTIE)
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I Toegangscontrole, slagbomen, hekaandrijvingen . iMA
» Gesloten TV-circuit I jfcW
EIGEN SERVICEDIENST - ALTIJD BEREIKBAAR £#
» Wij verhuren ook beveiligingssystemen
» Auto-alarminstallaties - TBBS-erkend

auto-alarminbouwstation "^^

> Geautoriseerd Philips
telecommunicatie-installateur

♦'Geautoriseerd Siemens ' git :-',k
telecommunicatiedealer MÊ *~" _?/**;*■■»«m*i*>p» Bedrijfstelefooninstallaties «""■*>■*>■"*(lè^S£s-S!m.
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» Huistelefooninstallatie (ook voor DHZ)

*AUTOTELEFOON inclusief inbouwen

„Hoe gaat het negen van de tien
keer? Een lijsttrekker vraagt een
half jaar vóór de verkiezingen be-
kende verenigingsmensen op de
lijst te willen staan. Alleen maar om
stemmen los te weken. In mijn ogen
gaat de vogel niet meer op. De frac-
tie Franssen/Frijns komt maande-
lijks met een grote groep mensen
bijeen en bespreekt de raadsagen-
da. Op die manier blijft iedereen op
de hoogte en is er binnen de"fractie
doorstroming van jongeren naar de
top van de lijst mogelijk."

Heel even heeft de buitenwacht ge-
dacht aan een verkiezingsstunt.
Maar de opheffing van artikel 23 van
de gemeentewet (het is verboden
dat twee familieleden deel uitma-
ken van de raad) maakt duidelijk
dat zowel vader als dochter Frijns
streven naar een zetel.

Sterparade
n*e n nut not least de harmo-
nie u °eTg9alm uit Klimmen.
het h mor°en aan de beurt voor
Vuf"°uden van de Sterparade.
'bjn harmonieën en fanfares
oT.eTfen zich in het zweet' om de
rja . te strelen van het Voeren-
rje ~^: Publiek. Om drie uur in
{ijke a9beaint de afzonder-
en joudgang door Klimmenf| "■ ac muziekkorpsen.

Het kandidaat-raadslid is ervan,
overtuigd dat de verjonging binnen
de raad in Simpelveld zich de ko-
mende jarenfors doorzet. „Raadslid
Bardoul keert na 32 jaar niet meer
terug. De top drie van de lijst Karl
Franssen, waartoe mijn vader be-
hoort, heeft bijelkaar een ervaring
van zeventig, misschien wel tachtig
raadsjaren. Zij zullen in het jaar
2000 niet meer in de gemeenteraad
zitten. Bh' andere fracties is die
trend ook waarneembaar."

Anja Frijns, vanaf '86' is zij lid van
éen raadscommissie, heeft heel wat" Vader BèrFrijns en dochterAnja. Foto: DRIES LINSSEN

Anja Frijns groeide als het ware op
met dorpspolitiek. „Toen ik amper
zes jaar oud was, werd pa voor het
eerst gekozen in de raad. De plaatse-
lijke verwikkelingen zijn dikwijls
binnen het gezin aangekaart. De in-
teresse is gestaag gegroeid en na
mijn studie heb ik even gedacht om
met een eigen lijst uit te komen.
Maar ik heb uiteindelijk gekozen
voor een goede begeleiding van er-
varen raadsleden."

Doorbraak

Limburgs Dagblad
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" Wethouder Bos

Van onze verslaggever

HEERLEN - PvdA-wet-
houder Jo Andriesma (Eco-
nomische Zaken) van Heer-
len stelt zich niet meer ver-
kiesbaar voor een nieuwe
raadsperiode. In maart vol-
gend jaarzet de nu zestigja-
rige sociaal-democraat een
punt achter zijn carrière.

rj Q
°or wie nog aarzelt om zon-£» tussen 11.30 en 13 uur aanontb"6^ aan het Bevrijdings-

liunH' in Heerlen> drukken we
cia i ;de front af van het sPe
een

e LD-krantje dat morgen in
».en °Page van 10.000 exempla-
tkelrian ac aasten wordt uitge-

re(o?e'er. een papieren voorge-
j 0;

dat uitgeserueerd wordt
Üjtp 9 de v°orraad strekt.
ir eraard gratis. Maar u moet
g toel voor naar het Van

komen.
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Het is 50 jaar geleden dat onze ouders en
grootouders

Jeu Heuts
en

Maria Vaessen
elkaar het jawoord gaven. Deze dag zullen zij
op zaterdag 23 september feestelijk
herdenken (o.a. met een h. mis in de
parochiekerk St.-Remigius te Simpelveld.
Aanvang 15.00uur.). Deze h. mis wordt
opgeluisterd door mannenkoor Cantus ex
Corde. Vanaf 18.30 tot 20.00 uur is er
gelegenheid om te feliciteren in hptel
„Maxim" van Wersch Vroen-hofstraat 1 te
Simpelveld, waarna wij in besloten kring het
feest zullen voortzetten.

Hun dankbare kinderen en
kleinkinderen

September 1989
Irmstraat 16
Simpelveld

I t
Vandaag is je geluk je deel
en morgen vallen klappen.
O, er gebeurt zoveel
waar wij nog nietsvan snappen.

Verwacht, maar toch ook onverwacht is hedenmid-
dag heengegaan,mijn lieveman, onze goede vader,
schoonvader, opa en schoonzoon

Hans Van de Boel
echtgenootvan

Phil Van de Boel-Vondenhof
Hans werd 62 jaar.

Heerlen: Phil Van de Boel-Vondenhof
Heerlen: Hans en Barbara

Van de Boel-Schrouff
Bob

Delft: Jessey Pietersz.
6413 AG Heerlen, 14 september 1989
Schelsberg 84
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op dinsdag 19 septemberom 11.00uur in de de-
kenale kerk H. Pancratius te Heerlen, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op de algemene be-
graafplaats aan de Akerstraat, ingang Groene
Boord.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake, maandag om 18.30 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot afscheid nemen heden, zaterdag
en 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 aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Wegens het overlijden van

Hans Van de Boel sr.
zijn onze zaken te Heerlen,

Honigmanstraat 40 en Schelsberg 84 op
dinsdag 19 september de gehele dag gesloten.

Stomerij H. Van de Boel
Phil Van de Boel-Vondenhof

! t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en lief-
de is heden geheelonverwachtvan ons heengegaan
voorzien van de h.h. sakramenten op deleeftijdvan
76 jaar, mijn lieve vrouw, onze goede zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Anna Maria
Hoedemakers

echtgenote van

Gerard Nelissen
In dankbareherinnering:

Sittard: P.J.G. Nelissen
Familie Hoedemakers
Familie Nelissen

14 september 1989
Heistraat 16, 6136 BD Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op dinsdag 19 september
a.s. om 10.30uur in de parochiekerk van het H. Hart
te Overhoven-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.10uur.
De dierbare overledenezal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van maandag 18 septem-
ber as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Intens dankbaarvoor devele mooie levensjaren die
zij temidden van ons mocht zijn, is heden vrij plot-
seling van ons heengegaan, na voorzien te zijn van
de h. sacramenten, onze lieve moeder, schoonmoe-
der, grootmoeder en overgrootmoeder

Anna Steijns
weduwe van

Sjeng Bartholomé
Zij overleed in de gezegendeleeftijd van 90 jaar, na
een korte liefdevolleverpleging in Huize Tobias te
Heerlen.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Trees v.d. Hurk-Bartholomé

Gerard v.d. Hurk
Kerkrade: Mia Loop-Bartholomé

Frans Loop
Heerlen: Gonda Vos-Bartholomé

Frans Vos
Oirsbeek: Piet Bartholomé

Finy Bartholomé-van Wersch
en al haar klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, 14 september 1989
Corr.adres: Kemmerlingstraat 25, 6417 KT Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 20 september om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Moeder Anna te Bekkerveld
Heerlen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op
het algemenekerkhof te Imstenrade Heerlen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Avondwake, dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het De Weverziekenhuis te Heerlen. Bezoekuur da-
gelijks van 16.00 tot 17.00 uur.

■T
Groot is de leegte die zij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen dieblijven.

Na een liefdevolle verzorging in de Verpleegkli-
niek te Heerlen overleed, gesterkt door het h. sacra-
ment der zieken, in de leeftijdvan 76 jaarmijn lieve
echtgenote, onze zorgzame moeder, schoonmoe-
der, oma, tante en nicht

Maria Josephina
Gulikers

echtgenote van

JozefFrans Heijnen
Voerendaal: J.F. Heijnen

Klimmen: Mia en Harry Scheijven-Heijnen
Mare, Ingrid

Munstergeleen: Jeanny en Albert
van Wersch-Heijnen

Voerendaal: Frans en Christel Heijnen-Curfs
Klimmen: Hub en Marga

Heijnen-Reijnaerts
Ron, Patrick

Klimmen: Wiel en Finny Heijnen-Schmetz
Diana en Hub
Maurice en Andrea
Brigitte en Marco

Gulpen: John en Hanny Heijnen-Prevoo
Rodney

Heteren: Els en Jan Peters-Heijnen
Jan, Esther, Frank

Heerlen: Marga en Harry Huyten-Heijnen
Borgharen: Jos en Riek Moors-Heijnen

Ruben, Simon
Familie Gulikers
Familie Heijnen

6367 VG Voerendaal, 14 september 1989
Wachtendonkstraat 75, kamer 217
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op maandag 18 september om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Laurentius te Voerendaal,
waarna de begrafenis plaats zal vinden op de Alge-
mene Begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De avondmis zal gehouden worden, hedenavond,
zaterdag 16 september om 18.30uur in voornoemde
kerk.
Er is gelgenheid tot afscheid nemen in hetUitvaart-
centrum van Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
zaterdag en zondag van 14.00-15.00 uur.
Wilt u, indien wij vergetenzijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

-
Bedroefd om zijn heengaan, maar vervuld van de
fijne herinneringen, geven wij u kennis van het
toch nog onverwachte overlijden van onze lieve en
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Herman Heine
weduwnaar van

Anna Salomons
en van

Louise Moreau
Hij overleed op de leeftijd van 74 jaar.

Heerlen: Herman en Corrie Heine-Dubois
Oirsbeek: Nic en Gertie Heine-Waltmans
Hulsberg: Henk en Joke Heine-Stawenga

Emmen: Otto en Alie Heine-Hobers
Kerkdriel: Annie en Jan Weber-Heine

Hoorn: Ger en Armelies Heine-Thomisse
Hulsberg: Jo en Thea Heine-Andriessen

Bergen: Lily en JanVerduin-Heine
Heerlen: Willem en Corrie Heine-Holanders

Hulsberg. Ben en Riet Heine-Venrooy
Hulsberg: Marleen en Jean-Pierre

Ninnin-Heine
Hulsberg: Suzanna en Alphons

de Schrevel-Heine
Hulsberg: Ruud Heine

Amsterdam: Margo en Emile v. Gaalen-Heine
en kleinkinderen

6336 VA Hulsberg, 15 september 1989
Jhr. v.d. Maesenstraat 21
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 19 september om 11.00uur in de parochie-
kerk van deH. Clemens te Hulsberg, waarna begra-
fenis op deAlgemene Begraafplaats Wissengracht.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Avondwake maandag om 18.45 uur in voornoemde
kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in derouw-
kapel van het bejaardencentrum Panhuys te Huls-
berg. Bezoek dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Herman Heine
Biljarter van het eerste uur.
Rust in vrede.

Bestuur en leden biljartclub Hulsberg

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, inhet bejaarden-
centrum Firenschat, onze lieve moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder

Sophie van Mouche
weduwe van

Mathias Evertz
Zij overleed in de leeftijd van 84 jaar.

Kerkrade: Pierre en Maria Evertz-Engels
Enschede: Bert Evertz

klein- en achterkleinkinderen
Familie van Mouche
Familie Evertz

Kerkrade, 13 september 1989
Huize "Firenschat"
Corr.adres: O.L. Vrouwestraat 44,
6461 BR Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
dinsdag 19 september as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk Blijde Boodschap te Kerkrade, Dir. v.d.
Mühlenlaan, waarna aansluitend begrafenis op de
centrale begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats is
gezorgd.
Maandag 18 septemberzal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 teKerkrade-Chèvre-
mont.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Wilt u, indien wy vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij ons gedu-
rende haar leven heeft omringd, berichten wij het vrij plotselinge overlij-
den van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, schoonzus, tante en
nicht

Maria Cornelia Peters-Bex
weduwe van

Willem Mathias Joseph Peters
Zij overleed, voorzienvan de h. sacramenten, op de leeftijd van 86 jaar, in
het De Weverziekenhuis te Heerlen.

De diepbedroefdefamilie:
Landgraaf: T.Dautzenberg-Peters

J. Dautzenberg
Myriam

Tegelen: M. van den Akker-Peters
A. van den Akker
Wim en Bas
Familie Bex
Familie Peters

Landgraaf, 14 september 1989
Bej.centrum Heereveld
Corr.adres: Cremerslaan 32, 6373 CW Landgraaf
De plechtige rouwdienst, gevolgd door de begrafenis, wordt opgedragen
op dinsdag 19 september om 10.30uur in de St.-Jozefkerk te Waubach.
Samenkomst in de kerk. Aldaar is vanaf 10.10 uur gelegenheid tot schrif-
telijke condoleance.
Maandagavond, 18 september, wordt moeder bijzonder herdacht in een
eucharistieviering om 19.00 uur in voornoemde kerk, vooraf om 18.40uur
rozenkransgebed.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving ontvingen, gelieven deze annonce
als zodanig te willen beschouwen.

Onze lieve

Herman Hellenbrand
is er niet meer.

Dank voor alles watje voor ons deed in de jaren 1940-1945.
We zullen je nooit vergeten.

Arie - Miep
Lies - Lion de Leeuw

Jeruzalem, 16 september 1989

Dankbaar voor hetgeen zij voor ons geweest is, geven wij
met droefheid kennis, dat heden van ons is heengegaan,_____ ____ voorzien van het h. sacrament der zieken, in de leeftijd
van 75 jaar, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoe- ,
der, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Netta van Aubel
weduwe van

% Louis Kusters
Maastricht: Hanny Mevis-Kusters

Wiel Mevis
Roel en Monique

Heerlerheide: Clemence Quaedvlieg-Kusters
Guus Quaedvlieg
Manon
Etienne
Guus jr.
Familie van Aubel
FamilieKusters

6211 NE Maastricht, 14 september 1989
Hertogsingel 678
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag
18 september as. om 11.00 uur in de Kruisherenkerk,
Kommelplein-Maastricht, waarna bijzetting in het fami-
liegraf op der.k. begraafplaats Oostermaas.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in dekerk.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tij-
dens de h. mis van zondag om 11.30 uur in voornoemde
kerk.
Bezoek uitvaartcentrum "Dela", Symphoniesingel 40,
Maastricht heden, zaterdag en zondag van 17.00 tot 18.00
uur.
Wilt u, indienwij vergetenzijn u een kennisgeving te zen-
den, deze annonce als zodanig beschouwen.\ ' _ J.

Dankbetuiging
Overweldigd en diep ontroerd zijn wij door uw enorme be-
langstelling en medeleven bij het plotselinge overlijden
van onze zus, schoonzus en tante

Mariëtte Erven
Naast droefheid om dit grote verlies, blijft dankbaarheid
voor deze fijne vrouw en voor wat u voor haar en voor ons
hebt betekend.

Nanny Peters-Erven
Herman Peters
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, 15 september 1989

t
Door de tranen van dit uur
sluipt de glimlach der herinnering,
defijne uren met die goede vrouw,
die stem, die ogen en dat hart,
dat hart vooral, lieve herinnering.

Voor ieder onverwacht overleed heden, na het sa-
crament der zieken te hebben ontvangen, mijn
zorgzame vrouw, onze lieve moeder en oma

Elly van Zijl
echtgenote van

Jo Hoefnagels
in de leeftijd van bijna 59 jaar.

Roermond: Jo Hoefnagels
Hoogerheide (N.8.): Peter Hoefnagels

Ine Hoefnagels-Backhuijs
Rene

Roermond: Henk Hoefnagels
Marlies Hoefnagels-
Hendriksen
Bob
Nankie
Familie van Zijl
Familie Hoefnagels

8041 KG Roermond, 14 september 1989
Minderbroederssingel 5B
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 19 september a.s. om 14.00 uur in de Onze
Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond, waarna
de crematie om 15.30uur in het crematorium te Ge-
leen.
Bijeenkomst in dekerk, alwaarvanaf 13.30uur ge-
legenheid tot schriftelijk condoleren.
Maandag zal er tijdens de avondmis van 18.30 uur
voor haar worden gebeden in eerdergenoemde
kerk.
Mama is opgebaard in het mortuarium van het
Dela-uitvaartcentrum, Olympialaan 2 te Roer-
mond. Bezoek en gelegenheid tot afscheidnemen
van 17.45 tot 18.45 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

Met diepe verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het plotselinge overlijden van onze mede-
directrice, Mevrouw

E. Hoefnagels-van Zijl
In onze herinnering blijft zij Mevrouw, met zorgza-
me aandacht voor ons bedrijf en haar personeel.
Wij wensen haar man en kinderen veel kracht voor
de komende tijd.

Personeel Hoefnagels
Expeditie B.V.

Mijnheerkensweg 24,
6041 TA Roermond

t
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door eenvoud, goedheid en zorgzaamheid,
hebben wij ofschoon wel voorbereid, toch nog on-
verwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, na een liefdevolleverpleging in de Hamboskli-
niek te Kerkrade, afscheid moeten nemen van mijn
lieve echtgenoot, onze zorgzame vader, schoonva-
der, grootvader, overgrootvader, schoonbroer, oom
en neef

Joseph Dolls
echtgenoot van

Sibilla Körfer
Hij overleed in de leeftijd van 90 jaar.

In dankbare herinnering:
Kerkrade: Mevr. S. Dolls-Körfer
Kerkrade: L. Coerver-Dolls

W. Coerver
Kerkrade: F. Janssen-Dolls

H. Janssen
Dokkum: J. Meessen-Dolls

M. Meessen
klein- en achterkleinkinderen
Familie Dolls
Familie Körfer

6462 GG Kerkrade, 14 september 1989
Delversweg 16
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
dinsdag 19 september om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Antonius vanPadua te Bleijerheide,
gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats al-
daar.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Maandagavond om 19.00 uur wordt de overledene
bijzonder herdacht in de eucharistieviering in bo-
vengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, St. Pieterstraat 145 gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen,gelieven deze advertentie als zodanig te
willen beschouwen.

tLouis Daamen, 71
jaar, Maasstraat 1,

6067 BC Linne. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op dinsdag 19
septemberom 10.00 uur
in de parochiekerk van
de H. Martinus te Lin-
ne.

t
Wij willen jerust gunnen
al is vol droefheid ons hart.
Je lijdenzien en niet kunnen helpen
dat was onze smart.

Heden overleed geheel onverwacht, na een liefde-
volle verzorging in de verpleegkliniek Schutters-
hof te Brunssum, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, op de leeftijd van 83 jaaronze dierbare
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Agnes Juskowiak
weduwe van

Maximiliaan Wolowczyk
In dankbare herinnering:

Brunssum: Hella Peters-Wolowczyk
Brunssum: Maria van Hoef!aken-Wolowczyk

Hendrik van Hoeflaken
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Juskowiak
Familie Wolowczyk

Brunssum, 14 september 1989
Corr.adres: Vondelstraat 21, 6445 AE Brunssum
Deplechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
maandag 18 september as. om 11.00uur in de H. Fa-
miliekerk op de Langeberg te Brunssum, gevolgd
door de begrafenis op het r.k. kerkhof te Rumpen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Heden, zaterdagavond om 19.00 uur, avondwake in
voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het St-
Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Bezoekuren
dagelijksvan 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij
voor ons geweest is, delen wij u mede, dat God tot
Zich heeft genomen, mijn inniggeliefde zoon, onze
dierbare broer, zwager, oom en neef

Ger Pluijmaekers
Hij overleed op de leeftijdvan 46 jaar, in hetDe We-
verziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen Ger in uw gebeden aan.

Heerlerbaan: A.F. Pluijmaekers-van Ooijen
Heerlerbaan: F. van Neer-Pluijmaekers

J. van Neer en kinderen
Heerlerbaan: J. Pluijmakers

A. Pluijmaekers-Schroeders
en kinderen

Molenberg: A. Pluijmaekers
Familie Pluijmaekers

Heerlen, 14 september 1989, Sinaïstraat 4
Corr.adres: Corisbergweg 40, 6418 CW Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 19 september as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Andreas te Heerlen, Palesti-
nastraat, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in dekerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne maandag 18 september as. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Wij willen familie, vrienden en kennissen onze op-
rechte dank betuigen voor het medeleven en de be-
langstelling ondervonden tijdens de ziekte en na
het overlüden van mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en opa

Jan Hendrik
Theunissen

M.W. Theunissen-Douven
kinderen en kleinkinderen

Schinveld, september 1989
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 23
september 1989 om 1900 uur in de St.-Eligiuskerk
te Schinveld.

t
Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaar
heid jegensO.L. Heer haar als zus te hebben gehad'
gevenwij kennis dat heden geheelonverwacht van
ons is heengegaan voorzien van de h.h. sacrarne'M
ten op de leeftijd van 91 jaar onze lieve zustei'
schoonzuster, tante en nicht

Maria Courage
In dankbare herinnering:

Sittard: Jan Courage
Sittard: An Borgermans-Courage

Jacques Borgermans
Familie Courage

14 september 1989
Overhoven 101, 6136 EC Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de °eë/^' Ifenis, zal plaatshebben op maandag 18 septemb?
as. om 11.00 uur in dekerk van het H. Hart te Ove>' (
hoven-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid t 0schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.
De dierbare overledenezal bijzonder herdachtwor'dentijdens de avondmis van zondag 17 septembe
as. om 18.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuari^van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van l?1*tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, êe
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. V

Enige en algemene kennisgeving
t

Op maandag 11 september is zachten kalm van o"
heengegaan,voorzien van het h. sacrament der z1
ken, in de ouderdom van 75 jaar, mijn lieve ma^onze dierbare en zorgzame vader, schoonvader e
opa

Sjef Lemmens
echtgenoot van

Elisabeth Maria
van de Mortel

Valkenburg a/d Geul: E.M. Lemmens-
van de Mortel

Hulsberg: J.J. Lemmens
V.B.M. Lemmens-VaesseP
Didier en Charmianne

Schin op Geul: J.J.A. Lemmens
A.M.E.B. Lemmens-
Schetters
Isabelle en Maurizio
Rogier

15 september 1989
Statenlaan 123, 6301 WD Valkenburg a/d Geul
Op uitdrukkelijk verzoek van de overledene hee
de begrafenis op het kerkhof aan de Cauberg in "sloten familiekring plaatsgevonden.

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

Voor uw oprechte deelneming in welke vorm da
ook, ons betoond tijdens de ziekte, het overlijde
en de begrafenis van onze dierbarevader en opa

Joseph Kleijnen
betuigen wij u onze oprechte dank.

Maria Kleijnen-Eurlings
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, september 1989
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag
oktober as. om 12.00 uur in de parochiekerk S*-
Martinus te Weiten.

Dankbetuiging
Voor devele blijken van belangstelling en medete'
ven na het overlijden en bij de begrafenis van

Antoon Thissen
zijn wij u zeer dankbaar.

Marie-Louise, Genovena, Mila Thissen
De zeswekendienst zal op 22 oktober 1989 om H-3
uur plaatsvinden in de kerk van de H.H. Marcel
nus en Petrus te Oud-Geleen. .



M. van Soest overleden
Oud-burgemeester Arcen en Velden

HEERLEN - De politie
van Heerlen heeft deze
week een man in bewa-
ring gesteld op verden-
king van verkrachting
van een 16-jarige scho-
liere, afgelopen zomer
op een B-weggetje tus-
senBocholtz enKerkra-
de.

HetHeerlense korps wil
lopende het onderzoek
niet meer zeggen, dan
dat er een verdachte
naar aanleiding van
diepgaand recherche-
werk is aangehouden.
Uit andere bronnen
werd gistermiddag ech-
ter vernomen, dat de

Vermoedelijk man uit Kerkrade

Verdachte van
verkrachting
gearresteerd

verdachte hoogstwaar-
schijnlijk afkomstig is
uit Spekholzerheide,
gemeente Kerkrade.
Het zou gaan om een
huisvader, midden in
de veertig.

De verkrachting ge-
beurde eind juni. Een

16-jarig meisje werd
toen opweg naar school
door een in 'n clowns-
pak gestoken man van
de fiets gerukt en de
struiken ingesleurd.
Daar bond de man zijn
slachtoffer met tape
vast en spoot hij haar
een kalmerend middel

in. Vervolgens vergreep
hij zich aan haar.

Het is mogelijk dat deze
verdachte, indien hij de
dader is van de aanran-
ding afgelopen zomer,
ook een verkrachting in
juni 1988 op zijn gewe-
ten heeft. Ook toen
werd op dezelfde plaats
en overeenkomstige
wijze een scholiere ver-
kracht. Het signalement
dat toen van de dader
werd opgegeven, stem-
de overeen met het da-
der-signalement van de
laatste verkrachting. De
politie van Heerlen
denkt volgende week
meer uitsluitsel over
deze zaak te kunnen ge-
ven.

"Mevrouw M.van Soest- Jansbeken.
Archieffoto: JANPAUL KUIT

Samenwerking met Justitie en politie had meer opgeleverd

Douane: meer inbreng
in dmgbestrijding
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Van onze verslaggeefster

VENLO - Mevrouw M.H.G. van
■^oest-Jansbeken, oud-burge-
ftieester van de gemeente Arcen
sn Velden, is donderdag na een
hartinfarct in haar woonplaats
Venlo op 68-jarige leeftijd overle-
den. Mevrouw Van Soestkampteal geruime tijd met gezondheids-
problemen. Zij laat man en drie
kinderen na.

een tot aan haar pensioen op 1
september 1986, Zij was tevens
voorzitter van de KVP-Limburg
en later het CDA. In de periode
1980-1983 zat mevrouw van Soest
in de Eerste Kamer, terwijl ze
ook acht jaar lid is geweest van
Provinciale Staten.

Revrouw Van Soest was in 1974
ue eerste vrouwelijke burge-
meester van Limburg. Daarvoorwas ze raadslid van de gemeente
Venlo, waar ze in 1966 tot wet-houder werd gekozen. Ze vervul-
de het burgemeestersambt in Ar-

Om flexibeler te kunnen werker
zijn die SAS-teams opgericht. Zon
team bestaat uit twintig tot 25 doua-

MAASTRICHT - De douane in Limburg wordt te
weinig ingeschakeld bij het bestrijden van illegale
zaken. Ze wil meer inbreng in zaken als de drugbe-
strijding en de bestrijding van de wapensmokkel.

ne-ambtenaren, en is vrij autonoom.
250 van de 650 douaniers van het
district Heerlen worden ingezet in
die teams. Visch: „Ja, inderdaad. De
douane 'verlaat' de grenzen. Maar
gaat mensen vaker controleren di-
rect achter de grenzen in het bin-
nenland. Of we daar dan de levendi-
ge handel in drugs voldoende mee
kunnen bestrijden? In eerste instan-
tie moet ik daarmet een wedervraag
op antwoorden. Kunnen we de
drughandel nü aan?", aldus Visch:
„Neen, dus", beweert het hoofd van

de douane, die het sterke punt van
de SAS-teams vindt dat verdachte
personen in de toekomst veel vaker
in het grensgebied kunnen worden
aangehouden door leden van zon
SAS-team.

„We kunnen met zon vliegende bri-
gades veel meer aan onverwachte
controle doen. We willen meer doen
dan alleenmaar fiscale zaken. Drug-
en wapenhandel èn milieu zijn za-
ken waar we ons in de toekomst
mede op zullen richten."

Mevrouw Van Soest vervulde
daarnaast diverse functies in het
maatschappelijk leven. Zo was
ze onder meer voorzitter van de
streek-VVV Noord- en Midden-
Limburg, bestuurslid van het te-
huis voor gehandicapten Maria
Roepaan en lid van de Culturele
Raad Limburg.

„Rijks- en gemeentepolitie, Justitie
en douane moeten veel meer samen
doen, en elkaar niet meer voor de
voeten lopen. Momenteel wordt er
heel wat dubbel werk gedaan", vin-
den mr G. Visch en mr P. Luijten,
respectievelijk hoofd en plaatsver-
vangend hoofd van het nieuwe
douane-district Heerlen, één van de
negen districten in Nederland.

Verwerking placenta
opnieuw ter discussie

Handelwijze Limburgse ziekenhuizen verschillend

Zij leiden het negen man tellend
Opbouwteam dat al enkele maan-
den in het provinciehuis zetelt om
de reorganisatie van de douane in
Limhurg voor te bereiden. Deze re-
organisatie dient om de douane be-
ter te laten functioneren. En staat,
zoals bekend, ook niet los van 1992,
als de grenzen binnen de EG wor-
den geopend. De leiding van de
Limburgse douane vindt echter dat
'92 niet voorop staat: de douane
moet gelijke tred houden met de
ontwikkelingen van de maatschap-
pij, is Visch' stelling. Begin dit de-
cennium werd geconstateerd dat de
douane een te logge organisatie
was. Zo kon men niet de 21ste eeuw
in; „we moesten flexibeler worden",
aldus Visch.

delen haalt uit placenta's. Ze wor-
denin ziekenhuizen geselecteerd en
ingevroren. Vervolgens gaan ze
naar een fabriek vlakbij Lyon waar
ze worden vermalen en er bloed-
plasma uit wordt gehaald. Het resul-
taat is albumine, een middel dat on-
der meer wordt toegediend bij ern-
stig bloedverlies, en gammaglobuli-
ne, een stof die kan worden toege-
diendter voorkoming of bestrijding
van infecties. Het restant wordt ver-
brand.

Liof kondigt
komst groot
bedrijf aan

Eén inspectie
Van de voorheen drie inspecties
(Maastricht, Heerlen en Venlo) blijft
er slechts één over: Heerlen. Het ge-
bied rondom Venlo wordt samenge-
voegd met bij het district Eindho-
ven. Het nieuwe district Heerlen
(650 douane-ambtenaren) is qua
voorbereiding het verst met de
nieuwereorganisatie.

JJEERLEN - Alleen in het De
in Heerlen

ordt na een bevalling aan de
moeder gevraagd of zij het
Soed vindt dat de placenta aan
e medische industrie gele-
erd wordt. Vrijwel alle moe-
rs gaan hier doorgaans mee

akkoord. In het Academisch
j^ekenhuis in Maastricht en
jlet St.-Jozefziekenhuis in
£erkrade wordt niet uitdruk-
j^ijk toestemming gevraagd,maar kunnen vrouwen die dat
j^Uen de placenta mee naarUis krijgen. Dit zeggen
v °ordvoerders van de drie zie-
,erihuizen naar aanleiding van.e opnieuw opgelaaide discus-le over de verwerking vanPlacenta's. Het district Heerlen zal vier douane-

posten hebben: Maastricht, Heer-
len, Sittard en Roermond. In de
tweede week van oktober gaat de
douane 'opnieuw' aan de slag, om-
schrijft Visch de overgang naar de
nieuwe werksituatie. Officieel gaat
de gereorganiseerde douane in Ne-
derland per 1 januariaanstaande in.

HEERLEN - De NV Industrie-
bank Liof is nagenoeg rond met
een internationale joint-venture
onderneming over dekomst naar
Limburg. Het bedrijf, waarvan
één van de eigenaren uit de Ver-
enigde Staten komt, is van plan
voor enige tientallen miljoenen
guldens te investeren in een
Limburgse vestiging.

j^npunt in de discussie van dit
°ment is dat veel ziekenhuizen de

to°eders na de bevalling niet om
br?^ïfmmmÉ> vragen voor het ge-
tip Van nun placenta. De inspec-
datV°°r e volksgezondheid meent
0ft ~ dat wel zou moeten gebeuren,
v dat er sprake is van het gebruik

dri menselijk weefsel.

Het Liof verwacht dat de nieuwe
onderneming al snel meer dan
100 arbeidsplaatsen oplevert. In
welke plaats het bedrijf zich ves-
tigt, wildeeen woordvoerder van
de Industriebank niet zeggen.De *U;ns e woordvoerder van het

all cverziekenhuis gaan vrijwel
st

e Vrouwen akkoord met het af-
vert!1van de placenta en zijnze zelfs

oaasd dat om toestemming ge-vraagd wordt.

SAS-teams
Het nieuwe douane-district Heerlen- 51 gemeenten herbergend ten zui-
denvan de lijn Nederweert, Roggel,
Neer, Swalmen - kent het grootste
aantal kilometer grens met het bui-
tenland: in totaal zijn er dat liefst
290. Er zijn 35 grensovergangen. On-
danks het feit dat uit het Duitse en
Belgische achterland veel handel is
in drugs en wapens zal de douane -
vanaf 9 oktober - de grenskantoren
niet meer continu bezetten. Alleen
op de grote posten - Autoweg Heer-
len, Geleen en Eijsden - zal een
douane-ambtenaar doorlopend zit-
ten. Bij veertien kleinere overgan-
genzullen slechts af en toe de nieuw
opgerichte SAS-teams aanwezig
zijn(SAS staat voor Surveillance en
Ambulante Service).

De laatste maanden spraken bur-
gemeesteren wethouders van de
gemeenteBom regelmatig hoog-
gespannen verwachtingen uit
over nieuwe vestigingen op het
industrieterrein in Holtur-n Het zou om een grote
klapper gaan. De Liof-woord-
voerder wilde gisteravond echter
niet bevestigen dat een en ander
verband houdt met alkaar.
In de loop van volgende week
maakt de industriebank de naam
van het bedrijf en de vestigings-
plaats bekend.

aVnaecoloog prof De Haan van het
het Hmisch Ziekenhuis betreurt
ste w e discussie voor de zoveel-
tyc> r weer is opgelaaid. „Laten
m* Praktisch blijven," stelt hij. „Ik
die i

Cr met aan denken dat we al
(j„ Placenta's in de vuilnisbak zou-n moeten gooien."
ce 'de ziekenhuizen leveren de pla-
bed aan Merieux Benelux. Dit
iy^f zegt de enige onderneminge wereld te zijn die geneesmid-
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" Mr Visch (links) en mr Luij-
ten, respectievelijk hoofd- en
plaatsvervangend hoofd van
het douane-district Heerlen.

Foto: WIDDERSHOVENftistERMOND _ Het Openbaar Mi-
mo 6h16 'n ne* arrondissement Roer-
JUstV W^ zo sne^ "^gelijk weten of
pja 'Ve elders in Nederland van
Pip "1S °Pte tegen het voorlo-splj'ri,Roermond gestaakte Top-12-
-lte ' Top-12 wordt reeds enkele we-
°hd esPeeld in etablissementen in
Heee[ andere Roermond, Venlo en
Srot ?-n en °*e sPelformule komt in
kett^ mnen overeen met dievan een
b «ïngbrief. Justitie en politie heb-
st>r i,

Verder afgesproken een ge-
We t te. willen voeren met het in
tieu'"Duitsland zetelende organisa-tie- 1^311 om hun plannen voor de
5j 'Je toekomst te vernemen. En
Vr j.bet aan Ivo Kerver, organisator-
ty'-^üügervoor Nederland, ligt dan
da Top-12 'nog liever gisteren
Sv.n. yandaag' een razend populairSPel in Nederland.

OM wil optreden elders in Nederland peilen

Justitie vreest toeloop
op illegaal Top-12-spel

Officier van justitiemr Droesen ziet
overigens ook veel heil in een aan-
pak door de fiscus.
Justitie in Roermond beroept zich
in haar bezwaar tegen het spel, op
onder andere een arrest uit 1934 en
op deWet op deKansspelen. „De in-
vloed die een speler op de voort-
gangvan het spel heeft, is klein", al-
dus een woordvoerder van de Roer-

mondse politie. „Al zet een speler
zich 24 uur per dagin om te winnen,
dan nog zal hij er niet in slagen de
benodigde 4069 medespelers om
zich heen te verzamelen. En dus is
Top-12 geen behendigheidsspel,
maar een kansspel", aldus de zelfde
woordvoerder van de afdeling bij-
zondere wetten van de Roermondse
politie.

Die reeds eerder genoemde 4069
medespelers die een speler om zich
heen moet verzamelen, zou hij no-
dig hebben om als eerste op een lijst
van twaalf spelers geplaatst te wor-
den.

Staat hij eenmaal op een van
die lijsten op nummer 1, dan kan hij
daar volgens een woordvoerder zon
vipr tot vijf ton mee verdienen.

Top-12-organisator Ivo Kerver voelt
er niets voor, uit te leggen hoe het
spel gespeeld wordt. („Wij geven
geen uitleg aan journalisten.-") Daar-
toe dientmen volgens hem naar een
van de informatiebijeenkomsten te
gaan,zoals die in bijvoorbeeld Heer-
len (donderdagavond 20.00 uur,
kantine VV Heksenberg) worden
gehouden. „Zo lang er geen ophef
onder de bevolking ontstaat, gaan
wij gewoon door met dit spel", aldus
Kerver die gisteren meldde nu naar-
stig op zoek te zijn naar een andere
speelgelegenheid in Roermond aan-
gezien de politie de café-eigenaar te
verstaan heeft gegeven maar beter
op te houden met het verhuren van
zijn zaaltje aan de Westduitse orga-
nisatoren.

Sinds twee jaarwordt het
spel overigens al gespeeld in veel
plaatsen in West-Duitsland en Oos-
tenrijk.
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Center Pares verwacht toch fiat

'Maasmechelen zalj
alsnog doorgaan'

ROTTERDAM - Center Parcs ver-
wacht dat de Vlaamse minister van
ruimtelijke ordening, L. Waltniel,
zijn donderdag genomen besluit in-
trekt en alsnog toestemming geeft
voor de bouw van een groots opge-
zet bungalowpark in Maasmeche-
len. Dit heeft de directie van de Ne-
derlandse onderneming gisteren
meegedeeld.
Waltniel noemde donderdag de rea-
lisatie van het project uit milieu-
oogpunt onverantwoord. Dit was re-
den voor de bewindsman het mil-

joenenproject niet aan de Vlaamsi
deelregering voor le leggen. He
unieke natuurgebied in het Bel
gisch-Limburgse Maasmecheler
zou door het bungalowpark ver
dwijnen. De Vlaamse minister ver
wees. daarmee naar een milieu-rap
portage over de effecten van he
bungalowpark.
„Het milieu-effectenrapport, waar
op de minister zich beroept, heef
Center Parcs op eigen initiatief er
op vrijwillige basis op laten steller
door een onafhankelijke instantie,'
aldus de onderneming. Volgens
Center Parcs en de samenstellers
van het rapport geeft Waltniel eer
onjuiste interpretatie aan de milieu
rapportage. Bovendien heeft de on
derneming wijzigingen in het pro
ject aangebracht „naar aanleiding
van het milieu-effectenrapport en ir
goed overleg met de opstellers daar
van," aldus Center Parcs.
De Rotterdamse onderneming
vindt tevens dat de Vlaamse minis
ter moet kijken naar de economi-
sche impulsen die het miljoenpro
ject Maasmechelen biedt. „Met de
bouw van het bungalowpark zijr
500 manjaren gemoeid. De exploita
tic creëert 500 banen, waarvan 30(
full-time en 200 part-time," aldus
Center Parcs.

Diploma voor
vrouwelijke

modelmakers
TEGELEN - 'Twee witte raven in
de metaalindustrie.' Zo noemde gis-
termiddag directeur J. Eijkenlen-
boom van de Stichting Opleidingen
Metaal de Tegelse meisjes Tatja
Driessen (19) en Paula Hendriks (26;
die als eerste vrouwelijke modelma-
kers in Nederland in het Tegelse ge-
meentehuis het diploma van de
stichting kon uitreiken. Buiten de
twee dames kon Eijkenlenboom
ook nog elf geslaagde mannelijke
cursisten geluk wensen.
Voor de diploma-uitreiking wees di-
recteur Eijkenlenboom erop dat de
metaalindustrie voor meisjes en
vrouwen nog steeds een tak van in-
dustrie is waarvoor weinig belang-
stelling bestaat. Hij vond dit erg
jammer omdat er in de metaalindus-
trie een schreeuwend tekort is aan
vakmensen. De meisjes en jongens
die nu geslaagd zijn hebben de afge-
lopen twee jaar bij het Centrum
Vakopleiding Volwassenen in Ble-
rick de cursus modelmaker gevolgd
en praktijk opgedaan bij gieterijen
in Noord-Limburg die gezamenlijke
cursussen hebben opgezet met een
gegarandeerde goed betaalde ar-
beidsplaats. Voor de opleiding van
modelmaker is veel belangstelling
waardoor er dit jaaral voor de twee-
de maal een diploma-uitreiking
plaatsvond.
Burgemeester P. Vissers van Tege-
len noemde het dan ook ronduit te-
leurstellend dat de belangstelling
voor een opleiding aspirant-gietei
zo klein is. Een pagina-grote adver-
tentie van de gezamenlijke gieterij-
en verleden maand waarbij eer
baan in combinatie met opleiding
werd aangeboden leverde maai
twee reakties op. En dan te beden-
ken dat Venlo, Tegelen en Belfeld
5.000 geregistreerde werklozen telt
verzuchtte burgemeester Vissers.

Milieubelang in
waterschappen
ruimer aan bod

MAASTRICHT - De stichting het
Limburgs Landschap krijgt een iets
grotere vertegenwoordiging in de
waterschappen in Noord- en Mid-
den-Limburg. Daartoe besloten
Provinciale Staten gisteren op voor-
stel van D66-statenlid Kusters. Hij
diende bij de behandeling van het
herziene reglement van de water-
schappen een amendement in om
de voorgestelde vertegenwoordi-
ging uit te breiden, omwille van de
belangen van natuur en milieu..
'ledereen heeft de laatste tijd de
mond vol van het milieu, nou heb-
ben we de kansom er iets aan te
doen,' was het motief van Kusters.
Hij zorgde daarmee voor verdeeld-
heid in het college van Gedeputeer-
de Staten, omdat de verantwoorde-
lijke deputé Hilhorst (CDA) vast
hield aan de eerder voorgestelde
(dus beperkte) afvaardiging van het
Limburgs Landschap.
Toen het op stemming aankwam
bleken echter andere er een andere
mening op na te houden dan hun
CDA-collega's: Lodewijks (VVD) en
Kockelkorn en Riem (PvdA) gingen
akkoord met het amendement van
D66, dat met een meerderheid van
31 tegen 24 stemmen werd aangeno-
men.
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Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze ere-voorzitter, mevrouw

M.H.G.
van Soest-Jansbeken

Vanaf de oprichting van onze Streek VW in 1981
heeft zij op inspirerende en charmante wijze lei-
ding gegeven aan het bestuur.
Door ziekte moest zij eerder dit jaarde voorzitters-
hamer al noodgedwongen neerleggen.
Wij wensen de heer van Soest, kinderen en klein-
kinderen veel sterkte toe met dit onverwachte ver-
lies. |

Streek VVV Noord en Midden Limburg
Bestuur, direktie en medewerkers

Diep geschikt hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze oud-voorzitter, mevrouw

M.H.G.
van Soest-Jansbeken

Gedurende vele jaren maakte zij deel uit van het I
bestuur. In de periode van 1983 - 1985 heeft zij het
voorzitterschap vervuld van de VW Limburg.
Haar warme persoonlijkheid en doorzettingsver-
mogen zullen ons bijblijven.

Bestuur VVV Limburg
J.M.J. Janssen, voorzitter
J.W. Smeets, secretaris

tßegina von Bigelen, 80 jaar, weduwevan Peter
Janssen. Corr.adres: Boslaan 8, 6097 EJ Heel. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
maandag 18 september om 14.30 uur in de paro-
chiekerk van St.-Stephanus te Heel.

tTjeu Beerens, 88 jaar, weduwnaar van Helena
Peulen. Corr.adres: Zuidsingel 4, 6051 CH Maas-

bracht. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op dinsdag 19 september om 11.00 uur in
de parochiekerk van O.L.V. Geboorte te Ohé en
Laak.

Gevestigd:

mevr. E.C.G. Greven-Waelen
interniste-endocrinologe

Van Hasseltkade 19
6211 CC Maastricht, tel. 043-256549

Spreekuur volgens afspraak.

GEVESTIGD
J.A.M. Kremer
fysiotherapeut/
manueeltherapeut

Adres: E. van Baxstraat 221, Sittard
Tel. 04490-29821/13267

Behandeling volgens afspraak.
Dhr. J.H.F. Voorselen zet op
hetzelfde adres zijn praktijk
gedeeltelijk voort, voor particuliere
patiënten.

235852

..

Gevestigd:
ten kantore van

mr. HJ.M. Gulikers
6211 EX Maastricht

Het Bat B, tel. 043-219158
Telefax no. 04406-15340

mr. A.J.J. Kreutzkamp
advocaat en procureur

Voor het opgeven van
familieberichten voor de krant van
maandag, bestaat gelegenheid op
zondagmiddag tussen 15 en 16 uur
op ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.

Ten gevolge van een omissie zijdens de PTT staan
wij niet vermeld in de meest recente editie van de
telefoongids. Wij zijn de PTT erkentelijk voor hun
passende correctie in de vorm van deze advertentie.

Van Riet en Diederen Advocaten
Mr. J.P.C.M, van Riet
Mr. G.M.J. Diederen
JulianaBernhardlaan 118
6432 GX Hoensbroek-Heerlen
Telefoon: 045-213639
Fax: 045-227107
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Opnieuw grote
protestmars

in Zuid-Afrika
JOHANNESBURG - Duizenden zwarte, Indische
'gekleurde'! en blanke Zuidafrikanen zijn gistere11
naar het politiebureau van Johannesburg gernar
cheerd, terwijl zij luidkeels de apartheid veroof
deelden. De autoriteiten van de stad hadden enke'
minuten voor de mars begon toestemming gegevef
voor de protestdemonstratie. Het was de tweed
grote legale protestmars binnen drie dagen.

Het besluit komt overeen met het nieuwe rege
ringsbeleid om vreedzame protestacties toe l
staan. De nieuwe Zuidafrikaanse president Frede
rik de Klerk gaf woensdag toestemming voor d
grootste protestmars in 30 jaar, na bloedige geveci)
ten tussen politie-agenten en betogers in de we*L
van de parlementsverkiezingen. De politie zette d
straten rond de anglicaanse kathedraal in JohaIV
nesburg af terwijl de mensen in bussen aank^men, maar zij bleefop de achtergrond. Na eenkef";
dienst gingen de demonstranten op weg naar b(

beruchte politiebureau op het John Vorster-ple!|J
waar in de jaren 70 verschillende mensen in poli*1

cellen overleden. Zij boden daar een memorandum
aan waarin zij protesteren tegen het optreden va
de politie tijdens de verkiezingen vorige week.

Miljoenenschade
chrysantentelers

door gifwolk
ROTTERDAM - Een gifwolk dievorige week d°£derdag boven het Westland hing, heeft voor miljo
nen guldens schade berokkend aan de chrysante
teelt. Volgens de Dienst Centraal Milieubehe
Rijnmond (DCMR) in Rotterdam ging het niet oJ?
een gifwolk afkomstig uit het Rijnmondgebied. *is geen afwijkende uitstoot gemeten bij bedrijve
in het Botlekgebied.

Fraude met
vliegreizen

Griekenland
AMSTERDAM - De fraude-afdeling van de Al^sterdamse politie begint een onderzoek naar he^ if

,
Amsterdam gevestigde reisbureau Hellenic A,
Hetreisbureau adverteert in een landelijk ochtefl
blad met vliegvakanties naar Griekenland. Vaka
tiegangers die hiervoor boeken, ontvangen na be*ling wel een reserveringsbevestiging, maar krijë
uiteindelijk geen ticket opgestuurd. Bij de vlje»

maatschappij Olympic Airways worden ook ge
plaatsen gereserveerd.

Tot dusver ziin er 24 benadeelden bij de politie b
kend. Vandaag zouden er nog eens elf mensen v
Hellenic Air vanaf Schipholvertrekken. Onder n j
bevindt zich een inwoner van Apeldoorn, die 21
gulden voor twee niet ontvangen tickets heeft "taald en inmiddels aangifte van oplichtingheeft ê
daan. Onderzoek van de Apeldoornse politie leeï.a.dat Hellenic Air niet staat ingeschreven bij het l»

rantiefonds Reizen in Rotterdam.

De directeur van het reisbureau was voorhe
werkzaam bij Tourplan, dat enige tijd geleden fa
liet is gegaan.

Partijtop Moskou wil
economisch zelfbestuur

MOSKOU - De partijleidingvan Moskou heeft é^
teren opgeroepen tot economisch zelfbestuur vo
de hoofdstad van de Sovjetunie. Dit heeft het o
ciële persbureau Tass gemeld.

Tass meldde dat het Moskouse partijbestuur
dens een bijeenkomst tevens voorstelde M°sk
ook hoofdstadvan de Russische Sovjetrepubliek,
maken. De bijeenkomst werd geleid door de Pf^ r
leidervan de stad, Lev Zajkov, aldus Tass dat da
.aan toevoegde dat de oproep tot zelfbestuur vel!|
wordt bestudeerd en uitgewerkt door de afde
van de partij in Moskou.

'Amburgs Dagblad



ROERMOND - Vincent Zwij-
nenberg, persoonlijk mede-
werker van voormalig Kamer-
lid Jos van Rey, is ziedend op
voorzitter Frans Breukers van
de WD-Limburg. Volgens
Zwijnenberg weigerde Breu-
kers hem afgelopen donder-
dag in Thorn toe te laten tot
een buitengewone ledenverga-
dering van de WD-Limburg.
Pas na bemiddeling van een
lid van het hoofdbestuur
mocht Zwijnenberg de verga-
dering bijwonen. Voorwaarde
was wel dat hij af zou zien van
spreekrecht.

Zwijnenberg, sinds vorige week lid
van de VVD-Koermond, was naar

Principebesluit provincie
over aandelenruil Limagas

Deputé Pleumeekers: hernieuwd fusie-overleg in goede sfeer

Nieuwe
produktiehal
Ciba-Geigy

Houben vanMaastricht en algemeen di-
!fcteur Van der Wiese van
L}ba-Geigy Ten Hom hebben
9}steren een nieuwe produk-
ïiehaï van het chemisch be-
~ry/ in Maastricht in ge-
?ruifc genomen. Ciba-Geigy
*n Maastricht is gespeciali-
eerd in de fabricage van

WQinenten (soort kleurstof-ten) voor onder meer de verf-lndustrie. In de nieuwe pro-
wordt een van de

van Ciba-
i

l9y gemaakt, hoge concen-rdten pigmenten - in de
°rm van gekleurde kor-

fjes - die gemakkelijk door
"*e industrie verwerkt kun-
?en worden tot een kunststof-}en eindprodukt.

Foto: WIDDERSHOVEN

de vergadering gegaan op verzoek
van Van Rey, die zelf verhinderd
was. „Maar Breukers wilde me niet
binnenlaten. Hij zei dat ik niet uit
sympathie lid was geworden van de
VVD-Limburg. Ik heb tot drie keer
toe aan Breukers gevraagd wat hij
daarmee bedoelde, maar hij gaf
geen antwoord. Uiteindelijk be-
moeide zich de secretaris van het
hoofdbestuur met de zaak en mocht
ik alsnog meevergaderen. Maar ik
moest wel beloven dat ik mijn mond
zou houden. Daar ben ik noodge-
dwongen maar mee akkoord ger
gaan", aldus Zwijnenberg.

Zwijnenberg meent dat hij niet wel-
kom was omdat 'de vergaderingvan
tevoren geregisseerd was. „Het be-
stuur van de VVD-Limburg wilde
Jos van Rey, populair gezegd, aan
de schandpaal nagelen. Jos heeft
immers nogal wat kritiek gehad op
het bestuur en dat is kennelijk
slecht gevallen. Omdat Jos zelf niet
aanwezig was, dacht het bestuur
vrij spel te hebben. Maar toen ze mij
zagen, zijn ze geschrokken". Zwij-
nenberg heeft Breukers inmiddels
in een aangetekende brief om op-
heldering gevraagd over zijn han-
delwijze.

Breukers gaf gisteravond toe dat hij
Zwijnenberg in eerste instantie de
toegang heeft ontzegd. „Maar niet
om de redenen die. Zwijnenberg
aanvoert. Zwijnenberg woont in
Leiden en hij kan dan alleen lid wor-
den van de VVD-Limburg als hij
een verzoek indient bij het hoofbe-
stuur. Dat heeft hij verzuimd, dus
kon ik hem op louter formele gron-
den niet toelaten. Desondanks heb-
ben we hem de vergadering laten
bijwonen. Daar zou Zwijnenberg
eigenlijk blij om moeten zijn".

Het definitieve besluit over de aan-
delenruil wordt in oktober geno-
men. Zoals bekend is de termijn
voor het overnamebod dat Plem op
8 juni heeft uitgebracht, met ruim
een maand verlengd tot 1 novem-
ber. Dat betekent dat het overleg
over een 'harmonieuze' fusie tussen
de twee nutsbedrijven vóór die da-
tum moet zijn afgerond.

,t i» Van onze verslaggever

" ichfSTRICHT - Provinciale Staten hebben gisteren groen

" Urn eSeven voor het verkopen van de 45 procent aandelen in
e ivij gas'in ruil voor aandelen van ac Plem die het gasbedrijf
oien °Yernerrien. De aandelen worden pas aan Plem aangebo-e jja als de hernieuwde poging, om de fusie tussen Plem en Li-m^|as alsnog via overleg te realiseren, onverhoopt mocht mis-

}e *en- Deputé Pleumeekers wilde gisteren slechts kwijt dat
■'> erste bespreking in een goede sfeer is gestart.

"an onze verslaggever

J^ASTRICHT- Voor de recht-
Van ln.Maastricht eiste officier
ren JUstitie mrL. Ummels giste-
ha",jegens het verhandelen van
deliiu Ugs vier Jaar onvoorwaar-
een^ff- ?evangenisstraf tegen
gen Jarige man en twee jaarte-
len t>en 29-jarigevrouw uit Heer-
feit eiden ontkenden alle hardeten in de telastelegging.

rj 'nan hield het er op dat twee
ter'tsers hem in een compromit-
doo7;f situatie hadden gebracht
Wjn dl-ie kilogram amfetamine
jJ" Woning binnen te brengen,
haa^?Uw op haar beurt beperkte
dat " elceritenis tot deverklaring
u 2IJ „anderen wel eens had ge-lolpen".

Uitspraak president rechtbank Maastricht:

Luchthaven mag één
taxibedrijf inzetten

Van onze verslaggever

Q^STRICHT - Naar het oordeel
\t\ i)resident mr P. Broekhoven'de rechtbank te Maastricht treft
ta« ent Airport en de daaronder
fiatterende dienst Maastricht
\t\ § Services geen verwijt
jtijj fteer één van drie ter beschik-

r tükiftaande taxibedrijven zeer na-P Kkelijk wordt ingeschakeld voor
"~

—■

i^mJADVERTENTIE)
BIJ NOVOTEL

SLAAP JE
ONDER VIER

HELDERE
STERREN

!n ruime, goed geoutilleerde
hamers en voor een uiterstVr|endelijke prijs. I

maastrkht
Tel: 043 - 611 811pax: 043 - 616 044

Als de poging faalt gaat, aldus Pleu-
meekers, vanzelf het overnamebod
van Plem weer in werking treden.
Dat bracht D66-statenlid Resoort
tot het uitspreken van de vrees voor
een jarenlange juridische strijd. Hij
wees erop dat juridisch deskundi-
gen het volstrekt oneens zijn over
de stelling of de aandeelhouders,
van in dit gevalLimagas, geheel vrij
zijn om hun aandelen te verkopen.
Resoort betreurt het dan ook als de
Plem-directie ook na een misluk-
king van het heropende overleg ge-
stand zou blijven doen.
Hij bestreed verder dat de bunde-
ling van Plem en Limagas zonder
meer zal leiden tot een efficiency-
verbetering. „Die veronderstelde
toename wordt overschat. De voor-
delen van de schaalvergropting zijn
er niet ofnauwelijks. Er is zelfskans
dat de fusie op termijn zal leiden tot
ontslagen. Dat toont tevens de
noodzaak van een sociaal plan aan,"
aldus Resoort.

verder vervoer van passagiers die
op 'Beek' zijn gestrand. Op grond
van deze conclusieverwierp de pre-
sident gisteren een eis welke het in
Beek gevestigd bedrijf 'Intertax' in
kort geding tegen de luchthaven
had aangedragen.

Volgens de exploitanten van Inter-
tax verleent Maastricht Airport aan
één van drie betrokken concessie-
houders een voorkeursbehandeling
en verstoort zij daarmee de normale
concurrentieverhoudingen. Van de
zijde der luchthaven werd tijdens
de behandelingvan het kort geding
er op gewezen dat zij op grond van
internationale reglementen verant-
woordelijk is voor het vervoer van
gestrande passagiers die voor een
andere luchthaven zijn 'bestemd.
In een dergelijk geval wordt de on-
derneming ingeschakeld welke
over het grootste wagenpark be-
schikt.
Naar het oordeel van president
Broekhoven handelt het hier om
een gering percentage van het totale
aanbod van passagiers. Daarbij te-
kent hij aan dat de eisende partij in
het geding niet aannemelijk heeft
gemaakt dat ook andere opBeek ar-
riverende passagiers uitsluitend
naar die ene firma worden verwe-
zen. .
Als in het ongelijk gestelde partij
moet 'Intertax' opdraaien voor de
kosten van het geding.

Het PvdA-statenlid Van de Donk
wilde graag dat de staten meer be-
trokken worden bij het energiebe-
leid dat de gefuseerde onderneming
gaat voeren. Het jaarverslag dat
Provinciale Staten telkens ter ken-
nisneming krijgen, vindt hij onvol-
doende. Van de Donk drong erop
aan dat de statenleden ook betrok-
ken worden bij het meerjarenbeleid
van het nutsbedrijf.

'Wapenbroeders' bezorgd over museummateriaal

'Oorlogsfoto's moeten
in Zuid-Limburg blijven'

Dat verzoek voerde Pleumeekers te
ver. Hij benadrukte dat de Plem
door de aard van het bedrijf een
eigen zelfstandigheid en verant-
woordelijkheid heeft èn behoort te
behouden. „Het kan niet zo zijn dat
Provinciale Staten een beleidsnota
vast gaat stellen," aldus de deputé,
die verder bestreed dat de fusie zou
leiden tot ontslagen. „Zeker niet,
dat hebben we bij de fusie van de
stroomproduktiebedrijven in EPZ
wel gezien."

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Oud-strijder J.
van Dorp uitLandgraaf, die met en-
kele 'Wapenbroeders' al enkele ja-
ren ijvert voor de totstandkoming
van een oorlogsmuseum in Zuid-
Limburg zegt zich bezorgd te ma-
ken over wat er gaat gebeuren mét
de foto's die momenteel op de expo-
sitie 'Van bezetting tot bevrijding'

in de Maastrichtse Eurohal hangen.
Als de expositie eind december is
afgelopen, wat gaat dan met de fo-
to's gebeuren? Die moeten in elk ge-
val in Limburg blijven en mogen
niet verhuizen naar het museum
'Bevrijdende Vleugels' in Veghel,
waarover oud-buizenfabrikant
Driessen het beheer voert.

Zoals het LD meldde is de heer

Driessen een van de gegadigden
voor aankoop van de opstallen van
de Eurohal op deGriend. Naar hij in
januarivan dit jaaraan deLimburg-
se Wapenbroeders liet weten, achtte
hij het voldoende dat er zich zowel
in Overloon en als in Veghel een Ne-
derlands oorlogsmuseum bevindt.
Wel wilde hij meewerken aan een
oorlogstentoonstelling in Zuid-
Limburg bij gelegenheid van de
45ste herdenking van de bevrijding.
Ook wilde hij zich inzetten voor de
realisering van een 'traditiekamer'
in Zuid-Limburg.

Ontkennende verdachten
horen 4 en 2 jaar eisen

Heerlenaren beschuldigd van handel in hard drugs

18e Kleine
Karlsprijs

MAASTRICHT - De gemeente
Maastricht heeft voor de 18de keer
de Kleine Karlprijs toegekend. Dit
jaar zijn de winnaars van de prijs
Katja Hannusch, die het vorig jaar
leerlinge was van het Rhein-Maas--
Gymnasium in Aken en Roanne
Magits van het gemeentelijk lyceum
Leonie de Waha in Luik. Beiden
hebben zich onderscheiden in ken-
nis van de Nederlandse taal. Zij zul-
len donderdag de prijs, bestaande
uit onder andere een geldbedrag
van ’ 500,- in ontvangst nemen in
het Maastrichtse stadhuis.
Natasja Coumans van het het Maas-
trichtse St.Maartenscollege heeft de
Franse tegenprijs gewonnen van de
stad Luik terwijl Richard Hage-
doorn, leerling van de Stedelijke
Scholengemeenschap de Duitse te-
genprijs heeft gewonnen van de
stad Aken en datvoor hun bijzonde-
re kennis van respectievelijk de
Franse en Duitse taal. Natasja Cou-
mans neemt de Kleine Karlsprijs op
13 oktober in Luik in ontvangst; Ri-
chard Hagedoorn doet dat op 25
september in Aken.

Sponsoravond
voor de natuur
ROERMOND - Vandaag houdt de
Rotaryclub Roermond Maas en
Roer een speciale sponsoravond
voor de Stichting het Limburgs
Landschap. Bedoeling van het hef-
dadigheidsconcert is om geld in te
zamelen voor een natuurbescher-
mingsproject op Landgoed Rozen-
daal, bij Montfort-Maasbracht.
De avond begint om 20.00 uur in de
Oranjerie in Roermond. Op het pro-
gramma staan onder meer werken
van Vivaldi, Bach, Haydn en
Brahms. Ze worden ten gehore ge-
bracht door het barokensemble
Combattimento Consort Amster-
dam en een vocaal ensemble uit
Duitsland. Ook is er een optreden
van het Nederlands-B oliviaanse
wonderkind Ana-Maria Vera.

'Schandelijk dat
taxi-vergunningen

er nog niet zijn'
MAASTRICHT - VVD-staten-
lid Schreinemacher vindt het
schandelijk dat de taxi-onder-
nemingen in Limburg nu al
maanden op hun nieuwe ver-
gunningen zitten te wachten
voor de uitoefening van hun
bedrijf. Dat verwijt legde
VVD-statenlid Schreinema-
cher gisteren neer bij de CDA-
gedeputeerde Hilhorst.

Volgens Schreinemacher laat de
provincie de taxihouders in onze-
kerheid over de afgifte van de ver-
gunningen, dievolgend jaaringaan.

Het provinciebestuur heeft dit jaar
voor het eerst de taak gekregen als
vergunningverlener voor de taxibe-
drijven op te treden. Deputé Hil-
horst verklaarde de lage wachttijd
door de enorme hoeveelheid werk
die de provincie erbij heeft gekre-
gen. Er is nu een extra tijdelijke
kracht ingeschakeld voor de afwik-
keling van de resterende aanvragen.

Hilhorst zei dat de meerderheidvan
de vergunningen gereed ligt, maar
dat die pas worden afgegeven als
alle aanvragen zijn afgehandeld.
„Gedeputeerde Staten hebben zich
op het standpunt gesteld dat alle
vergunningen tegelijk worden afge-
geven. We moeten voorkomen dat
in de provincie met verschillende
vergunningen gewerkt wordt," al-
dus Hilhorst.

(ADVERTENTIE)

■:-<:i.Wm ALUMINIUM HBM|■KUNSTSTOF
[HARDHOUT

ALKUBOUW
■Dorpsstraat 7 Nuth, tel. 045-24191?

beroepend op zijn totale omme-
keer weigerde de Heerlenaar dat,
aldus zijn verklaring. Om duide-
lijk te maken dat hij met de hele
zaak niets van doen wilde heb-
ben, trok hij de huisdeur achter
zich dicht en liet beide gasten in
zijn woning achter. „Dat had hij
natuurlijk niet moeten doen", zei
zijn raadsman gisteren, „maar
gebeurd is het nu eenmaal."

Toen de man tweeëneenhalf uur
later terugkeerde, bleek het
tweetal er nog steeds te zijn, dit-
maal met twee plastic zakjes
vóór zich. Even later trof de poli-
tie daarin drie kilogram amfeta-
mine aan en dat leidde prompt
tot verdenking en aanhouding
van de bewoner.

Maastricht of elders in deze reg^io.
Alleen al het feit dat 300.000 Ameri-
kanen werden ingezet om Zuid-
Limburg te bevrijden zou een apart
museum rechtvaardigen. Of de
Eurohal, waarin de tijdelijke expo-
sitie is ondergebracht, ook de plaats
voor een permanente herinnering
aan bezetting en bevrijding zou
kunnen worden, hing af van verdere
ontwikkelingen. Meerdere beken-
den van de heer Driessen in Zuid-
Limburg, hadden zich over de plan-
nen enthousiast getoond.
Limburgse oorlogsveteranen lieten
gisteren weten al vijf jaar materia-
len te verzamelen voor een op te
richten oorlogsmuseum in Zuid-
Limburg. Van een school inKerkra-
de kregen de Wapenbroeders een
2000-tal oorlogsfoto's die in het ka-
der van een tentoonstelling door
een actie van deze school waren ver-
zameld. Uit diezelfde collectie is een
keuze gemaakt voor de expositie in
Maastricht, waaraan de Wapenbroe-
ders-afdeling Maastricht medewer-
king verleent. Andere getoonde ma-
terialenzijn echter van de Veghelse
stichting. „De foto's mogen in geen
enkel geval naar Veghel verhuizen,"
aldus Van Dorp.

Deze week toonde zich de Veghelse
oud-zakenman, zoals bericht, voor-
stander van een oorlogsmuseum in

bij u dus voor niets...." Er waren
getuigeverklaringën waarin deze
gulhartigheid inderdaad werd
bevestigd, andere daarentegen
kenden de vrouw een gehono-
reerde bemiddelaarsrol toe. Zelf
echter bleef zij het op „helpen"
en „geven" houden.

De officier noemde haar verkla-
ring „verward en draaierig" en
vij vond ze in het niet vallen bij
de beschuldigingen die hij terde-
ge onderbouwd achtte. Mr Um-
mels achtte dehandel en wandel
van de vrouw in aanmerking ko-
men voor een vrijheidsstraf van
twee jaar.

Raadsman mrD. Tripels beklem-
toonde dat zijn cliënte zelf jaren-
lang verslaafd is geweest en zich
uitsluitend vanwege eigen ge-
bruik heeft laten inzetten voor
hand- en spandiensten. Het ging
de raadsman te ver haar als
'hulpverleenster' te zien. Hij
drong aan op een korte, gedeelte-
lijk voorwaardelijke gevangenis-
straf. „Een lange vrijheidsstraf
heeft geen enkele meerwaarde",
stelde hij vast.

Op 29 september volgt in beide
zaken de uitspraak van de recht-
bank.

Gestopt'
Van Verhaal van de man was dat
Uef lemand die beweerde defini-
br te zijn gestopt met het ge-
en.

11 Van verdovende middelen
a evenmin nog langer anderen
kin- dat spul wilde helPen- °P 4
Uv ecnter kreeg hij bezoek vancc Duitsers die amfetaminean hem wilden betrekken. Zich

De 29-jarige van drugshandel be-
schuldigdeHeerlense gaf toe zelf
gemiddeld twee gram heroïne of
cocaïne per dag te hebben ge-
bruikt, maar nimmer een handel
daarin te hebben opgezet. „Er
kwamen veel lieden bij me thuis
en die gaf ik dan wel eens iets. Ik
heb nu eenmaal een zwak voor
mensen", verduidelijkte ze. „Dan
zal het bij u wel een hele aanloop
zijn geweest", opperde recht-
bankpresident J. Wortmann.
„Waar ze op andere plaatsen ten-
minste 150 gulden per gram
moesten betalen, kregen ze het

'Gratis'

deels voorwaardelijke gevange-
nisstraf.

Officier van justitie mr Ummels
noemde het verhaal van de ver-
dachte volstrekt onaannemelijk.
Hij meende voldoende bewijs-
middelen in huis te hebben om
de man te kunnen aanwrijven
een grote hoeveelheid voor ver-
koop bestemde amfetamine
voorhanden te hebben gehad.
Hij liet zijn requisitoir uitmon-
den in een strafeis van vier jaar.
Raadsman mr Ch. Spreksel
noemde zijn cliënt een „kleine
detaillist-gebruiker" op wie bei-
de Duitsers alle schuld hadden
geladen toen bleek dat zij toch
niets meer van hem hadden te
verwachten. Hij drong voor dit
punt aan op vrijspraak en be-
pleitte voor andere, daaraan on-
dergeschikte, punten een groten-

Hoofdbestuur te hulp geroepen in conflict
Medewerker Van Rey niet

welkom op VVD-vergadering
Van onze verslaggever

Limburgs dagblad

Verder weigderde Breukers op de
beschuldigingen van Zwijnenberg
in te gaan. „We hebben in Thorn een
vruchtbare vergadering gehad en
wat het bestuur van de VVD-Lim-
burg betreft is de discussie geslo-
ten".

provincie
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"'Limburgse oorlogsveteranenzijn bezorgd over het lot van defoto's die momenteel op een expo-
sitie in de Maastrichtse Eurohal hangen. Hierboven een foto van een voedseldropping begin
1945 door een Britse Lancaster-bommenwerper.
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Auto's

Diversen

1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Auto van
de week: Opel Kadett 1.3LS
km.st. 34.942 wit, zeer mooi
'87; Ford Escort 1.4 CL km.
st. 15.500 grijsmet. in nw.
staat '87; Opel Senator 3.0
E in uitst. st. roodmet. dcc.
'83; Suziki Swift 1.3 GL, km.
st. 10.096 rood, als nw. '89;
Kadett 1.2 SC 4-drs. grijst-
met. '87; Toyota Supra Tar-
ga 3.0 I 24-kleppen alle ex-
tra's wit nieuw model '86;
Honda Prelude 2.0 EX km.
st. 9.300 als nw. wit 7 juli'BB;
Citroen CX 2500 i prestige
automaat airco in nw.st. '87;
Daihatsu Cuore 850 S6'86;
Audi 80 C 75 PK 4-drs. 1e
eig. spec. aanb. beigmet'Bs;
BMW 525 i groenmet. zeer
mooi; BMW 315 wit met ex-
tra's '82; Ford Escort 1300
Laser wit '86; Ford Taunus
1.6 L met gas '81; Lada
2107 1.6 GL 5 bak '86; Lada
2107 1.5GL'85; Lada 1500
combi '81; Lada 2105 GL
'82; Opel Kadett HB 13 S
'85; Opel Kadett HB 12 N wit
'81; Opel Ascona 16S 4-drs
'84; Opel Ascona 18E grijs-
met. '84; Peugeot 205 blauw
'84; Peugeot 205 XE '86;
Peugeot 309 GL profil van
1e eig. '86; Renault 5 TL '80;
Seat Ibiza 1.2 GL km.st.
33.880, 1e eig. wit '85; Tal-
bot Fougonnette 1100 '80;
VW Polo C blauw '84; VW
Golf L diesel met extra's
rood '81; Volvo 340 DL 3-
drs. wit '84. Div. spec. aan-
biedingen op goedkope in-
ruilers. Bovag garantie of
eigen garantie 6, 12 mnd.
Financ. tot 100%. Wij zijn
ook uw adres voor algeheel
auto-onderhoud. Donder-
dag koopavond. Auto- en
APK-centrum KEULARTZ
BV, Locht 42-83, Kerkrade.
Tel. 045-419905.
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; Opel 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
Siërra KR 4i roodmetal. '83;
Siërra 1.8 laser 5-drs cham-;
pagnemet. '86; Siërra 2.0
LPG 5-drs. blauwmet. '85;
Fiësta 1.1 rood, 11.000 km.
'88; Escort XR3i wit div. ex-
tra's '83. Inr. gar. financ.
mogelijk. Autobedrijf Gebrs.
Dominikowski, Kantstraat 48
Übach o. Worms-Landgraaf
Tel. 045-326016
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. Opel MANTA div. ace,
zwart, vr.pr., ’ 2.000,-. Ford
Escort stationcar, bwj.'Bo,
vr.pr. ’900,-. 045-210072
Ford Fiësta 1300 S '80;
Daihatsu Van Charade Die-
sel'Bs; Alfa Sud 1300 S'79;
Honda Civic bwj. '81; Ford
Escort '78; Ford Taunus
1600 Ghia '79; Audi 100 5 D
'83; Opel Ascona '77; Mitsu-
bishi Colt EL '80. Kissel 42,
Heerlen.
Theo V.D. ENG: Honda Ci-
vic 1.3 '85; Escort Laser '85;
Renault 11 GTX '86; Fiat
Uno D Van '86; Fiat Uno
Rialto '85; Ford Fiësta '81;
Opel Ascona '84; Opel Re-
kord '85; Opel Kadett '87;
Mitsubishi Diesel '85; Peu-
geot 305 SR '80; Peugeot
505 '83; Lada 2105LPG '86;
Div. auto's v.a. ’1.000,-.
Hoogstr. 100, Eindhoven.
040-446787. Zondag 17
september geopend.
Te k. Alfa GUILLIETTA bwj.
'80; Fiat Ritmo 85 S '82; VW
Golf GLD '79; Talbot
Horizon '81; VW Bus bwj.
'76; Mitsubishi Galant '77;
BMW 318 '78; Citroen Visa
11 1100 RE'B2. Inr. mog. Tel.
Q4490-45044.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.

AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5261.
Biedt te k. aan: Ford Escort
1.6 GL fB3, ’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, ’16.000,-;
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,-. Mitsubishi Colt
t.'Bl, ’3.200,-. Opel kadett
station diesel t.'B4,
’7.500,-. Opel Kadett sta-
tion 13 S, 5 drs., ’4.900,-.
Mini t.'B4, ’4.500,-; Saab
900 coupe turbo t.'B2, parel-
moer wit uitgeb. ’ 7.900,-;
Ford Fiësta XR2 t.'B3,
’5.750,-; Ford Fiësta 1100
L t.'Bo, ’ 2.900,-; Weekaan-
bieding: Simca Horizon
1500 GL t. '84, in nw.st.
’3900,-; Mitsubishi Saporro
t,.80, ’2.900,-; .Renault 5
autom., t.'B2, ’3.500,-;
Ford Taunus 1.6 L, LPG, t.
'81, ’2.200,-; Mitsubishi
Celeste t.'79, ’ 2.400,-.Ca-
briolet Daihatsu Charade
bwj .'B5, ’7.000,-; Opel As-
cona 16 S t.'B3, ’6.200,-.
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 Nl 9 S au-
tom., '77, '78 v. a. ’1.000,-;
Renault 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,-;
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,-;
Talbot Sunbeam 1,6 Tl t'Bl,
’1.500,-; Alfa Sud t'79,
’1.400,-; Mazda 323 t'7B,
’1.200,-; Fiat Ritmo t '80,
’1.600,-; Golf t '79,

’ 1.400,-; Toyota Celica '75,
’1.900,-; Diverse goedko-
pe inruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geopend van
ma t/m vrij van 10 tot 19 uur,
zat. tot 17 uur. Inr. fin. gar.
mog.
Ford Scorpio 2.0 CL 5-bak
schuifd. '86 ’ 22.500,-; Ford
Scorpio 2.0 i CL 5-bak '86
’24.500,-; Ford Siërra 1.6
laser 5-drs '86 ’15.500,-;
Ford Siërra 2.0 luxe '84 en
'86 ’13.500,- en
’16.750,-; Ford Siërra 1.6
luxe 5-bak schuifd. '83
’12.500,-; Ford Escort 1.6
diesel Laser 5-bak '85

’ 10.500,-; Opel Rekord 2.0
S LPG, 5-bak '86

’ 15.500,-; Opel Ascona 1.6
LS 4-drs '87 ’17.500,-;
Opel Kadett 1.2 LS 3-drs.
'87 ’ 16.750,-; Opel Kadett
1.2. 3-drs., div. accesss. '85

’ 12.500,-; Opel Ascona 1.6
5 '83 ’ 7.400,-; Renault 25
TS 5-bak '86 ’17.250,-;
Renault 11 1.4 Broadway s-
bak 5-drs '86 ’ 12.500,-;
VW Passat 1.6 CL 5-drs '86
’14.750,-; Nissan Stanza
1.8 GL 5-bak '83 ’8.500,-;
Nissan Blue Bird 2.0 GL s-
bak, stuurbekr. '85
’13.000,-; Mazda 626 1.6
LX '87 ’ 16.750,-; Mercedes
200 benzine '82 ’ 12.000,-;
Mitsubishi Galant 1.6 GL s-
bak, als nw. '87 ’ 18.000,-.
Inruil, financieren en
BOVAG-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK
keuringsstation P. van DIJK
6 Zn. Hompertsweg 33,
Landgraaf (Schaesberg-
Kakert). Tel. 045-311729.
Alle keuringen toegestaan.
Te k. Lada 2105 bwj. '86;
Skoda coupé '83; Skoda
130 L '86. Garage Piet DE

LA ROY, Hoofdstr. 114
Hoensbroek. 045-212896.
Opel CORSA TR bwj. '84.
Fiat Uno 45 '87; Citroen Visa
leader '86; VW Transporter
1600 '80; Mini 1000 '82;

Chevrolet Citation '80. 045-
-216476 bgg 04492-3311

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en SLOOP- en schade-auto's.
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal Oud ijzer en metalen. 045-
-de hoogste prijs in Limburg.' 272216/272516 ' s Avonds.
Tel 045-254049. Te k gevr s|oop. en SCHA.
ROADSTAR vrgt. loop-, DEAUTO'S van ’lOO,- tot
sloop- en schade-auto's, ’ 5.000,-. 04490-43481.
Vrijw. RDW. 045-226346. Te k. gevr. SCHADE- sloop-
Te k. gevr. sloop- en en loopauto's, in- en ver-
SCHADEAUTO'S. Autoslo- koop gebr. auto-onderdelen
perij Marxer, 045-720418. Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
FiatDucato, diesel 1.0, 6.5 m3,11-'B6 ’ 12.750,-
Fiat Ducato diesel, verl. en verh., 10 m3, 8-'B5 .. ’ 12.750,-
Nissan Urvan 9-pers bus, diesel, 2-'B5 ’ 8.400,-
Mazda 9-pers bus, diesel, 6-'B5 ’ 12.750,-
Fiat Uno Van (met ruiten), 5-'B6 ’ 6.500-

Exclusief 18,5% BTW.
Bastiaans Autobedrijf BV
Spoorsingel 50, Heerlen. Tel. 045-724140.

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

KigP B.V.

In de Cramer 31. Tel. 045-716951.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. .ROBBY'S -auto-onderd. 045-224123.

■Te k. gevr. dashboard of
■ compl. interieur van 5-drs.■ GOLF GTD, plm. '87. Tel.
077-510365.
Te k. OPEL motorblok 6 cyl.

i 2.5 Itr, met versnellingsbak,
vr.pr. ’ 650,-. Zandkuilenstr.
11, Hoensbroek.

Te k. 5 lichtmetalen Te k. 4 ATS lichtmetalen
SPORTVELGEN v. Golf, velgen, 6j Xl3voor VW, af-
BMW en Opel. 045-416752. sluitb.Tel. 045-462681.

Motoren en scooters
Te k. HONDA CX 500 C, kl.
rood, 3 koffers, z.g.a.nw., pr.

’ 3.900,-. Tel. 045-223284.
20 klepper YAMAHA Maxi-
me XJS, bwj '89, 3800 km,

’ 9.750,-. Tel. 045-457145.
Te koop HONDA KR 600,
bwj. '86, zeer mooi, pr.
’5.500,-. 04490-18713.
Te k. HONDA F2750 bwj.
'79 i.z.g.st., pr. ’1.750,-.
Tel. 045-229301.
Tek. HONDA XL 600 R bwj.
'86, i.z.g.st., vr.pr. ’ 5.500,-.
Tel. 04490-37430
HONDA CBX 550, Fll bwj.
'82. Pr. ’4.000,-. Tel.
04451-2026.
Te k. SUZUKI 550 GS i.z.g.
st. bwj. '78, pr.n.o.t.k. Tel.
045-740215.
Te k. HENKEL bwj. '60, ge-
rest., mcl. verzek., vr.pr.

’ 2.000,-. Holstkuilenstr. 29,
Eygelshoven.
SUZUKI GT 750 bwj. '77 div.
access. i.z.g.st. ’ 2.350,-.
045-461512 of 452024.
Tek. HONDA CB 650 Z bwj.
'80 pr.n.o.t.k. 045-412202,
na 16.00 uur.
Te k. CROSSMOTOR Su-
zuki 125 cc. ’250,-. Tel.
045-320185
Te k. SUZUKI GS 750, i.z.g.
st., pr. ’ 1.500,-. Te bevr.
Dr. Clem. Meulemanstr. 32,
Heerlen.
Te k. HARLEY Davidson
sportstar, bwj. '80, veel
chroom, bijz. mooi!

’ 10.750,-. 045-725595.

Te k. HONDA MTX bwj. '88.
Pr. ’2.500,-. Tel. 045-
-418547.
Tek. SUZUKI 550 GSL cus-
tom bwj.'B2, airbrusch ge-
spoten, sterwielen, extra
veel chroom. Motor verk. in
abs. mooie staat, pr.

’ 3.250,-. Tel. 04750-20760
Tek. KAWASAKI GPZ 600R
bwj. mei '88, ’10.000,-,
tevens Denise motorpak en
laarzen. Tel. 045-458211
Te k. YAMAHA 550 XZ car-
dan i.z.g.st., bwj. '83, t.e.a.b.
H. Dunantstr. 399, Bruns-
sum-Noord.
De WINTERKLEDING is
binnen! Alu-folie gevoerde
jacks m. regenbroek nu nog
’199,- (merk Damen. Zeer
bekend merk alu gevoerd
jack lang model van ’ 369,-
-nu ’265,-. MQP tuinbroek
nylon ’ 150,-. Winterhand-
schoenen 100% waterd. van
’lO7,- tot ’150,-. Winter-
handsch. leer/nylon ’45,-.
Regenoveralls MQP 100%
w.d. ’ 117,-/’ 143,-. Ruime
keuze integr. helmen v.a.
’125,-. Sure, Driver, MDS
Enduro, FM, Levoir, Uvex,
Marushin, Boeri Cross, Arai,
Shoei. Loop vrijblijvend
eens binnen: Motorhuis Ge-
leen, Rijksweg Nrd. 21-25,
04490-43666

Aanhangwagens
Te k. AANHANGWAGEN
150 x 100, kl. wiel., torsieve-
ring. Vr.pr. ’425,-. Foniels-
weg 3 Munstergeleen.

(Bromfietsen
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.
Grote sortering en nergens
goedkoper; Fietsen, onder-
delen en banden. Ook voor
reparaties. Simon Olthofs
Tweewielerspeciaalzaak
TYPHOON, Marisstr. 14
Geleen-Zuid. 04490-49237.
Donderdag koopavond.
Te k. rode SUZUKI GS 50,
te.a.b. Tel. 045-227268, na
17.30 uur.
Te k. RACEFIETS (opknap-
per) te.a.b., tel. 045-
-459429 na 18.00 uur.
KINDERFIETSJES ’ 25,- p.
st. dames-herenfiets v.a.

’ 65,-. Tel. 045-257371..
Te koop Puch MAXI '84 m.
helm en verz. ’ 400,-. Aan
de Sleutel 2, Schaesberg.
Te k. donkerblauwe VESPA
Ciao, z.g.a.n. ’ 950,-. Tel.
04451-1724.
Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’ 1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’ 40,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de. Tel. 045-211486.
Te k. VESPA en Puch Maxi
v.a. ’ 325,-. 045-422115.
Te koop HERENFIETS,
trommelr. en versn. ’ 350,-.
Tel. 04492-3449. .
Te k. HONDA MT 5. (8). kl.
blauw. Bwj. '86, i.z.g.st. m.
verz. vr.pr. ’ 1.300,-. 045-
-456898.
YAMAHA DT, bwj. '86, km.st
9.950, verz. t/m 30-4-'9O, vr.
pr. ’ 1.300,-. 04454-1259.
Nieuw te duur? Te k. Honda
MTS, V/2 jr. oud, 100%, met
helm, verz., 2.300 km., vr.pr.

’ 2.500,-. Tel. 045-753456
Met spoed gevr. sloop- en
schade BROMFIETSEN
Puch, Maxi, Vespa, Zun-
dapp enz. Tel. 045-312354.
Vespa SNORBROMFIETS
'v.a. ’ 1.279,-. Geen aanbet.
afloss. ’5O,- p.mnd. Huub
Arets, Ridderhoenstr. 118f
Hoensbroek. Tel. 211893
Vespa BROMFIETS v.a.
’1.125,-. Geen aanbet., af-
loss. ’ 50,- p.mnd. Huub
Arets, Ridderhoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 211893
Gebr. dames- heren- kinder
en TRIMFIETSEN te k. v.a.
’65,-. Tel. 045-751850.

DAMESBROMMER als
nieuw Thomas ’475,-. 'Spoordijkstr. 78, Hoens-
broek. Tel. 045-214964
J. BROMMER zware Puch
mooi en goed ’350,-. Tel.
045-214964 .
Te k. PUCH Maxi vr.pr.
’375,-. Voor ml. Pr. Wil-
lemstr.6o, Hoensbroek.
Te k. ZUNDAPP KS 50,
100% in orde ’975,-. Tel.
045-424125.
Te k. ZUNDAPP GTS 50
met reserve-onderdelen

’ 800,-, tel. 045-270623.
Te k, PUCH Maxi met verz.
tot mei en helm ’ 250,-, i.g.
st. Jongmansw.33, Hrln.-N.
Koopje voor hobbyist YA-
MAHA Enduro i.g.st, DT
tank, achterbrug en ond., vr. ■pr. ’ 250,-. 045-710146.
Te k. YAMAHA DT m. I.e.
spul en verz., klein defect,
’900,-, tel. 045-218439.
Goedkoop PUCH Maxi, bwj.
'88 met sterwielen, Kas-
teelln. 2A, Meezenbroek-Hrl
Te k. PUCH Maxi bwj. '87
koopje! Unescoplantsoen 17
Heerlerheide Hrl.
Te k. ZUNDAPP met sterw.
KS 50 i.z.g.st. Lindersstr.
10, Geleen. 04490-51443.
Te k. DAMESBROMMER
Batavus M 48, i.g.st.,

’ 200,-. Tel. 04490-53098.
Te k. ZUNDAPP KS 50, bwj. ■'84, als nw., ’1.200,-, tev.
crossmotor Honda 125 CC,

’ 500,-. Te bevr. Wencke-
bachstr. 4, Schaesberg. Tel.
045-423895.
Te k. VESPA Citta, kl. rood,
km. 950, voetst. en kinderst.

’ 1.000,-. Achter de Winkel
201, Landgraaf.
Te koop Gazelle HEREN-
FIETS V/z jr. ’500,-. Tel. .
045-411451.
Te koop YAMAHA DT, bwj.
'88, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-458905.
Te k. HONDA MT 5, bwj.
'84, Paris Dakar, veel extra's
en verz., i.z.g.st., vr.pr.
’1.175,-. Tel. 045-251377.
Te k. VESPA Ciao prijs

’ 400,-. Tel. 043-477953.
Te k. VESPA Ciao m.
sterrew. enz. i.pr.st., vr.pr.

’ 625,-. Te bevr. Wolverlei 6
Kerkrade. Tel. 045-424426.
Te k. VESPA Ciao, jan. '89
met verz., z.g.a.n. Tussen
10-14 u., Hei Carisborgweg -13, Heerlen.
Te k. roze OMAFIETS, groot
model. Tel. 045-414607.
Te k. VESPA Ciao m. ster-
wielen, pr. ’ 500,-. Pyler 65,
Landgraaf (nabij Draf- en
renbaan)

Zonwering
Te koop

rolluiken, zonneschermen,
kunststof ramen en deuren.

Tegen gunstige prijzen, bel voor gratis opmeten en
prijsopgave, 7 dagen per week.

Firma Dema 045-226002
b.g.g. 226055.

Sport & Spel
Gevraagd DANSPARTNER
(M), ballroom-latin, goudster
of hoger, leeft. 18-25 jr.,'
lengte plm. 1.83 mtr. Br.o.nr.
B-1960 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. BODYBUILDING- en,Krachttrainingapparatuur.
Tel. 045-325859. "Te 4 DAMESTENNIS-
ROKJES mt. 40-42, 1 paar
dames langlaufski's met
schoenen, mt. 40, keybaord
merk Yamaha. 045-444527.

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.

Gespierde jongens,
dappere meisjes

EROSLIJN 06-320.32122
50 c/m

Escortservice Diana
tel. 045-215113 met Ina en vriendinnen.

Privéhuis Diana
tel. 045-213142 met leuke meisjes voor u te verwennen.
Kom eens kijken Trichterweg 126, Brunssum iedere dag.

v.a. 11.00 t/m 01.00 uur.

Gezellige dames
charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
Nieuw Club Hof van Ede Nieuw

Ook Escort. Sittard Putstraat 85A. 04490-10218 b.g.g.
51892. Tev. meisjes gevr. Int. mog. Gar. loon.
Alle dagen geopelid van 14.00 t/m 2.00 uur.

Relax-box 06-320.324.06
Tiener-box 06-320.325.30
Party-box 06-320.323.06

Doen wat terug voor hun vaste bellers d.m.v. GRATIS
REISCHEQUES. Voor meer info bel de box 50 et/min.

Mindy's
Masturbatielijn

06-320.320.66 ( 50 et. p.m.).

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)

Erotel 06
320.320.20

U, U, jij en jullie
weten het wel.

50 ct.p.m.

06- Muzieklijn
06- 320.326.30

Orgel- keybaordmuziek v.d.
De Marjando's 24 uur dag

en nacht. 50ct p.m
06- 320.326.30
Video-sex-club
Frimousses. Open dag v.
11-2 uur. Zond.v. 14-2 uur.
KI. Gracht 10, Maastricht.

LIVE-LIVE-LIVE 50 ct.p.m.

Sex-Box
06-320.325.06
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
Relax-Box

Add.prod. 50 et/min. 06-

-320.324.06
Speciaal inbel no. voor hete

DAMES tegen laag tarief
010-4951959.

Tieners
DOEN HET VAKER

50ct/min. 06-

-320.320.10
GRATIS PORNO PAKKET

Tieners
JONG GELEERD

50ct/min. 06-

-320.321.10
GRATIS PORNO PAKKET

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

Relax-Line
Add.prod. 50 et/min. 06-

-320.320.06
GRATIS porno poster

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

ISEX HOTLINE I
De heetste lijn tussen

Moskou enWashington
06 ■ 320.320.221
Satisfaction
06-320.323.43 (50 c.p.m)

Stoeipoes
06-320.331.43 (50 c.p.m.)

Mike
belt jou terug

06-320.331.63 (50 c.p.m.)

Teenage
sex

06-320.331.73 (50 c.p.m.)

Sweet-Lips
50 ct.p.m. 06 sex

320.320.50
Topsex

18 jaar, 2 handen vol
maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*325*25
Hardlesbi

Rijpe Sex
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*323*24
" 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

"De Jachthut"
Haanrade-K'rade, Grensstr.

23, Elke, Regina, Heidi,
Heike, Areane, Rita. ma-zo
v. 20-04 uur. 045-463943.

Tev. meisjes gevr.

Loesje betrapte
ons...We

hebben er niets
van gemerkt

ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 c/m __
3 sexy meisjes
te Kerkrade 045-425100.

GRATIS
SPELEN MET JUDITH

06-320.324.34 / 50 c.p.m.

Love
gehele middag of avond on-
beperkt relaxen met 12 sexy
meisjesvoor ’ 200,- all-in.
Tevens ca. 50 priveadres-

sen. Geop. ma t/m za 12-01
uur. Balthasar Florisstr. 37
,HS Adam. 020-762176
voor club en thuis ontv.

Meisjes dames en echtp.
gevr. vast loon ’ 1.000,- p/w

Club Doma-SM
Live uit Club Doma!!

06-320.323.50 - 50 et/pm
Jiva's

onderwerping!!
Oosterse sexlessen extra

lang lekker!! Les 44
06-320.323.51 - 50 et/pm

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.
Je vindt snel een fijn paar op

de Box voor
Ruilsex

06-320.326.88 wil je echt
GENIETEN, bel de XL Box
voor extra grote sexmaten
voor dames en heren XL

06-320.326.99 (50 et. p.m.)

Making love
De beste gay-line

■ 06-320.331.83 (50 c.p.m.)

Rijpe vrouwen

" Tante Ria 40 jr 50 cpm 06-
-320*323*45
320*323*45

Genot door

Lady Bizar
50 ct.pm 06*

320*324*68
De nationale

B.Z.S lijn was op TV! Bel zelf. life de dame: 013-321395.
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.)
Op de SexSuperßox zijn die
hete praters die best willen,

maar op de heetste box daar
doen ze 't na het praatje,

sexsuperbox 06-320.324.30
Heetste Box

06-320.328.29 (50ct/pm)
Dame zoekt gave jonge

knul. Meisje wil contact met
ervaren heer. Ze vinden het

op de
Generatiebox

06-320.326.27 (50 ct./p.m.)
2 Boys poseren voor die

Bizarre
fotograaf. Ja ook die stand

graag. Dat windt ze
waanzinnig op.

06-320.323.86 (50 et. p.m.)
Als ons meisje een echtpaar

koffie brengt is haar

lingerie
zo pikant, dat het toteen trio

komt.
06-320.323.85. (50 et. p.m.) .
Alweer die Wip-in Box in ge-

sprek...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 Box op
06-320.324.60 De LijfSex-

Box 06-320.324.90 /50 cpm
Op de

Bisex-Box
vinden eerlijke mensen

elkaar dieweten dat er meer
te koop is dan

mannetje-vrouwtje...
06.320.328.38 (50ct p.m.)

Dat het een paar voor

Lifesex
tot trio zou komen wisten ze
niet van tevoren. Maar dat 't

zo goed zou lukken...
06:320.323.84 (50 et. p.m.)

Rosie-relatielijn
Dagel. andere contacten.
06-320.324.50 (50 ct./pm)
Zie de foto's van de dames

in Rosie Sept. Deelname
gratis. Bel 010-429.11.33 /

100% discreet door
codesysteem

Directe verbinding naar de
kamer waar het

Life
gebeurt op alle mogelijke

manieren
06-320.329.24 (50 Ct./pm)

Het is wel even slikken voor
Joris

06-30.327.01 (50cpm)
Sex met de buurvrouw, daar

droomt iedereen van.
06-320.328.01
Speciale sexvriendinnen.
't sexrelatie-nr.
06-320.329.01 (50 cpm)

Durf je..?
bel me dan maar 50cpm 06-

-320.327.27
Gezellig

flirten en versieren
doe je op de Flirtbox

06-320.330.01 (50 cpm)
afspreekband!
zoek ze uit die kanjers

06-320.330.21 (’ 0,50/m)

Dat is spannend
flirten, versieren en afspre-

ken 06-320.330.77 (50 cpm)

Hardsex
keihard de lekkerste 50 cpm

06-

-320.325.35
Vanavond is het weer
1 groot feest

06-320.330.01 (50 cpm)_
Lekkere meid zoekt vent
sexcontactlijn

Bel 06-320.320.33 (50cpm2
Supersnel sex-contact

(50cpm) Live-afspreek-lijn N

06-320.320.55_
Op zoek naar lekker meiden
de hetevrouwen
lijn 06-320.326.33 (50cpm)_

Jonge meisjes rijpe vrouwen
en hete grieten. Ze willen
snel sex-contact. Bel de

Tippelbox
06-320.326.66 (50 cpmj_
Speel met mij

ik doe alles voor 50 cpm
06-320.326.56_

lesbi hard porno
06-320.321.99

Pas op, het is,te gek
Të heet, te hard, 50 cpm.

De jonge barones verdient
het, als haar man een

strenge dame huurt om haar
te straffen S.M.
06-320.329.23 (50 c.p.m.)
Ze wilde het nooit maar als

de hartstocht zo hoog
oplaait vindt Bianca ook dit

heerlijk.
Grieks-trio

06-320.321.30 (50 c.p.m.)

Wellustige
Meiden

op oorlogspad. Pas op
06-320.322.38 - 50 cpm

Een gloednieuw paar voor
Lifesex

uit Adam. Eerst wat
schuchter, maar even later..

liever met 3..
06-320.321.32 (50 c.p.m.)

Als Johnvoor de eerstekeer
merkt hoe intens

Heet
het is met een man, wil hij

alles en overal...
06-320.321.33 (50 et.p/m.)

Rosie-lesbilijn
Marja voelt niet lesbisch,
maar als mevrouw haar

streng onder handen
neemt... genietze??

06-320.330.52 (50 Ct.p/m.)
Ze willen één keertje voor

Lifesex
één keer voor die kick.,

maar dan wel... trio. Zo ja...
06-329.326.71 (50 et.p/m.)

Jenny van 18 showt
Sexlingerie

maar hoe loopt het af, als de
chef meer wil dan foto's??
06-320.326.72 (50 Ct.p/m.)
2 knullen bedenken stoute

spelletjes
met Coony, als ze onver-

wachts op visite komen en...
06-320.326.73 (50 Ct.p/m.)

sexhoorspel
S.M. in de manege. Els en 2
plotse gasten. Inbrekers met

vreemde manieren.
06-320.326.90 (50 et.p/m.)

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

Privé en escort. Tevens
meisjes gevr. 045-228975.

Best in Townü
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.
Laat je eens verwennen
door de meisjes van
Exclusief. Nw. meisjes
aanw. Dinsdags en vrijdags
vanaf 21.00 uur. Striptease
door onze Sabrina.
Industriestr. 13, Kerkrade-
West. Tel. 045-

-422685.
De Betere Escort Service

Escort
"Exclusief"

steeds jonge charmante
meisjes aanwezig.

045-422685.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814
Kim is weer terug.

Bizar-Sex
De opwindende sensatie
van vrouwen en mannen

in een hete afwijkende
sexwereld 06-320.326.70

(50ct/p.m.)
Echtpaar 45-50 jr. zoekt

vrouw voor leuke

vriendschap
Br.o.nr. B-1968 L.D. Post-
bus 3100 6401 DP Heerlen.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief
meisje bij U thuis va.

’ 100,-all-in.

06521-27896.
America-Girls
Blondje Brunette Sexy
af 10 uur, 045-721759.
Escort Marlie
045-451033.

Nieuw
Joy escort

Wie ons niet kent is nog
nooit echt verwend.

Van ma. t/m zat. 14-02 uur.
Tel. 045-411766.

Het Record paalzitten
is van ons.

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen.tel. 04490-42313.
tev. meisjes gevraagd
3 charmante meisjes

verwachten u in
Club 28

v.a. 15.00 uur,
Rijksweg 28, Linne.

Tel. 04746-5563. _
Nieuw

Silvia, Sandy, Gaby, Brigitte,
Jessie, "Cinderella". Oude

Rijksweg Nrd. 56, Susteren,. naast tennishal

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

sen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12. 50 e/m.

Wilt U mij echt ontmoeten!!
Dat kan nu ook!!
06-320.324.94 - 50 et.p/m

Waarvoor voelen
Mannen

alles voor mannen? Als je
goed luistert weet ook jij hoe

gaaf het is.
06-320.329.22 (50 et.p/m.)

Eerste werkdag in de
sexclub

Lea past zich wel aan, maar
eh.. direct met 2 heren?? tel.
06-320.330.09 (50 et.p/m.)
Vreemde ervaring als Sue

na dat bange begin zo
eindeloos

opgewonden
wordt door strenge S.M.

06-320.330.17 (50 et.p/m.)
Als de rijke dame zich

verveelt breekt ze er uit om
achter het raam als een

blonde meid te
Lonken

06-320.326.93 (50 et.p/m.)

sm gehoorzame
mannen, vrouwen en paren
leren van haar het klappen

van de zweep
06-320.326.92 (50 et.p/m.)
Wat een hitte. Als Fons inzn slipje onder toezicht van
de chef de trap doet wordt

het nog heter
Homo

06-320.326.91 (50 et.p/m.) '

Twee blondjes _
1 logeerkamer, 1 douct* "
maar genot voor twee. *
06-320.330.19 (50 ct.p^
Rosie-zweeplij^

Onderwerping en lust;
Straf, een hete sensaw

De bizarre wereld van s
06-320.330.51 (50 ct.pjÜ

S.M. de eerste
kennismaking met ds

Meesteres
opent voor Ina de bizafj

wereld waar ze op hooP
06-320.330.61 (50 ct-p/ü

Lesbiana
Zonder rokje serveert i'
thee voor haar nieuw*!
mevrouw "opwindend

gezicht"... kom een I*
06-320.329.25 (50 ct6JÜ?

NaturistenboX
Voor blote zonaanbidcté''
Voor mensen diezich «n

ven te laten zien en.-
te laten gaan. J

06-320.327. 88 (50 cVO
De Trio-box. I

Nee, superjaloers moe1'
niet zijn als jevrienden
vriendinnen zoekt op S
nummer. 06-320.327.3'

(50ct./p.m.) >

(Huis)diGrGn
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Te k. mooie blonde BOU-
VIERS m. stamb. (pups), in-
geënt. Mertens Putveestr.l4
Montfort. 04744-1677.
Te koop nest jonge COL-
LIES, ingeënt en ontw. Ou-
ders aanw. 04755-1696.
Te k. nest BOBTAILS, Gol-
den Retrievers en nest Mal-
tezers. Tel. 04743-2303.
Jonge langharige TECKEL-
TJES. Schandelerstr. 18,
Heerlen. Tel. 045-725644
Te k. DWERGSCHNAU-
ZER-PUP 10 wk. peper/
zout met prima stamboom.
04920-53924.
Weg. omst.hed. te k. zeer
mooie ROTTWEILER reu, 5
mnd., ontw. en stamb. Tel.
045-442561.
YORKSHIRE-terriertjes.
Walem 11A Schin op Geul.
Tel. 04459-1237.
DALMATIËRS, ingeënt, ont-
w., m.stamb., 11 wkn oud,

’ 500,-. Tel. 045-464536.
Te k. jonge DUITSE herders
13 wkn. oud m. stamb., ou-
dersHD-vrij. 043-437169.
Te k. grote Australische
PARKIETEN. Tel. 045-
-220562.
Te k. Franse BULLDOG, reu
en teef. Tel. 045-424906.
Te k. ROTTWEILER pups, 7
wkn., ingeënt en ontw., ou-
ders aanw. Tel. 04936-1761
AQUARIUM te koop 170x55x60, licht eiken ombouw.
04490-10152, na 18.00 uur.
Te k. 31/2 jarige RUIN, za-
delmak, met zadel en hoofd-
stel; 2 1/2 jarige Haflinger,
aangespannen en bereden.
Tel. 045-455030.
Te koop zwarte en grijze
DWERGPOEDELTJES. Inl.
04750-16590.
Te k. Belgische HERDER 12
wkn. oud (teef). 09-49-
-2456-2844. Joseph Prinzstr.
2, Tüddern na 18 uur.
VOGELS meer dan 125
soorten 0.a.: 1-1 Geelkuif-
kaketoe's, Zwartkeeledel-
zangers, Geelbuikcinies-
Gorzen, Rosévinken, Sa-
fraanvinken, Granaatastril-
des, Baardmannetjes,
Roodkuifkardinalen, Kuif-
kwartels enz. Dierenspeci-
aalzaak Jos Leblanc, Heis-
terberg 21, Hoensbroek. Tel
045-212876.
Perzische KITTENS te koop
met stamb., ontw., geënt.
Tel. 045-723954.
Te k. 2 Hollandse HER-
DERS-PUPPIES 6 wk oud,
geeint en ontw. 04492-3421

Te koop HIMMALAYA p!
zische kater, langh. °jj
lichtbl., 1 jr. niet gekaste"'
stamb. Info. 045-22701^
Te k. kleine zwarte HO*
Speels! 13 mnd., reu f^
Tel. 045-311236. J
Te koop witte oosterse K j
haar KATJES m. stam^ingeënt’ 250,- 045-223^
Voor liefhebbers te k. r\
zisch langhaar poesje !L
stamboom, 4 mnd. J
04760-74452, b.g.g. 7gg2
Te k. jonge ROTTWË^met stamboom, ingeën'
ontw. ’ 350,-. 045-464J5;
Jonge DWERGSCHtM
ZERS (teef) te k. pepe'
zout, m. prima stamb. v
geënt. 045-458238.
VOGELS: zwartgeelsWjJ.
delzangers, roodkop3'.
dienen wildvang, Wó.
mannetjes, bourks-, r„
rug- en halsbandparKie,
Deze week koppel tijg^
ken opkleur nu ’ 17,50 P
Tel. 04490-75359. __^
PAPEGAAIEN: baby «3
dwergara's, grijzeroods'^
tjes, dubbele geelkopK,
va. 6 weken oud. Deze
blauwvoorhoofdamazone,
met kooi nu ’ 500,-. Te^inruil en inkoop. Tel. O 4
75359. Ji
Te k. gevr. COLLIES, A
sonatas, grasparkieten
papegaaien. Tel. n4^

75359. _J\
RASHONDJES puppies \Heidewachtels, Collies, j
bradors, Boxers, Meen "Herders, Springerspar."
keesjes, Roedels, Ma f'
zers, Yorkshire-Terriers, .;
leuke bastaardhondjes, j
alle hondenartikelen. L „,i
terweg 8 Budel-Sc'rf
(achter Weert) Tel. OAV
1851. Dinsdag geslotgf!^:
4 okt. Dierendag. DenMjl
aan de DIERENINFCH'ji
043-644004. Bank nr'f25.642 giro 60.43 3

Alvast bedankt. '^A
Te k. Yorkshire-TEPp'0
half jaar oud. Pr. f ó
Tel. 045-321260.
Te k. DOBBERM.Pin, I^j
oud, goed waaks, Jt'
’ 250,-. Tel. 043-4779^KINDERBOERDERIJ %
nog steeds de moeite w
Kom ook eens langs^-^<
Te k. BOUVIER, teel 5
papieren. Te bevr. Tel.
212429.
Te koop BRIARD P^%teefjes, zw. 9 wkn.
stamb. Tel. 045-229JOJX
Tek. jongeTEKKEL, 5
oud. Zuiver ras, ingeeflnyi
ontwormd, tel 0440JH2<</

In en om de tuin >_ ; _~<
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 k. MOTORKETTING-
ZAAG 40 cc m. 38 cm zaag-
blad, IV2 jr. oud, compl. met
toebeh., gesch. voor hobby
en prof. gebr. Gonstantynhof
1 Munstergeleen.
Houth. IMPREG, In de Cra-
mer 104, Hrl., 045-751687
voor uw druk geïmpregneer-
de en op maat gezaagde
planken, palen, schermen,
nwe. en gebr. biels, rolbor-
ders enz. Bezorgen mogelijk
Voor feestelijkheden etc.
Verhuur van PALMEN en
laurierbomen bij: Tuinbouw
Stokkermans, Ten Esschen,
Heerlen

Prachtige HERFST^QUETS bij: Tuinbouw »y
kermans, Ten Essc i
Heerlen . -A
Nieuwe oogst VIOLJ
PLANTEN bij: Tuinf"
Stokkermans, Ten EssC
Heerlen _^
Tek. VIJVER 125x90P°|
vissen en plantjes f \ ,
Groenstr. 191 Landgraglv
Tegels en klinkers voor w
en terras of tuinpad, j
maten en uitvoering
CREUGERS beton, E^Jmiestr. 46, Hoensbroe^
Herschi). Tel. 045-21^/

Bloem & Plarr^
Te k. div. BONSAI, \

’ 15,-ook potten en scn^ïBij part. als hobby. %<
zondags. Tel. 04490-Vy,

Opleidingen „____—-^
Zelfverdedigingscursussen
* ervaren instructeur * praktijkgericht * gezellig

1) cursus meisjes v.a. 8 jr. (6 wk. ’ 5,-)
2) cursus dames v.a. 16 jr. (6 wk. f 15,-)

3) zelfverdedigingstraining d/h (doorlopend)
4) karate d/h jeugden senioren

Info: DO PORA, Meerssen. _.^f
M.Rousseau 04406-42507. (5-6 u) J.MoenenOf^El^7

ASR-therapie
deeltijd opleiding tot ASR-

therapeut.
Gratis informatie bij

Stichting
Academie-Plato
Tel. 074-425290, Postbus

562, 7550 AN Hengelo (Ov.)
BIJLES Ned., moderne en
klassieke talen door ervaren
docent. 045-317161.

ROCK & ROLL CLUB
leen start op zondag
sept. weer met cursu ■Rock & Roll en Boogie v
gie voor beginners en $
vorderden. Inschrijven tf
op woensd. 20 en don"
21 sept. tussen u ac{
21.00 uur in Eldorado, y
gerd 5 te SpaubeeK-
verdere ml. Q449a£!i3^

Voor Piccolo's Q
zie verder pagina
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Nocturno
concert

Landgraaf

Expositie in
'Brikke Oave'

Zilver

Van onze verslaggever Hongaren
te gast op
stadhuis

installatie in Hoensbroek en bij
het Consulatiebureau voor Alco-
hol en andere Drugs (CAD). „Zij
waren het niet helemaal eens
met de vrij liberale aanpak van
verslaafden", vertelde begeleider
Pannemans. „In hun land zijn ze
voorstander van de meer hardere
lijn."

HEERLEN - Een delegatie Hon-
garen van het patriottisch volks-
front uit de stad Györwerd giste-
ren op het stadhuis door burge-
meester Van Zeil ontvangen. De
Hongaren bezoeken Heerlen op
uitnodiging van het plaatselijk
Vredesplatform.

exposities Het geheim van een Schinveldse oorlogsbruid

'American Dream' werd
werkelijkheid voor Els

trad als tolk op en vroeg of we
plaats hadden voor twee man.
Moeder vond het goed. Op maan-
dagmorgen kwamen ze. Niet
twee, maar vier overigens."

FREMONT/NEBRASKA -
Ze is nu 67. Op 30 mei 1947
vertrok de toen 25-jarige Els
Fabian vanuit haar ouder-
lijk huis aan de Juliana-
straat in Schinveld. Op weg
naar een vreemd land. Maar
met de zekere wetenschap
dat ze er de man van haar
dromen zou ontmoeten.
Reisdoel: Fremont, Nebras-
ka, USA.

andere Schinveldse gezinnen,
Amerikaanse militairen in huis
gehad. Het was buiten immers
geen pretje. Sneeuw, kou, regen
en modder. Op een gegeven mo-
ment was er ook een groep En-
gelse militairen in huis geweest.
„Een nonchalant stelletje," zegt
Els. „Alles lag overhoop. En met
al die modder aan hun schoenen
maakten ze ons huis ontzettend
smerig. Moeder zei dan ook, dat
ze geen soldaten meer in huis
wilde. En zeker niet als ze zo on-
der de modder zaten."

En-daar woont Els nu nog. Als
Els Andersen-Fabian, getrouwd
met haar 'AmericanDream' Dan.

toch op de jongedame, die in hui-
ze Fabian rondliep. Ik dacht
„that's the one" en we maakten
ons eerste afspraakje. In het
diepste geheim, wel te verstaan.

Het begon allemaal in diezelfde
Julianastraat. Els Fabian woon-
de daar met haar ouders en werk-
te overdag in een schoenenzaak
in Brunssum. 's Avonds hielp ze
moeder trouw met het huishou-
den. Het vertier was in die eerste
maanden na de bevrijding karig
en speelde zich hoofdzakelijk af
rond de huiskamertafel.

HEERLEN
Galerie Signe, Wérk van Marion Le
°'anc en Hans Lemmen. T/m 8/10, open
*o t/m zo 14-17 uur. Thermenmuseum,

9. Thermen en bad-seoruiken in deRomeinse tijd.T/m 1/10,
"Pen di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17uur De Spiegel, Akerstraat 88. Staal-extielplastieken en schilderijen van
sn°n? Peulen- T/m 19/9, open vrij t/m di
«i-Ul uur. Welterhof. Werk van Marlies
da anS e" Thea PaBen- T/m 3/1°- °Pen*"1 uur. Limburgse Volkssterren-"acht, Schaapskooiweg 95. Van vuur-m tot ruimteschip. Vanaf 3/9, open di
ï? vr enzo 13-17uur, di en vrook 19.30-
V- uur. Kasteel Ter Worm. Werk van

Klinkers en Ru de Vries. Za
Nmdl9 uur) en zo 24/9 00-19 uur).
„T8. Bongerd 13. Werk van H. Smit-janRijn. T/m 26/io, open door de week
va lur1ur- ABP- °ude Lindestraat. Werk°n Appie Drielsma. Open 24/9 14-17

HOENSBROEK
Galerij Ipomal, Kerkberg 2. Werk van
d anfred Hürlimann. T/m 24/9, open wo,«o za en zo 13-17 uur, vr 13-20uur. Foto-galerie 68, poortgebouw kasteel. Foto'san R ob pereneik T/m 15/10iopen ma~m, 10-12 en 13.30-17 uur, za en zo13-30-17 uur.

BRUNSSUM
'kke-oave, Werk van José Fijnaut en

«ria Stams. Van 17/9 t/m 1/10, open mam vr H-17 en 19-21 uur, zo 14-17 uur.
VOERENDAAL

jPomal,Kerkberg 2. Werk van Manfred
20 u ann'T/m 24/9- °Pen wo Vm zo 13"

T/^fnentehuls- werk van Jos Weijmer.
nnu ,2/9- °Pen werkdag. 8.30 -12.30 en di°°k 13.30-16.30 uur.

LANDGRAAF

ImSteel °ost' Oosterweg 36. Tendances
T/m 21/9, open dag. 11-17

VALKENBURG

NUTH
Jjj'jotheek, Beekerstraat 10. Foto's
dn Maria Paas. T/m 27/9, open ma, di,"en vr 14.30 t/m 18uur, wo 10.30t/m 12UUr- vr 18.30 t/m 20 uur.

Uondeweer
Op een zondagmiddag in februa-
ri '45, de Engelsen waren ver-
trokken, stond plotsklaps een
Amerikaanse luitenant in gezel-
schap van een Schinveldse jon-
geman voor de deur.
„Ik weet niet meer precies wie
die jongen was. Toen er gebeld
werd, kreeg moeder weer het
beeld van die modderige schoe-
nen voor zich en wilde niet open-
maken. Het was buiten honde-
weer. En toen ze op de bel bleven
duwen, konden wij die twee ma-
neen natuurlijk niet in de kou la-
ten staan. De Schinveldenaar

De hele winter van '44/45 had-
den de Fabians al, net als zoveel

Modder Els beaamt dat. „Alleen mijn bes-
te vriendinnen To Quadvlieg en
Annie Splithoff wisten het. Met
mijn ouders durfde ik er niet
over te praten. Ik heb het hen pas
verteld, toen ik de papieren ging
aanvragen om naar de Verenigde
Staten te emigreren. En dat was
veel en veel later. Nee, het was
een goed bewaard geheim."

De ouders hebben daar die hele
maand, dat ik er in huis was,
niets van geweten," vertelt de nu
75-jarige Dan, als ware het giste-
ren geweest.

„Fremont is een erg gezellige
plaats en zeer 'clean. Er wonen
hier zon 25.000 mensen. Nebras-
ka is een landbouwstaat. Er wor-
den hoofdzakelijk sojabonen en
maïs verbouwd .We hebben het
hier erg naar onze zin. Onze enige

Els heeft, toen Dan op 3 maart '45
uit Schinveld was vertrokken,
verschillende brieven van haar
vriend gehad. Daarbij was ook
het uiteindelijke huwelijksaan-
zoek, waarop ze na veel wikken
en wegen 'ja' heeft gezegd.
Voorjaar 1947 was alles rond. Pa
en ma waren inmiddels inge-
licht. En Els vertrok naar haar
beloofde land. In Fremont had
Dan een garagebedrijf en daarin
lagvoor het jongepaar een goede
toekomst.

zoon woont echter niet naast de
deur, maar in Wisconsin. Daar-
om zien we onze twee schatjes
van kleinkinderen jammer ge-
noeg niet zo vaak. Maar we bel-
len elkaar regelmatig.
„En Schinveld ben ik natuurlijk
ook nog niet vergeten. We wor-
den goed op de hoogte gehou-
den. Trouwens, twee jaar gele-
den was ik er nog op bezoek.
Moeder woont namelijk in Huize
Tieder in Brunssum. Ze is nu 96.
Alleen, als ik het nog eens moest
overdoen, zou ik eerst Engels
hebben geleerd. Wat dat betreft
had ik naar mijn vader moeten
luisteren."

jo reijnders

„En op de hoek van de straat was
een bakkerij waar we onze keu-
ken hadden. Maar mijn oog viel

Geheim
Het viertal behoorde tot de 735
Ordonanoe Company E van de
35e 'Voo Hoo'-divisie. Aan het
eind van de Julianastraathadden
de ruim honderd Gl's in een den-
nenbos hun tentenkamp opge-
slagen. Hun taak was het repare-
ren van legerauto's. Dat gebeur-
de op een kale plek in het bos,
vlakbij het tentenkamp. Na
werktijd was het viertal echter in
huize Fabian te vinden.
Staff-sergeant Dan Andersen
weet zich de gezellige avonden
precies te herinneren. „We heb-
ben in huize Fabian leuke avon-
den beleefd. We namen dan si-
naasappels, popcorn en koffie
mee. En chocolade voor het
kleindochtertje. Die had zoiets
verrukkelijks nog nooit gegeten.
'Wat is dat voor bruin spul?,'
werd er gezegd.

CADIER EN KEER
alerie De Keerder Kunstkamer,

rin^ Straat 10- Werk van Siegfried Go-
8/ln en Charles Pekelharing. T/m
Uur

open do 15-20 uur, vr t/m zo 13-18

Spaarproject voor krotbewoners Jakarta

School Bleijerheide
adopteert een huis Tijdens deze kraammarkt, die spe-

ciaal bedoeld is voor aanstaande
moeders, wordt informatie ver-
strekt over zwangerschap, vevalling
en kraamzorg. Aanwezig zijn onder
andere een verloskundige, een aan-
tal wijkverpleegkundigen, moeders
voor moeders, een begeleidster op
het gebied van haptonomie en een
consulente kinderopvang." Mevrouw Boersma, Ridder in de Orde van Oranje Nas-

sau. Foto: WIMKUSTERS

bioscopen

VAALS
Kr

Van Clermontplein 11.
vonrt

aarc*e bewaarde, archeologische
?a „ en- Permanente expositie. Openen zo 14-17 uur.

ULESTRATEN. ajerie De Sauveur, Doprstraat 21. Na-
,4 T/m 16/10,open do t/m zoH_l' uur.

SCHIMMERT
Pr Aan °ensel. Haagstraat 5. Werk van
lfi/o Matthijs en Cor van Noorden. Van°'M t/m 22/10, open do t/m zo 14-17 uur.

ELSLOO
aaslandcentrum. Expositie Tongerse

r~^ tkring in kader van'lso jaar beideiV^urgen'. T/m 17/9, open ma t/m vr'■«0 uur, za en zo 14-18 uur.

" Burgemeester Van Zeil bekijkt samen met de Hongaarse delegatieleidster zijn geschenk
voor Józsefßalogh. Foto: WIM KUSTERS

HEERLEN
U ?a': cc no ev'l. hear no evil, dag.
*J 0 16.30 18.45 en 21 uur. Rivoli: LockSP- dag. 15 18 en 20.30 uur. Maxim:
h|ad calm, dag. 14.30 18.30 en 20.30 uur.
S* Lethal Weapon 2, dag. 14.30 19 en,*fo uur, za zo ook 16.30 uur. K-9, dag.
j*-15 19en 21.15 uur, za zo ook 16.15uur.

Q °adhouse,dag. 14 18.30 en 21 uur, zazo
enoi16'15 uur- Three F"gitives. dag. 19
QniT uur' za zo ook I7 uur- vr ma di do
°« 14 uur Beaches, dag. 14 19 en 21"r. za zo ook 16 uur. Platvoet en zijn
'lendjes, za zo wo 14 en 15.30 uur. De
Pegel: Track 29, vr t/m di 21 uur.

SCHAESBERG
20 f?k'no: License to kill, vr t/m wo
UuV Uur' Pet Sematary, vr t/m zo 23.30

Maastricht
'4 mio cc no cvil' near nocvil' vr mzo
14% n ° en 21 uur- ma di do 21 uur, wo
en"?i Vr) 21 uur' Lock UP' vr "m z° 18.30
2l 3(1 Uur' vr ook 1430uur' ma t/m do
w 0 ,Yiur- Taran en de toverketel, za zo
ron üj uur- The adventures of the Ba-
en -fwnchhausen, vr t/m zo 14.30 18.15
Uur rUUr' madi do 21 uur.Wo 14.30en 21
en 21 iocf nse to km- vr t/m zo 14-30 18-15
1430 UUr' ma di do 2115 uur' wo
thalTi;6" 21-15 uur. Cinema-Palace: Le-
zo ' eaP°n2,dag. 18.30en 21.30 uur, za
18 tn üok 14-30 uur. Roadhouse, dag.
Uur d 213° uur- za zo wo ook 1430
■Plat ches' dag' 1830 en 2L30 uur"
en iX°ien en z'Jn vriendjes, za zo wo 14
dat» -in uur' Lumière: Bagdad café,
PiiTn en 22 uur- Loos, dag. 21 uur.
*Eek-n 'n het kader van de vredes-
amni ack ram en. Hiroshima mon

huis 7Vr za va' 00-30 uur-Kinderfilm-
zo i . ■6°em: Kuifje en het haaienmeer,

** uur.
GELEEN
°ok Lock UP. vr t/m wo 20.30 uur, zo
Pon 9 uur' Studio Anders: Lethal wea-_ ''.vr t/m wo 20.30 uur, zo ook 15 uur.

SITTARD
°rum- g

Zo io ïn öee n» evil, hear no evil, vr t/m
do 2nim 21 uur- zo ook 15 uur-ma t/m
en si uur-Roadhause, vr t/m zo 18.30
Uur UUr'zo ook 15 uur' ma t/m do 20-30

Naast de acties die de scholen orga-
niseren zal er ook lesmateriaal over
Indonesië onder de leerlingen wor-
den verspreid. Om kinderen zelf
ook te laten zien wat het resultaat is
van hun inspanningen zijn er drie
reizen te winnen naar Indonesië.'
Het jeugdjournaal zal opnamen ma-
ken in het nieuwe dorp.

Tot nu toe reageerden 80 basisscho-
len positief op het ideevan de Stich-
ting IDEA, die zich bezighoudt met
hulpverlening op internationale ba-
sis. De deelnemende scholen mo-
gen zelfweten hoe ze het bedrag van
tweeduizend gulden, of meer, bij el-
kaar krijgen. Het verzamelde geld
wordt via de Stichting IDEA recht-
streeks overgemaakt naar de lokale
overheden in Jakarta diehet project
coördineren;

In een fabriekje produceren de aan-
staande bewoners van het nieuwe
dorp, dat de naam 'Cinta- Wargi'
heeft meegekregen, zelf de bouw-

HEERLEN - Een huisje adop-
teren in Indonesië ën daarmee
de krotbewoners in de buurt
van Jakarta een menswaardi-
ger bestaan geven. Dat is de
opzet van een spaarproject dat
de Stichting IDEA heeft ont-
wikkeld voor alle basisscholen
in Nederland. Basisschool
Bleyerheide in Kerkrade heeft
interesse getoond voor het
project, dat eind september
van start gaat. Het is de bedoe-
ling dat de deelnemende scho-
len een bedrag van minstens
tweeduizend gulden verzame-
len. Met dat bedrag kunnen ze

stenen voor hun huisjes. Op die ma-
nier onstaat er werkgelegenheid
voor de inwoners van het dorp.
Maar bovenal krijgen ze de status
van officiëlebewoner, een status die
ze als eigenaar van een krottenwo-
ning niet hadden. De doelstelling
van IDEA is om dit jaar tweehon-
derd duizend gulden te verzamelen,
goed voor honderd nieuwe huisjes.

een volledig nieuw huisje
adopteren.

LANDGRAAF- In het kader van de
officiële opening van het dorpscen-
trum in Waubach houdt harmonie
Laura uit deLandgraafse wijk Lau-
radorp op zaterdag 23 september
een Nocturno-concert. Dit is een
avondconcert waarbij Europese or-
kesten samen muziek maken.

Johannes van Weert ontving de
onderscheiding ter gelegenheid
van zijn veertigjarig jubileum bij
Medianet BV te Haarlem. Hij
trad als zestienjarige in dienst als
jongstebediende bij de VNU. Se-
dert mei 1985 is de heer Van
Weert intermediar tussen Schol-
tens Boek BV te Sittard en Me-
dianet. In zijn vrij tijd vervulde
hij diverse verenigingsfuncties
en was medeoprichter van het
Kerkraadse 'Het Wijkblad'.
per persoon

Tijdens deze nocturno zijn optre-
dens te verwachten van deKonink-
lijke fanfare Nut en Vermaak uit
België, het Duitse Kohlscheider
Blasocherster en harmonie Laura
uit Landgraaf. Aanvang: 19.00 uur.

Ronald Hanssen
dirigent koor
'Canto Lirico'

M.C.H.J. Boersma uit Kerkrade
werd gisteren benoemd tot Rid-
der in de Orde van Oranje Nas-
sau, De koninklijke onderschei-
ding werd verleend in verband
met de beëindiging van haar
loopbaan als hoofd van het theo-
retisch onderwijs aan de vroed-
vrouwenschool te Heerlen.
De Kerkraadse burgemeester
Mans overhandigde haar de on-
derscheiding in de Vroedvrou-
wenschool in Heerlen. Dit deed
de Kerkraadse burgemeester
omdat mevrouwBoersma een in-
woonster van zijn stad is.
MariaBoersma trad op 1 septem-
ber 1966 in dienst als vroed-
vrouw. Via de verloskamer en de
operatiekamer werd zij hoofd
van de opleidingen. Die functie
vervulde zij vanaf 1 augustus
1978. Daarnaast droeg mevrouw
Boersma het beroepsprofiel van
de verloskundige naar buiten
door het jarenlang geven van
voorlichting op scholen voor
Havo en Vwo.

Naast haar drukke werkzaamhe-
den heeft mevrouw Boersma een
studie gemaakt van zaken die te
maken hebben met de relatie
tussen het Joden- en Christen-
dom.

BRUNSSUM - Jos'e Fijnaut
(Brunssum) en Maria Stams (Kerk-
rade) exposeren van 17 september
tot 2 oktober twee- en driedimensio-
nale werken in dr Brikke Oave in
Brunssum.
De tentoonstelling wordt zondag 17
septemberom drie uur muzikaal ge-
opend. Openingstijden: maandag

'tot zaterdag van 10-12 uur, 14-17 uur
en van 19-21 uur. Op zondag is de
expositie te bezichtigen van 14-17
uur.

Een koninklijke onderscheiding
was er deze week ook voor
J.G.M, van Weert uit Kerkrade.
Hij kreeg in kasteel Erenstein de
zilveren medaille, behorende bij
de Orde van Oranje Nassau uit-
gereikt door de Kerkraadse bur-
gemeester.

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft
de nieuwe dirigentRonald Hans-
sen ruime ervaring opgedaan by
koren als 'Eendracht' in Rim-
burg, het Z.0.L.-koor Heerlen,
St. Caecilia Landgraaf en St. Jo-
zef Vaals. Hij is ook nog dirigent
van de fanfare St. Hubertus
Hoensbroek.

Paffen is tweeëneenhalf jaar diri-
gent van het koor geweest. Een
van zijn grootste succes met het
koor was het behalen van een
eerste prijs in de superieure afde-
ling bij het zangconcours in Wer-
kendam in '87.

Lou Paffen uit Kerkrade zal op
25 september afscheid nemen als
dirigent van gemengd zangkoor
Canto Lirico uit Heel. Zijn opvol-
ger is de 23-jarige Ronald Hans-
sen uit Landgraaf. Die dag is na
de repetitie een afscheidsrecep-
tie vanaf 21.30 uur.

Jabeek in de
startblokken
voor wijnfeest

ONDERBANKEN -De Onderbankse
kern Jabeek is klaar
voor het traditionele
wijnfeest, dat elk na-
jaar op stapel wordt
gezet door de al even
traditierijke fanfafe
St.-Caecilia. De
twaalfde versie van
dit feest barst op 21
september los in en
rond de feestent op
de Maar, met een
zeskamp waar zo on-
geveer de hele Ja-
beekse bevolking
aan meedoet. De be-

kende scheidsrech-
ter Frans Houben is
aangetrokken om de
touwtjes strak in
handen te houden,
tijdens de wedstrij-
den die pas om half
zeven 's avonds be-

-1 ginnen.

Een dag later, op
vrijdag 22 septem-
ber, zal rond de
avondklok van ne-
gen de nieuwe wijn-
koningin bekend
worden gemaakt.
Aansluitend kan er

gedanst worden op
de muziek van de
Hitch-Hikers uit Bel-
gië.
Zaterdag wordt het
feest om 16 uur
voortgezet met een
rondgang door het
dorp van de nieuwe
koningin, die com-
pagnie zal krijgen
van verschillende
muzieksgezelschap-
pen.

In de avonduren kan
er dan weer gedanst
worden, tijdens een
Beierse avond die
opgeluisterd wordt
door de Wurmtaler-
musikanten. Zondag
kunnen de zeskam-
pers en feestvierders
tot slot terecht op de
Luikse markt, waar
om 14 uur live-mu-
ziek gespeeld wordt.

Bijeenkomsten
van homo

jonger

engroep
HEERLEN - Het COC in Heerlen
start binnenkort met een jongeren-
groep (leeftijd 16-22 jaar), die gedu-
rende twaalf bijeenkomsten gaat
praten over homosexualiteit. De
groep wil tweewekelijks op woens-
dagavond bij elkaar komen. Meer
informatie is verkrijgbaar op
woensdag- en donderdagmiddag
tussen 14 en 17 uur: S 045-717387.rije. Bezocht werden ondere

meer de Hogere Technische
School, de Middelbare Horeca-
school Heerlen en de hogeschool
Wachtendonck. Gisteren waren
zij te gast bij de waterzuiverings-

Burgemeester Van Zeil kreeg
van de delegatie een brief van
zijn Hongaarse ambtgenoot Józ-
sef Balogh overhandigd. Van
Zeil maakte bekend dat hijer wel
voor voelde met de industriestad
die 130.000 inwonerstelt, een ste-
denband aan te knopen.

Het patriottisch volksfront is een
overkoepeld orgaan, waarin on-
der meer de milieubeweging en
de Hongaarse vredesbeweging
zitting hebben. De twaalf man
sterke delegatie arriveerde
woensdag met auto's uit Honga-

IVN-wandeling
in de Eifel

Pendelbussen voor parkeerproblemen
HEERLEN- De IVN-afdeling Heer-
len houdt zondag een wandeling in
de Eifel. De route voert de wande-
laars over de heuvels bij Monschau
naar de dalen van de Laufenbach,
de Ruhr en de Belgenbach. Het ver-
trek is om 9.00 uur vanaf de Groene
Boord in Heerlen en om 10.00 uur
bij de.kerk in Konzen.

AKEN - In Aken is een nieuwe parkeermogelijkheid geschapen voor mensen die vanuit de
richting Vaals komen. Automobilisten die vanaf de Vaalser Strasse de blauwe bordjes volgen,
komen uit bij het 'Westfriedhof , waar gratis geparkeerd kan worden. Vanaf dit terrein rijden
tijdens de spitsuren iedere vijf minuten bussen van en naar het centrum van Aken.

I ontmoeting ffiE.fflsE.WE
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" Dan Andersen en zijn 'oorlogsschat' Els Fabian.

Kraammarkt
Groene Kruis

LANDGRAAF - De regionale
vereniging 'Groene Kruis
ENSU' houdt op dinsdag 19
september van 19-21 uur een
kraammarkt in het hoofdwijk-
gebouw gelegen aan de Bene-
luxstraat 13 te Schaesberg.

Ridderorde

oostelijke mijnstreekf limburgs dagblad"^

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

jSfntoor Heerlen« 045-739284J'm Dragstra
«045-710317
j^ileHollman« 045-422345
J^ans Rooijakkers
«045-714876
J^ns Toonen, chef« 045-425335
gehard Willems
«04406-15890
Kantoor Kerkrade« 045-455506
Joos Philippens
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Oplefcüngen

NWB auto-en motorrij- Deskundig advies en bege-
chool Wischmann en Zn, leiding bij leer/gedragspro-
uropaweg-Zuid 340, blemen, school/beroepskeu-
bach over Worms. Tel' ze. Part. Praktijk TUMMERS
45-321721. Voor alle rijbe- Tel. 045-272677.

i 'ijzen AB.C.D.E. Chauf- Cursus NATUURGENEESK;ursopleidmg goed. vervoer homeop., kruiden, iris-diaq-
ers^ vervoer bederfelijk nose. Start 23-10 te Sittardoed, gevaarlijke stoffen. |nf0.020-946824racntautolessen Mercedes
217 of Daf 2800 Space- Zap.~—

*ap. Start avondcursus Rijles
lauffeursopleid. 28-9-'B9. Cursus MOTORRIJDEN?
paanse docente begint Bel Bovag Rijschool Theo
en nieuwe cursus SPAANS van Bentum. 12 Lessen voor
runssum. tel. 045-253970. ’ 385,-. Tel. 045-217487.

Huwelijk/Kennismaking
bekt u 'n reisgenoot, part-

i er of (pen)vriend(in)? Gra-[ s folder: INTERCOMPAS,
'ostbus 15, Eindhoven.

kost ’ 7,-.
bek (t) u/jij een vriend(in)?
Vord(t) lid van de Christe-
jke KORRESPONDENTIE

Club. Voor meer informatie:
392, 2130 AJ

toofddorp.
)ngeh. arts, 48 jr., vrij groot,
portief, uit Limburg afkom-
tig, woont in westen v/h
.and. Zoekt wat jongere
/RIENDIN. Kind welkom.
Vil graag vriendschap, van
illes ondernemen en Kerk-
aads (Vaalser) dialekt leren
Jr.o.nr. B-1898 L.D. Post-
)US3loo, 6401 DP Heerlen.
:EESTÜ Op Vrijdag? Dan in
Je kelderbar "La Chalet" in
"reebeek. Consumpties
ïaar hartewens, inclusief
)oerenbuffet, koud- en
varm buffet all-in ’ 35,- p.p.
/raag vrijblijvend inlichtin-
jen Chalet Treebeek, Ko-
neetstr. 25a, Treebeek. Tel.
)45-211375.

Tot ziens zaterdag of zon-
Jag in de Kelderbar LA
CHALET in Treebeek. Op
>nze gezellige dans- en
:ontactavond Chalet Tree-
)eek, Komeetstr. 25a Tree-
)eek. Tel. 045-211375.
\LLEENSTAANDEN Opge-
ef! 30 sept. organiseren wij
ten dagtocht naar de Wijn-, eesten. Interesse? Dan
<unt U zich opgeven bij

i -luw.rel.bemidd.Buro
,'Levensgeluk". 045-211948., Dames v. 20-35. jr. in sept.■ in okt. Gratis inschrijven.- 3el Huw.rel.Buro "LEVENS-, 3ELUK". 045-211948.

Zoekt U een ser. relatie. Bel
iJan 045-211948. Huw.rel.I jem.buro "LEVENSGELUK"
'PARTNERS-TRUST',
nuw.-relatieburo. Info: 045-
-210627.
ALLEENSTAANDEN, werk-
groep 't Guliks-Hoes, hoek
Agricolastraat-Ophoven 1,
Sittard organiseert iedere
zondag een dans- en con-
tactavond. Bewijs verpl. Inl.
34490-47962.
Spontane leuke vrouw zkt
3erl. betrouwbare MAN, Ift
50-55 jr. Br.o.nr. B-2016,
Limburgs Dagblad, Postbus

' 3100, 6401 DP Heerlen.

■ Zat. 16 sept. dansavond v.- ALLEENSTAANDEN in café. The Corner, Sittarderweg
"114, Heerlen. Aanv. 20.30 u..Bew. verpl. Het Bestuur.

' leder weekend voor elk wat; wils. Gezellig vertoeven en: dansen in Café dancing: WINDROSE, Akerstr. NoordI 150, Hoensbroek.- J.man 30 jr. z.k.m. MEISJE. of j.vrouw. Kind. geen bezw.

" om fijne relatie op te bouwen
iBr. o. nr. B-1998, L.D. Post-> bus 3100, 6401 DP Heerlen.
: Jonge MAN 30 jr. met vaste

baan zkt. vr. 27 tot 35 jr.,
! kind geen bezw. Br.liefst

met foto op erw. ret. o.nr.
B-2000 L.D., Postbus 3100,

■ 6401 DP, Heerlen
Ik zk. voor mijn vader een. lieve, eerl. huisl. VROUW tot

\ 55 jr. liefst slank, die houdt
van huish. gezelligh. en van
de natuur. Mijn vader is 1.73; I. blond, slank en midd. 50.
Hij houdt van tuinieren, fiet-
sen, wandelen in de natuur.
Wilt u mijn vader en mij ge-- lukkig maken. Ik hoop op
een eerl. brief m. foto en tel.

' nr., geh.h. verz. Br. o. nr.
1B-2001, L.D. Postbus 3100,
i 6401 DP Heerlen.

Man 41 jr. dochter v. 14 jr. z.
k.m. VROUW Ift. 35-41 jr., 1

■ kind geen gezw., heeft goe-
de baan en eig. huis. Br. m.

I pasfoto 0.e.r., br.o.nr.
B-2007, Limburgs Dagblad,

!Postbus 3100, 6401 DP
iHeerlen.

Weduwnaar 65 jr. geen uitg.■ type z.k.m. vlotte WEDUWE
v. duurzame relatie. Br.o.nr.
B-2009, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

■ Jonge attractieve decadente
1 vr. v. niveau zkt. cont. met
zeer goede bemiddelde en
gesitueerde heren. Uiterst
discreet. Voor ml. Br.o.nr.B-2014 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
OPGELET, nieuw contact-. avond voor alleenstaanden,
ledere maandagavond. DJ.
Ed, Bew. verpl. Café 't Höfke
Heufkestr. 3, Brunssum. Tel.
045-256617..Leuke moderne jonge dame
36 jr. zoekt leuke VRIEND
(geen bartype) brieven met
pasfoto krijgen bericht terug.
Br.o.nr. B-1981, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Erkende Huwelijksbureaus

Woont u in Limburg?
en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands grootste

relatieburo geeft u een grote kans van slagen. Wilt U meer
weten over de unieke werkwijze? U kunt geheel vrijblijvend

bellen met onze medewerkster in uw omgeving.
(ook 's avonds/weekend).

Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort: 045-740730.
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481.
Maastricht, mevr. Savelberg: 043-612291.
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554.

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337.
Stichting Centrum Europa

Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min. van WVC

Juist nu Huish. artikelen
JSJen *nschriJving bij Voor een KOELKAST, diep-Stichting Mens en Relatie vries, wasautomaat of kook-
drle goede^fdfLfn piato' Het 'viste adresRIE GOEDE REDENEN "Vriesko" Sittarderweg 136,weten om juistvoor Stichting |_|'| en je| 045-727342Mens en Relatie te kiezen? ——~-„.„ „_ —Bel: 045-726539 (mevr. Je k. FORNUIS org. Dinzing

Luchtman) of 077-825386, *[■ Pr- /1-200,-. Tel.
of schrijf naar Postbus 505, 044502035-
6401 GB Heerlen. Erkend Te k. gasoven 3 jr. oud, bei-Raad van Toezicht, inge- ge-bruin, pr.n.o.t.k. Tel.

steld door ministerie v. WVC 045-456267.
Mode Totaal

Zondags geopend
Bij Dankers Rovan in

Ophoven en Luik/Liège in België.
De grootste, de goedkoopste ledergigant van Nederland.

Nu Lammy coats ’ 299,-
Leren dames en heren jacksv.a. ’ 98,-

-3/4 leren damesjassen v.a. ’ 129,-
Leren en suède kostuums v.a. ’ 299,-

Inruilen leer en bont mogelijk.
Bij aankoop worden reiskosten vergoed.

Venlosesteenweg 17 Ophoven (tussen Sittard en Maaseik)
België. Tel.nr. 09.32.11.566901.

La BAtta 9 (aan de Markt), Luik/Liège, België.
Info Helmond, Hurksestraat 21, Tel.nr. 04920-22923.

Jongerenmodes t/m 176

van Leent

Walramplein 35, Valkenburg
Donderdag koopavond tot

20.00 uur.

Te k. HERENCOMBINATIE,
zilvergrijs heupjasje, zwarte
broek, grijze Kummerband-
set en wit overhemd, mt. 41,
pr. ’500,-. 04406-41248.

Te k. witte BRUIDSJURK
mt. 42, pr.n.o.t.k. Tel.
04493-2589, na 12.00 uur.

Te k. zeer mooie excl. satij-
nen BRUIDSJURK mt. 38,
met lange sleep. Zien is
kopen!, pr. niet per tel., wel
in overl. Tel. 04406-41248.

Baby en Kleuter
TEUTONIA combiwagens
showroommodellen vanaf
’598,- mcl. ace. Harlekijns
Babyland, Kouvenderstr.
141, Hoensbroek. Tel. 045-
-221263. .
Te koop beige WANDEL-
WAGEN met voetenzak.
045-318643.
Te k. Teutonia KINDER-
WAGEN 3 in 1, blauw/wit
gestr., Elisabethstr. 20,
Kerkrade. Tel. 045-461018,
na 18.00 uur.
Te k. Teutonia KINDERWA-
GEN 3 in 1, bruin beige.
Schoutstr. 49, Brunssum.

Bel de Vakman

Daboma
verkoop van

Dak en Isolatiematerialen
en toebehoren. Geopend van maandag t/m vrijdag van
0.8.00 tol 17.00 uur. Zaterdags van 0.8.00 tot 12.00 uur.
Edisonstr. 13, Scnaesberg. Industrieterrein Strijdhagen.

Tel. 045- 314763

Verstopte afvoer of riolering

r\.K.o.
; Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht; Districtskantoor Limburg:
Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

' Tel. 045-463892.
i

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

! Tel. 045-463892
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.
Allround Dakdekkersbedrijf

H. Arndts
Dakservice
Tel. 045-219615.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbi. advies/
offerte. Bel 045-453818.

Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens
ZINKWERK en PVC-dak-
gootbekleding. Gratis offerte
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten: bel Geleen. 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
TOP-DAK voor reparaties,
renovaties en nieuwbouw.
Tel. 045-321065 Landgraaf.
Nieuwbouw, verbouw, bel
RENOBOUW BV. Tel. 045-
-462700.
Kunststof hef/schuif/kiep
deur, bel RENOBOUW BV.
Tel. 045-462700.

Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
a.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Wilhelminastraat 3A. Open ma. 13.00-18.00 uur dinsdag-
vrijdag van 9.00-18.00 uur zat. v. 10.00-17.00 uur

Tel. 04490-47446.
Gaat u verhuizen of renoveren, of gewoon in uw huis iets

veranderen? Kom dan naar de specialist in gordijnen,
vloerbedekking en zonwering.

Binnenhuisdecoratie Howa
M. Snijders, Nieuwstr. 12-14, Hoensbroek. Tel. 212900.

Kastenwanden exact voor U
op maat gemaakt door:

Uw EXCLUSIV adviseur
Rentenaar

Interieur
Ten Esschen 26, Heerlen bij

tennishal (ma en di gesl.)
3 SHOWKEUKENS model

'88, -50%, 1x280x270 decor
wit/ hoge kasten; 1x255 cm.
Ital. design wit; 1x315x140
hoogglans/hoge kasten.

vossen keukens
Glaspaleis Kerkplein

Heerlen. Tel. 045-717555.
3 franse showkeukens

-60%, 1x290x280Pin blanc
cerusée; 1x U keuken Olm/

wit; 1x beuken 170x160.
vossen keukens
Eikenderweg 77 Heerlen.

Tel. 045-717555.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor
ongekend lage

prijzen
Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Weg. overcompl. te k.
SLAAPKAMER. Inl. Tel.
04490-79836, na 18.00 uur.
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
Compl. ROTAN inboedel, t.
k.a. Alles i.pr.st. Te bevr. na
18.00 uur 045-258541.
Te koop 5 ZITELEMENTEN.
Krichelsbergwg 36 Kerkrade
Te k. Engels SECRETAIRE
met bovenbouw (glas in
lood), vr.pr. ’850,-. Tel.
045-723604, tussen 18.00-
-20.00 uur.
Te k. eiken wandmeubel 3
mtr. br., electr. ORGEL merk
Diamond, eiken miniset. tel.
045-412839.

Zien is kopen, zwaar eiken
BANKSTEL, vr.pr. ’975,-
-zwaar eiken eethoek, vr.pr.

’ 875,-; massief eiken sa-
lontafel, vr.pr. ’ 225,-, alles
als nw. Tel. 045-323830.
Wegens verhuizing INBOE-
DEL te koop Tel. 045-
-352724.
Te k. licht eik. RIDDER-
KAST m. veel snijwerk, 1.47
x 2.62 x 0.55, pr. ’550,-.
045-228001.
Te k. zwaar massief eik.
EETHOEK, i.z.g.st. ’600,-.
Tel. 045-229097.
Te k. grijs velours BANK-
STEL 3-2-1 ’650,-. Tel.
045-724792.
Te koop Oud-Hollandse
BUFFETKAST, eik. salonta-
fel, gourmetstel, hengel-
sportartikelen. 045-723954.
Eiken HOEKBANK, tafel en
2 stoelen. Z.g.a.n. Tel. 045-
-227904 na 17.00 uur.
Te koop witte SLAAPKA-
MER compl. met 4-drs kast,

’ 750,- 045-454902 z.g.a.n
Te k. zwaar eiken SALON-
TAFEL 65 x 130m, blad 6
cm. Tel. 045-414607.
Te k. NOTENHOUTEN
Vitrinekastje; zwaar eik.
hoekkast m. radio en pick-
up; iets aparts, spotprijsjes.
Tel. 045-421574.
Te koop SALONKAST 2.80
m. salontafeltje rond, 3 bij-
zettafeltjes, eeth. best. uit
tafel en 4 stoelen, radio/
pick-up kast Pallisander, pr.
n.o.t.k. Te bevr. J. Vermeer-
str. 17 K'rade na 18.00 u.
Te k. weg. verh. zeer mooie
eiken HALKAST m. gr. spie-
gel en veel ruimte voor jas-
sen; 2 pers. bed; 2 nwe. I-
pers. donsen dekbedden;
Perzisch tapijt 3x2; roei-
apparaat; lamellen; 2 eiken
salontafels en lang), Perz.
tapijt 2 X3m. 045-314754.
IJSKAST ’ 95,-, gasforn.
’95,-, diepvr. ’ 175,-. Tel.
045-725595.
Gr. slpk. kl. Marmer comp.
Nw.pr. ’ 5.700,- NU ’ 750,-
-eeth. eik. ’375,-, mooi
bankst. beige ’350,-. Kou-
venderstr. 208, Hoensbroek.
Te k. AANBOUWKEUKEN
met apparatuur, 3 jr. oud, i.z.
g.st. Tel. 045-422828, na
16.00 uur.
Te koop 100% wollen
VLOERKLEED Louis de
Poortere 170x240 persmo-
tief hoofdkl. blauw/beige. z.
g.a.n. Tel. 045-318643.
Te koop heel mooie massief
eiken KAST i.z.g.st. Ixbxh
3.40x0.38x2.15. Tel. 045-
-443380.
Te koop zwaar eiken leren
BANKSTEL 2-1-1, pr.

’ 750,-. Tel. 045-222353.
Computers

PRINTERLINTEN met kwa-.
liteitsgarantie: Star LCIO/
NXI.OOO ’9,95; Star LCIO
color ’17,95; Star NL 10

’ 13,95; Nee P 2200

’ 15,95. Diskettes topkwali-
teit 3.5" ’24,95; 5.25"

’ 11,95. Burocenter, Dorp-
str. 125, Brunssum. Tel.
045-273525.
ATARI 2600 spelcomputer
m. 13 speelcassettes o.a.
Summer- en wintergames,
vr.pr. ’ 200,-. 045-228017.

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.

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-
j 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:
Philips kleuren
TV21CE7550,
matchline met

! stereo en tele-
tekst geen

’ 1.990,- of

’ 1.798,- maar
’1.298,-.

Maar ook: Sharp VHS
VC7B3S met VPS en draad-

loze afstandsbediening
i geen ’ 1.598,-of ’ 1.098,-

-maar ’ 798,-. Maar ook:
Sony cassettedeck TCW

250 dubbeldeck geen

’ 598,- of ’ 398,-maar

’ 298,- Maar ook: Inbouw
gaskookplaat Bauknecht en
schakelpaneel, met vonk-

ontsteking, geen ’ 539,- of

’ 349,- maar ’ 179,- en nog
veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162. i

Te k. gevr. DEFECTE kleu- :
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712. i

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.
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 koop VIDEOREC. VCC
m. banden, prima spelend
’250,-, 30er jaren koffer
grammofoon merk Trixette,
pr.n.o.t.k. 045-417042.
Te k. Portable KTV en
grootbeeld KTV. Tel. 045-
-459750.

Radio e.d.

Top Hi-fi
/^M I
.-:-__-—f,"7" -' i

■ :^^^^^^—^^^^^*J i
i

Denon i
jvc ;
Dual !

Yamaha .
Revox 'Als het echt héél goed moet

zijn. Kom dan naar speciaal-
zaak.

Jo Kreutz i
Kerkplein 39 Schaesberg JTel. 045-313815. * |

Te k. 2 luidsprekerboxen i
merk HEKO, Lab 3, 2 x 400 <Watt voor 4 en 8 Omh, pr. ;
n.o.t.k. Tel. 045-740526. :
Te k. JUKE-BOX merk Wur- ,
litzer 1900, bwj. '56. Tel. (
045-244952, liefst tussen ;
12.00-14.00 uur. j
Te k. HANSEATIC Midi-set, <dubb. cass., 35 Watt, zonder ■luidsprekers. Tel. 045-
-216515.

Foto/Film

VIDEO-REPORTAGE van
uw bruiloft of feest. Bel Foto
De La Haye, Nieuswstr. 3, 'H'broek. Tel. 045-211875.
Huur een VIDEOCAMERA
p.dg. of p.wk. v.a. ’ 39,50.
Foto De La Haye, H-broek. "045-211875. Reserv. mog.
Te k. Fototoestel CANON,
50 mm, zoomlens, motor,
flitser, pr. ’600,-. Tel.
045-223654.

Kachels/Verwarming t
1 ___^. __—___—____ ~Barbas inbouw-openhaarden

kachels - inzethaarden
JacKöhlen

Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)
04490-13228- 14862.

Kachels nieuw en gereviseerd J50 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.
Te k. z.g.a.n. ALLESBRAN-
DER/open haard. Tel. 045-
-216640.

Te koop HETELUCHT- c
KACHEL 150.000 kk. met l
tank 5.000 liter ’1.250,-. Fc
Rockmart, Kissel 46A Heer- :
len. Tel. 045-723142.c
Te k. Franse POTKACHEL r
voor hout en kolen. 045- ]
711305. 1
;

_
f

Muziek (-
[Z4JIM3 I J\ J—m mrJLL I JIJ «U. m

(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!!!
06- Muzieklijn

06- 320.326.30
Orgel- keybaordmuziek v.d;
De Marjando's 24 uur dag

en nacht. 50ct p.m
06- 320.326.30

Te koop Ibach
Kamervleugel

in perf. staat, bwj. '80. Tel.
043-431971

PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
PIANOLESSEN v. jong en
oud. Michel Erens gedipl. le-
raar tel 045-425297 Heerlen
Te k. GITAAR Sender Stra-
tocaster plus koffer. Vaste
pr. ’ 2.000,-. Versterker
Sender Vibrosonic JBL 15
inch. Tel. 043-619289.
Te k. Korg EPS 1 port. full
keyboard STAGE-PIANO
met ace. ’999,- kant. 043-
-663226 thuis 04490-17305.
Te k. ORGEL merk Eminent
S 20 met ritmebox, vr.pr.

’ 1.000,-. 045-312716.

Te koop PIANO merk Geyer
i.pr.st. Tel. 045-740047.
Te k. PIANO, merk Alexan- -der Herrmann, goed onderh.
en i.z.g.st. 045-310807.
Te k. Orkest Synthesizer
ROLAND DlO, 6 mnd. oud,
volle garantie v. ’2.800,-
-voor ’ 1.975,-. 045-712887. :
Te k. PIANO, merk Fazer, z. vg.a.n., pr. ’3.500,-. Tel. ,
045-461232. -Te k. zilveren DWARS- !
FLUIT ’350,-. Tel. 045- I
415270. '(Te k. modern KAWAI-orgel vm. ingeb. comp. en synthe- f
sizer. Pr. in overleg. Tel. !045-325622 na 17.00 uur. }
Te k. 2 luidsprekerboxen f
merk HEKO, Lab 3, 2 x 400 £
Watt voor 4 en 8 Omh, pr. \
n.o.t.k. Tel. 045-740526. t
Professionele BAND zoekt -Management (Bureau). De- cmo op verzoek. Inl. 04450- =3842 of 045-740237. \
PIANO'S te huur ’ 200,- per 2
jaar. Rijksweg Nrd. 13,rGeleen.

M t
PIANO'S te koop gevraagd, l
Tel. 04490-54140. t

Te k. Technics KEYBOARD Te koop el. ORGEL, Yama-
SXK 700 met zeer veel mo- ha electone Fe3o. Tel. 045-
-gelijkh. 4 mnd. oud, als 256742.
f!Tn Vami 3JhHft" V

n
°°r Tek. Ovation gitaar 1117-4

Tel 045"325?96 9 met koffer' VV /750'"Tel. 045-325196. Joh Frjsostr 14 Nieuwen.
Te k. PEAVEY RENOWN hagen.
gitaarversterker 130 W con- Te k Fender STRATOCA9iTiïSFSiïtf- met TER eïSer^m^vS.SUC n^nA^n^f^r-Tp sterk- G21- 120W. Box M.SBoss Disportion feedeacker ce|etion speakers T ,
Z* e|« metaL C 04490-75851
U4D-4ldJJo.
Te k antieke PIANO pTachT J^^ ACCORDEON
045-214362

/ 9-a.n. ’ 750,-. 045-454902.
s————^———— Te k. eiken PIANO en gi-nSS h 'n Limburgs taarversterker 150 watt, tev.?iI?TAATflLn-,9^t,l^of^" Yamaha western gitaar,SULTAAT! Bel: 045-719966. 04490-15970.

Verzamelingen

Limburg 150 jaar!
DË ZEGELKOERIER BIEDT AAN:

1) Luxe herdenkingsenv. met Nederl. en Belgische post-
zegel, voorafstempeling 30.9.89 Maastricht/Hasselt.

Prijs ’ 4,95. Bestelnr. Limb. 01/2.
2) NVPH-fdc, normale uitvoering, 1 Nederl. zegel.

Prijs ’ 3,-. Bestelnr. Limb. 02/2.
3) NVPH-fdc in maxi-uitvoering, n.l. met 3 Nederl.zegels
en stempels: voorverkoop 30.9.89, eerste dag 2.10.89 er

Maastricht 2.10.89. Prijs ’ 7,75. Bestelnr.: Limb. 03/2.
UNIEK IN NEDERLAND!

4) Set a 2 versch. maximumkaarten, elk met 1 zegel en 1
stempel: voorverkoop 30.9.89 en Maastricht 2.10.89.

Prijs per set ’ 7,-. Bestelnr.: Limb. 04/2.
Bestelling per brief met bijsluiting van verschuldigde

bedrag in geldige Nederl. postzegels of per betaalkaart.
Levering na 3.10.89.

DE ZEGELKOERIER, Postbus 500, 3130 AM Vlaardingen
Tel. 010-4355422.
■

Kunst en Antiek
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.
Te koop zeer mooie 17e
eeuwse Renaissance KAST
(Antwerps) Weertersteen-
weg 88 Maaseik.
Te koop verschillende
mooie antieke ijzeren
POORTEN. Weertersteen-
weg 88 Maaseik.
Te k. verschillende mooie
17e- en 18e-eeuwse schil-
derijen uit collectie. Weer-
tersteenweg 88, Maaseik.
Te k. verschillende antieke
HEKWERKEN gevar. afmet.
van 10-50 mtr. Luikse eet-
kamer met 6 stoelen, tafel
en prachtige Luikse salon,
8-delig, 3zitsbank en 2 fautt.
4 stoelen en tafel. Weerter-
steenwg 88 Maaseik.
Te k. 2 ANTIEKE kasten
waarvan 1 Mechelse. Tel.
077-823197.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te koop eiken SLAAPKA-
MER, Louis XV, ’2.250,-.
Tel. 045-216993.
Onze kwaliteit bewijst zich
zelf met de jaren. Antiek
SIMONS Dorpstr. 45A, Nuth
(t/o ingang kerk, naast chin.
rest.). Donderdag koop-
avond. Tel. 045-243437.
Te k. gevraagd ANTIEKE
meubels, kleingoed enz.
Tel. 09-3212261156.
Te k. antieke eiken boerenVITRINEKAST, pr. ’ 2.500,-
Tel. 045-244858.
Te k. antiek eiken Mech. VI-
TRINEKAST i.pr.st.

’ 1.475,-. Tel. 045-416604.
Te k. antieke Mechelse
EETHOEK m. 6 stoel, i.z.g.
st. ’1.250,-. 045-325139.
Te k. 6-pers. antieke EET-
HOEK met Gobelin-bekled.
lets moois. Pr. ’ 1.900,-. Inl.
043-620838 of 045-245134.
2-deurs KAST ’950,-; an-
tieke keukenkast ’ 495,-;
klein antiek bureau ’200,-.
Tel. 045-463589.

Literatuur
Te k. recente MEDISCHE
tijdschriften en boeken. Tel.
04490-17185.

Braderieën/Markten
Zaterdag 30 september a.s.
Grote vrije markt

rondom Makado-Beek (aléén voor particulieren).
Voor inlichtingen 04490-74669.

Vandaag

Hobby/huisvlijtmarkt
In Makado-Beek. (toegang gratis)

Makado-Beek
houdt op 7 okt. a.s. in een gesloten ruimte een

ruil/verzamelbeurstentoonstelling. Prijs standplaats ’ 15,-
-per deelnemer. Voor inlichtingen 04490-74669.

JAARMARKT Thorn 17 scp- Met een PICCOLO in hetternber met super tractoren, Limburgs Dagblad raakt ukinderkennis, n clown, oude uw oude spulletjes 't snelstambachten, tevens antiek kwijt p jcColo's doen vaaken vlooienmarkt. W.lt unog wonderen... Probeer maar!mee doen! Inl. 01620-55776 Tel. 045-719966

Te koop gevraagd
KLEUREN TV's en video's
defect geen bezwaar. Tel.
045-728130.
Wij komen OVERAL drin-
gend gevr. damespockets,
stuiverromans, flodderboek-
jes, sexbladen en porno-
boekjes. 09-3287786810.
Inkoop GOUD enz. tegen
contant geld. Verseveld, Sa-
roleastraat 80 A, Heerlen.
Tel. 045-714666.
Te k. gevr. plm. 2000 VELD-
BRANDSTENEN. Tel.
04459-1360.
Te koop gevr. KNOPAC-
CORDEON 120 bass. Tel.
045-323953.

Met SPOED te k. gevr. alles
moet wel in goede staat zijn:
Gasfornuis, afzuigkap met
ombouw. Compl. oma stijl
slaapkamer 2 pers. Alleen
bel, na 19 uur. 045-225886
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstr.
Nrd. 208, Hoensbroek. Tel.
045-212371.
Te k. gevr. i.z.g.st. zijnde
VLOERBEDEKKING Bx4
m of groter; tev. witte hang-
en legkasten. 045-314754.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Diversen

Push Medical Braces
Voor de ontwikkeling van effektieve braces doet PUSH

continu onderzoek.Onder medisch-specialistische super-
visie zijn kniebraces ontwikkeld. Deze braces steunen de

knie en verbeteren de stabiliteit.
Om het effect van deze braces te bepalen zoeken wij

contact met mensen die meer dan een jaarlast hebbenvan
instabiliteits-

Klachten van de knie
Het is de bedoeling de modellen uit te proberen.

Het onderzoek geschiedt onder medische begeleiding.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met

PUSH Braces 043-634040en vragen naar Bianca Houben

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.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921. ■
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.
Werk. alleenst. m. kinderen
zkt. andere werk. all. vrouw
m. kind. (niet lesb.) om
samen 'n camping op poten
te zetten. Br.o.nr. B-2004,
Limb. Dagbl. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

TEKENTAFEL Kuhlman vr.
pr. ’ 600,-, kinderwagen
combi t.e.a.b. en babykle-
ding. Tel. 045-420910.
Kettler TRIMTOESTEL, hal-
ters en gewichten; Queen
Arme slaapk. en dubb. was-
taf. M. Villeroy en Boch. Tel.
045-316801.
Te k. antieke platbuik KA-
CHEL; antiek bankstel Lo-
dewijk XVI en patioblokken
plm. 150. Tel. 045-254050.
Te k. JUKE-BOX merk Wur-
litzer 1900, bwj. '56. Tel.
045-244952, liefst tussen
12.00-14.00 uur.
Te k. elektr. OLIVETTI type-
mach. ’ 300,-; kast en com-
mode babykamer doorg.
Saskia ’ 750,-; Gazelle hm
racefiets 10 versn. ’350,-;
Zonnehemell ’ 700,-; sp.
reflexcamera Chimon
’300,-. Tel. 04493-1528.
Te k. VERKOOPAAN
HANGWAGEN voor div.doeleinden geschikt, m. gril-
plaat koeling, stram, wateren vitrine. 045-218601.

. Voor een complete verzor-. ging van feesten, bruiloften,
recepties, -partijen, verga-: deringen enz. Restaurant

* De VALKENIER. Voor ml.

" 04406-12289.
Te k. gebr. 2 pers. INVALI-- DE-AUTO 25 km. Carros v.

" kunststof, tel. 045-254907.

GEVELBRANDTRAP Jkoop. Te bevragen, tel. o*>p
210518. Jj
Te k. gr. LUCHTc3||
PRESSOR. Tel. Ofll
717268. J
Wat VERKOPEN? Adve'
teer via: 045-719966. -P

1 Vakantie en Rekreatie 1. ; >JI
Tourcaravan WEIPPERT
j 530 L, dubbelasser, 2 rond-

zitten, ringverw. ijsk.
doucheruimte, kachel, tent,

" bwj. '82, i.st.v.nw. met ken-

" teken ’ 9.500,- 045-323178

■ Homecar en STACARA-- VANS. nieuw en gebruikt,
|l showmodellen 1989 nu met
ii interessante korting. Tev.

verhuur. Hovas t.o. Makro
Nuth. Tel. 045-243323.
JAARSTALLING (afgeslo-

' ten) voor caravans, boten te
Nuth. Hovas te1.045-243323
Knaus 4 pers. CARAVAN
als nw. en voortent, '81, 520. kg., lang 3 mtr., ’6.000,-., Tel. 04746-4457.
Te huur WINTERSTALLINGvoor Caravans, na 18.00
uur. Tel. 043-648832.
Te koop Caravan KNAUS
Zud. Wind lengte 4.80 mtr.
bej. mei '88, licht inter. vr.pr
’15.500,-. 04490-32814.. Te k. CAMPER VW LT 28, 6
cyl. diesel, verh., bwj. '80,; inbouw '88, vaste prijs!

| ’ 18.500,-, te1.04754-81141

' Te k. draagbaar STROOM-■ AGREGAAT Honda 1000■ Watt, 3 mnd oud, 14 dgn ge-
bruikt, nw.pr. ’1.900,- nu

i ’1.000,-. Tel. 045-323178.
| Te k. TOURCARAVAN, De

Reu, bwj. '83. Kampstr. 24,; Kerkrade. Tel. 045-418436.. BUSSNER met alle toebe-
horen. Tel. 043-633923
Caravan Opel KADETT 13■ N 5-'Bl, APK 5-'9O, nw.st.
vr.pr. ’4.750,-. 045-319328

' Te k. Vouww. LA BOHÈME■ 4-6 pers. vr.pr. ’ 2.450,'|. Tel. 04490-79120. J■ Te k. HOBBY luxe 460, b«jl

" '88, 4 pers., luif. langst PJ
van Gelrestr. 45, Nieuwstadjl
VW CAMPER Westfalia, iflj
g.st., pr. ’5.350,-. Pasl!. Schijnsstr. 6, EygelshoveflJj
Te k. VW LT 28 Kampee'l

i auto NL-kenteke I’15.000,- bwj. '80. T*|
09-49-240612458. Jt
ADRIA 390 T, 3/4-pers. b#|
'84, veel luxe o.a. toiletruirf k
te. ’ 7.500,-. 045-423750^1
Te k. Casita KLAPj
CARAVAN met vaste *&¥>
den, m. verw. en nwe. ban"|
Verhagenstr. 2Kerkrade^f
Te k. VOUWWAGEN, Ajl
penkreuzer, Super GT 6»'|
port, bwj. '84, div. extra*!
’3.500,-. 04490-25171^1
Te k. GEVRAAGD 2aJ|
pers. Caravan. Tel. 0449<!'|
2082. Jk
Te k. 5-pers CARAVAjf
Bürstner Club 420, bwj. '&
mcl. voortent, als nw., vas'e
pr. ’11.000,-. 043-6154^
Camper merk Dodge, UNjl'
CAMPER, i.z.g.st. 'fl04406-41801 cv. mr. cBf-|
mog- _^-J
SUPER najaarsaanbiedMjJ
Conway Corniche en G*|
marque vouwwagens,
met aktiepakket '" ,|1
’llOO,- gratis. Wat let "1
juist nu deze exclusiefvouwwagen aan te scha
fen? Echter Caravan Cen
trale, Rijksweg Zuid 4, Ecn k
04754-86097. 1

België /

Camping Les Murets a/d Ourthe
dichtbij, ongedwongen, rustig, gezellig, mcd. leidi"jj'
ANWB-erkend, streek-info, spec. arrang., caravan ven.
Als tussenstop of pleisterplaats. U komt er op terug! Hone'
Esneux, tel. 09-3241801987 of 04904-18473.

Duitsland

Pension Tanne D5545 Auw-Prüm
Tel. 09-4965525237. Duits/Belgiëschnatuurpark. ~Mooie wandelpaden, stuwmeer/vismogel., ligweiden, P3^bij huis, goede keuken, halfpens. 29 DM, volpens. 33^_b->

Z.v. ZWARTE WOUD b.
Schluchsee. Vak.won., na-
seiz. spec. prijzen. D-7889
Birkendorf. 09-49-7743/210.
BOERDERIJ, 3 km. v. St.
Peter-Ording. Vak.won. en

' kmrs, direkt vrij. D.Jessen,
! Tholendorf 12, D-2251 Ta-

' ting. Tel. 09-49-4863/8221.
Comf. VAK.WON. tot 6 pers.
dir. a. Twistesee (Hess.
bergland) nog termijnen vrij.
S.v.p. huisbrochure aanvr.
Fam. H.Nirk, lm Hingel 5, D-
-3549 Twistetal-Twiste. Tel.
09-49-5695/334.
Vakantie i.h. BEIERSE
WOUD b. Bodenmais. Idyll.
bosligg. LO DM 19,-, HP DM
29,-, VP DM 35,-. Cafe-
Pension Hutterer Lindenau
293, D-Achslach. Tel.
09-49-9929/3349.
PARADIJS (Oberreute) ge-
zell. inger. vak.won. ca. 40m2(woon/slpkr, keuken, hal,
bad, balkon) te huur. Tel.
09-49-8178/4373 overdag
09-49-8178/3376 's avonds.

I OOSTZEE/Flensburger För-; de. Vak. op de boerderij m.

' veel dieren. Kindervriend.
rustige ligging, 4-8 pers. Di-
rekt vrij. 09.49.4636/213.
Heerl. comf. VAK.PARA-
DIJS, zonnige rust. ligg. dir.
a. bos. Kmr. m. ontbijt, do/
wc, balkon. Tevens 1 vak.
won. Pension Waldblick.
D-7291 Besenfeld b. Freu-
denstadt. 09.49.7441/3209.
Vak.hs. in EMSLAND te
huur. Ideaal v. fam. m. kin-
deren. 09.49.251/315052.
Boerderij m. PAARDEN.
Veel bos, heerl. ligg. kmr. m.
do/wc, balk. VP DM 36-
Tel. 09.49.2692/295.

FEHMARN. Nw. comf. v*rP
huis tot 6 pers. dir. vrij, 9'k
tuin, veel extra's. 'ei
09-49-40/6789708 \i.a.J<&>\
Vak. en recreatiepark, Ca^fping am NÜRBURGRI^ivak.- jaar- en seiz.plaatse^
D-5489 Müllenbach. Te''s
09-49-2692/224. _^i
HERFSTVAK. i.d. Z-Ha{*|
dichtbij burcht. Universiteit e
stad Göttingen. Sep. cornt n
kmr-vak.won. (keuken, ba°'t
tv) rust. centr. ligging, dfe ï
vrij. Tel. 09-49-5521/6jJo^
Wandel- en SKIVAKANTIE'!
Allgau/Sonthofen. Vak.wO'j j
Nog termijnen vrij. 't
09-49-7543/6189.
ROTTAL. Bieden geZe|t
vak.app. rust. ligging b. ba *plaatsen. Bad Birnstadt e n
Griesbach. Gunstige P'J> i
DM 36,-. 09-49-8562/10g5>!
wenningstedt/sylt, m
tjeshs. 2-6 pers. m. tuin/te^ Ilux. inger. 15 mm. v. zS;i
Dir. vrij. Tel. ma. 09.49- 4" l
362146. t
ATTENTIE! Hier Franken'>
wald! Wie zoekt rust. 9Ü%{
en comf. vak.won. £*,
pers.? Vrij v.a. 16-9/23-JJj*
7-10/14-10 en v.a. 21-',
herfstvak. A.u.b. mcldei'
Tel. 09.49.9563/2255; JVAK.HS. en won. WilMnge'öDiemelsee (skigebied) Z- i|
pers. Kind. en hond. Gun I
weekendarrangementen- ,
Tel. 09.49.5633/575a__^

Luxemburg m
Prachtig gelegen VAKA^'J
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Limburgs Dagblad sport Slagboom naar De Graafscliap

Uitman terug in
MVV-selectie

de week zijn rentree maken. Guy Francois, herstellend
van een enkelblessure, heeft de looptraining hervat. Een
terugkeer in het elftal van MVV zal nog enkele weken op
zich laten wachten.

Datzelfde geldt voor Alfons Arts, die afgelopen dinsdag
een operatie aan de buikspieren onderging. De ingreep

bleek zwaarder dan aanvankelijk gedacht werd. Alfons
Arts: „Het is inderdaad een beetje tegengevallen. Ik kon
dinsdag amper op mijn benen staan en heb geen oog
dicht gedaan. Alles deed pijn. Ik voel nu echter dat het
met de dag beter gaat, maar het is wel zo dat het herstel
langer gaat duren dan aanvankelijk gedacht werd. Er ble-
ken behoorlijk wat irritaties te zijn. Ik ga nu in elk geval
niets meer forceren, ook al duurt het herstel een paar we-
ken langer".

Gerrie Slagboom van VW wordt voor derest van dit sei-
zoen uitgeleend aan De Graafschap. Slagboom die vorig
seizoen van DS werd overgenomen had een 2-jarig con-
tract bij VW. Riek Laurs, jarenlang reserve-doelman
achter JohnRoox bij VVV gaatnaar deBelgische tweede
klasser St.-Niklaas. Voor het thuisduel tegen Heracles
kan VVV niet beschikken over Toine van Mierlo (lies-
blessure). Rob Rijnink is weer fit.

MW-trainer Sef Vergoossen, morgen met zijn ploeg in
Rotterdam te gast bij Sparta, posteert Uitman voorlopig
op de reservebank. Waarschijnlijk kan de oud-Feyen-
oorder in de loop van de tweede helft worden ingezet.
Donderdag speelde Uitman een helft mee met het tweede
team van MVV tegen het reserveteam van Beveren. Die
test verliep naar wens.

Huub Driessen traint inmiddels weer voor de volle hon-
derd procent met de groep mee. Hij kan mogelijkvolgen-

Ploeg herovert eerste plaats via treffer John van Loen

Roda JC vecht weer
door fred sochacki

KERKRADE -Roda JC is niet
van plan zich reeds in een
vroeg stadium uit de top van
de eredivisieranglijst te laten
verdrijven. De misstap verle-
den week tegen FC Volendam
werd gisteravond tegen FC
Utrecht, ook al een hoogdra-
ver in deze prille competitie,
ruimschoots gecorrigeerd (1-
-0). Ruimschoots omdat de
ploeg van JanReker tegen FC
Utrecht wel over de vechters-
mentaliteit beschikte die er
verleden week aan ontbrak.

Graf niet
naar Genk

Zaterdag 16 september 1989" 21
„We staan weer bovenaan", meldde
een tevreden Jan Reker. „Ook al is
het maar voor een of twee dagen,
dat maakt me niets uit. Ik hoop dat
we het tegen Kerstmis nog eens
kunnen zeggen, al is het dan maar
voor een half uurtje".

Sijbrands krijgt zege
in schoot geworpen

Afgrijselijke blunder Gantwarg met remise in zicht

Roda JC - FC Utrecht 1-0 (0-0). 47.
Van Loen 1-0. Scheidsrechter: Van
Riel, toeschouwers: 6000. Gele
kaart: Van Loen en Broeders (Roda
JC), Alflen en Steinmann (Utrecht).
Roda JC: Bolesta; Broeders, Trost,
Fraser en Hanssen; Van der Luer,
Groenendijk en Van der Waart; Hof-
man, Van Loen en Diliberto.
FC Utrecht: Van Ede; Van der Meer,
Ophof, De Koek en Roest (72.
Moore), Steinmann, Lettinck, Alflen
en Van Hanegem; Willaarts en De
Kruyff.

Gantwarg een matte, haast afge-
brande indruk maakt. Een partij
winnen van Sijbrands lijkt een
enorme opgave. Vandaag om half
drie beginnen de acteurs aan hun
vierde optreden op het podium in
de Deventer Schouwburg.

vermogen beheerst zou worden," al-
dus Reker. „We hebben ons niet la-
ten aftroeven als verleden week. In-
tegendeel. De ploeg heeft tegen een
sterk FC Utrecht goed partij gebo-
den en verdiend gewonnen. Het pu-

bliek heeft genoten, alleen vond ik
het jammer dat de uitslag niet 3-2
was geworden. Treffers was het eni-
ge dat ontbrak en mogelijkheden
tot doelpuntenzijn er voldoende ge-
weest".

„We wisten dat het een wedstrijd
werd die voornamelijk door fysiek

schoten buiten bereik van de attent
keepende Bolesta tegen het raam-
werk; Peter van de Waart presteer-
de hetzelfde aan de ander kant.
Roda JC-FC Utrecht werd een open
wedstrijd, waarin de nadruk vooral
op strijd lag. Op dat vlak liet de
thuisploeg zich echter niet aftroe-
ven en omdat Roda JC zich de
meeste kansen schiep was de over-
winning in die mate dik verdiend.

De vechtersmentaliteit kwam van
onder andere de ex-Utrechtenaren/
Van Loen, Fraser en Van de Waart.
Met name John van Loen balan-
ceerde enkele keren op de rand van
een rode kaart (hij had al geel gezien
van de zwak leidende arbiter Van
Riel) door steeds weer de warrige
beslissingen van de onpartijdige
aan te vechten. Daarnaast vond de
spits zelfs nog gelegenheid zich met
voetbal bezig te houden. Twee mi-
nuten na de hervatting stond hij op
de juiste plek om Silvio Diliberto's
kopbal op de lat in te knikken. Het
breekpunt in de tot dan. toe saaie
ontmoeting.

„Er waren nog enkele spelers die de
malaise van verleden week niet te
boven waren. Toen speelden er tien
beneden hun normale niveau. De
druk van het spelen zonder een ne-
derlaag op zak was in Volendam
voor de meeste spelersveel te groot.

Tegen FC Utrecht was daar zeker in
de tweede helft geen sprake meer
van. Het publiek zag toen een spec-
taculaire wedstrijd," aldus Reker.
FC Utrecht was genoodzaakt de
massale bezetting van het midden-
veld vaarwel te zeggen en aanval-
lend impulsen te ontwikkelen. Dat
wederom gafde Roda-voorwaartsen
voldoende ruimte om ook aan de
slag te gaan. Kortom, de wedstrijd
was na de hervatting een stuk inte-
ressanter en vooral ook harder. Vier
gele kaarten trek Van Riel (Van
Loen, Broeders, Alflen, en Stein-
mann) maar kon op die wijze geen
eind maken aan de vaak te overdre-
ven fysieke inzet van de partijen.
Aan hachelijke taferelen ontbrak
het al evenmin. De Kruyff en Alflen

Partij Wit: Ton Sijbrands, zwart: Anatoli
Gantwarg 1. 33-28 17-21, 2. 39-33 21-26, 3. 44-
-39 11-17,4. 50-44 18-23,5. 31-27 6-11, 6. 34-29
23x34, 7. 40x29 20-25, 8. 44-40 14-20, 9. 39-34
10-14, 10. 37-31 26x37, 11. 42x31 5-10, 12. 43-

-39 19-24, 13. 47-42 14-19, 14. 41-37 10-14, 15.
49-44 17-21, 16. 31-26 1-6, 17. 26x17 11x31,18.
36x27 7-11, 19. 48-43 11-17, 20. 27-22 13-18,21.
22x13 9xlB, 22. 28-23 19x28, 23. 33x13 Bxl9,
24. 46-41 24x33, 25. 39x28 3-9, 26. 44-39 9-13,
27. 38-33 4-9, 28. 42-38 2-8, 29. 34-29 19-24,30
40-34 17-22, 31. 28x17 12x21,32. 32-28 13-19
33. 38-32 9-13, 34. 37-31 6-11, 35. 41-37 8-12
36. 43-38 21-26, 37. 31-27 24-30, 38. 35x24
19x30, 39. 45-40 11-17,40. 28-23 30-35, 41. 32-
-28 35x44, 42. 39x50 17-21, 43. 27-22 12-17,44.
22x11 16x7, 45. 28-22 14-19, 46. 23x14 20x9,
47. 29-24 9-14, 48.34-29 21-27,49.22x31 14-19,
50. 33-28 19x30, 51. 28-22 15-20,52.29-23 7-12,
53. 23-18 12x23, 54. 22-17 30-34, 55. 17-11 34-
-39, 56. 11-7 23-29, 57.7-2 39-43, 58. 2x48 29-34,
59. 48x30 25x34, 60. 31-27 34-39/61. 27-22 20-
-24, 62. 22-18 24-19, 63. 18-13 29-33, 64. 38x29
39-43, 65. 13-943-49 66. 29-23 Zwart geeft op
(2.39-2.41).

Van onze medewerker
EDDY BUDÉ
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_ Een sensationele«■noping! Na vijfen een half uurPoert Stnjd leken zi Jn fans zich teHt«T °Pmaker> voor de derdeten t"eenvolgende teleurstelling,
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Speelde Gantwarg op de 56e

r>alv De commentatoren in de
'»sta Srruimte verwezen in eerste
rilai-u de doorgegeven notatie
6*nL * rijk der fabelen. Dit kon
'eliiw 7.lg met waar ziJn- Een afgrij-htari 5 under bezorgde Ton Sij-"&&*?« e eerste zege in zijn match
ilk h antwarg-
"at i

d me al verzoend met remise,
feierri Wel erg sneu voor hem", rea-
V e.Ton Sijbrands, terwijl hij
öigrt ?"n supporters werd gehul-
S*t hele PartiJ had de groot-
S t r Ult voorst het initiatief. Na
Vr!fVlge "Jdnoodfase dreigde het
!°eriH C voordeel wederom niet vol-
"1bP -te zi->n voor de volle buit-Hg?JpeliJk dat Gantwarg over-
NiT 56- 25"30 een gemakkelijke
*? 7 , opleverde. Na damlopen met
b|W 't57" 39"43 remise, zoals Sij-
De

«s hem na afloop toonde.
Fr hjjkstelling"°Psluiting speelde
k rt^. angr«ke rol in dezezinderen-
S»dÏÏe J?artij- Vrijwillig liet Sij-

ï " openingsfase zijn rech-
"e vüfv in de tang nemen. De eer-

i■ jn zetten waren overigens
.entiek aan de zestiendeilorn^J Wiersma-Gantwarg (0-um het WK 1979.

stlu49"44 (Wiersma deed 15.49-
-stHk fli " SlJbrands zich echter een
i<Je W Xlbeler °P- Toen GantwargCratie 15-20-24-25 niet in stand
«isch uden> bekende hij strate-
S ongehjk. Met enige krachtzet-
tiayg3111 Sijbrands definitief het mi
?ohd t enorm centrumblok
end h

genover een onsamenwer-
noopje zwarte schijven.

*Hün^n,29e zet gooide Sijbrands de
tieer m het hoenderhok. „Min of
tief gedwongen maar ook specula-
(te "** hoopte dat hij voor de twee-
denp een hekstelling zou inné-
tie " aen onmiddellijke afbraak-ac-
Sp 6el ?rdiende de voorkeur. Hij
WjTf °P mijn tijdnood en dat
Met Cm bijna noodlottig",
bom yn 32e zet legde Sijbrands een
Vleü °nder de vijandelijke lange

oqPhjft zwart passief(bijvoor-
St°ot3^ 6"U) dan blaast de °P-ir-23"23 de zwarte stelling on-linjl^ op. Nu werkt de hekstel-
is Ln

etlnitief in zwarts nadeel. Het
v°Ord ponder dat Sijbrands zijn
*ew- * Voor de vijftigste zet nietBl te verzilveren.
Met n
Miern 0g drie partijen te gaan lijkt
Sijbr d 6r nog aan te twijfelen dat

ds de match gaat winnen.. ands speelt superieur, terwijl

GENK - Steffi Graf zal niet deelne-
men aan de European Ladies Chal-
lenge in Genk (20-24 september), 's
Werelds beste tennisspeelster moet
namelijk deelnemen aan het toer-
nooi om de Federationscup in To-
kio. De bond eistvan Graf dat ze een
vliegtuig van de Lufthansa (sponsor
van de Duitse bond) neemt en dat
betekent dat ze zondag om half vijf
in Duitsland moet vertrekken. Het
verzoek van Graf om de finale die
zondag naar 13.00 uur te verplaatsen
kon door de organisatie, die weer
verplichtingen heeft met een Bel-
gisch tv-station, niet worden geho-
noreerd.

Programma
betaald
voetbal

eredivisie
Roda JC-FC Utrecht 1-0
Vandaag 19.30 uur:
Willem 11-Fortuna Sittard
Morgen 14.30 uur:
Ajax-RKC
NEC-Volendam

, Groningen-Haarlem
Twente-Vitesse
Sparta-MW
Den Haag-PSV

RodaJC 7 4 2 1 10 13- 9
RKC 6 4 1 1 9 12- 8
Fortuna 5 4 0 18 6-1
FC Utrecht 6 4 0 2 8 8-5
MVV 6 4 0 2 8 12- 9
PSV 5 3 1 1 7 14- 9
FC Twente 6 2 3 17 8-7
Volendam 6 3 12 7 8-9
Ajax 6 3 0 3 6 16- 8
Vitesse 6 2 2 2 6 11-10
Den Haag 4 2 0 2 4 5-9
Groningen 5 12 2 4 7-7
Sparta 5 12 2 4 5-7
Willem II 6 12 3 4 12-11
NEC 5 113 3 6-12
Den Bosch 6 114 2 4-11
Haarlem 6 10 5 2 4-11
Feyenoord 6 0 2 4 2 6-14

eerste divisie
Vandaag 19.30 uur:
Wageningen-AZ
Heerenveen-NAC
VVV-Heracles
Emmen-GA Eagles
Eindhoven-Helmond Sport
Telstar-PEC Zwolle
Morgen 14.30 uur:
RBC-Cambuur
De Graafschap-SVV
Excelsior-Veendam

willem II-fortuna

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Egbertsen

Willem II (opstelling): Jansen, Van Gobbel,
Dijkstra, Werdekker, Brood, Feskens, Van
de Ven, Godee, Broeken, Van der Borgt, De

Roode.

Fortuna Sittard (selectie): Hesp, Boessen,
Duut, Liesdek, Maessen, Reijners, Frijns,
Van Helmond, Mordang, Brusselers, Far-
rington, Sneekes, De Vries. Körver, Kicken,
Deckers, Custers, Geblesseerd: Clayton,
Eleveld.

sparta-mvv

Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter: Overkleeft

Sparta (opstelling): De Goey, Schuurhui-
zen, Wijnberg, Louhenapessy, Snoei, San-
del, Valke, Libregts, Vurens, Houtman, De
Nooijer.
MVV (opstelling): De Haan, Linders, Qua-
den, Thai, Van Berge-Henegouwen, Dela-
haye, Smeets, Vincent, Lanckohr, Rou-
mans, Verbeek. Reservebank: Van de
Boogaard, Meijers, Benneker, Huntjens,
Uitman. Geblesseerd: Driessen, Francois,
Arts.

vvv-heracles
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Wegereef

VW (opstelling): Roox, Nijssen, Polman,
Vererne, Rutten, Driessen, Reynierse, Len-
kens, Peters, Boere, Stewart.
Heracles (opstelling): Vennema,Dams, Pat-
tinama, Kolmschot, Manders, Corte, Van
Goozen, Waslander, Elberse, Velten, Bleu-
ming.

buitenland

BELGIË

Vandaag 20.00 uur:
KV Mechelen-Beveren
AA Gent-Lierse
Sint Truiden-RC Mechelen
Beerschot-Antwerp
Standard-Waregem
Charleroi-Anderlecht
Morgen 15.00 uur:
Ekeren-Club Brugge
Cercle Brugge-Lokeren
Kortrijk-Club Luik

DUITSLAND
Leverkusen:Frankfurt 2-0
Mönchengladbach-Homburg 0-0
Vandaag 15.30 uur:
St. Pauli-Ham burger SV
München-Bochum
Kaiserslautern-Stuttgart
Nürnberg-Karlsruhe
Dortmund-Köln
Bremen-Waldhof
Düsseldorf-Uerdingen

Joop Fiege
handballer
van 't jaar

ARNHEM - E en O speler Joop
Fiege is gisteravond in Arnhem
uitgeroepen tot handballer van
het seizoen 1988/1989. Op de
tweede plaats kwam Aalsmeer-
speler Kees Boomhouwer en
derde werd Wil Jacobs, die het
vorig seizoen voor V en L uit-
kwam. Bij de dames ging de titel
opnieuw naarLaura Robben van
SEW gevolgd door Christa Tor-
sen van PSV terwijlLidia van de
Velde (SEW) derde werd. Bij de
scheidsrechters ging de eer op-
nieuw naar het koppel Jo Nus-
ser/Wim Struik, voor Glastra/van
Gulick en Haak/Koppe.Uitslagen le ronde: Kasparov - Piket 1-0,

Kortsjnoi - Hjartarson 1-0, Ivantsjoek - Sax

Pe4-f6, 19. Lh6xg7 KgBxg7, 20. Thl-h2 TfB-
-hB, 21. Pd4-b3 Ld7-c6, 22. g4-g5 Pf6-h5, 23.
f3-f4 ThB-eB, 24. f4-f5 DdB-b6, 25. Pb3-d4
Db6-c5, 26. Tdl-el Lc6-d7, 27. De3-f3 Ld7-
c6, 28. Df3-e3 Lc6-d7, 29. De3-f3 Ld7-c6, 30.
Df3-f2 Kg7-g8,31. Tel-e3 Lc6-d5,32. Th2xhs
g6xhs, 33. Df2-h4 Dcs-c4, 34. Dh4xhs Dc4-
fl + ,35. Kcl-b2 e7-e5, 36. Dhs-h6 KgB-hB, 37.
g5-g6 f7xg6, 38. fsxg6 TeB-e7, 39. Te3-f3 Dfl-
c4, 40. Dh6-fB+ (1-0)

1-0,Agdestein - Ljubojevic 1-0.
Zettenverloop Wit: Kasparov, zwart: Piket
1 e2-e4 c7-c5, 2. Pgl-f3 d7-d6, 3. d2-d4
csxd4, 4. Pf3xd4 PgB-f6, 5. Pbl-c3 g7-g6, 6.
Lcl-e3 LfB-g7, 7. f2-f3 PbB-c6, 8. Ddl-d2 0-0,
9. Lfl-c4 LcB-d7,10. h2-h4Pc6-e5,11. Lc4-b3
TaB-cB, 12. 0-0-0 Pes-c4, 13. Lb3xc4 TcBxc4,
14. h4-h5 Pf6xhs, 15. g2-g4 Phs-fl6, 16. Le3-
-h6 Pf6xe4, 17. Dd2-e3 Tc4xc3, 18. b2xc3

Kasparov
op bluftoer

" Wit speelt en wint. Wereld-
kampioen Kasparov verslaat
debutantPiket.

TILBURG- JeroenPiket heeft zich
door Gary KasparoV in de eerste
ronde van het 13e Interpolis-
schaaktoernooi laten afbluffen. De
20-jarige debutant uit Leiderdorp
had in Tilburg met zwart lange tijd
uitzicht op remise, maar liet zich in
de kritieke fase door de wereldkam-
pioen beetnemen. Met Kasparov
wonnen alle witspelers in de ope-
ningsronde.

voetbalallerleiVijf doden
in Nigeria

Ser (Roda JC), Tahamata (Beerschot),
Haatrecht (La Chaux de Fonds), Gorré
(SW) en Metgod (Haarlem).

maakt dat de kans niet groot is
dat hij op korte termijn terugr
keert in het elftal.

Misstap volleybalteam
ORLEANS - Anders dan tijdens de
openingspartij tegen Argentinië
deed het Nederlands volleybalteam
op de tweede speeldag van het in-
ternationale toernooi in Orleans zui-
nig aan. Resulterend in een weinig
zeggende 1-3 (15-13; 16-17; 6-15;
10-15) nederlaag tegen Italië, omdat
coach Harrie Brokking een groot
deel van de basisploeg vroegtijdig
naar de bank haalde.

Met Ron Boudrie in de beginopstel-
ling voor Edwin Benne, draaide
Oranje langzaam warm tegen Italië
dat vooral in krachtpatser Andrea
Zorzi een prijsschutter van formaat
had. Op 14-11 haperde de machine
even: 14-13, voordat een opslag-ace

van Ron Zwerver de spanning brak:
15-13.

Blangé en Zwerver werden vanaf de
tweede periode vervangen door
Avital Selinger en Martin Teffer. De
azouri hadden zichtbaar moeite methet andere speelritme van Neder-
land, dat via 10-6 wederom op de
drempel van set-winst stond: 14-12.
De equipe permitteerde zich even-
wel een aantal slordigheidsfoutjes
op rij en miste vervolgens de over-
tuigingskracht om een van de vijf
setpoints te benutten. Italië had er
aan twee genoeg: 16-17. Na die on-
nodige misser drongen de Oranje-
klanten niet echt meer aan: 6-15 en
10-15.

Nederlands elftal: Van Aerle, Van
Breukelen, Ellerman en Kieft (PSV),
Bosman, Hofkens en Rutjes (KV Meche-
len),Van t Schip en Wouters(Ajax), Van
Tiggelen (Anderlecht), Van der Gijp
(Aarau), Koeman (Barcelona), Hiele
(Feyenoord), Been (Pisa) en Huistra (FC
Twente).

" ROTTERDAM - Simon Taha-
mata is alsnog opgenomen in de
selectie van het Kleurrijk Elftal,
dat komende woensdag in het
Feijenoordstadion een benefiet-
wedstrijd speelttegen het Neder-
lands Elftal. Gullit speelt zeker
niet, evenals Van Basten.

toeschouwers kan bevatten, was
vier uur voor het begin van de
wedstrijd al bomvol voor de eer-
ste interlandwedstrijd, die sinds
twee jaar in de hoofdstad werd
gespeeld. Het merendeel van de
toeschouwers heeft zes uur in
een moordende hitte moeten
staan. Volgens journalisten
moest het aantal aanwezigen in
het stadion geraamd worden op
tenminste 100.000 mensen.

" ROTTERDAM - Trainer Pim

Selecties: Kleurrijk Elftal: Menzo,
Vink, Winter en Roy (Ajax), De Jong en
Vanenburg (PSV), Wilson en Meijer
(Groningen), Blinker en Nortan (Feyen-
oord), Liesdek (Fortuna Sittard), Mon-
kou (Chelsea), Rijkaard (AC Milan), Fra-

LAr' n onze sportredactie
rj S'OS - Er zijn tenmiste vijf
tje en gevallen by de kwalifica-
j2Wedstrijd Nigeria-Angola op
ve a,UgUstvs in Lagos, omdat er te
aan *oescnouwers in het stadion
cia}Wezig waren- Volgens de spe-y-e commissie van onderzoek
Ver! e toeschouwers om het le-
j " gekomen door shock, een
hii°ri Verstikking en een doorda*
Ii t e, druk van de mensenmassa
st i- n weerstaan. Het nieuwe
jaaton van Lagos, dat 70.000

Verbeek heeft Wlodi Smolarek
op het matje geroepen naar aan-
leiding van diens uitspraken in
een interview met een Rotter-
damse krant. De Poolse aanval-
ler liet weten dat hij het nog
steeds oneens is met Verbeeks
besüssing om hem deze week
niet in de selectie voor het Euro-
pa Cup-duel met Vfß Stuttgart
op te nemen. De technische lei-
ding van Feyenoord heeft Smo-
larek (nog) niet gestraft, maar
heeft hem tevens duidelijk ge-

"BRUGGE - Club Brugge heeft beslo-
ten geen jeugdigen onder de veertien
jaar toe te laten totde thuiswedstrijd te-
gen FC Twente uit de eerste ronde van
het toernooi om de UEFA-beker. Het
bestuur van de Belgische vereniging
heeft tot die maatregel besloten in een
poging ongeregeldheden met suppor-
ters te voorkomen op 27 september.

Van onze sportredactie

MAASTRICHT - Reza Uitman is, na een afwezigheid van
vijfweken, teruggekeerd in de selectie van MW. De lin-
kerspits brak, na een opvallenderol tijdens de oefencam-
pagnevertolkt te hebben, op 12 augustus in het eerste de
beste competitieduel tegen Willem II zijn enkel.

0 John van Loen scoor-
de niet alleen de beslis-
sende treffer, maar
verleende gisteravond
tevens hand- en span-
diensten in de defensie
van zijn club.

Foto: DRIES LINSSEN



AMSTERDAM/HEERLEN - Op hun vierde
hebben ze (moeten) leren lezen, schrijven en

rekenen en op hun zesde konden ze
blindschaken. De Hongaarse Polgar-zusjes

Judit (13), Zsofia (15) en Zsuzsa (20) zijn
echter allesbehalve wonderkinderen. Al

jaren spelen ze als het ware in de 'proeftuin'
van hun ouders. Niet alleen met de poppen,
maar ook met het 'schaakmeubilair'. Vader

Laszlo is er heilig van overtuigd dat 'het
moderne onderwijs de aanleg van de

kinderen doodt' en dat een 'genieniet wordt
geboren, maar wordt gemaakt. Zijn

idee-fixe leidde in 1981 tot het begin van een
even geniaal en fascinerend als omstreden

opvoedings-experiment. Laszlo Polgar
zegde zijn baan als leraar psychologie op en
eiste van zijn vrouw Klara (lerares Russisch)
datzij hetzelfde zou doen. Vervolgens haalde

hij zijn dochters van school om ze onder
eigen regime op te voeden en te

indoctrinerenmet schaken. „Specialisatie in
de vroege jeugd is noodzakelijk om iets te

bereiken. Het schaakspel is het meest
objectieve middel om dat aan te tonen".

Laszlo Polgar haalde zich de woede van de
Hongaarseautoriteiten en de schaakbond op

de hals met zijn project.
Collega-psychologen noemden het waanzin.
Maar anno 1989 heeft Polgar zijn stellingen

hard weten te maken. Het zou hem niets
verbazen wanneer zijn dertienjarige dochter

Judit binnenkort zou kunnen wedijveren
met Kasparov, Karpov of Timman. Een
reportage; grotendeels aan de hand van

ervaringen van de Limburgse profschaker
Rudy Douven. Voor een exclusief interview

vraagt de familie Polgar immers duizend
dollar.

door I

" De
dertienjarige
Judit wordt
gezien als het
grootste talent
van defamilie
Polgar. ,£ij zal
binnenkort
kunnen
wedijveren
met de top-vijf
van de
wereld", meerit
Rudy Douven.

„Judit is zonder meer de sterkste van
de drie zusjes", constateert de in Sit-
tard geborenRudy Douven. „Het zou
me niets verbazen wanneer zij zich
binnenkort met deabsolute schaake-
lite zou kunnen meten". Kasparov,
Karpov en Timman kunnen zich
schrap zetten. Rudy Douven was zes
jaar geleden een van de eerste bui-
tenlanders die nietsvermoedend in-
ging op een uitnodigingvan de gast-
vrije familie Polgar. Hij viel in de
kleine en bescheiden ingerichte flat-
woning in Boedapest van de ene in
de andereverbazing.

ken niet weerstaan en zat al spoedig
met de twee schaakdreumessen ach-
ter het bord een partijtje blindte spe-
len. „De meisjes wonnen die partijen
makkelijk, terwijl wij toch niet de
eeTste de besten waren".
Er volgde daarom nog een snel-
schaaktoernooitje. Ofschoon de kin-
deren ogenschijnlijk ongeconcen-
treerd speelden en voortdurend gier-
den van de pret eindigdenzij op de
eerste, tweede en derde plaats. De af-
gang was compleet. „Judit was nog
het meest fanatiek", herinnert Rudy
Douven zich. „Toen ik om half twee
naar bed ging, begon zij nog aan een
partij tegen een van mijn clubgeno-
ten".

Beelden van fanatieke ouders, die
meedogenloos hun kinderen opzwe-
pen tot grootse prestaties, drongen
zich op. Maar in de dagen dat de
Eindhovense schakers nog in Boeda-
pest zouden verblijven, kregen zij
meer respect voor de denkbeelden
van Laszlo en Klara Polgar.

woon deze buitengewone prestaties
voor de Polgars ook mogen zijn, Ju-
dit is wel de jongste schaakster die
ooit voor dezekrachtproef slaagde.

AJ~ Augustus '89. Het OHRA-
schaaktoernooi in Amsterdam. Judit
Polgar is een druk bezochte toeristi-
sche attractie. Gedurfd rekent zij in
een creatief dispuut afmet tal van
grootmeesters. Zij doet dat met een
virtuositeit die de analytici nog lang
zal bezig houden. Uiteindelijkvalt
haar een gedeelde derde plaats ten
deel met zes punten uit negen partij-
en. Daarmee boekt ze in navolging
van haar twee oudere zusjes het eer-
ste grootmeesterresultaat. Hoe ge-

de buitenwereld die boosaardig op
het experiment reageert". Niettemin
geeft Laszlo grif toe de 'talenten'van
zijn kinderen volledig te willen uit-
buiten. „Ik ben een maximalist.Waar
ik talent zie wil ik het ontwikkelen".
Toen de zusjes eenmaal de eerste re-
sultatenboekten en menig groot-
meester (m/v) achter zich lieten, stel-
deLaszlo zijn koers bij. „Nu moeten

Laszlo zou zich voortaan enkel nog
bezig houden met hetproject en zijn
vrouw zou het 'vuilere werk' op-
knappen: eten maken, wassen en de
huishouding. In het geschrift dat
Laszlo heeft gewijd aan zijn educa-
tieve ideeën en dat binnenkort in
boekvorm op de markt verschijnt,
vallen een aantal zaken op. De na-
druk wordt bijvoorbeeld gelegd op
vrijheid en het niet-autoritaire. „De

meestergroep derde. Rudy Douven
denkt dat ze binnenkort de wereld-
top zullen bestormen. „Ze zijn heel
sterk. Judit had zelfs in de kroon-
groep kunnen spelen- Ze zou dan on-
der meer tegenover Van der Wiel,
Kortsnoj en Beljavski hebben geze-
ten. Wijselijk heeft ze daarvan afge-
zien. Ik ben er echter van overtuigd
dat ze volgend jaar in dekroongroep
geen slecht figuur zal slaan".

Ofschoon Rudy Douven enkele
vraagtekens zet bij deopvoedingvan
de Polgar-zusjes, zegt hij het experi-
ment met interesse te volgen. „Het
was een soort ideaal van pa om te
zien of hij van gewonekinderen ge-
nies kon maken. Hij heeft ze gedisci-
plineerd opgevoed. De ouders heb-
ben zich daarbij zelf helemaal weg-
gecijferd. Ze hebben sinds 1981
eigenlijk geen eigen leven meer ge-
had. Het leven van Laszlo en Klara
polgar werd bepaald door hun kin-
deren. Wat mij trouwens opviel was
dat de meisjes veel zelfstandiger wa-
ren dan hun leeftijdsgenoten".

Dertienjarige
Judit, de schrik

van Kasparov en co
kinderen hebben over alles een eigen
mening", benadruktLaszlo. „Ze heb-
ben ook inspraak in alles".

wij streven naar het hoogste: de we-
reldtitel bij de heren". De Hongaarse
schaakbond weigerde echter hard-
nekkig het trio toe te laten tot de he-
rentoernooien. Er volgden zelfs dis-
ciplinaire maatregelen. Er werden
geen uitreisvisa meer verstrekt, on-
kosten werden niet langer vergoed
etcetera. Na verloop van tijd kon de
bond evenwel niet meer om de Pol-
gars heen.

150.000 partijen
„Ik nam met enkele spelers uit Eind-
hoven deel aan een toernooi in Kecs-
kemet. Ma Polgar was er ook mèt de
oudste dochter Zsuzsa. In de derde
ronde was Zsuzsa mijn tegenstand-
ster. Zo ontstond het eerste contact",
zegt Douven, die de krachtmeting in
winst wist om te zetten. Enkele da-
gen later volgde een uitnodiging
voor een bezoekje aan de familie.

„Ik elk kamertje stonden schaakbor-
denen lagentijdschriften, notities en
diagrammen. Kasten waren volge-
propt met schaakboeken. In een la-
denkast lag een archief met 150.000
partijen. Het was half negen 's
avonds toen wij aankwamen. De des-
tijds nog zevenjarige Judit en negen-
jarige Zsofia waren nog wakker". Dé
groep kon de smekende kinderblik-

De bebaarde Laszlo, door zijn vrouw
steevast educatief uitvinder ge-

Uitvinder

noemd, ontketende met zijn experi-
ment in 1981 een revolutie. „Wil je
iets bereiken, dan zul je je moeten
specialiseren", dacht hij. Echt zeker
weten deed hij het niét. „Het onbe-
last laten van kinderen kan soms
nuttig, soms ook schadelijk zijn. Dat
stond althans in de psychologieboe-
ken. Ik voelde het als mijn plicht om
aan die onduidelijkheid een einde te
maken en om mijn kinderen als
proefkonijn te gebruiken". Laszlo,
de gerespecteerde psycholoog/peda-
goog die zich al jaren had geërgerd
aan de vervlakking in de wereld en
aan het hiaat in het Hongaarse on-
derwijs, nam de proef op de som.

In Hongarijekwam een stroom van
negatieve reacties op gang. Met
name van overheidszijde. De politie
viel zelfs enkele keren het flatje bin-
nen om de kinderen naar school te
dirigeren. Laszlo stapte daarop naar
derechter, vocht kwaadwillende pu-
blicaties aan en dreigde met emigra-
tie. Uiteindelijkwerd hij met rust ge-
laten.

De spelers aan de eerste drie bor
van HSG moeten gevoeglijk dne
plekken doorschuivenom plaats
maken voor de Hongaarse speel- t,
sters. Rudy Douven, normaliter a-ster het derdebord van HSG, verW£naar bord zes. „Pijnlijk, ja. Maar
heb geen anderekeus"

Exploiteren
De Polgars zullen de strijd aan &{
ten binden metKortsnoj, Speel'
Van der Wiel, Sosonko en Pikej!rVolmac. Een interessante en ze^u jl
ook boeiende krachtmeting. In r

af
voor hun diensten mogen deP° lg

een eigen trainer aantrekken v°^o\het0\-het lieve sommetje van 100.000 ■ ■lar. Geld speelt tegenwoordig <>v
gens niet niet onbelangrijkerol^oo
het leven van de familie Polgar. v
elk toernooi dat de zusjes spelen
moet ook geld op de tafel k°m?°aij
Zsuzsa moet 5.000 dollar in het w*
brengen en de twee andere meisj
elk 3.000 dollar.Bovendien vers<^nen binnenkort twee boeken op .
markt. Een behandelt de pedagoë.(
schetheoriën, en ander bevat de
grafie van het gezinPolgar. Vo?r (
internationalerechten moet 100-
-dollar worden opgehoest. Is LazSvaPolgar bezeten van het uitbaten .
de prestaties van zijnkinderen? >" .
is een zwakzinnig verwijt", P^e

fl.Lazslo. „Zeven jaar hebben wij °der erbarmelijke omstandighede
moeten leven. Nu wil ik inspann
gen gehonoreerd zien". Rudy "°vrven heeft er alle begrip voor. »^e

h0igen ook geld om contacten af te n
den. ledereen wil een afspraak in
ken met de familie. Dat gaat zon»
meer veel tijd kosten. Tijd die ui
aard beter besteed kan worden "

Bobby Fischer
Zsofia, ooit bestempeld als de pech-
vogel omdat zij de middelsteen min-
der begaafde van de drie zusjes zou
zijn, zorgde zelfs voor wereldnieuws
door eind vorig jaareen toernooi in
Rome te winnen. Met twee punten
voorsprong op de nummer twee ver-
gaarde zij 2930 ELO-punten. Een re-
sultaat waaraan zelfs de legendari-
scheBobby Fischer nooit heeft kun-
nen tippen.

Manipulatie
Hard werken, dag-in dag-uit uren
achter het schaakbord zitten; dat
móet resultaat opleveren. „Het lijkt
manipulatie", zegt vader Laszlo. „De
kinderen zijn echter gelukkig". Be-
halve schaken (gegeven door veelal
gerenommeerde trainers en scha-
kers) leerden dekinderen tussen de
bedrijven door thuis Engels, Duits,
Russisch en Esperanto en was er ook
nog tijdover voor ontspanning. „Ook
al heb je geen talent, je kunt alles be-
reiken. Mits je er uiteraard vroeg
mee begint. De eerste zes jarenvan
de kinderen zijn uitermate belang-
rijk. De energie en belastbaarheid
van de kinderen zijn dan nog onbe-
grensd".

De Polgars verwijzen alle aantijgin-
gen aan hun adres van de hand. „Wij
zijn allesbehalve onaardig ten op-
zichte van onze dochters. Het is juist

Pa regelt de zaken; Zsusza, Zsofia
Judit hebben uitsluitend oog voo
het schaken. De meisjes die hunP -
pen al op zeer jeugdigeleeftijd in
den voor schaakstukken blijken ,
even enthousiast als enkele jaif" ai
leden. Judit, de benjamin uit nei *,

zelschap, liet onlangs in Amster
niets aan duidelijkheid te wensei
over. De geboren aanvalsspeelsi
beantwoordt devraag hoeveel uu
per dag aan schaken besteedt m
een glimlach: „Nog te weinig """■

Uiteraard roept het experiment ook
de nodige vragen op. Hoe moet het
bijvoorbeeld laterverder? De zusjes
hebben weinig omgang met vrien-
denvan hun eigen leeftijd omdat ze
veel in huis zijn gehouden. Hoe red-
den ze zich later de maatschappij?
Het is inmiddelswel duidelijk dat de
polgarswillen emigreren. Nederland
staat hoog op het lijstje. Op 13 no-
vember komen de zusjes bij wijze
van promotiestunt in de Nederland-
se competitie uitvoor hetHilver-
sumse HSG, in de confrontatie met
aartsrivaal Volmac uitRotterdam.

Bekrompen
„Wij zouden de opvoeding van de
polgars vermoedelijkafkeuren", ver-
volgt Douven. „Dat heeft misschien
iets te maken met onze bekrompen
gedachtegang. Wij zijn het niet an-
ders gewend. Misschien is het ook
wel zo dat wij te veel tijd verkwanse-
len aan de opvoeding. Polgar heeft
denk ik duidelijk aangetoond dat je
geen talenthoeft te zijn om iets te be-
reiken. ledereen heeft bij wijze van
spreken een wiskundeknobbel. Het
gaat er alleen om die zo vroeg moge-
lijk te ontwikkelen".

Judit, de jongstetelg, had onlangs in
Amsterdam lak aan dereputatie van
diverseschakersen werd in de groot-
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Het Polgar-experiment
'Een genie wordt niet geboren, maar gemaakt'

f limburgs dagblad sport



een sterke voorhoede tegen een sterke achterhoede vol
doende perspectief voor dit duel", meent de Wilhelmina. trainer.

EIIC hoopt op de ommekeer legen TOP

Sittard wacht op
eerste treffer

Van onze medewerker
HEERLEN - De geschiedenis schijnt zich te gaan herha-
len want na twee competitieronden in de hoofdklasse lij-
Ken de kaarten alweer geschud. De Brabantse vertegen-
woordigers bovenin, terwijl voor het merendeel van de
Limburgse clubs ook dit jaar slechts een figurantenrol zal
zijn weggelegd.

Zon rol zal Sittard dit seizoen ongetwijfeld gaan spelen.ue ploeg heeft pas een punt en ontvangt morgen Wilhel-
ftuna'oB, dat twee keer gelijk speelde. Sittard scoordenog
"Jet, maar heeft wel pas één tegentreffer. Wilhelminadaarentegen trof al vier keer de roos, maar incasseerden
°ok evenveel tegendoelpunten.

»JJe complete voorhoedevan vorig seizoen is verdwenen,
«et is geen sinecure om Kraus, Sangers en Golding tevervangen. Ik kan echter niemand een verwijt maken,
ledereen werkt naar behoren alleen ontbreken de doel-
punten simpelweg", aldus Sittard-trainer Bèr Lejeune.

Volgens hem past Wilhelmina ook in het rijtje waar zijn
eigen ploeg ook onder te brengen is. „Op basis van kei-
hard werken moet ook die ploegpunten zien te halen", al-
dus Lejeune die morgen niet kan beschikken over Gol-
ding en B. Pernod.

EHC, thuis tegen TOP, had zich heel wat meer van de
competitie-start voorgesteld. Wilhelmina'oB kwam in de
slotminuut op gelijke hoogte terwijl de ploeg tegen
Meerssen pas veel te laat in de gaten kreeg dat er een ach-
terstand moest worden weggewerkt. Leo Steegs, EHCs
verantwoordelijke man, hoopt dat zijnploeg nu eens van-
af het begin tot het einde op scherpzal staan. „We hebben
een heel nieuw team en velen hebben nog nooit in de
hoofdklasse gespeeld, hoewel er genoeg kwaliteit in de
ploeg aanwezig is. Ik had gehoopt er een team van te kun-
nen smeden maar dat is tot nu toe blijkbaar nog niet ge-
lukt. We hebbende twee competitie-duels nog eens de re-
vue laten passeren dus ik verwacht dat het tegen TOP nu
eens wel zal lukken".Zijn opponentLeo Beerendonk kampt met een erg klei-

ne selectie. „Ik heb precies elf spelers tot mijn beschik-
king, maar ik wil toch zo ver mogelijk komen. Toch biedt Overige duels: Baronie-Meerssen, DESK-Limburgia

Vlissingen-Venray, Geldrop-Halsteren, TSC-Longa.

Maatregelen
Het kort geding van de sup-
porter gisteren tegen MW
voor de rechtbank van
Maastricht had veel weg
van een klucht. Een suppor-
ter wordt meerdere keren
gewaarschuwd, nadat hij
zich herhaaldelijk heeft mis-
dragen. Er wordt zelfs een
gesprek georganiseerd met
clubsuppoosten, de suppor-

ter en zijn oom.
De supporter belooft beterschap, maar toont al weer snel zijn ware
aard. Tijdens de wedstrijd tegen Willem II vindt hij het nodig een
medesupporter, op zijn zachtst gezegd, onvriendelijk te bejegenen
en het resultaat is datdezelfde MW-fan een half jaarlatereen kort
geding aanspant tegen zijn club.
Een ieder weldenkend mens zal zich dan toch hevig afvragen wat
daarvan de diepere verklaring is. Het antwoord is simpel: de be-
treffende vereniging heeft maatregelen genomen, heeft de suppor-
ter de toegang tot het stadion voor twee jaarontzegd en daar is hij
het niet mee eens. Gelukkig is het. in Nederland nog zo, dat een
verdachte pas schuldig mag worden verklaard als die schuld be-
wezen is en daar spitst de verdediging van deze MW-fan het pro-
bleem nu op toe. Op alle mogelijke manieren probeert zijn verde-
diger namelijk aan te tonen, dat het allemaal niet zo erg was, als
iedereen nu wel doet voorkomen.
Als deze voetballiefhebber niet schuldig is aan de zaken die hem
worden aangewreven,, kan hij daar niet voor worden gestraft.
Maar daar gaat het eigenlijk niet eens meer om. Een club neemt
maatregelen om het vandalisme tegen te gaan. De voorwaarden
en regels zijn aan iedereen duidelijk. Laten die verenigingen dan
ook de mogelijkheden krijgen het voetbalvandalisme aan te pak-
ken. Of de bewijsvoering van MVV nu sterk is of niet, misschien dat
desupporter niemand heeft gemolesteerd, de club zal er zeker niet
op uit zijn onnodig publiek buiten de poorten te houden. Maar voor
de aanhang die er alleen maar op uit is om rotzooi te tcappen,
moet men die mogelijkheid wel degelijk hebben.
Het is te hopen dat de uitspraak van de rechter dit niet onnodig
moeilijk zal maken.

B.G.

Supporter
zetMVV

onder druk

Kort geding moet stadionverbod opheffen

door bert groothand

jJ^ASTRICHT - Gisterenende voor Mr Broekhoven,
va*Sirent van de rechtbank
dat h aastricht het kort geding
Mvv °°r een suPPorter van
de c Was aangespannen tegen
W hting Mvv- Inzet van
bod ec*ing is net stadionver-j»a dat MVV deze supporter,
ona iellino Hougardy, heeft
hehk gd nadat deze zich zou
w<£ n misdragen tijdens de
afrijd MW-Willem II op 1qPni van dit jaar.

Het slachtoffer ontkent, de dader
ontkent en alles is dus alleen geba-
seerd op de verklaring van een sup-
poost. Ik vind dit een zeer gevaarlij-
ke ontwikkeling; dicriminerende
aspecten zouden motivatie kunnen
worden van dit soort maatregelen."

had. Het meisje had de advocaat
voor de zitting opgebeld met de me-
dedeling dat het allemaal niet zo erg
was geweest.' Ze kon echter niet
aanwezig zijn op de zitting, omdat
ze van haar vader huisarrest had ge-
kregen. Mr. Simons verweet MVV
grote onzorgvuldigheid, maar legde
daarnaast ook nog de nadruk op een
ander aspect. „Marcellino heeft zich
niet schuldig gemaakt aan het slaan
en bespuwen van een jong meisje.

" Beeld uit de rechtszaal met links de supporter, zijn vader en.de advocaat en rechts op de ach-
tergrond desuppoost met aan tafel de voorzitter en advocaatvan MVV. Foto: WIDDERSHOVEN

sport in cijfers

Paul Lenssen
trainer Caesar WASHINGTON - Greg Le Mond

blijft beste maatjes met de presiden-
ten van de Verenigde Staten. De
Amerikaanse winnaar van de Tour
deFrance wordt op 27 september in
het Witte Huis ontvangen door pre-
sident Bush, die bij die gelegenheid
een van Le Monds gele truien krygt.
VoorLe Mond is het de tweedekeer
dat hij bij het staatshoofd in Was-
hington op bezoek gaat. Drie jaar
geleden ontmoette de wereldkam-
pioen Bush' voorganger Ronald
Reagan in het Witte Huis. Ook toen
had hij de Tour gewonnen.

Le Mond op
bezoek bij

president Bush

CHIO Lanaken: landenwedstrijd, hinder-
nissen tot 1meter 60, twee manches: 1. Bel-
gië 4 strafpunten, 2. Duitsland 12 strafpun-
ten; 3. Groot-Brittannië 12 strp.; 4. Neder-
land 21 strafpunten (Van de Ham, Pegasus
o+9; Lansink, Libero H o+4; Nijhof, Treffer
4+4; Romp, Wagenaar4+l2); 5. Zwitserland
24, 6. Spanje 24,25.
Dressuur, landenwedstrijd: 1. Oostenrijk
2777 punten; 2. Frankrijk 2726; 3. Groot-
Brittannië 2690; 4. Nederland 2671 (Enge-
len, Veruto 912; Gordijn, Olympic Ambush
880; Drenth, Zettero 879; Jansen, Uron J
860).

PAARDESPORT

Barneveld: NK voor journalisten: 1.Pieter
Evelijn 55 km in 1.47; 2. Joop Atsma, 3.
Huub Ariens, 4. Ruud Dobbelaar, 5. Frank
de Kort, 11. Bennie Ceulen. Prominenten:
1. Joop Zoetemelk 30 km in 45.00; 2. Piet
Rentmeester; 3. Gerrie van Gerwen; 4. Man-
fred Krikke; 5. Bennie Ceulen.

WIELRENNEN
FICP-ranglijst na EG-ronde: 1.Mottet (Fra;
1004,53 punten, 2. Fignon (Fra) 985,69, 3
Kelly (ler) 944,24, 4. Delgado (Spa) 610,23, 5
Bauer (Can) 566,56, 6. LeMond (VSt) 546,59
7. Gölz (BRD) 510,55, 8. Rooks (Ned) 503,03
9. Fondriest (Ita) 495,10, 10. Rominger (Zwi
480,73.

toto

BEEK - Paul Lenssen is de nieuwe
trainer van het eerste damesteam
van handbalvereniging Caesar, dat
uitkomt in de eerste divisie.De oud-
spelervan Caesar neemt de plaats in
van Karin Dirkx, die de club on-
langs verliet na onenigheid met het
toen zittende bestuur. In haar kiel-zog vertrokken ook drie speelsters
bij de Beekse eerste divisionist.
Lenssen is oud-speler van Caesar en
behoorde afgelopen seizoen tot de
trainersstaf van Herschi/V en L.

" BUENOS AIRES - De Grands-
lamtoernooien zullen voortaan mee-
tellen voor de kwalificatie van de
Olympische Spelen. SCHAESBERG - Zoals al werd ge-

vreesd had het heersende paarden-
virus onder de Schaesbergse dra-
vers grote gevolgen voor het koers-
programma van gisteravond. Maar
liefst 20 van de 94 ingeschreven
paarden verschenen tijdens de
koersen niet aan de start. Vooral de
paarden van trainer Hennie Grift
waren de dupe van het virus dat bij
de dieren hoge koorts en verkoud-
heid veroorzaakt. Grift trok bijna al
zijn paarden terug uit de koersen.
Wat de gevolgenzullen zijnvoor het
koersprogramma van de volgende
week is nog niet bekend.
Uitslagen:
Roger Flight-Prijs: 1. Ever Pouw Lease (G.
Hulleman) knUijd 1,21.5;2. Eland M; 3. Eno
B. Niet gestart: Ellen, Erik en Everytranss
R. Winn. 1,10;pi. 1,00, 1,00;koppel 2,10; trio
8,20.
Carmen Buitenlust-Prijs: 1. Duncan Prin-
ce (P. Zandt) km.tijd 1.24.1; 2. Dunor Ha-
nover; 3. Cyprus PF. Niet gestart: Chipper
en Dominique. Winn. 3,40; pi. 1,40, 1,50,
1,40; koppel 5,10; trio 44,20.
Commercie-Prijs: 1. Ceres van Troje (J.
Verbeeck) km.tijd 1.20.7; 2. Cassandra S; 3.
Dora vanRanum. Niet gestart: Capsella Bo-nusan en Cazaci N. Winn. 3,20; pi. 17,80,
3,10; koppel 25,50; trio 158,20.
Gouden Armband-Prijs: 1. Arme Shoeing
(M. Swaab) km.tijd 1.21.1; 2. Ameland; 3.
Amon Marco. Niet gestart: Amber Enze-
lens. Winn. 2,70; pi. 2,00, 4,70; koppel 7,40;
trio 49,30.
Crack M-Prijs: 1. Bermuda S (W. Duiven-
voorden) km.tijd 1.23.7; 2. Benelux; 3. Den-
nis Ruimzicht. Niet gestart: Vic Flame.
Winn. 9,80; pi. 2,10, 4,00, 1,70;koppel 39,80;
trio 369,60.
Charmeur A-Prijs: 1. Debora Durbin (W.
Duivenvoorden) km.tijd 1.21.1; 2. Caesar
d'Heres; 3. Chaunty Top. Winn. 6,20; pi.
2,00, 3,70, 4,40; koppel 21,30; trio 243,60;
kwartet 728,80 (7-5-10-14).
Charly Ludwig-Prijs: 1.Boum Noordhof(J.
Verbeeck) km.tijd 1.22.0; 2. Charlotta V; 3.
Bvd Hanover. Winn. 2,60; pi. 1,20, 2,20, 2,00;koppel 120,60; trio 582,40.
Limburgs kampioenschap der vierjarigen:
1. Clan Vrijenesse (H. Langeweg) km.tijd
1.19.6; 2. Cortoz Crown; 3. Charlotte H.
Winn. 1,70; pi. 2,10, 2,70; koppel 3,10; trio
23,00; kwartet 77,50(4-8-9-10); W-5 644,80 (4-
-7-3-2-4).

Koersen Schaesberg

Vierde plaats
springruiters

LANAKEN - Meer
dan tien jaar hebben
de Belgen op een
overwinning in een
landenwedstrijd
voor springruiters
moeten wachten.
Tijdens het CHIO
Zangersheide was
het dan eindelijk
zover. Het kwartet
Ludo Philippaerts,
Jean Claude Van-
geenberghe, Stanny
van Paesschen en
Philip Lejeune bleef
gerenomeerde lan-
den als Duitsland,
Frankrijk, Engeland

en België ver voor.
Dit resultaat geeft te-
vens aan dat de Bel-
gen zich op een
eigen CHIO best
thuisvoelen. Van de
vijf' springrubrieken
die er tot nu toe zijn
verreden hebben zij
vier keer de overwin-
ning in eigen huis
kunnen houden.

Het Nederlands
team kwam niet ver-
der dan een vierde
plaats. In de eerste
omloop bleven Willy
van de Ham en Jos

Lansink foutloos,
terwijl Bernadet Nij-
hof en Bert Romp
ieder met een spring-
fout uit de ring kwa-
men. Dit resultaat
was goed genoeg
voor een gedeelde
eerste plaats met de
Belgen. Voor Neder-
land opende Willy
van de Ham in de
tweede manche met
Optiebeurs Pegasus
Z (uit de Schocke-
mohle-stal) met ne-
gen strafpunten.
Bernadet Nijhof
deed het beter: een
fout op de sloot. Met
12 strafpunten voor
Bert Romp en 4 voor
Jos Lansink was de
malaise van het Ne-
derlands team com-
pleet.

i s at Hougardy nog minderjarig
de gerecntnJke procedure

öe 7angig gemaakt door zijn vader.
het t J,arige Ho"gardy had zich in
Wan en al meerder keren mis-
Itel/f?n> waardoor MVV het noodza-
orpa Vond een gesprek met hem teItotT^^ren. Tijdens deze bijeen-
a.toi beloofde hij beterschap. Op 1
de " v°nd echter het volgende inci-
<teu slaats:5laats: Hougardy zou tijdens
W TTStry'd van zijn club tegen Wil-
ftlei " een medesupporter, een
Sbi, ' nebben geslagen en be-

Een suppoost van MW, ded^V sagis, had Hougardy een slaan-
ve De.weging zien maken en hem bo-
tiet !fn zien sPugen- Na overleg
j^t de veiligheidscoördiantor van
hn„> Bodden, heeft Sagis de sup-*ut*er toen afgevoerd.

Het pleidooi van Mr Koster was ge-
baseerd op één belangrijke pijler.
„MVV had na de wedstrijd MVV-
RKC vorig jaareen voorwaardelijke
straf gekregen," aldus Koster. „En
er was MVV dus alles aan gelegen
om de orde te bewaren. De Angel-
side heeft een harde kern van zon
dertig supporters, van wie er onge-
veer vijftien een stadionverbodheb-
ben. Het kan toch niet zo zijn dat
een paar mensen het voor iedereen
verpest. Ook mede-supporters van
die Angel-side waren het helemaal
eens met het feit datHougardy werd
verwijderd. Bij de ingang van hetstadion staat levensgroot dat de
reglementen van deKNVB van toe-
passing zijn en dat betekent dat hetheel goed mogelijk is een stadion-
verbod op te leggen. Bovendien was
Marcellino een gewaarschuwd
man."°Nttgardy's advocaat, Mr Simons,

'een nde gisteren het ten laste ge-e en steide dat zijn cliënt het
lsJe alleen stevig vastgehouden

De stelling dat dit kort geding voorhet eerst jurisprudentie zou opleve-
ren bij de bestrijding van voetbal-vandalisme, werd door Mr Koster
bestreden. „Er is al wel degelijk een
precedent. Er is al eens een kort ge-
dinggeweest van ene meneer Ekers
tegen PSV, dat hem de toegang tothet stadion had ontzegd vanwege
negatief gedrag. PSV heeft toen de
procedure gewonnen. En hier is welsprake van meer dan negatief ge-
drag."

Bert Lieben, voorzitter van MW,
had geen goed woord over voor de
strafrechterlijk actie van .Hougardy.
„De hele zaak is gewoon belache-
lijk. Als hij hierbij in het gelijk ge-
steld wordt, dan is het hek van de
dam. We zijn afhankelijk van de uit-
spraak van de rechter, maar als hij
ons geen gelijk geeft, dan zullen we
onze maatregelen moeten bijstel-
len."

op weg naar het doel

VANDAAG.
() '4.30 [fSDort: Limbricht, manege Klipper,
„"^ ki-, Ur: sPr'ngwedstrijden voor pony's in
SVe *f?enß.L,MenZ

Voerendaal, lokaal De Gouden
staan u KsrkPlein, 20.30 uur: 10-jarig be-
H« Ce handbalvereniging Voerendaal.
J4, IR nn o Geleen' Hanenhof, Groenstraat.bal Vpro "9-00 uur: 40-jarig bestaan Hand-H«nk/^«g.!ng Herschi/V en L.

o^ertiiw ml: Maastricht, Sphinx/HSCM,c u°i 10.30 uur
ÈS?GENl'^eptie- ...
■$ehaph* , Nieuwenhagen, tennispark
i?C M;2," 17-00-19.00 uur: 25-jarig bestaan1*Oh ,wenhagen-
r9'°°-19nn Voerendaal. sporthal De Joffer,
Alfa SnvT- uur: toernooi met deelname van?«rkr^ nnen' Swift. Sittardia, SVM, HV
't,°«k^!»Ü n Maasmechelen.
l's°ftb»it al: Maastricht, Sphinx/HSCM,"«toernooi, finale 17.00 uur. Uitspraak over veertien dagen

DEN HAAG -Aan twee deelnemers van
het cijferspel 36 en 36A zal de hoofdprijs
van 100.000 gulden bruto worden uitge-
keerd. De uitbetalingen van dubbeltoto 36A
zijn: eerste prijs, 10 winnaars, f. 741,20;
tweede prijs, 165 winnaars, f. 29,90; derde
prys, 1185winnaars, f. 10,40.

(ADVERTENTIE)

gaat verhuizen
Daarom nu:

KORTOM*
OP MIES

TOT 50%
Sportartikelen +.

kleding
en

winterkollektie
v.d. merken:

Kappa - Badboys -Mistral - Lotto -
Converse - Adidas -Diadora - Fila enz.

Aanbied, alleen geldig te Sittard.

" PERTH - Na twee etappes en ruim een-derde deel van de speciale proeven leidt Kankkunen
(Fin, Toyota) in de Rally van Australië met 1 minuut en 23 seconden voorsprong op Eriksson
(Zwe, Toyota) en 1.33 opAlen (Fin, Lancia). Op defoto Kankkunen in actie op de bospaden inWest-Australië.

PAPENDAL - Lichamelijke
activiteit en in het bijzonder
lange afstandlopen zijn een
weldaad voor de mens. Die
conclusie werd getrokken tij-
dens het seminar „Medische
aspecten van het lange af-
standlopen", dat de Vereni-
ging van Trimmende Artsen
(VTA) op het nationaal sport-
centrum Papendal hield.

C
fia d-WUhelmina-08

GeWLimburgia
Vliss[nP"Halsteren

perste klasse E|vd
BWvvW-DeValk

Wnh"?apert

ScS^-AUianceO^'Jndel-Roermond*-"--Uemert

Pann^Slag-Leonidas<NTcn
aeSr

§5£Sr A

HKVv? SPort-MirandaChlyL-°bbicht

fcede klasse Bfel*»
DWeldia-Veritasve Ster-BlerickV'*sse 08-MVCI9cnlosche Boys-Tiglieja
fede Wasse A

RKVVM-LHB/MC
Bunde-Scham
RVU-Kluis
RKHSV-Willem I
WVV'2B-Berg'6B

Derde klasse B
SVM-Treebeek
RKBSV-Minor
Heksenberg-Groene Ster
Vaesrade-Heilust
Bekkerveld-Kolonia
Wit Groen-Schuttersveld

Derde klasse C
Crescentia-PSV'3S
Eindse Boys-Susteren
Brevendia-EW
Lindenheuvel-FC Oda
Megacles-Armada
Swift'36-Merefeldia

Derde klasse D
Reuver-Stormvogels'2B
RKDEV-Sparta'lB
Ysselsteyn-WV'O3
Wittenhorst-Excelsior'lB
SC Irene-RKMSV
GFC33-FCV
Vierde klasse A
St.Pieter-Hulsberg
Banholtia-Schimmert
Keer-Caberg
GSV'2B-Standaard
RKBFC-MVV'O2
SVME-Mheerder Boys

Vierde klasse B
Walram-RKASV
Gulpen-Nijswiller
Klimmania-Sportclub'2s
RKMVC-lason

Vilt-Rapid
Itteren-Vijlen
Vierde klasse C
Laura-Centrum Boys
RKHBS-Rimburg
RKSVB-Simpelveld
Waubachse Boys-SVK
Abdissenbosch-KVC
Oranje
Weltania-FC Gracht
Vierdeklasse D
Langeberg-Sanderbout
Helios'23-KEV
IVS-RKSNE
Coriovallum-FC Hoens-broek
DVO-VKC'B9
Mariarade-RKDFC
Vierdeklasse E
Maasbracht-HoltumSt.Joost-GVCG
FC Ria-Urmondia
Roosteren-Linne
Buchten-Walburgia
Stevensweert-Vlodrop
Vierdeklasse F
DESM-Heel
SVH'39-SWH
Thorn-RKESV
Nunhem-RKSVO
RKVB-Leeuwen
Victoria-Leveroy

Vierde klasse G
Bevo-Baarlo
FC Steyl'67-Swalmen
RKSVN-Eghel
Roggel-Venlo
HBSV-VOS
VCH-KVC

Voordelen duursport
groter dan risico's

onderzoek zal moeten worden ge-
daan. Leo Heere, het hoofd van de
medische afdeling van de Neder-
landse Sport Federatie concludeer-
de dat veel blessures brj het lopen
optreden doordat men te snel te
lang wil lopen. Hij benadrukte ook
het dragen van goed schoeisel. De
Amsterdamse professor Netelenbos
ging op het verschijnsel dat botten
naar mate de mens ouder wordt bro-
zer worden. Hij wees er op dat het
gebruik van voldoende calcium en
regelmatige lichamelijke activiteit
dit proces weliswaar nietkunnen te-
genhouden maar wel vertragen.

Allen kwamen tot de conclusie dat
lange afstandlopen uitstekend is

Artsen en fysiotherapeuten uit veer-
tien landen werden geconfronteerd
met de opvattingen en conclusies
uit onderzoeken van de Amerikaan-
se professoren Costill en Morris als-
mede de Engelse cardioloog Tun-
stall-Pedoe. Van Nederlandse zijde
droegen de artsen Kuipers, Keizer,
Molendijk, Heere en Netelenbos
hun deel bij.

Cardioloog Tunstall-Pedoe, onder-
meer medisch directeur van de ma-
rathon van Londen wees, in een be-
toog vol humor, op de effecten op
korte en lange termijn diehet lange
afstandlopen kan hebben. De Brit
verhulde bepaalde risico's niet,
maar concludeerde dat de voorde-
len van verstandig gedoseerd lange
afstand lopen veel groter zijn.

Molendijk beschouwde het feno-
meen lange afstandlopen als waarde
voor het immuumsysteem van het
lichaam. Hij kwam echter tot de
conclusie dat op dit gebied nog veel

overtraining. De Amerikaan Morris
hield twee voordrachten. In de eer-
ste benadrukte hij het belang van
een goede voeding en in de tweede
uiteenzetting ging hij in op de grote
psychologische waarde van het lan-
ge afstandlopen voor de bestrijding
van depressiesen angsten in de mo-
derne maatschappij.

voor het lichamelijk en geestelijk
welzijn van de mens. Oud-wereld-
kampioen schaatsenrijden Harm
Kuipers vertelde zijn gehoor in zijn
loopbaan als topsporter vaak over-
traind te zijn geweest, maar nu
eigenlijk pas te weten wat de pro-
blemen waren.

Kuipers noemde veie vormen van
overtraining: de mechanische (bles-
sures), metabolische (onder andere
microscopische beschadigingen in
de spieren) en het overtrainingssyn-
droom, dat allerlei oorzaken kan

hebben. Hij wees bij dat laatste on-
dermeer op een te veel aan wedstrij-
den, training, mentale stress, bloed-
armoede, slechte voeding en jet lag.
Kuipers stelde dat het moeilijk is
oyertraindheid vast te stellen. Hij
vindt het lichaam van de sporter
nog steeds de voornaamste graad-
meter. De oud-wereldkampioen be-
sloot zijn voordracht met de vast-
stelling dat training meer een kunst
is dan een wetenschap.

Costill enKeyzer behandelen uit an-
dere gezichtspunten het fenomeen

agenda
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Golfwereld in ban
van de Ryder Cup

BRUSSEL - „Je bent ineens een ander mens. lemand uit
een vreemde, voor de sterveling onbereikbare wereld. Ge-
tekend voor het leven. Nu, vijfentwintig jaar na dato draai-
en mensen op straat zich nog om. Hé, is dat niet George
Will. De vroegere Ryder Cupspeler". George Will, Schots
golfprofessional, probeert in het clubhuis van de Royal
Waterloo Golfclub uit te leggen wat deelname aan de John-
nie Walker Ryder Cup is. „Het is 'moeilijk uit te leggen. Als
golfmihonairs als Ballesteros en Faldo zich het vuur uit de
sloffen spelen om eens in de twee jaar aan deRyder Cup te
mogen deelnemen, zegt dat veel. Zeker als je bedenkt dat
er absoluut geen sprake van prijzengeld is. Er wordt alleen
maar om de eer gespeeld".

Tour, een wedstrrj denreeks. *j
speelden enkele keren Pc
maand een groot toernooi e"
hoefden zich niet bezig te ho'Jden met het geven van les a*
niet-golfers of beginners. "
stonden dagelijks op de driviro
range en bestierden in de spa*
zame vrije uren onze pro-sh<>P'
een inkomstenbron van leven-
belang. Wij misten wedstrijd^
me en competitie, dus traden *Jom de twee jaaraan voor het V
gende pak slaag".

Amerika", zegt Keith Bram, lid
van het organisatiecomité. „Met
dekomst van de Spanjaarden en
Bernhard Langer is er nu duide-
lijk sprake van een Europese
equipe. Het is dan ook zeer waar-
schijnlijk dat Engeland over vier
jaar, als de wedstrijd weer in
Europa gespeeld zal worden, als
organisator niet in aanmerking
komt, maar dat de ontmoeting in
Spanje plaatsvindt. De bijdragen
van mensen als Ballesteros en
Olazabal is zo wezenlijk dat we er
byna niet om heen kunnen, met
The Event naar het continent te
verhuizen. En wie weet is dekeer
erna Zweden aan de beurt of
Frankrijk, ook een golfland dat
zich sterk ontwikkelt".

Nederlaag
Met de komst van de Europa»
toeren de samenwerking van <J)
diverse organisaties werd <\
kloof met Amerika overbrug'
Vier jaar geleden werd het tea^van captain Jack Nicklaus °The Belfry voor 't eerst op f
nederlaag getracteerd. Twee ja*
later, op Muirfield Village Ij*
haalde Europa een historisC
zege op Amerikaanse bodem-

de Johnnie Walker Ryder Cup,
zoals de wedstryd officieel heet,
vermeld in de Britse sportagen-
da's. Vanaf 22 tot en met 24 sep-
tember op de banen van The Bel-
fry, onder de rook van Birming-
ham, spelen 's werelds beste
golfers voor de eer en het belang
van hun continent. Europa tegen
Amerika. Toen Samuel Ryder in
1926 het idee lanceerde om een
tweejaarlijkse wedstrijd tussen
Engeland/lerland enerzyds en
Amerika anderzijds, kon de
schatrijke Schotse zakenman
niet bevroeden dat hy' aan de
wieg stond van het in de golf-
sport meest aansprekende eve-
nement.

„De Amerikanen zijn uit op.!*
vanche", tracht Keith Bram W
Ryder Cup zo spannend moê
lyk te verkopen. „Er heeft noCt
een sterker team tegen EuroF
gespeeld dan het dozijn gol»e£
dat komende week zijn opWaC

„De Ryder Cup is thans meer dan
het treffen tussen de beste golf-
ers van Engeland en lerland met

Dat die eer van tevoren en zeker
na het tweejaarlijkse treffen in
klinkende munt is of wordt om-
gezet, laat Will even buiten be-
schouwing. Mensen als Balleste-
ros doen niets voor niets. Dat
was anders in de tijd dat George
Will lid van het Ryder Cup-team
was, vijfentwintig jaar geleden.
Toen was er geen sprake van een
promotietoer van het organisa-
tiecomité door Europa. Toen was
er eveneens geen toeschouwers-
limiet van maximaal 30.000 per
dag. „Het is allemaal uit zyn voe-
gen gegroeid. Ik vraag me af hoe
lang dit nog zo door kan gaan.
Het is een oude wijsheid, maar
als de gladiatoren meer verdie-
nen dan de senatoren, is het ver-
val begonnen", meent George
Will.
'The event of the year', zo staat

Pak slaag
Ondenkbaar in de jaren '60 toen
Europa nog niet echt bij Groot-
Brittannië hoorde. In dieperiode
kregen o.a. George Will en Tony
Jacklin, de huidige non-playing
captain van het team, hun twee-
jaarlijkse pak slaag in Engeland
of Amerika. Op de heilige golf-
gronden. Europa was toen nog
niet ontwikkeld. „Je hoort my
niet zeggen dat het toen allemaal
beter was", aldus George Will, in
'63, '65 en '67 lid van het team.
„Toen werd er ook al gespon-
sord, maar werden niet dekrank-
zinnige bedragen van nu gehan-
teerd. Het is nu een project ge-
worden van vele miljoenen. En
dan te bedenken dat er niet eens
prijzengeld wordt betaald. Door-
gaans toch de grootste post op
het budget van een organisatie".

Excentrieke Antwerpse miljardair bindt de strijd aan met Ecclestone

Jean-Pierre van Kossem,
antiheld van de Formule 1

doorl

teem om geld te maken. De spon-
soringhalen we welbinnen op de
beurs. Voor myn part zetten ze
'merde' op de auto", grinnikt de
Antwerpse money-maker in zijn
VIP-pavirjoen.

Van onze medewerker FLOR SCHILTE
ANTWERPEN - Dit race-seizoen is Jean-Pierre van
Rossem met zijn renstal de Formule 1 binnengetrok-
ken. Onder de naam Moneytron financiert de Ant-
werpse doctorandus econometrie het team van Onyx.
Voor zijn avonturen op de effectenbeurs was Van
Rossem een arm mens. Nu laat hij met de Zweedse
rijder Stefan Johansson en de Belg Bertrand Gachot
zijn eigen team deelnemen aan het Formule 1-circus.
Maar dat is voor Van Rossem niet voldoende, hij wil
dat zijn team aan de top meedraait. Aan de andere
kant is Van Rossem een omstreden figuur in de For-
mule 1. Zijn voorstanders zeggen dat het ongelooflijk
is wat de man realiseert, zijn tegenstanders zeggen
dat het zo nooit kan goedgaan.

Tijdens de Grand Prix in Fran-
corchamps vertelde van Rossem
over zijn doel met Onyx. Dit sei-
zoen blyven de bolides voorzien '
van Ford-motoren. Hij wil echter
een uitspraak van de Porsche-fa-
brieken of men geïntresseerd is
om aan Onyx motoren te leveren.
Volgens VanRossem is de motor
van Porsche een successtuk.
Hiervoor zou een budget van 35
miljoen guldeneen eerste vereis-
te zijn. Het totale jaarbudget zou
neerkomen op 100 miljoen gul-
den.

Deze astronomische getallen zrjn
voor de Formule 1-goeroe dage-
lijkse kost. Van Rossem heeft
een computerprogramma ont-
wikkeld waarmee hy' de op en
neergaande beweging op de ef-
fectenbeurs kan voorspellen. De
Antwerpenaar goochelt met dit
systeem op de Amerikaanse ef-
fectenbeurs. Volgens hem is het
een nieuwe manier van geld ver-
dienen. Met een basisbedrag gaat
hij op basis vanzijnprognoses de
effectenbeurs op, de winst laat
hij doorstromen naar Onyx-Mo-
neytron als sponsoring. Ook voor
beleggers wordt op deze wijze
'geld gemaakt' op de beurs. In
feite wordt de sponsoring op de
effectenbeurs gecreëerd. Met
zijn strategie wil hy het hoogste
in de Formule 1 bereiken.

Hij is er echter van overtuigd dat
er nog meer geld bij moet. Van -Rossem wil nu ook eigen geld of
geld van externe sponsors in de
Formule 1 brengen. Azend op
Camel, wat nu nog het slecht
functionerende Lotus financiert,
wordt hij geconfronteerd met het
feit dat hij zich moet verbinden
voor vijf jaar. Van Rossem wil
echter eigen baas blijven en aar-
zelt om zich zo lang te binden. In
Francorchamps zijn er wej con-
tacten tussen Camel en Porsche
geweest.

Anti-held
Van Rossem is de anti-held in de ■Formule 1. Met zijn lange haren,

grote baard en corpulente gestal-
te valt hij uit de toon bij de 'gla-
mour' in het Formule 1-circus.
Van Rossem is anarchistisch in
zyn uitspraken. Hy gelooft niet
in het kapitalistisch systeem dat
ervanuit gaat dat 'derijken rijker
en de armen armer worden. Zelf
is hij door Moneytron miljardair
geworden, maar hij is wars van
kapsones. Formule 1 staat voor
hem gelijk aan puur snobisme.
Net zoals op de effectenbeurs wil
van Rossem in de Formule 1 ook
snel resultaat. De weg die de an-
dere nieuwe teams volgen in de
Formule 1 duurt te lang voor van
Rossem.

De koning van de Formule 1,
Bernie Ecclestone, en de Ant-
werpse miljardair staan op voet
van oorlog met elkaar. Van Ros-
sem vertelde in zijn riante VlP-
bus op het Circuit van Francor-
champs dat het prostitutie is zo-
als Ecclestone uit elke vierkante
meter geld slaat. „Het zijn Gesta-
po-praktijken zoals Ecclestone
op Francorchamps over de For-
mule 1 regeert met zijn vazallen.
By' elk hek staat weleen bewaker
om te zien of je in het bezit bent
van het juistepasje. De races vin-
den veel te ver van het publiek
plaats. De mensen moeten juist
veel meer betrokken worden by
het racen".
Van Rossem is razend op Eccles-
tone, omdat deze smalend ge-
zegd zou hebben dat het met Van
Rossem net zo zal gaan als met
die andere rijke jongens in de
Formule 1. Van Lord Hesketh,
Thieme, Wolf en Teddy Vip is
ook nooit meer iets vernomen.
Van Rossem gaf als commentaar
dat hij met Porsche-motoren Ec-
clestone wil bewijzen dat een
miljardair in de Formule 1 ook
vooruitkomt. „Het is puur fascis-
me wat die my'nheer Ecclestone
doet, maar ik kan ook moeilijk
mijn mond houden", orakelt Van
Rossem.

Transfermarkt
Om 1990 te overbruggen wordt

Onyx is niet zo zeker van zyn
zaak. De Brit vindt de hele zaak
nogal py'nly'k, want volgens hem
zyn de contracten rond Porsche
en Camel nog helemaal niet
rond. „Van Rossem vertelde op
Francorchamps dat als Porsche
hem in 1991 geen motoren levert
hij niet meer in de Formule 1 is
geïnteresseerd en de aandelen
van het team te koop zou aanbie-
den". Van Rossem riep zelfs:
„Desnoods roep ik een WK-serie
van zes of acht wedstrijden met
groep-N auto's in het leven. Ik
ben al in onderhandeling met het
circuit Le Grand Sambuc in
Zuid-Frankryk", aldus Van Ros-
sem.

Hy' had echter niet verwacht dat
de Formule 1-wereld zo extrava-
gant zou zijn en het zo moeilijk
zou worden om meteen te scoren
in de Formule 1. Nog siert Mo-
neytron, de naam van het sys-
teem om te speculeren op de ef-
fectenbeurs, deauto. „Ach, recla-
me is niet belangrijk voor Mo-
neytron, het is slechts een sys-

De heren hebben de grootste
buit overigens al binnen voordat
Tony Jacklin hen aanwijst als
deelnemer in het team. De eerste
negen gekwalificeerde spelers
'staan ook in die volgorde op de
'money-list' van de Europese
toer. Een geldlijstdie slechts een
vage indicatie is van de verdien-
sten van deze 'gladiatoren', want
via reclameactiviteiten stroomt
een veelvoud van het prijzengeld
naar de bankrekeningen van de
golfers. „Ik ben wat dat betreft te
vroeg geboren", zegt George
Will. De voormalige Ryder Cup-
speler verdient zijn dagelijkse
kostje door te trachten de beter
gesitueerde dames en heren uit
de Brusselse agglomeratie de fi-
nesses van het spelletje by te
brengen. Daarnaast traint en coa-
ched hy de Belgische selectie.
„In de jaren zestig behoorde ik
tot de vyfbeste spelers van Euro-
pa. Als je heden ten dage jaren-
lang in de top-vijf van Europa
speelt, ben je miljonair. Ik ver-
diende, als ik een groot toernooi
won, vijftienhonderd pond. Toen
een gigantisch bedrag. Nu, met
het startgeld erby, praat je al
over tonnen".

ting maakt. Met Mark CalcaV?f
chia, Curtis Strange, Paul Azi"
ger, Torn Kite, Fred Couples «1
Torn Watson, zyn de sterkst|
genoemd. Strange won de y\
en Calcavecchia de Brittis
Open. De belangrijkste wedstrU
den van dit seizoen waren dUj
voor Amerikanen. Vandaar oO
dat het team van Ray Floyd, <*
nieuweAmerikaanse captain, *"■
favoriet van start gaat".

Te meer daar de vormcrisis_j>
enkele Europese troeven duif»,
lijk zichtbaar is. 'Computer' N»<\
Faldo liet het de laatste WJmaanden afweten, evenals Sev
riano Ballesteros. Bernhard La'
ger kampt al het hele jaar do
met problemen. De mensen o
in vorm zyn en zorgen rn° tefdragen voor de Europese Puno 0lyken Jose-Maria Olazabal, y „
nan Rafferty (de finalisten s*

het Dutch Open), lan Woosn3'

en Mark James. Grote afwe|*»
in het selecte gezelschap is '\dy Lyle. De Brit gaf c°8-jn
Jacklin te verstaan dat hrj Jn er,huidige vorm alleen maar . rblok aan het been van het w
Cup-team zou betekenen.

de Onyx voorzien van een Lam-
borghini- of Judd-motor. In ieder
geval zal de 33-jarige Zweed Ste-
fan Johanssonvoor Onyx in 1990
aan de- start verschijnen. Het
contract van Bertrand Gachot
wordt alleenverlengd als hy WK-
punten haalt. Op de transfer-
markt van de Formule 1 is Van
Rossem ook in actie. Met giganti-
sche geldbedragen holt hij ach-
ter rijders als Berger en Piquet
aan. Tydens de 24-uursrace in
Francorchamps kwam het team
van Moneytron ook in actie. De
steenrijke Antwerpenaar, die een
grote fan is van Ferrari, bracht
twee Ferrari's Mondial aan de
start en liet een hele vloot F 40's
en Testarossa's opdraven. Ex-
wereldkampioen Keke Rosberg
kwam er ook in actie. Er wordt
achter de schermen gefluisterd
dat Van Rossem tien miljoen dol-
lar heeft geboden aan de Zweed
als hij zyn come-back maakt ach-
ter het stuur achter van een
Onyx.

Team-manager Mike Earle van

Tot op heden is er nog geen uit-
sluitsel van Porsche. Van Ros-
sem heeft Porsche medegedeeld
dat ze hem de motoren beschik-
baar moeten stellen, dan zorgt hy
er wel voor de dat de sponsoring
rondkomt. DeRaad van Bestuur
van de fabriek uit Zuffenhausen
wil wel, maar heeft problemen
met de persoon Van Rossem.
Voor Van Rossem is er mis-
schien ook een alternatief uit het
land van de 'ryzende zon. De
motorconstructeur Honda, die
op zeer succesvolle wijze Mcla-
ren van motoren vorziet, zoekt
een tweede team om te bevoorra-
den. Honda lonkt naar Money-
tron. De tijd zal leren hoe Onyx,
de stal van van Rossem, zich zal
ontwikkelen in de Formule 1.
Wordt het een eendagsvlieg of
niet?

Het goede spel van Will en
Jacklin heeft nooit kunnen lei-
den tot een zege tegen de Ameri-
kanen. Daarvoor was de inbreng
van de Spanjaarden noodzake-
lijk in de Ryder Cup. „Niet de
Spanjaarden alleen", zegt Will.
„Amerika had in die tyd al een Randverschijnselen

„Sandy Lyle is zon slachtotf*'
van de verregaande commerc
lisering van het hedendaag
golf', beweert George WiU- "|
plaats van training en oefem
heeft hij verplichtingen. Tege
over de sponsors, tegenop
iedereen. Een professional mo
zyn spelpeil handhaven en °kan alleen als hy' dagelijks ur
oefent. Zeker op het ruve»
waarop deze mensen moet^presteren. De driving-range ,
daarvoor de meest geschil4,,
plek en niet de diverse cockta
party's. De randverschijnsel
dreigen belangrijker te word.
dan het spel zelf. Dat is een L
vaarlyke ontwikkeling voor
golfsport. Nick Faldo speelt *
en met zondag de Ryder C».

Maandag is hy' actief in een in\
tatiewedstry'd in Hasselt, v\gens mij kan dat niet. Stel dat*
Europeanen winnen. Ik kan f.
levendig voorstellen dat er z°Jdagavond dan een gigantis
feest wordt gehouden. FaJ?
dient dan 's maandags vroeg
het vliegtuig te zitten om in B*Jselt aan zyn volgende verpli^
ting te kunnen voldoen, AbsU»
"

Wij hadden het heel watrustig j
Wy' konden ons nog op het ë°.
spel concentreren. Met de co
mercie hadden we niets y.
doen. Zelfs al waren we deelP
mers aan de JohnnieWalker p&
derCup, we werden niet ëe^ee^We hadden geen strak schefl
vol verplichtingen. Daags na n
evenement moest je weer °P.\L
je pro-shop openen en je eii\.
materiaal weer in orde breng

Zo simpel was dat. En ook}°
was dit evenement iets sPeCl^(
Ik ben nu nog steeds Ryder
speleren wordt nog steeds ai»
danigherkend. Ryder Cup *s
gical"." Jean-Pierre van Rossem, de Formule 1-goeroe van Onyx. Foto: FRANS RADE

" Severiano Ballesteros, een vanEuropa's belangrijkste spelers, wacht in spanningafhoe-
ver zijn schot van de vlag terecht zal komen.
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's Werelds beste spelers in actie tijdens Europa-Amerika
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Foto's WIDDERSHOVEN" Niel Shaffer: liever een stilletocht dooreen stenen tuin

Vandaar dat hij straat noch naam
herinnert van die dag in september
waarop een pastoor van rond de
veertig hem en zijn adjudanten uit-
nodigt de pastorie als commando-
post te gebruiken. „De pastoor
bleek drie jaarin Chicago te hebben
gestudeerd. Zijn Amerikaans was
dan ook perfect. Maar dat was niet
de grootste verbazing. Terwijl wij
ons installeerden, hoorden we dat
er in dekelder stevig gebeukt werd.
Don't worry, zei de pastoor. Na eni-
ge tijd hield het bonken op. En
kwam de pastoor terug uit de kelder
met vier flessen verrukkelijke wijn.
Wat bleek nu? Toen de Duitsers
jullie land binnenvielen, hebben
wat parochianen uit Spekholzerhei-
de hun voorraad wijn naar de pasto-
rie gesleept. Eenmaal opgeslagen in
de kelder is er een valse muur voor
gemetseld, die pas op de dagvan de
bevrijding gesloopt mocht worden.
Geloof me, die dagen hadden we
telkens een goed glas wijn bij onze
harde crackers."

-Zoals gezegd; in 1951 heeft Shaffer
daar weer aangeklopt. Van de gast-
vrije pastoor geen spoor. Gelukkig
schonk zijn opvolger ook een glas
wijn. Gul en even goed.

Nog een oorlogsherinnering, waar
de kolonel nog altijd van moet wa-
tertanden. Opnieuw geen data. Zijn
gevoel voor richting uit de chaoti-
sche periode is verdwenen. De in-
fanterist kiest dan ook het midden
van de weg en verhaalt: „De Duit-
sers waren stevig op de loop. Dat
merkten wij aan bijvoorbeeld de
paarden die onverzorgd waren ach-
tergelaten. Op zekere dag, ergens
in België, zag mijn commandant en-
kele burgers bezig met het slachten
van paarden. Even later werd zijn
chauffeur erop uitgestuurd om siga-
retten en chocolade te ruilen tegen
T-bone steaks. Blijkbaar waren wij
te hongerig - wat wil je ook als je
wekenlang leeft van ingeblikte kaas
en crackers - om het verschil te
proeven. Want toen onthuld werd
dat wij uitgebreid van paardevlees
in plaats van rundvlees hadden ge-
smuld, hoefde alleen een boomlan-
ge kapitein te kotsen."

Kolonel Niel Shaffer, die in de oor-
log ironisch 'mousey' werd ge-
noemd vanwege zijn luide bevelen,
heeft toch iets van een houwdegen.

Emoties in uitersten. Ogen vol tra-
nen als de 'Star-spangled Banner'
ofwel het Amerikaanse volkslied
over de heuvels rolt. Even later, als
deze emotie opgesopt en de rug ge-
recht is, bekent hij nuchter onmid-
dellijk zijn soldatenleven over te
willen doen. Inclusief Wereldoorlog
11. „Zolang het doel waarvoor ik
moet knokken maar juist is, trek ik
weer ten strijde."

Toch geeft hij toe dat deze oorlog
de rest van zijn leven gebrandmerkt
heeft. Dan bedoelt Shaffer niet zo-
zeer zijn bijna dove oren. Die dankt
hij aan zijn baan in Washington
D.C. als wapeninstructeur. En
vooral aan een tank die net iets te
dichtbij zijn trommelvliezen het
vuur opende.

Ook moet hij achteraf lachen om de
eerste dagen na thuiskomst in Ne-
braska. „Toen kon ik de eerste
week absoluut niet in een bed sla-
pen." Brede grijns: „Als ik met
mijn vrouw in bed had gevrejen,
kroop ik weer terug op de vloer
waar ik gewend was te slapen."

Waar Shaffer echter nooit meer aan
zal wennen, is de geur van diesel.
Dan moet hij weeraan Duitse tanks
denken. En wordt meteen misselijk
van deze oorlogs-odeur.

Het allerlaatste saluut
van een oorlogsveteraan

geen jaar later wordt hij opnieuw
beroeps. En houdt dat 27 jaarvol.

Nauwelijksterug onder dewapenen
wordt hij in 1947 met zijn gezin
overgeplaatst naar de puinhopen
van Duitsland. Al die tijd blijft een
pelgrimage over de oorlogspaden
trekken. In 1951 gaat hij dan ook
voor het eerst terug naar 'Omaha
Beach'. En vindt zelfs zijn oude
schuttersput terug, gegraven in de
nacht van de 'vergeten bajonet.

Toen is hij ook teruggegaan naar de
pastorie, ergens onder Spekholzer-
heide. Om een tintelrode herinne-
ring op te halen.

Vraag kolonel Shaffer niet zijn op-
mars anno september 1944 in kaart
te brengen. Op hem maakt de be-
vrijding van dorpen en steden in
Zuid-Limburg toentertijd bedui-
dend minder indruk dan voor hen
die naar deze dag hadden uitgeke-
ken. Voor een soldaat te velde glij-
den de dagen nu eenmaal weg als
weesgegroetjes door de vingers van
een slotnon.

„Ikpaste ervoor om voor mijn num-
mer te worden opgeroepen. Met
een oom in huis, die nota bene nog
in de Eerste Wereldoorlog had ge-
vochten, vond ik het niet meer dan
vanzelfsprekend dat ik me vrijwillig
meldde. Nee, ik wilde geen John
Waynetje spelen, daar in Europa.
Van heldendom heb ik evenmin ge-
droomd. Wij gingen om af te reke-
nen met Hitler, zo eenvoudig lag
dat toen en nu. Natuurlijk weet ik
dat oorlog een 'dirty business' is.
Maar soms kun je er niet omheen.
Als praten niet meer helpt en het
onrecht ten hemelschreiend is, dan
moet je jezwaard omgorden. Maar
het liefst handel ik naar de geest van
president Theodore Roosevelt. Die
zei: speak softly and carry a big
stick..."

visie moeizaam maar vastberaden
Parijs nadert, mag kapitein Shaffer
uit het ziekenhuis. Twee oorlogs-
maanden later wordt zijn andere bil
opengereten. Nu in een boomgaard
bij Übach over Worms, plotsklaps
mikpuntvan Duitse artillerie.Begin
januari 1945 is Niel 'Mousey' Shaf-
fer terug bij zijn al diep in het verlo-
ren Derde Rijk doorgestoten divi-

Houdt de pas in als ik hem aanschiet
en schokschoudert. „Weet je, al die
speeches... Ik wil niet onbeleefd
zijn, maar ik heb ze al zo vaak ge-
hoord. En hier tussen de graven
voel ik me toch dichter bij de kame-
raden die het niet gehaald hebben.
Hier kan ik wat langer nadenken
over de vraag of we destijds mis-
schien anders hadden moeten han-
delen om hen niet te verliezen. Be-
grijp me niet verkeerd. Schuldge-
voel over de gesneuvelden speelt
geen rol. Heeft ook geen zin. Want
ook al was je vaak nog geen twee-
honderd meter van je kameraad
vandaan, toch stond je machteloos
als hij dodelijk geraakt werd."

„Tot twee keer toe ben ik bijna over
de rand van het leven geschoten.
Als iemand een geluksvogel is, ben
ik dat we1..." fluistert de Uitgedien-
de beroepsmilitair, nu 45 jaar later.
En knielt diep in het korte gras bij
een dodenkruis.

I neens krijgt kolonel Niel Shaf-

* fer, 71 en hardhorend door te
Veel kanongebulder, het te kwaad.

,[ V*1 een luidspreker schalt het Ame-
t Wcaanse volkslied over Henri-Cha-, Pelle, een wit woud van 7485 krui-
-4 sen óp een bebop-geknipte heuvel
i nabij Aubel, België.
J ,f. ■the landofthefree. And the homi
t °f the brave...'
i

j vooral bij deze laatste strofe vlot-
st de oorlogsveteraan over. BeunZlin hoornen bril omhoog, dept zijn

i tanen. En excuseert zich wat solda-tesk.

I Alsof helden nooit huilen.

Pc Tweede Wereldoorlog mag dan

' opa's oorlog heten, zijn
i af'tranen worden tot op vandaagls helden van gisteren ontvangen.

j. En waarom ook niet.

f m deze oorlog hangt namelijkgeen geurvan napalm noch van ach-'erbakse leugens. De wereldkrijg
f laat te boek als de klassieke bot-
f *lng tussen Goed en Kwaad. Tussen
f z*arte en witte hoeden.
f'
ij an de overwinnaar mag je blijver■ "ouden. Al is het iets minder spon-aan na het vuile bommentapijt dal

2J?n Presidenten LB Johnson en
1 ur'clcy' Nixon later over Vietnamlegden.

Kolonel Shaffer is zon witte held.

ran *lem en z'Jn gezworen kame-
len van de 30ste Amerikaanse in-

I n .ene divisie gaat al 45 jaar hetPetJe af. Van 'Omaha Beach' inI waar deze 'Old Hicko-
(y "divisie negen dagen na D-day°et aan wal zette. Tot ver achterMaastricht.
; J^omenteel zijn de bevrijders van
i U'd-Limburg (weer) terug op der ude slagvelden.Leggen ze kransen
fl Ffet lange linten op erevelden.
ü melen neer voor sobere kruisen,an gesneuvelde strijdmakkers. EnJ jjnJgenschouderklopjes in elk stad-
r
■ oms vraagt iemand waarom zee'genlijk na zovele jaren het°°dogspad terugvolgen...

] " mdat je ondermeer wilt weten
'y d

aar je langs de rand van leven enI aood hebt gelopen," bekent Corne-
I s *" Shaffer, net als de honderdvijf-
i' ncfert>g Amerikaanse versleten
't hf cntJassen gestoken in een licht-
i oiauwe Hickory-jack plus honkbal-
H P e| Op die van Shaffer prijkt de
f w Star', gekregen wegens be-
-1 Wezen moed aan het front.
Ti
0 Tee erwyl honderden kruisen verder-, J3de herdenkingsplechtigheid op
\' enn-Chapelle van spreker naar< I ,;reker kabbelt, verhaalt de uit Fre-
jS' (Nebraska) afkomstige, maar
f

st urt t- uc'e (Florida) neerge-
\üV en veteraan over die nacht in
and Normandië 1944. „Met nog een
ni k 6

lcaP'tem "'t m'Jn D-compag-
t

e na dden we verschillende Duitse~ nks buiten gevecht gesteld. Enke-
r te

Uren !aterkroop ik uit mijn schut-
i g

rsput om jn de lamgelegde tanks
'ka Z°ek te ëaan naar land- en staf-
j Helaas kon ik niks ontdek-
i O- Rondom de tank lag een enor-■ ded

ravage. Bovendien was het aar-
br i°n'eer- Ju'st om geen been te
glfd besloot ik van de tank te, Jden. Wat ik niet zag, was eenm«ug acntergelaten Duits geweer> 'ei bajonet..."

as een maand later, als de 30ste di-

aan een stille tocht door de stenen
tuin nabij Aubel.

reisgenoten te horen krijgen waar-
om ze nog altijd helden zijn. En in
alle rust liever de voorkeur geeft

deze krant op verhaal mag komen?

Waarom Shaffer en niet een ande-
re, misschien nog grotere held uit
het 'Old Hickory'-gezelschap in

de dode kameraden. Niet dat ik ve-
lenvan hen gekend heb. Bij de 'Old
Hickory' was het een komen en
gaan van soldaten. Bovendien zijn
velen van onze divisie op en nabij
'Omaha Beach' gesneuveld, omdat
we door gebrekaan bevoorrading te
lang moesten blijven steken. Naar
namen zoek ik dan ook niet. Ik
groet ze allen. Voor het laatst, in-
deed. Daartoe ben je gedoemd als
je 71 bent..."

Koud terug van de oorlog probeert
hij in zijn geboortestad Fremont,
Nebraska, een boterham te verdie-
nen met een verf- en behangwinkel.
Alras merkt hij dat het leger toch
aan hem is blijven plakken. Nog

Vierentwintig is Niel Shaffer in 1941
als hij zich vrijwillig aanmeldt voor
de oorlog.mijn eer en respect té bewijzen aan

Dan slibt zijn stem even dicht: „De-
ze trip is ook belangrijk, omdat het
mijn allerlaatste kans is voorgoed

Omdat hij die heiige middag in
Aubel wegloopt van de klapstoelen,
neergezetvoor de, overigens sobere
herdenkingsplechtigheid, waar zijn

" Zoals ze het45 jaargeleden ook deden: gemoedelijk rondlopen met enthousiastekleine kinderen die, toen, (maar nu niet) vroegen om 'tjoklat en sigretfor mai sister'

door
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% TILTSA
W^ jndustrial iraintenance&servicss

" Konstruktie-bankwerkers
* Pijpmonteurs /

Hulp-pijpmonteurs

" Lassers TIG/CO2
met en zonder certifikaten

* Steigerbouwers /
hulp-steigerbouwers

Voor alle funkties is ervaring beslist vereist.
Wij bieden u een baan met zeer goede mogelijk
heden tot vaste aanstelling.

U kunt een afspraak maken met de
Heer M. van Tilburg, tijdens kantooruren
tel. 04490-55522. Na 18.00 uur, tel. 04490-55434.
Tiltra, Burg. Lemmensstraat 125A, Geleen

m
Constructiebedrijf De Meer bv
Meerstraat 46a, Postbus 44 6240AABunde
telefoon 043-648701
ZOEKT WEGENS UITBREIDINGVAN HAAR
WERKZAAMHEDEN OP KORTE TERMIJN:

Constructiebankwerkers
Pijpmonteurs (m/v)
Wij bieden een afwisselende baan metvolop
ruimte tot ontplooiing.

Bent U geïnteresseerd in een van dezefuncties,
dan kunt U Uw schriftelijke sollicitaties
sturen aan bovenstaand adres.

Ook kunt U telefonisch een afspraak maken
metmevr. Janssen-Sproncken:
043-647805 (privé).

PROMOTION EN^T I"mP|
SALES SERVICES BV. | ißvj
P&S is een full-service buro voor:- telemarketing
-product-testing
- kwalitatief onderzoek- produktpromotief-presentatie
Voor de uitbreiding van ons telefonistenteam vragen wij:

FREELANCE TELEFONISTES
Gevraagd wordt:
- heldere vriendelijke stem:- middelbare opleiding;- ervaring in telefonische verkoopvoorbereiding;- leeftijd 25-50 jaar.
De werkzaamheden, die hoofdzakelijk thuis plaatsvinden,
bestaan voornamelijk uit het telefonisch aanbieden van
(voordeel)abonnementen en het aanvullen en opbouwen van
adressenbestanden.
Honorering geschiedt op basis van gespreks- en
onkostenvergoeding.
Indien u over genoemde capaciteiten beschikt vragen wij u
telefonisch contact op te nemen op maandag 18 september
of dinsdag 19 september aanstaande.
P&S PROMOTION EN SALES SERVICES BV MMM
Honigmanstraat 37b, 6411 U Heerlen Tel. 045-714687

Aldi is één van de grote supermarkt-organisaties inNederland en bekend door een geheel eigen vormvan presentatie en sterk concurrende prijzen voor
hoogwaardige merken.

In de regio Maastricht en Geleen zoeken wij

verkoper/
verkoopster

voor gemiddeld 20 tot 40 uur per week
die op een prettige en vlotte wijze met onze klantenkan omgaan. Na een gedegen inwerkperiode zult uaan de kassa werken, goederen bijvullen en
verschillende andere taken zelfstandig verzorgen ineen team onder leiding van de filiaalleider.

■si-

wij vragen: ervaring in een soortgelijke branche iseen pré, maar niet noodzakelijk omdat u door eenervaren kracht planmatig wordt ingewerkt. Als uwerkervaring heeft, stellen wij goede getuigschriften
of referenties op prijs.
Leeftijd 18 t/m 20 jaar.

tS-
Wïj bieden; een funktie met zelfstandige en duidelijkebevoegdheden. Een vast basissalaris en daarbovennog een aantrekkelijke provisieregeling.

Doorgroeimogelijkheden zijn aanwezig.
Gaarne uw schriftelijke sollicitatie met persoonlijkegegevens aan de heer P. Kerckhofs, St.-Gillisstraat

12, 6181 GC Elsloo.
Distriktleider van,

Aldi Best 8.V.,
Postbus 304, 5680 AH Best

tel. 04998-9 88 85

B\n) babit bv
jM)rioleringswerken

is een hoog gekwalificeerd bedrijf op het gebied van
geavanceerde rioleringstechnologie.
Een bloeiende jonge generatie", een onderneming welke
gebruik maakt van hardwerkende en kwaliteitsgerichte

4 aanpakkers:

Kan direct plaatsen voor ons kantoor te kerkrade:

EEN ALL-ROUND
RIOLERINGSMEDEWERKER

die,

* op de eerste plaats weet van aanpakken

* in het bezit is van het rijbewijs B-E
* de leeftijd van 25 jaarheeft bereikt.
Onze nieuwe medewerker zal zich bezighouden met
rioolreiniging in de ruimste zin van het woord.

Schriftelijke sollicitaties dient u te richten aan:
de directie van Babit bv rioleringswerken
Weselseweg 19
5916 RD Venlo z38591

Frans Smeets Branssum-Treebeek
Wegens succesvolle omzetgroei in onze supermarkt,
vragen wij zo spoedig mogelijk medewerkers die zich
in onze agressieve, maar klantvriendelijke Super thuis
zullen voelen.

CASSIÈRES
17 t/m 20 jaar, 32 uur per week flexibel.

ASSISTENT-
BEDRIJFSLEIDER
met interesse voor automatisering (scanning), die in de
toekomst de ondernemer bij diens afwezigheid kan
vervangen.

Spreekt één van deze vacatures je aan, schrijf dan
naar:

Super Frans Smeets
Schildstraat 54

238524 6444 KM Brunssum

1 Brouwers bv.
Brouwers b.v. te Maastricht heeft zich'in 24 jaar ontwikkeld I Ivan eenmansbedrijf tot een bloeiende onderneming met ruim I f
60 medewerkers. Naast de hoofdvestiging in Maastricht zijn
er filialen in Wijlre, Schijndel en Bilzen (B.). De belangrijkste
activiteiten richten zich op de verhuur en verkoop van machi-
nes, gereedschappen en tijdelijke huisvesting. Daarnaast
beschikt het bedrijf over een divisie dienstverlening, o.a.
kraak-, boor- en zaagwerkzaamheden in steen, asfalt en l^tf^^L Ibeton. Brouwers b.v. heeft in de achterliggendeperiode een
goede en gedegen naam opgebouwd, gebaseerd op service
en kwaliteit, een gezonde basis voor verdere groei.

Voor onze geheel vernieuwde en gemoderniseerde centrale werkplaats in Maastrid1'
vragen wij op korte termijn

DIV. MONTEURS en/of
LEERLINGMONTEURS

met kennis van; of om opgeleid te worden tot monteur:
.★ MOTORVOERTUIGENTECHNIEK en/of
★ HYDRAULIEK en/of
★ ELEKTROTECHNIEK en/of
★ PNEUMATIEK

Leeftijd vanaf 18 jaar (o.a. ook schoolverlaters).
Salaris op basis van kennis en ervaring n.o.t.k.
Sollicitaties schriftelijk te richten aan Brpuwers b.v., Postbus 1234, 6201 BE Maastricht'
t.a.v. Dhr. Hendrick metvermelding van voornoemdekennis, ervaringen/of interessesto'

l opleiding. ,

In Sittard wordt een nieuwepenitentiaire inrichting gebouwd, \ ÏM^mV^ïk&i ÜX]b&& hüiSWHSSfilij V/El
waarvan de ingebruiknameis gepland in het eerstekwartaal van 1990.
Deze krijgt de(voorlopige) bestemming van gevangenis voor 252 lang- I vac.nr. 9-145/1172 salarisschaal 5

gestrafte volwassen mannen. Voor deafdeling arbeid van deze inrichting*, u** wprk Wii vraflPnzijn wij opzoek naar een aantal enthousiastemedewerkers. liei weir WIJ
In verbandhiermee worden dé volgende vacatures opengesteld: de medewerkerarbeid hmswassenj . diplomaLTS (bvk. textiel)- plant, organiseerten coördineert de - vakdiploma nat-wasbedrijf c,q. de

werkzaamheden nederlandsevereniging van wasserijen
- begeleidt en instrueert de in de wasserette deelcursus . ■werkzame gedetineerden -ruime praktischeervaring met hetwasserette- ,

| -is verantwoordelijk vooreen doelmatig gebeuren
| j functioneren van de wasserette - brede kennis van en ervaring met wasserette-

-1 chef ODleidinoen/tevens piv* hoofd arbeid v/m kwStefaïïStiteS 510068zowel -leSSSvan 24 totsojaar
:..:;:■; V', ■ ■ ■ WwKm® mzmtmüßZïXiM ïWmmmm'mMMmmSMmmmi-WMMm'M - voert overleg met hethoofd werkvoorziening - goede contactueleeigenschappen

:::::::::*:-«^::S::::¥:^ mmmtmm en de badmeesters -bereidheid: I
vac.nr. 9-141/1172 salarisschaal8 - verricht de benodigde administratieve . tot het volgenvan een interne opleiding bij |

H- 4 ... „„ 1. ~"_," , " r werkzaamheden een penitentiaire inrichtingswasserij4:1 W6I« ""'."""" "leidt het totale opleidingsgebeurenen geeft . beheert dematerialen, zowel in deverbruiks- . mee te werken aan een vaktest.
leidingaan en begeleidt de daarin werkzame | sfeer als in dekapitaalsgoederensfeer

j instructeurs arbeid houtvakken | - neemt deelaan het werkoverleg,
dechef opleidingen/tvs. plv. hfd. arbeid - treedt op als vervanger van het hoofd arbeid.- stelthet opleidingsaanbodvast en ontwikkelt IJli»i,,»#

S^iS'Lngoedevoo^nßvande **j »»»§«» l medewerkerarbeidreiniging v/m !opleidingsactiviteiten |- stelt het hierbij behorende budget open - diploma MTS (HTS is een pré) vac. nr. 9-146/1172 salarisschaal5bewaakt dit - ervaring in de sector houtbewerking- geeft adviesaan hethoofd arbeidm.b.t. alle - ervaring met onderwijs in hetvakgebied ' Ktt Itll W Ü üranon| opleidingsactiviteiten - goedeleidinggevendeen didactische j «»' »B1» Wij Vlatjcii
j - onderhoudt i.v.m. de opleidingsactiviteiten vaardigheden

contacten met in- en externe functionarissen - een leeftijd van 30 tot 50 jaar de medewerker arbeid reiniging - diplomaLTS
| . | - draagt zorg voor een juisten doelmatig - ervaring op het gebiedvan bedrijfsmatige
I 0 ïrip+fïintnn vu ir\\f\\A V» nii+TTilrlrnn tt /m I functioneren van de interne schoonmaak- reiniging en/ofbereidheid tot hetvolgenvan

V lUallttvlvUla UAIJvIU UUUIVuAKcIi V/JBl dienst, stelt in ditverband een reinigings- een bedrijfsgerichte opleiding
schemaop -een leeftijd van 24 tot 50 jaar

7 - begeleidt en instrueert debij deze dienst - bereidheid:vac. nr. 9-142/1172 salarisschaal7 werkzame gedetineerden . tot het volgen van een interneopleiding_, . nr " " " keneert de schoonmaakartikelen, zowel in de . mee te werken aan een vaktest.
m&X W6IK Wlj Vïftff $ Jl verbruikssfeer als in dekapitaalsgoederen-

sfeer
I I -is inzetbaarbij anderevormen van arbeid
| de instructeur arbeidhoutvakken - diploma MTS j binnen de inrichting.

- is belast met de uitvoeringvan een adequaat - ervaring in de sector houtbewerking
opleidingsaanbod aan gedetineerden - goede contactuele en didactische In J 1 ■ '« t /«i l 1 "i\ /- onderhoudtdiverse in-enexterne contacten vaardigheden / moff fITAI üYU OTC IfllVQl'CO OTI POlQl'hoini IJ/Iïl

-is verantwoordelijkvoor deproduktie- - een leeftijd van 24 tot 50 jaar » IUCUSff Cl ACI OÜI UCIU \UkfCI dC C*l l*£lCl£ U6ltt| f/ «f
afdeling -bereidheid:- vervangt, in voorkomende gevallen, dechef . tot het volgen van een interne opleiding vac. nr. 9-147/1172 salarisschaal 5
opleidingen . mee te werken aan een vaktest.

Het werk Wii vraaea
1 WUCI UU 11 ipl UUURUCIJCUI IJI V/ UI de medewerker arbeid diplomaLTS

" - draagtzorg voor de voortgangvan het - relevante werkervaring
vac. nr. 9-143/1172 salarisschaal7 arbeidsproces binnen de arbeid - goede contactuele eigenschappen__ . nr * - begeleidten instrueertde bij de arbeid - een leeftijd van 24 tot 50 jaar

jjk;:£v|::::: :*jj|*||:J j|( W1J ¥:-&lbff:É's :^ werkzame gedetineerden - bereidheid tot hetvolgenvan een interne
MmMMMÊ*-: - is belast met het dagelijksonderhoud van opleiding.

machines en gereedschappen
de chefhoutproduktiebednjf - diploma MTS | . verricht de benodigdeadministratievewerk-

| -is verantwoordelijkvoor een goede -ruime werkervaring in de sector hout- | zaamheden.
voortgangvan dewerkzaamhedenop de bewerking(meubelbranche)
afdeling houtbewerking - goede contactuele eigenschappen en i ■ —— : "

-geeft leiding aan de arbeidsmedewerkers in improvisatievermogen . «* " " r . " 1J ♦"haar/zijn sectie - een leeftijd van 24 tot 50 jaar Salarissen behorend bij de genoemde fOOI ftlio ifiIICUCS Q 6 jl« 1*- onderhoudt in- en externe contacten ■ : bereidheid: salarisschalen:- draagt zorg voor een juisteintegratie van de . tot hetvolgen van een interne opleiding
gedetineerden op de werkzaal. . mee te werkenaan een vaktest. schaal 8: een salaris van min. ’ 2.672,- en max. - een werktijd van 38 uur per week

| | ’ 4.144,-bruto per maand -8% vakantietoeslag

3 1 1 V" 1 1 / I - bereidheid mee te werken aan een psycho-
medfiWerkeiS illDfilü UOllt V/Hl l schaal7:eensalarisvanmin./2,353,-enmax. logisch, medisch en antecedentenonderzoek.

fwfl fITVATI 1 trnftf flo:CimftPfll\ Schriftelijke sollicitatiesbinnen 14 dagen,
inauivnu i vuui UC apuilCllj; schaal 6: een salaris van min.’ 2.190,-en max.' onder vermeldingvan hetbetreffende

vac. nr. 9-144/1172 salarisschaal6 ’ 3.307,- bruto per maand vacaturenummer, richten aan: de Penitentiaire

H__. . Inrichting Sittard, t.a.v. de heer H.A. Koonen,
.:A:.1,v,,,,.,yi,,8. r.k ffi-iï .v,B-:.I:.-A.-.ft-.A.-.ft-... "..-. schaal 5: een salaris van min. f 2.100,- en max. hoofd personeelszaken, Postbus 5555,: -* : ' »9 V« | ’ 2.993,-bruto per maand met een uitloop^ 6130 MC Sittard.

| mogelijkheid opgrondvan diensttijd tot max.
demedewerker arbeid hout/spuiterij - diploma LTS-houtbewerking ’ 3.152,- bruto per maand. Telefonische inlichtingen over alle boven--geeft instructie aan en houdt toezicht op - diploma MTS-meubelmaker strekt tot aan- genoemdefuncties wordenverstrekt door de
gedetineerden die werkzaam zijn op de beveling De inschalinggeschiedt op grond van heer EJ. Mandemaker, hoofd beheerszaken,
houtafdeling,die bestaat uit een machinale - kennis van enruime ervaring met machinale opleiding en ervaring. te bereiken onder nummer 04490-91414.
en een montage-afdeling, alsmede uit een houtbewerking(en verfspuiten voor de I
lakspuiterij vacature in de spuiterij) Justitiewil meer vrouwen en leden van etnische |- verzorgt het dagelijks onderhoudvan - goede contactueleeigenschappen minderheidsgroepenin dienst nemen. Zij

I machinesen gereedschappen -een leeftijd van 24 tot 50 jaar I worden met nadruk uitgenodigd te solliciteren, jj - verricht de benodigde administratieve - bereidheid: j Indienzij aan de gestelde eisenvoldoen,
j werkzaamheden. . tot het volgenvan een interneopleiding genieten zij bij gelijke geschiktheid de. mee te werken aan een vaktest. i " voorkeur.

fcj MINISTEKIEVANIUSTITIE Hl BHI^^H Br
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vrijuit

Een weerbarstig Passiomst tegen
de 'deportatiedrift van Rome'

Limburgs dagblad i

»De pauselijke raad
voor de interpretatievan de wetten van de
rooms-katholieke kerk
mag dan zijn fiat
hebben gegeven aan
het reglement dat de
bisschop van
Roermond voor het
katholiek onderwijs in
21jn diocees heeft
°Pgesteld, toch deugt
die regelgeving niet.

overtuiging, geweten en eer berooft
en hen dus schandalig deporteert.
Hier is geen sprake meer van een
Kristallnacht, maar van de boel op
klaarlichte dag aan scherven gooi-
en.

Dit afstotelijke en deporterende ge-
drag van de huidige hiërarchie
wordt voornamelijk gevoed vanuit
de opvatting dat er in de kerk bo-
yenmensen en ondermensen zijn -
priestergewijden en leken. De aar-
de overstijgende waardigheid en
volmacht die de priester krachtens
zijn wijding wordt toegedicht is het
scharnier dat het gehele geloofssys-
teem zijn deporterende draai geeft.
Wanneer bepaalde gewetensvolle
priesters de als absoluut geldende
richtlijnen van bovenaf in hun pas-
toraat niet willen toepassen dan
worden zij door nieuw gemaakte
wetten en reglementen voor het
blok gezet: of loyaal meewerken of
opstappen. Zo simpel is dat. Juri-
disch kan men geen kant op."

„Hoe dit deportatiegedrag in een
adoptiegedrag omgezet?" is de
vraag die Leon Goertz niet loslaat.
„Een februaristaking op touw zet-
ten? Sand im Getriebe sein, zodat de
geoliede machine vastraakt en ka-
pot draait? De verleiding is groot
om ja en amen te knikken. Voor
hen die hun geloof op oneindig en
hun verstand en geweten op nul zet-
ten is het kerkelijk carrièrebedje
gespreid. Blijven horzelen vergt
dan ook meer moed en inspanning
dan collaboratie en kadaverdiscipli-
ne.

Niet dat ik tegen een hiërarchie
ben. Ze is onmisbaar. Maar wij
moeten af van die indoctrinatie en
die zwart-wit-verhoudingen. Er zijn
ook grijsnuances.

Ik wil geen nieuw evangelie verkon-
digen; evenmin het oude geloof af-
schaffen. Maar ik wil wel ruimte
voor alternatieven, voor meer va-
riatie, voor een soort pastoraat a la
carte.

Ik laat de parochianen daarom mee-
denken over de themata, waarin wij
onze eucharistievieringen plaatsen.
Ook het tafelgebed wordt daarop
toegespitst. Dat is natuurlijk niet
volgens het spoorboekje. Toch had
deken Janssen van Sittard de moed
om het tafelgebed dat ik voor een
een triduüm van de zusters Passio-
nistinnen had gemaakt en derhalve
niet was goedgekeurd, te nemen.
Onze denksystemen kwamen tot el-
kaar."

Vorige week stond de dienst in het
teken van de verkiezingen. „Zonder
de naam van een partij te noemen,
riep ik de parochianen op tot be-
wust stemgedrag. Zelf heb ik op
Groen Links gestemd - een partij
die blijft horzelen en veel aandacht
aan het milieu schenkt."

Daarom ook heeft de groene pas-
toor zich op het kwartaaltijdschrift
van Greenpeace geabonneerd. In
de lektuurbak achterin het monu-
mentale Waterstaatskerkje, waaruit
parochianen vrijelijk kunnen pak-
ken, ligt ook het contactblad van de
Molukse gemeenschap. In Moor-
drecht wonen 800 tot 900 Zuidmo-
lukkers; voorts: 300 Marokkanen.
De etnische minderheden vormen
er 15 procent van de bevolking.
Ook voor hen staat het flatje van
pastor Leon open. Alleen tussen
een en vier uur mogen ze hem niet
storen. Dan moet hij rusten. Voor
de kleintjes heeft hij allerlei speel-
goed in huis. Ook tijdens de kerke-
lijke diensten kunnen kinderen
poppen knuffelen. In het rieten
mandje naast het altaar zitten ver-
der leesboekjes voor kinderen. Aan!
hen deeer om voor kindermissen de j
liturgische kleur te bepalen. Ook
blauw blijkt tot liturgische kleur
verheven. „In de blauwe stola zijn
kledingstukken van mijn moeder
verwerkt. Mijn peettante - een slot-
zuster in Brussel - maakte bij mijn
priesterwijding een kazuifel: een [
geschenk van mijn ouders."

In de parochiegids prijken ook de
namen van niet-katholiekenen
mensen van buiten de parochie.
„Dat komt omdat deze mensen en-
thousiast met ons meedoen. Adop-
tie! Geen deportatie! Terug naar de
man van Nazareth. Ook hij liet nie-
mand kopje onder gaan en viste de
drenkelingen op."

Zwarten mogen in
Zuid-Afrika ook niet
over stranden voor
blanken lopen.
Wettelijk hebben
reclamerende blanken
derhalve gelijk. Maar
de wetten, waarop zij
hun gelijk baseren,
deugen niet.

Tijdens de tweede
wereldoorlog werden
joden vergast. In de
°gen van de nazi's was
dat correct. Maar hun
Geologie deugde niet."

# Leon Goertz: te keer gaan tegen Gijsen

Leon Goertz gedurende twee jaar
om de andere week als weekend-
pastor. Onderwijl werkte hij aan
zijn doctoraalscriptie. Hij onder-
zocht de oriëntatievan de 302 paro-
chiebladen in het bisdom Roer-
mond op het welzijn in de samenle-
ving. Hij constateerde dat in de pa-
rochiebladen weinig aandacht aan
maatschappelijke kwesties werd ge-
schonken.

Verioofdencursussen waren op hun
retour. Toch bleek uit de inter-
views, die Leon Goertz met 28 wel-
zijnszorgers in Nederland, België
en Duitsland voerde, een latente
behoefte aan een rèlatiecentrum,
waarin hij het inmiddels leeggeko-
men Passionistenklooster in Maria-
hoop wilde herscheppen. Er zou
geld bij moeten. Bovendien waren
er in Middea-Limburg al ettelijke
bezinningshuizen die ook gunstiger
waren gelegen. Sexclubexploitan-
ten en sekteleiders toonden belang-
stelling, maar het klooster is nog al-
tijd niet verkocht.

„Binnenkort zullen knopen worden
doorgehakt," voorzegt Leon
Goertz die in 1979 solliciteerde voor
de post van pastoor in Mook. .In de
krant las hij dat een kapelaan uit
Blerick was benoemd. „Omdat
kranten volgens het bisdom vaak
liegen, belde ik Castermans die de
benoeming bevestigde. Ik kon me
voorstellen dat het kerkbestuur lie-
ver een pastoor had die zich voor
100 procent zou kunnen inzetten,
maar waarom mij dat niet gezegd?"

De provinciaal van de passionisten,
tevens deken van Gouda, bood zijn
confrater de parochie van Moor-
drecht en Gouderak aan. „Het leek
me ideaal met ons klooster in Haas-
trecht in de onmiddellijke nabij-
heid. Het klikte meteen met het
kerkbestuur. Het accepteerde dat ik
maar 50% ben. Mijn benoeming
gold echter maar voor twee jaar. Ik
belde daarom Simonis, toen bis-
schopvan Rotterdam. Als ik na drie
maanden niet voldoe, moet ik op-
hoepelen, maar U moet me niet
twee jaar onder curatele plaatsen,
zo reclameerde ik."

Na tien jaarheeft Leon Goertz het
nog altijd goed naar zijn zin in
Moordrecht. „De parochianen zijn
goed met elkaar bezig. Met een ge-
rust hart laat ik dan ook veel aan
hen over. Minstens één keer per
maand krijg ik de kriebels en moet
ik naar Limburg."

Dat is fris van de lever het
commentaar van drsLeon Goertz op het nieuws datdezer dagen de voorpagina's

de Limburgse kranten haal-de. Goertz is Limburger van ge-
boorte, 50 inmiddels, theoloog
Van zijn vak en pastor van 1.200

tellende St.-Johannes
van

Moordrecht en Gouderak.

J" woord en geschrift lijkt 'pastor
e°n', zoals ze hem algemeen noe-men, de onthoofding van een ande-ee J°annes na te streven. Hij blijkt

jenfel tegenstander van mgr droannes Gijsen, bisschop van Roer-end. De pastor van de St.-Johan-
■e^9nthoofding-parochie bespeurt

diens beleid en in dat van Rome
ep ï|atste l'jd 'vlijmscherpe over-
h=nkomsten met het nazi-rijk. In1 jargon der nationaal-socialistenrwijt hij de bisschoppen van

°errnond en Rome een deporta-
egedrag, waar Jezus van Nazareth

to" zou hebben be-

'e tweede wereldoorlogbeleefde
h^°n Goertz als kleuter in Maria-, °P: een kerkdorp van Echt, waar
2 jl.°P4 januari 1939 werd geboren.'Jn vader was landbouwer. Hij had,aen gemengd bedrijf: 25 ha. akker-
kei Cen Stuk OI vÜltien koeien, en-
-2

e Varkens, enige kippen en een
oud paarden- -Ik merkte dat mijn
die 6rS '3ang waren voor de Duitsers
lf»i_.°nze Paarden meenamen en de

leegroofden."

de°it herinnert hij zich hoe vijfhon-
k( " evacuees in de kelders van het
va °ktCr Van de Passionisten Jezus
zo" kruis baden- De boeren-
00u I

Was misdienaar bij de paters.K "ij wilde passionist worden.

ger?Longregat'e werd in Italië op-
'aas 0m Zich met name om de
en °^

te klasse in de moerasgebieden
re |elegen dorpen te bekomme-
|jjde zijn zij zich voor de
in2e t" »"

marg'nale mens blijven

2": Haastrecht maakte Leon Goertz
zi n

gere stud «es, in Mariahoop
en x,noviciaat, in Haastrecht, Mook
On , Jmegen zijn hogere studies.
fP y ' juli 1965 werd hij door mgr
klrTrs tot Prester gewijd. Eenoosternaam hoefde hij niet meerKiezen. Het Tweede Vaticaans°.ncilie had zijn invloed reeds

van de Acht Mei-beweging bezette
de weerbarstige passionist een
praatpaal. Enkele preken vonden
hun weg in 'De gewijde rede', een
zesmaal per jaarverschijnend, door
Franciscanen geredigeerd preek-
tijdschrift.

Leon Goertz was ook de geestelijke
vader van de brief, waarin het be-
stuur van de Passionisten het op-
nam voor de katholieken die lijden
onder het autoritaire machtsuitoe-
fening van de Nederlandse bis-
schoppen 'die de door de jarenvol-
wassener geworden gelovigen weer
als onmondige kinderen behande-
len.

„Recente uitspraken van de bis-
schoppen Simonis en Bomers geven
er blijk van dat ze in sommige op-
zichten in een achterhaald klassiek
denkpatroon zitten," schreef Leon
Goertz in het oecumenisch week-.
blad 'Hervormd Nederland. „Het
lijkt erop dat zij fanatiek oude my-
then willen handhaven. Ze durven
met een stalen gezicht bij wijze van
spreken hun eigen moeder op gezag
van hun onfeilbaarheid nog in de
ooievaar doen geloven."

Ook stond hij stil bij de bisschops-
benoemingen in Duitsland en Oos-
tenrijk. De voordrachten van de
Duitse kapittels ondergingen het-
zelfde lot als destijds de Nederland-
se. Ze werden ter zijde geschoven.
De benoemingvan de conservatieve
kardinaal Joachim Meister tot
aartsbisschop van Keulen was voor
150 theologen dan ook aanleiding
tot een felle aanval op het beleid
van paus Johannes Paulus 11.

Leon Goertz luchtte zijn gemoed in
Hervormd Nederland. 'De deporta-
tiedrift van Rome', kopte de redac-
tie van het oecumenisch weekblad
diens cover story van 11 februari.

Voor mgr Gijsen was de zogenoem-
de Verklaring van Keulen aanlei-
ding tot een drietal artikelen in het
bisdomblad 'De Sleutel. „De
rooms-katholieke theologen,-die de
Verklaring van Keulen hebben on-
dertekend, en hun volgelingen, zo-
als de leden van de Mariënburgver-
eniging en de Acht Mei-beweging
bevinden zich op een voor henzelf
heilloze weg," concludeerde de bis-
schop van Roermond. „Zij denken
de vrijheid van dé mens te zoeken
en veilig te stellen, maar in feite ma-
ken zij zichzelf tot slaven van eigen
ideeën en wensen, lopen zij schijn-
idealen na en verzanden ze in bitter-

heid, omdat zij alsmaar minder rust
en zekerheid vinden."

„Het zal je gezegdworden, als je 25
of 50 jaarhet beste van je leven aan
die kerk hebt gegeven en de hitte
van de dag hebt gedragen. Het erg-
ste vind ik dat jë integriteit in twijfel
wordt getrokken," aldus Leon
Goertz.

In een artikel, dat hij het Limburgs
Dagblad ter plaatsing aanbood en
dat de aanleiding tot dit interview
vormde, signaleert hij 'vlijmscher-
pe overeenkomsten tussen de
rooms-katholieke kerk en het nazi-
rijk'.

„Ik zeg veel, maar ik voel ook
veel," licht hij in zijn flatje aan de
Hollandse IJssel toe. „Het klinkt
cru, maar evenals de Führer matigt
paus Johannes Paulus II zich een
absolute macht aan. Eigenzinning
zet hij de wet naar zijn hand, onge-
acht of mensen daardoor onrecht
wordt aangedaan of niet. De wijze
van benoeming van de bisschop van
Keulen is een recent bewijs van de
inbeelding van de paus dat hij hoog
boven alle andere katholieken
troont en dat hij zich in naam van
God en Jezus zon dictatoriaal ge-
drag mag veroorloven. Het gaat
hierbij om 'de zuiverheid van het
Rijk', zoals de paus zich die in-
beeldt.

De uitbeelding van die inbeelding,
de opbouw en instandhouding van
dit soort kerk is de paus slechts mo-
gelijk met de hulp van zuivere, ab-
soluut gehoorzame dienaren, die hij
recruteert uit de voorraad priesters
en mannelijke jongelingen die met
zijn kerkvisie zijn geïndoctrineerd.
Deze krijgen zo spoedig mogelijk
de belangrijke sleutelposten.

Degenen, die in gedachten, woor-
den of daden enigszins van zijn uni-
forme kerkmodel afwijken, worden
als onzuiver en niet echt katholiek
bestempeld. Met het gevolg: be-
spionering van verdachten, hetze-
campagnes zoals tegen Edward
Schillebeeckx en Catharina Halkes,
tegen katholieke organisaties als
onderwijsinstellingen en ziekenhui-
zen; boycotmethoden en ontmoedi-
gingsbeleid tegen de Acht Mei-be-
weging, het Buro voor Internatio-
nale Solidariteit, pastorale werkers,
vrouwen en leken in het algemeen.
De incidentenrijgen zich aaneen als
een uiting van structureel geweld en
uitgesproken geloofsterreur die
mensen van hun geloofsidentiteit,

Een van zijn zussen stuurt hem
trouw de krant, zodat hij van het
laatste nieuws uit Roermond op de
hoogte blijft. De Passionist heeft te
doen met 'de slachtoffers van Gij-
sen'. Hun lijden noopte hem tot
strijden. Reeds in 1983 mobiliseer-
de hij zijn pen. De discussies over
abortus in katholieke ziekenhuizen
laaiden hoog op. „Geen pastoraal
van de afschuiving," kopte de re-
dactie van het weekblad 'De Ba-
zuin' het artikel van Leon Goertz.

In het voorjaar van 1984 werd hij
door de officiaal van het aartsbis-
dom op het matje geroepen. „Ik
werd openlijk tegen Simonis uitge-
speeld. De kardinaal had zijn Vas-
tenbrief aan 'Huwelijk en Gezin'
gewijd. Naar aanleiding daarvan
had ik in De Bazuin een artikel over
gebroken relaties geschreven.
„Wanneer iemand na een scheiding
een nieuwe levenspartner vindt, is
dat ook pastoraal als een grote ze-
gen te beschouwen," was mijn stel-
ling. In de geest van Simonis had ik
echter móeten schrijven: „Wanneer
iemand na een scheiding een nieu-
we levenspartner vindt, is dat bur-
gerlijk mooi, maar kerkelijk ver-
vloekt.Kerkelijk is zo iemand een
outcast, aan wie de sacramenten
moeten worden geweigerd. Is dat
het laatste wat wij te zeggen heb-
ben? Afschuwelijk! Ik dacht dat het
de taak van de pastor was om Gods
Rijk op aarde al een beetje te hel-
pen realiseren. De officiaal vond
mijn artikel te scherp. Ik heb hem
verduidelijkt waarom het zo scherp
was gesteld. Het was best een goed
gesprek. Vrijblijvend zijn we uit el-
kaar gaan, eikaars beleving respec-
terend."

Leon Goertz behoorde ook tot de
kritische katholieken die de paus
tijdens diens bezoek aan Nederland
een ander gezicht van de kerk wil-
den laten zien dan de Nederlandse
bisschoppen. Qmdat zij die kans
niet kregen, kwamen zij op 8 mei
1985 op het Haagse Malieveld bij-
een om hun grieven urbi et orbi uit
te bazuinen. De persmap - in vijf
talen vertaald - bevatte ook een bij-
drage van Leon Goertz. 'Pastoraat:
kiezen in een tweestromenland',
was de titel van zijn artikel. Ook tij-
dens de daarop volgende treffens

door

MU.IU.I.IMJJ.WI

doen gelden.

Leon Goertz verkoos het pastoraat.
„Borneo en Brazilië waren te ver en
Nederland was te vol. Duitsland
boeide me het meest. Als student
had ik er al vacanties doorgebracht
als assistent in een kapelwagen van
Oostpriesterhulp. Er was in Duits-
land een groot tekort aan priesters;
met name in de gebieden, waar de
vluchtelingen uit het Oosten een
nieuw bestaan hadden opge-
bouwd."

Leon Goertz werd kapelaan in
Dinslaken. Al spoedig kwakkelde
hij met zijn gezondheid. „Ik kuurde
in het Zwarte Woud, waar men
kanker constateerde. Ik moest wor-
den bestraald; ging door een diep
dal en werd voor 50% AAW'er. In
overleg met mijn overste ben ik
daarom weer gaan studeren."

Van nabij maakte Leon Goertz de
diskwalificatie van de Hogeschool .
voor Theologie en Pastoraat in
Heerlen mee. Volgens mgr Gijsen
ontbrak het op de HTP aan spiritua-
liteit. Daarom moesten HTP'ers,
die in het bisdom Roermond aan de
slag wilden, naar Regensburg en
stichtte de bisschop uiteindelijk een
eigen groot seminarie: Rolduc, de
oogappel van Rome.

„Als veteraan had ik geen behoefte
aan herhaling van de spiritualiteit,
waarin ik was opgevoed. Ik heb de
tijd nog gekend dat we ons moesten
geselen. Ik vond het dan ook volko-
men terecht dat de stijl werd aange-
past. Er zijn ook andere boeiende
teksten dan de routinematige psal-
men, zoals van Phil Bosmans en
Toon Hermans."

Twee jaar liepLeon Goertz stage in
Geleen-Lutterade. „Ik verwachtte
er de meest moderne probleemstel-
lingen te zullen tegenkomen. Ik wil-
de per se de wind van voren heb-
ben. Ik woonde bij deken Frissen
in. Hij was een van de dekens die
met verbijsteringvan benoeming en
wijdingvan mgr Gijsen kennis na-
men. Alleen deken Joosten van
Echt toonde zich opgelucht. De
overige dekens sloten zich aaneen
en dachten het wel te kunnen red-
den. Ze kwamen echter steeds ver-
der in de verdrukking. Het was ver-
drietig hoe krenkend met ouderen
werd omgegaan. Ze kregen ordinai-
re postjes; jongeren enorme func-
ties."

In Brunssum-Langeberg fungeerde
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H7,_DE LIMBURGSE
**e|f PERSONEELSGIDS

%_ lieben \« w^l L wegenbouw bv \
mM m. Maastricht Venlo V

Lieben Wegenbouw bv, een van de werkmaatschappijen van Lieben
Beheer bv, met vestigingen te Maastricht en Venlo, vraagt een

Ervaren uitvoerder asfaltploeg
U geeft leiding aan de asvaltploeg en organiseert de bestelling en
transport van de diverse asfaltmengsels vanaf asfaltcentrale naar de
plaats van verwerking. Verder geeft u advies in de aankoop en het
onderhoud van het machinepark.
Bewaking en kwaliteiten kosten zal eveneens tot uw taak behoren.

Naast een medische keuring kan een psychologische test deel
uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Voor de juiste man worden zeer goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden geboden.

Indien u nadere inlichtingen wenst m.b.t. deze vacature, kunt u
telefonisch contact opnemen met onze heer Jacobs, tel. 045-631333.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie van Lieben
Wegenbouw bv, Ankerkade 78, 6222 NM Maastricht

\Ankerkade 78 Marinus Dammeweg 66
6222 NM Maastricht 5928 PW Venlo s
Telefoon 043-631333 Telefoon 077-822227
Telex 56240-Liebe NL
Telefax 043-631463 zjoh»

I HOERBIGER BENELUX B.V.
f^^m~~\ behorend tot de internationale HOERBIGER-groep en aktief

op het gebied van kompressorkieppen en -regelingen,
pneumatiek, hydrauliek en koppelingsplaten, zoekt voor de
buitendienst van haar produktgroep PNEUMATIEK een

technische manager m/v
Wij denken hierbij aan een kandida(o)t(e) op HTS-niveau
met een gedegen kennis van pneumatiek en enige jaren
praktische ervaring. Goede kennis van de Duitse taal is
vereist, praktische kennis van het Frans is een pré.

Zijn/haar taken bestaan uit:

— technische ondersteuning van de buitendienst;— oplossen van pneumatisch-technische problemen bij onze
klanten;— een aktieve bijdrage leveren bij de verdere opbouw van
ons bedrijf en haar positie in de pneumatiekmarkt.

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden van deze funktie
zijn evenredig aan de gestelde hoge eisen.

Uw uitgebreide schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:

Hoerbiger Benelux B.V.
t.a.v. de direktie
Nijverheidsweg 25
6422 PD Heerlen

238478

SOS - TELEFONISCHE HULPDIENST/KINDER-
EN JEUGDTELEFOON

De Stichting SOS - Telefonische Hulpdienst Zuid-Limburg is een
instelling dietelefonische hulpverlening biedt aan mensen met
problemen. De dienst omvat een 24-uurs telefonische hulpdienst en
een Kinder- en Jeugdtelefoon. Hij vervult eveneens de 24-uurs
bereikbaarheid (na kantooruren) voor een drietal eerstelijns
instellingen.

De dienst opereert voor de regio's Oostelijke Zuid-Limburg en
Westelijke Mijnstreek. Voor de telefonische bereikbaarheid zijn
doorgaans ca. 60 vrijwilligers beschikbaar, die begeleid worden door
een tweetal beroepskrachten. Beroepskrachten en vrijwilligers
functioneren onder verantwoordelijkheid van een directeur. Voor de
administratieve werkzaamheden en secretariële ondersteuning is een
part-time bureau-assistente beschikbaar.

Per 1 oktober as. bestaat de behoefte aan een full-time

begeleider m/v
De vakbekwaamheid van de vrijwilligers en hun motivatie zijn het
concentratiepunt van de activiteiten van de begeleider. Daarom
bestaan de hoofdtaken van de begeleider uit:- werving, selectie en training vrijwillige medewerkers;- individuele en groepsbegeleiding vrijwillige medewerkers;- doelstellings- en kwaliteitsbewaking hulpverlening;- advisering aan de directeur aangaande beleid en inhoud van ons

zorgaanbod.

Voor deze functie gaan onze gedachten uit naar een kandidaat die
dient te beschikken over:- HBO-diploma richting maatschappelijk werk;- enige jaren hulpverleningservaring;- goede contactuele eigenschappen;
- bereidheid tot avondwerk;- ervaring en affiniteit met vrijwilligerswerk.

De CAO-Welzijnswerk met salarisregeling Maatschappelijke
Dienstverlening is van toepassing.

Kandidaten dienen binnen 10 dagen na het verschijnen van deze
advertentie hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van een curriculum
vitae, te richten aan het bestuur van de SOS - Telefonische Hulpdienst
Zuid-Limburg, postbus 96, 6400 AB Heerlen.

238506- i'" ' <"*"*.<«"" ~> , ..-.."

«^iiÉÉ CASINO
**Ö&Sr LANDGRAAF

Moltweg 82, Landgraaf,
045-315080

24 uur per dag open

Wij vragen op korte termijn

leerling-croupier m/v
Aanmelden bij dhr. Peters.
Moltweg 82, Landgraaf
Tel.: 045-315080

■ ■ —

Randstad heeft JÉ^volop werk JK;'T>
Typist m/v Medewerker AGF m/v
Voor een modern kantoor in Brunssum. U heeft minimaal 180 U wilt werken op de groente-afdeling van een groothandel. Het
aanslagen per minuut enheeft ervaringmet het typen van staten betreft zowel hetbevoorraden van goederen alsookhet stapelen
en facturen. Het werk duurt minimaal 2 maanden. van de kratten. U heeft geen rugklachten en enige kennis van
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-25 91 91, groentesoorten.
Brunssum, Rumpenerstraat 79. Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,

Brunssum, Rumpenerstraat 79.
Directiesecretaresse m/v . . .. . . .
U beheerst deEngelse taal in woord en geschrift en heeftervaring Winkelbediende VleeSW3ren m/V
opgedaan bij een commercieel bedrijf. Bij afwezigheid vervangt u U bent part-timebeschikbaaren wiltwerken in een supermarkt. U
de directeur. Verdere werkzaamheden zijn het notuleren van heeft ervaring als verkoper van zowel vers vlees als vleeswaren.
vergaderingen en directiecorrespondentie. U bent niet bang om Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
zelfstandig beslissingen te nemen. Duur: langetijd. Brunssum, Rumpenerstraat 79.
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79. Strijker ITï/V
lmißnt3n»t!ama^ainarl/Brr mA» u"w'teen aanta' maanden werken op een atelier in de omgeving
mVeniarlSdliemeaeWerKerS m/V van Brunssum. U heeft ruime ervaring en bent full-time
Maandag 25 septemberzoeken wij vooreen bedrijf in Heerlen een beschikbaar. Hetbedrijf kent een prettige werksfeer en heeft de
groot aantal enthousiaste jongens en, meisjes tussen 18-21 jaar.Het modernste machines. Uw leeftijd is niet belangrijk,
werk betreft het inventariseren van de winkelvoorraad en zal Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
ongeveer van 07.00-12.00 uur duren. Heb je interesse en wil je iets Brunssum, Rumpenerstraat 79.
bijverdienen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op of
kom even langs. Hulpdakdekker m/vInformatie bij Jolande Lambriex, tel. 045-71 8515, ........ . _..

jij,,

Heerlen Akerstraat 26 u w lan9et>jd aan de slag en bentbereid hetvakvan dakdekker
volledig te leren. U gaat opverschillende plaatsen in Limburg aan

BUSChaUffeUrS m/V Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Voor een vervoersbedrijf in Heerlen zoeken wij chauffeurs die op Brunssum, Rumpenerstraat 79.
werkdagen enkele uren beschikbaar zijn. U bent in het bezit van
rijbewijs D. Leeftijd minimaal 21 jaar.Een psychologisch onderzoek HTS'er W&W ITI/Vmaakt deel uit van de selectieprocedure. U bent klantgericht en . ._,. . .... ■heeft oog voor serviceverlening Voor"" bednJf ln dere9° Heerlen. Ubent bekend metcivieltech-
Informatie bij Jolande Lambriex, tel. 045-71 85 15, "'?" tekenwerk. Het werk gaat enkele maanden duren.
Heerlen. Akerstraat 26. Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,

Heerlen, Akerstraat 26.
Loodsmedewerkers m/v HTS'er/MTS'er Wtb m/vUkunt direct gaan werken bij een bedrijf in de groente- en fruit- ~ _, ... .. .
branche in Hoensbroek. De werkzaamheden bestaan uithetklaar- Voor een bedrijf te Heerlen zoeken wij technisch tekenaars met

maken van orders. Bij voorkeur heeft u hierin al enige ervaring. ervann 9 'n CV/luchtbehandehng. De opdracht gaat 6 maanden
Leeftijd 20-24 jaar. Werktijden van 13.00-21.00 uur. De opdracht d"ren- ,_ _. „ .„_„„, __
gaat enkele maanden duren. Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
Informatie bij JolandeLambriex, tel. 045-71 85 15, Heerlen, Akerstraat 26.
Heerlen, Akerstraat 26. _ . .. ,Bedradingsmonteur m/v
AanpakkerS m/V Voor een bedrijf in Landgraaf. Opleiding LTS Elektro. Het werk
Wilt u voorkorte oflange tijd aan de slag en beschikt u overeen d4"rt enkele maanden.
goede motivatie, kom dan uw mogelijkheden bespreken. Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
Informatie bij Jos Nota, tel. 045-71 85 15, Heerlen, Akerstraat 26.
Heerlen, Akerstraat 26. . .__, _ ,HTS er E m/v
Machinebediende m/V Voor diverse bedrijven in Heerlen. U heeft enige ervaring of bent
Voor een bedrijf in Heerlen. Het betreft werk voor lange tijd in n<? van **J?t U,bült 'an,9? 3^^^"'
3-ploegendienst. Na een korte inwerkperiode wordt u volledig in £f°""tie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
het produktieproces ingezet. Een goede werkmotivatie spreekt Heerlen, Akerstraat 26.

voor zich evenals eigen vervoer. _. . . .
informatie bij jos Nota, tei. 045-71 ss is. Zieken verzorgende m/v
Heerlen, Akerstraat 26. Voor een verpleegkliniek in Brunssum. U wordt regelmatig

opgeroepen. U geeft zelf aan welke diensten u wilt werken.
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

"y randstad uitzendbureau

Onderwijsstichting Sint Bernardinus
Akerstraat 95, 6417 BK Heerlen

Telefoon 045-712597

Ter actualisering van het bestand, zoeken wij contact
met docenten in het bezit van een
onderwijsbevoegdheid voor VWO, HAVO of MAVO,
die in voorkomende gevallen kunnen optreden als

VERVANGER
aan onze scholen in Brunssum, Heerlen, Kerkrade
en Landgraaf.
Een inschrijfformulier is verkrijgbaar bij ons
bestuursbureau.

Eerdere aanmeldingen vervallen, tenzij
belanghebbende mededeelt prijs te stellen op
voortzetting van de registratie. 238475

tempo-team
uitzendbureau
industrie
Voorbewerkers m/v
voor een bedrijf in Holturn. Het werk omvat
het schuren en plamuren van auto's. Enige
ervaring in dit werk is gewenst, maar niet
noodzakelijk. Er wordt gewerkt in dagdienst.
Voor informatie:
04490 -1 42 22, Karin Poelman of
Jacqueline Smeets
Sittard,Rosmolenstraat 4

TECHNIEK
Luchtkanaal-monteurm/v
die bij voorkeur ervaring heeft in het plaat-
werken. U gaat meewerken aan de fabricage
en montage van airconditioning, afzuigingen
en dergelijke(lassen, frezen, afkitten, etc).
Kandidaten zonder ervaring kunnen
deelnemen aan de interne opleiding tot
plaatwerker.
Voor informatie:
04490 - 1 73 60, TonPeters
Sittard, Rosmolenstraat 4

MIG-/TIG-/Argonarc lassers m/v
voor een relatie in Susteren. De kandidaten
hebben bij voorkeur ervaring in en
belangstelling voor luchtkanalenfabricage.
Binnen hetbedrijf heerst een prettige werk-
sfeer. Deze banen zijn full-time en bieden
goede toekomstmogelijkheden.
Voor informatie:
04490 - 1 73 60, TonPeters
Sittard,Rosmolenstraat 411 : ~ ;

lllfll)
Postbus 1295 Het huidige Hoofd Personeelszaken gaat gebruik maken van de VUT.
6201 BG Maastricht Daarom zoekt de MTB een
Punterweg 31
6222 NW Maastricht i I r I II /ïïsssss*00 Hoofd personeelszaken m/v

- lid van het managementteam en
- rechtstreeks rapporterend aan de direkteur.

Algemene taken :
Naast eindverantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling èn
uitvoering en bewaking van een up-to-date sociaal beleid
(personeelsbeheer, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en
arbeidsomstandigheden) krijgt hij/zij als

Speciale opdrachten :
- begeleiding van de organisatie-verandering in het kader van een

strategische heroriëntatie- integratie van een moderne Human Resource Management-aanpak in het
totale bedrijfsbeleid

- het opzetten van een intensief opleidingsprogramma
- meewerken aan de opzet van een modern managementinformatiesysteem

Wij vragen :
- ervaring als hoofd PZ (eventadjunct) in een middelgroot of groot bedrijf
- minimaal een afgeronde opleiding HBO - PW met VO of een daarmee

vergelijkbare opleiding
- praktische ervaring met alle facetten van het vak in bedrijfsmatig

bestuurde organisaties- het vermogen om het juiste evenwicht te vinden tussen een
bedrijfsgerichte aanpak en de zorg voor de individuele medewerker

De Stichting Maastrichtse yyj: bj etjen :Toeleveringsbedrijven is , ' uitd,einßbefast met de uitvoering fen Man met Ult?*n£ . ~van de Wet Sociale - beloning volgens BBRA-schaal 12
Werkvoorziening in de (min. ’ 5785,—; max. ’ 7063,— bruto p. maand)
gemeenten Maastricht, . opname in het Algemeen Burgerlijk PensioenfondsAtorgroten, Meerssen en _ goede secundajre arbeidsvoorwaarden.
Zj' beheert daartoe een
industrieel, een cultuur- Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie binnen
civieltechnisch en een 14 fagen te ndnen aan de direkteur, postbus 1295, 6201 BG Maastricht: eTbi'etTaarbT'^ Voor inlichtingen kunnen zij contact opnemen met
werkgelegenheid aan Dhr. L Schunck, direkteur of Dhr. J. Weijenberg, Hoofd Personeelszaken.
1200 medewerkers. (telefoon 043-636300)

Wtffl/jjjfèfe*^^^ nle een vrauw tussen en \w }-M WMlitfS&yÊ^^L^^^ 'e m wvoor 'kP"*^fl Kficfy^r k^ oriëntatiecursuswaarbij jeze/f je beroepskeuze maakt.!

£"3 fl w£?M K&J Aan de cursus ziin geen tosten verbonden.
fl .-*

AAN^ CTEASTRAAT 55 HEERLEN TEL. 045 - 71 21 33

Welke ervaren MTS'ers zorgen
dat onze auto's gekleurd
de Lakstraat verlaten?
Het succes van Volvo Car B.V. geven, nu en in de toekomst. De Lakstraat biedt
Volvo Car 8.V., met ruim 10.000 medewerkers, is dan ook interessante mogelijkheden voor
gespecialiseerd in de ontwikkeling, produktie,
marketing, verkoop en service van Volvo personen- föVOnIGÏCIGrS
auto's in de top van het middenklasse-segment. "
Daarnaast produceert Volvo Car ook componenten (MTS""E Wtb Of PT^voor de Europese automobielindustrie. In totaal * uj mv vi i ’omvat de Volvo Car-organisatie negen vestigingen Een rayonleider geeft leiding aan gemiddeld 30
in Nederland en één in België. Gemotiveerde en produktiemedewerkers. Hij is verantwoordelijk
professionele mensen staan aan de basis van het voor een doelmatige uitvoering van de werkzaam-
succes van de huidige 300-serie en de Volvo 480. heden binnen zijn gebied; zodanig dat volgens de
Ook de zojuist gelanceerde Volvo 440 heeft onze eisen m.b.t.kwaliteit, kwantiteit, kosten en perso-
verwachtingen niet beschaamd. neel, de produktiedoelstellingen worden gereali-

seerd. De functies worden uitgeoefend in 2-ploe-
Moderne produktiefaciliteiten in Bom gendienst.
Het produceren van auto's is een complex proces,
dat zich voornamelijk afspeelt in de vestiging te Uw ervaring en dewil om bij te leren
Bom. Voor debouw van de 300-serie, deVolvo 480 Wij vragen een afgeronde MTS-opleiding Wtb, Eof
en de Volvo 440 beschikt Volvo over een modern Proces Techniek, met bij voorkeur aanvullende
machinepark, metonderandererobots en automa- cursussen op het terrein van management. U hebt
tische carriers. De produktie is onderverdeeld in de daarnaast ten minste 5 jaargerichte ervaring op-
afdelingen Pershal, Carrosseriebouw, Lakstraat en gedaan in een produktie-omgevingen hebt kennis
Montage. van procesbeheer. Ervaring op .leidinggevend

niveau is noodzakelijk. U bent initiatiefrijk, flexibel
Flexibele automatisering in deLakstraat en bereid tot verdere studie.
In de Lakstraat worden auto's gespoten volgens Leeftijd tot ca. 30 jaar.
een systeem datberekend is op 18 kleuren.Robots
en spuitapparaten garanderen constante kwaliteit Uw reactie
en worden via computersystemen bestuurd vanuit Wilt u meer informatie over de functie rayonleider
een centrale regelkamer. bij Volvo, bel dan met de heer PR. Kleiss, hoofd
De computers sturen de robots en spuitautomaten Fabricage, telefoon (04498) 944 70.
en dankzij deze geavanceerde apparatuur krijgt Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan Volvo
iedere carrosserie een zeer persoonlijk getinte Car B.V. Bom, ter attentie van de heerPh. Janssen,
behandeling. hoofd Personeelszaken, unit Lakstraat, Postbus

150,6130 AD Sittard (vermeld s.v.p. op de envelop:
Naast deze geavanceerde technieken vraagt ditom "rayonleiderLakstraat").
veel inzet, vakbekwaamheid en organisatietalent.
De rayonleider, het eerste leidinggevende niveau, Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken
vormt in het proces een belangrijke schakel. Hij zal van de selectieprocedure,
al deze vaardigheden nodig hebben om ontwikke- /-*=»
lingen in techniek en organisatie mede vorm te

"VCMÜVO

Volvo Car B.V. ffl
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Mmmm, j'adore ga!

Opgetogen tastte de man opnieuw toe. Hij greep nóg een
groene haring, wierp zijn kalende hoofd in de nek en liet
op volleerde wijze een gekaakt zeevisje in zijn keel glijden.
„Mmmm, héérlijk!" Vervolgens spoelde hij zijn mond met
een ferme slok Up. Zijn vieve donkere ogen, rustend op
geprononceerde oogzakjes in een ietwat vermoeid gezicht,
namen scherp het interieur van Den Ouden Vogelstruys
op. Zijn interesse werd getrokken door een ingelijste foto
van een zwaar gebrild mannenhoofd. „Paul-Henri Spaak?"
vroeg hij. „Neen, Stef Kleyn. Een journalist die hier
vroeger vaak kwam." „Aha", nam hij de
identiteitsaanduiding als kennisgeving aan en stelde vast:
„Tres sympa, dit bruine café." Hij nam nog een slok. Op
een hem toegeschoven papiertje zette hij een zwierige
handtekening. Geamuseerd keek hij toe hoe een vrouw
zich in vele bochten wrong om hem, temidden van de
drukte, te kunnen kieken. Hij schonk haar een olijke
knipoog. PAUL BOCUSE deed een etmaal Limburg. Een
impressie.

% Mmmm, dat was lekker! Paul Bocuse in de keuken van Prinses Juliana

Voor enkele tientjes maardukten" is bij het bedrijven van
promotion niets te veel. Hij laat
zich keer opkeer in vele.standen fo-
tograferen. Gewillig en geduldig.
Het gezicht getekend dooreen hau-
tain glimlachje. Zo ook tijdens zijn
etmaalLimburg.

door
mm.ti.ni.u.uw.w

U
I et liep tegen de middag. De

" lucht boven het Geuldal
"■"k dicht. Zittend in de terrastuin
*a" Prinses Juliana (Valkenburg),
*ette Paul Bocuse zijn glas cham-
Pagne neer, zuchtte zacht en vroegaan Doris Stevens: „Kan ik twee as-pirientjes hebben?" Het verzoekJ *erd stantepede ingewilligd. On-„ ftenvijl trok Bocuse het lintje in zn
knoopsgat (ridder in het Legioen
a" Eer) recht, wreef over zijn
?orhoofd en mompelde voor zichült: „Een beetje hoofdpijn..."

Schulp
Hij trok, de meester, die middag in
Prinses Juliana nogal wat mensen
diewel of niet beroepshalve zich be-
zighouden met het schrijven over en
het fotograferen van de gastronomi-
sche wereld en haar fenomenen.
Paul Bocuse ging in Valkenburg
veelvuldig op de foto. Niets was
hem te veel. Op elk 'gezellig'
praatje ging hij gretig in, maar op
momenten dat hij geconfronteerd
werd met wijsneuzige opmerkingen
en/of wel of niet gespeeld indringe-
rige vragen over het 'edele koken'
leek hij zich terug te trekken in een
karakteristieke Bocuse-schulp. Hij
speelde de onaantastbare die zijn
toevallige gesprekspartners 'af-
deed' met algemeenheden. Later
die dag zou hij opmerken: „Ik heb
een hekel aan gewichtigdoenerij."
Inmiddels was uit het Zeeuwse Phil-
lipine Carlos Tieneman met een
partij verse zeevruchten gearri-
veerd, gingen obers,rond met harti-
ge heerlijkheidjes en liet Bocuse
zich vooral de oesters niet van de
schelp eten. Je bent dan ook lief-
hebber of je bent het niet. Na een
aantal van die plaatkieuwige week-
dieren met smaak te hebben door-
geslikt, riep hij wrijvend over zijn
licht embonpoint Mare Beijer - spe-

ciaal uit de Elzas overgekomen telg
van het gelijknamige wijnhuis
(1580) - toe: „En nü een kop kof-
fie!" Waarop Paul Stevens de mees-
ter meedeelde dat het gezelschap
aan tafel werd verwacht teneinde
eer te betonen aan een déjeuner,
onder meer opgebouwd met Morue
rötie a la peau ofwel kunstig geroos-
terde kabeljauw. „Schitterend!",
complimenteerde de meester. En
hij doceerde: „Prima voorbeeld van
eerlijk, herkenbaarkoken. Ik moet
niets hebben van verwarring als ge-
volg van nieuwigheidjes."

En later op de dag: „Ik hebeen gru-
welijke hekel aan menu's dégusta-
tion. Feitelijk gaat er niets boven
een éénpansmaaltijd. Dit is voor-,
hoofd- en nagerecht tegelijk ".
Is het daarom dat Monsieur Bocuse
in zijn 'tempel' in Collonges-au-
Mont dOr ook een plat du jour
blijft serveren? Tegen een bedui-
dend lager tarief dan dat van zijn
andere gerechten. Dat spreekt.

Feestje
Na het déjeuner werd er wat vertre-
den. In de vorm van een uitstapje
naar het Vrijthof in Maastricht.
Daar draaide de kermis. 'Orgel-
man' Bocuse genoot zichtbaar van
het sfeertje. Orgel? De meester ver-
zamelt ze. „Ik heb er éénentwintig.
Keurig opgesteld in een vleugel van
mijn huis. Vraag nu niet waaróm.
De een spaart postzegels, de ander
orgels. Postzegels nemen wel niet
zo veel plaats in..." De deur van het
café zwaaide open en daar versche-
nen Jean Labrouche en zijn Fien.
Ze droegen schalen vol nieuwe ha-
ring en hoofdkaas aan. Een amuse
voor de meester. Die onmiddellijk
zijn bokaaltje Imperator weg-
schopf, een groene haring beetpak-
te en verzaligd bijna doorslikte.
Mmmm, j'adore ga! en hapte gulzig
in een vers getapte Up. Aan tafel
keek Paul Stevens geamuseerd toe.
Met duidelijkrespect voor zijn hoge
gast. Eens (in 1966) was hij leerling
in diens keuken. „Hij is in de loop
der jaren niet veel veranderd," con-
stateerde Paul.

Vraag aan de tegenwoordigepatron
van Prinses Juliana: „Wat heb je in
die tijd vooral van Bocuse ge-
leerd?" Zonder na te denken luidde
het antwoord: „Discipline, discipli-
ne en nog eens discipline." „Wat
zegt hij?" vroeg de andere Paul. De
vertaling volgde prompt. Bocuse
knikte goedkeurend. En wéér gleed
dat hautaine glimlachje over zijn
gezicht. Vlug vervagend in vrolijk-

heid. Want daar houdt Bocuse wel
van. Blij zijn. Graag lachen. Blij
was hij ook met een onvoorziene
ontmoeting. Met Cas Spijkers na-
melijk. Die had in De Swaen in
Oisterwijk een dagje vrijaf geno-
men om in Maastricht met zijn
(Valkenburgse) gade een 'pilsje te
vatten..Het toevallige samentref-
fen groeide uit tot een 'klein feest-
je' waarop Bocuse en Spijkers toch
nog gelegenheid vonden de noodza-
kelijkheid te bespreken van een 'ge-
zamenlijk bureau' in Parijs. De zo-
veelste activiteit van duizendpoot
Bocuse. Die tussen haring en
hoofdkaas zorgelijk constateerde:
„De gelijkvormigheid van het mo-
derne koken is momenteel het
grootste gevaar dat de gastronomie
bedreigt. Je hoeft maar de spijs-
kaarten van de restaurants te bekij-
ken. Dan zie je die uniformiteit
toch. Dezelfde ingrediënten, de-
zelfde garnituren. En maar moeilijk
doen. Alle jonge koks roep ik toe:
stop met het robotachtige koken!
Gebruik goede producten, kook
eenvoudig, goed én herkenbaar. En
misbruik de oude tradities niet..."

Aldus de meesterkok die overigens
een consommé van gevogelte met
verse truffels, ganzelever, stukjes
kip, worteltjes, selderij, uitjes en
champignons (Soupe aux truffes
noires Valéry Giscard d'Estaing) en
gevogelte uit Bresse, gefarceerd
met ganzelever, in een lichte room-
saus {Suprème de volaille de Bresse
au foie d'oie) wereldberoemd
maakte.

Bocuse. Vijfenzestig bijna. Be-
kend, zeg maar rustig beroemd.
Cuisinier uit Collonges-au-Mont
dOr (twaalf kilometer ten noorden
van Lyon), die in de loop der jaren
culinaire kunst handig verweefde
met commerciële activiteiten.Thuis
in de driesterren auberge familiale
en overal elders in de wereld (in de
States, in Japan, in Zuid-Amerika)
is hij le maitre. De meester. Die ten
onrechte tot paus van de nouvelle
cuisine werd uitgeroepen, die het
modernisme in de keuken (lichtvoe-

i tige spijzen slechts teneinde het li-
chaam, op het altaar van gezond-
heid, niet al te veel te belasten)
kortaf afdoet met de stelling „Ik
ben een kok, geen dokter," en die
dwars door alle nieuwe kookstro-
mingen heen zegt: „Ik ben en blijf
een traditionele kok. Klassiek. Ik
propageer gerechten die ik zélf
graag eet. Ik bied mijn gasten
voortdurend de keuken uit mijn
jeugd aan..."

Paul Bocuse. 'Stef' in een beroemd
restaurant. Een befaamd spijshuis
'waar ik nauwelijks van kon leven.'
En dus wierp hij een gedeelte van
zijn tomeloze energie in onder meer
het schrijven van (kook)boeken, de
exploitatie van Bocuse-winkels all
over the world en verkoop van Bo-
cuse-Beaujolais, het optreden in tv-
reclamespotjes (voor tal van artike-
len), kortom in het vermaterialise-
ren van zijn naam en faam. De man
die ééns zei: „Een kok moet dagver-
se producten van zijn eigen streek
in de gaten houden. Bij het koken
gaat het overal in de allereerste
plaats om de kwaliteit van die pro-

rrankrijks beroemdste kok, beho-
jflde tot het selecte groepje van de
£aeberlins, Troisgros', Guérards,

napels en Jungs, gafdoor zijn aan-ezigheid het vijfenzeventigjarigestaan van 'Juliana' een extra
ri jkje. Hij was gekomen uit res-

|> et voor Funs en vriendschap vooraul Stevens. Op speciaal verzoekn de Stevens'en overigens. Die
rgen had hij in Lyon het vlieg-

zJ* ncntmB Brussel genomen. In
aventem was hij door Pieter Tase-

geb
r °Pgehaald en naar Valkenburg

ko rac^lt' 'n Prinses Juliana aange-
stemen drukte hij met een onverval-
rj0

acc°lade Funs Stevens aan zijn
ti

rs '' schudde iedereen een krach-
-4s fd en overlaadde Fien Wes"
rant ide coulissen van het restau-
Was

al v'jfe.ntwintig jaren aan de af-
Vi'f met °Pvallend warme amitié.

liet entw'ntig jaren. C'estformida-
jjj" > steldehij vast. Vervolgens trok
'br ar de keuken > begroette er
Miiecd,erS' T°'ne Hermsen en °tto
vOdH é" 'lUn W'tte briêade en

de zich als een vis in het water.

nder het oog van 'iedereen' complimenteert Paul Bocuse gastvrouw Doris Stevens. Franse charme op zn best.
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" Een Upke op het terras van In de Ouden Vogelstruys, samen met hospes Bèr Schiffeleers.y o foto's: FRITg WIDDERSHOVEN

Paul Bocuse:
„Ik ben
een kok,
geen dokter...”

Limburgs dagblad vrijuit

Diner
Het feestje 'in de Struys' werd op-
gebroken. Met een fles hoeswien
onder de arm verliet Paul Bocuse
het bruine café aan het Vrijthof en
keerde terug naar Valkenburg.
Daar was hij uren later eregast tij-
dens een diner hollandais - soep
van Zeeuwse mosselen, gegrilde
tarbot in een saus van tomaat en
dragon, jonge eend met kantharel-
len; Leidse en Goudse kaas en pe-
rendessert, vergezeld van onder
meer een schitterende Chateau Tal-
bot'79, Cru Classé Saint-Julien - een
diner waarop tout Limburg had in-
geschreven (91 couverts) en dat in
geanimeerde stemming verliep.
(Bocuse: 'Perfect verlopen').

Bocuse zou Bocuse niet zijn ge-
weest als hij niet alle tafels was af-.
gegaan en iedereen die dat wenste
verguldde met zijn handtekening.
Hij keek er in het geheel niet van op .
dat enkele gasten hun Bocuse-boe-
ken van huis hadden meegebracht
om ze door de meester zélf te laten
signeren. Tegen middernacht ging
Bocuse naar bed. De dag was lang
en vermoeiend geweest. De volgen-
de ochtend ontbeet hij met yoghurt
en een kop zwarte koffie. Niets
meer en niets minder. Vervolgens
verliet hij Valkenburg weer. Op
weg naar Zaventem. Paul Bocuse:
kok en (wereld)reiziger. Die pot-
au-feu, gekookt vlees met groente,
het allerbeste gerecht van de Franse
keuken vindt. J'adore ga!. Ook dat.
Niets Frans is Paul Bocuse vreemd.



3fe WATERSCHAP
ÏÏM ZUIVERINGSCHAP

LIMBURG
Het Waterschap Zuiveringschap Limburg is belast met het actieve en passieve
waterkwaliteitsbeheer in de provincie Limburg.
Binnen de Technische Dienst draagt de afdeling Waterkwaliteitsbeheer zorg
voor het beheer van de kwaliteit van het provinciaal oppervlaktewater.
Het bureau Oppervlaktewater is primair verantwoordelijk voor de advisering
inzake chemische, fysische en biologische kwaliteitsaspecten, de behandeling
van klachten en de opsporing van strafbare feiten inzake de waterkwaliteit,
inclusief de overtreding van lozingsvergunningen.
Binnen het bureau Oppervlaktewater is een vacature voor:

een medewerker
Oppervlaktewater (m/v)

(vacaturenummer PZ/WKB-30)
Tot zijn/haar taken gaan behoren- beleidsvoorbereiding en utvoering inzake het waterkwaliteitsbeheer,

advisering hieromtrent, concipiëren en bestuursvoorstellen;- opzet, interpretatie, rapportage en advisering waterkwaliteitsonderzoek;- i- deelname aan in- en externe werkgroepen en commissies;- schrijven jaarraportages, onderzoeksrapporten, jaarverslag, etc;- bijhouden van (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van normering,
onderzoek, beleid en beheer betreffende het waterkwaliteitsbeheer;- activiteiten met betrekking tot het geautomatiseerd systeem
„oppervlaktewater";

- behandeling van meldingen en klachten inzake de waterkwaliteit en de
zuiveringstechnische werken (Vuilwaterwacht).

Kandidaten dienen te voldoen aan de volgende eisen:- een HTS-opleiding (richting chemie, chemische techniek, procestechniek of
milieukunde) aangevuld met functiegerichte applicatiecursussen;- belangstelling voor en kennis van milieuwetgeving, met name de WVO;- bij voorkeur enige relevante (beleids)ervaring;- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Voor de functie geldt een maximum salaris van ’ 5290,- (schaal 10).

Een opsporingsambtenaar (m/v)
vacaturenummer PZ/WKB-31)

Tot zijn/haar taken zullen gaan behoren- het opsporen van strafbare feiten met betrekking tot de waterkwaliteit;- het optreden bij het vermoeden van een strafbaar feit, aan de hand van
analyseresultaten van (afval)waterstromen;- het opmaken van processen-verbaal van geconstateerde overtredingen
vande WVO;- het adviseren omtrent de toepassing van bestuursdwang, bestuurlijke
aanmaning, etc.

Als selectiecriteria worden gehanteerd- een chemisch/technischgeoriënteerde opleiding op MBO/HBO-niveau (bijv.
MTS-procestechniek, aangevuld met relevante applicatiecursussen);

- belangstelling en kennis van milieuwetgving, met name van de WVO;- in bezit van opsporingsbevoegdheid (WVO) of bereid de noodzakelijke
cursussen te volgen;- goede contactuele eigenschappen;- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Voor de functie geldt een maximum salaris van ’ 4757,- (schaal 9).
Voor beide functies geldt:- de bereidheid om buiten de kantooruren controletaken te verrichten;- een leeftijdsindicatie van ± 30/40 jaar;- het bezit van rijbewijs BE en bereidheid tot gebruik van eigen auto;- de standplaats Roermond.
De bij de overheid gebruikelijke rechspositieregelingen zijn van toepassing.
Sollicitatiebrieven met vermelding van genoten opleiding en ervaring dienen
binnen 14 dagen te worden gezonden aan het Dagelijks Bestuur van het
Waterschap Zuiveringschap Limburg, postbus 314, 6040 AH Roermond, onder
vermelding van het vacaturenummer in de linker bovenhoek van zowel brief als
enveloppe.
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i
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didactiek daarvanen aff.niteitmet Con
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CONSOLIDATED KOMT NAAR U TOE... I
£% IfcyaPnMQni inATCn Nederland b.v. deel uit van de Consolidated
C&2ÊÈ UU IM OU LI UMI CU Groep. Consolidated Nederland b.v. legt zich

NEDER! AND voornamelijktoe op renovatie projecten.
Ikfnnis van dakfn Opdrachtgevers zijn o.a. woningbouw-

«■■■■■^ *timim i a va im uANtN verenigingen, beleggingsmaatschappijen en
Onze relatie is een gerenommeerd, landelijk overheidsinstellingen. Consolidated geniet ook
opererend dakdekkersbedrijf met het een ruime naamsbekendheid in Limburg. Vanuit
hoofdkantoor in Ameide (ZH) en binnenkort in de vestiging in Son (NB) wil het bedrijf op korte
Gorinchem. Met ondermeer Dak'wacht b.v., termijn een meer actieve rol gaan vervullen in
dat zich heeft gespecialiseerd in onderhoud Zuid-Limburg.
van bedrijfsdaken, maakt Consolidated ~~ ■

■r '—Z^^^\ MMAeanr 1

EXPAND Werving & Selectie —WWB^M* MMm
Bilderöïjklaan 17,5611 NG Eindhoven WervinQ en Selectie

-

Bv si-lectron elektro(tech)nische industrie

Voor de afdeling kwaliteitscontrole zoeken wij op korte termijn kandidaten voor
de functie van

KWALITEITSCONTROLEUR v/m
De functie is gericht op:
a. uitvoeren van controlewerkzaamheden
b. uitvoeren van administratieve werkzaamheden
c. begeleiden van de produktie
d. analyseren van de fouten, e. opstellen van de instructies

Gevraagd wordt:- grote mate van zelfstandigheid
- goede uitdrukkingsvaardigheid- ervaring in kwaliteitszorg
- kennis van de Engelse en Duitse taal- MBO elektra.

Geboden wordt een interessante en belangrijke functie binnen een
professionele en enthousiaste quality assurance afdeling, met een salaris en
arbeidsvoorwaarden overeenkomstig het belang van de functie.
Uw interesse is gewekt?

Uw schriftelijke sollicitatie, /ii^Jl é^~^\ 7met curriculum vitae, kunt / jËmEo£=S^\ \^ —y
u binnen 10 dagen na het /VlllP^ff^WKlir /verschijnen van dit blad /^i(F^lsiL^>sJ '^Pw^/richten aan BV ///l%JrF^Kt^i>ry^Vj?/
SI-LECTRON //'lJja _>f^ /t.a.v. de heer D. Janssen // NiÉfff /Hoofd quality assurance /' W' \.\\, /department y. ... . -j
238558 ÉÊ Wk ■ // V^^Wtf /

si-lectran
Voltastraat 11 6372 CX Landgraaf, Nederland (Industrieterrein Strijthagen)

Postbus 31049 6370 AA Landgraaf, Nederland
Telefoon045-320320 Telefax 045-320901

Restaurant Grand-Mère
Vrijthof-Maastricht

Gezien overname van taak in ouderlijk bedrijf van onze huidige

manager-bedrijfsleider
roepen wij sollicitanten op ter opvolging voor deze vrijkomende
functie. Voldaan dient te worden aan onderstaande voorwaarden en
eigenschappen:
- goed gastheerschap
- kundig management - zelfstandigheid- organisatie-talent - in bezit van goede getuigschriften
- kennis van sales en referenties
- leiding geven - leeftijd ca. 28 jaar
- ervaring in goede huizen - creativiteit

Na zekere periode van inwerking, dient sollicitant de directie te
kunnen vervangen. Salaris overeenkomstig leeftijd en ervaring.
Schriftelijke sollicitaties te richten, aan mevr. T. Deckers, Helmstraat
16, 6211 TA Maastricht. Tevens voor info: 043-252325. 235754

Mastro b.v.
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. 09-49201503584 of 04492-5515.

IHeinz Merkelbach GmbH
1 Postfach 3248, D-5120 Herzogenrath 3

sucht per sofort §§
eïne/n versierte/n 1|

Angestellte/n
für Grenzbüro Heerlen-Autoweg.

I Schichtdienst - kein Nachtdienst -
| Bedingung: Schreibmaschinen-

kenntnisse.
Beherrschung der deutschen

1 Sprache erwünscht.

| Bewerbung an obige Adresse.

■ Op onze tekenkamer kunnen wij een

BOUWKUNDIG TEKENAAR
MET RUIME ERVARING
plaatsen.
Inlichtingen te verkrijgen bij
de heer G. Goessens.
Tijdens kantooruren 045-700200
na kantooruren 04405-1951.

JONGEN
Aannemersbedrijf Jongen b.v.
Hompertsweg 34 - 6371 CX Landgraaf
Postbus3loo7-6370AA Landgraaf

m Akrosil
Europe
Als nieuw opgerichte Europese dochter van een Amerikaanse papiergroep,
concentreren wij ons op het silicone coaten van papier en kunststoffen door
middel van moderne PLC gestuurde produktiemachines.
Voor de verdere uitbouw van onze produktie op de Beitel in Heerlen zoeken wij
in samenwerking met het GAB-Oostelijke Mijnstreek:

OPERATORS/BEDIENINGSVAKMENSEN M/V
(3-ploegendienst)
Taak: leren bedienen en controleren van coating-, druk- en snijmachines

door middel van computergestuurde produktieprogramma's.
Voortdurende kwaliteitscontrole aan de machine en preventief
onderhoud.

Gevraagd: LTS-C, Mavo/Havo met aanvullende Vapro-opleiding
Ervaring in de procesindustrie is gewenst
Beheersen van de Engelse taal is een groot voordeel
leeftijd 23-35 jaar.

MECHANISCH MONTEUR M/V
Taak: Het instellen en instandhouden van de geautomatiseerde

produktiemachines
Beoordelen en verhelpen van storingen

Gevraagd: LTS-Mechanische Techniek (C-niveau)/MTS - WTB. Enige ervaring op
het gebied van lassen, pneumatiek, hydrauliek is een pré
Produktie-ervaring minimaal 2 jaar
Beheersen van de Engelse taal is een vereiste
leeftijd 20-30 jaar

Het opstarten van een nieuwe onderneming vereist een flexibele aanpak. Voor
alle functies wordt daarom vooral gevraagd om een actieve instelling en de
bereidheid zich overal waar nodig in te zetten. Daarmee verbonden zijn
uiteraard ook alle ontwikkelingsmogelijkheden.
Voor opleiding "Kwaliteitsbewust-zijn" en training op het gebied van coating en
snijtechniek zullen wij zorgdragen.
Zin om vooruit te komen?
Geïnteresseerden worden verzocht voor 30 september hun schriftelijke reactie?
te sturen naar:
Gewestelijk Arbeidsbureau Heerlen

Q
Postbus 4600
6401 JE Heerlen y%

t.a.v. de heer W. Wijnands ARBEIDS OUREAU
Tel. 045-714845, tst. 269 """""" """"""
Een psychologisch onderzoek kan tot de selectieprocedure behoren.QUALITYF//?Sr
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die hij steeds hanteert om de Britse
yuppie-maatschappij en met name
haar openlijk racistische politie en
regering genadeloos af te schilde-
ren. Als er iemand tegen dit boek
zou moeten zijn is het Margaret
Thatcher wel...

Gemakshalve is The Satanic Verses
wel 'roman' genoemd. Het is in
zoverre een roman dat het een
doorgaand verhaal bevat en een af-
gesloten eenheid vormt. Wat dat
betreft doet het trouwens meer dan
eens denken aan 'The World Ac-
cording to Garp' van John Irving.
Toch doe jehet boek feitelijk tekort
door het 'roman' te noemen. Want
buiten een roman is het veel meer,
het is een heldendicht, een politiek
pamflet, een sprookjesboek, een
reportage. En het is ook nog een
evocatie van het heimwee van de
Indiase emigrant naar het land van
zijn jeugd.

Ik stel voor The Satanic Verses (sa-
men met eerdere werken van Rush-
die) een nieuw genre te noemen,
waarvoor nog een naam moet wor-
den gevonden. Het is een Rushdie,
zullen we maar zeggen. Men zegt
wel dat niemand Rushdie gelezen
zou hebben als Chomeini niet zijn
krankzinnige vonnis had uitgespro-
ken. Als dat zo is moge het de oude
ayatollah als een klein pluspuntje
worden aangerekend dat hij onze
aandacht zo nadrukkelijk op hem
gevestigd heeft.

De Duivelsverzen - Salman Rush-
die (vertaling Marijke Emeis);
Uitg. Veen ’ 39,90.

S.B.

°k na lezing van de Nederlandse
"ertahng van Salman Rushdie's Sa-
tanic Verses (De Duivelsverzen)
('Jft het raadsel bestaan waarom

dit sprookjesachtige
°ek voorwerp heeft moeten wor-
en van een religieuze hetze zonderweerga. Als je niet honderd keermet de neus op de betreffende pas-
j^gewas gedrukt zou je er als ag-
ostisch lezer simpelweg overheen

want het gaat om theologi-che verfijningen die, dacht ik,
ooral de particuliere hobby van
leologen moeten blijven.

e Duivelsverzen dus. Wie Mid-
Children, het debuut van

uit 1980, heeft gelezen,
erkent direct het recept. Een fan-
ashsche mengeling van soms brute
erkelijkheid en feeërieke sprook-

)esvertelling, een verhaal met diver-
Jj dubbele bodems en vele lagen,

et honderden dwarsverbindingenn halve en hele doorverwijzingen,
I

anale en subtiele metaforen en al-
gorieën, waarin de meest onbe-
aanbare fenomenen als vanzelf-

Prekend worden ingebed in het In-
la en Engeland van de jarenzeven-
-Ben tachtig. Het ene moment
ord je gefascineerd door sfeer-■ ildering als door een Indiase mi-"atuurschilder, het volgende mo--1 pnt door een aardse, hartige be-

i r'Jving van mensen, vooral van
"diase vrouwen en moeders,
cestal kortzichtige, burgerlijke,
azige vrouwmensen.
Jdens het lezen kan het je op een

moment niet eens meer zo-
Ba scne'en waar het precies over- at> zo laat je je meeslepen door

het agiele taalgebruik, de enorme
eruditie, de adembenemende sa-
menvlechtingvan de mentaliteit van
India met een verbazend elegant
Engels (dat mooi is vertaald, maar
geef mij het origineel maar). Maar
het gaat wel degelijk ergens over:
een Indiase acteur die al lang in En-
geland woont en een periode in
Bombay is geweest, en een Indiase
acteur die voor het eerst naar Enge-
land gaat (maar ze zijn eigenlijk
ook een aartsengel en de baarlijke
duivel) zitten samen in een Boeing
747 die, na eerst drie maanden ge-
kaapt op een vliegveld in Saoedi-
Arabiè te hebben gestaan, boven
het Kanaal tot ontploffingwordt ge-
bracht. Beide mannen komen met
een flinke klap, maar levend en on-
beschadigd, op het Britse strand te-
recht en beginnen een tocht door
het land en door zichzelf; die ge-
schiedenis wordt afgewisseld door
flashbacks naar hun jeugd en voor-
geschiedenis; er tussendoor, gere-
geld aanknopend bij het hoofdver-
haal, loopt de historie van de pro-
feet Mahound en de fameuze ver-
zen, en het eindigt met een pel-
grimstocht van de moslims uit een
klein dorp in India naar Mekka -
waar ze overigens niet aankomen
omdat de zee niet wil wijken voor
de wolk vlinders die hen begeleidt.

Met name die laatste episode is
doortrokken van heimwee naar een
mooie, grootse, edele, niet door
machtshonger geteisterde Islam,
echte propaganda voor die gods-
dienst en die cultuur, en is beschre-
ven in een poëtische taal, waarin de
ironie en het sarcasme Rushdie
even verlaten; ironie en sarcasme

" Salman Rushdie

Het dilemma van
Leonard Bernstein

De bizarre wereld
VAN

Willem Brakman

|\J deze details uit diens privélevennnen van grote invloed zijn op de
jr a?'er waarop wij hem interprete-
I dpo ' Dit citaat van Bernstein over

Ve complexiteit van Wagner kan te-ns als verantwoording wordenPgevat van de schrijfster Joan Pey-
stal V°°r e marner waarop zij ge-
fie heeft gegeven aan de biogra-
fe t^a" e veelzijdigste musicus die
t>r w'nt'Bste8ste eeuw heeft voortge-
v ac ht. 'Kennis van zijn privéle-
gro ' ScnriJ11 ze even later, 'kan van

°t belang zijn voor de wijze
a)saroP wij Bernstein als mens en
(ja *unstenaar beoordelen. Inder-
(je a Zljn de carrière, het gedrag en
ttiemuzi?k van deze gecompliceerde
chr>nS redding zocht in de psy-
y "-analyse om af te komen van
bgt

sPanningen en frustaties, veel
Word, te beB"JPen' wanneer inzicht
heid Ver'cregen in zijn persoonlijk-
-71.' en de w'Jze waarop die in zijn"Jarig leven gevormd werd.

geneWe' Je dat in het geval van zon
sjg/a'e' fascinerende en controver-
Ver^ gUUr als Bernstein wel zou
Ven hten'is deze in 1987 geschre"
ge" en m 1989 vertaalde biografie
öa meeslepend boek geworden.
sers reeit alles te maken met Pey-
Sek lelwat 'moeizame' stijl, maarr °ok met de grondige, degelij-

ke manier waarop zij Bernsteins le-
ven heeft uitgeplozen. In dit boek
heeft de schrijfster- terecht denk ik
- geen plaats ingeruimd voor gero-
mantiseerde veronderstellingen of
misleidende interpretaties, waartoe
je in het geval van Bernstein snel
geneigd zou zijn. Integendeel; aan
de hand van vele citaten van Bern-
stein zelf en tientallen personen die
nauw met hem hebben samenge-
werkt of -geleefd, van beschrijvin-
gen van het ontstaan van composi-
ties, van analyses van politieke en
sociale situaties en van het Ameri-
kaans muziekleven wordt duidelijk
gemaakt 'waarom Bernstein is zoals
hij is, waarom hij bepaalde keuzes
maakte, waarom hij op oudere leef-
tijd ondanks roem en rijkdom door
frustatie en wanhoop wordt ge-
kweld.

JoanPeyser laat daarbij niet na zijn
hebbelijkheden en slechte karakter-
trekken kritisch te beschouwen.
'Hij weet dat wat hij aan Wagner
toeschrijft - onbeschaamde incest,
opportunistisch revolutionisme en
grootheidswaan - ook van hemzelf
gezegd zou kunnen worden',
schrijft ze in de inleiding. Bijzonder
genuanceerd gaat ze in op de inner-
lijke strijd die Bernstein zijn leven
lang gevoerd heeft: zijn wat hij zelf

wel eens zijn schizofrene bestaan
heeft genoemd. Zijn voortdurend
heen en weer geslingerd worden
tussen componeren en dirigeren,
tussen serieuze en populaire mu-
ziek, tussen hetero- en homofilie.
Een eeuwig dilemma, waarin nu
eens mannen, dan weer jazz en
Broadway, een andere keer Mahler
en The New Vork Philharmonie een
hoofdrol vervulden.

Zo ontstaat beetje bij beetje het
complete beeld van deze intrigeren-
de musicus, die door de unieke
combinatie van charme, dynamiek
en agressie al decennia lang zijn
stempel drukt op de mondiale mu-
ziekwereld. Het mag dan ook een
grote verdienste van de biografe
worden genoemd, dat zij deze com-
plexe, extravagante persoonlijkheid
op een zo heldere en complete ma-
nier in dit boek heeft weten te be-
schrijven. Haar wat discutabele op-
merkingen, wanneer zij zich op het
gebied van de musicologie begeeft,
vermogen daaraan nauwelijks af-
breuk te doen.

Bernstein, een biografie - Joan Pey-
ser (vertaling Lieneke Notenboom-
Kronemeijer); Aramith Uitgevers

’ 49,50.
J.F.

# Leonard Bernstein

De wereld duizelt in de kleinste dingen

„Ik denk niet dat ik begaafd ben - ik
denk dat ik ontvankelijk ben". De
uitspraak isvan Francis Bacon en ze
is als motto meegegeven aan het
laatst verschenen boek van Willem
Brakman. Twee volgende zijn in-
middels aangekondigd. Dat boek -
'De Vadermoorders' - moet onge-
veer zijn dertigste zijn sinds 1961,
het jaarvan zijn succesvol debuut
met 'Een Winterreis'. Die uitspraak
van Bacon staat er natuurlijk niet
voor niets: de schrijver zal zichzelf
daarin herkennen. En wat onder
ontvankelijkheid wordt verstaan
laat zich dan raden; er is nauwelijks
een oeuvre met zon variatie van
onderwerpen, met zoveel beelden-
rijkdom, met zoveel aandacht voor
het detail, met zoveel opmerkelijke
verbanden en vooral: met zoveel bi-
zarre fantasie. Aan zijn begaafd-
heid zal hij intussen niet twijfelen,
getuige zijn antwoord op de vraag
hoe hij de toekenning in 1981 van
de P.C.Hooftprijs had ervaren.
„Als een rechtvaardige zaak" ver-
klaarde hij daar zonder bedenken.

Zijnfantasie is in haar volle omvang
losgebarsten bij een confrontatie
met de parafrases die Francis Bacon
schilderde van het befaamde portret
van Velasquez van Innocentius X,
Paus in 1649 en 1650. In het bock
van Brakman wordt hij in een he-
dendaagse setting 'onfeilbaar maar
dood' aangetroffen in zijn studeer-
vertrek - op een ogenschijnlijk nor-
male dag in de zomer. Het zou te
ver voeren alles te beschrijven wat
er vanaf dat moment 'begon te tril-
len en te zoemen in de godvruchtige
bijenkorf. De aankomst van een
speurder van Scotland Yard per
vliegtuig wekt de verwachting dat
zich een detective-achtige intrige zal
afwikkelen, die langs wegen van lo-
gica en deductie zal eindigen in een
ontknoping van wat een onoplos-
baar raadsel leek. Maar zo zijn de
boeken van Brakman niet ge-
bouwd.
Het verhaal wordt ademloos voort-
gestuwd met een overvloed van
beelden, waarnemingen en gedach-
tenspinsels, aangeleverd door een
veelheid van betrokken personages,
de Engelse speurder en zijn Ita-
liaanse collega niet op de laatste
plaats, daarnaast een aantal 'schar-
luinen' van kardinalen, de kroonge-
tuige zuster Balthasar en niet min-
der zuster Benigna, als 'een per-
soonlijke noot aan de privé-sfeer

van kardinaal Paupini toegevoegd,
die krijtwit door alle hallen tegelijk
liep met meer zwart flakkerend dan
zij ooit had gedragen, ogen en
mond gesperd om wat ze allemaal
had gehoord, handen klauwend in
de lucht van het Vaticaan".

Het voortstuwen van Brakmans
teksten heeft iets van een natuur-
verschijnsel, een brede stroom on-
der onophoudelijke druk: wat er te
voorschijn komt is een schijnbaar
ruwe massa, vol nieuwvormen en
woorden van eigen vinding alsof er
in de bestaande epitheta niet ge-
noeg voorhanden was, met spon-
taan en willekeurig aanvangende
zinnen, die eenmaal afgekoeld niet-
temin onberispelijk blijken van
vorm. Rust krijgt de lezer niet: de
ogenblikken in de luwte zijn
schaars. Verbazing over de verbluf-
fende wendingen en bizarre beelden
drijft hem voort, zeker ook een
kwalijke lust in de grimmige en har-
teloze ironie waarBrakmans humor
mee gepaard gaat.
Het verhaal, waar geen touw aan
vast te knopen is, beweegt zich bo-
vendien - hoe onwaarschijnlijk ook
- nog naar een climax: bizarre ver-
horen in een biechtstoel, het trans-
port van het lijk van Christus plaats-
vervanger in opmerkelijke staat
over de openbare weg, een door de
lucht vliegende kardinaal, niets is in
de toenemende aanvoer van barok-
ke waarnemingen te dol. Wat bij
alle warrigheid van het verhaal blijft
verbazen is de exactheid van de
beelden, de degelijke en voor de
vuist weg gedemonstreerde kennis
van Vaticaans protocol en nomen-
clatuur. Brakmans eruditie en voor
een agnosticus opmerkelijke kennis
van kerkelijke zaken zijn ook in an-
dere boeken al gesignaleerd.
Als het waar is wat hij zegt van lite-
ratuur: „Een lezer moet in de tekst
kunnen verdwalen, dat is belangrij-
ker dan alleen begrijpen", dan heeft
hij een literair meesterwerk afgele-
verd. Hij heeft tevens het beeld be-
vestigd dat hij al eerder van zich zelf
gaf: geen minzame liefhebber van
mensen, een kleurrijk kankeraar:
„De meest creatieve mens is de
geërgerde, de hater. Hij put uit een
reservoir van kwetsuren."

De vadermoorders - Willem Brak-
man; uitgeverij Querido ’ 42,50
(gebonden), ’ 29,50 (ingenaaid).

P.D.

schrift Het Moment publiceerde onder de titel
'Sneeuwdoosjes' ken ik zijn fascinatie voor de
wereld buiten de werkelijkheid, de zichbare en
onzichtbare geheimen tussen schrik en verwon-
dering. Zijn onlangs verschenen verhalenbun-
del 'De grenzen van woestijnen' geeft de lezer
alle plaats om samen met Hertmans een blik in
het sneeuwdoosje te werpen, waar tegen steeds
wisselende decors acteurs en figuranten in een
fonkelend spel van visioenen vol loutering,
mystieke heiligheid en aardse genotzucht op
zoek lijken naar verlossing, een bevrijding die
Stefan Hertmans niet voor iedereenin zijn ver-
halen weglegt. Zo hoort het ook, er loopt een
constante spanning door de bundel; de afloop
pakt steeds anders uit.
Neem Bodo, de jongen uit het eerste verhaal,
dievan deene dag op de andereontdekt dat hijtorenhoge sprongen kan maken, zo onwaar-
schijnlijk hoog, dat hij met één sprong door het
splinterend glas-in-lood van de kerk het altaar
kan bereiken. Maar waarom laat Hertmans
hem aan het eind van het verhaal te pletter
slaan (in een wervelende sneeuwjacht nog wel!)
tegen de kerktoren? Is het omdat de volwassen
Bodo daarnet nog achter het WC-muurtje had

£enko est
Va" de speelgoedjes die ik als kind altijd

rn0 .erde, was een kleine glazen bol die mijn
ven : e^ °°it voor mij had meegebracht als sou-
bevv Ult de Ardennen. Draaide je hem om dan
vioe- gen z'cn lichte sneeuwvlokjes door de
stre , st°f die bij terugplaatsing langzaam neer-
Vjev e" °P de gevaarlijke rotsen. Met korte,

ekk e 8kon je een sneeustorm op-
een en en veranderde het lieflijke dorpje in
"toeid'u1' erg°ord waar de dennebomen ver-
*ove i n takken strekten onder de last van
k'ndh sneeuw- Cing daar niet ergens nog een
een Jl^ duister in, moeizaam vechtend met

" aam m de v'aBen van de wind?
erin Je ce tot tegen je oog, dankroop je
'°eid orde Je hoever weg een hongerige wolf
aanj.6 als Je moe maar voldaan bij het huisje
houe

Wam met achter het verlichte raam het sil-
rjekt Van een zorgzame moeder, de tafel ge-
vUld niet Warme chocolademelk en koekjes ge-
een J^ei stroop. Enkele seconden lang had je
ko e | ' kinderleven doorgebracht onder de
*elf " Van een gazen hemel. Je toverde er je-

ni
ccee .s Stefan Hertmans een tijd geleden alweer

intrigerend essay over literatuur in het tijd-

passages later de hunkering van de leraar die
zijn oud-leerling in een bordeel als hoer ont-
moet meteen te worden afgestraft. Als het
meisje zich voor hem uitkleedt, blijkt haar lijf
van glaste zijn, 'stralend transparant; een mis-
selijk makend helder anatomisch overzicht van
de inwendige mens ontvouwde zich levend,
warm en wriemelend, walgelijk voor mijn oog.'
Het is of de bliksem inslaat in het sneeuwdoos-
je. Even staat niets meer op zijn plaats, tuimelt
alles wat zo mooi was opgebouwd de rotswand
af in een inferno-achtige diepte. Die volkomen
onverwachte momenten zorgen ervoor dat men
dit soort verhalen niet snel vergeet. Ook omdat
Stefan Hertmans prachtig kan schrijven in een
beeldrijke taal, on-Hollands is in de beschrij-
ving van landschappen en interieurs, word je al
snel verleid en bijna bedwelmd een wereld bin-
nengeleid waarin de grenzen van lichamelijk-
heid en verval opvallend dicht naast elkaar lig-
gen. Die wereld is verbijsterend echt en hope-
loos onvatbaar, maar altijd vol opwinding.
'De wereld duizelt in de kleinste dingen.' Ste-
fan Hertman zei het al op de eerste bladzijde.
De grenzen van woestijnen - Stefan Hertmans;
Uitg. Meulenhoff/Kritak. ’ 34,50. F.B.

gemasturbeerd, wegvluchtend voor een vrouw
met een gezicht vol korsten in wie hij zijn half-
zusje van vroeger denkt te herkennen, het
meisje dat hem ooit onder een boom haar ge-
slacht had laten zien? Het lijkt erop dat Hert-
mansBodo en zijn halfzus waarschuwt als het al
te laat is. Aardse genotzucht en hemelse zalig-
heid mogen nu eenmaal niet samen. De schrij-
ver rekent af met Bodo door hem in zijn laatste
sprong de arduinen spuwer (de duivel) van de
kerktoren te latenraken in 'een lichtflits waarin
woestijnen van ascese gloeiden; iets kraakte
oorverdovend als een instortende nokbalk en
zweeg toen in het geluidloos dwarrelen van
vlokken om hem heen.' De wereld valt stil,
Bodo wordt begraven bedolven onder het neer-
stortende puin van de kerkruïne. Het heeft veel
weg, deze straf, van de prelcen over hel en ver-
doemenis die de kerk jarenlang, tot in de
jeugdjarenvan Hertmans toe, afriep over een-
ieder die het pad van genot en sex bewandelde
of ook maar dreigde in te slaan. Op meerdere
plaatsen in deze verhalenbundel gaat het al niet
anders. Waar de schrijver in het titelverhaal
zijn fascinatie voor de menselijke huid uit-
spreekt ('De huid, het oppervlak - het is het
diepste geheim van de mens') blijkt een aantal
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Het is een Rushdie
Jeugdherinneringen
van Van Schendel
Er valt een hausse op het gebied van
biografieën te constateren, klaagde
Willem Brakman nog onlangs in
een interview. In een eerdere gene-
ratie schrijvers is dezelfdeopvatting
te vinden. Ook Arthur van Schen-
del meende dat het werk van een
schrijver belangrijker was dan diens
leven en hij was afkerig van belang-
stellingvoor zijn persoon. Zodat de
letterkundige s Gravesande enkele
jarenna de dood van de schrijver in
1946 moest vaststellen: „Van geen
Nederlandschen schrijver zijn zo
weinig levensbijzonderheden be-
kend als van Van Schendel". Ook
van onze schooltijd herinneren wij
ons, ofschoon aandachtig lezer van
Angiolino en de Lente en Hèt Fre-
gatschip Johanna Maria, dat het li-
teratuur-onderwijs ons van hem
geen uitvoeriger beeld bijbracht
dan dat van een pijprokende pa-
triarch, temidden van zijn familie
op het strand gezeten, gebonden
aan werkuren als een ambtenaar.
Ofschoon het hoogtepunt van de
belangstelling voor hetoeuvre van
van Schendel - 25 romans, 5 novel-
len, 11 verhalenbundels, 1 toneel-
stuk en nog het een en ander - ver-
moedelijk in een nostalgisch verle-
den ligt, vertrouwt uitgeverij Meu-
lenhoff met de uitgave van het ver-
zameld werk in paperback op een
revival. Er is inmiddels een biogra-
fische studie over van Schendel van
Ch.Vergeer- en de indruk heeft in-
middels postgevat dat zijn leven en
schrijverschap allerminst zo burger-
lijk en regelmatig waren als wellicht
werd aangenomen. Hij leefde zel-
den meer dan een jaar op dezelfde
plaats. In zijn jeugd ligt misschien -
zoals vaak - de verklaring van die
gang van zaken.
Arthur van Schendel werd in 1874
in Batavia geboren en kwam als zes-
jarigenaar Nederland. Hij had toen
al een reis heen en weer achter de
rug. Kort na terugkomst in patria
werd zijn vader in Haarlem met mi-
litaire eer begraven - waarmee voor
de achterblijvers een soort bestaan
begon dat in de 19de eeuw mis-
schien niet zeldzaam was, maar on-
voorstelbaar lijkt anno 1989.

De nieuwe gegevens stammen uit
de memoires van Van Schendel,
ooit op verzoek van zijn kinderen
opgeschreven als familiedocument.
Het is in de kast gebleven van 1939
tot heden. Zoals dat met documen-
ten gaat: zij nemen met de tijd in

waarde toe - ook omdat zij verhel-
derend kunnen zijn voor andere za-
ken dan waarvoor zij zijn bedoeld.
Nu iedere lezer het lezen kan, moet
het eerste wat hem frappeert de
hoeveelheid zijn van de beelden,
details en anecdotes die de destijds
65-jarige schrijver zich vanaf zijn
vroege jarente binnen wist te bren-
gen. Het verhaal gaat voort tot de
tijd van zijn eerste publicaties.
Voor de familiehistorie voegt hij
wat genealogische beschouwingen
toe en andere gegevens over een
wijdvertakte Nederlandse en Indi-
sche sibbe.
Wat vervolgens treft is dat het door-
lopende relaas, ofschoon niet als li-
terair geschrift bedoeld, voortgaat
in de bedaarde heldere stijl die van
zijn andere werk bekend is. Niet al-
leen op de afwisseling en de merk-
waardigheid van de gebeurtenissen
berust de lezenswaardigheid: ook
op het boeiende van de verteltrant,
waarin een spoor van humor niet
ontbreekt.

Terwijl er geen klacht geuit wordt
verschijnt het beeld van een armoe-
dige, rusteloze en eenzame jeugd,
met weinig contacten die langer du-
ren dan het verblijf op een van de
vele adressen die de bevolkingsre-
gisters vermelden. „Laat ik dus
maar dalijk zeggen, dat ik tussen
mijn achtste en mijn twintigste jaar
in ruim vijftig huizen onderdak heb
gevonden, want wonen was het
soms niet te noemen". Zijn de feite-
lijkheden schrijnend - ze worden
met afstandelijkheid beschreven.
Misschien zijn ze destijds ook niet
zo ervaren: „Ik geloofniet dat ik het
erg vond - ik liep veel door en bui-
ten de stad en leefde niet in de wer-
kelijkheid".
Het besluit om deze herinneringen
in druk te laten verschijnen moet
worden gewaardeerd. De jeugdvan
van Schendel is van belang voor de
letterkunde. Maar haar beschrij-
ving ookvoor de kennis van de laat-
ste decennia van de negentiende
eeuw en van het leven in die tijd in
de volksbuurten van steden als Am-
sterdam. Behalve met fotos uit het
familiealbum is het boek gedocu-
menteerd met foto's van die stad
van Jacob Olie uit omstreeks 1890.

Jeugdherinneringen- Arthur van
Schendel; Uitgeverij Meulenhof

’ 29,50.
P.D.
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HÜtebuko
SITTARD EINDHOVEN
Tebuko Service B.V. is een werkmaatschappij van de Tebuko Groep,
die over een 40-jarige ervaring beschikt in de engineering, levering
en montage van technische installaties voor de beheersing van het
binnenklimaat in industriële gebouwenalsmede in utiliteits- en
woningbouw.

In verband met uitbreidingvan onze werkzaamheden zoeken
wij

servicemonteur
onderhoudsmonteur
c.v.-monteurs

Funktie-informatie:
i Het zelfstandig uitvoeren van onderhoud aan alle

voorkomende technische installaties op het gebied van
centrale verwarming en luchtbehandeling.

i Funktie-eisen:
Kennis van en ervaring in bovengenoemde werkzaamheden.
Afgesloten opleiding service-monteur èn/of
onderhoudsmonteur strekt tot aanbeveling.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring nader overeen te ' 'komen.

Wij bieden u interessant en afwisselend werk in een
dynamisch bedrijf. Belangstellenden kunnen zich schriftelijk
of telefonisch melden bij Tebuko Service 8.V., Gasthuisstraat
IS, 6136 KS Sittard, tel. 04490-15885, t.a.v. dhr. F. Kengen, die

238838 tevens gaarne bereid is tot het geven van meer informatie.

1 I

SIS \m diaconessenhuis eindhoven
Het Diaconessenhuis Eindhoven is een algemeen ziekenhuis met een
protestants-christelijke signatuur, waarin 17 specialismen zijn
ondergebracht.

Het heeft een capaciteit van 365 bedden. Er werken ca. 750
personeelsleden.

Voor onze gemoderniseerde kinderafdeling zoeken wij

A-verpleegkundigen (m/v)
met kinderaantekening

in zowel part-time (50% en 80%) als full-time dienstverband.

De afdeling bestaat uit 25 bedden, 4 boxen en 6 couveuses.
Op deze afdeling zijn vrijwel alle specialismen vertegenwoordigd.

Wij hanteren het rooming-in-systeem.

Het team bestaat uit 22 medewerkenden. Wij bieden een gezellige
werksfeer, een goed geoutilleerde afdeling en afwisselendwerk.
Wij vragen:

- diploma A-verpleegkundige of HBO-V;- kinderaantekening;- ruime belangstellingvoor het specialisme.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-ziekenhuiswezen.

Inlichtingen omtrent deze functies worden gaarne verstrekt door het
hoofd kliniek, dhr. H. v.d. Velden, tel. 040-335345.
Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitaties richten aan de
afdeling personeelszaken van het Diaconessenhuis, postbus 90052,
5600 PD Eindhoven. 2384a0

1 1 I 1

E3enninq alub.v.
Postbus 21023
6369 ZG Simpelveld, Waalbroek 5
Telefoon 045-442022

Wij zijn een aluminium verwerkend bedrijf. Wij
produceren en monteren aluminium ramen, deuren, puien
en komplete gevelkonstrukties.
Wij zoeken wegens uitbreiding van onze aktiviteiten op
korte termijn een

WERKVOORBEREIDER PROJECTBEGELEIDER M/V
Kandidaten dienen over ruime ervaring te beschikken en
geheel zelfstandig te kunnen werken.
Opleiding:
bij voorkeur HTS Bouwkunde, echter minimaal MTS
Bouwkunde.
I.v.m. besprekingen met architekten en opdrachtgevers,
dienen zij tevens over goede kontaktuele eigenschappen'
te beschikken. Zonder aan bovengenoemde voorwaarden
te voldoen, is het onnodig te reageren.

MONTAGE MEDEWERKERS/MONTAGE VOORMAN
Onze montage medewerkers dienen over ruime ervaring
in het stellen en afmonteren van aluminium elementen en
gevels te beschikken.
Van een montage voorman wordt verwacht, dat hij
zelfstandig, in samenwerking met de project-begeleider
een werk kan uitvoeren.
Daarbij dient hij overleg te plegen met uitvoerders en
opzichters.
Wij voeren projecten uit in geheel Nederland.
Sollicitaties schriftelijk binnen 14 dagen aan bovenstaand
adres. -

—————————^_^^^__^^___^__^^^^__^^^^^^_^__ 238849

■ wmÊwmmmmmmmmWwwmm
De Eerste ■ ■■ |^^
Nederlandse Cement WW^mmm* I AWLWW^^m^ I
Industrie (ENCI) N.V. J l^k I I
is een belangrijke I^^L I mjM

van I Ide Nederlandse I mm I
De I Ikernactiviteiten van \^^ I

de ENCI-groep zijn
de produktie en \ / F" /""> "ff"verkoopvan W f-H |»-l f
respectievelijk w ■ K^K l
cement en
betonmortel.
Daarnaast heeft de
ENCI-groep een
aantal deelnemingen
in aanverwante
activiteiten. Bij de
ENCI-groep zijn in
totaal circa 1500
personen werkzaam. In 1991 ontstaat in de vestiging Maastricht de vacature

(m/v) van
De Activiteit
Cement, waarvan de . _

M' t -hoofdzetel gevestigd HAAjH
is in Maastricht, ' ■^V/IVi

cemintfaNb^annm technische DienstRozenburg,
Urnuiden en (TU-ir. Werktuigbouw)
Maastricht. In de
vestiging
Maastricht, die in De afdeling
internationaal De afdeling is verantwoordelijk voor een goede staat van
verband tot de onderhoud van de fabrieksinstallaties en bestaat
toonaangevende momenteel uit ruim 200 medewerkers. Sub-afdelingen zijn:
cementproducenten Mechanisch Onderhoud, Mechanische Werkplaatsen,
kan worden Elektrisch en Meettechnisch Onderhoud, Bouwkundig
gerekend, staat een Onderhoud, Werkvoorbereiding en Nieuwe Installaties.
omvangrijk
investerings- _
programma op Taken
stapel. Het hoofd van dienst is belast met de algehele leiding van

de afdeling. Hij rapporteert aan de directeur van de
vestiging in Maastricht en is lid van het managementteam.
In de opleidingsperiode zijn uitgebreide stages voorzien in
o.m. de afdelingen Technische Studies en Produktie.

Functie-eisen
- Opleiding TU-ingenieur werktuigbouw.- Leertijd bij voorkeur tussen 30 en 40 jaar.- Enige jaren ervaring in een onderhouds- en/of

montage-afdeling- Uitstekende management-kwaliteiten.

Nadere informatie
Nadere informatie over deze vacature is te verkrijgen bij ir.
J. Mommers, Hoofd van de afdeling Technische Dienst, tel.
43-297400. Belangstellenden worden uitgenodigd hun
sollicitatie uiterlijk 2 weken na verschijningsdatum te richten
aan drs. E.C. van Strien, Hoofd afdeling Personeel &
Organisatie, ENCI Nederland 8.V., Postbus 1, 6200 AA
Maastricht. Tot de sollicitatieprocedure behoren een

mw psychologisch en medisch onderzoek.

m\ ■ i I O W Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) N.V.
mAW Lage Kanaaldijk 115, 6212 NA Maastricht

Postbus 1, 6200 AA Maastricht,
m^WmWmmr tel. 043-297777

ZOEKEN:
H ENTHOUSIASTE \M

MEDEWERKERS

Entre Computer Center Heerlen is een Qalpc accktant Arlmvooraanstaand automatiseringsbedrijf in Uflica ddSIMdlIl/HUIII.
Limburg. Het levert uitsluitend professionele (het visitekaartje van de zaak.)
systemen voor zakelijke gebruikers en werkt U heeft het eerste contact met de klant in
volgens het totale-oplossingsconcept, dat wil het Center. Mailings,
zeggen: tele-marketingsactiviteiten, de administratie- advisering en de telefoon worden door u verzorgd. U- levering van ht totale bent commercieel, representatief en heeft

automatiseringspakket goede contactuele eigenschappen. Kennis- opleiding van gebruikers van tekstverwerking en administratie is een- volledige en continue service en pré.
ondersteuning.

Voor direct zoeken wij de volgende mmmmmmmmmmmmaenthousiaste en capabele medewerkers: I
Sales Consultants automatisering
(resultaatgerichte adviseurs en autoriteiten
in het verkoopvak.)
U bent commercieel ingesteld en heeft
ervaring of affiniteit met
micro-computer-systemen. De EBSuifli
automatiseringsproblematiek van het
midden- en kleinbedrijf staat u na aan het
hart en u draagt oplossingen aan. PefSOnal
Bovendien bent u in staat om op alle CorYlDUterSniveaus te onderhandelen en te verkopen.

Support engineers
(technici met hart voor hardware.)
U heeft ervaring met Personal Hoe kunt u reageren?
Computerapplicaties vanuit een technische U kunt uw brief met CV. sturen naar:
hoek. Het installeren en repareren van Entre Computer Center
micro-computersystemen behoort T.a.v. de Directie
vanzelfsprekend tot uw taak. Bovendien Akerstraat 62
bent u verantwoordelijk voor de afdeling die 6411 HC Heerlen
voor ons een belangrijke schakel vormt U kunt echter ook bellen voor een
tussen de klant en ons bedrijf. Van belang oriënterend gesprek; vraagt u dan naar de
daarbij is dat u in staat bent deze afdeling heer J..Extra of de heer J. Saris. Telefoon:
commercieel te ontwikkelen. 045-718815.

Betonwarenfabriek
Urmond B.V. te Bom
Voor onze fabriek van onder andere betonstraatstenen
zoeken wij op korte termijn een

assistent-prduktieleider
ter ondersteuning van de huidige bezetting.
Onze gedachten gaan uit naar iemand op MTS-niveau.
Leeftijd: ca. 25 jaar.

Sollicitaties te richten aan de direktie onder vermelding
van referentienr. 8901. Gelieve dit nummer tevens op de
envelop te vermelden.
Adres: Halve Maanweg 10, Postbus 97, 6120 AB Bom.

Tevens zoeken wij een

administratief medewerk(st)er
Voor deze doorgroeifunctie op korte termijn zoeken wij
iemand met:

- VWO-opleiding, bij voorkeur met economie-ll in pakket
- leeftijd: ca. 23 jaar
- ervaring niet persé noodzakelijk
- de bereidheid om vakgerichte cursussen te gaan

volgen.

Sollicitaties te richten aan de direktie onder vermelding
van referentienr. 8902. Gelieve dit nummer tevens op de
envelop te vermelden. Adres: Halve Maanweg 10,
Postbus 97, 6120 AB Bom.

23881^
; >

""3Kuf STICHTING
U I ■ SCHOOLPEDAGOGISCH CENTRUM
EIBL3 WESTELIJKE MIJNSTREEK ca.

vraagt met spoed een
t

psychologisch assistent(e)
(part-time)

De taak:

" individueel psychologisch/didaktischonderzoek van kinderen met
leer- en/of gedragsproblemen in het basisonderwijs uitvoeren;

" observeren van kinderenen deverslaglegging hiervan;

" administratief verwerken van gegevens.

Vereist:

" VWO/HAVO-niveau met relevante ervaring of HBOtoegespitst op
het werkterrein b.v.: Academie Mens-Arbeid, PABO, diplomaNIP 1
en/of 2;

" bereidheid de NIP-opleiding te volgen;

" bereidheid in teamverband dewerkzaamheden uit te voeren;

" de beschikkingovereigenvervoer in verband met scholenbezoek.

Geboden wordt:
Een salaris dat afhankelijk is van leeftijd, ervaring en bevoegdheid.
(R.P.8.0.)

Inlichtingen:
Over defunktie worden inlichtingenverstrekt door de heer
drs. F. van Cruchten, telefoon (04490) 1 87 87, toestel 10, of door de
heer drs. G. Pruyser, toestel 28.

Sollicitaties:
Schriftelijke sollicitaties, binnen 7 dagen naverschijnen van ditblad,
aan hetbestuur van de Stichting SchoolpedagogischCentrum W.M.,
Deken Tijssenstraat 2,6131 GC Sittard.
Wilt u bij uw sollicitatiehet nr. 52.89.A. vermelden?

HARCROS CHEMICALS 8.V., Haagen House, een midd«
grote onderneming te Roermond, produceert stearaten
stabilisatoren onder meer ten behoeve van de P.V.C-.
rubber- en papierindustrie.

Ter versterking van onzeKwaliteitsdienst vragen wij een

medewerk(st)er
kwaliteitsdienst

De betreffende medewerk(st)er zal, na een ruime inwer^periode binnen deproduktieafdeling, belastworden me
volgende taken:
- Controleren op uitvoering van produktieprocessen

overeenkomstigrecepturen en overige voorschriften-
- Adviseren over en meewerken aan deverbetering va

bestaande processen. ,
- Adviseren over en meewerken aan het introduceren

nieuwe processen. fl- Trouble Shooting m.b.t. de mechanische aspecten v

deproduktieprocessen.

Vereist:
- Opleiding: H.T.S.-chemische technologie of daaraan

gelijkwaardig.
- Ervaring in soortgelijkewerkzaamheden strekt tot

aanbeveling.
- Leeftijd tot ca. 35 jaar.

Een psychologisch onderzoekkan tot deselectieproce
behoren.

Indien u belangstelling hebtvoor dezefunctieverzoeken
wij u uw schriftelijke sollicitatie te richten aan deafdeling

■-Wh Personeelszaken t.a.v. de heer J.Köhlen, Molenweg "<4|l 6041 KV ROERMOND.

"" Telefoon: 04750 - 91777.

HARCROS Harcros Chemicah B- 1
CHEMICAL GROUP Haagen House

'.Limburgs Dagblad



Van Rey: als je wordt beoordeeld op
je uiterlijk dan kan ik wel inpakken

ander
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Gouden
koets

ten haken op de voorkeurscampag-
ne die voor mij is gevoerd. Maar ze
vonden het blijkbaar wel goed
z0..."

Het komt nog eens zover dat Jos van
Rey de WD de rug toekeert.

„Dat geloof jezelf toch niet. Ik ben
VVDer in hart en nieren. Het ver-
kiezingsprogramma van de de VVD
is het beste dat er is. Daarom maak
ik me ook zon zorgen over het ver-
val van de partij. Daarom ook pleit
ik voor een reorganisatie. De VVD.
moet weer een gezonde partij wor-
den die elke vier jaar weer goed is
voor minimaal 27 zetels. Inderdaad,
het zijn er ooit 36 geweest, maar
daarzat veel lucht bij. Toen kon het
even niet stuk. Nee, voor 27 zetels
teken ik."

Al toekomstplannen voor het geval
een Tweede Kamerzetel definitief
onbereikbaar blijkt?

„Ik weet het nog niet precies. Ik ga
binnenkort eerst maar eens met va-
kantie. Dat is er de laatste jarenbij
ingeschoten. Meedoen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen in Roer-
mond? Ach, ik heb al jaren in de ge-
meenteraad gezeten. Ik betwijfel of
ik daar weer aan moet beginnen.
Provinciale Staten lijkt me dan inte-
ressanter. Want in Limburg is nog
genoeg werk te verzetten. Maar ik
ben er nog niet uit."

Die voorkeurscampagne moet trou-
wens een aardige cent hebben ge-

„Zeker weten. Wat denk je dat het
huren van een vliegtuigje kost? Re-
ken maar gauw op vijfhonderd gul-
den per uur. Maar als je bedoelt -
en dat zal wel - dat ik een kapitaal
in de campagne heb gestoken, dan
moet ik je teleurstellen. Ik heb niet
meer geld uitgegeven dan bij de vo-
rige campagne. Een paar adverten-
ties, dan heb je het gehad. De rest is
betaald door de actiegroep en sym-
pathisanten. Ik zou trouwens wel
eens willen weten wie die stunt met
die vliegtuigjes heeft uitgehaald.
Dat was een complete verrassing.
Maar ik kom er nog wel achter wie
dat is geweest. Al moet ik inbreken
bij het verhuurbureau."

Vraag tot slot: hoe hard rij je tegen-
woordig??
„Niet harder dan honderdtwintig.
Al sinds mei." Van Rey kijkt erbij
alsof hij het meent.

frank seuntjens

" Jos van
Rey geeft
de moed
nog niet
op.

" WÊ eet je wat

Jervelend is? In Nederlandraa|t het niet meer om de
Verkiezingsprogramma's, maar
°m de uitstraling. Een paar'tegen geleden zei nog iemand
'egen me: ik heb op
K°senmöller van Groen Links
êestemd, want die vent ziet er
?°ed uit. Dan houdt het op. Als'e >n de politiek wordt
geoordeeld op je uiterlijk, dan
Ka« ik wel inpakken.'

heb ik nog bijna veertienduizend
stemmen gekregen. Dat is 23 pro-
cent van alle stemmen die in Lim-
burg op de VVD zijn uitgebracht.
In verhouding zijn dat er veel meer
dan René van der Linden er heeft
verzameld. Kijk maar eens hoeveel
mensen er in Limburg op het CDA
hebben gestemd. Bij de vorige ver-
kiezingen heb ik 7000 stemmen ge-
haald. Als dat er nu minder waren
geweest, dan had ik daaruit mijn
conclusies getrokken. Dat zou een
afstraffing zijn geweest, dan was ik
meteen uit de politiek gestapt. Nu is
het bewijs geleverd dat men in mij
gelooft en dat is een stimulans om
door te gaan. En om nog even terug
te komen op Van der Linden: onbe-
grijpelijk dat die man zoveel stem-
men heeft gekregen. Hij voert in de
Tweede Kamer geen flikker uit."

Toch moetje teleurgesteld zijn. In de
WD bijvoorbeeld...

„Dat ben ik ook. Ik vind dat de
VVD mij voor dat interview on-
evenredig zwaar gestraft heeft. Dat
zou je van liberalen eigenlijk niet
mogen verwachten. Als iedereen
die wel eens harder rijdt dan 120 op
de VVD zou hebben gestemd, dan
hadden we 98 zetels gehaald. Maar
ik denk dat het niet alleen het inter-
view is geweest. Ik ga in den lande
door voor een Nijpeliaan, al weet ik
niet wat dat is. Ik kan het heel goed
met Ed Nijpels vinden, beschouw
hem zelfs ais een persoonlijke
vriend. En je weet dat niet iedere
VVDer Ed Nijpels een warm hart
toedraagt. Ook speelt waarschijn-
lijk mee dat ik te boek sta als een
brutale vlegel. Als vice-voorzitter
van de bouwenquête werd me vaak
verweten dat ik een te grote mond
opzette. Maar ik ben niet brutaal, ik
zeg gewoon wat ik denk en dat mag
kennelijk niet."

Niet echt een homogeen clubje, de
WD. Komt er aan al dat gedonder
ooit nog eens een einde?

„Jawel, maar dan is het wel de
hoogste tijd dat er binnen de VVD
eens een pittige discussie op gang
komt. De VVD wordt niet profes-
sioneel geleid. Het is allemaal vrij-
willigerswerk. Er zou een partijbu-
reau moeten komen met een echte
manager aan het hoofd. De VVD
heeft de verkiezingscampagne ook
niet goed aangepakt. Meteen na de
val van het kabinet had aan de kie-
zer moeten worden uitgelegd waar-
om afschaffing van het reiskosten-

*°ermondenaar Jos van Rey (44)e»t zijn gevoel voor humor niet
erloren, hoewel hij de laatste
"fanden weinig reden tot lachen
bef 1 hebben gehad. De feiten zijn

kend: het begon allemaal in mei
et een interview waarin Van ReyRechtte wel eens 160 kilometerr r uur te rijden. Binnen de VVD -ellJk toch niet zo liberaal - viel

b
at bijzonder slecht. Van Rey werd
straft met een onverkiesbareaats. Pogingen om via voorkeur-

alsnog een Tweede Ka-
de r:2ete' 'n de wacht te slepen, faal-
f.Ji- Daar konden ook een actieco-

t . dat een grootscheepse adver-«ecampagne op touw zette en
esk

BroepJe r'Jke supporters dat een
luKader reclamevliegtuigjes de

entcnt instuurde, niets aan verande-ren,

aar Van Rey heeft de moed niet
heflgeVen- De kans dat de VVD in. kabinet terecht komt, is volgens. m nog niet verkeken. „Dan krijg

toch nog een zetel, dan zit ik nu
|*oon in de wachtkamer." Van
Ie\ l zi Jn bureau °P het Bin-
qT101 daarom nog niet ontruimd.°k de huur van zijn flat in de resi-

heeft hij niet opgezegd. Ster-, ', ?°B. hij is vastbesloten dat op-
{e«je aan te houden, zelfs als hetj,est niet doorgaat. „Als ik geen

amerlid word, dan blijf ik als om-
in rf man de belangen van Limburg
nu aag. verc,edigen. Zo zit ik

eenmaal in elkaar, dat kan ik"'et laten."

0s van Rey is geen
*ebroken man..?

U aarom zou ik gebroken moeten
)n- Dat moet je me eens uitleg-

Von- Het was onmogelijk om via
t orkeurstemmen een Kamerzetel. behalen. Dat wist ik vanaf het be-
Ln- Daarvoor is de achterban vane VVD in Limburg te klein. Toch

partijvoorzitter, FS). Die man zou
moeten stoppen. Als de omzet van
een bedrijf daalt, dan heeft dat aan
de top toch ook persoonlijke conse-
quenties..."
Over de VVD-Limburg ben je ook
niet echt tevreden.

„Nee, ook de VVD-Limburg heeft
fouten gemaakt. Dat Frans Breu-
kers, de voorzitter, zich niet inzet
voor de partij, hoor je me niet zeg-
gen. Maar taktisch gezien heeft hij

het niet slim gespeeld. Hij had nooit
op twee paarden moeten wedden.
Hij heeft geprobeerd zowel voor
Nellie Verbugt als voor mij een
hoge plaats op de kieslijst te versie-
ren. Hij had zich op één persoon
moeten richten. Vandaar dat ik ook
verschillende keren heb aangebo-
den me terug te trekken om voor
een Limburgse kandidaat een hoge
plaats te krijgen. Nu zijn we allebei
Jaag op de lijst terecht gekomen.
Ook had de VVD-Limburg in moe-

forfait voor de VVD onaanvaard-
baar was. Want het gaat de burger
geld kosten. Nu is dat nu pas vlak
voor de verkiezingen gedaan en
toen was het te laat. Als ik in de
schoenen van Voorhoeve had ge-
staan, had ik het wel geweten. Dan
zou ik daags na de verkiezingen
hebben gezegd: jongens, ik word
weer gewoon woordvoerder buiten-
lands beleid. Neem maar een ande-
re fractievoorzitter. En hetzelfde
geldt eigenlijk voor Ginjaar (VVD-

Ploeteren
voor een

feestje

De Rijkspolitie is op zoek naar
sponsors met veel geld die het

mogelijk moeten maken op
Prinsjesdag de zeventig paarden

van het ere-escorte toch door Den
Haag te kunnen laten rijden.

Het begin van het einde.

De commercie gaat zich ook van
deze nationale feestdag meester

maken. Waar dat toe kan leiden
laat zich gemakkelijk schilderen.

Derde dinsdag in september, Lange
Voorhout in Den Haag, omstreeks

twaalf uur.

Koningin Beatrix (gekleed door
SuperConfex en een hoedje van

Maison de Bonneterie) verlaat
samen met prins Claus (in Van Gils
gestoken en schoenen van de Bata)

het koninklijk paleis.

Vriendelijk wuivend
(handschoentje van de Hema) naar
het publiek bestijgen zij de gouden

koets (dank zij Ceta Bever
Buitenbeits weer fris in de verf).

In hun gevolg de kroonprins (trui
van Mcxx, broek van Adidas,

schoenen van Nike), prinses
Margriet (gewoon C&Atje) en een

serie hofdames (allemaal Kien
gekleed).

Het escorte van de Rijkspolitie
(met petjes van Albert Heijn) zet

zich in beweging. De palfreniers
(Zeeman zorgde voor de kleding)

zetten de paarden en koetsen in
beweging. De stoet trekt door het
feestelijke en zonnige Den Haag.

Terwille van de sponsors wordt
afgeweken van de normale route.

Niet langs de Hofvijver, maar langs
de Bijenkorf, door het

winkelcentrum, langs V en D en
Xenos en even een korte stop bij de
ABN-bank om snel wat geld uit de

automaat te halen.

Via het kleine poortje arriveert de
koninklijke stoet tenslotte toch op

het Binnenhof. Voor de Ridderzaal
staat de kapel van de KLM

(Koninklijke Lucht Macht) een
vrolijk deuntje te blazen. De

koningin brengt de gebruikelijke
groet aan het vaandel (een stofje

van Laura Ashley) en betreedt de
trappen naar de Ridderzaal. De

firma Hago is voor het oog van de
camera's nog nadrukkelijk

aanwezig om de laatste pluisjes van
de statige zetels te verwijderen.

Nadat alle aanwezigen getrakteerd
zijn op een kopje koffie HAG en

een koekje van Verkade mept een
van de kamerheren van de koningin

met de eerbiedwaardige zilveren
staf op de grond en maant om stilte.

Hare Majesteit neemt de
Troonrede uit de map (papier

gesponsord door de KNP) en leest
te tekst (Nashua zorgde voor

haarscherpe kopieën) met haar
welluidende stem krachtig voor:

„Leden der Staten Generaal..."

Sponsors voor de paarden van de
politie. Wat een land, wat een land.
Nederlandse investeerders hebben
miljarden belegd in de Verenigde

Staten. Wij staan internationaal
geboekstaafd als een van de rijkste

landen met een redelijk hoge
welvaart. De wegen zijn verstopt

met alle nieuwe, dure en glanzende
automobielen. We gaan massaal op
vakantie aan zuidelijke stranden en

naar exotische oorden.

Maar een paar duizend gulden voor
het historische escorte van de

Gouden Koets op Prinsjesdag, dat
kan er niet meer vanaf. Daar

moeten we sponsors voor zoeken.
Daar moet voor gebedeld worden.

We moeten ons schamen.

martin huppertz

# Daan
Kerssemakers... veel
aan
hotelschool
gehad...

Foto:
WIDDERS-

HOVEN

hoofd te borrelen. Het is het beken-
de verhaal, maar Limburg ligt ook
centraal in Europa. Er zijn diverse
ontwikkelingen die leiden tot meer
behoefte aan dienstverlening. Bo-
vendien, de restaurants en de hotels
in Maastricht hebben een zeer
hoogstaand kwaliteitsniveau ten op-
zichte van de rest van Nederland,"
legt de uit Helmond afkomstige
Kerssemakers zijn voorkeur voor
de Limburgse hoofdstad uit.
Hij zag de nieuwe tendens al toen
hij nog op de hotelschoolzat. High-
tech bedrijven vestigden zich in
Maastricht, evenals instituten met
een internationale uitstraling.

de uitbreiding van de Luchthaven
Maastricht van harte ondersteunt.
Aan dit lidmaatschap hield hij de
opdracht voor de organisatie van
een symposium over. Een sympo-
sium dat niet slechts tot doel heeft
te discussiëren over de luchtvaart,
maar ook om het bedrijfsleven wat
dichter bij de luchthaven te bren-
gen. De hoop is erop gevestigd dat
de Limburgse ondernemer voor za-
kenreizen meer gebruik van de
Limburgse luchthaven gaat maken.

een commercieel beleidsplan voor
MVV, zeg maar een plan waarin
staat hoe met sponsorswordt omge-
sprongen. „Een aardige opdracht,"
noemt Kerssemakers het, „want
dan sta jeweer tussen het bedrijfs-
leven in." In de hoop uiteraard dat
daar weer nieuw werk uit voort-
vloeit.

han brinkman

Karakter
Maar dat betekent niet dat de stad
te hard van stapel moet lopen.
Maastricht is niet weggelegd voor
de grote congressen, is de overtui-
ging van Kerssemakers. „We moe-
ten ervoor waken dat het MECC
niet in dezelfde situatie als de RAI
terechtkomt. De hotelcapaciteit is
ook niet voldoende voor mammoet-
congressen. Dan moeten de deelne-
mers uitwijken naar Valkenburg,
Heerlen, Luik en Aken," aldus de
jonge ondernemer.
Hij redeneert verder: „Het karakter
van Maastricht moet ook bewaard
blijven. Het is er gezellig, maar niet
te druk. De criminaliteit is laag. Dat
zijn positieve items voor Maastricht
als congresstad. Het MECC is ook
niet gebouwd voor het massale.
Topmensen voelen zich er dan ook
uitstekend thuis. Zeker als vaker
duizenden congresgangers komen,
zullen ze dat gevoel niet hebben."

tricht. De school is natuurlijk wel
op de horecabanche gericht, maar
levert al langer studenten af voor
andere bedrijfstakken. Kerssema-
kers: „Het is eigenlijk een manage-
mentopleiding, met een breed pak-
ket. De studenten komen ook el-
ders terecht, in de gezondheidszorg,
bij banken etcetera."

Een laatste opdracht die Turnkey
Events kreeg was het maken van

Daan Kerssemakers moet het bij de
uitvoering van de opdrachten heb-
ben van de relatief korte tijd dat hij
in de horecabranche zat. Na dét'ho-gere hotelschool in Maastricht, die
hij in 1987 afmaakte, was hij bij de
Briketterie in Helmond banqueting
manager: de man die de zalen ex-
ploiteert. „Je hebt de opleidingach-
ter de rug en dan begint het in je

Borrelen Aan 'incentive campagnes' heeft
Kerssemakers,. mede omdat hij al-
leen werkt, nog niet veel kunnen
doen. Maar in de toekomst zal het
er zeker van komen, stelt hij. Be-
drijven zien kennelijk steeds meer
het nut in van het geven van extra
prikkels aan werknemers. „Het
hoeft met zon bedrijf niet slecht te
gaan," aldus Kerssemakers.
Hij toont zich in dit verband inge-
nomen met de opleiding in Maas-

Prikkels
Tot nu toe bleven de opdrachten
beperkt tot feestjes en congressen

Limburgs dagblad t vrijuit

J^ls de basisdoelstellingen
£>aar goed geformuleerd
Pin, daar is alles uit af teeiden. We besteden daar,rg veel tijd aan. Daarna is

?* een kwestie van
uitvoeren. Niet dat het een

is. Zeker,let > de basisdoelstellingenJJJn altijd anders. Maar
"s als je die goed op
JaPier hebt, kun jesnel tot
«ctie overgaan."

&ak r
l mer om een gewichtige

ne. . e gaan, en voor de spreker is
ma. at wellicht ook: Daan Kersse-
tnerers' oprichter en enige werkne-
trjc. Va" Turnkey Events in Maas-
reg- " "et vorig jaarin het handels-
ticht " in8eschreven bureautje
jes Zlch op drie activiteiten: feest-
b,ie °0r hedrijven (openingen, ju-
c0na' Pr°duktpresentaties etc),
bjie ,fsen en andere soortgelijke
ve e

enk°msten en tenslotte incenti-
h et speciale acties om
ten SOneel - extra -te motive-
Het ■k entUltbesteden van dit werk bete-
ting oor de bedrijven een ontlas-
gen5r.de groten die eigen deskundi-
Van? dlenst hebben uitgezonderd.
h°eft dar ook de naam Turnkey-Je
en a ii sleutel maar om te draaien
Waar !es ls v?or de bakker. En zo-
der» i^bJkt een markt voor een
'een b"reaus te zijn. Niet al-
Oojj J1het Zuidlimburgse, maar

Ploeteren
die KVa" getu'gen de opdrachten
in ser«rSSema'cers verwieri sinds hij
turn P'ember vorig jaar, de startda-

de we« g'ng timmeren,
sluit ar 2'Jn: de 60.000ste aan-
een n°P kabel-TV in Eindhoven,
een p^rs °neelsreisje naar Berlijn,
het.. eeclaagse jongerendag voor
con lsdom Den Bosch, een artsen-
''infk?/^ Maastricht en ('n deP'JP"Belo' /;>ü"Jar'g bestaan van een
trirk!Sche stad 20° km van Maas-
ro ectlt vandaan.
.resultaten die Daan Kerssema-
kor! behaalde, noemt hij de uit-
H st van een jaar lang ploeteren.
ten Werk datb'J kreeg 's VOOI"al bin-
Xe enaa'd via relaties. Zo meldde
vO,!-Ssemakers zich aan als lidvan de

'6 jaar opgerichte vereniging die

Voor suggesties voor deze
rubriek, schrijf naar: Lim-burgs Dagblad, redactie
economie, postbus 3100.
6401 dp heerlen: of bel 045--739263.



DE LIMBURGSE * WW
PERSONEELS OC\DS

HetSt.Laurentius Ziekenhuis te Roermond vervult een centrumfunctie
in deregto.Erzijn ruim 50specialisten en ongeveer 900personeelsleden
aan hetziekenhuisvérbonden.Na derealisatievan de nieuwbouwzal het
ziekenhuis de beschikking hebbenover ruim 450 bedden.

Deradiodiagnostische afdeling is een modem geoutilleerdeafdeling
(12 kamers) waar naast degebruikelijkeröntgenonderzoeken ook

I
echografie, angiografie{DSA}en CT wordenverricht.
Reeds een aantal jarenIshet automatiseringssysteem|RADOS)
operationeel.

De 5 radiologen en 35 medewerkers, onderwie 24radiodiagnostisch
laboranten, zoeken ter versterking een

radiodiagnostisch laborant(e)
De arbeidsvoorwaardenzijn geregeldvolgensdeCAO-Ziekenhuiswezen.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatiete
richten aan het hoofd Personeelszaken, bij wie men ook nadere
inlichtingen kan inwinnen.

St. Laurentius Ziekenhuis, Postbus 920, 6040 AX Roermond.
Telefoon (04750) 8 22 22.

St. Laurentius Ziekenhuis

De Stichting Katholiek Onderwijs Valkenburg a/d Geul e.o. roept i.v.m.
het vertrek van een huidige leerkracht voor de onder haar bestuur
staande basisschool "de Plenkert" sollicitanten op voor de functie van

GROEPSLEERKRACHT M/V
voor 163/4 uur.
Datum indienstreding: 1 november 1989.

Van de sollicitant(e) wordt verwacht, dat hij/zij
- volledig bevoegd is;- bereid is te werken in teamverband;- open staat voor onderwijsvernieuwing;- vanuit zijn/haar levensovertuiging gestalte kan geven aan het r.k.

-onderwijs;
- bereis is samen met een andere leerkracht de verantwoordelijkheid

van een groep op zich te nemen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
Dhr. J.M.M. Pinckaers, direkteur b.s. "de Plenkert".
Telefoon: 04406-13115 of 04406-13762.

Sollicitaties uiterlijk 26 september 1989 sturen naar:
Dhr. L.H.M, van Delft, voorzitter Plaatselijk Bestuur, Couberg 19a,
6301 BT Valkenburg a/d Geul.

238818

Super-bintjes vragen op korte termijn

" chauffeur-medewerker m/v
i.b.v. groot rijbewijs en chauffeursdiploma

"medewerkers m/v
die ingezet worden in het produktieproces op part-time basis.
Werkzaamheden voornamelijk in de ochtenduren.

r ’ aardappel-producten
V^L^^X Reeweg 78b6381 8Z Landgraaf. Tel. 045 " 318792

Woningvereniging
lüüJ „Sint-Mathias" Maastricht
vraagt spoedige indiensttreding van een

medewerker bedrijfsburo (m/v)
een afdeling, die belast is met het verrichten van ondersteunende
werkzaamheden op administratief-technisch gebied ten behoeve van
de technische dienst.
De funktie omvat ondermeer:- het inrichten, bijhouden en opvragen van technische gegevens t.b.v.

het archief;
- het beheer van de woning- c.g. komplexkartotheek;- het berekenen van puntentelling en 8.K.0. voor

nieuwbouwkomplexen.
Funktie-eisen;- diploma M.T.S.-bouwkunde;
- enige ervaring met P.C.-toepassingen strekt tot aanbeveling;- leeftijd: tot 26 jaar.
Arbeidsvoorwaarden:
Salariëring vindt plaats op basis van- een 36-urige werkweek- dé C.A.O. voor personeel in dienst van woningcorporaties.
Selektieprocedure:
Een medische keuring maakt deel uit van deze procedure.
Informatie:
Voor telefonische informatie kunt u terecht bij heer Chr. Vogten of de
heer H. Castro. Telefoonnummer 043-252000.
Reactie:
Uitsluitend handgeschreven sollicitaties te richten aan het Bestuur van
Woningvereniging „Sint-Mathias", Postbus 160, 6200 AD Maastricht.De inzendingstermijn sluit op 23 september 1989. 2M

VJ \J verol recycling limburg B.V.
Ankerkade 10, 6222 NM Maastricht

Chemisch afval Verol Recycling

is een jonge, groeiende onderneming, die aktiviteiten ontplooit op
het gebied van advisering, inzameling, opslag en verwerking van
chemische afvalstoffen en scheiding c.g. zuivering van
olie/slib/water-mengsels.
Centraal binnen de onderneming staat het opslagdepot.
In het team van depotpersoneel, is wegens uitbreiding, plaats voor een

aktieve depotmedewerker
Funtie-omschrijving:- laad en loswerkzaamheden van partijen chemisch afval;- assisteren van depotmedewerkers bij voorkomende

werkzaamheden;- kontrole, sortering, verwerking van chemisch afval;- toezicht en controle van verwerkingsinstallaties;
- rapportage aan chef-depot.

Funktie-eisen:- opleiding M.8.0.-chemie of gelijkwaardig;- groot gevoel voor veiligheid, hygiëene en orde;- goede kontaktuele eigenschappen;- rijbewijs B (BE);- bereidheid tot het volgen van kursussen;- bezit van E.H.8.0.-diploma is een pré;- leeftijd ca. 25 jaar.

Wi bieden een leuke en afwisselende job met een goede
honorering.

Inlichtingen kunnen worden verkregen bij de chef-depot, dhr. B.
Frusch, tel.: 043-630640, tst. 238.
Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie met CV.
schriftelijk te richten aan:
Verol Recycling Limburg B.V.
Ankerkade 10, 6222 NM Maastricht.

____^_ 238869

A.s. maandag en dinsdag starten in Limburg twee
nascholingscursussen voor onderwijsgevenden

MUZIEK IN HET
BASISONDERWIJS
Ze leiden op voor het diploma Muziek
Basisonderwijs, een begeerd bewijs van
vakbekwaamheid.
Sittard: maandag 16.30-19.45 uur
Maastricht: dinsdag 17.00-20.45 uur
Er is nog beperkt plaats.

Informatie:
Hogeschool Kath. Leerg. Sittard, tel. 04490-16732
(hr. J. Demandt)
Rijks Hogeschool Maastricht, tel. 043-479039 (hr. T.
Dijkstra).
Dr. Gehrels-Instituut, Amersfoort, tel. 033-752004

linteen
groep fj^^

Veelzijdige organisatie op het gebied van wegenbouw,
pijpleiding- en kabelwerken, hijswerken en industriële
verhuizingen.

Ons hoofdkantoor zoekt op korte termijn:

EEN AANKOMEND
LOONADMINISTRATEUR (m/v)
De loonadministratie voor onze vestigingen in
Zuid-Nederland wordt centraal gevoerd op het hoofdkantoor
te Sittard.
Kandidaten dienen na een inwerkperiode de voorkomende
werkzaamheden geheel zelfstandig te kunnen verrichten.
Een opleiding op MEAO B-A-nivo, ruime administratieve
ervaring, alsook de bereidheid tot het volgen van de
volledige cursus loonadministratie, is vereist.
Schriftelijke sollicitaties kunnen tot 1 oktober as. worden
gericht aan Wegenbouwbedrijf J. Lintzen BV, Postbus 49,
6130 AA Sittard. 238835

De Eerste Nederlandse I ICement Industrie |L I ÊÊÊf «BI I
(ENCI) N.V. is een B^^^_ H^Bk 110
belangrijke I
toeleverancier van de ■ Hkl I ■■Nederlandse TBfl I VMk JBf Ibouwmarkt. De B^^^^^^ I VJ Ikernactiviteiten van de VJ mr
ENCI-groep zijn de m m ma m*mw^ mm
produktie en verkoop -
cern; entPeenCt'eVe"ik \’ T O O f 1Tbetonmortel. V KJL \-JL V-*fDaarnaast heeft de «. 1
ENCI-groep een aantal
deelnemingen in
aanverwante
activiteiten. Bij de
ENCI-groep zijn in
totaal circa 1500
personen werkzaam.

De Activiteit Cement,
waarvan de hoofdzetel
gevestigd is in ~-,',
Maastricht, heeft in ln onze vestiging in Maastricht is in de afdeling Technische
Nederland Studies een functie vacant voor een (m/v)
cementfabrieken in
Rozenburg, Urnuiden
en Maastricht. In de _ _ " m mHH"- TU-mgenieur
toonaangevende

ESSS1 Elektrotechniek
investerings-
programma op stapel.

De afdeling
De afdeling Tehnische Studies (ca. 20 medewerkers) is o.
a. belast met de bestudering en realisering van
investeringen ten behoeve van nieuwbouw, vervanging en
modernisering. De engineering van de nieuwe installatie
wordt grotendeels aan derden uitbesteed.

Taken
De nieuwe medewerker zal de elektrische engineering van
investeringsprojecten dienen te behandelen en te
begeleiden. Moderne besturingstèchnieken spelen hierbij
een steeds grotere rol. De nieuwe medewerker rapporteert
aan het hoofd van de afdeling.

Functie-eisen
- Wij zoeken een TU-ingenieur Elektrotechniek met een

goede kennis van moderne besturingstechnieken.- Enkele jaren ervaring wordt op prijs gesteld.- Kennis van de moderne talen is voor de uitoefening van
de functie noodzakelijk.- Aan contactuele eigenschappen en '
management-kwaliteiten worden hoge eisen gesteld.

Nadere informatie
Nadere informatie over deze vacature is te verkrijgen bij ir.
G. Melis, Hoofd van de afdeling Technische Studies, tel.
043-297341. Belangstellenden worden uitgenodigd hun
sollicitatie uiterlijk 2 weken na verschijningsdatum te richten
aan drs. E.C. van Strien, Hoofd afdeling Personeel &
Organisatie, ENCI Nederland 8.V., Postbus 1, 6200 AA
Maastricht. Tot de sollicitatieprocedure behoren een

P^ psychologisch en medisch onderzoek.

II !i I H I Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) N.V..y| kL J W Lage Kanaaldijk 115, 6212 NA MaastrichtW^ Postbus 1, 6200 AA Maastricht,
tel. 043-297777

katholiek onderwijs bureau
westelijkmijnstreek w&

m
Het Onderwijsbureau vraagt voor zo spoedig mogelijk

een medewerker (m/v)
voor de afdeling salarissen/personeel

Het Katholiek Onderwijsbureau Westelijke Mijnstreek verricht diensten
op het gebied van administratie, beheer en bestuur voor katholieke
schoolbesturen (basisonderwijs, speciaal onderwijs en m.a.v.0.)
Tot de taken behoren o.a.- het verzorgen van salarisberekeningen van onderwijsgevend en

niet-onderwijsgevend personeel, gebruik makend van de
Rijkscomputer (CASO);

- Het verzorgen van bescheiden voor Belastingdienst, Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds, Bedrijfsvereniging en Ministerie.

Van de candidaten wordt verwacht dat zij:
- in het bezit zijn van een VWO-diploma;
- goede vaardigheid bezitten in mondeling en schriftelijk taalgebruik;
- beschikken over goede contactuele eigenschappen.
Bekendheid met bovengenoemde taken, alsmede kennis omtrent
automatisering strekken tot aanbeveling.
De salariëring zal, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, in
onderling overleg worden vastgesteld.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de directeur van het
bureau, mevrouw M.P.J. Kusters-van Kaam, tel. 04490-16842.
Sollicitaties gaarne binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad te
richten aan het bestuur van de stichting, Postbus 23, 6130 AA Sittard.

-^. '

é A.
kasteel Uf\=Pf^\jnsxsmsMsiKl I I

Wegens noodzakelijke uitbreiding van onze
keukenbrigade (toename evenementen) met spoed
gevraagd: " ♦

Zelfstandig werkende kok
leeftijd tot 25 jaar

gevorderde leerling koks
leerling koks
ambulante koks en kelners

Sollicitatie na telefonische afspraak met Dhr.
Moonen, 045-213976. 23#t|

SCHWARZ INTERNATIONALE TRANSPORTEN
TE JABEEK
zoekt een

CHAUFFEUR VOOR INTERNATIONAAL VERVOER
Ervaring is gewenst. iADR/VLG certificaat is een vereiste. I
Tel. 04492-2247.

MIDDELGROTE BENZINEMAATSCHAPPIJ
zoekt voor haar tankstation te Geleen een

BEHEERDER C.Q. EXPLOITANT(E)
met: * leidinggevende capaciteiten

* zakelijk en administratief inzicht
* gevoel voor serviceverlening
* goede verkoopcapaciteiten i»

Ziet u zichzelf als kandidaat voor exploitatie van een benzinestation enheeft u interesse:
sollicitatie te richten aan: Br.o.nr. GE 321, Markt 3, 6161 GE Geleen. J

De zeehondencrèche in Pieterburen geeit

zieke zeehonden een kans op overleven. En dat

is van vitaal belang voor ons totale milieu.

Zolang er nog steeds mensen afval storten

in hun leefgebied zullen wij om een storting

op ons gironummer blijven smeken.

Geef de zeehonden die laatste kans. Word

donateur van de Zeehondencrèche Pieterburen.

r — __ — -,
■ Ja, ik red een zeehondeleven! Maak mij donateur ■

enstuureenacceptgiroterwaardevanl.
I ~ INaam ;

Adres

" Postcode I
■ Plaats ■I _ I
I Zonder postzegel opsturen naar: Stichting Zeehondencrèche, I IAntwoordnummer 950, 9950 WL Pieterburen. Giro 8020. 'L. . , I I

zeehondencrèchepi eter buren
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ö ILaura Metaal B.V.
met vestigingen in Eygelshoven en Maastricht is een sterk groeiend bedrijf in de
metaalverwerkende industrie o.a. in plaatwerk, profielen, delen voor de auto-industrie, "containerbouw, kranenbouw, bermbeveiliging, beitserij etc. Het bedrijf vraagt voor de vestigingin Eygelshoven:

Planner-werkvoorbereider ««wwi*».-
Funktle-inhoud: - MTS. niveau
- het analyseren van tekeningen en " ""9e «^ringi op het gebied van

bestekken ' kontrolewerk in de metaalsektor- het opstellen van werkomschrijvingen etc. ~ leeftljd tot ± 30 jaar"
Funktle-elsen:
~ M-T.S.-VWb. niveau met enige ervaring in Voor de zet. en afkantafdeling in de
- SSffl8±,U3SIÏÏr. Produktie iS er n°9 P'aatS voor

Kwaliteitskontroleur ervaren krachten
Funktie-inhoud: ~ ~, ,-_h*t. Voor de lasafdeling is er nog ruime plaatshet verrichten van .. voorervaren

y

Kontrolewerkzaamheden bij
produktiemachines m.b.t. maatvoering, pno hcoovpkodering, aantallen etc. \s\3c. IaSScIS

Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van opleiding, ervaring en9ebleken geschiktheid.
Belangstellenden worden uitgenodigd schriftelijk of telefonisch kontakt op te nemen met LauraMetaal 8.V., afd. personeelszaken, Rimburgerweg 40, 6471 XX Eijgelshoven. Tel.: 045-351885L nestel 35. 238884

beafrl BVlaLandgraaf is een jong. dynamisch en sterk groeiend
Sufao' 1?'rum 15° "medewerkers en een jaaromzet van 125 miljoen
De af' "ekßl'iks "orden er 8000 varkens en 200runderen geslacht.
Da’ van ai> vlßes wnc" voornamelijk plaats inZuid-Nederland.
coZ?aas' wordnaar alle EEG-landen geëxporteerd. Om een
fiachekwal' ,e't ,e waarborgen, investeert Benedik niet alleen inmnes, maar vooral ingoed personeel.

Tt ,
""exp^, —~ i benedik j—

'J *°eken voor ons bedrijf op korte termijn enkele9emotiveerde

* produktiemedewerkers m/v- leeftijd van 18 t/m 30 jaar

* chauffeurs
~ enige ervaring vereist- in het bezit van het chauffeursdiploma

* heftruckchauffeur
t ~ met diploma

vrfrime telefonisch reageren van maandag t/m'laag van 9.00 uur tot 16.00 uur, telefoon°45-325000.„"Benedik & Zn. B.V. Exportslachterijl^aelzankweg 245, 6374 AC Landgraaf 23M17

]|

MACHINIST '
MINIGRAAFMACHINE
Pepels BV i.0., is ene onderneming in de GWW
sector met een aantal specialisaties diezich
kenmerken door het leveren van kwaliteitsprodukten.
Ondermeer verhuren wij minigraafmachines een
gerenommeerde wegenbouw-en cultuurtechnische
bedrijven alsmede aan chemische en andere
industrieën in onze regio.
Omdat wij beschikken over een goed machine-park
en geschoold en gemotiveerd personeel groeit het
aantal opdrachtgevers.
De man/vrouw die wij zoeken heeft derhalve naast
tenminste- enige jaren praktijkervaring bij- voorkeur het diploma Machinist GWW of is bereid

de tweejarige opleiding hiervoor in ons bedrijv te
volgen.

Sollicitaties na telefonische afspraak op ons nummer
04490-34343, u vraagt naar dhr. J. Pepels.
Rlenstraat 2-6129 JD Urmond. 238898

cursussen*^;
opleidingen k -
Praktijkdiploma informatica rES" PraktllkDlploma

rijkserkende AMBI 88 examens informatica
Avondopleidingen voor carrière in de automatisering.
Collegeplaatsen Breda-Den Bosch-Tilburg-Eindhoven-Venlo-Heerlen.
Informatie aanvragen door deze coupon ongefrankeerd op te sturen naar ECS, antwoordnummer142, 6400 AA Heerlen.

Naam:

| "^J (F' Adres:

European Computer School woonplaats:
Passage 4-6 6411 JTHeerlen Tel: Leeftijd:k^Jgttbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 '

S.G. PROOSDIJVELD
BEEK (L)

°R- BECKERSSTRAAT 138 6191 DE BEEK LB
het viof oktODer as- wordt gelegenheid geboden tot°igen van lascursussen.
Ij" e'ektrode lassen niveau 1
c ' 6lektrode lassen niveau 2
g elektrode lassen niveau 3
e m trode 'assen niveau 4
f _Y.IG/MAG lassen niveau 1

" MIG/MAG lassen niveau 2
h G/MAG lassen niveau 3

MIG/MAG lassen niveau 4
' autogeen lassen niveau 1

l! autogeen lassen niveau 2■ autogeen lassen niveau 3
' autogeen lassen niveau 4

voork
e cursist wordt verwacht dat hij de nodige

te ki,.? nnis bezit om de gekozen cursus met succes* kvr>nen volgen.

curS js,ee'name aan het examen niveau 3 moeten de
minst n'n 'let Jaarwaarin zij examen doen
bezjt v

nS 18Jaar zi'n of worden. Voor niveau 4is het
terhn-an net diploma niveau 3 in de betrokken

verplicht.
9dmi?,eldin9 elke werkdag tot 15.00 uur bij de
c "nistratie van de school.tefgelden
Voo ,e cursussen a, b, i, j: ’ 1300,-
-(v h cursussen cenk: ’ 2800,-
VOQ, °.e cursussen denl: ’ 3400,-
-voor Ür cursussen eenf: ’ 1550,-
Vqq Jf cursus g: ’ 3150,--ur de cursus h: ’ 3750,-
-tg 2c^rsusgelden dienen uiterlijk voor 1 oktober 1989
Irj JI1v°ldaan op bankrekeningnummer
rjr^01.462 t.n.v. S.G. Proosdijveld"v^e k̂ersstraat 138, 6191 De Beek LB. 230593

~-—-~lft zoefr fahogerop
9 &

| In september a.s. starren in Sittard en Maastricht weer volgende ||
opleidingen

' " Economisch administratieve opleidingen— Basiskennis boekhouden— Praktijkdiploma Boekhouden
— Moderne bedrijfsadministratie (MBA.)— Deelcertificaten SPD-Ien 11

" Dagopleidingen (Tilburg en Eindhoven)— Deelcertificaten SPD
— ModulenAvond-Hcao

" Avond HeaoTilburg, Studiesteunpunt Siiurd/Maastricht— Bedrijfseconomische richting_ Commercieel economische richting

■; Door de modulaireopzet is gelijktijdigestudie voor de Avond-
Heaoen SPD/NIMA mogelijk.

STUDIEVOORLICHTING
Wï WOENSDAG 6en 20 september in hel lesgebouw PABU

Beukenboomweg 24 te Sittard, tijd I*oo -20.00 uur.

IflS Voor nadere informatieen gratis prospectus kunt U contact
opnemen met Uw studieleider,
Dhr.F.Urselmann,telo77-510111.
Tijdens kantooruren: secretariaat tel. 013 - 368645.

BEDRIJFSHOGESCHOOL St Josephstraat 135,
l KATHOLIEKE LEERGANGEN |^J*^ 5017 GG Tilburg. ||

Machinefabriek
Raemakers BV

is een toeleveringsbedrijf van verspanende
bewerkingen zoals draaien, frezen en slijpen,
waaraan hoge kwaliteitseisen worden gesteld.
Wij vragen op korte termijn een:

CALCULATOR-WERKVOORBEREIDER
Funktie-inhoud:- opstellen van calculaties;- opstellen van order- en capaciteitsplanningen;- voeren van overleg met opdrachtgevers en

toeleveranciers.
Funktie-eisen:- een MTS-W, HTS-W-opleiding of gelijkwaardig;
- kennis van machinale verspaningen;
- grote zelfstandigheid;- ervaring strekt tot aanbeveling.
Tevens vragen wij ter versterking van ons
produktieteam:

METAALDRAAIER en METAALFREZER
CNC-FREZER PROGRAMMEUR
U kunt uw sollicitatie richten aan:

Machinefabriek Raemakers B.V.
Veilingweg 3
6241 EP Gronsveld

238627 Tel. 04408-1550

BEJAARDEN VERZORGINGSTEHUIS^^^
"TER EYCK"Wr&

TE HEERLEN Sjg^
roept sollicitanten op voor de navolgendefuncties:
A. ziekenverzorgenden M/V

en/of
B. verpleegkundigen M/V

voor de nachtdiensten
C. oproepkrachten

voor de functies:
huishoudelijk werk, verzorging, keuken.

Van alle kandidaten wordt verwacht dat zij
beschikken over:
- voldoende opleiding en scholing;
- goede kontaktuele eigenschappen;- belangstelling en begrip voor de ouder wordende

mens;- ervaring strekt tot aanbeveling.

De rechtspositieregeling is conform de CAO
bejaardentehuizen.

Informaties kunnen worden ingewonnen bij de
Direktie van 'Ter Eyck", telefoon 045-220622.
Uitvoerige schriftelijke sollicitaties te richten aan de
Directie van Bejaardenverzorgingstehuis "Ter Eyck",
John Franklinstraat 30, Postbus 4460, 6401 CZ
Heerlen.

238822

Gevraagd voor spoedige
indiensttreding een

Hulpverkoopster
(part-time)

Leeftijd 18-21 jaar

Voor modezaak in Heerlen

Schriftelijke soll.
Mej. Eberhard
Kerkstraat 89
6439 AR Doenrade

/ —-^ n> Bejaarden-
// \ verzorgingscentrum

u \ \ „De Regenboog" te
f \ \ Heerlen roept

O© P©Q©nDOOQ de onderstaande
BEJAARDENVERZORQINQSCENTRUM functie:

■ bejaarden- of
ziekenverzorgenden m/v
Gedacht wordt aan personen die voldoen aan
de volgende voorwaarden:

- in het bezit van het diploma bejaarden- of
ziekenverzorging;- bij voorkeur enige jaren ervaring;

- belangstelling voor de oudere mens;- bereid in teamverband te werken, alsmede
wisselende diensten te verrichten, inclusief
weekends.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de
CAO-Bejaardentehuizen.

Uitgebreide schiftelijke sollicitaties dienen binnen tien
dagen te worden gericht aan de directeur van
bejaardenverzorgingscentrum De Regenboog, Postus
4451,6401 CZ te Heerlen. 23e825

Internationaal Transport en Verhuisbedrijf
HARRY VROOMEN

vraagt voor spoedige indiensttreding

CHAUFFEURS
voor zowel nationaal als
internationaal vervoer.
Liefst ervaring met opleggers en
aanhangwagen, zgn. kortkoppelsysteem.
Aanmelden zaterdag tussen 10.00 en 14.00
uur Vinkerstraat 58, Kerkrade-Chevremont, tel.
045-456702*.

k L V.O.F.
Grondverzet-,
transport- &mmmr loonbedrijf
Van der Linden

Vraagt op korte termijn voor het onderhoud van
het machinepark bestaande uit grondverzet- en
landbouwmachines een

all-round monteur
Voor deze funktie is ervaring vereist.
Wij bieden een gevarieerde werkkring waarbij
inzet en initiatief gehonoreerd worden met een
prima salaris.

Belangstellenden kunnen hun sollicitaties met
uitvoerige vermelding van persoonsgegevens
binnen 10 dagen richten aan V.O.F, van der
Linden, Julianastraat 18, 6285 AJ Epen.
Voor nadere inlichtingen tel. 04455-1355.

Gevraagd part-time

verkoper(ster)
voor ons filiaal te Sittard en/of Heerlen.
Verkoopervaring vereist.
Brieven met pasfoto sturen naar

Geerstraat 6, 6411 NR Heerlen.

Gevr., voor direct
part-time verkoper(ster)

(±l5 uur)
voor sportzaak regio Geleen/Sittard, leeftijd 25-35 jaar.
Br.met foto on. nr. HK 032, LD postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Junges expandierendes M »*( I*-^Unternehmen braucht ■ vl B^lj
dringend Verstarkung \JAA\J

tief- und Êmtm*s^ m* mw
FLEXODRUCKER l^k^die bereit sind, gegen gute

Bezahlung im Wechsel-
schicht-Betrieb zu arbeiten,

rufen uns bitte an - r-—^V 7 ?jederzert: 09-49-241/820 66 \ A/^
alüflex J 5FotaenverWlung GmDM & Co. kG

HenncistraSe 21, 5100 Aachen ASttTÏ3 FOl^fJC

mWWm^ _. _ SMC Controls B.V. is een jonge, dynanüsche, snelgroeiende
AW^^^mm. mf^JÊLK Mmmf^^k handelsonderneming gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf maakt

m^Ê deel uit van het wereldwijd opererende Japanse SMC-concern, een
Wmwf^B m^^^L\ I InnnL m van e Qloo^lo producenten van pneumatische componenten. SMC

W m^^gW Controls B.V. levert apparatuur voor persluchtbehandeling, alsmede
een compleet assortiment filters, ventielen, aandrijfelementen en

tm=> DDr\T?i?ccTrkTVT n t o besturingssystemen aan de Nederlandse industrie. Het succes en hetDE PROFESSIONALS blijvend streven naar kwaliteit en service voor de cliënten
IN PNEUMATIEK rechtvaardigen een versterking van de verkooporganisatie met

2 vertegenwoordigers (m/v)
die lucht genoeg hebben voorop te blijven lopen

Uw functie: doorzetter die niet opziet - De uitdaging een kwalitatief
- Na een grondige tegen „lange dagen". hoogwaardig produktenpakket

inwerkperiode bent u - Een flexibel gesprekspartner te kunnen leveren,
verantwoordelijk voor de die zaken kan doen met zowel - Een prima vast salaris en
verkoopresultaten in uw rayon grote als kleine bedrijven. provisie en uiteraard goede
te weten Zuid-Nederland of - Opleiding op MTS-niveau. secundaire
Zuid-Oost Nederland. U legt - Leeftijd tot 30 jaar. arbeidsvoorwaarden, zoals
en onderhoudt contacten met Woonachtig in uw rayon of een auto van de zaak.
industriële ondernemingen, bereidheid tot vestiging.
waarbij inkopers en technici - Eventueel ervaring in ons
uw gesprekspartners zijn. vakgebied.

- U bent de vraagbaak op het
gebied van pneumatiek, denkt SMC biedt:
met uw cliënt mee in termen - Een zelfstandige, commerciële Spreekt deze baan u aan? Schrijf
van oplossingen en verkoopt funcite in een jonge, snel dan uw brief met cv. aan:
door de kwaliteit van uw groeiende onderneming waar
adviezen. U rapporteert aan de mogelijkheden voor het CIWIT* rrt«tvnlc R V
de Verkoopleider. oprapen liggen. amU-OOIHTOIS B. V .

- Enthousiaste collega's die T.a.v. de direktie
SMC vraagt: samen met u voorop willen Postbus 308
- Een jonge, representatieve blijven lopen met SMC. 1000 AH Amsterdam
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# Vrijwel iedereen die. ooit onder deze plaat
van Isings zat denkt dat
hij Bonifatius voorstelt,

vlak voor hij werd
vermoord. Dat is niet
zo. Isings tekende een

andere prediker,
Liudger, en hij

situeerde hem in
Groningen. Het was
wel in dezelfde tijd.

Foto van DRIES LINSSEN,
naar een affiche

van Uitgeverij De
Vuurbaak in Barneveld.

Wie zich een plaats in
de geschiedenisboekjes wil
veroveren, maakt meer kans
als slachtoffer dan als dader.
Dat geldt althans voor
historische personen, die
door hun gewelddadig einde
een jaartal hebben gescoord.
Generaties Nederlanders
hebben op de lagere school
jaartallen klassikaal moeten
opdreunen. Of de inhoud van
die uit het hoofd geleerde
regeltjes tot de leerlingen
doordrong werd van minder
belang geacht dan het feilloos
afraffelen. Uit mijn eigen
schooltijd herinner ik me dat
de kinderen die dat goed
konden weliswaar met de
pluim gingen strijken, maar
zich blijkbaar geen
voorstelling maakten bij wat
ze leerden. Terwijl ik zelf
direct een heel verhaal er bij
fantaseerde, maar niet in
staat was de feiten en de
getallen netjes op te zeggen.
De jaartallen die bij veel
mensen zijn blijven hangen
betreffen bijna altijd de
vroege Middeleeuwen. Na
1600 - slag bij Nieuwpoort -
wordt de spoeling meestal
dun. Het begin van het
schooljaar maakte kennelijk
de meeste indruk.

Vreemd genoeg verschilde de les in
Vaderlandse Geschiedenis die onze
ouders en grootouders kregen nau-
welijks van hetgeen ik er in mijn
jonge jarenin moest stampen. Maar
ook dat is veranderd. 754 - Bonifa-
tius bij Dokkum vermoord - zal
onze kinderen en kleinkinderen
waarschijnlijk niets meer zeggen en
evenminzullen die nog zitten kijken
naar de beeldschone platen van
Isings, die nooit meer uit je geheu-
gen wijken: De Noormannen voor
Dorestad of De Prediking van het
Christendom. Ik dacht destijds dat
die laatste Bonifatius voorstelde,
omringd door woest kijkende Frie-
zen die er uit zagen als figuranten
uit een opera van Wagner, met 19e
eeuwse snorren en knevels; een
ogenblik voordat ze hem de schedel
zouden klieven.

Het leven van Bonifatius
Wie was deze Bonifatius, die op de
openbare scholen alleen bij de gra-
tie van zijn gewelddadige dood leek
te bestaan? Hij was zeker tachtig
jaaroud toen hij het leven liet en
kan de grote organisator van de
christelijke kerk in noordwest
Europa genoemd worden. Afkom-
stig uit Wessex en opgeleid in een
klooster in Winchester, reisde Wyn-
frith naar het vasteland om er het
christendom te gaan prediken onder
verwante volkeren. In de brieven
die van hem bewaard zijn gebleven
komt hij over als een man met een
tomeloze energie en een bevlogen
geloof. Bonifatius is geen half le-
gendarische schim, zoals veel heili-
gen uit de Donkere Middeleeuwen.

Het is een tijdperk dat met één been
in de geschiedenis lijkt te staan en
met het andere in een fascinerende,
Tolkien-achtige sprookjeswereld.
Begrippen als Nederland, Duits-
land of Frankrijk zijn onbekend.
Het is verbluffend hoe ver en hoe
snel er gereisd wordt; Wynfrith ver-
plaatst zich van Brittannië naar
Friesland, naar Rome, naar Mainz,
alsof hij even de trein pakt.
De zeespiegel ligt iets lager dan in
onze tijd, maar de Noordzee dringt

De geschiedenis van een jaartal
verder landinwaarts. Een brede ri-
viermonding, de Lauwers, verdeelt
het noorden in Westergo en Ooster-
go, ongeveer de gebieden die nu
Friesland en Groningen heten. De
Friezen waren heidenen, de Angel-
saksische prediker Willibrord, bis-
schop van Utrecht, had naar het
zuiden moeten vluchten nadat hun
koning Radbod het gebied op de
Franken had veroverd. In 716 moet
ook Wynfrith zijn werk onder de
heidense Friezen weer opgeven.
Radbod wil hem wel toelaten, maar
de bevolking biedt hardnekkig
weerstand aan het nieuwe geloof.
Wynfrith gaat naar Rome, waar hij
van de paus de naam Bonifatius
krijgt, naar de heilige van die dag.

Uit de brieven, waarvan er een
groot aantal bewaard is gebleven,
blijkt dat hij een goede diplomaat
was. De snel groeiende wereldlijke
macht van het vorstenhuis dat even
later Karel de Grote zou voortbren-
gen en de geestelijke van de paus in
Rome begonnen elkaar in de weg te
zitten en Bonifatius moest in Rome
zelfs zweren zich niet door de Fran-
ken te laten inpalmen. Hij werd bis-
schop van Mainz en de opbouw van
de jonge kerk in Duitsland is voor
een groot deel zijn werk geweest.

De Frankische veldheer Karel Mar-
tel herovert Friesland na de dood
van Radbod en Willibrord keert te-
rug. Misschien botert tussen hem en
Bonifatius niet zo best; in ieder ge-
val weigert de laatste om Willibrord
op te volgen. Toch heeft hij zijn
oorspronkelijke doel, de bekering
van de Friezen, nooit vergeten.
Naar de reden van zijn betrokken-
heid met de Friezen kunnen we al-
leen maar gissen. Hij keert in het
jaar 754, inmiddels tachtig jaar oud,
terug naar de onherbergzame stre-
ken in het noorden. In een brief
vraagt hij om boeken „geschreven
in duidelijke, losvan elkaar staande
letters, zodat ik ze goed kan lezen,
want mijn ogen worden slecht."

Een indrukwekkende man met een
energie om jaloers op te worden.

Een boek als schild
De berichten over de dood van de
heilige werpen enig licht op de ma-
nier van reizen in die tijd: over wa-
ter, wat eeuwenlang ook de enig
mogelijke was in Friesland. Met
twee scheepjes vaart Bonifatius

door het woeste landschap en aan
de westelijke oever van de Lauwers
wordt een tentenkamp opgeslagen.
Daar, in de vroege ochtend van de
5e juni 754 overvallen rovers die
van de overzijde van de Lauwers
komen, het kamp van Bonifatius en
brengen hem en vijftigvan zijn met-
gezellen om het leven. Blijkbaar
niet allemaal, er was tenminste één
overlevende. De biograaf van Boni-

melwerk. Er valt weinig tegen in te
brengen.

De Vita Bonifatii geeft het bloedige
verhaal een fraai en leerrijk einde:
toen de heidense rovers na hun gru-
weldaad de kisten vonden waar zij
schatten in vermoedden, brak er
onderlinge strijd uit en een een
groot aantal rovers sneuvelde. De
overlevenden waren teleurgesteld

fatius, Willibald, schrijft dat hij van
een vrouwelijke ooggetuige ge-
hoord had '...dat hij het H. Evange-
lie boven zijn hoofd hield, opdat hij
daaronder de dodelijke steek zou
ontvangen en bij zijn dood beschut
zou zijn door het boek dat hij bij
zijn leven met zoveel vreugde had
gelezen...'

Het boek is als relikwie bewaard ge-
bleven, natuurlijk met de inkeping
van de zwaardhouw er in. Katholie-
ke auteurs verdedigen de echtheid
er van als volgt: de ooggetuige was
een ongeletterde vrouw, anders had
zij gezien dat het boek geen evange-
lie was. Wanneer men de relikwie
had willen vervalsen, had men op
grond van het verhaal daar een echt
evangelie voor genomen. Maar het
bewaarde boek, de zogenaamde
Radyndrudis Codex, is geen evan-
gelie, maar een theologisch verza-

alleen boeken te vinden en ze gooi-
den debuit - die voor de christelijke
schrijver natuurlijk de echte schat
was - in het moeras. Daarmee ver-
dienden ze net als hun kameraden
de hel, want zij verwierpen letter-
lijk het ware geloof.

Heidens fanatisme of
goudkoorts: het motief
Helaas weten we over het religieuze
leven van de oude Friezen heel wei-
nig. De christelijke missionarissen
maken zo weinig mogelijk woorden
vuil aan de afgrijselijke afgodsbeel-
den en duivelse praktijken waar de
Friezen zich aan overgaven. De ar-
cheologie kan ons in dit veelvuldig
veranderde drassige landschap niet
veel verder helpen. Uit vergelijking
van gegevens en vondsten elders in
Europa kunnen we ons enigszins
een voorstelling maken.
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Schrijver/columnist Lennaert Nijgh dook in het juridisch
verleden en reconstrueerde de twaalf beroemdste moord-
zaken uit de vaderlandse geschiedenis. Vandaag de eerste
aflevering van de serie 'Moord & Doodslag', de moord op
Bonifatius.

Bonifatius - de oudste moord in Nederland
Plaats en tijd: het tegenwoordige Friesland, ongeveer op
de plaats waar nu Dokkum ligt, op de ochtend van 5 juni
754.
Daders: heidense Friezen.
Slachtoffer(s): Bonifatius, oorspronkelijke naam Wynfrith.
Angelsaksisch zendeling en kerkorganisator, samen met 50
van zijn metgezellen. Bisschop van Mainz en stichter van
het klooster Fulda. Geboren: Wessex inEngeland, in 674.
Leeftijd op het moment van zijn dood: ca. 80 jaar.
Motief: onbekend. Waarschijnlijk was het beroven van de
zendelingen het eerste doel van de daders. Maar voor de
plaatselijke machthebbers was de verspreiding van het
christendom ongetwijfeld bedreigend voor hun eigen posi-
tie en ook dat kan een rol gespeeld hebben.

Niet iedere godsdienst laat zich zo-
maar wegvagen. Bonifatius werkte
niet, zoals latere missionarissen de-
den, met een Frankische strijd-
macht als dekking en dwangmiddel.
Hij had veel eerder vermoord kun-
nen worden - waarom pas in Fries-
land? Bonifatius' voorganger Willi-
brord was al eens op een haar na
ontsnapt aan het zwaard van een
heidense tempelwachter en eerder
had Bonifatius een aan Donar ge-
wijde eik laten vellen. Is de aanslag
van tevoren beraamd geweest, wa-
ren de Friezen woedend over de
ontheiligingvan hun fana, zoals hun
heiligdommen in Middeleeuws La-
tijn werden genoemd?.De val van
de oude goden was dikwijls ook de
val van de oude heersers die zich
misschien op een 'goddelijke' af-
komst beriepen.

Maar de mededeling dat de rovers
van de overzijde van de Lauwers
kwamen, kon wel eens betekenen
dat we ten onrechte de Friezen uit
Westergo verdenken, die immers
onderdanen waren geworden van
de Frankische koning.

'Een boek met
gouden letters'
Het verhaal over de dood van Boni-
fatius zoals hierboven geciteerd, is
door zijn biograaf sober en helder
geschreven. Het bevat een element
dat aansluit bij de brieven van Boni-
fatius zelf: het boek. Een boek was
destijds iets heel anders dan een
boek van later tijd; niet één van vele
gedrukte exemplaren. Een boek
was uniek. Boeken gaf men namen,
zoals zwaarden namen droegen en
in zekere zin bezield werden geacht.
Er zijn een aantal boeken bewaard
gebleven, zoals het door lerse mon-
niken gemaakte Book Of Kells, die
na twaalf eeuwen niets van hun be-
toverende schoonheid verloren
hebben. Ongetwijfeld was een boek
in zekere zin een magisch voor-
werp. Zelfs tot in onze tijd zijn daar
sporen van terug te vinden: in de
Verenigde Staten wordt een eed
nog altijd met de hand op de bijbel
afgelegd. In de klassieke katholieke
mis wordt het evangelie behandeld
als een gewijd voorwerp. Uit de tijd
van Bonifatius stamt de beschrij-
ving van een ritueel waarbij de
priester het geopende evangelie
naar de vier windstreken liet 'kij-
ken', als laatste naar het noorden,

waar het Kwade huisde. Een opvat-
ting die veel ouder was dan het
christendom.

Uit de brieven van Bonifatius kun-
nen we opmaken dat hij inderdaad
die houding had tegenover boeken.
Hij laat de Brieven van Petrus 'met
gouden letters' schrijven, 'tot eer
en verheerlijking van de Heilige
Schrift voor de ogen van de mensen
die bij de prediking aanwezig zijn.'
En het goud dat hij bedoelde was
puur bladgoud. De voorbeelden die
we daarvan hebben zijn nog altijd
even indrukwekkend.
Dat gegeven- de bestelling van een
boek met gouden letters, bedoeld
om indruk te maken op de mensen -is misschien een spoor dat naar het
werkelijke motief leidt. Wie meent
dat schamel geklede geestelijken
met niet meer dan hun vurige ge-
loofsijver door de wouden en moe-
rassen van een nog ongerepte we-
reld trokken om in beestevellen ge-
hulde wildemannen te bekeren,
vergist zich. Zowel de leden van de
jonge kerk als de heidenen waren
gevoelig voor de schittering van
goud en juwelen. De uitgebreide
beschrijvingen van uiterlijk en kle-
dingzoals die in oud-Europese
epiek voorkomt sluit goed aan bij
de rijkdom van de voorwerpen die
aangetroffen zijn in grafheuvels.
Zoals de adembenemende vondst
die in 1938 gedaan werd bij Sutton
Hoo, een gehuchtje aan de boven-
loop van de rivier de Deben in En-
geland. In een heuvel was een com-
pleet schip ingegraven met alles wat
een half heidense vorst voor de reis
naar het hiernamaals meekreeg.
De betoverende elegantie van de
voorwerpen - niet ver voor de tijd
van Bonifatius gemaakt - roept een
ander beeld op dan dat van in stam-
verband rondtrekkende wilden in
berevellen. De sprookjesachtige
kerkelijke voorwerpen uit lerse
kloosters maken ons nieuwsgierig
naar de 'schatten' die sommige
christelijke predikers aantroffen in
de 'templa' en 'fana' van de heide-
nen, al is van dergelijke heiligdom-
men in Friesland geen spoor terug-
gevonden. Door sommige geleer-
den wordt nog steeds hevigruzie ge-
maakt over de vraag of de schaarse
vondsten Keltisch of Germaans
zijn, al naar gelang de betrokken
professoren afkomstig zijn uit lan-
den die zichzelf Keltisch of Ger-

I

maans van oorsprong achten.

De mare over een tovenaar of
derdoener die boeken met gou(^t
letters bij zich had, zal zich alli^.j
snel door het land nebben verspre'
en kan makkelijk de aandacht va
rovers getrokken hebben. Vanul1
dit standpunt gezien, is de dood
Bonifatius en zijn gezellen eigen"lf
een geval van doodslag,een kwes'
van 'bad luck'. Harde bewijzen zu
len nooit op tafel komen.

Een magere nagedachten"^
De Frankische Koning Pippijn &
Korte liet boven het veld aan de ,
oever van de Lauwers een terp °'.
werpen - een heidens gebruik ovef

gens. Zijn Gouwgraaf Abba die
daarbij toezicht hield, zou de davJ
ders streng hebben gestraft. In 1'
werden er opgravingen verricht,
waarbij resten zijn gevonden van
kerk die er gestaan heeft.

Met de martelaarskroon was het
slachtoffer een heilige geworden
daarmee was voor de kerk de ï&i,
gesloten. Een katholiek standaar .
werk over kerkgeschiedenis doet
moord af met: '754 - Bonifatius
sterft. De tachtig jaar die er aan j
vooraf gingen worden door de
auteurveel belangrijker geacht. {'
recht, als Bonifatius een onbedui'
dende monnik zou zijn geweest
hadden wij op de OpenbareLage .
School ook nooit dat jaartal uit 0

hoofd moeten leren. Waarom *eu

dat dan wel moesten werd ons o°
niet zo duidelijk verteld. In ons ,
jaartallenboekje leefde de Apost
van Duitsland niet langer dan de
dag van zijn dood.

Ze hadden ons op school toch *.
iets meerkunnen vertellen dan ?
leen dat ene zinnetje: 754 - Bonn
tius bij Dokkum vermoord.

h
lennaert nijg

Geraadpleegde bronnen: <"'Liudger 742 - 809. De confrontatie tv
sen heidendom en christendom in de
Lage Landen. Diverse auteurs; De
taafsche Leeuw, 1984

'Geschiedenis van de kerk' deel 111 e\

IV 'De kerk in de middeleeuwen' <£Dr. M.D. Knowles. Paul Brand, 19°°'I
Prisma Kalendarium, dr. H.P.H. Jan'
sen, Spectrum Utrecht 1988

vrijuit
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Bilren overlast bezorgt
corporaties kopzorgen

Voorkomen kan alleen door zorgvuldig plaatsingsbeleidHarde muziek, blaffende honden, jankende
Katten. Met het najaar op komst houden dew°ning(bouw)verenigingen hun hart weervast: in dat getijde klagen de huurders plots

meer over overlast van de buren. Een
v^rklaring voor die steevast terugkerende
stijging is er niet. Maar één ding is zeker: de
bouwcorporaties steken jaar in jaar uit veel
llJd en moeite in het oplossen èn voorkomen

conflicten in woonbuurten. En het
~reigt in de toekomst nog meer inspanning
le vergen.

FVKa«iXan corporaties die dit ver-
jj7 is St.Servatius in Maastricht.

arhjks komen bij deze woning-
ereniging tussen de 500 en 600
achten binnen over overlast. Inerreweg het grootste deel van de

ovl iten Saat het om de 'klejhe'
jwiast. Het klinkt gek, maar in
J^ste instantie doet St Servatius erets mee.

Aanscherping
normen voor

cv-ketels
De normen voor de uitstoot
van stikstofoxiden door cv-
ketels zullen aanzienlijk wor-
den aangescherpt, zo heeft
minister Nijpels van milieu-
beheer laten weten aan direc-
teur P. Dirven van AGPO in
Breda. Door debouw van een
centrale verwarmingsketel,
die slechts een fractie uitstoot
van de gemiddelde hoeveel-
heid stikstofoxiden uit andere
ketels, heeft die onderneming
aangetoond dat een drasti-
sche verlaging van de normen
technisch haalbaar is. De be-
windsman spreekt van een
'waardevol voorbeeld.

In het Nationaal Milieube-
leidsplan had Nijpels al aan-
gekondigd de installatie van
stikstofarme cv-ketels met in-
gang van 1 januari. 1991 ver-
plicht te stellen. De over-
heidsnorm voor de uitstoot
van stikstoxiden doorverwar-
mingsketels bedraagt mo-
menteel 142 deeltjes per mil-
joen (ppm). Na volgend jaar
wordt de norm verlaagd tot
114 ppm.

De nieuwe cv-ketel van
AGPO, een dochteronderne-
ming van Econostö, geeft
slechts 6 ppm stikstofoxiden
af. Daarmee is het apparaat
volgens Dirven 'absolute kop-
loper in milieuzuiverheid,
zelfs in de gehele wereld.
Technisch gezien is het dus
mogelijk de norm voor de uit-
stoot van stikstofoxiden een
flink stuk omlaag te brengen,
zo meent de algemeen direc-
teur.

De overige fabrikanten van
cv-ketels zijn bereid een ver-
dereverlaging van de norm te
aanvaarden, maar willen
voorlopig niet veel verder dan
deWestduitse norm van 90 tot
100 ppm. Het zal nog enige
tijd duren voordat ook zij hun
produkten zodanig hebben
aangepast dat de uitstoot van
de luchtvervuilende stoffen
tot een minimum kan worden
teruggebracht.

De onderneming slaagde erin
een stikstofarme ketel te bou-
wen door het toepassen van
een ander verbrandingsprin-
cipe, waarbij gebruik werd
gemaakt van een stralings-
brander.

*elf vinden dat de buren het eerst
Er> Jlloeten proberen op te lossen.
«est m lukt in veel ëevallen ook>"- fp H. Snijders, hoofd bewoners-
tenri 11' signaleert een stijgende
ten nns in de omvangvan de klach-
irid' ■ mensen stellen zich alsmaar
tjj^dualistischer op, er wordt
.rider rekening gehouden met el-dar, heeft Snijders gemerkt.

Pappenheimers
rje ?F de overlast en de omvang van
Wo h ° moeten niet overdrevenrc*en, haast M. Jammers zich op
het r̂ken. De vice-voorzitter van
dat u w jjst erop
Cl het grootste deel van de 12.000
grot lrs nooit klaagl- "Het over-
jute deel woont rustig en plezierig.ar °ver het algemeen kent menPaPpenheimers wel. Niet voor
is ui

Procent natuurlijk, maar er
ons een redelÜke bekendheid bij
Hier °Ver de nuurders>" zegf Jarn-

-6tsA^Pele burenruzies en pesterij-
deri! nin dePraktrJk dan ookre-
ken Snel °Plosbaar- Als de betrok-
<je en zelf geen uitweg weten, voert
liet oninSvereniging gesprekken
|\=t de klager en vervolgens de be-
v «agde. Vaak loopt dat uit op een
aarf!? aan de laatste om een eind

"" de overlast te maken, waarbij in
to

r*;gel al op de huurovereenkomst°rdt gewezen.

Vel- ez^ Procedure gaat de woning-
2iehtnigmg' a*dus Jammers, om-

ntig te werk. „Het vereist de no-
rjje tact. We moeten voorkomen
J*| de klacht aanleiding geeft tot

Foto DRIES LINSSEN

" Een volkrijke buurt in Zuid-Limburg: de meeste mensen zijn rustig...

kende de toewijzing mag belemme-
ren. Met andere woorden: wordt er
onderscheid gemaakt?

Zo hard durven Jammers en Snij-
ders het niet te stellen. Er moet niet
alleen naar de huurder gekeken
worden. Snijders: „Bij de selectie
houden we ook rekening met de
omgeving." En Jammers vult aan:
„We zijn wel zorgvuldig bij het ma-
ken van een keuze tussen bijvoor-
beeld een flatwoning of in een laag-
bouwwoning. Bij een flat heb je
sneller overlast. Daar zijn we echt
voorzichtig in."

Volgens het tweetal biedt het cen-
traal geregelde toewijzingsbeleid in
Maastricht te weinig ruimte om op
deze zaken vooraf in te spelen. Het
puntensysteem dat wordt gehan-
teerd zou te strakzijn. Kritiek die al
meermalen te beluisteren viel.

„Wat we in elk geval niet moeten
doen," vervolgt Snijders, „is de pro-
bleemgevallen concentreren. Sprei-
ding is veel beter, dat is een les die
we uit het verleden hebben ge-
leerd." Snijders doelt hiermee op de
woonscholen die onder oud-minis-
ter Klompé (CRM) in de wijken Ra-
velijn en Oostermaas tot stand zijn
gebracht.

Stok
Een zeer klein deel van de huurders,
die mogelijk overlast kunnen ver-
oorzaken, krijgt naast het huurcon-
tract een tweede overeenkomst
voorgelegd: een begeleidingscon-
tract. Een hulpmiddel dat niet veel
woningverenigingenkennen. In het
contract ligt, los van de huurvoor-
waarden, vast dat de huurder zich
laat begeleiden door deskundigen.
Dat kan het RIAGG (geestelijke
zorg) of het CAD (consulatie voor al-
cohol- en drugverslaafden) zijn. Als
een extra stok achter de deur.
Snijders: „Ook zeer moeilijk plaats-
baren moeten een woning toegewe-
zen krijgen, zij het onder bepaalde
voorwaarden."

Consumentenbond adviseert gedegen voorbereiding

Kerkraadse wil
Hime share'

gaan verkopen

sfeertje slechts om een beperkt aan-
tal, doorgaans ernstiger gevallen.

terdam deel aan een symposium dat
gewijd is aan burenoverlast, onder
de titel 'Van taboe naar beleid.
Maar hij en Snijders vinden het
overdrevenom te zeggen dat op alle
vormen van burenoverlast een ta-
boe rust. Volgens hen hangt dat

Een taboerust danook in zekere zin
op de vraag of de persoonlijke om-
standigheden van de woningzoe-

verborgen pesterijen. Het is echt
niet zo dat overal een eenduidige
oplossing voor voorhanden is."
Zaken als intimidatie of drugshan-
del. Snijders: „Dat laatste steekt
meer en meer de kop op. In het ka-
der van woonruimteverdelingzit de

drugsdealer in de taboesfeer. Moet
hij eigenlijk wel een woning toege-
wezen krijgen? Maar als je dat zegt,
staat het haaks op onze doelstelling
dat sociale woningbouw voor ieder-
een is."
Jammers neemt deze maand in Rot-~ i

" Club Alegria op deCanarische Eilanden. Eén van de appartementencomplexen die Holiday Investment in de aanbieding
heeft.

Tirrte sharing' oftewel het bezitten van een vakantieappar-tement in deeltijd, een week of meerdere weken per jaar. In
de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is het doodge-woon, maar in Nederland heeft dit fenomeen nog steedsgeen vaste voet aan de grond gekregen. Als Ilona Brandt-
fialliday zegt dat ze 'time share' heeft, krijgt ze vaak nega-
tieve reacties. Want zit daar geen luchtje aan?

hen een perfect alternatief. Ilona
Brandt was laaiend enthousiast.
En aangezien het fenomeen 'time
sharing' in Nederland nog steeds
vrij onbekend is, beslootze het in
Limburg op de markt te gaan
brengen. Tijdens haar voorberei-
dingen kwam ze er al snelachter
dat time-sharing niet alleen on-
bekend maar ook onbemind is.
En dat is niet terecht, vindt Ilona.

»Ik kan me voorstellen dat
flensen er wel eens mee op
"vn neus zijn gevallen,"
2egt Ilona Brandt. „Ik weetQat er bedrijven met onfris-se verkoopmethoden aan de
|ariq zijn geweest. Er wer-"*en dingen voorgespiegeld
j^e helemaal niet waar ble-
ien te zijn. Mensen die hetzich helemaal niet kondenveroorloven werd een timeware aangepraat." Maary^e met een gedegen bedrijfzee gaat en zich goed laat
voorlichten, zal zo iets niet
overkomen, meent Ilonafirandt.
*n april van dit jaar schafte devan origine Britse familie
firandt-Halliday uit Kerkradeeen 'vakantiewoonrecht' vooreen week in een appartementen-
complex in Spanje aan. Ze had-
den net een deprimerende erva-
ring met een pakketreis van een
Van de grote touroperators ach-

rue en time sharina leek

Sinds april is ze de start van haar
bedrijf, Holiday Inyestment, aan
het voorbereiden en een dezer
dagen zal ze haar 'produkt' gaan
verkopen. Holiday Investment
heeft zes projecten in Spanje (2),
Portugal, Engeland, de Duitse
Eiffel en Oostenrijk in portefeuil-
le. Allemaal vier of vijf sterren
appartementencomplexen, met
sauna, fitnessvoorzieningen en
zwembad. Een van de projecten
heeft zelfs een golfcourse.

Portefeuille
weer van de hand te doen.
Over het produkt zelf, de acco-
modaties, heeft de Consumen-
tenbond nooit klachten ontvan-
gen. Ook over dereis- en ruilor-
ganisaties zijn nooit klachten
binnengekomen. Van Dijk raadt
time sharing dan ook niet af. „Op
zichzelf kunnen er aantrekk|Hij-
ke kanten aan zitten." Zijn ad-
vies:„Weet goed waar je aan be-
gint, zowel financieel als juri-
disch.Laat je niet tot overhaaste
belissingen verleiden en houdt
rekening met de bijkomende
kosten en het renteverlies over
het investeringsbedrag."

des tot de aankoop van een deel-
tijdappartement gebracht. Zon-
der afkoelingsperiode. Er zijn
nogal wat spijtoptanten, maar de
Nederlandse colportagewet
geldt niet omdat het buitenland-
se firma's betreft."
Een tweede probleem vormt het
contract. Dat is niet altijd water-
dicht, zegt Van Dijk. En om het
timeshare te kunnen verkopen,
weggeven of nalaten moet jewel
een bewijs hebben dat je het
recht hebt verworven. Dat moet
notarieel zijn vastgelegd. Ook
vraagt Van Dijk zich af ofhet wel
zo eenvoudig is een time share

derhalve 1.900 gulden. Na die
tien jaar is het appartement nog
steeds in je bezit en kun je het
eventueel verkopen. Dus eigen-
lijk heeft 't je alleen de onder-
houdskosten en het verlies op
verkoop gekost."
Welke haken en ogen zitten er
aan time share? E.J. van Dijk van
de juridische ledenservice van
de Consumentenbond: „We heb-
ben de laatste tijd wat klachten
binnengekregen. Een bron van
vragen is de werving van klanten
in het buitenland, waarbij men-
sen worden overrompelend en
met indringende verkoopmetho-

Ondanks de hoge kosten, zou
time share toch goedkoper zijn
dan een gewone vakantie, rekent
Ilona Brandt voor. Een verblijf
van een week in een luxe appar-
tement aan de Spaanse kust voor
vier personen kost zon 3.104 gul-
den, zegt ze. „Zet je dat uit over
tien jaar dan kom jeuit op 31.040
gulden. De aanschaf van een ap-
partement in het hoogseizoen
voor een week kost 16.000 gul-
den. Zou je dat uitsmeren over
tien jaar dan kom je op 1.600 gul-
den per week. Daar komen nog
wel de onderhoudskosten van
300 gulden bij. De kosten voor

Holiday Investment bemiddelt
rechtstreeks tussen projectont-
wikkelaars en aspirant-kopers.
Degeliik^proiectc^vtwikkelaars,

een week voor vier personen zijn
een goede voorlichting, een af-
koelingsperiode waarin dekoper
zich nog kan bedenken, dat zijn
de instrumenten waarmee Ilona
Brandt 'time share' aan de man
wil gaan brengen. „En belangrijk
is dat de koper ervan moet kun-
nen genieten. Als je graag met
caravan of tent op vakantie gaat,
is dit niets voor je."

Als extraatje wordt een driejarig
gratis lidmaatschap van RCI aan-
geboden. Resort Condominiums
International (RCI) is een' Ameri-
kaanse vakantieruilorganisatie
waar mensen die een 'time share'
hebben hun deeltijdvakantiewo-
ning kunnen ruilen. Op dit mo-
ment heeft RCI 4.000 leden in
Nederland. Het aantal mensen
dat een time share heeft is onge-
veer twee keer zo groot.
Een goede voorbereiding is no-
dig. Ilona Brandt: „Je moet een
smak geld neerleggen. Voor een
week in het hoogseizoen in een
goed verzorgd vierpersoons ap-
partement moet je toch al gauw
rekenen op 1.000 tot 16.000 gul-
den per week. Maar dat is dan
ook voor eeuwig voor jou, tot je
het verkoopt of nalaat of wat dan
ook." En danzijn er natuurlijk de
bijkomende kosten, zoals de ser-
vicekosten en het onderhoud.De
reis, die moet je ook kunnen be-
talen. Eenruil kost geld (140 gul-
den) en ook het lidmaatschap
van een ruilorganistie (max. 100
euldonHrioe^jfordonbetaald^^

Waakvlam
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HH IHI i^M M^k. Mi ■■■ MH WM SITTARD, Bergstraat SITTARD, Rosmolenstraat
BV"B BY"Bl II I BB B"" BT^B Br^B I B^" Br" I Goed onderhouden beleggingsobjekt bestaande uit In centrum gelegen beleggingsobjekt bestaande uit ±

BI BI 350 m 2bedrijfsruimte, 40 nr showroom alsmede 9 ka- 75 m 2winkelruimte en boyenwoning. Uitvoerige gege-I H | BB BB BB BB B^ Bft^V 111 B^ Bba I mers- Totale huuropbrengst ± ’ 50.000,-. Uitvoerige yens en koopprijs opaanvraag.■■■■ ■■■■ ■ ■ K I ■■ I gegevens opaanvraag.Koopprijs/ 350.000,-k.k.

[mi IbII SITTARD, Dempseystraat SITTARD, Rijksweg Noord
■ B* B B II BV I I BV I I B B* I 'n winkelcentrum gelegen winkelpand grootte ±124 „:

HEERLEN, Akerstraat 63 8.V.0., met omliggend terrein. Perceel 2250 m 2. Volu- IPfflJsH I
*p l/AAD/TC ijl || in Nabij centrum, op goede lokatie gelegen kantoorpand, mineuze detailhandel is toegestaan. Uitbreiding is mo- llPlÉslfß I »«>#f 4IC IVwUr/ IC nUUn opp. ±155nrverdeeldoverbeg.gr.enverdieping(ex- gelijk. Prijs ’ 260.000,-k.k. excl. B.T.W. MH l-llf JKiBCSwB
GELEEN Annastraat 29 din 9 ismogelijk. Perceelopp. ruim 500m 2.Aanv. spoe- SITTARD, Dr. Nolenslaan (nieuwbouw) mÈBÊÊÊÈIÊWm
Boven ijzerwarenzaak. in centrum gelegen fraai afge- dig. Koopprijs op aanvraag. Huur is event. bespreek- Uitstekend gelegen nieuwbouw-bedrijfsruimte met ****** i^xmmm^ms^mm^mmwerkte kantoorruimte op 1een 2e verdieping (resp. 175 baar- showroom, totale oppervlakte ± 600 m 2 BVO. Het Beleggingsobjekt bestaande uit verhuurde kantoor-
nn Iv, m 2+ arehfafl oasnlitst of in totaliteit te huur mm.„ L . voor- en achterterreinwordt geheel verhard enafgeras- ruimte opde begane grond en zelfstandige bovenwo-AanvaardincTin^overieli^uuronifoó aawaaa KERKRADE hoek Akerstraat/Patronaatetraat ter d. Tijdens afbouw kan mit wensen van huurderre- ning. Huuropbrengst ± ’ 31.000,- Uitv. gegevens opAanvaarding in overleg. Huurpnjs op aanvraag. Geheel afgebouwde winkelruimte (bouwjaar '88) ter kening worden gehouden. Huurprijs ’ 45.000,- perjaar aanvraag.Koopprijs ’ 300.000,-k.k.

Pn^n^o^rw^e^eteroroottevanS^m2
B^

EvT^B^sSE£M.^Zfa& Kts^ , K. fchlß wn
SITTARD RijkswegNoordSOe

sen stomerij bloemen textiel e d Aanv ■ direkt nuurpnjs op aanvraag. Op industrie-handelsterrein gelegen bedrijfshal 8.V.0. Prima gelegen showroom/verkoopruimte, opp. ± 300
Huu'nor f22 000 -p i excl BT W i lunnDiu/vuAccnm» 580 m 2, met 300 m 2kantoorruimte op beg.gr. en 1e nr, met kantoor en opslagruimte alsmede eigen voor-

"*rrT~f,LSCHAESBERG verd., cv. en 300 m 2voorterrein. Aanv.: direkt. Vraag- en zijterrein. Uitermate geschikt voor o.a. in-en ver-
GELEEN Handalawaa 19 Hoofdstraat/PastSchattenstraat prijs: ’ 425.000,-k.k. excl. 8.T.W.: Huurprijs’ 42.000,- koop auto's, caravans, keukenstudio e.d. Huurprijs en
Op handels-en industrieterrein-Borrekuil" gelegenge- £"1^a9n V^ perjaarexcl. B.T.W. verdere gegevens op aanvraag,
héél omheinde bouwkavel ter orootte van Dlus minus grootte van ± 230 m op de 1everdieping, y.v. lift en
6000rf? UrtTgeg^ens opaan9v~ P oentrale verwarming. Huurprijs ’ 145,-per m2per jaar. SITTARD,Rosmolenstraat 14 SITTARD,Stationsstrdat/Bergstraat
Kooppr " ’ 65 -/nrexcl BT W ~„...,„ „_ In centrum gelegenfraaiverbouwdwinkelpand metbo- Nabij station gelegen nieuwbouwwinkelruimte groot ±

i-ANoaRAAF,winkelcentrum Op de Kamp" venwoning/kantoor. Ind. beg. gr. ± 100 m 2winkel- 750 m 2, met ruime parkeergelegenheid op achtertór-
GELEEN, Nachtegaalstraat 9 ~-* jm. ruimte mcl. keuken en toilet, kelder. Verd.: 5 kamers, rein. Uitvoerige informatie omtrent oppervlakte, huur-
Nabij centrum gelegen winkel-woonhuis c.g. kantoor/ mf zolder, cv. ruimte. Huurprijs ’ 3.000,-/mndexcl. BTW. prijs e.d. opaanvraag,
praktijkpand met cv., erf en tuin. Bebouwde opp. IL mbeg.gr. ± 160 m 2. Boyenwoning met o.a. ruime ,„-■' «* mf< WmMwoonkr., keuken, 4slaapkrs., badkamer enzolder. Prijs ff _^^^_^^^^_

’ 198.000,-k.k. "" - -<f W, '-A : . jrlk B^ ZT
GELEEN, Rijksweg Noord 84 „,- Éfefchït "<«W^i B^^BklUitermategunstig gelegen fraai verbouwde showroom/ lM*lB El nêWÊ '$ WÊ ?k [ B I m^^^^~

mede± 1.700m2buitenterrein.Aanv.direkt. Rllïïtörc PAmmarrioal X/actnrkOrl R VHuurprijs ’ 55.200,-/jr. cxci. b.t.w. 8888888888 ïiUIJ16i5 UOrniTlcrClccl VaSigoeu D. V .
Heerlen con-sbergweg2o3 ■w^^uur'rwSehßa^ 6131 AS sittard - stationsplein 1 - tel 04490 - 23344Te huur ± 57m2 winkelruimte in het goed bereikbare „,'Jï! *T^ I'„7,!Ls I2?frSn»K"Srï=.,=!!e9tn " 7«L-
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KOMT STRAKS IN
WOONCENTRUM HEERLEN

VOLLEDIG TOT ZN RECHT
In Heerlen, direct langs de autoweg,

komt het nieuwe Wooncentrum, gebaseerd op
het thema 'wonen en vrije tijd. In dit grootschalig
opgezette centrum is in principe plaats voor
ondernemers in gelijksoortige branches met een
volumineus karakter, zoals:, - grootschalige meubelzaken en -speciaalzaken

(eiken, grenen, rotan, leer, 'jong wonen',
meeneem-meubeien etc.)- woninginrichtingsartikelen, grootschalig en
speciaalzaken- speciaalzaken in keukens, sanitair en harde
vloerbedekking- bouwmarkt- tuincentrum- boten, caravans en kampeerartikelen- auto's, automaterialen/-accessoires, auto-
service-station- horeca.

Ueze concentratie van elkaar aanvul-
lende en ondersteunende functies zal zowel
kwantitatief als kwalitatief een regionale uitstra-
ling hebben. Qua ligging en indeling zal het
themacentrum één geheel vormen. Eén van de
randvoorwaarden voor devestiging in ditcentrum
is het voorkeursrecht voor verplaatsende onder-
nemers in Zuid-Limburg. Verder zal de definitieve
branche-mix worden samengesteld door de
branche- en selectiecommissie.

Uiverse gegadigden hebben zich reeds
aangemeld voor een vestiging in dit centrum.
Diegenen die zich nog niet kandidaat hebben
gesteld voor een vestiging in ditthemacentrum
kunnen zich tot uiterlijk 6 oktober 1989 bij ons
aanmelden.

I E RUIJTERS
Ruijters Commercieel Vastgoed B.V.
6131AS sittard - stationsplein 1 - tel 04490- 23344

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP
Te huur aangeboden

f* A "M7l71 te Heerlen
\>T^Jl Mlé (Zeswegen)
Voor inlichtingen tijdens kantooruren:
045-243900 _J
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NIEUW WOONNIEUWS IN SPAUBEEK,
SPAUBEEKERHOF

jlsH^yw*«niMj ::^::;"v"',".'."7*' y.^^-':-. ::y& T ' "'|.J^>i?W|Wßjgßgßßßßß|Bß^||B|f-BjLI iTj-jfB* '""^rt" ttfïfr J^Bfl mw^^
-In Spaubeekerhof werden voorheen « /j|| |gf m- Ife
duurdere woningen aangeboden. "VÈL* -airftiwi» m ''^StElS^^^Nu starten wij met de verkoop van «Bh** Jt £9 lul *■■* ■■ Kween nieuw woningtype met een -J»^^r^^T;^^?lHmP>*m B^^
opmerkelijke architectuur voor een . mT^amm^^^^l^^^mmmWÊk
De 8 woningen liggen aan een intiem tiJ^f f
hofje in het centrum van Spaubeek.

Indeling:
L-vormige living ca. 38 m 2mcl. open keuken, bereikbaar, groot ca. 22 m 2.
Opmerkelijk zijn de ramen aan de voorzijde. Alle woningen zijn voorzien van:
die tot aan de grond reiken. " een garage " spouw-, dak- en vloerisolatie
Op de 3e verdieping liggen 3 slaapkamers " dubbele beglazing.
resp. groot ca. 13,5 m 2, 9m2enB m 2en Perceelsgrootte vanaf ca. 205 m 2.
een badkamer met ligbad en mogelijkheid Prijzen van’ 168.750.--v.o.n. tot
voor 2e toilet. Via een vaste trap is de zolder ’ 179.500,-- v.o.n.

I Gaarne vrijblijvend volledige ■ —IKI 118 informatie over de herenhuizen s? ■■#%#■« te Spaubeek - Spaubeekerhof y| I V I Makelaa,d'lmoerend goed Hypotheken Verzekeringen

■==Jj d£stienstra
I Postcode/Plaats: ' Stienstra Makelaardij BV

I Telefoon: I Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen Telefoon 045-712255*
In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra I Maandag t/m vnjdagigeopend van 9 OOitot 21 00 uur.

■ Makelaardij BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen I Zaterdag van 900 tot 18 00 uur.

AMSTENRADE
Dr. Poelsstraat 41. Vrijst.,
cv., optimale privacy, pri-
ma md. Vraagprijs
’189.000,-.
SCHINVELD
Jabeekerstraat 5. Heren
tuinliefhebbers, uw kans.
Haltvrijst. woonh., nieuw
dak, gr. tuin 859 m 2! Vraag-
prijs ’ 105.000,-.
SCHINNEN
Borgerweg 6. Vrijst. cv.,
berging, gr. tuin. Opp.: 920
m 2. Ind. op aanvr. Vraag-
prijs ’ 125.000,-.
PUTH/SCHINNEN
Julianastraat 2. Voor de
starters!! Goed onderh.
leuk . inged. woonh.,
L-woonk., kelder, eetkeuk.
(bijbouw), aanbouwk.
Vraagprijs ’ 98.000,-.
PUTH/SCHINNEN
Aan 't Lindjen. 4 riante vrij-
st. herenh., voll. onderkel-
derd, uitermate efficiënte
md. Tuin (zuid), luxe afw.,
voll. gei'sol. Uiteraard kan
met uw wensen nog reke-
ning worden gehouden.
Koopprijs ’ 265.000,-
-v.o.n.ü! excl. renteverlies.
Doe. op aanvr.
PUTH/SCHINNEN
Onderste Puth 53. Oerde-
gel, uitst. onderh. vrijst.,
cv., dubb. garage, landel.
ligging. Prima md. op aan-
vr. Uitermate geschikt voor
kl. bedrijf. Opp.: 2830 m 2!!
Vraagprijs ’ 295.000,-.
MERKELBEEK
Plein 18. Perfect onderh.
rustiek landh., dubb. gara-
ge, lux, duurz. en degel, af-
gew. Uitermate efficiënte
md. op aanvr. Aanv. direct.
Inh.: 1000 m 3.Opp.: 1878
m 2!! Zien is kopen! Vraag-
prijs ’ 525.000,-.

N.M.W. Quaden
makelaar-taxateur o.g.
lid NVM, Gelrestraat 4

Munstergeleen
04490-19644

Met deze prachtige landhuizen in
Puth-Schinnen heeft u een échte keuze!

Ar " <(«■-

In het zich snel tot een aantrekkelijk «il 'Ip^kp mê^swoongebied ontwikkelende plan JwfrSs-'^^^Èp^^*-
'achter Einder Coolhoff bemiddelen MnM^K ritmMM ~~ kwij bij de verkoop van 6 prachtige tjMHßlinP'^ -^"■■mi^^\ *%ÊËÈÊÊÊÊ i\ 'landhuizen. Elke woning heeft een *^.<; ';ZM>' ï\ S^Ls- ' \ «SllliÉs^eigen verschijningsvorm dankzij de '''v^<s««n *eS^?^^^fV I \ SÉÉI» Ül^Vindividuele vormgeving van in-en apii!jlar£- lE *** i ! I 4 *-. \ ■ \lJsBBPllil!lr

3of 4 slaapkamers, studeerkamer, .j&Jfe -""^tT .^^^^^^i £?> si .-1 '^^^^^^^S^^^^f "
berging, bijkeuken, hobbyruimte '"""f"**' r^^^K-;^';:^^^^f- jr, if j ,
en/of balkon. Die ruime keuze maakt " "*...,- } ~ >' */*
de aankoop van een woning bijzonder ;_:-',„ ;>'" "^"C
aantrekkelijk. De woningen hebben '——->—" '~''"'"""; ;i""*"""" —....._,^ ~
verder o.m. een royaal terras achter De woningen worden uitstekend Koopprijs vanaf / 220.000/- v.o.n.
de woning, entreehal, woon-/eet- afgewerkt met o.m. hardhouten
kamer, badkamer en garage. De buitendeuren en kozijnen, tegelwerk, Zonder meer de moeite waard om de
zolder is te bereiken via een vaste dak- en spouwisolatie, isolatie van de documentatie geheel vrijblijvend op
trap. begane grondvloer en isolatieglas. te vragen.

I B RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
6131 AL sittard -rijksweg zd 35 - tel 04490 -11611

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■
| LANDGRAAF ; I_ " Haltvrijst. woonhuis m. gar. J -il
| en ruime tuin m. veel privacy, jJi^B mmmmmm^^^^^^\ !j gel. in goede buurt. Ind.: kelder, j E
J entree, hal, toilet, gr. woonk. m. I
| open haard, keuk., 4 slaapk,, I

■ badk. Beneden rolluiken, boven I
I zonneschermen. Het pand is |
I goed afgewerkt.
■ Prijs op aanvraag.

I [■»<■] Onroerend Goed Makelaardij i --"i j
S 1 LEEIIAEtt... A S

Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen
Telefoon: 045-717237

TE KOOP
echt, st joosterweg ,*■■.«" i » lüSpaarhypotheekü!

■"■-'-- wi -^- :;«^«*
."■-. -_, m^^^- 'WKp^F" Met één telefoontje

.^( fcll-f?^ honderden guldens
i& / Ib^ ’ verdienen?

Éem/^:-H Pil Dat kan, Door uw huidige annuïteiten£*2^Efii^^ hypotheek om te zetten in een-- ■ .-"«*'i%£^^K.-.«i4- ■ -.iXr spaarhypotheek! Momenteel gelden
Ter plaatse worden vier van elkaar afwijkende schitterende landhuizen gebouwd met zeer aantrekkelijke tarieven en
een zeer ruime inpandige garage en bouwpercelenter grootte van 650 m2. De ligging is voorwaarden O.a. bij aflossing,
werkelijk uniek te noemen en zeker voor degene die landelijk wil wonen en veel privacy verkoop etc. etc. Bij ons géén
eist. Indeling: begane grond, ruime hal met ap. werkkast, meterk. en garderobe, ruim eenziidiqe informatie daar wiitoilet, zeer grote woonkamer, ruimtelijke keuken en aparte berging. 1e verd.: drie zeer hpmiridplpn voor vplp
ruime slpks., badkamer met ligbad en apart toilet, daarnaast een fantastische . ?r f. . .
hobbyruimte of vierde slpk. Afwerking: pand is voorzien van isolatie en dubbele hypotheekbanken C.g. instellingen.
beglazing, alle kozijnen zowel binnen als buiten zijn van een uitstekende houtsoort, Oat komt U als consument ten goede
mahonie-houten binnendeuren. Verder compleet en sublieme afwerking gegarandeerd. bij UW onafhankelijke
Koopprijs vrij op naam vanaf ’ 298.500,-. hypotheekadviseur!!

y-fI^DE BRUI JIM Assurantiën Geleen
04490-40955. Openingstijden: zat. 10-13

Nachtegaalstraat 91, 6165 BK Geleen, uur; ma. t/m vr. 8.30-17.30 uur.

COMFORTABELE WONINGEN OP EEN BIJZONDERE PLEjj
In Heerlen, aan derand van Heerlerbaan Efficiënte indeling: Optimale isolatie:
worden 12 premie-A woningen gebouwd. Woonkamer is ca. 32 m2groot mcl. open keuken, " Spouwisolatie
De omgeving is enerzijds landelijk 3 slaapkamers resp. ca. 13 m 2,10 m2en 6 m 2, " Dakisolatie
anderzijds geeft het aansluiting op het badkamer, hobbyzolder ca. 27 m 2(bereikbaar e Vloerisolatie (begane grond)
"groot-stads-gebeuren". Deze 2 elementen via schuiftrap. " Dubbele beglazing (in woonkamer en keuken). I

L-j rin kn'n \ r\ i iw\1 IIM informatie over de geschakeldeBnWBWW^BWB^^^^WBm bijdrage van ’ 41.000,--). De perceelsopp. I leVwl 1 woonhuizen te Heerlen Corisberg..
BBftfll ~"1 ■I ZJ I—| ■ J-; I varieert van ca. 115 m 2tot ca. 180 m 2.WSÊ _lj Doordat de premie-A verrekend wordt met I Naamde hypotheek kan men met een 100% finan- i Adres Z.Z..ZZZZZZZZZ.ZZZ...Z..rZZZ.ZZ...Z.ZZ130 ÏNfÖS I ciering eigenaar worden voor ca. ’ 550,--per ' Postcode/Plaats jHmpwöwM WfEliW-WlÏÊmWmtmm1 maand, hetgeen zeker in verhouding tot de I Telefoon c.'ienst'8!| huur van een dergelijk huis aantrekkelijk is.



Stichting acht
gebruik tropisch

hout verantwoord
In ons land vormen kozijnen het belangrijk-
ste produkt gemaakt van tropisch hardhout.
Vervangende materialenkunnen ook nadelig
zijn voor het milieu. De stichting bos en hout
vindt dat de huidige discussie over toepas-
sing van tropisch hardhout hieraan 'helaas'
voorbij gaat.

De woningbouwverenigingen
vrezen het ergste van een op han-
den zijnde vrijlating van de
grondprijzen voor de sociale
huursector. De prijs van de grond
zou voortaan tot stand moeten ko-
men door onderhandelingen tus-

De Stichting Bos en Hout wordt voor twee-
derde gefinancierd door overheidsgelden en
eenderde door bijdragen uit het bedrijfsle-
ven. In het bestuur hebben personen zitting
uit onder meer papierindustrie en houthan-
del. Oud-minister Van Aardenne is (onafhan-
kelijk) voorzitter.

De belangrijkste leveranciers van ons land
zijn Maleisië (38 procent) en Indonesië (24
procent). Ons land betrekt echter ook hout
uit gebieden waar onverantwoord met de
bossen wordt omgesprongen: De Maleisi-
sche deelstaten Sabah (8 procent) en Sara-

Het areaal tropisch regenwoud, ooit 1.600
miljoen hectaren is teruggelopen tot 900 a
1100 miljoen hectaren. Ons land importeerde
v°rig jaar jaar tropisch hardhout in de vorm
van diverse produkten, waarvoor 1,89 mil-
joen kubieke meter stamhout nodig was. Dat
is 3 procent van de totale exportvan tropisch

Overzicht hypotheekrente

Securitybeurs opent deuren weer - omvang markt niet goed te schatten

Elektronika is alleen maar
hulpmiddel bij beveiliging

sen de gemeente (de verkoper) en
de woningbouwvereniging (de
koper). De verenigingen vrezen
dat de grondprijzen zullen stijgen
en dat daardoor de huren van
nieuwe woningwetwoningen ho-
ger komen te liggen.

Onderhandeld
Volgens de Nationale Woningraad
kan er van zon nieuw systeem
niets goed komen. In het nu nog
geldende oude stelsel bepaalt het
Rijk de hoogte van de grondprijs
voor socialewoningbouwbepaalt.
Straks moet over de prijs worden
onderhandeld, zij het dat er een
bovengrens aan zou worden ge-
steld van 24.000 gulden per kavel.
Omdat driekwart van alle grond
goedkoper is dan deze maximum-
prijs vrezen gemeenten en wo-
ningcorporaties dat de grondprij-
zen fors omhoog gaan. Dat zal een
extra stijging van de huurprijs in
de sociale sector tot gevolg heb-
ben.

Bij de Nationale Woningraad
geeft men toe dat ook de moge-
lijkheid bestaat dat de grondprij-
zen onder het nieuwe systeem la-
ger komen te liggen dan de huidi-
ge. De Woningraad beschouwt dat
echter als niet meer dan een theo-
retische mogelijkheid. „In de
praktijk hebben we zo iets nog
nooit meegemaakt." Eerder ver-
wacht de raad dat de gemeenten
het geliberaliseerde systeem zul-

len beschouwen als een nieuwe; [
mogelijkheid voor extra inkom-; 'sten ter dekking van allerlei kos-i j
ten, van wegenaanleg tot het on-j I
derhoud van een zwembad toe.
Dat met het vrijlaten van de| |
grondprijs wordt tegemoet geko-| j
men aan de wens tot verdere de-i i
centralisatie van het beleid, wijst: \
de Woningraad af. De woning- jI
bouwverenigingen bevinden zich; i
volgens de raad niet in een gelijk-
waardige onderhandelingsposi-i;
tie. „Om te kunnen onderhande-! l
len heb je een alternatief nodig, en! ;
in feite heeft een woningbouwver-: i
eniging dat niet. Het enige dat je' i
kunt inbrengen is niet bouwen. I
Huurcommissies
werken sneller

DEN HAAG - Bij de secretariaten
van de huurcommissies worden ge-
automatiseerde behandelingssyste-
men ingevoerd. Daardoor wordt de
dienstverlening aan de klanten ver-
hoogd. Huurders en verhuurders;
die een zaak bij de huurcommissie;
hebben lopen kunnen sneller geïn-i
formeerd worden over devoortgang;
en afhandeling ervan.
Ons land telt 62 huurcommissies.;
Zij doen uitspraken over geschilled
tussen huurder en verhuurder over:
de huurprijs en de bijkomende kos-|
ten. De automatisering is onderdeel
van een reorganisatie. Daarbij werd
het aantal secretariaten van de
huurcommissies teruggebracht van;
22 naar 16.

Hypotheekrente 12September 1989
Op definanciële markten is de rente in beweging. Het is nog te vroec
om te kunnen zeggen of dat invloed zal hebben op de rente.

rentepercentages
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-

Naam bank gedur. in pet. garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN

A.B.N. var." 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15
ljaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 8,25

'3 jaar" 1,5 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

Ararobank 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 ljaar" 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.kant7CDK 1 jaar" 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 1 jaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 8,25
3 jaar" 1,5 8,0 8,47 8,2 8,69
5 jaar" 1,5 8,2 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02

Pancratiusbank varVs 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 jaar3l 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. 1 jaar 2' 1,5 7,6 8,21 7,8 8,43
standaard 5 jaar2l 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 jaar 2' 1,5 8,2 8,66 8,4 8,88
standaard 15 jaar 2' 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar2' 1,5 xxxx xxxxx 8,5 9,21
2e kw. 1988 budget var.41 1,5 8,5 8,95 8,5 8,95

» Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN

Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 5 jaar" 1,5 8,1 8,55 8,1 8,55
Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 30 jaar" 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 4I Kwartaalbetaling achteraf
® Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

"Wat voor een woning geschikt is, voldoet niet vooreen raffinaderij," zegt ing. L.H. Pols. Een voor een
registreert de computer welke van de batterij rook-
melders aan het plafond alarm slaat boven het nog
smeulende, warme hout. Wanneer de temperatuur
2o hoog wordt dat het hout spontaan ontvlamt, vol-pn al snel de hitte-detectoren. In het 'brandlabora-
-orium'rium' van de firma Cerberus aan het Meer van Zü-
j}chworden de diverse soorten brandalarm-installa-ues bij voortduring op prestatie getest. In een grote

moet de alarm-apparatuur nu eenmaal gevoeli-ger zijn dan in een directiekamer waar de ene sigaar
de andere wordt aangestoken. Maar in beide ge-

VaUen moet wel tijdig alarm worden geslagen.

groei verwacht, nadat in 1988 het
aantal installaties met direkte mel-
ding groeide van 15.000 naar 19.000.

Hoogste goed

" Een kachel van speksteen, die niet eens erg opvalt in een moderne keuken

Pols is hoofd verkoop van
Ned ë beveiliging van Siemens
je aei-land n.v., een van de grotere
Veifranciers van systemen ter be-
on Ilng teSen brand en inbraak insai^ md deze maand zÜn ze,
D "\en met collega-bedrijven die
{: °aukten op het gebied van bevei-
dßkg aanbieden, weer aanwezig ope beurs 'Security '89' in Utrecht. Alet al een vrij omvangrijke branche
\*' gezien de ontwikkelingen in*£aen als Duitsland, Italië, Frank--f** en Engeland in Nederland, nogurs kan groeien.

etrouwbare cijfers over de om-
ha Van de markt zÜn niet voor-
Uit 11- De vraag daarbij is natuur-jsp wat je wel of niet meerekent.
?et marktonderzoekbureauFrost &Ullivan schat de markt voor parti-
Uhere beveiligingsapparatuur in

Jaren 1988-1993 voor NederlandjP een kleine 100 miljoen gulden.
ve

aa
u

zitten de deurgrendel en die-
Dart- aUW niet biJ' evenmin als de

bewakingsdiensten,
bj. en Je die manbewaking er weljJ> dan denkt Pols eerder aan eeneürag van 300 tot 400 miljoen dat

aan beveiliging wordt uit-

ruet brandlaboratorium van Cerbe-
Sit>' at de brandmelders ook aan, ernens levert, is een voorbeeld
ge£r de voortSaande ontwikkelin-
van kll vernJningen op het gebied
tesï brand- en inbraakmelding. De

worden verfijnd en
trafr en meer aangesloten op cen-
st

e meldcentrales. „Het wordtedS gebruikelijker om een stil
dinp te installeren. met een mel-
de t

naar een centrale, in plaats vantoeters, bellen en zwaailichten.

Vor? de ongeveer 220.000 installaties
gev lnbraakmelding in Nederland
reet" 6r nu zon 80000 het alarm di-

°r aan de Politie. De Centrale
Waov!f Surveillance Commissie ver-
100nrin dat dit aantal in 199° tot
brarTn Zal zijn opgelopen. Bij de«naweer wordt een dergelijke

Kachel van speksteen,
een zuinige warmtebron

warmte weer aan de ruimte af,
aldus Marrigje. Haar advies om
verstandig en zuinig met hout
om te gaan is: gebruik alleen
droog, licht hout, opdat snel een
hoge temperatuur bereikt
wordt.

Met het stookseizoen in het vooruitzicht is het, zeker als
ons een strenge winter te wachten staat, geen overbodige
luxe om de verwarmingskosten eens op een rijtje te zetten.
Isolatie en een verantwoord stookgedrag kunnen ertoe bij-
dragen dat de kosten niet uit de hand lopen. Wie warmte
met gezelligheid wil combineren, kan een haard aanschaf-
fen die bij verstandig gebruikde centrale verwarming voor
een deel kan vervangen.

Behalve snelheid kan een aanslui-
ting op een centrale computer ook
meer efficiëntie leveren. „Als je de
hele levensloop van zon installatie
centraal registreert, kun je ook de
effecten beter meten: loze meldin-
gen worden geregistreerd, maar ook
gegevens per branche, per object en
zelfs per monteur zijn leerzaam.
Niet om die vent een draai om zn
oren te geven, maar om te recon-
strueren wat in een bepaalde winkel- waar normaal gesproken weinig
problemen mee zouden moeten zijn- aan de hand is. Misschien zijn er
onvoldoende instructies gegeven
aan de gebruiker of zou het onder-
houd beter moeten", aldus Pols.

„Beveiligen is vooral het in de huid
van je tegenstander kruipen en dat
relateren aan wat er voor risico ach-
ter je staat," aldus Pols' collega
J.W.M, van Dijk. „Het is natuurlijk
onzin om je tv en videorecorder te
beschouwen als het hoogste goed in
deze wereld. Maar je hebt in ieder
geval een andere tegenstander dan
het Kröller-Möller-museum."
Het gaat ook om het overwegen van
de effecten van beveiliging. „Stel
dat eenrijtje winkels continu wordt
overvallen. Het is een vrij drukke
straat, ook 's avonds en op zondag.
Als je dan voor elke winkel een rol-
luik plaatst zodat het een ongezelli-
ge rotstraat wordt, komt er bijna
niemand meer, gaat zich daar ge-
spuis ophouden en krijg je een an-
dere tegenstander. Je moet dus zon
soort compromis vinden dat je niet
juist grotere schade aanricht door
beveiligingsmaatregelen." ze voor hen vanuit Noorwegen,

waar haar echtgenoot vandaan
komt, kachels importeren.Pols en Van Dijk pleiten dan ook

sterkvoor samenwerkingin de mid-
denstand. „Het is de onzin ten top
geweest dat vroeger op één portiek
vier melkboeren kwamen. Zo is het
ook onzin dat in één winkelstraat
zeven of acht beveiligingsdiensten
aan de gangzijn. Dat vraagt toch om
een gezamenlijke aanpak."

Op het gebied van haarden is er
veel keuze. Er zijn typen die
heel fraai ogen, maar die de
warmte via de schoorsteen la-
ten ontsnappen. Door ondes-
kundig stoken verbranden de
gassen niet voldoende en ont-
staat een milieu-onvriendelijke
uitstoot.

Bij een goed stookgedrag hoeft
de kachel maar een keer per dag
van hout te worden voorzien. Is
er weinig gelegenheid om de
kachel met hout op de juiste
warmte te houden, dan kan een
elektrisch element met thermo-
staat worden ingebouwd, dat
reageert op de temperatuur van
de kachel. Daarnaast kan er nog
op hout gestookt worden.

Elektrisch

Van lieverlee kwamen daar de
massieve kachels van het grijze
speksteen bij, die eenzelfde
stralingswarmte hebben als de
gewone cv.„Voordeel van spek-
steen is dat er geen stofverplaat-
sing is, dus goed voor mensen
die daar last van hebben. Bo-
vendien wordt de ruimte niet zo
droog," aldus Marrigje.

Belangrijk is ook dat men kijkt
naar het materiaal waarvan de
open haard is gemaakt. Een ka-
chel van gietijzer geeft snel
warmte af, een haard met bij-
voorbeeld een tegelbekleding
houdt de warmte langer vast.

Open deur
Hoewel de elektronika in debeveili-
ging een steeds grotere plaats aan
het innemen is, is beveiliging voor
de Duitse elektronika-fabrikant
toch vooral een kwestie van organi-
satie. „Je kunt natuurlijk een hele
goede deur nemen met een heel
goed slot. Maar als je die open laat
staan..."

Het materiaal speksteen in
combinatie met een gietijzeren
verbrandingskamer geeft niet
alleen optimale ruimtewarmte,
maar is door zijn constructie
ook milieuvriendelijk.

Groeiende
vraag naar

energie
De kachels die Marrigje uit Fin-
land importeert onder de naam
Tuliluvi (vuursteen), zijn nogal
fors van omvang en vragen door
hun gewicht een stevige onder-
grond. Sinds kort zijn in haar
showroom lichtere typen te vin-
den, die ze zelf heeft ontworpen
en die bedoeld zijn als bijver-
warming voor de Nederlandse
woning. „Het is een verant-
woorde open haard met warm-
teopslag voor enkele uren," al-
dus Marrigje, die het, behalve
de al genoemde voordelen, een
extra pluspunt vindt dat de
haard mee kan verhuizen.

i-

„Want de stenen kun jezo weer
uit elkaar halen."

De aanschaf van een speksteen
kachel is niet goedkoop: 3.000
gulden voor een eenvoudig mo-
del tot 13.000 gulden voor de
luxe uitvoeringen. Maar een
handige doe-'t-zelver kan geld
besparen door een bouwpakket
te nemen van de meest eenvou-
dige modellen.

Voor meer informatie (zoals
adressen van dealers) kan men
contact opnemen met Marrigje
Scobie, tel.: 05212-2126

Stoken met hout is niet eenvou-
dig, vindt ze. „Bij mijn familie
in Noorwegen, die een lange
houtstookachtergrond heeft,
heb ik veel opgestoken. Men is
daar gewend om verstandig met
hout om te gaan. De filosofie is:
hoe bespaar ik mezelf zoveel
mogelijk werk, want het hout
wordt niet aan huis geleverd en
moet worden gehakt. Men kiest
dus kachels die je zo goed mo-
gelijk kunt stoken en een hoge
stooktemperatuur krijgen. Dat
laatste is van belang, omdat de
houtgassen dan verbranden.
Dit verbrandingsproces, dat je
niet ziet, krijg je door de specia-
le bouw van de stookkamer en
voldoende toevoer van zuur-
stof."

De winkelier of andere klant moet
de offertes van installateurs volgens
de beide Siemens-mensen dan ook
vooral inhoudelijk beoordelen. „Als
twee installateurs het al eens zou-
den zijn over de risicoklasse en de
maatregelen die ter beveiliging ge-
nomen moeten worden, kun je die
maatregelen ook nog verschillend
interpreteren. Vaak wordt er dan
toch voor de laagste prijs gekozen,
in plaats van de meest adequate be-
veiliging of de beste prijs-prestatie-
verhouding."

Hout
„Speksteen geeft vrij snel
warmte af door het magnesium
dat erinzit en is een goede gelei-
der." legt Marrigje Scobie uit
Vledder uit. „Een kachel van
speksteen geeft bij een omge-
vingstemperatuur van 24 gra-
den geen warmte meer af. Er is
dus geen kans op oververhit-
ting."

Het grootste deel van roet en
koolmonoxide wordt omgezet
in nuttige warmte. Daardoor is
de uitstoot van deze stoffen zeer
beperkt.

„In een goed geïsoleerd huis,
dat goed is gebouwd, zou je met
één kachel kunnen volstaan,
want de massa - de muren -
wordt verwarmd en geeft die

Marrigje Scobie, van huis uit so-
ciologe, heeft zich verdiept in
alles wat met hout en kachels te
maken heeft. Tien jaar geleden
begon ze ermee, haar huis, een
boerderij in Vledder, met twee
houtkachels te verwarmen. Dat
lukte zo goed dat kennissen en
bezoekers van haar galerie ook
interesse toonden. Daarop ging

lEr "2°nn een sterk groeiende vraag naar
is jr, energiesystemen. De omzet

| ojj2i„?® eerste helft van dit jaar ten
I Dit k van 1988 verdrievoudigd.

joen een stijging van ruim 4 mil-
rneidtn^ar 12 miljoen gulden, zo
sitig vereniging voor toepas-
Hr>nQ V,an zonne-energiesystemenu"and Solar.

nigi?.roei is volgens de branchevere-
Vestpf-Vooral net gevolgvan een in-
die u nnSssubsidie van 40 procent,
2au et ministerie van economische
ste^n Sm(^S 1988 op ërond van de

| strrWegeling energiebsparing eni rje tmingsenergie verstrekt. Door| Uer oenemende vraag van particu-
| gje nen bedrijven naar zonne-ener-
j schititemen is het voor 1989 be--1 JOfJ bare subsidiebedragvan 5 mil-

! en gulden nu al op.

Jj 2onnaan de groeiende vraag naarj}| van ®".energiesystemen voor de rest
I $Uh -j Jaar te voldoen, moet het
j Soi?ldlebudget volgens Holland
I den met tenminste 1.5 miljoen gul-'l Sirip \frno°gd worden. De vereni-I ecof. Ne? minister De Korte van
r Vmi miscne zaken gevraagd aan-

te „t
ende middelen ter beschikking

stellen.

Voor de brede markt van kleinere,
te beveiligen, objecten als winkels
en scholen zou een neutraal insti-
tuut moetenkomen waar jealsklant
te biechtkunt gaan,vinden de beideverkopers. Niet ten aanzien van de
prijs, maar op de inhoud van de aan-
bieding. Ook verzekeraars zouden
gezamenlijk regels voor risico- en
veiligheidsklassen op kunnen stel-
len.

wak (1 procent) alsmede Brazilië (1 procent)
en Ghana (2 procent). Hogere huren gevreesd

na loslaten grondprijs
Het grootste deel van het in Nederland inge-
voerde tropische hardhout komt uit gebie-
denwaar de overheid een verantwoorde bos-bouw voorstaat en daarvoor maatregelen
heeft getroffen. Ruim tien procent komt uit
landen waar dat niet het geval is. Dit staat ineen rapport van deStichting Bos en Hout. De
stichting stelt dat het tropische bos vooral
moet wijken voor voedselproduktie ten be-hoeve van de sterk groeiende bevolking. loofhout in de wereld, aldushet rapport 'Tro-

pisch bos, tropisch hout en Nederland.
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rp Krtrkw% HEERLEN, Goleenstraat H LANDGRAAF, Hoogstraat H
1 C KOUD In centrum gelegen appartement met cv. en berging. Nabij centrum gelegen woonh. metcv., berging en bin-

Ind.: ruime hal,toilet, woonkr. ± 37m2 met balkon, keu- nenplaats. Ind.: o.a. entree, toilet, ruime woonkr., keu-
BRUNSSUM, Bunderstraat H ken, 3 slaapkrs, badkr. met douche v.w en 2e toilet. ken, badkr. met douche en v.w. 1e Verd.: 2 ruime
Goed gel., halfvr. woonh. met cv., dubb. garage en Aanv.: i.o. Prijs: ’ 155.000,-k.k. slaapkrs. Geheel verkeert in goede staat van onder-
tuin. Ind.: prov. kelder, ruime hal, woonkr., keuken met houd. Aanv. i.o. Prijs ’ 85.000,-k.k.
app. 1eVerd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, HEERLEN-WELTEN H
v.w., 2e toilet. 2e Verd.: hobbyruimte, bergzolder. Ge- uitst. gelegen patio-bungalow met cv, garage en tuin. LANDGRAAF, Hoogstraat H
hele pand is voorzien van dubb. beglazing. Aanv. i.o. (percopp.: 346 m 2). Ind.: ruime entree, woonkr. met Goed gelegen woonh. met cv., garage en grote tuin.
Prijs: ’ 155.000,-k.k. 0.h., keuken met app., bijkeuken , 4 slaapkrs., badkr. Ind.: 2kelders, hal, toilet,badkr. metligb., v.w.,woonkr.

met ligb., douche, dubbele v.w. en 2e toilet, berging. (± 38 m 2), keuken. 1eVerd.: 2 slaapkrs. Aanv. i.o.
BRUNSSUM, J. Vermeerstraat H Pand verkeert in zeer goede staat van onderhoud. Prijs: ’ 100.000,-k.k.
Uitst. gelegen, haltvrijst. woonhuis metcv., garage en Aanv.: i.o. Prijs: ’ 222.500,-k.k.
tuin. Ind.: Sout.: provisiekelder, waskelder, garage. MECHELEN, Commandeurstraat H ;
Beg. gr.: ruime hal, L-woonkr., luxe keuken. 1eVerd.: 3 HOENSBROEK, Burg. v.d. Kroonstraat H Prima gelegen woonh. met cv., berging en tuin. Voor
slaapkrs., badkr. metligb. 2e Verd.:vliezotrap naar zol- Rustig gelegen halfvr. woonhuis met cv., garage, ber- diverse doeleinden geschikt. Ind.: kelder, hal, woonkr.,
der. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 165.000,- k.k. Pand verkeert in ging en tuin. Ind. 0.a.: hal, kelderkast, woonkr. (± 48 kamer, keuken, bijkeuken, 3 toiletten, berging. 1e
uitst. staatvan onderhoud. m 2), moderne keuken. 1eVerd.:3 slaapkrs., badkr. met Verd.: overloop, badkr. met ligb., v.w. en toilet, 3

ligb. 2e Verd.: ruime zolder. Pand is voorzien van slaapkrs., bergkast en kamer. Aanv.: i.o.
BRUNSSUM, Valeriusstraat H spouwmuurisolatie, dubb. beglazing en gedeeltelijk Prijs: ’ 125.000,-k.k.
Rustig gelegen halfvr. woonhuis met cv., garage en rolluiken. Dit pand moet van binnen gezien worden.
tuin. Ind.: ruime hal. woonkr. met allesbrander en pla- Aanv.: i.o. Vraagpr.: ’ 155.000,-k.k. NUTH, Nierhoven H
vuizenvioer (± 42 nr), luxekeuken metapp. 1eVerd.: 3 Riant gelegen, vrijst. landh.met cv., garage, zwembad,
slaapkrs., moderne badkr. 2e Verd.: hobbyruimte, ber- HOENSBROEK, Pr. Willemstraat H Perc opp. ca. 1 ha. Verdere gegevens en prijs op aan-
ging. Geheel verkeert in goede staat van onderhoud. Rustig gelegen woonh. met cv., grote garage en tuin. vraag.
Aanv.: i.o. Prijs: ’ 175.000,-k.k. Ind.: hal, toilet, woonkr. met 0.h., luxe keuken metapp,

1eVerd.: overloop, 3ruime slaapkrs., badkr. met ligb., SITTARD, Baandert S
DOENRADE,Kerkstraat S 2e toilet. 2e Verd.: vaste trap naar grote hobbyruimte, Centr. gel., goed onderh., haltvrijst. woonh. met cv.,

■mag® berging. Gehele pand is geïsoleerd. Aanv. i.o. berging, tuin en ondergrond. Ind. 0.a.: keuken, woonkr.
tóg&fe^j»^ JÉIIPII Prijs: ’ 149.000,-k.k. met tegelvloer, 3 slaapkrs., badkr. metligb., v.w. en 2e

l^mmm !s§s%imji%m~ Rustig gelegen h'alfvrijst. woonh. metcv., garage, ber- SUSTEREN, Houtzagerstraat S
ligT éitmW^m 9'n9 en tu'n- Ind.: kelder, hal, toilet, woonkr. met par- Rust. gel., goed onderh., halfvr. woonh. met cv., gara-

mÊü *> *&té£L ketvl.. keuken, serre 'Ie Verd, 2 slaapkrs. badkr. met ge, overdekt terras en tuin Ind. o.a woonkr.. keuken,
JfwH IJJIB douche, v.w. en balkon, berging. 2e Verd.: vaste trap study c.g. tuinkamer, 3 slaapkrs., badkr. met ligbad,

Plr -*B HM naarzolder. Aanv.: i.o. Vraagpr.:/115.000,-k.k. 'v.w.en2etoilet.Zolder.Aanv.:i.o.Prijs: ’ 150.000-k.k.

WÊÊbÉÊS HOENSBROEK H SUSTEREN, Julianalaan S
Si I Riante, voortreffelijk geoutilleerde villa. Stijlvolle vil- Rustig gel. goed onderh. haltvrijst. woonh. met cv., bij-
BI la, centraal in Zuidlimburgs landschap, bijzonder gun- keuken, kelder, garage met kantoor c.g. hobbyruimte

stig gelegen, snel bereikbaar. Op 10 min. van Heerlen en tuin. Ind. 0.a.: keuken met app., woonkr. met parket-
KSJ en op 20 min. van o.m. Maastricht en Aken. Ind. 0.m.: vloer en open haard, serre, doucheruimtemet douche

majestueuze hal, representatieve L-vorm. living, zeer en v.w., 4 slaapkrs., zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs:
WmfrM: _ ruime, complete keuken, kantoorruimte, 5 slaapka- ’ 139.000,-k.k.

ftrnnt haifvrii<st hnrenh "'t Kasteeltje" Met c v kei- mers. 2 badkamers. Sout. meto.m. grote garage, pro-d^aarao^ winke n^mte en rovató tuin Perceefcooo visiekelder, doucheruimte, barannex conferentieruim- SWEIKHUIZEN. Hagenstraat S
te- Tuin met terrassen, waterpartij e.a. Grandioos vrij Opgoede locatie gel., haltvrijst. woonh. metcv., gara-

SJikn? R staanknt" zokterruïrnte A?nv -To Prhs oo "^icht.Tot in detailsuitstekend en met vakmanschap ge, kelder en mooi aangel. tuin. Ind. 0.a.: woonkr.,
afnwr^'n P afgewerkt. Documentatie en prijs op aanvraag. royale tuinkr., open keuken met app., 4 slaapkrs.,aanvraag. badkr. met ligbad, v.w. en toilet. Aanv.: spoedig.
GELEEN Heidestraat S KERKRADE, Holzstraat H Vraagpr.: ’ 149.000,-k.k.
Haltvrijst woonh. met kelder, tuin en gedeelte van sf^kfé"w°°nhuis' Aanv': di" TERW.NSELEN,Piusstraat H
loods. Het pand is voor div. doeleinden geschikt zoals recl- vraagpr.. j loi.ouu. k.k. |n w|nke|straat ge|egen winke|pand met zelfstandige
bv. atelier.Aanv. i.o. Vraagpr.’ 125.000,- k.k. boyenwoning. Perc. opp. 204 m 2. Pand ookbereikbaar

KERKRADE, Lindenlaan H vanuit de Tunnelstraat.Uitbreidingsmogelijkheden vol-
GELEEN,Gansbeek S Prima gelegen winkel/woonhuis met cv. Ind.: Sout.: doende aanwezig. Totale inhoud circa 800 m 3. Goed
Uitst. onderh., goed geïs. herenhuis met cv., berging, kelder. Beg.gr.: showroom (± 105m 2),kantoor, maga- onderhouden. Direct te aanvaarden, ’ 165.000,- k.k.
tuin en schitt. dakterras. Ind. 0.a.: mod. keuken met zijn. leVerd.:L-vorm. woonkr., keuken, berging,toilet,
app., woonkr. met open hrd., 4 slaapkrs., badkr. met dakterras (± 32 m 2). 2e Verd.: 4 slaapkrs., badkr. met ÜBACH OVER WORMS H
ligb., douche, v.w. en 2e toilet. Vaste trap naar zolder, douche, v.w. en toilet. 3e Verd.: vliering. Aanv.: i.o. Rustig gelegen patio-bungalow met cv., berging en
Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 167.000,-k.k. Prijs: op aanvraag. tuin. Ind.: ruime hal, toilet, L-vorm. woonkr. met open

haard, parketvloer ±50 m 2, 3 slaapkrs., keuken met
HEERLEN, Wetten H KERKRADE-TERWINSELEN, Oude Maar H kookpl. en afzuigkap. Aanv.: direct.
Op zeer goede lokatie gelegen halfvr. drive-in woning Goed gelegen haltvrijst. woonh. met cv., garage en Vraagprijs: ’ 178.000,-k.k.
met tuin. Ind. 0.a.: Sout.: hal, garage, berging. Beg. tuin. Percopp. ± 170 m 2. Ind.: hal, berging, toilet, keu-
grond:L-vorm. woonkr., keuken. 1eVerd.: badkr. met ken met app., woonkr., gehele beg. grondvoorzien van ,
ligb.. douche, v.w. en toilet, 3 slaapkrs. en zolder via plavujzenvloer, overloop, 3 slaapkrs., badkr. met ligb., 1/MI6UWDOUW
vliezotrap te bereiken. Subsidie evt. overdraagbaar, v.w. en 2e toilet,berging. Vaste trap naarslaapkr.,cv.-
Aanv. i.o.Vraagprijs: ’ 175.000,- k.k. ruimte en berging. Het pand isvoorzienvan rolluiken en BRUNSSUM H

ged. van dubbelebeglazing. Aanv.: i.o. Deze drive-in-woning is een aantrekkelijke variant,
HEERLEN-HOENSBROEK, Schuureik H priis /159.000,-k.k. waarbij de grote garage inpandig is gesitueerd op de
Prima gelegen vrijst. semi-bung. metcv., garage, car- beg.gr. Op beg.gr. eveneens de entree/hal. Niveau 1e
port voor 2auto's, en tuin. Ind.: Sout.: garage,kantoor- LANDGRAAF H verd., met woon-/eetkr. en keuken, ligt aan deachter-
ruimte, hobbyruimte. Beg. gr.: entree, toilet, woonkr. In zeerrustige omgevinggel. haltvrijst. woonh. metcv., zijde gelijk metdeop hetzuiden gelegentuin. Opde2e
met o.h. (± 53 m 2), keuken met app., bijkeuken met garage en tuin. Ind.: Beg. gr.: hal, woonkr. (± 35 m 2), verd. 3slaapkrs. en badkr.met ligb., v.w.en plaatsings-
douche. Opdeverd. zijn verder 4 slaapkrs., badkr. met keuken. 1eVerd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligb., toilet en mog. voor 2e toilet en 2e v.w. Kooppr. vanaf
o.a. ligb. en berging. Pand is voorzien van dak- en v.w. Pand verkeert in zeer goede staat. Aanv. i.o. ’ 147.632,- v.o.n. Rijksbijdr. max. ’ 44.000,- volgens
spouwmuurisolatie. Aanv.: i.o.Kooppr. ’ 345.000,-k.k. Vraagpr.:’ 179.000,-k.k. pr-A-regeling.

S - Inlichtingenkantoor Sittard ■^■■■feT^H - Inlichtingenkantoor Heerlen 1 _
Taxaties-Verzekeringen I^Lt Ek! &■ LJ^^Hypotheken-Financieringen il JliM W

Openingstijden* makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
werkdagen 9.00-17.30 uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 -11611
zaterdag 10.00-14.00uur 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 -713746

s.^ )
. , . _,

VOORLOPIG IS
GELD HET ENIGE

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

Er is nog geen medicijn tegen aids. Maar er wordt naar-
stig naar gezocht. In een race tegen de klok.

En tegen de dood. Een race die we moeten winnen.
En waarin geldtijd betekent. Pak uw pen en geef het onder-
zoek naar aids een fIDS FONDS: GIRO 8957financiële injectie. IStorten op bankrekeningnummer 70 7070.228 kan ook)

HEERLEN 1 HEERLEN I
Margrielslraat 14. Nabij centmm 1 Koiaalerf 40 RusUg gel. hoekw * I
ruim appartement m cv. op 2e * w^ ën'kïuke^m^SÏ^

meUera^slS°sBCVr^raeÜcter Bwjr. 1983 'Oveiasubsidie
■ balkon, achter met afvalkoker. P|§ mogehjk. Aanvaarding in overleg.

I Limburgiastraat 21. In goede staatS verkerend woonhuis met cv. en Graag informeren wij u geheelvrijblijvend m.b.t. de verkoop
tuin. Ind.: o.a. kelder. Beg.gr.: hal, Van uw woning, bungalow of landhuis. Wij vertellen u dan
woonk.,keuken, ie Verd.: 2 slpks. welke verkoopkansenHi heeft en waar u allemaalrekening meeen badk. met douche en v.w. 2e moet houden en hoe wij een eventuele verkoop geheel voor u
Verd.: overloop slaapkamer, cv.- kunnen begeleiden. Belt u ons gerust voor een geheel
ruimte. De woning is geïsoleerd ° vriibliivenrl aAnrplc■ en verbouwd. Perc. opp. 178m. vnjDlljVena gespreK.

j Prijs: ’.125.000,-- k.k.

Woonhuis met cv. en tuin. Ind. o.a. , Pelroniusslraat22 (Aarveld). Fraai g«'

H^&£Bl kelder beg.gr.: keuken, woonkmer, MMHÉÉÜ legenhalfvr.staand woonhuis met c.v>
Bl fraaie serre en berging. Ie Verd.: j garageentuin.Ind. o.a.kelder,beggr-
B| 3 slpks. en badkamer. 2e Verd.: via EMÉyËÉÉfi I rova'e na.L-vorm. living (ca. 50 m)■

vaste Irap bereikbaar, met zolder- I openkeuken, le verd.: 3 slpks, badk»'
kamer en bergzolder. Bwjr. 1952. I meren groot dakterras. Aanv. direW-

SCHAESBERG... ,
„,^,. : , Aan de Poststraat in Schaesberg

HEERLEN V*3*" '^ï,? worden 3 royale woningen gebouwd-
Uitstekend gelegen vrijstaand landhuis nabij Centrum met ? Im^ "&*jh^ 2 Halfvr st en l vrijst., met g»rage

bitterende tuin (1073 mj) en zwembad Ind. o.a kelder, hal, : - STÜSMï^Kf \dubbele garage, luxe keuken, living van 48 nr met traai terras LfJJHLuQT |nTr openkeuken.le Verd.: 3 mooie slr*s'aan prachtige tuin (ca. 50 m. diep), zwembad en tuinberging. nHfl I :cï n flrffl HQ badk. m douche, 2etoilet en v.w.
le verd.: luxebadkamer, 3 slpks. 2everd.: zolder luxe en V4UJ -*»*- -I '-f* £Verd.: mime zoldervia vaste trap-
, ,-., c , . . j. i * De woningen zijn uilst. geïsoleerd.degelijke afwerkmg. Aanvaarding m overleg. „«. Buitenkoajnen in menufti.

PrijS Op aanvraag wtA ' -,"<., ,;. Vraag uitgebreide documentatie...
\ . * *»'*****' '■' Prijs: halfvrut. ’. 169.929,- v.o.n.- "' '°'"" ' vr.«t.’■ 199.080,- v.o-n^,

KERKRADE-WEST

É/.-.
"-» <-„mki Opmooielokatietussen deHeerlener-

■^ ffirylw steenwegendeElbereveldstr.worden
JïSiVI _(, .^ssg^fÖP 18fraaiePremie-Awoningengebouwd.

tSt^^^ -, Ooor de scheip^prijsen deprima
QJ KnïrTnf^fln2» ~ HEERLEN $§ÊÊBÊSSÊT j*Èz^i%£s£o\\ subsidie-reg.zijndeze woningen goed-

Si 01 JU Een proj. van3 woningen met gar. lÉ^^^^S^-/ il koper dan hurenenblij vendbetaalbaar'
s| I I ~'aan de Kampstr. te Heerlerheide. lÊÊÊ^^r .JaL&^êS&ïëSï Ze zijnbijzonder royaal vanopzet met '.

nil p,^!fc SP TS S FrV'r Royale woningen met tuin van ca WÊÊ& .d^^r^rN^rHrTi r*TÏ o.a.hal,woonk.van maarliefstB,Bom,
1 Jjl^Ttlm Hl Jl || 15 m diep. Ind.: hal, woonk. keuken, fnfl -WITTT keuken enmooie tuin. leverd:,3slpks-.

-^ÜË!ffi.-R!;B-.^--i- -^Sr5. 3 slpks. en badk.2everd.:zolder. JJ iUsK badk. 2evetf is eenroyalezolder.NeM°
ïi1f1.»..,: ---*^?f; Bij max. subsidievan 41.000,- slechts JwG^Sgll CTTT^'^ff mndlastvanai'c»;.s2s)-afh.vaninkome|1,

■-"""fT'M/ netto c«. 579,- p/mnd., 30 jaarvast ■■ *" **«?*"* Bel meieen voor documentatie.
i .■k.-'K" Bel voormeer informatie. Prijs: ’. 127.499,-- v.o.n. J

I Makelaardij 0.G., Taxaties, fmm>+mi\Hypotheek-adviescentrum P^^^_ Ruys de Beerenbroucklaan 28, ■■«■OCIUiinC!! Tel. 045^715566 NVM I■^■1 óók zaterdags: 10.00-13.00uur [makelaarJ

I

CADIER EN KEER
Notaris mr. H.Ch.M. van Slijpe te Eijsden

zal op vrijdag 29 sept. 1989 om 14.00 uur precies in café
den Awwen Toen te Cadier en Keer, Kerkstraat 63, op ver-
zoek van opdrachtgevers openbaar verkopen, zulks in één
zitting bij opbod en afslag:
woonhuis met ondergrond te Cadier en Keer, Limburger-
straat 124, kad. gemeente Cadier en Keer, sectie A, num-
mer 3049, groot 1.60 are.
Ind.: kelder; gang, woonkamer, woonkeuken, bijkeuken,
douche, toilet, berging; overloop, 4 slaapkamers; zolder.
Bezichtiging: zat. 23 sept. 10.00-17.00 uur en vrijdag 29
sept. 10.00-13.00 uur.
Aanvaarding: na betaling koopsom en kosten, uiterlijk op 1-
-11-1989. Het pand is vrij van huur en gebruiksrechten.
Betaling: 10% der koopsom binnen 8 dagen na toewijzing,
restant en kosten uiterlijk 1-11-1989.
Van toepassing zijn de AVV 1987 met inachtneming van de
in de akte opgenomen afwijkingen.
Legitimatie en schriftelijk aantonen van financiële gegoed-
heid zijn bij het bieden verplicht.
Inl. kantoor not. van Slijpe, tel. 04409-1477, Kerkstraat 19,
Eijsden.

KUNSTSTOF A
GEVELELEMENTEN M\

O "S ° l^-H^l " Energiebesparend K':::?£è'£:l
CO = t- v 5 Ix^|::: ■ Milieuvriendelijk i-*É:-!-i:l
7m "* B:-:^-:-:- ■ Onderhoudsarm B:-:::::-?!?:1:--!
3 8 " — I'^-ip ■ Lan9e levensduur P!ij:j§§|il

hellebrekers \|
1

HOENSBROEK: „Representatief herenhuis op
groot perceel grond!"
Ind.: kelder, hal, woonk., eetkamer, woon/eetkeu-
ken, bijkeuken, berging, garage, diverse stallen
(geschikt voor div. doeleinden), 3 ruime slaapk.,
badk. m. ligb. en v.w. Zolder. Percopp. 1021 m 2.
Bwj. 1956. Prijs ’ 239.000,- k.k. Aanv. In overleg.

LANDGRAAF: „Ruim haltvrijst. woonh. m. gara-
ge!"
Ind.: kelder, L-vormige woonk., woon/eetkeuken
m. moderne install., berging, 3 slaapk., badk., zol-
der. Ramen/kozijnen in hardhout m. dubbele be-
glazing. Prijs ’ 119.000,-k.k. Aanv. in overleg.
Laat u deze kans op een mooie woning
niet voorbijgaan?

KERKRADE: „Sfeervol ouder halfvrijstaand woon-
huis!"
Ind.: kelder, woonk. (7.00 x 3.00/4.90), keuken, 2
tuinbergingen, 2 slaapk. + 2 mansardekamers, kl.
badk., zolder. Percopp. 299 m2. Vrij uitzicht a.d.
achterzijde. Vraagpr. ’ 70.000,-k.k. Aanv. direkt.

BRUNSSUM TREEBEEK: „In leuke buurt gelegen
sfeervol woonhuis!"
Ind. kelder, hal, woonk. (± 38 m2), 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.

HEERLEN: "Degelijk halfvr.st. woonhuis op 537 m 2 i
grond!"
Ind.: kelder, grote woonk. ensuite, keuken, 2 zeer |
ruime slpk., badk., berging en zolder. Alle ramen-
kozijnen in kunststof met dubbele beglazingen ge-
deeltelijk voorzien van rolluiken. Mogelijkheidvoor I
garage. Aanv. in overleg. Vraagpr. ’95.000,- k.k.

TELEFOON
ZATERDAG

7\ 043-645352
/Vv TUSSEN
f X± 09.00 EN

! NEDU 1300UUR !
TT TELEFOON
makelaardij 045-710909L———————j

KUNSTSTÓTëIIHARDHOUT

S<hmiti|
ÊmbH jg^S!^.

v.SiemensStr. 6 UILJ
Geilenkirchen FIIPI
Gewerbegebiei I ■ I

ijBi^MsjjoMjL_wy_
Ramen
Deuren\ I Rolluiken111 Zonneschermen

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
tel. 045-322728

llllllllllllllllllllllllllülllilllll
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.

I En de makelaar weet van
wanten en kranten.

111111111111111111111111111111111111l

HBfIMpMM

De bewoners van deze woningen krijgen een "onderscheiding".
tty i~^YJt ¥ 171VT Het plan Weiten. groenvoorzieningen. Na de eerste fase Aan de westrand van Weiten, vlakbij het
I M MTLf". m\ I . I"", I^1 3 Het stadsdeel Weiten, gesitueerd woningen die gerealiseerd en bewoond prachtige natuurreservaat Kunderberg,

aan de rand van de binnenstad, is een is, wordt gestart met de bouw van de zal Marcel Muyres Sittard B.V. 20 stijl- ï
f) lp»»-» \^7¥-^¥ 'I ~ l-"" begerenswaardige woonplek. tweede fase met een geheel eigen stijl. volle herenhuizen gaan bouwen waarvan
r* ***** ▼ ▼ 1 .1 .M. J—,l Het plan is ruim opgezet met veel '■■.:>„,,■ er nu 10te koop worden aangeboden. 5

ü—" 5
®M?¥» irnWÉi m , A

M ~,^ /zyL mmftm^ml ,„ MmwmmWh **%***. d
PHïïl w^ BI Bik m~ ujt r Tlßllllßl fßfcri (1 Wh i U| i

, .... , -^ ■ 'MpPH Ir i^^Pri Ir^^^THrl hHl 1 1 pilß|"allaWHi iü |§ if JUS
mmmmniSm ISm HBl'lM'''i^^H BK-^ InESiHSsHB-' *S £ % i«B Ji^HSSSiSi. BB3*T?vE?a^v/ ■■■:■■) ■ , ,

MfrïrM^^W^^WtWMM^M^iißßMßWPr IRRHffIH WÊÊmM JowJBIBM

mSÊmmmWÊ wk LUlSilifc ■i J 'WIPPMwh Hl 1J■""»■ J:»i^P"-4illbïÉa^i^'Sl li' I iII r'I W&^ty*WgL M^mmmmmtdËÊ^Jl ffEMßrnr mr~ÊmWË> wßÊm\

I HhMHhÉ 1 '** ""':"Z1_„ lM iJpÉM-fc.»'' "^J I
Onderscheiding in vormgeving en ] " — ———-=_____""■ Mfr*Jj%JC*'*^",~ '*n»lW|MMII^','l''»*"«^M^»M jai^^

architectuur. Extra veel woonruimte. §L feit fl ËHË "' ' i"^tl—^Ul^, *

Deze woningen zijn duidelijk De woningen zijn sfeervol en v
anders dan de gebruikelijkewoningtypen functioneel ingedeeld en er zijn Hfc -"~-~~<-._.,. j .

I in deze prijsklasse. Architectenburo verschillende typen, bijvoorbeeld HM! *B| Coppen B.V. uit Roermond heeft binnen " een L-vormige living van ca. 35 m 2en H*" P-* ï'-^ijj WiZIZZL''"" I T*'deze prijscategorie woningen ontworpen een gesloten keuken (ca. 8 m 2). Garage -^^mimm^g. JU Èli^^die uit de gangbare woonvorm naar (ca 17 m 2) is inpandig bereikbaar. Wk. PÜf * M De prijzen variëren van’ 206.900,- **y~~voren springen, met veel aandacht voor Enkele hebben een extra bergzolder ,- 1 {Wj& „„ „Lt f -t-if. nnn ~„
_

■ . .. , ., D , .» , , ° ~, v.o.n. ioi’ zjo.wu,— v.o.n.het uiterlijk. (ca. 30 m.), via vaste trap bereikbaar, H W % Perceelsoppervlakten van 170 m 2totDe creatieve vormgeving blijkt uit de " Een L-vormige living van ca. 43 nr j f| | 255 m 2gevarieerde gevel-en dakpartijen, waar- inclusief open keuken, met extra bij- gIJrHI» r 'jSaßßiMffiii
door de woningen een exclusief karakter keuken. Garage bereikbaar via achter- wTT TS "~"~ . ——" "Tl
10ll 0ll0„ „„u,„„f„ ~,;„ WH «I I|AK| Gkiarnevrijblijvend volledige "^1hebben gekregen. tuin. g|§ ■■ HfjlU inlormcrlle overde lOwonißgenl!

nn MM,mwPd.WÉ..«Mnp Alle woningen hebben 3 slaapkamers |WII teHeerlen. Weiten.
» m een badkamer met ligbad en een 2e toilet, M Wmzf . %,Zr^HZ CTI IPIET 119 alsmede een aparte zolderruimte bereik-- f | Naam $| Cs

I Jl Il LI LI E baar via slaapkamer, zijn degelijk "^ / 1 Adres: I 'QI—/s—l—l,—■ ,—"' mm afgewerkt met hardhouten kozijnen en p^ ' Postcode/Plaats: ■ Oi

cf^^fVrnüf ukola,ardii?Y rv.0,00». onderhoudsvrije gevelbetimmeringen. 1 Telefoon: 1 Al
Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen Telefoon 045-712255 IsJot„„rliiW i"7""»n»»n"," ' In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra I ' *}
Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 21.00 uur. rNdiuurujK zijn ze voorzien van spouw-, . Make,aardij BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen | I
Zaterdag van 900tot 18.00 uur. dak-en vloensolatie. I— n— i—J, 1 ft,



«' GELEEN
?°^ 9elegen RUIME HOEKFLAT meteigen cv. en berging. Ind.:'.keuken, ruime woonkamer m. balkon, 3slaapks., douche, w.e.i ' 69.000,- k.k.

" Jst onderh. MODERN WOONHUIS met gas-c.v. en zonnige tuin
sla ?,r9in9 (mo9- v- garage). Ind.: hal, keuken, woonkamer, 3

'' kÏT. - ruime badkamer, grote zolder (vaste trap), ’ 129.000--!!__AX. PREMIE ’ 27.500,-.

S"STEREN
°9 enkele RIANTE HALFVRIJSTAANDE HERENHUIZEN mei

Na1<T'.V -' carP°rt, berging en tuin. Prijzen v.a. ’ 167.900-VRIJ OP
J^__excl. rente grond.
|JSDEN/WITHUIS _____N_. Si
unstig gelegen HORECAPAND ___J_mW3MONUMENT) zonder drankver- ____ Uf."»tmg. Ind.: kelder, hal, café- BPIIJ^^Sg* «

keuk 3"' (85 m2>' keuken. b'i- ffl«Ü'rfaücl' ruim bovenhuis, i _ll<_l __ :.l__ooa- k.k. ___
C1? WOONHUIS op 2265 m 2grond m. ach-
Aanf 69en °Pslagloods, ook geschikt voor paardensport o.d.
C^" Prijs in overleg.

S*A
O?.MECHELEN/BELGIË

44^")k2 9ebouwd STATIG VRIJSTAAND HERENHUIS op ruim
slaand 9ronc'-'n<^-: kelders, hal,keuken, eetkamer, salon, 4ruime

v eenv. badk., grote zolder (vaste trap), ’ 259.000- k.k.

'■: D/I<OLLEBERG
,:' legrj „ AANDE BUNGALOW met riante oprit op een fraai aange-

Pracr,,ercee.'van 1745 m - Ind.: ruime hal m. garderobe en w.c,

' ken + f-,6- ''ving me' 9ro,e schuifpui naaroverdekt terras, mod. keu-

* mer . "'jeuken, 5 riante slaapks. met parketvloer, ruime badka-
'errain namim,e' Tevens ca- 250 m2(bedrijfs)ruimte in het sous-
hUu. p^e' div garages, magazijn en kantoorruimte. Evtl. ook te

j ■ Hri|s en aanv. in overleg.

I Li I I 'al TmJ _~ Li» ~_ I l«*»l
i _H_^_| mr^B^rf^W^T^n^Ê

HEERLEN
1 Tn I
■ ■***- rrrrt ' M t I

■^^bM- v_tT **' l '. W _ ___
-*~„ i>* ___

_;__ o I

_ I >*M 1
stadsappartementen

het chique Grand Hotel heeft het Abp

Ij^tlangs het Putgraaf complex voltooid.
"et winkelgebied en de uitgebreide
gelijkevoorzieningen van Heerlen

*> zich naast de deur. Maar als u dieachter u dichttrekt, bevindt u zich in een
j*asevan luxe, comfort en privacy.
°e afgesloten entreehal met marmeren

de eigen parkeergarage, het tapijt op
!*e etagegangen, alles weerspiegelt het
0r,sept van stedelijk wonen op hoog nivo.

n Putgraaf zijn 66 ruime woningen in
typen, met 1 of 2 slaap-

kamers.
!?"e woningen hebben ondermeer een grote

'v 'ng met halfrond balkón, een luxe
adkamer met ligbad en aparte douche en?6r' fraaie witte keuken in hoekopstelling.

"" Putgraaf is parttime een conciërge
Janwezig.e huurprijzen lopen uiteen van ’ 915,-

-1 °':J 950,- p/m inkl. parkeerplaats,; *W. servicekosten.

__, ■■_uto__^_; £________!_____i^ir^^FrVWlV mnwmjk ■hb^_
*1 _ttWWVMÏ_____<_BV_Spml

Q
en) u geïnteresseerd in stedelijk wonen,

door luxe en privacy? Stuurt u dane bon in een open envelop aan NEDU,
48, 6400 WC Heerlen.

Rw °ntvangt u zo snel mogelijk
OKumentatie over Putgraaf.
K"nt ons natuurlijk ook even bellen.

l ,
tuurt u mij s.v.p. dokumentatie over

■ e66 stadsappartementen in Putgraaf. I
Naam: I
Adres: . I

I Postcode: I j[Plaats: I

4«^y\ Valkenburgerweg 25A
NPrMi 6411 BM Heerlen.

C«U Telefoon 045-710909.

/tewjur]

bl'katie E|3 Algemeen burgerlijk pensioenfonds

laatze leren
voor één tientje

per maand!
terredeshOmmes

BEEKLAAN 414
2562BJ -DEN HAAG

TELEFOON 070-637940*

Heelt u een
| vuurtjevoorme?

_jv*"?e''____4___ff

Hetkan Betwurtn dal leniaixi even nid in deRaten heeft
dat zijn sifyaril brandl. I*nonschuldige verstrooidheid?
Ibi is heel Koed niügelijk Maarhii oudere mensenzou Itetook
om iets ernstigers kunnen tptm. Misschien een eerste teken
vanheginnendedemenlie. Zekerwanneerzulke dingen regel-
matig voorkomen.

Het verloop van dementie is zo «eleideli|k, dat vaak pas
laat duidelijk wordt water aande hand is. Als iemandechtrare
dingendoet. Degrcepopdewerkelijklieidkwiiiraakl. Kn het
dagelijks leven niet meer aankan.

'ü.i\\ |ïUient BW heter geholpen zijn wanneer de ïiekte
tenler was ucKlerkend. In een derde van de gevallen /i|ii
de versdil)nseleiiin een vroegstadium met succes te hehan-
dekii. Voorde overige gevallen hestaatop drt moment nog

geen genezing, maar door de |uisle ver/orging is er tochgmte
verhetering mt>gelijk

Vergeetaditigheid of gekke vergissingen zouden hij onde-
ren wd eens op dèmentte kunnen wijzen. Wees tt alert op
in uwomgeving IHiri erover tepraten.Kn waarschuw in elk
geval de huisarts.

Dementie b een verraderlijk zieku-proces dat veel ver-
warring brengt. Maar als we de verschijnselen eerder herken-
nen, zijn we heter in staat om te helpen.

I eralis Iroekle over dementie. !
IMtxr uver (lemefltit; leesi vineengralb boekje_(*iju luc- |

aaiden wiinefrudeze hunin een gefrankeerde enveloppe .. „u_l raarSIHE. p/a hxlbus I. J417 ZC Monilbun. WÉk u || f 1,75 aira _n ptwzi^ds phUÏen voorde venendkosien:

INaam: > Leeftï|d: |
Adres: ■

I hrtWKle:
WkxMipfcniü SUffi I

Wacht

met

Henk

zeggen

als

He- He- He-

Herman

zich

aan u

voorstelt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zes-
sen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef zé liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Datver-
mindert al gauw de
spanning. Zokomt een
gesprek vlotter op
gangen gaan we elkaar
ook 'n beetje beter be-
grijpen. Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
Geefstotteraars

even de tijd.

Publikatie aangeboden door

" dit blad, in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame. SP—

___________ __________ _______________Mpp»»_%-qT>_^Ft_TTf|~_~f_i Als u kiest voor deze fraaie Premie A
_^^W _É___^l 2______j_______|_______| l^_lv_< koopwoningen, dan kiest u voor kwali-

__f l^r^^^_^^_| ___. w\^^^iWHmmi/mm^^i Bi) vele k°Pers bleek dat slecnts éénk_\ Mi J [^A.*Jk~m __t *^^^^^^ / I/lMiiMlff/^^%t^ blik volc,oende was om overtuigd te
M ___________■__■_ __t //>/ //$&/ ' Hiiili=^-'^^^^\ zijn van de volgende voordelen:M A -____^nr^^^^ï^B^ -^SC * komfortahele- grote living " voor- en

■ ■ZêTé I _ i lêi i J/k /r7_/i M M WmfWmW 'l„!■ "' 'B _|fi ■___. achtertuin* dubbelglas» hardhouten
■ W" f r-1! ____■! I___-I '"'"'_" kozijnen " een vaste trap naar tweede
m _^___l iIÜMB E verd' * 3 ruime slaapkamers " uitste-

_f^^^^^_\^^^^^_t^^ë Kef Si iH II l___j 55Pillllfe \ kende isolatie " zeer goed te bereiken
B|/j J InHL kW ■ BB_____l^l Bï^Pll S~ via het rijkswegermet.

-^ ||É4a|jii^f !B^Ü__9s_l_iWl,»l##&__ OPEN HUIS
A W^L WuTm \tk___WMliL |«|_Wi! li"^ 1!B?_s Rietveldstraat 43 te Heerlen op

AX*^ _f ______! |_i^*l>lmite^^ zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur

aquina
__(■— E-"^*_[ _jff 2__S II RUYSDEBEERENBROUCKLAAN2B

BS _r>s^Sl _i|^^^|yl^|||__B_____--------- _i 6411G8 HEERLEN

lIH Gl W-garantie U^fO" f I OODD

Beter wonenbegint I
met Stienstra HRiiiJri I

, i .i, ■ , , . 1 Badk. met ligb. en le toi " 1 I «| PWWSüteto»^ _ü _F V

maak uw wensen aan onskenbaar. I wÈÊBÉÊÊÊ m 1 4J25 _■
EYGELSHOVEN H \ 409! 1 „fw^Halfvrijst. woont,"
Zeer luxe uitst. afgewerkte patio-bungalow, Woonk. 8.40 x I met tu;n jnpan(j garj woonk.,
7.00/4.20 m., massief eiken keuken met o.a. vaatwasser. Bijkeu- I ,«QMO - **" *^^ keuken, 3 slaapk., badk! met dou- met narketvl Badk 2 ruimeken, veel bergru.mte. 3 slaapk. Badk. met ligbad. Bar, sauna met 1 Prijs’ 259AW^^^^^^^— lmW+Wmmm^^ che en 2e. toilet. Zolder bereik- TlJo.a. massagegedeelte, fitnessruimte. Geh. bet.gar. Op het zuiden I mm^m\ P^^-~~^

baar via vaste trap. PrikVl 19 iKVI VV dIMgel. tuin met div. terrassen. Dit pand moet u beslist van binnen "^ Prijs ’ 117.000,-k.k. 3077 'J '""
Prijs ’ 269.000,-k.k. 4085 HEERLEN H SCHAESBERG H

Rennemig Hoekwon met ber- Ruim woonhuis met inpand. gar.
EYGELSHOVEN H BRUNSSUM H HEERLEN H HEERLEN H ging en tuin. Hal. Woonk. Luxe Stts?fj "0Schitterend gel. in villapark nabij bos op 1000 m 2gel. nieuw Klingelsberg. In jonge kinder- Centrum. Appartement op 2e Nabij centrum en Aambos woon- keuken met witte install. mcl. 17i7mH T*.'landhuis.Ruime living 45 m 2.Keuken met insta». Bijkeuken met vriendelijke woonomg. gel. goed verd. gel. met kelderberging. huis met ruime tuin. Kelder. app. 2 ruime slaapk. Badk. Zol- *P" ,n „2 ". "£. A?'h,,div. aansl. punten. Inpand. gar. 4 slaapk. van gemiddeld 15 m 2tot onderhouden woonhuis met car- Grote L-vorm. woonk. ca. 38 m 2 Woonk. ca. 27 m 2.Dichte keuken der. Evt. subsidie overdraag-
n- ; sS!doer port en tuinberging. Woonk. en met mogelijkh. voor openhaard. met aanrechtcomb. Serre. Dou- baar. i,i«iii RiA mrtHnnrkp 7ni'Prijs/299.805,-v.o.n. 0100 keuken metkurkparket. 3slaapk. Balkon aan voor-en achterzijde. cheruimte. Mogelijkh. voor het Prijsf 119.000-k.k. 4361 4slaapk. BadK. met aoucne. z.ol-
„_ — jj Badk. Hobbyzolder. Tuin op net Dichte keuken met eenvoudige bouwen van een gar. 3 slaapk.
Mt.fc,RLt.N H zin(jen met achterom. Hardh. aanrechtcombinatie. 1 slaapk. Badk. met o.a. douche en 2e HOENSBROEK H -2, ' "'*^I!!L_Nabij centrum gel. woonhuis metkantoorVpraktijkruimte ca. 86 koz. Prima isol. Bet. badk. met douche en toilet. toilet. Bergzolder en mansardek. Mariarade Halfvr woonhuis metm 2op beg. gr. Kelder D.v. ruimtes: Boyenwoning met woonk. Prijs’ 125.000,-k.k. ' 4347 Prijs ’ 69.000,-k.k. 3016 Opp. 269 m. tuin L-vorm. woonk. ca. 30 m 2. » ff WMkKeuken. Dak-terras. 3 Slaapk. Badk. met douche. , . F*|"ilr" Tninlvrpino Mnae- - """ «21Prijs/169.000,-k.k. 4236 BRUNSSUM H HEERLEN H --^ - |kheM voor g«Tss^
ii=-—— Nabij centrum gel. goed onder- Heerlerheide. Luxe appartement IlffH__i9_ Doucheruimte. Vliering. Hardh. __m l ' '**" MHEERLEN H houden woonhuis met gar. en me, berging. Woonk. Keuken. *_^__«I__l koz Dubb begl _________
Aarveld. Rustig en centr. gel. zeer goed onderhouden woonhuis tuin. Woonk. met parketvl. Keu- Badk. met douche. 3 slaapk. en 2 lSw**Wl Prijs ’ 120 000 -k k 4360 WmÊkmet rondom gel. tuin. Dubb. voorraadVwaskelder. L-vorm. ken. Bijkeuken met plav.vl. 3 balkons.
woonk. ca. 50 m2in splitlevel metparketvl. Gesl. keuken metapp. slaapk. met parketvl. Luxe badk. Prijs/78 000 -k k 4212 ?'_§|flm_ri_l HOENSBROFK H *** *M4 slaapk. met parketvl. Luxe badk. Gar. met kantelpoort. met aparte douche, ligbad en 2e '. ! :M-_]Ë________ _■_ Vr;;_, „„„k„« „,, _„„»i;;i,k __§OH__lß_i« "><3?Grotend. roll. Ged. therm. begl. Bezichtiging zeer aan te toilet. Hobbyzolder. Goed geïsol. HEERLEN H WjÊHÊi ■ Jo^ Bar PrövkSde Woonk ____»

ÏMÊÊOW' rsTsm"l* mwan
m\ 1 Tlffflß met h*ardkanaal en plankcnvi: 119000" 4223

Mjh WÊÊmïïTïfinFTinSÊÊÊÊÊË Berging. Serre. 3 slaapk. jBM'Sfl 10 m diep 3 slaapk Badk.BX£" Badk. met ligbad. Zolder. ~» ~»~■■■■■Wl Ruime bergzolder. Bwjr. 1962. SCHAESBERG H
WjETmV**''''''' I|HTCBIBj Prijs/89.000,-k.k. 4094 prijs/. 99 sfjo _. k k 4280 Prijs’ 139.000,-k.k. 4195 {J^^, £f "vom

wÊmlkt 'JL-*sk __|y|jH_U_U___»li___ HEERLEN H KERKRADE H woonk. 45 m 2 met plav.vl. Ged.
Schaesbergerveld. Geh. onder- HEERLEN H Soekholzerheide Op de le verd schoonmetselw. wanden. Halfo-

■Eß _fe___j EYGELSHOVEN H kelderd woonhuis met tuin op Centrum. Ruim appartement te K appartemem met rovaie pen keuken met kunststof install.
K' B wÊmm Rust 'S SeL halfvrijst. woonhuis zuiden. Luxe keuken. Woonk. 3 bereiken met lift middels afsluit- woonk Open keuken Geh bet Bijkeuken met aanrechtcomb.
WhiM W met kleine tuin. Berging. Kelder. Slaapk. Badk. met zitb. Vaste bare entree. Woonk. ca. 27 m . badk _e, doucne 1 slaapk met Douche. 3 slaapk. Badk. met lig-_ WrWmtm Woonkeuken met eenv. install. trap naar geisol. zolder. Rollui- Gesl. keuken. 3 slaapk. Balkon balkon Bereine Eieen parkeer- bad en 2e toilet- Vaste traP naar

mÊ WWmmmmW^^ Woonk. ca. 24 m 2. 3 slaapk. ken. aan voor- en achterzijde. , ' 66' E zolder.
Prijs/ 286000 -k.k 4326 Badk. Bergzolder. Prijs/89.000,-k.k. 4323 Prijs’ 109.000,-k.k. 4300 £rijs / 84.000,~ k.k. 4226 Prijs’ 154.000,-k.k. 4351

' Prijs/79.000,-k.k. 4272 :
HEERLEN H HEERLEN H HEERLEN H KERKRADE H SIMPELVELD H
Douve Weien Rustig en blijvend goed gesit vrijst. semi-bung. EYGELSHOVEN H Eikenderveld. Stadswoning met Heksenberg. Goed onderhouden Tussengel. woonhuis met woonk. Hulsveld. Tussengel. woonhuis,
met tuin. Woonk. ca 35 m 2. Openslaande deuren naar overdekt Karakteristiek woonhuis. Kelder. terras 20 m 2. Woonk. en keuken woonhuis met gar. en goed om- Studeerk. Ruime keuken met eet- Woonk. Ged. open keuken,
terras. 3 slaapk Luxe badk. Ruime bergzolder (evt. 4e slaapk.). Grote woonk. Open keuken met ca. 35 m 2 Inpand berging. 2 sloten tuin.Kelder. Woonk.ca. 38 bar. 4 slaapk. Badk. met o.a. Grote serre. Waskeuken. 3
Sout. gar Was-en hobbyruimte. Kelder ca. 55 m 2. Pand voorz.v. schitterende install. mcl. app. slaapk.Badk. met ligbaden dou- m 2. Dichte keuken met app. 3 ligbad en toilet. Tuin ca. 10 m. slaapk. Badk. met douche. Aan-
dubb. begl Mat gebruik en onderhoudstoestand uitst. Badk. met ligbad. Terras op nivo che Separaat toilet Wasruimte. slaapk Badk met douche, apart diep. Berging. Carport. vaarding in overleg.
Prijs/ 330 000-kk 4367 Tuin ca. 35 m. diep. Zwembad Pand is goed geïsol. Evt. subsidie toilet. Bergzolder. Rondom roll. Prijs/119.000,-k.k. 4357' met install., 4 slaapk. Ruime overdraagbaar. 'HOENSBROEK H . Prijs/95.000,-k.k. 4242 , ..,,«J_ NIEUWENHAGEN H I,,<IBBP!^^
Gel. aan een boomrijke laan in het centrum vrijst. herenhuis met jk ________ HFFRI FN H I__ ("'oec' onderhouden halfvrijst. ||| Mg
gar.Prov./wiinkelder. Riante woonk. 52 m2metopenhaardpartii, _w»!MHN___l Wk ff 1u " j m u" _. MuW woonhuis met gar. Tuin. Woonk. M
tuindeuren naar goed omsloten zonnige tuin. Keuken met MfM ■ Heerlerheld!- . Woonhu>s met WÊ. 32 m 2met parketvl. Dichte keu- mm
luxueuze aanbouwunit. Bijkeuken. 3ruime slaapk. Compl. badk. ShBHÉ PrV. ,' ■ LBinf'f i"0^" W\ ken met aanrechtcomb. 3 slaapk. —Vaste trap naar zolder met mogelijkh. voor 4e slaapk. of study. HJBI met douche en 2e teniet' Pand Badk- met douche en 2etoilet'
PrijsV 289 000 -k k 4261 grotendeelsmet kunststof koz. en |S| '"*■'' f '^Wti
SCHINVELD ~ H *mV*\ WW7 Centraal en rustig gel. in direkte ■»||jig^^gj|jjj§
Zeer goed onderhoudenroyaal woonhuis met gar. en tuin. Ruime ll<'ilj| ÉÊÊkWW* omgeving van nieuw winkeleen- BUE?hal. Woonk. ca. 35 m 2 met plav.vl. Dichte keuken met app. 3 ■Kkl Bl mÊÊÊÊ 13pW "B*'^ , ls !# trum ruime souterrainwoning __
royale slaapk. Badk. met o.a. ligbad en 2e toilet. Ruime MMiKS TfTI ,-^ÜÉ Prijs’ 139.000,-k.k. 4331 met inpand. gar. en kelder, ruime J J

berg-Zhobbyzolder. Hardh. koz. Isol. Prijs’ 119.000-k.k. 4054 mmmmWwk BK ÏÏ^^T,^ Ï7 eetkeuken met aanrechtcomb. , IBACH 0/WORMc H1 —L— 3PI Hf HEERLEN H met app., tuin ca. 6m. diep, übal-m u/ VYUKivia n
-^ ■-■;: HEERLEN H fF»ffU W Nabij centrum. Royaal herenhuis woonk. ca. 25 m\ badk. met Injonge woonwijk gel woonhuis

mlkmmmmlÊMmm Schandelen. Appartement me. Ql|i« me. dubb. gar. Kelder. Vestibule. ligbad 3 slaapk.Ged. hardh. koz. me tuirl en berging.^n
berging. Zowel aan voor-als ach- mmSSÊmWÊk Grote woonk. A^eetteuten. en d^begl._ kunstslof mstall 3 slaapl^ Badk

BVaTme.TóuctlksraapkeUken' ■■■iJla SCHAESBERG ~H tic Evt. overname subsidie moge-
-1 Prijs/59000-kk 4219 Prijs’ 115.000,-k.k. 3045 Prijs’ 158.000,-k.k. 4260 Centrum.Ruim ouder woonhuis W-

,~msmi
jL^ÊÊMM 1 f ! met woonk. ca. 36 m 2.Ruime

\W WmW eetkeuken met kompl. aanrecht- ::H| WÊÊmÊt blok en app. Badk. met ligbad.

WË I I \/ 1 Makelaardij onroerend goed-Hypotheken-Verzekeringen verd.ïslLpAbeSrïimtM
Prijs ’ 169.000,-k.k. 4348 | Il ■ ■ ■ enkelder. Dak in 1984vernieuwd.

' 111 1 ' jhb h h^^ hm^^ jammmm I^l^^ Voorzijdepand geh. voorzien van ii___\
SIMPELVELD H ""-1 dubb. begl. Eventueel mogelijkh.
Grote bungalow me. zeer veel mogelijkh., evt. geschikt voor fin voor huren van garage. MMMdubb. bewoning metwoonk. 38 m 2,keuken metkompl. install., 3 f~ II Prijs’ 109.000,-k.k. 4220
slaapk., badk., groot overdekt terras, tuin rondom het huis, i fÈzM
sout.: ruime garage, badk., keuken, div. vertrekken (evt. 3e I /\ I l^^l 'WM ■ VIH ■ ■ mM U WMmm SCHAESBERG H
slaapk). Div. opslagruimtes. Geh. gerenoveerd halfvr. woon- WËmmMttëfëmÊiiWSTÊÊM:
Prijs/325.000- k.k. 0861 palHlMHßiaiaßßlHlHHaiaiHaiaMlHHH| huis met oprit, tuin en berging Prijs’ 106.000-k.k. 4293■__ _■_. _ ■ ■ Entree Keuken Woonk. 32 nrzi_____s____|BON :k_m__mmmnmrMX I

Gaarne vrijblijvend volledige informatie over: «I o Bestaande woning nr, l u 00[ inlichtingen:
Geopend' 3| H = Kantoor Heerlen. Tel. 045-712255.
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur. ■ Naam. Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen,
zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. | Suaat: | M = Kamoor Maastrjcnt; Te1.043-252933.

| Postcode/plaats: \l/ Wycker Brugstraat 50,6221 ED Maastricht. I
_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^lTel.: : ! \___________________________

I In ongefrankeerde gesloten enveloppe zenden aan:
Stienstra Makelaardij BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen. j*ïïC^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^- O Stuur mij GRATIS hel HUIZENMAGAZiNE nr. 182uitgave augustus/september, (j -\J
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Onroerend goed te huur gevraagd
Jongeman met vaste baan Te huur of te koop gevraagd
zkt. WOONRUIMTE, huur STUDIORUIMTE v.a. 50 m2
tot ’ 500,-. Liefst beneden- in Sittard of omgev., event.
won, met tuin. 04490-35412 met woning. 04490-15819.
Te huur gevr. WONING voor Te huur gevr. groot WOON-
echtp. zond. kind. ca. HUIS met tuin, in Heerlen of

’ 800,-. Tel. 045-753101. omgev. Tel. 045-230181.

Onroerend goed te huur aangeboden
WINKELPAND te h. Schar-: nerweg 12, Maastricht. Te
bevr. 043-210518.
Te h. BENEDENWONING
voor echtpaar zonder kind.; Tel. 045-254726., Te h. WOONHUIS, 4 slaap-
kamers, cv. en garage te. Oud-Geleen voor plusm. 1
jaar ’700,-. Br. o. nr.
B-1994 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Te h. Geleen Oost, groot
gerenoveerd HOEKHUIS
met garage, huurprijs

’ 980,-, tel. 04490-54761.
Weg. tijd. verbl. in buitenl. v.
nov. '89, t/m mrt '90 te h. in
centr. Hrl. Luxe gemeub. 3
kamer app. Huurpr.

’ 1.000,- p.mnd. all-in. Br.o.
nr. B-2002 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Te huur CAFÉ, zaaltje met
woning. Tel. 045-323685.
Te h. door omst. luxe nw
Nedu flat aan de Putgraaf, 1■ slpk, m. garage, geh. gestoff
Tel. 045-412503.
Te huur sfeerv. landh. in
bosr. recr. omg. ca. 8 km.
van Roermond, met gr. sier-. en gr.tuin. Inl. 04747-1957.

: MAASEIK België, rustig gel.
mooie app., vrij uitzicht, 2-
of 3 slpks., va. ’5OO,- p.
mnd. Tel. 076-653377, Bel-
gie 09-3211566918.
Te huur: HEERLERHEIDE,

I mooie benedenwoning voor: degelijk werkend paar of
'. oudere heer, 045-419144.
; Te h. in HEERLERHEIDE

geh. nieuw gestoff. 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 aangeboden CAFÉ
te Heerlen (Zeswegen) voor
inlichtingen tijdens kantoor-, uren: 045-243900.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te huur CAFÉ te Hoens-
broek met woning, eigen
papieren nodig, vrij van
brouwerij, overname van in-
ventaris. Direct te aanvaar-
den. 045-718143 na 18 uur
Te h. gr. BENEDENWO-
NING te Kerkrade m. 2 sip.
k's, badk., bergruimte, gr.
woonk. m. mod. keuk. Huur
’625,- p.mnd. Huursubs.
aanw. 04492-1822.
Te huur APPARTEMENTEN
te Kerkrade. Tel. 045-
-454708
Te h. in KERKRADE-
Centrum Appartementen
per november te aanv. (nw.
bouw) Huurpr. ’ 750,-. Tel.
045-452771
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
Nw. gestoft. 4 kmr apparte-
ment in Wyck MAAS-
TRICHT (beneden etage)
vlakbij Maas met badkamer
m. ligb., gr. balcon en gara-
ge, tot. opp. 130 m2. Huur-
termijn 1 okt. '89 tot 1 okt
'90, huurpr. ’l.OOO,- p.
mnd. Tel. reacties ma. t/m
vrij. van 09.00-17.00 uur,
020-6649532.
OIRSBEEK Woonhuis 2
grote slaapk. geen garage,
’750,- p.mnd. excl. Tel.
04493-3440.
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.
STEIN, te huur woonunit,
eigen kook- en douchgel.
alle comfort. 04490-47294.
VALKENBURG Heek 1, tel.
13155. Appartem. vrij 1/10.

’ 560,- excl. Géén huisdier.
SUSTEREN te h. kl. bene-
denwon. ’ 550,- p.mnd kale
huur 04499-2181 na 18uur.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VOD LPM-VANDEpas H3\■ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. ~~ m
Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

NUTH mooie drive-in woning
Ind. ruime hal toilet. Begane gr.: Dubb. garage met vloer-:. tegels, hobbyruimte, was- en cv. ruimte. 1e Verd. woon-

i kamer met eiken parket, aanbouwkeuken met apparatuur,
I serre met schuifpuien tuin. 2e Verd.: Badkamer met ligbad,
i douche, 2 vaste wastafels en 2e toilet, 2 ruime slpks. Pand
I is voorz. van dubb. beglazing, vr.pr. ’ 135.000,- k.k. za./zo.

" hele dag, ma.t/m vrij, na 18.00 uur, 045-242387.
Te koop nabij

centrum Übach o. Worms
groot bedrijfs- kantoorpand

met royale luxe boyenwoning en grote inpandige garage,
totaal inhoud plm. 1.100 m3.

Voor informatie postbus 32040, 6370 JA Landgraaf.
Te koop in België "Grensstreek"

zeer rendabel Esso-Tankstation
Met shop, apart verhuurd cafetaria, garage en woonhuis.

Goede omzet. Gel. aan verbindingsweg bij Industrieterrein.
Inl. Tel. 04450-2090

Met spoed gevraagd
Bungalow voor 2 personen.

Grote woonkamer, keuken, badkamer, 2 slaapkamers,
garage. Ligging: geheel Zuid-Limburg. Prijs tot ca.

’ 250.000,-. Aanbiedingen:
TROOST ONROEREND GOED, HEERLEN.

Tel. 045-717976.

Architectuur met de stijl van
de negentiger jaren

KERKRADE, Gladiolenstraat/Papaverplein:
Moderne eengezinswoningen. Met de bouw is gestart. Ind.:

woonk. ca. 35 m2mcl. open keuken. Naast de halfvrijst.
woningen is een gar. 3 slaapk. resp 15,5 m2,10 m2en 6.5m2. Badkamer. Prijzen vanaf ’ 129.997,- Profiteer van de
hoge rijksbijdrage van max. ’ 41.000,-. Hierdoor ontstaat

een netto maandlast van ca. ’ 570,-.
STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045-712255.

Te koop: Heerlen
Marco Polostraat. Halfvrijst. woonh. voorz. van cv., kunst-
stof dubb. begl. met garage, voor- en achtertuin, 3 slpks,
bwj. 1973, 0pp.375 m2. Vr.pr. ’ 150.000,- k.k.

Makelaarskantoor v. Wersch BV
Stationstraat 54, 6461 EJ Kerkrade.

Tel. 045-712002 b.g.g. 452234

**3p?_r

Hamar Info: tel. 045-210719
Heden 16 september a.s. open

huis van 14.00-16.00 uur
HEERLEN, Maria Christinawijk

Huizen met div. kelderruimten, 4 slaapk. In de prijsklasse
vanaf ’ 95.000,- k.k. Netto maandlast ca. ’ 545,-. In onze
nieuwe modelwoning is een modern interieur gecreëerd.

Kom kijken in de Pelikaanstraat 1.
NIEUWENHAGEN, Op deKamp

De laatste 3 woningen nabij het winkel-/bestuurcentrum
"Op deKamp". Woonk. ca. 30 m2(mcl. open keuken) 3

slaapk. badk. met douche en mogelijkh. voor 2e toilet. Via
vaste trap naar zolder. Door de max. rijksbijdrage ad.

’ 41.000,- is wonen al mogelijk vanaf ca. ’ 525,- netto per
maand. Adres: Bachlaan 59.

Zondag 17 september a.s. open
huis van 14.00-16.00 uur

HEERLEN, Weiten:
Royaal halfvrijst. woonhuis met cv. gar. en tuin. Percopp.

ca. 315 m2. Direkt te betrekken. Ind.: woonk. ca. 43 m2,
keuken, 3 slaapk. Luxe badk. met ligb. Ruime zolder,

hardh.koz. Thermophane beglazing, spouw- en dakisolatie
Adres: Prof. van Itersonstraat 200. Prijs ’ 197.990,- v.o.n.

STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
Tel. 045-712255.

Heerlen-Centrum

’ 125.000,-k.k.
Gouverneurstraat 181. Mooie halfvrijstaand woonhuis met
CV, tuin, berging en garage. Bouwjr. 1982. Ruime indeling.

Kerkrade-Centrum
’115.000,- k.k.

Mooi appartement aan de Engerweg/Einderstraat.
Hoensbroek

’ 200.000,- k.k.
WONING MET GROTE LOODS

Hommerterweg 77. Ruime woning met CV en tuin.
Loods ca. 175 m2.

Verdere informatie en afspraken voor bezichtiging:
TROOST ONROEREND GOED, HEERLEN. ~

Tel. 045-717976.

Panden met kamerverhuur.
Hoensbroek

’95.000,- k.k.
Rietrastraat. Netto jaarhuurca. ’ 15.000,-.

Hoensbroek

’ 195.000,-k.k.
Verl. Wilhelminastraat. Netto jaarhuur ca. ’ 50.000,-.
Verdere informatie en/of afspraken voor bezichtiging:

TROOST ONROEREND GOED, HEERLEN
Tel. 045-717976.

Heerlen
Thorbeckestraat 22 tussenwoning met cv.

Ind: kelder, gang, toilet, voortuin, woonkamer, keuken
(w.k. schroten plafond), terras en berging.
2 slpks., badkamer douche en toilet v.w.

Zolder met vaste trap en slpk. c.g. berging
Dak en electra vernieuwd.
Vraagprijs ’ 86.000,- k.k.
Ass.kant. van Oppen b.v.

Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.
Te koop mooi halfvrijstaand woonhuis

Nabij centrum van Hoensbroek
centrale en rustige ligging. Ind.: hal, ruime doorzonkamer
met open haard, keuken met aanbouw, 3 slaapk., mooie
badk., wasruimte, beslagen zolder, kelder, cv. Alles met
parketvloer. Garage met oprit, mooie voor- en achtertuin.
Vr.pr. ’ 152.500,-kk. Te bevr. 045-219461 of 045-219376

Kerkrade, Bleyerheide
Theresiastr. 78. Halfvrijst. woonhuis met inpandige garage,

3 slpkrs, ruime tuin, cv gas, pr. ’ 150.000,- k.k.
Aanvaarding direkt.

Laura en Vereeniging, Rimburgerweg 2, Eygelshoven.
Tel. 045-352324.

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.

Oirsbeek- Oppevenerweg 13
Blijvend goed gel. en goed onderh. vrijst. huis. Ind. sout. gr.
gar. prov. kelder, stud.- log.kamer. Beg. gr. hal met open
trap, toilet, woon- eetk. met aangrenzende gr. tuinkamer,
gesloten gr. keuken. Rondom aangel. tuin. Verd. 3 slpks.,
badk. 2e toilet v.w., balkon en dakterras, geïsol. berg
zolder. Prijs en aanv. n.o.t.k. 04492-1699 of 045-212813.

Spaubeek, Burg. Eussenlaan 1
HEDEN OPEN HUIS

van 11.00-15.00 uur. Halfvrijst. woonh. met voor- en
achtertuin, kelder, hal, keuken, woonk., 3 slp.k's, badk.,

zolder. Perceel plm. 500 m2. gelegen nabij centrum. Aanv.
dir. Serieus bod gevraagd.

Spaubeek
Ruime goed onderh. HOEKWONING met 4 slp.k's, woonk.
met parket, keuken, 2 balkons, ligb., 2 kelders, inp. garage
en grote aangel. tuin. Tot. 428 m2. Vr.pr. ’ 159.000,- k.k.

Bezicht. uitsl. na telef. afspraak. Tel. 04493-1644.
Te koop

Alexanderstraat 19, Spaubeek
luxe vrijst. landh. met garage. Geheel gestoffeerd, luxe
keuken, 3 sik., bouwj. 1984, opp. 930 m2. Direkt te aan-

vaarden. Vraagprijs ’ 360.000,-k.k.
Inl. (043)-213791 ma t/m vrij tussen 09.00 en 16.30 uur

Übach over Worms
Rimburg. Vrijst. landhuis met inpand. gar. en hetelucht-
verwarming. Bwjr. 1970. Opp. 1600 m2. Blijvend vrij uit-

zicht. Prov.- en cv.kelder. Hobbyr. 28 m2. Hal. Garderobe.
Woonk. 45 m2met inzethaard. Keuken met eiken install.

3 slaapk. Badk. met ligb.
Prijs ’ 269.000,-k.k. 4180

Inl. Stienstra Makelaardy B.V. Tel. 045-712255.

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

_■§_■■ |!aK^g Ruys de Beerenbioucklaan 28 M\/r\^ClClIJ nCI 6411G8 Heerlen [NVM
~"—'|—■■■ "—'■ Tel.: (045)715566 MAKELAAR

Te koop
Jos Klijnenlaan 26, Geleen

hoek-appartement, 2 slpk., in zeer goede staat, direkt te
aanvaarden. Koopprijs ’ 82.000,-k.k.

Inl (043)-213791 ma t/m vrij tussen 09.00 en 16.30 uur

Valkenburg a/d Geul
mooi gelegen vrijst. 4-slpkmr BUNGALOW m. onder meer
woonk. plm. 58m2, gar. en besloten tuin. Dir. te aanv. Vr.pr.
’375.000,-. Inl. G.M.H. Pröpper, Makelaardij O.G.

i Valkenburg. Tel. 04406-15010.

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.

Qnr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

Bom
Halfvrijst. hoekhuis met uit-
bouw, gas, cv., garage, tuin
Ind.: L-woonk. met openh.,
woon/eetkeuken, 3 slpks.,
badk. met douche, zolder

via vliezotr., ’ 131.000,-k.k.
Pr. Bisdomstr.36 Tel.

04498-51974.

Vrijstaand
op 790m2 Inpand. gar. 3
slaapk., badk., kelder. CV.
Olie. Terras. Natuurgebied.

’ 185.000,-. Ca. 2 km. ond.
Slenaken.

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardy.
Lid NVM. Rijksweg 67, Gul-
pen. Tel. .04450-2182.

Halfvrijst. huis
3 slp.k's, voor- en achter-

tuin, gr. garage, vr.pr.
’137.500,- k.k. W.v.d.

Grachtstr. 32 Heerlen. Tel.
045-225374.

Te k. gevraagd
ouder ruim woonhuis met
grotere tuin in Heerlen. Tot
’150.000,-. 045-313192.

Hoensbroek
Tek. riant halfvr. huis, met
garage, 4 slpks., badk. en

2etoilet, pand is geh. onder-
keld. en vrijst. praktijk/kan-
toorgebouw, pr. ’ 229.500,-

-k.k. Tel. 045-214313
Te koop

Brunssum
grote tussenwon. woonk.
plm. 40m2, keuk. m. app. 3
slpkrs, en 3 zolderkrs., dou-
che, souterain, kelder gr.
tuin en garage, ’ 107.000,-
-k.k. Pr. Hendrikln. 176,
045-253153.

Riemst
Heukelom (België)

op 5 min. v. M'tricht. 18e
eeuwse gerenov. boerderij

m. stallen op 2.060 m 2
grond!! Mogelijkheid tot

aankoop v. 5.000 m2grond.
Pand verkeert in uitstekende
staat van onderhoud, ruim v.
indeling en biedt div. moge-

lijkheden. Vraagpr.

’ 275.000,- k.k. Aanv. i.o.

Heerlen
Molenberg Kerkraderweg
Nieuw te bouwen vrijst.

woonh. m. garage en 3. slpks
Prijs ’ 139.500,-v.o.n. Met
eigen wensen kan nog re-
kening gehouden worden.

Tekeningen aanwezig!
Wynandsrade

Rustig gel. halfvrijst. woonh.
m. garage! Ind. keld. woonk.

keuk., douche en toil., 1e
verd.: 3 slpks, 2e verd.: vas-
te tr. n. zold. In prima staat v.

onderhoud! Aanv. i.o.
Vraagpr. ’ 135.000,- k.k.

Oirsbeek
Vrijst. woonh. m. garage en
fijne tuin! Ind.: geh. onder-
keld., woonk. m. plavuizen-

vl., keuk., gar./berg., 3 slpks.
badk. m. ligb., 2e toil. en
dubb. v.w., vlizotr. n. zold.

Pand is geh. dubb. beglaasd
Aanv. i.o. Vraagpr.

’ 179.000,-k.k.

Maria-Hoop
(gem. Echt) Prachtig vrijst.
herenhuis m. zwembad, in-

houd 900 m3, 3.240 m 2
grond! Ind.: keld. woonk. (52m2) keuk., 5 slpks, 2 badk.,
3 toil. zolder. Zeer luxe af-

gewerkt! Prachtig aangeleg-
de achtertuin. EEN BE-
ZICHTIGING ZEKER
WAARD!! Vraagpr.

’ 385.000,- k.k. Aanv. i.o.
Bom

Zeer gunstig gel. uitstek on-
derh. objekt voor kantoor/
praktijk of horeca m. eigen

parkeerplaats! Ind.: beg.gr.:
bedrijfsged. ca. 160 m2en 2
aparte woningen, ruime gar.
separate praktijkruimte. In-
houd 1500 m3. Uitstek, on-

derh. Ook zeer geschikt
voor belegging! Aanv. i.o.
Vraagpr. ’ 375.000,- k.k.

Makelaarskantoor L. Jans-
sen B.V. Tel. zaterdag v.

11.00-13.00 uur. 045-
-353334 (N.J.M. Smeets).
Vanaf maandag v. 9.00-
-17.30 uur. 04490-35840/

043-643555.
Te k. in Neerbeek uniek ge-
legen vrijst. LANDHUIS, uitz
over heuvelland, met zwem-
bad en paardenweide, stal/
zomerhuis en aansl. ruiter-
pad, opp. plm. 2000 m2, bet.
garage en kelder. Prijs

’ 285.000,-, 04490-73947.
Te k. HOEKWONING Ind:
L-kamer, 3 slpkrs, gr.keuk.
en garage met 2e verd. op
gar.Burg. Jongenstr. 39,
Nieuwenhagen.o4s-323305
Te k. BOERDERIJ gel. Rue
de Sibbenaeken 27, Hom-
burg België met 1.73 ha.
weiland. Inl. tel. 09-32.
41277598, na 18.00 uur.
Ouder ruim WOONHUIS te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar, vrijst. of half-
vrijst., tuin, garage of moge-
lijkh. hier voor. 045-728597.

KANTOOR- praktijk- woon-
pand t.k. (t.h.) beste stand
Heerlen z.gr. tuin Inl. 04490-
-43535.
HUIS te koop gevraagd.
Simpelveld en omgeving.
Tel. 045-443334.
Met spoed gezocht BE-.DRIJFSRUIMTE plm. 50 m2
omgeving Geleen. Tel.
04492-5453.
GEVRAAGD. Ouder woon-
huis met tuin. Tot. ca., ’ 100.000,-. 040-448656.
Te k. gevr. BOERDERIJ of
woning met schuur plm.
5.000m2 grond.o4s-315824
Te k. vrijstaand WOONHUIS
in Berg a/d Maas (Stem)

’ 175.000,- kk 04490/36454
Te koop vrijst. winkelwoon-
huis te BROEKSITTARD.
Bovenverd. woonk.l 3 slpks.
2e verd. 5 kamers. Tuin,
loods 10x6 mtr., loods- 10x10 rntr. Inl. 045-271820.
Te koop woonh. Langeberg
BRUNSSUM Ind. gr. woonk.

i m. parketvl. keuken m. te-
gels, douche, 3 slpks, kelder
stal, garage, zolder, cv.

" Geh. huis voorz. van rollui-
ken, dubb. begl. ’95.000,--r k-k-Tel. 045-254811.,BRUNSSUM nabij centrum,.ruim app. met gezellige ge-
stoft, living, plusm. 44 m2,

" voorz. v. haardpartij en
nieuwe keukeninstall., 2
slpks., badk. met ligb. en
v.w., cv. met combi-ketel,
kelder-berg. Pr. n.o.t.k. Tel.
045-273575 na 18 u.
ELSLOO, te k. woonh. m.
loods. Ind. hal, l-vorm
woonkmr. eiken aanb. keu-
ken, waskeuken, keld, 3
slaapk., badkmr m. ligb. en
2e toilet, zolder ’ 130.000,-
-k.k. 04490-77283.
WELTEN. Ir.Lelystr., ruim
app. Ind.: hal, woonk., keu-
ken, 2 slp.k's, badk., w.c, 2
gr. balkons en berging. Vr.
pr. ’98.000,- k.k. Inl. Tel.
04744-1577.
HEERLEN-N. t.k. karakte-
ristiek landhuis op 1220 m2
grond, bwj.'Bs. 045-222933.
HEERLEN halfvrijst. sfeer-
vol herenhuis met gar. ruime
L-vorm. woonk. m. erker,
parketvl. en open haard,
serre, keuken, bijkeuken, 3
slpk., mooie badk. m. ligb.,
douche, toilet, vaste trap
zolder, alwaar 3 zolderka-
mers en tuin. Vr.pr.
’339.000,- kk. Mak.Kant.
Rob Dassen BV. Tel.
04490-78431.
HEERLEN/Margrietstr. 16.
Appartement op bovenste
woonl., cv., 2 slpk., berging.
Prima ligging, ’ 59.000,-k.k.
Tel. 04490-42550 Jos
Storms O.G. Geleen
BOUWKAVEL 1200 m 2in
Heerlen, vergunning voor
evt. 2 woonh. en bedrijfs-
ruimte. Ook in gedeelten te
koop. Tel. 045-271675/
03494-58199.
Vrijst. woonhuis te HERTEN
Onderv. grote woonk. en
keuken. Bovenverd. 4 slpks.
en badk. Tuin, garage en
loods 28x12 mtr. Vr.pr.
’165.000,-. 045-271820.
TUSSENWONING voorz.
van rolluiken, voortuin, ach-
tertuin ca. 20 m. diep, open
keuken woonk. voorz. van
plavuizen 3 slpks, vliering,
kelder, serre van baksteen,
cv, Vr.pr. ’ 98.000,- k.k. Tel.
045-225848, Montfortstr.
24, Hoensbroek.
Te koop KERKRADE-
WEST halfvrijst. goed ond-
erhouden modem heren-
huis. Tel. 045-424900.
Te k. WOON-WINKEL-
PAND m. 3 garageboxen,
groot magazijn gelegen in
Kerkrade. Tel. 045-462908
na 18.00 uur.
KERKRADE: te k. zeer goed
onderh. woonh. m. carport
en berging. Rustig gelegen
(aan bosrand en wandel-
geb.), veel groen en leuke
buren, grens 700 m., woonk.
en keuken v. v. plavuizen en
dubb. begl., woonk. schoon
metselwerk, open keuken
met bar, 3 slpk., badk. m.
douche en 2e toilet, via vas-
te trap: zolder m. raam,
berghok. Pr. ’ 119.000,-
-k.k. Tel. 045-461930.
LANDGRAAF, gunstig gele-
gen aan de Graveweg 1 vrij-
staande en 2 onder een kap
woningen in luxe uitvoering
op kavels van 400-450 m2.
Prijzen v.a. ’ 165.000,-
-v.o.n. Ook casco mogelijk
voor zelf-afbouw. Inl. Bouwk
Adviesburo Prevoo, Bosch-
weg 1, Bunde 043-646563.

Te k. HOEFVELD/Landgraaf
Geschakeld woonhuis m.
gar., bwj.'Bo. 045-314872.
Te koop nieuw HUIS gele-
gen MOlenkampstr. 7, 6370
Maaseik. 09-3211866657.
MUNSTERGELEEN. Te k.
vrijst. bungalow, waar achter
de voorgevel, het optimale
woongenot volledig wordt
ingevuld. Ind.: fraaie grote
hal, living met (open) haard-
partij van ca. 55 m2, schuif-
pui, natuurstenen vloer,
mod. keuken met alle app.
Uitzonderlijk mooi terras,
gedeeltelijk overdekt terras
van ca. 80 m2(met vijver-
partij). Blijvend vrij en pano-
ramisch uitzicht. Een volle-
dig nieuwe badk. waarin "al-
le" wensen werden vervuld,
2 slpks. De onderverdieping
bestaat uit: garage, provi-
sieruimte, waskelder en een
in veldbrandstenen uitge-
voerde bar/ontvangstruimte
van ca. 40 m2, waar event.
wens voor een extra slpk.
kan worden gerealiseerd.
Voor- en achtertuin. Totale
perceelopp. 735 m.2. Pr.
’370.000,- k.k. aanv. in o-
verl. Uitsl. na tel. afspr.
04490-19492.
OIRSBEEK: Te k. goed on-
derhouden in rustige omgev.
geschakelde woning met
266 m2grond. Ind.: Beg. gr.;
hal, toilet, woonk. 36 m2met
plavuizen, haard en grote
schuifpui naar zonnig terras
en beschutte tuin op het zui-
den, royale eetkeuken 14
m2.le Verd.; 3 ruime slpks.,
badk. met ligb. en toilet, gr.
vide. Garage, wasruimte, cv
en kelder 25 m2. Kelder en
dak zijn geïsolleerd. Geh.
bened. verdieping is voorz.
van thermoplane. Aanv. i.0.1.
vr.pr. ’ 169.000,-k.k. Voor
nadere ml. tel. 04492-3302.
SCHAESBERG. Geleg. na-
bij centr., ruime halfvrijst.
woning met tuin, garage, 3
slpk.'s, zolder (vaste tr.),
kelder. CV, witte kunsst. ko-
zijnen/dubb.gl. ’ 98.000,-k.k
Snelle beslisser lage eind
prijs. Tel. 04490-42550. Jos
Storms O.G.
SCHAESBERG/Honig-
mannstr. 1, (hoek Wendel-
str.). Prima geleg. nabij draf
en renb. halfvrijst. hoekp.
met garage, tuin, 3 slpks.,
zolder, kelder, aanbouwk.,
grote woonk. f 149.000 k.k.
Tel. 04490-42550. Jos
Storms O.G.
Prachtig herenhuis met aan-
horigheden, gelegen in het
centr. van STOKKEM (Belg.
Limb.) Geschikt voor handel
of andere bedrijvigheid.
Opp. 9 a 95 ca. Inlicht, tel.
011-756154.
Te koop Brunssum/TREE-
BEEK tussengel. goed on-
derh. woonh. met roll. en
tuin. Ind.: woonk. keuken,
serre, berging, 3 slpks.,
douchecel; nw. dak. Vr.pr.
’94.000,- k.k. Inl. van ma.
t/m. vrijd. B.A.C. Heerenweg
316A, Heerlen. 045-210101
VOERENDAAL - Kunrade,
gunstig geleg. vrijst. woonh.
(1984) mod. architect. Gara-
ge, siertuin, cv. Ind. roy. hal
met garderobe, toil. open
trap naar 1e vérd. 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.
WALDFEUCHT, nabij grens
Koningsbosch, vrijst. bun-
galow met garage. Ind.: hal
m. wc, keuken m. aanbouw,
woonkamer m. schuifpui
naar terras en tuin, eetkmr,
badkamer m. bad, douche
en wc. Geh. voorzien v.
dubb. glas, rolluiken, houten
plafonds en onderkelderd.
Vr.pr. DM 236.000,-. Tel.
09-49-2455-1028.
Te k. gevr. WOONHUIS in
een straal v. plm. 15 km.
rond Heerlen. Min. percopp.
300m2, pr. plm. ’ 160.000,-.
Brieven met opg. v. ligging
en vr.pr. 8r.0.nr.8-1964 L.D.
Postbus 3100, 6401 DPHrI.
BRUNSSUM, Akerstraat
99a. Bedr. pand met boyen-
woning. Bedr. ged. ca. 115m2met d. en h. toilet. Bo-
yenwoning: aparte ingang.
Beg. gr. keuken, bijkeuken
en garage, 2 kelders 1e verd
toilet, badk., sik., en 30m2
woonk. 2e verd. 2 slp.k.
Vraagprijs ’ 150.000,- k.k.

Belgisch Limburg, dichtbij Te k. KERKRADE-VV£S
Hasselt en Bokrijk, zeer (Locht) vrijst. woonh. nj
EXCLUSIEVE woning in garage. Inl. tel. 045-46223
oude stijl, 10 aren, eiken .. „„ ,„,_«
keuken, 2 slaapkamers, 2 Als u °nf/°°r l 2 uur

DfrCö|
garages, volledig in orde. Te ?ens belt staat uw P ÖJbezichtigen. Nikkerstraat I, devolgende dag a in]
Zonhoven-Termolen. Tel! ___ s Da9blad- TeL H
09-3211241825. 719966. J

Bedrijfsruimte
Te huur een BEDRIJFSHAL Te h. 2 HALLEN en kanto^1320 m2, gel. aan de Kissel ruimten, mr. mog. %te Heerlen, totaal geïsol. vrachtwagens in Heinstsvoldoende park. gelegenh., Haaren Duitsland. Tf5 jr. oud. Inl. Biallass BV. 09.49.66616248, pr. n.o.t£Tel. 045-412189 b.g.g 045- — _
310557. Te huur HEERLEN-I*»
Te huur of te koop gevraagd 50,° "T2 winkelruimte, v*
STUDIORUIMTE v.a. 50 m 2vele doeleinden gescrw
in Sittard of omgev., event. P lm- / 50." W^_*&_\
met woning. 04490-15819. ln gedeeltes. 04459-166-H

Woningruil
WONINGRUIL aangeb. te \riAmsterdam 4 kamerflat, 1e Te ruil nieuwe EEN^etage met box, zolder en ZINSWONING te Landg^
tuin, hr. ’350,- per mnd.; teg. dito woning in LirnW
gevraagd te Maastricht 4of niet in Landgraaf.
5 kamerwoning. Tel. na 045-317906.
19.00 uur 020-965376. J

Kamers aangeboden/gevraagd
"■"""' " ———■ Jij. M h—i — ""n*Gem. kamer op goede stand Te h. m.i.v. 1-10*te HEERLEN-NOORD, info KAMER beg.gr. plm. 5x4

045-221832. met kookhoek, hal, wc, o<Jche met v.w., cv., aparte',
Te huur mooie gemeubi- gan g. 045-212613 / 229705leerde kamers met CV qebr. f:— - M
van tel. keuken en douche te "arner te .huur o?-?rAflPKerkrade Tel. 045-443380. fï 1 S^S j
Te h. KAMER met voll. pen- Te huur "in C-HEERI-l
sion en huis verteer en be- kame r van 20 m2. T*
wassing. Tel. 045-753136. 04490-13631. _^
Te h. aangeb. zit/slaapk. in KAMER met kitch. v£TREEBEEK per 1 okt. Tel. werk. of stud. meisje. Te J»045-212663. vr. na 14 uur, 045-311ggg>
——■_—■_—^

Janssen jf#makelaardijoQj
Te koop

2 luxe vrijstaande landhuizen
met garage te Puth - Schinnen

~>~)-*"^fr^-_ _L—J_MJfll_MP_l—l »ty ,
Begane grond: hal,toilet, meterk.,royale woonk., semiopen keu-
ken
Verdieping: overl., 3 sik., luxebadk. metligb., douche, 2e toilet
Zolder: vastetrap,royale zold., c.v./w.w. comb., mechn.vent. unit.
Bijzonderheden: beg.gr.vl., gevels en dak In extra geïsol. uitv.,
gehele wo.voorzien van dubbelebegl., m.u.v. voordeuren garage,
zeer degelijke mat.keuze,mogelijkh. 4e sik./ studie/ hobbyruimte-
Lokatie: uitbreidingsplan "Achter Einder Coolhol",
kavel 38, oppervl. ca. 390 m 2 verkooppr. ’ 248.600,- v.o.n.
kavel 40, oppervl. ca. 370 m! verkooppr. ’ 246.100;- v.o.n.
Informatie op aanvraag verkrijgbaar.

Kantoor Maastricht k^Êk^K Openingstijden:

Van Hasseltkadc 10 _mAW maandag fm vri|dag
6211 CC Maastricht BMW van09 00 tot 1630 uur
Telefoon 043 213791

E§__r<r__P Het centrale
P_| I m^ stofzuigsysteem

technisch buro
ISwrems
H _p. Het moderne

«fl __nf_. —4 Geluidsarm m
_"t _P~flr Hygiënisch (bacteriën buiten woning)
JJI m_V Grote zuigkracht (keuze uit 3

fIM motoren aangepast aan de installatie)
jjë _Br\ Zonder stofzakkenH|| Kortere stofzuigtijden

Bh Zelf te installeren

Ül 111 xk Dealer voor Limburg

pf Technisch Buro Nieuwstadt
dj Stuur de bon in voor meer informatie:

SdNaarn: ""■■" i

|| Plaats: Tel :dOngefrankeerd op te sturen in een open enveloppe met aankruising
H i l Centraal stofzuigsysteem

lRï|Q Dakgoten D Kozijnen
KjJT.B.N. Antwoordnummer 30601. 6100 VL Nieuwstadt.
r-]Geen postzegel nodig.
■<il JÊ

Kom kijken en profiteren, want goedkoper dan bij de «w^Lhok diensi
Wasmachine Centrale slaagt u nergens! uurs-service—■ __e_=_-B-_ wK/VI lw bij al onze leveringen:

/ "^ ______________^__ ,Ij,!*'3D,*ll\ Cc-—T^ bezorgen - plaatsen - aansluiten -__ ima r—-y MOÊ CcrS^ui ( Z^ H "I """{ /' T *_!_\ , o D opruimen van oude machine en verpakking.

, ' a ___________J 3 5=2% 1 p§ v ÉA l___L____ j l_j_z_s
ufAC. L J mmm^^m \ _~~ H- _^__^__J__J _B3j Hpprlpn

WASAUTOMAAT WASAUTOMAAT „MBINATIE ftDAAr DUBBELDEURS *PMI-" Akerskaat'2o
600 TOEREN 1000 TOEREN ÏÏ3" CENTRIFUGE ?*?°£" KOELKAST KOELKAST GASFORNUIS STOFZUIGER Tel. 045-741008
Geheel wit. Geheel wit, 2800toerencentrifuge. 3/,kg. 2800toeren, AUTONIAAT Talelmodel, Inhoud 275Itr., Geheel wit, 1000watt. OOK OP MAANDAGMIDDAG GEOPEND
regelbare temperatuur. UNIEKE AANBIEDING EENMALIG VOOR trommel roestvrijstaal. Inhoud 5 kg. 120 Itr. vriesvak "«"" compleet met grill. Compact model. Ook vestigingen in: Berhcum,
_^_._W___W^ _r _^__ _m__ At^. mm-mmm. m» mm Am— mm± mm—mmm. —_k mm mmm. mm mmmm— mm— mm— mm— UM MM —^ 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam,

390#" o9o#" 990#" 140fH 390#" _Mo#" 440#" 39o#* Mo#"' M W m t m W m m AANRIFDINfIFN GFL DEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Limburgs
-_^EX3D__ll_L_fJl--



VAN dJERLOO LJMLHJRQ
Sittard - Rijksweg Zuid 38 - @ 04490-22323

Koningsbosch, Mauritshof
Mooie halfvrijstaande premie-A woningen met
garage of berging.
Zelfs één vrijstaande woning!

SS??

Op een mooie rustige ligging in Koningsbosch
worden 4 halfvrijstaande en een vrijstaand, met
garage geschakelde premie-A woningen
gebouwd.
Op grote kavels met zonnige tuinen.
Prijzen: ’ 131.950,- v.o.n.
Max. subsidie’ 41.000-

De dokumentatie ligt voor u klaar!
Een telefoontje is voldoende!
Geopend: ma. t/m vrij. 9.00-17.30 uur
Za. 10.00-13.00 uur
Kantoren: Sittard-Maasbracht
Tel. 04490-22323

WA\ w _\\ \ Na kantooruren:
\# Wmmam*J i. v.d. Loo: 04746-2873
IL_L-__f W. v.d. Loo: 04746-3534

" ■—,!■. -111—.1.1 II .., ,_■■_— 1..1..11 ■

Janssen JflFmakelaardij og

Te koop
luxe vrijstaande

Villa te Puth - Schinnen

Algemeen: in moderne architektuur ontworpen met optimale in-
deling en isolatie.
luxe afwerking en zeer degelijke materiaalkeuze.
Begane grond: hal, toilet, ruime open woon/eetk., keuken, centr.
spiltrap, grote garage met berging, terras en grote tuin.
Verdieping: overl., 3 ruime sik., hobbyk., luxe badk. met ligb.,
douche, 2e toilet.
Lokatie: Past. Albersstraat, kavelopp. ±1.190 m 2
Koopprijs: f 382.500,- v.o.n.

informatie op aanvraag verkrijgbaar.

Kantoor Maastricht _^m_^m Openingstijden:

Van Hassellhade 10 kWkW maandag l/m vrijdag
6211 CC Maastricht km kW van 09.00 lot 16 30 uur
Teleloon 043-213791

■.

SCHIN OP GEUL ’ 230.000,-k.k.
Leuke, vrijstaande semi-bungalow met cv., tuin en gara-
ge. Woonkamer, 4 slaapkamers.
BRUNSSUM-CENTRUM ’ 285.000,-k.k.
Doorvaartstraat. Vrijstaande villa met cv., garage en tuin.
Fraai uitzicht op het park. Zeer ruime indeling.
SITTARD-SANDERBOUT ’ 300.000,-k.k.
Vrijstaand herenhuis met tuin, cv. en garage. Bouwjaar*
1980. Rustige ligging. Grote woonkamer, luxe aanbouw-

keuken, kelder, 4 slaapkamers, badkamer en zolder.
URMOND ’ 360.000,- k.k.
Vrijstaande semi-bungalow met cv., garage en flinke tuin
met swembad. O.a. 5 slaapkamers.
SITTARD . ’ 450.000,- k.k. |
Vrijstaand landhuis met cv., garage en tuin (1300 m 2) met
zwembad. Woonkamer (± 65 m 2), complete aanbouwkeu-
ken, 4 grote slaapkamers, luxe badkamer.
ZUID-LIMBURG vanaf ’ 250.000,-k.k.
Diverse woonhuizen, waarmee wij niet adverteren. Geef
ons uw wensen op: misschien kunnen wij helpen.

VOOR SERIEUZE GEGADIGDEN GEVRAAGD:
Diverse woonhuizen en bungalows in prijsklassen boven

’ 250.000,-.
Bespreek met ons

GEHEEL KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND
de prijs- en verkoopmogelijkheden van uw pand.

Onder andere zoeken wij op dit moment:
LANDGRAAF landhuis/bungalow .

in prijs tot ± ’ 350.000,-;
HEERLEN Molenberglaan en omgeving

Herenhuis tot ± ’ 375.000,-;
KLIMMEN/VOERENDAAL diverse huizen

in prijzen tot ± ’ 350.000,-.
Ook andere aanbiedingen zijn welkom.» TROOST

ONROEREND GOED,
"MP HEERLEN. TEL. 045-717976

S ' f'is_mm_&~

laat ze leren
voor één tientje

permaand!

fr^wjFfr minigraafmachines

eventueel uitgevoerd met
een hydraulische sloophamer

!_______"___*]
BSËg ItgJJ___________

r Een ,e zacht of _ riard^ DT T^ÜTf _l-PlïTTlH'fcl SIkan rugklachten verergeren __%, | __%^ J L^l-km J I ZfJL^I "Mogen wij eens met u over een oplossing praten? j~^~ '-—-*——---\
JAREN VAN ERVARING \
hebben ons geleerd dat rugklachten vaak het gevolg zijn van een verkeerd bed, omdat feen standaardmatras niet voor ieder lichaam geschikt is. Als het goede steun geeft aan —■■

, , ,
■■■'iemand die zwaar gebouwd is, dan is het bijna zeker ongeschikt voor een minder zwaar *~_ L— ~é t

_ h~-sré \
persoon. En omgekeerd. Tenminste één van de partners lijdt in dat geval pijn en ongemak. 1., I **
WAT IS ONZE OPLOSSING? Fr"" ii-- riTli 111T~~--i- --fft-■-----■ia~-^~~— \
Een bed van OBAS. Een op uw eisen afgestemd eenpersoonsbed of een tweepersoons- j
bed met 2 totaal verschillende typen matrassen die precies voor iedere inidviduele partner
gschikt zijn. Doordat zij als het ware het lichaam behoedzaam in de juiste positie brengen, L^ W"^SSS_*^;
zodat de ruggegraat ontspannen en soepel is. Daarbij wordt de druk weggenomen van P"l^ , ; „ M" -„ ,-, -■ ~ #MfP%i.,, - ,\, «__a__»ag|
beenderen, spieren, zenuwuiteinden en gewrichten. mmbibi________■—>■_■_a____i

Wat is OBAS? ' OBAS 8.V.i.0.
Wij zijn de Orthopaedic Bedding Advisory Service, adviseurs voor bedden en matrassen. Tunnelweg 104, 6468 EK Kerkrade.
Onder voortdurende begeleiding van onze medische en orthopedische adviseurs hebben Telefoon 045-462211
onze technici reeds duizenden OBAS (een- of tweepersoons) bedden ontworpen op basis
van gegevens waarin het gewicht, de lichaamsbouw en de medische achtergrond van Het OBAS bed geeft de juiste
ieder van onze klanten zijn verwerkt. Voor zover beschikbaar worden hierin de diagnoses steun aan ieder van beidevan artsen eveneens opgenomen. partners; het zorgt voor

ontspanning en voor verlichting
WIJ ZIJN DE DESKUNDIGEN | van pijn
Al onze bedden worden door vakmensen gemaakt en zien er uit als gewone bedden van n-ictopkwaliteit. Maar dit is slechts schijn: een OBAS bed is heel bijzonder! Toch berekenen BON Aan OBAS: ik wil weer goed kunnen slapen, en
wij geen hoge prijzen: onze bedden zijn niet duurder dan een normaal 1- of 2-persoonsbed daarom wil ik meer weten over OBAS bedden,
van goede kwaliteit. Dat kan omdat wij rechtstreeks en zonder tussenpersoon vanaf fa- lk 9a geen 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. |n open enve,op zenden aan.Q Q OBAS, Antwoordnummer 2110 g

■_^_B_B 6460 WB Kerkrade. Een postzegel is niet nodig. to

[OBAS 9 I
*- —— ' : JJ

BRUNSSUM-Zuid: Rustig en blijvend goed gelegen vrijstaan-
de bungalow met c.v.-gas, ruime inpandige garage en rondom
tuin. Ged. dubbele beglazing. Ind.: souterrain; garage, grote
hobbyruimte, provisieruimte, bergruimte. 'Begane grond:
woonkamer met parketvloer en open haard. Keuken, drie
slaapkamers, badkamer. Prijs: ’ 249.00,- k.k.

BRUNSSUM: Vrijstaand woonhuis met c.v.-gas, inpandige ga-
rage en tuin. Direct grenzend aan het winkelcentrum, rustig ge-
legen. Bouwjaar 1973. Ind. o.a. kelder, woonkamer (open
haard), eetkamer, keuken (installatie met apparatuur), vier
slaapkamers, badkamer met o.a. ligbad en douche. Gedeelte-_ lijk dubbele beglazing. Vraagprijs: ’ 249.000,- k.k.

BRUNSSUM: Grenzend aan het winkelcentrum: Hoek-apparte-
ment metc.v.-gas, berging en balkon. Lift. Ind. o.a. woonkamer ca.
f 0m 2, keuken, twee slaapkamers, badkamer. Vraagprijs:

’ 125.000,- k.k.BRUNSSUM: Zeer ruim ouder halfvrijstaad woonhuis met c.v.-
9as, garage en grote tuin (perc. opp. totaal 392 m 2). Ind.:o.a. 2 kel-
ders, gang, L-vormige woonkamer (ca. 42 m 2), woonkeuken, 4
slaapkamers, betegelde douche metvaste wastafel en toilet, ruime
beschoten en begaanbare zolder. Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs:f 115.000,- k.k.

deels voorzien van kunststofRozijnen met thermisch glas. Aanvaarding direct. Vraagprijs

’ 159.000-k.k.

leL 2e verd.: Overloop met kastenwand. Vierde slaapkamer,
ruime kleedkamer, badkamer met o.a. ligbad, aparte toilet-
ruimte. Uitstekende staat van onderhoud. Vraagprijs:

’ 290.000,- k.k. Een pand dat u beslist van binnen moet
Lzien!_ V HEERLEN - Bekkerveld:

m 4l '*%~ °P looPafstand van het
V centrum zijn 16 royale en

I *'* *J J 4i!wlS' il oê reallseercl aan het pracnti-
■N? 'lißliwÉte" t I9e Bekkerveld' Pa*eerga-
S. . ! |^____^_| ra9e 'n het souterrain. To-

riërend van 140m 2tot 160
m - Optimale veiligheid en privacy. Ind. 0.a.: royale living, com-
plete - luxe ingerichte - keuken, twee slaapkamers, twee bad-
kamers, balkon. Nog slechts 2 appartementen te koop (twee
appartementen met tuin). Koopprijzen variëren van
f 366.000- v.o.n. tot ’ 386.000- v.o.n. .Inruil" van uw eigen
woning is mogelijk. Voor serieuze belangstellenden ligt een
uitgebreide brochure klaar.
LOMPLEET INGERICHTE MODELWONING ingericht door
Lendfers Decoration te Heerlen.L^ezichtiging hiervan uitsluitend na afspraak.

S HEERLEN - Nabij Centrum:
Goed onderhouden vrijstaand

""?"">ii|«i ge(eventueel 2auto's) en gro-Wpi I te tuin. Ind. o.a. betegelde nal,| woonkamer met parketvloer,

m'^gJ I ging/hobbyruimte, drie ruime
Wij I slaapkamers, betegelde bad-

'■^"^MmmmmUkmÊmWmmm kamer, zolder (mogelijkheid
48 slaapkamer). Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs; ’ 189.000,-k.k.

m HEERLEN - Ganzeweide:
" _ Rustig gelegen hallvri|slaand

Èk-éÊ *Ê> ,£ woonhuis met c.v.-gas, garage
m~ m %en een 9°ccl aangelegde grotemt %Êh— tu'n (ca- 1100 m 2). Ind. o.a. kel-

L P der, ruime woonkamer ' metLta__S| b °Pen haard. keuken, badkamer
_XB_mÊm____t met o.a. ligbad en douche. Vier

■ slaapkamers, vaste trap naarHB zolder, alwaar een ruime slaap-
,'} kamer. Rondom rolluiken. Vrij-
■ wel gehele pand voorzien van

"8 '""'...■ m parketvloer. Goed onderhou-
den. Maximale privacy. Vraagprijs: ’ 179.000,- k.k.

HEERLEN-Centrum: (hoek

JÜJ Cf i'te^r-. Apartement voorzien van cv.,
■31 'v <* m lift. Ind. 0.a.: woonkamer (ca.

SS) tt* *** » 30 m2' me'Da|k°n. aparte keu--8?' '"'!«_" 5£ *S W ken' dne slaaPkamers, badka-

HEERLEN - Heerlerheide:
(nabij winkelcentrum). Halfvrijstaand woonhuis, met mogelijkheidvoor garage, met berging en tuin. Gedeeltelijk voorzien van dubbe-le beglazing en rolluiken. Ind. o.a. woonkamer, eetkeuken met een
9°ed uitgevoerde keukeninstallatie met apparatuur, bijkeuken, viers]aapkamers, badkamer. Zolder.Priis ’ 129.000-k.k.

H
HEERLEN: Goed onderhouden

woonhuis,cv.-gas, mooie tuin

P v--gas, tuin en mogelijkheid voor garage. Ind. o.a. sout.: het pand

* 9eheel onderkelderd, diverse bergingen/hobbyruimte (droog),
art. en 1everd.: woonkamer, eetkeuken met een luxe keukenin-

s'allatie met apparatuur. Drie slaapkamers, badkamer. Vliering,
voorzien van rolluiken. Koopprijs: ’ 98.500- k.k.
"EERLEN-Zuid: Nog een bouwkavel te koop gelegen nabij de

Meulemanstraat. Perceelsoppervlakte ca. 520
gL_"''s: f 65.000,- v.o.n.

" I | Prima materiaalgebruik. Ind.
1 0.a.: betegelde gang, ruimeI woonkamer met parketvloer,
I eetkeuken met L-vormige aan-
-1 rechtcomb., drie slaapkamers,

'7^* I Aanvaarding n.o.t.k. Koopprijs:f,126 000- k.k."UENSBROEK: In centrum gelegenappartementop de 3e etage.
y°- 0.a.: berging, woonkamer, keuken, douche, twee slaapka-mers. Gedeeltelijk dubbele beglazing en kunststof kozijnen. Aan-is?„in9 direct. Vraagprijs ’ 57.000- k.k.
"UENSBROEK: Halfvrijstaand woonhuis met cv., ruime garagen mooie tuin. Rustig en goed gelegen, nabij N.S.-station. Uitste-end onderhouden. Ged. geïsoleerd. Ind. 0.a.: ruime L-vormige

oonkamer(ca. 49 m 2), ged. parketvloer, keuken met eengoed uit-yevoerde keukeninstallatie met apparatuur. Drie slaapkamers,
"adkamer. Zolder. Prijs ’ 169.000-k.k.

Rustig en aantrekkelijk gelegen tussenwoonhuis
k ?' Cv--gas, garage en diepe achtertuin. Ind. o.a. gang, provisie-
" aer, toilet, woonkamer, keuken, serre, drie slaapkamers, bete-
aeide douche, vaste trap naar zolder. Aanvaarding direct. Vraag-K|| ’ 98.000,-k.k. - Terwinselen: Halfvrijstaand woonhuis met

"^ "9as, garage en tuin (ca. 25 meter diep). Rustig en blijvend
1°6d gelegen. Ind. 0.a.: L-vormige woonkamer, keuken, drie

aapkamers, badkamer, zolder. Vraagprijs:jLI^OOO-k.k.

iW&& i°tï&y; raafc IËißiaê«Üß JWjMyftywia %4m '
~~'^^ai'mmKstßmmmW^'.zy^^^.~- w. MtSwxm—mwMA
KERKRADE-Centrum: Vrijstaande bungalow met centrale
"erwarming, garage en tuin. Ind. o.a. L-vormige woonkamer,
keuken met een goed uitgevoerde keukeninstallatie metappa-
ratuur, twee slaapkamers, badkamer, provisiekelder. Prijs:L£_3.ooo,- k.k. |

_mi_®S_, KERKRADE: Gerenoveerd

&_. f "'*** mm SfcïB de zolcler met twee kamersIW% en een ber92older- Prima
staat van onderhoud. Aan-

m vaarding in overleg. Vraag-- prijs: ’ 130.000-k.k.
ERKRADE: Woonhuis (bouwjaar 1988) met inpandige garage.
oerj geïsoleerd. Ind. 0.a.: woonkamer,keuken met keukeninstal-

*'e, drie slaapkamers, badkamer, zolder. Het pand is achterom
...®reikbaar Goed onderhouden. Overdraagbare rijkspremie mcjge-"|K' Prijs ’115.000- k.k.

aJ**ës%?§^ë KERKRADE-West (Ter-
JPIIIF /^^s>&_^l^r§iy*' w'nse'en): Royale halfvrij-
SÊÊik/ staande en 1 vrijstaande
wW/ woning met berging (moge-
te, ff] j In I ''ikrieici voor 9ara9e), C.V.-J__j_ " L4J gas en tuin (ca. 15 meter
"rrfiv, <». m n n m diep)- Royale L-v°rmige

l_ A. ;I II \\i\ Lu woonkamer, keuken, drie
'. '■"'"- 'ft j»ifP—■" -'«»ts—J slaapkamers, badkamer,

'"" "3 u zolder. De premie-A-rege-
lj*l' ling 1988 is op deze wonin-

gen van toepassing (vrijstaande woning premie-C). Netto-
maandlast premie-A-woning ca. ’599,-.

KLIMMEN-TERMAAR: Prachtig gelegen vrijstaand landlïuis-
type met c.v.-gas, garage en rondom onder architectuur aan-
gelegde tuin met blijvend vergezicht. Ind. 0.a.: royale hal, rui-
me living (ca. 60 m 2) met openhaard, luxe moderne keukenin-
richting met apparatuur, 5 slaapkamers, 2 badkamers, kan-
toor-werkruimte, provisie- en bergruimten. Uitstekend onder-
houden, goed geïsoleerd. Prijs n.o.t.k. Eenpand dat u beslist
van binnen moet zien.

NIEUWENHAGEN - Hoef-
, ~ veld: Goed onderhouden

halfvrijstaand woonhuis
met c.v.-gas, garage en tuinm (op 't zuiden gelegen). Mv-

I Ind. 0.a.: L-vormige woon-I kamer met open haard,BfcqW I keuken met een complete

kamers, badkamer met o.a.
ligbad en douche; zolder. Prijs ’ 169.000,-k.k.

geïsoleerd. Ind. 0.a.: royale hal met marmeren vloer, woonka-
mer met parketvloer, eetkeuken met een complete keukenin-stallatie (wit) met apparatuur. Twee slaapkamers, badkamer
meto.a. ligbad en douche. Sout.: slaapkamers met badkamer.
Grote goed uitgevoerde hobbyruimte, provisieruimte, werk-
ruimte. Koopprijs: ’ 359.000,- k.k.

SCHAESBERG:Tussenwoning met cv. en kleine tuin. Prima staat
van onderhoud. Ruime woonkamer met plavuizenvloer. Ruime
eetkeuken met luxe inrichting. Twee badkamers. Drie slaapka-
mers. Rondom hardhout en rolluiken. Dubbele beglazing. Aan-
vaarding in overleg. Prijs: ’ 119.000,-k.k.

SCHAESBERG: Vrijstaande bungalow met c.v.-gas, ruime in-
pandige garage (twee auto's), grote tuin (1440 m 2) met groot
zonneterras. Blijvend rustig gelegen. Ind. 0.a.: royale hal (ca.
20 m 2), ruime living met open verbinding naar de verwarmde
serre (ca. 67 m 2), open haard. Eetkeuken, bijkeuken, kantoor-
werkruimte. Ouderslaapkamer met badkamer, drie slaapka-
mers, saunaruimte met douche e.d., hobbyruimte. Dubbele
beglazing. Prijs ’ 395.000,-k.k.

ÜBACH OVER WORMS: Halfvrijstaand woonhuis met mogelijk-
heid voor garage en aanbouw. Ind. 0.a.: gang, ruime woonkamer,
aangebouwde woonkeuken, betegeld toilet, betegelde badkamer,
aanbouw ca. 30 m2(mogelijkheid voor slaapkamer, garage of hob-
byruimte), twee slaapkamers, vliering Aanvaarding n.o.t.k. Vraag-
prijs: ’ 109.000-k.k.

m_|_ Mwl _w_W

ULESTRATEN: Rustig en blijvend goed gelegen vrijstaande
semi-bungalow met c.v.-gas, grote garage (2 auto's) en rond-
om tuinmet veel privacy. Goed onderhouden. Dak geïsoleerd,
gedeeltelijk dubbele beglazing en rolluiken. Ind. 0.a.: royale
hal, L-vormige living (ca. 47m 2) met open-haardpartij, eetkeu-
ken, 4 slaapkamers, badkamer, provisieruimte, bergruimten.
Een bungalow die u beslist van binnen moet zien. Prijs

’ 395.000- k.k.

WIJNANDSRADE: In prima onderhoudsstaat verkerende
aantrekkelijk gelegen vrijstaande bungalow met c.v.-gas, in-
pandige garage en veel privacy (percopp. ca. 650 m 2). Ind.
0.a.: hal, keuken met moderne witte inrichting, L-vormige
woonkamer (ca. 42 m 2) met parketvloer en open haard, drie
slaapkamers, betegelde badkamer met o.a. ligbad en douche,
kelders. Aanvaarding n.o.t.k Prijs ’ 265.000- k.k.

Winkelpanden
met boyenwoningen

EYGELSHOVEN: Vrijstaand winkelpand met woonruimte, c.v.-
gas, garage en tuin. Ind. 0.a.: kelder, winkel ca. 140 m 2,keuken, bij-
keuken, woonkamer, drie slaapkamers, badkamer, zolder (vaste
trap). Vraagprijs ’ 175.000- k.k.
HEERLEN - Heksenberg: Winkel/woonhuis voor diverse doelein-
den geschikt. Ind. 0.a.: ruime kelder, verkoopruimte, woonkamer,
keuken, werkplaats, dubbele garage. 1e verd.: woonkamer, keu-
ken, tweeslaapkamers, douche. 2everd.: slaapkamer, zolderruim-
te. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs ’ 192.000- k.k.
KERKRADE-Centrum: Winkel met toiletruimte (ca. 66 m 2). Bo-
yenwoning: woonkamer, eetkeuken.drie slaapkamers.badkamer,
zolderruimte (vaste trap). Vraagprijs ’ 140.000-k.k.
KERKRADE: Ruim halfvrijstaand woonhuis met c.v.-gas en maga-
zijn-/bedrijfsruimte, mogelijkheid voor aparte boyenwoning. Ind.
0.a.: diverse kelders, hal, woonkamer (voormalige winkel), woon-
kamer, keuken, serre, drie slaapkamers, badkamer. Boyenwoning,
bestaande uit woonkamer, slaapkamer, keuken, magazijn-bedrijfs-
ruimte, totaal ca. 100 m 2. Kelderruimte. Aanvaarding n.o.t.k.
Vraagprijs ’ 198.000- k.k.
SCHAESBERG: Vrijstaand woonhuis met aparte kantoorruimte,
gelegen aan de rand van het industrieterrein „Strijthagen". Woon-
huis: md. 0.a.: hal, ruime woonkamer, eetkamer, compleet inge-
richte eetkëuken, 4 slaapkamers, compleet ingerichte badkamer,
zolder, kelder. Kantoor: totaal ca. 80 m2met uitbreidingsmogelijk-
heden. Totale perceelsoppervlakte ruim 1400 m 2. Aanvaarding
n.o.t.k. Vraagprijs ’ 435.000- k.k.

Woonruimte te huur
HEERIEN-Centrum (Pancratiuskerk) - TE HUURrtype A: (nog 2
appartementen). Woonkamer, keuken, twee slaapkamers, badka-mer, twee balkons, berging. Bruto opp. ca. 95 m 2. Huurprijs ’ 910-
-per maand inclusief servicekosten. Type B: (nog 2 appartemen-
ten). Grote woonkamer, keuken, twee slaapkamers, badkamer,
patio. Lift. Bruto opp. ca. 115 m 2. Huurprijs ’ 1375-per maand in-
clusief servicekosten. Reservering nabij gelegen parkeerplaats
mogelijk.

HEERLEN-Centrum: TE HUUR: appartement met garage/ber-
ging, c.v.-gas. Woonkamer met balkon, keuken, een grote slaap-
kamer, badkamer. Huurprijs ’ 1050- per maand inclusief service-kosten.

Taxaties,
makelaardij 0.g.,

hypotheek- adviescentrale I
Ook 's zaterdags I

geopend van I
9.00 tot 17.00uur IBH
Heerlenseweg 22, I LIJ

6371 HS, Postbus 31193, I "'* I
6370 AD Landgraaf. I[u^jj B

Pkkée makelaardij bv

Te koop in Landgraaf

halfvrijstaande
Premie A-woningen

Kosten ’ 132.000,-*
Rijkspremie ’ 41.000,-*

Netto maandlast ’ 499,-*

* Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm

halfvrijstaande
Premie C-woningen

’ 162.000,- v.o.n.
(excl. éénmalige bijdrage van

’ 5000,- belastingvrij)

***^*^__\ y/F

Inlichtingen/verkoop:

van maandag t/m vrijdag

■■ umm\AWM~mm~\b___| v^ 900~1700 uur en
BJ_BK~»_1 _Wk__ volgens afspraak;
■ ~k_" ~^—~fc—■~i 's zaterdags volgens afspraak.

Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, tel. 045-316222.

i

i TE KOOP:
I ■mmWk GULPEN: aan rand van natuurgebied

gelegen bungalow met grote tuin (ca. 3000m 2)
en veel privacy, md. 0.a.: ruime living (55m 2)
met 0.h., stud.k., moderne keuken (wit),
4slaapk„ complete badk., gastenverblijf met
badk., vrijbi. uitzicht, i.z.g.st.v.o.
Koopprijs ’425.000,— k.k.

■ ■■■ 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.

(bezichtiging van panden na afspraak!)
deze panden zijn een kleine selectie van
onze totale portefeuille,
documentatie van bij ons in verkoop zijnde
panden sturen wij u gaarne opaanvraagtoe.

I MAKELAARSKANTOOR O.G.I DRS. SCHREINEMACHER B.V(PÜ_|I kommel 22, maastricht |||
| telefoon 043-2191 57. tel, b.g.g. 216822. lfa?^"J

: -_- , , _J

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllUUlli
_________■ HEERLEN,

—*immm\ I nab'J centrum
| ’ i 25.000-k.k.

MÉÊSk I Halfvrijst. woonhuis S5
SS \o{ I metcv. Ind.: hal, toilet, j9 woonkamer
_S BSS I 8 00x3'60- keuken. SS

I terras, tuin en berging. j
SS I 1e verd.: 4 slaapka- SI
SS mers, badkamer met sE
SS ligbad, douche, vaste wastafel en 2e toilet. 2e verd.: zolder ■
SS te bereiken via vliezotrap. Aanvaarding in overleg.

_; keuken, bijkeuken, terras, 1 slaapkamer + badkamer. 2e _■■
verd.: zolderruimte. Aanvaarding in overleg.

—= ift- i■iii iiiTTt TfTr""ïi_6ilr_rai'ini"t merkelbeek■ ’ 97.500,- k.k.
I Tussenwoning met !— ■ cv. en berging. Ind.: EEE

SS I sout.: kelder; beg.gr.: —I hal, woonkamer _s■ 8.50x4.20/3.10, keu- ==SS NS^ÉiJlfli B ken, badkamer, bijkeu- |
:__»___ I ken, toilet, terras + j

SS «""■""—s"--^M--^-^- tuinhuisje (berging).— 1e verd.: 2 slaapkamers. 2e verd.: 1 slaapkamer. Aanvaar- __
SS ding in overleg.

SE VOERENDAAL
(Retersbeek)

=— open haard ±40 m 2, serre + keuken (dicht), terras + Es
zwembad. 1e verd.: 3 slaapkamers + badkamer. 2e verd.: ■

—■ vliering. Aanvaarding in overleg.

SS VOERENDAAL
Ük ,<____ (Ransdaal)

SS BL j f 345.000- k.k. S=— 1|? Vrijstaand landhuis ■
1 ~j_n met . huiswei. Ind.: !__ BHfIK sout.: garage voor 2 :

SS I auto's, provisiekelder; ■
I beg.gr.: hal, (overloop) S

SS I woonkamer met mar- SS— "M^"^"^"* meren vloer en open :
haard 8.60x5.70/4.20, terras (voorzijde balkon), dichte _—,

SS keuken met complete installatie, bijkeuken, tuin met opti- !
SS male privacy, tuinhuisje 10.00x4.00. 1e verd.: 3 slaapka- ;

mers, badkamer met ligbad, douche, vaste wastafel en 2e ■— toilet. 2e verd.: zolderruimte en hobbykamer, grondopp. + i
2500 m 2.Aanvaarding in overleg.

SS W________W___m_m_Bg_ WINKELCENTRUM
§JÊSË_W_, HEERLERHEIDE.

%W&3_YÊ*m- Huurprijs ’ 1312,50 SSWHBI MfIPSpK P-rnnd. Winkelunit 63{^MH_h^_kJ__9 ■ m 2,front smtr. mcl. toi-
É__| let, keuken, verlich- SS

P ting, verlaagd plafond !
SS ■ en cv. Aanvaarding jjS

SS _ KLIMMEN
_M^_____l f 295.000-k.k.

<__ Winkel/woonhuis met j
_L ['il Kmlr l:' ' ; aPPartement Winkel- j— tWf____W_ïT-^Z_Tm^'~*t_ ruimte 150 m 2, maga- __"

_M__ zijn c.g. opslagruimte J~Wna»t_= I 120m 2, eigen parkeer- :
SS ■ gelegenheid. Woon- SI
SS I huis: hal, woonkamer ss
SS ■^^^_^_^_^_^_^_B met open keuken 32 ■

m 2; 1e verd.: 2 slaapkamers + berging en badkamer. 2e !
SS verd.: zolderruimte te bereiken via vaste trap; app. boven ■
SS winkel. Aanvaarding direkt.

" Makelaar o.g. " Taxaties
ss " Bedrijfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

| makelaardij dfc __ |
jÊs ||0 Hoolstraat 42, Voerendaal

NVM) Tel. 045-752142

fr> _»_P\ \_f é*\ _*_ w*\ GELEEN, Belgiëstraat 33

Bwrf'^|j'v' " 3Sfe

PUTH-SCHINNEN, Onderste Puth 50 I I&MJËfIGroot halfvrijst. woonhuis met cv., ga- I _rï%^yï^i l^_l
rage, kelder en grote tuin ± 700 m2. I ~_ Y_y _ _ J___| m n
Ind.: r. hal, kantoor, r. woonkamer ± 36 I _h|_M_É_MÉ_H I (

R°yaal ha",vrf'■ wo°nhulsImet 9arage,

m2, leefkeuken. 1e verd.: overl., 5_ ■ tuin en cv Ind.. r. hat, woonkamer 36 m 2,
slpks. 2e verd.: overl., 3 slpks.. 2 bad- lïHlWWTfflne^^ T, t? h o V ?? ." 4 *!aaPks'kamers. Prijs ’ 139.000,- k.k |___A____|_________l___ bad met "9bad',2e '° et e,C' pf* ï??"

~^"^"^"^"^"^"^"^"^"■ zien van rolluiken. Vr.pnjs ’ 139.000,-

-atf^ MARINUS KRIJNTJES
■VIL beëdigd makelaar & taxateur o.g.

fek Kummenaedestraat 72, 6165 BK Geleen. Tel. 04490-51544

Limburgs
] _^EX3D_3ll___U|
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Limburgs
BWGDaDS_M_AIISWEIKHUIZEN

Notaris mr. Wim Nelissen te Sittard
i il op woensdag 27 september 1989 's middags om 3 uur

café Terminus, Rijksweg Zuid 82 te Geleen, krachtens
! chterlijk bevel ex art. 537aRv. en ex art. 1223 lid 2 BW in

st openbaar bij opbod en afslag in één zitting verkopen
»ereenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden Onroe-
nd Goed 1987:

SWEIKHUIZEN, GEMEENTE SCHINNEN
3 bungalow met verdere opstallen, e.e.a. met ondergrond
i tuin, staande en gelegen te Sweikhuizen, gemeente
chinnen, Pascal Visschersstraat 7, kad. gem. Schinnen,
3ctie A nrs. 3725 en 3766, te zamen groot 12,25 are.

i deling:
egane grond: hal, woonkamer met open haard, keuken, 3
aapkamers, 1 studeer/werkkamer, toilet, provisiekast,
adkamer met 2 vaste wastafels en ligbad,
outerrain: 2 slaapkamers, dubbele garage met aparte in-
ang, kleine berging, grote berging met c.v.-ruimte en 2e
niet
et pand is voorzien van parketvloeren, cv. en gedeeltelijk
an dubbele beglazing.
anvaarding: in volle bezit en genot na betaling van de
oopprijs en de.kosten, eventueel met behulp van de gros-
e van de veilingakte.
etaling: uiterlijk 8 november 1989. Gegadigden dienen op
e veiling desgewenst een verklaring van hun bankrelatielp kunnen overleggen betreffende hun financiële gegoed-

jtezichtiging: in overleg met het notariskantoor. Nadere in-
chtingen verkrijgbaar bij notariskantoor Nelissen, Wilhel-
linastraat 53 te Sittard, tel. 04490-17373.

SCHINNEN
Notarissen mr. H.J.M, van de Weijer en

mr. CJ. Leussink te Heerlen
uilen op woensdag 20 september 1989 om 15.00 uur in
afé 't Wapen van Schinnen, Dorpsstraat 13 te Schinnen,
ip verzoek van hun opdrachtgever, ex art. 1223 BW in het
ipenbaar, bij opbod en afslag, in één zitting, verkopen:

vrijstaand landhuis
net dubbele garage en tuin, gelegen te Schinnen, Achter
le Kerk 4, kad. gemeente Schinnen, sectie C nr. 3893,
iroot 27,50 are.
ndeling pand:
legane grond: hal, 2 grote woonkamers, studeerkamer, toi-
3t, keuken met apparatuur, dubbele garage, berging, ver-
irarmingsruimte;
erdieping: 3 slaapkamers, waarvan een met vide, 2 bad-
;amers, garderobekamer.
Het pand is voorzien van cv. (olie).
)e veiling zal geschieden onder de Algemene Veilingvoor-
vaarden Onroerend Goed 1987 van de Kon. Notariële
broederschap.
Aanvaarding:
/rij van huur en geheel ontruimd, bij de betaling van de
:oopsom, hetwelk dient te geschieden op uiterlijk 10 no-
vember 1989. Zonodig kan de ontruiming worden bewerk-
itelligd met de grossevan de akte van veiling.
bezichtiging:
n overleg met het notariskantoor.
Segadigden dienen ter veiling een bewijs van hun financië-
le gegoedheidover te leggen.
vladere inlichtingen kunnen worden verkregen op het kan-
oor van de notarissen Van de Weijer en Leussink te Heer-
en, Akerstraat 138-a, tel. 045-714428.

Appartementsrecht te Landgraaf
De notarissen Mr. A.N.J.M. Janssens
en Prof. Mr. A.FI. Gehlen te Heerlen

nullen op donderdag 28 september 1989 om 15.00 uur in;afé „Candlelight", Hoogstraat 157 te Landgraaf, in helDpenbaar ex-artikel 1223 lid 2 BW verkopen:
het appartementsrecht:

Dlaatselijk bekend als Oude Landgraaf 54, rechtgevende
Dp het uitsluitend gebruik van entree, toilet, berging, woon-
kamer met open keuken, 2 slaapkers en badkamer, gele-
gen op de eerste verdieping en een berging op de begane
grond, kadastraal bekend als gemeente Nieuwenhagen
;ektie A nummer 938A-9;
aanvaarding:
:erstond en in eigen gebruik, na betaling koopprijs en kos-:en, eventueel met behulp van de grosse van de akte van
/eiling. Het appartement is niet verhuurd;
aetaling koopprijs:
jfterlijk 15 november 1989.
Algemene voorwaarden:
Dp deze vieling zijn de Algemene Veilingvoorwaarden On-
oerend Goed 1987 van toepassing, behoudens die uitzon-deringen zoals vermeld in de veilingsakte en alleen bij op-
Dod, in twee fasen in één zitting;
aezichtiging en nadere inlichtingen:
"esp. te regelen met en te verkrijgen bij genoemd notaris-
cantoor, Tempsplein 25 te Heerlen (tel.nr.: 045-719430).

Te huur:
Nieuwstadt
Ruime eengezinswoningen met cv. en
garage.
Indeling: hal, doorzonkamer, ruime
eetkeuken, 3 slaapkamers, badkamer met
ligbad en vaste wastafel en zolderberging.

Huurprijs per maand ’ 663,05
informeer naar de details bij:

Telefoon:
/ zaterdag
/ /\V 043-6453521 ' >* TussenriFni o9o°enI lEL/U 13.00 uur

Valkenburgerweg 25a
6411 BM Heerlen, tel. 045-710909

238612

I mm*"~**"""~"**~*~"~~j"*~________T_!
_",r„,. ~ _u

8 BAD-IN-BAD/ j_ WIM

_M M^'^fMW^mÈ i*- en ha*~ m breelcwerV gwn rommel, geen tegel- t*^"«11 .T_ V_ öestfudlgtng In praktiscfl alle samtairkjeuren te leveren. ril
IjlI* ~S _ ""I. voordelig en met 5 |aar garantie op de kwaliteit £Ë

- LANDGRAAF, te koop, woonhuismet
loodsen.Modern woonhuis, volledig
ingerichtmet alle voorzieningen.Lood-
sen: koude loodsen met kantoorvoorzie-
ningen.Koopprijs ’ 635.000,— K.K.

- MAASTRICHT, Fort Willemweg, 7.600
m 2bedrijfsruimte (magazijnenV&D).
Koopprijs/huurprijs op aanvraag.

- MAASTRICHT, Bloemenweg, te koop,
modern geoutilleerd bedrijfspand met
royale eigenparkeervoorziening. Bruto
vloeropp. ca. 1.080 m2verdeeldover
begane grond en verdieping. Vraagprijs
op aanvraag.

- MAASTRICHT, Van Hasseltkade,
te huur, monumentaalkantoorpand met
eigenparkeervoorziening, bruto vloer-
opp. ca. 550 m 2verdeeld over 4 etages.
Huurprijs op aanvraag.

- MAASTRICHT, Akersteenweg, te koop,
woonhuismet bedrijfsruimte, inpandige
kantoorunit en aangebouwde werk-
ruimte. Mogelijkbouwterrein aanwezig.
Woonhuis ingericht als kamerverhuur-
bedrijf. Prijs op aanvraag.

- MAASTRICHT, Papenstraat, te huur,
winkelruimtemet magazijnenopp. ca.
140m 2, frontbreedte sm. Huurprijs

’ 24.000,-per jaar.

- SCHINNEN, te huur, bedrijfshal opp.
420 m 2, hoogte onder het spant sm.
Aanvaarding direct. Huurprijs ’ 24.000-
-per jaar.

Te huur
in Heerlen- Geitstraat: 3-kamerappartementenmet balkon.

Ind.: w.kamer met open keuken, douche met
vaste wastafel, toilet, 2 slaapkamers en
berging.
Huurprijs vanaf ’ 550,82 per maand exclusief
voorschot servicekosten

- Kempken: 2- en 3-kamerappartementen met
balkon en lift.
Ind.: w.kamer met open keuken, douche met
vaste wastafel, toilet, 1 resp. 2 slaapkamers
en berging.
Huurprijs vanaf ’ 559,44 per maand exclusief
voorschot servicekosten

- Heerlerbaan: 2-kamerappartementenmet
balkon.
Ind.: w.kamer met open keuken, douche met
vaste wastafel, toilet, 1 slaapkamer en
berging.
Huurprijs vanaf ’ 541,44 per maand exclusief
voorschot servicekosten

Inschrijven voor de volgende objecten is mogelijk!
Heerlen: Heerlerbaan - Corneliusplein - Lokerstraat -Wannerplein - Wannerstraat - Eurenderweg - Benzenraderweg.
Kerkrade: Drievogelstraat.
Eygelshoven: Putstraat - Veldhofstraat
Bom: Barbarahof
Geleen: Rijksweg-Noord
Brunssum: Pr. Hendriklaan
Dit zijn projekten van de Stichting Bijzondere Woningbouw
Voor meer informatie:

238615

1/1 VA-BOG M®<_®irfl(_üD_l few
Voogt-Abma .

Heerlerbaan 157, 6418 CC Heerlen
tel. 045-424515, fax 045-425439

I

Te koop
Heerlen
Vrijstaand, representatief herenhuis op 1e
klas lokatie! Ind. sout.: hal, prov.kelder, was-
keuken, hobbykelder (eveneens geschikt voor
andere doeleinden), beg. grond/verd.., hal, mooie
sfeervolle woonk., keuken, 4 ruime slpk., 2 badk.
resp. met ligb. en 2 v.w. en douche m. v.w., vlie-
ring, prima staat v. onderh. Pand is geïsoleerd,
bwjr. 1938, echter volledig gerenoveerd. Perc.
opp. 740 m2, royale tuin m. 2 zonneterrassen en
optimale privacy. Vraagpr. ’379.000- k.k.
Aanv. in overleg.

Informeer naar de details bij:

/ yA Telefoon
/ /^\ zaterdag

____/ \\ 043-645352

11 O! Tussen■ ■""^~" 09.00 en 13.00 uur

Valkenburgerweg 25a
6411 BM Heerlen, tel. 045-710909 2386 u

VAESRADE, Hommert 10a, vrijstaand riant landhuis op
1855m2 grond. Ind.: hal, w.k. met open eiken keuken, par-
ket en schouw, luxe badk. met ligb., douche, v.w. en toilet,
1 slpk., gr. bet. gar., voortuin, serre, terras, zr. gr. tuin, 2
slpk., open ruimte. Vraagpr. ’ 340.000,- k.k.

SCHINVELD, Bouwbergstraat 118, woning met kelder.
Ind.: gang, keuken met aanbouwkeuken, woonkamer met
parket en open haard, c.v.-berging, badkamer met ligbad
+ v.w. + toilet, terras, tuin en achteringang, 2 slpk., geïso-
leerd en geheel voorzien van nieuwe hardhouten kozijnen
en dubbel glas. Vraagpr. ’ 99.000,- k.k.
BRUNSSUM, Hertogstraat 29, geheel onderkelderd ruim
woonhuis met gar. en tuin. Ind.: kelder, waskelder, hal, toi-
let, woonkamer, keuken met complete aanbouw, 3 ruime
slpk., badk. met ligb. + v.w., beschoten zolder met vlizo-
trap. Vraagpr. ’ 135.000,- k.k.

Div. appartementen in diverse prijsklassen, w.o.
Brunssum, Passage 44

Heerlen, Pappersjans 5a
Heerlen, Drieschstraat 12

Assurantie-, financieringsan adviesburo

/!%/((0))) van °PPen bv
J_mmmm^S_V^^___xSr Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum.

maandag t/m vrijdag 9.00 - 12,30an 13.30■ 17.30uur
donderdagavond 18.30 ■ 20.30 uuren zaterdag 9.00- 12.00uur

♦ < __i

■.f ' -\

VAESRADE, Vaesraderweg
Uniek gelegen op heuvel halfvrijstaande bungalow.
Ind.: sousterrain: geheel onderkelderd.
Parterre: entree/hal, toilet, woonkamer met open haard-
partij, semi open aanbouwkeuken, gang, 2 slaapkamers,
badkamer met douche en v.w.
VRAAGPRIJS: ’ 188.000,-K.K.

tmït «._) H5 |f _L_lVLj i intlii ■'■ '""■■ mWÊ
i W_\ m^ fl _H_l

/£X PAUL |)Sj SIMONS I
m^L_éy MAKELAARDIJ QG.

ASSURANTIËNTAXATIES■ J HYPGTHEKENFINANCIÊN I
I EURDPAWEG ZUID 214 ÜBACH OVERWORMS I
I Heerlen-Heerlerbaan: > .U m itóSwiHH II Ruim woonh. op goede stand JÊB
I met prachtige tuin, carp., ge- 1
I heel onderkeld., zold. etc. Ind. 2 MWMMIWWgPMWPi II o.a. entree, woonk., keuk., f F^THI overdekt balkon, 2 ruime wBKÈÈÊUmmmmWmmM— II slpks., kl. slpk., badk., 2 slpks iI op zold. (via vaste trap). Koop- I
I prijs ’ 150.000- k.k. I WsSÊÊÊÊÈWmB— II Hoensbroek:
I Hoekp. met cv., berg. en ruime tuin. Ind. o.a. hal, L-woonk. II met tegelvl., uitgeb. keuk. met luxe aanbouwinstal., bijkeuk., I■ mooie badk., 3 slpks., zold. en keld. Verdiep, is reeds voor- II zien van kunstst. kozijnen met dubb. glas. Vr.pr. ’ 125.000- II k.k.
I Übach over Worms:I Rust. gel. woonh. met berg., gar. en tuin. Ind o.a. woonk., |■ uitgeb. luxekeuk, 3 slpks., badk, keld. en zold. Pand is keu- II rig onderh. en is beslist een bezichtiging waard. Vr.pr. II ’ 118.000-k.k.■ Übach over Worms:
I Jonge tussenwon. met tuin, berg. en gar. Uitstekend onderh. I
I met veel extra's. Ind. o.a. hal, woonk., op. keuk., 3 slpks., II badk. en zold. (via vaste trap). Vr.pr. ’ 115.000,-k.k. Spoe- I
I dig te aanvaarden.
I Übach over Worms:I Knusse tussenwon. met woonk., uitgeb. keuk. en badk., 2 II slpks., keld., zold. (evt. 3e slpk.) en berging. Pand is goed II onderhouden. Prijs ’ 95.000-k.k.

I Op zaterdag zijn wij bereikbaar van 10.00 tot 13.00 uur. I

|_fr 045-518182f

jSCHIMMERTVrijst., compleet geïsoleerd woonh.
Hal, woonk., keuken, bijkeuk., drie slaapk., riante badk. met
'ligbad, douche, toileten vaste wastafel, vaste trap naar zolder
iruime garage/berging. Inh. woonh. ± 500 m 3, garage ± 155;m3, grondopp. 414 m 2. Prijs ’240.000,-.
AALBEEK-NUTH
Vrijst. woonh. met garage en berging gelegen in een landelijke
woonomgeving. Compleet witeiken keukeninst., luxueuzebadk. met ligbad, douche, toilet en dubbele vaste wastafelDrie slaapk. en hobbyzolder c.g. vierde slapk. Glas- en dakiso-latie. Aangelegde terrastuin. Inh. + 750 m 3, grondopp ± 650m 2. Aanvaarding in overleg. "Prijs ’262.000,-

SITTARD
Vrijstaand op zeer goede stand gelegen landh. met inpandige
garage, vier ruime slaapk., riante badk. met ligbad, douche,
toilet en twee vaste wastafels. 2e badk. op verdieping met dou-
che, toilet en vaste wastafel. Woonk., zitk. met open haard,
keuken met complete keukeninst., woonhuis is compleet geï-
soleerd. Grondopp. 1.035 ca. Bouwj. 1980 Prijs ’398.000,-

Beedigd taxateur
Nuinhofstraat 88 - Nuth - Tel. 045-244636

«— ,—- !i

t _k.Pwfift
"' uttm "*Uilili—di

Heerlen, Bekkerweg
Kantoorpand, 120 m 2.Huurprijs ’ 1500- per maand.

Sittard, Handelsstraat (industrieterrein Bergerweg)
270 m 2bedrijfshal met kantoor. Huurprijs ’ 1000- <fi 'maand excl. BTW. \
Sittard, Nusterweg (industrieterrein Noord)
400 m 2bedrijfshal, volledig geïsoleerd. Huurprijs ’ 1850,'
per maand excl. BTW.
Sittard, Limbrichterstraat (A-1 lokatie)
Winkelruimte 50 m2. Uit te breiden tot 100 m 2. Huurprijs of
aanvraag. **
Oirsbeek, Provincialeweg Zuid
Bedrijfsruimte: begane grond 240 m 2, verdieping 240m!'kelder 180 m 2.Huurprijs ’ 3000- per maand.

Hoensbroek, de Koumen
Bedrijfshal 740 m 2,huurprijs ’ 3700,- per maand.
Bedrijfshal 1130 m 2,huurprijs ’ 5650- per maand.
Eventueel te combineren.

Hoensbroek, Kouvenderstraat (voetgangersdomein)
Winkelruimte 240 m 2 (in 2 verdiepingen). Huurprf

’ 2500- per maand.

Hoensbroek, Kouvenderstraat (voetgangersdomein)
300 m 2winkelruimte (nieuwbouw) in units van 100 of 20"
m2. Met bijzondere afwerkingseisen kan nog rekening Wf'den gehouden. Huurprijs op aanvraag.

Merkelbeek, Haagstraat
50 m2winkel/kantoorruimte. Huurprijs ’500- per maan'1mcl. water en elektragebruik.

* 100tot 500 m2kantoorruimte met parkeervoorziening6ll
te Heerlen.

* winkelruimten, van 50 tot 1000 m 2in Limburg ten beho^'
ve van landelijke winkelketens.

; 4

ÜBACH O. WORMS (Sloterstraat)
Rustig gelegen en goed onderhouden knusse woninQ
met cv. en voorzien van rolluiken (achter).
Ind. ruime gezellige woonkamer, ruime keuken, voor;
raadkelder, berging, badkamer, toilet, 3 slpkamers, rui-
me berging.
Deze goed afgewerkte woning moet u gewoon bezich-
tigen.
Aanvaarding: in overleg.
Vraagprijs: ’ 97.500,- k.k.

NIEUWENHAGEN (Voortstraat)
Goed gelegen ruime hoekwoning met zeer ruime tuin
(geheel gerenoveerd).
Ind. grote gang, woonkamer, keuken, toilet, bijkeuken,
3 slpkamers, badkamer, zolder via vaste trap te berei-
ken en kelder, gas-c.v.
Aanvaarding: in overleg.
Koopprijs: ’ 119.000,- k.k.

i GELREGUUCKVASTCOEDBV JSJL ___

tmmr^^^^^mv

Elke dag zijn er
meer dan
honderdduizend
mensen in ons
land die snakken
naar lucht.
Mensen die last
hebben van cara,
zoals astma of
longemfyseem.
Een ziekte die zo
levensbedreigend
kan zijn, dat deze
bijna viermaal
zoveel dodelijke
slachtoffers eist
dan het verkeer.
CARA is één van
de meest
onderschatte
handicaps in ons
land waarvoor
nog geen
afdoende
behandeling is
gevonden.

Geef het Astma
Fonds de
mogelijkheid om
te helpen.

Uw steun Is
onmisbaar.

Astma Fonds
Giro

55055

£____£______¥

■*" Lookline. Eigentijds zitcomfort met
internationale allure. Leverbaar als fauteuil, 2-zitsbank, 2/2-zitsbank

en 3-zitsbank. Bekleding naar keuze. Verrassend geprijsd.
Model 4035/A*, in stof O000 "2-zitsbank + 2/2-zitsbank, als afgebeeld: WWf W/

* De bekleding van dit model is geheel verwisselbaar dmv. een uniek systeem.
Wij nodigen u graag-uit voor een kennismaking met deze sfeervolle

trendsetter van Lookline.
Exclusief voor geheel Limburg

11 ff VQn A°un interiew
"-""«Min GELEEN, Annastraal 19, tel 04490-52865 *"'"*"SSHf\\Tl/7 ROERMOND, Mmderbroederssingel 33/Zwartbroekslr 20, tel. 04750-10110 'S
waakhor,. SITTARD, Induslnestraat 23, tel 04490-13663

VALKENBURG, Remaldstraat 1, tel 04406-12705 f

I WORDT DIT UW EIGEN HUIS IN NIEUWENHAGEN!!! I

Ü __!___&*", AAN DE OUDELANDGRAAF :-;'"^^lSÖ ffffHm I
Bel voor meer informatie: 04754-85999 (zaterdags van 10.00 -13.00 uur) J

_r(l_K__r/ ' I —TJ^ïl DAU, Stuur mij geheel vrijblijvend enige
W__W/W__W/vÊ__W/ \\ I " "^" ■ Informatie over dewoningen te Landgraaf

~^~^~^^^^jJu*^^J I Naam: I
eire Culick Vastgoed bYlplJPlW!ff|l I Adres:

BEMIDDELING IN ONROEREND GOED """ ■hll^illl||i| I
VERZEKERINGEN" HYPOTHEKEN l^aTthllwWM tKerkveldsweg-West29A Akerstraat96A ■"Tel. privé: Werk: ■
Postbus 76 6411 MD Heerlen I HH^T_I Iln een ongefrankeerde enveloppe zenden aan: Gelre Gülick I —
6100 AB Echt Tel. 045-711088 liR^dÜM I Vastgoed b.v., Antwoofanr. 20004,6100 AA Echt. ' ■Tel. 04754-85999 b.g.g. 043-646313 gg __Bb__«__B__|__H_M___HH_l__B__B__Mß__^_k^

Zaterdag 16 september 1989"44



onderstaande bedrijven feliciteren
fOLVO JAC KLIJN, Strijthagenweg 123, Kerkrade, 045-458000
fnet de uitbreiding, en opening van het geheel vernieuwde pand.
;""_H-^ AANNEMERSBEDRIJF Proficia! direcJie \um*»ou»J f 1 k en medewerkers Woningbouw-ar WULLENWEBER B.V. ;SS r^rouw

° Reeds 50 jaar een begrip van vertrouwen. uitbreiding van mü^T^
;op Weer een project datbinnen de door de directie gestelde bouwtermijn werd gerealiseerd. UW ZBBk. I Kerkrade '
: KLIJN IS NU GROOT
tor- ,

le" " ''"" ;"■ :-

w ï ** y m «. j: L - i: "~^

| JAC.KLUN '_" ' || , i ~, 1 ] O
iq *^~* <v\ | *$A -_*&*?"*■ >'" -'y~7^l/° r'
li- ■ ' _—' »-?.;;. js%':'

Het is zover! Nadat Volvo- CM r^AT \/|ËRÉ-M \A/C | getornd Volvo-rijdend Zuid-

dealer Jac. Klijn vorig jaar al een " Limburg mag terecht trots zijn op

reusachtig nieuw parkeerterrein bij het openingsdagen hebben wij namelijk een dealer ala Jac. Klijn.

bedrijf in gebruik kon nemen, opent nog meer nieuws. Zo kunt u naast de U bent van hane welkom om met

Jac. Klijn nu zelfs een geheelvernieuwd 1990 modellen ook een opengewerkte !U |l—'l Jf’
pand! Op dezelfde oude, dusver- auto uit de 400 serie bewonderen, de jf i.—.l |
trouwde plaats aan de Strijt- i^^^k Volvo 16-klepper, maar ook '■—^^m__w^ tunnelweg

hagenweg 123 in Kerkrade. /|MXvjP de exclusieve 760 zal acte depré- fc> jC \< JAC KUJN KERKRADE \l\
Neemt u van ons aan dat het Hf | sence geven in de nieuwe show- vtr-vV J^rOL —, x^vX ï
pand bijzonder fraai>is. Alles is er S % room! Zeer de moeite waard dus. 'W\ [b\ \V—\OD "z= r:-^7 /—*
nu ruimer, royaler van opzet en inge- Vanzelfsprekend zal één en ander met, D/<^^C^\\\\ \\\C^\C^\\

richt naar de eisen van morgen. een feestelijk tintje omgeven worden. Jac. Klijn en zn medewerkers kennis

É _t_L U zou voor de aardigheid eens U kent de reputatie van Jac. te maken.
fll , ,-, rzv u f V uV-f VOLVO
H ft moeten komen kijken tijdens Klijn: een enthousiast tamuie-bedrijl :-:-—:::,.i.;:

STRIJTHAGENWEG 123,6460HA KERKRADE, TEL.: 045-458000. |j IB^ ||^^i__S ÜPPI
KOM NAAR ONS OPEN HUIS INKGRKRADÉ VAN 15 T/M 23 SEPTEMBER!

L

ALLES MOET WEGI

beneden winkelwaarde

°P =Op jacks nu 98,- 179- 249-
-rokken nu 49,- 98,- 149-- nu 149- 249,-

v»dNS LBOGTmOGG Kloosterstraat 37A, Simpelveld
Tel.: 045-441150

Ligt uw hart in Limburgs natuur?

_^x >~ iïê**f **pjL.
rit <■ ■ ' / /' "-

_
■ \ \ V " :—-^ \^ * Mm, _df

l *r* *"— < -+s
\\" ' kil/ A Bel of schrijf:

«J ’ / /Trt J /J.) Stichting het Limburgs Landschap

.'..""'>' 4fe Kasteel Arcen

(tóp^j postbus 4301, 5944 zg Arcen

*^ telefoon 04703-1840

"WmW ARCHITEKTENBURO

SSOMERSHeiveldstraat 51
—J 6466 AG Kerkrade, tel. 045-413780 NAV-

PROFICIAT
Directie en medewerkers met de uitbreiding van uw autobedrijf.

m,_r I ~kJT Wij verzorgen al uw bouwplannen,V ~k^ II «v inclusief alle formaliteiten, zoals:

I - -" | ■ ■ " aanvragen bouwvergunningen,
ICI /* If jM subsidie, hinderwet, brandpreventie enz.W^«\# I%IIJII " alle soorten woningbouw

" zakenbouw " utiliteitsbouw

" renovatie " restauratie

S_É___

§2 Electro Technisch Bedrijf

SCHEPPERS B.V.
M m leverde en monteerde ook hier de

COMPLETE ELEKTRO-
TECHNISCHE INSTALLATIES

Fam. Klijn, proficiat met de uitbreiding
en opening van uw garagebedrijf

Bleijerheiderstraat 31 Mühlenstrasse 98 G.J.L. Ankersmitlaan 59
6242 AD Kerkrade 512 Herzogenrath 7411 AS Deventer

Kohlscheid
Tel. 045-453127 Tel. 02407-8350 Tel. 05700-35905

"■
_ ■

_ ( Ov«rl»o \ ( Onrwtrp "V____m_fmmnm^^— Interieurbouw: " "| —■ 9 I
IM|I*CSÜII\ Tunnelweg 101 L^èü I

6468 EJ Kerkrade b^ lr^■ kerkrade b.v. Tel. 045-453580 ,^**T^**f

Van harte gefeliciteerd W^m l_r
en veel succes!
Horeca-interieurs Winkelbetimmeringen Projectmeubilair

>O<X. WAND- EN PLAFONDSTUDIO

vPIfSO PLAFONDBOUW
\^W^ KERKRADE/LANDGRAAF B.V.

Uw adres Systeem-plafonds
voor: Schrootj&s-plafonds in hout,

Staal en aluminium scheidingswanden,
Paneel- vouwwanden, computer-vloeren

Ook bij Volvo Klijn leverden en monteerden wij de systeemwanden.
Sperwerweg 28 I Showroom: Lindenlaan 4
Landgraaf (dagelijks geopend Kerkrade
045-320840 I v.a. 13.00 u.) 045-455635

-ij pro |

Ook hier werd de wand- en vloerbetegeling weer verzorgd door

Tegelzettersbedrijf HILHORST B-V-
St. Remigiusstraat 25-27, Simpelveld - Telefoon 045-442793 - Telefax 045-440077
Directie en medewerkers van Volvo JacKlijn van harte gefeliciteerd.
Wij zijn een energiek bedrijf met ruim 60 medewerkers en bewegen ons op de Limburgse bouwmarkt ten behoeve van
dienstverlening, aanbrengen van tegelwerken in alle sectoren, ruim 30 jaar.

n ———————————.——————————————— ————————
VOEGERSBEDRIJF H. KNUBBEN
Rukkerweg 40, Heerlen, tel. 411431

Wij feliciteren directie en
medewerkers van Volvo Jac Klijn
met de uitbreiding en opening van
hun autobedrijf.

Vanharte HHHBEB
gefeliciteerd ***** ***** &*** ■
met de I Rutters & Smits
* ijfHr/^irjir)ri V/fin #_i 9roo*assortiment wond- en vloertegels I
UILUI Z7HJII /y va &?&_ volledig programma bouwmaterialen
//LA/ 7ïmlc (s*l open haarden en kachels __^__^__i
«»# _i mJÈ^mm s'erDestra,'n9 en tuinmaterialenWand- en Beioekonze showroom

vloerteaels fsrvjzt!::^ . »—*«".■-—« I

door: HHHS^B
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De Amelander Kaap te huur luxe app. met gratis ge-
bruik van zwembad en sauna. Ook midweek en week-
end. Tel.: 058-667501.

TEXEL
Te huur s***** bungalows. Telefoon: 058 - 667501 ook

midweek en weekend.

Q STICHTING VW TEXEL PROMOTIE IPOSTBUS 3.1790 AA DEN BURG. 02220-14741

TEXEL
Vakantie? Texel, natuurlijk!
GïrliiS't! vakantie-eiland subtropisch zwemparadijs
snel bereikbaar surfen, zeilen, zeekanovaren
park-landschap ruim 125km fietspad
bossen, duinen, velden, schoon, breed zandstrand
hotels, huisjes, campings zeehondenopvangcentrum
bioscoop, theater, kroegjes jachthaven
rust en ruimte plezier en vertier

Da's duidelijk: Vakantie? Texel natuurlijk!!
Plak de ingevulde bon op een briefkaart voor gratis toezending van
de reisgids. _
Naam:

Adres:

P.c./plaats:
RDP37

TEXEL
Boekt nu uw vakantie tegen de speciale herfstprijzen en goedkope mid-
week-arrangementen. Texel Hotel Kombinatie, PB 24, 1790 AA Den
Burg, tel, nr. 02220-15703.

Terschelling. Direct gelegenaan de rand van bos en duin Ho-
tet-Bar-Bowling BORNHOLM. Alle kamers met eigen terras, al-
le voorzien van d.t. of b.d.t. Inl. 05620-2266.

VAKANTIE, TEXEL NATUURLIJK!
Ki hetrustige noordenvan uniekvakantie-eiland luxe s**
*** bungalows te huur. (ktv, cv, open haard, bad). Bel
voor de folder (ook met voordeel): 02220 - 16275. Va-
kantiecentrum De Krim/Texel.

TsrechsWnrj Een paar dagen genieten in de ontspannen sfeer
van een twee" hotel m. verw. buitenzwemb., sauna, solarium, arr.
3-4 of7 dg. md. kamer, d.t., ontb., lunchpakket, diners + fiets vanaf

’ 139.- bet (05620) 6850. H.C.R. Thalassa, Heerenweg 5, 8891 HS
Midaland.

Najaazsanangementen
In hotels en pensions

4 dagen/ 3 nachten
vanaf / 132.- per persoon.

{inclusief bootretour en taxi-vervoer
naar hotel of pension Uitgebreid

Informatiepakket)

De arrangementen zijn geldig
van 25 augustus 1989 tot

27 oktober 1989.
vraagnaar gratis Meuienlatdei
Voce informatie en boekingen

belt ude
__vw terschelling

___
£_ 05620-3000 ü|

£*£jttfjßiï_?(

\ w

W-m

hutze leren
voor één tientje
per maand!

Te huur diesel MOTORJACHTEN 6 tot 8 pers.
Nog vrij septVokt. Scheepswerf J. O. v.d. Werff,
Buitenstvailaat 8, Drachten.

**—*>/ Rijs, Hotel Qaasterland, tel. 05148-1741, heeft deze
l/^_\ __\\ zomer voor u aantrekkelijke arrangementen. 8.v.:II —m£ )) weekend-arr. ’ 215.-p.p. of mkJweek-arr. ’285,-p.p.

v _H„ Ij Kamers met D/T entel. en op basis van HP. Incl. huur
I J'*ïï«_r van lie'B*" urt9eDfei<l informatiepakket met fietsrou-Ifacstermaf ;n tjos,. omgeving en vele andere verrassingen.

FRIESE MEREN.Bij het huren van een bungalow, 24-3/
1-5, 19-5/7-7, 11-8/31-10, een visboot met b.b. of eert
zeilboot gratis erbij. De zeilboot, met dekzeil, is ook ide-
aal voor het maken van trektochten. Vraag kleurenfol-
der, Sjerp de Vries, TERHERNE , 05668-265.

Te huur diesel MOTORJACHTEN 6 tot 8 pers.
Nog vrij sept./okt. Scheepswerf J. O. v. d. Werft,
Buitenstvailaat 8, Drachten, tel.: 05120-12601.

LET OPI Nooltgedacht. T.h. 4-6 pers. bung.'s. Week-
end kamperen ’95.- ail-in. Beide mcl. gebruik van
nieuw subtropisch zwembad. Recr. park Nooitgedacht
(Rolde) tel. 05924-1641

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 een afspraak met (05920)-40313,
(05933)-46398 of kom langs. Wij zijn aanw.: elke donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag.

Te koop 3 luxe recreatiebungalows, met eigen grond, op
bungalowpark 'Duyncroft', Herenweg, Egmond a/d
Hoef. Prijs v.a. ’ 128.691,-, v.0.n., modelwoning geopend
za. en zo. van 12.00 tot 17.00 uur.

ST. MAARTENSZEE.
Boek nu voor de herfstvakantie uw bungalow v.a. 370,-

-p. wk. Tel.: 02246-1596, na 18.00 uur 02230-22662.

f DE\ dsi—c Slnt Maartenszee/N.-H. Tel. 02246-1560 """^XrKUlhi 4/6/1 O-pers. bungalows aan duin. 2/3/4/ slaapk.
I VOS Tol 1/6-'9O 395,-/795.- p.w. Wend 195.-/395,-. J

NIEUW NOORDZEE-PARK
OUDDORP AAN ZEE

TE HUUR s""* BUNGALOWS OP 400 M VAN ZEE
NOG VRIJ IN HERFST/KERSTVAK.
INFO + FOLD. TEL. 01878 - 3099

roompot iiTTw^nwïRECREATIE U\ J?*Laatste weekend herfstva-^^^^V i^X^^Pkantie do. t/m zo. kamperen I I rJIN ï [m__
all-in ’ 65.-. Bel voor info
over alle aanbiedingen ook I
over bungalows of reser-l I 1 1Jveer, 01107-4200. WJÊ

Hulsberg Pension van Someren, div. arr. prima keuken,
speelt., eigen parking, gel. 2 km. v. Valkenburg langs Mergel-
land route: gehele jaar geop. Info: 04405-1646.

VALKENBURG a/d GEUL
_y^3 I
mm

V lierfs^éeum
Herfst inValkenburg. Heel bijzonder. Erg aan tebevelen.
Deprachtigekleuren inde grandioze natuur.De rust. De
romantische plekjes. Valkenburgis echt verbluffend
veelzijdig. Probeer 't. Hetzal ubevallen!
Een 3-daags arrangementv.a. fl. 90,-p.p.
VW Het Geuldal. Tel. 04406-13364
Postbus 820,6300AV Valkenburg

Hotel Heineken Hoek gezelligheid met levende muziek f
voor jongen oud inCentrum Valkenburg 04406- 12795.

Parkhotel Rooding**** Gratis Brochure 04406-13241
HP Weekendva ’ 176-p.p. Weekarr. va’ 539-p.p.Kamers |
bad/douche, wc, ktv, tel. OverdektVerwarmd Zwembad 1

Valkenburg. Hotel/pension Oranje, volledig
verzorgd vanaf ’ 45 p.p.p.d. (04406) 13094.
Slenaken Z. Limburg. Voor uw vakantie HOTEL HUIZEDE
GOUDEN HORIZON***. Alle kamers douche/toilet, lift, tel.,
ktv/radio. Halfpension v.a. / 70,- p.p.p.d. Inl. 04456-265.

f MKamperen & bungalows
in 11 recreatiecentra
met ruimte voor sfeer.
in het bos bij het water
De Roggeberg/Appelscha De Potten/Sneekermeer
De Noordster/Dwingeloo Bergumermeer/Suameer
De Jagerstee/Epe Zeewolde/Flevoland
Het Trefpunt/Ermelo Toppershoedje/Ouddorp
Het Grote Bos/Doorn aan Zee
De Flaasbloem/Chaam De Schotsman/Veerse Meer

Vraag toezending van:
* r/e gratis Recreatiekrant 1989
* info variabele seizoenplaatsen
* info partikuliere bungalows/stacaravans te koop

I op royale RCN-plaatsen
RCN infolijn: 03438-13547

Postbus 38. 3970AA Driebergen f—__J*^~^~>^T~\
Telefoon 03438 13547 i__"^^3 I't Um-1 J|

recreatiecentra nederiand

IW * TUINHUISJEsT^W
*★★★★★★★★★★*

f9|!if§_| | 09-32-11-564919|

IBOPPARD, gezel. Holl. fam. ANWB-hotel, dir. a. d. Rijn. Alle tas.
I m. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel (wij spr. Ned.) of

schrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope'"*, Mainzerstr. 4,
ID-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088.
—i ■. ; i—-——-?--==-=------------

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

Mooi vakantie-paradijs I
Haus Heidelberg, D-7828

Feldberg-Falkau,
Schachtelweg 8-10. 1000 m, gele-
gen aan bosrand. Gehele jaar ge-
opend. 2 kmrs. m. keuken, bad ot
douche, v. 2-4 pers. 3 kmrs m. keu-
ken, bad of douche, v. 4-6 pers. Ind.
binnenbad en sauna. " Verzorgings-
mogelijkheden in huis. Comf. in rus-
tik. stijl, m. tel. en kl. tv. ingericht.
Tel.: 09.49.7655/672 of 673 én| 09.49.6221 480949. |

Vakantiewoningen-Pension
Elisabeth Tigges

alte Poststr. 38 D-5948
Schmallenberg-Oberkirchen, Tel.:

09.49.2975/233 en 1022.
Rustige ligging, direkt aan het bos,

heerlijke wandelwegen. LO
mogelijk.

Noordzee, St.-Peter-Ording
Dir. uitzicht op dijk Keuterboerderij m. ne-
ten dak v. kunstenaar te huur aan particu-
lieren. CV, tegelhaard, 3 slpkmrs, 2
woonkmrs, DM 110 pd Ideaal v dierenhou-
ders. Grote omheinde tuin, v. 14 Vm 28 okt.
nog vrij en weer v.a. '90. Ook langdurig te
huur. Tevens prachtige maisonwon , lux. in-
ger. a.d. Middelandse zee. Menton Prijs
pd. DM 200- Tel 09 49.4862/8421

Gastehaus „Post"- rustige en zonnige ligging in de
buurt v.h. Kur-centrum. Binnen-
zwembad, sauna, ligwei. Parkeerpl.
en garages bij huis. Kamer m.
bad/wc en balkon, vakantiewonin-
gen. Brochure aanvr.

D-7547 Wildbad.
Walter u: Anneliese Ableiter Uh-
landstr. 40. Tel: 09.49.7081/1627
Gunstige winterarrangementen
Kerst/Nieuwjaar nu boeken!

uezonqneia en cuuuur
Bad 801lmaakt meer van uw kuur.
Drie plaatsgebonden kuurmiddelen
staan u ter beschikking: de beroem-
de zwavelbron, het Thermalmine-
raalbad of het Boller Jura-Fango.
Genezings-succes bij vele klachten.
Bij Bad 801lbehoort eveneens een I
uitgebreid en attraktief cultuur- en
voorstellingsaanbod. Van hoogw-
aardige concerten, museumbezoe-
ken naar dichtersvoordrachten.
Dansavonden, enz.

BAD BOLL
Kultur- und Verkehrsamt - lm

Rathaus D-7325 Bad 801l -Tel.
09.49.71642065 - |

Vakantiedorp
Rustige Ligging Uw ideaal

vakantiedoel inde Allgau. Heerlijke
fietspaden, mooi wandelgebied.
Sonnenhauser Verw. D-8964

Nesselwang Tel.: 09.49.8361 616

Vakantie in het Zwarte Woud.
Mooie ligging in het dorp,

heerlijke wandelwegen, gunstige
vakantiewoningen en kamers.

' (Part.m.ontbijt va. DM 13)
Camping. Brochure en info:

Verkehrsamt D-7619 Steinach
Tel.: 09.49.7832/2018

Natuurlijk aan het Bodenmeer
Corfort. vak.won., 60 m2, 2-4 pers.

Gaisenhofen/Radolfzell, individ.
Ambiente, terr. m. uitzicht op het

meer. rustige natuurligging, (b.
Mettna, kuur-, hart en bloedcirc.)
DM 80-100 pd. va. 15-9-89 Tel.: "09.49.7735 2442

3 en 5 dg PARIJS mcl.
prima hotel en leuke cxc. v.a.
’169,-. Vraag gratis Parijs-
magazine bij SUN TOURS
078-179000 (SGR nr. 1699).

mWW\ l
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__M PP^^«||^^~~^ Heintz Makelaardij O.G. BAT. _ BENTON VASTGOED -

Vlaardingen 010-4601211 's-Gravenhage 07Q-989464

fcf>\vakantierubriek
van 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
TINEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

LPostbus 2 -1800 AA Alkmaar
S 072-196314/196206 j

SPOORSNACHTS
NAAR DE SNEEUW!

Naar de sneeuw per speciale sneeuwtrein...
dat is uitgerust op de plaats van bestemming aankomen,

géén files of gladheid en volop bewegingsvrijheid
tijdens de reis!

Boek tijdig uw "Sneeuw/retour" per

Al vanaf 145,-
-boekt u een veilig retourtje witte wereld

en als u wilt kan de auto méé tot Innsbruck
voor slechts ’ 520,- retour!

Vraag defolder "Sneeuwretour" en boek tijdig !
bij uw reisburo, NS-reisburootreisverkopende bank

C|D RDP-Vakantierubriek

7 oktober a.s.
besteedt de grootste
vakantie-advertentie
combinatie (betaalde
oplage 805.000 ex.)
uitgebreid aandacht aan

WINTERVAKANTIES
. Bel voor informatie:

072-196314/196206
TELEFAX: 072-113295 RDP.

Zuid-Frankrijk
Mimizan (Atlantische Oceaan)

Helst-zwemvakantie, spec prijzen:
Comtortwoning tpt 4pers. DM 450.- tot 7

pers. DM 530.-pw., mcl. alle serv.
kosten. Winter op aanvraag Tel.:

09 49.221/391031

Gr. LANDHUIS in Normaiv
die. Absoluut rust. ligg. Mo-
derne keuken, ideaal v. kin-
deren. Vissen, paardrijden,
peddelen, tot 9 pers. V.a.
DM 400,- pw en serv.k. Rij-
paard DM 150,- pw. Tel.
09.49.54751/15442 va 20 U.

TELETRAVEL
presenteert haar

WINTERSPORTMAGAZINE
89/90

Lees alles over voordelige
wintersportreizen per bus of
auto. Het hele seizoen reizen

naar Italië, Oostenrijk en
Frankrijk. Vraag ons gratis

magazine aan:
01650-55855

9.00-21.00 zat. 11.00-15.00
LID SGR/ANVR

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar Spanje. Royal
class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag. Tevens
app. in Lloret en Benidorm. Info: (020) 241010, (010)
4130978.
SUN TOURS BUSREIZEN SPANJE Spec. aanbiedingen
voor herfstwak. 9/10 dg. LO/259,-, HP ’299,-, VP ’329,-,
bungalows v.a. ’284,-. Bel 078-179000 (SGR nr. 1699).

RUIL DE HERFST VOOR
DE SPAANSE ZON!!

LLORTFJ DE MAR
HOTEL DON JUAN*" L/0

300 m van zee, luxe htl.,
zwembad, tennisbaan, mane-
ge, speeltuin, Spaanse kroeg,
elke avond levende muziek,
uitstekende maaltijden, alle

kmrs. met ba/do/wc/bl.
SEPT. 10 dg. 219,-
OKT. 17 dg. 309,-

-14 OKT. 9 dg. 199,-
Toesl. halfp. 30,- p.w.

CALELLA
HTL. ESPLAY OF

HTL. BON REPOS* VOLP.
OKT. 10 dg. 269,-

-17 dg. 419,-
-14 OKT. 9 dg. 249,-

-voor meer informatie bel op
luxe touringcarreizen met

FIËSTA TOURS HOLLAND
Tel. 045-322222/324000

Cruises
8 dgn Middell. Zee v.a.

f 995,-
-10 dgn Caribbean v.a.

’ 3195,-
Bel voor brochure:

Holiday Cruises
03463 - 53778/52406

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.

/jfljN Skiën in het nogonontdekte vakantiepark

e
w ANDORRA

* beSgvrildusvoordelig I G^TmBROCHuÏÊ
* uitstekende accommodaties GRATIS BROCHUi»

* meer dan60km afdaling "m

* vervoer per:bus $ ,
eigen auto -^

SUNSKI TOURS /^T^nT^Larenseweg4, 7475PW Markelo n\XJKXS~riTel. 05470-60050 L * SUNS",ajRS __Z>

mmuummmmuumumammmMMMMMMMMMMMMMMMMmnW_Z>

_m_m__^l^\ AUSTRALIË,
/t\ )è NIEUW ZEELAND

"wtiïntfct E jn stopovers
m^_v <$/ Verre Oosten

Wereldcontact Reizen (lid SGR) organiseert een reis^formatieavond samen met KLM, Canadian Airlin*"
Singapore Airlines, Qantas, Malaysia Airlines, Thai «JAustralian Airlines op 29 sept. in Theater De Flirt'
Amersfoort. Reis- en landeninformatie d.m.v. infornar*1

en unieke,
exclusief voor Wereldcontact samengestelde

videopresentaties (Ned. gesproken).
Aanvang info-markt: 18.45 u. aanvang videopresenW*

19.30 u. toegang gratis.
Aanmelding en informatie:

Wereldcontact Reizen
03438-23411

Egypte trektocht 21 dagen’ 1.785,- mcl. vliegreis
hotel. Diverse vertrekdata vanaf 15-10. Kerstre"
dgn ’ 1.675,-. Folder? Djoser 071 - 126400.

1 1

EGYPTE
1 wk. Cairo, mcl. vlucht, trf.
en hotel v.a. 926.- p.p.
Isropa Reizen - Zaandam.
ANVR/Gar.fonds. Bel voor
programma 075-123451 of
vraag uw ANVR reisburo.

GrßritTlerland^
London v.a. DM 230,;^
Vork dagelijks v.a. DM °]
DISCOVER TOURS-
-09.49.69/614058-59..

Vakantie en Rekreatle __J_\
Frankrijk

COTE d' AZUR, verhuur
comf. app. v. 2-3 per.s en 1
vak.won. 5 min. n. zee. sept.
okt. vrij. Tel v.a. 18-9-'B9.
09.49.2164/48540.
COTE d' AZUR. Vakantie
houden en leren zeilen. 2
jachten v. 3 en 8 pers.
Schipper beschikbaar. Tel.
09.49.2164/48540.
FRANKRIJK te h. 4-pers.
gezellig app. Herfstvak. nog
vrij. Tel. 045-711386.

Oostenrijk
Te huur luxe 8 pers. zeer
ruime vak. woning in RAM-
SAU/ZILLERTAL. Zeer goe-
de ski- en langlaufacc. Inl.
A. 0943-5282-3939. Inl. NL
045-718390 na 18 uur

Zeilen/Surfen
Te koop gevr. kinderzeil
voor SURFPLANK. Tel.
04492-4780.

Italië

'■ HERFSTVAKANTIERE'6/
dgn. Florence/Toscana jt
blijf op boerenwoning j
verv. Vertrek 14-9. fel
Travels 043-217&_A
TOSCANA Vak.won-, A
zen, histor. landgoed. rf
ligging. Pool, ideaal
seizoen. 09.49.711/88g>

Spaiije/Portuga'
1Z-Spanje - ANDAL-lA
Vak.app. a. zee te ni
Dichtbij Malaga, oo^ fl
schikt v. overwintering-J
09.49.4488/2334 of !
4403/4403. __^j
Gr. vak.huis a.d. CÖ i
BLANCA comf. inge';J
tuin, 300 m. n. strand, c v-i
ligging, v.a. 15-10-'By
ook geschikt v. overwin1
Tel. 09.49.5234/3109^
Wat VERKOPEN? [
teer via: 045-719966^

Caravans/tenten/boten J-<\,
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt v

EUROPCAR >"
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoen-
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202^
T.E. Caravans'9o j

De eerste 90e zijn binnen.Tevens nog enkele 89e rflj
len zoals: King 330, 340 HK en 390Tnu met grootvo» j
tevens Uw adres voor 4001 accessoires en voorten'6

Fritz Berger Import, j
Rijksweg 21, Kessel. 04762-1465 's maandagsjgg!^

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.
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.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
CARAVANSTALLING vanaf

’ 175,- per jr. Barrels Cara-
vaning Hommerterweg 256,
Amstenrade. 04492-1870.
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
§4 Amstenrade 04492-1860

Caravelair en Sprite 19i
verhuur modellen te ko^Jj
met duizenden gulden-^,
ting op is op. BAH> <
Caravaning Hommel <■
256, Amstenrade.
04492-1870.
Grote INTRODUCTIEfj
André - Jamet vouw*»»
modellen 1990. Profi'^fvan onze najaars j

Dealer voor geheelLi^Tentenhuis Hans S»'i
Heisterberg 78, HoenS"
Tel. 045-224200.^yj
Sijstermans KAMPE^jï'
TOVERHUUR: VW Je*!»
h. va. ’ 725,- p.wk, 9 JfVW reisbus ’7OO,- X045-212146/04492jgiJ>|
De Olde Caravan BV->
dealer voor Wilk-Beyej ,<
SPRINTER, Vitesse, "j
en Award tourcarau
Walker Sunny, DoubléI'/
Olympique vouw*»»
nog enkele verhuur ’,i
verse gebruikte caravay
vouwwagens. Voor °1
delen, accessoires, s sen kwaliteit naar UNw
Hey 7, md. park nrd. s 1
Tel. 04490-13634^J
STACARAVANS te fl
keus uit meer dan 40 «j
alle prijskl. Inl. 04492-^
STACARAVANS te JJ
gevraagd. 1n1.^04492-^/
Te k. Zodiac rubber i

4.80 m. op trailer me"-. J
bed. en 30 pk Johns°' j

en ski's pr. ’ 3.95°^ f
Metzelar r.boot 3.80"'
Johnson 10 pk %X<é
f 1.250,-. Tel. 045-22^
Te k. gevr. TOURcA
VANS en vouwwage"1"^
schadewagens. Tel-
-323178.
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1 aW\ernode«e" l DAIHATSU INTRODUCEERT

W-*"*! DE APPLAUSE
\ P2lf\nV ■ Tot nU toe W3S het kiezen tussen de 1-6-liter, 16 kleppen injectiemotor heeft, ruim en compleet. Onder meer met
\ OliOÏ® W"*■, ' ■ fraaie lijnen van een sedan, of de ruimte een vermogen van 77 Kw/105 PK en een schijfremmen rondom, halogeen koplam-
\ W** ■ en praktische voordelen van een hatch- acceleratie van 0-100 in 9,8 seconden, pen, toeren- en dagteller, gelaagde voor-\ rtPÏ"\ Z-6® ■ back' Voortaan za' die keuze voor u ech- Er is dus voldoende power voor een ca- ruit en in hoogte verstelbare veiligheids-
\ lOy'3 . _\\\lf@ ■ ter een stuk gemakkelijker zijn. Want ravan. riemen (Xi en Zi). Kortom, een wagen\ „rvlt-W^' ■ Daihatsu introduceert de Applause, de Daarbij is deze motor bijzonder zuinig waarin u - zowel zakelijk als privé - ge-\ 3.&' . /i\"7©n. ■ sedan-gestroomlijnde middenklasser met brandstof en door zn 3-weg kataly- zien mag worden.
\ C_Y&\&P* ' met V'',de d6Ur' sator voldoet de Applause bovendien Ontdek deze winnende combinatie van\ _____mm__tt-^mW^^^^^ Naast een fraaie lijn, tellen natuurlijk royaal aan de strengste milieu-eisen. talent en techniek: maak snel een proefrit
\_^^^o^Ê^m*w^ vooral de prestaties. Vandaar dat de Ap- Ook qua comfort en veiligheid zit u in de bij uw Daihatsu-dealer. Zijn advies vindt

plause onder de motorkap een moderne Applause voortreffelijk. Hij is opvallend vin de Gouden Gids.

Autobedrijf DE WINNENDE COMBINATIE VAN TALENT EN TECHNIEK
Ton Quadflieg daihatsu

_^
Teho4J|.32?Bl0ndgraaf Alle modellen en kleuren aanwezig. Meer dan 80 jaar Japanse perfectie

""■~~~————————————————————————— —- —_—_—_—_—_—_—_—_—_- ————_—_—_—_—___ ... .. ■ .. ■ ..

**+JÈÊ
j De beste manier

yan afvallenis s

:^k X W Met het totaal nieuwe
■i '||k M m Quick Success Programma
|V 1 V van WeightWatchersvalje
| >^ \ f^^^É W sne^eTatenkanjetochlekkêfl
= ___¥_* m mm blijven eten. Dat ontdek jer
5- fi ll| ■ vrijblijvend tijdens een

I .*] H "open huis"- bijeenkomst
ifl I | I volgende week, op een van de ',

f km mmM ■ onderstaande adressen.
mm

Hl V^^lBt■Jl jA Quick Success

I —^—^^M^^^M —
Beek, 't Kaar, Stationsstraat 126, woensdag 19.30 uur; Blerick, Wijkcentrum De Staay, Withe-
renstraat 68, maandag 19.30 uur; Brunssum, Casino Treebeek, Treebeekplein 133, maandag
19.00 uur; Echt, Stichting H. Pius X., Mussenstraat 6, donderdag 19.30 uur; Geleen, Plenkhoes,
Bachstraat 2, donderdag 19.30 uur; Gulpen, De Timpaan, Rosstraat 1, maandag 19.30uur;Heerlen, Molenberg, Café Wilhelmina, Molenberglaan 125, donderdag 19.30 uur; H.KB.-
gebouw, Pater Beatusstraat 3, dinsdag 09.30 en 19.00 uur; Hoensbroek, Ons Huis, St. Jozef-
straat 21, woensdag 09.30 uur; Horst, Restaurant de Oude Linde, Venrayseweg 93, dinsdag
19.30 uur; Kerkrade, Jozef Norbertuskerk (Credozaaltje), Hoek O.L Vrouwestraat/Dir. Jans-
senstraat,woensdag 19.00uur en donderdag 09.30 uur; Maastricht, Heliport,Griend 9-11,dinsf
dag 10.00,13.30 en 19.30 uur; Het Ruweel, Schildruwe 55, donderdag 19.30 uur; Penningen, IA
Kepel, Raadhuisplein 4, maandag 19.30 uur; Roermond, Wijkhuis de Vlonder, Florasingel 38,
woensdag 19.30 uur; Gemeenschapshuis De Donderie, Donderbergweg 47, donderdag 09.30
uur; Sittard, Hotel Auveleberch, Wielewaalstraat 2, maandag 19.30 uur en dinsdag 13.30uur;
Stem, Trefcentrum Kerensheide, Schineksstraat 11, dinsdag 13.30 uur; Venlo, Hotel Maagden-
berg, Leutherweg 1, maandag 13.30 uur; Zwanenhoaf, Reigerstraat 2, woensdag 19.30 uur;
Weert, Buurthuis Fatima, Nieuwstraat 11, woensdag 19.30 uur en donderdag 13.30 uur.
- ■ ■ — ■-■ . _. .
I m-m-m------------m n <"! m_n i

I I

111 W STREEKGEWEST
l UL.JBf OostelijkZuidLimburg99

BEKENDMAKING
De voorzitter van het Streekgewest OZL
maaktbekend, datop 18 september 1989
een vergadering van de gewestraad van
het Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg
wordt gehoudenom 19.00uur in deraads-
zaal van het gemeentehuis te Heerlen.
De voorzitter voornoemd,
RH. van Zeil.

'

mmm^Lmmm_

MISSCHIENKUNT U OOK lETSDOEN.
Tommie de Wit is elf jaar.Vanaf zn zevende is hij leven.Maarubegrijpthijmoeterwelallesvoordoen.suikerpatiënt Elke ochtend geeft hij zichzelf een insu- U kunt ook ietsdoen. Door een bijdrage te storten op'ine-injectie. Regelmatig meet hij zn bloedsuiker- giro of bank tn.v. DFN Amersfoort Daarmee steunt ■gehalte.En dagelijks staat hij stil bij wathij wel en niet u belangrijk wetenschappelijk onderzoek Tommiemag eten. Tommie leidt zo een betrekkelijk normaal heeft er straks misschien baat bij.

s^ffEF VOOR DE BEHANDELING VAN SUIKERZIEKTE " GIRO 5766 ■ BANK 70 70 70 805

De parel
onder de slaapkamers

■~ „

_
w

_
w juiiüirffjïfflifflfflfifit

dak nieuwe lijn in slaapkamers, gebaseerd op ruime , 7_m»A^
en kwaliteit. Het bijzondere aan MAA / J%SS2.aé.

sla ? apkamer is de flexibiliteit. U maakt Uw eigen Jcs/ C/P£fNy, apkamerindeling, helemaal afgestemd op Uw eigen / / / «A^.7*ll iSiOOtnfEr kan eindeloos gecombineerd worden. U bent |„3w /W V i&OOnnr
all niet meer afhankelijk van een "vaste" opstelling. Dat AntwerpenuJ /L \r-■j**s in combinatie met een superieure kwaliteit ( door maasmechelen hf\IN°^''/
de ?eteste lakken, MDF-plaatmateriaal, kogelgelager- / // N. # V.
g Geleiders, nagenoeg onverwoestbaar beslag en LANAKEN/J / n&
Makkelijk in onderhoud). In wit uitgevoerd. \ /f^ /maastricht V
l-y^ BELGIEfI fl 3/\\ HEERLEN> »»

ü^ iLfV JL \Z J^-J lelijks van 10-12 en 13-19 uur.
WM Wm WË JÊM Zaterdag en zondag 13-18 uur.

TONGERSESTEENWEG 37- LANAKEN TEL: 0932 -11 - 714120 Woensdag gesloten

f11" ■- nu.... i ■ ii. iii ■ ■ mm „„ , ..■■■!■ ii ■ mm in—— ■■ ■ i ■ !■■————^—

J (T£v ifPfj lll Tij 1 jfeftff^Kerkrade nodigt u uit op de grote

bedrijfswagen-show vandaag 16 sept. in zaal Restaurant
Gillissen, Maastrichterlaan 48 te Vaals. (tel. 04454-1961).

A"e Ford-modellen zijn L_JLj

* Jos Bogman Ford voor nieuw, gebruikt en leasing.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

Mama,
bestaan er
nog echte
panda's?

f il

GEEF OM DE TOEKOMST.
Wordvoorf 27,50 donateurvan het

Wereld Natuur Fonds. Giro25,Zeist. £
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;flB _^_w \\\\W\_______ï-':_\ _________ s_sit&frri(f^___\\\\

'_Wgm ■ Moj mo^—&^ Ao^k— —P^m\ d**^± mf*—*^

.*'*"'"'"*■~ '*'.* :'-,v£ '.' «w*^

design I wÊÊÊÊ'" iv_W^^^fw^^^^' ' w

genomen, een zeer evenwichtig en
chic interieur.

|VnEgROMA
V BEATRIXHAVEN MAASTRICHT r—7 T=T^^l
\GALJOENWEG 35 TEL. 043-630505 VOl9bord I BEATRIXH*VEN
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