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Bevolking eens
hetharde acties
gendrughandel

KfHEM - De Nederlandse be-
ding staat massaal achter deSes tegen de drughandel in de
Jkhemse wijk Klarendal. Ruim
procent heeft grote sympathie
?r de acties, die de afgelopen
|fc in Arnhem voor veel on-
£ en beroering zorgden. Dat
*ft in belangrijke mate te ma-
Net het feit dat men deover-
p veel te laks vindt.

zachte vervolgingsbeleid
?t er volgens 83 procent (in
Fendal 89 procent) van de be-
Fing toe dat een drugtoerisme
f 1met name buitenlanders ont-
ij, waardoor de problemen
■H toenemen.
F blijkt uit een in opdrachtvan
'Arnhemse Courant door hetffcau Maresco Consultants in
!»rssen uitgevoerde represen-
feve landelijke enquête, waar-
jin totaal 675 mensen werden
«ervraagd.
'Wh 90 procent van de bevol-
'g vindt dat de overheid pas in
beging komt als de burgers

daartoe dwingt.Het vertrou-
& dat de overheid het drug-
Jpleem aan kan, ontbreekt
jfivel volledig.

Meiijk vindt 81 procent dat de
TOeid de burgers beter moet
thermen tegen overlast door
fegebruik. Vervolging van.deMeiaren moet door de politic
fens 86 procent als hoogste
°riteit worden gesteld.

het weer

EL BEWOLKING
!f?en noordelijke stroming
!"t koele en vochtige luchtgevoerd. In deze lucht-t* komt veel bewolking
n : Vandaag kan daaruit
H 'selijk nog wat lichte re-
i^f motregen vallen. Erjji een zwakke noorden-
Uj, en de middagtempera-
lq l°opt op tot maximaal 16se en. Zondag is er een lichte.^Verbetering. Het is dan
,j*egend droog met later
jjT.Oagenkele opklaringen.■c '^dagtemperatuur is dan

«m «?raden bij een matige

>fj Actuele informatie be-idde het weer in LimburgE" u bellen 06-91122346.

Minister zal ook uitspraak Raad van State negeren

Brinkman: Veronique
per se niet op de kabel

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG -Minister Brink-
man (WVC) zal zich niet neer-
leggen bij een eventuele uit-
spraak van de Raad van State
dat de commerciële omroep
Veronique toegelaten kan
worden tot de kabel. De Raad
van State zou die uitspraak
maandag kunnen doen in een
door de NOS, NDP en STER
aangespannen zaak. De drie
eisers vroegen de Raad van
State gisteren om het besluit
van het Commissariaat voor
de Media om Veronique toe te
laten, te schorsen, maar de
zaak werd verdaagd.

Brinkman heeft voor zijn standpunt
de steun van alle acht andere CDA-
ministers. De vijf liberale bewinds-
lieden zijn tegen. Maandag wil het
kabinet bijeenkomen, indien de uit-
spraak van de Raad' van State dat
noodzakelijk maakt. Via een stem-
ming moet het geschil tussen CDA-
en WD-bewindslieden dan worden
beslecht.

Verwacht
Binnen het kabinet wordt verwacht
dat de Raad van State de uitspraak
van het Commissariaat voor de Me-
dia zal steunen. Donderdag kondig-
de Brinkman in een brief aan deKa-

Mer alaan dat hij van plan is zich te-
gen toelating van Veronique op de
kabel te verzetten. De bewindsman
zei te overwegen het besluit van het
Commissariaat te schorsen. Hij wil-
de daarvoor echter eerst met de Ka-
mer overleggen. Dat zal aanstaande
woensdag gebeuren.

Woensdag
Brinkman wil het besluit om een
voor Veronique gunstige beslissing
van de Raad van' State te negeren,
formeel pas woensdag bekend ma-
ken, na het kamerdebat. Intern ligt
de lijn echter al helemaal vast.

Een door de NOS, STER en de NDP
aangespannen kort gediong voor de
Amsterdamse rechtbank werd gis-
teren overigens ook verdaagd. De
uitspraak vindt pas op 5 oktober
plaats. De NOs, STER en NDP had-
den willen voorkomen dat Veroni-
que volgende week op een aantal
kabelnetten te zien zal zijn..

EG
De ministerraad besloot gisteren
dat ons land komende dinsdag in
Brussel tijdens een EG-vergadering
onder voorwaarden steun zal verle-
nen aan de SG-richtlijn 'TV zondergrenzen. Bic richtlijn regelt het
vrije verkeer van tv-beelden tussen
de lidstaten. in Brussel zullen mi-
nister Van den Broek en staatsse-
cretaris Va;i Voorst (Buitenlandse
Zaken) wel opnieuw een verklaring

van de Europese Commissie eisen.
Daaruit moet keihard naar voren
komen dat oneigenlijk gebruik van
de richtlijn verboden is.

Onder oneigenlijk gebruik moet
dan verstaan worden het omzeilen
van nationale wetgeving door uit
een ander EG-land te gaan uitzen-
den, waardoor voordelen worden
behaald ten opzichte van de natio-
nale omroepen in dat land.

" Zie ook pagina 3

Alle giromaten
buiten werking

door storing
ARNHEM - 'Door een sto-
ring in de computer van de
Postbank zijn gisteren alle
giromaten in Nederland
vrijwel de gehele dag buiten
werking geweest.

Volgens een woordvoerder van
dePostbank ontstond de storing
omstreeks 6 uur door nog onbe-
kende oorzaak in de netwerk-

computer in Breda. Om 15.30 uur
was de storing verholpen.

Alle 200 giromaten die de Post-
bank in Nederland heeft, konden
door de storing niet worden ge-
bruikt.

Op de postkantorenkon wel geld
worden opgenomen, maar vol-
gens de woordvoerder hadden
veel mensen alleen een giromaat-
pas bij zich. Daarom moesten ze
terug naar huis om een betaal-
kaart of een kascheque op te ha-
len.

Volgens de woordvoerder bleef
de schade voor de klanten be-
perkt tot overlast. Ook de Post-
bank heeft volgens de woord-
voerder geen schade geleden.
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Korpsen Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf in één pool

Regio-politie in Mijnstreek
Van onze verslaggever

HEERLEN - Als laatste stap
naar de vorming van één regio-
naal korps hebben de burge-
meesters van Brunssum,
Heerlen, Kerkrade en Land-
graaf besloten hun politie-
korpsen onder te brengen in
het Politieschap Oostelijk
Zuid-Limburg. Aan dit eerste
politieschap van Nederland
geven zowel de burgemeesters
als de vier korpschefs het da-
gelijks beheer over het in to-
taal 470 man sterke politie-ap-
paraat uit handen.

Een nog te benoemen directeur
krijgt de dagelijkse leiding. Uiter-
aard blijven de vier burgemeesters,
die overigens deel uit maken van.
het bestuur van het politieschap,
het verantwoordelijke gezag vor-
men.
Over deze 'politie-pool' zijn de dage-
lijkse besturen van de Diensteomis-
sies van de vier korpsen sinds afge-
lopen donderdag officieus op de
hoogte gesteld. Wanneer het politie-

schap in praktijk wordt gebracht, is
nog niet bekend.
Met dit politieschap lopen de vier
gemeenten vooruit op de algemene
trend in Nederland tot vorming van
regionale korpsen.

Geweldige
drugvangst
in Californië

LOS ANGELES - Agenten van
de Amerikaanse federale drugs-
bestrijdingsdienst DEA hebben
gisteren in Los Angeles de groot-
ste drugvangst in de geschiede-
nis van hun land gedaan. Zij na-
men negentien ton cocaïne in be-
slag, met een straatwaarde van
ruim 14 miljard gulden.
Een zegsman zei dat de vangst
het resultaat was van een inten-
sief onderzoek dat een aantal da-
gen heeft geduurd. De verdoven-
de middelen werden aangetrof-
fen in een magazijn in het indus-
triegebied Sylmar, iets ten noor-
denvan de Californische stad, al-
dus de zegsman die daaraan toe-
voegde dat de politie verder nog
miljoenen guldens in baar geld
in beslag nam en drie verdachten
arresteerde.
Volgens de zegsman was de buit
groter dan de totale hoeveelheid
cocaïne die gedurende het gehe-
le afgelopen jaar in Los Angeles
is gevonden.
De grootste klap tot gisteren
werd de drugshandelaren in no-
vember 1987 uitgedeeld, toen de
politie in Fort Lauderdale (Flori-
da) 8.000 kilo buitmaakte.

Huren
In de praktijk komt deze interge-
meentelijke pool van Brunssum,
Heerlen, Kerkrade en Landgraaf
neer op een scheiding van politie-
zorg en zorg voor het apparaat. In
feite huren de gemeentes politie-
diensten in. En kunnen op deze wij-
ze zelf blijven bepalen wat de ge-
wenste politiezorg in hun gemeente
moet zijn.
Overigens krijgt dit politieschap
alle kans van slagen van crimino-
loog dr. G. Fijnaut, tot voor kort
hoogleraar aan de Eramus Universi-
teit in Rotterdam. Ondanks enkele
praktische en operationele proble-
men beschouwt criminoloog Fij-
naut het politieschap als een goed
alternatief voor de versnipperde
'politiebedrijfjes'. Ook ziet hij het
als een goede stap in derichting van
de eenmaking van de Nederlandse
politie.

De cipiers in Frankrijk
zijn gisteren begonnen
aan een algemene staking.
Hun belangrijkste eis is
hoger loon. Bij een gevan-
genis aan derand van Pa-
rijs kwam het tot een har-
de botsing tussen de sta-
kers en de oproerpolitie.
Daarbij vielen dertien ge-
wonden.
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Cursus
Kunst

na 1945
ROERMOND - Als vervolg op de
cursus 'Introductie in de moderne
en hedendaagse kunst van Neder-
land' organiseert het Gemeentemu-
seum van Roermond een nieuwe
cursus: de beeldende kunst in 1945
in Europa en Amerika. Hij wordt ge-
geven door docent kunstgeschiede-
nis Ton van Kempen.

Vanaf komende maandag wordt de
cursus op tien achtereenvolgende
maandagavonden gegeven van
19.30tot 21.00uur in hetRoermonds
Gemeentemuseum, Andersonweg
4. De kosten bedragen 150 gulden.
Een greep uit de onderwerpen: ab-
stract expressionisme, pop-art,
nieuw realisme, op art, kinetische
kunst, happenings en environ-
ments, hyperrealisme, minimal art,
conceptuele kunst, arte povera, fun-
damentele schilderkunst, body art,
computer art, videokunst en de
nieuwe expressionisten.

Voor meer informatie kunt u te-
recht in het gemeentemuseum
Roermond, S 04750-33496.

Foto Fox Talbot
DEN HAAG - De Rijksdienst Beel-
dende Kunst (RKB) in Den Haag
heeft een foto aangekocht van de
hand van William Henry Fox Tal-
bot, de Britse uitvindervan de foto-
grafie. Het betreft een afbeelding
van Nicolaas Hennemah, de Neder-
landse assistent van Fox Talbot.
De foto (11,6 x 16,1 cm) is gemaakt
op 19 april 1842. Voor de opname is
ruim 8.000 dollar (meer dan 17.000
gulden) voor betaald.

kunst

Expositie met schilderijen en objecten in galerie Wansink

Verbluffende consistentie
in werk van Giotta Tajiri

ROERMOND - Een debuut is het niet: Giotta Fuyo Tajiri had
een eerdere solo-tentoonstelling in Galerie Jurka in Amster-
dam, de stad waaruit zij met regelmaat vertrekt en waarnaar zij
wederkeert sinds haar opleiding aan de Rietveld academie. Of
eigenlijk al tijdens haar opleiding aan de Rietveld academie.
Zij kwam daar aan met belangstelling voor mode-ontwerpen,
maar bekeerde zich tot het ontwerpen voor theater - een stu-
dierichting die zij samen met enkele medestanders hielp opzet-
ten. Toen zij in 1982 daarin afstudeerde had zij al in Amerika en
in Amsterdam practijkervaring opgedaan. En een duidelijke
creatieve inbreng geleverd in Amerikaans-Aziatische toneel-
producties en in de uitvoeringen van het Shusaku Danstheater
dat in 1980 in Amsterdam furore maakte.

Debuut of niet, haar solotentoon-
stelling in galerie Wansink is een
volslagen verrassing - ook in deze
provincie en op zo geringe afstand
van het kasteel Scheres in Baarlo
waarin zij haar schooljaren door-
bracht, haar aandacht verdelend
tussen huiswerk en een IJslandse
pony. De sobere maar informatieve
tekst waarmee Wansink naar zijn
gewoonte de tekst van de uitnoding
voor de opening gepaard liet gaan,
vermeldt dat feit niet, misschien uit
bekommernis om het lot dat kinde-
ren van beroemde ouders niet zel-
dentreft. Alsof haar exotische naam
al niet meteen haar afkomst van
Ferdi en Shinkichi zou verraden.
Was die behoedzaamheid al weinig
effectief- zij was ook onnodig, want
wie hier al of niet genodigd voor de
etalageruit van Wansink belandt
ziet in een oogopslag, dat het feno-
meen dat zich hier voordoet, er een
is van volstrekte authenticiteit. Het

schilderij dat al op straat de aan-
dacht opeist is met 140 bij 160 cm
van een volwassen formaat. De figu-
ratie in het midden lijkt op het eer-
ste gezicht op een oog, in tweede in-
stantie op een onbekend biologisch
verschijnsel, in derde instantie op
een beeld uit de kosmos. Voor wie
de mens niet de maat is van alle din-
gen is er tussen micro- en macro-
kosmos tenslotte geen wezenlijk
verschil. Het geeft meteen aan wat
de gevoelswereld zal blijken van
een kunstenares, die in nauwelijk
drie jaar tijd een oeuvre tot stand
bracht, waaruit de vijfentwintig
werken bij Wansink konden wor-
den gekozen: met weinig moeite,
omdat dat oeuvre al vanaf het de-
buut een verbluffende consistentie
vertoont.

„Soms vraag ik mij wel eens af waar
ik nu eigenlijk mee bezig ben", zegt
zij niet vanuit een gevoel van onze-
kerheid, maar vanuit de weten-
schap met haar beeldtaal nergens
bij te horen: brj geen trend, bij geen
stroming, bij geenbenoembare stijl.
In deverwarring van het New-York-
se galerie-wezen heeft zij in weinig
maar intensief beleefde jaren in ge-
zelschap veelal van de schilderes
Pat Steir haar eigen identiteit weten
te vinden. Wat zij maakt in een
moeilijke en veeleisende techniek,
is ondanks flauwe associaties met
Amerikaanse schilders als Rosen-
quist en met aspecten van Ameri-
kaanse pop-art door haar opmerke-
lijkkleurgebruik, geheel en al Giot-
ta Tajiri. Wie niettemin vergelijkin-
gen wil trekken mag bedenken dat

minder dan thuis gevonden voor-
beelden haar halfjapanse wezen de
voorliefde kan bepalen voor het
exotische dat men in haar figuratie
aantreft. En het Oosterse geduld, of
beter: de Oosterse discipline, want
geduldig wil zij niet heten, waarmee
zij haar schilderijen en objecten
voert tot onwaarschijnlijke perfek-
tie.

In enkele van haar vroegere objec-
ten, die nooit geziene levensvormen
betreffen, zal men misschien van
Ferdi Tajiris hortisculptures willen
denken. Om tegelijk het onder-
scheid te zien: deze objecten zijn
niet uit de constructie voortgeko-
men, maar uit een schilderkunst
van olieverf en doek. Een kunst
waarin zij uiterst vaardig is; zij be-
reikt haar effekten met in glacis-
techniek over elkaar geschilderde
lagen zonder van enige aarzeling
blijk te geven.
Andere vergelijkingen zijn achteraf
gemaakt. Zij had haar beeldtaal al
ontwikkeld toen haar de naam van
Georgia Keeffe, een Amerikaanse
beroemdheid uit de eerste helft van
de eeuw, genoemd werd. „Ik ben
toeneen boek over haar gaan lezen".
De oorsprong van de beeldtaal van
Giotta Tajiri, waarin geen vorm te
vinden is die aan de dagelijkse wer-
kelijkheid is ontsproten, maar die
nietteminvoortkomt uit het biologi-
sche bestaan, tegelijk onaards is en
mystiek, zal men moeten zoeken bij
Giotta Tajiri, een dame uit Het
Nieuwe* Tijdperk.. Zrj heeft haar
keuze gemaakt met de onherroepe-
lijkheid van het kiezen van een ta-
touage. Dat is haar kwetsbaarheid
en haar sterkte.

Wie haar op grond van dit alles de
toekomst wil voorspellen moet niet-
temin op zijn hoede zijn. De Tajiris
zijn wendbaar: nauwelijks opge-
merkt naast grote en dreigende
schilden hangen in de achterzaal
twee schilderijen van ongebruike-
lijk gering formaat: computer-gra-
phics. Waar zagen wij die eerder?
En hoe zal zij misschien ooit ook dit
medium naar haar sierlijke en vaar-
dige hand zetten?

pieter defesche

" 'Geen titel', olieverf op doek van Giotta Tajiri

Lustrumexposiües
heemkunde Geleen

GELEEN - In het kader van de
viering van het tienjarig bestaan
organiseert de Heemkunde Ver-
eniging Geleen komende maand
twee exposities in de Hanenhof
te Geleen. De eerste expositie
loopt vanaf vandaag tot en met 8
oktoberen laat werk zienvan fo-
tograaf John Baggen, beeldhou-
wer Piet Berghs en schilder Har-

rie Janssen. Op vrijdag 13 okto-
ber begint in dezelfde lokatie een
expositie met ikonen van Jan
van Aubel, beeldhouwwerk en
schilderijenvan Armand Mathijs
en schilderijen van Thei Store-
ken. Deze tentoonstelling duurt
tot en met 27 oktober. De exposi-
ties zijn geopend op donderdag
en vrijdagvan 19.00 tot 21.30 uur,
zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur,
zondag van 10.30 tot 18.00 uur.

exposities
LukasKramer

bij Ipomal
LANDGRAAF - In galerie Ipo-
mal, Kerkberg 2 te Landgraaf,
wordt morgenmiddag om 15.00
uur een expositie geopend met
werk van de uit Saarbrücken af-
komstige kunstenaar Lukas Kra-
mer. De tentoonstelling loopt tot
en met 29 oktober en is geopend
van woensdag tot en met zondag
van 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag tot
20.00 uur.

Lukas Kramer behoort tot de ca-
tegorie van schilders, die begin
van de jaren 40, in de oorlog dus,
geborenwerden. Vanafhet begin
was zijn kunst niet gericht op het
voortzetten van abstracte kunst-
concepten. Kramers kunst was
en is realistisch. Niet zelden rea-
geert hij in zijn schilderkunst
rechtstreeks op politieke en
maatschappelijke situaties.

K Opening nieuw
vestzaktheaten

MAASTRICHT - Zaterdag 7 o*
ber om 15 uur wordt het Pest»"
theater in Maastricht door wet" 1'
derPeters officieel geopend. Aïn
half jaar is er gewerkt om van
Pesthuis een vestzaktheater te
ken. De kelders zijn tot klee*
mers en requisietenopslag getl"
formeerd. De gemeente Maast!
zorgde voor deze aanpassing,
neelgroep M '46 voor het interw
Met de verwezenlijking van 'vestzaktheater gaat een langgekl]
terde droom van M'46 voorzitter]
Veugen in vervulling: een e*
theatertje (60 plaatsen)en een c*i
ne/bar. Bedoeling is niet alleen!
M '46 hier repeteert en voorst^
gen verzorgt, maar dater ook eell
gelmatig aanbod van betere *
teurtoneelgroepen plaatsvindt
de officiële opening (15.00 uur)
len Frans Keulen en Bèr Vew
fragmenten uit 'De Fantast',
stuk dat eind november in preU11
gaat.

Jury: 'Niveau te laag'
Geen Talensperijs
voor schilders

APELDOORN - Het is met het
werk van de afgestudeerden van
de afdelingen schilderkunst van
de Nederlandse Hogescholen
voor de Kunsten slecht gesteld.
Dat kan opgemaakt worden uit
hetrapport van de juryvan de ze-
vende Startexpositie voor afge-
studeerden van de Nederlandse
kunstacademies.

Al jarenbeklagen de opvolgende
jury's zich over het niveau van
vooral de afgestudeerden in de
discipline schilderkunst.Dit jaar
resulteert dat in de beslissing
van de jury de Talensprijs niet
toe te kennen aan een schilder
omdat de werken 'niet anders
konden worden gekwalificeerd
dan zeer matig. In haar rapport
zegt de jury, die bestond uit o.a.
Piet de Jonge van Museum Boy-
mans van Beuningen en galeriste
Wanda Reiff uit Maastricht, dat
zij 'even heeft overwogen om alle
deelnemende schilders een tube
verf toe te kennen.

Paula Janken
in Voerendaal

VOERENDAAL - In het ge-
meentehuis van Voerendaal be-
gint morgen een expositie met
schilderijenen aquarellen van de
in Eysden geboren kunstenares
Paula Janken-Wolfs. De tentoon-
stelling loopt tot en met 30 okto-
ber en is te bezichtigen op werk-
dagen van 8.30 tot 12.30 uur, op
dinsdag tevens van 13.30 tot
16.30 uur.

In haar werk richt Paula Janken-
Wolfs zich vooral op haar omge-
ving: de natuur in groeien bewe-
ging, de mens in zyn motivatie
en bezigheid. Haar schilderyen,
opgezet in ei-tempera op houten
panelen aangebracht, belichten
veelal de positieve facetten van
het leven, soms met een beetje
satire, maar vooral met een glim-
lach van herkenning. In haar
meest recente werk vormt het le-,
ven in en rond het water de be-
langrijkste bron van inspiratie.

recept

Lamspot met gember
Benodigdheden voor 4-6 personen:
900 gram ontbeende lamsschouder,
4 el bloem, 2 el geschilde gehakte
verse gemberwortel, IV2 tl zout, 1 ui
in plakken, 1 uitgeknepen teen
knoflook, 3 el boter, 1 tl koriander-
zaad, 1 tl kruidnagels, 1 tl zwarte pe-
perkorrels, boter of margarine, IV2
kop kippebouillon, V 2kop droge
witte wijn, 1 kop crème fraiche.

Snij vlees in blokjes, meng bloem,
gehakte gemberwortel en zout in
ondiepe schaal en 10l daar blokjes
vlees goed door. Fruit plakken ui en
knoflookpulp in soiteuse of braad-
pan in hete boter to; ui transparant
begint te worden. Vrijf koriander-
zaad, kruidnagels en peperkorrels
fijn in grove stenen vijzel en voeg ze
toe aan de ui in de pan. Fruit dit
mengsel vijfminutea op matig laag
vuur. Schep het ma schuimspaan
op een bord. Bak de stukken lams-

vlees bruin in braadvocht en voeg
zonodig nog wat boter toe. Doe er
het uimengsel en de bouillon bij.
Sluit pan en laat VA uur zachtjes
sudderen, af en toe omscheppend,
zodat niets aanzet en het vlees
smoorgaar is geworden. Roer er nu
deroom door en laat nog tien minu-
ten op laag vuur sudderen.

TIP: Serveer hierbij gekookte rijst
en geef er beboterde sperzie-
boontjes of haricots verts bij.

Oplossing van gister
ASTRONAU
A R - E L S - K J
K_ y 1
D O■ - S K ï - M 'BELG-KEE
EVA EN
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ER-lER- E
N R 'ÏK-OOG-P

[STEPPEVO

Crytogram

HORIZONTAAL:
1 Bouwmateriaal waarvan men boten kan

maken (5);
3 De geur van gesteente in een koddig to-

neelstuk (9);
8 Voor een som in tegenstelde richting (5);

10 Wordt er weer een uniform achtergehou-
den?^);

11 De kruiden zijn onmisbaar voor deze we-
tenschap (9);

12 Zo onvriendelijk dat het monsters stem-
loos maakt (4);

14 De pauselijke regering bepaalt de sterkte
van radioactiviteit (5);

16 Bij een liturgisch gezang past die broek
goed (9);

18 Hofpartij? (9);
19 Is het verstandig je melodie zonder bege-

leiding te zingen? (5);
20 Deze aanleiding is goed! (4);
22 Echt: om een ton te krijgen is dit nodig!

O);
25 Wordt deze plant gekweekt om tanks te-

gen te houden? (7);
26 Zo doof dat men hem niethoort bulderen?

(5);
27 Verdraaid, dat krekeitje is een schat! (9);

28 Dient te worden gehouden door $
die te dik is (5);

VERTICAAL: j
1 Overweging betreffende een insekt' ■2 Oude borrel? (5);
3 Net omgekeerd kledingstuk! (3); .
4 Persoon die het vroeger erg goed nW

zin had? (9); ,<

5 Taal van de eregarde van de paus'l"
6 Dat muziekinstrument is niet voO

zanger! (9); ~7 Thee voor een Europeaan in de groj^
9 Produkt om een scheepsvloer een W

te geven? (7); - (
13 Staat men bij het afscheid niet ope"

deze poëzie? (10); ,
15 Slobberig kostuum voor astronauten'
16 Doorsijpelend spook? (9); J17 Zij die dit missen krijgen ook geen f

ging! (7);
21 Vulsel voor de grap? (5);
23 Dit slot vindt u in Ede (5);
24 Nederlandse rivier die u ook in Belg' 6

treft (4); ,
26 Een vogel krijgt geen koek van dil

0);
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Miljoenen aan
pensioengeld
blijven in kas

EMMEN - Er liggen voor mil-
joenen guldens aan niet opge-
vraagde pensioenen bij de be-
drijfspensioenfondsen en verze-
keringsmaatschappijen in ons
land. Dat is de conclusie van het
team sociale raadslieden in Em-
men, dat de afgelopen tijd in het
hele land steekproefsgewijs on-
derzoek heeft gedaan naar ver-
geten bedrijfspensioenen.

Volgens een van de sociaal
raadslieden uit Emmen, J. Hoe-
kendijk, wordt er jaarlijks min-
stens voor ongeveer 400.000 gul-
den aan pensioenen niet uitge-
keerd. Hoekendijk: „Pensioen
is een haalsehuld. Dat is het ver-
velende. De verzekerde moet er
zelf achteraan". Dat wordt vol-
gens Hoekendijk vaak vergeten.
Ook schermen de verzekerings-
maatschappijen volgens hem
ten onrechte met de bepaling
'dat pensioenrechten na twee
jaar vervallen wanneer er geen
aanspraak op wordt gemaakt.
Dat is strijdig met de wet.
Hij pleit ervoor dat de bedrijfs-
pensioenrechten pp een cen-
traal punt worden geregistreerd.

Media
.°k op het terrein van de media zijn
*ken De Vries tot een akkoord ge-
JJ^en. Dat voorziet in nieuwe wet-
"Ving, waarin onder voorwaarden

plaats is voor commerciële zenders.
De komst van dergelijke zenders
mag echter de positie van de be-
staande niet-commerciële omroe-
pen niet in gevaar brengen.

Bij de immateriële onderwerpen
ligt de gelijke behandeling het
moeilijkst. In opdracht van Kok en
De Vries zullen de fractiespecialis<-
ten opnieuw proberen tot een geza-
menlijk standpunt te komen.

Op sociaal-economisch en finan-
cieel terrein zal informateur Lub-
bers maandag met enkele discussie-
stukken komen. Centraal daarin
staat de financiële ruimte die er
voor een volgend kabinet is ten be-
hoeve van nieuw beleid. Uitgaande
van een nog door Kok als 'te lage
schatting' aangevochten economi-
sche groei van 2,25 procent per jaar,
is er ongeveer 4 miyard gulden vrij
te besteden.

De onderhandelaars van beide par-
tijen willen nog in 1990 nieuwe ac-
centen in het beleid opnemen. Dit
mede met het oog op de mogelijk-
heid om een sociaal akkoord met
werkgevers en vakbonden af te slui-
ten. Kok en De Vries werken aan
het volgende aanbod: koppeling
van lonen en uitkeringen ook op 1
juli 1990, meer geld voor de bestrij-
ding van werkloosheid, scholing en
milieu.

Het door de PvdA eerder opge-
brachte probleem rond hetfinancie-
ringstekort is inmiddels van tafel.
Weliswaar treedt in 1991 geen ver-
dere daling van het tekort op, waar-
door dan een lastenverzwaring van
3 miljard gulden optreedt, maar dat
nadeel wordt later weer ingehaald.

ANC-lid
opgehangen

PjHANNESBURG - Een 36-jarig
F van de zwarte bevrijdingsbewe-
ngANC is gisterochtend vroeg sa-
pi met een misdadiger in Pretoria
gehangen. Mangena Boesman
r*s ter dood veroordeeld omdat hij
r 1985 'actief betrokken' was bij de
?°ord op een onderwijzeres die
,?et aan een busboycot wilde deel-
den.De onderwijzeres was via de
t^sbandmethode, waarbij het
rchtoffer een brandende auto-
P&d wordt omgehangen, om het le-
ni gebracht.

fcsidenUF.W. De Klerk heeft be
Lytikt over een gratieverzoek. De

erk legde een allerlaatste oproep
L*i de Verenigde Naties om Boes-
?an gratie te verlenen naast zich
Per.

Vervoersbond
CNV komt met
forse looneis

UTRECHT - De bondsraad van de
Vervoersbond CNV heeft gisteren
besloten bij de komende CAO-on-
derhandelingen uit te gaan van een
onderhandelingsruimte van 5,5 pro-
cent (3 procent produktiviteitsstij-
ging en 2,5 procent inflatie). Van
deze ruimte moet 3,5 procent wor-
den besteed aan loonsverhogingen
en 2 procent aan werkgelegenheid
en het oplossen van specifieke knel-
punten per bedrijfstak.

De Vervoersbond FNV denkt dat de
ruimte maar 5 procent is (2 procent
inflatie in plaats van 2,5) en wil daar-
van blijkens zijn nota CAO-beleid
1990 de helft gebruiken voor de ver-
betering van inkomens en de ande-
re helft voor meer werkgelegenheid.
In de collectieve sector (spoorwe-
gen, streekvervoer) zal wat meer
aan loonsverhoging moeten worden
besteed om achterstanden die daar
zijn ontstaan in te halen.

De FNV-bond wil de 38-urige werk-
week verkorten tot 35 uur. Dat kan
niet ineens in 1990. Er moet wel
ruimte voor worden gereserveerd in
een werkgelegenheidsfonds dat het
mogelijk maakt in 1993 de stap naar
de 35 uur te zetten.

De Vervoersbond CNV wil per be-
drijfstak bekijken welk percentage
van de loonruimte wordt besteed
aan uitbreiding van de werkgele-
genheid. Belangrijke punten zijn
daarbij scholing en vervroegde uit-
treding.

Bomaanslag
IRUN - In Irun, in het noorden van
Spaans Baskenland, is gisteren een
politieman bij een bomaanslag om
het leven gekomen. De bom was
verborgen in de auto van de agent
en kwam tot ontploffing toen hij de
motor startte. De provinciale autori-
teiten in San S^bastian vermoeden
dat de aanslag het werk is van de
Baskische afscheidingsbeweging
ETA.

Praag bereid beter onderkomen in te richten

Vluchtelingen mogen
ambassade verlaten

BONN - De Tsjechoslowaakse
autoriteiten zijnbereid een tijde-
lijk onderkomen in te richten
voor de vluchtelingen uit de
DDR. Dat werd gisteravond in
Westduitse regeringskringen
vernomen. Maar het gebruik van
het tijdelijke onderkomen zou
wel voorbehouden moeten blij-
ven aan de meer dan 2000 vluch-
telingen die zich reeds op het
Westduitse ambassadeterreinbevinden. Door dezevoorwaarde
te stellen, wil de Tsjechoslo-
waakse regering kennelijk voor-
komen dat zich nog meer Oost-
duitsers naar Praag zullen bege-
ven, zo veronderstelden de ano-
nieme Westduitse zegslieden.
De toestand voor de Oostduit-
sers in het tentendorp binnen de
muren van het Westduitse am-
bassadecomplex wordt steeds
erbarmelijker. Door de herfstre-
gens is de tuin veranderd in een
modderpoel. Er is onvoldoendesanitair en ook zijn er niet ge-
noeg bedden, zodat de mensen
bij toerbuurt moeten slapen. De
verwachting is dat het aantal
vluchtelingen in de ambassade
dit weekeinde tot over de 3000
zal stijgen. De Westduitse rege-
ring kwam gisteren met een
wetsontwerp dat bedoeld is om
paal en perk te stellen aan de
stroom buitenlanders die zich in

de Bondsrepubliek willen vesti-
gen. De nieuwe wet voorziet in
ruimere mogelijkheden om men-
sen aan wie asiel is geweigerd,
het land uit te zetten.

# Een emotioneel moment
in Praag. Een Oostduitser,
die op het punt staat naar
zijn land terug te reizen,
neemt afscheid van zijn
zoon die achter het hek-
werk van de Westduitse
ambassade in Praag staat
en van plan is naar West-
Duitsland te emigreren.

Verschillen
tussen premies
ziektekosten

worden kleiner
UTRECHT _ Binnen het KLOZ, de
overkoepelende organisatie van
particuliere ziektekostenverzeke-
raars, is overeenstemming bereikt
over een Verkleining van de premie-
verschillen. Dat gebeurt door het
vaststellen van een onder- en bo-
vengrens. De laagste premie wordt
minimaal no en de hoogste maxi-
maal 181 gulden per maand.

Het KLOZ heeft dit gisteren schrif-
telijk meegedeeld aan staatssecreta-
ris Dees (Volksgezondheid) en mi-
nister De Korte (Economische Za-
ken). De Tweede Kamer dringt al
geruime tijd aan op een minder
groot verschil tussen hoog en laag
om de solidariteit tussen gezonden
en zieke-i te vergroten.

De Vries en Kok voor handhaven huidige situatie

Akkoord over euthanasie
Van onze parlementsredactie

HAAG-PvdA en CDA zien af van nieuwe wettelijke re-
dingen inzake euthanasie. Als het aan beide partijen ligt, zal
°°k het huidige vervolgingsbeleid niet worden gewijzigd. Op

blijft de huidige situatie gehandhaafd.
[MA-onderhandelaar Kok en zijn CDA-collega De Vries heb-

"^ over deze lijn in de gesprekken bij informateur Lubbers in
een akkoord bereikt. De fracties zullen er nog wel mee

■toeten instemmen. Met hun 'akkoord' willen Kok en De Vries
?°k afzien van het vragen van advies over het vervolgingsbe-
*'d inzake euthanasie.

fe* de nu bereikte voorlopige over-
stemming is er geen kamer-
meerderheid meer voor een eutha-
«sie-wetsvoorstel van het nu de-
f'ssionaire kabinet. Een tot nu toe
J>or de PvdA gesteund initiatief-
wetsvoorstel van D66, waarin eutha-
*sie uit de strafwet werd gehaald,

ook geen kans meer.

binnen/buitonland

Moskou zette
atoombom in bij

legeroefening

MOSKOU - De Sovjetunie heeft
35 jaar geleden tijdens een leger-
oefening een atoombom tot ont-
ploffing gebracht om het effect
van het wapen op strijdende sol-
daten te bestuderen. Dit heeft
een legerdagblad gisteren ge-
meld. Volgens de Krasnaja
Zvesda werd de kernbom op 14
september 1954 afgeworpen bo-
ven een militair oefenterrein in'
de zuidelijke Oeral. De toenma-
lige minister van Defensie Niko-
leu Boelganin noemde het expe-
riment een succes.

«,Na de kernexplosie was er in
het gebied niet alleen geen spra-
ke meer van herkenbare land-

schappelijke kenmerken, maar
het hele gebied was onherken-
baar," aldus het blad. De militai-
ren voor wie schuilplaatsen,
schuttersputjes en bunkers wa-
ren aangelegd hadden hun op-
dracht 'geheel' volbracht. Om-
dat het wapen 500 meter boven
de grond tot ontploffing was ge-
bracht, zou de radioactieve be-
smetting gering zyn geweest.

Krasnaja Svesda rechtvaardig-
de het ongewone experiment
met een verwijzing naar de toen
heersende internationale toe-
stand. „De wereld was verwik-
keld in de 'koude oorlog', het
NAVO-blok waarin de Bondsre-
publiek Duitsland was toegetre-
den, voerde zijn kracht op."

„Slechts negen jaar na een oor-
log die aan 20 miljoen landgeno-
ten het leven had gekost, kwam
het niet bij ons op kanttekenin-
gen te plaatsen bij maatregelen
ter versterking van de weerbaar-
heid van het leger en de verdedi-
gingsmogelijkneden van het
land", aldus het blad.

Ontslagen
0bij TV10

Van onze rtv-redactie

AALSMEER - De strijd om de
komst van de commerciële tele-
visie heeft zijn eerste 'slachtof-
fers' geëist. Bij de zender TVIO
zullen als gevolg van de uit-
spraak van het Commissariaat
voor de Media dat het station niet
op de kabel mag, vijftig mensen
worden ontslagen. In totaal heeft
de zender 120 mensen in dienst.
Volgens een woordvoerder van
het station gaat het 'slechts in een
paar gevallen om echte ontsla-
gen. „In de meeste gevallen wor-
den de contracten van mensen
die nog in hun proeftijd zitten,
niet verlengd. Dat is niet minder
vervelend, maar wel' noodzake-
lijk".

In een door TVIO verspreide ver-
klaring laat algemeen directeur
Ben Bunders weten dat de ont-
slagen vallen op diverse afdelin-
gen. „Maar alle 'bekende gezich-
ten' blijven bij TV10". Het
nieuws over de ontslagen werd
door de TV 1O-medewerkers,
waarvan sommigen morgen met
werken zouden beginnen, met
verbijstering aangehoord.

TVIO ziet zich ook gedwongen
een aantal voorziene program-
ma's uit het zendschema te
schrappen.

Gedwongen
Volgens een TV 10-woordvoerder is
het bedrijf tot deze stappen ge-
dwongen door de mogelijkheid dat
de programma's van het station
eind oktober niet via de Nederland-
se kabel te zien zullen zijn. Het
Commissariaat voor de Media oor-
deelde donderdag dat TVIO, in te-
genstelling tot Veronique, geen
buitelandse zender is en dus niet in
aanmerking komt voor doorgifte
via de kabel.

„Als TVIO eind oktober niet op de
kabel mag, zullen we een aantal
procedures moeten voeren. Om te
voorkomen dat we dan niet genoeg
reserves overhouden, hebben we
deze maatregelen moeten nemen",
aldus de woordvoerder. Over de
verkoop van het station aan een
buitenlandse media-gigant, om op
die manier de financiële positie vei-
lig te stellen en een zekere buiten-
landse status te verwerven, is vol-
gens TVIO nog absoluut geen spra-
ke.

CDU met ultra-rechts
BAD HERSFELD - De regerende
CDU heeft in Bad Hersfeld een
coalitie gesloten met de extreem-
rechtse Nationaal Democraten
(ND) om de herverkiezing van de
CDU-burgemeester van die stad
veilig te stellen. Deze kreeg door de
opzienbarende samenwerking één
stem meer dan de kandidaat van
SPD en Groenen.
De SPD-oppositie heeft de CDU-
manoeuvres in het Hessische stad-
je scherp veroordeeld en vreest dat
de christen-democraten nu ook el-
ders met extreem-rechtse en neo-
nazipartijen in zee zullen gaan.

punt uit
Hulp

Het kabinet wil geen ontwikke-
lingsgelden of exportkrediet-
verzekeringen inzetten om Po-
len en Hongarije financieel te
ondersteunen.Vice-premier De
Korte verklaarde gisteren dat
„bestaande instrumenten niet
moeten worden verwrongen"
om de noodzakelijke gelden
bijeen te brengen. Daarmee
verzet hetkabinet zich tegen de
suggestie die minister Van den
Broek (Buitenlandse Zaken),
enkele dagen geleden in New
Vork deed.

Armen
'Nederland tegen verarming.
Onder dat motto organiseert de
interkerkelijke werkgroep 'De
arme kant van Nederland' op
zaterdag 19 mei 1990 in Den
Haag een grote landelijke ma-
nifestatie tegen de verarming.
Met deze manifestatie wil de
werkgroep nog meer druk uit-
oefenen op de politiek, de ker-
ken en de werknemers- en
werkgeversorganisaties om hét
armoedeprobleem serieus te
nemen.

Marine
De Nederlandse en de Duitse
marine willen gaan samenwer-
ken op het gebied van de
scheepsbouw.,Tussen nu en
eind oktober wordt daarvoor
een overeenkomst opgesteld.
In de nabije toekomst wil men
komen tot een gezamenlijk bu-
reau voor scheepsontwerpen.

Fregatten
Groot-Brittannië trekt zich te-
rug uit het fregattenproject van
de NAVO. Als reden gaf het mi-,
nisterie van Defensie gisteren
op dat de kans klein is dat "de
deelnemende landen het eens
zullen worden over een ge-
meenschappelijk ontwerp.

Politie
Polen heeft een einde gemaakt
aan de oproerpolitieZOMO, die
in 1981 de staat van beleg hielp
mogelijk maken en herhaalde-
lijk optrad tegen demonstraties
van aanhangers van Solidari-
teit. De communistische minis-
ter Czeslaw Kiszczak van Bin-
nenlandse Zaken had eerder "
deze maand toegezegd het re-
pressieve politiekorps te ont-
mantelen.

Uitstel
De Conservatieve regering van
Groot-Brittannie heeft de pri-
vatisering van de staatselektri-
citeitsbedrijven voor maximaal
een halfjaar uitgesteld, zo heeft
de Britse minister van Energie
John Wakeham gisteren ver-
klaard.

Aanvraag
Turkije hoeft er niet op te reke-
nen dat zijn aanvraag voor het
lidmaatschap van de EG vöör
1992 serieus zal worden behan-
deld. Dat heeft de vice-voorzit-
ter van de Europese Commis-
sie, de Westduitser Martin Ban-
gemann, gisteren in de Turkse
hoofdstad Ankara gezegd.

Gearresteerd
Turkije heeft Mehmet Bozisik
(88) gearresteerd, die onlangs
uit de Bondsrepubliek Duits-
land terugkeerde uit een zelf-
verkozen ballingschap. Bozisik
is aangeklaagd omdat hij aan-
gezet zou hebben tot klasse-
strijd, waarvoor hij maximaal |
15 jaar gevangenisstraf kan jkrijgen.

Afgetreden
Het Peruaanse kabinet van pre-
sident Alan Garcia is afgetre-
den. Volgens waarnemers gaat
het echter om een poging van
de regerende APRA-partij de
bevolking een nieuw gezicht te
tonen voor de presidentsver-
kiezingen volgend jaarapril.

'Kunstwerken'
De Amerikaanse politie heeft
ruim 1.500 nagemaakte kunst-
werken in beslaggenomen na
invallen bij een reeks kunst-
handels in Los Angeles en Be-
verly Hills. De politie deed de
invallen nadat een 'undercover'
agent een vervalst schilderij
van de Franse impressionist
Pierre-Auguste Renoir aange-
boden had gekregen voor 10
miljoen dollar (ruim 20 miljoen
gulden). Volgens een politie-
woordvoerder ging het om een
'uitstekende vervalsing.

Computer
Een computer die de risico's
meet op hart- en vaatziekten.
Over niet al te lange tyd kan
elke huisarts in Nederland over
een dergelijk programma 'be-
schikken. De prime-test bere-
kent op basis van ingevoerde
gegevens over lichaamsbewe-
gingen roken de risicoscore dat
een cliënt problemen met hart
en vaten kry'gt. De prime-test
werd gisteren getoond op een
symposium in Utrecht.
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(ADVERTENTIE)

Elke dag

en u staat
weer midden
in de wereld.

Ja ik wil die komplete krant!
V
V ;
Vode:...
V

e'oon (i.v.m.
bezorging):s'to/banknr.:

,de twee weken gratis wil ik 30"9

s
nkwartaalabonnement ’ 73,80

J n maandabonnement metMornatische betaling ’ 24,60
&eze bon in een open enveloppe
(zonder postzegel) zenden aan

Limburgs Dagblad
Antwoordnummer 46,

«S4OO VB HEERLEN
i. Bel gratis 06 - 022 99 11

!>r l af \^
Limburgs Dagblad

maakt uw
dag kompleet.

(ADVERTENTIE)
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Machtigen via de bank voorkomt dat i/lAftC
u straks misschien geen nieuws op de g ARII/
mat vindt. Het maakt betalen makkelijk, I
voorkomt een hoop papierwerk en bespaart v tijd.

Machtigen via de bank.
De makkelijkste manier van betalen.

■7 .« . >; . . .
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~j Limburgs Dagbladgpiccolo s

045-719966

t
Inde Cramer 37, Heerlen
Pistbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bsnk: ABN 57.75.35.935F^x: 045-739364
-4—"
Pipcqlo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opig^even via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaandacfres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
B.so-3 7.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in derejjelr 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.
Vifc de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
kr£nt van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

I

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermistgevonden' / 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rii«briek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hqogte.
Rfuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
mininjaal 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',
'Vprmist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kbmers aangeb.-gevr.', 'Kontakten/Klubs',
'hjjwelijk/Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en'Bjngo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontanteDwaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' en
Kontakten/Klubs' le«gitimatie VERPLICHT is.
■

Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
B^wijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Al)e prijzen zijn exclusief B.T.W.
i

V\(Jij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
n£t, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fcuten 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
osder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.
"4—-
Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaar en ouder.
(ijron: Cebuco Summo Scanner) 156599

i
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Personeel aangeboden

AANNEMER realiseert voor
j 4lle nieuwbouw, verbou-wingen, renovatiewerken.
Referenties aanwezig. Tel.
34490-49787, 19.00-21.00

i Jur;

t/ëdr al Uw BOUW-
% DLANNEN; Ontwerp, begro-. ingj berekeningen, vergun-

"tingen en subsidie aanvra-
f jerf. Tel. 045-460392.
2 HENMANSORKEST voor
I alle gelegenheden. Tel.
f 34764-83464.
cv/oor TUINSNOEI, winter-
£ Deürt, renovatie, bestrating,
I ïfrast, 'metselwerk, enz. Bel
{ 345-272093 na 18.00 uur op
c «verdagen.

Gedipl. DROGIST met en/a-
-ring biedt zich aan voor Dro-
gisterij- of Parfumerie-
brache. Br.o.nr. 82211 aan,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Voor al uw SCHILDER-, wit-
ten-, sierpleister en andere
voorkomende werkzaamhe-
den. Tel. 045-210480
J.man zoekt werk als
CHAUFFEUR. I.b.v. eigen
auto (BMW). Heb ervaring
met escort en prive-taxi. Tel.
045-421306.
Vrouw biedt zich aan als
POETSVROUW huish. hulp.
Bel. 16-18 uur, tel. 045-
-326384.

**~' **x ..... I Personeel gevraagd
I Voor Geleen, Puth, Schinnen en Spaubeek vragen wij

, | Bezorgers m/v
J die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

I »._. 's ochtends onze krant te bezorgen,
t Melden: Limburgs Dagblad, Markt 3, Geleen.
14 f Tel. 04490-46868.
c Vosronze langdurige opdrachten (t/m 1992) in binnen- env buitenland zoeken wij

Meet- en regeltechnici
Electromonteurs

Konstructiebankwerkers
r Indjen u geïnteresseerd bent in een vaste betrekking neem

dan contact met ons op.; ECM Heerlen BV
c Bufg. v. Grunsvenplein 10, 6411 AT Heerlen 045-718877.

ï Ervaren verkopers gevraagd
I /cxj verkoop van deurtot deur in België bijFa. Mias BVBA.
£ fe\. afspr. bel, tussen 19.00-20.00 uur, 045-219822.

NIEUW te openen
Privéhuis Cherrie

c vraagt meisjes. 045-462805, bellen tuss. 12.00-18.00 uur.

Groei mee met MultiCopy
«MultiCopy, Nederlands Eerste Grafische Franchise-

cfrganisatie, met inmiddels 37 vestigingen door geheel
J Nederland, zoekt wegens uitbreiding van haar aktiviteiten

voor haar vestiging in Heerlen een

Ervaren Drukker_ die'weet wat liefde voor het vak betekent en ervaring heeft
tmetRotaprint en 2-kleuren GTO.

Wij bieden u:
* Een prettige werksfeer

I * Een prima werkomgeving
* Afwisselend drukwerk van niveau

* Een goede salariëring
Heeft u belangstelling voor deze funktie,

schrijf of bel dan naar:
MultiCopy International b.v.

t.a.v. Dhr. J. Withaar
F Waesperstr. 65 - 1018 VN Amsterdam - Tel. 020-243424.

Wegens groei van ons bedrijf
Pompbediende

gevraagd. Leeftijd ca. 20 jr. Full-time.
\ Drievogelstr. 78, Kerkrade. 045-424496.

CANTON REISS
«Waarttauto's wètservicekpopt»

VRAAGT
Ervaren Autospuiters

-Inlichtingen: de heer E. Lipsch, Valkenburgerweg 34
! ~ 6411 BN Heerlen TElefoon 045-718040

Gevraagd: 1 ervaren
gasfitter

of verwarmingsmonteur
Moet goed kunnen lassen, zonder ervaring en goederefe-

renties onnodig te solliciteren.
Sollicitaties m.i.v. 2-10-'B9 tijdens kantooruren van

13.30 tot 17.00 uur. Tel. 04490-11657.
A.M.J. Geilen 8.V., Dr. Nolenslaan 107, 6136 GL Sittard.

Gezocht:
Energieke verkoper

(18-20 jr.) Heb je interesse in Audio/Video?
Spreek je redelijk Engels?

Weet je iets van fotografie en witgoed?
Wij bieden een afwisselende interessante baan (ca. 30 uur

p.w.) in de intern, tax-free shop in Brunssum. (Afcent)
Als je dit aanspreekt bel dan tijdens kantooruren

045-253498. (mevr. Kremer)

Ervaren strijkster
en leerling strijksters

gevraagd. Inl. maand, van 9.00-13.00 uur.
Mengelers chem. reiniging B.V. Heerlen. Tel. 045-724706.|

Gevraagd
Buschauffeur

Fa. Michiel Reiners Gangelt-Brüxgen. 09-49-02454-6239.

_f _^T'jc~__^^Ll

Pijpleiding en Constructie
onderhoud

zoekt:

* pijpmonteurs j
* foto-lassers A en E

* constr. bankwerkers
Ervaring vereist.

Beek, tel. 04490-73434.

Medilaco BV
gevr. part-time hulp

voor verkoop

Medilaco BV, Akerstr. 25,
Heerlen. Tel. 045-718080

Mancare,
Gay Escort Service vraagt

jongens tot 25 jaar. Aanmel-
ding schriftelijk met foto.

Postbus 49, 6190 AA Beek
of telefonisch 04406-16668.

CASINO te Eindhoven
vraagt met spoed:
Boulleurs
Croupiers

Serveersters
Reakties va. ma. 2 okt.

12.00-18.00 uur.
Tel. 040-449264.

Met spoed gevr. part-time
Verhuizers

voor verhuisbedr. omg.
Heerlen. Liefst enige erv. in

meubelbranche. Br.o.nr.
B-2235, L.D., Postbus 3100,

6401 DP Heerlen.
Zelfstandig

Pijpfitter
met rijbewijs.

J. Daniëls B.V. Voerendaal.
Tel. 045-751591.

Metselaars
Gezocht voor buitenwerk
part. woningen in Duitsland.
U werkt zelfstandig en vooi
eigen rekening. Inl. Tel.
04752-2676.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
All-round MONTEUR m/v
die belast wordt met het op-
sporen en verhelpen van
storingen op het gebied van
elektra, wtb en besturings-
techniek. U denkt zelf mee
bij het verbeteren van de in-
stallatie. Er wordt gewerkt in
3-ploegendienst. De baan
biedt goede toekomstpers-
pectieven. Ervaring is hier
belangrijker dan opleiding.
Voor informatie: 04490-
-17360, Ton Peters. Tempo-
Team Uitzendbureau, Ros-
molenstr, 4, Sittard
Gevr. LOODGIETERS, leer-
ling loodgieters en c.v.-
monteurs. Inl. Hoogbrugstr.
13, Maastricht. Tel. 043-
-210518.
Gevraagd Brood- en BAN-
KETBAKKER. Tel. 045-
-241202.
Vrouwelijke BUFFETHULP
gevraagd va. 18 jaar. Tel.
04457-1321.
Gevr. PIZZA-BAKKER liefst
met ervaring. Bellen va.
17.00 uur. 045-712021.

Liefh. gevr. om TUIN van
part. te onderhouden, teg.
vergoed. Tel. 045-712492.
APOTHEKERSASSISTEN-
TE gevraagd liefst full-time,
voor serieuze gegadigde is
woonruimte beschikbaar. Inl
De Lairesse Apotheek (bij
concertgebouw) De Laires-
sestr. 42, 1071 PB Amster-
dam. Tel. 020-6621022, na
19.00 uur 020-450623.
Gevr. WINKEUUFFROUW
pim. 10 uur per week, in
levensmiddelenbranche. Br.
o.nr. B-2172, L.D. Postbus
3100, 6401'DP Heerlen.
ZWITSERLAND. Hauri
Elektra AG. Wij zoeken 1-2
elektromonteurs m. dipl. en
erv. Wij zijn een klein bedrijf
m. 3 monteurs en 3 leerl. in
Meisterschwanden Aargau.
Gevr. wordt: Zelfstandigheid
en interesse. Duitse taal
sprek. Wij helpen graag bij
het zoeken v.e. woning.
Voor de werkverg. wordt gez
Als er interesse is bel dan
045-314140 (Tussen 17.00-
-20.00 uur.).
METSELAARS gevr. voor
Aken en Duren. Tel. 043-
-649326.

Gevr. Eismann CONSU-
LENTE'S. Wij bieden: leuke
baan, werken in uw eigen
omgeving, eigen tijdsinde-
ling. Maakt u dit nieuwsgie-
rig, bel dan 04492-5534,
vragen naar mevr. Weyers.
Tevens gastvrouwen gevr.
Voor inf. bovenstaand tel.nr.
Club PALLAS kan nog een
dame gebruiken vervoer
gratis. Tel. 045-420772.
Wij zoeken met spoed ME-
DEWERKER m/v voor onze
A.G.F./ K.W. afdeling. Leef-
tijd tot 20 jr. Garant Markt,
Bert Bruis, Nieuwstadt.
04498-56969 tussen 16.00
en 18.30 uur.
Gevr. VERKOOPSTER en
part-time verkoopster.
Slagerij America, St. Pieter-
str. 44, K'rade. 045-456435.
Nette WERKSTER gevr.
voor Cafébedrijf in centr.
Heerlen, 's Morgens van ca.
08.00-10.00 uur. 6 a 7 dgn.
p.week. 045-718511.
Gevr. jongeman pim. 20 jr.
voor MARKT Heerlen. Tel.
045-215210, na 17.00 uur.
Gevr. ervaren colonnes '■METSELAARS voor ver-
blendung, in Duitsland. Tel.
045-230045/04405-1236 of
04499-4479.
Erv. METSELAARS, beton-
timmerlieden, ijzervlechters,
stratenmakers 045-250238.
Schoonmaakbedrijf Roering
zoekt i.v. met uitbreiding
SCHOONMAAKSTER tij-
dens avonduren, omgev. De
Beitel Heerlen. Bellen tus-
sen 10.00-12.00 uur. Tel.
04454-1814.
Gevr. leerling KOK m/v,
leerling serveerster en am-
bulant serveerster. Wapen
van Sittard. Tel. 17121.
Gevr. VISAGISTE voor a-
vondopl. voor foto-model in
de mode-branche. Brieven
met gegevens en foto te
richten aan: Mode Promoti-
on Nederland, Annastr. 52,
6161 GZ Geleen.
MEDEWERKSTERS ge-
vraagd voor koopavond en
zaterdags. Jumbo Nuth,
Markt 21. Tel. 045-241958.
Wie wil gehandicapte we-
duwnaar dag en nacht BE-
GELEIDEN. Werkster aan-
wezig. Abtelaan 26, Kerkra-
de. Tel. na 20.00 uur 045-
-353508.
Bakkerij in Brunssum vraagt
BAKKERSHULP m/v plusm.
25 uren p.w. Br.o.nr. B-2223
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
J. vrouw als HUISHOUDE-
LIJKE hulp, enige ochten-
den p.wk. 04493-1855 Puth.
LEERLING-JONGEN gevr.
Brood- en banketbakkerij M.
Castermans, Mr. Ulrichweg
53a Maastricht 043-219039
DAMES gez. v. privé-werk,
te Maastricht. Br.o.nr.
B-2229, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.
2 TUINMANNEN bieden
zich aan voor tuin winter-
klaar te maken. Br.o.nr.
82234, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Bakkerij G.Senden, Kokele-
str. 35, Kerkrade, vraagt
brood- en BANKETBAK
KER en WAO of gepens
bakker, op korte termijn
Weinig nachturen. Tel
aanm. 045-453873.
Gevr. voor direct nette
WERKSTER, voor woonh
St. Gerlach 72, Houthem. G
ochtenden pw 04406-41241
Direct gevr. voor ATELIEF
ervaren naaisters. Goede
verdienste. Bellen tussen £
en 12 uur 045-457875
BUFFETDAME gevr. vooi
café in Maaseik, tev. jonge-
man voor shoarmazaak te
werken. Tel. 04490-29227.
Bijverdiensten aangeb. vooi
SCHILDER/behanger, tel.
045-444863.
Gevraagd VROUWELIJKE
friturehulp met ervaring voor
enkele avonden per week.
Inl. 045-412759.
Vrouwelijke FRITUREHULPgevr. met ervaring. Geen
zwartwerk. Tel. 045-229037bgg 726764.

Gevr. MEISJE voor privé-
huis. Intern mog., gar.loon.
045-721759
Gevraagd SLOPER te be-
vragen na 17.00 uur tel.
045-212191.
Gevr. nette WAO-er voor
enkele uren p.w. I.b.v. auto,
directe omg. Heerlen/Kerk-
rade. Enige kennis op ge-
bied van elektronica ge-
wenst. 045-416828.
VRACHTWAGENCHAUF-
FEUR oproepbasis, AOW of
WAO geen bezw. Enige
kennis Frans, Duits gewenst
Br.o.nr. B-2258, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Voor onze meubelzaak te
Hoensbroek CHAUFFEUR
gevraagd, liefst enige meu-
belervaring en groot rijbe-
wijs, leeftijd onbelangrijk.
Br.o.nr. B-2262 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Direct Fotg Limburg heeft
werk voor U. Interne oplei-
ding tot FOTOPRINTER/
verkoper (m/v). Full-time-,
part-time- en oproepkrach-
ten. Vereisten: positief,
klantvriendelijk, snel en pre-
cies. Uitsluitend schriftelijke
sollicitaties t/m woensdag
a.s. te richten aan: Direct
Foto Limburg, Stationsstr.
44, 6411 NK, Heerlen.
Aan.mij. zoekt voor direkt en
indirekt ploegen METSE-
LAARS, beton- en aftim-
merlieden, ijzervlechters, gi-
bozetters. Goede soe. voor- .
zieningen en goede ver-
dienstmogelijkheden. Voor
ml. 04902-15366.

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.
Handige vr. BUFFETHULP
pim. 17-18 jr. Tel. 045-
-722834.
KINDERMEISJE gez., ook
voor licht huish. w. 28 u. p.w.
Met eigen vervoer. Omg.
Lanaken, binnenkort Jabeek
Na 19.00 u. 09-3211721213
OPPERMAN gevraagd.
Aannemersbedrijf Cratsborn
Mechelen, Tel. 04455-1203.

Mededelingen
Zie je jekind ook zo weinig.

Bel de
Mannenlijn

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

Leer mij de
Bijbel kennen!

Wilt u dat? Een bijbelkursus*
van 25 schriftelijke lessen
(met begeleiding) kan U

daar bij helpen. Vraag een
gratis proefles aan bij Cen-
traal Buro Bijbelkursus, Ant-

woordnr. 837, 3800 VB,
Amersfoort,

"(initiatief van de gerefor-
meerde kerken

(vrijgemaakt) in Nederland)

Amm\\\\\ \^m /TjT' Hf 4

\^mm\m^*&*>e%fab, ''^"^^^^ ,'_t JE JXf OS?

H Aangezien men topkwaliteit

H kent U een naar eeuwen-

UU.II IJSUPERIOR SHOES JUmum
Van Bommel Schoenfabriek, Oisterwijkseweg40,

5066 XD Moergestel, tel. 04243-1735.

Bedrijfsruimte

Hoensbroek - Bedrijfsruimte
Met boyenwoning indeling ca. 100 mtr,kantoor, werkplaats

atelier c.g. winkelruimte.
1e verdieping: Woonkamer, keuken, W.C. «2e verdieping: 3 slaapkamers, douchecel met C.V.

Kouvenderstraat 211, Hoensbroek.
Te bevr. Putstr. 63, Sittard. Tel. 04490-14065.

Te huur een BEDRIJFSHAL
1320 m2, gel. aan de Kissel
te Heerlen, totaal geïsol.
voldoende park. gelegenh.,
5 jr. oud. Inl. Biallass BV.
Tel. 045-412189 b.g.g 045-
-310557.
LOODS of magazijn te huur
te Ulestraten, 260 m2met
laadbordes, tel. 0-4457-1321
BEDRIJFSRUIMTE, kantoor
atelier, werkplaats, winkel-
ruimte. Putstr. 68, Sittard.
Te bevr. Putstr. 63, Sittard.
Tel. 04490-14065.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. of te h. gevraagd BE-
DRIJFSRUIMTE t.b.v. Elek-
tronische/f ijnmechanische
industrie. Kantoorruimte ca
200 m2, produktieruimte ca
300m2, ligging omg. Heer-
len. Goed bereikbaar vanaf
autosnelweg. 045-721993,
na 18.00 uur 212204.
Te huur MAGAZIJN 100 m2,gei'sol. en droog, te Land-
graaf. Tel. 045-316116.

Woningruil
fë rüïi EENGEZINSWO-
NING tegen dito woning in
Landgraaf. 045-464032.

Te h. KAMERS half gemeub
centr. Heerlen, eigen op-
gang, wc, douche, 045-
-719414 na 18u. 045-719016
Gr. gemeub. KAMER te h.
aangeb. te bevr. na 14.00 U.
Voskuilenweg 40 Heerlen.
Gemeub. KAMERS te huur
in Geleen. Tel. 04498-
-53474, of 52150.
Te huur slaap- en zitkamer,
’350,- p.mnd. all in. Tel.
045-326537.
Te h. in centr. HEERLEN
kamer vcor student, tel. 045
-716886 (tussen 18-19 u.)
KAMERS te huur in rust.
buurt nabij C-Heerlen. Tel.
045-711525.

Kamers aangeboden/gevraagd
STUDENTENKAMER aan-
geb. Schaesbergerweg 15.A
Heerlen. Huur ’276,- mcl.
043-431360.
Te huur aang. 3 KAMERS,
centr. Heerlen 1 x 27 m2, 2 x
14 m2. Liefst wat oudere
pers. 04490-13631.
Te h. op oud Limburgse
boerderij KAMERS voor stu-
denten nabij centr. Heerlen.
Inl. tel. 045-721976.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
of 452269.
Kamer te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station,
tel. 045-721658. Na 18.00
uur. Tel. 045-313898.

Bouwmaterialen
ITe k. BETONMOLEN Atika,
Iz.g.a.n., 3 mnd. oud,
| ’ 400,-. Tel. 045-250520.
Grote party grijze BETON-
KLINKERS te k. Wolter & ZnIBV, De Koumen 51, Hoens-

kbroek. Tel. 045-229999.

Te koop rollen DAKLEER
met kunststofvezel en lei-
slag. Tevens aanhangwa-
gen. Tel. 04490-27465.

Te koop TEKENTAFEL, vr.
pr. ’ 300,-. Tel. 045-420910

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

beige 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

1 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 sierbestratinc

Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

Betonklinkers ’ 9,95 per m 2
excl. BTW. 10,5x10,5x8. Eenmalige aanbieding.. Creugers Beton Economiestr. 46, Hoensbroek.

Tel. 045-213877 (bij Hoensbroek station)
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.
KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Nederland
Zutendaal (Heymans) 09.
32.11.611290.
Kanteldeuren 'en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

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

Reparaties
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Hobby/Doe het zelf. WIJNBEREIDEN ook bier
] en kaas N.P.I. Heigank 110
Nieuwenhagen wo-do-vrij-
dag 13-17.30 u. za 10-16 u.
Te k. partij blanko PAPIER
A4, 80 gr. v. druk-, copy-, of
tekenw. 043-474195. ■'

SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Telefax
v.a. ’ 59,- per maand

Autronic 04492-3888.
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.

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.

Kantoormeubelen
Emly handelsonderneming heeft in haar pakket van

kantoormeubelen alleen bekende merken van een zeer
hoge kwaliteit zoals;

Jan Des Bouvrie
Direktiemeubelen, vergadertafels, lagekasten 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.

Te koop BULO BURO'S,
kasten, ladenkasten, 2 jaar
oud voor 40% nieuwprijs.
Rockmart, Kissel 46A
Heerlen, 045-723142.
Elektrische PAPIERSNIJ-
MACHINE Simplex,
2-knops bediening, 220 volt

’ 700,-, Rockmart Kissel
46A, Heerlen, 045-723142

Legbord en palletstellingen,
nieuw en gebruikt, uit voor-
raad leverbaar. BLOK-IN-
TERREK BV, 010-4378800.
Ook vert. in Nrd-Brabant/
Limburg. __
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Bedrijven/Transacties
Te koop snijmachine's o.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.
COMPUTERFORMULIE-
REN duizend stuks 12 inch,
bedrukt ’ 165,- excl. Druk-
kerij L'Ortye, Kouvenderstr.
35 Hoensbroek 045-212517
RESTAURANT met volledi-
ge vergunningen over Xe
nemen, in centr. v. Maas-
tricht. 8r.0.n.r B-2003 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.

Vakbekwame HORECA ex-
ploitant zoekt ter overname-
huur of pacht een ouderwets
café, pensionbedrijf of een
hiertoe geschikt panj. Ook
inzetbaar als beheerder van
sport en of verenigirgscen-
tra. Tel. 04499-2735.

Te k. SNOEPSPECIAAL-
ZAAK op goede stand, om-
zet-ind. 165.000,-, voor
startende of gevestigde on-
dern. met enig eigen kapi-
taal en creativiteit, biedt de-
ze zaak uitst. mogelijkh.
■04405-3238.
Te koop VIDEOTHEEK-IN-
VENTARIS v.d Waard, zelf
af te breken, pr.n.o.t.k. Bel-
len tussen 10.00-10.30 uur
045-210606, toestel 22.
Te koop ca. 2000 VHS-
BANDEN en ca. 1000 VCC-
banden. Alleen in 1 koop..
Bellen tussen 10.00-10.30
uur. 045-210606, toestel 22.
Ter overname, aangeboden
Stauffer FIGUURCÖRREC-TIESALON te Echt. Geheel
ingericht met o.a. 6 toning-
tafels; 1 zonnecombi met
dubbele gezichtsbruiner en
airbreeze; 1 trimfiets; 1
computer voor figuuranaly-
se; buro; kleerkast enz.
Gunstige prijs, huurpand.
Afspraak alleen telef.
04743-1679.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Landbouw en Veeteelt

Agrarische Unie Vulcaan
voor de beste en nieuvste rassen zaaitarwe en zaaitriticale

Ook inname van korrelmais
Heerlen 045-422224
B«3ek 04490-72255

Roernond 04750-34931

Goedemorgen Mam & Pap

Hartelijk gefeliciteerd met jullieverjaardag.
Van jullie dochter MARLIES. j

Dominic

Proficiat morgen met je
2e verjaardag.
Opa en Oma.

Proficiat
Mam en Oma
met uw 73e verjaardag.

mmÊÈfWHP^PIiIF «fl
«CT '"■■. M_\

_wk_wo, w\ «f^>^H

_m' -«* Vj**i'':Jt\
mmWmKW*-^ - 'j „■ «j*« Mi I
van Pap, Bertus, Enny, Jos.

Dag Opa!
Van harte gefeliciteerd!

van Woutertje

Proficiat Mam

____\
Arthur, Bianca, Rene,

Nancy, Patrick en Riek.

Te koop
Gemeente Bunde.

Bouwland ca. 12 Ha.
Fruittuin ca. 11 Ha.

Inl. J.E. van Oppen 8.V.,
Rentmeesterskantoor, St.

Rochusstr. 8, 6241 CD
Bunde. Tel.: 043-641271.

Te koop
Pachtvrij Bouwland ca. 6 Ha
Übachsberg. Zeer geschikt
voor fruitaanplant. J.E. van
Oppen 8.V., Rentmeesters-
kantoor, St. Rochusstraat 8,

6241 CD Bunde. Tel.:
043-641271.

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.
MESTSILO'S. B.E.M. BV
Rott 14, 6294 NM Vijlen.
Biedt aan. Berijdbare mass.
gesloten mestsilo's. Inl. vrijbl
Tel. 04455-1871. Fax. 2245.
Dag, van 8 t/m 21 uur.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS
Tel. 04759-3565/ auto-tel
06-52107893.
Te h. gevr. LANDBOUW-
GROND prijs en betaling n.
o.t.k. Tel. 04492-1964.
Weg. oph. bedr. te koop RE-
NAULT tractor 421 43 pk.
1200 draaiuren, i.z.g.st.
mestverspr., kunstmeststr.,
hangkettingen. 04455-1567.
Te k. 1 gekalfde KOE. Tel.
045-751599.

Auto's
—-—■ * ■■■■■■■ ■■—*/

Alfa
ALFA Sud 1.3 SC, '83, APK
07-'9O, nw. kopp., sportv.,
roestvrij, ’ 4.950,-. 045-
-716928

Audi
Te koop AUDI 80 bwj. '87,
1e eign., km.st. 38.000. Vr.
pr. ’31.500,-. 045-323169.
Te koop AUDI 80 18 S, bwj.
'87, nieuw model, 34.000
km. loodvrij, inruil mogelijk.
Tel. 04490-48003.
AUDI 100, '72, 1e eig., 1e
lak, tax., ’ 2.900,-. Autobedr
W. Schoffelen, 04404-1317.

BMW
Prachtige BMW 318, bwj. s-
'Bo, veel extra's ’ 3.500,-.
Tel. 045-326676.
Zeldzaam mooie OLDIE!
Kleine BMW 1602, alles
chroom, spierwit, leren bekl.
stereo, sportwielen, ger.
motor, APK 7-'9O, bwj. 1973
ronde achterl., vr.pr.
’3.500,-. Inr. bespreekbaar
Info: Jurastr. 3, Heerlen (flat
Zeswegen)

Proficiat Mia

I Jk%
° "^ / j

Met je 40ste verjaardaS
Arie, Carolien, Madelei"

Opa, Oma en Bert^;

■%S_^k\ '«* ' V
■■^mmt-fÊt ■■■«#■■ ■ Jr

I Hartelijk gefeliciteerd «9"
vele kusjes van

Sjaak
en van Ron, Trudy, Mic^Miranda, Anjes, Jöhn, L#

Roos. ;

Kom dat zien, kom dat t*
Fiegeling heeft SaraH

gezien
Proficiat

Karl en Annemie.
Tot vanavond. __;

Proficiat WIELIE, 45 j^
het zootje van Gerolst»sifr/

In EEN keer geslaagd A
m'n rijbewijs. BedaJAutorijschool P. Hen"
Marjolein van Dijk

Te koop aangeb. KEr^
BOMEN, gezaagd en «*kluit. Tel. 043-645365. s
Voor al uw KERSTBOÖJPLANTEN. Rompelf"
Bunde, tel. 043-645365^/
Diverse een- eti tweeii^
AARDAPPELROOIERS ,
gebr. L. Collé Suste"'
04499-3030. Cadier 'Keer 04407-1296. __y
Te koop 5Vz ha MAÏS. \04450-1816. J. PlourT 1*

Cartils 4, Wittem.
CHAROLAIS en an^vleesras-pinken te koopj
Senden, Oud Lemiers ’Lemiers. Tel. 04454-502°/
Te k. GRIMM-aard. '°°t
met rolbunker. Tranp^,
banden, tractoren e
04490-71504. ;
Te k. 1 Fendt 611 LSA i
PK ’45.000,-; 1 MB tr'
800 75 PK /31.000,-«..
Cormick 1246 4 w. ca^’27.000,-; Hercules bo*»
vuiler BV 60 ’3.000,-;,
Rabewerk Culti 2.75 j*.
f 2.800,-; 1 Rumpstad <£2.75 mtr. brede be§

’ 1.400,-; 1 Goudland3.^ploeg hydra kort %

’ 2.700,-; 1 Miedema 4 v
Kipper ’2.800,-. H. Nev
BV, Bunde. 043-641234y

J
Te k. weg. overcompl. &«
appelpoederstrooier; l_j
2105 bwj. '82, tev. aar<spelen en voederbio'JfKnops Geneer 6, Gre^
bicht, 04498-57231. _j
Te koop hoogdracri'Jl
VAARSEN. Tel. 04^
1546. _a

BMWs2Bit'B
pulm. bekl., kant.dak, g*j

ramen, 4 hfdst., el. Sp- 3
is 100% in orde. pr-,

’ 3.250,-. mr. mog. Te'
045-419272.

Te k. BMW 52Ö
automaat J

nieuw model, direktie-a^ !t.'B3, kl. palm.groenme1./
airco, st.bekr., el sp., P°\bekl. met 4 hfdst., alp's
wielen, nwe. banden, "#;
mooie auto, mr. mog- ii

f 12.750,-. Tel. 045-4tj£>
Te k. BMW 728 i au"jj
i.nw.st., bwj.'Bs, Iste el
90.000 km, bl.met., sp- _\
len, sch. kanteldak, -tj

enz., elk desk. onderz- L
gest. Vr.pr. ’22.000,-- '04750-26878. S,

Te koop BMW 520, O
bwj. '78, zeer mooi en
diesel bjw. '82, zwart, 'veel extra's. 04490-203g>j
BMW 520 i, bwj. '82, s<£]i
k.dak, 5-bak, lm.ve'9"

’ 8.900,-. 04490-23318^
Voor Piccolo's

zie verder pagina b



aatregelen
( *;xtra maatregelen betekenen
( dat mensen van buiten Peking
.^1 mogelijk uit de stad worden
Jjerd. Zo onopvallend mogelijk
«en identiteitscontroles gehou-

heh ook de buurtcomités, die tij-
l6s de Culturele Revolutie (1966-
-j' het oor en oog van de partij
È
etl maar de voorbije jaren een

«■nd bestaan leden, schijnen de
J^e tijd weer aardig actief te zijn.

gisteren werden verder alle
.sParken waar festiviteiten wor-
! gehouden, gesloten voor het ge-
I^Publiek. Dat geldt ook voor
(Tiananmenplein, dat morgen
.toneel zal zijn van een grote ma-
jpatie met zang en dans, af te
„eh met het gebruikelijke vuur-

*" Ruim 100.000 mensen zijn
iS'oor uitgenodigd, opgetrom-
|)k 2eggen sommigen nadat hun
.Pceel uitvoerig is gelicht.
/ geschiedenis van de nog jonge
Jjßepubliek is de juni-crisis be-
J* niet deeerste. Tot nu toe ging
Cgeen enkele tiende verjaardag

voorbij zonder dat het in het land
gistte. De eerste tien jaar verliepen
tamelijk rustig toen de boeren, die
negentig procent van de bevolking
uitmaken, profiteerden van de land-
hervormingen van Mao.

Aan het einde van de jaren '60 be-
gon echter de Grote Sprong Voor-
waarts, een campagne om China in
één klap tot een moderne natie te
maken. Het Nieuwe China moest
worden geboren. De campagne
flopte al snel, ook al doordat de or-
ganisatie niet deugde.
Pas in 1984 kwamen cijfers boven
water waaruit viel op te maken dat
de Sprong, in combinatie met een
magere oogst als gevolg van slecht
weer, aan zon 20 tot 30 miljoen
mensen het leven heeft gekost. De
meeste slachtoffers vielen op het
platteland, onder de boerenbevol-
king. Daardoor duurde het lang
voordat de buitenwereld, maar ook
de bewoners van deChinese steden,
de omvang van de ramp besefte.
Zon tien jaar later vielde twintigste
verjaardag van de Volksrepubliek
midden in de Culturele Revolutie,
die was ontketend door Mao Ze-
dong. Mao wilde langs die weg het
prestigeverlies dat hij had geleden
door de mislukking van de Sprong
goedmaken. Hem zinde de voor-
zichtige aanpak niet die de collectie-
ve leiding in de periode tussen 1962
en 1965 had gekozen.

Studenten
Mao's charisma onder met name
jonge Chinezen bleek absoluut niet
te hebben geleden. Universiteiten
werden gesloten en studenten gin-
gen op pad om de „burgerlijke"
geesten te verjagen. Ze vormden
brigades die stad en land afreisden
om hun radicale ideeën aan de man
-te brengen, en schuwden daarbij
het gebruik van geweld niet. Door

deze permanente revolutie was het
land in rep en roer.
Politieke maar ook persoonlijke re-
keningen werden vereffend. Miljoe-
nen Chinezen werden er het slacht-
offer van, maar vooral de jonge ge-
neratie werd de dupe. De kwaliteit
van het onderwijs kelderde: leraren
en leerlingen moesten in de eerste
plaats goedecommunisten zijn, hun
capaciteiten deden er niet zo toe.
Toen de chaos in 1969 echter uit de
hand dreigde te lopen, greep het le-
ger in. Tienduizenden Rode Gardis-
ten werden naar het platteland ge-
stuurd om zoals het heette te leren
van de boeren.
De partij kreeg daardoor weer vat
op de situatie. De machtsgreep van
Mao, zoals de Culturele Revolutie
nu wordt gezien, was daarmee mis-
lukt.DeRevolutie ging nog welzon
zeven jaar door, en naarmate die
verstreek, was het vooral Mao's
vrouw Jiang Qing, de spilvan de la-
ter verketterde Bende van Vier, die
zich manifesteerde. Zij slaagde er
echter niet in na de dood van de
Grote Roerganger in september
1976 de macht te grijpen. Zij werd
daarentegen gearresteerd en we-
gens hoogverraad tot levenslang
veroordeeld.

Beweging
China's dertigste verjaardag verliep
nog het rustigst. Deng Xiaoping
was ondertussen de machtigste
man van het land geworden, in de-
zelfde periode dat in Peking, een
groep jonge intellectuelen naar vo-
ren was getreden. Zij hadden zich
verenigd in een 'Democratische Be-
weging', de voorloper van de dit
voorjaar ontstane protestbeweging.
De activisten konden aanvankelijk
rekenen op Dengs steun in hun kri-
tiek op de daders van de Culturele
Revolutie en in hun eisen voor meer
culturele vrijheden en betere nale-
ving van de mensenrechten. De Pe-
kingse lente, die ook in andere ste-
den navolging kreeg maar op klei-
nere schaal vergeleken met de cam-
pagne in de hoofdstad, was van kor-
te duur toen in de loop van 1979 de
tolerantie van de partijleiding gren-
zen bleek te hebben.
De afgelopen tien jaar zijn gedomi-
neerd door de inmiddels 85-jarige
Deng Xiaoping, die al in de jaren'50
een vooraanstaande politieke rol
speelde. Hij forceerde, zonder de
Grote Roerganger af te vallen, een
breuk met de erfenis van Mao door
het initiatiefte nemen tot vergaande
economische hervormingen. Deng
zette ook de deur naar het Westen
wijd open.

Reputatie
Dengs reputatie heeft onmisken-
baar geleden onder de gebeurtenis-
sen sinds 4 juni. De laatste weken
zijn er aanwijzigingen dat Deng wil
voorkomen dat zijn economische
hervormingen zullen worden terug-
gedraaid. Leeftijdgenoten als presi-
dent Yang Shangkun, vice-presi-
dent Wang Zhen, ex-president Li

Xiannian, voorzitter Chen Yun van
een raad van adviseurs, oud-parle-
mentsvoorzitter Peng Zhen en
diens opvolger Wan Li zouden die
kant op willen.
Als tegenzet zou Deng partijleider
Jiang Zemin, die in juni de onmin
geraakte Zhao Ziyang opvolgde,
naar voren willen schuiven als de
nieuwe sterke man. Deng zou ten
gunste van Jiang willlen aftreden
als voorzitter van de machtige cen-
trale militaire commissie van de
partij, de enige officiële post die hij
bekleedt. Maar weinig China-ken-
ners geloven dat Deng werkelijk de
touwtjes uit handen zal geven. Zij
vrezen dat er net als in de nadagen
van Mao al een machtsstrijd aan de
gang is diepas zal worden beslist na
de dood van Deng.

Noodzakelijk
Toen het eenmaal zover geko-
men was, zag de politiek in dat
wijziging van de wet noodzake-
lijk was. De mediawet werd met
veel barensweeën geboren. Aan
de wieg stond minister Brink-
man. De jonge ambitieuze CDA-
politicus had inmiddels laten
zien dat het hem weinig kon
schelen hoe medialand zou wor-
den ingericht, als hij er maar een
politieke meerderheid voor
kreeg. De regeringsfracties
mochten dicteren, hijzou het wel
opschrijven.
Maar daar lag meteen het aller-
grootsteprobleem. CDA en VVD
waren het totaal oneens over de
toekomst van de media. De WD
had de spreuk 'vrijheid blijheid'
in het vaandel, het CDA wilde
een zo groot mogelijke politieke
greep op het bestel, om daarmee
de 'eigen' omroepen NCRV en
KRO te beschermen. De PvdA
had al dietijd soortgelijkebelan-
gen: de VARA moest de hand bo-
ven hethoofd worden gehouden.
Daar tussendoor speelde de
Europese regelgeving, die de
commercie tot het mediabestel
toeliet. ledereen zag aankomen
dat ook in Nederland de com-
merciële omroep zijn intrede zou
doen. De vraag was alleen: hoe?
Het regeerakkoord van 1986 zet-
te de deur, op verzoek de VVD,
op een klein kiertje. Het CDA liet
het toe, in de vaste veronderstel-
ling datAVRO, TROS en Veroni-
ca het toch niet zouden aandur-
ven het publieke bestel te verla-

ten en commercieel te gaan.
Maar dat durfden ze wel. In pa-
niek geraakt zorgde het CDA er
voor dat de eisen zo hoog werden
opgeschroefd, dat het enthou-
siasme bij die omroepen wegeb-
de.

Welvaart
In zijn ondersteunende campag-
nes heeft Rau er op gehamerd
dat de politici die het beleid ma-
ken, dichter bij de mensen moe-
ten gaan staan. Belangrijk, zegt
hij, is niet hoeveel programma-

punten de kiezers kennen, maar
waar voor hen de schoen wringt.
Programmatisch ontlopen de
grote twee elkaarniet zo veel. Mi-
lieubescherming, regionale ont-
plooiing, verkeer, integratie van
buitenlanders en immigranten;
al deze onderwerpen voeren so-
cialisten en christendemocraten
bijna in gelijke mate ten tonele.
In de aanloop naar morgen heb-
ben SPD-kandidafen er steeds
weer op gehamerd dat er gedu-
rende de laatste jaren in Noord-
rijnland-Westfalen driehonderd-
duizend nieuwebanen zijn bijge-
komen. Dat is waar. Ook waar is
dat deze successen mede tot
stand zijn gekomen dankzij de
economische politiek van de re-
gering Kohl. De CDU hoopt dan
ook dat veel stemgerechtigden
die morgen met de nationale bril
op naar de sternhokjes gaan, zich
bij hun keuzebepaling door de
factor welvaart laten leiden.

binnen/buitenland

Juni-crisisoverschaduwt veertigste verjaardag Volksrepubliek

Chinaloopt niet warm
voor feestelijkheden

Van onze redactie buitenland
''ÊRLEN - De Chinese bevolking wordt de laatste weken
'ervoerd met propaganda over de successen van het commu-ne. „Zonder de communistische partij geen nieuw China"

van devele kreten die verband houden met de veertigste
'Jteardag van de Volksrepubliek, morgen 1 oktober. De 1,1
"tard Chinezen worden er zo bijna tot vervelens toe aan her-

dat zij het nog nooit zo goed hebben gehad als nu.

j* op straat in Peking laten de
mensen merken dat zij zich

jr^g aantrekken van de 'kretolo-
Jan de partij, aan wie ze het alle-

Ff te danken zouden hebben. De
j^rtenissen van begin juni lig-
log vers in hun geheugen, alle

pïgen van het bewind ten spijt
..de bevolking te doen geloven
,net leger bijna vier maanden ge-

geen bloedbad heeft aange-
" op het Tiananmenplein.
.autoriteiten vertrouwen het
"oor kennelijk niet en hebben.fv eiligheidsmaatregelen in de
'dstad vooruitlopend op de na-

«aie feestdag verscherpt. Zo isoproep gedaan om „slechte ele-
j?*n, onruststokers en verdachte

aan te geven bij de poli-

Media-chaos is
schuld politiek

Van onze correspondent
DEN HAAG - De chaos in me-
dialand is compleet nu het Com-
missariaat voor de Media heeft
besloten voorlopig de commer-
ciële TV-zender RTL Veronique
wel, en haar concurrent TV 10
niet op de kabel toe te laten. Als-
of dat allemaal nog niet genoeg,
is, kondigde minister Brinkman
vast aan dat hij woensdag het be-
sluit van het Commissariaat
waarschijnlijk zal schorsen.
Maar ... maandag begint Veroni-
que al met uizenden.

Wie de rokende puinhopen van
omroepland overziet, kan maar
tot één conclusie komen: het is
volledig, maar dan ook totaal de
schuld van de politiek. Vooral
ministerBrinkman en zijn partij,
het CDA, kunnen niet meer vol-
houden dat zij schone handen
hebben. En de minister maakt
zijn handen, met elke nieuwe
stap in het drama, alleen maar
vuiler.
De historie van de mediapolitiek
is een proefschrift waard. Een
kwart eeuw geleden was het alle-
maal nog overzichtelijk. We had-
den de identiteits-omroepen
VARA, KRO en NCRV, de alge-
mene AVRO en de Vrijzinnig
Protestantse VPRO. De omroep-
wet schreefvoor dat alleen voor
toelating tot radio- en tv-land in
aanmerking kwam, die omroep
die een geestelijke of maatschap-
pelijke stroming vertegenwoor-
digde, dienog niet in een omroep
was vertegenwoordigd.
Vijfentwintig jaar geleden be-
gonnen de politici te glijden. De
TROS was illegaal begonnen met
uitzendingen^ van het REM-
eiland. Om diepiraterij te bestrij-
den,, werd de . TROS officieel
goedgekeurd. Maar dat deze om-
roep een geestelijke of maat-
schappelijke stroming vertegen-
woordigde, was niet vol te hou-
den. Daarmee was het hekvan de
dam en ook het illegale Veronica
niet meer te stoppen. Daar was
echter wel een felle juridische
strijd voor nodig. Alleen de
Evangelische Omroep voldeed

wel aan de eisen uit de omroep-
wet.

Teruggefloten
Want waarom wacht de minister
drie dagen met het verbieden
van de pseudo-Luxemburgse
zender, als het nu al vrijwelvast-
staat dat dat verbod er komt. Hij
verschuilt zich daarvoor achter
de democratie: als demissionair
minister moet hij eerst de Twee-
de Kamer laten spreken, alvo-
rens hij tot een besluit kan ko-
men. Dat is niets nieuws voor
Brinkman. Eigen standpunten
heeft de minister zelden ingeno-
men. En als hij ze al had, werd hrj
door de rechter teruggefloten.

Naar verwachting krijgt Brink-
man woensdag wel steun uit de
Tweede Kamer. CDA en PvdA
hebben al laten weten wel te voe-
len voor een verbod van de com-
merciële zenders. De vereniging
van kabelexpolitanten heeft haar
leden al opgeroepen om ondanks
een verbod de beide commercië-
le zenders gewoon door te geven.
'Het hele juridische blik zal wor-
denopengetrokkenom het gelyk
te halen', liet een woordvoerder
van die vereniging weten.

De eerste rechterlijke uitspraken
zijn er al; vele zullen nog volgen.
De rechter wordt op de stoel van
de politiek gedwongen, omdat
die het er schromelijk bij heeft
laten zitten. Heldere wetgeving
had de chaos die nu is ontstaan
kunnen voorkomen, maar de Ne-
derlandse politici zijn niet in
staat geweest het medialand be-
hoorlijk te besturen. Daarvoor
krijgen zij de rekening nu gepre-
senteerd.

henri kruithof

f nieuws gffBTfiggMI

Gekonkel
Door al dit politieke gekonkel
kon het' haast niet anders, of
iemand zou proberen via een
achterdeur toch commerciële te-
levisie in Nederland te krijgen.
Er lagen vele honderden miljoe-
nen guldens reclamegelden voor
het oprapen. Joop van den Ende
kwam als een duveltje uit een
doosje met zijn TV10; in zijnkiel-
zog volgde Lex Harding(van Ve-
ronica) met Veronique.

Het moetworden gezegd, de con-
structie die zij hadden bedacht
om de mediawet te ontduiken,
was niet fraai. In Nederland ge-
maakte programma's werden
naar Luxemburg verstuurd, om
vervolgens via de satelliet weer
terug naar Nederland te worden
gezonden. Op die manier hoop-
ten zij als buitenlandse zenders
te worden aangemerkt. Na de
uitspraak van donderdag lijkt
dat Veronique gelukt, TVIO
speelde het niet slim genoeg en
mocht niet op de kabel.

Minister Brinkman had precies
drie uur nodig om te reageren.
Hij wil het besluit om Veronique
toe te laten, schorsen. Niet di-

reet, maar pas woensdag, als Ver-
onique al drie dagen uitzendt.
Brinkman staat al niet bekend
als iemand diezijn nek gemakke-
lijk uitsteekt, maar nu maakt hy
het wel heel bont.

Noordrijnland- Westfalen kiest nieuwe gemeenteraden
CDU sceptisch, SPD optimistisch
Van de redactie buitenland

BONN -De CDU is er niet
gerust op. Bij de gemeente-
raadsverkiezingen van mor-
gen in de deelstaat Noord-
rijnland-Westfalen dreigt
verder stemmenverlies voor
de christendemocraten. Het
wordt zelfs mogelijk geacht
dat de partij van bondskan-
selier Helmut Kohl in enke-
le van de vijf nog resteren-
de, traditionele CDU-bol-
werken r Bonn, Krefeld,
Aken, Munster en Mön-
chengladbach - haar meer-
derheid verspeelt.
Ruim dertien miljoen men-
sen zijn opgeroepen naar de
stembus te komen. Dat is
bijna eenderde van het tota-
le Westduitse kiezerspoten-
tieel. D$ uitkomst van de
verkiezingen zal derhalve
door alle partijen, openlijk
dan wel stilzwijgend, ook
landelijkvertaald worden.

Als de. opiniepeilers gelijk krij-
gen en d? CDU onder de 40 pro-
cent uitkomt (1984: 42,7 procent),
zal dat d>s stemming in de chris-
tendemocratische gelederen pp
nationaal niveau in Bonn er niet
beter op maken. Slechte resulta-
ten bij lokale verkiezingen kun-
nen hard aankomen bij de partij-
en.
Scepsis oij de CDU, aan euforie
grenzend zelfvertrouwen binnen

de SPD. Vijfjaar geleden behaal-
den de sociaaldemocraten 42,5
procent, iets meer dus dan de
CDU. 'Lokaal' vertaald was de
SPD toen weliswaar de grootste
geworden, maar de partij bleef
echter zon tien procent onder
het resultaat van de deelstaatver-
kiezingen. In de overwegend ka-

tholiek georiënteerde platte-
landsgemeenten van Noordrijn-
land-Westfalen stemde in 1984
slechts één van iedere drie kie-
zers op de SPD.

De sociaaldemocraten mogen er
dan in de prognoses goed uitko-
men, de buit moet echter nog
binnengehaald worden. Het gaat
er danin het bijzonder omdat de
SPD die in het Roergebied tradi-
tioneel op een grote kiezersadhe-
sie kan bogen, ook een door-
braak forceert in de stedelijke
centra langs de Rijn en in de ty-
pisch landelijke gebieden als de
Eifel en het Munster- en Sauer-
land.

„Stadt und Land, Hand in
Hand". Onder dit motto wil SPD-
chef, tevens minister-president,
Johannes Rau, zijn partij naar
een tot dusver ongekende hoogte
leiden. De sociaaldemocraten
achten een buit van 50 procent
binnen hun bereik. Een triomf
van deze omvang zou uiteraard
een geweldige opsteker zijn voor
de verkiezingen in de deelstaat
(mei) en de bondsdag in decem-
ber 1990. Bij de verkiezingen
voor de Landdag in 1985 bouwde
de SPD haar meerderheid al uit
tot 52 procent.

JOHANNESRAU
.dichter bij de mensen.

Rood-groen
Hoewel vaststaat dat de SPD in
een aantal van de 396 gemeente-
raden een absolute meerderheid
bereikt, zal zij elders aangewezen
zijn op samenwerking met de
Groenen, ook al ontstaat door de
vorming van rood-groene coali-
ties het gevaar dat conservatieve
kiezers in de SPD afgschrikt
worden, hetgeen over acht maan-
den bij de deelstaatverkiezingen
voor de SPD nadelige gevolgen
kan hebben.

Bolwerken van de Groenen, die
in 1984 op 8,2 procent uitkwa-

men, zijn de universiteitssteden.
Daar behaalden zij bij de Euro-
pese verkiezingen van juni
jongstleden opmerkelijke suc-
cessen: 15,8 procent in Munster
en 11,8 procent in Keulen en
Aken. Nu is er in twintig ge-
meenten coalitievorming tussen
rood en groen. Na de verkiezin-
gen zal hetaantal hoger zijn.

Ultra rechts
Een ongewisse factor vormen de
Republikeinen van oud-SS'er
Franz Schönhuber. Bij de Euro-
test van juni presteerden zij met
4,1 procent relatief zwak. Niette-
min slaagden zij er toen in bres-
sen te slaan in enkele SPD-bas-
tions. Was er in juni sprake ge-
weest van lokale verkiezingen,
dan zouden nu in Duisburg, Gel-
senkirchen, Hagen, Hamm, Keu-
len, Leverkusen, Remscheid, So-
lingen en Wuppertal rechtse ul-
tra's in de gemeenteraden zitten.
De meeste opiniepeilers rekenen
ook nu vast op winst voor de
'Reps' ten koste van de gevestig-
de partijen, in het bijzonder de
CDU. Niettemin doen de Repu-
blikeinen slechts in 13 van de 23
steden mee.
In 1984 kwam 65,8 procent van
het electoraat op. Van de CDU-
potentieel stemde toen slechts
68,3 procent. Een lage opkomst
betekent doorgaans stemmen-
verlies voor de grote partijen.
FDP (48, procent in 1984) en
Groenen hebben er nauwelijks
of niet onder te hjden.

frits schils
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NEEM GEEN RISICO, MAAR KOOP NU
'N TOP 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
OCCASION
12 MAANDEN GARANTIE

IN HEEL EUROPA.
DEZE AKTIE LOOPT T/M 31 OKTOBER 1989. FINANCIERING
OP BASIS VAN HUURKOOP VIARENAULT FINANCIERING B.V.______mm_______________mmmm________mm-wm-.

Auto's

BMW
BMW 520 i, bwj. '83, groen-
met., stuurbekr., 5-bak, zee.'
mooi, ’10.250,-. 04490-
-19291.
Te koop BMW 323 i, bwj.
'79, vele ace. in pracht, st.
vr.pr. ’ 5.750,-. 045-463936
Tek. BMW 320 6 cil. 10-'Bl,
rad.-cass., zilvergr. metal.
045-725507.
BMW 315, als nieuw., bwj.
'82, kl. zwart, km.st. 75.000,
pr.n.o.t.k. Hoofdstraat 25,
Amstenrade.
BMW 316 1.8 '87, sedan, in
nw.st. Div. extra's,
’19.750,-. 045-458944.
Te k. BMW 316, bwj. '85.
LPG, 80.000 km, ’ 14.750,-.
Inr. evt. Tel. 045-316940.
BMW 323 I, type '84, alle
extra's, shadow line, 04754-
-82933.
BMW 520 I '84, veel extra's,
i.z.g.st. ’13.000,-, 04490-
-25087.
Te k. BMW 3-serie, bwj. '85,
«compl. Hartge uitv. Tel. 045-
-323942.
Te koop BMW 728i, bwj. okt.
'85, APK 9-'9O, groenmet.,
5-bak, sp. wielen, airco.,
ABS, cv., alarm, radio-cass
met afst.bed., Pullman bekl.,
auto verk. i.nw.st. Pr. nader
overeen te komen. Tel.
04750-28526.
Te koop BMW 525i, bwj. '82,
LPG. Div. ass. Tel. 04405-
-2437. Na 17.00 uur.
Te k. BMW 318i, bwj. '84,
nw. model, metal. grijs, ver-
laagd. Tel. 045-256668.
B-VIW 325 i, 4-drs, bwj. '86,
in perf. st., 68.000 km.,
04498-57049.
Tek. BMW 320, bwj.'Bl, i.z.
g.st. Tel. 045-319976.
BMW 2002 touring, '73 en
2002 Tii, taxatie en garantie.

’ 5.000,- p. st. Autobedr. W.
Schoffelen, 04404-1317.
Tek. BMW 316 bwj. '84 met
LPG, pr. ’ 13.750,-. Dr. M L
Kingln 133 Hoensbroek.
Prachtige BMW 320/6 i.st.v.
nw., alphine-wit, div. extra's,
type- '81, APK 9-'9O, pr.n.o.
t.k. Tel. 04492-4553. Toren-
str. 27, Oirsbeek. Evt. mr. kl.
auto mog.
Te k. BMW 320, 6 cyl. bwj.
'80 i.z.g.st., APK 10-'9O, vr.
pr. ’3.750,-, mr. mog. Tel.
045-726008, na 12.00 uur.
Tek. BMW 316, met sportv.,
i.z.g.st., bwj. '76, APK-gek.
Tel. 045-444901.

Citroen

Cit^
BK 1.6 TRI wit 5 bak duurste
uitv. '88; BK 1.9 sport een
aparte uitv. compl. uitge-
bouwd sportvelg. blauw-
mett. getint glas stuurbekr.
'86; BK 1.9 TRD wit 5-bak
duurste uitv. '86. Auto Lim-
burg, Mauritsweg 126, Stem
04490-38474.

Te k. Lelijk EENDJE bwj.'SO,
RDW gek., niet mooi wel
goed ’ 1.250,- 045-316940
Wegens vertr. n. buitenl. te
k. CITROEN BK 14 E, bwj.
'84, APK tot okt. '90. pr.
’9.250,-. Tel. 045-2767 of
09-3211754741.
CITROEN BK 14, bwj.'Bs,
APK gek., in prima staat.
Grispenstr. 27, Übachsberg.
Tel. 045-753303
CITROEN CX, in top staat,
3-'B4, zilvermet., alarm en
vele acces. 04492-3886, va.
maandag na 18 uur.
Te koop CITROEN 2 CV 6,
speciaal, bwj. 9-'Bl, APK, i.
z.g.st. Vr.pr. ’2.250,-. Tel.
045-353133.
Citroen BUS C 25, grijs kent.
LPG 1982 APK tot 6-7-1990
Kissel 46A, Heerlen, 045-
-723142.
CITROEN GSA Break met
LPG, bwj. '81, ’900,-. Tel.
045-271036.
EEND, bwj. '80, APK 8-'9O,
’925,-. 045-210435.
Te k. 2 CV 6 SPEC, prima
onderh., bwj. '85, elke keur.
toegest. vr.pr. ’ 6.500,-. Tel.
045-442615.

Daihatsu
Te k. DAIHATSU Minibus
Cab 850, geel kenteken,
bwj. '85, APK 4-'9O, i.z.g.st.
Tel. 045-272795.
Daihatsu CUORE bwj. '85
i.z.g.st., km.st. 20.500, APK
okt. '90. St. Jansgank 12
Kerkrade, na 18.00 uur.

Fiat
Te k. FIAT 133, APK, zeer
zuinig, vr.pr. ’ 850,-. Schut-
tersveld 1, Gulpen.
Fiat PANDA 34, bwj. '86, i.z.
g.st. Km.st. 47.000,-. Prijs

’ 6.500,-. 04490-54603.
Te k. FIAT 126, bwj. '78,
67.000 km, puntgaaf,
’1.450,-, Kleingraverstr. 27
K'rade-W. 045-420622.
Te koop Fiat PANDA bwj.
'81, i.z.g.st. APK '90. Tel.
045-226478.
Te k. Fiat PANDA bwj. 1983,

’ 4.500,-, 045-270224.
Zeer mooie FIAT 127, bwj.
'80, i.z.g.st., vr.pr. ’ 1.450,- 'Tel. 045-412593.
FIAT 127, bwj. oct. '77, APK '4-'9O, 100% goed. Pr.
’650,-. 045-318619.
Fiat RITMO 70 S, 5-bak,
nov. '85, showroomcond.,
veel extra's, ’ 7.250,-. Tel.
04490-15431.
FIAT 500 R, kl. geel, bwj. '74
APK 7-'9O. I.z.g.st.'’ 3.950-
-04490-11310.
Te k. FIAT Panda 750 CL
Fire, bwj. '87, zwart, km.st.
28.000, vr.pr. ’ 7.950,-,
moet weg. 045-273743.
Fiat Ritmo 60 cl. B'jr. '84.
Keurige auto. SPOTPRIJS.
’4.950,-. Tel. 04406-14080
Te k. Fiat PANDA, white,
type '86 ’ 6.500,-. Tel. 045-
-721660.

Ford

Nu kunt u een auto
kopen waarvan u zélf

de prijs bepaalt.
Op onze gebruikte-wagenshow bepaalt u zélf wat u

betaalt. Via een inschrijfformulier kunt u een bod
doen op de auto van uw voorkeur. Bent u de hoogste of
enige bieder, dan wordt u de nieuwe eigenaar. U hebt

daarbij een ruime keus uit jonge occasions van alle mer-
ken. (Allemaal vooraf grondig nagekeken en met drie

maanden garantie.") Bovendien maakt u kans op een gratis
long-weekend in een bungalow van Holland Park's.

Alle reden dus om onze show te bezoeken!
Openbare auto-inschrijving

van 28 tot en met 30 september

Al^^lWlHlilil tIHiIHHIIHIIHI«^^W

Wethouder Sangersstraat 7, Beek, tel: 04490-75353
Tek. Ford CAPRI 2.0 S, '79, FORD Escort KR 3 I, zeer
pioneer stereo, br. banden, mooi, bwj. '83, APK 3-'9O,
v.205/50/15 - a. 225/50/15, antrachiet, km.st. 82.000, vr.
RS velg. 7x15, redelijke pr. ’ 12.250,-, mr mog. Tel.
staat. 045-720112 045-451136, b.g.g 456756

Z. mooie Ford MUSTANG, 8
cyl. aut., 2-drs., bwj. '79,
APK 8-'9O. Vr.pr. ’ 4.750,-.
Tel. 04490-11757.
Te koop Ford ESCORT 1.1
L, bwj. '83, wit, veel ace,
zeer mooi, vr.pr. ’9.500,-.
Tel. 045-458787/451782.
Ford CAPRI 2, 2300 D bwj.
'77. Ziet er leuk uit, tel. 045-
-325663.
Sportieve ESCORT 1.3 L,
'82, zeer mooi. Kerkrader-
weg 166, Heerlen. 'Te koop Ford ESCORT
1600 XR3, bwj. '83, op gas,
in nw.st. APK 10-'9O, schuif-
d., ’7.950,-. Rdr. Hoenstr.
181, Hoensbroek.
Ford TAUNUS 2 L, GL V6,
bwj.'7B, ’ 350,-. 04406-
-14237 na 17 uur
Te koop Ford ESCORT 1.3
GL, zeer mooi, bwj. '85, km.
st. 61.000, mr. mog., pr.
’11.500,-. Berkenln 10
Kerkrade. Tel. 045-458995.
ESCORT 1300 GL, bwj. '81,
nieuw model, uitzonderlijk
mooi. Steinderweg 9, Stem.
ESCORT XR3, i.st.v.nw.,
bwj. '81, ’7.950,-, zonne-
dak, met, enz. 04490-24937
Ford ESCORT 1.6 L, bwj.
'83, blauwmet., ’9.500,-.
Auto Aarts Kerkrade, 045-
-412545.
FORD Taunus 2.0 GL, dcc.
'80, 1 eig., bruin metall.,
70.000 km, i.nw.st.,

’ 3.250,-. 045-420650.
Te koop Ford GRANADA 2
ltr. bwj. '80, APK-gek. in
pracht, st. Koopje. Tel. 045-
-461266.
Te koop Ford FIESTA '85,
kl. rood, km.st. 37.000, vr.pr.
’9.500,-. Tel. 045-443961.
Te k. Ford ESCORT 1300L,
bwj. '86, APK, weinig km.

’ 13.500,-. 045-322754.
Te k. Ford TAUNUS 1600
combi, 8-77, trekh., sunroof
e.d., APK 7-'9O, pr. ’ 750,-.
045-321469.
Te koop: Ford ESCORT, '77
APK tot maart '90. Koelmoer
65, Landgraaf. Tel. 318040,
na 17.00 uur.
Ford FIESTA 1.1 Bravo, bwj.
'81, APK 1-90. Vr.pr.

’ 4.250,-. Tel. 04493-1026..
Te k. Ford ESCORT KR 3i,
Cabrio, gemini blauw metal.
div. extra's, bwj. '86, 04937-
-5333 b.g.g. 2818.
Ford ESCORT 1.1 Bravo 3-
d., wit, km 50.000 n.bnd., i.z.
g.st. ’ 7850,- 04490-40382.
Ford ESCORT 1.3, bwj. '8-1,
APK '90, ’4.650,-. Tel.
045-316940.
Te koop Ford ESCORT GL
type '82, 1e eig., 5-drs.,
nwe. banden, schuifd., in
nw.st., APK 10-'9O,

’ 5.500,-. Rdr. Hoenstr.
181, Hoensbroek.
Ford SIERRA 1.8 L, bwj. '86,
T '87, 1e eig., zilvermet.,
schadevrij, 70.000 km, LPG,
nwe. banden, uitl., accu,
verkeert abs. in bijz. mooie
staat. ’ 13.750,-. Tel.
04455-2588.

Ford ESCORT 1100L Bravo
bwj. '83, bl.met. 59.000 km.
’6.950,-. 045-442125.
Ford ESCORT 1.6 Ghia,'Bo,
5-drs, APK 9-'9O, v. extra's,
vr.pr. ’ 4.750,-. 045-319328
Ford Fiesta 1.1 L '80. Deze
sportieve zuinige auto, i.g.
st., voor slechts ’2.950,-.
Garage CENTRAL Geleen,
Rijksweg-C. 97.
Te koop ESCORT 16 CL,
bwj. '86, mr. mog. Kling-
bemden 33, Brunssum.
SCORPIO 20 GL inj. bwj.
'85, pr. ’17.500,-. Tel. 045-
-325468.
Ford FIESTA 1.1 '84,
z.g.a.n. Vr.pr. ’ 9.000,-,
04490-25087.
Te k. Ford FIESTA type S-
'7B, 4 nwe. band. i.z.g.st.
APK '90, pr. ’ 1.250,-. Tel.
045-724384.
Te k. Ford FIESTA, bwj. '77,
opknapper, pr.n.o.t.k., Oe
Vriestr. 10, Amstenrade.
ESCORT 1100 L, '83, i.nw.
st., nw. band., vr.pr.

’ 7.500,-, tel. 045-323226.
Te k. Ford FIESTA, bwj. '84,
te bevr. Dr. Schaepmanstr.
21, Landgraaf, 045-316419.
Ford TAUNUS, bwj. '78,
techn. opkn., ear. 100%, vr.
pr. ’ 450,-. Tel. 045-325186
na 11.00 uur.
In uitmuntende st. Ford ES-
CORT 1300 Bravo m '83,
brons m. stripp, ’ 6.950,-.
Tel. 04490-13467.
Ford SCORPIO 2 ltr. GL, kat
schuif/kanteldak, centr. ver-
grend., bwj. nov. '87. Tel.
043-211169.
FORD Siërra 1.6 Laser, s-
drs., nw. model '87, kl. ivoor
wit, verk. in staat v.nieuw,

’ 12.950,-, recent keurings-
rapp. Info 043-254462.
Ford ORION 1.6 bwj. '84,
81.000 km, i.pr.st., vr.pr.

’ 8.000,-. Tel. 045-750575.
Te k. FORD Granada 2 ltr.,
bwj. '82, APK 8-'9O, pr.n.o.t.
k. 045-711545 na 15.00 uur.
Tek. Ford ESCORT 1600 S,
APK, sportvlgn., sunroof,
bwj. '78, vr.pr. ’1.200,-.
Tel. 04405-2954.
FORD Fiesta type '80, i.z.g.
st., APK'9O, vr.pr. ’1.650,-.
Tel. 045-726673.
Te k. Ford ESCORT KR 3,
bwj. '82, APK '90, kanteldak,
Hl. blauw, mooie velgen, get.
"am. ’ 8.150,-.045-325039
Te k. FORD Fiesta bwj. nov
86, 1e eig. pr. ’14.750,-.
Fel. 043-610564.
Fe k. Ford CAPRI II 1600,
owj. '75, Dr. Schaepmanstr.
12, Brunssum. 045-255304.
Ford SIERRA 2.0 L, bwj.
'85, 5-bak, cv., stereo, pr.
’11.650,-. Tel.: 04490-
-20923.
Tek. Ford SIERRA 1600 GL
bwj. '83 (met trekhaak). Hol-.
leweg 9, Munstergeleen.
Te k. weg. omstandigh. Ford
SIËRRA 2.0 CL Laser bwj.
'86. Moet weg! Evt. mr. mog.
Tel. 045-724607.

Honda
Spec. uitvoering (zwart/
rood) HONDA Civic 1.3 S,
met div. extra's, bwj. '83.
Tel. 045-226146, na 18.00
uur. Zat, v.a. 13.00 uur.
HONDA Civic Wagon 5
versn., zilvermet., nwe.
banden en remmen bwj. '81
’2.950,-. tnl. 043-253506.
Zaterdag 09-32-24279466.
Honda ACCORD 2,0 EX 18
mnd, automaat, schuifdak,
42.000 km. 04492-3894.
Te k. Honda CIVIC, 5-drs.,
bwj. '78, APK mrt-'9O, nwe
banden plus uitl., Ringoven
25 Brunssum.
Honda ACCORD EX, 3-drs.
met stuurbekr., electr.
schuifd., bwj. mei '85, vr.pr.

’ 15.000,-. Tel. 045-752398

HONDA Civic 50 luxe, bwj.
1981, kl. rood, ’1600,-.
Voerendaal. 045-750743.
Honda CIVIC '84, 1.3 zilver
met., absol. nieuwst., vr.pr.

’ 8.200,-, 04490-25087.
Honda CIVIC mooi uitz. 1,5
S sport '85, 5 bak, 12 klepp.,
velours enz. ’10.750,-
-04490-14427.
Honda ACCORD, 3-drs. HB
bwj. '83. Gloednieuwe auto,
’5.950,-. Tel. 04406-13137.
Te k. HONDA Civic 1300 S,
bwj. '80, 5-versn., 5-drs.,
i.g.st., vr.pr. ’2.650,-. Tel.
045-352120.
Te k. Honda PRELUDE 1.8
EX, autom. 12 Valve, '85,
58.000 km., o.a. stuurbekr.,
045-727168

Mazda
V. part. MAZDA RX7, 1988,
antraciet, veel opties. I.nw.st
Vrangendael 81, Sittard.
Tel. 04490-17354.
MAZDA 626 2 ltr. GLX Cou-
pé, bwj. '84, kl. wit, met on-
derh.boekje, alle extra's, in
nw.st. ’11.500,-. Tel.
04499-1416.
Te k. MAZDA 323, 4 drs.,
sedan, bwj.'Bl, kl. beige,
sunroof. Populierstr. 2,
Heerlen (Passart-zuid)
Mazda 626 2.0 GLX Sedan
LPG '86; Mazda 626 2.0
GLX HB '84; Mazda 626
GLX 1.8 Sedan LPG '88;
Mazda 626 2.0 GT Sedan
'87; Mazda 626 GLX 2.0 Se-
dan '83; Mazda 626 1.6 LX
Sedan '84 en '85; Madza
626 1.6 DX Sedan '83 au-
tom.; Mazda 626 2.0 SDX
coupé '82; Mazda 626 1.6
HB LX '83; Mazda 626 2.0
GLX «coupé autom., p.s. '84;
Mazda 323 1.3 SN3 aut. '80;
Mazda 323 1.7 GLX Diesel
Stationcar '87; Mazda 323
1.5 GLX Sedan '86 en '87;
Mazda 323 1.3 DX Sedan
'85 en '82; Mazda 323 1.3
LX Sedan '86; Mazda 323
1.5 HB GLX autom.' '87;
Mazda 323 1.3 HB GLX'BS;
Mazda 323 1.5 HB GT '84;
Mazda 323 1.3 HB DX s-
drs. '85; Mazda 323 SN 3,
1.3 '81; Toyota Corolla 1.3
DX Sedan veel extra's '83;
Nissan Bluebird 2.0 LX Sta-
tioncar '88; Ford Escort 1.4
HB CL, ABS '87; Ford Es-
cort 1.3 HB CL '86; Ford Es-
cort 1.6 HB GL 5-drs. '84;
Ford Fairmont 4,2 autom.
'80; Opel Rekord 2.0 S 4-
drs. '80; Nissan Micra 1.0
HB '83; Nissan Sunny 1.3
DX sedan '83; VW Golf 55
kw 1.6 '84; VW Jetta 1.6 2-
drs. '87; Volvo 240 Van Die-
sel Estate '85; Opel Kadett
1.3 S HB 5-drs '80. Occa-
sions met Mazda-Kroonga-
rantie. LEYMBORGH BV
Autobedrijf, Bornerweg 2-8
Limbricht. Tel. 04490-15838

Mazda
626 2.0 12V GLX Hatchback
nwst. model blauw metallic
getint glas. alle opties M'88;
929 2.0 inj. L.T.D. Coupe
zeer apart alle opties o.a.
elec. schuifkanteldak stuur-
bekr. digitaal dashb. enz.
'86. Auto Limburg, Maurits-
weg 126, Stem. 04490-
-38474
Te k. MAZDA 323 LX HB, kl.
rood, bijna '86, z.g.a.n.,
’11.500,-, 04490-27018.
Te k. MAZDA 626 2 ltr., bwj.
'84, 4-drs, blauwmet., blauw
int. cd., zeer mooie auto, pr.

’ 11.750,-. Tel. 045-315421
Mazda 323 SEDAN 1.3, 4-d.
5-g., bwj. 8-'B4, bl.met. i.z.g.
St. ’ 6750,- 04490-40382
Te koop MAZDA coupé, 626
GL, 1987, diverse extra's.
Tel. 045-212799.
Te koop MAZDA 323, m.
autoradio, APK 26-7-'9O, vr.
pr. ’ 1250,- tel. 04405-2266
Te k. MAZDA autom. 323
bwj. '79, goed, pr. ’850,-;
Golf D bwj. '79, goed

’ 3.500,-. Maastrichterstr.
151 Brunssum.
Te koop MAZDA 626 GLX,
4-drs. Sedan, nw. model, kl.
wit, km.st. 38.000, nov.-'B7.
Inr. mog. 04498-52776.
Te k. MAZDA 323, bwj. '79,
APK 8-'9O, r.spatb. bescha-
digd, vr.pr. ’750,-. Zeswe-
genlaan 201, Heerlen.

Mazda 626 GLX
2,0, nov. '«38, 52.000 km.

Tel. 045-442422.
MAZDA 626 1600, grijs, bwj.
'79, APK 04-'9O, ’1.750,-.
Tel. 045-444126

Lancia
LANCIA Bèta 4-drs., type
'80, APK 9-'9O, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 1.750,-. 045-229394.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Jeep
JEEP Wrangier bwj. '88,
zwart, met LPG, in nw.st. en
veel extra's, 17.000km. Tel.
04750-22697.
Te koop Jeep NIVA, 4x4,
met uitbouw, bwj. '79. Heis-
terberg 7, Hoensbroek.
Te koop CJ7, hardtop, airco.
5-bak, radio, '84; CJ7 hard-
top stuurbekr. radio, '83;
CJ7 softtop, zeer brede vlg.,
radio, stuurbekr. '83; CJ7
hardtop gas, '78. Patrol Tur-
bo diesel, voorz. van vele
extra's, 11-'B7. AUTO-
SPORT 045-725507.
Te k. JEEP CJ 7, Renegade,
soft- en hardtop, veel ex-
tra's, in.nw.st. Kunderkamp-
str. 10 Voerendaal.
Mitsubishi PAJERO TD '86,
1e eigen, schadevr. 67.000
km ’ 24.900,-. 045-753275.
Te k. Jeep SUZUKI SJ 4.13
QJX, bl.metal., 4-zits, 5 ver-
sn., veel extra's, bwj. '86, i.z.
g.st., vr.pr. ’15.000,-. 045-
-256603.

Lada
LADA 2104 Stationcar 1.5,
rood, nwste. model, bwj.'BB,
1e eig., nw.pr. ’ 17.550,- nu
’10.250,-. Auto Limburg,
Stem. 04490-38474.
Koopje! LADA Samara 1300
de lux, nov. '86, in nieuw
staat ’ 8.900,-. Info 04766-
-1417.

Mereedes
Gevr. MERCEDES diesel tot

’ 2.500,-. Tel. 045-229256.
MERCEDES 230 E type
124, aut. ABS, 38.000 km.
bwj. 9-'B6, i.z.g.st. Pr.n.o.t.k.
Tel. 04743-1294.
Te koop MERCEDES 200
benzine, bwj. '70. Heister-
berg 7, Hoensbroek.
Te k. MERCEDES 300D,
bwj. '79, vr,pr. ’9.800,-.
(BTW rek. mog.) Hanewei
21, Schin op Geul.
MERCEDES 190 E, '87,
blauw/zwart, weinig gelopen
nw. type, inruil mogel. Lucar
Kerkrade. Tel. 045-456963.
Te k. 190D, aug. '87, 25.000
km, zwartmet., vele extra's,
vr.pr. ’ 46.500,-, nw.pr.

’ 72.000,-, 045-453742.
MERCEDES 200, kl. antra-
ciet, bwj. 1-'B9, 9.000 km.,
div. extra's. 045-713683
MERCEDES 240D, kl. wit,
trekhaak, bwj. 1977. 045-
-750743. ’ 2.500,-.
Van particulier te koop
MERCEDES 280 S, bwj.
1982. Pr. ’16.000,-,
Schelsberg 149, Heerlen.
280SL, wit, aut., zw. leer, al-
le denkb. opties, 47000 km.
Boekjes aanw. Showroom st
Bwj. '84, vr.pr. ’75.000,-.
04406-12138.
Tek. MERCEDES 190 D 2.5
1., bwj. '85, div. extra's, mr.
mog., 04498-53498.
Te k. MERCEDES 190 D,
bwj.'B4. Tel. 045-751994
MERCEDES 280 CE in
showroomstaat, alle extra's,
autom. etc. Vr.pr. ’ 17.500,-
-incl. Btw, inr.mog. 045-
-324763.
Te k. orig. Agam MERCE-
DES 280 S, bwj. '83, alle op-
ties, pr. ’26.000,-. Info
04750-16296.
MERCEDES 200 diesel bwj.
1987, kleur koningsblauw.
Te bevr. Putstr. 63, Sittard.

Mitsubishi
Te koop Mitsubishi GALANT
1600 GL aut. bwj. '77, in
perf.st. pr. ’ 1.500,-. Tel.
045-723357.
Te k. Mitsubishi CELESTE
bwj. '78, APK '90, Pr.

’ 800,-. 04490-27029.
Te k. Mitsubishi BESTEL-
BUS L 300 D, bwj.'Bs. Te
bevr. 045-750443
Te koop Mitsubishi GALANT
GLX, 2.3 turbo diesel, sun-
roof, trekh., bwj. '81, APK
juni '90, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-271715.
Te k. Mitsubishi LANCER
bwj. '82, APk, Kruisstr. 42,
Broeksittard.
Te k. Mitsubishi CELESTE
2000 GT bwj. '80 i.z.g.st.
met sunroof, APK 14-2-'9O.
Te bevr. 045-211419.
Te k. Mitsubishi LANCER,
1400 GLX, bwj. '80, APK '90
radio-cass., trekh. nw. koppl
vr.pr. ’2.600,-. Watersley-
erweg 41, Munstergeleen.
MITSUBISHI Galant 2000
GLX bwj. '79. Tel. 045-
-217202.
Mitsubushi TREDIA '83,
autom. LPG, ’ 5.750,-,
04490-25087.

Morris
Te k. MINI 1000 HLE, nov.
'82. Tel. 045-441137

Nissan/Datsun
Datsun CHERRY, '81, APK
9-'9O, ’1.750,-. Tel. 045-
-713883.
Datsun CHERRY '82, i.g.st.

’ 2.500,-. Tel. 045-422787.
Te k. DATSUN 280 ZX, bwj.
'80, vr.pr. ’ 8.250,-. Te bevr.
Rumpenerstr. 17, Brunssum
Te k. DATSUN Stanza 1.6,
bwj. '82 met APK, LPG,
vr.pr. ’2.750,-. Schaesber-
gerweg 172, Heerlen. 045-
-727693.
NISSAN Laurel 2.4iGL, au-
tomaat plus overdrive stuur-
bekr., elec. schuifkanteldak,
groenmett., getint glas en
alle extra's, 1e eig., 57.000
km. '86. Auto Limburg,
Stem. 0-4490-38474.
Te koop NISSAN King Cab
4 X 4 2.5 D, bwj.'B6. Tel.
04450-2150
Nissan Sunny 1,5 GL, bwj.
'83, 5-speed, 4-drs. SCHIT-
TEREND mooi. ’5.950,-.
Tel.: 04406-41473.

DATSUN Cherry diesel
1700 DX 1984 APK,

’ 5.750,-, inruil mogelijk.
Kissel 46A, Heerlen, 045-
-723142.
Te k. Datsun SUNNY 140Y,
APK, 2-'9O, bwj. '79, i.z.g.st.
vr.pr. ’1.300,-. Tel. 045-
-459666.

Opel

(bij Makado)

Onze voorraad
gebruikt: Altijd
ca. 70 stuks
verschillende

merken.
Te koop Opel KADETT HB
'80. ’2.650,-. Tel. 045-
-324704.
Te koop Opel REKORD 20,
bwj. '79, LPG, APK. Tel.
04459-1409. .
Te k. Opel KADETT station,
bwj.'77, APK gek., i.g.st.,
Heerenweg 57, Heerlen.
045-222481
Vauxhall CHEVETTE GL, 3
drs., type Opel Kadett city,
'77, zeer mooi, 100%, APK
05-'9O, orig. 60.000 km.,

’ 1.950,-. Tel. 04450-2329
OpeL ASCONA '85, travel
LPG, veel extra's. Inr. mog.
Tel. 04498-54664.
Te k. Opel KADETT E Se-
dan 1,8 S GT, 5-bak, rood,
i.z.g.s.t., dec.'B7, km.st.
35.000. Tel. 04492-4263
Tek. 4 ATS velgen mt. 6 J X
13 stervorm voor Opei
’450,-. Tel. 045-453251.
Opel CORSA 12 S, bwj.'Bs
div. extra's. Tel. 045-
-425275
Te k. Opel MANTA 16 SR
bwj.'7B, i.z.g.st., ’2.250,-
-045-316940
Te k. Opel MANTA GTE 2.0
1979, als nw., pr. ’3.650,-
-045-316940
Tek. OPEL Kadett 1.2 S, vr'
pr. ’2.800,- bwj. '80. Tel
045-211409.
Opel CORSA 1.3 SR, kl. wit
in nw.st. ’12.000,-. Autc
Aarts Kerkrade 045-412545
REKORD 2 LS, 10-'Bl, APK
LPG, vaste pr.f 2.950,-.
045-224700/259527.
Corsa 1.0 S 7-'B4; Rekord
diesel, schuifd. stuurbekr.
'84. AUTOSPORT 045-
-725507.
Te k. Opel KADETT bwj. '77,
vr.pr. ’500,-. Tel. 045-
-426128.
Opel KADETT 1.2 LS, 3-drs.
met LPG, '85, pr. ’ 11.750,-.
Tel. 045-444584.
Te k. OPEL GT, bwj.'72, i.z.
g.st., pr. pim. ’ 10.500,-.
045-255448, na 17.00 uur.
Te k. Opel REKORD 2.0 S
Stationcar bwj. '85 i.z.g.st.,
pr.n.o.t.k. Houwer 7 Land-
graaf. Tel. 045-325581.
Te koop Opel KADETT aut.
bwj. '76, APK 1-'B-'9O, vr.pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-273488.
Opel KADETT 12 N, 3-d.,
groen, bwj. 9-'Bl, LPG, i.z.g.
St. ’ 4500,- 04490-40382.
OPEL Kadett LS 1300 GSI
uitv., rood, alle ace, model
'88, weinig gelopen,
’18.750,-. Lucar Kerkrade.
Tel. 045-456963.
Te k. Opel CORSA Swing
12 E, bwj. '88, km. 14.000,
pr.n.o.t.k. 045-220957.
Te k. Opel SENATOR, 2.5
E, autom., bwj. '84, t.e.a.b.,
045-227894.
Opel CORSA 1.3, bwj. '87.
Tel. 04493-4064.
Opel KADETT stationcar '80
5-d. Berlina LPG, APK 4-'9O
vr.pr. ’ 3.850,-045-319328
Zien is kopen. Opel KA-
DETT City '79, vr.pr.
’1.750,-, APK 4-'9O. 045-
-323830.
Te koop Opel SENATOR
2.8 S, bwj. '79, APK, i.z.g.
st., grijsmet., Pullman bekl.,
radio-cass., sportwagen, vr.
pr. ’2.600,-. 04490-12765.
Te k. Opel KADETT 1.6 D,
bwj. '82, APK '90, vr.pr.
’5.200,-. Tel. 045-422670.
Te k. OPEL Kadett SR s-
bak, bwj. '83, kl. rood, veel
extra's. 04498-51173.
Opel KADETT 1.2 S oud
type '79, i.g.st. ’2.300,-,
04490-25087.
Te k. OPEL Kadett SR, bwj.
'83, met garantie, Tramweg
4, Holturn. 04498-56057.
Opel KADETT 12N Hatch-
back, i.z.g.st., bwj. '80. Rid-
derstr. 9, Landgraaf.
Opel KADETT 1.2 LS, bwj.
'85, i.z.g.st. 57.000 km., div.
extra's, vr.pr. ’ 12.750,- evt.mr. mog. 04404-2024.
Te koop Opel KADETT, 87,
12S, kl. rood, pr.n.o.t.k., tel.
045-444242.
Opel ASCONA 1900, LPG,
bwj. '80, APK gek. Tel. 045-
-321553.
Te k. Opel KADETT 12 S
bwj. '86, km.st. 30.000,
z.g.a.n., van part. Tulpstr. 57
Vaesrade-Nuth.
Te k. KADETT C bwj. '77, vr.
pr. ’9OO,- APK tot 6-'9O,
Parkstr. 34, Voerendaal.
Mooie Opel KADETT, APK
15-10-90, i.z.g.st. ’750,-,
Haesenstr. 34, Schaesberg.
Te k. Opel ASCONA 1900
bwj. '77, APK, pr. ’650,-.
Inl. 04754-81724.
Te k. Opel MANTA B 1,6 S,
APK 09-'9O, gaaf, mech.
100%, pr. ’1.250,-. Tel.
045-451573.
Opel KADETT 1.3 N, auto-
matic, bwj. 8-'B3, i.z.g.st. vr.
pr. ’7.750,-. 045-257651.

Van part. te koop i.st.v.nw.
Opel ASCONA 16 LS, bwj.
'86, 38.000 km. ’ 13.750,-.
Of te ruil tegen BMW 3 of 5
serie. Tel. 045-218851.
Te k. KADETT GTE 1.8 I,
apart mooi, zwart, alle
extra's, bwj. '83, 04490-
-28492.
Te koop Opel KADETT sta-
tioncar 1200 LS met LPG
1983, ’4.950,-. Kissel 46A,
Heerlen, 045-723142.
Opel REKORD 2.0 E CD,
1984, ’11.950,-, pracht
wagen. Tel. 045-230027.
Te k. KADETT 1979, i.z.g.st.
Vincentiusstraat 6, Voeren-
daal
Te k. zeer mooie Opel
KADETT» 1978, APK 10-
-'9O. Tel. 045-211419
Opel CORSA 12S Swing,
uitv. bwj. oct. '84, i.st.v.nw.
tel. 045-228469.
Te k. OPEL Kadett bwj. '87,
5-drs., 43.000 km., als
nw„ Voord.pr. 043-612975.
Opel ASCONA 1.6 N bwj.
'76, APK juli '90’ 850,-. Tel.
045-216761.
Te koop OPEL GT J. moet
gerest. wórden. Vr.pr.

’ 7.350,-. Tel. 045-271017.
KOOPJE! Opel Kadett auto-
matic 100% in orde, APK
gek., pr. ’600,-. Tel. 045-
-254049.
KADETT 1.2 spec. '75, APK
10-'9O. ’975,-. Autobedr.
W. Schoffelen, 04404-1317.
MANTA GTE, '77, ATS-vlg.,
met gar. ’ 2.900,-. Autobedr
W. Schoffelen, 04404-1317.
Te k. Opel KADETT 13 S,
bwj. '87, pr. ’ 15.750,-. Dr.M
L Kingln 133 Hoensbroek.
Opel Ascona, bwj. '82, LPG,
4-drs., sunroof, APK 11-'9O,
echt mooi. KOOPJE.
’4.950,-. Tel. 04406-14186
Te koop Opel MANTA '77,
APK 9-'9O. Tel. 045-410749
Opel KADETT 1,3 SR bwj.
'81, APK sept. '90, pr.n.o.t.k.
Tel. 04406-15517.
Opel KADETT city bwj. '78.
Dr. Schaepmanstr. 12,
Brunssum. Tel. 045-255304
Opel KADETT C, bwj. '79,
APK 04-'9O, pr. ’1.850,-.
Tel. 045-415528.
Opel KADETT GSI, bwj. '86,
kl. wit, verlaagd, alle denk-
bare ace. 045-412545.

Peugeot
Peugeot 205 1.9 GTI, kl.
antr., km 47.000, bwj. '87,
04490-29428, ZEER MOOI.
205 5-'B5, radio/cass.; 505
schuifd. '83. AUTOSPORT
045-725507.
Te koop gevraagd PEU-
GEOT 504 en 505 v.a. '76
tot '83, schade geen be-
zwaar. Tel. 04755-2114.
Te koop PEUGEOT 104,
rood, tel. 04490-20121 of
10803.
Tek. PEUGEOTSOS G.R.D.
Turbo diesel, bwj. '86, zeer
mooi, ’19.600,-. Info
04750-16522.
PEUGEOT 205 GTI 1.9,
dcc. '87, 40.000 km, i.z.g.st.
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-423392.
Van part. PEUGEOT 305,
bwj. '81, kl. ivoor, trekh., i.g.
st., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-412037.

Porsche
PORSCHE 911 SC, coupé,
md. rood, vele opties,
’49.900,-. Inl. 077-510365

Renault
RENAULT 5 GTL, bwj.'7B,
APK 07-'9O, i.g.st., trekh.,
sunroof, t.e.a.b. Florinstr.
32, Voerendaal
Te koop RENAULT 4 GTL,
bwj. '78, APK-gek, i.st.v.nw.
t.e.a.b. Tel. 045-414962.
Te koop Renault FUEGO
GTL. Bwj. '83. I.z.g.st. Kl.
zilver. Nw. kopp. en band.
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-442448.
Te k. van 1e eig. witte RE-
NAULT 11 GTL, bwj. '88, lu-
xe "Spring" uitv., km.st.
19.500, als nw. Te bevr.
Rumpenerstr 116 Brunssum
RENAULT 25 GTS, div. uit-
voeringen, '86 en "87. Auto
Limburg, Mauritsweg 126,
Stem. fel. 04490-38474.

Rover
Rover 2600 S, automaat,
roodmett., getint glas, elec.
ramen, 4 hoofdst., 1e eig.,
78.000 km., '86. Auto Lim-
burg Stem. 04490-38474

Seat
Seat IBIZA L, bwj. '88, kl.
rood, ’ 14.750,-. Auto Aarts
Kerkade, 045-412545.
Seat IBIZA GL del Sol, bwj.
'86, kl. rood, ’14.000,-.
Auto Aarts Kerkrade. 045-
-412545.
Seat IBIZA 1.7 diesel Van,
bwj. '87, kl. rood, ’ 13.000,-.
Auto Aarts Kerkrade, 045-
-412545.
Seat MARBELLAL, bwj. '88,
kl. rood, ’ 11.000,-. Auto
Aarts Kerkrade 045-412545
Eenmalige aanbieding.
Splinternieuwe auto m. ken-
teken, SEAT Marbella GL
sport, nw.pr. ’ 14.750,-,
compl. nu voor ’11.850,-,
info, tel. 045-458319.
Seat TERRA Bestel, bwj.
dcc. 1988, km.st. 1500, kl.
wit, 1 jr. voll. gar., vr.pr.
’12.000,-. Seat-Dealer
A.C.H., Jeugdrubbsnweg 20
Hoensbroek. 045-222455

Skoda
SKODA 130 GLS bwj. '86,
APK gek., vr.pr. f5.000,-.
Tel. 045-444372.
SKODAIOSLS.no/. '86, pr.

’ 4.250,-. Tel. 045-458126.
SKODA 130 GL '£6, 5-sp.,
sunr. div. opt., als nw., nw.
pr. ’14.000,- nu ’5.750,-.
Tel. 04490-18134.

SKODA 130 coupe '87, de-
ze zeldzaam mooie auto
met weinig km. voor slechts

’ 7.500,-. Betaling in over-
leg. Bij u Skoda-dealer Ga-
rage Central, Geleen. Rijks-
weg-C. 97.
Grijp deze kans nog enkele
gloednieuwe SKODA'S met
2 jr. garantie voor slechts
’9.995,-. Betaling in over-
leg. Uw Skoda-dealer voor
de mijnstreek Garage Cen-
tral Geleen. Rijksweg-C. 97.
Te koop SKODA 120i, bwj.
'83, i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel.
045-451883.

Suzuki
Te koop SUZUKI Bus met
grijs kent. bwj. '83, APK 20-
-9-'9O. Tel. 045-226478.
Weg. auto v.d. zaak te koop:
Suzuki Swift 1.3 GL, bwj.
'87, als nw. 5-bak, donkerbl.
metall. witte velgen. Vr.pr.

’ 12.400,-. Tel. 045-221569
Te k. SUZUKI Jeep SJ 413
JXbwj. '87, speciale uitv. en
veel access. Gravenstr. 107
Kerkrade.

Talbot
Te k. Talbot SOLARA 1600
GL, bwj. '81, nw. banden,
APK gek., ’1.500,-. Tel.
045-453251.

Toyota
Te k. TOYOTA Hi-Ace Die-
sel bwj. '80, APK '90. Ro-
zenstr. 21 Heerlen.
Te k. TOYOTA Celica bwj.
'80, APK, i.g.st., vr.pr.
’3.250,-. Tel. 045-310582.
Te k. Toyota LAND-
CRUISER, "bwj. '80, i.g.st.
Tel. 09-32.11. 613332. "

Toyota luxe BUS, F-model,
7-pers., vaste middentafel,
tel. 04490-25087.
Toyota TERCEL 1.3 nw.
mod., ’4.750,-, APK bwj.
1983, 045-740915.
Te k. Toyota COROLLA
coupé, bwj. '82 en APK;
Toyota Corolla bwj. '79, APK
Kruisstr. 42, Broeksittard.
Toyota CARINA 1,6bwj. okt.
'84, kl. rood, 4 drs., vr.pr. ,
’ 7.750,-. Tel. 04407-1852
Te k. TOYOTA Celica 2 ltr.
KT, bwj. '82 model '83,
.88.000 km., roodmet., zeer
mooie auto. Tel. 045-
-,229729, na 17.00 uur.
Te k. Toyota COROLLA 1.3
liftback, DX, bwj. '80, APK
tot 2-'9O, Iste eigen, i.z.g^t.
vr pr. ’2.750,-. 04454-2092

Triumph
Te k. TRIUMPH Dolomite
1850 HL, APK 4-'9O, hoog-
ste bieder, mr. mog. in goe-
de staat. 045-214053.
<———————————————.

Volkswagen
VW GOLF 1,3 de luxe, m.'B2
met APK, z. mooi, ’ 4.950,-.
Tel. 045-454087.
Te k. VW GOLF D, bwj. '78,
APK. Vr.pr. ’2.000,-. Tot 12
uur. De Vossekuil 385 Hrl.
Te k. GOLF GTI, amerik. .
uitv., antrac. grijs, verlaagd
uitgeb., 15 inch velgen, etc,
Tel. 045-253901.
Te koop VW-GOLF 1,6, bwj.
'86, 5-drs., km.st. 46.000,
grote beurt weg. omst. Vr.pr.

’ 15.500,-. 04490-22693.
GOLF autom., bwj.'77, pr.
’1.500,-. Mgr. Nolensstr.
53, Hoensbroek
Te koop GOLF GTI Ij6V,
bwj. 7-'B6, 1e eig. Tel. 045-
-220630.
Te k. VW JETTA diesel bwj.
'86, ’ 15.000,-. VW Jetta CL
bwj.'B3, ’ 7.500,-. Tel.
04405-2772. Remigiusstr.
20, Klimmen.
'82 VW GOLF m. grijs ken-
teken, 800 kg., ’ 102,- weg.
belast, ’ 4.450,-. 04492-
-5376.
Te k. 7 X 15 MSW sportv.
met 195 X 50 banden voor
VW; 2 banden 155X13. Tel.
04490- 14614.
UNIEK te k. Golf D, bwj. '82,
in perf. st., verlaagd, sport-
velg., alarm, sunr., nieuwe
motor, 30.000 km., trekh.,
verstralers etc. Vaste pr.

’ 9.250,- Tel. 043-254432.
Te k. VW PORSCHE 914
Targa, bwj. '71. APK juli '90,
Kennedystr. 33, H'broek.
GOLF 16 S, '78, APK 08-'9O
vr.pr. ’1.450,-. Inl. na 16
uur. Papperjans 37, Heer-
len. 045-222897
VWGOLF 1300 C, bwj. '85,
i.z.g.st. ’ 9.950,-. 04490-
-23830.
SCIROCCO 1600 GT, s-
gang, Im.velgen, enz.

’ 9.950,-. 04490-26923.
VW GOLF 1100, bwj. '77,

’ 1.550,-100%, 4 velgen m.
banden voor BMW 5 serie
’200,-. Tel. 045-251485.
Te koop GOLF diesel bwj
'79, APK tot '90, in st. van
nw. Tel. 045-228283.
Polo Shopper, 9-'B7; Golf
diesel, schuifd. '84. AUTO-
SPORT 045-725507.
VW GOLF type'B7, luxe uitv
loodvrij, rood, als nw..
’14.750,-, inruil mogelijk.
Lucar Kerkrade. Tel. 045-
-456963.

_^

GOLF 1600 cc, bwj. '86, i.z.
g.st., vr.pr. ’15.750,-. Tel.
045-211284.
GOLF GLi cabriolet, kl. wit,
concoursconditie ’ 18.500,-
Alleen ser. gegadigden.
045-750331
Te k. VW POLO, bwj. '77,
APK sept. '90. Pr. n.o.t.k.
Tel. 04454-4914.
Te k. VW GOLF 1100 bwj.nov. '79, nwe. banden,
sportstuur, radio-cass., pas
grote beurt gehad, vaste pr.

’ 2.750,-. Hovenweiden 8
Landgraaf.
GOLF 1.6 GLS, bwj. '77,
APK 8-'9O, gar. op motor.

’ 1.250,-. Autobedr. W.
Schoffelen, 04404-1317.

Te k. VW GOLF, bwj. '81,
grijs met., i.z.g.st., APK. Tel.
045-418845.
VW GOLF bwj. '78 i.z.g.st.,
APK 7-'9O ’1.500,-. Tel.
045-218296.
VW GOLF 1.3L, 5-drs., '82,
stereo, zeldz. mooi. Hamer-
str. 39, Heerlen.
Te koop GOLF Diesel, bwj.
'79, i.z.g.st. Te bevr. Broek-
straat 27, Schinveld. Tel.
045-250603.
VW JETTA 1.3 bwj. '80,
APK 11-'9O, pr. ’3.500,-,
tel. 045-325606.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. GOLF D bwj. '8&1extra's, 04498-53498^
VW GOLF 1.6 LS, auto"
m. '80, z. mooi, '’ 3.450,-, tel. 045-45408
Tek. VW KEVER 1302,1
'72 m. schuifdak. Geh.
geknapt, APK 9-90, *f 3.750,-, Schutterstr.
Brunssum. Tel. 045-2J;
Te k. VW GOLF, bwj. '7j
pr. ’1.100,-. Pater VI
senstr. 7, Hoensbroek^
GOLF diesel m. '87, 5-*
nw.st., pr. ’ 15.950,-- '045-752215. ,
Te k. GOLF GTS, wit,fder uitgeb. bwj. '83. Val»
burgerweg 44 Voerend^

Volvo._

DAF 46, 1e eig., aut., nwe.
kplg., ’1.150,-. Autobedr.
W. Schoffelen, 04404-1317.
VOLVO 340 DL, 5-drs.,
1984, ’ 8.950,-. Volvo Klyn,
De Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
Te koop VOLVO Amazone,
verzonken plaatwerk, uniek
goede cond., 1e lak,
’6.950,- bwj. '70. Garage
Schaepkens, Klimmender-
str. 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
Te k. VOLVO 244 DL 1975
met LPG, tel. 04498-52050.
Te k. VOLVO 343 L, autom.,
APK 09-'9O, bwj.'7B, i.z.g.st.
trekh., vr.pr. ’950,-. Tel.
04754-86345
Te koop VOLVO 340 DL bwj
eind '82, nw. type, APK, vr.
pr. ’3.750,- Boudewijneik
49, Kerkrade.
Te k. VOLVO 245 GLT sta-
tion, '83, centr. vergr., elec.
overdrive, get. glas, trekh., t.
e.a.b. Tel. 043-436354.
VOLVO -340 automaat,
1983, ’6.950,-. Volvo Klyn,
De Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055
VOLVO 340, 5-drs.,
automaat, 1987, met veel
extra's, ’18.950,-. Volvo
Klyn, De Koumen 7, Hoens-
broek. 045-220055.
DIESEL Volvo 340 GL, se-
dan, bwj. '84, nw. banden,
-adio,’ 8.000,-. 045-753053

VOLVO 66 DL, bwj.
APK 2-'9O, i.g.st., \’1.100,-. Tel. 04490-5
Inr. oudere motor mogg!
VOLVO 343 1.4, bwj.*
APK, als nw. ’ 4.450,-! I
045-453572. ,
Volvo 240 DL, rood, 9
glas, 5-bak, als nw., 18'
M'B6. Auto Limburg, ?
04490-38474. ,
Te koop VOLVO 240
bwj. '84, LPG, ww.gl*
hoofdsteunen, Im.velg*
bak, zilvermet., 130.000
Te bevr. Wilhelmmali
Echt, zaterdag na 13.Q0
Te k. VOLVO 343, btfj-
APK, pr.n.o.t.k., spor"
ATS 14 inch, renaultvetë
inch. 045-456823. __.
Te koop Volvo AMAZ^bwj. '65, pr.n.o.t.k. Tel'
326319.
VOLVO 364 GLE, bW
juli '86, veel ace. en N
pr. ’ 18.500,-04498-53!
VOLVO 340 Winner, &
1e lak, bwj '83, nw. m"
zeer mooi, 83.000 km-
’5.150,-. Tel. 043-432?
Te k. VOLVO 340 DL, _
maat, 3-drs., wit, bwj. &
59.000 km., ’9.750,-
-04490-14289. „
Te k. goed onderh. $
cietkl. VOLVO 340 DL
'83 met LPG-i"s
Emmastr. 9 Schinveld.

—^ "Diversen

Geulhal Valkenburg

250 gebruikte auto's
Vandaag en morgen van 10.00 tot 18.00 uuf>

Mazda Driessen Beek
Maastrichterlaan 26

Nieuwe Mazda 32>
In verband met introductie nieuwe 323 serie zijn vvü

donderdag 28, vrijdag 29, zaterdag 30 septernb*
tot 21.30 uur geopend. Koffie en drankje staat j<|jÜ

Jurgen Autocentrum
De Nissan sportwagen dealef

voor Limburg
Porsche 911 SC 3.0 lederen bekl. groenmet <VWGolf GTI rood
Nissan Silvia 1.8Turbo zwart
Nissan300 ZX autom. rood ,
Nissan300 ZX lederen bekl. zilv.met <
Citroen BK GTI 16Vrood ABS, dcc

Langheckweg 32-40, Kerkrade. Tel. 045-45253
Fiat Klankstad

Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Uno 45 '83 t/m '88; 0 ü̂Silver '86; Uno Diesel '84; Ritmo '84 t/m '86; Fiat?
105TC '82; Fiat 127 1050 '85, '86; Opel Ascona 1600'
drs. Hatchback '81; Opel Corsa TR '84; Opel Kade"
Hatchback '86; Opel Kadett 1200 '82^Renault 9 G\Renault 11 TXE '85; R5TL '81; Skoda 120 LS '86;;
345 DLS '82; Panda 1000 S '87; Visa 11 '85; Lada 1fStationcar '83; Ford Escort 3-drs. '85; Seat Ibiza 1.2 1* 'Diverse goedkope inruilers in voorraad. .'

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-4139
* Streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garan<j-

* 9.maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voorv
van max. 4 jaar * 14 dagen omruilgarantie. I

nnGebruikteWagens
UUPIusSysteem

OBOVAG GARANTIE
i

Voor Piccolo's zie verder pagina 8 *

NEEM GEEN RISICO, MAAR KOOP N*} j
'NTOP OCCASION. UWRENAULT-DEA^HEEFT ZÉ IN ALLE MERKENEN TYP*-' |

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

FINANCIEREN TEGEN 0% RENTE*-

I RENAULT TOP]
OCCASION
12 MAANDEN GARANTIE

TN HEEL EUROPA. (
DEZE AKTIE LOOPT T/M 31 OKTOBER 1989. FINANCIË^
OP BASIS VAN HUURKOOP VIARENAULT FINANCIER"^



Denazifincatie
t bussen gaan er na de oorlog

dat de zones uiteindelijk
J:r tot één land zullen worden
J^ngevoegd. Om dat te berei-
.l> Voeren de Sovjets deeerste ja-
i een tamelijk gematigd be-
rd- Natuurlijk worden er op
«I* schaal mensenrechten ge-
iden, nazi's zonder vorm van
l^es opgehangen en honderden
iö 'eken ontmanteld, maar er

dt ook een serieuzedenazifica-
doorgevoerd. De rechtelijke

jht wordt gezuiverd, tweeder-en de 40.000 leerkrachten
iijljt een beroepsverbod en dui-
«rjf:.eri ex-nationaal-socialisten
jden met harde hand heropge-
Itw Het levert de 'zone', zoals de
"o*j smalend in het Westen
liL^t genoemd, flink wat moreel

op bij vele anti-fascisten.
L'e drie westelijke zones is van
Kj n2u,ivering vrijwel geen sprake.
ka iedereen mag blijven zitten
Tod men zit« opdat het land snel
i$Jev ormd kan worden tot een
«0,. taüstisch bolwerk tegen het
Hakkende rode gevaar. Stalin
«Vn eerste instantie echter hele-
«wl geen Duitse vazalstaat. Hij
!iLs* aan zyn westgrens een so-
'«ij, democratisch, desnoodsraal, herenigd Duitsland.

besten is de oudeKonrad
*SiK Uer'voor wie achter de Elbe

ri«ië DeBint' uitsluitend bezig
1$ de integratie van de geallieer-W°nes in het Westen. Erich Ho-
«\,.er: „Toen de imperialistische
\u rn en e monopolistische
't) gisten moesten inzien, dat

6volutionaire hervorming bij
Sri ondanks alle problemen,
W^gang boekte, werd hen
W dat een verenigd, impe-
"tolh ch Duitsland niet meer
:jj JJaar was. Daarom handelden
«*th°rens het principe: 'Liever
«et L,a{ve Duitsland helemaal, dannele Duitsland half."

Aanbod
it) betnber 1949 is het dan zo ver:
&v 6 °ndsrepubliek wordt in het«oü geroepen, in oktober volgt
V*tICftting van deDDR-Van de

eefde democratie in het
«O w 1is dan al weinig overgeble-
iajL^et is de communistische So-

Y'sche Eenheidspartij Duits-
\ k die bijna alle touwtjes
i« *nden krijgt. Walter Ulbricht,
«W°.6 stalinistischer is dan de
tsjjUge heerser in het Kremlin,
tg fnet Pruisische discipline
«j-jOP zaken. Maar Stalin blijft
ij in l^e kaart spelen. Zo brengt
?ifl h.et Westen in vertegen-en met zijn aanbod van hereni-
")sv' vpje verkiezingen, een vre-
Cr*ag, aftocht van alle
!Ser troePen, een eigen Duits

" maar «een neutrale status.

dG merikanen zyn om militaire
n "en tegen, de Fransen heb-

economische argumenten en

de eerste bondskanselierKonrad
Adenauer stelt dat neutralisering
de ondergang betekent. Hij wil
pas praten als het Westen sterker
is dan de Sovjetunie.

Nog steeds wordt er in West-
Duitsland gestreden over devraag
of men hier een historische kans
voorbij heeft laten gaan. Hoewel
het voorstel op deze wijze niet
meer op tafel is gekomen, komen
Moskou en Oost-Berlijn met de re-
gelmaat van de klok met andere
plannen. Uiteindelijk biedt Ul-
bricht in 1956-1957 zelfs een fede-
ratie of confederatie aan.

Pas in 1974, onder de tot partijlei-
der opgeklommen Erich Honec-
ker, is het afgelopen mét het ge-
flirt. In de nieuwe Grondwet komt
te staan dat de DDR een 'socialis-
tische arbeiders-en boerenstaat' is
en dat deze staat een 'onafscheide-

lijk bestanddeel van de socialisti-
sche maatschappij' vormt.

Opstand
Economisch wil het na 1949 niet
zo best lukken in de leeggeroofde
DDR. Met harde hand probeert
Ulbricht boeren en middenstan-
ders tot communisten om te vor-
men. Hij kort hun rantsoenen,
schroeft de produktienormen op
en terroriseert de protestantse
kerk. Volgens zijn dogmatische
opvattingen vormen deze drie
groepen de doodsvijandenvan het
communisme. De reactie blijft
niet uit. Het volk begint te morren.
Op 17 juni 1953 breekt er een
volksopstand uit. In Berlijn en in
een aantal andere steden leggen
bouwvakkers het werk neer. Dui-
zenden burgers sluiten zich aan.
Meer loon, vrije verkiezingen, op-

heffing van de gehate volkspolitie,
de VOPO, amneistie voor politiek
vervolgden, zijn de voornaamste
eisen.

Op de Brandenburger Poort
wordt de rode vlag neergehaald en
hijsen de woedende arbeiders de
vlaggen van Berlijn en Duitsland.
Duidend op Ulbrichts baard, buik
en bril, scandeert de massa 'Spitz-
bard, Bauch und Brille sind nicht
Volkes Wille. De Russen slaan de
opstand neer met tanks, pantser-
wagens en geweren. Er vallen
tientallen doden en duizenden
mensen belanden in de gevange-
nis.

De Oostduitse communisten doen
echter water bij de wijn. De prij-
zen voor levensmiddelen gaan
omlaag,' de normverhoging wordt
teruggedraaid, er komt een rege-
lingmet de kerk en de partij wordt
drastisch gezuiverd. Maar de door
iedereen verwachte val van Ul-
bricht blijft uit. Sterker nog, hij
komt vaster in het zadel te zitten
dan ooit.

Achteerstand
Het Kremlin ziet in dat verdere
ongeregeldheden alleen kunnen
worden voorkomen als de teugels
iets worden gevierd.r De Oostduit-
se herstelbetalingen aan Moskou
worden opgeschort en de Russen
bieden hulp aan bij de opbouw
van het land. Dat is nodig ook,
want deachterstand op de Bonds-
republiek, die vanaf het begin
heeft geprofiteerd van de Mars-
hallhulp, bedraagt zeker acht jaar.

Terwijl de economie langzaam be-
gint op te leven, wordt de macht
van de party, zoals dat in een goed
socialistisch land hoort, uitge-
breid over alle sectoren van het
dagelijks leven. In Moskou is in-
tussen de meer hervormingsge-
zinde Nikita Chroesjtsjov Stalin
opgevolgd. Aarzelende pogingen
van Oostduitse hervormers om
ook in eigen land een destalisering
op gang te brengen, worden door
Ulbricht in 1956 hardhandig de
kop ingedrukt. Tuchthuis of de
vlucht naar het kapitalisme.

Volksverhuizing
Nog altijd bestaan twijfels over de
levensvatbaarheid van de jonge
staat. Die worden niet in de laatste
plaats veroorzaakt door de open
verbinding met het Westen via
Berlijn. Met de verslechtering van
de relaties tussen beide blokken
vindt al vanaf 1949 via deze ge-
deelde stad een volksverhuizing
van Oost naar West plaats. De
DDR dreigt leeg te bloeden. Op
een bepaald moment zullen de
Russen hun zone op moeten ge-
ven of de massale vlucht onmoge-
lijk moeten maken. De DDR kan
Oost-Berlijn niet afsluiten voor de
eigen burgers. Daar aangekomen
hoeven ze alleen maar in de tram
naar het westelijk stadsdeel te
stappen. Per vliegtuig gaat het
dan verder naar West-Duitsland.
De machtbewuste Nikita
Chroesjtsjov stelt in 1958 bluffend
voor om van heel Berlijn een vrije,

ongebonden stad te maken. Maar
omdat dit het vertrek van de geal-
lieerden zou inhouden, weigeren
Washington, Parijs en Londen.
Het is het begin van de Berlijnse
crisis, die jaren zal duren en bij
miljoenen de vrees voor een nieu-
we oorlog wekt.

binnen/buitenland

Veertig jaar 'arbeiders- en boerenstaal op Duitse bodem

DDR is en blijft
een couveusekindje

*V ONN - Op 7 oktober

"^ is het 40 jaar geleden
j dat de Duitse Volks-r*"'^ raad in Berlijn werd

gedoopt in Volkskammer? het door de Russen bezet-
\ deel van het vroegere
.^tse Rijk werd uitgeroe-

tot 'Duitse Democrati-
p Republiek. De eersteCitaties voor het drieman-Sp Pieck, Grotewohl en
[bricht, dat de jonge staat
*jg leiden, kwamen van de
R nog almachtige Josef
f^in. Het was een noodop-
ssing en niemand gaf een
"t voor de overlevingskan-
F 1 van dit couveusekindje.

werd geboren als reactie
rde samenvoeging van deP* westelijke sectoren tot
f bondsrepubliek.

p
Jonge communist Erich Ho-

eker was er toen al by. In zijn
;obiografie 'Uit mijn leven' (ver-een in 1980), schryft hy: „De
phting van de DDR, noodza-
ak geworden door het imperia-

in het Westen, is een keer-
I t in de geschiedenis van Euro-
, voor het eerst is een Duitse

geschapen, waarvoor de weg
geëffend door het karakter en
.Wetmatigheden van de over-
?.B yan het kapitalisme naar het
.'alisme. Een zware nederlaag
r het wereldimperialisme."

," ls een zware bevalling. Vierl nadat op 30 april 1945 een
/ Russische soldaten op het
Jjyan deresten van de Rijksdag
}net hysen van een reusachtige
h:? ylag> de ondergang van nazi-
'tsland hebben bezegeld, is de
ermijdelijk geworden deling

JDuitsland ook staatsrechtelijk
j..*Bit. Vlak voor de onvoorwaar-Jjlke capitulatie van de nazi's,
y*en de zegevierende machten
/( alta het ryk al opgedeeld inr Porties.

" De volksopstand
in de DDR van
17 juni 1953
wordt
neergeslagen
doorRussische
tanks; er vallen
tientallen doden
duizenden
mensen
belanden in de
gevangenis.

Muur
Zo ver komt het niet, maar er ge-
beurt wel iets anders. In de nacht
van 12 op 13 augustus 1961 gaat
om twaalf uur bij duizenden Vo-
po's en Oostduitse partijleden de
telefoon: alarm. Een reusachtig ra-
derwerk komt in beweging. De
kameraden rukken met betonnen
palen, pantserwagens, scheppen
en geweren naar de grens in Ber-
lijn. Onder dekking van Sovjet-
russische troepen wordt de Duitse
deling met prikkeldraad bezegeld.
Coördinator van de actie is de in-
middels tot tweede man gepromo-
veerde Erich Honecker.

Een paar dagen later verklaart Ni-
kita Chroesjtsjov in een vertrou-
welijk gesprek met de toenmalige
Westduitse ambassadeur in Mos-
kou, dat hij de Muur een 'afschu-
welijke zaak vindt. En dat deze
dodelijke grens in de toekomst
weer dient te verdwijnen. „Maar
wat moest ik? Meer dan 300.000
mensen, en wel de best opgelei-
den, verlieten alleen al in juli 1961
de DDR. Het is niet moeilijk om
uit te rekenen, wanneer de Oost-
duitse economie in elkaar zou zyn
gestort." ,
Chroesjtsjov zegt dat hij moest
kiezen tussen een luchtblokkade,
die mogelyk een gewapend con-
flict met de VS zou opleveren, of
de Muur. „Toen was de keus niet
moeilijk."

'Provocateurs'
Aan de bouw gaat een keiharde
campagne tegen het Westen voor-
af. De Oostduitse kranten staan
bol van gefingeerde grensinciden-
ten, van oorlogszuchtige taal in
Westduitse kranten en alarmoefe-
ningen van de NAVO. Honecker
suggereert in zijn memoires dat de
hardliners in Bonn op het punt
stonden de DDR met wapenge-
weld te vernietigen. En net als bij
de nu plaatsvindende exodus via
Hongarije, heeft hij het in 1961
over een 'misdadige hetze' tegen
zijn land, over 'mensenhandelaars
die Oostduitse werknemers ronse-
len' en over 'provocateurs die de
DDR ondermijnen.

In zijn memoires schrijft hij:
„Konden wij met de handen in
onze schoot blijven zitten? Na-
tuurlijk niet." „De draagwijdte
van de 13e augustus heeft menig-
een pas jaren later begrepen en
deze geldt tot de dag van vandaag:
pogingen om de arbeiders- en boe-
renstaat te liquideren, zijn tot mis-
lukken gedoemd. Door de anti-
fascistische beschermingsmuur is
het klimaat voor vrede en ont-
spanning in Europa verbeterd."

Akkoord
Hoe men ook over deMuur denkt,
een feit is dat de economie in de
DDR na de bouw sneller groeit
dan ooit. Maar er is meer aan de
hand. Voor West-Duitsland bete-
kent de Muur het einde van de
hoop op een snelle hereniging. De
SPD-strateeg Egon Bahr ontwik-
kelt zijn politiek van 'verandering
door toenadering' om de gevolgen
van de deling voor de Duiters aan
beide zijden dragelijker te maken.
Hij legt de basis voor de DDR-po-
litiek, die Willy Brandt zal voeren
en die uiteindelijk in 1972 wordt
bezegeld met een akkoord. Aan
Oostduitse zijde tekent de nieuwe
partijleider Erich Honecker, die
Walter Ulbricht dan toch eindelijk
heeft weggepromoveerd als ere-
voorzitter.

Het is een bitte pil voor de oude
stalinist, die daarna ook nog moet
mee maken hoe zijn pupil zijn le-
venswerk vernielt. De verzamelde
werken van Ulbricht worden uit
alle scholen en bibliotheken ver-
wijderd, de tientallen gebouwen
die zijn naam dragen, krijgen een
'fatsoenlijke' socialistische naam.
Honecker verwerft zelfs een rede-
lijke populariteit als hij voorrang
geeft aan de produktie van con-
sumptiegoederen. Hij moet wel,
want zijn onderdanen kijken alle-
maal naar het Westen en stellen
met eigen tv-ogen vast dat de
kloof tussen Oost-" en West-Duits-
land steeds groter wordt.

'Iloiiuie'
Door harder werken en gesmeerd
met Westduitse miljarden, begint
de DDR-econnomie op toeren te
komen. Van de 'Habe-nichts-repu-
bliek' ontwikkelt het land zich tot
het paradepaardje van het Oost-
blok. Op sportgebied een absolute
topper, voor.de meeste gezinnen
een eigen auto en een tv, de belof-
te van het regime dat in 2.000 elk
huis een eigen wc heeft, reisjes

naar de andere communistische
landen, waar de Oostmark tame-
lijk graag wordt ingewisseld. In-
ternationaal krijgt het land einde-
lijk ook aanzien buiten Mongolië,
Cuba en Roemenië. Met enige
trots stelt de bevolking vast dat
hun 'Honnie' een graag geziene
gast wordt op het wereldtoneel.
Het wordt misschien nog wel wat,
hopen de meesten aan het einde
van de jaren 70.

Alleen meedenken, mag het volk
niet. Al in 1977 zegt de, nu nog in
ambt zijnde, minister van staats-
veiligheid, Mielke over dissiden-
ten: „Wie van haat vervuld, de
hand tegen ons opheft, zal op
hardhandige wijze duidelijk wor-
den gemaaktwieer bh' ons de baas
is." Menigeen heeft het aan den lij-
ve ondervonden en likt nu nog in
het Westen de wonden.

Oude liedje
Het is in de DDR het oude liedje:
de partij heeft altijd gelijk en de
Politbureauleden, van wie de
meesten er al vanaf de oprichting
van de DDR bij zijn, weten van
geen wijken. Zelfgenoegzaam
wordt het bereikte verheerlijkt en
de kritiek onderdrukt. Als een van
de ouder wordendeheren eens be-
slopen wordt door twijfels over de
juistheid van de koers, dan richt
hij zijn blik op het Oosten, waarna
hij voldaan vast stelt dat de DDR
jarenvoor is.

Erich Honecker in zijn memoires:
„Er zijn gebeurtenissen in het le-
ven van een volk, waarvan de his-
torische groottemet het toenemen
van de jaren, steeds markanter
naar voren treedt. De oprichting
van de DDR hoort daar zonder
enige twijfel bij. Voor iedereen
moet het intussen wel een onom-
stotelijk gegeven zijn, dat de DDR
een politiek stabiele, socialisti-
sche staat is met een dynamisch
economisch systeem en modern
scholing, waarin wetenschap en
kunst gedijen. Een staat die de
rechten en vrijheden van zijn bur-
gers realiseert en beschermt."

Dat schreefhij bijna tien jaar gele-
denen met dezelfde arrogantie re-
geert de partij nu al 40 jaar tegen
de wil van de meerderheid van de
bevoking. Hervormingen in het
Oosten worden genegeerd onder
het motto: wat niet kan zijn, zal
niet zijn. Het regime durft zelfs
een prille discussie over de even-
tueel gemaakte eigen fouten niet
aan. De chef-ideoloog Reinhold
stelt dat de DDR op de weg naar
de hervorming eerst het socialis-
me zal verliezen en daardoor zijn
bestaansrecht.

'Nieuw Forum'
Maar debijna 17 miljoen Oostduit-
sers zijn sinds het fenomeen Gor-
batsjov steeds minder bereid deze
stalinistische bevoogding te ac-
cepteren. Een klein deel vlucht
naar het Westen, anderen leggen
het moede hoofd in de schoot,
maar een snel groeiend aantal wil
strijden voor hervormingen. Het
'Nieuw Forum' krijgt steeds meer
aanhangers, die geen kapitalisme
wensen, maar wel een socialisme
met een menselijk gezicht. Het
zijn mensen die willen dat er naar
hun grieven wordt geluisterd, die
zich groen ergeren aan de corrup-
tie, aan het wanbeleid en aan de
verspilling.

De angst om kleur te bekennen,
wordt met de dag kleiner. Het gist
in de DDR. Miljoenen hebben de
moed nog niet helemaal opgege-
ven en in Oost- Berlijn gaan elke
morgen vele hoofden richting par-
tijcentrale. Daar wappert sinds en-
kele dagen weer de groterode vlag
ten teken dat Erich Honecker op
zyn post is. „Als die vlag halfstok
hangt, dan gebeurt het mis-
schien," klinkt het.
Komt er een hervorming, blijft het
regime star of ontwikkelt de ople-
vende gedachte aan de 'Wiedérve-
reinigung' een eigen, niet meer te
controleren, dynamiek? Eén ding
staat vast: 40 jaar na de moeizame
geboortevan de DDR zijn de com-
munistische ouders druk bezig
hun geesteskind om zeep te hel-
pen.

hans hoogendijk
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Auto's

Diversen
Te koop

Afkomstig van Rijksinstantie
Busjes bestel- en vrachtauto's

Tegen lage prijzen.
BBC, Rijksweg 468, Bergen (Lb)

Tel. 08854-2312

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

dag
Autronic
04492-3888

off. PTT-hoofddealer.
Honda Civic 1.3 L '84;
Ford Fiesta 1.1 S '80;

Skoda 105 L '85;
Opel Ascona 1.9 '80.

Inruil mogelijk.
Grote beurt en APK ’ 240,-.

Bovag-autobedrijf
John Osojnik

Tripstr. 24 Eygelshoven.
Tel. 045-460734.

Autohuurkoop
v.a. ’ 375,- p.m. Direct

rijden voor iedereen. Geen
info bij bank of werkgever.
Alle Europese merken te
leveren, 25% aanbet., 6
dagen p.w. geopend.
Royal Rent

040-480055.

Gottgens Sittard
Haspelsestr. 20

Tel. 04490-16565
Renault R 9 TL '83 ’ 5.950,-
Skoda 120 L '87 ’6.950,-;
Suzuki Alto GL '88
’11.450,-; Volvo 340 GL
Sedan '84 ’11.950,-; Peu-
geot 205 KR '86 ’ 14.950,-;
Ford Escort 1.4 CL '87
’17.450,-; VW Golf '87

’ 18.950,-; Toyota Corrolla
'87 ’ 18.950,-; Peugeot 309
XR'B7 ’ 19.950,-

Uiteraard hebben wij een
ruime keuze in ons

eigen merk.a I___.
MERCEDES 230 Coupé,
autom., '80; Ford Fiesta 1.1
L, rood, dcc. '84; BMW 518
bruinmet. '83; mooie Opel
Kadett 12S HB, wit '83; Opel
Kadett stationc. '79-80;
Opel Ascona 19, LPG '81.
Bernhardstr. 12, Munsterge-
leen (ook zondags geopend)
Te k. VOLVO 66, bwj. '80, i.
z.g.st en APK; Opel Manta i.
z.g.st, lichtmet. velg. en
APK. Tel. 04499-4981.

1 Wij geven het meeste voor
Uw AUTO. U belt, wij komen

I 045-422610 ook 's avonds.
G.G. AUTO'S biedt aan;
Ford Escort 1.4 CL met
sportw. enz. enz. '87; Ford
Siërra 2.0 laser met LPG '86
Ford Escort laser metal.
blauw «94; Ford Escort sta-
tioncar '81; Ford Siërra 1.6
Laser '.34; Ford Siërra 2.3
CL diesel met nw. motor '83;
Honda Accord Sedan met
12 kleppen motor '85; Hon-
da Prelude 12 kleppen mo-

-1 tor '84; Honda Prelude '81;; Citroen BK 14 RE met extra: 's '84; Toyota Tercel auto-
maat in nieuw staat

' ’ 9.900,-; Toyota Celica KT
nw. model '84; Opel Kadett
diesel stationcar 5-drs. '85;
Opel Ascona 16 S'B3; Saab
900 GLE autom. zeer mooi
82; Nissan Cherry diesel als
nw. ’ 12.750,-; VW Golf s-
drs. ’ 7.000,-; Fiat 127 Spe-
cial in nw.st. 46.000 km.,
’6.900,-; Daihatsu Cuore
luxe stads-auto ’ 4.900,-;
Mitsubishi Galant '82; Ford
Granada 2.3 GL ’3.900,-.
Alle auto's in ons bedrijf

" voorzien van prijsinfo. Ga-
rantie-inruil-financiering-
onderhoud. Ook het adres
voor al uw auto-accessoires
te koop in onze shop. Tot
ziens! G.G. auto's en Shop,

1 Heerenweg 284-286, Heer-
len. (gr.weg Hrl.-Brs.).
RENAULT Fuego GTS, '81,

’ 4.950,-; Opel Ascona, '80,
’3.800,-; VW Golf, '79,
’3.900,-; Opel Kadett 12N,
'80, ’ 3.500,-; Honda Prelu-
de, '80, ’4.900,0; Honda
Civic automaat, '80,
’3.200,-; Honda Civic, '79,
5-drs., ’1.500,-. Oude
Landgraaf, tel. 045-311078.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Rocky Daihatsu
Soft-top diesel '88, 19.000
km; Porsche 924 Targa gr.
met., '81; Audi 80 CL Turbo
diesel '83; Alfa Sud Sprint
'81; Opel Kadett, 5 drs. t.'Bo;
Golf Diesel '79; Ford 1.6 '78;
BMW 320-6 autom. i.z.g.st.
'81; Opel Kadett 1200 S '83;
Renault Fuego TX 2 ltr. s-
bak '81; Mitsubishi Colt '79;
Mereedes 280 E typ 123 met
airco; Ford Capri 2.3 S '79;
2x VW Polo '79, i.z.g.st.; VW
Buggy Ruska Classic; Lada
Samara '87; Triumph acc-
laim HLS '83; Toyota Corolla
coupé '77; Audi 80 1e eig.
'80; Mereedes 250 LPG '78;
Kadett Combi 12 S LPG '80;
BMW 316 t.79; Manta GTE,
i.z.g.st voor liefhebber. In-
koop, verkoop, financiering.
Diverse inruilers. Akerstr. N.
52C, Hoensbroek. Tel. 045-

-i 224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
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 '78. Automobiel-
bedrijf J. DENNEMAN,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
tn- & export Ankiewicz vrgt.
m. spoed alle merken auto's
ook Oostblok, defect of
schade geen bezw. Cont.
geld (ook 's-avonds). 045-
-727742/723076 gratis afgeh.

Met spoed te koop gevraagd
betere auto's ook vracht en
bestel, schade en defect
geen bezwaar, hoogste prij-
zen, contant geld. LUCAR
Automobielen Kerkrade.
Tel. 045-456963.
KOOPJES te koop wegens
omstandigheden: Alle opties
in nieuw staat. Peugeot 305
GRD, bwj. '82 ’3.100,-; Ci-
troen GSA, bwj. '81
’1.650,-; Honda Prelude
bwj. '80 ’3.600,-; Talbot
Horizon 1.3 LS, zeer mooi
'84 ’4.600,-; Alfetta 2 ltr.
automaat '80 ’ 2.900,-;
Ford Fiesta '79, ’ 1.775,-;
Fiat Ritmo bwj. '84 ’ 4.500,-
Peugeot 305 GR '79
’1.750,-; Datsun Sunny
140 Y'79’ 1.100,-; Fiat 127
'79 ’ 800,-; Toyota 1000 '74
’600,-; Audi 80 LS '75

’ 1.175,-; Renault 4 GTL'7B
’1.100,-; Hyundai Pony '83
i.z.g.st. ’ 3.400,-. Dagelijks
geopendvan 10.00 tot 17.00
uur, zat. van 09.00 tot 16.00
uur. Alle auto's zijn APK ge-
keurd. Voor ml. 04766-1417
VOLVO 740 GLD, 1 eig.,
blauw, '85, ’18.000,-; Vol-
vo 240 DL, LPG, wit, '84,
’11.500,-; Volvo 760 GLE,
aut., 1 eig., groen, '82,
’13.750,-; Nissan Prairie
1,8 SGL, 1 eig. wit, '85,
’14.750,.-; Nissan Sunny,
combi, 1 eig., grijs, '85,

’ 9.500; Opel Senator 2.5 I,
aut., wit, m'Bs, ’ 14.750,-;
Opel Manta CC 2.0 S, grijs,
'81, ’6.250,-; BMW 520 I,
grijs, '82, ’8.750,-; BMW
518, blauw, '82, ’6.750,-;
BMW 315, wit, '83,
’7.750,-; Renault 5 turbo,
blauw, '85, ’ 9.500,-; Mazda
626 2.0 D, 1 eig., wit, '86,

’ 12.750,-; V.W. Polo C, wit,
a.nw., '82, ’6.500,-; Mer-
eedes 230 T combi, LPG,
blauw, '79, ’7.750,-; Ford
Sierra 2.0 GL, wit, dec.'B3,
’8.900,-; Skoda 105 L,
rood, 20.000 km, '85,
’4.000,-; Tel: 04492-3234.
OPEL Kadett 1.6 D combi,
'84, ’7.500,-; Volvo 340
Sedan, '84, ’ 7.500,-; Volvo
360 GIS, '82, ’5.250,-;
Volvo 340 GL, '82, ’ 4750,-;
Audi 100 GL SE, '82,

’ 5.500,-;Audi 100 GL SE,
'79, ’2.250,-; Opel Kadett,
'80, ’3.500,-; Ford Grana-
da combi, '80, ’3.000,-;
Nissan Bleubird combi, '82,
’2.500,-. Oirsbekerwég 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300,-/? 20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
MAZDA 626 2.0 diesel LX/
HB, 5-drs. wit bwj. 09-'B6 1e
eig. bijzonder mooi, pr.

’ 13.450,-; Renault 25 GTS
06-'B5, do.bl.met. nette auto
’13.750,-; Talbot Rangero
'83 groen ’9.850,-; VW
Golf L '78 ’1.500,-; BMW
1602 '75 orig. 65.000 km.
gave auto, ’3.500,-. Tel.
045-255784.
AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5261.
Biedt aan: Weekaanbieding:
Lada 2105 t.'B4, ’2.500,-;
Audi 200i t.'Bl, in nw.st.,
’7.900,-; Mitsubishi Sapor-
ro 2 L GL, t.'B2, ’ 6.500,-;
Honda Prelude t.'Bl, LPG,
’4.900,-; Pontiac Sunbird t
'81, ’5.900,-; Opel Ascona
1.6 S, 4 drs., t'B4 ’9.000,-;
BMW 320 it'B4, ’ 16.000,-;
Ford Escort RS 2000 '81,
geh. uitgeb. ’ 5.900,-. BMW
320 autom., sportv., uitgeb.
t.'7B, ’ 2.900,-. BMW 520 t.
'81, ’3.700,-; Ford Grana-
da diesel t.'B3, ’2.700,-;
Datsun Violet 5 bak, t.'B2,
’2.700,-. Mitsubishi Colt t.
'81, ’3.200,-. Opel kadett
station diesel t.'B4, ’ 7.500,-
Opel Kadett station 13 S, 5
drs., ’.4.900,-. Mini t.'.94,
’4.500,-; Mitsubishi Sapor-
ro t,.80, ’ 2.900,-; .Renault
5 autom., t.'B2, ’3.500,-;
Ford Taunus 1.6 L, LPG, t.
'81, ’2.200,-; Ford Grana-
da 2.3 GL t.'Bo, ’2.900,-.
Datsun Sunny t.'Bo

’ 2.600,-. Datsun Cherry
100 F2, t.'7B, ’900,-. Ca-
briolet Daihatsu Charade
bwj .'B5, ’7.000,-; Lada
Jeep bwj '79 uitg. ’ 3.500,-;
Toyota Corolla bwj.'79

’ 1.700,-. 2x Opel Ascona
16 N 19 S autom., '77, '78 v.
a. ’ 1.000,-; Audi 80 CL t '81
’3.900,-; BMW 520 t '80,
’3.200.-; Simca bestel '82,
’2.900,-; Opel Record 2.0
S, LPG t '82, ’ 4.500,-; Mit-
subishi 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,-;
Alfa Sud t'79, ’1.400,-;
Mazda 323 t'7B, ’1.200,-;
Fiat Ritmo t '80, ’ 1.600,-;
Toyota Celica '75, ’ 1.900,-;
Diverse goedkope 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.
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.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Ford Fiesta 1300 S '80; Dai-
hatsu Van Charade Diesel
'85; Alfa Sud 1300 S '79;
Ford Escort '78; Ford Tau-
nus 1600 Ghia '79; Audi 100
5 D '83; Mitsubishi Colt EL
'80. Kissel 42. Heerlen.

Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-'B7; Mazda 626 2.0
GLX HB '86; Mazda626 HB
1.6 GLX'B7; Mazda 626 HB
2.0 LX diesel '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX '84; Mazda
323 HB 1.3 LX '86; Mazda
323 HB 1.3 DX '83; Mazda
323 NB 1.7 GLX Diesel '88;
Mazda 323 NB 1.5 GLX '86;
Mazda 323 NB 1.3 LX '86;
Mazda 323 Sedan 1.3 DX 2x
'83; Opel Ascona 1.6 S '84;
Opel Kadett 1.6 S GT '86;
Opel Kadett 1.2 SM; BMW
318 automaat '81; Fiat Pan-
da 34 '84; Ford Escort 1600
L '84; Ford Sierra 2.0 Laser
'86; Nissan Blue Bird 2.0
'88; Opel Manta 2.0 S zeer
mooi '79 ’ 5.500,-. Goedko-
pe inruilauto's: Mitsubishi
Saporro aut. '78 ’1.750,-;
Opel Rekord '79 automaat
’2.750,-; Opel Ascona '79.
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-keu-
ringsstation.
Kadett 1600 GT '85; Kadett
1300 5-drs. '85; Corsa 1300
GLS '87; Mazda 1300 LX
'88; Ford Escort 1300 '86;
Toyota 1300 DX 3-drs. '85;
Toyota 1300 DX 4-drs. '87;
Mitsubishi Cordia 1600 GSL
'84; Ford Sierra 1800 Laser
5-drs. '86. Gar., financ.,
APK en inruil. Autobedrijf P.
VEENSTRA, Rotterdamstr.
98, Heerlen. Tel. 045-
-725806, na 18.00 uur
312059.
Ford Escort 55 Van 1300
bestel nw. type '87; Toyota
Starlet 1.3 S, vele extra's
'84; Opel Corsa 1.2 S luxus
62.000 km. '83 nw.st.; Dat-
sun/Nissan Sunny stationcar
1.7 diesel, 80.000 km '33;
Ford Escort 1300 Bravo, ve-
le extra's '82; Opel Kadett
1.2 N Hatchback '82; Mazda
626 hatchback 2.0 5-drs.
trekh. '83; Mitsubishi Lancer
1200 GL '82; Honda Civic de
Luxe 3 drs. '81; Opel Kadett
Coupe Berlinetta '78. Ga-
rantie, service, inruil. Auto-
bedrijf DORTANGS Altaar-
straat 2, Schinnen, tel.
04493-2211.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Tek. R4bwj. 1980,’ 950,-.
Opel KADETT combi 1979,

’ 2.500,-. Tel. 045-225977
SEAT-dealer A.C.H.,
Jeugdrubbenweg 20, 6431
DH, Hoensbroek. Tel. 045-
-222455 biedt te koop aan:
Ibiza 1.5 GLX '88; Ibiza 1.2
GL '87, '86, en '85; Malaga
1.5 SKI '89; Malaga 1.5 GL
'88 en '85; Ronda 1.7 Diesel
'87 en '85; Ronda 1.5 GLX
'85 en '84; Ronda 1.2 GL
'87, '85 en '84; Terra bestel
'88; Skoda 120 L '85; Ci-
troen Visa '85; Fiat Panda
'85 en '81; Audi 80 Turbo
diesel CC '85; Audi 100 '81;
Daihatsu Charade Diesel
VAN '85; Subaru 1600 sta-
tioncar '88 en '87; Austin
Mini '79; Fiat Ritmo Diesel
'80; BMW 520 '80; Fiat Uno
55 S '83; VW Kever 1302
'70; Seat Fura '85; Honda
Civic '85.
RENAULT 5 TL, bijna '82,
sportv., rood, enct. ’ 2.750,-
Nissan Laurel, aut., alle extr.
zilv.met, ’ 2.750,-. Beide
auto's 100%, APK. Schaes-
■bergerstr. 136 Terwinselen-
K'rade 045-426472.

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. Tel. 043-
-634978 of 06.52980787.
Seat Automobielbedrijf
PRIMAIR Sittard, Industrie-
str. 25, (Handelscentrum
Bergerweg). Tel. 04490-
-14364 biedt met garantie te
koop aan: Renault 21 GTS
'87; Seat Malaga 1.2 L mrt.
'88; Seat Ibiza 1.2 GL april
'87; Peugeot 305 SR jan.
'83, Citroen Visa okt. '85;
Fiat Uno 45 S mrt. '85; Fiat
Panda 34 aug. '85; BMW
320 april '80; Opel Kadett
'82; VW Golf diesel '80; Ci-
troen Visa '82; Mereedes
autom. 230 E nov. '81. Inr.
en Finan. mog. Donderdags
koopavond.
Te k. uit de liefhebbershoek:
TOYOTA Celica, kleur wit, i.
z.g.st. prijs ’3.750,-; Ford
Capri van 1e eigenaar i.z.g.
st. prijs ’ 1.750,-; Vauxhall
Firenza Coupé i.z.g.st. prijs

’ 4.950,-. Dag. geopend
van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Zat. van 9.00 tot 16.00 uur.
Alle auto's zijn APK ge-
keurd. Inl. 04766-1417.
Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS biedt te koop aan ca.
80 topoccasions. O.a. VW
Polo C zeer mooi '87
’12.950,-; VW Golf diesel
'87 ’16.900,-; VW Golf 1.6
CL '83 ’ 8.950,-; Ford Sier-
ra stationcar 5-drs. type '84
’12.950,-; Opel Corsa TR
'85 ’10.950,-; Opel Kadett
diesel '84 ’8.950,-; Opel
Manta GTI zeer mooi
’5.950,-; Renault 5 Luxe
'83 ’ 4.900,-; Renault 20 LS
5-drs, LPG '82 ’3.950,-
Volledige BOVAG-garantie,
goede service en vlotte fi-
nanciering. Vraag ook naar
de speciale meeneemprij-
zen. Klimmenderstr. 110,
Klimmen. Tel. 0-4405-2896.
Wetzels auto's MERCEDES
500 SEC '84; Mereedes 280
SL '82; Mereedes 190 D
nieuw type '89; Mereedes
190 aut. '87; Mereedes 230
aut. '86; Mereedes 230 E
aut. '85; Mereedes 300 E
aut. '85; Mereedes 500 SE
aut. '84; Mereedes 240 D
nieuw '79; Saab 9000 16V
Turbo '85; Porsche 911 ca-
briolet '83; Porsche 911 '80;
Porsche 944 '84; Porsche
928 aut. '80; BMW 320i'84;
BMW 323iturbo '85; BMW
316 '85; BMW 525iaut. '85;
BMW 524 TD '85; Renault
2500 turbo diesel '87; Golf
1.3 luxe'B6; Nissan 3 ltr. ZX
T-bar; Ford Escort 1.3 Bra-
vo '89; Ford Sierra 2.2 GL
aut. '83; Ford Sierra ghia
'87; Toyota Celica 1.6 '87;
Audi 100 Turbo diesel '87;
Opel Kadett 1.3 apart '88.
Industriestr. 35 Sittard. Tel.
04490-10655.
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 SR
blauwmet. '82; Kadett 13 S
5-drs. blauwmet. '81; Ford
Siërra KR 4i roodmetal. '83;
Siërra 1.8 laser 5-drs cham-
pagnemet. '86; Siërra 2.0
LPG 5-drs. blauwmet. '85;
Fiesta 1.1 rood, 11.000 km.
'88; Escort XR3i wit div. ex-
tra's '83; Fiesta 1.1 L,
groenmet. '81. Inr. gar. fi-
nanc. mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski, Kant-
straat 48 Übach o. Worms-
Landgraaf Tel. 045-326016
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
ROADSTAR vrgt. loop-,,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Sloop- en SCHADEAUTO'S
Oud ijzer en metalen. 045-
-272216/272516 s'avonds.

RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
SLOOPAUTO'S te koop ge-
vraagd. Wij betalen ’50,-
-tot ’ 10.000,-. 045-452483.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bedrijfswagens
Fiat Ducato, diesel 1.0, 6.5m3,11-'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.
Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.

TOYOTA Lite-Ace, dies. gr.
kent. '85, dubb. cab. Vr.pr

’ 8.500,- ex. 04405-2897.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Auto onderdelen en accessoires
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Te k. motor v. HONDA Civic.
goed, pr. ’350,-. Maas-
trichterstr. 155 Brunssum.
Te k. Honda MOTORBLOK
1600 cc en 5-bak bwj.'B3,
pr. ’ 350,-. Tel. 045-218507
Gerev. 3.0.E-MOTER mei
bak, Senator of Monza, vas-
te pr. ’1.950,-. Tel. 045-
-317396, na 17.00 uur.

Te koop KAMEI verbre-
dingsset met grill voor VW
Golf I, t.e.a.b. Tel. 045-
-443648. b.g.g. 442739.
Te k. 6 cyl. OPEL-motoi
type 2800 H; kabarateurs
evt. los te k.; motor en versn.
bak 2 CV. Tel. 04455-1733.
Gebr. onderdelen van GOLF
en Mini te koop. Tel. 045-
-444481.
Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -auto-onderd. 045-224123.

Motoren en scooters

Te k. HONDA C8650Z, bwj.
'80, pr. ’2.700,-. Tel. 045-
-412202 na 16.00 uur
Te k. YAMAHA XS 750 SE,
U.S. Custom, bwj. 6-'BO, i.z.
g.st. Tel. 04493-3923.
Te k. v. liefhebber HONDA
GLIIOO, bwj.'Bo, km.st.
49.600, compl. koffers, kuip
etc, ’ 8.700,-. 045-752878
Te k. BENELLI 500 cc 4 cil.
km.st. 15.000, bwj. '81, pr.
’2.150,-. 04451-2193 na
18.00 uur.

Te koop YAMAHA 350 RD/
LC, bwj. '80, vr.pr. ’ 2.500,-.
Tel. 04490-35759.
Te k. HONDA 750 F2, bwj.
'79, i.z.g.st. Pr. ’1.750,'-.
Tel. 045-229301.
Te koop YAMAHA XS 750 i.
pr.st. km.st. 34.000, pr.n.o.t.
k. Tel, ml. 04746-1944.
HONDA CBX 550, Fll bwj.
'82. Tel. 04451-2026.
Te k. SUZUKI GS 750, wer-
kelijk i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel.
045-440696.

TOYOTA GEEFT 3 |AAR GARANTIE VAN BUMPER TOT BUMPER.
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r MM Wm Ë m M II dealer vergoed. Een ge;
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m^ «^

m— ~^g_^^^ -^^___~ -^. -. aanschaf van 'n nieuwe auto een
complete'vanbumper tot bumper

W M I . I^^ garantie wenst, komt u vanzelt
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I m I Wilt u meer weten over de-
M ■ _é I A ze nieuwe 3-jarige garantie voof
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IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI 8.V., STEURWEG 8, 4941 VRRAAMSDONKSVEER. TEL 01621-85900.KIJK VOOR HET ADRES VAN UWTOYOTA-DEALER IN DE GOUDEN GIDS (RUBRIEK AUTODE/U-"
Te k. YAMAHA 550 XZ car-
dan i.z.g.st., bwj. '83, t.e.a.b.
H. Dunantstr. 399, Bruns-
sum-Noord.

Te k. BMW K 75 met extra
access., mr. R 65 of R 80 ST
mog. Tel. 045-444518.

(Brom)fletsen

Te k. Aprilia
bromfiets, bwj. juni '88, vr.pr.

’ 3.995,-. Tel 04490-20589/
18209. C. Beltjensln 48,

Sittard.
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.
Div. gebr. VESPA'S CIAO,
ook gebr. onderdelen, inruil
mogel. H. Kruisstr. 65, Gre-
venbicht. Tel. 04498-57844.
HONDA MT, '86, mcl. verz.,

’ 1350,-, 04492-1380.
Te koop VESPA Ciao, als
nieuw. Tel. 045-419260.
Tek. HONDA MT 5 met ver-
zekering tot 1 mei '90. Tel.
045-440234.
Te k. VESPA Ciao. Tel.
045-716509
Te koop PUCH Maxi met
sterw. en verz. ’500,-; he-
renfiets Ralleigh Routier

’ 200,-. Burg. Coonenlaan
19, Landgraaf. 045-319947.
SPARTAMET Snorfiets
’1.549,-. Geen aanbet., af-
lossing ’ 50,- p.mnd. Huub
Arets, Rdr. Hoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 211893
MOUNTAIN BIKES model
1990 v.a ’ 695,-. Geen aan-
bet. afl. ’4O,- p.mnd. Huub
Arets, Rdr. Hoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 211893
Te koop ZUNDAPP, Bern-
hardstr. 21, Puth-Schinnen.
Tel. 04493-2328.

Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’4O,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de. Tel. 045-211486.
Te k.. PUCH Maxi, i.z.g.st.
Tel. 04492-5502.
Te k. PUCH Maxi, bwj. '88
met sterw., vr.pr. ’ 750,-,
Uneskensplantsoen 9, Hrl.
Te koop witte meisjes (oma)
FIETS, 24" wielen, z.g.a.n.
Kaalheidersteenweg 203,
Kerkrade. 045-413281.
Te k. VESPA Ciao met ster-
wielen. Tel. 045-726216
RENFIETS Janssen, nw.pr.

’ 1.800,- voor spotprijs

’ 500,-, grote maat; dames-
brommer als nw. ’300,-.
Spoordijkstr. 78, Hoens-
broek. Tel. 045-214964.
Te k. ZUNDAPP KS 50, '84,
apart mooi, i.z.g.st. ’975,-.
Tel. 045-740006.
Te k. donkerblauwe VESPA
Ciao, z.g.a.n. bwj. '89. Tel.
04451-1724.
Te k. VESPA ciao en ver-
zek. I.z.g.st. Tel. 04490-
-79713.
HONDA MT 5, bwj. '84,

’ 1.250,-. Tel. 045-251485.
Te koop KREIDLER RMC, i.
z.g.st. met helm en verz. pr.
’1.100,-; Ralleigh Corsa
racefiets, gedeelt. afgemont.
met Campacola superrecord
pr. ’500,-. 045-255619.

Aanhangwagens
Te k. gesloten AAN-
HANGER met rolluiken.
Korenstr. 1 Heerlen. 045-
-719598, na 16.00 uur.
Te k. afsluitbare AAN-
HANGWAGEN prima voor
orkest. Olmenstr. 76, U.o.W.
Landgraaf.
Te koop AANHANGWAGEN
2.10x1.20x0.40, in nw.st.
Tel. 045-251304.

Zonwering
Te koop

rolluiken, zonneschermen,
kunststof ramen en deuren.

Tegen gunstige prijzen, bel voor gratis opmeten en
prijsopgave, 7 dagen per week.

Firma Dema 045-226002
b.g.g. 226055.

Vakantie en Rekreatie

Zeeland

Te huur boerenwoning
inger. voor vacantie gebr. tot 8 pers. Huisdier toegestaan.

Ligging Oostkapelle gem. Domburg, nog vrij na 14 oktober.
Inl. 01189-1990 b.g.g. 01189-1549 of 01189-1280.

Snel gebeld 1 week ZEE-
LAND 30/9 - 7/10 half geld
01189-2953.

Noord Holland
ST. MAARTENSZEE, bun-
galow, zwemparadijs. Wee-
kend va. ’225,-; 5 dagen
Herfst ’ 355,-. 02246-3109..

Wintersport
Gezellige SKI-VAKANTIE in
klein dorpje bij Kransjka Go-
ra (Joego.). Diverse moge-
lijkh. v.a. ’315,- p.w. Bel
Etruria Travels 043-619351.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

i

Vakantie en Rekreatie
Caravans/tenten/boten

De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij
EUROPCAR

reeds vanaf ’ 900,- per week.
Nu nog mogelijkhedenvoor het hoogseizoen..

Europcar-Collaris
Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

Camping en Recreatie 1989
Voor toppers:

Westfalia SSK-FB prijs ’ 375,-
Anti diefstalslot (keep-it) ’ 149,- voor SSK ’ 199,-

Porta Potti va. FB prijs ’ 125,-
Aqua Kern 1 ltr., FB ’ 11,75 maar 2 ltr. FB prijs ’ 18,95

Van Leveller FB prijs ’ 119,-
Cramer gasgrill FB prijs va. ’ 142,80
Flamma niveau set FB prijs ’ 52,50

enz. enz. 4001 artikelen, vraag naar onze FB catalogus
Fritz Berger Recreatie

Rijksweg 21, Kessel-Limburg. Tel. 04762-1465.
's-Maandags gesloten.

T.E. Caravans'9o
De eerste 90e zijn binnen.Tevens nog enkele 89e model-
len zoals: King 330, 340 HK en 390Tnu met groot voordeel
tevens Uw adres voor 4001 accessoires en voortenten.

Fritz Berger Import,
Rijksweg 21, Kessel. 04762-1465 's maandags gesloten.

Caravan Centrum Oranjezon
Oostkapelle gem. Domburg, Noordweg 54.

De zon die in Zeeland meer schijnt, ligt ook in uw bereik.
Wij kunnen u aanbieden: Div. type stacaravans van 7tot 11

mtr. m/z douche, nieuw en gebruikt.
Bij aankoop van een stacaravan kunnen wij event.

bemiddelen, voor een staanpl. aan de kust in Zeeland.
Folder op aanvraag. Bij bezoek even bellen s.v.p., Tel. 01189-1990 b.g.g. 01189-1549 of 01189-1280.

Chateau
en Homecar

caravans.
Nu ook ex- verhuurcaravans

in de verkoop. Ook steeds
inruilers in voorraad.

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079

Stacaravans
nieuwe en gebruikte

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-64579.

Frankia
Caravans topklasse uit
Duitsland, reeds v.a.
’12.680,-, ook gebruikte
caravans, ook informatie
Frankia kampeerauto's koop
en huur, huurpr. v.a ’ 850,-
-p.wk. Kom eens langs

Fritz Berger
Recreatie, Rijksweg 21,

Kessel-Limburg.
Tel. 04762-1465.

's-maandags gesloten.
Wegens koop huis aangeb.
Ford - Camper

4 pers. orig. opb., 110.000
km. tax.rapp. ’ 20.000,-
Brunssum 045-270229

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.

U kunt meteen
op vakantie

Kompleet ingerichte VW
Camperbus met hefdak

(1979). Aanbieding

’ 6.500,-.
Beckers-Sittard

Ook alle materialen voor de
camperbouwer.

Handelsstr. 24, Ind.terr.
Bergerweg Sittard.

Grote INTRODUCTIE show
André - Jamet vouwwagens
modellen 1990. Profiteer nu
van onze najaars aktie.
Dealer voor geheel Limburg.
Tentenhuis Hans Stassar,
Heisterberg 78, Hoensbroek
Tel. 045-224200.
Sijstermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR: VW Joker teh. va. ’ 725,- p.wk, 9 pers.
VW reisbus ’7OO,- p.wk.
045-212146/04492-3311.
CARAVANSTALLING vanaf

’ 175,- per jr. Bartels Cara-
vaning Hommerterweg 256,
Amstenrade. 04492-1870.
Te k. 5-pers CARAVAN
Bürstner Luxe met rondzit,
toilet 'en luxe voortent, m.
'84, i.z.g.st. geïnt. disselbak,
met veel extra's, vr.pr.
’11.000,-. 04490-17690.
Te k. TOURCAR. Home Car
422, bwj. '84, mcl. voortent,
veel acces, nw.pr. ’ 19000,-
Vr.pr. ’ 11.950,-Bezichtigen
alleen zaterd. Kromstr. 52,
Sittard. 04490-11353.
Caravan WINTERSTAL-
LING afgesl. terrein,

’ 135,-. Tel. 045-722563
Te k. 5-pers CARAVAN
Bürstner Club 420, bwj. '88,
mcl. voortent, als nw., vaste
pr. ’ 11.000,-. 043-615445.

ALPEN-KREUZER 1990
vouw-wagens in 5 modellen
met kleurcombinaties bruin-
beige-groen en grijs-oranje.
Nu met de bekende winter-
korting vanaf ’ 4.335,-.
Duurder hoeft niet....Voor-
deliger kan niet! Caravans
1990. Burstner-Hobby-
Knaus. Nog enkele overjari-
ge modellen met extra kor-
ting. Voortenten: Brand,
Gerjak, Isabella, Trio, Wal-
ker. Tevens onderhoud, re-
paratie, remmentest en
schade-regeling. Caravan-
Import Feijts, Hoofdstraat
84 Amstenrade 04492-1860
De Olde Caravan BV. Uw
dealer voor Wilk-Beyerland,
SPRINTER, Vitesse, Quartz
en Award tourcaravans.
Walker Sunny, Doublette. en
Olympique vouwwagens,
nog enkele verhuur en di-
verse gebruikte caravans en
vouwwagens. Voor onder-
delen, accessoires, service
en kwaliteit naar Langs de
Hey 7, md. park nrd. Sittard.
Tel. 04490-13634.
FIAT van Hooi bus 8.25 m.
inger. gestoft., APK-gek., pr.
n.o.t.k. Superkampeerauto.
Zr. Paladiaplnts. 28,
Meerssen.
WINTERTENT voor caravn,
diep 2.50 m, br. 3.00 m. Tel.
045-325663.
ADRIA 390 T, 3-4 pers. bwj.
'84, veel luxe o.a. toiletr.

’ 6950,-. 045-423750.
Te koop 4 pers. KNAUS
Monsun, 3.80 m, 10 jr. oud,
met voortent en luifel. I.z.g.
st., vr.pr. ’6.000,-. Tel.
045-412987.
Homecar en STACARA-
VANS, nieuw en gebruikt,
showmodellen 1989 nu met
interessante korting. Tev.
verhuur. Hovas t.o. Makro
Nuth. Tel. 045-243323.

Te koop STACARAVAfJslpk., wc, douche en ljj
hok, standpl. camping K,
Zütendaal. Tel. 043-479*:
JAARSTALLING (afg6'
ten) voor caravans, boWj
Nuth. Hovas te1.045-2fj;
Te koop VOORTENT .j
caravan, pim. 4 mtr.,
Verl. Wilhelminastr-
Hoensbroek. >
Binnenstalling voor "vans. Tel. 04492-1441^
Te koop KAMPEER^Merc. 407 D, 4-pers. r(
’29.500,-. Zaterdag _
14.00 u. Steinderwg 9j>
Te k. ALPENKREUZEP'
re bwj. '89, pr.n.o.t.k.
045-226192. >
Te k. hout. BOOT type[j
Sport, eigenbouw, voor'byist, I. 3,2 m. mcl. tra"*;
3 Pk hulpmotor type &\
de 15603 RB, compl-.

’ 750,-. Tel. 045-4616^
Te koop stalen Mo\
JACHT 9x3 mtr. «-z?
04490-34086, na 18.00/
Te k. BUNGALOWTENT
pers. ’350,-. Tel.
460924. /

België
« Te h. vakantiewoning 'j■ ARDENNEN ook wee%. tot 6 pers., ml. 04493-3^

Luxemburg;
;Prachtig gelegen VA^r
1TIEWONINGEN te h<1Wilwerwiltz / Luxemburêy
mat/m vrij tel. 045-410U'

.Te koop Burstner 0K
VAN, 3 k 4-pers. metJJ,tent, i.z.g.st. Verl. W^

t nastr. 9, Hoensbroek^y

iWat VERKOPEN?
teer via: 045-719966^

Duitsland >

Boppard aan de Rijn
KOMFORTHOTEL met

Eigen Vervoersdienst
10 m. van Rijn (Rheinallee); kmrs. m. Rijnpanor., d<fwc/balk.; lift, hotelb. en 2 rest., zeer goed. keU-S

spec.pr. v.a. 01-11-'B9: 1 wk. HP mcl. halen e. &"*'
v. deur tot deur. DM/pp 499,00; ook interess. v. groW.

bedr.; info en doe. in Nederl.: tel/fax: 045-3243<V|
Mooie rust. vak. won. heer-
lijke omgeving v. 2 pers.,
hond welkom. In Hillesheim/
EIFEL. Tel. 09-49.6593.
8167.
Bij ST. PETERS-ORD-
NING, mooie vak. won. 2
volw., 2 kind. landelijke omg.
DM. 50,- p.d. Tel. 09-49.
4862.457.
SYLT/Braderup, Landgast-
hof Weisses Kliff, bij golfpi.,
mooie kmr. do./wc, tel., TV,
overnachting m. uitgebreid
ontbijt. Tel. 09-49.4651.
43008.
Vak. won., 1-5 pers., in
"Ossiland", kuurplaats,
D-2949 Minsen/Nords. ge-
hele jaar, DM 60,- p.d. v.
part. Tel. 09-49.4426.215.

Pension LANDHAUS Lan-
ge, D-7272 Altensteig-Ber-
nack, tel. 09-49.7453.8522,
Station Nagold, rust. ligg. a.
bos, goed burgerlijke keu-
ken, kmr. m. do/wc. LO DM
27,- HP DM 38,- VP
DM 44,-.

Parel i.h. WIEDBACHI
mooi vak. huis, dr,lJWied, ideaal v. kind, (^t
ligg., dieren welkom- J09-49.2631.56262. A
Herfstvak. i.h. BEIÉH
WOUD, app. i. sportr|
Luftkurort Waldkirchen-]
4-5 pers. DM 480,-«fpers. DM 380,- 2 pe^
310,- p.week. Inf. v\2233.75929. A
Heikes FRIESENHOP-j
trekk. vak. won. v. 2-6 Vj
b.Esens-Bensersiel, fy
bad, sauna, sol. Tel.
4971.7860. __^j
2 kmr-hotel-app. TlM^DORFER Strand, %
tegen winterprijzen te
Tel. 09-49.40.53628«93>-
Optimale ontspann^
goedkoop Natuurpark öERSE-WOUD, comf. aöi
2-3 pers. St. E"9'
(900m), binnenbad.
09-49.9404.2891.

Voor Piccolo's j
zie verder pagina



economie

SER: samenwerking
scholen/bedrijven
verder uitbouwen

% HAAG- Samenwerking tussen scholen
J> bedrijven heeft voordelen voor beide. Er
? n echter nog zoveel knelpunten dat de

van de mbo-scholen en 65 procent van
f lbo-scholen, afgezien van stages van leer-

op geen enkele wijze contact heeft
?et bedrijven. Dat heeft voorzitter H.H. van
er Geest van een SER-projectgroep die een
Nlreiking voor sarhenwerking tussen
[■holen en bedrijven heeft geschreven, giste-
J^bij depresentatie in Den Haag gezegd. De
Nectgroep maakt onderdeel uit van de
fflimissie Ontwikkeling Bedrijven van de

% voordelen voor de school noemde hij het
J%envan een betere naam en imago en mo-
fhjke financiële steun vanuit de bedrijven,
'"or de docent de stimulerendewerking van

het lesgeven aan gemotiveerde volwassenen
(de ondernemers) en voor de leerling het krij-
gen van een beter op de praktijk afgestemde
opleiding. Daar staat voor het bedrijf het
voordeel van opleidingsmogelijkheden dicht
bü het bedrijf tegenover en op termijn een
betere afstemming van vraag en aanbod op
de regionale arbeidsmarkt.
Van der Geest adviseerde scholen en bedrij-
ven om eerst goed behoeften en mogelijkhe-
den op een rij te zetten en vooral op kleine

schaal te beginnen met activiteiten waar de
school goed in is. Met name bedrijven moe-
ten meer initiatieven nemen, omdat de sprei-
ding van scholen in een regio nu eenmaal
overzichtelijker is dan dievan bedrijven. Wat
inhoud en uitvoering van de samenwerking
betreft, moeten er volgens Van derGeest hel-
dere en duidelijke afspraken worden ge-
maakt over het leerplan, docentenstages,
contractactiviteiten, gastdocentschappen en
verhuur van gebouwen en machines. Het
leerplan is weliswaar een zaak van centraal
overleg tussen Onderwijs en socialepartners,
maar een regionale inkleuring is volgens Van
der Geest mogelijk. Overleg hierover moet
dan zoveel mogelijk worden ingepast in de
andere samenwerkingsvormen, zoals stages,
gastdocentschappen, contractactiviteiten en
uitwisseling van apparatuur en machines.

Vakbeweging bij voorbaat tegen

Banken willen werkop zaterdag in CAO
HECHT - Dc banken vin-
\A.m

pannen via

dat hun vestigingen ook
;aterdag open moeten. Dc

werkgevers in het bankwezen
willen het werken op zaterdag
in de nieuwe CAO vastleggen.
Dr J. Crijns, tweede voorzitter
van de Werkgeversvereniging
voor het Bankbedrijf, heeft dat
desgevraagd meegedeeld.
De huidige CAO voor de 100.000
werknemers in het bankbedrijf
loopt af op 1 april komend jaar. De
onderhandelingen tussen de werk-
gevers en de bonden over een nieu-

we overeenkomst beginnen kort na
de jaarwisseling. „Het werken op

'*n onze redactie economie
zaterdag wordt daarbij voor ons één
van de belangrijkste onderwerpen",
aldus Crijns. Hij vindt het openstel-
len van banken op zaterdag van be-
lang om zo goed mogelijk op de
wensen van de cliënten te kunnen
inspelen.
De vakbeweging is tegen het op gro-
te schaal gaan gebruiken van de za-
terdag als extra werkdag. Woord-
voerders van bonden noemen dit
'het prijsgeven van onze belangrijk-
ste verworvenheid' en 'een te grote
aantastingvan het niveau van de ar-
beidsvoorwaarden.

CAO-akkoorden neubelindustrie
JECHT -In de meubelindustrieJ*o werknemers) is een princi-
i^oord bereikt over een nieuwe
j?le loopt van 1 april 1989 tot 1
11990. Dat gebeurde na een ma-
tjl-zitting van de onderhande-
ld die duurde van negen uur

k erdagochtend tot tegen halfNidag.
j^derhandelaars zijn volgens
"Urder P- Onderdyk van de
J" «n Bouwbond CNV een blij-
kt loonsverhoging overeenge-
?l van 2 procent.Per 31 decem-

t*°mt daar nog 1 procent bij.
M een deel van de huidige toe-
51 op de lonen, gemiddeld 1,25
i nt. in de lonen worden ver-
fjevan belang voor uitkeringen
I P de hoogte van het vaste loon
ïe°aseerd).

toer is afgesproken dat er een
(,'^gsfonds in het leven wordtwPen voor alle werknemers die
psen willen volgen. Daar wor-
L°°k honderd werkervarings-
(L?etl in ondergebracht voor
L'°zen die bijgeschoold moeten
I Met het oog op het tekort
aklieden in de meubelsector

b^ jongeren die de vakoplei-
r v°lgen wat beter beloond.

it^e arbeidsomstandigheden,
l( ae bonden een zeer belangrijk
j'?seen aantal afspraken vastge-
Jn een protocol. Tenslotte is
Ingekomen dat de WAO-uit-H 8 m het derdeenvierdejaar tot
u°cent van het nettoloon wordtTOvuld.

beurs-Overicht

DSMlager
- De Amster-

-6 e^e°tenbeurs moest gis-n een stapje terug doen. Bij
lltt Wat verdeeld totaalbeeld
&w de algemene stemmingsin-

punt tot 195,2- Na een aar"
'$m begin in de ochtenduren
*Wtocn noS een omzet in aan-n gehaald van f 909,5 mil-
| j°P de obligatiemarkt zak-e. belangrijkste staatslenin-
ür, fLeen totale obligatie-omzet

b53 miljoenrond 0,15 punt.
I diil»ï belangrijkste aandelen
itgjfT SM in de richting van de
1? in oers van f12- Hoewel
r«W Schrijving op de tweede
*M u Weer zwaar is overte-
?U<}e on de koers geen stand
V n- Na een wat hogere ope-
«V« QP f 127,20 zakte de prijs.et Limburgse chemie-aan-\ m}01 een slot van f l 25'20-
-"^a -f 0 moest behoorlijk inle-
-W' Hier ging f2,30 van dev afop f 139,50.
Rl"Ü gelijk veel handel ging»cest

n NMB, die de lijst van
verhandelde fondsen aan-

\«v4rte- De koers ging tweehiij^es omhoog naar f270,50.
'*M ' waarin eveneens druk
6f 0^ehandeld, sloot f 0,40 ho-
\*i f 48,10. Koninklijke Olie
143 qn «40 lager verhandeld op
"\'aau en KLM zag zich f0,90
Ha* op f51«30. Hoogovens
"%£, drie dubbeltjes hoger ten °P f95,70.

"Sai """ ouglas, de vorige dag
"ti t m trek, trof f 1,50 verder

** V iil23' In **e 'okale sector!,20 1? er Stevin in trek, die
>*,} noger sloot op f67. Zeer
"db"erden de halfjaarcijfers
S^dp^i ontvangen. Dit bouw-«o p noteerde fl5 hoger op
Vfa "jns Maas was eveneens
■*ot en verliet de markti n°ger op f90,40.

Pan Am bestelt
mogelijk honderd

Fokker 100's

AMSTERDAM - De
Amerikaanse lucht-
vaartmaatschappij
Pan Am praat met
Fokker over de leve-
ring van mogelijk
honderd Fokker
100's. De maatschap-
pij wil volgende
week een eerste or-
der vóór 27 toestel-
len bekend maken.
Deze vliegtuigen zul-
len van het lerse lea-
sebedrijf GPA Fok-,
ker 100 Ltd. worden
gehuurd.
De Amerikanen wil-
len nog een optie ne-
men op 73 toestellen.
Deze zullen vermoe-
delijk op een later
tijdstip rechtstreeks
van Fokker worden
betrokken. Fokker
onderhandelt met
Pan Am over de
voorwaarden van

een dergelijk con-
tract. De vliegtuig-bouwerwil in dit sta-dium geen commen-
taar geven op de on-derhandelingen
Fokker geeft in prin-
cipe niet meer optiesdan vaste orders.
Pan Am zal dus met
een flinke aanbeta-
ling op tafel moeten
komen. Bovendienwil Fokker er eerst
zeker van zijn dat
Pan Am de 73 posi-
ties inderdaad af-
neemt. De resultaten
van Pan Am over de
laatste tien jaar zijn

bedroevend. De
maatschappij leed
een verlies van een
miljard dollar.
Volgende week
komt Pan Am's top-
man Thomas G.
Plaskett zo goed als
zeker naar Amster-
dam. De Amerika-
nen willen de eerste
order voor 27 Fokker
100's tegelijk in Am-
sterdam, New Vork
en Berlijn bekend
maken.. Mogelijk zal
dan ook bekend wor-
den gemaakt hoe-
veel opties Pan Am
precies wil nemen.

Onroerend goed-directeur ABP:

'Kansen genoeg in
Nederland voor
grote beleggers'

GRONINGEN - In Nederland
ligt er voor grotere beleggers
nog wel degelijk brood op de
plank. Alleen zijn de transac-
ties veel gecompliceerder ge-
worden omdat er in veel min-

dere mate dan in het verleden
grote uitbreidingsprojecten
als woonwijken worden opge-
zet. Tegenwoordig ligt het ac-
cent op ver- en nieuwbouw
binnen de stadsgrenzen.

„Er is een verschuiving van kwanti-
teit naar kwaliteit. Dan krijg je met
heel andere zaken als stedebouw-
kundige aanpassingenen dergelijke
te maken. Dat is een moeilijkheids-
graad die we eerder niet kenden",
zei directeur onroerend goed W.G.
Bleijenberg van het Algemeen Bur-
gerlijk Pensioenfonds (APB) gister-
avond in Groningen. Hij. tekende
daar het contract voor de financie-
ring van de nieuwbouw van de pro-
vinciale diensten aan de Turfsingel.
Bleijenberg verwierp de stelling
van een collega-belegger dat het
buitenland voor investeringen veel
interessanter is geworden dan Ne-
derland. Volgens Bleijenberg wordt
er door de concurrentie een verte-
kend beeld geschetst. Het ABP in-
vesteerde vorig jaar voor een half
miljard in Nederland, volgens de
topman vrijwel net zoveel als de ja-
ren daarvoor. „En wij nemen echt
geen genoegen met lagere rende-
menten dan andere beleggers" zo
zei hij.

Zonder het zo zwart-wit te zeggen,
liet Bleijenberg doorschemeren dat
beleggers die geld in het buitenland
steken de weg van de minste weer-
stand kiezen. „Daar zijn nog de gro-
te uitbreidingsprojecten". De ABP-
directeur signaleerde nog een ver-
schil met het verleden die andere
beleggers er toe zou kunnen bren-
gen hun heil over de landsgrenzen
te zoeken.

VS toch akkoord
met overneming

NWAdoor KLM
WASHINGTON - Het Amerikaanse
ministerie van transport heeft giste-
renalsnog haar goedkeuring gege-
ven aan de overneming Northwest
Airlines door het speciaalgevormde
consortium Wings Holdings waar-
aan KLM deelneemt. Minister van
transport, Samuel Skinner, ver-
klaarde dat een overeenkomst met
Northwest de bezorgdheid van de
regering over het belang van KLM
en van buitenlandse banken in de
overneming zal wegnemen.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs

Hoofdfondsen
AEGON 112,30 112,00
Ahold 136,40 135,70
Akzo 141,80 140,10
ABN. 43,60 43,30
Alrenta 165,50 164,60
Amev 55,50 55,60
Amro-Bank 83,90 83,60
Bols 172,50 172,00
Borsumü W. 125,80 125,80
Bührm.Tet. 69,80 70,50
C.S.M.eert. 78,00 78,00
DAF 52,80 53,00
DordtPetr. 131,80 131,00
DSM 126,70 125,20
Elsevier 78,90 78,50
Fokker eert. 48,40 48,30
Gist-Broc. c. 35,00 35,10
Heineken , 138,40 138,20
Hoogovens 95,40 95,70
Hunter Dougl. 121,50 121,50
Int.Müller 100,80 100,30
KBB eert. 87,00 88,00
KLM 52,20 51,10
Kon.Ned.Pap. 54,10 54,30
Kon. Olie 144,30 143,40
Nat. Nederl. '1.40 70,90
N M B 270«00 270,50
Nedlloyd 94,80 94,40
Niiv. Cate 97,20 97,30
Océ-vdGr 330,00 325,00
Pakhoed Hold. 141,90 141,50
Philips 47,70 47,70e
Robeco 111,60 111,20
Rodamco 81,00 80,90
Rolinco 113,30 112,90
Rorento 61,10 60,80
Stork VMF 44,70 44,80
Unilever 154,50 153,50
Ver Bezit VNU 112,00 112,00
VOC 35,30 35,40
Wessanen 82,40 82,80
Wolters-Kluwer 46,50 46,60

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123/4 NL 86-96 121,60 121,60
12% NL 81-91 107,00 b 107,50b
12V2NL 81-91 .106,75 106,75
12 NL81-91 104,10 104,10
11% nl 81-91 105,30 105,30
ll'/2 NL 80-90 101,90 101,90
Ui/2 NL 81-91 103,95 103,95
Ui/2 NL 81-92 104,50 104,50
Ui/2 NL 82-92 104,70 104,70
lIV4NL 81-96 109,00 109,00
Ui/, NL 82-92 104,70 104,70
11 NL 82-92 105,50 105,40
103/4 NL 80-95 105,30 105,30
10% NL 81-91 102,55 102,55
10/2 NL 80-00 114,00 113,70
lOV2 NL 82-92 104,00 103,85
lOV4 NL 80-90 102,50 102,50
ÏO'A NL 86-96 110,95 110,95
10/4 NL 82-92 104,50 104,50
ÏO'A NL 87-97 112,25 112,00
10NL 80-90 101,70 101,70
10 NL 82-92 104,10 104,10
10 NL 82-89-2 100,15 100,15

91/2 NL 80-95 103,20 103,20
9/2 NL 83-90 101,30
91/2 NL 86-93 103,65 103,65
91/4 NL 79-89 100,25 100,25
9NL 79-94 102,85 102,85
9NL 83-93 103,10 103,00
8% NL 79-94 102,35 102,35
8% NL 79-89 100,05 100,05
8% NL 84-94 102,90 102,90
BV2 NL 83-94 101,75 101,75
BV2 NLB4-94-1 101,80 101,80
BV2 NLB4-94-2 106,30 106,30
BV2 NLB4-91-1 100,70 100,70
BV2 NLB4-91-2 100,90 100,90
BV2 NLB4-91-3 101,05 101,05
BV2 NLB7-95 103,20 103,10

B/i NL 77-92 100,70 100 70
BA NL 77-93 101,00 lOl'oOB'/, NL 83-93 101,35 101 35BV 4 NL 84-94 101,55 10145
BV 4 NL 85-95 101,90 10185BNL 83-93 100,80 10o'80BNL 85-95 101,30 10120
7% NL 77-97 100,85 100*8573/4 NL 77-92 100,80e 100 8073A NL 82-93 100,30 100 3073/4 NL 85-00 101,40 101*157V2 NL 78-93 100,50 10050
7V2 NLB3-90-1 99,80 99807Va NLB3-90-2 100,00 10000V/a NL 84-00 100,30 lOo'lOV/i NL 85-95 100,00 99957Va NL 85-2 95 100,00 99907'/aNL 86-93 99,80 99807V4 NL 89-99 99,45 9925
7NL 66-91 100,00 100 00b7NL 66-92 99,00 99 007NL 69-94 98,80 98 307NL 85-92/96 98,15 98 157NL87p93 98,65 98 65
7NL 89-99 97,75 97 557NL 89-99-3 97,70 97 557NL89-99-4 97,80 97 6063A NLI-2 85-95 97,45 97 45
6% NL 86-96 97,20 97,20
63/4 NL 88-98 96,20 96 0063/4 NL 89-99 96,10 9590
6V2 NL6B-93-1 98,10 9810
6V2 NL6B-93-2 98,00 .97 80
6V2 NL 68-94 97,80 97 806'/a NL 86-96 95,60 95,50
6'/a NL 87-94 96,40 9610
6V2 NL 88-96 95,45 95306V2 NL 88-98 94,60 94406/2 NL 89-99 94,45 9425
6NL 87 94,05 93 956/4 NL 66-91 98,80 98 806V4 NL 67-92 98,20 9820
6V4NLB6-92/6 95,40 95 35
6/4NL 86/96 94,15 94 05
6'ANLB6p95 95,05 94 95
61/. NLB7-3p95 95,05 94,95
61/4NLB7-1/95 94,80 94,70
61/4NLB7-2/95 94,80 94,70
6V4NLBB-94 95,75 95,70
63ANL 78-98 97,30 9730
6'/tNLBB-98 94,10 93,90
6NL 67-92 97,40 97,40
6NL 87-94 94,55 94,45
6NL 88-94 94,60 94,50
6NL 88-95 93,70 93,60
6 NLBB-96 92,85 92,75
5% NL6S-90-1 98,90 98,90
5% NL6S-90-2 99,00 99,00
5'A NL64-89-2 99,70 99,70
SNL 64-94 98,80 98,80
4/2 NL 60-90 99,00 99,00
4Va NL 63-93 97,30 97,3(1
4'ANL 60-90 98,70 98,50
4'A NL 61-91 98,00 98,00
4'A NL63-93-1' 98,00 98,00
4'A NL63-93-2 97,90 97,90
4NL 62-92 98,80 98,30
3% NL 53-93 95,70 95,70
3'A NL 848-98 95,40 95,40
3'A NL 50-90 98,50 98,50
3'A NL 54-94 95,70 95,70
3'A NL 55-95 95,20 95,20

Binnenl. obligaties
bng-leningen
12BNG 81-06 110,30 110,30
11 BNG 81-06 106,80 106,a0
BV2 BNGB4-09-1 106,10 106,00
BV2 BNGB4-09-2 105,60 104,80a
6% BNG 67-92 99,10 99.10
6% BNG 68-93 98,50 98.50
6V2 BNG67-92-1 98,50 98,50
6V4 BNG 67-92 98,20 98,20
6BNG 65-90-1 98,80 98fiO
6BNG 65-90-2 99,00 99,00

53A BNG6S-90-2 98,80 98,90
5V2 BNG 65-90 99,20 99,20
5'A BNG 64-89 99,50 99,50
5'A BNG 64-90 98,60 98,60
4/2 BNG 62-92 96,00 96,00
4/2 BNG 62-93 96,00 96,00

Converteerbare obligaties
5ABN 85-95 101,60 101,50
BA A I R.85 125,00 125,00
6V2 Bobel 86a 86,30 86,30
6'ABührm.73 310,00
6'A Cham 86 82,00 82,10
sEnraf-N.86 94,80 94,60
7 HCS Techn. 140,30 140,30
6 Hoogov. 85 138,00 137,00
B'/2 HolecBs 119,50 119,50
sHoopEffB7 87,00 87,00
8% KNSM 75 244,00 244,00
m Nutr.72 465,00
6V2 Nijv.Bs 149,00 149,00
6V2 R01.67 96,50 96,00
14 SHV 81 156,00 156,00
83AStevin76 104,00 104,00
B/2 Volker7B 104,00 104,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 60,20 60,30
ACF-Holding 43,70 44,10
Ahrend Gr. c 284,00 282,50
Alg.Bank.Ned 44,40 44,30
AsdOptTr. 21,10 21,10
Asd Rubber 6,60 6,60
Ant. Verff. 330,00
Atag Holde - 106,10 108,00
Autlnd.R'dam 115,70 116,10
BAM-Holding 575,00 580,00
Batenburg 91,80 91,80
Beers 161,00 161,50
Begemann 112,00 112,80
Belindo 372,00 373,00
Berkei's P. 6,65 5,55
Blyd.-Will. 32,00 31,50
Boer De, Kon. 417,00 417,00
de Boer Winkelbedr. 69,30 68,60
Boskalis W. 14,55 14,75
Boskalis pr 12,95 13,05
BraatBeheer 51,50 52,50
Breevast 24,00 23,80
Breevast eert. 24,00 23,80
Burgman-H. 3800,00 3800,00
Calvé-Delfte 1009,00 1007,00
Calvéprefc 5825,00 5825,00
Center Parcs 61,50 62,40
Centr.Suiker 78,00 77,80
Chamotte Unie 10,00 10,00
Cindu-Key 117,00 116,00
Claimindo 353,00 354,00
Content Beheer 23,00 22,90
Cred.LßN 71,00 71,50
Crown v.G.c 103,00 103,00
Desseaux 262,00 264,00
Dorp-Groep 46,50 46,50
Econosto 369,00 368,00
EMBA 139,30 139,30
Enraf-N.c. 56,70 56,20
Eriks hold. 447,00 447,00
Flexovit Int. 92,20 92,20
Frans Maas c. 88,50 90,00
Furness 128,00 128,50
Gamma Holding 90,00 89,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 32,00 32,00
Geveke 45,10 45,00
Giessen-de N. 282,00 278,00
GoudsmitEd. 411,00 410,00
Grasso'sKon. 112,50 112,20
Grolsch 152,00 151,00
GTI-Holding 195,00 196,00
Hagemeyer 124,20 124,50
HALTrust B 15,80 15,70
HALTrust Unit 15,80 15,70
H.B.G. 233,00 228,00
HCS Techn 19,10 19,10

I Hein Hold 122,70 122,60

Hoek's Mach. 203,00 203,00
Holec 36,50 36,80
Heineken Hld 122,70 122,60
Holl.Sea S. 1,29 1,29
Holl. Kloos 570,00 585,00
Hoop Eff.bk. 10,10 10,10
Hunter D.pr. 6,00 6,05
ICA Holding 20,70 20,70
IHC Caland 38,20 37,90
Industr. My 242,50 243,00
Ing.Bur.Kondor 658,00 658,00
Kas-Ass. 51,80 51,30
Kempen Holding 17,00 17,00
Kiene's Suik. 1507,00 1507,00
KBB 87,50 88,00
Kon.Sphinx 133.00 132,50
Koppelpoort H. 330,00 328,00
Krasnapolsky 216,50 217,00
Landré & Gl. 57,00 57,20
Macintosh 49,50 49,50
Maxwell Petr. 695,00 697,00
Medicopharma 84,00 83,60
Melia Int. 6,60 6,60
MHV Amsterdam 22,90 23,00
Moeara Enim 1240,00 1230,00
M.Enim 08-cert 16000,00 16000,00
Moolen en Co 35,20 34,70
Mulder Bosk. 83,50 84,00 b
Multihouse 10,70 10,70
Mynbouwk. W. 431,00 431,00
Naeff ■ 250,00
NAGRON 49,30 49,30
NIB 616,00 616,00
NBM-AmsteUand 20,40 20,40
NEDAP 377,00 377,00
NKF Hold.cert. 369,00 370,00
Ned.Part.Mij 41,00 40,70
Ned.Springst. 10800,00
Norit 976,00 977,00
Nutricia gb 74,50 74,60
Nutricia vb 81,50 82,00
Oldelft Groep c 184,00 184,00
Omnium Europe 15,70 15,50
Orco Bank c. 69,30 69,10
OTRA 149,80 151,00
Palthe 90,80 90,80
Pirelli Tyre 48,30 48,10
Polynorm 117,00 117,50
Porcel.Fles» «195,00 b 195,00b
Ravast 49,90 49,60
Reesink 79,80 79,00
Riva 61,00 62,50
Riva (eert) 61,00 62,50
Samas Groep 70,00 70,50
Sanders Ben. 112,00 112,00
Sarakreek 32,50 31,80
Schuitema 1575,00a1575,00a
Schuttersv. 167,00 167,40
Smit Intern. 48,00 48,00
St.Bankiers c. 23,70 23,90
Stad Rotterdam c 43,10 43,20
TelegraafDe 448,00 449,00
TextTwenthe 351,00 351,00
TulipComp. 54,30 54,40
Tw.Kabel Hold 156,00 156,50
Übbink 101,00 101,50
Union Fiets. 24,40 24,00
Ver.Glasfabr. 347,00 347,00
Verto 64,50 64,80
Volker Stev. 64,80 68,00
Volmac Softw. 57,50 57,10
Vredestein 16,70 16,80
VRG-Groep 68,50 67,50
Wegener Tyl 189,50 189,50
West Invest 27,60 27,60
WoltersKluwer 186,00 187,00
Wyers 47,00 47,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,90 38,80
ABN Aand.f. 79,50 79,20
ABN Beleg.f. 61,10 60,00
ALBEFO 53,80 53,80
Aldollar BF $ 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 247,00 246,00
Alliance Fd 13,40 13,40

Amba 49,80
AmericaFund 334,50 335,00
AmroA.in F. 93,10 93,00
AmroNeth.F. 81,20 80,80
Amro Eur.F. 76,90 76,30
AmroObl.Gr. 154,80 154,80
Amvabel 94,10 93,80
AsianTigersFd 63,70 63,30

■ AsianSelFund 50,00 50,00
Bemco Austr. 65,00 65,20
Berendaal . 123,00 123,00
Bever Belegg. 26,50 26,70
BOGAMU 111,50 111,00
Buizerdlaan 43,50 43,50
Delta Lloyd 43,50 43,50
DP Am. Gr.F. 26,00 26,00
Dp Energy.Res. 41,50
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 66,00 65,80
Eurinvestll) 110,00 110,00
Eur.Ass,Tr. 8,30 8,30
EOE DuStlnF. 327,00 326,00
EurGrFund 65,00 64,90
Hend.Eur.Gr.F. 226,50 226,50
Henderson Spirit 76,50 76,30
Holland Fund 80,50 80,60
Holl.Obl.Fonds 124,00 122,50
Holl.Pac.F. 121,50 121,30
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 45,30 45,50
Intereff.Warr. 350,00 351,00
Japan Fund 38,40 38,20
MX Int.Vent. 59,70 59,70
Nat.Res.Fund 1560,00 1550,00
NMB Dutch Fund 40,40 40,30
NMB Oblig.F. 35,00 35,00
NMBRente F. 103,60 103,50
NMB Vast Goed 38,00 38,00
Obam, Belegg. 233,20 233,20
OAMFRentef. 14,10 14,10
Orcur.Ned.p. 49,60 49,60
Pac.Prop.Secf. 52,70 53,00
Pierson Rente 100,80 100,80
Prosp.lnt.High.lnc. 8,50 8,50
Rabo Obl.inv.f. 76,00 76,00
Rabo Obl.div.f. 51,10 51,10
Rentalent Bel. 136,40 136,30
Rentotaal NV 31,50 31,50
Rolinco cum.p 101,00 101,00
Sci/Tech 18,10 18,10
Technology F. 20,90 20,30
Tokyo Pac. H. 266,50 268,50
Trans Eur.F. 83,50 83,30
Transpac.F. 570,00 570,00
Uni-Invest 126,50 125,80
Unico Inv.F. 87,50 87,10
Unifonds 32,80 33,20
VWN 58,50 58,50
Vast Ned 123,00 123,00
Venture F.N. 45,30 45,30
VIB NV 87,50 87,50
WBO Int. 79,00 79,20
WereldhaveNV 211,00 .211,00

Buitenlandse obligaties
83A EEGB4II) 102,40 102,40
3/2 EngWarL 35,00 35,00
53A EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 37,00 37,50
Amer. Brands 74,25 76,50
Amer. Expres 35,50 36,00
Am.Tel.& Tel. 43,00 d 43,70
Ameritech 62,20 63.50
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Inc. 218,00
ASARCO Inc. 33,00 33,80
Atl. Richf. 101,50 101,60
BAT Industr. 8,25 8,15
Bell Atlantic 98,30 99,10
BeUCanEnterpr 41,10 41,00
Bell Res.Adlr 1,05
Bell South 53,80 53,70
BETPublic 3,00

Bethl. Steel 21,00 21,00
Boeing Comp. 57,60 57,30
Chevron Corp. 58,75
Chrysler 24,70 24,80
Ciücorp. 32,50 34,00
Colgate-Palm. 60,00 60,70
Comm. Edison 37,50 37,60
Comp.Gen.El. 500,00
Control Data 18,50 18,50
Dai-lchiYen 3450,00 3490,00
Dow Chemical 98,00 98,50
Du Pont 117,90
Eastman Kodak 46,80 46,70
Elders IXL 3,00 2,90
Euroact.Zw.fr. 180,00 180,00
Exxon Corp: 44,80 44,80
First Paclnt 0,60
Fluor Corp. 32,60 34,00
Ford Motor 50,80 51,00
Gen. Electnc 55,75 56,75
Gen. Motors 48,00 48,00
Gillette 45,75 45,75
Goodyear 52,00 52,50
Grace & Co. 34,50
Honeywell 82,30 83,30
Int.Bus.Mach. 111,50 108,50
Intem.Flavor 64,60
Intern. Paper 54,80
ITT Corp. 60,10 60,00
KBenson ® 4950,00
Litton Ind. 91.10 91,00
Lockheed 47,50 48,00
Mmnesota Mining 75,00 75,00
Mobil Oil 55,50 55,40
News Corp Auss 15,60 15,70
Nynex 79,80 80,60
Occ.Petr.Corp 29,60 29,80
Pac. Telesis 44,80 45,20
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico- 57,40 58,75
Philip Morris C. 162,00 164,90
Phill. Petr. 26,50 25,70
Polaroid 44,20 45,70
Privatb Dkr 297,30 297,00
Quaker Oats 63,50
St.Gobin Ffr 710,00 710,00
Saralee 57,10
Schlumberger 42,60 44,00
Sears Roebuek 42,20 42,25
Sony (yen) 38,20 37,90
Southw. Bell 55,00 56,30
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 46,60 47,70
Texaco 50,80 50,50
Texas Instr. 38,70 38,60
The Coastal C. 42,20 42,70
T.I.P Eur. 1,78 1,78
ToshibaCorp. 1230,00 1230,00
Union Carbide 28,30
Union Pacific 76,50 76,80
Unisys 18,80 19,00
USX Corp 33,10 32,80
US West 70,50 71,20
WarnerLamb. 105,80
Westinghouse 66,10 66,70
Woolworth 67,50 67,20
Xerox Corp. 65,00 65,10

Certificaten buitenland
AMAX Inc. 53,00 54,00
Am. Home Prod. 220,50
ATT Nedam 90,00 91,50
ASARCO Inc. 68,50
Atl. Richf. 215,10 212,70
Boeing Corp. 122,00 119,00 d
Can. Pacific 46,00 46,50
Chevron Corp. 124,00
Chrysler 53,00 52,00
Citicorp. 67,00 69,00
Colgate-Palm. 126,00 127,00
Control Data 35,00 35,00
Dow Chemical 210,00 207,00
Eastman Kodak 98,00 97,00
Exxon Corp. 95,00 94,50
Fluor Corp. 65,50 d
Gen. Electnc 116,00 118,50

Gen. Motors 100,00 99,00
Gillette 97,00 96,00 d
Goodyear 111,00 111,00
Inco 67,00 68,50
1.8.M. 231,50 228,00
Int. Flavors 147,50 138,50
ITT Corp. 127,00 126,00
Kroger 37,00 37,00
Lockheed 102,00 101,00
Merck & Co. 156.00 158,50
Minn. Min. 158,00 157,00
Pepsi Co. 121,00 122,00
Philip Morris C. 340,00 346,50
PhiU. Petr. 54,50 54,00
Polaroid 87,00 89,00
Procter & G. 266,50
Quaker Oats 134,00
Schlumberger 89,50 91,50
Sears Roebuek 87,50 86,50
Shell Canada 70,50 69,50
Tandy Corp. 98,00 99,00
Texas Instr. 79,50 79,50
Union Pacific 162,00 161,00
Unisys Corp 39,50 40,00
USX Corp 69,50 67,50
Varity Corp 3,70
Westinghouse 139,00 140,00
Woolworth 141,00 141,00
Xerox Corp. 135,00 135,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 675,00 680,00
Dresdner B. 350,00 344,00
Hitachi [500) 1600,00
Hoechst 293,50
Mits.El.(soo) 1250,00
Nestlé 8500,00 8700,00
Siemens 595,00 596,00

Warrants
Akzo 35,50 35,20
AMRO warr. 1,44 1,44
Bogamij 6,30 7,00
Falcons Sec. 23,75 23,70
Honda motor co. 1800,00 1790,00
K.L.M. 85-92 250,00 240,20
Philips 85-89 6,90 6,60e
St.Bankiers a 0,59 0,59
St.Bankiers b 2,10 2,10

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 102,50 102,50

Aegon warr 12,20 12,20
10'/2 A8N87 96,00 96,00
13Amev85 99,00 99,00
13Amev 85 96,00 96,00
10 AmevBs 102,20 102,20
11Amev 86 96,25 96,00
14'AAmro87 98,40 98,40
13 Amro-BankB2 100,25 100,25
10'AAmro 86 96,50 96,15
10 Amro 87 96,00 96,00
53A Amro 86 96,25 96,25
Amro Bank wr 37,20 37,50
Amro zw 86 71,30 70,60
9 BMH ecu 85-92 100,50 100,50
7 BMH 87 95,75 95,75
10'AEEG-ecu 84 100,25 100,25
93AE18-eeu 85 101,50 101,50
12/2 HIAirl.F 92,90 92,90
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11'ANGU83 101,75 101,75
10NGU 83 100,50 100,50
2'A NMB 86 82,85 82,75
NMB warrants 93,00 92,40
83A Phil. 86 98,50 98,50
63A Phil.B3 98,00 98,00
11Rabo 83 102,50 102,50

9 Rabo 85 102,25 102,25
7 Rabo 84 102,50 101,75

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 26,20 27,00

Bredero eert. 24,20 24,50
11 Bredero 23,50 23,50
LTV Corp. 1,80 1,90
5Nederh. 68-78 25,50 25,50
RSV. eert 1,41 1,41
7'/bRSV69 82,00 82,00 a
Parallelmarkt
Alanheri 28,50 29,00
Berghuizer 47,00 50,00
Besouw Van c. 56,70 56,50
CBI Barin Oce. yen 2040,00
Comm.Obl.F.l 101,30 101,20
Comm.Obl.F.2 101,20 101,10
Comm.Obl.F.3 101,50 101,40
DeDrie Electr. 37,70 38,70
Dico Intern. 123,50 123,00
DOCdata 25,50 25,70
Ehco-KLM Kl. 42.00 42,00
E&L Belegg.l 78,50 78,00
E&L Belegg.2 77,20 76,90
E&L Belegg.3 77,10 76,80
Geld.Pap.c. 73,40 73,40
Gouda Vuurvc 112,00 113,50
Groenendijk 37,20 37,80
Grontmij c. 210,50 210,50
HCA Holding - 46,00
Hes Beheer 217,00 218,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 4,40 4,50
Infotheek Gr 32,30 32,40
Interview Eur. 8,50 8,50
Inv. Mij Ned. 62,50 62,00

OPTIEBEURS
aegn c jan 115,00 268 4,50 4,50 a
akzo c okt 140,00 769 4,20 3,00
akzo c okt 150,00 504 0,80 0,50 -akzo c jan 140,00 396 B,ooa 6,80
akzo c jan 150,00 465 3,50 3,30 ,
akzo p jan 140,00 283 4,50 5,20
«j/fl c nov 215,00 593 3,00 2,30
d/fl c dcc 215,00 307 3,80 a 3,30
dsm c okt 125,00 440' 4,10 2,80
dsm c okt 130,00 321 1,80 1,00
dsm c jan 125,00 571 9,50 8,00 'dsm c jan 130,00 370 6,40 5,30
dsm c jan 140,00 313 3,00 2,50
dsm p okt 120,00 573 0,70 0,70 .
dsm p jan 125,00 275 3,80 4,20 ~coc c okt 300,00 510 15,00 a 15,00 "
coc c okt 310,00 268 7,20 7,30
coc c okt 315,00 287 4,40 4,40 "coc c okt 320,00 348 2,60 a 2,30 -
coc p okt 300,00 364 0,70 0,80
coc p okt 310,00 447 3,00 2,70
coc p okt 315,00 745 5,20 4,70
gist c jan 35,00 260 2,80 2,80

.hein p jan 120,00 300 1,20 a 1,20
hoog c okt 95,00 303 3,80 3,60 .'
hoog c okt 105,00 352 0,90 a 0,80
hoog c jan 110,00 279 3,60 3,70
kim c okt 55,00 391 0,40 0,30
kim c jan 55,00 617 2,40 2,00
kim c jan 60,00 252 1,10 0,80
kim p okt 50,00 910 0,30 0,60
kim p okt 55,00 634 3,00 4,00
kim p jan 55,00 800 3,90 b 4,60 b
nip p nov 97,50 553 0,50 0,55.
nlw c nov 97,50 1000 0,35 a 0,20
nlw p nov 97,50 1000 1,60 a 1,65
phü c okt 45,00 777 3,00 b 3,60
phü c okt 50,00 339 0,60 0,70
phü c jan 45,00 266 4,60 5,00 'phü c jan 50,00 726 2,10 2,40 -phil c apr 50,00 340 3,30 b 3,70
phü c 092 55,00 «180 7,10 7,20a .
olie c okt 150,00 289 0,90 0,90'
olie c jan 150,00 354 5,00 4,80
olie p jan 150,00 477 7,70 7,60
unü c okt 140,00 283 14,70 14,40 ~unü c jan 150,00 409 9,70 9,00 i
unü c apr 150,00 270 13,00 12,00
unü p jan 150,00 401 2,90 3,20"

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 29-9-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 24.740-/25.240,
vorige ’ 24.880-/25.380, bewerkt ver-
koop ’ 26.840, vorige ’ 26.980 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 320-/ 390, vori- i
ge ’ 320-/ 390; bewerkt verkoop ’ 430
laten, vorige ’ 430 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,05 2,17
Brits pond 3,29 3,54
Can. dollar 1,73 1,85
Duitse mark(lOO) 110,65 114,65
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,58 1,70
Jap. yen (10.000) 148,50 153,50
Ital. lire. (10.000) 14,75 16,15
Belg. frank (100) 5,19 5,49
Port. esc. (100) 1,25 1,43
Franse fr. (100) 32,10 34,60
Zwits. Fr (100) 128,00 132,50
Zweedse kr. (100) 31,50 34,00
Noorse kr. (100) 29,25 31,75
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(100) 15,75 16,35
Spaanse pes.(lOO) 1,70 1,85
Griekse dr. (100) 1,19 1,39
Finse mark (100) 47,75 50,75
Joeg. dinar (100) 0.002 0,010

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,10875-11125.
Brits pond 3,4235-4285 "
Duitse mark 112,900-950
Franse franc 33,285-335
Belg. franc 5,3755-3805
Zwits. franc 130,335-385
Japanse yen 151,370-1,470
Ital. lire 15,455-505
Zweedse kroon 32,895-32,945
Deense kroon 28,950-29,000'Noorse kroon 30,545-30,595
Canad. dollar 1,78825-79075
Oost. schill 16,0430-0530
lers pond 3,0050-0150
Spaanse pes 1,7750-7850
Gr. drachme 1,2400-3400
Austr.dollar 1,6350-6450
Hongk.dollar 26,95-27,20
Nieuwz.dollar 1,2450-2550 "
Antill.gulden 1,1675-1975
Surin. gulden 1,1675-2075
Saudische rial 56,10-56,35
Ecu gulden 2,3250-3300

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 204,40 203,90 'id excl.kon.olie 201,00 'internationals 203,90 203,30
lokale ondernem. 207,30 207,00-
-id financieel 151,00 150,70*.
id niet-financ. 263,20 262,70' -
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100) ,
algemeen 265,80 265,20
id excl.kon.olie 249,00 248,50'
■internationals 274,30 273,60"
lokale ondernem. 256,30 255,90'■"
id financieel 196,60 196,30e-
id niet-financ. 314,30 313,8» .
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 195,50 195,20
internation 197,20 196,80 'lokaal „ 195,20 194,90 ,
fin.instell 160,40 160,30
alg. banken 155,10 154,90
verzekering 164,70 164,70
niet-financ 206,40 206,10
industrie 197,60 197,3fr
transp/opsl 232,50 231,60

" Air Holland wordt vanaf 11 okto-
ber genoteerd aan de officiële markt
van de Amsterdamse effectenbeurs.
Inschrijving op 1.507.075 aandelen
staat open tot en met 9 oktober te-
gen een prijs van f 37 per aandeel
van f 5 nominaal. Dit levert Air Hol-»
land circa f 56 miljoen op. Zojuist
zijn de aandelen gesplitst van stuk-
ken van f 25 in stukken van f 5.

De zeventig meter hoge
PTT-toren voor
straalverbindingen in
Amsterdam wordt maar
liefst 36 meter hoger. Op
de bestaande toren is
geen plaats meer voor
nieuwe schotels. Nadat de
mast is verhoogd, kunnen
de nieuwe schotels
verbindingen maken met
Lopik en Alphen aan de
Rijn.

Zaterdag 30 september 1989 " I9
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Vakantie en Rekreatie
ALLGAU, Oberstaufen-
Steibis, mooie, gezell., vak.
won., nieuw, rust. ligg., v. 4
pers. v.a. okt. en wintersei-
zoen vrij. Tel. 09-49.711.
«5871250.
Appartem. Hoog SAUER-
LAND, v.a. 10 gld., p.p. Bos-
rijke omgev. 045-418682.
Vakantie - KUUR - ziekte.
Wij nemen uw familieleden
in de kost, dagverzorging en
tijdelijke opvang. Tel: 09-49.
2689.5583.
Vak. kmr. in OTTORFZELL
b. Amorbach/Odw te huur.
Mod. bad, do/wc, heerlijk
uitzicht. Dir. aan beek. Tel:
09-49.9373.8851.
BAD-BERLEBURG land-
gasthof Alt-Ave 14 bedden
m. do/wc, zwembad, sauna,
solarium, fitnessruimte,
kegelbaan, vertrek m. open
haard. Sept. t/m nov.:
1 week LO DM 119,- Tel:
09-49.2759.345.
Vak.hs.: parel in het
WIEDBACHTAL. Mooi va-
kantiehuis, dir. a.d. Wied,
ideaal v. kind., rustige ligg.,
dieren welkom. Tel: 09-49.
2631.56262.
Wandelvakantie in het
BEIERSE-WOUD, b. Bo-
denmais, idyll. ligg. in bos.
L.O. DM 39,- Café-Pens.
Hutterer Lindenau 293,
D-8371 Achslach. Tel: 09-
-9929.3349.
WINTERSPORT-zomervak.
op boerderij Todtnau bij Fel-
berg, Schwarzwald. Log.
ontb. va. DM 16,-. 045-
-323496.

Italië
i.

Comf. vak. huis, GARDA-
MEER boven Limone, Pa-
norama, tenniscenter, bin-
nenbad, manege, 2 slp-
kmrs., 4-5 pers, DM 650,-/
wk. Tel. 09-49.89.4304703.

Joegoslavië
Schrothkur i.h. ALTMÜHL-
TAL, Schroth-snuffelkuur -
p.week DM 525. Voor af-
slanking. Pension Wittmann.
D-8079 Walting. Tel:o9-
-49.8426270.

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
Te huur riant gelegen studio
in SEEFELD/Tirol. Inl. 043-
-215817.

Spanje/Portugal
Vak. bungalows in Spanje,
COSTA-DORADA, 400m. v.
strand, Tel. 09-49.831.
69242
MALLORCA, idyll. visser-
dorp, jachthaven en golfpl.,
app. in kl. goedverz. wijk m.
grote pool te huur. (Duitse
leiding) Tel. 09-49.7195.
2923.
COSTA-BRAVA, ideaal v.
VUT'ers en gepensioneer
den: app. a.d. zee voor de
Pyreneeën, winter DM 500
p.mnd. Tel. 09-49.4651.
41067.

Zwitserland
FIESCH, Wallis vrij chalet
boven max. 10 pers., bene-
den max. 6 pers., lift op 300
mtr., ski- en wandelgebied.
Info 045-273068.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Pic-colo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox 50 et p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

's Nachts alleen vcor 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 SOc.p.m.

Relax-line 06-320.320.07
Add. prod. 50 et/min. GRATIS porno poster.

Wat ze niet allemaal verzinnen
EROSLIJN 06-320.32122

50 c/m

Gezellige dames
charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
Riversideclub

E9-afslag Echt-Ohé en Laak, Dijk 2 Ohé en Laak, 100
meter voorbij camping deMaasterp. Tel. 04755-1854.
Creditcards accepted. Tevens meisjes gevraagd.

Privéhuis Diana
045-213142 met mogelijkheden voor trio, massage en met
mooie meisjes. Van maand, t/m zat. van 11.00u t/m 02.00

uur. Trichterweg 126, Brunssum.

Escortservice Diana
045-215113 of 045-226565 met 6 leuke meisjes

Nieuw**Club Hof van Ede**Nieuw
Ook Escort. Sittart, Putstraat 85a. 04490-10218 b.g.g.
51892. Tew. meisjes gevr. Int. mog. Gar. loon. Maand.

t/m donderd. van 2 tot 2 u. Weekend van 2 tot 4 uur.

Bar Club Mirabelle
7 Jonge lieve meisjes ontvangen u in ongedwongen sfeer.

Van maand.-zat. 13.00-02.00 uur. 045-424330.

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.
Zij is blond slank en uitda-
gend mooi, en dan... alleen

die tanga. Ella en haar

strenge
me6StGr

06-320.330.61 (50 ct./p.m.)
Een trio gaat door het lint als

het
Spel

uit de hand loopt. S.M. Ik wil
meer voelen... Doe het...

06-320.326.70 (50 ct./p.m.)

Gay!!
Het is wel even slikken

06-320.327.01 (50cpm.)

Ik ging een
luchtje schep-

pen. Hij had an-
dere plannen!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 c/m

GRATIS
SPELEN MET JUDITH

06-320.324.34 / 50 C.p.m.
Zat. en zond. 14.00-24.00 u.

mat/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22, Geleen
Tel. 04490-42315.

Tev. meisje gevraagd.

Best in Town!!
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

sen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12. 50 e/m.

Escort-Service
van 21.00 tot 05.00 uur.

Tel. 04490-19534.

*** Love ***
Gehele middag of avond
onbeperkt relaxen met 8

sexy meisjes, ’ 200,- all-in.
Geop: ma. t/m za. 12-02 uur.
Balthasar Floriszstr. 37 hs,
Amsterdam. 020-762176.

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. O>S-

-320.320.10
GRATIS PORNO PAKKET

Tieners
JONG GELEERD

50.et/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

Lesbi 28
320*320*28

Sexi 68
320*320*68

Loes
320*322*30

Pervers
320*324*00

Sex Buro
320*324*01

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
Mindy's

Masturbatielijn
06-320.320.66 ( 50 et. p.m.).

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)

Satisfaction
06-320.323.43 (50 c.p.m)

Stoeipoes
06-320.331.43 (50 c.p.m.)

Mike
belt jou terug

06-320.331.63 (50 c.p.m.)

Teenage
sex

06-320.331.73 (50 c.p.m.)

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.

"De Jachthut"
Haanrade-K'rade, Grensstr.

23, Elke, Regina, Heidi,
Heike, Areane, Rita. ma-zo
v. 20-04 uur. 045-463943.

Tev. meisjes gevr.

Bar. St. Tropez
Net iets anders!

ledere dag geopend
van 21-5 uur.

Putstraat 40, Sittard.

Love Buro
voor uw broodnodige trek

06.320.324.69
50 et. p/m.

De ware klasse
Beter dan ooit!! 06-

-320.320.91
Voor alle bekenden!!!!!

320.320.52
Terug van weggeweest!!!

320.320.53
Vele variaties. 50 et p.m.

Buurvrouw
Katja staat op springen.

06-320.329.01.
Kanjers van meiden op 't
Sexrelatie-nr.

06-320.329.01.
Gezellig flirten en versieren

doe je op de
Flirtbox

06-320.330.01. (50 cpm.)
Sex-Afspreekband

Zoek zè uit (50 c.p.m.)
06-320.330.21
Spannend!!!

flirten, versieren, afspreken
06-320.330.77 (50 cpm)
Vannacht alleen voor on-

deugende bellers (50 cpm)
06-320.330.01

Lekkere meid zkt. sexvriend
Sex-Contactlijn

Bel 06-320.320.33 (50 cpm)
Supersnel sex-contact (50

cpm) Live-afspreek-lijn
06-320.320.55

Ondeugende meisjes willen
sex 06-320.326.33 (50cpm)
Hetevrouwenlijn
Schoolmeisjes, hete chicks

en rijpe tantes. Ze willen
snel sex-met-jou. Bel de

Tippelbox:
06-320.326.66 (50 cpm).

Bizar Bazaar
bijzonder banaal - 50 cpm.

06-320.322.38
Erotel 06

320.320.20
Wil je het mee beleven?

320.326.20
Het moet kunnen!

50 et p/m.
Kun je wat aan? 06-

-320.326.60
50 et p/m.

Eens in de maand gaat Iris
voor 1 lange avontuurlijke

nacht naar die
Sexclub

om te.. Hoe vaak..hoc heet?
06-320.326.92 (50 cpm.)
Nee, nog heter kan niet
denk je als je ze op de

Orgiebox zo bezig hoort...
en.toch... Op de
Sexbox?

Vooral die meisjes. Je
twijfelt wie 't heetst zijn. De

Orgiebox op 06-
-320.324.40? of De Sexbox
06-320.322.22. 50 cent p.m.
Dame zoekt gave jongeknul

Meisje wil contact met
ervaren heer. Ze vinden het

op de
Generatiebox.

06-320.326.27 (50 ct./p.m.)
Op de

Sexsuperbox
zijn die hete praters diebest
willen, maar op de Heetste
Box daar doen ze 't na het
praatje. SexSuperßox 06-

-320.324.30 Heetste Box 06-
-320.328.29 50 cent p.m.

Op de
bisex-box

vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje.
06-320.328.38 (50 et. p.m.).
Homo. Mannen die weten
wat mannen voor elkaar

kunnen betekenen. Ook in
de langste nacht bellen...

Box Olympus!!
06-320.326.37 (50 ct./p.m.)
Je vindt snel een fijn paar op

de Box voor
Ruilsex

06-320.326.88,
en wil je echt

Genieten, bel de XL Box
voor extra grote sexmaten
voor dames en heren XL
06-320.326.99. (50 cpm)

rosie-relatielijn
Dagel. andere contacten.

06-320.324.50 (50 ct./p.m.)
Zie de foto's v.d. dames in
Rosie Sept. Deelname gra-
tis. 010-429.11.33. 100%
discreet door Codesysteem.

De Trio-Box.
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer.
06-320.327.37 (50 ct./p.m.)

De Pornobox
geeft nog altijd wat de naam

belooft. Geen flauwekul
maar tot op 't been... Porno!!
en ... Porno!! 06-320.320.51

(50 cpm)

Het Leven
begint bij 40, ook het

sexleven. Op de 40 plus Box
fijn en ongedwongen met "'leeftijdgenoten.

06-320.327.28. (50 cpm)
Tegen het eind fantaseert

Agnes zich altijd in een
Harem,

tot... ze tegen haar wil zoiets
meemaakt.

06-320.326.73 (50 cpm)

Rosie-zweeplijn
Van hun cheffin leren jonge

mooie MASSEUSES
hoe ze dames eindeloos

kunnen verwennen.
Praktijkles.

06-320.330.51 (50cpm)

Dominante
vrouw zkt. onderdanige man
als privéchauffeur. Br.o.nr.
82237 aan Limb. Dagbl.,

P.B. 3100, .3401 DP Heerlan

Als Ireen 8 jaar getrouwd is
voelt ze voor 't eerst wat het

kan zijn met een ...
Ontembare

jonge knul. 06-320.326.84
(50 cpm)

Als Els na haar solovakantie
thuiskomt, bekent ze haar

man wat ze voor
Ondeugends

deed met haar bruine lijfje...
06-320.323.85 (50 cpm)

Geen auto? Geen bezwaar.
Bij hen thuis namen we een

paar op dat
Heet

en vurig enthousiast steeds
maar doorging.

06-320.321.32 (50 cpm)
Homo. Hij is jong, sterk en

lenig als een panter. Hij kan
Eindeloos

doorgaan. Zn handen
verwennen je..

06-320.321.33 (50 cpm)
Als ze met Nick een
Lifeopname

maakt zijn er figuren in de
kamer die zich er mee

bemoeien...
06-320.329.24 (50 cpm)

|SEX HOTLINE IDe heetste lijn tussen
Moskou enWashington

06 ■320.320.22

De gevangenis-
directrice

inspecteert en zoekt ze uit.
Stevige jonge kerels, tot ze
zelf wordt... geinspecteert.

06-320.329.23 (50cpm)
Robby voelt hetero, tot hij

met een chef overwerkt, die
hem iets heel nieuws en
Opwindends

laat voelen.
06-320.326.91 (50cpm)

Als 2 vrouwen lang van el-
kaar houden weten ze elk
plekje, elk spiertje elke tin-

teling te vinden-
LesbiSCh.

06-320.329.25 (50 cpm)

Goudbruin
van de vacantie moet Fanny
de rekening betalen voor de
lift die ze van 2 heren kreeg.

06-320.326.90 (50cpm)
Als haar man biljart ontvangt

Frieda 'n student.
Een stevige

Sportknul
die er ook iets van kan...
06-320.326.93 (50cpm)
Alweer die Wip-ln Box in
gesprek ... en da's de box
om wat te versieren... wat
een mazzel, dat er op de

LijfSexßox
ook een paar vrije schatjes

zijn.
De Wip-ln Box op

06-320.324.60
De LijfSexßox

06-320.324.90 (50 cpm)
Richy merkt dat die grote
man hem volgt. Steeds
smaller wordt 't pad. Hij

eindigt tussen de
Struiken

en wordt...
06-320.329.22 (50cpm)
Hoe lang weigert Wendy
hem als die handen zo
Geraffineerd

bezig zijn om haar verzet te
smoren. 06-320.321.30

(50 cpm)

Pornocom
méér dan kusjes - 50 cpm.

06-320.326.56

Homo Hard Live
voor harde mannen

06-32.326.57 (50 cpm)

Porno Chicks
Harder (dan staal)

06-320.323.90 (50 cpm)

Gentlemen!
Som-Jai en haar exotische

en blonde vriendinnen
ontvangen u privé in een

zeer exclusieve sfeer,
met o.a. org. Thaise body-
massage en bubble-bad,
discrete parking. Maas-
eikerweg 24, Dicteren-

Susteren (voorheen Play-
boyclub), afrit A2, ri.

Susteren, pim. 350 m.
Tel. 04499-4346.

Zat. 11-24, zond. 15-24 u.
3 sexy meisjes
te Kerkrade 045-425100.

Nieuw Nieuwe
Nieuwe Meisjes

bij Exclusief
Wij zijn open van ma t/m

zondag van 11. tot 23 uur.
Wij zijn ook in voor

Escort
Industriestr. 13, K'rade-W.

045-422685.
Travestieten

opgelet. Pikante kleding en
ondergoed v. moeder en
dochter te koop. 04406--J. man 36 jr.

ontv. discr. dames en echtp.
ook weekends.

Tel. 043-634764.

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

Privé en escort. Tevens
meisjes gevr. 045-228975.
Wij kloppen... Wij vegen..

en wij zuigen
de meisjes van

Club
Bubbles
Rijksweg Zuid 131

Geleen. 04490-42313
Tevens meisjes gevr.

Hardsex
lekker keihard 50cpm 06-

-320*325*35
Nieuw Escort
Het adres voor een lief
meisje bij u thuis v.a.

’ 100,-all-in.

06521-27896.
Club La Ferme
Lemmensstr. 73, Ingber/
Gulpen. Tel. 04450-3290.

Dag. geop. v. 11.00-2.00 u.
Ook Zat. en Zond. Rijksweg

Maastr.-Vaals, plusm.
500m. achter de kruising

Noorbeek, 1e str. links, na
100m. rechtsaf naar boer-

derij. Mooie meisjes aanw.

Durf je...?
Bel me dan maar 50 c/m 06-

-320*327*27
Katja

Tel. 045-423608.
Zin om iemand te
Versieren

06-320.330.77. Dat is
opwindend!! (50 cpm.)

Privé en escort
045-220866

Exclusieve sauna club

Pallas
geopend ma t/m vr, van

14.00-01.00 uur. Rijksweg
1, Vaals. Tel. 04454-1195.

Club Cinderella
nieuwe dames

aanwezig. Oude Rijksweg
Nrd 56, Susteren naast

tennishal.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tei. 04490-45814
Kim is weer terug.
Meisje gevraagd.

Nieuw!
Joy Escort

Heren opgelet. Alléén met
ons de grootste pret. Ma. t/m

zat. van 16.00-04.00 uur.
Tevens leuk en vlot meisje
gevraagd. Tel. 045-411766.

Natasja
heeft altijd zin in wilde sex.

06-320.327.77 (50cpm)
U kunt ’ 150,- winnen !!
06-320.324.94

Luister maar!! (50 ct.p.m.)
Na 7 jaar met haar "lieve"

man beleeft Loes de nacht
van haar leven meteen

strenge vent die
beveelt...

06-320.330.09. (50 ct./p.m.)
Haar hoge laarzen zijn om te
kussen. In zwart leer laat ze

voelen wie er de baas is.
Meesteres

Inge beveelt.
06-320.330.17 (50 et. p.m.)
Rosie-Lesbilijn. Helga krijgt
les van 2 meesters. Veel-
eisend en streng zijn hun

boeiende
bevelen.

06-320.330.52 (50 et. p.m.)
Partnerruil. Thuis

opgenomen. In 1 kamer zien
ze elkaar bezig, ook die

vreemde nieuwe manier, .
Grieks.

06-320.326.71 (50 ct./p.m.)
Is Wim homo of niet. 't Was
leuk met een meisje, maar

een man laat hem
voelen hoe

Waanzinnig
beter het kan.

06-320.323.86 - 50 ct.p.m.

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.

Voor mensen die zich
durven te laten zien en... te

laten gaan.
06-320.327. 88 (50 ct./p.m.)

2 Paar jarretels, 4 lange
nylons en hoge hakken.

Meer hebben 2 vriendinnen
niet nodig om te...
genieten

06-320.330.19 (50 ct./p.m.)
Nieuw Nieuw Nieuw
3 sexy Stars

Ook za. en zon. 045-721759
Centr. Schaesberg, v. jonge
meisjes t/m 30 jr. gem.
KAMER, eig. ingang, gebr.
v. gez. keuk. en badk. Tel.
045-324880 tot 18.00 uur.

(Huis)dieren
Komt u ook kijken naar de

Jonge hondendag
van de Maastrichtse Hondensportvereniging op zondag

1 Oktober as.
Ongev. 100 rashonden van 4 t/m 18 mnd. Plaats Manege
Valkenburg, Plenkertstr. 88, Valkenburg a.d. Geul, van 10
tot 17.00 uur. Entree ’ 2,50 (tot 12 jr. en 65-pl.) en ’ 3,50.

Uw bezoek meer dan de moeite waard!!!

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Yorks- en Foxterriers, Dw.
poedels, teckels, boemer-
hondjes. Walem 11A, Schin
op Geul. Tel. 04459-1237.
Spijlelem. voor het zelf sa-
menstellen van uw HON-
DENREN, afrasteringsmat.,
poortjes enz. Bresma,
Bocholtzerweg 19, Simpel-
veld. Tel. 045-444917.
Te k. Rashond, YORK-
SHIRE Terriër, Vè jr. oud.
Tel. 045-317034.
Te k. jonge MECHELSE
Herdertjes, 6 weken,
moeder/vader certificaatlof.
Burg. Custersln 13,
Nieuwenhagen.
Te k. 5 Eng. Cocker SPA-
NIELS (puppies). Kl. Blue
roan, m. bijbeh. pap. 04492-
-1362 (Eng, sprekend)
Te k. nest GROENENDAE-
LERS m. stamboom, vader
Ned. kamp. goed karakter.
J. Poels. Meerselsepeel 5A
Ysselsteyn. 04785-1414.
Te koop DWERGSCHNAU-
ZER pups, 12 wkn., peper-
zout, met prima stamb. Tel.
04920-53924.
Te koop DWERGPOEDELS
klein soort. Tel. 04750-
-16590.
Te koop GOLDEN RETRIE-
VER pups van prima afstam.
Vader Okli Robo, van part.
Tel. 04244-2118.
Te k. puppie langharige
TECKEL. Tel. na 16.00 uur.
045-270848. Chrysantstr.
18 Schinveld.
Te koop weg. inkrimping
kennel bouviers, 2 teven en
1 reu. Tel. 045-244867.
Voor een deskundige be-
handeling van Uw hond.
Hondentrimsalon LOUZAN.
Tel. 045-244867.
Te koop HAFLINGER 3j. z.
mak. Tev. tuig en rijzadel,
Emmastr-16 Nieuwenhagen
SCHARRELKIPPEN te k.
Moonen, Einighauserweg
4a Guttecoven. Tel. 04490-
-24401.
Weg. omst. GRATIS af te
halen bouvier, (lief voor
kind. en goed waaks) 7 jr.
gesl. Rue. tel. 045-316341.
Te koop SU\CHTKIPPEN,
Vinkerstr. 120, Kerkrade.
Tel. 045-460570.
Te k. MINI-PONY ruin,
Welsch-Pony merrie, 5 jr. en
1.25 m. hg. Tel. 04455-1733
Te k. prachtige BULL-
TERRIER, reu, 8 mnd, weg.
omstandigh. pr.n.o.t.k. Tel.
045-326537, na 14.00 u.
Te k. grijze DWERGPOE-
DELS m. stamb. 04490-
-14542.
Te k. mooie YORKSHIRE
terriër. Tel. 043-636172.
VOGELS ruim 125 soorten :
oa. sprekende papegaaien;
tamme kakatoe's; Tanga-
ra's; Touraco's; Geelbuikci-
nie's; Gorzen; Brilvogels;
div. Astrildes enz. I.v.m.
Dierendag nu 10% korting
op al onze vogels. Dieren-
speciaalzaak Jos Leblanc,
Heisterberg 21 Hoensbroek.
Tel. 045-212876.
Te koop lerse SETTER-
PUPS, alleen serieuze kan-
didaten. Tel. na 16.00 uur,
04740-4445.
PAARDEN- Ponystalling en
privépony's te huur. Incl.
verzorging, verlichte buiten-
manege, weidegang, ideale
ligging voor uitritten. Tel.
04451-1353.

Te koop BUITENVOLIERE
met kanaries en toebeh. Tel.
045-256659.
Te k. nest blonde BOU-
VIERS (pups), met pap. en
geënt. Mertens, Putveestr.
14, Montfort. 04744-1677.
Te koop superklein mini PO-
NYPAARDJE, 58 cm. hoog,
kindvriendelijk. 04492-3112.
Te k. NEWFOUNDLANDER
m. stamb. 5 mnd. oud, zeer
mooi, weg. omstandigh.,
pr.n.o.t.k. 045-444446.
Te k. ROTTWEILER-PUP,
reu, 8 weken. Tel. 04454-
-5089.
Te k. KANARIES, Tropische
vogels, parkieten; alu. Bin-
nenvolière, t.t.kooien, gebr.
vinkenkooien, evt. ruilen met
andere vogels. Past.
Erensstr. 26 Waubach.
Te koop jonge BULTER-
RIER, 13 wkn. oud. Tel.
045-717049.
Te k. Perzisch SCHILDPAD-
POESJE 15 wk. oud met
stamb. 045-421707.
Te koop 5 jonge GANZEN,
’75,-. Tel. 045-210356.
Gratis af te halen jonge
POESJES. Tel. 045-424027
Te k. weg. verhuizing 1 kop-
pel pracht ROSELLAS, 1
koppel Stanleys, 1 koppel
bruinoor parkieten. Tel.
045-222483
KINDERBOERDERIJ Vijlen
nog steeds de moeite waard
Kom ook eens langs.
Te koop Mech. HERDER,
reu, 11/2Jr., gesch. v. bew.
tel. 045-458653.
Te k. 2 Shetlandse PONY'S.
Te bevr. tel. 04750-32654.
Nestje AIREDALE terrier-
pups, met stamb. Tel.
04746-3153.
Te k. aangeb. van part. nest
YORKSHIRE-Terriërs, zeer
klein. Tel. 043-257046.
Te koop Pyrenese BERG-
HONDEN met stamb., 6 wk.
oud. Tel. 043-631586.
Grijze ROODSTAART, zeer,
goed sprekend met dure
kooi ’550,-. Veldsalie 4,
Terwinselen.
9 wkn. jonge HONDJES te
koop, geënt en ontwormd,
Heidestr. 17 Susteren. Tel.
04499-2394. Event. ml. bij
Dr. Bonestroo, Susteren.
RASHONDJES, puppies
van Heidewachtels, Labra-
dors, Boxers, Herders, lerse
Setters, Golden Retrievers,
Keesjes, Spaniels, Malthe-
zers, Poedels, Yorkshire-
terriërtjes, Tekkels, Chih-
Tzu's en vele soorten bas-
taardhondjes. Ook alle hon-
denartikelen, Lochterweg 8
Budel Schoot (bij Weert).
Tel. 04958-1851, dagelijks
geopend van 10.00-19.00
uur en 's zondags gesloten.
Te koop nest BOBTAILS en
nest Labradors. Tel. 04743-
-2303.
Te k. GOLDEN-RETRIE-
VER pups met stamb., inge-
ent en ontw. 04257-9200.
Te koop weg. verh. blonde
BOUVIER, reu, 4 jr. met
stamb., tel. 045-452797.
Te k. hele mooie PITT-
BULL puppies, 6V2 week
oud, ouders zeer betrouw-
baar, lief v. kinderen. Tel.
045-272929 b.g.g. 251165.
Jonge DWERGSCHNAUT-
ZER te k. peper/zout, zeer
goede stamboom (vader
Ned.kamp.) voll. ingeënt,
kindervriendel.,o4s-458238.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

In en om de tuin
Tegels en klinkers voor oprit Eiken SPOORBIELZEN 2 1/2en terras of tuinpad, in vele mtr. v.a. ’ 20,- event. op ge-
maten en uitvoeringen, zaagd en/of thuisbez. Hout-
CREUGERS beton, Econo- zagerij Windels Bouwbergmiestr. 46, Hoensbroek (bij Brunssum. Tel 045-270585Herschi). Tel. 045-213877. rz—;——— '— *° Te k- b!auwe CONIFERENPrima eiken bils ’27,50 p. 1.50-1.80 m h ’ 14- pstst. Voor al uw hogedruk ge- tel. 04492-2258ïmpregn. hout. Impreg : :TUINHOUT, In de Cramer Te koop CONIFEREN, spot-
-104, Hrl. 751687. Bez. mog. goedkoop. Tel. 045-462894.

Opleidingen

Cursus Herziening
Inkomstenbelasting/Loonbelasting(Oort)

Voor ondernemers en particulieren start 2 oktober as.
Reageer dus snel. Inl. ADECOM t.n.v. Dhr. Creutzen,
De Heugden 277, 6411 DV Heerlen. Tel. 045-716087.

Cursusaanbod
"Werken aan jezelf"

Een doe-cursus diewerkelijk helpt bij het veranderen van
ongewenst gedrag, vervelende gewoonten en het oplossen

van problemen. Bijv.:
te veel eten;

rookverslaving;
problemen in de relatie;

psycho-somatische klachten.- 8 bijeenkomsten op maandag- of woensdagavond van 20
tot 22 uur.- kosten: ’ 200,- inclusief cursusmateriaal.

- Startdatum 23 en 25 oktober 1989.
Nadere inlichtingen bij mevr. Tummers-Vlaar. 045-272677

Binnenkort start een

Alg. basiscursus Milieu
Bel of schrijf voor ml. 0.P.8., Postbus 5112, 6097 ZJ Heel

Tel. 04490-23926.
Introductiecursus

Chiatsu
Door Ruud E. Tax, data 31 okt., 7-14-21-28 nov., 5 dcc.

Tijd: 14.00-16.00 uur. Kosten ’ 150,-.
Heerlen, Klompstr. 20, lokaal 14.

Voor ml. 04406-14500 of 020-185296.

Opleiding
Psycho-structurering

Informatieavond
In 10 maanden leert u voor ’ 2.950,-

Effectiever denken,
begrijpen, beslissen,

communiceren, handelen
en omgaan met mensen.

Hun problemen en hun wensen, dan de meeste advocaten,
psychologen, managers, onderwijzers, artsen, collega's,
psychotherapeuten, welzijnswerkers, winkeliers, bazen,

ministers en uw directe concurrenten in Nederland.
Donderdag 5 oktober 19.30 uur, Grand Hotel Heerlen,
Groene Boord 23, tel.: 04406-16253. Gratis toegang.

Cursus Natuurgeneeswijze i
met o.a. homeopathie, vasten kuur, iriscopie en lej

Start 23 okt., 18.30 u. te Sittard. Info, tel. 020jjg!
BIJLES Ned., moderne en
klassieke talen door ervaren
docent. 045-317161.
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mereedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Te k. cursus MODE-TEKE-
NEN van de Ned. school
voor tekenonderwijs Gronin-
gen, les 1 t/m 40, ’350,-.
Tel. 077-513529.

ASR-therap
deeltijd opleiding tot 4

therapeut. J
Gratis informatie"":

Stichting,
Academie-Pij
Tel. 074-425290, M

562, 7550 AN Hengg^
PIANOLES v. gedipM
conc. pianiste. Bel vj
Heerlen 045-424432^

Hijies _^

Cursus MOTORRIJBel Bovag Rijschool l
van Bentum. 12 Lessej.
f 385,-. Tel. 045-2175

Huwelijk/Kennismaking
Nette WEDUWNAAR, 61 jr.,
Ned. herv., z.k.m. dito vrouw
liefst omg. Geleen. Br.o.nr.
B-2185 aan LD., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Wed. midden 50 zoekt
VRIENDIN om serieus wat
te ondernemen, niet les-
bisch. Liefst omg. Landgraaf
Br.o.nr. B-2212, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Man, eerlijk, netjes, uit goed
milieu. Hij zoekt veel LIEF-
DE tegen een hoge beloning
(100% discretie). Br.o.nr.
B-2214, LD. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
J. man 29 jr. zkt. ser. KEN-
NISMAK, m. j. vrouw, kind
geen bezw. Br. met foto, op
crew. ret., o. nr. B-2225 L.D.
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.
Man 42 j., z.k.m. Bisex
VROUW, 30-45 j., huidski.
onbel. voor ser. relatie of sa-
menw. 8r.0.n. 82228, LD,
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.
Jonge man, 47 jr., slank, niet
geheel ongebonden, zkt. lie-
ve en ook zinnelijk VROUW
voor duurzame vriendschap.
Br.o.nr. B-2232, L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
ALLEENSTAANDEN,
Werkgroep 't Gullik Hoes,
Hoek Agricolastraat-Opho-
ven 1 Sittard, organiseert ie-
dere zondag een dans- en
contactavond. Zondag gratis
verloting. Bewijs verpl. Inl.
04490-47962.
Nette j. uitz., ong. HEER 63
jr., zacht, eerl. kar., i.b.v. au-
to, uit f.mil., z.k.m. nette
aantr. j. uitz. vriendin. Besi.
g. kar., discr. Br.o.nr. B-
-2236 LD., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Welke ser. heer 60-63 jr.,
vrolijk, aktief, enig niveau,
wil met dame deweekenden
vriendsch. doorbr., later ev-
ent. rel. Br.o.nr. 82239, L.D.,
P.B. 3100, 6401 DP Heerlen
J.m. 35 jr. slank postuur,
1.89 m. z.k.m. lieve VRIEN-
DIN tot 36 jr. voor ser. relatie
Br.o.nr. B-2242, L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Sol, onze vriendin op de Fi-
lippijnen, 25 jr. zou dolgraag
kennis willen maken met
een Nederlandse man in de
lft. van 30-50 jr. met als doel
HUWELIJK. Uiterlijk en rijk-
dom is voor haar niet be-
langrijk, wel een eerlijk en
begripsvol karakter. Sol is
zeer lief, zorgzaam en trouw
Spreekt Sol u aan, spreekt u
wat Engels. Een berichtje
met tel.nr. aan Jos & Enna,
Postbus 1044, 6160 BA Ge-
leen en we nemen snel con-
tact met u op.

Zoek (t) u/jij een vriend(in)?
Word(t) lid van de Christe-
lijke KORRESPONDENTIE
Klub. Voor meer informatie:
Postbus 392, 2130 AJ
Hoofddorp.

—■■■««

Nieuw: ALLEEN^
DENCLUB Eldorado, Jwoensdagavond dans*
va. 20.00 uur met OA
lieve bewijs van *
staand mee te neme"1
der legitimatie geerl
gang. Uw clubpas w
Bongerd 5, Spaubee*
04493-4193. J
Zat. 30 sept. dansavd
ALLEENSTAANDEN»1
The Corner, Sittardet*
Heerlen, aanv. 20.30"'
verpl. Het Bestuur;
FEEST!! Op Vrijdag?^
de kelderbar "La Ch»
Treebeek. Consul"
naar hartewens, jj"
boerenbuffet, kou«+
warm buffet all-in ’3*
Vraag vrijblijvend «ij
gen Chalet Treebeej
meetstr. 25a, Treebe*"
045-211375. j>;

Tot ziens zaterdag
m

dag in de Keldert*»
CHALET in Treebe^onze gezellige dai"j
contactavond Chalet
beek, Komeetstr. 253
beek. Tel. 045-211375;
Dames v. 20-35 jr. ®
en okt. Gratis instf
Bel Huw.rel.Buro "UfGELUK". 045-2119f°>
Zoekt U een ser. reia*
dan 045-211948. j3bem.buro "LEVENSgg
Aardige zelfst. vrou-"
1,76m., 2 j. kind, \
vriendelijke, beschaa'
ontwikkelde MAN, kir»
bezwaar. Brieven *\
beantwoord. Br.o.nr- \
aan L.D., Postbus '«S4Ol DP Heerlen. V
JAAP, 40 jr. HBO, Zgjj
tieve Single-club. '\[
393, 6400 AG, Heerlgü
Ned., 46 jaar, woona^Kempen-België, .
VROUW om eenza*
op te lossen. Hobbyh
ten, tuinieren en way
Brieven met foto o.nr- j |
aan, LD., Postbus
«S4Ol DP Heerlen, y

ledere vrij-, zat-,' zo!j
maandag Dansen
iets oudere publiekv>
Vrij entree en geeij.«
nodig, 's maandag ï
sumptiebonnen voor-
den. Waar!!! Bar-"?
DE FONTEIN, Scha";
boord 7, t.o. de kerk'
len-Meezenbroek._^'
L. spont. VROUW, 'karakt., zkt. kenm. ("f,
betr., man. 50-57 jr- *m. foto, op crew. '&Z
o.nr. B-2201, LD <Z
3100,6401 DP Hegn?
Wed. 56 j., I. 68 9h
van wandelen, huish-J idansen, geen bartyr
zen, vak. Zkt. dito *HEER met auto. Als !Jvaste rel. Br. liefst iJLo.nr. B-2210, L.D- \l
3100, 6401 DP Heer^

Erkende Huwelijksbureaus ,

Woont u in Limburg?
en zoekt u een Limburgse partner? Nederlandse

relatieburo geeft u een grote kans van slagen. WÜL
weten over de unieke werkwijze? Ukunt geheelv«T

bellen met onze medewerkster in uw omgev' \
(ook 's avonds/weekend).

Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort: 045-7407-^
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481 \
Maastricht, mevr. Savelberg: 043-612291'Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554-

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337. t

Stichting Centrum Europa \
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min.j^ \

Juist nu
is een inschrijving bij Stich-
ting Mens en Relatie extravoordelig! Wilt u DRIE GOE-
DE REDENEN weten om

juistvoor Stichting Mens en
Relatie te kiezen? Bel: 045-
-726539 (mevr. Luchtman) of
077-825386, of schrijf naar

Postbus 5050, 6401 GB
Heerlen. Erkend Raad van
Toezicht, ingesteld door het

ministerie van WVC.

Reageren op K

advertenties o$

BRIEFNUMMERStuur uw brief (vold "j
gefrankeerd) naar
Limburgs Dagf |3,K

Postbus 3100, 640
Heerlen en vergee

links onder op ° I
enveloppe het nufl11; i

de advertentie \
vermelden^/

Mode Totaal ,

Aanbieding
Moderne pakken v.a. ’ 69,-

Collectie van
Heidemann en Tuzzi ï

is binnen. Grote keuzen.leuke prijzen-

Mode Haan
Hoogstr.9B, Landgraaf/Nieuwenhagen,2oom n«abj/1

Lemotex
biedt aan: trainingspakken

’ 29,-; krinclejacks ’ 27,50;
jacks ’ 22,50; jogging-
pakken ’ 17,50; over-

hemden ’ 8,-.
Tevens U adres voor

lederen kleding v.a. ’ 100,-.
Geen part. verkoop.

Laurastr. 28, Eygelshoven
Tel. 045-462000.
Fax 045-464040.

Textiel
H.H. Opgelet! Prachtige da-
mes en herentruien div. mo-
dellen en kleurcombinaties

’ 18,50; trainingsp. ’ 27,50.
Tel. 043-614929 of 625072.

Jongerenmodes f 't

Van Le^1

Walramplein 35, v^Donderdag koop3* i
20.00 uU-Vj;

Te k. lange leren m,
JAS, zwart. Tel- ,
37081.

Voor Piccolo^zie verder pag|P^
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Baby en Kleuter

IA combiwagens
wroommodellen vanaf
;98,- mcl. ace. Harlekijns
Wand, Kouvenderstr.E' Hoensbroek. Tel. 045-

Te koop KINDERWAGEN,
Teutonia, t.e.a.b. Tel. 045-
-420910.

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

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

Betaling alleen bij succes!!
Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht

Districtskantoor Limburg:
Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerkenL Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
De

% voor al uw dakdek-
''teaamheden, met deSste schriftelijke garantie.*]voor vrijblijvende offerte.

jjNes- en KOELKAST-ORATIE zonder voorrij-
en. Bel Geleen 04490-
-■jj^ Service binnen 24 u.
JEDKOOP adres voor al
ï c-v.-installaties of sani-
i. Ook voor storingen.
Jo' de jaarlijkse onder-

aan uw ketel
SlJel. 04490-33932.

koelkast,
ua«Jtomaat, ook bedr.in-
-2- defect? t.v., video, ste-?"aPp. Garantie op de re-

atie, geen voorrijkosten
l. torting op onderdelen.
sjjjgct 045-726206.
Jhoonmaakbedrijf_ nog opdrachten aan--^jen, tel. 04490-54140.
.^OMA verkoop van dak-Jsolatiematerialen en toe-
SP'en. Geop. van ma. t/m
F- 8.00-17.00 uur. Zater-
jS v. 8.00-12.00 uur.
?onstr. 13 Schaesberg,

Strijthagen.|045-314763.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793,
bg.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.

Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
a.h. reüniegebouw Geleen

~ 30% goedkoper dan elders
"helminastraat 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.
Laat uw nachtrust niet langerverstoren.

Gun u zelf een komfortabel bed.~ Howa uw beddenspecialist.
Riders, Nieuwstraat 12-14, Hoensbroek. Tel. 212900.

14 Showroom-keukens
Voor snelle beslissers!

A-kwaliteit voor een B-prijs:50 tot 70% korting ALLEEN NOG DIT WEEKEND.
Op vrijdag 29 september, 17.00 tot 21.00 uur... Zaterdag 30 september, 10.00 tot 15.00 uur.

Keukens B.V. - Hoofdstraat 43 - Schaesberg.

f'anse SHOWKEUKENS
i . met 60% korting
H '* Pin blanc 290x280

""0^^1200x240x280
fox Beuken 170x160

'' 2.500,- ex. app.
ïjssen keukens

77 Heerlen.|HOWKEUKENS model
,7' wit met 50% korting:
V80x270 hoge kasten
*255c- 1x315x140
°ssen keukensk^laspaleis Kerkplein

045-717555.Unieke kans
°or keukenko-
ters. Massaleverkoop van

honderden
spiksplinter-
'6uwe keukens. E,n modern tot klassiek

jjor minder dan
,Je halve prijs.

ce«"itraal keukenma-
«K 'n Echt worden alle
a,rif.udellen keukens ver-
Wr« Uit de Hom keuken-s« in alle afmeting voor
°n9ekend lage

■s prijzen
\ ePeel vrijblijvend kij-
°or., Js vast een keuken

Übij!

j^orn keuken-
hna9azijnen Lo-
ïe

o
rWeg 8 , Echt

V,4754-86188 Geopend
t/m zaterdag.

Stofferderij-
Woninginrichting

°an Bloemen
*=mmastraat 4

T Landgraaf
16792

1?. 'aag in prijs met
*%„ 'R/J Handelsonder-
%*" Stationstr. 294,
1^^1045-242602.h^BEDEKKING, gor-

"I, 'karpetten, topkwali-
aanbiedingen,

ta e Voorraad, gratis ge-
'Oostc w°n.inr. Grooten,6^11^22 Simpelveld.
5l O°P oude eikenh. TA-
*«Jb - 6 stoelen, wand-
en* n leren bankstel. DetiffgUgf.Heerlen.lsn°P wegens verhuizing:r 6l i„deren 2-zits BANK-
|I. 5" ijskast. Prijs n.o.t.k.

b.g.g.

W wjtte EETHOEK ovaleto "|t 4 stoelen, pim. V2 jr.■|MB!,ab- Heemskerkstr.'eezenbroek-Hrln.

Te k. QUEEN-ANNE t.v.-
meubel, inclusief radio en
pick-up. Tel. 045-720647.
na 18.00 uur.
Te k. 1 pers. bed, als nw.
Tel. 045-252695.
Te K. GASKACHEL "Etna",
br. 25 cm, ’ 35,-. Regentes-
sestr. 11 Brunssum. 045-
-252674.
Voor snelle beslissers.
Pracht zwaar eiken BANK-
STEL vr.pr. ’ 975,-; massief
eiken eethoek ’1.250,-; Ei-
ken TV/Videokast, vr.pr.
f 675,-. 045-323830.
Te koop Moulinex MAGNE-
TRON, pr. ’ 250,-. Tel. 045-
-444481.
Te k. Ziebro LCR 3.laser.
Nw.pr. ’1.695,-, 1 jr. oud.
vr.pr. ’850,-. Tel. 045-
-724384.
Te k. 2-zits klassiek BANK-
JE kl. bruin, z.g.a.n. Tel.
045-711581.
Te k weg. sterfgeval compl.
INBOEDEL, o.a. noten vitri-
nekast, oma lits-jumeaux
slaapk. Tel. 045-351987.
Te k. eiken BANKSTEL kuss
groen, ’2OO,- O. L. Vrou-
weplein 30. Voerendaal.
Te koop eiken SALONTA-
FEL rond, ’ 350,-. Tel. 045-
-412548.
Te koop HUISKAMERLAMP
eiken; antieke kast; motor-
qrasmaaier; cavia-kooi;
poezenmand; hondenreis-
knffprTel. 045-229501.
SLAAPK. ant. eik. Frans, pr.

’ 4.500,-nu ’ 1.100,-. Eeth.
eik ’375,-. Noten vitrine-
kas! ’ 750,-. Kouvenderstr.
208. Hoensbroek.
IJSKAST ’95,-. Gasforn.
f95,-. Diepvr. ’190,-.
Gaspl. ’ 75,-._045-725595
Te k. apart eiken BANK-
STEL ’ 1 000,-, eiken tafel
’200,-. Tel. 045-414815.
Te koop MANNOU draai-
stoel (de betere uitvoering),
bekl groen/roestbr./donker-
br gebloemd velours. Vr.pr.
’250- 045-457633, voor
ip_nnjjijr of na 18.00 uur.

Te k. massief eiken BANK-
STEL m. leren kussens. Tel.
045-254030.
Te koop 6 pers. grenen TA-
FEL, met 6 stoelen, vr.pr.

’ 550,-. 3-drs. houten kleer-
kast ’ 60,-. 045-225644.
Te k. antieke compl.
SLAAPKAMER m. extra
kast en fauteuille, vr.pr.
’2.000,-. Tev. breimachine
merk Toyota, 2 jr. oud, als
nw., compl. m. toebeh. vr.pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-451113.
Te k. eiken AANBOUW-
KEUKEN mcl. app. lengte
2.60 m. pr.n.o.t.k. 045-
-463091 na 19.00 uur.

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

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’899,-.
Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, ventilator,
compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dealer.

Ook reeds vanaf ’ 10,- p.wk.
Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-13531

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

Zonnehemels
Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’899,-.
Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, ventilator,
compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dealer.

Ook reeds vanaf ’ 10,- p.wk.
Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-13531

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.
Te k. z.g.a.n. Rhio ZONNE-HEMEL en bank, met nw.snelbruinlampen, weg.
plaatsgebr., samen vaste pr

’ 1.750,-. Tel. 045-325815.

Te koop 10-lamps ZONNE-
HEMEL. Tel. 045-213458.

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

Huishouden
Kom nu

profiteren van
onze

massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer

elke dag
superlage

aanbiedingen
Hier enkele voorbeelden uitonze duizenden koopjes:
Wasautomaat
800 toeren ge-
schikt voor 5 kg
met een spaar-

programma,
geen ’ 1.098,-
-of ’ 798,- maar

’ 598,-.
Maar ook: Droogautomaat

5 kg inhoud, type 9310 'geen ’ 798,- of ’ 498,-'
maar ’ 398,-. Maar ook:
Moulinex magnetron FM
443, 30 liter inhoud geen

’ 998,- of’ 798,- maar

’ 398,-. Maar ook: Zanussi
koelkast 140 liter geen

’ 629,- of ’ 449,- maar

’ 298,- en nog Veel meer'
Witte Hal,

Bergerweg
51-53. Sittard.

(Industrieterrein Bergerweg)
Te1.:04490-18162.

Te k. GASFORNUIS’150,-, nwe. Philips in-
bouwkoelkast met apart
vriesvak, ’500,-. Tel. 045-
-221569.
Te k. WASMACHINE Ruton
boyenlader, 40 cm br. Tel.045-443666, na 19.00 uur.
Te k. WASAUTOMATEN
geh. gerev. Miele Combi,Zannusi, Rondo, AEG enz.Koelkast 140 ltr. 8 mnd. oud.
Hoevenaars Expert, Kerkstr.
111, Brunssum. (VoorheenHuishoudbeurs)

■■=;;;■ ■ ■■, ■-
, . ~ ,;„„.

Ijke artikelen
ETNA Gourmet-G gasoven
m. gril, ’350,-; Select af-
zuigkap ’ 50,-; keukenblok,
3 hangk., 4 aanrechtk. m.
alu. werkblad, ’200,-. Alles
in wit/bruin. Tel. 04492-4853
Te k. DIEPVRIESKIST 450
ltr. 3 jr. oud. Tel. 045-
-317083.
Te koop 2 IJKASTEN, tafel-
model en gascomfoor.
Schelsberg 91, Heerlen.
Te k. LADENDIEPVRIES en
huisjes model gashaard.
Tel. 045-216876

«Computers
Te k. SHI-TEC p.e. jan.'BB,
H.d. 640 K, 3.5" en 5.25" en
software, i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
045-713364
Te koop wegens overcompl.
AMIGA 20008 1 Mb RAM
1.3 RON, z.g.a.n. plus div.
soft-ware, ’ 1.800,-. Tel.
045-214259.

TV/Vldeo
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 k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's.Tel. 045-723712.

Radio e.d.

Top Hi-fi

c__<±m-__<£____ t____m___^______. f-i^immm^_m*___*«^Mnrni i

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dan naar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.
Als u ons voor 12 uur 's mor-gens belt, staat uw PICCO-LO de volgende dag al in hetLimburgs Dagblad. Tel. 045--719966.

Kachels/Verwarming
Barbas inbouw-openhaarden

kachels - inzethaarden
JacKöhlen

Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)
04490-13228- 14862.

Huur uw CV-ketel bü

1. Tel. 045-442326.
Kachels nieuw en gereviseerd

50 verschillende merken gas-, kolen, hout olie diverseweekendaanbiedingen. De Kachelsmid de beste en degoedkoopste. Walem 21, Klimmen, tel 04459-1638
Te koop VERWARMINGS-
KETEL merk Buderus. Nom.
verm. 64,5 KW. bwj. '80, i.z.
g.st. Pr.n.o.t.k. 045-214503.
Dru centrale VERWAR-
MINGSHAARD type cv 20-6
Rustiek. Tel. 045-410712,
Droog' BRANDHOUT den-
nen ’l5,- per m3; eiken
openhaardhout ’ 60,- perm 3Houtzagerij Windels,
Bouwberg Brunssum. Tel.
045-270585.

Te koop KOOLOVEN metgW 0̂0--' vr -Pr- °45-

Je koop ALLESBRANDER(rond model) 2 jaaroud. Tel.045-314344
POTK. aliesbr. ’5O,- en
zwarte kolenhaard. Tel.04742-15Q1.
Te koop inzet-allesbrandermet ventilatoren, type BAR-BAS. Tel. 04404-2574.

Muziek

(Bij de Markt) ■Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers
blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,

orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.
Altijd leuke aanbiedingen en occasions.

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

MS MUS'C HOUSE PAAN SMIT
U___i AKERSTRAAT 11-18 MAASTRICHT>J,,,^n^^ TEUO43 ÜI7IÏB

RUKSWEGZ. 124GELEEN
TE1.:U4480 54665 |

Grandiose Orla orgeldemonstratie in onze zaak te
Geleen

A.s. zaterdag 30 sept. van 11 t/m 18 uur met gast organist
Michael Voncken
Loopt u gerust eens binnen
1200 m2MUZIEKPLEZIER

Grote verbouwingsopruiming met
prijsbrekende YAMAHA aanbiedingen,o.a. Yamaha-keyboards v.a. ’ 95,-; Yamaha gitaarver-

sterkers halve prijs, orgels (geschikt voor muziekschool)v.a. ’ 295,-, drumstellen met 10 tot 50% korting, gitarenv.a. ’ 89,-, gitaareffecten-lbanez ’ 95,-, shure microfoons

’ 89,-. Ook v.a. ’ 30,-p.m. direct eigenaar van 0.a.:
keyboards, drumstellen, orgels, gitaren, piano's,

accordeons, orkestapparatuur enz.
Vraag naar onze speciale klantenkaart.

Alles van flight-case. Nergens goedkoper.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227.
maandag t/m zaterdag open, donderdag koopavond.

Het prijsbrekende muziekparadijs
PIANOLESSEN v. jong en
oud. Michel Erens gedipl. le-
raar tel 045-425297 Heerlen
Gevr. kleine vleugel pim.
1.60 m. Wit, i.g.st. Tel. 045-
-422548. (tussen 18.00 en
19.00 uur),
Te k. El. ORGEL Dr. Bohm,
Star Sound DS Portabel
aansl. op boxen of stereo
install. 043-417589.
Te koop witte VLEUGEL,
merk Gebr. Knake. Na 17.00
uur, 04492-2506.
ORGEL, merk Eminent P 3
55. 2,5 jr. oud. Pr. ’ 3.200,-.
045-417273. Tus. 14-18 u.
Te k. JUKE-BOX plus 1000
singles, merk Americana 11,
tel. 045-464335.
3 ex-bubble up four leden
zoeken GITARIST(E) en
Bassist(e) voor nieuwe
band. Stevige Rebel Rock
met Roll! 04490-25969.
Prof. MIXER, 8 kanaals, per
kanaal regelb. Tel. 045-
-215821.
GITAARLES? voor jong en
oud in alle stijlen. Bel Paul
Gerards. Tel. 045-251598.
DRUMMER sucht anschlus
an moderne Tanzband (Co-
verband), te k. dynacord-
box FE3 EV-speaker

’ 1.200,- 0949-241.875874

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

PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel.. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
PIANO'S te k. gevr., tel.
04490-54140.
PIANO'S te huur ’ 200,- per
jaar. Rijksweg nrd. 13,
Geleen.
Te koop MENGPANEEL D
en R met diverse opties, 12
kan, in case 045-320610
Te koop 7-delig PEARL
WORLD, kl. ferrarirood. Nw.
pr. ’4.200,-. Pr. ’2.200,-.
Tel. 04490-55437.
Gez. bas-gitarist m. erv.
voor band m. eig. muziek.
Tel. 045-421954 na 18uur.

Te koop CRAAFT CM 5 kan.
mixer, type 19. Tel. 04490-
-42198.
Erv. DRUMMER zoekt aan-
sluiting bij orkest. Tel. 045-
-752259.

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 koop DURST m605 en
toebehoren. Tel. 045-
-315874.

Te k. CANON Al, Speedlite
199A lenzen: Canon 50 mm
1:1.4, Sigma zoom 70-120
mm 1:4.5 en groothoek 28
mm 1:2.8, 23 st. Cokin voor- |
zetlenzen mcl. 3 dlg. koffer ivan alu. compl. voor i
’1.500,-. Tel. 045-461650 'Literatuur 'ENCYCLOPEDIE te koop.
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-224759.

■ --.„—— ———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 k. gevraagd ANTIEKE
meubels, kleingoed enz
Tel. 09-3212261156.
Onze "kwaliteit bewijst zich
zelf met de jaren. Antiek
SIMONS Dorpstr. 45A, Nuth
(t/o ingang kerk, naast chinrest.). Donderdag koop-
avond. Tel. 045-243437

Te k. zeer mooie partij oude
brede grenen vloerdelen, br.
19 cm, dikte 22 mm. lengte
plusm. 6 m, of br. 23 cm.,
dikte 28 mm, lengte 3-5 m.
Archictectural Antiques Th.
Evers, voor compleet bou-
wen met authentiek materi-
aal. De Koumen 58, Hoens-
broek. Tel. 045-223333.
Te k. SCHILDERIJ Willem
Haenraets olieverf, op doek.
Tel. 045-274027.
Antiek te koop oa. EET-
HOEK. Klingbemden 127,
Brunssum, na 12.00 uur.
Te koop antieke 2-drs. gre-
nen TOOGKAST. Tel.
04490-53685.

Braderieën/Markten
Vandaag

Grote vrije markt
rondom 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.

Te koop gevraagd
Wij vragen KLEUREN TV's,
def. geen bezw. Video's;
stereo torens; dames brom-
mer; skiën; ski-schoenen en
zware eiken eethoek. tel.
04406-12875.
FIETSDRAAGREK voor
montage op trekhaak. Tel.
04459-1270.
KLEUREN TV's en video's
defect geen bezwaar. Tel.
045-728130.
GEVRAAGD grote trein-
baan mag oud zijn. Tel.
02990-33212 na 18.00 uur

De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstr.
Nrd. 208, Hoensbroek. Tel.
045-212371.
Wilt U Uw gebruikte arti-
kelen verkopen? Stel ze dan
bij STADBEURS BV ten-
toon. Wij verkopen ze voor
U: Holzstr. 19A Kerkrade.
Tel. 045-453100.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Diversen
Te koop zwarte KOLENKA-
CHEL, pim. 125 stoepte-
gels, 5 zinken golfplaten.
Tel.: 045-351987.
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 83 talen op Ips of
cass. ’ 65,- (ook voor bui-
tenlanders), 21 danslessen
op cass. enz. allen samen
’lOO,-, Yoga of Aerobic
cursus op cass. ’ 65,-, zes
oude lepeltjes met beeltenis
Elvis Presley ’50,-. Tel.
070-638667 of 070-894543.
Te k. FEINWERKBAU lucht-
drukpistool model 90, elec-
tronic r.h., pr.n.o.t.k. 045-
-425989 na 18.00 uur.
STADSBEURS biedt te
koop aan diverse gebruikte
artikelen. Kom vrijblijvend
kijken. Holzstr. 19A Kerk-
rade. Tel. 045-453100.
Te k. Grünbeck WATER-
ONTHARDER. Heerlerbaan
224A, Heerlen. 045-411270
Te koop alum. LADDER 2
dlg., 2 x 5 m, ’400,-, tel.
045-310036.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

Te k. 2 Scorpio Carp HEN-
GELS 21/4 Ibs, 2 sigma oso
molens en res. spoel, 2 op-
tronic's, 1 vistent K.N. 2.30

’ 800,-, tev. Commodore
PC 2011, harddisk en dos.
versie 2.11, monitor, ge-
niusmuis, printer, 2 joysticks

’ 1.250,-, tel. 045-464261.
Te koop TEKENTAFEL, vr.
pr. ’ 300,-. Tel. 045-420910
Te k. BREIMACHINE sin-
ger, dubb. bed. met veel bij-
beh., ’ 1.700,-. 045-326308
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.
Te koop alu. ROLLUIKEN,
div. maten en 4 st. houten
balken. Tel. 045-221224.
STUNTVERKOOP. Werk-
broeken ’ 12,50; winterjas-
sen ’ 35,- en ’ 50,-; spij-
kerbroeken v.a. ’ 17,50; he-
ren kolberts ’25,-; trai-
ningspakken ’ 50,- enz.
enz. enz. John Hubert,
Bloemenmarkt 7 Geleen.
Tel. 04490-46351.

Nl ISSE h
| Promenade ie etage |

GEVELBRANDTRAP te
koop. Te bevragen, tel. 043-
-210518.
Te koop: hydrolische kraanop RAM Truck giek tot 12
meter uitschuifbaar, groot
hefvermogen ’6.500,-; mo-
biele diesel lasapparaten
met 2 cyl. diesel motor

’ 650,-; platenwals elec-
trisch ’1.500,-; hetelucht-kachel 150.000 kk met tank
5000 ’1.250,-. Rockmart
Kissel 46A, Heerlen, 045-
-723142.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966. ■

Te koop 4-pits gastoest.
Pelgrim ’ 100,-; diascherm
en projectietafel ’40,-; e-
lectr. verwarming m. ther-
mostaat, ook voor broeikast
’150,-, tel. 045-440156.
Te k. 2 RVS aanrecht, bl. m.
spoelbak, 110x50 en 170x
55, ’ 125,-. 043-647780. t
KOSTHUIS gevraagd voor 4
nachten per week, vergoe-
ding ’ 120,- per week. Tel.
050-413698.
Te k. 2 eiken SALONTA-
FELS ’ 100,- p.st., manou
wand/stereomeubel, z.g.a.n.
’250,-, nieuw pr. ’1.200,-,
sierspiegel ’ 25,-, elektro
kookstel ’ 75,-. 045-452026

|fijÈ|t DAG-AVONDCOLLEGE
J||g VOOR MEAO

ONDERWIJS
Diepenbrockstraat 15 - Heerlen
045-713105

In verband met het voornemen van
een van onze docenten gebruik te
maken van de DOP-regeling roepen
wij sollicitanten op voor de funktie van

DOCENT(E) MAATSCHAPPIJLEER
Omvang van de betrekking: ca. 6
lesuren per week.
Bevoegdheidsvereiste: tenminste
tweede graads.

Sollicitaties te richten tot het bestuur
van de Stichting Dag-Avondmeao,
Diepenbrockstraat 15, 6411 TJ
Heerlen. Informatie kunt u verkrijgen

2«684 bij dir. H.P.J. Witteman.

Vraagt een

RENTAL-
REPRESENTATIVE m/v

teeftijd 23-30 jaar
Wanneer je dat echte gevoel voor
serviceverlening hebt, middelbare

schoolopleiding, goode spreekvaardigheid in
Engelse en Duitse taal en bovendien in het
bezit beni van rijbewijs B-E (enige globale
kennisvan automobielen is noodzakelijk)

reageer dan d.m.v. en eigenhandig
geschreven solficrtatiebrtef, voorzien van

pasfoto aan direktie van

BASTIAANSAUTOBEDRIJF B.V. HEERLEN
Spoorsinge)50,6412 AC Heerlen

Stichting
Muziekschool
Kerkrade

De Stichting Muziekschool Kerkrade verzorgt
balletonderwijs in de gemeenteKerkrade,
Landgraaf en Simpelveld.
Voor indiensttreding per 1-1-1990 zoeken wij voor
ongeveer 5 klokuren les per week een

DOCENT KLASSIEK
BALLET M/V
PIANO-BEGELEIDER
BALLET M/V

Sollicitaties (personalia, opleiding en ervaring)
vóór 20 oktober richten aan de direktie van de
Stichting Muziekschool Kerkrade, Postbus 76,
6460 AB Kerkrade, tel. 045-452726. 244763

w^*' Oakline 2000:

:| : I « y «|É lichtingslijst. Tegen de andere wand
een zogenaamde Drentse kast in
de afmetingen 150 x 200 x 50 cm.ij-j :"''■- '■:■/"■■/■ w

| De eetkamertafel en bijbehorende
-J**2_ '~ ' """"' stoelen met zadelzit geven het

pi ï iüUUU ***%& __yÈEj2!ï*vi L ji, ,A geheel een behaaglijk warm
UaKlinE huiselijk karakter. De randen en| «*»»n.i«x>.. y% %ïsjggß "f^»mÊm. hoeken vnn al het houtwerk zijn

afgerond.

MMOMA
V BEATRIXHAVEN MAASTRICHT rT7\ volg bord <-_a BEATRIXHAVEN 22 >/\GALJOENWEG 35 TEL. 043-630505 I -■ * -J-^
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CURSUSSEN**^OPLEIDINGEN \_t±
Tmmtl Opleiding kantoorautomatisering

A.M.8.1. 88 module HS.4
start: dinsdag 24 oktober 1989 te Heerlen.
informatie: voor aanmelding en informatie bel: 045-717600.

244475

f_m INhUKIVIAIICA OPLEIDINGEN
te: Heerlen, Maastricht, Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen, Arnhem.

- Praktijkdiploma Informatica P.D.I.
- Basisdiploma A.M.8.1. 88■ LD/39
Voor meer informatie
nevenstaande bon onge-
frankeerd opsturen naar: dhr./mw/mej: opl:

c£n ;£n!rT-nUmmer 33 adres: tel:6400 VC Heerlen
of bel 045-717600. woonpl: lft: -
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Wacht

met

andijvie

zeggen

als

iemand

om

a- a- a-

appelmoes

vraagt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geer ze liever even de
tijd om uit hun woor-

-1 den te komen. Datver-
mindert al gauw de
spanning.Zo komt een
gesprek vlotter op
gang en gaan weelkaar
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
(n't't stolleraars

oven tic lijd.

Publikatie aangeboden door
dit bldd, in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame. ainE
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Het is hard studeren |
in Tilburg! I

Interesse in Taal? Geboeid door Communicatie, Literatuur of donderdag19oktober, met informatie over alle studierichtinj
Informatica? Op zoek naar nieuwe mogelijkhedenop deze terrei- Kun je meteen de sfeer opsnuiven en het Letterencabaret *
nen,een uitstekend onderwijsprogrammaen goedestudiebegelei- optreden. Ook hebbenwevoor geïnteresseerden nieuweinfof
ding?Dan is een opleidingaan deLetterenfaculteit van deKUB je tiegidsen samengesteld. Stuur de infobon in een open env^
op het lijfgeschreven. zonder postzegel naar de Katholieke Universiteit BraW

Heteerstejaargeefteengedegenbasis,zodatjedaarnaeenwel- antwoordnummer «60569, 5000 WB Tilburg,
overwogen keuze kunt maken uit een groot aantal specialisaties,
zoals de communicatie tussen overheid en burgers, tussen Neder- ld l\\\\^___W_JÊr_^^ t r i

landers en buitenlanders, tussen schrijvers en lezers, tussen mens rjrJrJr ° ° 'encomputer.LetterenstuderenaandeKUß:eenveel2ljdigestudie E_OT A
Kruis aan van welkevan de twee voorlichting*

, -~- ... gelijkheden iegebruik wilt maken,aan een veelzijdige universiteit! f_f_rJs/''<s>''>K&
■^

, c _ i ijk \\^-fj£'/^'/<$F, °'k kom wel °P donderdag 19 oktober na^Daarom zijner na hetafstuderen ook goede beroepsperspec- *_&$?/^/dsr/...,,, ~„. r^/\*F/<^v/ voorlichtingsdag met extra persotftieven met interessante carrièremogelijkheden. Met ingang van . . . .
j-. .. j. " i lIDa r .. j j _i ~: i Olk kom niet, maar stuur mij wel «sen nieuwe informatiegids over: .-^dit studiejaar kunnen HBO-argestudeerden ook via een korte ; &

(tweejarige) opleiding het doctoraal-diploma Letteren inTilburg ~ ' .... Naam __ Voorletters: "fbehalen.
Adres J

Wil je meer weten? Bel dan de afdeling Voorlichting Letteren Postcode/plaats : AI
(013-663017). Jekunt ook naar onze Voorlichtingsdagkomen op « <

Katholieke Universiteit Brabant
; ___>

Gezondheidswetenschappen studeren?
lip lg BfST- 'WÈ Datjegezondheidswetenschappen wilt gaanstuderenstaatvast.De vraagisalleen

m_éz M nog: waar? Als jegeen bezwaar hebt tegen lange reistijden is Bologna een prima keus.
«§§« j|§ Maar als jegeenbezwaar hebt tegen hard werken,biedt Maastricht nogal wat pluspunten.

SKÉhRJIImI Kies je voor een studie gezondheidswetenschappen aan deRijksuniversiteit
I m % Limburg, dankies je voor een ander onderwijssysteem. Praktijkgericht, met oogop de
i'~' || toekomst, op jouwtoekomst. Samenmet een tiental medestudentenverdiep jejesteeds

:;g^^^^WH| in een thema,bijvoorbeeld "het verpleegkundig proces" of "bio-regulatie".
/ ff[ De vele trainingen, practica en stages geven je de gelegenheid het geleerde direct in de

llllllf : ■ \ ■ ïj praktijk toe te passen. Dat betekent dat jeer in Maastricht niet komt met alleen maar
BniVv^vrJ '

toekijken en aantekeningen maken. Het betekent ook datje na je studie meestal snel
111l '"■" < h-J; aan e slagkunt. Je hebt immers in de praktijk bewezen watje waard bent.

'%■ X aMffé ■ %JÊ De studie gezondheidswetenschappen kent zeven afstudeerrichtingen:
mmV^'' I "Beleid en beheer van gezondheidszorgvoorzieningen"Bewegingswetenschappen

WEE WÈÈitÊÊÊÊ *Biologische gezondheidkunde" Geestelijke gezondheidkunde" Gezondheids-
voorlichtingen -opvoeding» Verplegingswetenschap (ook als doorstroomprogramma

ï^gm voor HBO-afgestudeerden en in deeltijd) " Theorie van de gezondheidswetenschappen J
WÊÊÊÈÊÊÊËÊÊKmË-WÊÊBBËÈ, (ook als doorstroomprogramma voor HBO-afgestudeerden).

Op sommige puntenkunnen debeste
universiteiten nog ietsvan ons leren.

InMaastrichtkrijgt hetEuropa van 1992nu alvormdoor intensieve uitwisselings-
gillM programma's met buitenlandse universiteiten en internationale stages. |

llPf H Daarnaast maakt ook de ligging van Maastricht een internationale studietijd mogelijk:

ïÊmÉ % iA. Wmm*\wkm^m% 'tSM. brochure krijg je alle informatie Olk kom nier naarde voorlichtingsdag, maar omvang wel

In Maastricht leer jejegrenzenteverleggen.
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H alle reden om de bloe-
'es buiten te zetten. Ze stu-
-11 rechten en was die dag ge-
[9d voor een van haar laat-
*itamens, toevallig ook nog
hecht. Een gevangenisstraf

cliënte had die bewuste

Van onze correspondente

alpen

ruineest aanvaïlige en beïn-
J?°are leeftijd, en het kost al
Je genoeg het stuur recht te

'^n temidden van alleram-
'Qie op een kind afkomen.1 hij ineens thuis met een
°rfssief vormgegeven bal-.; 'Van de pastoor' zei hij
f Veertig jaar Michaelpa-
'e' is de sprekende tekst op
771- Is er dan werkelijk geen
's ter wereld meer veilig■ <*e kraaltjes en spiegeltjes

ïiKren ky ce blijkbaar onui-
°Q-re missioneerdrang?"

■ >&en je blij dat er einde-
\e,en echte keuzemogelijk-
."*> dat je dus je kinderen

'ln Landgraaf desgewenst
t zen openbare school kunt- overkomt je dit. Hij is

ader uit Landgraaf aan de
.Bedroefd, maar niet wan-

'9. lucht hij als volgt zijn

alpen(2)
ttder vertelt verder: ,£cho-
r-oeten heel restrictief zijn
et toelaten van commercië-

i-eclame-uitingen, dat is
Ei' Weiaas valt het veertig-e 9 Jubileum van een paro-
j.niet onder 'handel. Dus het
yll te mogen. Hoewel?"
*rzucht tot slot: ,£o wordt

f^e ivel nodeloos nog moeilij-
i^yn kinderen die levensbe-
Uiuelijke opvoeding te ge-
°"e ifc zelf nuttig vindt."

Van onze correspondent

RIMBURG - De bloembakken die als tijdelijke verkeersrem-
mende maatregel in Rimburg waren neergezet, zullen voor de
winter worden weggehaald. Maar dat gebeurt alleen als het
nieuwe plan herinrichting wijk Rimburg van de gemeente
Landgraaf de goedkeuring van de inwoners van Rimburg kan
wegdragen. Het ligt sinds gisterenmiddag in gemeenschaps-
huis Dr Eek ter inzage.

Bloembakken verdwijnen
Nieuw plan voor herinrichting doorgaande weg Runburg

"Het plan laat een zeer praktische
wijziging van het aanzichtvan Rim-
burg zien. De toegangszones, een
gedeelte van de Palenbérgerweg en
de hele Rimburgerweg, krijgen een
iets verhoogde rijstrook die slechts
3.80 meter breed zal worden. Langs
de. weg komen bomen en voetpa-
den. Hetzelfde beeld gaan de Broek-
huizenstraat, Kapelweien en de
Wormdalweg vertonen hoewel daar
meer met klinkers en minder met
asfalt gewerkt zal worden.

BRUNSSUM - Brunssum
heeft gisteren de Europese ere-
vlag gehesen, die de gemeente
is toegekend voor het nader tot
elkaar brengen van de Europ-s-
-se volkeren (met name tijdens
de Internationale folkloristi-:
sche Parade). Erelid van de
parlementaire vergadering van
de Raad van Europa, de heer
Tanghe, reikte de vlag aan het
gemeentebestuur uit. De vlag
werd voor het bestuurscen-
trum op het Lindeplein gehe-
sen. Een en ander ging gepaard
met kamerschoten van schut-
terij Gregorius de Grote en een
ballonnenwedstrijd voor de
jeugd van Brunssum.
Naast het hijsenvan de Europese
vlag nam Brunssum gisteren ook
afscheid van JosefThelen, in zijn ",
hoedanigheid als burgemeester !
van zusterstad Alsdorf (West-
Duitsland). Louw Hoogland
deed hem tijdens de aparte ver-
gadering mondeling uitgeleide
en verraste zrjn collega met een:
bronzen discus.

Na het openlucht-ceremonieel
toog het gezelschap naar ge- \meenschapshuis de Brikke "
Oave, waar een uur cultuur op
het programma stond. Het jonge-
renkoor Jokola uit Brunssum,
het Brunssum mannenkoor en
het Stadtische Chor uit Alsdorf
werkten daaraan mee.

Van onze verslaggever

Europese
erevlag
wappert

#De heer Tanghe, erelid
van de parlementaire ver-|
gadering van de Raad van:
Europa, hijst bij het Bruns-
sumse bestuurscentrum de!
Europese vlag terwijl de
jeugd met 'Europese' ballon-
nen in de hand, toeziet.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Meisjes (14)
probeerden
in te breken

'Dinsdag 3 oktober wordt om acht
uur een informatie-avond in ge-
meenschapshuisDrEek gehouden.

De realisering van het plan gaat heel
wat tijd en geld kosten. Voorlopig
verdwijnen allereerst de bloembak-
ken. Op de plaats waar ze nu nog
staan worden met behulp van klin-
kers versmalde en verhoogde weg-
gedeeltes zogenaamde rijlopers
aangebracht. De overgebleven
ruimte wordt beplant zodat het ge-
heel een poorteffect krijgt. Volgens
Landgraaf-wethouder van verkeers-
zaken Thei Middeldorp hebben de
ingenieurs van het Verkeerstech-
nisch bureau Grontmij Limburg
hun huiswerk goed gemaakt. Het
plan doet recht aan het Rimburgse
straatbeeld en een regelmatige
doorgang van de lijnbussen van het
VSL is mogelijk. „De verkeersvei-
ligheid is het belangrijkste", zegt
Middeldorp. „Als die in het geding
is moeten er compromissen geslo-
ten worden."

dige markt wordt een parkeer-plaats.

Waar mogelijk worden bomen ge-
plant. Het beschermd dorpsgezicht,
Rinckberg, Lindengracht en een ge-
deelte van de Palenbérgerweg,
wordt van gevel tot gevel beklin-
kerd. In de bestrating worden de
functies van de weggedeelten (par-
keerplaats, voetpad etc.) aangeduid.
De rijbaan wordt daar en in de
Brugstraat 5.50 meter breed. Boven-
dien krijgt de Rinckberg een par-
keerplaats. Deze is gepland op het
terrein waar de woelput van de wa-
terzuiveringsinstallatie ligt. Het on-
derste gedeelte van Rinckberg en
de kop van de Brugstraat gaan het
nieuwe dorpsplein vormen. De hui-

Scholieren
op de bon

"De politie maakte gisteren
bij een verkeerscontrole in
Voerendaal gebruik van een
vermogensmeter.

Foto: MARCEL VAN HOORN
was er geen bijzondere aanleiding
voor deze controle. Wel noemde hij
het aantalvan 26 verbalen erg hoog.

Geen recht op
vervoerkaart

Het minister van VROM had de
Raad van State laten weten dat de
gemeente in 1987 terecht tot actie is
overgegaan. Er kon gesproken wor-
den over een ontoelaatbare mate
van gevaar, schade of hinder.

DEN HAAG/VOERENDAAL - De
hinderwetkamer van de Raad van
State was snel klaar met het beroep
dat benzinepomphouderG.J.M, van
Swam van de Hogeweg in Voeren-
daal heeft aangetekend tegen het in-
trekken door de gemeentein augus-
tus 1987 van de vergunning voor de
bovengrondse LPG-installatie. De
gemeente heeft het besluit ingetrok-
ken omdat Van Swam inmiddels
een nieuwe installatie heeft aange-
legd die geheel conform de nieuwe
afstandstabellen is.

LPG-pomp
Voerendaal
nu in orde

VOERENDAAL - De rijkspolitie
van Voerendaal heeft gistermorgen
tussen acht en negen uur op de
Heerlerweg in Voerendaal een fiets-
en bromfietscontrole gehouden. In
totaal werden 26 scholieren be-
keurd wegens te hard rijden ofdoorrijden bij rood licht. De politie
maakte bij de controle gebruik van
een zogenaamde vermogensmeter,
waarmee berekend kan worden of
een brommer opgevoerd is. Volgens
een woordvoerder van de politie

DEN HAAG/LANDGRAAF- Zeve-
nentwintig dienstweigeraars onder
wie J. Bessems uit Margraten en A.
Schoen uit Landgraaf krijgen geen
openbaar vervoerkaart van Defen-
sie. Dit heeft de waarnemend voor-
zitter van de afdeling rechtspraak
van de Raad van State, staatsraad
mrP.J. Boukema gisteren besloten.

Bomen zagen
om clubkas
te spekken

LANDGRAAF - Het instrumen-
tenfonds van fanfare Eendracht
uit Nieuwenhagerheide houdt
vanavond in de fanfarezaal aan
de Hoogstraat in Nieuwenhagen
een boomzaagwedstrijd. Ver-
schillende koppels moeten in
vier voorrondes laten zien wie
het vlugste een lariksboom kan
doorzagen. De zes beste koppels
komen ten slotte in de finale te-
recht. Naast enkele geldprijzenis
er ook een wisseltrofee te win-
nen. Alle deelnemerskrijgen een
herinneringsvaantje. Vanaf half
zeven kunnen de koppelszich in-
zagen. De wedstrijd begint om
19.00 uur. Om 22.30 uur vindt de
prijsuitreiking plaats. Geïnteres-
seerden kunnen zich nog tot
morgenavond 18.30 uur opgeven
in de fanfarezaal. Het inschrijf-
geld bedraagt tien gulden. Tot nu
toe hebben zich al vijftien kop-
pels opgegeven. Een blaaskapel
zal voor de muzikale omlijsting
zorgen.

CAD pleit voor
opvangcentrum

nabij station
HEERLEN - Als
het bouwvallige
garagepand een
de Looierstraat
werkelijk afge-
broken wordt,
dan hebben drug-
verslaafden die
daar huizen, geen
onderdak meer.

CAD-directeur
Fred Gillissen
pleit daarom voor
een opvangcen-
trum voor drug-
verslaafden in

Heerlen, Het
liefst in de buurt
van het station.
„Op de parkeer-
plaats aan de Pa-
rallelweg zou bij-
voorbeeld een
unit neergeget
kunnen . worden
waar verslaafden
opgevangen wor-
den," meent hij.
Als er geen plaats
komt waar ver-
slaafden opge-
vangen worden,
zullen ze in Heer-

len vermoedelijk
in portieken en
trappenhuizen
een heenkomen
zoeken.

Fred Gillissen zegt
dit in een interview
naar aanleiding van
de onlusten in de
Arnhemse wijk Kla-
rendal eerder deze
week. Daar gingen
bewoners de straat
op om drugpanden
te bekogelen. Acties
die overigens door
een groot deelvan de
Nederlandse bevol-
king gunstig worden
beoordeeld, zo blijkt
uit een enquête van
de Arnhemse Cou-
rant. Op pagina 19
een uitgebreid arti-
kel over de Arnhem-
se gebeurtenissen en
de betekenis daar-
van voor Heerlen en
omgeving.

Koeken
L

eerder deden we in deze
1g,.. geslaagde pogingen om

fj, l*a.anse oorlogsveteranen
in contact te brengen met

j,en, die zij in 1944 even na
() üryding leerden kennen.
r Vr'Ü dingsjeesten zijn nog

Hq^et °-chter de rug, ofzeke-
H; TV Luciano uit het Cali-
«bel Forest Hül krijgt de
l^ y- Henry, de oorlogsvete-
lij' ls op zoek naar defamilie£jolt Heerlen, waarmee hij
inQs goed bevriend was. Het
fjj^°onde aan de Beersdal-
t Qf' Waar is nu in geenvel-
\e loc9en te bekennen. Ver-
"s n/ ,V dat er een zus na-
l^üh re was> en dat pa en
[krlan en Marie heetten. Als
to _an ga-ren kunt spinnen,
i\ contact opnemen met
Hk tac°bs uit Schinveld,

Fluiter
\ mensen zijn zeld-
tio' "tatar (gelukkig) bestaan
tr^f en meneer uit Heerlen
iri c °ns het volgende: In

lndertijd, zon 60 jaar ge-
-1 iL 2°n 9 mijn moeder voar-
■k[ ding slapen de liedjes
t' Je niein Prinschen, schlafktyj,' 1 'Guten Abend, gut;en ' daarna ging het licht
on„9.in9 slapen. Nu is er
! 'iv *n e ouur' een meneer
kv ,cc honden. ledere avond
!). 'Ussen tien en elfuur zijn
«i*el u*tlaat, /luit hij diezelf-
h- Wanneer ik hem
k £>men, moet ik denken
i. £, °e9er en gelukkiger tij-
Wn£ar°m wil ik deze fluiter
Vri Voor ziin dagelijkse
'ta« hopelijk kan ik ern 9 van genieten.

LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf heeft donderdagmiddag
twee meisjes van 14 jaar uit Maas-
tricht afkomstig, maar zonder vaste
woon- of verblijfplaats in de kraag
gegrepen terwijl zij probeerden in te
breken in een huis aan de Kleine
Voortstraat in Nieuwenhagen. Op-
lettende buren waarschuwden de
politie, die de meisjes mee naar het
bureau nam en hen na verhoor weer
vrijliet.Nu al in Heerlen

Erg vroege
Beaujolais

" Peter Hoenderop, met
de Beaujolais Primeur,
vermoedelijk de allereer-
ste fles van deze Franse
wijn van dit jaar in ons
land.
Foto: MARCEL VAN

HOORN

Binnenbrand
in bijkeuken

De dienstweigeraars hadden bij
hem een kort geding aangespannen
tegen de weigering van de kaart
door hun werkgever, het ministerie
van Sociale Zaken. Dit ministerie
wil echter alleen de dienstweige-
raars, die na 1 mei van dit jaar zijn
opgeroepen, de kaart geven. De 27
dienstweigeraars beroepen zich op
het beginsel van rechtsgelijkheid en
willen de kaart ook krijgen.

noogst. iNu neb ik een fles nog
gistende wijn meegenomen.
Ik moet de wijn nog klaren,
maar ik denk dat 'ie vanaf
zondag gedronken kan wor-
den," aldus de student.

HEERLEN — De 20-jarige Pe-
ter Hoenderop, leerling van
de Middelbare Horecaschool
in Heerlen, beschikt wel over
een bijzonder vroege Beaujo-
lais Primeur. Normaal komen
de eerste flessen van deze
fruitige Franse wijn pas in no-
vember richting de lage lan-
den. Maar op zijn kamer aan
de Valkenburgerweg 4 te
Heerlen (tel: 719701) heeft de
uit Rotterdam afkomstige
jongeman een heuse Chateau
Lavernette staan.

Een Beaujolais Primeur van
de eerste orde dus. Wie denkt
dat Peter Hoenderop komen-
de week tijdens een bijzonder
diner met enige mede-studen-
ten de wijn gaat drinken, die
heeft het mis. „Wie een goede
prijs ervoor betaalt mag hem
hebben," zegt Hoenderop als
een volleerd zakenman.

„Ik heb in de streek waar dat
kasteel staat, Macon Bussiè-
rees, meegeholpenaan de wij-

HOENSBROEK - De brandweer
van Heerlen heeft gistermiddag
rond twee uur een binnenbrand in
een bijkeuken aan de Hommerter-
weg in Hoensbroek moeten blus-
sen. De brand is waarschijnlijk ont-
staan door een technische storing in
de wasdroger. Het huis liep vooral
veel rookschade op. Er deden zich
geen persoonlijke ongelukken voor.
De brandweer schat de schade op
tienduizend gulden.

(ADVERTENTIE)

LANCIA DELTA-SHOW I
AIRPORT MAASTRICHT
■LaKOMPIER (fpt

HEERLEN, Akerstraat 150. Tel. 045-717755.
__vjAA^l2l£üT_Oa!ioenvveg 45. Tel. 043-629547.

Beurs over komplete
Hj lichaamsverzorging voor H

de vrouw met mode en shows
28 sept. van 14.00-22.00 uur
29 sept. van 14.00-22.00 uur
30 sept. van 14.00-22.00 uur

1 okt. van 11.00-18.00 uur■ TENNISHALSTEINERBOS ■(ingang bij zwembad) Stein (LB) |

(ADVERTENTIE)
■■!■ ■■■«-—-—.■-.«-.-—

<——^
(Restaurant

OÓuwtte
f

sn»^ HEERLEN___ Kasteellaan 3
Tel. 045-724182

Zondag vanaf 12.00-21.00 uur
Lunch van 12.00-14.30 uur

Diner vanaf 17.30 uur

Woensdagavond en donderdag de
gehele dag gesloten

Dagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
Limburgs dagblad voor oostelijk zuid-limburg is de plaatselijke en regionale editie van het Limburgs dagblad voor het gebied oostelijk zuid-limburg. hoofdredacteur: ron brown.
;f-EDITIEREDACTIE: HANS TOONEN. HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE,
'KT 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719.

echt

j^s het pleidooi van haar
"swian kwam de aap uit de

in het verkeer.
lr de 40-jarige Heerlense
!e« die gisteren moest ver-
toen, voelde zich al hele-

" niet op haar gemak. Pas

r staan relatief weinig
Nen in het beklaagden-
pe bij de politierechter in

voor overmatig al-

yrdachte wist er in elk ge-

'uit te slepen' dat de zaak

*' aangehouden. Op het in.Proces-uerbaaJ vermelde
van blazen, was ze vol-

* eigen zeggen al lang thuis.
?°lQende keer komt het op de
l9enverklaringen aan.

'aar strafblad, ook al is die
'■<-l voorwaardelijk, zou een
Jjische carrière behoorlijk
*U>eg kunnen staan."
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Op zaterdag 7 oktober a.s. hopen onze ouders

JAN BIELDERS en MARIEKE BROUNS
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

De h.mis tot dankzegging is om 14.00 uur in
de St.-Petruskerkte Sittard.

Gelegenheid tot felidteren van 16.00-17.00uur in 't
Guliks Hoes, Ophoven 1, Sittard.

Kinderen Bielders

In plaats van kaarten
Mede namens onze kinderen hartelijk dank voor de
vele felicitaties, bloemen ofcadeaux, die wij b.g.v.
ons 40-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen. Het
was voor ons een onvergetelijke dag.

L. Hoeppermans
M. Hoeppermans-Frins

Heerlen, september 1989
Benzenraderweg 71

Dankbetuiging
Hartelijk dank voor de grote belangstelling, bloemen,■ geschenken en felicitaties bij ons 50-jarig huwelijksfeest.
Wij danken mede namens onze kinderen en
kleinkinderen allen die ons die dag tot een
onvergetelijke hebben gemaakt.

Hub Bruis
Leentje Bruls-Meijers
kinderen en kleinkinderen

Wolfhagen 161, 6365 BM Schinnen

Enige en algemenekennisgeving

t
"Vrede en alle Goeds"

Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, doen wij u weten dat is overleden onze lieve
vader, broer, zwager, oom en neef

Huub Lebon
Hij overleed in de leeftijd van 44 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Uit aller naam:
Familie Lebon

Landgraaf, 28 september 1989
Corr.adres: Burgemeester Lambertstraat 19,
6245 HG Eijsden
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
maandag 2 oktober a.s. om 10.30 uur in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 10.15 uur.
Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis dagelijks van 16.00 tot
17.00 uur.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van onze vriend en collega

Huub Lebon
Zijn vriendschap en inzet maar vooral de moed
waarmede hrj zijn ziekte tot het einde gedragen
heeft, zullen wij nooit vergeten.

Huub, Marleen,Kees, Rolf, Norman, Harold

t ! I
Na een leven, getekend door liefde, eenvoud en
hulpvaardigheid, is na een geduldig gedragenziek-
te, toch nog onverwachtvan ons heengegaan,voor-
zien van deh. sacramenten in de leeftijd van 64 jaar
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Johan Severijns
echtgenoot van

Anneke Weerts
Wahlwiller: A.M. Severijns-Weerts

Vijlen: Hub Severijns
Trees Severijns-Heijenrath
Patrick, Pascal

Wahlwiller: Marlies Paffen-Severijns
Jo Paffen
Patricia, Paula
Familie Severijns
Familie Weerts

6286 BE Wahlwiller, 28 september 1989
Oude Baan 8
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op maandag 2 oktober om 13.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Cunibertus te Wahlwiller, waar-
na de crematie plaats zal vinden in het cremato-
rium Imstenrade te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd zijndevan uw medeleven is er geen con-
doleren.
Johan zal herdacht worden tijdens de eucharistie-
viering op zondag 1 oktober om 10.30 uur in voor-
noemde kerk.
Er is gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dage-
lijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

" ' IHet is onze droeve plicht u mede te delen, dat he-
den na een slopende ziekte van ons is heengegaan,
onze directeur en tevens de oprichter van ons be-
drijf, de weledele heer

Willem van der Mast
Zijn inzet en bewogenheid zullen voor altijd in
onze herinnering blijven voortbestaan.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en
verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke
dagen.
Oud Gastel, 29 september 1989

Directie, commissaris en personeel
Intramast B.V. te Oud Gastel
Intramast B.V. te Bom
Intramast België N.V. te St. Amands
Intramast France S.A.R.L. te Parijs
Intramast Italia te Turijn

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van onze directeur, de heer

W. van der Mast
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.
Oud Gastel, 29 september 1989

Personeelsverenigingen
„Intramast" B.V.
Oud Gastel en Bom

t
"En altijd is het zo geweest, dat de
liefde haar eigen diepteniet kent, dan
op het uur. der scheiding".

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat hrj
zo lang in ons midden was, geven wij kennis van
het plotseling overlijden, voorzien van het h. olie-
sel, van:

Theodorus Petrus
Antonius van de Voort

echtgenootvan

Catharina van Rijs wiek
in de leeftijd van 86 jaar.

Ridder in de orde van Oranje Nassau
ere-burger van de gemeente Meerlo-Wanssum

drager van het Verzetsherdenkingskruis

Valkenburg a/d Geul: C. v.d. Voort-vanRijswick
Venray: L. Folkerts-v.d. Voort

R. Folkerts
Karin en Hans, Roel

Maastricht: M. Molenaar-v.d. Voort
E. Molenaar
Luc, Mare, Joyce

Apeldoorn: C. Veneken-v.d. Voort
J. Veneken
Ellen - Catelijn

Den Bosch: A. v.d. Voort
A. v.d. Voort-Smeets
Petra, Theo

Bunde: Th. v.d. Voort
L. v.d. Voort-
Schoenmakers
Familie v.d. Voort
Familie van Rijswick

6301 LX Valkenburg a/d Geul, 28 september 1989
Oranje Nassau 39

De eucharistieviering wordt gehouden in de paro-
chiekerk van de H.H. Nicolaas en Barbara te Val-
kenburg a/d Geul op dinsdag 3 oktober om 11.00
uur, gevolgd door de teraardebestelling op de alge-
mene begraafplaats aan de Cauberg aldaar.
Avondmis, maandag a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Schriftelijk condoleren in de kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum aan de Spoorlaan 29 te Valkenburg
a/d Geul. Bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van de heer

Th.P.A. van de Voort
mede-oprichter, oud-voorzitter en
ex-bestuurslid van onze stichting.

Met veel respect denken wij terug aan hem en zijn
verdiensten voor het Valkenburgse bibliotheek-
werk.

Bestuur en medewerkers
Stichting Openbare Bibliotheek
Valkenburg

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden, na
een liefdevolle verzorging in de Hamboskliniek te
Kerkrade, overleden onze lieve moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, tante
en nicht

Maria Catharina
Nijssen

weduwe van
August Janssen

Zij overleed in de leeftijd van 95 jaar.
Oirsbeek: Paul en Lies Janssen-Smeets

Kerkrade: Leo en Lila Janssen-Laven
Kerkrade: Nico en Tinneke Janssen-Ploem

Sittard: Bernard en Annie
Janssen-Roubroeks

Kerkrade: t Peter en Clairie Janssen-Trags
Kerkrade: Werner en Maria Janssen-Strüver
Kerkrade: Ennie en Frans Vliegen-Janssen

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Nijssen
Familie Janssen

Hamboskliniek, 29 september 1989
Corr.adres: Rolduckerstraat 16, 6461 VMKerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 4 oktober as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk St. Petrus Maria ten Hemelopneming te
Kerkrade, Nassaustraat, waarna aansluitend begra-
fenis op de algemene begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats is
gezorgd.
Dinsdag, 3 oktober zal 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 te Kerkrade-Chèvre-
mont.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

t ! ~
Dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft, de-
len wij u mede, dat heden, in de gezegende ouder-
dom van 86 jaar, is overleden, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Wouters
echtgenote van wijlen

Jozef Theunissen
Hulsberg: Frans en Leny Theunissen-Knops
Klimmen: Guus en Bertien

Theunissen-Leunissen
Klimmen: Mia Theunissen-Meessen

Amstenrade: Thea en Sjef Bos-Theunissen
en haar kleinkinderen

« Familie Wouters
Familie Theunissen

Heerlen, 29 september 1989
Corr.adres: Sportparklaan 19, 6336 AA Hulsberg
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 4
oktober as. om 11.00 uur in deparochiekerk van de
H. Clemens te Hulsberg, waarna begrafenis op de
begraafplaats te Klimmen.
Samenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Dinsdag om 18.45 uur rozenkransgebed met aan-
sluitend avondwake in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 18.00
tot 19.00uur en op zondag van 11.00 tot 12.00uur in
het mortuarium van de Begrafenis- en Crematie-
vereniging Voerendaal, Kerkplein 43, aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

I ~~ ~ IDiepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij ons ge-
durende haar leven heeft omringd, geven wij u kennis, dat heden na een
kortstondige ziekte van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacramen-
ten, op deleeftijd van 71 jaar,onze lieveen zorgzame moeder, schoonmoe-
der, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Josephina
Schrijen

weduwe van

Hubert Jozef Beaujean
In dankbareherinnering:

Einighausen: Frans Beaujean
Antoinette Beaujean-v. Nistelrooy
Jos

Sittard: Jan Beaujean
Liesbeth Beaujean-Reijnen
Janine

Sittard: Annie Beaujean
Math Kleintjens
Danny

Sittard: Jeanny Meuleners-Beaujean
Frans Meuleners
Bionda
Familie Schrijen
Familie Beaujean

Sittard, 28 september 1989
Corr.adres: Everstraat 35, 6142 BB Einighausen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op dinsdag 3 oktober as. om 11.00 uur in de dekenalekerk van St. Petrus
(grote kerk) te Sittard. 1
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.40 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de avond-
mis van maandag 2 oktober as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

t
Bedroefd geven wij u kennis, dat na een kort ziek-
bed onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve
man, onze dierbare vader, schoonvader en opa

Arnold Diederen
echtgenoot van

Bertine Pleijers
Hij overleed, voorzien van het h. sacramenten der
zieken, in de leeftijd van 69 jaar.

Epen: H.M. Diederen-Pleijers
Utrecht: Angeline Diederen

André Rohlfs
Stijn, Esther

Delft: Hub Diederen
Ine Kievits

Driebergen: Karin Diederen
Jos Engelse

29 september 1989
Schoolstraat 3, 6285 BB Epen
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-

" den op dinsdag 3 oktober om 11.00 uur in het ge-
meenschapshuis aan de Wilhelminastraat te Epen,
waarna de begrafenis plaats zal vinden op de r.k.
begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in het gemeenschapshuis.
Geen condoleren.
De avondmis zal gehouden worden op maandag 2
oktober om 19.00 uur in het gemeenschapshuis te
Epen.
Er is gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel Sjalom, Zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11 te
Mechelen, dagelijks van 11.00-12.00 uur en van
17.00-19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

-
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij geheel onver-
wacht afscheid moeten nemen, van mijn lieveman,
zorgzame vader, schoonvader en onze lieve opa

Hubert Waltmans
echtgenootvan

Maria Linden
Hij overleed in de leeftijd van 71 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade (W.): V. Waltmans-Linden
Kerkrade (W.): José Zwingmann-Waltmans

Heinz Zwingmann
Esther en Ivo
Familie Waltmans
Familie Linden

6466 GG Kerkrade, 28 september 1989
Plein 10
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 3 oktober a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Martinus te Kerkrade-Spekhol-
zerheide, waarna aansluitend de begrafenis op de
r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentievan onze dierbare overlede-
ne maandag 2 oktober om 19.00uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot ITOO uur.
Zn' die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen. _
Genietend van zijn verblijf, pratend, denkend en
muzikaal altijd bezig in de groep Cockpit, is na een
moedig gedragen lijden, op 41-jarige leeftijd van
ons heengegaan, onze dierbare broer, schoonbroer,
oom, neef en groepsgenoot

Louis Jacobs
Ulestraten: Anny en Toine
Ulestraten: Hub en Fieny

Beek: Mia en Jules
Ulestraten: Rosie en Gé

Stem: Juliette en René
Ulestraten: Constant enRia

neven en nichten
Gennip: Groep Cockpit

Stiemensweg 38, Augustinusstichting
27 september 1989
Corr.adres: M. Gelissen-Jacobs
Beatrixstraat 6, 6191 KM Beek
De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 2
oktober om 11.30 uur in de parochiekerk van St.
Catharina te Ulestraten, gevolgd door de begrafe-
nis op het r.k. kerkhof aldaar.
Zondag is om 19.00 uur een avondwake in de Bos-
kapel van de Augustinusstichting (toegang vanaf
de Herjenseweg), waarna afscheid genomen kan
worden in de rouwkapel aldaar.
Gelegenheid om schriftelijk te condoleren achter
in de kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

>I^>l^>lat>^>J^>J^>J^>a>BnHFJF'«'^Fi^Fi^Fi^Fi^Fi^Fi^Fi^FJFaF'aFaFj^HFi^FaFXF'^FJFaHFJFJFJFJFaFaHH

"J. Mia Keuren, 58 jaar,
! Heidebaan 52. 6044

KR Roermond. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden heden zaterdag,
30 september om 11.00
uur in de Kapel In 't
Zand te Roermond.

4- Joep Schalley, 73
* jaar, weduwnaar van

Maria Mertens, Borgs-
hof 5, 0667 DB Linne.
De plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op dinsdag 3
oktober om 10.00 uur in
de parochiekerk van de
H. Martinus te Linne.

tLies Janssen, 82 jaar,
weduwe van Jo Her-

mans, Baemerweg 9,
6096 AP Grathem. De
plechtige uitvaart-
dienst wordt gehouden
op maandag 2 oktober
om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Se-
verinus te Grathem.

Enige en algemenekennisgeving

t
Intens bedroefd hebben wij afscheid moeten ne-
men van mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder
en oma

Riet Scheffers
echtgenote van

Lambert Wauben
Gesterkt door heth. sacrament der zieken overleed "zij op 62-jarige leeftijd.

Geleen: Lambert Wauben
Geleen: Ine Lemmens-Wauben

Hub Lemmens
Monique en Stefan
Roger
Familie Scheffers
Familie Wauben

6161 AH Geleen, 29 september 1989
Augustinusstraat 7
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
dinsdag 3 oktober as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk St. Augustinus te Lutterade-Geleen, waarna
aansluitend de crematie in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1, Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen, maandag 2 ok-
tober om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Het is onze droeve plicht u in kennis te stellen dat
heden plotseling van óns is heengegaan

John Harijgens
op de leeftijd van 64 jaar.

Th. van de Laarschot
I. van deLaarschot-Göllisch
kinderen en kleinkinderen

29 september 1989
Ligtenbergstraat 37, 6433 BR Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 3 oktober om 9.00 uur, in de Christus Ko-
ningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door de
crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
John is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 14 tot 15
uur en van 19 tot 20 uur. Zondag alleen van 14tot 15
uur.

Met groteverslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van onze voorzitter

Broeder
Michel Nievergeld

Wrj verliezen in hem een wijs en integer bestuurder.
Namens bestuur, medewerkers en
vrijwillige medewerkers
St. Ouderenwelzijn Brunssum
P.M.M. Remmen, vice-voorzitter

—

t
In dankbareherinnering aan alles wat hij voor ons heeft betekend, geven
wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze dierbare vader,
grootvader en broer

Henricus Wilhelmus
Johannes Maria Trines
* 15 juli 1904 apotheker t 27 september 1989

oud-inspekteur van deVolksgezondheid
Officier in de Orde van Oranje-Nasau

Breda: A.A.J. Trines-Sluijter
Breda: H.J.G.M. Trines

Amersfoort: M.H.H.J. Opwijrda-Trines
G.G. Opwijrda
Evelien en Marleen

Maastricht: W.J.H.M. Trines
L.E.J. Trines-Peters
Hanneke, Inge en Wouter

Roermond: E.P.J. Ament-Trines
27 september 1989
Zaart 18, 4819 EE Breda
De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 3 oktober om 14.00 uur i"
de Petrus en Paulus Kerk, Graaf Hendrik 111-plein te Breda, waarna &
begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats De Bieberg aan de Bit?
berglaan te Breda.
Gelegenheid tot condoleren schriftelijk in dekerk en na afloopvan deb?
grafenis in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Dankbaar voor al het goede dat hij ons schonk en de zof'
gen die hij aan ons heeft besteed, hebben wij heden a>'

"""■" ~~~ scheid genomen van mijn lieve man, onze zorgzame v*
der, schoonvader, allerliefste opa, broer, zwager, oom e"
neef

Wiel Cordewener
echtgenoot van

Mia Vranken
Gesterkt door de h.h. sacramenten overleed hij in de leet
tijd van 74 jaar.

Brunssum: M. Cordewener-Vranken
Brunssum: Harrie en Jeanette Cordewener-Otérmans

Wim, Marcel
Brunssum: Leny en Wiel Leinders-Cordewener

Jody en Petra
Angelique

Brunssum: Sjef Cordewener
Brunssum: Fien en Jos Offermans-Cordewener

Bram
Torn
Familie Cordewener
Familie Vranken

6442 BD Brunssum, 29 september 1989
Kochstraat 21

„ De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op
dinsdag 3 oktober om 11.00 uur in de parochiekerk St.-J°'
zef te Brunssum-Egge, waarna de begrafenis zal plaats-
vinden op de algemene begraafplaats aan de Merkelb^
kerstraat.
Samenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schril'
telijk condoleren.
De overledene zal bijzonder herdacht worden in de h. m»5

van zondag om 10.30 uur in voornoemde kerk. .
De dierbare overledene ligt opgebaard in de rouwkap6'
van het St.-Gregoriusziekenhuis in Brunssum, alwaar d»'
gelijks bezoek is van 17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zefl'
den, deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

t
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het f$
dat getekend werd door oprechte levensvre««,
goedheid, eenvoud en hulpvaardigheid, is h«j*
onverwacht van ons heengegaan, mijn die^man, onze goede vader en schoonvader,
schoonzoon, zwager en oom

Jozef Szijdlo
echtgenoot van

Gerda Patelski
Hij overleed in de leeftijd van 65 jaar.

Heerlen: Gerda Szijdlo-Patelski
Heerlen: Yvonne en Stef deGroot-S*1"

Ramona
Familie Szijdlo
Familie Patelski

6415 TN Heerlen, 29 september 1989
P. Breughelstraat 33

«yDe plechtige eucharistieviering zal gehouden v

den op dinsdag 3 oktober om 13.00 uur in deP'
chiekerkvan de H. Geest in Heerlen-Meezenbf'
waarna om 14.30 uur de crematieplechtigheid
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen.
stenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid lS
schriftelijk condoleren.
Avondwake, maandag om 19.30 uur in voorno-?^
kerk.
De overledene is opgebaard in het Uitvaar^trum Dela In Heerlen, Grasbroekérweg 20.
genheid tot afscheidnemen, heden zaterdag en"
dag van 17.00 tot 18.00 uur, maandag van 18.0Ü
19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisg^,
te zenden, deze aankondiging als zodanig besc»
wen.

1
Enige en algemene kennisgeV»'
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor
heeft betekend, geven wy u kennis dat heden.'(nog onverwacht van ons is heengegaan, onze *vader, schoonvader, opa, broer en zwager

Johan Jansen
weduwnaar van

Elisabeth de Groot
Hrj overleed op de leeftijd van 86 jaar.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Jansen
Familie de Groot

28 september 1989, Verpleegkliniek Heerlen
Corr.adres: Carboonstraat 37, 6412 PB Heerle"
De crematie zal plaatsvinden op maandag 2 "j
ber 1989 om 13.30 uur in het crematorium te
stenrade, Heerlen.
Bijeenkomst aldaar om 13.15 uur.

t1 " j,
ln Christus vre"

Op 28 september is het een jaargeleden, dat#
van ons is heengegaan.

Zondag 1 oktober zullen wij hem dankbaar h«s'|
ken tijdens de h. mis om 10.00 uur in de deKe
kerk te Gulpen.

Jeanne van Knippenberg-Colli.^
en haar kinderen en kleinkind^

vervolg familieberichten
zie pagina 16
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.e Limburgse banken hebben gis-pen tot laat in de middag gewerkt
j?*l de toewijzing van de aandelen.
jet werk verliep wel veel vlotteren bij de eerste tranche, omdat de
j.£wijzingsformule dit keer veel
thpeler is en het aantal aanvragen

E^n beduidend lager dan in februa-

je staat, tot nu toe eigenaar van
veze aandelen, liet eerder weten een
Jjorkeursbehandeling voor parti-
Uliere beleggers voor te staan. Ho-

|?£e inschrijvingen zullen aanzien-
Jj* Worden gekort, gezien de grote
j?aag in Nederland en het buiten-
H aldus de Amro Bank.

Van onze verslaggever

Bazooka
ingeleverd

te Maastricht
MAASTRICHT - Op het Maas-
trichtse politiebureau is gisteren
een bazooka aangereikt. Het
anti-tankwapen, dat vanaf de

schouder wordt afgeschoten, be-
hoort tot de curiosa die de inle-
veractie van wapens tot dusver
heeft opgeleverd.
Eerder deze week werden een
anti-tankgranaat en een stengun
bij de Maastrichtse politie gede-
poneerd. Tot het arsenaal aan
wapens, die de actie tot dusver
heeft opgeleverd, behoort voorts
een antiek geweer. Dit wapen
gaat waarschijnlijk naar een mu-
seum.

r\oM Ukte gisteren bij de sPaarbank Limburg in Maastricht in verband met de beursgang vanDSM- ' Foto: WIDDERSHOVEN

Gezondheidsdienst
spoort koeien met
valse papieren op

De 'buit' bestond voor een groo
deel uit de flesen die ver over d«
keuringsdatum heen waren, deukei i

en roestplekken vertoonden, ei
vaak ondeugdelijke afsluitingen ei
ventielen hadden.
Naast propaan- en butaanflessei «i
werden ook diverse LPG-tanks in
geleverd. Er kwamen zelfs nog en
kele acythileenhouders, afkomsti, -uit de Amerikaanse legervoorraa« _
in de Tweede Wereldoorlog, bovei
water. Alle gasflessen die niet mee
voor een herkeuring in aanmerkin.
komen, worden vernietigd.

HEERLEN — Het resultaat van d«
inzamelingsactie die de brandwee
vorig weekeinde met gemeenten ii
Limburg hield, heeft de verwachtin
gen ver overtroffen. In totaal wei
den 1650 oude gasflessen ingele
verd.

Inzameling
gasflessen
succesvol

RL in trek door
onderwijssysteem

Ambiance Maastricht van minder belang

Le Amro Bank district Zuid-Lim-
«Urg zag dit keer bijvoorbeeld aan-
kijk minder kleine beleggers aan
Jbalie verschijnen. Slechts 10 pro-
j nt van de inschrijvers vroeg min-

:,l r dan 50 aandelen aan. In de 'mid-
(100 tot 1000 aandelen).a« de belangstelling dit keer ech-

j?iets groter. In totaal had deAmro
0
ts minderdan 2000 inschrijvingen,

t^Seveer de helft vergeleken met
bfUari. Het aantal aandelen dat
rd gevraagd was echter toch nog

t? n 75 procent. Door de simpele
tj^vijzingsformule en de geauto-
riseerde gegevensverwerking
3 men bij de Amro gistermiddag
ü^elklaar met het verdelenvan de

HEYTHUYSEN - De gezondheids-
dienst voor dieren in Limburg gaat
de 150 nog in Limburg verblijvende
vleeskoeien, die de afgelopen twee
jaar zijn ingevoerd uit district 8 in
Noord-Frankrijk, herkeuren. De ge-
zondheidscertificaten van deze die-
ren zijn in Frankrijk blanco onder-
tekend. Ook alzrjn de dieren bij bin-
nenkomst in Nederland gekeurd, de
mogelijkheid dat ze een ziekte on-
der de leden hebben is daarmee niet
uit te sluiten. De Limburgse ge-
zondheidsdienst wil maandag di-
rect met de herkeuringen beginnen.

Niet alleen in Limburg maar ook in
Brabant zijn in de afgelopen drie
jaar koeien aangetroffen die on-
danks een positief door een Franse
dierenarts afgegeven EG-gezond-
heidscertificaat bleken te lijden aan
zeer besmettelijke ziekten abortus-
bang als tuberculose. Vandaar dat
zowel de Limburgse als de Brabant-
se gezondheidsdienst voor dieren

tot het onderzoek besloten hebben.
In Limburg werden in 1987 bij tien
transporten dieren aangetroffen
met tbc of abortus bang, volgens in-
specteur F. Jansen van de gezond-
heidsdienst voor dieren in Heythuy-
sen. In totaal ging het om vijftien
dieren afkomstig uit het Franse dis-
trict dat grenst aan de Belgische Ar-
dennen. Er zijn toen waarschuwin-
gen uitgegaan naar de veeboeren in
de provincie, aangezien een besmet-
telijk dier een hele veestapelkan be-
dreigen. Als gevolg van de besmet-
ting moesten in Limburg 700 tot 800
koeien worden geslacht.

In Limburg zijn er de laatste twee
jaar2000 dieren uit dit districtnum-
mer acht geïmporteerd. Aangezien
het hier meestal om mestkoeien
gaat is er nog maar een klein aantal
dieren over. Naar wordt vermoed
zijner in Brabant heel wat meer die-
ren terecht gekomen: tussen de
5.000 en 10.000.

Jaarlijks twee miljoen
voor Open Universiteit

Voor verder onderzoek onderwijstechnologie

HEERLEN- De directievan Uit-
geversmaatschappij Limburgs
Dagblad BV heeft Peter Stieke- -ma (38), woonachtig in Elsloo,
met ingang van 1 oktober be- B
noemd tot adjunct-hoofdredac-
teur van het Limburgs Dagblad s
in Heerlen.
Stiekema trad op 1 oktober 1987
als chef-redacteur in dienst van
het Limburgs Dagblad. Daar- "
voor was hij onder meer werk-
zaam voor het Brabants Dagblad
in Den Bosch, het Dagblad voor -
Noord-Limburg in Venlo, de
KRO-radio-actualiteitenrubriek
Echo en Het Nieuwsblad in Til-
burg.

Nieuwe adjunct
Limburgs Dagblad

t..
d Mees & Hope in Heerlen was de
Cpngstelling vijf keer zo klein als

\1 de eerste herplaatsing van DSM-
*ndelen. Toch kreeg de bank vol-

s fts een tevreden beleggingsadvi-
».Ur Mingels ongeveer 1000 aanvra--Betl binnen.

Tevreden

$*■ de Spaarbank Limburg kreeg
iJ keer minder aanvragen te ver-
>e,r*en dan bij de eerste tranche.
O, n 400 particuliere beleggers (cx-
iHsief DSM-medewerkers) hebben
£ de bank aandelen DSM besteld,
«/"J-js een tevreden R. Wingen van

beleggingsafdeling.

MAASTRICHT- Het inverge-lijking met andere universitei-
ten afwijkende onderwijssys-
teem vormt de belangrijkste
trekker van de Rijksuniversi-
teit Limburg (RL). Uit een on-derzoek naar het imago van deRL is gebleken dat ook de aan-trekkelijkheid van Maastrichtwel een rol speelt, maar dat ditvan ondergeschikt belang is.De internationale ligging!
waarop in de wervingscam-
pagne nu nadrukkelijk wordtgewezen, oefent nauwelijks
aantrekkingskracht op stu-denten uit. Het ontgaat henechter niet dat de RL zich opinternationaal, met nameEuropees, gebied probeert teprofileren.

Het college van bestuur van de RLheeft het onderzoek, door een ex-
tern bureau, laten doen om handva-ten tekrijgen voor het te voeren be-leid. De universiteit steekt veel

energie en creativiteit in de verbete-
ring van het onderwijssysteem. Met
het onderzoek dat nu is gedaan wil-
de het college vooral te weten ko-
men hoe de studententegen het sys-
teem aankijken.

Groep
Het studeren wordt positief erva-
ren, door de praktijkgerichte entheoretisch niet zo diepgaand beti-
telde opleiding. Het onderwijssys-
teem wordt vooral prettig genoemd
vanwege de groepsgerichte aanpak
(in plaats van het geven van colle-
ges).

Uit deondervraging van aankomen-
de, huidige en afgestudeerde stu-
denten kwam naar voren dat de RL
weliswaar als een dynamische uni-
versiteit wordt ervaren, maar be-
perkt is in de studiemogelijkheden.
Dat laatste vat een deel trouwens
positief op, door op te merken dat ze
de RL 'knus en niet zo groot' vindt.

Het personeel van de universiteit
deelt de mening van de studenten
over het onderwijssysteem als een
sterk punt van de instelling. Een-
derde van hen is tevreden over het
werkklimaat. Bureaucratische trek-
ken wordt als het negatiefste punt
ervaren.

Tenslotte staat in het onderzoek dat
de RL-organisatie door relaties van
de universiteit als een rommelige
overkomt en dat afspraken niet al-
tijd worden nagekomen (dit wordt
omschreven als het 'zuidelijk' ka-
rakter). Dit wordt de RL weliswaar
als een beginnende instelling verge-
ven, maar het college van bestuur
beseft dat dit punt aandacht be-
hoeft.

Va de 12 miljoen aandelen die met
c tweede tranche van DSM zijn ge-

C^id zal ruim de helft in Neder-
"W* Worden geplaatst. Ruim de
L 'lt daarvan zal bij particuliere be-
togers terecht komen. Er hebben
Cm ?0.000 particulieren ingeschre-
Iqq' In februari vroegen ruim

"000 mensen aandelen aan.

gen.
De produktie wordt met 35 procen ;
opgevoerd. Rank Xerox heeft cci 'jaaromzet van ’ 1,6 miljard. Nage
noeg de hele produktie wordt geëx ■porteerd.
De omzet in Nederland steeg vorij 'boekjaar van ’298 miljoen naa
’3lB miljoen, bij een netto-wins
van ’ 47 miljoen.

HEERLEN - Rank Xerox besteed
ongeveer 25 miljoen gulden aan di
bouw van een nieuwe plasticfabriel
waarin in eigen beheer plastic-on
derdelen voor de kopieerapparatei
worden gemaakt. In de fabriek zul
len 70 tot 90 mensen een baan krij
gen. De fabriek is in de loop van vol
gend jaar gereed.
De Venrayse produktievestiginj
van Rank Xerox steekt daarnaas
nog ’ 25 miljoen in de uitbreidinj
Van de fabriacage van toner- en ont
wikkelprodukten. Voor een dcc j
gaat het om vervangingsinvesterin !

Van onze verslaggever

Onrust onder
sporttrainers

Van regionale organisaties naar landelijke
HEERLEN - De Open Universiteit
kan van het ministerie van Onder-
wijs en Wetenschappen jaarlijkseen
aanvullende subsidie van twee mil-
joen gulden tegemoet zien voor on-
derzoek op het gebied van onder-
wijstechnologie. Die blijde bood-
schap bracht voorzitter drs Werner
Buck van het college van bestuur
gisteren tijdens de lustrumviering
van de OU in de Heerlense schouw-
burg.

Buck deed ook een beroep op hoge-
scholen en universiteiten om de OU
te beschouwen als een 'joint-ventu-
re' van het hoger onderwijs. Hoge-
scholen en universiteiten zouden
volgens Buck snel OU-materiaal
moeten gaan gebruiken. De OU kan
danuitgroeien tot een landelijk cen-
trum voor cursusontwikkeling.

OU zal uiterst selctief moeten zijn
bij het aangaan van nieuwe ver-
plichtingen, hoe veelbelovend en
uitdagend allerlei ontwikkelingen
ook zijn", aldus Buck.

derden Ciossers die sinds 1980 zijnbenoemd in het kader van het werk-gelegenheidsbeleid.De STK'ers on-dersteunen hetvrijwilligekader vansportclubs.

o,f^ HAAG - Het blijft nog even
*nitv Stig in 'sporttrainerland'. Het
Outerie van WVC kan doorgaan
de het plan per 1 juli volgend jaar
'4 STK'ers, ofwel sportinstruc-
Ijj. rs. die in dienst zijn van plaatse-
j>f

e ,en regionale organisaties in de
hLVlncie Limburg, over te hevelen

landelijke sportorganisaties.

aarnemena' voorzitter van de
wejjng rechtspraak van de Raad
sUo ate> mr C. van Zeben, is in de

ec*procedure niet ingegaan op
w.verzoek van de gezamenlijke
§e jr«geversvan de STK'ers WVC te
vO(fïen pas vei"der te gaan met de
$K.rbereidingen als de Raad van
Lte in een zogeheten volle kamer
ov g[°nde uitspraak heeft gedaan
Va r, net al of niet rechtmatig zijn
jij_" het besluit van staatssecretaris
<WS van sportzaken.

gaat landelijk om enkele hon-

Volgens WVC staat de nieuwe Wel-zijnswet het subsidieren met zestigprocent van de loonkosten van loka-
le en regionale functionarissen niet
meer toe. De STK'ers moeten over-gaan naar organisaties als deKNVB, de Lawn- en TennisbondDe Nederlandse Skivereniging, enz.
Ze houden hun werk, zij het moge-
lijk niet bij dezelfde club(s).
De overkoepelende werkgeversor-
ganisatie wees mr Van Zeben er op
dat de TweedeKamer een amende-ment-Vliegenhart (PvdA) heeft aan-
genomen waardoor rijkssubsidie
mogelijk blijft als de provincies of
de gemeenten niet in bepaalde sub-
sidie voorzien.

" Prof dr. H. Peer, voorzitter van het college van hoogleraren,
reikte aan prof Patricia Cross, hoogleraar aan de Universiteit
van Berkeley in Californiè, gisteren het eerste eredoctoraat
van de Open Universiteit uit. Dit onder meer op grond van
haar grote verdiensten voor de ontwikkeling van hoger-onder-
wijsmethoden voorvolwassenen. Foto: FRANSRADE

Buck waarschuwde er echter voor
dat onderwijstechnologische ver-
nieuwingen- hoe interessant ook -niet ten koste mogen gaan van de
hoofddoelstelling van de OU: het
tijdig beschikbaar stellen van nieu-
we cursussen. „Desnoods onder uit-
sluiting van al het andere blijft dat
voor de komende jaren de primaire
taak van de Open Universiteit. De

Volgens Buck kan de OU door de
extra bijdrage geleidelijkuitgroeien
tot een van de landelijke zwaarte-
punten voor onderwijstechnolo-
gischonderzoek. De research die de
OU op hetterrein van nieuwe media
in het hoger onderwijs verricht
heeft betrekking op leermethoden
waarbij gebruik wordt gemaakt van
moderne technologische hulpmid-
delen zoals video, cd-rom en intelli-
gentekennissystemen.

Van onze verslaggever

r-
Over de resultaten die de OU in d> °eerste vijf jaar van haar bestaat. Jj
heeft bereikt, was Buck tevredeq 15
„Met ruim 37.000 ingeschreven stu r.
denten, van wie er 13.000 vanweg. >
een ontoereikende vooropleidin; £niet toegelaten werden tot een uni
versiteit, heeft de OU onmiskenbaa
de toegankelijkheid van het hoge
onderwijs vergroot." Ook over d
kwaliteit van de beschikbare curi ,t-
-sussen liet Buck zich lovend uit k.
„Die hebben de toets van professie 5
genoten en zusterinstellingen ruim '"schoots doorstaan.".. 10
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ABN-Bank

Rank Xerox bouwi
plasticfabriek

voor ’ 25 miljoen

De man heeft ter zitting ontkenc
ook maar iets met de handel te ma
ken te hebben gehad. De vrouw ha(
daarentegen bekend dat ze 'anderei
wel eens had geholpen.

Tegen de 38-jarige verdachte di«
veertien dagen geleden in dezelfdi
zaak terecht stond, heeft de recht
bank een hervatting van het onder
zoek gelast.

MAASTRICHT - Een 29-jarigi
Heerlense is gisteren door de Maas
trichtse rechtbank veroordeeld to
21 maanden gevangenisstraf. Z<
werd schuldigbevonden aan hande
in verdovende middelen.

fimburgs dagblad provincie

?Ue statenfracties drongen er giste-*a bij de deputé op aan dat de pro-
"icie ook actie onderneemt om deü'st in de wijk terug te laten keren,
'olgens het D66-statenlid De Heer
* net dringend gewenst dat er een

aannemelijke verklaring komt voor
de onderling afwijkende cijfers van
CBS, gemeenteHeerlen en de plaat-
selijke gezondheidsdienst.
„De bewoners kunnen er geen touw
aan vastknopen. Zij kunnen niet na-
gaan hoe het precies zit, dat is de
taak van de overheid. Het is best
mogelijk dat er een plausibele ver-

klaring is. Nou, laat dat dan ook ge-
beuren," aldus De Heer. Hij vond
dat het bewonerscomité, dat nu ver-
wijten krijgt over de gerezen onrust,
in ere hersteld moet worden.

Alle statenfracties zijn ervan over-
tuigd dat de bron van de onrust aan-
gepakt moet worden, maar PvdA en

- Gedeputeerde
"«ten voelen er niets voor een be-
"üddelende rol te spelen, om een
?'nde te maken aan de ongerustheid

Heerlense wijk Zeswegen over■e zuigelingen- en kindersterfte,
pdeputeerde Mastenbroek van mi-
"eU zei dat het de taak is van de in-
Pecteur van de volkgezondheid in
*"nburg om de zorgen onder de be-woners op overtuigende wijze weg
* nemen.

Deputé: 'Verantwoordelijkheid van inspectie'

GS bemiddelen niet
in 'affaire' -Zeswegen

CDA willen daarmee niet gezegd
hebben dat zij twijfelen aan het
standpunt van de gemeenteHeerlen
en de provinciaal inspecteur. Zij
hebben eerder het idee dat de hele
affaire een storm in een glas water
is.
Deputé Mastenbroek zei dat de cij-
fers, zeker omdat het om kleine aan-
tallen gaat, niet geschikt zijn om
conclusies aan te verbinden. Hij
riep de statenleden op zich ook niet
uit te laten alsof er in de zaak-Zes-
wegen kennelijk iets te verbergen
valt. „Een rehabalitatie van het co-
mité is niet aan de orde. Ik wil niet
ingaan op de discussie wie gelijk
heeft. De inspectie is de eerstverant-
woordelijke, en zij kan door de mi-
nister worden gedwongen om stap-
pen te nemen," aldus Mastenbroek.

Aantal aanvragen vanuit Limburg minder dan in februari
Royale toewijzing

op aanvragen DSM

21 maanden cel
voor drughandel

Zaterdag 30 september 1989" 15

"Hoofdagent Smeets met deingeleverde bazooka.
Foto: WIDDERSHOVEN

Van onze verslaggever

fMSTERDAM - Particuliere
die hebben inge-

dreven op de tweede tran-ce aandelen DSM krijgen in-
schrijvingen tot 40 aandelenolledig toegewezen. Dit heefte Amro Bank, die de intro-ductie van de tweede tranche
pi de effectenbeurs bege-
-s^t, gisterochtend bekendge-maakt.
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Met droefheid geven wij u kennis, dat heden, plot-
seling van ons is heengegaan, voorzien van het h.
oliesel in de leeftijd van 68 jaar mijn lieve man,
zorgzame vader, schoonvader en onze opa

Harie Martens
echtgenoot van

Trui Geven
Trui Martens-Geven

Elsloo: Bert en Marlies Martens-Ghijsen
Elsloo: Anita en Roger

Roger en Ingrid
6181 AB Elsloo, 29 september 1989
Steinderweg 4
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op dinsdag 3 oktober om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Maria te Elsloo, waarna de be-
grafenis plaats zal vinden op de algemene begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De overledene zal herdacht worden tijdens de Ma-
rianoveen op maandag 2 oktober as. om 18.45 uur
in ■de H. Augustinuskerk (oude kerk) te Elsloo,
waarna aansluitend de avondmiswordt gehouden.
Er is gelegenheid tot afscheidnemen in het uit-
vaartcentrum van Dela, Vouershof 1 te Geleen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar heden, za-
terdag en zondag van 14.00 tot 15.00 uur en maan-
dag van 18.00tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

s7>EELCLUB MAASBRACHT]

1 j 1 _wT/^ Voor het restaurant

■ lm s* van onze vereniging
mg vragen wij met spoed

2 zelfstandig
werkende
koks (M/V)
Bel voor informatie of afspraak op
maandag öf dinsdag, 2 en 3 oktober,
tussen 15.00-20.00 uur.
Vraag naar de bedrijfsleiding.

Casino Maasbracht
Rijksweg 3 ♦ 605TKN Maasbracht
Telefoon 04746 - 3222

tr^y§T Wijngrachttheater

fCf Rodahal
k m Kerkrade
Even bellen iS Zaterdag 30 septemter,
"" ,a 9.00-17.00 uur
VOldOende: Zondag 1 oktober,
■045-.454141 1000-17.00 uur
iHo-WHii. Rodahal
Openingstijden kassa: SNUFFELMARKT- di.-vr. 10.00-16.00 uur;- za. 10 00-12.00 uur; Zondag oMo_er< n.OO uur- vanaf één uur voor -

aanvang voorstelling. Wijngrachttheater
HAFA-OP-
ZONDAG
Concert Harmonie St. Jozef
Kaalheide
Entree: gratis

Zondag 1 oktober, 20.00 uur

jg_m^ Wijngrachttheater

'mS^&Ê&t^M *H Decroos- eerste solo-cellist

>iw i Holbergs Zeit); Saint-Saëns

’12,25.

Woensdag 4 oktober, 20.00
uur
Wijngrachttheater
OPENING
FILMSEIZOEN!
FILMORKEST MAK
TAK
Een vijftal 'stomme' films,
waaronder 'The Kid' van
Charlie Chaplin, voorzien van
life filmmuziek door het
filmorkest Max Tak. In de
pauze gratis consumptie.
Entree: ’ 15,-; Passen:

’ 10,50.

Donderdag 5 okotber, 20.00
uur
Wijngrachttheater
LIMBURGS
SYMFONIE
ORKEST
0.1.v. Carlos Kalmar
(chefdirigent van de
Hamburger Symphoniker).
Solist: Dimitris Sgouros
(piano).
Programma: Delius (Two
pieces for small orchestra);
Rachmaninow (pianoconcert
nr. 3 in D); Mozart (Symfonie

2«?8? nr. 39 in Es).
-_ I

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden
bij het overlijden en de begrafenis van mijn echtge-
note, onze moeder, schoonmoeder en oma

Maria Hubertina
Urlings-Geurts

betuigen wij onze oprechte dank.
J. Urlings
Kinderen en kleinkinderen

Eys, september 1989
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 1
oktober as. om 10.30 uur, in de kerk van de H. Aga-
tha te Eys.

'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.

# Scholengemeenschap
„Savelsbos"
Ter gelegenheid van het
10-jarigbestaan van
Savelsbos en het
zilveren
onderwijsjubileum van

dhr. J. Curfs
mw. J. Beckers-Lugger

mw. L. Schulkens
houden wij een

REÜNIE
voor personeel, ouders en leerlingen,

oud-docenten, oud-leerlingen, vrienden en
bekenden op

vrijdag 6 oktober 1989
van 18.00-20.00 uur

Tijdens deze reünie is er gelegenheid de
jubilarissen te feliciteren.

Team „Savelsbos"
Kampweg 37 Gronsveld

2443«38

VERLOSKUNDIGEN GEVESTIGD
M.i.v. 1-9-'B9 is de verloskundige praktijk van
mevr. De Bruijn-Sijstermans
overgenomen door Josien van der Zee-de
Rooij en Caro Schramkowski.
Spreekuur volgens afspraak, tel. 223448.

De bestuurscommissie Openbare Scholen van de
gemeente Heerlenroept sollicitantenopvoor dever-
vulling van de navolgende tussentijdse vakatures:

1 . LEERKRACHT (v/m) (16 uren) aan
de openbare basisschool De Dem;

2. LEERKRACHT (v/m) (30 of 40 uren) aan
de openbare basisschool Heerlerbaan;

3. LEERKRACHT (v/m) (7 uren) aan
de openbare basisschool Rennemig;

4. LEERKRACHT (v/m) (10 uren) aan
de openbare basisschool Theo Thijssen;

Voor alle functies bestaat, in de toekomst, de
mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal uren.
De bestuurscommissie streeft ernaar om structu-
rele functies te realiseren, die minimaal een
aanstelling van 21 uren omvatten.

Van de sollicitanten wordt verwacht dat zij:
- een duidelijke visie hebben op het openbaar

onderwijs, hierachter staan en met enthousiasme
aan de uitwerking vorm willen geven;

- bereid zijn om door middelvan intensievesamen-
werking vanuit een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid voor het onderwijs aan de verdere ont-
wikkeling van de basisschool vorm te geven
samen met collega's en ouders.

Voor nadere toelichting over de school ofwel de
vacante functie kunt u zich wenden tot de directie
van de betreffende school, te weten:
1. OBS De Dem: dhr. E. Vos (wnd),

te1.:045-213179;
2. OBS Heerlerbaan: dhr. P Satijn,

te1.:045-416142;
3. OBS Rennemig: dhr. H. Quist,

tel.: 045-230032;
4. OBS Theo Thijssen: mw. H. Weeda

en dhr. J. Budie, tel.: 045-722070.
Voor algemene informatie omtrent de vacatures
kunt u zich wenden tot dhr. J. Dohmen, hoofd van
de afdeling onderwijs, tel.: 045-764536.
Gegadigden worden uitgenodigd hun sollicitatie
binnen 8 dagente zenden aan de secretaris van de
bestuurscommissie openbare scholen, Putgraaf 3,
6411 GT Heerlen. Zij dienen kenbaar te maken
naar welke vacature(s) zij solliciteren.

IM .■■MM,^,^HMHHWMHIMa,IHIH^H*

r-——-————-————n
i \ Transcendente meditatie \
i m{**% Voor alles beter uitgerust. [

l|: fp'lP'^l TM: geeft rust dieper dan slaap.
TM: lost diepgewortelde stress en spanningen op.

IH-V Si ": geeft nelderder denken en doeltreffender handelen.'s|BP ": verlictlt slapeloosheid, normaliseert bloeddruk.
TM: geeft meer energie, zelfvertrouwen, stabiliseert.

w TM: is een eenvoudige ontspanningstechniek en wordt
%, 2x per dag beoefend gedurende 15 a2O min. in een

Mah. Mabesh yogy comfortabele stoel.
■ Indiaas natuurkundige

en filosoof
Vrijblijvende informatie-avonden:
Valkenburg, Heerlen,

ï T.M. Centrum, Baron Hotel,
Kloosterweg 36, Wilhelminaplein 17,
maandag 2 oktober dinsdag 3 oktober

1 Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis.
Inlichtingen: 045-241385 / 043-252610. mm I

$*mM!]_,M\9 JV "A#«A.VJlV^^^^^^^^^^
lover devloer haaltJ
gg.Ii.VIIIJV UUUII IIIVVJL g|

%an 'mafJMHfpa
*--^~1-*^-*-t-<*^l^^Ja_^^^*_^--J __fm^U^ils*^_f*f&fi^^mi^i '^fl*_l\ 4F__lr\Jf^i''m^^^^mmmVmWtt^\**^Êfikmm^\m\\\\ ■» I L-mmmm-^-mS-^-^^^-m-^-M m^m***^^ <̂"O^l

\!^korttng^^^end'welet' \ «^^^«^ supersterk kortpolig 100% synthetisch^ V^<iS*^^^V W\loSi.W'-PetSU**^J ROMA tapijt met juteof foam rug. %\ JVViYI/1 ,
L

Leverbaar in blauw, beige, bruin en fik * »G^v^lJ!rtk»^\_ Ons allermeest verkochte tapijt; gri js. 5 Jaar garantie. 400 cm Breed. la 'X,^<-rtjjW^
Sterk, mooi en voordelig. Geschikt Normaal 99,-. Nu voor 'fËkvoor trappen! Jute of foam rug. 400 Cfk '^rCi^'^P^DA\T ADADTI7H 1 I en 500 cm breed. 5 Jaargarantie. Uvj" Geldig tot 15 oktober a.s. |DUi>ArAKIIL SJL. Voorradig. , _jf_ _

ROCKY l^J Breed .„-.»„ _
Dit vorstelijk tapijt nu in 5 kleuren 500 Breed normaal 139 Nu W zwaar eraf genont taniit in 4 i'AL.L.Ad
extra voordelig. 100 % Synthetisch, iin ,uper zwaar Srot genoPl tapijt in 4 s de ,uxe hoogpolig Amerikaans
vuilwerend behandeld, juterug. 117," fantastische kleuren, met juterug. huiskamertapijt. Nog enkele rollen in
7 Jaar garantie. 400 cm Breed. s.Jaar garantie. 400 cm Breed. grijs, roze, blauw en antraciet. 7 Jaar >
Normaal 189,-. Nu voor : ~ Normaal 159,-. Nu voor garantie. 393 cm Breed.Jgv LOUIS DE liy'' "*—"«-"— 189

|" POORTERE «^/ /"td —~^^______^ '__

\ l^&A W&JÊL / H^Sf^K!0 !
\ TftCK. S 5 Xvefß l baar in o.a. mint, rosé, zalm, grijs, ' LflUßrm **£ /RFRRFRS\ U P Vtt^tl*,, „ l rood,amraciet,bordeaux,lila blauw / "'aaru^J'lßl/fiG /f? . u i,\ «VSeW'^tlU len beige. 5 Jaargarantie. 400 cm Breed./ 7u«"&°°°<'»uXr LI ?e originele handgeknoopte Marok-

©"£££&■£., 1 ,o°' 98,- Jo*\ V^***^S*\ N°rn,aa'"'" p/t 129 -\ .^S^"'^"^\ .gf«^ «^W -* N"VM'IZ"mi
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Goed
nieuws

over
kanker.

Bijvoorbeeld:
van kinderen
met leukemie

geneest nu
al zon 70%.

Blijfdusgeven.

Van maandag t/m vrijdag,

rss^ss
opgeven. Tel. 045-719966.

_J_%_ -^ B LZ. "'fL 1 -m- ■!

19É9DICCOIO Sb«MIVWIVV"" ■!■ 111 II II .^M

-_^l
Zondag 1 Okt. D.A.M.E. Koenen [i
sr*9 —'SKss.,» «
Van 6343 AW Klimmen *12.00-17.00 U. Tel. 04405-3921 J J

«-—____-_

\______. r—
BLYTHE KLEURT ZIJN MILIEUBELEID VERDERIN7"^^: '
BlytheColoursß.V., gevestigd indeBeatrixhaven te Maastricht, is een b

aw zelfstandige dochtervan deengelse multinational JohnsonMatthey.
V^ 1 A_%_ Binnen de colours& printing divisieis de Maastrichtse vestiging verant-X,

L£ I^Cy ■ l^d^ woordelijkvoor deontwikkeling, productie en verkoop van glasemailles, \ {

>^^«" jj MtJmWk^S edelmetaal-preparaten en decoratieproducten voor dekeramische industrie. 1%
Mkmf-Wjtm\Wmm\mmmmÊmmkmmmm De afzetmarkt is internationaal georiënteerd. In deorganisatie werken ca. 150 mede-

werkers. Onderde eindverantwoordelijkheid van de directiezijn momenteel
■ verschillende functionarissen deelsactiefmet diverse milieu-aangelegenheden.
■ Inhetkader van decentralisatie hiervanzoeken wij een JI Chemicus l

die zich na verloop van tijdwil ontwikkelen totcoördinerend

I Milieu-functionaris
De functie: overheden en andere externe tionaal karakter. Een persoon die r,
-In aanvangbent u hoofdzakelijk instanties inzake milieu-aange- uitvoerende taken niet schuwt

belast met deuitvoering van een legenheden. heeft in de toekomst de mogelijk-
I veelheid van uitvoerende taken heid defunctie uit te bouwen.

zoals: detoepassingvan de Gevraagdwordt: Voor deze functie wordt een goed
wetgevinginzakeproductbege- - Een afgeronde HLO-opleiding salaris gebodenmet groeimoge-
leiding(etikettering, opstellen industriële chemie. U bent lijkheden en een secundair 4
van safety data, verkrijgen van bereid de post HBO-cursus arbeidsvoorwaardenpakket
registraties voornieuwe produc- milieukunde te gaanvolgen. volgens deeigenBlythe Colours
ten en hetopstellenvan - Belangstellingvoormilieu- B.V. C.A.O.
vervoersvoorschriften). vraagstukkenen-wetgeving.

- Tevens bestaatuwtaak uithet - Een goede,zowel mondeling als Neemt ook u hetmilieu serieus? JLopstellen van milieu-instructies schriftelijk, beheersing van de Dan ligt hiervooru een uitdaging!
I en-proceduresvoor de produc- Engelse taal. Stuuruw sollicitatiebriefmet curri- K
■ tic t.b.v. het management. - Ervaring in een laboratorium- culumvitae, ondervermelding
■ -Na geruimetijd gaatu zich naast technische functie bij voorkeur vanref.nr. 83.7092 aan I'
% deuitvoerende takentoeleggen in eenkeramisch- en/of MercuriUrvalß.V, I j% opmilieubeleidsontwikkeling, chemisch produktiebedrijf. Vrijthofso-51, I %\ o.a. innauw overleg met - Een leeftijd tussen 25 en 30 jaar. 6211LE Maastricht./;

milieufunctionarissenvan het yi
moederbedrijf inEngeland. Gebodenwordt: _^Ê>^^'>w - U wordt t.z.t. de contact- Een nieuwe functie in een middel- \^jr^^^_tfm j_\_\m_^^l_]'

persoonvoor de grote organisatie meteen interna- IJ^^^jJ^^J^^^^^^j__,.
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?t geldt des te meer voor im-
pntaten van kunststof die lang-
JJJ'ig in aanraking komen met
■^end weefsel en bloed. Bij de

kunststoffen bloedva-
P wordt het bloed beschadigd

En daarmee is onder meer het
'Sonderforschungsbereich 106'
(SFB) van de Technische Hoge-
school in Aken bezig. Vanwege
de zeer sterke binding met tech-
niek vormt de implantatievan le-
vensloze organen een zwaarte-
punt in het onderzoek van de
medische faculteit. Er wordt on-
der meer fundamenteel onder-
zoek verricht naar polymeren
(een soort plastics) die bestand
zullen zijn tegen de krachten van
het bloed.

De hogeschool doet alleen het
fundamentele onderzoek naar de
'biocompatible' polymeren. De
industrie moet zorgen voor de
verdere ontwikkeling. Het pro-
bleem is echter dat de bedrijven
die zich daarmee bezig houden
in Europa middelgroot zijn en
dus niet de lange adem hebben
die vaak nodig is voor dergelijke
experimentele onntwikkelingen.
De EG heeft echter steun gege-
ven aan de Europese bedrijven
om enigszins in depas te kunnen
blijven met de VS en Japan. -

Hoecker: „Aan de hand van de
eigenschappen van bepaalde
materialen wordt een kunststof
samengesteld waarvan je ver-
wacht dat die wisselwerking gaat
plaatsvinden." De trend op dit
moment is om zachte elastische
en flexibele stoffen te gebruiken,
die zich hetzelfde gedragen als
het weefsel dat vervangen moet
worden. Daarvoor worden veel

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

SchaelV. zou medebewoonster gewurgd en uit raam gegooid hebben

'Bizarre fantast' hoort hien jaarwegens moord " Het klooster van de zusters Ursulinen dat mogelijk tijdelijk opvangcentrum wordt voor circa250 asielzoekers.

ECHT - De mogelijke komst van
circa 250 asielzoekers naar het Ursu-
linenklooster aan de Wijnstraat in
Echt is voor de buurtbewoners als
een volslagen verrassing gekomen.
Een woordvoerdervan buurtvereni-
ging St. Rochus zegt er in principe
niet negatief tegenover te staan,
maar ziet de komst van de asielzoe-
kers toch wel degelijk als een belas-
ting voor het centrum van Echt.

keren gaat. „Het is zeker geen slech-
te zaak dat hetklooster nu voorlopig
een bestemming krijgt, maar van
een huisvesting voor lange duurzou
ik persoonlijk voorhands geen voor-
stander zijn. De middenstand zal er
overigens niet rouwig om zijn wan-
neer de asielzoekers komen. Het
gaat tenslotte nog altijd om 200 tot
250 mensen", aldus een woordvoer-
der.

resultaat. Ook dat is een reden dat
het verhuren van het complex aan
het ministerie de zusters niet onwel-
kom is.

„In de onderhandelingen wordt
meegenomen, dat de huidige ge-
bruikers van het gebouw van de
komst van de asielzoekers niet de
dupe mogen worden. Dat zijn naast
plaatselijke ondernemers de buurt-
vereniging en ools de gehandicap-
tenvereniging", licht een WVC-
woordvoerder toe.De onderhandelingen tussen de

Zusters Ursulinen en het ministerie
van WVC zijn nog niet afgerond.
„Pas als die beide partijen tot een
overeenkomst zijn gekomen, zal de
gemeente weer in het overleg be-
trokken worden", aldus een woord-
voerder van de gemeente die goede
hoop heeft dat er dinsdag aanstaan-
de duidelijkheid is over het al dan
niet doorgaan van het plan. Uit-
gangspunt van de besprekingen is
dat het om een tijdehjke huisves-
ting gaatvan halfjaar tot acht maan-
den.

Toeloop
„Met name de laatste maanden is de
'toeloop van asielzoekers enorm. Al-
leen al in juli/augustus hebben zich
er 950 gemeld", aldus de WVC-
woordvoerder: „Welke nationaliteit
de asielzoekers nebben diemogelrjk
in Echt worden ondergebracht, valt
niet te zeggen. In Nederland verblij-
ven asielzoekers uit 60 landen.
Daarbij valt aan te tekenen dat de
verblijfsduur in een opvangcen-
trum negen weken is."

Begeleiding
„Een goede begeleiding van de
asielzoekers zal noodzakelijk zijn.
Het gaat tenslotte om mensen die
een vreemde taal spreken en de er-
varing in Echt is dat buitenlanders
het hier niet gemakkelijk hebben",
aldus een woordvoerder van buurt-
vereniging St. Rochus: „Maar wat
het effect is van de komst van de
asielzoekers is nog onvoorspelbaar.
Daarbij gaan we ervan uit dat het in-
derdaad, zoals het college heeft aan-
gekondigd, om een tijdelijke huis-
vesting gaat."

In briefaan kabinetsformateur Lubbers

GS willen nieuw elan
in regionaal beleid

Vanuit de plaatselijke onderne-
mersvereniging is gesteld dat die er
in principe niets op tegen heeft,
mits er goede garanties komen voor
begeleiding van de asielzoekers,
vooral omdat het om sociaal-zwak-

Zuster Gertrudis van het Ursuli-
nenklooster laat weten dat de zus-
ters zelf in principe akkoord zijn. In
hetklooster zitten nu nog negentien
zusters die naar andere Urusli-
nenkloosters zouden verhuizen.
Vanwege het gering aantal zusters,
bestaat al jaren het plan het klooster
te verkopen. Totnutoe nog zonder

Het ministerie beschikt momenteel'
over negen opvangcentra en één
noodcentrum, in Budel. Daar ver-'
blijven in totaal nu 2200 asielzoe-
kers, in afwachting van huisvesting
in een opvanggemeente. Zon 600
gemeenten bieden nu aan 10.000
asielzoekers onderdak. Als het plan
voor het opvangcentrum Echt door-
gaat, zal Echt een dependance wor-
den van Schinnen.

- Zijn zusje
vroeger wel eens in een

insloop gestopt om haar
'°lgens buiten het raam te
Sen. En dan het verhaal
zijn broertje op wiens| hij ooit een hete strijk-

'had gezet. Of die gebeur-
ttiet die hond die hij op

gloeiende kachel had ge-
I >.Maar dat was vroeger",
Delde de verdachte giste-voor dê rechtbank in

af. „Ik ben nu vol-
geworden. Zo iets doelet meer."

i°orde aan het einde van een
durende zitting voor de

l,°udige strafkamer van de
tÖ£«nk Maastricht tien jaar ge-

tegen zich eisen, TBS
Februari dite°U hij medebewoonster A.G.

l 'begeleid wonenproject' (ge-it, *an psychiatrisch ziekenhuisJ^al Maastricht) in Sittard ge-
r hebben. Daarna trok hij haar
fh zekerheid een plastic zak
[?et hoofd en gooidehij haar uit
l *kraam. Aangezien ze in de
t?°t belandde, duwde hij haar
|3 nog eens met een stok over. waardoor ze even later
l^r hoofd op het tegelpad van

terecht kwam. " Van links war rechts: officier van justitie mevrouw mr Verbaas, rechter mr Swane, presi-dentmr Wortmann, de verdachte Michael V. en raadsvrouwe mr Odekerken.
Tekening:KAREL GERRITS
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veilig was, ging weer naar zijn ka-
mer en gooidehaar uit het dakraam.

dachte erkende dat, maar liet tege-
lijkertijd weten dat hij nu eenmaal
zo in elkaar zat. Hij had tot driemaal
toe bekentenissen afgelegd omdat
hij dan tenminste even achter slot
en grendel vandaan kon. „Daar heb
ikalles voor over. Daarkan ik name-
lijk niet tegen."

nauwelijks ontwikkeld." Niet alleen
de moord op A.G. werd de verdach-
teten laste gelegd, maar ook nog bij-
na 25 andere misdrijven (veel dief-
stallen, overvallen en berovingen).
Twee tasjesroven ontkende hij,
evenals enkele overvallen. Daaren-
tegen gaf hij toe het Aral-tanksta-
tion in Sittard overvallen te hebben
op 24 april.

«Tln
j v°ord, zo nam de gemeentepo-
t! ati Sittard aan, aangezien er
i Seen enkele aanwijzingen wa-
i^ aan te nemen dat er van een
Ufj J sPrakewas. Per slot van re-
lt! 3 had A. G. vaak genoeg ge-
tje at 'e een einde aan haar leven.
te f^aken, zo werd gisteren voor
(tj htbank duidelijk. Maar al snel
iq ijkend dat de 30-jarige Mi-
tjt V' een rol had gespeeld in de

Minuten van A.G.'s leven.

groten', in het licht van Europa
1992.

Het college van GS wijst erop dat

MAASTRICHT - Gedeputeerde
Staten van Limburg hebben infor-
mateur Lubbers gewezenop het be-
lang van het regionaal economisch
beleid voor Nederland. In een brief
zeggen GS dat het dringend noodza-
kelijk is dat nieuwe instrumenten
worden ontwikkeld, onder meer om
de infrastructuur verder te verbete-
ren. Het provinciaal bestuur geeft
Lubbers de handreikingen mee in
de hoop daarover bij het regeerak-
koord wat van terug te zien.

het regionaal beleid van belang kan
zijn in de versterking van de con-
currentiepositie van Nederland.
Voorwaarde is echter dat een beleid
naar de regio's toe wordt gevoerd,
dat zich meer dan tot nu toe richt op
de potenties van die regio's. Naast
het scheppen van voorwaarden
voor een betere infrastructuur, vin-
den GS, moet het accent gelegd
worden op het regionaal industrie-
en technologiebeleid. Dit laatste
moet erop gericht zijn 'de slag-
kracht van het bedrijfsleven te ver-

De raadsvrouwe van de verdachte,
mr Odekerken, pleitte voor vrij-
spraak. Volgens haar was er nu geen
enkel bewijs dat Michael V. de
vrouw vermoord en uit het raam ge-
gooid heeft. Ook het oorbelletje, dat
later in de dakgoot bij de dakkapel
van M.V.'s kamer is gevonden, acht
zh' niet van enige betekenis. De
rechtbank doet uitspraak op vrijdag
13 oktober.

Façade
Deskundigen, psychologen en me-
dewerkers van dereclassering, had-
denin hun rapportage weinig goeds
over deverdachte te melden. „Al het
hoopvolle dat ik de laatste maanden
in hem heb gezien, is als sneeuw
voor de zon verdwenen." En: „Ach-
ter de facade van normaal functio-
neren gaat een bizarre persoonlijk-
heid schuil. Zijn gewetensfunctie is

Toegespitst
In de brief pleiten GS ervoor om bij
de uitvoering van het beleid selec-
tief te werk te gaan, namelijk toege-
spitst op de regio's die de meeste
kansen nebben 'om een antwoord te
vinden op de uitdagingen van de in-
ternationalisatie van de economie.
Verder moet in het nieuwe regio-
naal beleid bijzondere aandacht uit-
gaan naar de grensregio's. Kortom,
GS doelen met hun opmerkingen
op de potenties van Zuidoost-Ne-
derland.wijs en Permanente Vorming

van de Vlaamse Gemeenschap.

wurgd
L bewuste carnavalsavondKLhet latere slachtoffer bij hem
i^ °ek. Naar hij eerst had ver-

«adden ze samen een fles
opgedronken en ge-

il^ Waarna de verdachte haar
feiat- duidelijk gemaakt dat hij
1 1 «e wilde beëindigen. Ze had-
l* (n er> ruzie gekregen. „Ik heb
tet) »* de asbak op haar hoofd ge-

Hij duwde zijn duimen op

" eI en wurgde haar. Maar om-
t^. schrok van de blaasjes die
I k, haar neus kwamen, nam hij
% astic zak die hij over haar
Va ken dient b°nd met zijn
««.J's. Vervolgens nam hij bui-
t dijkje om te zien of de kust

Hoewel hij bovengeschetste verkla-
ring tot driemaal toe (steeds in ge-
wijzigde vorm) had afgegeven aan
de politie, herriep hij die gisteren
volledig. Hij zei ter rechtzitting vol-
ledig onschuldig te zijn. Hij zou het
meisje helemaal niet hebben ge-
kend. Laat staan dat hij ooit een re-
latie met haar had gehad. De waar-
heid en niets anders dan de waar-
heid was, dat hij haar samen met
een verpleger dood had aangetrof-
fen op het tegelpad bij het huis. Hij
had haar meteen herkend aan de
trui die ze aan had. „De rest heb ik
gefantaseerd. Ik weet dat ik me
daarmee in de nesten heb gewerkt
en dat dat het allemaal veel moeilij-
ker maakt voor u (de rechtbank
-red) om nu dewerkelijkheidvan de
fantasie te scheiden. TJ moet me ge-
woon geloven. Anders komen we
hier geen steek verder", zo poogde
dè verdachte - die zichzelf eengoed toneelspeler noemt - de recht-
bank 'ter wille' te zijn. -
Rechtbankpresident Wortmann
vond de handelwijze van de ver-
dachte uitermate 'bizar. De ver-

Nieuwe start overleg
Vlaams-Nederlands
ontwikkelingswerk

VALKENBURG - Een
Vlaams-Nederlandse confe-
rentie over vormings- en
ontwikkelingswerk (VOW)
in het instituut „Driekant"
in Valkenburg heeft giste-
ren besloten te streven naar
een zo breed mogelijke
vorm van samenwerking.
De intentie werd uitgespro-
ken het overleg op allerlei
niveaus intensiever te her-
vatten. De eerste initiatie-
ven daartoe werden reeds
tijdens de conferentie opge-
start. Tenslotte wordt nog gewezen op de

voortzetting van een aantal andere
lopende zaken die voor Limburg
van belang zijn, zoals de aanleg van
de tweede landingsbaan op de
Luchthaven Maastricht.

Verder maken GS van de mogelijk-
heid gebruik om Lubbers als infor-
mateur te wijzen op de noodzaak
van voortzetting van de extra regio-
nale(PNL-)steun voor de Oostelijke
Mijnstreek na 1990. „Het lijkt erop
dat ook de Oostelijke Mijnstreek
gaat profiteren van de verbetering
van de economische situatiein Lim-
burg. Voor deze regio geldt echter
dat in de eerstkomende jaren nog
een steun in de rug noodzakelijk is
om de aansluiting op de gunstige
ontwikkelingen in de rest van de
provincie volledig tot stand te bren-
gen," zo motiveert het provinciaal
bestuur.

bracht bij de deelregering. Maar
deze verschillen in structuur
hoeven niet bij voorbaat een sa-
menwerking te bemoeilijken. We
kunnen bijvoorbeeld nauwer sa-
menwerken op het terrein van
onderzoeken en programma-ont-
wikkeling."

Het VOW-overleg tussen de mi-nisteries van WVC en van de
Vlaamse Gemeenschap was delaatste jaren in het slop geraakt.
Dr. Renaat Roels, voorzitter van
de tweedaagse bijeenkomst enwerkleider Van het Centrum An-dragologisch Onderzoek in Brus-sel, sprak in het slotwoord danook van een nieuw start.

Afspiegeling
De brief is in feite een afspiegeling
van de standpunten die GS hebben
ingenomen in een reactie op het
jaarverslag van de Begeleidings-
commissie « Perspectievennota
Zuid-Limburg. Die standpunten
hebben GS weergegeven in de deze
week verschenen nota 'Visie op
1988 in perspectief.

Aanpak
De aanpak van het VOW in
Vlaanderen en Nederland is ech-
ter heel verschillend. Mevrouw
drs Dinie Goezinne-Zijlman,
hoofd van de afdeling Vormings-
en Ontwikkelingswerk van het
ministerie van WVC zegt daar-
over: „In Nederland is het VOW
sterk gedecentraliseerd, terwijl
in Vlaanderen alles is onderge-

een Nederlands-Vlaams Contact-
centrum en de uitgave van een
gezamenlijk tijdschrift „Vor-
ming". De conferentie heeft nu
de wil uitgesproken dat er meer
samenwerking tot stand moet
komen.

Dr. Roels: „De veranderingen na
1992 zullen niet meteen waar-
neembaar worden. Ik denk niet
dat wij zullen afdalen tot een so-
ciaal niveau van bijvoorbeeld
Portugal. Maar we mogen geen
zwakke tegenkrachten zijn. Wij
willen als vormings- en ontwik-
kelingswerkers meedenken,
meespreken en ook meebeslis-
sen in het Europese geheel."

Meedenken

Europa '92
Als opstapje naar een nieuw
overleg was gekozen voor een
alom in de kijker staand thema:
„Het vormings- en ontwikke-
lingswerk in het licht van de een-
wording van Europa." Daarover
sprak o.a. de heer L. Lenaerts,
adjunct secretaris-generaal Be-
nelux Economische Unie. Hij
voorzag (in economisch opzicht)
geen grote problemen omdat de
Benelux nogal sterk staat. De
drie landen hebben al ervaringen
met open grenzen. Bovendien is
de geografische ligging ten op-
zichte van de rest van Europa
(zeehavens etc.) uiterst gunstig.

Op het ogenblik bestaat die sa-menwerking nog slechts uit de
vestiging in beide gebieden van

Dr. Renaat Roels, voorzitter van
de conferentie en werkleider van
het Centrum Andragologisch
Onderzoek in Brussel: „We kun-
nen nu stappen zetten naar een
concrete vorm van samenwer-
king. De basis is gelegd."De slot-
dag van de bijeenkomst werd
ook bijgewoond door de heer H.
van Brabandt, waarnemend di-
recteur-generaal Directie Onder-

An Wijnbergen
voorzitter
waterschap

ihTftICHT - Ir G.C. van Wijn-
hjt^.°rdt de nieuwe voorzitter
lhf Waterschap Zuiveringschap
k« (WZL) in Roermond. Het
.«Van Gedeputeerde StatenDenoem<i met ingangvan
*ei " an Wijnbergen, die in

Woont, is op dit moment"*erde van de provincie
Np ,[<\L v°orzittersfunctie van het
Nat P Waren uiteindelijk twee
P»IW n overgebleven, waaruit
k «eUze hebben gemaakt. Van
r
ge" (54) beheert als deputé

'Seh de Portefeuilles milieu,
%* 2aken, sport, recreatie en
|{, Hij studeerde geodesie

technische universiteit van
j Was vervolgens werkzaam
j en het ministerie

Van onze verslaggeefster
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De perfecte harmonievan stijf en kwaliteit
ontmoet U bij

Stoffels
lnteri«Hirvei2orging

# Stoffels
tNTERIEURVERZORGING
Aldenhofweg 3 Bom
\ 04498-518Ö7 V

iimburgs dagblad provincie

Echt sceptisch over
komst asielzoekers

Onderzoek TH Aken naar 'biocompatible' kunststoffen
De verzoening met
een dood materiaal

polymeren gebruikt.

jKEN - Het implanteren van
jjode materialen in het menselijk
Jchaam is niets nieuws. George
Washington had al een houten
Pid, die hij op zon- en feestda-
len omruilde voor een ivoren,
kunststoffen worden net als me-pten en keramiek steeds meer
jfebruikt als implantaat. In
'unstaders, -heupgewrichten of
■jtórtkleppen. Het levende en
«ode materiaal is echter niet al-
Sjd met elkaar te 'verzoenen."eefsel, bloed en implantaat

zich niet altijd of
f-echts tijdelijk.

J de tandheelkunde wordt nog
jffieds naar nieuwe materialen
«Zocht om tanden en kiezen te

Want alhoewel de be-lande vulmiddelen bruikbaar
B)n, is het perfecte materiaal nog
i-Seds niet gevonden.

door die stoffen. Er kunnen
tromboses ontstaan of het li-
chaam kan het implantaat afsto-
ten. Het gaat er dus om zoge-
naamde 'biocompatible' kunst-
stoffen te ontwikkelen. Kunst-
stoffen die volledig door het li-
chaam worden geaccepteerd.

Op dit moment worden in Aken
onderzoeken verricht naar een
soort biologische 'brug. Aan de
oppervlakte van het implantaat
worden biologisch actieve mole-
culen aangebracht. Die moeten
dan voor de wisselwerking met
het bloed en het weefsel zorgen.
De tests zijn tot dusverre heel be-
hoorlijk gelukt en dat is in feite
een doorbraak. Prof drMitter-
mayer waarschuwt echter voor
teveel optimisme. De fase van de
technologietransfer moet nog
worden volbracht.

Reden voor de SFB een collo-
quium te organiseren over bio-
materialen. Prof dr Hoecker van
het Deutsches Wollforschungs
Institut legt uit dat er materialen
moeten worden ontwikkeld met
stoffen die in het biologische sys-
teem te vinden zijn. „Je moet een
wisselwerking tot stand brengen
met de biologische stoffen in het
lichaam."
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fdp\
vakantierubriek
van 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
TINEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

Postbus 2 -1800 AA Alkmaar
|_g 072-196314/196206 |

TEXEL
Boekt nu uw vakantie tegen de speciale herfstprijzen en go«3dkope mid-
week-arrangementen. Texel Hotel Kombinatie, PB 24, 1790 AA Den
Burg, tel. nr. 02220-15703.
Terschelling. Een paar dagen genieten in de ontspannen sfeer
van een twee** hotel m. verw. buitenzwemb., sauna, solarium, arr. i
3-4 of7 dg. Incl. kamer, d.t., ontb., lunchpakket, diners+ fiets vanaf

’ 139.- b«9l (05620) «3850. H.C.R. Thalassa, Heerenweg5, 8891 HS
Midsland. [

Appartementencomplex BtStfltnZeC __^
met alle comfort. Aan de rand van h«3t 'dorp De Koog, dichtbij h«9t Noordzeestrand 7SAUNA " ZONNEBANK " CONFERENTIERUIMTE
RESTAURANT " BAR
Ook in het hoojjseizoen appartementen vrij.

E Bel voor gratis brochure: 072 -11.9785.
i VANDERVEEN BEHEER B.V.

* Noorderkade 2M, 1823CJ Alkmaar

Nalaarsanangementen
in hotelsen pensions

4 dagen / 3 nachten
vanal I 132,-per persoon,

(Inclusief tootrelour entaxt-vervoeï
! naai hotel ot pension Uitgebreid

Informatiepakket)

Dearrangementen ziin geldig
van 25 crugusrus 1989 tot

27 «oktober 1989.
waag naar «gratiskleurenfolder

" Voor informatie enboekingen
belt ude__vw terschelling__

E205620-3000 M[

Epilepsie?
7£t jezelfniet

buitenspel
Nederland telt ruim
90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook

bij u deel van het
leven? Praat mee.

Word lid.

INFORMATIE:
(030) 52.35.78.
Postbus 9587,

3506 GN Utrecht.
EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

VAKANTIE, TEXEL NATUURLIJK!
in het rustige noorden van uniek vakantie-eiland luxe
s***** bungalows te huur. (ktv, w, open haard, bad).
Bel voor de folder (ook met voordeel): 02220-16275.

Vakantiecentrum De Krim/ Texel.

HOTEL MEERZICHT EASTERMAR (Oostermeer).
Uniek gelegen tussen Bergumermeer en de Leyen,
biedt aan: moderne kamers, weekendarr. v.a. ’179,-

-halfp. p.p. Voor reserveringen tel.: 05129-1232.
In de herfstvakantie de ZEILUITSMUTERvan Herberg 'OER 't
HOUT 111 Van ma. 16 t/m do. 19 okt. een zeilkampvoor / 170,-
-all-in. Inl. Herberg 'Oer 't Hout', Raadhuisstraat 18, 9001 AG
Grou (Grouw). Tel. 05662-1528.
'j?* -v Rijs, Hotel Gaasterland, tel. 05148-1741,heeftdeze

'ff^_\ M \i zomer voor u aantrekkelijke arrangementen. 8.v.:
II ]l wwkend-arr. f 215.-p.p. of midweek-arr. ’ 285,-p.p.l\ J^.. Jj Kamers met O/T en tel. en op basis van HP. Incl. huur
V—'hottf" *—M van fiets en uitgebreid informatiepakket met fietsrou-IgaaaeTtatulf (es in bosr. omgeving en vele andere verrassingen.

CAMPING HET CLINCKENHOLT SCHOONLOO
Een rustige camping, grenst aan 8000 ha bos met unieke fiets-
en wandelpaden, meren, vennen en vele creatieve en be-
zienswaardige plaatsen in het centrum van Drente. Ruime en
mooie JAAR-, SEIZ.-en TOERISTENPLAATSEN. Vraag folder
en ml.: 05925-220, fam. M.A. Breed. .
Buinen: Gezellig familiepension voor ontspannende vak. in
huiselijke sfeer. In bosrijk fiets- en wandelgebied, kmrs. v.v.
douche, toilet, ook zeer geschiktvoor fam.reünies en derg. Inl.
en reserv. Pension Triënte, Molenstraat 25, 9528 RA Buinen
05998-12491.
LET OPI Nooitgedacht. T.h. 4-6 pers. bung.'s. Week-
end kamperen ’ 95.- all-in. Beide mcl. gebruik van
nieuw subtropisch zwembad. Recr. park Nooitgedacht
(Rolde) tel. 05924-1641

OMMEN, t.h. stacaravans volledig ingericht op vakan-
tiecentrum Besthmenerberg in de bossen.

Herfstvakantie week ’ 245,-. Telefoon (05274) 12 67.

Hotel Boekelo is geheel vernieuwd en heeft
zn oude luister terug. Het hotel beschikt over 78 comfor-
tabele kamers, het voortreffelijke restaurant 'La Saline',
een gezellige bar en zeer veel recreatieve voorzieningen.

Bijv.: 3-daags air. (2 overn.), op basis van
halfpension ’ 190,- p.p. Kinderen tot 12 jaar 50% kor-
ting en onder 4 jaargratis. Een verblijf in Hotel Boekelo

is een recreatief en culinairfeest!

HOTEL- l-Sff^VPT/ I-'T(\ CONGRES-S,
RESTAURANT M-t\Ji-ri\Lmi-i-y PARTYCENTRUM

l IZ BEL VOOR INFORMATIE: 05428 - 3005. «Ë*

SUBTROPEN IN DE GELDERSE ACHTERHOEK
Het hele jaardoor te huur 4-6-8 pers. bungalows of chalets op
recreatiecentrum, o.a. subtropisch zwembad, sauna, solarium,
fitness, hairstyling, bar/bowling, restaurant, tennisbanen, win-
kel, vis- en roeivijvers. Marveld Recreatie, Elshofweg 6, 7141
DH Groenlo, tel. 05440-61638. Folder op aanvraag. Week 13-
-10 t/m 20-10 en 22-12 t/m 29-12 reeds volgeboekt.

ST. MAARTENSZEE.
Boek nu voor de herfstvakantie uw bungalow v.a. 370,-

-p. wk. Tel.: 02246-1596, na 18.00 uur 02230-22662.
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.

j BADHOTEL ROCKAN JE ISERVEERT GEZELLIGHEID
Lekker uitwaaien langs het strand ol in hel prachtige

natuurgebied De Voornse Duinen.
Heerli|k ontspannen in de sauna. Genieten van een voor-

treffelijk diner bij hel haardvuur Badholel Rockanje serveert
hel u. Inclusief comfortabele hotelkamers en een schitterende
ligging in de duinen op 300 meier van het Noordzeestrand,

informeer naar onze speciale arrangementen en gun
rn uzelf 'n paar heerlijke

~[■ ELKE dagen

1 BADHOTEL

\l' " Soers. hotelkamer "] |\," „^ /
TweedeSlag 1.3235 CR Rockanie (Z.H.|, lel.: 01814-1755. Telelax 01814-3933

STRAND, BOS, DUIN EN ZEE
Een goed idee voor de herfstvakantie! &ÏH
dit alles vindt u in het mooiste villadorp van Nederland
*len 2 nachten verblijf inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en \ .

3-gangen diner ’ 67,50 p.p.p.d., 2-pers. kamer. " «J\
* 3 nachten of meer, ’ 65,- p.p.p.d. \<U
* enkele kamer, toeslag, ’ 55,- p.d.
* kinderen tot 4 jaar gratis mits op kamer ouders . fl

ondergebracht, kinderen tot 18 jaar, ’ 35,- p.p.p.d. |
* Hotel Wassenaar met in de directe omgevingDuinrell, i—n. Jj

Den Haag, Leiden, etc. etc. I mr//'s:">\
* Voor informatie en reserveringen: Hotel Wassenaar, ])Fn_-^

telefoon 01751-19218 Katwijkseweg 33, Wassenaar ’HOTEL WASSENAAR, HET GEZELLIGSTE fHOTEL IN DE RANDSTAD.

Herfstvakantie op Camping Domburg
s*****, op 500 m van zee. Vraag ons herfstarrangement.-

Tel. 01188-3210.
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

VAKAHTIILANP t CHOUWEN-DUIVEL ANPfTïïfl GRATIS VAKANTIEGIDS x
LVVJ STRAND Burgh-Haamstede 01115- 1513jky^ ZEE Renesse aan Zee 01116- 2120
■hZJB NATUUR Zierikzee 01110-124 50

RENESSE VERHUUR CENTRALE
Luxe bung.'s/vak.hulzen. Inl. en folder 01116-13 28. |

T.h. op Recreatiecentrum Someren in de bossen tussen
Venlo en Eindhoven. 6 pers. bung's en stacaravans.
Herfstvak. eigen caravan mcl. 90.- p.wk. Midgetgolf, manege
+ stalling en lessen. Speeltuin evt. aanw. Inl. 04926-1216.

CAMPING MOOI BEMELEN. Gelegen tussen Valken-
burg en Maastricht. Ingerichte caravans te huur. Nog
vrij met herfstvakantie. Inl.: 0-4407-1321 b.g.g. 2327.

00****^^^ Bungalowpark
Wo****^ Het Roekenbosch, ideaal gelegen

in de Noordlimburgse bossen bij de Maas
en Blitterswijck. Gezellige 6-persoons bungalows,
restaurant, bowling, midgetgolf, kinderboerderij.
Gratis tennissen en overdekt zwemmen.
Prijsvoorbeelden:
★ 5 dagen (18-23 okt.) 510.-
-★ 5 dagen (13-18 okt.) 600.-
-★ 10 dagen (13-23 okt.) 900.-

-r % BEL: 04784-1841 I

VALKENBURG a/d GEUIT

T Herfstkleufen
Herfst inValkenburg. Heel bijzonder. Erg ïiantebevelen,
De prachtigekleuren in de«3r«anclioze natuur.De rust. De
romantische plekjes. Valkenburg isecht verbluffend
veelzijdig. Probeer 't. Het zal u bevallen!
Een 3-daags arrangementv.a. fl. 90,-p.p.
VW Het Geuldïü. Tel. 04406-13364
Postbus 820, 6300 AV Vcdkenburg

ParkhotelRooding**** Gratis Brochure 04406-13241 il
HP Weekendva ’ 176-p.p.Weekarr. va ’539- p.p.Kamers ||
bad/douche, wc,ktv, tel. Overdekt Verwarmd Zwembad §|

«G7\3
■fTT^TTTyiTTHTTrHTI «kJ

GULPEN VVV WIJLRE Voor een fijne .f"""!
vakantie in 'tZuidlimb. heuvelland prachtig gele- IV WA
gen in Geul- en GulpdaL Vraagt de infogids: B^flPostbus 27, 6270 AA Gulpen. (04450) 1444. ***----w

"$ LimburgsDagblad

*êpiccolo S

/ \
Kamperen b bungalows
in 11 recreatiecentra
met ruimte voor sfeer.

in het bos bij het water
De Roggeberg/Appelscha De Potten/Sneekermeer
De Noordster/Dwingeloo Bergumermeer/Suameer
De Jagerstee/Epe Zeewolde/Fievoiahd
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 §eizoenplaatsen
* info partikuliere bungalows/stacaravans te koop

op royale RCN-plaatsen
RCN infolijn: 03438-13547

Post bus 38.3970AA Dnebwgen t^__J '^**"__, \
Telefoon 03438 13547 \^__£^___\

s, Urn-J )
recreatiecentra ne«deriand

CRUISE-AANBIEDINGEN

WÈÈjÉk ,~~^^^S_^ê_éÊÊÊ_È
MS JASON op 27 okt. Athene-Rhodos-Egypte-lsraël-

Kusadasi-Athene.
8 dgn INKL. VLIEGREIS in 2-p. hut d/t va

’ 1 395
MS AZUR op 16 nov. Nice-Sicilië-Kreta-lsraël-Damascus-

Turkije-Patmos-Athene-Napels-Rome-Qenua
16 dgn INKL. VLIEGREIS in 2-p. hut d/t va

’1995
MS ODYSSEUS op 11 dcc. Malaga-Casablanca-Gran

Canaria-CARIBISCH GEBIED (MARTINIQUE-BARBADOS-
TRINIDAD)-MIAMI/FLORIDA

14, 19, 20 of 21 dgn INKL. VLIEGREIS in 2-p. hut d/t va

’ 1995
Info over deze en vele andere luxe scherpgeprijsde cruises
CRUISE TRAVEL »ei.03418-57767-

-ook vaak 's avonds en weekend - lid SGR

ISRAËL
1 wk. Eilat/Rode Zee v.a.
928.- mcl. vlucht + villa.
Isropa Reizen - Zaandam.
ANVR/Gar.fonds. Bel voor
programma 075-123451 of
vraag uw ANVR reisburo.

Voor uw gezondheid:
Vasten-vakantie
op het Griekse eiland.

AGINA
Brochures:

SaiTjariter-Werk, Kath.
Fastenzentren, D-7701
Volkertshausen. Tel.:| 09.49.7774/432. |

Super-aanbieding
MADAGASKAR
Avontuur - zwemmen - ontdekken.

Groepsreizen 4 weken over het
op drie na grootste eiland van de

wereld, dat nog altijd vol
geheimen is.

4 nov.-3 dcc. Tweepers.kmr. DM
4965-(v.a. Frankf./Stuttg., mcl.
alle vluchten, bustochten), hotel

m. HP, transfers.
Vistemialy, Albert Schweitzer

Str. 9, 0-7640 Kehl. Tel.:
09.49.7851/77295.

EGYPTE
Rondr. kennismaking met
Egypte, 8 dg. v.a. 1995.-.
Isropa Reizen - Zaandam.
ANVR/Gar. fonds. Bel voor
programma 075 -123451 of
vraag uw ANVR reisburo.

po
BEZOEK

NU
MOSKOU

5- en 7- daagsereizen

De stad waar altijd al
geschiedeniswerd

geschreven.De stad van
beschilderde kerken, het
Rode Plein, hetKremlin,

tsarentornbes en veel
historische plekken.

Wij zijn er in geslaagd
een serie bijzondere

reizen te organiseren. Op
deze «sompleet verzorgde

trips met interessante

" exrjursies kunt u een
goede indrukkrijgen van

Moskou en haar
inwoners. Vraag nu onze
aanbie«dingen. Doe dat

snel, wrant de
belangstellingvoor
Moskou is enorm

toegenomen.
Bel:

020-23 47 71
Vraagt u naar Paula

KONTAKTINTERNATIONAL
Prins Hendrikkade 104
1011AJ AMSTERDAM

Unieke vakanties vind je
niet alleen in het Westen

«"SH^SSBEHHH
Herfstvakantie. T.h. vak.app. 4-5 pers. huurprijs / 330 p.w.; ’ 198
p.w'end/midwk. N«9d. sprek. Vakcentrum «Country Club Benelux,
Schnellenberg 36,4720Lacalamine, België. Tel. 09-32.8765.9702.

ARDENNEN. T.h. villa's, chalets en luxe stacaravans
p.w. en wend. Inl. Natuurreizen, tel. (M406-42428.

Herfstwandelvakantie
in Juralandkreis Neumarkt in Oost-Beieren

Een goedkoop vakantiegebied voor de hele familie (LO
va. DM 14). Geniet u van eenmalige wandelbelevenis-
sen door prachtige loofbossen tussen

Altmühltal
en de karige Jurahoogvlakten. Gratis wandel- en fiets-
kaart. Brochure en info: Landsratsamt, Verkehrsamt D-
-8430 Neumarkt OPF. Tel. 09-499181/3200.

Gouden Herfst: Snoepprijzen. Oostzeebadpl. Timmendorfer Strand.
"Wohnpark Rosenhain"

Nieuwgebouwde appartementskuizen in landhuisstijl met 5 t/m 7
appartementen. Eersteklas ingerichte comforl-appartementen met

inbouwkeuken, bad/w.c, balkon of terras, kleuren tv, radio,
parkeerplaats en sauna in huis. Ligging dichtbij het strand en inde

buurtvan het Kurpark. Tenniscentrum, rolschaatsen- en glijbaan
eveneens dichtbij. Golfplaats 2 x 18 holes. Dagelijkse aankomst

mogelijk. Verenigingen, firma's en clubs hartelijk welkom.
Franke GmbH, Brückstr. 13, D-2430 Ostseebad Neustadt. Tel.;

09.49.4561/1055 - Ook in het weekend.

"Ponyhof Finkemühle"
Kinderparadijs, comf. vak.won.

reuze-speelpl. binnenbad, sauna, fitness,
solarium, manege, pony- en koelsrillen,
meer om te surfen. Kindervakantie ook
zonder ouders. Won. va. DM 54- p.d.

Brochure aanvragen. Fam.Begitt, D-8687
Welflanatadt. T-at.: 09.49.9253/424.

Vakantie in Hochsauerland
6 gezell. rustiek inger. vak.won. v. 2-8 pers.;

compl m keuken, kl.-1.v.. balk terras.
binnenbad, sauna, solarium, speel- en

fitnessruimte, eigen kinclerspeelpl., rustige
ligg. b bos. neerlijke wandelwegen. 2 pers
va. OM 37. S.v.p. huisbrochure aanvragen.
Lucia Blrkholzer, An der Amecke 40,
D-5787 Olsberg/Assinghausen. Tel.

004929621329.

Düsseldorf - London Gatwick x 326/flretour vanaf LL^^^^i
Antwerpen - London Gatwick x 210/retour vanaf [^^^
Brussel - London Gatwick x 910/retour vanaf

aireurope 1
Inlichtingen en reserveringen uw reisbureau of bel 010 - 43/ J

BOPPARD, gezel.Holl. tem. ANWB-hotel, dir. a. d.Rijn. Alle krs Im. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. OM 40.- p.p.p.d. Bel (wij spr. Ned.) of |
schrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope'***, Mainzërstr. 4,
D-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088. 'HIT - Goedkoop in de nazomer.

GrufJ Gott, lieve gast! Een goed idee, uw vakantie in BERCHTESGADEN j
door te brengen - het behoort tot een van de mooiste vakantiegebieden. Het pension
"Lichtentels" in Schönau am Königssee biedt u en uw familie rust en ontspanning in
een hartelijke atmosfeer. Kamer m. dow.c, kl.tv entel. U zult enthousiast zijn over
onsontbijtbuffet. Maakt u gebruik van onze gunstige Hit-prijzen!

Brochure aanvragen svp Briefkaart of telefoontjeis voldoende.
Rest.-Pension Lichtentels

' D-8240 Schönau am Kónigss-ee - Tel 09 49 8652 4035. ■
Uw vakantie-paradijs

Ï Sporthotel Jj
WILDPARK g

Familie Passé
D-5439 Bad Marienberg/Ww

Tel.: 09.49.2661/6220
Telefax: 09.49.2661/622404

" Ter kennismaking

" Originele Schrothkuur
" Speciale prijs v. 7 dagen DM
478,50

" Alle «comtortkamers in. do/w.e.
binnenbad, sauna, solarium,
hotelbar

" Specialiteitenrestaurant

Zweefvliegen
m. parachute
j#^^ Aktief
/y/f Attraktief
*t£/ Aktueel

Alpin-Gleitschirm-Schule D-8959
Rieden am Forggensee St. Urban-Str.

I 20 Tel.: 09T49.8362/38657. |

Bad NeuenahrKurpension Cascade
Kuren en ontspannen, rustige ligg 5 min.
v. dorpskern en Kurpark. Kmr. m. do./w.c.
en tel. DM 50 p.p.p.d. Groot ontbijtbuffet.
recr.ruimte, TV, terr.: va. 30-10-89.20%

reductie. Kerst en nieuwjaar geopend
Fam. Vorreyer, Hans-Fncke-Str. 3. Tel.

09-49264121001.

BrodenbactvMoezel, b. Coohem
Heerlijk wandelgebied In d. harfat

Lux. vak.app. v. 2-4 pers. met alle
comfort, rustige ligging,va. DM30 pd. S.

v.p. brochure aanvragen.A. Harings,
Achterweg 65. D-5540 Prum. Tel.I 09-4965514057

REMACEN-KRIPP
v. snelle beslissers.

Zo-vr. HP DM 175,- p.p.
Hotel dir. a.d. Rijn, zonneterrassen

m. panoramaop Linz en
Westerwald.| Tel.: 09.49.2642/44410. |

EIFEL/MOEZEL, ruim 200
vak. woningen, pensions,
bung's, hotels en boerderij-
vak, voor 2 tot 15 pers. v.a.
DM 30. Tel. (05920) 12475.

Hotel Rest. La
Gondola en Hotel
Bernkasteler Hof
Aan het marktplein v.li.

romantische Bernkastel-Kues,
nieuw gerenov«3erd hotelbedrijf.
Arrangement v. okt. '89-april

'90, 1 week HP in kamer m. do.
/W.c, tel., kl.-TV, minibar, radio
en super-ontbijtbuffet: DM 160

p.p. Familievriendelijk. Brochure
aanvragen. Tel. 09-4965312061.

Speciale aanbieding
HAFFKRUG/Oostzee

3 kmr.-comfort-appartenient
compleet gemeubileerd (4-5 slppi.).

Herfstvakantie 8/10-15/10 of
15/10-22/10/89. Arrangement DM

400,- Incl.
Wohnungsverwaltung GmbH.
Tel.: 09.49.4541/7872 of 2630.

HEILIGENHAFEN
Vak.won. en pari, kmrs. vrij in herfst, 3

wkn. wonen, 2 belalen. Tel. 09-4943627388.

Garmisch-Partenkirchen
2 kamers, keuken, bad, hoogste
comf., radio, tel., ligterr., centr.

gelegen. Wekelijks (7 dgn.)
DM 1000,-. City-Hotel Berlin,

Kurfürstendamm 173/174 D-1000
Berlin 15. Tel. 09-49308812001. .

Tussenstop in Altmiihltal
Natuurpark, rust. bosr. omg.

Groepen en bussen op aanvraag.
Gasthof-Penslon Waldklause

Fam: Metternich, D-8071 Bitz b.
Denkendorf. Tel. 09-498466501.

Familievakantie
Haus Heidelberg, D-7828

Feldberg-Falkau, Schachelweg 8-10
1000 m. v. bosrand gelegen, hele
jaar geopend. 2 kmrs. m. keuken,
bad of do. v. 2 pers. of 3 kmrs.,

keuken, bad of do 4-6 pers.
mcl. binnenbad en sauna.

Verzorging In huis mog. Comf. in
rustik. stijl ingericht m. tel. en kl.tv.

Tel.: 09.49.6221/480949 of
09.49.7655/672.

Heerlijk rustig gelegen vak.won.
31-63 m2, 2-5 pers-, vanaf

oktober 1989vrij. Mooi panorama
over het Mittenwald, heerlijk

uitzicht op hetKarwendelgebergte.
Ferienhaus Raineck. Tel.:

09.49.8823/5038.

Iberbus
Ni> 7 dagen per week royal class-bus naar Spanje. Royal
elass-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag. Tevens
app. in Lloret en Benidorm. Info: (PÜO) 241010, (010)
4130978.
i

RUIL DE HERFST VOOR DE
SPAANSE ZON!!

SUPERSTUNT
MALGRAT DE MAR

HTL SORRA DORADA*
volp. bekend prima htl aan
de boulevard, uitstekende
maaltijden, goede service,
alle kmrs met ba/do/wc/bl.
02-06-09-13 OKT.. 10 dg. 299,-

-17 dg. 489,-
-14 OKT. 9 dg. 289,-
-1 pers. kmrs 85,-
FIESTA TOURS HOLLLAND

IDIABETES
IS OVERAL
Diabetes (suikerziekte)
is een ingrijpende
aandoening dieRoy
altijd en overal met
zich meedraagt.

begint het al als hij insuline
moet spuiten. Niet één
dag, maar derest van zijn
leven!
De wetenschap probeert
een oplossing te vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun dat weten-
schappelijkonderzoek,
steun hetDiabetes Fonds
Nederland. ---
GIROREKENING 5766

ItruDBUMERSFOOBT

TOURINGCAR SNELDIENSTEN
rechtstr. naar Oost. & Fra. al vanaf

’ 135,- (mcl. koffie & ontbijt). Su-
persnel, 4 opstappl., geen over-
stappnt. en lange rondrit door Nld.

Arr. v.a. ’330,-. Ook auto.

■*mU*Xmm%km\mW IHAVËL]
Tel. 023-152.652 S.G.R.

All-in V.a. ’ 625,-: 10-dgse busreis HP, 7'
skipas, 6 dgn. skiles, 7 dgn. skischoenverhuur, T
avond. Prachtige langlaufsafari's v.a. / 530,-«
groepskorting v.a. 10 personen. Gratis folder.
Reisburo Joytours, 070-633635, Nd sgP

spoorsnachtJ
NAAR DE SNEEUj

Naar de sneeuw per speciale sneeuwtrein...
dat is uitgerust op de plaats van bestemming aankop

géén files of gladheid en volop bewegingsvrijheid j
tijdens de reis!

Boek tijdig uw "Sneeuwretour"p&

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 tijdijj !
biluwreisburo, NS-relsbun ofreisverkopende bank j j<_\

Het is zover! De eerste
SNEEUW

is in onze gebieden
gevallen.

Alles over auto- en bus-
reizen naar Oostenrijk,
Frankrijk en Italië leest u in

ons gratis
wintersport-
magazine
Bel 01650 - 55855

Teletravel lid SGR-ANVR

SUPERAANBIEDING
Zie het nieuwe Z.-Afrika op
uw eigen manier. 15-dgs
reis, mcl. rechtstr. vlucht
per SAL. Auto/airco, 1e
klas htls, ’ 3495,- p.p. (min
2 pers.). Vert. vrVzo. in okt.

Verl. mogelijk.
IMPALA TOURS

Lid ANVR/SGR.
Stuur ongefr. env.: Impala,

Antw.nr. 222,
8800KT Harlingen.
Tel. 05178 - 16970.

Astma Fonds
Giro

55055

laat ze lerefl,
voor één tie^

permaand- ,
terrecteshOiT]^

BEEKLAAN 41* .
2562 BJ- DEN **£_■.

TELEFOON 070-637»*^

mr Ïï^o%m9m
"mmmmmt-^-9*-W-ft%tmlm^S

■I EXTRA "w PINEDA

sekoens--11 \\\\\mW - __m___^_t__\^___^_W-^r^

kompleet 1 «, D m_\**\^%
excursieprogramma 1 10 dagen V.r. *^J___JJ
ter-plaatse. lL==-=--—

x 3-vanhubt/montemar S
\ BEEK Winkelcenter Makado, 04490-78585 ■ BRUNSSUM Kerkstraat 240, 045-2^

GELEEN Markt 114, 04490-49755 ■ GULPEN Rijksweg 25, 04450-1275
HEERLEN 0. Nassaustraat 15,045-7155558KERKRADE Thealerpassage 17°"MAASTRICHT Kesselskade 63, 043-212741 ■ SITTARD Markt 37, 04490-12960
VALKENBURG Th. Dorrenplein 10, 04406-16161
Centraal boekingskantoor: DEN BOSCH, 073-124171 s



Amsterdamse socioloog waarschuwt voor 'trendy' aanpak van drugproblematiek

Junk slachtoffer van
nieuwe zakelijkheid

HEERLEN — De gebeurtenissen in deArnhemse wijkKlarendal be-
gin dezeweek zullen door veel inwonersvan Oostelijk Zuid-Limburg
met bijzondere belangstelling zijn gevolgd. Immers ook in dezeregio
is overlast van drughandel en -gebruik aan de ordevan de dag. Me-
nige inwoner van deze streek ligt 's nachts om vier uur te luisteren
naar ruzieënde junksvoor het huis van een of andere dealer.. Spuiten
liggen her en derverspreid. En ook in onze regio is er een punt bereikt
dat mensen het niet meer pikken.

lijke wijze de gebeurtenissenvan
de afgelopen tijd in Heerlen.

uiteindelijk - maar ook weer met
het nodige protest - is besloten
een unit voor methadonvertrek-
king neer te zetten bij de Ganze-
weide.

Bewoners van het De Hesselle-
plein kwamen in het geweer te-
gen plannen van de stichting
Noodhulp om in hun buurt een
dagopvang voor verslaafden te
realiseren. Mensen pikken het niet meer en

vragen, nee eisenzelfs aan deene
kant een harder optreden van de
politie en willen aan de andere
kant niet geconfronteerd worden
met (hulpverlening aan) verslaaf-
den. Hoe moet men hieruit ko-
men. Alle verslaafden maar er-
gens in een opvangcentrum op
de Brunssummerheide?

Op de hei

Winkeliers aan de zogenoemde
'Kop van de Sarool' klaagden
steen en been over de overlast
Van drughandel voor hun deur.
De Heerlense 'entree' was (en is
nog steeds) een bekend ontmoe-
tingspunt voor handelaren en
junks. Toch heeft de politie hier
vaak streng opgetreden, waar-
door de handel zich heeft ver-
spreid over de gemeente, zelfs
over de hele regio want ook in
Brunssum, Kerkrade. Zelfs in
Landgraaf wordt er in particulie-
re woningen gehandeld in drugs.

Een van de eerste acties in Heer-
len en omgeving was de instel-
ling van een burgerwacht in
maart 1985 rond de Willemstraat
waar bewoners overlast onder-
vonden van de (heroïne)prostitu-
tie. De mensen gingen de straat
op met protestborden. Klanten
van de prostituees werden veel
agressiever benaderd. Een tijd
lang werden zelfs de autonum-
mers genoteerd en kreeg de be-
treffende persoon een briefje
thuis gestuurd. „Dat je verslaafden moet helpen

daar is men wel van overtuigd,
maar niemand wil dat het bij
hem of haar in de buurt gebeurt.
De protesten van de laatste tijd
waar wy mee te maken hebben
gekregen zijn niet zo zeer gericht
tegen bestaande overlast, alswel
tegen overlast die mensen den-
ken te ondervinden. Wij blijven
erbij dat opvang van verslaafden
niet meer overlast met zich mee-
brengt dan bijvoorbeeld een café
in de buurt of een school," zegt
Fred Gillissen, directeur van het
CAD in Oostelijk Zuid-Limburg.

daarvoor op de parkeerplaats
aan de Parallelweg zou niet gek
zijn."

Schuld
Dat de samenleving minder tole-
rant is geworden is de schuld van
'de nieuwe zakelijkheid van de
jaren tachtig' meent de Amster-
damse socioloog A. Baanders.
Hy promoveerde dinsdag aan de
Universtieit van Amsterdam op
zijn proefschrift 'De Hollandse
aanpak', een onderzoek naar de
werkwijze en de opinies binnen
het Nederlandse harddrugbe-
leid. Door de meer zakelijke op-
stelling is de aandacht op psy-
chisch en sociaal gebiedvoor de
verslaafden tanende, stelt hij in
zijn proefschrift. En daarmee on-
derbouwt hy op wetenschappe-

Behalve overlast van drughandel
vrezen de bewoners van Heerlen
en omstreken ook de al dan niet
vermeende overlast van de hulp-
verlening aan drugverslaafden.
Bewoners van Heerlerheide
kwamen eind november massaal
in verzet tegen plannen van het
Consultatiebureau voor Alcohol
en Drugs (CAD) om een metha-
donverstrekkingspunt en op-
vangcentrumvoor verslaafden te
vestigen aan deBokstraat. De ge-
meente die eerst zichzelf geen
partij achtte in de kwestie, werd
min of meer gedwongen zich er
mee te bemoeien. Er werden
meerdere locaties bekeken en

Hulpverlening

" Bewoners van de
Willemstraat in Heerlen
gingen in maart 1985 de
straat op om te protesteren
tegen het 'tippelen' in hun
buurt.

Maar wat dan? „We zullen plaat-
sen moeten zien te vinden waar
het zoveel mogelijk wel kan.
Heerlen zal - als inderdaad de
bouwvallige ex-garage aan de
Looierstraat wordt afgebroken -toch ergens een plek moeten
creëren waar verslaafden naar
toe kunnen. Er zal belist een op-
vangcentrum moeten komen. En
het liefst in de buurt van het sta-
tion waar die mensen naar toe
kunnen, anders liggen ze straks
inderdaad in de portieken en de
tunnels. Ik denk dat het veel be-
ter is dat er een opvangcentrum
komt waar ook toezicht gehou-
den kan worden, een soort unit

„Het drugprobleem is een pro-
bleem van de samenleving. Ver-
slaafden zoeken toch contact, je
kunt ze niet - als nieuwe melaat-
sen van deze tijd - op de Bruns-
summerhei zetten of in een ge-
doogzone ergens op een indu-
strieterrein. Je kunt druggebrui-
kers niet verbieden in de stad te
komen," meent Gillissen.

Een oplossing voor het drugpro-
bleem heeft - hoe goed de bedoe-
lingen ook zyn - niemand. Lega-
lisering van druggebruik ( zoals
ook alcoholgebruik geaccep-
teerd wordt) bewerkstelligt wel
dat het gebruik uit de criminele
sfeer gehaald wordt, maar legali-
sering moet dan mondiaal aange-
pakt worden en het gevaar be-
staat dat er nog meer verslaafden
komen. Het uitroeien van drug-
gebruik is een andere (onmoge-
lijkheid.De politie is daartoe niet
in staat. Zy accepteert dat het
probleem niet weg te nemen is
en wil het daarom beheersbaar
houden.

Politie

„Het heeft pas zin om achter
overtreders van de wet aan te
gaan als er een redelijk grote
pakkans is en een behoorlijke
strafmaat. Het ontbreekt bij de
drugproblematiek in feite aan
beide. Dat frustreert de politieen
de burgers krijgen niet die mate
van rechtsbescherming die mer
vraagt. Daardoor neemt het ver-
trouwen in de overheid af en ont-
staan explosieve situaties, dat
mensen het recht in eigen hand
nemen, wat weer niet goed te
keuren is," meent hoofdinspec-
teur Henk de Heus van de Heer-
lense gemeentepolitie.

er op korte temijn duidelijkheid
komt over de toekomst van de
politie in ons land."

In Arnhem heeft het college
maatregelen genomen na de ge-
beurtenissen in de wijk Klaren-
dal. Meer politiemensen zullen
zich gaan bezighouden met de
drugproblemen, er komt een ge-
doogzone, er komen meer cellen,
strengere controles etcetera. Er
is aan de bel getrokken bij de
provincie en er wordt overleg ge-
voerd met Duitse autoriteiten.
Terwyl Arnhem, na het geweld
in Klarendal, wel voor een harde
aanpak moetkiezen (er moet een
daad gesteld worden ) kiezen
heel wat andere plaatsen voor
'begeleiding en hulpverlening.
Volgens socioloog Baanders is
dat het beste en bewijst vergelij-
king met andere landen dat de
Hollandse aanpak niet gek is.
„Maar de hulpverleners moeten
wel standvastig blijven en zich
niet van de wijs laten brengen
door 'trendy' zienswijzen," zegt
hij. Hij pleit ervoor de weg zoals
die bijvoorbeeld door Heerlen al
wordt bewandeld (begeleiding,
hulpverlening en ingrijpen als
zich excessen voordoen) te blij-
ven bewandelen.
Het CAD en ook andere hulpver-
leners willen dat ook. Maar dan
moeten ze daar wel de ruimte
voor krijgen.

weer naar boven, wat kan de po-
litie doen.
Wat de politie moet doen, weten
de mensen die overlast ondervin-
den precies te Vertellen: het pro-
bleem uitbannen. Wat de politie
wil, is de grote jongens pakken
die de handel in drugs in handen
hebben. En wat kan de politie?
„Alleen maar het probleem be-
heersbaar houden en als er ex-
plosieve situaties dreigen, optre-
den. We richten ons op de han-
del, de organisaties erachter en
af en toe als de overlast groot is,
treden we op tegen de gebrui-
kers en kleine handelaren. Ook
al heeft dat weinig zin, want die
krijgen een relatief kleine straf.
Het effect van die acties zit hem
in het feit dat de burgers zien dat
we wat doen."
De Heus verwacht geen Arnhem-
se toestanden in Heerlen. „Maar
het is wel ernstig genoeg om er-
over na te denken en ik hoop dat
dat in politieke kringen en met
name in Den Haag ook gebeurt.
Het wordt tijd dat de discussie
over een efficiënt politie-appa-
raat gevoerd gaat worden in Den
Haag. Er moet een antwoord ko-
men op devraag hoe de politie mi
de toekomst georganiseerd moet
worden in ons land, zodat we niet
alleen hoeven te kijken naar wat
we kunnen doen, maar ook naar
wat we willen doen en wat we
moeten doen. In diezin is het sig-
naal van Klarendal ernstig te ne-
men, want de burgers krijgen
niet meer die rechtsbescherming
van de overheid die men vraagt.
Dat is een heel ernstige zaak. In
diezin isKlarendal ook voor ons
van het allergrootste belang. Ik
hoop dat mensen hierdoor aan
het denken worden gezet en dat

Aan de Burg. Gijzelslaan is vaak
en lang en intensief nagedacht
over het probleem. Wat moet de
politie doen, wat wil de politie
doen en daarnaast komt steeds" Wijkbewoners van Klarendal arriveren met spandoeken in de hand bij het gemeente-

huis van Arnhem. Foto: ANP

Kerkraadse bereidt
project Zambia voor

Hellingbaan
postkantoor
weer gereed

In de Copperbelt-provincie bezocht
ze 62 parochies. De Copperbelt is
hèt industriegebiedvan Zambia, er
leven ongeveer 1.700.000 mensen.

Zuid-Limburg in Kerkrade, zag al-
tijd mensen vertrekken om zich in
net ontwikkelingswerk nuttig te
maken. Toen ze 'met de VUT' ging,
kwam ook voor haar die kans.

k Van onze correspondente
j^RKRADE/MAASTRICHT, -
j.e langgekoesterde wens van
l y_ Coumans, om voor ontwik-
kelingshulp te worden uitge-
joriden, gingruim een jaar gele-
j^h eindelijk in vervulling. Ze
°h op haar vierenzestigste nog

naar Ndola in Zam-
v a> om plannen te ontwikkelen
<j?°r hulp aan geestelijk gehan-
j CaPten. Ze heeft er twee pro-
pten voorbereid, die in 1990,

door steun uit Kerkrade,erwezenlijkt gaan worden.

Voor 1990 worden er twee projecten
voorbereid, uit te voeren in de wij-
ken Ndola en Luanshya. Daarbij
staat de thuiszorg centraal. Die
thuiszorg wordt uitgebouwd to dag-
opvang en gespecialiseerd onder-
wijs. De projecten worden uitge-
voerd in overleg met deministeries.

Vj Coumans, voormalig directrice(jn de Stichting Welzijnszorgeestelijk Gehandicapten Oostelijk Jet Vink (34), hoofd van het dagver-
blijf voor geestelijk gehandicapten
in Voerendaal, wordt hoofd-coördi-
nator. De Stichting Geestelijk Ge-
handicapten Heerlen heeft 'Vrien-
den van de Copperbelt' in het leven
geroepen, met de bedoeling finan-
ciële hulp te bieden.

Drukoverleg aan deredactietafel op camping Kapelhof. Foto: marcel VANHOORN

„Wij hebben inderdaad de helling-
baan twee dagen afgesloten met de
mededeling dat de hoofdingang ge-
bruikt moest worden. Ik had mijn
medewerkers achter de loketten
geïnstrueerd assistentie te verlenen;
indien zich problemen met minder
validen zouden voordoen", aldus de
directeur.
Dat de (gelijkvloerse) achteringang
niet gebruikt kon worden heeft vol-
gens Caubo alles te maken met de
veiligheid van zijn kantoor. Maan-
dag is de hellingbaan weer gewoon
te gebruiken.

HOENSBROEK - „Als ik het eerlijk
moet zeggen: er is weinig aan de
hand", verzuchtte postkantoordi-
recteur G. Caubo gisteren in Hoens-
broek. Hij werd eerder deze week
geconfronteerd met een veront-
waardigede invalide Hoensbroekse
inwoner die deze week het kantoor
aan de Poststraat niet binnen kon
komen, omdat de hellingbaan voor
invaliden van een stroeve slijtlaag
voorzien wordt en de steile trappen
van de hoofdingang een te groot ob-
stakel voor hen vormden.

per persoon

Predikant
Dominee J. Brinkman, de nieu-
we predikant van de Reformato-
rische kerkgemeenschap in
Heerlen, doet zondag 8 oktober
zijn intrede in de kerk aan het
Tempsplein. Dominee Brink-
man komt in deplaats van domi-
nee H. Gilhuis die een baan naai
Curacao aannam. In verband
met de intrede vervalt de kerk-
dienst om 10.00 uur.

Geslaagd
Stephanie Vaessen uit Simpel-
veld is aan de Universiteit in Ny-
megen geslaagd voor het docto-
raal examen sociale psychologie.
Mijriam Dautzenberg uit Land-
graaf is aan de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen geslaagd voor
het doctoraal examen Duitse-
taal en letterkunde, oude en
nieuwe stijl.
Caroline Sodenkamp (Heerlen)
slaagde aan de universiteit in
Utrecht voor het doctoraal exa-
men rechtswetenschappen.

Aan de katholieke universiteit in
Nijmegen slaagde Harold Lin-
nartz (Kerkrade) voor zijn docto-
raal examen natuurkunde.

Vertrek
Leo Swaans (35) vertrekt per 1
december als directeur van de
Voeëgelsjtangschool in Hoens-
broek. Hij wordt directeur van
de Pater van der Geldschool in
Waalwijk- Zuid. Swaans wordt
opgevolgd door L. Soffers (34),
die nu nog directeur is van de Is-
lamitische school in Rotterdam.

in gesprek
Nieuwbouw

Met verbijstering heb ik het artikt
gelezen over de eerste steenleggin
van de nieuwbouwwoningenaan d
Marconistraat te Hoensbroek, waai
by woningvereniging De Voorzor
te kennen gaf uiterst tevreden t
zijn over de samenwerking tusse
de bewoners en de woningbouwvei
eniging. Bij deze wil ik duidelij
maken dat dit niet het geval was e
is. De Voorzorg heeft zich meerder
malen niet aan haar afspraken g«
houden en hanteert achterbaks
methoden bij de toëwijzigingen va
dewoningen waarbij ze haar gedan
beloftes ook weer niet nakomt.

HOENSBROEK M.A. Guillaum,

Boom in top
van school en
gemeentehuis

HEERLEN- De nieuwbouw van d
z.m.1.k.-school Catharina in Welte
nadert zijn voltooiing. Gistere
werd door een aantal leerlingen va
de school in bijzijnvan leerkrachte
en ouders bij het bereiken van he
hoogste punt de meiboom op he
gebouw geplaatst.

Met de bouw van de Catharim
school werd begin van dit jaar ge
start. De school verhuisde tijdelij
naar Op gen Ing aan de oudeBrun<
summerweg. Het ligt in de bedot
ling om het nieuwe schoolcomple
in het begin van het volgend jaar t
betrekken.

Het bereiken van het hoogste pur,
van het nieuwe gemeentehuis t
Onderbanken werd gistermidda
eveneens op passende wijze ge
vierd. Burgemeester Ritzer plaatst
in het bijzijn van een aantal gene
digden de boom op het hoogst
punt van het gebouw dat 4,5 miljoe
kost. De verwachting is dat he
nieuwe bestuurscentrum half de
cember opgeleverd wordt. Volgen
gemeentesecretaris Nelissen zal d
eerste vergadering begin januai
plaatsvinden.

De Bengelebak
wordt geopend
HEERLEN - De Heerlense wethoi
der Zuidgeest zal vandaag om 10.3
uur de nieuwe huisvesting van d
peuterspeelzaal 'de Bengelebak' i
de wijk de Hees officieel openen.
Belangstellenden uit de buurte
Aarveld, Bekkerveld en Douv
Weien zijn van 10.30 uur tot 13.0
uur van harte welkom.

Snuffelmarkt
KERKRADE - In de Rodahal i
Kerkrade wordt dit weekeinde cc
snuffelmarkt gehouden. Vandaag :
de markt van 9.00 uur tot 17.00 ui
geopend en zondagvan 10.00 uur te
18.00 uur. Wie nog graag zelf cc
kraampje op de snuffelmarkt w
huren kan contact opnemen me
01640-57521.

Open dag scouting
'oud-Molenberg'

HEERLEN - De scoutinggroep 'Ka
pelaan Castermans Oud-Molenberg
houdt vandaag een open dag.
Voor de jeugd tot 12 jaar is een spe
ciale kindermarkt, waar zij hui
eigen spulletjes kunnen verkoper
Die dag kunnen ook oude batterijei
by de scouts ingeleverd worden. D«
activiteiten vinden tussen 14.00 ei
16.00 uur plaats op het kerkpleii
aan de Gerard Bruningstraat.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen,« 045-739284
Dragstra,® 045-710317

Ernile Hollman,
® 045-422345
Hans Rooijakkers,
® 045-714876
Hans Toonen, chef
® 045-443316
Richard Willems,
® 04406-15890
|5antoor Kerkrade,
® 045-455506
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Nieuwe rubrieken in de jonge-
rensfeer waren er volop: In Con-
cert, De Uitsmijter, Wéér Weer,
Mop van de Dag en De Smultop-
tien met 'La Bolognese' boven-
aan. Opvallend was de beschei-
den klassering (5) voor frites,
volkslekkernij nummer een.

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Redactie-over-
leg, fotografen op pad sturen, ad-
vertentieteksten ontwerpen, be-
richten precies op maat schrijven,
nieuwerubrieken bedenkenen de
actualiteit niet uit het oog verlie-
zen. Al die journalistieke en lay-
outtechnische hoogstandjes zijn
gisteren door HAVO 4-leerlingen
van het Rombouts College uit
Brunssum aangegrepen om origi-
nele krantepagina's te maken.

De Rombouts-leraren Joost van
Nieuwenhoven en Antoine Ger-
rits, de coördinatoren van de ken-
nismakingsdag, waren dik tevre-
den. „De leerlingenhebben elkaar
beter leren kennen door samen
een leuk karwei aan te pakken. Er
werd overlegd en naar elkaar ge-
luisterd. De opzet is geslaagd."

De opdracht, die in het teken
stond van de jaarlijksekennisma-
kingsdag, begon 's morgens in
Brunssum met een fietstocht naar

Voerendaal. Nog vóór het vertrek
diende het eerste actuele niews
zich al aan. Een scholierbotste in
de Raadhuisstraat met zijn fiets
tegen een auto. Onderweg vergat
een trimmer; kennelijk met Le-

mond-allures, even de snelheid en
belandde met zijn racekarretje
tussen een groep fietsende scho-
lieren. 'Man sloeg met zijn hoofd
tegen de grond. Het leverde een
leuke foto op', vermeldt het arti-

De werkzaamheden van Angelo
Ummels (15) waren gistermiddag
niet te benijden. Hij had de dub-
belfunctie chef-layout en hoofdre-
dacteur. „Als het overleg goed is,
moet dat kunnen", zei de journa-
list-in spé. De naam van zijn dag-
blad beloofde echter weinig
goeds:KZN, Krant Zonder Naam.
Origineel waren wel 'On-trouw',
'The Shoarma Times'en de onder-
ste boven geplakte 'Op de kop.

Kennismakingsdag bij Rombouls College

Leerlingen op pad
als journalisten

Dubbel

kei op een van de geïmproviseer
de krante-pagina's.
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Goedgekeurd door de staatssecretaris van justitie d.d. 28 april 1989,
nr. LO. 690/141/090.89.

0

Uitslag van de trekking gehouden op donderdag 29 september 1989
ten overstaan van notaris mr. M.P.P.F. Groutars in het provinciehuis

te Maastricht.

Lotnummer prijsnummer lotnummer prijsnummer

1. 115013 01 14. 107401 14
2. 024176 02 15 144774 15
3. 020493 03 16 066075 16
4. 193334 04 17 170476 17
5. 144672 05 18. 046767 - 18
6. 150818 06 19. 079901 19
7. 169572 07 20. 056236 20
8. 112704 08 21. 127612 21
9. 157074 09 22. 118660 22

10. 139526 10 23. 195214 23
11. 095713 11 24. 130954 24
12. 198762 12 25. 033743 25
13. 027610 13

De prijswinnende loten kunnen, óf per aangetekend schrijven onder
opgaaf van naam en adres worden gezonden aan de afdeling kas

(t.a.v. de heer Van Lieshout) van de ABN NV, Bredestraat 10, 6211
HC Maastricht, waarna voor overmaking van het bedrag zal worden
zorggedragen, óf persoonlijk aan de loketten van bovengenoemde

bank tegen contante betaling en tegen inlevering van het lot, worden
aangeboden.

Met hartelijke dank voor uw steun aan de Limburgse cultuur.

Het bestuur van het Anjerfonds Limburg.

Uw vermogensbelegging kent bij de
Deutsche Bank geen grenzen!
Bijzonder aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden
garanderen U een hoge rente, b.v.:
■ Obligaties in DM en andere valuta - nu met een

rente van 7,0 % -17 % per jaar.
Bronbelastingvrij

Een bezoek aan ons is lonend!
Natuurlijk adviseren wij U graag over andere
kapitaalbeleggingsmogelijkheden.

Vaste rente
tot en met 6,5 % per jaar

Komt U even bij ons langs of belt ons op.
Wij spreken natuurlijk Nederlands.

Deutsche Bank \f\
Met meer dan 1.200 filialen in de Bondesrepubliek. "■■■■■
Bij de grens vindt U ons in de volgende steden:

Filiaal:
Alsdorf, Rathausstr. 4, Tel. 09-49-2404/21005

Aachen, Friedrich-Wilhelmplatz Eschweller, Englerthstr. 12, Tel. 09-49-2403/4061-63
(am Elisenbrunnsn» Tpl 09-4Q-9.11 -4fifi-1 Herzogenrath, Kleikslr. 1, Tel. 09-49-2406/3067m tlisenDrunnen), lel.va 49 241-466 1 Hückelhoven, Parkhofstr. 111, Tel. 09-49-2433/4031
Bijkantoor: Jülich, Kölnstr. 3, Tel.09-49-2461/53065
Brand, Freunder Landslr. 6, Tel. 09-49-241/522081 Merksteln, Kirchrather Str. 150, Tel. 09-49-2406/6091
Burtscheid, Kapellenstr. 5, Tel. 09-49-241/66054 Stolberg, Rathausstr. 16a, tel. 09-49-2402/23091
Oppenhoffallee, Oppenhoffallee 2, Tel. 09-49-241/504041 Übach-Palenberg,Talstr 2. Tel. 09-49-2451/4051
Sehönlorst, Trierer Str. 323-329, Tel. 09-49-241/520021 Würselen, Kaiserstr. 97. Tel. 09-49-2405/21058
Techn. Hochschule, Pontwall 2, Tel. 09-49-241/22736 Heinsberg. Hochstr. 129, Tel. 09-49-2452/21777

NEPAL TAPIJTEN

" Deze tapijten in pasteltinten, met effen
middenvlak en eenvoudige randmotieven
zijn geheel afgestemd op de huidige
woontrend.

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

& toegepast worden.

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

Goednieuws |
overkanker.
40 jaargeleden waskanker zo goed als JjÉ| lik

ongeneeslijk. Nu is dat anders.Bijvoorbeeld: BÊ wk
In dehelft van degevallenkan nu al JÈË -m m_borstamputatie worden voorkomen. Wm Bf

Blijfdus geven. S^
| mm | KANKERBESTRIJDING |§|

140 PAAR I KONINGIN WILHELMINA FONDS ..Mo)^ -Wê '\ J^VliiÉt WÈÉiïÈ

Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam. Tel.: 020-«5640991 Giro: 26.000.Bank: 70.70.70.007

mWÊ wmf '
kJÉhH

ÉHkb

)__*.-, '■:. i^BteK

EH£ Morgen, zorichp, hebben wij i
Ii? tussen\ 11.00 en 17.00 uureen
Pastoe - Castelijn - _*-*-* > * -f' "■' J- -t -*Rohé -Colzani- 7 ** "7 T " " 7 7 f J^ TT'zntL heelbijzondere nerjstwemdeung
de Jong - Musier- J J O
ring - B+S ■ deSede ■ _f gf

\MSL voor u uitgestippeld...
Vereinigte Werk- O M -L
slatten - Thonet -
die Collection -
Knoll international ■ Zondag 1 oktober is het koopzondag bij Sijben.
StrölSt tt- en unie^e gelegenheid voor een pittige wandeling door een bu/fengewoon
terGardinen- Wooncenter. De route kronkelt door 8 speciaalzaken.
BielefelderWerk- Met adembenemende uitzichten op Nederlands grootste deskjnkollektie.
statten - Grange - Langs honderden kombinaüe-ideeën in klasse klassiek, eiken, modern,
f^^^ub keukens, slaapkamers, woontextiel...
Hoa_ene\st"- Ploeg - Nergens heeft de herfst zoveel kleur alszondag bij Sijben. Kom ervan
Heidense-van genieten. U bent van harte welkom tussen 11 uur en 17 uur.
Maanen ■ Rausch -
Sahco Hesslein -
R'rva Castoro - 8 Speciaalzaken onder één dak.
Aquadroom - £ Design Co/osseum " Klasse Klassiek " Modern " 'SJaapland' " Eiken
Spakman -Bevan « SieMatic Keukenstudio " Optima Woontextiel " Projekten
Funnell-Ruf-
Auping - Deknudt ■

Koekoek - SieMatic - ■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■H
Gasparvcci - Boley - F J I "— 1 obmJ . I
Galerie Clair - van 1 P I "»«>»» J mm**^ ' I
Besouw - Dörflinger BBgUMBHIBMMBJ
+ Nickow - Flos - I "!■J ] _*_[ [W j [Bj
Dunlopillo - Zeven- _W^Êslaper - Ghyczy -
Moser - Exclusiv \^^_____W BB^^aSvedex - Stelton - rJ^W&sfi-vm
Artimide - Bossis - C_U 11] ■ ■ |J ji i^zt^o3^ .Kostka - Pullman - *-=* *=-ï : — -
Arteluce. /^O^CJL^**

\^-^-^-^-^-^-^m\m\^-^-^-^-^-^-^-^-^km-\m\
Maasnielderweg 33, Roermond

telefoon: 04750-16141
Zondag geopend van 11.00-17.00 uur

Maandag gesloten
Geopend: di. t/m vr. 9.00-18.00 uur
za. 9.30-17 00 uur, do. koopavond

1

jfö-' helptmensen
Doet u 't of doet u 't niet?
HUMANITAS kan meer doen als u lid wordt.
Individueel lid ’ 28,50 per jaar, gezin ’ 33,00 per
jaar.
Geef u op:
HUMANITAS Zuid-Limburg, Oliemolenstraat 5, 6411
GJ Heerlen, tel.no. 045-719090.
U kunt «ook sponsor worden.
U maakt dan elke maand kans in de loterij en krijgt
altijd uw eigen geld terug. Wordt sponsor als u
HUMANITAS wilt helpen mensen te helpen.

Ook met OTOTOTO steunt u HUMANITAS (2x per
jaar, drie kansen op een auto voor een tientje).
Voor meer informatie over het sponsorschap en de
OTOTOTO:
HUMANITAS, Antwoordnummer 2336, 3000 WB
Rotterdam.
Noteert u 23 november 1989. Dan houdt
HUMANITAS een informatieve avond in het
voormalige klooster op de Kruisberg te
BRUNSSUM. 244737

mmmmmmmmmmmmmmmm

gehandicapten
kunnen vaak

méér
dan velen

denken
VRAAG

INLICHTINGEN

AVO-
NEDERLAND

Postbus 850
3800 AW Amersfoort

Tel. 033-63 52 14

Bij aankoop van i
«LP — J EEN COMPLETE
FJJJ' 1 BRIL va ’ 500.-
L^V""^JL «^ ■? Brillen reinigingsapparaat (ultrasonisch)

■BH ÉMÉMaaMHiÉH (reinigt automatisch uw bril
_. of sieraden)Reree
AT SPECIALISTEN IN OPTIEKJongM GRATIS

akerstraat iBa tegen inlevering van deze advertentie
.'.■''' Ii I' '.i tmmmm—mm il iI "^, y

1 ' U!» , ■ ■ , I .1 I 1.l I * II! "^ .
Ramen! Ramen! Ramen! Deuren! Deuren! Deuren! J

want Nederlandse (zelfbouwers met meer stijl danbudget gebruikenUratec® ramen en deuren.

" Uratec®ranren en Umans®), «roor
=jTj=gïi — deuren Komogekeurd nieuwbouw enverbouw. ' —> —«| I^PPVHjjSfSShSII [certilïkaat nr. 20349). dubbele beglazing. ■) W\}\ I P tttm'l MMPISButgb-keuring, 10jaar warmte Isolerende LSSjI HHi iH ■ r^^>:<=■ ■SISJI garantie op konstruktie beglazing, akoestische HHI — —-1 ■■■lMUM enbeglazing, allestijlen beglazing, fabricage op— I * f^?** PSBBSHHHi inkunststoflen in hout: maat lELi^Jli fk______\ f jt _ül -- , ll' I

Wiratec. Nederweert/LTelefoon 04951-31038 Fax 04951 26785. Industrieterrein Nederweert: Pannenweg 6c. Open maandag t/m zaterdag 10 00-16.00 uur. Postbus 2701 6330 AA Nederweert [■WlÉliHlwailliMfr
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Pim Verbeek, de trainer van
Feyenoord, moet een boete van 500
gulden betalen wegens beledigend
gedrag ten opzichte van de scheids-
rechter in de wedstrijd Feyenoord -Groningen op 10 september. De
tuchtcommissie legde zes spelers
een schorsing van één wedstrijd op
wegens een derde gele kaart. Het
gaat om: Smand (Emmen), Van
Bremen (Excelsior), Ridderhof
(SW), Bartelings en Steltenpool
(beiden Volendam).

Vink is in afwachting van de defini-
tieve uitspraak voorlopig geschorst
naar aanleiding van de rode kaart,
die hij afgelopen zondag in de wed-
strijd Volendam - Ajax kreeg. Al-

beschikken over Brian Roy en Mar-
ciano Vink. De tuchtcommissie
van de KNVB schorste Roy voor
drie wedstrijden in verband met
het inkomen met een gestrekt been
op Guy Francois in het duel met
MW. Roy kreeg bovendien een
boete van 200 gulden opgelegd.

Bert van Oosten (FC Den Haag)
werd voor vier wedstrijden uitge-
sloten en beboet met 200 gulden
wegens het trappen van een tegen-
stander in de wedstrijd MVV - Den
Haag op 8 september.

ZEIST - Roda JC-verdediger René
Trost heeft wegens een derde gele
kaart een schorsing van een wed-
strijd gekregen Trost mist daar-
door het competitieduel tegen Feij-
enoord aanstaande dinsdag. Ajax
zal tegen FC Utrecht niet kunnen

1 "René Trost, koude douche

Incident kan
Nederland

plaats kosten
ZURICH - De gebeurtenissen bij
Ajax-Austria Wien kunnen Ne-
derland een plaats kosten in het
volgende Europese seizoen. Vol-
gens KNVB-voorzitter Jo van
Marie, penningmeester van de
UEFA, moet ermee rekening wor-
den gehouden dat een eventuele
uitsluiting van Ajax betekent dat
er geen vervanger mag deelne-
men, wanneer Ajax ook in dit sei-
zoen Europees voetbal zou berei-
ken.

De UEFA stelde zich bij de loting
van het toernooi om de UEFA-be-
ker uiterst formeel op. Voorzitter
Jacques Georges liet zowel
Austria Wien als Ajax meeloten.
„Na de ernstige incidenten in Am-
sterdam", zei Georges, „wachten
wij de uitspraak van de strafcom-
missie en eventueel de commissie
van beroep, af voor de definitieve
beslissing wordt genomen."

De strafcommissie zal volgende
week donderdag worden voorge-
zeten door de Italiaan dr. Alberto
Barbé, die ook de zaak Nederland
- Cyprus behandelde. Van Marie
is niet gerust op een gunstige uit-
spraak. „Een eventueel volgend
incident kan ernstiger gevolgen
hebben voor Nederland. Op de
achtergrond staat nog altijd de to-
tale uitsluiting van Engeland en
de UEFA kan niet de een zwaar
straffen en de andere licht."

Vier miljoen
voor Aouita

„Dat is het enige voordeel dat ik nu
kan ontdekken", meende Soren
Lerby. „Het feit dat we eerst uitspe-
len. Steaua is een lastige tegenstan-
der, maar zeker niet onkwetsbaar.
De ploeg draait al vijfjaar mee in de
Europese top en stond in die perio-
de twee keer in een Europese finale
en haalde eens de halve finales. We
zijn gewaarschuwd".

iv^T - Said Aouita, de Marok-
H s,e middenafstandloper, heeft
(t 'ucratief contract afgesloten
)>^e Spaanse sportschoenenfir-
i^lme. De wereldrecordhouder
0f 1500, 3000 en 5000 meter krijgt
l vier jaar durende verbinte-
ii, cri bedrag van bijna vier mil-

Bovendien kan Aouita
\u omgeving van Alicante be-
s Sq over een riante vma- Kel-
bfP°nsort ook al enkele jareneen
If^'elerploeg. De Colombiaan
ir. Was hiervan tijdens het voor-
v^zoen de kopman.

Voor PSV is Steaua geen onbeken-
de. De ploeg was al nadrukkelijk
aanwezig op het toernooi van La Co-
runa. „Er staan zes ofzeven interna-
tionals in", schat Hans van Breuke-
len ruwweg. „Er doen wildwestver-
halen de ronde dat AC Milan in de
laatste finale de wedstrijd tegen
Steaua gekochtzou hebben. Philips
moet maar met een zwik apparatuur
afreizen".

Van onze sportredactie

EINDHOVEN - Gejuich
klonk er zeer zeker niet op uit
De Herdgang toen Steaua
Boekarest bekend werd als
volgende Europacup-tegen-
stander voor PSV. Een bijzon-
der lastige opponent, die bo-
vendien bij het grote publiek
niet aanspreekt. Desondanks
hoeft PSV zich niet druk over
de recette te maken en de spe-
lers niet over de recettedeling,
want de return in het Philips-
stadion zal zeker uitverkocht
zijn.

|/j'CH - De loting in Zurich voor de
(,* ronde van de Europese voetbal-
dooien had het navolgende resuI-

iföSKAMPIOENENiy FF - KV MechelenPPique Marseille - AEK Athene
Praag - CSKA Sofia

JJlilan - Real Madrid
tfPropetrovsk . Tirolrrn München - Nentori
C*Boekarest - PSVVed Boedapest - Benfica

GfBRWINNAARSplecht - Barcelona- Partizan Belgrado
t lra Wacker - Ferencvaros
."ssia Dortmund - Sampdoria
«IkJ0 - Dynamo Oost-Berlijn
ffolid - Djurgarden

- Dinamo BoekarestFPedo Moskou - Grasshoppers .
ËfA-BEKER■^Brugge - Rapid Wien
■af^Hina - SóchauxWt.' Karl-Marx Stadtfcj'óln . Spartak Moskou
tt?B°za - Hamburger SVKj SG - JuventusWySter Belgrado - Zalgiris Vilnjoes
B^flian - FC LuikL fttwerp - Dundee United[C^o Kiev - Banik Ostrava((fj^'emi Palloseura - Auxerre
Jjjjer Bremen - Austria Wien of

L?luttgart - Zenit Leningrad
Kltlgen - AC Napoli
%n " Valencia"ia - Olympiakos Piraeus
\,
k 'aata: 18 oktober en 1 november.

CORK- Een dag na zijn door de fi-
nishfoto bepaalde winst in de Ron-
de van lerland heeft Eric Vander-
aerden laten zien de massa duidelijk
op pure snelheid te kunnen ver-
slaan. De Belg won op het eindevan
de derde etappe op afgetekende wij-
ze de sprint van het peloton en ver-
stevigde daarmee zijn leidende po-
sitie.

Vanderaerden heeft
smaakte pakken

Sprinters vieren feest in Ronde van lerland

# Scan Kelly, vergeefse jacht
op winst.

Volgensmeerderheid
van bevolking

'Voetbalvandalen
strenger straffen'

Van onze sportredactie

HEERLEN - Drieënzeventig
procent van de Nederlandse
bevolking vindt dat voetbal-
vandalen zwaarder moeten
worden gestraft. Het meren-
deel van de Nederlanders (77
procent) vindt ook dat de om-
streden voetbalpas daartoe
niet het juiste redmiddel is.
Deze conclusies blijken uit een
steekproef van het bureau
Audit. De percentages zijn ge-
baseerd op de rearties van 1236
personen.
Dinsdag 3 oktober wordt tij-
dens een symposium van de
KNVB de uitslag gepresen-
teerd van de mening van de
Nederlanders over 22 stellin-
gen zoals onder meer: 'Licha-
melijk geweld op het veld lokt
agressief gedrag op de tribunes
uit' en 'De jeugd imiteert het
gedrag van topsporters. De
bijeenkomst wordt georgan-
sieerd in hetkader van het hon-
derdjarig bestaan van de
KNVB.

KERKRADE - Bondscoach Jan
Rab van deKNVB heeft Roda JC'er
Michel Broeders in de selectie van
Jong Oranje opgenomen. Op dins-
dag 10 oktober komt de ploeg in
Schiedam uit tegen Jong IJsland.
Komende maandag zal de selectie
worden teruggebracht tot zestien
spelers.

Broeders in
Jong Oranje

MVV verliest
kort geding

MAASTRICHT
MVV moet de 17-ja-
rige Marcellino Hou-
gardy met onmiddel-
lijke ingang weer
toelaten tot het sta-
dion. Rechtbankpre-
sident mr. P.W.M.
Broekhoven heeft
MVV gesommeerd
het stadionverbod
dat de Maastrichtse
club Hougardy had
opgelegd in te trek-
ken op straffe van
duizend gulden voor
iedere dag dat de
club met de volledi-
ge nakoming van het
bevel in gebreke
blijft. Voorts zullen
de kosten van het

kort geding worden
verhaald op de Maas-
trichtse eredivisio-
nist. Dat is de uit-
komst van het kort
geding dat de vader
van Hougardy twee
weken geleden aan-
spande tegen MVV.

De club had de jeug-
dige fan stadionver-
bod voor de komen-
de twee jaar opge-
legd, omdat hij een
zeer jeugdig meisje
zou hebben geslagen
en gespuwd. Recht-,
bankpresident
Broekhoven achtte
deze feiten echter
niet' bewezen. MVV

zou alleen zijn afge-
gaan op de verkla-
ring van een sup-
poost en had het niet
nodig geacht de poli-
tie in te schakelen of
enig nader onder-
zoek te verrichten.
Marcellino Hougar-
dy gaf toe wel one-
nigheid met het
meisje gehad te heb-
ben, maar dat hij niet
geslagen of gespuwd
had. De schriftelijke
verklaring van de
suppoost achtte de
president volstrekt
onvoldoende en de
ware toedracht van
de gebeurtenissen is
volgens hem in neve-
len gehuld. Mr. J.
Koster, raadsman
van MVV, overweegt
de club te adviseren
tegen de uitspraak in
hoger beroep te
gaan.

De selectie bestaat uit: De Goey
(Sparta), Vonk (RKC), Elzinga
(Twente), Vink (Ajax), Sas (Sparta),
Broeders (Roda JC), Veldman (Wil-
lem II),Laamers (Vitesse), Linskens
(PSV), Frank en Ronald de Boer
(beiden Ajax), Gorré (SVV), Alflen
(Utrecht), Vurens (Sparta), Berg-
kamp (Ajax), De Kruyff (Utrecht),
Richard Witschge (Ajax), Viscaal
(Lierse SK), Vroomans (NEC), De-
cheiver (GA Eagles), Heesen (Wage-
ningen) en Adam (Den Haag).

Manager Roemenen: 'Dit was halve finale geweest'

Uitslag derde etappe Shannon-Cork: 1.
Vanderaerden 202 km in 5.13.37; 2. Arntz; 3.
Kelly; 4. Frison; 5. Moreels; 6. Adrie van der
Poel; 7. Museeuw; 8. Skibby; 9. Kajzer; 10.
Vichot, allen z.t. Algemeen klassement: 1.
Vanderaerden 14.11.05; 2. Kelly op 9 sec; 3.
Arntz 0.15; 4. Moreels 0.21; 5. Frison 0.23; 6.
Pedersen 0.25; 7. Adrie van der Poel 0.26; 8.
Wegmulier z.t; 9. Museeuw 0.27; 10. Skibby
z.t.

Nadat de Ronde van lerland in vori-
ge decennia uitsluitend openstond
voor amateurs (o.a. de TWC Maas-
tricht was in de jaren zeventig ver-
schillendekeren met een Limburg-
se selectie present), werd vanaf 1985
het profpeloton aan de start ge-
bracht. Zowel in het eerste jaar als-
ook in 1986 en 1987 werd Scan Kelly
eindwinnaar. Vorig jaar, toen Phil
Anderson twee etappes won, kwam
de eindzege bij Rolf Gölz terecht.

De wedstrijd duurt nog tot zondag.
Vandaag staat een rit over 190 km
op het programma. Morgen is eerst
een individuele tijdrit over 39 km en
vervolgens de slotetappe naar het
hart van Dublin.

Vanderaerden heeft na drie ritten
een kleine voorsprong op zijn con-
currenten. Kelly, al drie keer eerder
winnaar van de ronde, is zijn voor-
naamste belager op negen secon-
den. De kopman van de formatie
van Gisbers leek tijdens derit kans-
loos te worden voor de eindzege. Op
het geaccidenteerde terrein kwam
hij ten val. Terug op het vlakke
maakte de ler met behulp van enke-
le ploeggenoten de achterstand on-
gedaan, maar in de sprint was hij
kansloos tegen Vanderaerden.

Een dag eerder hoorde hij pas in zijn
hotel, dat hij zijn landgenoot De
Wilde met een banddikte naar de
tweede plaats had verwezen. De or-
ganisatie, die de dagzege en klasse-
mentstrui aan De Wilde had uitge-
reikt, kwam pas na het bekijken van
de fotofilm tot inkeer. Vrijdag was
er geen twijfel mogelijk. Onze land-
genoot Marcel Arntz uit de Spaanse
Paterninaploeg en de ler ScanKelly
van PDM werden op het aankomst-
circuit in Cork, na een rit van 202 ki-
lometer, op ruime afstand gehou-
den.

PSV loot met Steaua Europese topploeg

„Steaua betekent voor ons een enor-
me uitdaging. En als wij zo nodig
Europese top willen worden dan
moet het maar gebeuren. Dan
maakt het verder ook niet uit dat
Steaua onze tegenstander is. Om de
top te bereiken zul je uiteindelijk
elke opponent moeten verslaan".

Gerald Vanenburg had aanmerke-
lijk minder trek in de grappenmake-
rij over de komende tegenstander.
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Uitgave van enkele tonnen in verband met veiligheid

Ajax neemt maatregelen
" Wim Kieft en zijn

teamgenoten van PSV
staan in de volgende

EC-ronde voor een lastiger
opgave dan in de voorbije

week tegen Luzern.

En daar heeft Hans van Breukelen
dan ook het volste vertrouwen in.
„We zijn de competitie slecht be-
gonnen. Die start is achter de rug en
de ploeg begint langzaam te draai-
en. We zijn niet bang; we kunnen
elke tegenstander aan".

Sindsdien is er veel veranderd in
Belgrado. De club hield uitverkoop,
acht spelers vertrokken in alle
windrichtingen. De gevolgen zijn
niet uitgebleven. Partizan is op dit
moment het Feyenoord van de Joe-
goslavische competitie, zeventien-
de met vier punten uit acht wed-
strijden. Vorige week werd op eigen
veld verloren van Dinamo Zagreb.
De volgende dag werd trainer Vu-
kutic ontslagen en vervangen door
zijn assistent Ivan Golac, die acht
seizoenen in Engeland voor Sou-
thampton heeft gespeeld.

Steaua vormt de kern van het natio-
nale elftal en met stadgenoot Dina-mo, de huidige lijstaanvoerder, vrij-
wel de complete Roemeense ploeg.
De beslissende confrontaties voor
plaatsing in het wereldkampioen-
schap tegen Denemarken vallen
kort voor en na de wedstrijden te-
gen PSV, op 11 oktober in Kopen-
hagen, vijf weken later in Boeka-
rest De Deense internationals uit
Eindhoven staan daardoor in vijf
weken vier keer tegenover de beste
Roemeense voetballers.

Partizan Belgrado zal tegen Gronin-
genin de tweede ronde van het toer-
nooi van de bekerwinnaars op geen
stukken na kunnen spelen met het
elftal dat vorig jaar de Joegoslavi-
sche beker veroverde door Velez
Mostar met 6-1 te verslaan.

Partizan

Te vroeg
PSV en Steaua spelen veel te vroeg
tegen elkaar. De conclusie was vrij-
dag van Nicolae Gavrila, de mana-
ger van de elfvoudige Roemeense
kampioensploeg, die een paar we-
ken voor het eerst na drie jaar een
competitiewedstrijd verloor, 0-3 te-
gen stadgenoot Dinamo Boekarest.
„Wij zijn blij met PSV", constateer-
de Gavrila, „omdat een topclub bij
ons op bezoek komt. Ik schat PSV
bij de beste vier of vijfvan Europa.
Het zou onbescheiden zijn eenzelf-
de taxatie voor mijn vereniging te
maken, maar ik geloof dat het zon-
der bezwaar kan. Dit zou een wed-
strijd voor de halve finale geweest
moeten zijn, misschienzelfs voor de
eindstrijd. Met een gunstiger loting
hadden wij allebei tot de finale ko-
men, nu verlaat er één te vroeg het
toernooi." Petric

In het duel in Glasgow kwamen er
nog eens acht kaarten bovenop.
Voor tenminste drie spelers bete-
kent het een schorsing voor de eer-
ste wedstrijd tegen FC Groningen,
de internationalsSpacic, Vujacic en

Zwakker ook door de vloed van
kaarten, die de ploeg opliep in de
twee wedstrijden uit de eerste ron-
de tegen Celtic Glasgow. Zeven in
de thuiswedstrijd, die in Mostar
moest worden gespeeld! Na de inci-
denten van vorig jaar bij Partizan -AS Roma moest de vereniging één
wedstrijd ver van de eigen stad
voetballen.

Ajax zal zich de komende dagen be-
raden over de samenstelling van het

Het spreekt voor zich dat Ajax niet
in staat zal zrjn voor de volgenderi-
sico-wedstryd, zondag in de Meer
tegen FC Utrecht, de maatregelen al
uit te voeren. Zondag geldt er in en
rond het stadion wel een alchohol-
verbod en wordt extra politie inge-
zet. Dit laatste is bij een risico-wed-
strrjd overigens gebruikelijk.

De belangrijkste maatregel is dat de
Amsterdamse club, na overleg met
depolitie, heeft besloten een uitslui-
tingsprocedure in te voeren. Van
Praag: „Lieden die zich voortaan
misdragen, willen wij de toegang tot
ons stadion ontzeggen". Twee we-
ken geleden besloot de eerste divi-
sieclub NAC tot een dergelijke
maatregel.

AMSTERDAM - Op zo kort moge-
lijke termijn zal Ajax extra veilig-
heidsmaatregelen treffen in stadion
De Meer. Die gaan de club enkele
tonnen kosten^ Voorzitter Van
Praag noemde de voornemens in-
grijpend, ,maar onontkoombaar na
de ongereldheden bij de gestaakte
UEFA-beker wedstrijd Ajax-
Austria Wien. Het college van Ajax
hoopt over een maand de maatrege-
len te hebben ingevoerd.

Verder zal Ajax op de korte zijde

achter de doelen een extra hek
plaatsen, gesitueerd op een meter
van het huidige hek. Op die manier
wordt een loopgang gecreëerd voor
het veiligheidspersoneel, dat daar-
door in staat zal zijn de vakken van
onderaf te betreden. Verder over-
weegt Ajax serieusnetten achter de
doelen te hangen. Daarnaast zal de
controle, vanaf de buitenkant van
het stadion, worden geïntensiveerd.

verweerschrift, dat op 5 oktober bij
de tuchtcommissie van de UEFA in
Zurich, namens de vereniging
wordt ingediend. Over de inhoud
daarvan kon Van Praag nog niets
zeggen. De club heeft een telex ge-
stuurd naar Austria Wien en zich
verontschuldigd voor het feit zich
woensdag 'niet te hebben kunnen
gedragen zoals het een goed gast-
heer betaamt.'
Van Praag noemt gastspeaker
Freek de Jonge niet als oorzaak van
de ellende. De cabaretier maakte in-
sinuerende opmerkingen over de
Oostenrijkse regeringsleider Wald-
heim. Van Praag: „Ik vind het zeer
onverstandig wat Freek de Jonge
heeft gedaan, maar de ellende is be-
gonnennadat Fischer een kans mis-
te en Menzo een blunder maakte. De.
opmerkingen van De Jonge hadden'
daarmee niets uit te staan."

René Trost geschorst

loting EC-voetbal



KIEL - Het onderkomen van Kwantum Blauw-Wit, op een
steenworp afstand van de haven waar jaarlijksde overbekende
Kieler Woche wordt gehouden, kon geen treffender benaming
hebben. Hotel Olympia heet het comfortabele verblijf van de
Beekse handbalploeg, die vanavond in de heenwedstrijd van
de eerste ronde van het IHF-cuptoernooi op papier uitsluitend
met de Olympische gedachte in het achterhoofd de strijd aan-
bindt met de Duitse topclub THW Kiel: meedoen is belangrij-
ker dan winnen. "Kwantum Blauw-Wit, met keeper Jacques Josten op de voorgrond, begint aan een hopeloze, maar wel leer-

zame confrontatie met een Duitse topploeg. Foto: PETERROOZEN

Vandaag, 19.30 uur
BW Den Bosch-Groningen
MW-Vitesse
Morgen, 14.30 uur
Ajax-Utrecht
NEC-Fortuna Sittard
Twente-PSV
Sparta-RKC
Derr Haag-Volendam
Dinsdag, 19.30 uur
Roda JC-Feyenoord

RKC 8 5 2 1 12 J
PSV 7 5 1 1 11J
RodaJC 8 4 3 1 11
Utrecht 7 5 0 2 10
MVV 8 4 2 2 1» >
Fortuna Sittard 7 3 3 19
Twente 8 2 5 1 _\
Volendam 8 3 3 2 9
Ajax 8 3 2 3 8
Groningen 7 2 3 2 7
Vitesse 8 2 3 3 7
Willem II 8 2 2 4 6
Den Haag 7 2 14 5 'Sparta 7 13 3 5
Feyenoord 8 13 4 5
Haarlem 8 2 15 5
NEC 8 13 4 5 "BW Den Bosch 8 12 5 4

Jacques Josten, 128 interlands rijk
en tot ver over de grens bekend als
een doelman van wereldklasse,
weet kort voor het eerste duel tegen
de Duitse handbal-mastodont heel
goed dat de Beekse ploeg aan een,
als het gaat om kwalificatie voor de
volgende EC-ronde, hopeloos kar-
wei begint. Desondanks beschouwt
de sluitpost van de ploeg van trainer
Guus Cantelberg de opponent als
een lot uit de loterij.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

Schaesberg
in cijfers

Volleyballers wacht jackpot bij bereiken van finale

Jacques Josten weet als geen ander
dat het voor de hand ligt dat Blauw
Wit vanavond behoorlijk het schip
in gaat tegen de profs van THW
Kiel. „Maar dat betekent niet dat
zon duel dan plotseling niet meer
interessant zou zijn", wil de doel-
man de waarde van het duel bena-
drukken. „Wat schiet je op met ver-
plichte nummertjes tegen Engelse
of Luxemburgse clubs?. Ik heb me
vanaf de dag van de loting verheugd
op dit duel. We kunnen er namelijk
ontzettend veel van leren".

„Een leerzaam duel voor heel
Blauw-Wit. We kunnen een kijkje
nemen in de keuken van een van 's
werelds meest professionele hand-
balclubs", blikt Josten vooruit op
het treffen van vanavond.

" WEERT - De Weerter basketbal-
eredivisionist Miniware won de uit-
wedstrijd tegen het Voorburgse
Festo met 81-92.

" ROERMOND - Het damesteam
van Holbox/Swift heeft vlak voor
het begin van de handbalcompetitie
het keepersprobleem kunnen op-
lossen. Met Herschi/V en L kwam
de Roermondse vereniging overeen
de 18-jarige Nicole Hooghiem, die
deel uitmaakt van de Jong Oranje-
selectie, voor een seizoen op uit-
leenbasis over te nemen.

" KERKRADE - Atletiekvereni-
ging Achilles-Top houdt vandaag,
zaterdag, als afsluiting van het
baanseizoen om 14.00 uur in het ge-
meentelijk sportpark een wedstrijd
voor senioren en AB-junioren

" GELEEN - Dit weekeinde houdt
Smoke Eaters een nationaal ijshoc-
keytoernooi in Glanerbrook Geleen.
Het speelschema: vandaag om 17.00
uur Rotterdam-Nijmegen en om
20.30 uur Smoke Eaters-Tilburg
Trappers. Zondag om 17.00 uur spe-
len de verliezers voor de derde en
vierde plaats. Om 20.30 vindt de fi-
nale plaats. Tijdens het toernooi
wordt een vijftal spelersshirts onder
de seizoenskaarthouders verloot.

In de tweede kruisfinale staan de
Sovjetunie en Zwedentegenover el-
kaar. Indien regerend Europees
kampioen Rusland de eindstrijd be-
reikt, kan deze titelstrijd voor de
winnaar van Nederland-Itali'e
eigenlijk al niet meer kapot. Want,
los van verlies ofwinst in de finale,
betekent in dat geval het bereiken
van de laatste twee in Stockholm
automatische kwalificatie voor
World Cup in Japan later dit jaar,
deelname aan de Wereldkampioen-
schappen (Brazilië 1990) en boven-
dien plaatsing voor de EK 1991 in
Duitsland. Of zoals technisch direc-
teur Peter Murphy van de Neder-
landse Volleybal Bond het kernach-
tig uitdrukt: „Een superjackpot op
volleybalgebied."

Resultaten, waarBrokking niet al te
zwaar aan tilt: „Je leert elkaar door
en door kennen. Voor het overige
dienen vriendschappelijke duels
een ander doel, voornamelijk om
bepaalde situaties uit te testen en
ritme op te doen. We moeten sim-
pelweg van óns eigen spelen kwali-
teiten uitgaan. Ik verwacht dan ook
een volstrekt open ontmoeting met
gelijkwaardige kansen op winst.

Dit jaar stonden beide teams al vijf
maal eerder tegenover elkaar. Twee-
maal won Nederland, drie keer ver-
liet de Zuideuropese formatie als
winnaar het veld.

De kwaliteit van Selinger (30) als
spelverdeler en verdediger staan
buiten kijf. Een geringe bloklengte -
Avital Selinger meet slechts 1,75
meter - is er debet aan dat hij relatief
weinig tussen de lijnen staat. Zijn
gezagen invloed in de groep is even-
wel groot. Tot genoegen van bonds-

coach Harrie Brokking, die het op-
laden van de mentale accu bij de
spelers regelmatig overlaat aan de
kleine tacticus.
„Dit is een gek team", zegt Selinger
junior aan de vooravond van de
kruisfinales. „Als alles draait, pak-
ken we elke tegenstander. Daarom

'spion' te fungeren. Albeda heeft de
Azzuri in de afgelopen week meer-
dere malen aan het werk gezien.
„Dankzij de inbreng van hun nieu-
we coach JulioVelasco, speelt Italië
tegenwoordig meer met het ver-
stand dan met het hart. De ploeg
straalt discipline en zelfvertrouwen
uit", concludeert Brokking.

analyticus, bereid gevonden om als

Spion
Brokking heeft voor dit kampioen-
schap Joop Albeda, trainer van De-
tach/Animo uit Sneek en erkend

Botsing tussen langste
ploegen van Europa

boren Oranjeploeg voorspelt een kraker van hoog niveau. „Hier staan de
twee langste teams van Europa tegenover elkaar met een identieke, op po-
wervolleybal gebaseerde, strijdwijze."

STOCKHOLM - De Globe Arena van Stockholm is
de grootste bolvormige constructie ter wereld. In dit
architectonische meesterwerk van 85 meter hoog en
110 meter doorsnee, vormt Italië vanmiddag om vijf
uur een laatste hinderpaal tussen de Nederlandse
volleybalselectie en de finale van het Europees kam-
pioenschap. "Aanvoerder Avital Selinger van de her-

zie ik de wedstrijd tegen Italië als
een sleutelduel. Komen we er door,
dan zijn we een serieuze kandidaat
voor goud."

Nijssen
halve

finalist
Sittard op goede weg

Puntenwinst na rentree Janny Sangers

Vlammen
Natuurlijk is Blauw-Wit niet alleen
naar Kiel gereisd om een lesje ge-
leerd te krijgen. „We zullen vlam-
men", weet Jacques Josten zeker.
„Oefenmeester Guus Cantelberg
heeft gehamerd op het belang van
deze wedstrijd. Het is immers een
uitstekende graadmeter voor ons".
De verschillen tussen THW Kiel en
Kwantum Blauw-Wit zijn legio.
Waar de Noordduitsers werken met
een budget van 1,7 miljoen gulden,
moet de Beekse ploeg het jaarlijks
doen met drie ton. De spelers van
Kiel trainen per week bijna 20 uur.
Daar zijn de amper zes uur van de
Beekse ploeg niets tegen. Om over
de enthourage nog maar te zwijgen.
THW Kiel speelt in de aan 7.000
mensen plaats biedende schitteren-
de Ostseehalle, die bij elke thuis-
wedstrijd in de competitie tot de
laatste plaats bezet is en waar de
fans steeds weer voor een ware hek-
senketel zorgen.

Dat laatste is een kolfje naar de
hand van Jacques Josten: „In zon
ambiance voel ik me thuis. Dan
speel ik mijn beste wedstrijden. Ik
vind het heerlijk als er publiek ach-
ter het doel zit dat flink te keer gaat.
Ik hoop dat er niet te veel van onze
jongens alleen maar naar de tribu-
nes kijken om te zien hoeveel men-
sen er wel niet zijn. We moeten ook
buiten de hal onze ogen goed de
kost geven. Ik ben een fel voorstan-
der van een fusie tussen Sittardia, V
enL en Blauw-Wit. Wellicht kunnen
we hier het een en ander op organi-
satorisch of leiding gevend gebied
opsteken dat ons daarbij van pas
zou kunnen komen".

Van onze tennis-
medewerker

SÈTE - In het Zuid-
franse Sète is Torn
Nijssen in het heren-
enkelspel halve fina-
list geworden. In de
tweede ronde won
hij van de Spanjaard
Daniel Marco met
6-2; 6-3. In de kwart-
finale moest hij het
opnemen tegen de
Tsjech Tomas Zdra-
zila. Van deze speler
won hij met 7-5; 6-3
zodat hij het van-
daag tegen de Frans-
man Thierry Guar-
diolamoet opnemen.
In Bordeaux kwam
Ivan Lendl tot winst
tegen Leconte.
Uitslagen: mannen,
kwartfinales' Lendl-Le-
conte 6-2, 6-3; Fleurian-
Prpic 6-2, 6-3; Sanchez-
Carbonell 6-0, 6-3; Yzaga-
Motta 7-6, 6-2.

Vandaag, 19.30uur o(
Wageningen-Heracles j.Heerenveen-Go Ahead Eagles
VW-Helmond Sport
Emmen-Eindhoven
DS 79-PEC Zwolle d(
Telstar-SVV a
11Morgen, 14.30 uur
RBC-AZ *De Graafschap-NAC
Excelsior-Cambuur Leeuwarden !
SVV 8 7 0 1 14 ]i|J
Heracles 7 5 1 1 11 II
NAC 8 5 1 2 11 JlHeerenveen 8 5 1 2 11 'il
VVV 8 4 13 9J
Telstar 7 4 0 3 8 %
Excelsior 7.241 8' «
Veendam 8 4 0 4 fll:
RBC 7 2 3 2 7 J
AZ 8 3 1 4 7j IlEmmen 8 2 3 3 7 ',)
Go Ahead Eagles 7 3 0 4 6 ~PEC Zwolle 8 0 6 2 6 ,
Wageningen 8 14 3 !l
Cambuur 8 2 2 4 6 j
De Graafschap 8 2 2 4 6., |
Eindhoven 7 2 14 5} |
DS '79 72 14 5 ,
Helmond Sport 7 115 3 (

mvv-vites
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Van den Enden
MVV (vermoedelijke opstelling): 00 "A
Linders, Thai, Van Berge-Henegouws"l,l
beek, Driessen, Benneker, Delahay*' j
cent, Lanckohr, Smeets.
Vitesse: (vermoedelijke opstelling): v*j
Gouw, Sturing, Thijssen, Bos, Verfl"jj
Laamers, Straal, Van den Brom, \J»^'
Hilgers, Eijer.

nce-fortuna sittar
Morgen 14.30uur
Scheidsrechter: Dolstra _. \
NEC (vermoedelijke opstelling): Bro^|
Gemert, Woudsma, Lok, Paaymans, "JJven, Aalbers, Arts, Van Wanroy, Mror■Janssen. „'
Fortuna Sittard (selectie) Hesp. 1%l
Maessen, Kicken, Liesdek, Duul, %!
Boessen, Mordang, Deckers, Brus^jl
Sneekes, Van Helmond, Taihuttu, C"^,
De Vries.

vvv-helmond sport
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Klootwijk f
VVV (opstelling): Roox, Nijssen, Pol^l)
ten, Verberne, Lenkens, Rijnink, Dr's
Peters, Stewart, Boere. Wisselspelers^
kes, Bovee, Pas, Grael. Geschorst: n'6^Geblesseerd: Corsten, Van Mierlo. v
Wolter, Reynierse. m
Helmond Sport (vermoedelijke opst \
Van der Meijden, Coort, Landsberg*"^
zers, Krekels, Eykemans, Meeuwsen. H
man, Braem, Kraus, Van den Dungen- ,
buitenland
DUITSLAND
Bundesliga i
St. Pauli-Bochum
Vandaag
I.FC Nürnberg-SV Waldhof
Bayer Leverkusen-Vfß Stuttgart
Bayern München-Bayer UerdingeP
FC Homburg-Karlsruher SC
BM Gladbach-1. FC Köln
Bor. Dortmund-Hamburger SV
Werder Bremen-Eintr. Frankfurt j

Fort. Düsseldorf-1. FC KaiserslaU 1^

Tweede Bundesliga
Hessen Kassel-Alemannia Aken

BELGIË

Vandaag, 20 uur
KV Mechelen-SV Waregem
AA Genk-FC Luik
St. Truiden-Anderlecht
Beerschot-SK Lokeren
Standard Luik-RC Mechelen
SC Charleroi-Cercle Brugge
Morgen, 15.00 uur
Germinal Ekeren-SK Beveren
Club Brugge-Lierse SK
KV Kortrijk-Antwerp FC
WV-Helmond Sport:

Janny Sangers: „Ik ben bij Sittard
blijven trainen omdat ik mijn condi-
tie op peil wilde houden. Maar ik
zag ook, dat de Sittardse voorberei-
ding alleszins florissant was, waar-
na men mij vroeg om terug te keren
op mijn besluit. In de frontlinie ont-
brak het gewoon aan stootkracht.
Hoewel ik een prima verstandhou-
ding heb met trainer Bér Lejeune,
heb ik er toch een week of vier over
nagedacht, omdat ik gewoon andere
plannen gemaakt had voor de toe-
komst die nu niet verwezenlijkt

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

SITTARD - De come-back van Jan-
ny Sangers heeft hoofdklasser Sit-
tard in het amateurvoetbal geen
windeieren gelegd, want in de twee
duels die Sangers met Sittards
hoofdmacht meespeelde behaalde
de ploeg drie punten. Sittard, dat in
eerste instantie de complete voor-
hoede van vorig seizoen zag ver-
dwijnen (topscorer Patrick Kraus
incluis, die te elfderure een contract
bij Helmond Sport tekende) heeft
Sangers weten over te halen om te-
rug te komen op zijn eerdere besluit
om te stoooen.

" Ivan Lendl, winst op. Leconte in"
Bordeaux.

agenda

Overige duels: Baronie-Limburgia;
Desk-Venray; Wilhelmina'oB-Lon-
ga; TSC-Meerssen en Geldrop-
-Vlissingen.

Vertrouwen in zijn ploeg heeft nu
ook EHC-trainer Leo Steegs, want
na de geenszins geflatteerde zege bij
Limburgia staat zijn ploeg tegen
Halsteren voor een moeilijke opga-
ve. De Westbrabanders staan welis-
waar voorlaatste maar hebben wel
een kwartet tegenstanders van kali-
ber gehad. „Daarom geeft de positie
van Halsteren zeker een vertekend
beeld. We zullen sober spelen en de
ploeg zeker niet onderschatten".

„Je moet de terugkeer van beide
spelers ook weer niet overschatten
wantwat brachten zij aan wedstrijd-
ritme, aan conditie en automatisme
met zich mee? Hun voetballende in-
breng is echter dermate groot dat ik
er volop vertrouwen in heb".

Toch moet de rentree van Sangers,
die ook nog eens samenviel met het
heroptreden van de langdurig ge-
blesseerde Glen Goulding, niet wor-
den overschat. Aan de vooravond
van het thuisduel tegen TOP waar-
schuwt Sittard-trainer Ber Lejeune
voor overdreven optimisme.

kunnen worden"

Blauw wit, dat na de 21-20 zege van
afgelopen woensdag tegen lands-
kampioen E en O blaaktvan zelfver-
trouwen, kan vanavond geen be-
roep doen op de drie basisspelers
Paul Coenen, Guido Janssen en
Rob Verbeek. Zij kunnen wegens
blessures niet opdraven. Arthur
Huntjens moest, gedwongen door
de dagelijkse beslommeringen, zijn
handbalkloffie zelfs aan de wilgen
hangen. Het eerste drietal is, als een
soort mentale ondersteuning, wel
meegereisd naar Kiel.

SCHAESBERG - De uitslagen van
de koersen, gisteravond verreden
op de draf- en renbaan Schaesberg
ziin als volet:
Valiant C.-Prijs: 1. Durban uit Uden (W.
Duivenvoorden) km.tijd 1.21.0; 2. Danielle
G; 3. Alister du Vivier. Winn. 3,50; pi. 1,20,
1,40; koppel 7,20; trio 74,50. Zingana du
Bois-Prijs: 1. Bad Boy G (J. Caers) km.tijd
1.22.0; 2. Vivace Malta; 3. Chess Darby.
Winn. 5,00; pi. 2.10, 1,50;koppel 10,70; triq
117,10. Zoeff Neyenrode-Prijs: 1. Debora
Durbin (W. Duivenvoorden) km.tijd 1.20.5;
2. Chauntv Top; 3. Champion d'Amour.
Winn. 1,30; pi. 1,00, 1,00, 1,00; koppel 2,50;
trio 10,30. Champion's-Prijs: 1. Cita de
Bloomerd (W. Velis) km.tijd 1.19.7: 2. Bella
Donna; 3. Anjo Renka; 4. Baba T. Winn.
1,40; pi. 1,40, 2,90. 1,90; koppel 18,10; trio
74,10; kwartet 389,10. Whopper Oostwyck-
Prijs: 1. Zesta Rijnstroom (P. Weidema)
km.tijd 1.20.7; 2. Boy de Bloomerd; 3. Zeb
David. Winn. 3,00; pi. 2,00, 2,20; koppel 6,90;
trio 74,90. Wervelwind C.-Prijs: 1. Zorro V
(J. Engwerda) km.tijd 1.21.1; 2. Yvette Nu-
bar; 3. Ybert Eik. Winn. 9,10; pi. 2,60, 2,30;
koppel 8,30; trio 112,30. Stayerskampioen-
schap van Limburg: 1. Vriend (H. Schoon-
hoven) km.tijd 1.21.1; 2. Wervelwind C; 3.
Zoeff Neyenrode; 4. Zarah Hazelaar. Niet
gestart: Ysham Lerona, Alfons, Cham-
pion's, Questo Mannetot. Winn. 1,30; pi.
1,10, 1,30, 2,90; koppel 1.80; trio 12,70;kwar-
tet 34,40. Vriend-Prijs: 1. Do Lor Als Sassy
(G. Berghmans) km.tijd 1.19.2; 2. Zimrod B;
3. Wilgen du Bois. Winn. 2,50; pi. 2,20, 5,20;
koppel 7,30; trio 48,30. W-5 77,10 (8-4-2-6-12).
De totalisatoromzet bedroeg f 129.131,00-.

Gevolg is dat Guus Cantelberg in de
Ostseehalle, waar vanochtend nog
een training wordt afgewerkt, een
beroep moet doen op jongeen oner-
varen spelers als Richard Sorée,
Louk Geurten, Marcel Eurelings en
Remco Jongen.

Voor de eerste maal in het Interpo-

len een Siciliaan op het bord kwam.
Een rustige draken-opstelling bij
Sax-Ljubojevic, die slechts dertien
zetten in beslag nam. Een duistere
soort Scheveninger met tempover-
lies voor zwart bij Hjartarson-Agde-
stein en twee vechtpartijen: Ivants-
joek-Kasparov en Kortsjnoi-Piket.

TILBURG - De laatste loodjes we-
gen ook in de schaaksport zwaar;
ook voor Gary Kasparov en Viktor
Kortsjnoi. De wereldkampioen
werd vrijdag in zijn allesbeheersen-
de drang naar een absolute topscore
in Tilburg even opgehouden door
zijn jonge landgenoot Ivantsjoek.
Kortsjnoi mocht zich gelukkig prij-
zen, dat Jeroen Piket winst in één
zet over het hoofd zag.

Gary Kasparov
laat half

punt liggen
ZONDAG
JUDO: sporthal Het Anker, Bom, provin-
ciale kampioenschappen voor heren onder
18 jaar en dames onder 16 jaar.

KARTING: circuit Vaals, 13.00 uur ISBL-
wedstrijden, laatste wedstrijden in Lim-
burg.
KARATE: sporthal Glanerbrook Geleen
13.00 uur, Zuidnederlandse kampioen-
schappen, tevens selecties voor NK.

lis-toernooi eindigden alle partijen
in remise. Een tweede bijzonder-
heid was dat er in alle vier de geval-

De stand: 1.Kasparov 10 punten; 2. Kortsj-
noi 7/2 p; 3. Sax 6 p; 4. Hjartarson en Ljubo-
jevic 5 p. en 1 afgebroken partij; 6. Agde-
stein en Ivantsjoek 5 p; 8. Piket 3/2 p.

tesse is een moeilijk bespeelbare
ploeg. Verdedigend zit het team
goed in elkaar, met Frans Thijssen
als laatste man. Toch moeten we
met onze snelle voorhoede openin-
gen kunnen vinden in de hechte de-
fensie-gordel", zegt Driessen.De metamorfose van MVV

Huub Driessen: 'We leven eigenlijk een beetje boven onze stand'

MVV zal vanavond niet kunnen be-
schikken over Arts en Francois. Het
tweetal is nog steeds geblesseerd.
Francois ging afgelopen dinsdag
zelfs weer door zijn enkel. Een
vraagteken staat nog achter Rober-
to Lanckohr, die kampt met een
lichte spierblessure.

Van onze sportredactie
SITTARD - 'Berekenend en bere-
deneerd. Zo omschrijft Huub
Driessen de nieuwe benadering van
het voetbal bij MVV. Meer durf,
aanvallend spel en dus spektakel.
Het publiek komt aan haar trekken
en krijgt bovendien waar voor zijn
geld. MVV staat op een vijfde plaats
op de competitieladder. Een onge-
kende weelde. Ook voor Driessen is
dat even wennen. „In de eredivisie
heb ik tot nu toe alleen degradatie-
voetbal gespeeld. Meedraaien in de
subtopbevalt me echter veel beter".

De superstart van MVV wijt Dries-
sen vooral aan de inbreng van trai-
ner Sef Vergoosen. „Hij heeft de
ploeg een nieuwe impuls gegeven.
Het team is er in vergelijking met
vorig jaarniet sterker of zwakker op
geworden. Toch worden er presta-
ties geleverd. We spelen nu in de
verdediging één-op-één, op het mid-
denveld met vier man en in de voor-

hoede met een echte spits en twee
vleugelspelers. Tot nu toe hebben
we daar redelijk succes mee".

Driessen, net hersteld van een kwa-
lijke en langdurige achillespees-
blessure, maakte twee weken gele-
den zijn rentree binnen de ploeg.
Sinds mei had de middenvelder niet
meer op een voetbalweide gestaan.
„Ik kampte met een ontsteking aan
de linkerachillespees. Ik heb er nog
een tijdje mee gevoetbald, totdat
het niet meter ging. Door de drie we-
ken absolute rust is de ontsteking
weer verdwenen". Driessen trainde
anderhalve week en mocht tegen
Sparta de laatste tien minuten inval-
len. Tegen Twente speelde hij de
volle negentig minuten mee.

Sterke start
„Uiteraard heb ik nooit zon sterke
start verwacht van MVV. Vooral

thuis gaat het uitstekend. In uitwed-
strijden daarentegen blijven we ver
onder de maat. Tegen Ajax, Roda
JC en Babberich gingen we zelfs af.
Ook tegen Sparta konden we niet
tippen aan het niveau tijdens thuis-
wedstrijden. Het is een mentaal pro-
bleem. Het geloof in eigen kunnen
is er dan niet. We missen de overtui-
ging".

MVV leeft een beetje boven zijn
stand. HuubDriessen knikt bevesti-
gend. „Het is een vertekend beeld.
Aan de andere kant zeg ik dat nie-
mand ons die punten nu meer kan
afpakken. Het gaat goed, het klinkt
binnen de ploeg en met de trainer.
Dus wat.wil je nog meer?"

Vanavond wacht MVV in de Maas-
trichtse Geusselt de lastige klus te-
geh promovendus Vitesse. De ploeg
van Bert Jacobs draait goed mee in
de middenmoot en mag ook door
MVV niet onderschat worden. „Vi-

Sensatie in Be
BEEK - De tweede wedst'' I],;
van het Grenslandtreffen, he ,«,
nationale ruitersporteveneflj
Beek, had een sensationeel
taat in de eerste rubriek va» i
tionale klasse. Erik-Willei^ o
roms met het paard Winne jj
Peter Geerink met Sharone p^
digden exact gelijk op de
plaats. Geerink (nu met JasP J

moest bovendien de derde ;<
delen met Marcel Dufour, ,«J
Why Not uitkwam. Vandaag')!
22.00 uur) en morgen (l0"('
uur) zijn de slotdagen van
pisch feest.

Interlimburglod
SITTARD - Voor de Vf.burgloop van Sittard naar M*
morgen, heeft Unitas intusse/V
dan 420 aanmeldingen ge'4y
Vandaag kunnen de late beS\
zich nog tot 17.00 uur melde"
Sittardse club onder W
04490-19965. Morgen op de,
strijddag zelf kan dat besl»s«
meer om administratieve e°
tieke redenen.

Han Berger moet een fiks gedeelte
van zijn selectie wegens blessures
aan de kant laten tegen NEC in De
Goffert. John Clayton zal zeker nog
een maand in een gipsverband lo-
pen. Mark Farrington onderging
deze week een operatie aan zijn
kniegewricht, waar een stuk van de
meniscus werd verwijderd. Mario
Eleveld staat volgende week op
voor opname in het ziekenhuis. Ook
hij ondergaat een kijkoperatie.
Daarnaast is Roger Reijners (spier-
blessure) ook zeker nog een week
uitgeschakeld.

Fortuna gehavend

sportkort

(ADVERTENTIE)
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Programma
betaald
voetbal

Ambiance
in Kiel

Voor Kwantum Blauw- Wit
staat alleen eer op het spel

door ivo op den camp

sport

eerste divisie



lange Amsterdammer al die aantrekkelijke con-
tracten afgewezen. Goud halen op de Spelen van
'92 in Barcelona heeft zijn eerste prioriteit. „Tenzij
we ons op het EK in Zweden of later volgend jaar
niet kwalificeren voor het WK. Dan is het afgelo-
pen. Niet alleenvoor mij, maarvoor het hele team",
klinkt het stellig aan de vooravond van de slotron-
den, dievandaag (tegen Italië) en morgen in de im-
posante Globe Arena in Stockholm worden afge-
werkt.

Met zijn 22 jaar is Ron Zwerver de jongste, maar tegelijkertijd
de meest gezichtsbepalende figuur in

het Nederlands volleybalteam. De buiten-aanval-
ler, die drie jaar geleden debuteerde tijdens de
Haarlemse Volleybalweek, wordt alom beschouwd
als de toekomstig leidervan de ambitieuze nationa-
le formatie. De 186-voudige internationalheeft zich
in korte tijd zo goed ontwikkeld dat Italiaanse
clubs hem voordurend achtervolgen met de meest
riante aanbiedingen. Vooralsnog heeft de 2 meter

Van onze sportredactie lijk gezegd sinds dit toernooi niet
meer wat beter is".

dan is er nog niets aan de hand",
kijkt Zwerver over het titelge-
vecht heen. „We gaan sowieso
voorlopig met zn allen door. Het
zou ontzettend lullig zijn alles in
een keer op te geven, omdat het
even tegenzit. We moeten probe-
ren ons - hoe dan ook - zien te
plaatsen voor het wereldkam-
pioenschap. Eventueel volgend
jaar op het B-WK. Een WK
spreekt me geweldig aan. Meer
zelfs dan de Olympische Spelen.
Los Angeles vond ik optv gewel-
dig. Het leek me fantastisch
zoiets ooit eens mee te maken.
Maar na Seoel ben ik daar anders
over gaan denken. Niet de sport,
maar de ambiance eromheen is
me enorm tegengevallen. Je leeft
tussen atleten, die nauwelijks se-
rieus te nemen zijn. Boogschut-
ters bij voorbeeld met een gewel-
dige buik en honkballers, die
zich in het vliegtuig en in het
olympisch dorp klemzuipen. Dat
soort mensen hoort toch niet op
zon festijn thuis. En wat te den-
ken van die eetbunkers, waar je
een half uur in de rij moet staan
om elke dag hetzelfde op jebord
te krijgen. Een WK is weliswaar
kleinschaliger, maar appelleert
toch meer aan serieuze topsport.
Ik hoop dat we ons daarvoor zul-
len kwalificeren. Want als die po-
ging niet slaagt, dan is het afgelo-
pen voor het hele team. Barcelo-
na ligt dan veel te ver weg. Ik
hoop dat ik volgend jaar niet
hoef te beslissen om niet naar de
Spelen te gaan".

In dat geval begint Ron Zwerver
in navolging van Jan Posthuma,
die direct na het EK gaat spelen
voor Montichiari, aan een profa-
vontuur in Italië. „Na het WK of
na de Spelen ga ik daar volley-
ballen. Zeker weten. Dat is voor
mij de grote nieuwe uitdaging".

Begin volgende week reist hij op
uitnodiging van de schatrijke za-
kenman Berlusconi naar Milaan
om zich te oriënteren over de toe-
komstige mogelijkheden. De
grote man achter AC, die eerder
Gullit, Basten en Rijkaard voor
astronomische bedragen aan de
voetbalclub bond, is bezig spe-
lers vast te leggen om een toon-
aangevend volleybalteam te
kunnen formeren. „Deze-invitia-
tie verplicht me tot niets. leder-
een weet wat mijn plannen zyn.
Ik ga gewoon eens rond kijken.
Ik wil zien waar de Nederlandse
voetballers wonen, hoe de club
in elkaar steekt, welke plannen
er zijn en horen welke spelers ze
gaan aantrekken. Ja, in Italië vin-
den ze het gek dat ik voor een ap-
pel en een ei volleybal. Op mijn
beurt sla ik steil achterover als ik
hoor dat er zoveel te verdienen
valt. Ik mag het straks zelf invul-
len. Niet te geloventoch. Je moet
echter nuchter blijven.Berlusco-
ni wil alleen maar met mij pron-
ken. Maar als ik faal, kan ik zo
weer oprotten. Zo werkt dat
daar.Kijk maar eens naar de pro-
blemen, die Gullit er nu heeft.
Die jongen wordt geleefd. Met
als resultaat dat zijn huwelijk op
de klippen is gelopen. Dat is de
andere kant van de medaille".

fftEBRO - Overal in de wereld waar Ron Zwerver met het
Nederlands volleybalteam neerstrijkt, is hij populair. Niet
feen door zijn opvallende sportieve prestaties, maar ook
'°or zijn imposante verschijning. Twee meter lang. Goed
f^ouwd sportlichaam. Blauwe, heldere ogen. Zwart krul-
N haar. Een aantrekkelijk uiterlijk. Succes verzekerd in

'e disco. En dat zal sportief over enige tijd in Itahe ook zo
"in als de missie met het Nederlands team is voltooid. Mo-
elijk vertrekt hij zelfs eerder wanneer het prestigieuze
''ogramma van de nationale ploeg voortijdig mislukt.

£>h Zwerver houdt zich met der-
pjke randzaken echter abso-
""t niet bezig. Hij heeft slechts
}& voor zijn eigen toekomst. Deïas 22-jarige Amsterdammer
i>*iflt en speelt zich wezenloos.JjJ heeft alles opzij gezet om met
«* nationale ploeg binnen dries«r de wereldtop te halen. Met
?s einddoel: Olympisch goud op
6 Spelen in Barcelona.

van onszelf dat we al droomden
van de finale. We zijn daar waar-
schijnlijk te veel mee bezig ge-
weest. Daardoor hebben we ons-
zelfeen extra druk opgelegd, die
we nog niet aankunnen. Een
Europese titel is alleen haalbaar
als het hele team een constant ni-
veau bereikt. Dat is tot dusver
niet zo geweest. Het zelfvertrou-
wen ontbrak. Met als gevolg dat
we verkrampt gingen spelen".

Tranen
Zwerver is realist genoeg om toe
te geven dat hij zijn eigen rol
heeft gehad in de identiteitscrisis
van Oranje op het EK. Vandaar
dat hij zijn tranen spontaan de
vrije loop liet toen de noodzake-
lijke3-0 winst op Polen was afge-
dwongen. „Ik had nooit ver-
wacht dat ik mezelf op deze ma-
nier zo zou laten gaan", roept hij
dat moment in herinnering. „Bij
het volleybal krijg je nauwelijks
kans je emoties kwijt te raken.
Zodra je dat doet, dupeer je het
team. Tot de wedstrijd tegen Po-
len heb ik me heel schuldig ge-
voeld. Ik was gewoon mezelf
niet. Na dat drama tegen Joego-
slavië klapte ik helemaal in el-
kaar. Ik dacht dat ik een koele
kikker was, maar dat is kennelijk
toch niet zo. Ik was bloedner-
veus. Marco Brouwers is op een
bepaald moment naar me toe ge-
komen en zei: Kom op Ron, je
bent een Amsterdammer, die
laat niet over zich heenlopen.
Dat heeft me heel goed gedaan".

"S°ms", benadrukt Zwerver,
prik ik weleens: waar ben ik in,6rnelsnaam mee bezig. Vooral
Aneer het tegenzit zoals op dit
A Maar aan de andere kant wil
* het zelf en weet ik ook waar-
.°°r ik het doe. Maar het is af en
?e frustrerend om te ontdekken,at het niet zo snel gaat als jezelfy willen.De top halen is niet zo
'"oblematisch. De laatste stap
J^kenom debeste te zijn en blij-eh, is veel moeilijker".

Maar ook de misplaatste arro-
gantie, die de nationaleploeg te-
gen de Sovjetunie en vooral Joe-
goslavië uitstraalde, leidde tot
een verontrustend verval. Dat
zou waarschijnlijk niet gebeurd
zijn onder het straffe bewind van
Arie Selinger, die de groep per
fax voor het EK nog succes toe-
wenste met de woorden. „Don't
compromise to get less than you
deserve. You deserveto be the
number one".

Er is echter meer dat hem bezig-
houdt en zijn aandacht van het
spel afleidt. Sinds de Olympi-
scheSpelen in Seoel heeft Zwer-
ver chronisch last van zijn knie-
gewrichten. „Ik speel met pijn-
stillers, maar als de verdoving is
uitgewerkt, weet ik niet waar ik
het moet zoeken van de pijn. Na
ditEK laat ik de clinics lopenom
overbelasting te voorkomen.
Want het wordt eerder erger dan
beter. Zo langzamerhand begin
ik me echt ongerust maken".

Ervaring
l Zweden is de international in
F opzicht (nog) geen illusie ar-
W' maar weleen ervaring rijker
gorden. De moeizame wijze
fe
,ar°P de halve eindstreepwerd

r-aald, zit hem nog steeds
l^ars. );We zijn nog geen wereld-
..9fn. Daarvoor zitten er te veel
Jol n en dalen in ons spel",
j?ft hij eerlijk toe. „Het duurt

wel twee jaar voordat dat
Jsselvallige beeld is verdwe-
JH^' Op dit toernooi hebben we

het algemeen gesproken bui-
f het duel tegen Polen de eer-
r sets tegen de Sovjetunie en
L6goslavië niet goed gespeeld.
£ geef ik eerlijk toe. Ik denk
»'«at komt omdat we ons voor-,, enorm op dit EK hebben gefi-
eld. Trainen, spelen, video's
oijken en tegenstanders anayl-
iren. We waren zo overtuigd

„Arie", weet Zwerver zeker,
„leeft nog steeds enorm in de
groep. Er wordt veel over hem
gesproken. Het is echt zonde dat
hij er niet meer bij is. Temeer,
daar hij zelf ;n Japan vreselijk
baalt. Van Avital hebben we be-
grepen dat er bij Daiei (een mul-
tinational met diverse takken
van sport -red.)voor hem nauwe-
lijks iets te doenvalt. Ik denk dat
hij spijt krijgt dat hij is wegge-
gaan. Hij zal wel niet te genieten
zijn, als hij hoort dat het op dit
EK zo moeizaam is verlopen.
Want zijn betrokkenheid is nog
minstens even groot als voor zijn
vertrek. Het grote verschil met
Harrie Brokking is de discipline.
We gaan nu heel anders met el-
kaar om. Het is allemaal wat los-
ser geworden. Voor mezelf werkt
dat meer ontspannen op de kri-
tieke momenten. Al weet ik eer-

Ambitie
Vooralsnog verbijt hrj dit week-
einde de pijn om te kijken hoe
ver de sportieve arm van het Ne-
derlands team op het EK in
Stockholm reikt. In principe is
het eerste doel bereikt. De ambi-
tie gaat niettemin een stuk ver-
der. Tenslotte staat er een vrij-
brief voor het WK op het spel,
wanneer een eerste of mogelijk
zelfs tweede plaats (alleen wan-
neer de Sovjetunie het kam-
pioenschap prolongeert) wordt
afgedwongen. „Lukt dat niet, Ron Zwerver, geconcentreerd wachtend op de zaken die gaan komen

Rob de Wit is blij om dingen die mogelijk zijn

'Ik kan nu weer in
plakboeken kijken'

Van onze sportredactie
NIEUWEGEIN - Het verschil is schrijnend. Rob de Wit
(26) keept af en toe een partijtje in de laagste klasse van het
zaalvoetbal. „Voetballen gaat niet meer, dit is het enige dat
overblijft", zegt hij. En met enige zelfspot: „Op deze ma-
nier raak ik wel van alle markten thuis". Het is al weer drie
jaar en drie maanden geleden dat 'het ongeluk' hem trof.
Een hersenbloeding tijdens de vakantie in de Spaanse
plaats Javea, waar hij met zijn vriendin Esther en zijn
schoonouders logeerde.

nog een vlot verkooppraatje hou-
den, nee toch? Om te luisteren
totdat mijn verhaal voorbij is,
daar heeft in deze moderne tijd
toch niemand het geduld voor".

„In tijd gemeten niet zon lange
periode, maar voor mij is een
tweede leven begonnen. Met veel
beperkingen, maar tot nu toekan
ik het mentaal aan. Ikrealiseerde
me nooit dat er een leven naast
het voetbal mogelijk was. Nu
weet ik dat het kan. Liever ge-
zegd: moet".

Weer die zelfspot. Rob de Wit
blijkt relativerend over zijn han-
dicap te kunnen praten. „Men-
sen die me na lange tijd voor het
eerst weer horen, zie jeeen beetje
schrikken. Het spreken gaat me
niet al te goed af, ook lopen is
moeilijk. Maar wanneer ik zit,
gaat het een stuk beter met de
coördinatie. Ik heb opnieuw een
test moeten afleggen om te mo-
gen autorijden, dat leverde ge-
lukkig geen enkel bezwaar op.
Reflexen en reacties zijn prima".

man die ik in het revalidatie-te-
huis heb leren kennen. Die jon-
gen heeft een dwars-laesie opge-
lopenbij een ongeluk tijdens een
wedstrijd bij een buitenlandse
trip. Met hem heb ik onlangs in
een hotel op één kamer gelo-
geerd. Hij moet bij alle lichaams-
functies geholpen worden, maar
geeft toch niet op. Als jehem be-
zig ziet, denk je toch automa-
tisch: 'Ik ben er goed afgeko-
men. Maar iedere handicap
heeft zn eigen verhaal, je kan
geen emoties met die van ande-
ren vergelijken. Momenteel voel
ik me redelijk in evenwicht,
maar natuurlijk zijner ook dagen
dat het een stuk minder gaat.

Dan lukt het me niet om afstand
te nemen van vroeger".

Vroeger, het lijk^ al weer eeuwen
terug. Het debuutbij FC Utrecht,
in de thuiswedstrijd tegen
Feyenoord waarin een 18-jarige
De Wit onbevangen de ene
schaarbewegingna de andere de-
monstreerde. Zijn 'droomdoel-
punt' tegen Pim Doesburg van
PSV, een paar maanden later, die
de nationale doorbraak beteken-
de omdat de tv-camera's in Gal-
genwaard de treffer registreer-
den. Zijn stiftballetje tegen Hon-
garije is voor de echte voetbal-
fans onvergetelijk. Rob de Wit:

Rob de Wit betrekt nadrukkelijk
zijn vriendin en familie in het
verwerkingsproces dat nog
steeds voortduurt. „Vorige week
zat ik in Rotterdam bij de bene-
fietwedstrijd van het Kleurrijk
elftal tegen Oranje. Dan komen
al die beelden weer naar boven.
Een paar meter verder zat Edu
Nandlal met wie ik in één elftal
bij FC Utrecht heb gespeeld. Ik
heb me vast voorgenomen om
hem binnenkort in net revalida-
tie-centrum op te zoeken. Eerder
kon ik dat nog niet opbrengen,
nu ben ik er mentaal sterk ge-
noegvoor. Misschien kan ik hem
een klein stukje helpen bij de ac-
ceptatie nooit meer te kunnen
voetballen".

Maar de therapeuten geven me
niet de illusie dat het nog een
stuk beter kan worden. Ik ben
dankbaar dat ze me gewoon de
waarheid verteld hebben, daar
kan ik me op instellen. Ik con-
centreer me"zoveel mogelijk op
de dingen die nog wèl binnen
mijn bereik liggeln".

heb ik het advies van Marco van
Basten gevolgd. Daar heb ik nu
profijt van".

Bovendienkreeg Rob de Wit ook
nog een financieel ruggesteuntjt
dank zij een benefietwedstrijd ir
'De Meer' waarbij hij emotioneel
afscheid nam van zijn fans
„Toen ik vorige week in De Kuip
zat, moest ik steeds terugdenken
aan mijn wedstrijd. Ik vond het
enorm jammer dat er bij mijn be-
nefiet beduidend meer mensen
waren dan bij het Kleurrijk elf-
tal. Dat had toch anders gemoe-
ten". Dank zij de verzekering en
de benefietwedstrijd kan Rob de
Wit samen met zijn vriendin een
mooie flat in Nieuwegein betrek-
ken waarin ze in december gaan
wonen. „Wel op een paar hon-
derd meter van ons huis", lacht
zijn moeder Wil, „want hij komt
hier nog graag. Ik heb trouwens
enorm veel waardering voor de
vriendin van Rob, die als jong
meisje dat ongeluk en alle konse-
kwenties heeft meegemaakt en
nu toch een toekomst met hem
aandurft". Rob voegt er simpel
aan toe: „Esther is bijzonder,
maar dat wist ik vanaf het begin
al".

Over zijn toekomst heeft Rob de
Wit nog geen uitgesproken ge-
dachten, maar hij is er niet bang
meer voor. „Ik ben veranderd,
heb meer vertrouwen in mezelf
gekregen. Vroeger was ik erg op-
vliegend, alles moest vaak om
mijn persoontje draaien. En wan-
neer het tegenzat, kon ik dat
moeilijk verkroppen. Alles draai-
de van uur tot uur om het voet-
ballen, je kon je niet voorstellen
dat het het ooit anders zou zijn.
Die toekomst als voetballer is de-
finitief weggevallen, de periode
van gewenning is nog steeds be-
zig maar het moeilijkste ligt ach-
ter me. Zo durf ik weer mensen
aan te spreken, ook die me niet
kennen. Dat heeft moeite gekost,
zoals ook telefoneren niet ge-
makkelijk is. Je bent bang dat de
hoorn op de haak wordt gegooid
wanneer het te lang duurt. Ande-
re jongensmet wieik op logope-
die zat, is dat overkomen. Dan
durf je op het laatst niet meer. Ik
ga overal op af, wedstrijden be-
zoeken. Natuurlijk zie ik de men-
sen naar me kijken wanneer ik
de auto uitstap en het wat moei-
zaam gaat. Echt depressief ben
ik niet geweest, wel verdrietig
om de dingen die niet meerkun-
nen, nooit meer".

Beperkingen
Zonder terughoudendheid praat
Rob de Wit over de beperkingen
die de hersenbloeding en de
daarna volgende mislukte laser-
bestraling in Zweden hem heb-
ben opgelegd. „Ik was graag een
sportzaak begonnen, dat kan dus
niet meer. Ook heb ik bij mijn
schoonvader geholpen in een
auto-bedrijf. Maar zie je mij nu

Rob de Wit doet scoutingwerk
voor Ajax, stroopt vrijwel iedere
zaterdag jeugdwedstrijden af op
zoek naar jong talent. En ver-
zorgt voor een landelijk ochtend-
blad de punten-waardering bij
eredivisie-wedstrijden. „Het is
een raar soort troost, maar je
moet je soms even voorstellen
dat het allemaal nog veel erger
had kunnen zijn. Ik trek veel op
met rugby-speler Marcel Bier-

„Ik kan nu weer in m'n plakboe-
ken kijken zonder dat het veel
pijn doet. Er is nu ook iets van:
'Dat heb ik allemaal mogen mee-
maken. De start bij FC Utrecht,
de onvergetelijke periode bij
Ajax. Een geluk bij een ongeluk
was dat Marco van Basten me
toen op het hart drukte om me
goed te verzekeren. Voor mij
hoefde dat niet zo nodig, bij FC
Utrecht had het toenmalige be-
stuurslid mr. Kernkamp me ook
al gewaarschuwd. Maar ik leefde
in een roes dat me niets zou kun-
nen overkomen. Zorg voor latei
paste daar niet bij maar gelukkig"°b de Wit: „Ik realiseerde me nooit dat er een leven naast voetbal mogelijk was".
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Hmburgs dagblad sport

'Als Oranje zich niet voor WK-volleybalkwalificeert, is het afgelopen'

Zwerver wil er
op uit trekken
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Van Neer: 'Amateur kan niet alsprofwerken, wel alsprofdenken'

Buchten in rustiger vaarwater
Hoewel een terugkeer naar de
derde klas, waaruit de oranje-
zwarten in mei van dit jaar ver-
dwenen, geen absolute prioriteit
heeft, wordter na de voortreffe-
lijke start (zeven uit vier) hier en
daar toch al hardop gepraat over
een kampioenschap. Dat laatste
zou voor Van Neer, die aan zijn
25ste jaar als trainer bezig is, een
geweldig jubileumcadeauzijn.

Liever dan praten over een titel
wil Maan hard werken, om die te
realiseren. „Ik train driekeer per
week met de hele groep. Daar-
naast kunnen spelers die door
werk ofstudie 's avonds niet aan-
wezig zijn, op donderdagmorgen
met mij aan de slag". Hard wer-
ken en discipline zijn volgens
Smeets en Hoedemakers de fun-
damenten waarop Van Neer's
autoriteit is opgebouwd. De man
in kwestie zelf zegt in dit ver-
band: „Een amateur kan niet als
een prof werken, wel professio-
neel denken".

Van onze medewerker
BUCHTEN- „Toen we ruim een
half jaar geleden op zoek naar
een nieuwe trainer moesten,
stond voor ons continuïteit voor-
op". De woorden zijn van Buch-
ten-voorzitter Smeets. Ze wor-
den geluidloos onderstreept:
door een goedkeurend knikje

/ de honkvaste j
van elftalleider-bestuurslid
Frans Hoedemakers, die er even
later aan toevoegt: „Het was hier
op het gebied van trainers de
laatste jaren wat te onrustig".

Continuïteit kreeg dus prioriteit.
Het bestuur moet zich zelf dan
ook gefeliciteerd hebben, nadat
overeenstemming was bereikt
met Maan van Neer (50) uit Slek,
wiens loopbaan als speler heel
lang geleden door een gecompli-
ceerde beenbreuk - de revalida-
tie vergde maanden - abrupt
werd afgebroken. De laatste drie
clubs diehij als trainer onderzijn
hoede had (Almania, Armada en
EW) waren samen goed voor 14
seizoenen. Honkvaster kan het
bijna niet.

Ook vóór het aanknopen van ge-
sprekken met Van Neer hadden
ze in Buchten natuurlijk weet
van andere goede papieren, die
deze op tafel kon leggen. Zo vier-
de hij een kampioenschap met
De Ster; bracht Armada uit de af-
deling Limburg naar de derde
klas en bezorgde EVV het eerste
kampioenschap sinds 24 jaar.

RKSVB droomt
nu al van titel

Richard Schaapkens schiet club in juisterichting

De groep die degradeerde, bleef
vrijwel geheel compleet. Er
kwam aanvulling met: René Me-
kels (Armada), Frans Korsten
(EVV), de Tunesiër Chekib Klibi
(Holturn), Han van Mourik (Sit-
tard), Martin Helwig (Roosteren)
en Peter Wolfs (Bom). Ook
stroomde een aantal jeugdspe-
lers door.Van Neer: „Mijn groep
is jong. Zes spelers zijn nog geen
twintig jaar". Smeets besluit:
„Ook al vanwege dat laatste is
het zo belangrijk dat onze trainer
vertrouwen weet te geven aan
zijn spelers".

" Richard Schaapkens, trefzekere spits van RKSVB.
Foto: FRANS RAD1

Trainer Wim Logister: 'Team heeftprima wedstrijdmentaliteit'

De verbazingwekkende
revival van RKONS

" Frans Budziak
(links) en
trainer Wim
Logister op de
voorgrond. Een
deel van de
RKONS-selectie
figureert.

Foto: FRANS RADE

Van onze medewerker WILLY WINGEN
LANDGRAAF - Weet iedereen het nog? Om het
aantal eerste klassers tot twaalf terug te brengen be-
sloot de KNVB, dat er op het eind van vorig seizoen
drie degradanten in 1F moesten zijn. Voerendaal en
Veritas waren als eersten de klos. Heerlen en
RKONS verzamelden evenveel punten. Dus moest
een beslissingswedstrijd uitsluitsel geven omtrent
de derde degradant. Dat duel stond bol van emoties
en RKONS trok uiteindelijk aan het langste eind.
Nu lijkt RKONS een geweldige metamorfose te heb-
ben ondergaan. In tegenstelling tot vorig seizoen,
toen er uit vier wedstrijden slechts één punt werd
behaald, kan het moreel dit seizoen niet meer kapot.
De oogst: zeven punten uit vier duels en de kopposi-
tie in IF.

vindt de taakverdeling dan plaats,"
aldus Schneider. Budziak brengt 20
jaar trainerservaring met zich mee.
De laatste zeven jaar is hij niet meer
als trainer actief geweest; hij heeft
de vereiste diploma's. Logister niet,
die heeft de voetbalachtergrond.

Verantwoordelijk voor deze opmer-
kelijke revival is het tweemanschap
Frans Budziak en Wim Logister.
Een duo aan het hoofd, is erg
vreemd in de voetballerij. „Nee,"
zegt Wim Logister pertinent. „We
zijn echt niet de enige club waar
deze constructie wordt toegepast.
Bij Ajax, VW en Vfß Stuttgart ge-
beurt dit toch ook!"

Volgens RKONS-woordvoerder
Schneider, die het gesprek met het
trainersduo nauwkeurig notuleert,
}s bewust gekozen voor deze con-
structie. Het brengt volgens hem
geen enkel praktisch probleem met
zich mee. „Aan de ene kant deerva-
ring van Frans Budziak; aan de an-
dere kant het enthousiasme van
Wim Logister. Binnen dat kader

De beide spitsen Huininga en Wil-
lems zijn jongensmet een flink tem-
po in de benen. Die ronden dé zaak
nog wel eens graag doeltreffend af.
Nu wordt de oplossing meer op
speltechnisch vlak gezocht. Het
vergt een hele omschakeling van
het team, maar het geeft veel vol-
doening".

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

MAASTRICHT- „Ik heb liever niet
dat jullie nu al gaan schrijven over
VCL. Kunnen jullie niet eens later
terug komen, als de competitie wat
meer gevorderd is?" RKVCL-trai-
ner Fer van Melsen, lijkt lichtelijk
ontstemd, als hij aangesproken
wordt om de bliksemstart van Lim-
mel nader te belichten. „Alle hosan-
na en alleluja vooraf, moet later be-
taald worden", zegt hij verder. Fer

J de voorzichtigen k
koestert RKVCL. Hij vindt het suc-
fces van dit moment nog te broos.
Het moet beschermd worden tegen
de invloedvan buitenaf, tegen dete-
genstanders en tegen de zelfover-
schatting van binnenuit.

„Wat wil je horen?", zegt hij quasi
kwaad, „dat wij dit seizoen kam-
pioen worden? Het is toch gewoon
absurd, om daar nu al aan te den-
ken. Wij leven van week tot week.

Elke zondag opnieuw moeten wij
ons weer bewijzen. Je bent koplo-
per en dat prikkelt uiteraard de te-
genstander. Kom je in de krant, dan
staat de trainer van de tegenstander
met dat artikel in zn hand te wui-
ven. Hij hoeft niks meer te zeggen,
want zijn team weet al genoeg.

Daarom had ik echt liever gehad,
dat er in een later stadium aandacht
aan VCL besteed werd".

Toch is Fer van Melsen realist ge-
noeg, om te beseffen dat succes
magneetwerking heeft en hij is toch
wel stiekem trots op dit beginsuc-
ces van zijn team. Aanvoerder June
Tripels heeft er minder moeite mee,

halen. Daar heb ik ontzettend
op geoefend, terwijl Dacier mij *%
vertrouwen bleef schenken. Acht1'
af moet ik'bekennen dat de train^visie juist is gebleken. Ik ben Ü*?,j
veel sterker geworden en P 1

’ de kanshebber^
thans als linkerspits de vruch^van de doorlopenoefenstage. Ik&
nu tweebenig en dat is nooit
voor een spitsspeler".

Van onze medewerker
LEO JASPERS

UBACHSBERG - Maximale pun-
tenwinst uit de eerste vier competi-
tieduels: de hoop van elke suppor-
ter, het verlangen van elke speler,
de droom van iedere trainer. Actue-
le voetbalrealiteit bij de aanvang
van het seizoen 89/90 op Ubachs-
berg. De RKSVB-roodwitten van
trainer Joop Dacier schoten wel erg
succesvol uit de startblokken; al
hadden vele trouwe voetbalbezoe-
kers vooraf allang in de gaten dat
RKSVB niet de schlemiel van 4C
zou worden. Vorig seizoen was im-
mers alleen Heilust bij machte de
Ubachsbergenaren van de titel af te
houden.

Richard blaakt danook van het z^j
vertrouwen en is bereid hond ê
procent of zelfs nog een tikkeJ f̂lmeer energie in RKSVB te stopPi
om de kampioensdroom werkeWgi
heid te maken. Joop Dacier WÊ\intussen van week tot week te leV,,
en hoopt op korte termijn wel e.
periodetitel („Een prachtige vor|%
het houdt de groep een seizoen
scherp") te kunnen claimen. J%
Dacier tot slot: „Dat schenktrus*
de groep. Je hebt iets tastbaars ,
handen en dan kan het seizoen $

meer stuk". _y

Twee kapiteins op hetzelfde schip
deert Budziak en Logister niet. Zij

/ de compagnons j

Stevent de equipe dit jaar dan linea
recta op de titel af? JoopDacier: „Ik
wil vooralsnog niet te hoog van de
toren blazen, maar kanshebber zijn
we in ieder geval. Wij hebben nu een
goede twaalfde, dertiende, veertien-
deen vijftiende man achter de hand.
Dat is, op langere termijn gezien,
een vereiste om bovenin te overle-
ven. Bovendien is het team van vo-
rig jaar nagenoeg intact geblevenen
zijn vooral de routiniers binnen de
groep aanstekelijk ambitieus bezig.
Zij nemen de ploeg op sleeptouw en
dat mist zijn positieve uitwerking
niet. Bovendien steekt Richard
Schaapkens in een bloedvorm en
dat scheelt ook nog eens een be-
hoorlijke slok op een borrel".

(ADVERTENTIE)

VLUGGE VOGELS
DOEN BETER

ZAKEN
BIJ NOVOTEL

Bij ons bepaalt u zelf hoelang u
luncht of dineert!
Wij zorgen voor prima kwaliteit ell
snelle maar vriendelijke service.
Van 06.00 - 24.00 uur. /

maastrkht
Tel: 043 - 611 811
Fax: 043-616 (344 *

verschillende meningen, maar als je
vooraf goede afspraken maakt, krijg
je geen problemen."
Niemand had RKONS op dit mo-
ment aan de kop van het klassement
verwacht. Beide trainers hebben
een gedeeltelijke verklaring voor-
het prille succes. Logister: „De ver-
schillen in 1F zijn bijzonder klein.
Wij hebben nog niet dè grote pech
gehad; dat wil echter ook niet zeg-
gen dat we erg veel geluk hebben
gehad. Dit team heeft een prima

wedstrijdmentaliteit. Dat is onze
kracht." Budziak vervolgt: „We be-
schikken over een goedwillende en
hardwerkende ploeg en vooral dat
laatste is erg belangrijk." Logister
weer: „Ons uitgangspunt is nog
steeds een plaats in de midden-
moot. We blijven met beide benen
op de grond."

Beiden zijn verheugd dat er dit sei-
zoen, na de degradatie van SVN en
Waubach uit de hoofdklasse, weer

een aantal Landgraafse derby's op
het programma staat. Bij RKONS
denkt men, dat dit soort wedstrij-
den goed is voor de regio. Het ONS'
doel is ook om de achterban, die het
de laatste jarenheeft laten afweten,
weer aan zich te binden. Daarom
wordt er morgen bij de derby tegen
Waubach veel publiekverwacht. Te
meer ook, omdat de concurrenten
uit de directe omgeving vrijwel alle-
maal een uitwedstrijd moeten spe-
len.

vullen elkaar aan, zeggen zij. Bud-
ziak: „Ik maak een wedstrijdanalyse
en bespreek die met Wim. Hij neemt
dat op in zijn denkwijze en opstel-
ling voor de volgende wedstrijd.
Het gaat toch in eerste instantie om
concrete afspraken. ledereen heeft

Fer van Metsen: 'Teveelpubliciteit motiveert tegenstanders

RKVCL blijft bescheiden
basisselectie. Met de komst van
Bram Louhenapessy (Caesar) en Ri-
chard yan de Heuvel (Lindenheu-
vel) is'dat iets verbeterd. Ook de
speelwijze ten opzichte van het af-
gelopen seizoen, is veranderd. We
voetballen nu meervan achteren uit
en ookwordt er meer ingeschoven".

op weg naar het doel

Richard Schaapkens (26 jaar, twee
jaar elders actief bij respectievelijk
Voerendaal en RKTSV) vormt een
hoofdstuk apart bij RKSVB. Ri-
chard stond voorheen te boek als
rechtsgeoriënteerde middenvelder
en/of spitsspeler. Onder Joop Da-
cier is hij echter getransformeerd
tot makkelijk scorende linkerspits.
Richard Schaapkens: „We zaten vo-
rig seizoen met een gebrek aan
linkspoten binnen de selectie. De
trainer vroeg mij toen, het eens als
linkshalf te gaan proberen. Hij
meende dat ik voetballend meer
rendement uit mijn linkerbeen kon

Een' veranderde spelopvatting die
June Tripels erg waardeert. „Er zit
nu meer voetbal in", legt hfj uit.
„Dat komt ook door de jongens, die
er bij gekomen zijn. Afgelopen sei-
zoen werd niet zo erg naar de op-
bouw gekeken. De doelstelling was
simpel: de bal naar voren dirigeren.

Hoofdklasse C
Sittard-TOP
Baronie-Limburgia
EHC-Halsteren
DESK-Venray
Geldrop-Vlissingen
Wilhelmina'oB-Longa
TSC-Meerssen
Eerste klasse E
Rood Wit-Hapert
ESV-Alliance
WSC-Roermond
Wilhelmina-Schijndel
De Valk-Gemert
ODC-BVV
Eerste klasse F
Volharding-SCG
Almania-Leonidas
Heer-SVN
Vinkenslag-Panningen
Born-Caesar
RKONS-Waubach
Tweede klasse A
Geleen-Obbicht
Heerlen Sport-Hopel
RKWL-Eijsden
Chévremont-Voerendaal
MKC-Heerlen
RKVCL-Miranda

Tweede klasse B
Moesel-Veritas
IVO-Blerick
Belfeldia-MVC'I9
De Ster-Vitesse'oB
Helden-Tiglieja
Venlosche Boys-Haslou

Derde klasse A
Polaris-Scharn
RKVVM-Kluis

Bunde-Willem I
RVU-RKHSV
SVE-Berg'6B
WW'2B-LHB/MC
Derde klasse B
SVM-Groene Ster
RKBSV-Heilust
Heksenberg-Kolonia
Vaesrade-Bekkerveld
Treebeek-Schuttersveld
Wit Groen-Minor
Derde klasse C
Crescentia-EVV
Eindse Boys-FC Oda
Brevendia-Armada
Lindenheuvel-Megacles
PSV'3S-Merefeldia
Swift'36-Susteren
Derde klasse D
Reuver-WV'O3
RKDEV-Excelsior'lB
Ysselsteyn-RKMSV "Wittenhorst-SC Irene
Stormvogels'2B-FCV
GFC'33-Sparta'lB

Vierde klasse A
St.Pieter-Cabêrg
Banholtia-Standaard
Keer-MW'O2
GSV2B-RKBFC
Hulsberg-Mheerder Boys
SVME-Schimmert
Vierde klasse B
Walram-Sportclub'2s
Gulpen-lason
Klimmania-Rapid
RKMVC-Vilt
RKASV-Vijlen
Itteren-Nijswiller

Vierde klasse C
Laura-Simpelveld
RKHBS-SVK
RKSVB-KVC Oranje
Waubachse Boys-Abdis
senbosch
Centrum Boys-'11'

Gracht
Weltania-lümburg

Vierde klasse D
Langeberg-RKSNE
Helios'23-FC Hoen»
broek
IVS-VKC'B9
Coriovallum-DVO
Sanderbout-RKDFC
Mariarade-KEV

Vierde klasse E
Maasbracht-Urmondia
St.Joost-Linne
FC Ria-Walburgia
Roosteren-Buchten
Holtum-Vlodrop
Stevensweert-GVCG

Vierde klasse F
DESM-RKESV
SVH'39-RKSVO
Thorn-L«3euwen
Nunhem-RKVB
Heel-Leveroy
Victoria-SWH

Vierde klasse G
Bevo-Egchel
FC Steyl'67-Venlo
RKSVN-VOS
Roggel-HBSV
Baarlo-KVC
VCH-Swalmen

Een deel van deVCL-selectie geeft rugdekking aan Fer van Melsen en June Tripels.
Foto: WIDDERSHOVEN

Onwillekeurig wordt een balletje in
de richting van de situatie aan het
einde van de competitie opgegooid.
Niemand die er op ingaat. „Ach, we
hadden als eens gedacht aan een pe-
riodetitel", zegt Tripels. „Je moet
met de groep iets hebben, om naar
toe te leven. Hoe het allemaal zal af-
lopen, is met geen zinnig woord te
voorspellen. We hebben vier wed-
strijden gewonnen. Ik zeg erbij, dat
er ookeen portie gelukbij zat. Clubs
als Geleen en Heerlen Sport versla
jeniet zomaar. Die hele tweede klas-
se A is ook dit seizoen sterk aan el-
kaar gewaagd. Wie nu al een kam-
pioenskandidaat aanwijst, is volsla-
gen gek!". Fer van Melsen komt er
niet onderuit toch zijn visie te ge-
ven. Hij is kort, krachtig, maar opti-
mistisch: „RKVCL zal zeker mee-
draaien!".

dat de schijnwerpers op VCL ge-
richt zijn. „We hebben de laatste ja-
ren steeds goed in de publiciteit ge-
staan. Dat kan geen kwaad", is zijn

Van Melsen: „Ik vind dat Vroemen
hier prima werk heeft verricht. Ik
heb een uitstekende groep voetbal-
mening. Fer van Melsen, een jonge

ambitieuze trainer, heeft dit seizoen
het roer overgenomen van André
Vroemen, die naar Polaris vertrok.
lers aangetroffen. Er was een smalle

" Maan van Neer (rechts) en zijn Buchtense selectiegroep. Foto: peter ROOZEN

redactie: arnorömgens

de doelgroep

Bliksemestart



vlak voor zijn huwelijk, weigerde de
bank hem een hypotheek op een

huis. Omdat hij 'onvoldoende
inkomen' zou genieten. Vandaag de

dag staan op zijn bankafschriften
getallen die hij niet bekend maakt,

maar die wel eindigen op zes nullen.
Dank zij de uiterst lucratieve

verkoop van Hotel Maastricht dat
zich onder zijn leiding tot een kip

ontwikkelde die gouden eieren legt.

Benoit Wesly, ondernemer te
Maastricht. Tevens boezemvriend

én zakenpartner van Joop van den
Ende.

„Natuurlijk gaat TV 10 door." Tja,
als hij het zegt... Ook ondanks de

uitspraak van het Commissariaat
voor de Media? „Toe nou! Wie had
van die. club twee maanden geleden
überhaupt ooit gehoord? Ach, het is
nog steeds zo dat alleen idioten van

een rijdende trein springen."

„Ik heb Joop zojuist nog aan de lijn
gehad. Logisch dat die man in deze

dagen uiterst gespannen is."

gaat door,
als
Wesly
het zegt

U zou eens moeten zien hoe die met
zijn artiesten omgaat, als een vader.
Hij zou de hoogst mogelijke onder-
scheiding van het land moeten krij-
gen. Hij is in deze dagen de speelbal
van de politiek, jammer. Maar ach,
het spel moet gespeeld worden..."

4 v^^^erdag, twee dagen geleden.
jj Ji< gewone mensen, snappen er
j|i\e da8 natuurlijk niets meer van.
jii J* tegen TV 10, ja tegen Veroni-
el ij,e* mogelijk alsnog nee (Brink-

rj'jO tegen Veronique, de NOS en
/ ,w*rER woedend, korte gedingen

£ drie plaatsen tegelijk. En Wesly
i l^ 1' tijdens die woelige uren ijzig

.ltl in zijn kantoor aan de Maas:
JJI ch ach, wat een gedoe. Het komt
d^tiaal best voor elkaar. Het„e

Urt alleen een paar weekjes lan-
d/j et gaat door, omdat veel Ne-
AnJfnders nu eenmaal néél êraas
le« van Duin °P het scherm wil-n zien."
Hü]' moet, als zakenpartner van
"j-^P van den Ende, toch óók enigs-
Ks nerveus zijn met die heisa rond
i lu? „Ik ben partner van Joop op
[!j gebied van theaterprodukties.
er l 's nu wel zo goed als zeker dat
$te e?n groot 'theater komt in Am-
te' am > óns theater, op het Heine-

terrein. Daar gaan we Broad-
yshows brengen, en hele grote."

pi brengt snel een correctie aan.
t geerdon' met Van den Ende doe Je

va
n zaken, althans niet in de zin

' (k. "andel drijven. Met Joop on-
vannéém ik iets, samen. Op basis
bei een intentie-verklaring waar we
de n vandaag nog onderuit zou-
ons kunnen. In het kontrakt tussen
ve tvv eetjes gaat het om moreleiii,? htingen die W'J met elkaarJn ingegaan."

künkt vaag.weslv
Hi a

y» diepe zucht: „Joop is een
liju warmte, uitstraling, eer-
pten.eid: spontaniteit. Wat het nou
het rS 's weet 'k niet' maar ik voe'
lijlj" . n mijn gevoel laat mij nauwe-

'n de steek."

\' J°°p is een echte vriend. Ik
ik v Wat er nu door hem heen gaat.
&|e|je' z'jn stress. Een paar dagen
kn). en stonden we samen nog te
in a6"l als kleine kinderen, midden

'Cqj, msterdam, na de première van
"svol^e'- Omdat hij die vrijdag-

' Vader was geworden van een
ie|fLntlêe dochter. Ik beleefde dat-

' Vt^ tnoment verleden jaar, ikn°e zoiets aanvoelt. Enorm!"
*'k wTy ,^et veel van Joop en veel van
iet s " Maar ik kan er, gelukkig,
ke n „a^andelijker tegenaan kij-
li« Sj.e Ook al vanwege de afstand
«M a " " Aalsmeer/Hilversum en
de k tr'cht. „Maar TV 10 komt op
knd

el> natuurlijk. Omdat Neder-
Sfat^ democratisch land is. En. (Joop een eenvoudige man is.

„Ik kan u ook zeggen dat hij al zijn
centen in dit projekt heeft gesto-
ken. En hij wil en zal met TV 10
door de voordeur binnenkomen, of-
ficieel en legaal, net als Veronique
trouwens. Wat willen die minister
en die paar politici eigenlijk nog?
De trein rijdt, en alleen idioten
springen van een rijdende trein. De
politiek is er hooguit in geslaagd om
er een boemeltreintje van te ma-
ken. Maar die komt óók waar-ie
wezen wil."

Vanwaar eigenlijk die haast genan-
te ode aan meneer Van den Ende?
Omdat zijn geld ook uw geld is?

Het feit doet zich echter voor dat
deze zakenman, in de tijd dat hij de
banken nog lief in de ogen moest
kijken, veel rebelser was dan nu.
„Ook ik word ouder," geeft hij la-
chend toe. „Je gaat anders tegen
dingen aankijken. Ik heb vaak mijn
hoofd gestoten en mensen onbe-
wust pijn gedaan. Later hebben die
mensen mij dat verteld. Dan dacht
ik: verrek, zo heb ik dat niet be-
doeld..Dat komt voort uit het feit
dat ik altijd mijn eigen gevoel volg.
Ik heb het leven lief, zoals Toon
Hermans zegt. En ik geen binnen-
vetter. Een diplomaat zal ik overi-
gens nooit worden, maar ik ben nu
toch wat zorgvuldiger met mijn uit-
spraken."

„Wel of geen geld hebben is inder-
daad een verschil van dag en nacht.
Maar ik was voorheen net zo geluk-
kig." Zeggen dat niet alle collega-
miljonairs? Wesly: „Met geld op
zak heb je minder druk, geef ik toe.
De banken hebben mij destijds een
kans gegeven en dat vertrouwen
heb ik niet beschaamd. De buiten-
wacht denkt dat ik na die hotel-
transactie een ander mens ben ge-
worden. Zo is het niet. Ik kan mij
goed helpen, ben gezond, heb een
fijn gezin en mag wonen in Maas-
tricht. Maar heb je daarmee alles
om optimaal gelukkig te zijn? Ik in
ieder geval niet. Want al die zoge-
naamd maatschappelijk geslaag-
den, die gaan allemaal dóór. Ter-
wijl ze niet meer hoeven. Want het
applaus hè, het sukses, ik denk dat
dat het geluk is."

MVV
Hij is (ook al) terug in het MVV-be-
stuur. „Ik heb er in de eerste perio-
de veel ellende meegemaakt en het
heeft mij veel geld gekost. Ik kwam
via de voordeur de bestuurskamei
binnen maar was blij dat ik onge-
zien via de achterdeur kon vertrek-
ken. Ik ben teruggekomen omdat ik
nu een eerlijke sfeer proef in de
Geusselt. Dit bestuur verdient de
steun van derden. Destijds hebber
wij, met Léon Melchior en Gerard
Brouwers, het karwei niet kunnen
afmaken. Ik denk niet dat MVV
ooit landskampioen wordt. MVV
zal ook nooit een rijtoer op hel
Vrijthof maken met de Europacup
in de handen. Maar MVV gaat vol-
gens mij wél weer ouderwets
boeiend worden. Daar wil ik graag
aan meehelpen. Ik wil ook helpen
om één FC Limburg gestalte te. ge-
ven, met het stadion op neutraal
terrein, allicht. Maar het probleem
is: hoe vertel ik het mijn kinderen.
Maar daar ben ik nu toch mee be-
gonnen."

Behalve participeren in kleine tot
zeer grote zaken, met als uiteinde-
lijk doel zoveel mogelijk winst te
maken, doet Benoit Wesly ook aar-
dig wat 'terug' naar de Maastrichte
gemeenschap. In de charitatieve
sfeer zijn van hem opmerkelijke
hoogstandjes bekend. „Maar daar-
over zeg ik U niets. Dat is iets van
mijzelf, van mij alleen. U moet mij
nu trouwens verontschuldigen.
Over drieminuten heb ik de volgen-
de afspraak."

# Miljonair-zakenman Benoit
Wesly (44) te Maastricht: "Joop
van den Ende is een pure straat-
vechter. Daar herken ik mezelf
in."

Foto: WIDDERSHOVEN

gen met 10.000 bezoekers zijn. Of-
tewel een file van Maastricht tot op
de Cauberg. Die file heb ik nog niet
één keer gezien."

Met het aantreden van Wesly als
mede-verantwoordelijke lijkt de di-
rectie van het MECC een beetje on-
der 'curatele' gesteld te zijn, al-
thans de speelruimte voor de direc-
tie lijkt beknot te worden. Handig
ontwijkt hij een direct antwoord op
die (inderdaad) suggestieve opmer-
king. Hij houdt het op 'ze hebben
mij erbij gehaald en pas na lang
aandringen heb ik ja gezegd. Wesly
vindt overigens wel dat 'de groei te
langzaam gaat. Hij heeft daarnaast
het volste vertrouwen in president-
commissaris Kretzers. „Laat ik het
anders stellen. Als U mij vraagt:
hebt U ook het volste vertrouwen in
het huidige management, dan zeg ik
ja. Totdat het tegendeel is bewe-
zen."

Hotels
Aan doemdenken heeft hij een gru-
welijke hekel. Schouders eronder
zetten, overheid én bedrijfsleven,
samen zijn we sterk, dat is zijn pa-
rool. „Ik word soms zo moe van dat
gezeik, van dat geklaag. De ge-
meente Maastricht doet dat .niet
meer. De gemeente kwam zélf met

door

/ jos van wersch ]

„Het interesseert mij niets wat de
kranten voor slechte dingen over
het MECC schrijven. Ik vind alleen
belangrijk wat de mensen vinden
die het MECC hebben bezocht. En
veel van die geluiden zijn positief."
Wesly, 44 jaar, heeft overigens nog
geen enkel inzicht in de financiële
stand van zaken. „Ik ben er pas één
keer officieel geweest, tijdens de in-
stallatie tot commissaris. Ik heb nog
geen stukken gezien. Eerst ga ik
luisteren, lezen, kijken en pas daar-
na eis ik mijn inbreng. Krijg ik die
niet, danzit ik mijn tijd te verkwan-
selen. En daar zie ik de zin niet van
in. Ik draag als commissaris nu een-
maal mede-verantwoordelijkheid.
En dan nog iets, hè. Het MECC
kon mede worden gerealiseerd
dank zij PNL-gelden. Haags geld,
inderdaad, maar nadrukkelijk be-
doeldvoor de Limburgse regio. Het
MECC staat er dus niet voor een of
andere verdwaalde Amerikaan.
Hoe lief die mensen mij ook zijn."

een hotel-nota. Wij, ondernemers,
waren daarover verbijsterd, maar
niet ongelukkig. De oogjes van ge-
meente en hotelierskijken vanaf nu
dezelfde kant op. Wij nebben de ge-
meente onze boeken laten zien. En
toen constateerden ze op het ge-
meentehuis dat het bepaald niet
zon vetpot is in dieChötelbranche.
Nu is er een gezamenlijk plan, ge-
richt op de toekomst. En dat plan
ziet er prima uit, ik geloof er heilig
in. En dat heeft allemaal niks te ma-
ken met partijpolitiek, PvdA of
CDA. Ik ken een aantal rooie bur-
gemeesters die zeer geschikt zijn
voor het bedrijfsleven."

„Weet U wat het is? We komen
weer in een tijd terecht dat je kop
niet meteen wordt afgehakt als je
boven het maaiveld uitkomt. Men-
sen die iets presteren krijgen weer
waardering. Het werd hoog tijd
ook."

Burgemeester Houben en de wet-
houders Hoen en Vermeegen heb-
ben hem voor diefunktie benaderd,
meldt hij. „Als het MECC binnen
vijf a zeven jaar geen winst maakt,
onder voorwaarde dat ik op dat mo-
ment nog steeds van de partij ben,
dan verhuis ik. Oké, natuurlijk niet
té ver buiten Maastricht..."

Wesly: „Ach, kom! Joop van den
Ende is een pure straatvechter. Ik
hou van straatvechters. In hem her-
ken ik mijn eigen karakter. Daarom
klikt 't ook en daarom gaan we sa-
men nog hele leuke dingen doen en
bedenken."

Tegelen
Eén zon 'leuk ding' is Kasteel
Holtmühle in Tegelen. Begin 1991
is dat gerenoveerd en gereed. Met
daarin zestig riante hotelkamers
waar volgens hem straks menige
Amerikaanse zakenman maar al te
graag komt congresseren. „Alles is
in een stichting ondergebracht en
die stichting is van de gemeente,"
zegt hij rap. Maar na enig doorvra-
gen („Jaja, rustig nou maar!") geeft
hij toe: „Inderdaad, als U alle lijnen
doortrekt ben ik inderdaad de eige-
naar."

Dat is hij ook van Wesly Tours, een
reisorganisatie met zowaar een
eigen vestiging in het Amerikaanse
Kansas City. „Die branche zien we
helemaal zitten. Toerisme is de
sterkst groeiende industrie ter we-
reld."

Wie zijn die we eigenlijk?

Eerst dat 'fameuze veelzeggende
lachje, danpas de reactie. „We, dat
ben ik. Maar in Nederland klinkt
dat ikke een beetje patserig. In
Amerika mag je hardop ikke zeg-
gen. Dan word je gewaardeerd. In
Nederland moet een mens zich be-
scheidener opstellen."
Toerisme, dat is het codewoord

waarover hij vervolgens twintig mi-
nuten lang een lezing houdt. „Toen
ik jaren geleden voor de eerste keer
in Japan was, prees ik Maastricht
aan als new destination in Neder-
land, een nieuwe' bestemming.
Laatst was ik er wéér. Toen zeiden
ze in Japan:. Mister Wesly, Maas,
tricht is the second destination in
Holland, na Amsterdam dus. Ik ge-
loof heilig i n ,_[t één-twee-kon-
struktie. Frankrijk, dat is Parijs
maar ook Nice, Oostenrijk is We-
nen én Salzburg, Nederland is Am-
sterdam én Maastricht. Twee vaste
punten in één land. Ome Sjeng en
de-burgemeester, die hebben dat
gunstige klimaat voor deze stad ge-
schapen."
Een compliment aan het adres van
ambtenaren, is dat even opmerke-lijk uit de mond van Wesly die nog
niet zo lang geleden behoorlijk te-
gen heilige huisjes aanschopte. „Ik
heb," geeft hij toe „voor de buiten-
wacht zogenaamd overal tegenaan
getrapt. Maar dat was niet zo. Ik
had, en heb, slechts een eigen me-
ning. Maar dat is lang niet altijd zo
begrepen."

Oost-westbaan
Het wordt, volgens hem, tevens de
hoogste tijd dat de Oost-westbaan
er komt. „Als dat te lang duurt,
kunnen we over niet al te lange tijd
met zn allen op het Vrijthof gaan
zitten met veel vaten bier om zo ons
einde af te wachten. Dan maken we
van het MECC gewoon een leuk
kasteel of zoiets. Natuurlijk, die ge-
luidsoverlast zal mét die baan ten
dele blijven, alle begrip. Maar be-
halve het groene milieu is er ook
nog een ander milieu, ik noem dat
het werk-milieu. Een mens kan im-
mers alleen in leven blijven als-ie
ook kan werken."

Wie financieel volstrekt onafhanke-
lijk is, zoals hij, kan over veel zaken
een uitgesproken mening hebben.

Maastricht, de eerste in die soort
die aan een ingezetene van de Lim-
burgse hoofdstad werd uitgereikt.
„Niet te verwarren mét het ere-bur-
gerschap. Ere-burger word je in de
regel pas op de dag dat je dood
gaat. Dus daarzit ik niet op te vlas-
sen."

Henk van der Meijden besteedde
enkele maanden geleden in De Te-
legraaf maar liefst twee pagina's
aan het levensverhaal van Benoit
Wesly, onder de veelzeggende kop:
De koning van Maastricht. Heeft
hij inderdaad zoveel invloed? Het
heeft er inderdaad alle schijn van.
Laatste wapenfeit op dat front: hij
is sinds enkele dagen ook commis-
saris bij het MECC, het complex-
van-de-eeuw dat in veler ogen al be-
hoorlijk ter discussie staat. Dat kan
nog boeiend worden, met ir Stapel
als MECC-directeur die - zachtjes
uitgedrukt - niet écht op de komst
van Wesly zat te wachten. ,-,Maar ik
ga nog gelijk krijgen," zegt Wesly
met grote overtuiging. „Het MECC
gaat winst maken! M'n kop eraf als
het niet lukt. Op termijn hoeft er
geen cent van de gemeente meer
bij."

Hij noemt daarbij een termijn tus-
sen vijf en zeven jaar. „Geen cent,
noteert u 't maar."

Thermae 2000
Een ander in het oog springend
Limburgs projekt is Thermae 2000
in Valkenburg. Een (ander) ge-
slaagd Limburgs zakenman heeft
zich ooit publiekelijk laten ontval-
len dat 'pas de derde eigenaar winst
gaat maken met Thermae 2000.
Met andere woorden, daar zou héél
lang héél veel geld 'bij' moeten.
„Daar gaat 't toch goed?" oppert
Wesly, maar niet duidelijk is of hij
dat nou echt meent of cynisch be-
doelt. „Ik hoop dat 't lukt. Ik hoop
dat ze daar wél de tijd- en het geld
hebben om veel aan acquisitie te
doen. Want die kans hebben Cocar-
de in Valkenburg en de Draf- en
Renbaan nooit gehad. De overheid
gaf het geld om'te bouwen en daar-
na waren de centjes op. Dan wordt
het moeilijk om een wedstrijd te
winnen. Ik gun Thermae het beste,
vanzelfsprekend. Al klinkt mij dat
aantal van 350.000 bezoekers per
jaar niet erg reëel in de oren. Dat
zou betekenen dat er vele piekda-

Ondanks die kritiek ontving hij de
Medaille van Verdienste van de stad

MECC
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Met MLO kunt u als medewerker
bij DSM Chemicals regelmatig

een ander werkpakket verwachten.
■Voor een chemisch concern als DSM is het enorm bereidheid om in een volcontinu-dienst te werken (dat

belangrijk om constant op de hoogte te zijn van de .. betekent meer salaris en meervrije tijd). Teamgeest,

kwaliteit van de produktie. Bij DSM Chemicals is de betrouwbaarheid en zelfstandigheid tellenvoor u net zo

afdeling die daarover informeert Chemische Analyse zwaar als voor ons. Net als belangstelling voor fabrieks-

Continudienst van het laboratorium. De naam zegt het processen en analytische technieken,

al, er wordt in continudienstgewerkt. Onze produktie- DSM biedt prima arbeidsvoorwaarden, winstdeling,

processen draaien immers ook continu. De «afdeling extra verlofdagen bij een jaarzonder ziek zijn en nog een
(zon 60 medewerkers) verricht metingen en analyses aantal extra's. Plus de voordelen van hetwerken bij een
voor de divisiesDSM Chemicals en DSM Meststoffen in van de grootste werkgevers in hetZuiden des lands.
Geleen. Interesse? Nadere informatiekunt u opvragen bij de

Een tweede taak is het geven van informatie over heer L. Neervoort, Chef Chemische Analyse labora-

veiligheid en milieu van produktie-installaties en hun torium DSM Chemicals, telefoon 04490-65237 of bij

omgeving. Ookverricht de afdeling metingenbij calami- mevrouw A. Nijsten, telefoon 04490-66587.
teiten. Uw schriftelijke sollicitatiekunt u binnen 14 dagen,

Voor een chemisch laborant ligt hier dus een onder vermelding van 74/89 PVB, richten aan DSM
veelzijdig werkterrein. Te meer omdat hetwerkgebied Limburg bv, afdeling Personeelsvoorziening en Beheer,

ergbreed is, er zijn nl. 10 verschillendepakketten. t.a.v. mevr. A. Nijsten, Mijnweg3,6167 AC Geleen.
En regelmatig wordt er gewisseld. Zodatu al dieuiteen- Volledigheidshalve melden we dat een medische

lopende produkten en processen goed leertkennen. keuring en een psychologisch onderzoek tot de selectie-

U hebt zelfstandig contact met de fabrieken over de procedure horen,

analyses en metingen die u verricht. Logisch natuurlijk

datnauwkeurigheid, efficiency en veiligheid bij uw werk
voorop staan.

In het laboratorium werkt u met veel nieuwe hi-tech
apparatuur. Een uitdagingop zich. DS A/l mJ&W

De vereisten even op een rijtje: MLO Chemisch-
Analytisch, circa 3 jaarervaring, leeftijd tot30 jaaren de We hébben een oplossing ofwevinden er een.

Het Bestuur van de Stichting 8.W.0.V.
vraagt ten behoeve van de M.D.G.0.-
-school 'T GASTHUYS m.i.v. 16 oktober
a.s. een

LESASSISTENTE
met specialisatie apothekersassistente
voor 6 dagdelen (of 3 werkdagen).

Functie-eis:
-diploma M.D.G.0.-

-apothekersassistent(e) vereist;
-de voorkeur gaat uit naar kandidaten

met zowel apothekers- als
doktersassistentendiploma.

In de nabije toekomst bestaat de
mogelijkheid tot uitbreiding naar 8
dagdelen (4 werkdagen).

Sollicitaties, uitsluitend schriftelijk, vóór 6
oktober a.s. richten aan: M.D.G.0.-school 't
Gasthuys, Gasthuisstraat 17, 6411 KD
Heerlen, t.a.v. dhr. J. Cratsborn,
adjunct-directeur. 244691

Wwègen^jl^reiaT^arisMvlteiter)
I zoeken wij met spoed

I VERKOPER M/V I
I een energiek persoon ± 21-25 jaar met
I MDS-opleiding, en enige ervaring in de
I verkoop (full-time).

I VERKOPER M/V I
I met ervaring in de verkoop, leeftijd 25-40
Mjaar, voor ±15 uur per week.

ladministratief
I medewerker m/v
I met MEAO-opleiding, 18-25 jaarI (full-time).

IMAGAZIJNBEHEERDER I
I ervaring vereist, liefst met opleidingI meubelmaker.
I Schriftelijke sollicitatiesaan:

VEGERS MEUBELEN
Postbus 335J 6400 AH Heerlen 344764 |

I aJ : [ »1 ü I ««jJI I i J I J k

T^fW Cultureel
l*Lf Centrum
\\\ m Kerkrade
Bij de Stichting Cultureel Centrum Kerkrade, belast met de exploitatie
van Radohal en Wijngrachttheater, is de'functie vacant van:

HALMEESTER RODAHAL M/ï
Functie-informatie algemeen:
Functionaris is onder leiding van het Hoofd Technische en
Huishoudelijke Dienst belast met de voorbereiding, uitvoering en
begeleiding van technische werkzaamheden ten behoeve van
evenementen in de Rodahal.
Tevens is functionaris belast met werkzaamheden voortvloeiend uit het
algemeen beheer van de accommodatie zoals dagelijks en periodiek
onderhoud, instandhouding c.g. wijziging van technische installaties,
onderhoud inventarissen etc.
Functionaris geeft leiding aan de groep techniek Rodahal.
Functie-onderdelen:

" werkplanning personeelsinzet technische dienst Rodahal;

" werkafspraken met gebruikers van de Rodahal inzake technische
voorzieningen, zaalinrichting etc. t.b.v. evenementen;

" leidinggeven aan c.g. toezicht houden op uitgebreide af- en
opbouwwerkzaamheden t.b.v. grote evenementen in de Rodahal;

" beheer technische materialen en inventaris; s
" assistentie bij de begeleiding van activiteiten in algemene zin.
Functie-eisen:
" MTS nivo electrotechniek of bouwkunde;

" ervaring met werkvoorbereiding en planning;

" ervaring in leidinggevende functie bij voorkeur binnen een
technische dienst;

" goede kontaktuele eigenschappen;

" creatieve instelling voor het vertalen van gebruikerswensen in
technisch realiseerbare voorzieningen;

" bereid tot het verrichten van werkzaamheden op onregelmatige
tijden en in de weekenden;

" leeftijd 30-40 jaar.
Salaris:
Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring.
De te benoemen kandidaat zal in dienst komen van de Stichting
Cultureel Centrum Kerkrade, op basis van een arbeidsovereenkomst
voor de duur van één jaar, waarna een overeenkomst voor onbepaalde
tijd mogelijk is.
Inlichtingen:
Voor nadere informatie over deze functie kunt u telefonisch kontakt
opnemen met de heer P. Peters, Hoofd Techn. en Huish. Dienst,
telefoon 045-467780, toestel 540, of met de directeur van het Cultureel
Centrum Kerkrade, mevr. Drs. A.M. Schipper, toestel 536.
Belangstellenden voor deze functie kunnen tot en met 16 oktober 1989
hun sollicitatie schriftelijk richten aan Stichting Cultureel Centrum
Kerkrade t.a.v. mevr. Drs. A.M. Schipper, directeur, Europaplein 1,
6461 AJ Kerkrade. v%

Bejaardencentrum De Baenje
SITTARD
Het bejaardencentrum biedt huisvesting en verzorging aan 133
bewoners.
Er zijn circa 75 personeelsleden werkzaam (full- en part-time).
Binnenkort ontstaan in de instelling vakatures voor:

a. bejaardenverzorgende (m/v)
b. ziekenverzorgende (m/v)
c. invalkrachten

bejaarden-/ziekenverzorgenden (m/v)
Het diploma van bejaardenverzorgende respectievelijk
ziekenverzorgende is een vereiste.
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
Bejaardentehuizen.
Informatie kan ingewonnen worden bij mevr. M. Vervoort,
adjunct-directrice (tel. 04490-24240).
Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 14 dagen worden gericht aan de
directrice van bejaardencentrum De Baenje, Schuttestraat 2, 6131 JR
Sittard. v

__?"

Wekunnen jeniet elke opleiding
bieden, maarwe komen een heel eind.

>^B £_WÊ WË^&ztJËL -y\jß

«■Mn- *C
\wF ■ m

\\\m-ir^m^i /^m

Als je ambities op het aardse vlak Interesse? Haal dan de brochures bij
liggen, kom jemet ons een heel eind. Want postkantoor of bibliotheek.
m«et een opleiding van het Centrum Jekunt ooknaar het dichtstbijzijnde
Vakopleiding kun je in depraktijk goed Centrum Vakopleiding of Arbeidsbureau,

aan de slag. Ongeveer 85% van onze Dan helpen ze je daar snel verder.
«cursisten heeft binnen drie maanden na *»

zon opleiding een vaste baan gevonden. C-WTMJK^&iAKOPLEIDING
ARBEIDSBUREAU EN CENTRUM VAKOPLEIDING.

SAMEN GOED VOORWERK.

Wij zoeken op zeer korte termijn

Medewerker m/v
die volledig bekend is op het gebied
van montage van systeemplafonds en
systeemwanden.
Zonder ervaring en rijbewijs onnodig te
solliciteren.

Wij bieden goede sociale voorzieningen en
wij zijn aangesloten bij het Sociaal Fonds
voor de Bouwnijverheid.
Sollicitaties alleen na telefonische afspraak.

WAND- EN PLAFONDSTUDIO
PLAFONDBOUW
KERKRADE LANDGRAAF B.V.
Sperwerweg 28, Landgraaf
Tel. 045-320840 244480

Ten behoeve van een bejaardencentrum in het
zuiden van Limburg stellen wij de funktie vakant van
een

Activiteiten begeleider m/v
voor 20 uren per week

Functie-informatie:- Opstellen en uitvoeren van een
activiteiten-programma voor onze bewoners- Het bevorderen van de sociale contacten in huis

■ - Het zelfstandig organiseren, coördineren en
uitvoeren van recreatieve en bijzondere activiteiten
welke op wisselende uren en dagen plaatsvinden.

Functie-eisen:- Bezit diploma M.D.G.O. activiteitenbegeleiding of
gelijkwaardige opleiding- Ervaring met soortgelijke werkzaamheden strekt tot
aanbeveling

- Duidelijke motivatie om voor en met ouderen te
werken.

Salaris en arbeidsvoorwaarden conform C.A.O.
Bejaardenhuizen.

Schriftelijke sollicitaties dienen binnen 10 dagen te
worden gericht aan het bureau van dit blad onder nr.
HK 033, Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

244476
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Bremen Bouwadviezen Bij de groep BOUWKOSTEN-CONSULTING is er
Projectbegeleiding momenteel een vacature voor een

6elhS 6 BESTEKSCHRIJVER/CALCULATOR M/V
Telefoon 045-713939

Functie-eisen:
- MTS-HTS-bouwkunde, eventueel aangevuld met

cursussen op het gebied van bouwkundig
calculeren;

- ervaring met het maken van SRW- en STABU
bestekken;

- ervaring met het opstellen van elementen-,
bouwdeelbegrotingen en detailcalculaties;

- ervaring met bouwkundige computerprogramma's.

Bij de groep ONDERHOUDSMANAGEMENT is er
momenteel een vacature voor een

TECHNISCH BEHEERDER M/V
Bremen Bouwadviezen Functie-eisen:
Projectbegeleiding - MTS-HTS-bouwkunde;
te Heerlen (15 - ervaring met het planmatig bepalen van de
medewerkers) legt zich onderhoudstoestand van onroerend goed;
sinds meer dan 10 jaar - het coördineren van, in opdracht van derden, uit te
toe op het onafhankelijk voeren onderhoudswerkzaamheden en het toezicht
adviseren en begeleiden houden op deze werkzaamheden;
van bouwprojecten. - kennis van en belangstelling voor automatisering.
De dienstenpakketten
worden via twee Geboden wordt voor beide functies:
disciplinegroepen aan " de gelegenheid om een wezenlijke bijdrage te

een groot aantal klanten leveren tot de continuïteit en expansie van
aangeboden. adviesbureau Bremen;

- goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
- interne en externe opleidingen.

Belangstellenden voor genoemde functiesworden
verzocht binnen 14 dagen hun sollicitatiebrief te richten
aan: Adviesbureau Bremen

t.a.v. mevr. M. Kooien
|v|—\ i— v r—ï | y r-i PoStbUS 528
cru ° i c?v/l L cHv 6400 AM Heerlen A



benadert in zijn werk de stijl van deNeue Wil-
den, al zijn ze altijd ingehouden en beschaafd
van toon. Dit in tegenstelling tot de woeste, bij-
na demonische doeken dieDmitri Savin in Sit-
tard laat zien. De drieRussen zijn allen auto-
didakt en zijn daar behoorlijk trots op. „Wij
hebben ons niet laten bederven op de acade-
mies. Er is bij ons maar één soort kunst op de
academies, de socialistische," vertelt Kosjelo-
chov, in die opvatting niet helemaal gesteund
door Michail Timofejev, die - waarschijnlijk
gezien de uitstekende omstandigheden, waarin
hij in Rusland verkeert - minder ver gaat in
zijn woorden. Ondanks hun jeugd vertegen-
woordigen Savin en Timofejev een belangrijke
stroming in de Leningradse kunst, die al tien
jaar het artistieke leven van de stad beheerst.
Door Gorbatsjovs perestroika zijn ze nu ook in
staat derest van Europa te veroveren. „Zolang
we geld hebben blijven we in het Westen," ver-
telt Dmitri Savin, de meest stille van de drie;
„Maar als we terug moeten dan gaan we ook.
Onze artistieke opdracht ligt in Rusland."

Russische avantgarde. Tot en met 15 oktober,
open op zondag van 14.00 tot 18.00 uur.
Kunstcentrum De Melkfabriek, Agricola-
straat 73 Sittard.

jos frusch

waarin menselijke figuren, half opgelost in
ruimte en tijd, zich voortbewegen. Schemati-
sche afbeeldingen van kosmonauten, spionnen
en monsterachtige wezens in stedelijke decors,
waarin elementen uit de antieke beschavingen
worden verwerkt.

Het werk van Kosjelochov wekt niet zelden ir-
ritatie op door de emotionele spanning, het
woest gebruik van kleuren en de oerkracht,
waarmee het gemaakt schijnt te zijn: „Bij ons
in de Oeral zijn de mensen altijd sterk verbon-
den geweest met vuur en metaal," aldus de
kunstenaar, „de mensen hebben er handen
van smeden en van handarbeiders." Degene-
nen, die het werk van Kosjelochov gaan bekij-
ken, zullen begrijpen wat hij met déze woor-
den probeert te zeggen.

Kosjelochov is de eerste, eigentijdse Russische
conceptvalist. Hij studeerde biologie en medi-
cijnen in Leningrad, werkte als vrachtwagen-
chauffeur en verpleger in het Noorden van de
Sovjetunie, verdiende ook de kost als sjouwer,
lasser en belichtingstechnicus bij een zigeuner-
theater, voordat hij zich in het begin van de ja-
ren zeventig als beeldend kunstenaar ging ma-
nifesteren. Jarenlang werd zijn werk en dat
van zijn medebroeders niet geaccepteerd, al-
leen via illegale tentoonstellingen in de eigen
woningen probeerden de 'nieuwe kunstenaars'
hun werk grotere bekendheid te geven. De eer-
ste werken van Kosjelochov zijn accumulaties
van voorwerpen die hij op vuilnisbelten verza-
melde. Waarschijnlijk heeft hij daaraan zijn
eerste grote succes te danken. Toen hij in 1976
meedeed met een protesttentoonstelling op

Dmitri Savin en Michail Timofejev aanwezig

richtten het Verenigd Museum van Kunste-
naarsgroepen op, de eerste onafhankelijke ga-
lerie in Rusland, geleid door Timofejev. Hij

In 1977 formeerde 'de Joseph Beuys' van Rus-
land de groep Letopis (kroniek), waarover hij
zich sindsdien als een goeroe ontfermt. De
groep heeft vele navolgers, diezich aangetrok-
ken voelen tot de artistieke durf en vrijheid
van hun meester, die onder meer tot uitdruk-
king komt in heel expressieve en emotionele,
vaak manshoge doeken. „Kunst is een gok-
spel," is de opvatting van Kosjelochov, „dege-
ne die bang is fouten te maken, is bang om te
verliezen en zal nooit een echte kunstenaar
worden." Zijn onstuimige, tegenstrijdige we-
reld, waarin geen plaats is voor estethische
zelfgenoegzaamheid, creëert hij met de meest
uiteenlopende materialen: bekleding van oude
meubels, zeildoek en verf, die hij zonder te
verdunnen, direct uit de tube op het doek aan-
brengt. Hij is de schilder van het stadsleven,

De zwanezang
van

Rein Hummel

Russische avantgarde in Sittard

laurens schellen

Binnen de partij werd de zaak zo
hoog opgenomen dat een speciale
commissie van wijze heren werd in-
gesteld. Die moest onderzoeken of
Hummel buiten zijn boekje was ge-

tiesten)leven van alledag in hun
moederland.

gaan. Van die gelegenheid werd ge-
bruik gemaakt om ook maar met-
een het hardnekkige gerucht na te
trekken dat Hummel de Ster der
Toekomst, een socialistische har-
monie in Maastricht op illegale wij-
ze aan subsidie zou hebben gehol-
pen. De commissie kwam uiteinde-
lijk tot de bevinding dat Hummel
niets te verwijten viel. Hummel
dacht dat daarmee de kous af was.

„Maar dat bleek een misrekening.
Het gewestbestuur heeft me blijk-
baar nooit kunnen vergeven dat ik
over de onkostenvergoeding van
Pronk ben begonnen. Daar hebben
ze vermoedelijk andere rechtsop-
vattingen. Ze bleven maar zoeken
of ze me ergens op konden pakken.
Toen in het Limburgs Dagblad een
verhaal verscheen over de rijkdom
van Limburg was het zover. Daar
stond in dat de overheid naar aan-
leiding van een diepgaand onder-
zoek overwoog om de uitkeringen
uit het provinciefonds anders te ver-
delen. Rijke provincies wat meer,
arme wat minder. Om dat onder-
zoek was door alle grote Kamer-
fracties gevraagd. Ik was toevallig
woordvoerder namens de PvdA.
Het had net zo goed iemand anders
kunnen zijn. Het verhaal werd hier
helemaal verkeerd uitgelegd, naar
mijn overtuiging bewust. Ineens
was ik de man die op eigen houtje
had besloten om Limburg maar
eens een poot uit te draaien. Net
alsof je dat in je eentje kunt. Heel
Limburg viel over me heen, de
PvdA-statenfractie voorop. Ik werd
aan de schandpaal genageld."

Volgens Hummel was dat voor hem
het begin van het einde. „Toen ben
ik gaan beseffen dat ze me wel eens
pootje konden lichten. Dat is ook
gebeurd, maar zelfs toen liet het ge-
westbestuur me niet met rust. Die
kritiek op mijn voorkeurscampag-
ne- ongelooflijk. Zeker als je be-
kijkt door hoeveel plaatselijke af-
delingen die campagne werd ge-
steund. Het is traditie binnen de
PvdA om voorkeursactie te voeren.
Mensen met gevoel voor humor
vonden het kostelijk dat ik stickers
op officiële PvdA-affiches liet plak-
ken. Ik vraag me af waar het ge-
westbestuur zich drukover heeft ge-
maakt. Een stem op mij, was een
stem op de PvdA. Daar zouden ze
blij mee moeten zijn."

Ondanks alles zegt Hummel niet
rancuneus te zijn. Dat is het gewest-
bestuur niet waard, vindt hij. „Hun
basis, hun fundament van denken,
is ondeugdelijk. Maar het zelfreini-
gend vermogen van de PvdA is
groot. Een gewestbestuur van dit
kaliber zal niet lang aanblijven."
Hoezo niet rancuneus?

En dat hij de Tweede Kamer vaar-
wel heeft moeten zeggen, dat doet
pijn maar het kan de beste gebeu-
ren. „Ik heb het al die jaren met
plezier gedaan, maar het is en blijft
een geleend ambt." Denkt hij nog
aan een terugkeer? „Zolang dit ge-
westbestuur blijft zitten, peins ik er
niet over."

Moet hij de hand misschien ook niet
in eigen boezem steken? „Mijn eni-
ge fout is dat ik geloof in het recht.
Dat is kennelijk naïef."

Hummel heeft inmiddels werk ge-
vonden als belastingdeskundige.

frank seuntjens

"i haar tijdelijke, want nog al-
f'jd tot sloop gedoemde bastion
ln de monumentale Melkfabriek

de Agricolastraat zorgt de
Stichting Kunstkon-

akt deze week voor een opmer-
kel'jke Limburgse primeur. Op
|"tnodiging van bestuursvoorzit-
er Jos Clevers c.s. is een drietal

Prominente avant-garde kunste-
J^ars uit Rusland te gast om er
le werken en vooral te expose-
*.en. Tot voor kort volstrekt on-
Ipnkbaar, maar kennelijk opent

glasnost ook het ij-
eren kunstgordijn.

Vooral voor Kosjelochov moet
de trip van in totaal zon zeven
maanden naar het Westen met
de kracht van een aardschok
zijn aangekomen. Nog maar en-
kele jaren geleden immers wer-
den zijn non-conformistische

dam, Sittard en binnenkort het
Franse Lyon.

kunstwerken ('concepten') van
vuilnis- en ander materiaal ver-
boden, dan wel door de militsija
van Leningrad verwijderd. En
nukan en maj* hij zijn werk vrij
elijk en ongecensureerd tonen
in achtereenvolgens Amster-

Zijn kritische onafhankelijkheid
is het hoogste goed. Rijst de
vraag natuurlijk hoe het drietal
zich op hun maandenlange toer-
nee door het voor Russische be-
grippen peperdure Westen in le-
ven moeten houden. Ter indica-
tie: voor de hele trip heeft ieder
welgeteld driehonderd dollar op
zak. „Ik weet het, veel is het
niet. Ach, we leven hier zo
goedkoop mogelijk," zegt Boris
bijna verontschuldigend. Plots
veert hij op: „Beloof me, schil-
der me alsjeblieft niet af als een
clochard, want dat ben ik niet en
zo voel ik me ook absoluut
niet."

Jos Clevers legt vervolgens uit
dat zowel zijn eigen Kunstkon-
takt als het in Amsterdam ge-
vestigde Cultureel Buro Rus-
land (CIRC) de reis- en verblijf-
kosten van zijn Russische colle-
ga's voor hun rekening nemen.

"e drie komen ze uit Lenin-
de amper 20-jarige Mi-

I aJI Timofejev, de al even
Jeügdige Dmitri Savin en hun

centrieke leermeester Boris
Kosjelochov (47),

? le in eigen land geldt als de
"e'd van post-modern Lenin-
grad en de goeroe van de Russi-
che avantgarde schilderkunst..n kunsttermen gesproken, zou
jf ze de Cobra of Neue Wilden
,ar* Rusland kunnen noemen:

Un _. vanaf zondag in de Melk-
abriek geëxposeerde - uiterst
"Pressieve, venijnige en emo-
l°nele werk provoceert en
chreeuwt in vaak schrille klev-en om aandacht.

Luisterend naar de ervaringen
van hun Sittardse collega Jos
Clevers, zijn Boris en Michajl
het erover eens dat het kunste-
naarsleven van alledag in Ne-
derland en Rusland op de keper
beschouwd weinig verschilt. Net
als zovele beeldende artiesten
hier, heeft Michail ondanks zijn
jeugdige leeftijd inmiddels al
zon zestien ateliers in Lenin-
grad versleten. Boris: „In wezen
verschilt de situatie tussen Jos
en ons niet zo erg veel. Kenne-
lijk net als hier in Sittard, is het
ook in Leningrad, met zijn vijf
miljoen inwoners, nog steeds
niet of nauwelijks mogelijk op
kunstgebied te experimenteren
of iets op poten te zetten. En
ook ik leef financieel van dag tot
dag, een subsidieregeling is er
voor mij niet. Als avantgarde
kunstenaar produceer je geen
werk voor de verkoop maar
puur vanuit je gevoel. Overdag
werk ik in een fabriek, waar ze
onder meer verwarmingen ma-
ken. De arbeidsplicht, hè. Maar
voor een kunstenaar is het be-
langrijkste verschil op dit mo-
ment misschien wel de kostprijs
van de verfmaterialen. Die zijn
in Rusland stukken goedkoper
dan hier."

Rein Hummel zegt het met gevoel
voor dramatiek: „Ik ben het slacht-
offer geworden van grenzeloze on-
barmhartigheid, van laster, leu-
gens, bedrog, achterklap en geeste-
lijketerreur. Er is mij dus nogal wat
overkomen. Daarom ben ik blij dat
het voorbij is."

Sinds een paar weken is Hummel
Tweede Kamerlid af. Weer gewoon
een particuliere meneer, zoals hij
zelf zegt. Afgeschoten door zijn
eigen PvdA-gewest dat Hummel op
een onverkiesbare plaats op de
Limburgse lijst zette. Een voor-
keurscampagne op de valreep haal-
de niets uit. Hummel bleef steken
op 7347 stemmen, terwijl hij er voor
een Kamerzetel bijna vier keer zo-
veel nodig had. Den Haag adieu...

Voor wie het nog niet weet: Hum-
mel stelt voor zijn politieke onder-
gang het gewestbestuur van de
PvdA verantwoordelijk. „Een klein
kliekje dat het vertellen van hele en
halve onwaarheden tot een kunst
heeft verheven." Kwade genius is
volgens Hummel vooral voorzitter
Arie Kuijper. Als je Hummel mag
geloven heeft Kuijper niets nagela-
ten om hem op een zijspoor te ran-
geren. Kuijper zou zelfs een aanbod
van het PvdA-gewest Zuid-Holland
om Jan Pronk - bij de vorige verkie-
zingen via het district Limburg in de
Tweede Kamer gekozen - op de
lijst te zetten, hebben afgeslagen.
„Dat kwam Kuijper niet goed uit.
Als hij voor Pronk geen plaats meer
hoefde in te ruimen op de Limburg-
se lijst, zou het een stuk moeilijker
zijn geweest om mij op een onver-
kiesbare plek te zetten."

Het PvdA-gewest Zuid-Holland
ontkent overigens in alle toonaar-
den ooit een dergelijk aanbod te
hebben gedaan. Maar Hummel
blijft bij zijn beschuldiging. „Neem
nu maar van mij aan dat het klopt
als een zwerende vinger. Anders
moeten ze me maar voor de rechter
slepen. Ik breng wel een paar getui-
gen mee..."

De naam Pronk is gevallen. Met
deze ex-minister en huidig Kamer-
lid begon voor Hummel de ellende.
Pronk kwam in opspraak nadat uit-
lekte dat hij een reiskostenvergoe-
ding kreeg die was gebaseerd op de
afstand Maastricht-Den Haag, ter-
wijl hij in werkelijkheid in Scheve-
ningen woont. Tot zijn grote ver-
ontwaardiging werd Hummel er van
verdacht dat aan de pers te hebben
verteld. Hummel houdt tot op de
dagvan vandaagvol dat hij onschul-
dig is. „Echt, ik ben het niet ge-
weest. Wel heb ik de reiskostenver-
goeding van Pronk binnen de
PvdA-fractie aan de kaak gesteld.
Ik vond dat dat moest. De PvdA
heeft immers grote pretenties op
het gebied van politieke zuiverheid.
ledereen was het met me eens dat
wat Pronk deed, eigenlijk niet kon.
Maar formeel stond hij kennelijk in
zijn recht. Persoonlijk ben en blijf
ik van mening dat het naar strek-
king niet in orde is. Formeel juist,
vind ik wat mager. Wat Pronk privé
uitvoert interesseert me niet, wel
wat hij met gemeenschapsgelden
doet. Maar nogmaals, ik heb de
pers niet ingelicht. Dat zweer ik."

tijd aanleiding om optimistisch
te zijn. Goed, onder Gorbatsjov
zijn inmiddels een hoop zaken
ten goede veranderd. In theorie
kunnen er nu dan ook dingen
die vroeger absoluut niet kon-
den. Maar hoe lang zal dat zo
blijven. Bovendien, alles zal
ook afhangen van zijn opvol-
gers. En juist daar hebben we in
Rusland zeer uiteenlopende er-
varingen mee. Je kunt er geen
peil op trekken, het gaat op en
neer. Stalin bijvoorbeeld was
heel slecht, terwijl het de burger
onder Brezjnjev best goed ging.
Alleen God weet hoe het in
Rusland zal aflopen."

Michajl en Dmitri luisteren on-
dertussen bedachtzaam en met
eerbied en ontzag naar hun
'meester. Tijdens de spaarza-
me momenten dat Dmitri uiterst
omzichtig zijn mening prijsgeeft
over de huidige situatie in zijn
land, blijkt de generatiekloof in
hun taxatie en opvatting onmid-
dellijk. De talentvolle, optimis-
tisch ogende Dmitri, die eruit
ziet als een goed gesoigneerde
eerstejaars HEAO-er, noemt
zichzelf 'museumdirecteur' en
geeft er duidelijk blijk van niet
al te veel reden tot klagen te
hebben. Druk gebarend: „Ik sta
aan het hoofd van een galerie in
Leningrad en heb de beschik-
king over zeven studio-ateliers.

Met politiek houd ik me op dit
moment liever niet bezig. Daar
ben ik niet voor naar Nederland
gekomen. Wél om te werken en
te exposeren."

„Hier in Sittard kunnen ze loge-
ren in de woning van een van
onze bestuursleden, die zelf met
vakantie is. Ze hoeven feitelijk
dus weinig"tot niets zelf te beta-
len. Ja, voor onze stichting (die
niet wordt gesubsidieerd, red.)
is het mede om die reden ook
verreweg de duurste manifesta-
tie tot nog toe." Overigens staat
het voor de ideeënrijke Sittar-
denaar vast dat zijn kunste-
naarscollectief - zodra de finan-
ciën het toelaten - een tegenbe-
zoek zal brengen aan Lenin-
grad.

en gesprek met het Leningrad-e trio in een van de spaarzaam
erlichte vertrekken van de his-
orische fabriek levert op voor-
"and al meer dan voldoende
Praatstof. De 'kunst' in het alge-
?een natuurlijk, maar meer nog

e nauwelijks bij te houden ac-
uele ontwikkelingen en het (ar-

Boris' vertrouwen in de toe-
komst blijkt lang niet zo onwrik-
baar te zijn als mocht worden
verondersteld. En al even op-
merkelijk is het dat zijn beide
jeugdigevolgelingen Michail en
vooral Dmitri over de gerucht-
makende politieke omwentelin-
gen in hun land weinig tot niets
kwijt willen of volstaan met vol-
strekt neutrale volzinnen. Boris
echter neemt geen blad voor de
mond en legt uit wat hij bedoelt
wanneer hij zegt 'niet optimis-
tisch te zijn. „In Leningrad le-
ven we nog steeds van dag tot
dag. Wat jevandaag hebt en
denkt voorgoed te kunnen hou-
den, kan morgen al weer ver-
dwenen zijn. En dat geldt al he-
lemaal als je een avantgardis-
tisch kunstenaar bent met eigen
onconventionele ideeën. Dan
ben je trouwens van nature
meestal al pessimistisch. Want
het leven zelf geeft lang niet al-

Zijn belabberde financiële si-
tuatie laat Boris echter ogen-
schijnlijk koud. Hij maakt de in-
druk van mening te zijn dat dat
nu eenmaal het lot is van een
kunstenaar die zijn nek durft uit
te steken en die dus pertinent
weigert de commercieel aan-
trekkelijke 'pierrot met traan'
in massaproduktie te nemen.
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# Rein Hummel: 'Ik ben het slachtoffer geworden van grenzeloze
onbarmhartigheid. Foto: KUIT

" Boris Kosjelochov, Michajl Timofejev en Dmitri Savin in Sittard. Foto: ROOZEN

De eerste Russische
conceptvalist

straat, lukte het hem als enige zijn werk ten-
toon te stellen; geen enkele politie-agent kwam
op het idee het vreemde object voor kunst aan
te zien en te verwijderen.

Boris Kosjelochov is één van de belangrijkste
vertegenwoordigers van de beweging van de
'nieuwe kunstenaars', de pioniers van de sov-
jet-avantgarde,die in hun werk boven alles be-
lang hechten aan de intuïtieve en absurdisti-
sche fantasie. 'De excentrieke held van post-
modern Leningrad', zoals hij veelal wordt be-
stempeld, is een kleurrijk personage, en dat in
alle opzichten: met zijn ruige baard en lange
manen doet hij denkenaan een overjarige hip-
pie, die kost watkost wil bewijzen 'anders dan
anderen' te zijn.



ZOUbedrijven heerlen j
i
*De ZOL-bedrijven vormen metruim 3.000 I

één van de drie werkeen- I
\heden van het Werkvoorzieningschap |
iOostelijk Zuid-Limburg.

\De ZOL-bedrijven zijn een moderne op I
TcTjmmerciële leest geschoeideonder-
tneming. j
|
tßii de bedrijfsvoering worden op sociaal ijenfinancieel-economisch verantwoorde I
"wijze eigentijdsebedrijfsmatigetech- l
\niekenen methoden toegepast.

\Dehoofdaktiviteiten van deZOL-
-bedrijven omvatten een grote diversiteit
'dieals volgtonderscheiden kan worden:i» het leveren van industriëleprodukten,

"" hetuitvoeren van cultuur- en civiel-
technische werkzaamheden, |

" hetkweken van planten, \
" hetexploiteren van eentuincentrum,

" hetuitvoeren van schoonmaak-en
onderhoudswerkzaamheden,

" het leveren van grafischeen admini-
stratievediensten,en

" hetdetacheren van personeelbij
andereorganisaties.

I

I

1
I

-
I

♦ i

Wij zoeken op kortetermijn kontakt metkandidaten voor de
funktie van

GROEPSLEIDER
BEDRIJFSBOEKHOUDING M/V
ten behoevevan deafdeling Bedrijfsadministratie van de
Financieel-EconomischeDienst. Deafdeling Bedrijfs-
administratieheefttottaak hetverzamelen, kontroleren en
registreren van demet hetbeheeren de produktie samen-
hangende gegevens.
Daarnaast iszij belastmet detoepassing van voorgeschreven
administratieve procedures en het geven van bedrijfs-
economische adviezen.
De tebenoemen functionaris zal onderverantwoordelijkheid
van dechef bedrijfsadministratiebelastworden met hetbij-
houdenvan diverse sub-administraties op het gebied van
produktie-, voorraad- en omzetgegevens.

De werkzaamheden zullen hoofdzakelijkbestaan uit:- hetleidinggeven aan drienaaste medewerkers ten aanzien
van juisteentijdige verwerking van degegevens;- hetcontroleren vanoutput uit deverschillende sub-
administratiesen het boekhoudkundigverwerken daarvan;

- hetanalyseren van verschillen, voortvloeiend uitvoorraad-
controles, hetrapporteren hieroveren het(laten) uitvoeren
van correctieboekingen;- hetuitvoeren van verbandscontroles tussen de diverse sub-
administraties, deboekhouding en dooranderen verstrekte
gegevens.

Voor defunktie wordt vereist:- bezit van het diploma Moderne Bedrijfsadministratie
danwei MEAO-diplomabedrijfsadministratieve richting;- Analytisch vermogen;- Leidinggevende capaciteiten;

- Enkele jarenervaring in een soortgelijke funktie strekttot
aanbeveling.

Een psychologisch en medisch onderzoekmaken deel uit van
deselektieprocedure.
De bij deoverheid gebruikelijkerechtspositieregelingen zijn
van toepassing.

Aan dezefunktie is, afhankelijk van opleiding, ervaring en
funktievervulling een salarisverbonden tot maximaal
fl. 3.641,— bruto per maand.

Sollicitaties- ondervermelding van vacaturenummer
FED/892 in de linkerbovenhoek van deenveloppe - binnen 14
dagen terichten aan hetHoofd van deDienst Personeel en
Organisatie van deZOL-Bedrijven, Postbus 330 te
6400 AH Heerlen.

■ammmmmmmmmmmnmmmmm^Êf^^Jfm^^^mm^^^mmmm

AutobedrijfVan Haaren HeerlenBV is een werkmaatschappij van deABEC Beheer BV Bedrijvengroep.
Onze organisatie is gespecialiseerd in het exploiteren en begeleiden van topmerk dealer gebonden
garagebedrijven,technische handelsbedrijvenen«een leasemaatschappij. Door het sterk gedecentraliseerd
gevoerde beleid heeft elk van de aangeslotenbedrijven zijn eigen profiel en imago en profileert zich dan
ook als de lokale handelspartner, zowel voor de bedrijfs- als particuliere markten.

»
Van Haaren Heerlen BV, Ford dealer, occasionspecialist en tevens regionaal

;bedrijfswagen-centrum voor Heerlen en omstreken zoekt een

iERVAREN WERKPLAATSRECEPTIONIST <m/v,
«(leeftijd 25-38 jaar).

JBij ons is een werkplaatsreceptionist(e) een In eerste instantie denken wij aan iemand met
«belangrijke man/vrouw. bijvoorbeeld MTS-Autotechniek, een TKF-

!*Logisch: hij/zij is de schakel tussen kliënt en en/of KMBO-opleiding, IVA-Apeldoorn-op-
werkplaats. Beslist geen "doorgeefluik" maar leiding.

"iemand met eigen, vrij zware verantwoordelijk- Een pure praktijkman/vrouw kan echter ook
jheid. Hij/zij moet voldoende tact, geduld, solliciteren. Vanzelfsprekend hebben wij de
' mensenkennis en een goed humeur hebben om juiste man/vrouw op deze plaats heel wat te

te kunnen fungeren als kontaktpersoon tussen bieden: een uitstekend salaris en idem secun-
Iklant en onze technische medewerkers. Hij/zij dairearbeidsvoorwaarden. Plus duidelijkepro-
: moet inzicht hebben om het wat, wanneer en motiemogelijkheden.
*hoelang te kunnen plannen.
jEn naast dat technische inzicht heeft hij/zij ook: i administratieve kwaliteiten. Hij/zij stelt reke-

i l ningen op en regelt onze afdeling autoverhuur.
jEnige ervaring met computers is eenpluspunt.
I
lU kunt binnen 10 dagen uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van C.V, richten aan de heer

I' L.J.C. Louvet.
Indien u vooraf nadere informatie wenst kunt u telefonisch kontakt met hem opnemen.

X_y_HKoÊw i_\ «/. 1" J H ti'jliß'a kmW W^^ /tt jj
W^_WW/êj^ê^mm\ kW lik ■ I 1 f 1.1 m ï, lIMHiI «1 H L ■■ 1 kmW T r" m* SM
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" HOOFDDEALER ENOCCASIONSPECIALIST VOOR HEERLEN EN OMSTREKEN. SCHANDELERBOORD 25.6415AA HEERLEN. 045-721152.
f

WffDE LIMBURGSE^
PERSONEELS IJFCIDS

tempo-team
uitzendbureau

TECHNIEK
CV-technicus m/v
opMT«S-niveau met M.IT.-dlploma. Het werk
bestaat uit het berekenenvan warmte-
verliezen, tekenwerk en werkvoorbereiding.
Deze interessante baan biedt uitstekende
perspectieven.
Voor informatie:
04490 - 1 73 «80, Ton Peters
«Sittard, Rosmolenstraat 4

INDUSTRIE
Grondwerker m/v
diebereid is 'in weer en wind' te werken.
Het gaat hier om een goed betaalde baan voor
langere periode.
Voor informatie:
04490 -142 22, Karin Poelman of
Jacqueline Smeets
■Sittard, Rosmol<9n«traat 4
Corvee-medewerkers m/v
dietechnisch inzicht hebben en zelfstandig
kunnen werken. Het gaat hier om een full-time
baan in dagdienst. Leeftijd: vanaf 24 jaar.
Voorinformatie:
0-1490 - 14222, Karin Poelman of
Jacqueline Smeets
«Sittard, Rosmolenstraat 4

Produktie-medewerkers m/v
die gemotiveerd zijn en In 2-ploegendienst op
diverse afdelingen van een automobielfabriek
in Bom aan de slag willen. Het gaat om
afwisselend werk met een goed salaris, 8%
vakantiegeld en doorbetaaldeverlofdagen.
Voor informatie:
0-4-490 " 14222, Mariëlle Schutgens of
Ramona Dorscheidt
Sittard, Rosmolenstraat 4

Studenten m/v
die zin en tijd hebben om iets bij te verdienen.
Wij bieden u een leuke baan bij een
produktiebedrijf in Roermond. Het werk
geschiedt in ploegendiensten, vervoer is
geregeld en deverdiensten zijn goed. Ook als
u geen student bent, maar toch part-time
beschikbaar, kunt u reageren. Leeftijds-
indicatie: 18-65 jaar.
Voor informatie:
04490 -142 22, Ramona Dorscheidt
Sittard, Rosmolenstraat 4

KANTOOR
Administratief medewerker m/v
voor een assurantie-kantoor in Landgraaf.
De functie bestaat uit allevoorkomende
kantoorwerkzaamheden, waarbij kennis van
assurantiën noodzakelijk is. Ervaring in deze
branche is dan ookvereist. De werktijden
worden in overleg bepaald. De kandidaten zijn
langere tijd toschlkbaar.
Voor informatie:
045 - 71 .83 32, Marie-Ceciie Willems
Heerlen, Op de Nobel 1

Secretaresse m/v
voor een bedrijf in de omgeving van Kerkrade.
U wordt secretaresse van de Operations
Manager. U hebt ervaring op het niveau van
directie-secretaresseen beheerst deEngelse
taal, zowel in woord en geschrift, tot in de
puntjes. Een belangrijk onderdeelvan uw taak
zal het notuleren en zelfstandig uitwerken van
vergaderingenzijn. Deze «dynamische, full-time
functie biedt bij geblekengeschiktheid
toekomstperspectief.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Marie-Cecile Willems
Heerlen, Op de Nobel 1

Motieven om VOOr een Hoofd Boekhouding (m/v) secundaire arbeidsvoorwaarden Gevraagd wordt:
tnoknmnt hii Rnwi f- ki-ren " eOO Pretti9e werksfeer. - ruime ervaring met houtbewerkingsmacbmestoeKOmsi Dij HOWI ieKiezen. Zijn of haar taak bestaat uit de totalefinanciële Ref:H.R.D. - leeftijd: 25 -30 jaar.

t en administratieve afhandeling van een geheel Vestigingsplaats: Swalmen
i Rowi Parket Fabrieken b.v. nieuw produktietwdrijf in deregio Roermond. Manager Houtbewerking en Patronen Indiensttreding: z.s.m.
] te Swalmen is een onderdeel van Gevraagd wordt: Afdeling Ref: A.P.R.

* hetRowi concern zii vetvaardiat "een opleiding op SPD len II nivo
1 „niak- avrUi^oJonaAohtlnortnrtio - ruime ervaring metcomputerverwerkings- Vooreen nieuwe Afdeling Houtbewerking, Chef Technische Dienst & Elektro
* umeKe, exclusieve parKeivioeren aie systemen waar inlegpatronen voor export-parketvloeren
} geëxporteerd worden over de _ pj0njerSgeest worden vervaardigd, zoeken wij een manager Voorons geheel nieuw opte zetten produktie-

* gehele wereld. Door een Sterke . goede leidinggevende capaciteiten diein de toekomst leiding gaat geven aan 10 bedrijf zoeken wij opkorte termijn een Chef
groeivan de aktiviteiten ontstaan op - leeftijd maximaal 37 jaar. medewerkers die deels handwerk, deels TechnischeDienst. Zijn taak bestaat uit het

I kortp tprmiin de volaende vakatures- Geboden wordt: machinewerk zullen leveren. meeopbouwen van het nieuwe machinepark,, n<v, 1<7ic..,..;.,uc wy<7 -w .
zelfstandige, interessante funktie in de Gevraagd wordt: het verzorgen van de aansluitingen en het

onafhankelijk funktionerende produktie-unit - ruime ervaring met houtbewerking en in de verder opzetten van de TD dienst.
- een goede honorering en secundaire precisie sfeer Geboden wordt:

arbeidsvoorwaarden - opleiding opMTS-nivo - een interessante funktie waar u deel uitmaakt
- een prettige, collegiale werksfeer. - eni«ge jaren ervaring in een leidinggevende van een klein produktie-team en mee kunt
Standplaats: regio Roermond funktie in de houtbewerkings-branche bouwen aan de groeivan deze nieuwe,
Ref: A.D.F. - leeftijd maximaal 35 jaar interessante unit

Geboden wordt: - een uitstekende honorering en een prettige,
Hoofd Research en Development - een royale prestatie-vergoeding boven het collegialewerksfeer

reeds interessante basissalaris Gevraagd wordt: .
In verband met verdere produktontwikkeling en - goede toekomstmogelijkheden - all round ervaring met preventieve
innovatie, zoeken wij een Hoofd Afdeling - een uitdagende, nieuwe funktie onderhoudsschema's
Research en Development voor de fabriek te Vestigingsplaats: Swalmen - initiatiefrijk, hulpvaardigpersoon
Swalmen. Naast produkt-kwaliteitskontroles Indiensttreding: z.s.m. - leeftijd: 28 - 40 jaar
dienenverdere onderzoeken en ontwik- Ref: M.H.R. Vestigingsplaats: regio Roermond
kelingen te worden verricht op het gebiedvan Indiensttreding: z.s.m.
lak, lijm, hout, vezelplaten, kunststof, Assistent Produktieleider Ref: T.D.F,
plastics e.d.
Gevraagd wordt: Op onze Afdeling Machinale Houtbewerking Indien u wilt reageren opéén van boven-- opleiding op HTS-nivo bieden wij plaats aan een assistent staandefunkties, verzoeken wij u uw

I-ervaring met houttoepassingsmogelijkheden produktieleider. De assistent geeft leiding aan uitgebreide persoonlijke gegevens onder
is een pré een ploeg van ca. 15 medewerkers en werkt vermelding van de Ref .code. te zenden aan:- leeftijd ca. 35 jaar in 2 ploegen diensten.

Geboden wordt: Geboden wordt: Rowi Stil Parket Holding b.v.- een enerverende funktie waarbij het verder - uitstekende doorgroeimogelijkhedenbinnen Afdeling Personeelszaken
uitbouwen van deze nog jonge afdeling een het concern Ref. code ...
belangrijke rol speelt - een nieuwe, uitdagende funktie Constructieweg 1

- een passende honorering en goede - een goede honorering en prettige werksfeer. 3433 NM NIEUWEGEIN

f

m De werktuigbouwkundigIngenieurmetvisie wordt doorCoxGeelen BV
HHBH uitgedaagd nieuwe produkten in goede banen te leiden.

Van plaat tot produkt

g^[ W\_w CoxGeelen BV in Eijsden is een over een goed-gevulde orderporte-
plaatverwerkende industrie met feuille.
een produktassortiment dat op het ,_. . . ...m .". ... .. . K , Ruimte voor nieuwe produkten— 0 gebied van ventilatie en rookgasaf- r

Qvoer toonaangevend is. Door de gewijzigde organisatie-
struktuur - ook als gevolg van alert

Het strakke, moderne beleid reageren op signalen uit de markt -

O-gericht op expansie - wordt mede is op de afdeling Produktontwikke-
gedragen door ca. 180 vakkundige ling, Bedrijfsautomatisering en -
medewerkers. CoxGeelen BV is mechanisatie ruimte geschapen
financieel zeer gezond en beschikt voor een

HOOFD PRODUKTONTWIKKELING,
CL BEDRIJFSAUTOMATISERING en
m -MECHANISATIE M/V

*^^^ Uitgebreid takenpakket met veel Bovendien zijn goede kontaktuele
mm**^ verantwoordelijkheden eigenschappen en aantoonbare

m. M n„ -■ <i ♦" -~-.-:~ -ï.-~.\,* leidinggevende kwaliteiten noodza-M*J_______W De nieuwe funktionans is direkt . .... a.a _..... __ __
mèmwm*w keiijk. Leeftijd tussen 28 en 35verantwoording schuldig aan de . ' '>Wg| Technisch Direkteur en geeft 'leiding aan een team van 8 mede- Durft u de uitdaging aan?

Heeft u interesse in de funktie van
.^f^f^_ Tot het uitgebreide takenpakket Hoofd Produktontwikkeling, Be-
.^^^^^ behoort 0.a.: drijfsautomatisering en-Mechani-

- ontwikkelen van nieuwe produk- satie en u denkt te voldoen aan de
___^**^t ten gestelde eisen, nodigt CoxGeelen

- opstarten van nul-series BV u graag uit uw schriftelijke
- bepalen van produktieschema's sollicitatie binnen 14 dagen in te
- adviseren tav. bedrijfsmechani- zenden.

satie e" "investeringen Uw reaktje rjchten a&
_

- upgrading bestaande produkten CoxGeelen BVmm^ - invoeren kwaliteitsborgings- Postbus 6, 6245 ZG EIJSDEN,
systemen tav de heer N c M Span Djrek.

«IlJhHi 0m de zware, maar boeiende teur Financiën en Personeelsza-
funktie goed te kunnen vervullen is ken.

Zeenvoltooide opleiding aan een Een psychologische keuring kanTechnische Hogeschool afdeling dee| ujt maken van de se,ekti rO.
Werktuigbouw, gekombineerd met eedureervaring in een vergelijkbare
funktie vereist.

Ie CoxGeelenbv
Emmastraat 92 Telefoon (04409) 1950*
Eijsden Telefax (04409)1987

I -^■H Postbus 6
6245 ZG Eijsden

r— ' ' _____^ -"

Randstad heeft «JÉ^volop werk JaLf)
Typist m/v Machinebediende m/v
U bent per dirert beschikbaar en heeft ervaring op een elektra- Voor de vukaniseerafdeling bij een rubberverwerkend bedrijf 'nnische schrijfmachine. Uw typesnelheid is minimaal 180 aanslagen Kerkrade. Het werk vindt plaats in 3-ploegendienst en gaatlan«3*
perminuut. Ukrijgt typewerkvan verschillehde afdelingen, zowel tijd duren. «
facturen en staten als brieven. Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15,
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-25 91 91, H«2erlen, Akerstraat 26.
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Oproepkrachten m/v
AanpakkerS m/V ukunt bij diverse bedrijven in Brunssum aan deslag. De dagene 11

Wilt uvoor korte of langetijd aan de slag en beschikt u over een tijden die u beschikbaar bent, kunt u aan ons doorgeven. H*1

goede arbeidsmotivatie, kom dan uw mogelijkheden met ons betreft vooral inpakwerk.
bespreken. Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15, Brunssum, Rumpenerstraat 79.
Heerlen, Akerstraat 26.

c . . Serveerster m/v
SerVeerSterS/KelnerS m/V _ bentra . 20jaar en wilt in een lunchroom werken. De tijden #
U heeft enige ervaring als serveerster/kelner en bent bereid om alleen overdag en minimaal 20 uur per week. Enige ervaring *
overdag, 's avonds en/of in de weekenden te werken. beslist noodzakelijk. De opdracht is voor lange tijd.
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00, Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Heerlen, Akerstraat 26. Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Koks m/v Pijpfitters m/v
Indien u zelfstandig kunt werken en over goede werkervaring Vooreen project in Geleen. Hetwerk gaatlange tijd duren. U diell
beschikt, dankunt umeteen aan deslag ineen caféof ineen hotel over enige werkervaring te beschikken.
in Heerlen. Het betreft zowel part-time werk als full-time werk. Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15,
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00, Heerlen, Akerstraat 26.
Heerlen, Akerstraat 26. , Algemeen technischMedewerker algemene dienst m/v medewerker m/vVooreen gezondheidszorginstelling in Heerlen. U bent per dirert «cïïciivci iii/v

beschikbaar en kunt full-time werken. voor een bedrijf .n Hoensbroek. U heeft kennis van elektro
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00, elektronica, bent goed gemotiveerd enweet van aanpakken, h*

Heerlen Akerstraat 26. werk bestaat uit reparatie/onderhoud en schoonmaak v*
huishoudelijke apparatuur. Het betreft part-time werk voor e&

VerkOperS m/V Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
Bij een aantal slagerijen in Heerlen. U bent nietouder dan 21 jaar. Heerlen, Akerstraat 26.
Het betreft part-time banen.
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00, Offsetdrukker m/VHeerlen, Akerstraat 26. , . __4Voor een opdrachtgever in Landgraaf. U bent goed gemotivtje'.
"irnnnnmakprii m/V en bereid 'n een team met jonge mensen te werken. U heeft BI
■JtilUOlllilflMSiS 111/Vvoorkeur een afgeronde opleiding en/of ervaring als off*6
Voor verschillende projecten in Heerlen, Landgraaf en Brunssum. drukker. Het werk is voor lange tijd.
Hetwerk betreftenkele uren perdag, 's ochtendsen/of 's avonds. Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
De salarissen zijn volgens de schoonmaak-CAO. Heerlen, Akerstraat 26.
Informatie bij Marleen A«dcermans, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26 Onderhoudsmonteurs m/v
Rarl^oonor m/v voor diverse opdrachtgevers in Heerlen en omgeving. U be'V
Ddllveeptfl 111/Vbereid in pl«jegente werken enheefteen MTS Wtb/E-opleiding0
voor een café in Heerlen. U bent een ervaren barkeeper en in de een aantal jaren' werkervaring. Het betreft onderhoud aa
avonduren beschikbaar. machines. De opdrachten gaan lange tijd duren.
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00, Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26. Heerlen, Akerstraat 26.

Vrachtwagenchauffeur m/v Ziekenverzorgenden m/v
Voor «aen tedrijf in Nuth. U dient in hetbezit te zijn van een chauf- «j kunt zowel lange tijd aan de slag als op oproepbasis.
feursdiploma. U zult zowel in Duitsland, België als Nederland overleggen samen met u welke diensten u kunt werken. Ee
ingezet worden. Er zal echter niet in het buitenland overnacht diploma ziekenverzorgende is vereist.
worden. Beschikt u over relevante werkervaring in deze richting, informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-25 91 91,
n«2em dan contact met ons op. Brunssum, Rumpenerstraat 79.
Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

ir randstad uitzendbureau

Zaterdag 30 september 1989 "28'Mnburgs Dagblad
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CASINO LANDGRAAF BESTAAT 1 JAAR EN VIERT FEEST
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Auto spel-aktie - Terugblik 1 jaar Casino Akties voor het komende jaar
Trekking zondag 1 oktober Afwisselende optredens van nationale en ★ Vanwege het grote succes weer iedere
Aanvang 21.00 uur internationale artiesten woensdagavond
De trekkingen worden verricht door zoals: niilinairp aunnri
'n spelersgroep van Roda J.C. * Gloria Gaynor CUlinailß aVORO

★ Dernis Roussos * ledere donderdag optredens van nationale
Voorrondes 2-3-4 oktober * George McGray en internationale
Aanvang 20.00 uur * Bernd Cluver ARTIESTEN

★ Andreas Martin
Achtste finaledagen ★ Lee Towers * Diverse verrassende nog te verwachten
9-10-11 oktober * Gerard Joling AKTIES
Aanvang 20.00 uur ★ Anita Meyer *

FINALE-DAG
ZONDAG 15 OKTOBER
AANVANG 14.00 uur

t ...

CASINO LANDGRAAF: DE NIEUWE VORM VAN UITGAAN
Moltweg 82 Landgraaf Tel. 045-315080

Zaterdag 30 september 1989 "29mburgs Dagblad
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DE LIMBURGSE * 'WEPERSONEELSGIDS
La Belle Vie
Heerlen B.V.
Vraagt voor haar nieuw te openen Keukenshop een

BEDRIJFSLEIDER M/V
Voor deze funktie denken wij aan een man of een vrouw, die het
keukenvak in de vingers heeft en beschikt over leidinggevende kwaliteiten
en natuurlijk klantvriendelijk, service en perfectie hoog in het vaandel heeft
staan.

Tevens zoeken wij TOPVERKOPERS M/V wel of niet bekend met keukens
etc. Of jonge ambitieuze kandidaten die hiervoor menen in aanmerking te
komen. De juiste man/vrouw bieden wij een uitstekende baan met goede
toekomstmogelijkheden binnen onze organisatie in een
dynamischebedrijfstak die voortdurend in beweging is. De honorering is
inovereenstemming met de geboden funktie.
Voor informatie tel. 03444-3044 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
vragen naar dhr. T. Jansen.

Uw persoonlijke sollicitatiebrief vergezeld van referenties te zenden aan:

De Heuning B.V.
T.a.v. Dhr. T. Jansen
Mercuriusweg 26-38
4050 EA OCHTEN 2um

■ . .. —.

Extra Select bk
WERVING & SELECTIE «■

In opdracht van een snelgroeiendegroep adviesbureaus zoekenwij

ZELFSIMDIGE
SALESCONSULIANTS m/v
Wij vragen van u:

" minimumleeftijd 30 jaar;

" de wil om te slagen, commerciële ervaring;

" een brede bedrijfskennis(management-niveau);

" het bezit van een auto.

Wij bieden de juisteman/vrouw:

" training en ondersteuning;

" een veelzijdige dynamische positie;

" dekans op een royaal inkomen.
Uw telefonische reactie: 030-332704

Extra Select B.V. Wervingen Selectie
Maliebaan 11,3581CA UTRECHT

’ r~m3\mTM I STICHTING \mvjl SCHOOLPEDAGOGISCH CE-NTRUM \«SLlflftJS I WESTELIJKE MIJNSTREEKaa.
Het SchoolpedagogischCentrum is een doorrijksoverheid en
gemeenten gesubsidieerdeonderwijsbegeleidingsdienst.
De instelling is werkzaam in hetbasis- en (voortgezet) speciaal
onderwijsvan de regio. Het bureau isgevestigd te Sittard.

In verband met de aanstellingvan een collega-medewerkerin het
westen van het land, vraagt het bestuur voor zo spoedig mogelijkeen

onderwijskundig medewerker (m/v)
(volledig dienstverband)

Functie-Inhoud:

" begeleidenen ondersteunenvan scholen bij de instandhouding,
ontwikkeling en vernieuwingvan het onderwijsleerproces;

" begeleiden en ondersteunen van scholenbij debevordering van
een optimale schoolloopbaanvoor de leerlingen;

" een bijdrage leverenaan debeleidsontwikkeling en coördinatievan
het vakgebied NederlandseTaal.

Functie-eisen:

" voltooide doctoraal-opleidingOnderwijskunde ofMO-B
Pedagogiek;

" ervaring in hetprimaire onderwijs;

" affiniteit met en kennis van activiteitenrondom devernieuwingvan
het moedertaalonderwijs;

" ervaring als schoolbegeleid(st)er strekt tot aanbeveling;

" bereid en in staat in teamverband te werken.

Geboden wordt:
Een salaris enrechtspositie volgens hetRechtspositiebesluit
OnderwijsPersoneel en opname in hetAlgemeen Burgerlijk
Pensioenfonds.

Bijzonderheden:

" indiensttreding zo spoedig mogelijk;

" voor defunctie is hetrijbewijs BEeen noodzakelijkbezit;

" van betrokkenewordt verwacht dat hij/zij in Sittard of directe
omgeving woont, danwel zich hier zal vestigen.

Informatie kan verkregen worden onderkantoortijden,
tel. (04490) 1 87 87, bij drs. F. van Cruchten, directeur, ofbij
drs. N. dePonti, inhoudelijk coördinator.

Uitvoerige sollicitaties, onder vermelding van nummer 52.89.8, te
richten aan hetbestuurvan deStichting SchoolpedagogischCentrum,
t.a.v. de directeur, drs. F. van Cruchten, Deken Tijssenstraat 2,
6131 GC Sittard.

\ Sluitingsdatum: 11 oktober 1989. J

Gevraagd per 1-1-'9O

Dirigent m/v
voor gemengd kerkelijk zangkoor bestaande uit ±

90 leden. Repetities dinsdagavond. Naast
kerkelijke gezangen heeft 't koor 'n uitgebreid

profaan repertoire.
Sollicitaties te richten aan het secretariaat, p/a

Hokkelenbergstr. 21, 6444 AE Brunssum.
244474

))polec
Wie zijn wij?
Polec is een groep van onafhankelijke, landelijk ope-
rerende projectenbureaus, die zich bezighouden met
detachering en projedengineering op vele technische
vakgebieden.
Sinas 1968 verricht Polec velerlei werkzaamheden,
zoals tekenen, calculeren en werkvoorbereidende- en
uitvoerende taken voor de overheid, advies- en
constructiebureaus, bouwondernemingen en produk-
tiebedrijven.
Wegens de expansieve groei van onze organisatie__

de&Émnende interesse van opdrachtgevers uit
de reg||H Wij' regelmatig vacatures voor de
uitvoering ert begeleiding van projecten, variërend in
aard en omvang. Polec opereert voornamelijk in de
yolgenéfagßJ_QjJß&gden: werktuigbouw, elekirotech-
mefc,lljj| Hpfomaf/senng, ACIÓ/ISanitairtech-
niek, bommSmae, interieurbouw en civiele techniek.
\m\t** —Ê—m

jÉffs heeft ons ingeschakeld voor
het wm Hpren van «een technisch directeur.

«1 Wij zoeken iemand op minimaal HBO-niveaü, bijVoorkeur procestedpéiek, die een nog te bouwen
i fabriek tan bdpéi" opstarten. De geschikte kandi-

'■ het bedrijf na de opstartfase tech-

PRODUKTIETECHNICUS
Voor een produktiebedrijf in de regio Kerkrade zoe-
ken wij een HTS-er Wtb of gelijkwaardig niveau
voor het projedmatig verbeteren en optimaliseren
van het produktieproces. Een pragmatische .instelling
samen met enige kennis van besturingstechnologie
strekken tot aanbeveling.

PROJECTLEIDER
PRODUCTIETECHNIEKEN
Voor een metaalverwerkend bedrijf in Maastricht
zoeken wij een' HTS-er Wtb, liefst afstudeerrichting
constructietechniek, met minimaal 3 jaarervaring op

■ het gebied van de algemene machine- en apparaten-
bouw. Werken in teamverband spreekt u aan en u
kunt aan de hand van een schets en een omschrij-
ving uw weg zelf verder vinden.
BEVOORRADER PRODUKTIE
U heeft een opleiding op minimaal MTS-E niveau,
bent bekend met terminologieën als "just in time" en
"optimale voorraadbeheersing". U bent bovendien
nog geïnteresseerd in logistiek managementfßj^ÉÉ|hebben wij wellicht de baan voor u die u->jfß
een bedrijf in de buurt van Heerlen.

PLANNER PRODUKTIE
Een van onze opdrachtgevers in de oostelifpP pr
mijnstreek zoekt een produktieplanner op MBO-plus
niveau. Een elektronira opleiding en ervanN S het
gebied van produktieplanning zijn een m 0|.
WERKVOORBEREIDER tifyjM HÉ
Polec is al geruime tijd op zoek naar 4
Weg- en Waterbouwkundige dte zonder mo
bestek kan uittrekken. Het proiecfctgaat geruime
duren en wordt uitgevoerd in jSJT-
tuele ervaring op bouwkundig^abted ö

TEKENAAR AC/CV
Een régionaal bekend ingenieursbure«p|
gebied van civiele technieken zoekt een tekenaar
voor het uittekenen van air-conditioning en centrale
verwarmingsinstallaties. Ervaring alsmede de cursus
MIT zijn vereist.

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR E
Een groot installatiebedrijf in Zuid-Limburg is op
zoek naar èen MTS-er Elektra met minimaal 3 jaar
ervaring in het tekenen van schema's en lay-outs.
Binnen het bedrijf zijn er voldoende doorgroeimoge-
lijkheden.

TEIWÈH-fCONSTRUCTEURS WTB
TechnkC PPI b«ouwen aan hun carrière tekenen
bij Polec voor een professioneel en afwisselend
werkklimaat vol kansen. Zij werken aan boeiende
projfl ËljMn sterk groeiend aantal opdracht-
gevwFWWmRjJNI^r

PROJECTENGINEERS
.Po«B ijsfeweldigende aanbod van werk heeftrouH Hconstant behoefte aan project engi-

SdËR* alle technische vakrichtingen.
Maak i BB met een van onze projectmana-
g«9rs, zij kunnen u meer vertellen over uw mogelijk-

vandaag nog!
Hmstelde criteria voldoet verzoeken

mogelijk te reageren door middel van
onderstaande antwoordcoupon.
U kunt deze coupon sturen aan POLEC
MAAStRJCHT, SCHARNERWEG 88,
6334 JJ MAASTRICHT.
Bellen kan natuurlijk ook. Ons telefoonnummer is
043-633833.

antwoordcoupon

t

specialisme op maat

))polec

I _bRoer en Overmaas k

De technische dienst wordt gevormd door
3 projectgroepen.

Projectgroep I is belast met:- begeleiding, voorbereiding en uitvoering
van waterstaatkundige werken;- algemeen technische zaken en
advisering;- advisering over grondzaken, aan- en
verkopen, vestiging zakelijke rechten,
schaderegelingen en landmeten;- tekenkamer-werkzaamheden:

Projectgroep I wordt gevormd door
drie bureaus:- projecten/algemeen technische zaken;- grondzaken;- tekenkamer.

||M lllfl | n,||,|,|
,

■^■■■—iii«j«j—m«j—■i—m«^«.^««^—>^««—iiuii-niiiiMii ■—i --* 'HERHAALDE EN GEWIJZIGDE OPROEP
Het waterschap Roer en Overmaas, gevestigd te Sittard is belastmet het water-
kwantiteitsbeheerin hetgebied, grootca. 95.000 ha, omvattende Zuid-Limburg t*
een gedeelte van Midden-Limburg ten oosten van de Maas. Het ambtelijkapparaat
bestaat uiteen secretarieen een technische diensten telt ca. 100personeelsleden
waarvan 35 tersecretarie en 65 bij de technische dienst.
Bij projectgroep Ikan worden geplaatst:

MEDEWERKER GRONDZAKEN (M/V)
vac.nr. 912

Betrokkene zal worden belast met:- onderhandelen over grondtransacties;- het verrichten van schadetaxaties met betrekking tot gebouwen/opstanden,inkomensschade,
bedrijfsschade etc;- het begeleiden en coördineren van werkzaamheden die met betrekking tot grondzaken aan
externe adviseurs worden opgedragen; '- advisering over het in gebruik gevenvan gronden,(verpachtingen, jachtrechtverhuur e.d.).

Vereisten:- voltooide op het vakgebied gerichte hogere beroepsopleiding;- goede contactuele en redactionele vaardigheden;- kennis en bij voorkeur ervaring met betrekking totprijsvorming ten aanzienvan grond- en
pachtzaken;- grote mate van zelfstandigheid;- gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Salaris en overigerechtsposities:- salaris afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring tot’ 5.290,-- bruto per maand.
- de bij de overheid gebruikelijkerechtspositieregelingen zijn van toepassing;- het waterschap is aangesloten bij het IZA-Limburg;- als standplaats wordt aangewezen Sittard.

Sollicitaties:
- nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij het hoofd van projectgroep 1: ing. J. in denKleef, tel. (04490) 1 73 43;
- eigenhandig geschrevensollicitaties, met uitvoerige gegevens, dienen binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad gezondente worden aan ri'

dagelijks bestuur van het waterschap, postbus 185, 6130 AD Sittard onder vermelding op brief en enveloppevan het vacaturenummer;- een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Brouwers b.v. ——-~
BrouwersB.V. te Maastricht heeftzich in24 jaarontwikkeldvan eenmansbedrijf toteen I

bloeiende ondernemingmetruim 60 medewerkers. Naastde hoofdvestiging in Maastricht zijn I \^^^^Ê Bw
f erfilicden inWylre, Schijndel enBilzen(B). De belangrijkste activiteitenrichten zichop deverhuur I IV
M enverkoop van machines, gereedschappenentijdelijke huisvesting. Daarnaastbeschikt hetbedrijf I I A

M overeen divisiedienstverlening,o.a. kraak- boor-en zaagwerkzaamhedenin steen,asfalt enbeton. I j_f^-^^_\ I \_f Brouwers B.V. heeft in de achterliggendeperiode een goedeen gedegennaam opgebouwd, gebaseerd I
È op serviceenkwaliteit, een gezondebasis voor verdere groei. Namens onzeopdrachtgever zoudenwij I M 9 I
È graagincontactkomenmetbelangstellenden(m/v)voordevolgendefuncties. I I %Êo^fa II Chef Afdeling verhuur ,

die tijdelijke behoeften vertaalt in permanentrendement. J
Defunctie: ' - U bent verantwoordelijkvooreen - Urapporteertrechtstreeks aan de
De afdelingverhuur speelt inop de soepelen efficiëntverloopvan de directie.
groeiendebehoefte bijbedrijven, verhuuractiviteiten.
overheiden particulierenom tijdelijk - Ucoördineert deverhuuractiviteiten Gevraagd: 'l
over speciaJistischemachinesen van defilialenen geeftdirect leiding - U beschiktover eentechnische oplei- f
materiaal te kunnenbeschikken. aan hetteamvan verhuurmedewer- dingen/ofervaringop MTS-niveau.
- Ubentverantwoordelijkvoor het kers (6 personen) in deMaastrichtse - U bent instaatklanten op professione- K
beheeren onderhoudvan de machi- vestiging. le wijzete adviseren. |;
nesen materialenvan deafdeling. -Uw leeftijdligtrond 30 jaar.

I Directie Assistent ;
een rechterhand die meerkan daneen handjehelpen.

De functie: - Commerciële zeiken; klanten-en niveau,b.v. HEAO-CE.
U ondersteuntde directieop de navol- leverancierscontacten,offertebege- - Hetvermogenzich snel in tewerken f
gendeterreinen: leidingetc. op deverschillendedeelgebieden H
-Financieelbeleid; kosten-, baten -P.R.ehrepresentatie, advertenties, vandefunctie. »

analyses,budgettering, budgetbewa- externe contacten. -Gezien de aardvan hetbedrijfis enige \
kinge.d. technische feeling eenpré. \

-Personeelen organisatie; perso- Gevraagd: - Leeftijdrond 30 jaar.
■ neelsplanning,werving en selectie. -Opleidingen/ofervaringopHBO- v

\ Voorbeidefunctieswordt geboden: afhankelijkvan eigeninzet en Spreektéénvan dezefuncties uaan, I
\ -Eenverantwoordelijkeen afwisselen- capaciteiten. schrijfdaneenkortebriefmetc.v. onder / 'X. defunctiebinnen een groeiend vermeldingvanref.nr.4l.793 1

j| fe|, (chefverhuur)enref.nr. 41.7200
bij defunctie passend paicket ('^^T-WSiW^ffï^^^l (directie assistent) aan: Mercuri^^II \l IM _V*_.*. ______________M Urvalß.V.,Vrijthofso-51,\H W) 6211 LE Maastricht.^.*—

T ——..,, ~ . -. ~ ——. ■ <■ -^ ,

Rayonmonteur m/v.
mm mm nv. Nederlandse Het bedrijfsonderdeel wachtdienst-organisatie te functionereniIIïSSS?8 Technische Bedrijfsvoering SS£^ï£'A
m_m\\\\\\ maatschappijenen Leidinaén en Stations — hetbedrigbelan9 dltvereis}> hebt u

af \I vertoopr/ieraaa leiamgen en owuions. geen problemen met overplaatsing naar tM— afnemers inbinnen-en Onze afdeling Technische Bednjfvoering een andere lokatie. Uw leeftijd ligt bij
buitenland. In- en verkoop geschieden Leidingen en Stations is druk met het voorkeur niet boven de 30 jaar.
opcommerciële basis. Aardgas isals beheren en in optimale staat houden van r
energiebronen grondstofvan groot <_e meet. en regelstations en de uo* «salaris t
economischen maatschappelijk Ipidinnwstpmen Hetrinpl van deze neiaaiaiia.
belang. Gasunieiséén vandetoon- *d£fTn is een onaestoofde ln een verder stadium van de sollicitatie"
aangevende energiemaatschappien in werKzaamneaen is een ongesioorae nrocedure doen wii u een salarisvoor- «
West-Europa met eenzeer geavan- gasvoorzienmg te waarborgen. Rayon Pr°c|a ure °oe"L^d^rSSJden r
ceerdtransportsysteem. Hetbeleidis Bom is één van de 14rayons in SJ° nZStf"a^-Th!gerichtopdecontinuiteitvande Nederland diezich hiermee bezighoudt. beh°T^nZ^l^ dertiende

flngasvoorziening.Het ingekochtegas is maand, een aantrekkelijke pensioen-en >,
voornamelijk afkomstig uit velden in _

-.«ntour in DAm spaarregeling en studiefaciliteiten. Alles i
Groningen, Friesland, Drenthe, Hayonmomeur in Bom. geheel passend bij hetkarakter van ons t
Overijssel en deNoordzee. Via een u verricht controle- en onderhoudswerk- bedrijf. "ondergronds leidingsysteem met een zaamheden en verhelpt storingen aan ,
%S2£ÏÏSSSSïïS hBf leidingen gasontvangststations meet- ZQ kunt U reageren. J
verschillendeafnemers. Meer dan en regelstations, afsluiters en andere Hebt u belanastelhnovoor dezefunctie
1200bovengrondse installaties appendages. U bent in het bezit van het " aangsjSSeaSnïï?
houden de aardgasstromen hethele MTS-diplomaWTB en hebt belangstel- ff"'aan uw s.Ch

on^f!,rf actie naar
jaardoor, ook bijperiodes van zeer ling voorelectrotechniek. Eenrijbewijs Vl,'' gasunie, .strengekou, opgang.Aan milieuen ne ■„ h pe.|i st vereist woeling Personeel,
vetigheidwordtgroteaandacht Ervaring in onderhoudswerkzaamheden Postbus 19,9700 MA Groningen ,
besteed. rf,ontn( aanha«.iinn Vermeldt daarbij op brief en envelop h@l .De ononderbroken gasvoorziening is streKttot aanDevenng. vakaturenummer 144A. Uw reactiehet werk van ongeveer2ooo Gasunie- .. t

,
-.„,,■■. 1C -_t-L~., „„ "„ „„0 L, Q7 it

medewerkers verdeeld over de ÜWkwaliteiten. dient uiterlijk 16 oktober a.s. in ons bezH
sectoren techniek, commercie, — — '~ ZJ7ÏZZZ te zijn.
financiën/economie, personeel& W|J verwachten een aantal eigen-
organisatie alsmedeover diverse schappen enkwaliteiten bij u. U bent in
stafafdelingen. Hethoofdkantoor is staat om in een klein team samen te
gevestigdin Groningen. werken. U hebt de bereidheid om in een

■fi N.V. Nederlandse Gasunie
"* i^to'-M MBaHHKiKP^IH _^_W* *3l\\\\\

****imr*wK. Wr^ ffl I wÊ \^ÊmïsÈÈÊm -*wÊfcsësÊÊl *_&** '%i^**i#
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te moeilijk? De afdeling Onderzoek
en Evaluatie geeft door intensieve
enquêtes een beeld van wat voor
soort mensen er achter De Student
schuil gaat. En de moeilijkheidvan
de stofwordt getest door een proef-
versie van de cursus aan een tien-
tot twintigtal studenten voor te leg-
gen. Als de definitieveversie via het
verzendhuis het land in gaat, moet
met alles rekening zijn gehouden.

De beide hoogleraren schetsen een
succesvol beeld van het afstandson-
derwijs. „Andere universiteiten en
HBO's bestellen steeds vaker onze
cursussen, die samengesteld zijn
door het crème de la crème van des-
kundigen. Dat is normaal niet mo-
gelijk". Met behulp van de beeld-
plaat en de computer zijn sedert
kort ook interactieve lessen op af-
stand mogelijk. Bij een cursus geo
logie bijvoorbeeld struint de stu-
dent via allerlei landkaarten en
filmbeelden door de Ardennen en
de Eifel, waar hij op zoek gaat naa
vulcanische resten en oude aardla-
gen. Met allerlei tests kan hij hun
samenstelling bepalen en de com-
puter geeft steeds aan of de gevolg
de methode goed was. En waarom

CURSUSSEN WORDEN SAMENGESTELD IN SPECIALE TEAMS

Open Universiteit als autofabriek
Tijd
Ook als de hoogleraren alweer 'ui
beeld' zijn, zorgt de Open Universi
teit nog voor een heleboel werk.
Ongeveer 250 tentamensessies zijn
er dit jaar over de 90 cursussen. Ei
dat verdeeld over drie kansen en oj
18 lokaties. Zorg dan maar eens da
alle opgaven op tijd precies op de
goede plaats zijn. Dat vereist Over
toom-prestaties. Dan krijgt de info
centrale dagelijks zon 200 tot 500
telefoontjes binnen.

'acht hebben over het in-
erview. Immers, ze moe-
*n ook voortdurend anti-
j*Peren op de mogelijkhe-
'en van hun studenten.

k ils je met twee hoog-
eraren van de Open Uni-
citeit rond de tafel zit,

jfrwel verwachten dat
k al bij voorbaat nage-

seerd door een programmacommis-
sie bestaande uit eigen wetenschap-
pers, hoogleraren van andere uni-
versiteiten en deskundigen uit het
bedrijfsleven of van de overheid.
Het college van hoogleraren en de
andere universiteiten (alleen voor
de totale diplomalijnen) moeten
dan ook nog eens hun fiat geven.

dik, gaat nu ter lezing naar de ex-
tern deskundige, een hoogleraar uit
Tilburg. Een tegenvaller. Als lid
van de SER moet de man adviseren
bij de kabinetsformatie: „Tot in no-
vember heeft hij geen tijd". Maar
bij de OU wil men alleen erkende
autoriteiten op het vakgebied en
daarom gaat het contract toch door.
De cursus moet in december 1990
klaar zijn.

search in de ontwikkeling, en zo
ook de Open Universiteit. „Wij
worden gedwongen beter na te den-
ken over het studentenprofiel dan
wanneer je met je aantekeningen
naar de collegezaal loopt '", zegt
prof. dr. Peer. „Vroeger kon je tij-
dens colleges op vragen reageren of
inhaken op de actualiteit. Soms gaf
ik met opzet een te moeilijke tekst
op. Als de studenten vastliepen,
ging ik daar in het werkcollege aan
werken", voegt Claessen zijn erva-
ring eraan toe.

[r°f. dr. Claessen beantwoordtJjet een beeldspraak aan die ver-
achting. „De Open UniversiteitSje vergelijken met een autofa-r, ek. Ook die ziet geen consument
Jv«r de vloer, maar bedenkt van te
[pen al de functionaliteit, de dege-
Plkheid van het product."

Dan gaat het eigenlijke werk van
start. Neem nou de cursus Macro-
economie, waarmee Peer momen-
teel bezig is. Het cursusteam be- ■staat uit een leider (meestal lid van
de eigen wetenscappelijke staf), een
onderwijsdeskundige, een uitgever,
een intern staflid van de studiebege-
leiding, en een extern deskundige,
meestal een hoogleraar van een an-
dere universiteit maar soms ook een
expert van het bedrijfsleven of de
overheid. Verder is een eigen hoog-
leraar als programmaleider verant-
woordelijk voor verschillende cur-
susteams.

Bedrijfsmatig
Aan deze opportunistische aanpak
valt bij de OU niet te denken. Hier
gaat het puur bedrijfsmatig toe, er-
kennen de hoogleraren. Per leer-
stofgebied heb jeeen zogenaamde
productgroep die voorstelt om be-
paalde cursussen te gaan maken.
Daarbij wordt die groep geadvi-

b
j?e«i aardige vergelijking. Want de
Rofabrikant stopt enorm veel re-

Zo wordt vanaf het begin rekening
gehouden met vormgeving en di-
dactische elementen: „We zijn
voortdurend op zoek naar de beste
mediakundige mix", zeggen de
hoogleraren. Opvallend genoeg
voor wie hun traditionele collega's
kent. Verder worden de heilige hui-
zen van de verschillende vakgroe-
pen afgebroken: de teams worden
zo breed mogelijk samengesteld om
de materie van veel kanten te kun-
nen bekijken. „En deze cursus is in
het Engels, dat is zeker in de docto-
raal fase de taal van de weten-
schap", zegt Peer, die net als zijn
collega's 20% van zijn tijd mag be-
steden aan onderzoek.

Blijft natuurlijk de vraag of de do
centen ooit in contact komen met
hun leerlingen. Nee, luidt het ant-
woord eigenlijk. Met uitzonderin-
gen. Als ze in een volle treincoupé
het woord Open Universiteit laten
vallen, weten ze zich vrijwel zeker
omringd door enkele zeer aandach
tig luisterende studenten. Soms.
wordt een lezing gehouden in een
studiecentrum. En er zijn anecdote;
als die van de twee hoogleraren dit
het in de taxi over de OU hebben.
Zegt de chauffeur: „O wat grappig
ik heb net m'n deel 1 rechten ge-
haald". Hoezo afstandsonderwijs..

De woorden 'we leven in een glazen
huis' of 'onze cursussen liggen op
straat' duiken regelmatig op. De
Open Universiteit weet zich voort-
durend kritisch bekeken. Immers
iedereen kan de cursussen bestellen
en beoordelen. Er bestaat geen toe-
latingseis, behalve dan dat je min-
stens 18 moet zijn. De hoogleraren
zeggen met enige trots dat er nog
geen kritiek op de kwaliteit van de
cursussen is geweest, ondanks de
brede verspreiding ervan.
Toch vergt de totaal andere werk-
wijze aanpassing van de docenten.
Omvat de stof niet teveel, is hij niet

Trots

doende. Daar houden we met ijze-
ren hand aan vast. We hebben een
kwaliteitsnaam hoog te houden:
door een schitterend cursuspro-
gramma met een tentamen als weg-
gevertje, plaats je jezelf in diskre-
diet", zeggen de hoogleraren.

Dan moeten er ook nog tentamens
ontwikkeld worden. Dat gebeurt
onder verantwoordelijkheid van de
cursusteamleider. De hoogleraar
kijkt over de schouders mee. Een
toetsdeskundige bekijkt of de op-
bouw van het tentamen goed is.
Een week na het tentamen krijgt de
student de voorlopige normen.
„Er kan hooguit eens een vraag uit-
gaan waar iets mee aan de hand is.
De OU hanteert absolute norme-
ring. Je hebt ruwweg 60 a 70 % goe-
de antwoorden nodig voor een vol-

Tegenvaller
Prof. Peer heeft de cursus Macro-
economie in zijn eentje.geschreven,
hetgeen tamelijk ongebruikelijk is.
De ruwe versie, honderden pagina's

doorVOORZITTER WERNER BUCK VAN COLLEGE VAN BESTUUR OU:

'Afstandsonderwijs alleen niet genoeg' f / joosphilippens _

De studentenbevolking van de OU
is toch al sterk geschakeerd. Wie
hier bijvoorbeeld het propedeuse
haalt, kan zondermeer terecht op
een van de andere universiteiten.

En dat is een handige methode om
een gemis aan vereiste vooroplei-
ding opeen verantwoorde manier te
compenseren.

Werkgelegenheid
En dan moet met de voormalige
Limburgse gedeputeerde natuurlijk
even ingegaan worden op de relatie
van de OU met Zuid-Limburg. Le-
vert de OU inderdaad de verwachte
hoeveelheid werkgelegenheid op in
het herstructureringsgebied?

De vraag blijkt op een wezenlijk
punt bijna niet te beantwoorden.
Dat wil zeggen: het is vrijwel onmo
gelijk om precies te achterhalen
hoeveel werknemers uit de regio
rondom Heerlen afkomstig zijn.
Zeker 40% schat de instelling, maar
Buck lijkt dieverdeling ook niet het
belangrijkst te vinden.

vQoBen die drs- werner Buck,
stü ter van net co'lege van be-

ür > dagelijks bezig houden.

De vraag is retorisch en Buck heeft
ze in het bovenstaande feitelijk al
met nee beantwoord.

" Drs Werner
Buck: „We .
moeten snel
knopen
doorhakken."
Foto:
FRANS RADE

„Als wij iets voor de regio kunnen
betekenen, dan graag, laat ik dat
voorop stellen. Maar de invloed op
het sociale leven is uiteraard minder
dan bij andere universiteiten, om-
dat onze studenten niet in Heerlen
op kamers wonen. Wel is het zo dat
de deskundigeheid van onze mede-
werkers leidt tot maatschappelijke
integratie. Zo zitten onze mensen in
veel besturen en allerlei stichtingen
en neemt de OU actief deel aan het
telematica-project in Heerlen en
het in Maastricht gevestigde Rijks-
instituut voor Kunstmatige Intelli-
gentie (RIKS)".stapelen. Voordeel: als je het hele

doctoraal wilt doen, heb je meet-
punten onderweg.

Eén ding staat vast: de Open Uni-
versiteit is voof heel Nederland en
had, net zo goed vanuit pakweg
Leeuwarden kunnen opereren...

,' n Heerlen zijn ze druk
Jezig met 'de Open Uni-
.,ersiteit in de jaren negen-
'§'" Niet alleen moeten de
erste doctoraal program-

?a's gereed komen, maar
* vraag rijst nu ook: hoe
3el je in godsnaam het
Muderen van een stu-aent-op-afstand?

derde van de studenten op een di-
ploma uit zou zijn, en dat een derde
zou volstaan met hier en daar een
cursus. In de praktijk is dat omge-
keerd.

De voorzitter van het college van
bestuur ziet een rode draad in het
beleid: hoe kunnen we met de be-
schikbare middelen iedereen op een
verantwoorde manier laten (afstu-
deren? „De vraag is zo groot dat we
bezig zijn met verregaande automa-
tisering. Vanaf begin 1990 kun je
naar zes studiecentra stappen en
dan binnen een of twee weken ten-
tamen doen via de computer. Na af-
loop krijg jeook meteen de globale,
normen", zegt Buck. Per tentamen
moet een voorraad van 800 tot 1000
vragen voorkomen dat iemand an-
ders een dag later een walk over
heeft, omdat hem alles is doorge-
briefd.

Bebe nJ een scriptie vereist simpelweg
„Je.eiding. Met een budget van 78
in"J°en dat oploopt tot 86 miljoen
st '"3 is de Open Universiteit nog
c .cd.s goedkoper dan een flinke fa-
,' te't van een traditioneleuniversi-
\J\ Geen geld dus voor bijvoor-

«ld dure laboratoria. Is het daar-
s,jj T-odig om aan het eind van de
a die onderzoeksopdrachten bij
fj ?ere universiteiten te laten ver-

een? En kunnen afsluitendende
d "tamens bij deprofessor zelf wor-en afgelegd?

Geld
„Nee, de techniek is niet het pro-
bleem, maar het geld", zegt Buck
onder verwijzing van de proef met
de 'telestudent'. Met een computer
werd een driehoek geschapen tus-
sen de student, de OU en medestu-
denten. Realiseerbaar, maar nog
niet betaalbaar. En Buck stelt zich
ook een principiële vraag: „Ver-
vang je het weinige contactonder-
wijs óók nog door een computer?"

ijj a,ar een antwoord heb ik nog
e,T " Wat hij wel weet, is dat het
37 . "ele klus gaat worden met ruim
L',°0 studenten, verdeeld over een
st )ne centrale wetenschappelijke
<Ch )en b'Jna 20°Part-time stu"
tra be geleiders in de 18 studieeen-

bedrijfsspelen
.w de afstudeerfase valt te denken
ga bedrijfsspelen (management

es) als afsluiting van de studie.

Met nhe..puur afstandsonderwijs haal je
''jkt'n de emdfase niet meer. Zoveel
da. dZelcer« Toch zag het ernaar uit
j>r e afstudeerproblemen nog veel
«Verd zouden worden. Bij de start

verwacht dat ongeveer twee

Of.
V de studenten mee te laten
s0 aan een stuc onderzoek", filo-
'Suee«"t Buck. Ook het idee van een
H^erschool' in de eindfase,
W tot 15 stlJdenten samen
c'en an u'l 00ëPunt van eff'"

Cv een zeer reële variant zijn.
Op dit moment is er sprakevan slui-
merende interesse. „Hoe veelbelo-
vend allerlei ontwikkelingen ook
zijn, we zullen ons de komende ja-
ren moeten concentreren op onze
hoofdopdracht: alle cursussen op
tijd klaar en vanaf «md '92 tot pak-
weg '95 moet er afgestudeerd kun-
nen worden".

Daar komt nog bij dater samen met
andere Europese OU's plannen zijn
voor Europese cursussen, gericht
op Europa na 1992. „De grote
schaal is de kracht. Gezamenlijke
cursussen op Europese schaal kun-
nen financieel voordeel opleveren",
voorspelt Buck. „Want bij de OU
hoeft de student niet te reizen, maar
gaan de cursussen over de grens".

Drs. Werner Buck, als gedeputeer-
de al gewend geraakt aan hoge sta-
pels paperassen, kan in zijn huidige
functie bepaald niet achterover leu-
nen. Veel is in beweging en dan
moet de OU ook nog alle overleg-
vergaderingen van zowel HBO als
universiteiten volgen.

Perspectief
Buck ziet nog meer toekomstper-
spectieven, bijvoorbeeld in het ma
ken van cursussen voor grote be-
drijven en andere universiteiten.

gramma's van 800 tot 1500 uur
wordt gemikt op her- en bijscholing
en vergroting van de promotiekan-
sen. ■

„We moeten snel knopen doorhak-
ken, de eerste, snelle studenten bie-
denons weinig tijd. Maar we willen
geen dingen besluiten,'die we over
een jaar weer moeten terug draai-
en". Het eeuwige dilemma tussen
zorgvuldigheid en daadkracht. „Die
hoofdopdracht is zwaar, maar het
karwei is te klaren. Daar zal onze
energie op gericht zijn, zodat we al-
leen op kleine schaalop de toe-
komst kunnen vooruit lopen".
Van de toekomst naar het heden.
Het nieuwste paradepaardje het
Kort Hoger Onderwijs (KHO) slaat
erg goed aan. Met toegesneden pro-

Maar de regio profiteert ook direct:
voltijdse medewerkers moeten in de
buurt van Heerlen wonen en dus
ook consumeren, de 35 miljoen gul-
den investering in nieuwe gebou-
wen kwam ten goede aan Limburg-
se aannemers en toeleveringsbedrij-
ven en een deel van het drukwerk is
in Limburgse handen.

Een opmerkelijke tendens is dat
zich opvallend veel mensen met al
een voltooide hoger onderwijl-op-
leiding inschrijven op de OU.
Tweede studie-onderwijs in plaats
van tweede kans-onderwijs. Buck:
„Die studenten gaan niet verder in
dezelfde studierichting, maar ko-
men bij ons omdat hun werk om
nieuwe kennis vraagt. Neem een
econoom die ineens met informati-
ca te maken krijgt. Die vraag om
her- en bijscholing groeit enorm".

Benieuwd
„Ik heb grote bewondering voor
mensen die dit doen naast een druk-
ke baan en hun privéleven. Ik ben
echt benieuwd naar de waardering
die het KHO in het maatschappelijk
verkeer krijgt. Uiteindelijk staat of
valt het succes van de opleiding
daarmee", zegt Buck. Je kunt
KHO's overigens ook 'op elkaar
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Op de Open Universiteit leiden 21 diplomalijnen naar het
doctoraal of einddiploma HBO. Eind dit jaar isbijna de helft van

de daarvoor bedoelde 290 modules klaar. Vanaf 1992 tot 1994
moet dit proces voltooid zijn en is de Open Universiteit 'af.
Maar dan blijft overeind staan dat elke cursus eens in de vijf jaar
herzien moet worden.

Genoeg werk dus voor de 750 medewerkers van de Open
Universiteit. In 1988 werd er op bijna 40.000 cursussen
ingeschreven in de zeven hoofdrichtingen bestuurs- en

bedrijfswetenschappen, rechten, economische wetenschappen
technische wetenschappen en informatica,
cultuurwetenschappen en sociale wetenschappen en tenslotte
natuurwetenschappen.

" De
hoogleraren Peer
(links) en
Claessen.
Foto:
DRIES LINSSEN

Met de hoogleraren Peer (voorzitter van het college van
hoogleraren) en Claessen, werpen we een blik in de keuken waar
cursussen worden gemaakt. Zoals het een ware keuken betaamt,

zet daar geen klant ooit een voet. En toch zeggen de
hoogleraren, economische respectievelijk sociale
wetenschappen, precies te weten welke gerechten ze die klant
moeten voor zetten...
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Met deze advertentie willen we
voor ons eigen wervingsbureau

de beste selecteur selecteren.
De factor arbeid is in hoge mate medebepalend voor werk. Bovendien verwachten wij grote interesse voor

het succes van DSM. En zal dit in de toekomst in nog arbeidsmarktpolitiek.

sterkere mate zijn. Een topbedrijf alsDSM biedt haarmedewerkers een
Nu de schaarste op de arbeidsmarkt toeneemt - met optimale werkomgeving, goede arbeidsvoorwaarden en
name bij technisch opgeleiden -wordt van onze perso- uitstekende toekomstperspectieven. Dit laatste in uw
neelwerkers grotere inzet en inventiviteit gevraagd. geval in derichting van zwaardere functies in de perso-

De centralePersoneels-Afdeling bij DSM, belastmet neelssector.
werving en selectie, functioneert als een professioneel Belangstelling? Nadere informatie wordt u gegeven
wervingsbureau voor debedrijfsonderdelen. door de heer JJ. Notten, telefoon 04490-63185 ofprivé

Het referentiekader voor werving en selectie wordt 04490-43565.
gevormd dooractiviteitenin de bedrijfsonderdelen, door Uw schriftelijke sollicitatiekunt u binnen 14 dagen,
ontwikkelingen op de interne en externe arbeidsmarkt met vermelding van hetvacaturenummer 73/89 PVB,
en door de situatieop onderwijsgebied. richten aan: DSM Limburg bv, afdelingPersoneelsvoor-
Naast het directewervings- en selectiewerk, zultu actief ziening en Beheer, t.a.v. de heer JJ. Notten, Mijnweg3,
zijn in de verdere ontwikkeling en vernieuwing van 6167 AC Geleen.

daartoe te gebruiken instrumenten. Volledigheidsh^vevermelden we dateen medische
U bent een zelfstandige werker, een initiator, " keuring en een psychologisch onderzoek tot de selectie-

kritisch, opbouwend en collegiaal. U heeft een goed ana- procedure horen,

lyrischvermogen. U kunt formuleren, .argumenteren en
communiceren. Meningen vormt u op een genuanceer-
dewijze. U bent nietouder dan35 jaar. D^AA i^^

U heeft een HBO-P opleiding en affiniteit met tech- *^
niek. Of een HTS-opleiding met ervaring in Personeels- We hébben een oplossing ofwevinden er een.

i :^
interieur
interieurbouw

klinkers bv vraagt
vakkundige
meubelmakers
met ruime ervaring

plaatsmonteurs
in bezit van grootrijbewijs en ruime
ervaring

sollicitaties met pasfoto worden ingewacht op:
burg. visscherstraat 141 te 6235 eb ulestraten,
telefoon 043-644242. 244713

111111111111111111111111111111111111111111111111l

Een jong bedrijf maakt
interessante ontwikkeling
door en vraagt medewerkers
op freelance basis.

1 technisch illustreren 2D/3D
2 merktekenen
3-dimensionalc vormgeving
4 produktontwikkeling
5 promotim on marketing

Beheerst u tenminste de
punten ] en 2, reflecteer
en maak een afspraak:

ing. WJ.A. van Zandvoort
p/a Kemplcensvsreg 3H
P.O. Box 2926
6401 DX Heerlen (NL)
Tel. NL 45-724995
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A
thyssen BV NEDEX| MPO HANDELMAATSCHAPPIJ VEGHEL

Landelijke groothandel met een ruim voorraadassortiment in o.a.
walserijprodukten, kunststoffen, r.v.s. en aluminium, zoekt opkorte
termijn een

vertegenwoordiger
voor het rayon Limburg
Wij denkenhierbij aan kandidatenm/v met:
e dynamischepersoonlijkheid;

" middelbare schoolopleiding;
e minimaal 5 jaarsuccesvolle ervaring in een soortgelijkefunctie in

deverkoop van genoemde materialen bij een groothandel;

" bekendheid met hetgebied;

" resultaatgerichte instelling.

Wij bieden u:

" boeiende, zelfstandige job, rechtstreeks verantwoordelijk aan de
verkoopleider;

" salaris en extra emolumenten in overeenstemming met de inhoud
van defunctie;

" prettige, open werksfeer binneneen stimulerend team van
enthousiaste mensen; >

" reële doorgroeimogelijkheid in een kerngezond en expansief
bedrijf.

Uw schriftelijkereactie, voorzien van een curriculum vitae, kunt u
richten aan: B.V. "NEDEXIMPO", Janvan Goyenkade9,
1075HP Amsterdam, t.a.v. de heerR.T.J. van denBerg,
afdeling Personeelszaken, tel. (020) 573 22 11.

NEDEXIMPO VEGHEL
ADAM - BREDA - EINDHOVEN - GELEEN ■ GRONINGEN - HENGELO - HILVERSUM - ROTTERDAM - UTRECHT

Accountantskantoor T.G.M. Scheeren
Accountants-Administratieconsulent
vraagt voor spoedige indiensttreding

Administratief
medewerker (vr.)
met gedegen kennis van tekstvervaardiging
(Wordperfect)

Ervaring met computer-boekhouden.
Sollicitaties richten aan accountantskantoor
T.G.M. Scheeren, Rozenlaan 6, 6163 CS Geleen.
Telefoon 04490-48880.

24*479

Hetbegin
vanbeterwerk.

BEROEPSOPLEIDINGEN
ENPERSONEELSTRAININGEN VAN

HET CENTRUM VAKOPLEIDING.

AVONDOPLEIDINGEN LASSEN
Bij het Centrum Vakopleiding te Geleen wordt

op korte termijn gestart mei lasopleidingen in cle
avondumi.

Cursussen
- Electrisch booglassen

-, MIG/MAG lassen
- 1 IG lassen

Diploma's
Voor deze lastechnieken kunnen diploma's

behaald worden op diverse niveaus, variërend
van beginners tol en niel vakcliploma.

Voor wie bedoeld?
De cursussen zijn bedoeld voor werkenden die

hun positie binnen liet bedrijfwillen verstevigen.
Ook werkenden die denken over verandering van
baan en daarvoor meer van lassen willen weten.

kunnen van deze opleidingen gebruik maken.
Uiteraard zijn de cursussen ook bedoeld voor
werkgevers die (groepen) medewerkers willen

laten bijscholen. Hierbij kan ook gedacht worden
aan scholing op maat.

Neem contact met ons op en wij sturen u nadere
informatie.

CENmUArffiiMöPLEIDING
iii.iiuii hêhhi

G E L E E N

Mauritspark 4A, <>I(S3 HM Geleen
Telefoon: 04490-49949.

Arbeidsbureau en CentrumVakopleiding.
«Samen goedvoor werk.

Waterschap M
Roer en Overmaas iS

De technische dienst wordt gevormd door
3 projectgroepen.

Projectgroep 3 is belast met het
- in eigen beheer verrichten van onderhoud

aan waterschapswerken en het toezicht op
door derden uit te voeren onderhoud;

- opstellen leggers der watergangen en
adviseren inzake vergunningsaanvragen;

- beheren van de werkplaats met machine-
park.

Het waterschap biedt:- een salaris afhankelijk van Opleiding en
ervaring van ’ 2.672,- tot ’ 4.144,-
-(schaal 7/8);- de bij de overheid gebruikelijke rechts-
positieregels zijn van toepassing;- het waterschap is aangesloten bij het
IZA-Limburg;

- standplaats: Sittard.

J
Het waterschap Roer en Overmaas, gevestigd te Sittard is belast
methetwaterkwaliteitsbeheer in hetgebied, grootca. 95.000ha,
omvattende Zuid-Limburgen een gedeelte van Midden-Urnburg ten
oosten van deMaas. Hetambtelijk apparaat bestaatuiteen secretarie
en een technische dienstentelt ca. 100personeelsleden, waarvan
35 tersecretarie en 65 bij de technische dienst.

Bij projectgroep 3 kan worden geplaatst: ■*-

MEDEWERKER BURO BEHEER (M/V)
vac.nr. 913

Betrokkene zal in hoofdzaak worden belast met werkzaamheden
verband houdende met

- advisering inzake vergunningsaanvragen;- het voorbereiden, opstellen en procedure-gereed maken van de leggers
der watergangen;- het begeleiden van externe adviseurs die in opdracht leggerwerkzaam-
heden verrichten;- advisering over bezwaren betrekking hebbende op de leggers en
vergunningen;- het (mede) gestalte geven aan een geautomatiseerde verwerking van
gegevens t.b.v. vergunningen en leggers.

Functie-eisen:- afgeronde HBO-opleiding op technisch gebied (bij voorkeur
HBCS/HTS);. - aantoonbare ervaring met automatisering;- goede contactuele en redactionele vaardigheden;- belangstelling voor en inzicht in waterstaatwetgeving.

Sollicitaties:- nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij het hoofd van projectgroep 3 ing. P.J.A.M. van Duijnhoven, tel. (04490) 1 7343;
- eigenhandig geschreven sollicitaties, met uitvoerige gegevens, dienen binnen 4 weken na hetverschijnenvan dit blad gezonden te
worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap, postbus 185. 6130AD Sittard onder vermelding op brief en enveloppe
van hetvacaturenummer;

- een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
| \ „
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I werk(st)er met ervaring HRj

■■I miI e'
PTT Telecom BV is een Uw opleiding Maatschappelijk Werk,, niveau ties binnen en buiten het bedrijf. U signa- Wé e
dochteronderneming van Sociale Academie, heeft val geruime tijd in lrert groepen «die in «ïen kwetsbare positie WT ~PTT Nederland NV en telt «sen bedrijf in de praktijk gebracht. U heeft verkeren of dreig«2n te komen en initkert of R* «v

ongeveer 29000 medewer- blijk gegeven van een brede interesse op het geeft advies over mogelijke oplossingen. C |
kers. PTT Telecom is toon- gebied van personeelsbeleid, bent bereid U geeft bekendheid aan de mogelijkh-eden C
aangevend op het gebied wentueel aanvulknde opleklingen in uw vak- die het b«ï«drijfsmaatschappelijk werk biedt. L 4
van telecommunicatie, tele- gebied te volgen en u b«sschikt over goede Uw werktijden zullen in onderling overleg
matica en informatietechno- redactionele en contactuele vaardigheden. worden vastgesteld.
logie. Het bedrijf biedt U zoekt «sen part-time functie (20 uur per ■ \ 1
nationaal en internationaal week), waarin u zowel in teamverband als Informatie en sollicitatie Èt
een totaal pakket aan dien- zelfstandig kunt opereren. Met zon man of Voor meer informatie kunt u contact \
sten en produkten. Van eon- vrouw van ten minste 30 jaar, die in tezit opnemen met de heer drs. H.W.M. Vis, jt

m sument tot multinational. van het rijbewijs is en de beschikking heeft hoofd Begeleiding en Opleiding, _^
over een auto, komt PTT Telecom district telefoon (043) 81 26 14.
Maastricht graag in contact. Om tot een wederzijds juiste keuze te

" komen, maken een gesprek met het manage-
Uw werkterrein ment van Sociale Zaken en een psychologisch
Bij PTT Tekcom distrrct Maastricht werken onderzoek deel uit van de selectieprocedure,
ca. 1.600 mensen. Maatschappelijk Werk is Uw schriftelijke sollicitatiemet curriculum \
een onderdeel van de afdeling Begeleiding en vitae kunt u - binnen 10 «dagen en met ver-

_
\**TTf__*WKf^_W*****_\\\\ Opleiding binnen Sociale Zaken. melding van vacaturenummer 89/145 op brief f
\\É-m\\\-IÊ-WÊ-WÊÊkm\\\ Samen met uw collega verzorgt ude mate- en envelop - richten aan: Sociale Zaken f

\\m\mmWH-^-W-mÊ-^-m riële en immateriële hulpverlening aan indivi- Telecom, afdeling Werving, Postbus 30150, /
duele en groepen medewerkers. U advisrert 2500 GD 's Gravenhage f g ■
chefs en andere functionarissen en voert of f«HMaipv?>^fia|i|ipHßapafipaniiH

Maastricht bevordert overleg met betrokkenen en instan- UfIUBM^dBËBikiiIiUUMyUUMiMIB

wÊK^^-wM M^^H Bi^^^tßß HU UB HB^tBH RH^^HI Bii^^^i^B HB

' ■ ' " - _^
sj. <

MRS. FÖLLINGS & SPREKSEL c.s.
ADVOCATEN TE HEERLEN

vragen voor hun met name op het
bedrijfsleven gerichte rechtspraktijk

EEN TYPISTE/SECRETARESSE
Funktie-eisen:

- een diploma middelbare school;

- een diploma secretaresse- of
MEAO-opleiding;

- kunnen corresponderen in de
Engelse en Duitse taal;

- ervaring met
tekstverwerkingsapparatuur.

Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan
Föllings & Spreksel c.s., advocaten,
Schinkelstraat 25, 6411 LN Heerlen. 244359

In opdracht een onzer cliënten, een Automobielbedrijf
gevestigd in de regio van de Oostelijke Mijnstreek
Limburg, zijn wij op zoek naar een

COMMERCIEEL
ADMINISTRATIEVE KRACHT M/V
Profielschets: - maximaal 25 jaar- opleiding MEAO BA

- organisatorisch inzicht- go«9de kennis automatisering
(tekstverwerking)

<- boekhoudkundig onderlegd- opgewekt karakter
- flexibel - stressbestendig- liefst ervaring in de

automobielbranche.

Werkzaamheden: - boeken financiële stukken
- verzorgen correspondentie- ondersteunende werkzaamheden

receptie. 244693

Sollicitatie: Wij verwachten uw kortgeschreven
sollicitatie voorzien van C.V. en
pasfoto uiterlijk 14 oktober 1989 op
onderstaand adres:

NESTOR Management Consultants
Afd. Personeelswerving
t.a.v. de heer L.F. van Lent
Tormentilstraat 2b-2c
1121 BR Landsmeer

In de linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden
35.56.122.

Offermans Assurantiën 7*(iV v
Geleen BV <lvj <
/4dvweM« voor particulieren, bedrijven en instellingen \ J_*s "- In verband met uitbreiding vragen wij een (,

PARTTIME MEDEWERKER M/V
voor het verrichten van diverse ondersteunende werkzaamheden. 15
Het assurantie B-diploma alsmede ervaring in het assurantievak zijn vereist. "Uw schriftelijke sollicitatie dient u te richten aan de direktie van Offermans
Assurantiën Geleen BV, Rijksweg Zuid 170a, 6161 BV Geleen, tel. «I
04490-40555. v^/

" ' (t

Tllill van Hooren Ikantoorcentrum b.v.!
!'

kantoorvakhandel *,. . kantoormachines e
buro-meubelen „
tekenkamerinrichtingß"

tl
it

vraagt met spoed , r

representatieve medewerkster
voor de afdeling detailverkoop. \

Onze gedachten gaan uit naar iemand met
verkoopervaring, liefst in onze branche, die
beschikbaar is voor een volledige werkweek.
Zonder enige verkoopervaring is het onnodig te ,'
reflecteren. ,
Geboden wordt, naast een goed salaris, een A
prettige werksfeer waarbinnen gewerkt wordt. 1i
Uw schriftelijke sollicitatie zien we graag binnen
14 dagen tegemoet. \
Geleenstraat 40-48, 6411 HS Heerlen, tel.
045-712741. ' .

— — «■ —■« ~...,, - ■ «■«
, ■ . , —-^ „

Wir stellen ein:- erfahrene Baggerführer für Mobil- und
Kettenbagger;- Facharbeiter für Straßen- und Kanalbau
eventuell kompl. Kolonnen;- Beton-, Pumpen-, Maschinisten mit
Führerschein Kl. II;- Rohrleger, eventuell kompl. Kolonnen.

Bewerbungen erbeten an:
Firma Willy Dohmen GmbH & co Kg.
Tief-Straßen-Hoch und Stahlbau
Hasenbuschstrasse 46
5132 Übach Palenberg/Windhausen
Telefon 09-492451/67031-4. mm

Giro j55054
Astma Fon^



'Studeren houdt bovenkamer fris'

Open Universiteit. De lesboekenen
de literatuurlijst die hij per post
ontvangt, zitten volgens hem 'zeer
goed in elkaar. Ook over de bege-
leiding die hij vanuit het studiecen-
trum krijgt, is hij zeer te spreken.
Kievits is een trouw bezoeker van
de studie-avonden die regelmatig
gehouden worden.
„Die begeleiding is heel belang-
rijk," vindt hij. „Aan boekenkun je
niets vragen. De bijeenkomsten zijn
een enorme steun voor me. De stu-
diebegeleidster moedigt je aan en
ook de deelnemers motiveren el-
kaar."

In de schoolbanken waar de oudere
student tijdens deze bijeenkomst
plaats neemt, zit een heel hetero-
geen gezelschap. Jongeren, die de
studie in hun toekomstige loopbaan
hopen te kunnen gebruiken, veel
vrouwen van wie de kinderen de
deur uit zijn en enkele ouderen. Dit
kan, vooral bij een richting als cul-
tuurwetenschappen, tot pittige dis-
cussies leiden. „De jeugdopent mij
de ogen voor moderne kunst en ik
hoop dat ik ertoe kan bijdragen dat
zij niet al het oude verwerpen. Als
je weet dat er nog nooit een goede
definitie van kunst gegeven is die op
één bladzijde past, begrijp je dater
heel wat stof tot discussie is."

Aanraden

moeten aan zeer strenge voorwaar-
den voldoen. Aan het moment dat
de Venlonaar de penseel ter hand
neemt, gaat urenlange studie in En-
gelstalige uitreksels van oude hand-
boeken vooraf.

De 63-jarige student kan een studie
aan de Open Universiteit ook aan-
raden aan andere ouderen. „Je
roest niet zo vast, krijgt oog voor
andere ideeën," zegt hij.
De studiebijeenkomsten hebben
voor de 63-jarige student nog een
prettige bijkomstigheid. Ze geven
hem als gepensioneerde het gevoel
'weer ergens bij te horen.

Kievits toont er zich verbolgen over
dat ouderen geen recht hebben op
studiekostenvergoeding. Hij is bang
dat de kosten (een deelopleiding
bestaat meestal uit twee of drie mo-
dulen a 220 gulden per stuk en ma-
teriaalkosten) voor veel ouderen
een groot bezwaar kunnen vormen.
„Veel ouderen hebben door de oor-
log geen kans gehad om een studie
te volgen. Daarna hebben ze hard
gewerkt aan de wederopbouw van
het land. Ik ben het er niet mee eens
dat die mensen ook nu niet kunnen
studeren."

mariëtte stuijtsDe «54-jarige volgde in zijn jeugd

een HBS-opleiding en een officiers-
opleiding in het leger. Tijdens zijn
loopbaan - hij werkte vele jaren op
managementsniveau bij Van Gent
en Loos - deed hij diverse bedrijfs-
cursussen.

cultuurwetenschappen. Je kunt vee
vragen niet met jaof nee beant-
woorden, kunst is op meerdere ma
nieren te intepreteren."

De gepensioneerdeKievits sloeg na
zijn zestigste verjaardag nog aan het
studeren. Over de studierichting
hoefde hij niet lang na te denken;hij wordt al heel zijn leven geboeiddoor cultuur. In de studie cultuur-wetenschappen kan hij zijn hart op-halen. Met de per post toegezonden
lesboeken en andere aanbevolen li-
teratuur verdiept hij zich onder an-dere in letteren, kunstgeschiedenis
culturele antropologie en filosofie.„Ik lees heel erg veel. Maar vóórmijn studie zat er geen lijn in, las ik
van alles en nog wat. Dat vond ik
jammer en zodoende kwam ik bijde Open Universiteit terecht. Destudie is een hobby, ik doe hem opmijn dooie gemak. Het mag duide-lijk zijn dat ik het niet doe om car-
rière te maken, die heb ik al ge-had."

van de OU-studenten van het eerste uur is
todrik Smilde uit Ommen. Hij legde al twee
e'studies met goed gevolg af en buigt zich nu, op
'jarige leeftijd, over de inleiding in het privaatrecht,
ge krasse bejaarde is de alleroudste student die inde
'^inistratie van de Open Universiteit voorkomt.

[Venlonaar J. Kievits is nog lang geen 93, maar wel
l van de oudste Limburgse studenten aan de Open
diversiteit. De 64-jarige doet 'op zijn dooie gemak'
'n deelstudie cultuurwetenschappen. Slagen voor een
kamen vindt hij niet belangrijk. Het 'fris houden van
jllbovenkamer' wel.

Pittig
Enkele maanden geleden besloot
Kievits de studie weer op te pak-
ken. Hij koos opnieuw voor cul-
tuurwetenschappen en doet in ja-
nuari weer tentamen. „Deze studie
is zo boeiend, daarkun je mee.i>ezig
blf'jven," vertelt hij enthousiast.
„Ik ben altijd al geïntereseerd in
kunstuitingen en het leven in ande-
re culturen. Misschien leidt dat nog
wel eens tot een doctoraal examen,
wie weet?"

De oudere student toont zich zeer
tevreden over de werkwijze van de

„Om te beginnen studeer ik voor
mijn plezier en niet voor de tenta-
mens. Dat ik het net niet gehaald
heb, komt door die meer-keuzevra-
gen. Daar ben ik niet aan gewend
en ik vind de methode bovendien
niet zo geschikt voor een vak als

Gezakt
Bij een studie aan de Open Univer-
siteit, ook al doe je die voor je ple-
zier, horen tentamens. Kievits zag
zijn eerste tentamen beloond met
een vijf. Dit tegenvallend resultaat
heeft hem echter niet ontmoedigd.
Hij wijt het aan de multiple-choice
vragen.

„Een mens kan niet de hele dag stu
deren of schilderen", meent Kie-
vits. „Ik kan afwisselen. Na een
paar uurtjes studie, ga ik de tuin in
of sla ik aan het smeden of schilde-
ren. Kievits' specialiteit is het schil-
deren van ikonen. Een ikoon maak'
je niet zomaar even op een zondag-
middag; de Bijbelse voorstellingen

Na dit tentamen dat de afronding
vormde van een studieblok, legde
de Venlonaar de boeken voor een
tijdje neer. Niet uit teleurstelling,
maar om zich aan zijn vele andere
liefhebberijen, onder andere tuinie
ren en edelsmeden te wijden. Zijn
grootste hobby is nauw verweven
met de studie cultuurgeschiedens:
schilderen.

!"atuurlijk had hij verwacht dat we het zouden
perken. Namelijk: dat we het op zijn zachts gezegd
iA 1ironisch vinden dat hij juni vorig jaar als
[detineerde in het Huis van Bewaring in Leeuwarden
finnen is met een studie rechtswetenschappen aan de

Universiteit. „Ja, cynisch komt dat zelfs over. Ik
[6et het", luidt het antwoord dat hij wellicht voor de
geelste keer geeft. De 28-jarige Rob R. zit een straf uit
(n enkele jaren. Hij is inmiddels geplaatst in de
rafgevangenis voor langgestraften Norgerhaven, die
e| uitmaakt van de zes verschillende gevangenissen die

.et Örenthse 'Veenhuizen' telt. „Ik doe het voor
j2elf. Maar zeker ook voor mijn familie. Om te laten

en dat ik anders ben geworden."

gaat hij niet in zijn 'service. Nu
althans nog niet.
Anders zal dat zijn als hij eenmaal
vrij is. Dan wil hij als de bliksem ,
zijn studie rechtswetenschappen
aan de Erasmusuniversiteit in
Rotterdam afmaken. Ik heb dan
een strafblad en kan dus nooit
optreden als advocaat in strafzaken.
De Orde van Advocaten weert mij
natuurlijk. Zo is dat nu eenmaal. Ik
ben het daar niet mee eens. Ze
zeggen toch ook: de beste stroper is
nu eenmaal de beste
jachtopziener", lacht hij. Hij heeft
voor ogen om ergens werk te
krijgen als bedrijfsjurist. En als dat
niet in Nederland mocht lukken,
dan heeft hij er weinig moeite mee
om naar het buitenland te gaan. „In
België spreken ze ook Nederlands."

Datzelfde verlangen, om het land
na zijn in vrijheidstelling te
verlaten, heeft Ronald. In het
buitenland wil hij dan weer zijn
oude baan oppakken:
computerprogrammeur. „Misschien'
ben ik wat zwaar op de hand. Maar
in Nederland blijf ik m'n leven lang
natuurlijk een crimineel. Ook al
heb ik mijn straf er op zitten en heb
ik dan bewezen mijn leven te willen
beteren." Hij is vast van plan in '95
of '96 het doctoraal diploma
Informatica te halen.

" Ronald R.
(links) en Rob R.
op de
binnenplaats van
de strafinrichting
voor
langgestraften in
Veenhuizen
studeren beiden
aan de Open
Universiteit.

Foto: JOHAN
WITTEVEEN

ROB .:'DE BESTE STROPER IS DE BESTE JACHTOPZIENER'

Langgestrafte Veenhuizen
studeert rechten aan OU

zo ontzettend graag willen en er
veel voor over hebben. „Ik wil het
stempel 'gevangenis' uiteindelijk
verbloemen door een titel in de
technische wetenschappen te
halen", zegt Ronald.

Voordat Ronald in aanraking kwam
met justitie had hij een
mavo-diploma op zak en was hij
computerprogrammeur. Toen hij, .voorafgaande aan zijn verblijf in
Veenhuizen, in het Huis van
Bewaring in Haarlem opgesloten
zat, liep hij al met het idee rond om
te gaan studeren aan de Open
Universiteit. „De OU is de enige
mogelijkheid", luidt zijn logica.
„Naar een gewone universiteit
mogen we hier niet."Nadat hij en al
die andere gedetineerden om zeven
uur 's morgens zijn opgestaan, gaat
hij achter zijn boeken. Dat doet hij
vier uur lang aan een stuk. Hij heeft
studievrij. Verder is hij in de
middaguren toegevoegd als 'hulp'
aan de afdelingen Onderwijs en
Sociaal Cultureel Werk. Zo
verzorgt hij bijvoorbeeld dagelijks
de nieuwsvoorziening op de
kabelkrant, maar dan eentje zonder
veel tierlantijntjes, benadrukt hij.
En tenslotte programmeert hij ten
behoeve van de andere
onderwijsprogramma's die in
Norgerhaven worden verzorgd.

Gijzeling
We beëindigen het gesprek en
lopen met studiecoördinator Jan de
Maar naar de zwaarbewaakte
uitgang van de strafgevangenis. Of
we even niet willen vergeten dat
zowel Ronald als Rob tot de tien
'beste-kerels-van-hier' horen.
Buiten de gevangenispoorten
passeren we aan beide zijdenvan de
weg een groep gedetineerden die
die dag buiten hebben gewerkt en
terug moeten achter de tralies. We
worden aangehouden door een
ambtenaar van de
'buitenbewaking'. Waarom we niet
waren blijven stilstaan, toen we die
groep gedetineerden reeds in de
verte zagen aankomen. We
riskeerden namelijk een gijzeling
omdat veel van hen vluchtgevaarlijk
zijn, zo zei de agent. Daar hadden
we inderdaad even niet aan
gedacht, zo snel na het gesprek met
de twee langgestraften die zich uit
eigen belang gewoon bij hun
boeken houden.

jos van den camp

«?en'cht i m°D'e'e container op de
lS( P|aats van Norgerhaven, die

Ulij *jk studiecentrum dient
t-^ ege een interne verhuizing,
iC(l

n we met Rob R. en met diens
de 33-jarige

eH jl, **" Waarom ze hier zitten is
eK - .at oneerbiedige vraag,
'Udj Pen we tijdens de lift die de

«Co.ördinator Jan de Maar ons
re Ve n Assen door Drenthse
cv, " naar de afgelegen
iel nBenis aanbiedt. „Ik weet dat
an',en als zij het u willen vertellen
ivrj ort u datwel", künkt het niet
Uidepjfe'Ük, maar wel heel
°0r I "^'l 's een inrichting
iet. "ggestraften. Ze zitten hierVo°r niets."

Etiketten
K K'ol,ajd 'ets c'oms gedaan", is

r*ïB ir korte antwoord op de
iei4\L We dan toch uit PureVs [^g'erigheid hebben gesteld.
«Ijl, J n°vember volgend jaar in
!ijf.'d wordt gesteld heeft hij er
Ntte 1 Cn vier maanclen celstraf
!% n oftewel: tweederde van de
"erd .pgelegde straf. Moord, zo
Ontwezen. Rob 'moet nog' tot

'n Ovp ' "Je weet wel, fraude;te*ete ,?'" lk nad al een keer
Vog 1!" Beiden verkeren in
Psjlj' naven in een bevoorrechte
Nt| k""' "vn mede-gedetineerden
bi Voorbeeld acht uur per dag
"ü'4'd werkplaatsen waar
\j els °f diaraampjes in elkaar
S h,? zet Door hun inzet en
l°«a HUd'ng hebben Rob en
'«recti vertrouwen van de

!ete n e, en nun studiecoördinatorVin 6 *ekken' Voor Rob enWa-7 geen fietszadels en,Vken"l^' maar boeken,I en, boeken; omdat ze dat zelf

Op aanradenvan de dominee ben ik
rechtswetenschappen gaan
studeren. Er is een wereld voor me
open gegaan. Ik kan veel beter
denken nu. Zaken met elkaar in
verband brengen." Toen hij nog in
het Huis van Bewaring zat kwamen
de gedetineerden wel eens met hun
dagvaarding op hem af. Of hij hun
kon vertellen welke straf ze konden
verwachten. „Dan nam ik het
wetboek erbij en kon ik ze vertellen
welke maximale gevangenisstraf er
op stond." Maar verder dan dat

gemakkelijker maakt om zeker niet
weg te blijven, is dat ik niemand
heb. Ik heb geen vriendin, geen
vrouw, geen kind. Ik heb niet eens
een huis. Dus voor wat of wie zou ik
wegblijven? Zo lang ik nog moet,
ga ik iedere keer weer terug. Ik
moet daar nog iets afmaken waar ik
mee begonnen ben, denk ik dan
maar."

Rob heeft het al gezegd: hij heeft
wél familie en vrienden die hem lief
zijn. En om hen te laten zien dat hij

Aangezien er nogal wat
praktijkervaring om de hoek komt
kijken bij zijn studie technische
wetenschappen, ruikt hij nu zo nu
en dan aan de felbegeerde vrijheid.
Niet op de binnenplaats van
Norgerhaven, maar in de
binnenstad van Groningen waar het
studiecentrum van de Open

Trein

niet alleen een boef, maar ook een
mens is dat zijn leven duidelijk wil
beteren, is hij begonnen met een
universitaire opleiding via de OU.
„In januari heb ik mijn tentamen
inleiding staatsrecht gehaald", zegt
Rob die als vooropleiding LEAO
heeft. Midden oktober volgt de
proef inleiding strafrecht en voor
maart heeft hij al het tentamen
privaatrecht in zijn agenda
genoteerd. „Toen ik de eerste keer
voor de rechter moest verschijnen,
begreep ik er helemaal niets van.

Universiteit is gevestigd. Zonderbegeleiding pakt hij dan in
Veenhuizen de bus naar Assen waar
hij op de trein stapt naar Groningen
om daar in het studiecentrum
bijgespijkerd te worden of zijn
tentamen af te leggen. En al snel
daarna zorgt hij er voor om geen
minuut te laat terug te zijn in de
strafgevangenis. „Ik zou wel gek
zijn, als ik te laat terug ben. Dan is
het afgelopen. Voor eens en altijd.
Dat realiseer ik me maar al te goed.
Wat het voor mij ook nog wat
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PLEIDOOI VOOR
STUDIEKOSTENVERGOEDING

OUDEREN
" De grootste
hobby van de
heer Kievits is
schilderen.
Foto:
JANPAUL KUIT
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U■■ HYDRAULIEK I

-U-Q TRANSPORTTECHNIEK |

UMBURGBV I

HTL b.v. te Geleen handels-, service- en
produktiebedrijf t.b.v.
de transportsector

Tot onze aktiviteiten behoren:
Levering en service aan afzetsystemen, autolaadkranenZ-kleppen.
Hydraulische en pneumatische transportsystemen in carrosserieën,
opleggers en aanhangwagens.
Produktie van: Kippers, diverse opbouwen, carrosserieën, opleggers en

aanhangwagens voor het wegtransport.
Ter versterking van de produktiecapaciteit vragen wij:

A. Ervaren carrosseriebouwers
B. MTS'er W.T.B, aangevuld met vakgerichte

cursussen w.o. applicatie auto-electro
Funktie-eisen:
A. - kennis en ervaring in carrosseriebouw;

- enthousiasme en flexibile opstelling t.a.v. diverse
werkzaamheden.

B. - ervaring niet vereist;- bereidheid tot het volgen van cursussen;- een op samenwerking gerichte instelling voor werk in
teamverband.

Geboden wordt:- een prettige werksfeer in een jongen dynamisch bedrijf;- goede arbeidsvoorwaarden krachtens de CAO voor de
metaalnijverheid.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitaties te
richten aan:
Direktie Hydrauliek Transporttechniek Limburg b.v.
Postbus 408, 6160 AK Geleen
Voor tel. ml. kunt u zich wenden tot dhr. J.A.F, van Berkurn, tel. HTL
04490-53040, privé 04493-4250. 244692

De CAVO is een
samenwerkings-
verband van de
Stichting
Voortgezet en
Hoger Onderwijs
Maastricht en de
Stichting MDGO
Maastricht.

Zij voert de
administratie
voor de
aangesloten
scholen en het
secretariaat van
de besturen.

De Centrale Administratie
Voortgezet Onderwijs Maastricht
vraagt op korte termijn

CHEF AFDELING
FINANCIËLE ZAKEN (M/V)
(ter vervanging wegens ziekte van de huidige
functionaris).
Gedacht wordt aan iemand met een MBO- dan wel
HBO-opleiding die in staat is zich op korte termijn in
te leven in de financiële administratievan een
onderwijsinstelling.
Zij die ervaring hebben met dit soort van
administraties genieten de voorkeur.
Salariëring vindt plaats conform de regels van het
rechtspositiebesluit onderwijspersoneel.
Sollicitaties, binnen een week, te richten aan het
bestuur, Alexander Battalaan 79, 6221 CC
Maastricht.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij dhr. van den
Bergh, tel. 043-211645. „^

VOORDEELMARKT
C 1000 - Fred Beuker is een van de ruim 200 C 1000 - voordeelmarkten die
succesvol worden geleid door een zelfstandige ondernemer.
Gevestigd in het eigentijdse nieuwe winkelcentrum OP DE KAMP HARTJE

LANDGRAAF, beschikken wij over totaal 1200 m. verkoopruimte. Ons beleid
is in het bijzonder gericht op een harmonisch samenspel van: vakkennis -
personeel - klant en top-kwaliteit.

Wij zoeken momenteel een

K.W.-V#Hfcr "die het hogerop zoekt"
Onze huidige bedrijfsleider assisteert de zelfstandige ondernemer.
Gedurende ruim 6 jaar heeft hij bij ons de nodige ervaring opgedaan en hij
gaat dit jaar zijn studie voor Zelfstandige Ondernemer succesvol afsluiten.
Over 1 a 2 jaar wil ook hij "eigen baas" worden van bij voorkeur een C
1000-Voordeelmarkt. Daarom zoeken wij nu reeds zijn opvolger, het liefst
ook met "eigen baas" ambities.

Wij vragen: -,
een enthousiaste representatieve doorzetter;
eigen initiatief in funktie en eigen duidelijke toekomstplannen;
goede contactuele eigenschappen;
MAVO-HAVO-M.D.S.-diploma;
vakdiploma's;
momenteel minimaal werkzaam als K.W. chef van een behoorlijke
supermarkt;
ervaring in leidinggeven;
leeftijd 23-30 jaar.

Wij bieden:
behalve opleiding en een "duidelijke toekomst" een prima salaris met
dezelfde groei-mogelijkheden.

Sollicitaties te richten, vergezeld met een recente pasfoto, aan:
C 1000 Fred Beuker BV, t.a.v. dhr. F. Beuker, Vivaldipassage 5,
6371 LL Landgraaf 2«694

■ ■ Fred Beuker
VOORDEELMARKT Op de Kamp
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Randstad houdt niet van half werk ?e

Randstad Uitzendbureau, de grootste uitzendorganisatie van Nederland, biedt ieder jaarruim 300.000 vacatures aan voor tijdelijk werk.Randstad heeft 190 vestigingen verspreid over heel Nederland.
ledere vestiging beschikt over gespecialiseerde medewerkers die op de hoogte zijn van wat er in de verschillende beroepsgroepen gaande is. Randstad is ook gevestigd in België, Duitsland en Frankrijk.

_J\

I % TILTRA "l
W^ industrial maintenance& services

\ Industrieel onderhoud- en montagebedrijf
vraagt op korte termijn voor div. werken in
Brabant enLimburg

" Ervaren pijpenbewerkers
Goede sec arbeidsvoorwaarden
(o.a. atv, pensioenvoorziening. 100% verzekerd).
Maak 'n afspraak: bel 04490-55522.
Tiltia. Burg. Lemmensstraat 125a, Geleen. J
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Handel en import van
meetgereedschappen, meetmachines, software,
snij- en spangereedschappen alsmede
hulpapparatuur.

WKP is een succesvolle, nog steeds snel groeiende technische handelsonderneming. Als meestal
exclusief vertegenwoordiger voor buitenlandse fabrikanten, voorzien wij de Benelux van o.a.
meetgereedschappen, software en hulpapparatuur, waarbij prijs, kwaliteit en service hoog in ons
vaandel staan.

Om dit blijvend te kunnen realiseren, zoeken wij voor onmiddellijke indiensttreding:

1. SERVICEMONTEUR
2. LEERLING SERVICEMONTEUR

die voor voornoemde funktie opgeleid wenst te worden.

Funktieprofiel:
- het ingebruikstellen, repareren en onderhouden van o.a. drie-koördinaten meetmachines,

profielprojektoren, hardheidstesters, oppervlakteruwheidsmeetapparatuur, hoogte- en
rondloopmeetapparatuur en overige meetinstrumenten;

- het analyseren en verhelpen van defekten en/of storingen.

Funktie-eisen:
- kennis van, of ervaring met genoemde apparatuur;
- opleiding MTS/HTS-niveau elektrotechniek/werktuigbouw eventueel aangevuld met

computertechniek en elektronika;
- bereidheid om ook buiten de gestelde werkuren service te verlenen;
- kennis van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift;
- leeftijd ca. 30 jaar.

Stuur uw met de handgeschreven sollicitatie aan:
BV Technische Handelsonderneming WKP, Postbus 24200,
6367 ZV Voerendaal, t.a.v. de direktie.



De energie van
de ASR-therapeute pakt desgevraagd mijn

linkerarm bij de elleboog
11knijpt resoluut en naar mijn

eyoel keihard met duim en
'ijsvinger. Het duurt een se-
°nde, ik voel het flink. Maar

's dit echt pijn doet zegt dat iets
|ver de energiesutiatie van de
'kke darm en daar heb ik mo-

menteel geen gelegenheid voor.
W zeg ik dat de pijn wel mee-
a't. Na enkele seconden voel ik
Jouwens niets meer. Ze, dat is
Wemieke Bertijn, en ze heeft
[■ist een 'acupunt van de dikke-
'armmeridiaan' aangeraakt; dat
s «naar een klein onderdeel van
'et 'vooronderzoek' waaraan
etnand die zich in de praktijk

'an een ASR-therapeut meldt
Jch moet onderwerpen. Een
'ur tot anderhalf uur heeft de

nodig om de
blergiehuishouding van de be-
'°kkene in kaart te brengen.
Net kost 112gulden en op grond
'an die 'landkaart' wordt een
'dvies opgesteld.

peut zoekt de achtergrond van de
klachten in de eventuele verstoring
binnen die reeksen.

Vervolgens worden de klachten
energetisch geanalyseerd, en die
analyse moet dan passen in de
klachten van de patiënt. Het gevolg
is dat voor elke patiënt een indivi-
duele behandeling tot stand komt,
omdat het gevonden patroon en de
energetische analyse voor iedereen
verschillend is; met dezelfde klach-
ten kan de therapeut toch zeer ver-
schillende behandelingen advise-
ren. Maar het gaat altijd om een
therapie die sneller herstelt dan de
ziekte kan afbreken, en dus vinden
ook ASR-therapeuten bij een ge-
vaarlijke ziekte dat een medicijn
van de 'gewone' dokter dat sneller
werkt dan ASR-therapie de voor-
keur moet krijgen.
De therapie kan vervolgens uit ve-
lerlei behandelingen bestaan, van
het drukken op de pijnpunten (zo-
als bij het vooronderzoek), via di-
verse vormen van massage tot en
met de kleurentherapie, waarbij er
vanuit wordt gegaan dat verschil-
lende plekken op het lichaam ge-
voelig zijn voor kleuren. Met 'Mo-
xa' kan verloren gegane energie
weer worden toegevoerd.
De beide therapeuten zeggen zelf,
dat veel genezingsprocessen ook *

zonder hun ingrijpen wel gunstig
verlopen, maar dat ASR-therapie
kan helpen het te versnellen. Zij
noemen herstel na een operatie of
een bevalling, of na een longontste-
king 'normaal' een langdurige ge-
schiedenis.
De ASR-therapie baseert zich toch
grotendeels op zaken die weten-
schappelijk nog lang niet vaststaan.
Overigens zit drs Kamst in Hengelo
ook niet stil, want een wetenschap-
pelijk onderzoek naar het effect van
ASR-therapie op mensen met mi-
graine zal de komende tijd de aan-
dacht vragen. Er is al een vooron-
derzoek afgesloten. 818 migraine-
patiënten tussen 5 en 84 jaar wer-
den gemiddeld 33 maanden behan-
deld door ASR-therapeuten; 224
patiënten hebben een verklaring af-
gegeven, dat is 38,5%, genezen was
57,7% en 32,7% waren 'verbeterd.
Het wachten is nu op het echte we-
tenschappelijk verantwoorde on-
derzoek.

Mevrouw A. Bertijn heeft haar
praktijk in de Kasteelstraat 2c in
Brunssum, en is telefonisch te be-
reiken op nummer 04455-2560, me-
vrouw Y. Kikken heeft haar prak-
tijk in Op de Vey 41 in Geleen,en is
telefonisch te bereiken onder het
nummer 04450-2399.

santé brun

ASR-therapeut heeft dan vast-
ksteld of deklacht waarmee de be-
*°kkene is gekomen een gevolg is,a" de verstoring van de energieba-ans in het lichaam; is dat niet het
«val dan wordt de patiënt eventu-
e' terugverwezen naar de arts.

voorschrift ingerichte praktijkruim-
te inricht kan geregistreerd worden
als ASR-therapeut. Er is een be-
roepscode, geregeld moeten thera-
peuten zich onderwerpen aan visita-
ties, en ook drie bijscholingsdagen
per jaarzijn verplicht. Dat is ook
wel nodig, want de ASR-therapie
bestaat pas enkele jaren en is nog
volop in ontwikkeling.

Bertijn en Yvonne Kik-
hebben sinds kort

'"ebei een praktijk. Mevrouw Ber-
}'n in Brunssum, mevrouw Kikkenn Geleen, en voorlopig zijn zij de
n'ge twee geregistreerde ASR-the-

taPeuten in Zuid-Limburg. Regis-sen is trouwens kenmerkend
°°r alles dat met ASR-therapie te

heeft: alles wordt zorgvuldig
«noteerd, geregistreerd, in kaart
«bracht, en dat geldt voor de the-
aPie zelf ook; ook in de informele
jTespondentie met de beide the-

'Peuten vergeten zij nooit het er-
'lje van 'geregistreerd handels-
merk' bij ASR-therapie te zetten.
,°k de therapeuten zelf zijn gere-
steerd, en via de Stichting ASR-
j?erapie en de Verenigingvoor

heeft de
j?°ndlegger en oprichter, drs J.
a«Tist in Hengelo, in ieder geval,e l ijzeren houdgreep op iedereen
j'e het zou wagen ASR 'wild' te
öan toepassen.

Voor suggesties voor deze
rubriek, schrijf naar: Lim-
burgs Dagblad, redactie
economie, postbus 3100.
6401 dp heerlen: of bel 045-
-739263.

Vadertje
Staat

Wanneer commerciële omroepen als
TV 10en Veronique van plan zijn hun

uitzendingen te starten en het*
Nederlandse volk te bedienen met

gemakkelijk amusement, sport,
spelletjes en veel films, dan staat de

overheid - met het CDA voorop -
gereed om de knop om te draaien.

Dat mag niet. Dan kan niet. Daar
hebben de regeerders dan geen

invloed meer op. Dat kunnen zij niet
meer controleren en bijkleuren zoals

zij dat gewend zijn. Dus het is
verboden. En het gekronkel in alle

mogelijke bochten om die
commerciële zenders te weren heeft
de afgelopen dagen de lachlust van

heel Nederland opgewekt.

Maar diezelfde overheid, met alweer
het CDA als belangrijkste partij

voorop, waagt het niet om aan een
andere knop te komen. Een knop

waarmee heel wat smeriger en
verderfelijker boodschappen in de
richting van het Nederlandse volk

voorkomen zouden kunnen worden.
De knop namelijk, waarmee een

einde gemaakt zou kunnen worden
aan de 06-nummers, de sex- en

babbellijnen, de hijg- en kreunlijnen,
de moderne terreur van de telefoon.

In het ene geval beroept de overheid
zich op haar taak om haar burgers te

beschermen tegen een
ongecontroleerde en te overdadige

stroom van 'pulp-tv', van goedkoop
en wellicht platvloers amusement, ln
het andere geval laat die overheid met
een verbazingwekkend gemak toe dat

iedereen, kinderen, tieners,
ouderlingen, bejaarden, geestelijk

gestoorden, normalen en
hoogbegaafden, geconfronteerd

worden met de meest
weerzinwekkende uitingen van

vleselijke lusten en sexuele
extremiteiten.

Vanwaar die tweeslachtigheid -bij
onze regeerders?

Gewoon, om de centen.

Commerciële tv levert de staat niets
op. De centen gaan naar de

zakenmensen in fraaie pakken, de
bedrijven, instellingen en

geldschieters, die winst zien in de
exploitatie van een tv-programma.

Het geld komt van de adverteerders,
maar de staat wordt er niets wijzer

van.

Bij de 06-lijnen ligt dat wel even
anders.

Deze week maakte de PTT bekend
dat per maand 11,9 miljoen mensen

naar de 06-nummers bellen en dat zij
samen daarvoor iedere maand het

lieve sommetje van 16 miljoen gulden
betalen. En de helft daarvan, acht

miljoen per maand dus, gaat naarde
PTT. Rechtstreeks, zonder dat er

meer voor hoeft te gebeuren dan het
beschikbaar stellen van de toch al
aanwezige telefoonlijnen. Per jaar

dus 96 miljoen voor de PTT en dat
zijn toch mooi % miljoen gulden voor

dit weliswaar geprivatiseerde, maar
toch nog zeer nauw met de staat

verbonden bedrijf.

Zon fraaie melkkoe, die laat je niet
droog staan. Daar moet flink aan

getrokken worden. Daar moet alles
uitgehaald worden wat maar mogelijk
is. En of dat nu ten koste gaat van de
telefoonrekening van de individuele

abonnee. En of nu kinderen
geconfronteerd worden met sexijele

uitspattingen, waar ze niet mee
kunnen omgaan, en of mensen

verslaafd raken aan het fenomeen
babbelbox en zich daardoor

maatschappelijk isoleren, dat zijn
zaken waar de overheid niks mee te

maken wenst te hebben.

Bij de 06-lijnen wil zij niet in te
grijpen in de persoonlijke levenssfeer

van de Nederlander. ledereen moet
wat dat betreft wijs en verstandig

genoeg zijn om te beslissen hoe men
met zijn telefoontoestel omspringt.

Anders is dat bij de tv. Daar wil de
overheid wel een stevige greep op de
programmaknop houden. Daar beslist
die overheid wel wat goed en wat niet
goed is voor de mensen. Daar wordt

de kijker teruggebracht tot een nog
onmondig kind, dat de wijsheid en
ervaring van Vadertje Staat nodig

heeft om uit te maken wat goed en
slecht is.

Is het geen heerlijk landje, ons aller
Nederland?

martin huppertz

geen diagnose stellen en de huid
niet doorboren; hoewel ze werken
met de acupunten die bekend zijn
uit de acupunctuur mogen ze niet
prikken, en daar houdt de ASR-
therapeut zich ook aan, in tegen-
stelling tot menig acupuncturist. Ze
verwerpen niet, en dat is heel ken-
merkend, de 'allopathische' ge-
neeskunde, dus de gewone genees-
kunde waar iedereen wel eens ge-
bruik van maakt, beschouwt zich-
zelf echter als aanvullend. Zij hou-
den zich bezig met een tak van ge-
neeskunde, namelijk de energeti-
sche kant van het ziek zijn, waar de
'gewone' dokter niet voor is opge-
leid; het is een eigen werkterrein.
„Wij zijn niet alternatief, maar
complementair," zei mevrouw Ber-
tijn.
Annemieke Bertijn deed enkele ja-
ren geleden heel iets anders: terwijl
haar echtgenoot in Maastricht ge-
neeskunde studeerde liet zij zich
opleiden tot concertpianiste — na
voltooiing van die studie voelde ze
'behoefte aan een andere manier
van met mensen omgaan, met name
een meer directe manier.' De ge-
neeskundestudie leek haar echter te
omvangrijk, bovendien had ze er
niet het juistevakkenpakket voor.

Niettemin wilde ze een opleiding
die 'westers georiënteerd was, niet
zweverig, ik wilde zelf begrijpen
wat ik doe en waarom, ik zou an-
ders de verantwoording niet aan-
durven.'
Uiteindelijk stiet ze op de ASR-op-
leiding in Hengelo.

En daar maakte ze kennis met
Yvonne Kikken uit Wittem, die op-
geleid was tot kleuterleidster;
Yvonne bracht de afgelopen jaren
twee periodes in Afrika door in het
ontwikkelingswerk: eerst in Bots- '
wana, daarna in Benin. Bij terug-
keer in Nederland leek het het in-
middels danig omgespitte onderwijs
niet erg aantrekkelijk. „Ik was ook
anders tegen de dingen gaan aankij-
ken," zegt ze. „Ook ik voelde me
wel tot geneeskunde aangetrokken,
en dan vooral tot de energietische
therapieën."

~°B een typisch kenmerk: ASR-
erapeuten willen zich niet zonder

|.e er laten indelen bij de 'alterna-.eve genezers. Hoewel ze daar for-
ccleel wel toe behoren en zich daar. k van bewust zijn: momenteel

ze allemaal 'gedoogd', mits
Seen medicijnen voorschrijven, volgorde geschiedt. De ASR-thera-

het stopcontact zit is een aardige il-
lustratie daarbij.
De taak van de dikke darm is oa.
het onttrekken van water aan de
voedselbrij. De ASR-therapeut
zegt nu, dat als de dikke darm door
een dergelijke storing te weinig
energie krijgt, dan onttrekt die te
weinig water en krijgt de patiënt
diarree. Er moet dan elders in het
lichaam een soort tegenpool aan te
wijzen zijn die de oorzaak is van de
verstoring van het evenwicht.
'Behandelen,' aldus drs Kamst, 'Is
met name het kalmeren van te ac-
tieve en/of het activeren van te wei-
nig actieve organen, oftewel het
harmoniseren van de energieverde-
ling, waardoor de klachten verdwij-
nen.'

Bij het vooronderzoek wordt uitge-
gaan van een samenhang binnen
een zestal reeksen, waarvan spijver-
tering het gemakkelijkst te begrij-
pen is: dat is immers een proces dat
door het hele lichaam en met deel-
neming van vele organen verloopt,
maar toch altijd in een bepaalde

dertherapie, net zo min als andere
therapieën.'
In het lichaam lopen energiebanen
en vele plekken op de huid (met
name aan de voetzolen) kunnen ge-
gevens verschaffen over de ener-
gie-toestand van menig orgaan in
het lichaam. Voorbeeld: de plek op
de elleboog die in verbinding staat
met de dikke darm. Wetenschappe-
lijke bewijzen voldoende: de weer-
stand van de huid ter plaatse is te
meten.

De basis van de ASR-therapie kan
als volgt omschreven worden: de
natuurwetenschappen leren ons dat
er zonder energie geen arbeid of
prestatie verricht kan worden. Dat
geldt ook voor alle organen in het
menselijk lichaam: de lever is een
'chemische fabriek' die energie no-
dig heeft. Wanneer de lever niet
goed functioneert kunnen er twee
dingen aan de hand zijn: of de lever
zelf is gestoord -- en dan is die lever
geen werkterrein voor de ASR-the-
rapeut — of de energievoorziening is
niet goed. Een goed werkende stof-
zuiger waarvan de stekker niet in

Zodanig in ontwikkeling dat ASR-
therapie nog ongeveer evenveel'Analytisch-synthetische-reflexzo-
ne-therapie' is als de VPRO vrijzin-nig protestants. De term 'ASR-the-rapie' duidde kennelijk ook van het
begin vooral aan dat de man die hetontwikkelde een aantal bestaande
lijnen in de alternatieve wereld ana-lyseerde, bijeenbracht. Het gingdaarbij met name om reflexzone-
therapie, acupressuur, meridiaan-
massage en andere energetische
therapieën. Zelf schrijft hij daar-over: op de achtergrond staat een
zeker beeld van ziek-zijn, hoe daar-
over kan worden gedacht... deze
beelden van ziek-zijn geven de ver-schillende behandelsystemen eenzekere plaats... ASR is geen won-

De opleiding in Hengelo, die partti-
me is, duurt drie jaar, waarvan een
jaar 'supervisie. Dat laatste jaar
moet de aanstaande therapeut tien
verklaringen krijgen van patiënten
diebaat hebben gevondenbij de be-
handeling, wie daarna een volgens

Twee maten maken
van meten maatwerk

ê^ " maar makkelijk te-
f enwoordig met die kabel-tv.

alsbrekende toeren om in.eer en wind een antenne te

fatsen zijn uit de tijd en alle
ndsignalen komen zomaar

de huiskamer bin-.en- Comfortabel, die kabel,aar daarvoor zijn dan ook da-
* "Jks tal van mensen in de
ta!fr °m de tv-beelden en het
jj d'ogeluid ongeschonden door

fabels te sluizen.

verdeling geen sprake. „In principe
kunnen we allebei alles aanpak-
ken."
Wie de twee even aan het woord
laat, wordt overspoeld met vooral
Engelstalige technische kreten.
'Consultancy' is bijvoorbeeld een
van de twee hoofdactiviteiten van
Schanssema en Jacobs. De twee ge-
ven technische adviezen aan bedrij-
ven over telecommunicatie-projec-
ten. En dat gebeurt dan niet gladjes
met glanzende rapporten die met
veel omhaal van woorden weinig
nieuws vertellen. „We zoeken ge-
woon de juiste vakmensen bij el-
kaar, gaan samen om de tafel zitten
en bieden vervolgens een kant en
klare oplossing."

o.

ben(?s een Jaar verdienen bijvoor-
de u Henk Schanssema en Marcel
ha*? een redeliJk belegde boter-
lCa

rn aan de kabel-tv. Een kleine als
&u k°r ingerichte huiskamer in
v "h en fungeert als hoofdkwartier
su tweemansbedrijfje Tele-
die °rt' gespecialiseerd is in
He nj*verlening in telecommunica-
bij':, e inrichting van het kantoor
van h even sorjer als net exterieur
Voo ■ panc* d°et vermoeden.
°ndr u'terllJk vertoon hebben deernemers dan ook weinig over.

Tekenend voor hun deskundigheid
is misschien ook het feit dat zelfs de
afdeling kabeltelevisie van Philips
Nederland in Eindhoven in het af-

Assemblage

drachten gehad in het wereldje van
de kabel-tv. In die branche is nog
genoeg te verdienen, gegeven het
feit dat Nederland steeds dichter
bekabeldraakt. Ons land telt ruim 4
miljoen kabelaansluitingen, die sa-
men voor heel wat technisch onder-
houdswerk zorgen.

gelopen jaareen van de opdracht-
gevers was. Philips assembleert in
ValkeViswaard centrale verdeelkas-
ten van 40.000 gulden per stuk
waarmee tv-signalen worden door-
gegeven. De electronica-gigant
bleek zelf echter niet in staat om
een softwareprogramma te schrij-
ven waarmee de vitale onderdelen
op fouten kunnen worden doorge-
meten voordat ze worden verkocht.
„Die computerjongens daar bij Phi-
lips zijn wel goed in administratieve
software, maar ze hebben geen ver-
stand van technische software", al-

dus Henk Schanssema. Voor het
maken van een goed meetprogram-
ma moet je de apparatuur kennen,
verstand hebben van de meetme-
thoden en kennis hebben van de ob-
jecten die je meet. Dat hebben we
allemaal in huis."
Philips boekt sindsdienenorme tijd-
winsten. In de tijd dat de kasten
handmatig moesten worden door-
gemeten, had men anderhalve dag
per kast nodig. Nu worden 5 kasten
per dag afgeleverd. Bovendien kan
per kast een compleet rapport met
meetresultaten uit worden geprint,
waarmee de toeleverancier kan
worden aangesproken op eventuele
fouten.
Toch wil Telesupport zijn speciali-
teit, het automatiseren van meet-en
testopstellingen, verder uit gaan
dragen. Sinds een paar weken pro-
beert het bedrijfje samen met de le-
verancier van meet- en testappara-
tuur Heijnen International BV uit
Gennep een standaard volautoma-
tisch meetapparaat voor kabel-tv
aan de man te brengen.
Al met al zijn Schanssema en Ja-
cobs heel tevreden over hun eerste
jaar. De prognoses zijn nog niet he-
lemaal gehaald, maar eind 1989
denken ze toch op hun streefcijfers
te zitten. Nederland wordt daarvoor
langzamerhand te klein. De eerste
potentiële klanten in het Ruhrge-
bied en in België zijn al gevonden.

peter bruijns

h
'"en geen grootkantoor' ver"

drjjd.l Henk Schanssema de be-
w Jtsfilosofie. Dat is allemaal luxe,
de «ljVan de kosten uiteindelijk.aan
die K worden doorberekend." In
tty e escheiden huisvestingwillen de
rje .e verse ondernemers de komen-
bre J

n
aren hun bedrijfje tot bloei

iHar)
£en- ««Daar hoeven we geen

3" Voor op te stellen-"
hebh C Voor Personeelsuitbreiding
ttye en Ze niet nodig, want met zijn
de v

en kunnen ze voorlopig wel uit
v°eten, denken ze.

Onderhoud
Specialiteit is de technische begelei-
ding van uitgevers van kabelkran-
ten. Met name die kabelexploitan-
ten kunnen baat hebben bij Tele-
supports know-how van technische
automatisering. Henk Schanssema
weet bijvoorbeeld ontzettend veel
van mobiele communicatie en het
automatiseren van meet- en testop-
stellingen. De technische onder-
houdsdienst van een kabelexploi-
tant moet regelmatig de conditie
van doorgeefstations op peil bren-
gen. Bij ieder kastje moet de mon-
teur op omslachtige wijze één voor
één alle aansluitingen doormeten.
Dat kost zeeën van tijd aan admini^
stratief werk, waar de technicus niet
voor is opgeleid. Bovendien krijgt
zon technicus weleens de neiging
om de meetresultaten iets gunstiger
weer te geven dan ze in werkelijk-
heid zijn, zodat praktisch versleten
elementen niet meteen vervangen
hoeven te worden.

geefstations en alles wat je wil we-
ten wordt opgeslagen. Tegelijker-tijd neemt de nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid van de metingen
toe.
Het is slechts een voorbeeld van
datgene waartoe Telesupport in
staat is, benadrukt Henk Schansse-
ma. „We willen eigenlijk gaan func-
tioneren als probleemoplossers
voor de klant. En alleen op het re-
sultaat willen we worden beoor-
deeld." Schanssema en Jacobs zijn
nu een jaarbezig in hun nieuwe be-
drijfje en hebben voornamelijk op-

Jacobs en Schanssema hebben nu
een computerprogramma ontwik-
keld waarmee diezelfde metingen in
een mum van tijd kunnen worden
verricht. Simpelweg een mobiele
computer met bestuurbaar meetap-
paraat aansluiten op de kabel-door-

dijjder.Y?ring van het tweetal moet
Senia i- komen van Henk Schans-
Hi ed

a' dle een jaargeleden nog staf-
leen i6rker was b'ilntercai in Ge-
gr0 " "Ir,tercai is deels door mij
twee ■geworden-" Marcel Jacobs is
ni ek Jaar geleden voor elektrotech-
'en fesa agd aan de HTS in Heer-

" och is van een duidelijke taak-

" Yvonne Kikken en Annemieke Bertijn in debehandelkamer van de laatste in Brunssum.
Foto: DRIES LINSSEN

" Schanssema (zittend) en Jacobsmeten vlug eventjes een centraal verdeelpunt van dekabel door.
Foto: PETERROOZEN
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maar ook van mijn vrij werk", IIC
Dick Bruna toe. „Van de affiche
voor het NederlandsRode Kruis«
van de wenskaarten voor het geha ,
dicapte kind en ook van de boek)
die ik bijvoorbeeld over dove k'"',
deren en couveuzekindjes gerna3;
heb. Ik denk dat het een heel bU'
zondere tentoonstelling is gewof'.
den. En de mensen vinden het >e
om te zien hoe schetsen en origl"
len eruit zien. Of om hetzelfde,
boekje in 16 talen te bekijken.'

Bezoeken
De ideeën voor zijn boekjes doet
Dick Bruna op tijdens bezoeken
aan scholen, via post van kinderen

Voor veel ouders een vertrouwd ta-
fereel, niet alleen in Nederland of
andere Westeuropese landen, maar
bijvoorbeeld ook in Israël, Japan en
China. Want de ongeveer zeventig
boekwerkjes, die Dick Bruna liet
verschijnen en die in meer dan der-
tig talen werden vertaald, vinden
ook in die landen gretig aftrek, om-
dat ze zich onderscheiden door een-
voud van vorm en inhoud, die ze
hun aparte bekoring geeft. De
avonturen van 'de Appel', 'de Vis'
en 'Fien en Pien', maar vooral die
van 'Nijntje', 'Snuffie' en 'Betje
Big' veroverden gedurende vele de-
cennia een plekje in de ziel van me-
nige 2-, 3- of4-jarige. Evenals Toon
Hermans in zijn conférences kan
Dick Bruna van een simpel verhaal,
van een doodgewoon voorval uit
het dagelijks leven van een kind iets
bijzonders maken. „Ik maak geen
grapjes voor vaders en moeders",
vertelt de kunstenaar en grafisch
ontwerper in zijn atelier in de
Utrechtse binnenstad. „Ik schrijf en
teken alleen voor mijn publiek".

Dick Bruna, telg uit een bekende
Hollandse uitgeversfamilie, zou za-
kenman worden. Tenminste, dat
was de vurige wens van zijn vader,
die hem naar Londen en Parijs
stuurde om het vak te leren. Zoals
zovaak echter dreef deze vaderlijke
dadendrang de zoon in een andere
richting, de artistieke. Want in Pa-'
rijs kwam de jongemanvan amper
achttien jaar, die altijd graag gete-
kend had en tijdens zijn middelbare
schooltijd als schrijver en als illu-
strator de schoolkrant heel nadruk-
kelijk van zijn signature had voor-
zien, in contact met het werk van
eigentijdse schilders als Picasso,
Braque, Legér, Klee en Matisse.
Vooral het krachtige kleurgebruik
van deze schilders en de heldere
geometrische vormen waren voor

Ongeschikt
„InParijs leerde ik niet alleen dat ik
volslagen ongeschikt was voor een
zakelijke loopbaan, maar boven-
dien, dat ik niet zonder tekenen
kon", vertelt Dick Bruna, die in zijn
manier van doen en praten die een-
voud uitstraalt, die zo kenmerkend
is voor zijn werk. Het verzet tegen
de opvattingen in het gezin en de fa-
milie brachten hem definitiefop het
pad van potlood en penseel, die hij
met steeds grotere gedrevenheid
wist te hanteren. Al bleef men in de
kringen van uitgeverij A.W. Bruna
& Zn. nog lang sceptisch over de
bezigheden van de jonge Bruna.
„Zelfs toen ik in de veertig was en
toch al een behoorlijke carrière had
opgebouwd, zei mijn grootvader
nog tegen mij: 'Jongen, wanneer ga
je nu eens echt aan het werk'".

gie en pedagogiek. Dat is maar
goed ook, anders ga je bewust zo
schrijven ten koste van de spontani-
teit." Desondanks blijkt dat Bru-
na's woordkeus uitstekend is afge-
stemd op de woordschat van kinde-
ren van 2 tot 4 jaar, zoals uit een on-
derzoek van professor Kohnstamm
naar het woordgebruik van kinder-
boekenschrijvers enkele jaren gele-
den is komen vast te staan.

Hoewel zijn signature steeds her-
kenbaar is in zijn werk - of dat nu
zijn meer dan 2000 boekomslagen
betreft, zijn affiches of kinderboe-
ken - is er volgens Bruna wel dege-
lijk een ontwikkeling in aan te ge-
ven. „Natuurlijk, wanneer iemand
een werkstuk van mij ziet, dan zegt
hij onmiddelijk: 'Dat is Bruna'. Je
beeldt de dingen nu eenmaal uit op
de manier, die je zelf aankunt.
Maar toch is mijn werk van de laat-
ste jarenbeter dan in het begin.
Mijn vrouw, die mijn werk altijd
heel kritisch beschouwt, zegt: 'Je
vertelt iets meer, je verhalen wor-
den spannender.' Ik denk dat ze
daar gelijk in heeft. Al zou ik geen
boekje over willen doen. Ze horen
in hun tijd thuis en geven de groei
aan, die ik heb doorgemaakt."

hoe accurater je moet werken", legt
hij uit. „Ik zit maanden aan zon
boekje met twaalf prenten te wer-
ken. Ik doe alles met plakaatverfen
penseel, heel langzaam en nauw-
keurig. Snel tekenen kan ik niet.
Kinderen vragen mij wel eens iets
op een bord te tekenen. Dat is heel
moeilijk voor mij. Ik beschouw het
tekenen als een echt handwerk,
waar je geen ervaring in krijgt. Bij
ieder nieuw boek begin ik net zo
klunzig, houterig en onbeholpen als
de allereerste keer. Voor één teke-
ning belanden soms wel honderd
schetsen in de prullemand."

Alhoewel Dick Bruna niet realis-
tisch tekent, zijn de voorstellingen
in essentie herkenbaar. Door het
steeds meer weglaten van elemen-
ten hebben ze het karakter van pic-
togrammen. In simpele lijnen pro-
beert hij het idee van het verbeelde
te vangen. Dat is onder meer de re-
den dat hij vooral in Japan grote er-
kenning gekregen heeft. Zijn grafi-
sche stijl vindt aansluiting bij de tra-
dities in de Japanse prentkunst met
zijn sterke contour en sobere vlak-
verdeling. Zelf doet Dick Bruna be-
scheiden over zijn enorme produk-
tie, die op een bijzonder arbeidsin-
tensieve manier tot stand is geko-
men: „Ik heb een klein talent.
Daarom moet ik zo hard werken om
er iets van te maken."

of gewoonop de fiets, als hij ergens
een woord hoort, dat hij goed als
rijmwoord kan gebruiken. Al die
ideeën worden opgeborgen in een
grote doos met N.I. (Nieuwe
Ideeën) erop en uitgewerkt als de
tijd er rijp voor is. „Ik kan mij nog
herinneren dat ik Betje Big tijdens
een vakantie heb ontworpen", ver-
telt Dick Bruna. „Mijn kinderen
hadden op school een hele lieve, ge-
zellige juffrouw, die er als het ware
model voor heeft gestaan. Mijn
nieuwe hoofdfiguur moest op haar
lijken, iets van een gezellige tante
hebben. Later is die juffrouw een
heel goede vriendin van ons gewor-
den."

Prijzen
Hoewel de sympatieke tekenaar
graficus over erkenning niet hoef1

klagen, heeft hij - althans voor zl|.
boeken - nog nooit belangrijkeprJ( l
zen gekregen. Misschien komt da
binnenkort verandering in, want
Bruna is met nog zeven tekenaar
en illustratoren (waaronder PeteL, 'van Straaten, Rien Poortvliet en_»
ter Vos) genomineerd voor de "
blieksprijs voor het Nederlands ~boek in het genre 'Tekeningen en ,
lustraties'. Tot en met 17 decem»
wordt in Kasteel Groeneveld in
Baarn werk van de genomineerd , (
kunstenaars getoond, tot en m«s' _ i
oktober heeft het publiek de ge'fjj, *genheid kenbaar te maken wie &) <
of haar meest geliefde tekenaar V
Deelnameformulieren liggen in "
bliotheken en boekhandels. D>? ~kunstenaar die de meeste sternrn .
krijgt ontvangt dePublieksprijs v
het Nederlands Boek, ’ 15.000 «^een plastiek van Jeroen Hennen^
Of Dick Bruna zich een kans i°e
dicht in het bezit van deze prijs .
komen? „Ik denk niet meer dan e .
klein kansje", vindt hij. „Er rnoh eialleen mensen van 16 jaar en o 1!
aan meedoen. En dat is duideüj
mijn publiek niet".

Wie deze ontwikkeling zelf wil con-
stateren kan tot 22 oktober terecht
in De Vishal, Grote Markt te Haar-
lem, waar een expositie van het
werk van Dick Bruna te zien is.
'Het paradijs in pictogram' heet
deze tentoonstelling, die is ingericht
naar aanleiding van het verschijnen
van een boek met dezelfde titel van
de hand van de kunsthistoricus en
publiciste Ella Reitsma. Het boek,
verschenen bij uitgeverij Van Goor
te Amsterdam, geeft inzicht in Dick
Bruna's grafisch werk en bevat veel
illustratiemateriaalin kleur. „Niet
alleen van mijn bekende figuren,

Strak
In zijn teksten kiest de kunstenaar
voor een strakke versvorm. Het
strakke ritme zorgt voor een voor-
leescadans waardoor het kind zelf
het laatste woord al kan invullen.
„Ik heb altijd van taal gehouden",
aldus Bruna. „Mijn vocabulair
schijnt heel dicht bij de belevings-
wereld van het kind te staan. Dat is
toeval, ik weet niets van psycholo-

Dick Bruna is een heel nauwkeurige
tekenaar, die met enkele penseel-
streken het wezenlijke van mensen,
dieren en objecten probeert weer te
geven. „Hoe eenvoudiger het is,

Doodgewone dingen als een pijp of
een tuinhekje zorgden voor de juis-
te sfeer en het gebruik van knip-,
scheur- en plaktechnieken leverden
het abstracte beeld op, dat zo ka-
rakteristiek zou worden voor de
reeks misdaadverhalen van Ha-
vank, Simenon en Charteris. En de
affiches, die gingen verschijnen za-
gen er al niet anders uit: beertjes,
die met wervende teksten als 'Het is
pocket weer' en 'Die kun je in je
zak steken' op duidelijke, ondub-
belzinnige wijze hun boodschap,
verkondigden.

Toch zou het enige tijd duren, voor-
dat zijn stijl algemene erkenning
vond. Vooral door pappa's en
mamma's werd tegen zijn kinder-
boeken nog onwennig aangekeken.
Als zijn vader ze niet had uitgege-
ven, ondanks het verlies dat aan-
vankelijk geleden werd, zou er
waarschijnlijk hooit zon in-
drukwekkende serie tot stand zijn
gebracht. „Die rode appel, blauwe
lucht en groene achtergrond vond
men in het begin maar vreemd", al-
dus Dickßruna. „Maar de kinderen
reageerden vanaf het begin enthou-
siast als ze mijn boekjes zagen. Dat
is mijn geluk geweest."
Een bepaalde succesformule heeft
Dick Bruna echter nooit gehan-
teerd. „Ik Wil in de eerste plaats een
prentenboek voor mijzelf maken.
Ik probeer het dan ook nooit op
kinderen uit. Ik heb gewoon geluk,
dat datgene wat ik leuk vind ook
door kinderen leuk gevonden

recht in de ogen aan. En ook de
maat van de boekjes speelt een rol.
Het vierkante formaat van 14 bij 14
cm is het meest geschiktvoor kinde-

wordt. Natuurlijk spreken die een-
voud en heldere kleuren kinderen
erg aan. Bovendien wil ik heel eer-
lijk zijn, heel rechtstreeks. Alle fi-
guren in mijn boekjes kijken je

Toen al had Dick Bruna (62) niet al-
leen in Nederland naam gemaakt
met zijn affiches, boekomslagen,
grafische ontwerpen, vignetten,
postzegels, prenten en kinderboe-
ken. Dat hij in betrekkelijke korte
tijd een reputatie kon opbouwen
heeft veel te maken met het feit, dat
hij al snel in de uitgeverij van zijn
vader aan de slag kon. „Ik mocht
proberen boekomslagen te maken
voor de Zwarte Beertjes", herin-
nert Dick Bruna zich. „Ik denk dat
ik daarmee een flinke stap in de
goede richting heb gezet." Deze
boekomslagen vertoonden al met-
een enkele herkenbare aspecten,
die kenmerkend voor het werk van
Dick Bruna zouden worden: de
eenvoud van vorm, de zware con-
tourlijnen, het ontbreken van per-
spectief en het helder kleurgebruik

f jos frusch_

geestelijke vader
van Nijntje,

Snuffie en
Betje Big:«■^elfs mijn neef,

amper 'brugpieper' af
en uit puberale
stoerheid nog slechts
geïnteresseerd in Top
Pop en Fat Boys -
voor meisjes is hij nog
net te jong- reageert
enthousiast. Bij het
horen van de naam
Dick Bruna wordt
zijn geveinsde
onverschilligheid
even door spontaan
enthousiasme
verdrongen. En
begrijpelijk.
Urenlang heeft hij in
opperste vervoering
op mijn knie
doorgebracht, met
rode koontjes de
fantastische wereld
van Nijntje Pluis
verkennend. Eerst
plaatjes kijkend - van
die grote mooi
gekleurde plaatjes,
waarop Nijn allerlei
kapriolen uithaalt -
maar al snel de
rijmwoordjes
meeprevelend van het
verhaaltje, dat het
allemaal extra
spannend maakt. Het
zou niet lang duren of
hij rammelde het
dreunende versje af
nog voordat ik de tijd
had gehad, de
volgende pagina om
te slaan.

i

'Aan ieder nieuw boek begin ik
net zo klunzig als de eerste keer'

# Dick Bruna: I
heb altijd van tai
gehouden".

. Collage:

" Betje Big gaat
naar de markt
(1980), Nijntje op
school (1984) en d
Puppies van Snuff'
(1986).
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hem een openbaring en vormden de
drijfveer voor zijn loopbaan als
beeldend kunstenaar.

ren tussen de twee en vier jaar. Het
allerbelangrijkste echter is het prin-
cipe waar ik van uit ga: hoe minder
je tekent, hoe meer ruimte je laat
voor de fantasie van de kinderen."



1 Tweede Kamer heeft zon-
f Verdere discussie het wets-
°fstel Tweezijdige courtage-
tekening aangenomen. Het
°fstel houdt in dat een be-
delaar in onroerend goed
"Zowel voor de verkoper of
duurder als voor de koper
Vurder optreedt, niet bij
I(ie kanten courtage in reke-

ningkan brengen.

De regeling is overigens alleen toe-
pasbaar als tenminste een van beide
partijen optreedt als natuurlijk per-
soon, dat wil zeggen als prive-per-
soon bij de transactie is betrokken.

Een uitzondering wordt gemaakt
voor de (commerciële) bemiddeling
bij de verhuur van kamers en eta-

ges, behorend tot een zelfstandige
woning. Bureaus die zich daarmee
bezig houden mogen wel aan beide
kanten courtage in rekening bren-
gen, omdat gebleken is dat deze
gang van zaken goed voldoet.

De eerste aanzet tot herziening van
het courtagestelsel dateert uit eind
jarenzeventig. Klachten van consu-
mentenorganisaties over misstan-
den bij de bemiddeling in verkoop

en verhuur, waarbij de bemiddelaar
optrad voor beide kanten hebben
uiteindelijk tot het onderhavige
wetsvoorstel geleid. De regeling is
dan ook met name bedoeld ter be-
scherming van de prive-persoon die
een eigen woning wil kopen of hu-
ren, dan wel verkopen of verhuren
via niet erkende makelaars. Bij er-
kende makelaars is het verbod op
tweezijdige courtage al intern gere-
geld.

Aretskrijgt op 13 oktober Maaslandprijs
"Een denkbeeldige as brengt lijn in het 'hokkerig' perceel

Apotheek Brussumeen van eerste
opdrachten bekroond architect

* De nieuwe basisschool 'De Zuiderpolder
I Haarlem heeft de tuin op het dak uelaat-
§ weken zijn op het dak van de school vtjf-
hnduizend planten gezet in een speciale
ièklaag, die onderdeel is van de isolatie van
iet gebouw. De planten gaan uiteindelijk een
troen 'kleed' vormen op het dak, en houden
ïgelijk de isolerende laag grond vast.

Foto DIJKSTRA

Vier jaar geleden koos de
Brunssumse apotheker
Schoonbroodt een jonge
Heerlense architect uit voor
een verbouwing. Gewoon,
omdat hij devriend was van
een kennis. Inmiddels is de
jonge Heerlense architect
er niet alleen in geslaagd
om een bouwval in een mo-
derne apotheek te verande-
ren, maar ook om naam te
maken in binnen- en bui-
tenland.

Wiel Arets ontvangt op 13 oktober
in Rotterdam de Maaskantprijs, een
onderscheiding voor architecten die
hoog in aanzien staat. Twee jaar ge-
leden onderscheidde de stad Maas-
tricht hem met de Victor de Stuers-
prijs. Ook won hij de CharlotteKöh-
lerprijs en internationale prijzen in
Japan en Italië.

In het Limburgse verrijzen (nog)
niet veel bouwwerken van Arets.
Oorzaken hiervoor zijn de nog vrij
korte duur van zijn carrière en zijn
activiteiten buiten Limburg. Arets
maakt plannen voor binnen- en bui-
tenland en geeft les aan de Acade-
mie voor Bouwkunst in Amsterdam
en aan de geassocieerde architec-
tenschool in Londen.Heerma:koppelen huur

aan indexcijfer toestaan
Naast de apotheek in de Rumpener-
straat in Brunssum ontwierp de
Heerlenaar in Limburg een heren-
modezaak in Maastricht, een kapsa-
lon in Heerlen en een medisch cen-
trum in Weert. Onder andere aan
deze kleine projecten heeft Arets de
Maaskantprijs te danken.

Mariëtte Stuijts

Verbrokkeld
;'es?1"Secretaris Heerma (volkshuis-
'°6st wil huurcontracten gaan
"■oni n waarin de huur van een
% ;ng is gekoppeld aan een index-
kJ- Dat betekent dat huurverho-
'°oru niet meer worden bepaald

-het puntenstelsel, maar door
'rjj si

lndexcijfer, bij voorbeeld het
UtwdexciJfer voor gezinscon-

'Ptie.

huur van een woning aan prijsin-
dexcijfers mag worden gekoppeld.
De Pree wilde weten of dit in strijd
is met het regeringsbeleid of met de
huidige rechtsbescherming van
huurders.
Volgens Heerma is dat niet het ge-
val. Indexeringsclausules vergroten
juist de rechtzekerheid bij huurder
en verhuurder omtrent het prijsver-
loop, zo schrijft hij. Wel moet er ge-
waakt worden voor onbillijke af-
spraken. Heerma wil dan ook in de
huurprijzenwet woonruimte aange-
ven wat een redelijke indexering is.

De staatssecretaris geeft toe dat bij
een indexeringsclausule de huur-
verhoging hoger kan zijn dan bij
toepassing van het puntenstelsel.
Wanneer 'een huur echter volgens
het puntenstelsel te hoog is in ver-
gelijking met de kwaliteit van de
woning, houdt de huurder de moge-
lijkheid bij dehuurcommissie huur-
verlaging te vragen, aldus Heerma.

De huurder kan bovendien in be-
roep tegen geïndexeerde huurver-
hoging bij ernstige verwaarlozing
van het onderhoud van de woning.

De Brunssumse apotheek was één
van Arets' eerste opdrachten als
zelfstandig gevestigd architect en
vroeg direct om een uiterst creatie-
ve aanpak. Een bouwvallige winkel,
ingeklemd tussen twee andere pan-
den, moest verbouwd worden tot
een moderne apotheek. De afschei-
ding met de twee huurpanden loopt
niet gewoon recht, maar verspringt
her en der. 'Een verbrokkeld per-
ceel' heet dat in vaktermen.

fehrift schrijft dit in antwoord op
WlTÜke vragen van het Tweede
Vfrlld De Pree (PvdA). De Pree
'itst-f 1 het geweer gekomen na een

waak van de Hoge Raad dat de

dachten. Ik wilde dat de woning
luchtig zou zijn. Horizontaal en ver-
ticaal. Daar heb ik hevig op gestu-
deerd. Door het gebruik van glazen i
bakstenen en een grote lichtkap, \
heerst er nu een prachtige licht '■.
sfeer," aldus Arets. ,

lend vormgegeven ramen gaat een
heel nieuw gebouw schuil. Wat na
afbraakvan het oude wel overbleef,
was het 'verbrokkeld perceel. Om
het rommelige effect hiervan op te
heffen, bracht de architect in de
lengte van het gebouw een 'as' aan.
Via deze denkbeeldige lijnkan men
helemaal van voor tot achter door
de apotheek kijken.

Het plan voor de verbouwing liep
uit op een totale sloop. Achter de
nieuwe lichtgrijze gevel met opval-

derkant van het putdeksel kun-
nen met tempexplaten tegen
vorst worden beschermd. Een
klus die meestal pas wordt aan-
gepakt, als de vorst al in hevig-
heid heeft toegeslagen.

kamerplanten
goed tegen
vuile lucht

Waterleiding
vorstvrij houden

In het juryrapportvan deMaaskant- ;
prijs wordt de Heerlense architect
geprezen om 'de hoge kwaliteit van
het detail' in zijn werk. Voorbeelden
van bijzondere details liggen in de
apotheek voor het oprapen. In de ,
balie zijn niet alleen kasten, maar
ook plateaus en folderrekjes aange- i
bracht. De diverse doorgeefluikjes [
kunnen worden afgesloten met een *
granito-deurtje. De keuken van de j
woning boven de apotheek heeft,
geen afzuigkap boven maar onder
de kookplaat.

We weten na twee vorstloze
winters nauwelijks nog wat
streng vriesweer voor narig-
heid kan aanrichten. Daar-
bij doelen we op de ellende
die jekan overkomen als de
waterleiding bevroren is ge-
weest en plotseling gaat
spuiten als de dooi weer in-
treedt, omdat er door uitzet-
ting barsten in de leidingen
zijn gekomen. Daarom is
voorkomen beter dan gene-
zen.

Isolatie van vórstgevoelige lei-
dingen is, met het oog op de
strenge winter die weerprofeten
nu voorspellen, een niet zo moei-
lijk uit te voeren preventiemaat-
regel. Ga na welke leidingdelen
aan vrieskou zijn blootgesteld.
Buitenleidingen (met een kraan
tegen de gevel) en cv-leidingen
in een onverwarmderuimte kun-

De Heerlense architect heeft de
naam nooit kleur te gebruiken. Ook
dit keer heeft hij zich beperkt tot
wit, zwart en grijs. De enige uitzon-
dering hierop vormen enkele natu-
relkleurig houten werkbladen. De
strakke, functionele inrichting, die
in nauw overleg met hem gekozen
is, vertoont evenmin opvallende
kleuren.

gl)^stine kamerplanten hebben een
Sfee ge uitwerking op dé atmo-
ais „'n een ruimte. Bedompte lucht
Ret )^% van slechteventilatie kan
öat j^'anten worden 'bestreden.
*°el«:; e uitkomst van een onder-

ln de Verenigde Staten.
«.F1]Vilten halen deeltjes uit de lucht
?eBt Ul?m°ndjes in hun bladeren,"
W olv NASA-wetenschapper Bill
%ore^on- „Onderzoeken in onze
Mgn^to«a hebben aangetoond dat
6t in t gehalte aan giftige stof-
fen!1 allerlei dampen kunnen te-, dringen."
'j dfclansexPerimentenwerdenkamer-

t>laat gt
n ln afgesloten containers ge-

" tn die containers werden,ernicahên gespoten.

Voorbeelden die apotheker i
Schoonbroodt met trots laat zien. j
Hij is zeer tevreden over het werk
van Arets. Een toevalstreffer, noemt '.
hij het. Het resultaat ervan is later ',
dit jaar tijdens een open dag te be- «
zichtigen.

Details
Een ander steeds terugkerend ele-
ment in ontwerpen van Arets is de
glazen bouwsteen. Ook in de apo-
theek bouwde hij er muren mee. „Ik
werk graag met glazen bouwstenen
omdat ik licht van enorm belang
vind. Bij dit ontwerp had ik con-
stant het woord translucent in ge-

Aftappen
Het was in vroeger jaren gebrui-
kelijk (maar helaas niet altijd
perfect resultaat opleverend) om
bij strenge vrieskou de leidingen
's avonds af te tappen. De eigen-
tijdse variant daarop is: als je
hartje winter met vakantie gaat
doe het dan maar wel. Aftappen
op de juiste manier: alle kranen
opendraaien en vervolgens de
hoofdkraan dichtdraaien. Laat
de kranen open staan. Bij terug-
keer eerst de hoofdkraan weer
open zetten en vervolgens de
tappunten (vanaf de laagste pun-
ten tot de bovenste) dichtdraai-
en. Zo blijft er geen lucht in de
leidingen zitten.

op een transformator, houdt de
buizen op een vorst-ongevoelige
temperatuur.
In huizen die van de laatste tien-
tallen jaren dateren is de 'meter-
put' waarin de hoofdleiding bin-
nenkomt en waar jaarlijks het
waterverbruik door de opnemer
wordt afgelezen, op een binnens-
huis aangebrachte plaats inge-
bouwd. Dus nauwelijks of hele-
maal niet vorstgevoelig.
Maar er zijn nog heel wat wonin-
gen waar die put wèl kan bevrie-
zen. Isolatie daarvan is niet zo
moeilijk. De leidingen zelf, de
putwanden, de bodem en de on-

Een manteltje van schuimstof
rond de vorstgevoeligste leiding-
gedeelten kan ook geen kwaad.
Of (meer eigentijds) een elek-
trisch wikkeldraad, aangesloten

nen grote narigheid veroorzaken.
Sluit buitenleidingen af zodra er
vorst wordt voorspeld. Laat geen
enkele radiator bij het begin van
ijzig winterweer dicht staan: zet
de regelknop 0p een lage stand
zodat de watercirculatie op mi-
niem niveau doorgaat. Stromend
water loopt nauwelijks de kans
om in ijs te veranderen.

Meterput

Ijsvrij
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" De
opvallende,
lichtgrijze
gevel in de
Rumpener-
straat.

Foto's:
DRIES
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Toch nog uitzonderingen in nieuwe wet

Tweezijdige courtage
mag niet van Kamer
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Onroerend goed te huur gevraagd
_*_£__, : : ■ .:::::::■:■:■:

Te huur gevraagd
Woonhuis in Limburg

Huurprijs tot ’ 700,- per maand.
Tel. 04750-11917. Stichting Burgerraadsman.

Te huur gevraagd van particulier

vrijstaand huis of bungalow
omgeving HEERLEN.

Tel. 073-143761.

J. stel zoekt WOONR. in
Geleen of omg., min. 2
slaapk., huur ’6OO,- p.mnd.
Br.o.nr. 82230 aan Limb.
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te huur gevr. GARAGE om-
gev. Laurastr. Eygelsh. Br.o.
nr. B-2245, L.D., Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
LOODS of opslagruimte te
huur gevr. Tel. 045-251558 /
271137.

Onroerend goed te huur aangeboden
APPARTEMENTEN in de
ywjk "de Heesberg" te Heer-
len, 4/5 kamers, huurprijs ca.

’ 600,- per maand. Voor ml.
De Boer, Den Hartog, Hooft
Beheer 8.V., tel. 020-
-465301 (tussen 9.00 en
12.00 uur).
WINKELPAND te h. Schar-
nerweg 12, Maastricht. Te
bevr. 043-210518.
f-tAMERS te huur, met voll.
pension te Hoensbroek. Tel.
045-214804.
Te huur aangeboden compl.
ingerichte VIDEOTHEEK
met banden in Sittard.
Reacties Postbus 5020,
6413 GA Heerlen.
APPARTEMENT te huur in«Oirsbeek, woonk., slpk.,
badk. 04492-2601.
Te huur aangeb. ZIT/
Sl-AAPK. in Treebeek, per
1-10-1989 Tel. 045-212663
App. in HERENHUIS cen-
trum Maastricht, bevat: gro-
te liv. en open keuk. en hof,
1 slpkr met luxe badk. met
ligb. en doucheruimte plus
kelder, geh. gestoff. en ge-
meub. Huur ’1.400,- p.m.
excl. tel. 045-311755.
Te huur CAFÉ, zaaltje met
Twoning, mooi ingericht, gun-
stige huur en overname.
Landgraaf. Tel. 045-323685
Te huur WONING, 2 kamer,
keuk., w.c, bad, Nieuwstr.
70, Kerkrade.
Te h. zolder-APPARTE-
MENT voor jong persoon,
huursubs. mog. 045-456998
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Lux APPARTEMENT met 2
slaapk. te Kerkrade-West,
huurpr. ’ 650,- te bevr. na
17.00 uur tel. 045-416565.
Gemeub. gestoff. APPAR-
TEMENT per 1 okt. Tel.
045-241784.
MAASEIK België, rustig gel.
mooie app., vrij uitzicht, 2-
of 3 slpks., va. ’ 500,- p.
mnd Tel. 076-653377, Bel-
gie 09-3211566918.
Te h. Geleen, klein APPAR-
TEMENT, 1 of 2 pers. Netto

’ 500,- p.m. 04490-42575.
Te huur aangeboden CAFÉ
te Heerlen (Zeswegen) voor
inlichtingen tijdens kantoor-
uren: 045-243900.
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
KEKRRADE Bleyerheide, te
huur 1 boyenwoning, 1 be-
nedenwoning. Huurpr. kaal

’ 600,-. 045-459543, na
18.00 uur.
STEIN. Te h. woonunit, all-
in, gestoff. eig. kook- en
douchegel. 04490-47294.
VALKENBURG, kl. bunga-
low met 2 si.kam., gestoff.,
gemeub., te huur voor 6
mnd. Huur ’ 745,- p.mnd.
excl. Inl. 04459-1305.
Te huur APPARTMENT:
woonkamer, eetkamer, 1
slpks., wc, keuken, douche,
cv., tel.- en tv aansl., huur-
sub., evt. garage Tel. 045-
-310706.
Te huur gemeub. BOYENE-
TAGE, ’ 500,- p. mnd. mcl.
alles. Holzstr. 95, Kerkrade.

Onroerend goed te koop aangeboden

Hoe lijkt u dat....
Geen achterburen!

Wanneer u gesteld bent op uw privacy. En genoegen
schept in een zeer ruime achtertuin zonder inkijk van

achterburen.... dan biedt de koopwoning in Vijverplan in
Roermond u alle mogelijkheden.

Bovendien halfvrijstaand, met mogelijkheid tot garage en
een aantrekkeijk hoge premie in de A-klasse. Inlichtingen:
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten 077-541945 en Jack

Frenken makelaardij 04750-35225.
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VQDLPM-VAN DE pAs ~H3~\■ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. ~~ % i
Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610 '~__U*fm^L^m^gmt^m^^m^^^^^^^^^^^^^^^f^_m____m_w^m '

Wegens onze actieve verkoop
zoeken wij woningen ter bemidde-

ling in de gehele oostelijke
mijnstreek!

raMakelaardij 0.g.. Taxaties, LIJ
Hypotheek — Adviescentrum

ciciuinci 64unseB BHee^ruckiaan28 nvm
1^" -■«■■ Tel . (045)715566 MAKELAAR

U kunt zelf uw woning
Verkopen!!

Laat uw huis inschrijven in het SHP-bestand.
Minimale kosten voor een maximaal resultaat.

Tel. 06-8212390.

—- ■ ■ '." -mv
Avahuis, een veelzijdig huis, va. pim. ’ 140.000,-

Hamar Info: tel. 045-210719

Actief
betrouwbaar
deskundig!

raMakelaardij 0.g., Taxaties, nH«aHypotheek — Adviescentrum

M#tl IiMJI Ruys de Beerenbroucklaan 28 M\/N^ClClLI 11O 6411 GB Heerlen IN V M
i^" Tel. :C045)7155 66 MAKELAAR

Bungalow voor 2 personen.
Prijs ca. ’ 250.000,-; ligging: geheel Zuid-Limburg.

Telefoon 04492-2601.

Heeft u' bouwplannen?
Wittem-Partij, Zinzelbeek: ruime bouwterreinen op mooie
lokatie geschikt voor vrije sectorbouw. Oppervlaktes van

400 m2tot 525 m2.
Prijzen vanaf ’ 47.400,- v.o.n.

INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V. TEL. 045-712255.

34 Halfvrijstaande
Lease-plan-woningen

HEERLERBAAN-HEERLEN
Grandioos succes!!

'^BJ^^fc^^ :;■■■..

WT-.. ■
Binnenkort worden deze fraaie woningen

aan de Tarwehof opgeleverd.
Door deze unieke "Lease" financiering o.a.

ZEER GESCHIKT VOOR TWEEVERDIENERS- GEEN GEMEENTEGARANTIE- GEEN EIGEN GELD NODIG- LAGE RENTE: 7,7%
Nog slechts 6 halfvrijst. woningen!

Vraag meteen uitgebreide dokumentatie.

Makelaardij 0.g.. Taxaties, L^ II J
Hypotheek - Adviescentrum

CIGUinCI 64Un dGeßßHeeeerr^r°UCklaan2B NVM'■ Tel. : (045) 71 SS 66 MAKELAAR

Te koop: Heerlen
Marco Polostraat. Halfvrijst. woonh. voorz. van cv.,
met garage, voor- en achtertuin, opp. 375 m2; 3 slpks, bwj.
1973, kunststof ramen met dubbel glas. Pr. ’ 135.000,- k.k

Makelaarskantoor v. Wersch BV
Stationsstraat 54, 6461 EJ Kerkrade.

Tel. 045-712002 b.g.g. 452234

Hoensbroek-Winkelcentrum
te koop op goede lokatie aan deKouvenderstraat

WINKELPAND met BOYENWONING
als mede

Seperate woning en tuin
Aanvaarding op korte termijn mogelijk.
Vr.pr. voor het geheel ’ 225.000,-k.k

Inl. van Oost ass. VOF, Juliana-Bernardln 8, Hoensbroek.
Tel. 045-224241 b.g.g. 218062.

Te koop mooi halfvrijstaand woonhuis "Nabij centrum van Hoensbroek
centrale en rustige ligging, lnd.: hal, ruime doorzonkamer
met open haard, keuken met aanbouw, 3 slaapk., mooie
badk., wasruimte, beslagen zolder, kelder, c.v. Alles met
parketvloer. Garage met oprit, mooie voor- en achtertuin.
Vr.pr. ’ 152.500,-kk. Te bevr. 045-219461 of 045-219376;

Kerkrade
Te huur klein woonhuis aan deGrensstr. te Haanrade md.:

Hal met toilet, woonk., ruime keuken m. douche en een
slpk., aanv. dir., huurpr. ’ 390,-.

Te k. gevr. voor div. relaties in en om nabij centr. Kerk-
rade, halfvrijst. woonh. m. garage, prijsklasse tussen

’ 150.000,-en ’ 180.000,-.
Jacobs ass. en mak. 0.g.,

Haghenstr. 57, 045-453121.

Kerkrade-Terwinöelen
Royaal halfvrijstaand woonhuis met cv., garage en tuin op
zuiden. Perc. opp. 236 m2. lnd.: hal met open trap naar
zolder, toilet, woonkamer 37 m2met eiken parket, open
luxe eiken keuken. 1e Verd.: 3 slpkrs, badkamer met ligbad
en toilet, muurkast. 2e Verd.: gr. hobbyruimte met dakraam
en wast., 2e berg., hardh. koz., thermopane, gr. deels m.
roll. Vr.pr. ’ 189.000,- k.k. Tel. 045-419026. Nachtorchis 1,
Kerkrade.

Onroerend goed te koop aangeboden
In de gezellige dorpskern van

Limbricht
bieden wij te koop aan een

vrijstaand boerderijtje
met schuur en mooi perceel, gelegen a/d Beekstraat 41,
totaal 660 m2, pand dient te worden gerenoveerd c.g.

herbouwd, terwijl nieuwbouw op het perceel ook mogelijk is
de vraagprijs bedraagt ’ 95.000,- k.k. Info:

Livac bv
Brugstraat 19, Sittard, 04490-10855.

Definitieve openbare verkoop
na hoger bod van:

Oude boerderij,
Thans verbouwd als café-dancing 'Old Inn' te Maas-

mechelen (Leut) -België, St. Pietersstraat 102, na hoger
bod gebracht op 2.420.000,- Bfr., op maandag 2 oktober

'1989 om 15.00 u. in het te verkopen pand.
Alle inlichtingen bij notaris Karel Schotsmans, A. Sauven-

laan 11 te 3650 Dilsen-Stokkem, tel. 09-32-11755165.

Te koop
Cafépand

te Schinveld, Brunssumerstr. 8. Geen brouwerijverpl. Ook
voor andere doeleinden gesch. Inl. Scholl. 04746-1285
tussen 9.00 uur en 18.00 uur.

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, ’ 229.000,-. Aanv. dir. 04492-1699 of 045-212813.

Vrijblijvende informatie
over huis verkopen

Graag informeren wij u geheel vrijblijvend m.b.t. de ver-
koop van uw woning, bungalow of landhuis. Wij vertellen u
dan welke verkoopkansen u heeft, waar u allemaal reke-
ning mee dient te houden en hoe wij een eventuele ver-
koop geheel voor u kunnen begeleiden.

Bel meteen voor een vrijblijvend gesprek

Makelaardij 0.g.. Taxaties.
Hypotheek - Adviescentrum

ciciuina taoucki',a,!B NVM""■"T»"" ■-■■ Tel . (045)7135 66 MAKELAAR

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,9%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

SUSTEREN
Te k. hoekwoning m. gar. en

berging, lnd.: hal, toilet,
woon-eetk., luxe keuken m.

app., terras m. overk. 1e
verd.: 3 slaapk., luxe badk.
m. douche, ligb., v.w. en 2e
toilet. 2e verd.: vaste trap

naar royale zolder m. wasm.
aansl. Geh. geïsol., ter. begl.

en roll., bwj. '87, 2 jr. subs.
over te nemen. Vraagprijs

’ 157.000,-k.k. 04499-1165

Geleen
Haeselderveld

uitst. onderh., rustig gel. pa-
tio-bungalow met schitte- .
rend, onder architectuur

aangelegde tuin. Ind. 0.a.:
royale living, moderne open
keuken, slaapkamer, bad-
kamer, berging en cv-ruim-
te, zolder met mog. voor 2e

slaapkmr. Voor info: tijd.
kant. uren 045-735526, na

17 u. 04459-2374. vr.pr.

’ 139.500,- k.k.

Hulsberg
Halfvrijst. goed geïsol.,
brede Inrit, gr. garage,

4 slaapk., douche, zolder,
kelder, cv-gas. Tuin op

zuiden ’ 165.000,-.
Wijlre

Vrijst. geheel onderk.,
4 slaapk., douche, cv-gas.

Zonn. tuin. ’ 190.000,-.

Voerendaal
Ransdaal, vrijst. woonh. met

gr. schuur, 3 slaapkrs.,
badk., keld., zolder, cv-gas.

’ 225.000,-.
Gulpen

Vrijst. bungalow. Bijna
9000m2, gr. schuur, cvo., 3

slaapk., eetkeuk., badk.
Landelijk, ’ 395.000,-.

Makko Gulpen
(W. Timmermans, makel.

taxat. og. Lid NVM)
Rijksweg 67, Gulpen. Tel.

04450-2182.

Heerlen
Goed gesit. keurig onderh.

tussenwoning met tuin. lnd.:
beg. gr.: gang, woonk. (35m2), bijkeuken, eetkeuken

met eiken keukeninr.,
berging, toilet. Kelder. Verd.:
overloop met toilet, badk., 3

ruime slaapk., vaste trap
naar zolderverd. alwaar 4

kamers, c.v. Buitenkansje!!
Pr. slechts ’ 89.000,- k.k.

Livac B.V.
Brugstr. 19 Sittard.
Tel. 04490-10855.

Landgraaf
in Centrum-Nieuwenhagen,

Oude Landgraaf 54,
een uitstekend gesit. sfeer-
vol ruim appartement met
balkon op 1e verdieping,

lnd.: entree, toilet, berging,
woonk. met open keuken, 2

slpk's., badk., cv. Prijs
slechts ’ 85.000,- k.k.

LIVAC BV
Brugstraat 19, Sittard. Tel.

04490-10855.

Eys
8 halfvrijstaande premie

woningen in het plan "Aan
de Zwarte Brugweg", aanv

medio 1990. Prijs

’ 131.900,--v.o.n. Max.
premie: ’ 41.000,- (cont. w.

Mechelen
Vrijst. onderwoonhuis, tot.gerenov., prachtig ver ge-

zicht op Geuldal, ruime tuin
woonk. 50 m2, compl. eiker

keuken, waskeuken, ber-
gingen, 2 slaapkmrs., luxe

badk., mogelijkh. voor nog i
slaapkmrs. Prijs:

’ 158.000,-k.k.

Wijlre
landelijk gelegen bouwter-

rein, geschikt voor vrijstaan-
de woning, -aannemer

plicht-, eigen inbreng moge-
lijk, opp. 451 m2. Prijs:

’ 59.000,-- k.k.
Wijlre

3 landelijk gelegen bouwter-
reinen met goedgekeurde
bouwtekeningen, -aanne-
mer plicht-. Indien sleutel-

klaar geleverd v.a.
’219.500,-v.o.n.

Vaals
Ter overname aangeboden:
compleet ingericht fitness-
centrum, 90 contributie-be-
talende leden. Vraagprijsmv. ’ 90.000,-, huurprijs

’ 1.500,- per maand.

moncken-Atmertens
MAKELAARDIJ O.G ADVIESBURO

NERZEKERINGEN

Rijksweg 9, Gulpen.
Tel. 04450-1724/1754.

Te k. gevr. BOERDERIJ of
woning met schuur pim.
5.000m2 grond.o4s-315824
GEVRAAGD. Woonhuis met
tuin in prijs van ca.
’100.000,-. Telefoon 040-
-448656.
ELSLOO, Gerard Doustraat.
Te k. halfvr. woonhuis, md.:
woonk. 40m2, keuken (wit)
met app., 3 slkmrs., badk.,
ligb., vw, 2etoilet, vaste trap
naar zolder met gr. dakkapel
Garage met bergzolder.
Tuin 20 m. diep, geen ach-
terburen. Prijs ’169.000,-
-kk 04490-73165.
Te k. BOERDERIJ gel. Rue
de Sibbenaeken 27, Hom-
burg België met 1.73 ha.
weiland. Inl. tel. 09-32.
41311164 na 18.00 uur
Te k. stadsapp. op 2e etage
met gar. Gelegen Minder-
broedersngl. Roermond,
bwj. '86. lnd.; ruime hal, gr.
woonk. met open keuken,
ruime badk. met ligb., toilet,
2 slpk. vv cv. Verk.pr.
’148.000,- k.k. Bez. op
afspr. Tel. 04750-17584.
Te k. Halfvrijst. woonh., met
voor-zij- en achtertn., 3
slpk., gar., dubb. begl., pro-
visiekeld. kooppr.

’ 105.000,-k.k. Venweg 116
Brunssum Tel. 045-272248.
EIJSDEN, te koop woonh.,
gar., tuin- achtering., T-
kamer ca. 32 m2, keuken, 3
si.kam., badk. met ligb., v.w.
toilet. Vaste trap naar zolder
4e slpk. Pr. ’152.000,- k.k.
Tel. 04409-1617.
Te k. gevr. oudere WONING
of boerderij met achterstall.
onderh. Tev. te h. gevr. kl.
winkelp. in Heerlen. Tel.
045-418616.
Te koop/overname in bede-
vaartplaats WITTEM, winkel
-woonhuis. Vloeroppervl.
winkel ca. 110 m2, vloerop-
pervl. woonhuis ca. 110 m2,
vloeroppervl. dagverblijf ca.
45 m2, tuin, berging. Br.o.nr.
B-2231, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.
GREVENBICHT: te k. goed
onderh. woning 1968. Ged.
kunstst. kozijnen, dubb.
begl. geïsol., royale woon-
kamer, keuken, berging,
badk. met ligb., 3 slp.krs.,
zolder, c.v. gas. Vr.pr.
’120.000,- k.k. St. Cathari-
naplantsoen 41, 04498-
-58333.

Te k. BOUWTERREIN 1200m 2-goede ligging - Echt.
Inl.: Peters - Echt - 04754-
-82826.
Te koop Kerkrade-West
goed gelegen CAFE:PAND
met boyenwoning en compl.
inventaris. Wegens ziekte
wordt het geheel zeer voor-
delig aangeboden voor
’115.000,- k.k. Spoedig te
aatw. Inl. tel. 04490-40535.
SCHINVELD groot vrijst.
woonhuis met garage, mo-
derne keuken en badk., 3
slpks., gr. woonkamer, zol-
der en kelder, opp. circa 600
m2, vr.pr. ’199.000,- k.k.
Inl. 045-311795.
OIRSBEEK, op goede loca-
tie gelegen halfvrijst. woning
(in gebr. als kantoor) met in-
pandige garage (ca. 420m2)
Grote geasfalt. parkeerruim-
te met magazijn (ca. 220m2)
en loods (ca. 220m2), per-
ceelsopp. (ca. 1450m2).
Koopprijs ’ 240.000,- k.k.
Makelaarskantoor Drs.
Schreinemacher 8.V., Kom-,mei 22, Maastricht, tel. 043-
-219157, b.g.g. 043-216822.
OIRSBEEK: op goede stand
gelegen vrijst. villa met
mooie tuin (ca. 1450m2),
vrijbl. uitzicht. Ind. 0.a.: rui-
me hal, living (47m2), keu-
ken met div. app., stud.k., 4
ruime slaapk., 2 badk., rui-
me zolder, inpandige garage
Koopprijs ’ 360.000,- k.k.
Makelaarskantoor Drs.
Schreinemacher 8.V., Kom-
mel 22, Maastricht, tel. 043-
-219157, b.g.g. 043-216822.
LANDGRAAF, te k. vrijstn.
bungalow, Heggewikke 32,
045-323936 Pr. ’192.000,-
-opp. 631 m2. Gesch. v. kl.
gezin of ouder echtpaar.
Te k. gevr. BUNGALOW tot
pr. ’200.000,-. Niet verder
als 7-8 km. v. Heerlen. Br. o.
nr. B-2246, Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
HEERLEN-Z. modern ruim
(inh. 650 m3) en comf. half
vrijst. woonh. met tuin en
achterl. speelweide bwj. '76.
Aparte indeling met gr.
woonk. met openhaard en
parkervl., keuken, studeerk.,
4 slaapk., badk. met bad,
douche en 2e toilet, gr. berg.
inp. garage. Vraagprijs

■’209.000,- kk. 045-413809
NEERBEEK, Spaubeeker-
str. 115. Vrijst. landel. geleg.
woonh. met zwemb. gel. op
1920 m 2grondperc met
garage, tuin c.g. weiland, 3
slpk., zolder, kelder, cv.,
’269.000,- k.k.
04490-42550 Jos Storms
O.G. Geleen.
GELEEN/Pastoor Voncken-
str. Prachtige goed onder-
houden halfvrijstaande villa,
bouwjaar 1935, met kelder,
grote hal, woonkamer met
open haard, keuken, bijkeu-
ken, berging, vijf slaapka-
mers, grote zolder. Vr.pr.

’ 197.500,-k.k. Mr. Cornelis
Brorens, makelaar o.g.
04490-50318.

MEERS, Grotestr. 45. Ruim
vrijst. boerenwoonh. landel.
geleg. met 2000 m2weiland
vrije achterom voor auto,
carport, ruime woonk., 3
slpk., zolder (vaste trap),
kelder, c.v. ’165.000,- k.k.
Tel. 04490-42550 Jos
Storms O.G. Geleen.
Woonhuis met garage, gele-
gen vlakbij het centrum, Mo-
lenstraat 34 te GELEEN.
Woonkamer, moderne keu-
ken, badkamer met ligbad,
drie slaapkamers, cv-gas.
Vraagprijs ’ 127.500,- k.k.
Mr. Cornelis Brorens, make-
laaro.g. 04490-50318.
ÜBACH OVER WORMS/
Schoolstr. 1. Dubbel winkel-
pand met woonh. geleg. in
centr. met garage.
’159.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550, Jos Storms O.G.
Geleen.
AMSTENRADE/Hoofdstr.
101, (Serco Sportpr.),
winkel/woonh. met 100m2
loods, c.g. werkruimte, aan-
bouwk., 4 slpk., zolder
(vaste tr.) 40 m 2winkel-
ruimte cv. ’159.000,- k.k.
Tel. 04490-42550,
Jos Storms O.G. Geleen.
OUD-URMOND, Bergstr. 2,
vrijst. veldbr. huis met tuin,
binnenpl., 3 slpk., luxe badk.
Zien is kopen! ’189.000,-
-k.k. Tel. 04490-42550. Jos
Storms O.G. Geleen.
Te k. Hoensbroek, Neer-
braakstr. 5, (kindervriende-
lijke buurt), halfvrijst. woon-
huis, voorzien van: voor- en
achter tuin, grote garage,
woonk. met open haard,
dichte keuken, 3 slaapk.,
badk. prijs ’149.000,- k.k.
Tel. 045-218824.
GELEEN-Centrum/Rijksweg
26. Winkel/woonh. met 150m2werkruimte, garage, gro-
te boyenwoning, in prima
staat. Vrije achterom. Info
via ons kantoor, ’ 295.000,-
-kM.
BRUNSSUM te k. vrijst.
woonh. ’ 110.000,- k.k. Be-
zicht, tussen 8.00-14.00 uur
Hoefnagelshof 16 Brunssum

BRUNSSUM, te koop huis,
J. Clutstr. 1. 3 slpks., serrre,
vaste trap naar zolder, evt. 4
slpk., douche. 045-254525.
EYGELSHOVEN/Molenweg
13. Groot vrijst. woonh. met
gr. tuin (400m2), 4 slpks.,
nw. daken, nw. kozijnen.

’ 129.000,-k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen. .
GELEEN Portonnekuilstr. 3,
uitstekend onderhouden
vrijstaaand woonhuis (totale
woonoppervlakte cira 220m2) met inpandige garage
en tuin met veel privacy. Dit
pand is beslist een bezichti-
ging waard. Vraagprijs

’ 259.000,-k.k. Bopa O/G
045-324133.
HEERLEN: te koop drive-in
woning in Weiten. Garage,
tuink., kamer, gesl. keuken,
3 slpks., badk. m. ligb., c.v.
gas. Tel. 045-712614, zat.,
zond, of na 18.00 uur.
HEERLERHEIDE-Vrieheide
Schumannstr. 2. Ruim halfvr
hoekp. met carport, 3 slkps.,
tuin, ruime woonkamer,

’ 99.000,-k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
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. ’ 96.000,- k.k. Tel.
045-225848, Montfortstr.
24, Hoensbroek.
Te k. WOON-WINKEL-
PAND m. 3 garageboxen,
groot magazijn gelegen in
Kerkrade. Tel. 045-462908
na 18.00 uur.
LANDGRAAF. Hereweg 30,
gerenov. woonhuis 1934,
met gr. tuin, kelder, 4 slpks.,
2 zolderkamers ’ 178.000,-
-k.k. Tel. 045-324491.
Te koop HOEKWONING gr.
L-kamer, 3 slpks met zolder,
gr. keuken 20 m2, kelder,
garage, met bovenverdiep.
Burg. Jongenstr. 39 Land-
graaf. 045-323305.
LANDGRAAF, Nieuwenha-
gerheidestr. 63, hoekwoning
met grote garage, woonkmr.
met plavuizen, 3 slpks, bad-
kmr. met ligbad en 2e toilet,
direkt te aanvaarden. Pr.
’97.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671. Zaterdag geo-
pend tussen 10.00 en 12.00
uur.
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.
LANDGRAAF. Halfvrijst.
goed onderh. woonh. m.
grote garage v. 2 auto's,
tuin, cv., woonk. m. open
keuken, 3 slp.k's, badk. en
zolder. Gravenweg 14. Tel.
045-318274. Vr.pr.

’ 155.000,-k.k.
OIRSBEEK: Te k. goed on-
derhouden in rustige omgev.
geschakelde woning op 266m2grond, lnd.: Beg. gr.; hal,
toilet, woonk. 36 m 2met
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. Kelder 25 m2, garage,
wasruimte, en c.v. Kelder en
dak zijn geïsolleerd. Geh.
bened. verdieping is voorz.
van thermopane. Aanv. i.0.1.
vr.pr. ’ 169.000,-k.k. Voor
nadere ml. tel. 04492-3302.
Te k. PUTH, Irenestr. 46,
ruim halfvrijst. woonhuis met
gar., woonk. keuken, 3 slpks
badk. en vaste trap naar zol-
der. Bwj. '77. Vr.pr.

’ 162.500,- kk. 04493-2876
Te k. halfvrijst. woonhuis.
Lage Bongerd 19
ROOSTEREN. __
SCHIMMERT. Goed ver-
bouwde Boerderijwoning
(speels van opzet), woonk.
(48 m2), plavuizenvl. en
schitt. open haard, witte
keuk. m. app., werkpl./
garage, 3 slp.k's, zolder
(hobbyr. of 4e slp.k), badk.
m. ligb. en 2e toilet, kleine
patio, aletier/tuink. Pr.
’175.000,- k.k. Mak.kant.
Rob Dassen BV. Tel.
04490-78431.
BOUWGROND m. loods,
1200 m2of ged.,Schimmert,
verg, aanw. 04404-1317.
HUIS te koop of te huur ge-
vraagd. Simpelveld en om-
geving. Tel. 045-443334.
Te k. van part. WONING.
Tot. opp. 365 m2. Mooie
rustige ligging, Spaubeek,
’150.000,- k.k. 04490-
-17121.
SPAUBEEK te k. tussengel.
woonh. en garage, goed on-
derh. Sp. te aanv. Pr. n.o.t.k.
|n1^04493-1036.

Te k. gevr. huis met tuin re-"
gio VAALS e.o. va. 100 m2woonruimte pim ’130.000,-
Tel. 09-49-241-79365.
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SUSTEREN. Goed onderh.
halfvrijst. woning, goed ge-
ïsol. en grotend. rolluiken m.
o.a. woonk., luxe aanb.keuk.
m. app., kelder, 3 slp.k's,
badk. m. douche en 2e toi-
let, verl. garage, bijkeuk.,
hobbyruimte (2.50 x 9.76)
en aangel. zonnige tuin. Vr.
pr. ’149.000,- k.k. Mak.
kant. Rob Dassen BV. Tel.
04490-78431.
Te k. BOERDERIJTJE -omgeving Echt - geheel
verbouwd - tuin en boom-
gaard ruim 2000 m 2- Inl.:
Peters - Echt-04754-82826.
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.

VALKENBURG. Grö
vrijst. ruime Boerderij^
op groot perceel (1260
schitterend rustiek
bouwd. lnd.: woonk
plankenvl., luxe keuk
app., bijkeuk., 3 s
mooie badk. m. ligb. *toilet, kelders, garag'
aangel. tuin met huisvtf
pr. ’298.000,- k.k.
kant. Rob Dassen BV.
04490-78431. ;
Te k. gevr. WOONHU
een straal v. pim. 15
rond Heerlen. Min. perc
300m2, pr. pim. ’ 160.f
Brieven met opg. v. ü
en vr.pr. 8r.0.nr.8-196'
Postbus 3100, 6401 Dj
Piccolo's in het Limö
Dagblad zijn groot in
SULTAAT! Bel: 045-71!

I Ba»"iM *f "Il]*Yt__l I*

.SCHIMMERT S
Vrijst, compleet geïsoleerd woonh. '(Hal, woonk., keuken, bijkeuk., drie slaapk., riante badk. m*

«ligbad, douche, toilet en vaste wastafel, vaste trapnaar zolde wiruime garage/berging. Inh. woonh. ± 500 m 3, garage +15 "m 3, grondopp. 414 m 2. Prijs ’ 240.000,- °!
H

AALBEEK-NUTH \,{
Vrijst. woonh. met garage en berging gelegen in een landel«f %
woonomgeving. Compleet witeiken keukeninst., luxueu*badk. met ligbad, douche, toilet en dubbele vaste wastal* J*Drie slaapk. en hobbyzolder c.g. vierde slapk. Glas- en dakis» tl
latie. Aangelegde terrastuin. Inh. ± 750 m 3, grondopp. ±6S tij
m2. Aanvaarding in overleg. Prijs ’ 262.000,- V(

k
SITTARD k
Vrijstaand op zeer goede stand gelegen landh. met inpandig* !garage, vier ruime slaapk., riante badk. met ligbad, «touch* *|
toilet en twee vaste wastafels.2e badk. op verdieping met deur «a
che, toilet en vaste wastafel. Woonk., zitk. met open haarjjftkeuken met complete keukeninst., woonhuis is compleet g6'' a]
soleerd. Grondopp. 1.035ca. Bouwj. 1980 Prijs f 398.000,- ].

Beëdigd taxateur
Nuinhofstraat 88 - Nuth - Tel. 045-244636 *-* il

BEEK-LIMBURG !
Notaris L.L.M. Haanen te Beek-L. J

zal op donderdag 12 oktober a.s. om 15.00 u"1 »
Hotel Kempener, Pr. Mauritslaan 22 te & i
krachtens het bepaalde in artikel 1223 lid i' *het Burgerlijk Wetboek in het openbaar bij V
bod en afslag verkopen: 'c

WOONHUIS
met garage, ondergrond en tuin, plaatselijk f
kend als Molenstraat 35 te Beek, kadastraal I
kend als gemeente Beck sektie F nummer " 'groot 2 are 15 ca; 'De koper kan het onroerend goed vrij van » ,
en of andere gebruiksrechten aanvaarden na |
taling van de koopsom welke betaling uiïe' ]
dient te geschieden op 23 november a.s.
Bezichtiging op dinsdag 3, donderdag 5 en «* i
dag 10 oktober a.s. telkens van 14.00 tot 16.01I
pp vertoon van een toegangsbewijs, verkrijg |«
ten kantore van notaris Haanen voorno6 'Maastrichterlaan 45, Beck, tel. 04490-72454. _J

BUNDE-MEERSSEN
POETH & VONCKEN NOTARISSEN te SW

zullen donderdag 12 okt. a.s. om 15.00 uur i*l *|
„De Haverput", Vliegenstraat 59 te Bunde, e*.'
1223-2 8.W., in het OPENBAAR BIJ OPBO^AFSLAG in een zitting verkopen, overeenko^de Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend
1987, het

WOONHUIS met BERGING en Tüj,
Pr. Wilhelminaweg 4 te Bunde, kad. C 79, gr-
Indeling: gang, meterkast, L-vormige woonk3^
keuken, badkamer met WC, bad + douche.
le verdieping: 3 slpkms. {.zolder: (bereikbaar .via vaste trap) met C.V1*(gas) en boiler. v.Aanvaarding: in volle bezit en genotna betaling
de koopsom en de kosten, eventueel met de gr
van de veilingakte. 'Betaling: uiterlijk 24 nov. a.s. Gegadigden dieri^de veiling desgewenst een verklaring van hun v
krelatie te kunnen overleggen betreffende hu
nanciëele gegoedheid. . j
Bezichtiging: ma. 2 en 9 okt. en vr. 6 okt. a-S- ;
17.00-18.00 uur op vertoon van een toegangsb^af te geven door notariskantoor Poeth & Vonc,
Sanderboutlaan 70 te Stem (tel. 04490-32046), al*
nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. }

KERKRADE
DE NOTARISSEN J.L.TH. OOSTWEGEL EN

MR. P.W.H.A. RITZEN
TE

KERKRADE-WEST
zullen op vrijdag 13 oktober as. des namiddags om I^j

uur in café Rolduc, Zonstraat 33 te Kerkrade, op _^
van artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek

Publiek bij opbod en afslag verkopen:
Het woonhuis met verdere aanhorigheden,

ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen V
Kerkrade, Adriaan Brouwerstraat 33, kadastraal

bekend als Gemeente Kerkrade, sectie L nummer «^
groot vijf aren en achtenvijftig centiaren.

Indeling: L-vormige woonkamer met open keuken,
drie slaapkamers en badkamer.

Aanvaarding: eventueel te bewerkstelligen met dfl
grosse van de akte van veiling.

Betaling van de koopprijs: 1 december 1989
Van toepassing zijn de A.V.V. van 1987 met .

inachtneming van de in de akte opgenomen afwijKinQ
Bezichtiging: in nader overleg met genoemd

notariskantoor
Nadere informatie: ten kantore van voornoemd j

notariskantoor, Willem Sophiastraat 10 te Kerkrade-v»
tel. 045-411945.

?44477 _>

Twee manieren om met de ideale hypotheek
duizenden guldenste besparen: Bon ofBellen.

ABP-Hypotheken introduceert: de ABP-Spaarhypotheek, hypotheek5 - leggen we u graaguit hoe deABP-Spaarhypotheek

Een hypotheekvorm waarmee vin de loop der jaren al gauw precies werkt U kunt het in uw bezit krijgen doornevenstaande

netto duizenden guldenskunt besparen. bon in te vullen. Of door te bellen met de afdeling s\rjr_jf ILSIIn het gratis boekje - 'Ideaal wonen begint bij de ideale Klantenservice van ABP-Hypotheken: 045-798080. hypotheken

1— —— -fl

: :;^gp Imt ABP-Hypotheken, Klantenservice, Antwoordnr. 600°' |
■. i- ■ '-'■■"■:■■' --■-" ____Wl 6400 WC Heerlen loocJ» ,

[Een ABP-Hypotheek.Dat woonteen stukpretüger^



door de hypotheek op de eigen wo-
ning te verhogen, bereikt hetzelfde
voordeel.

Vast staat wel dat het vooral de ver-
kooporganisaties zijn die geld ver-
dienen aan deze manier van verko-
pen. Reken maar uit. Een vakantie-
appartement of bungalow die bij
normale verkoop ca. ’ 150.000,- op-
brengt, brengt nu bij verkoop van 52
weken a gemiddeld ’ 7.500,- per
week in totaal ’ 390.000,- op.

Om het complex te exploiteren
wordt per jaar nog eens 52 x ’ 375,-
-oftewel ’ 18.750,- per stuk ontvan-
gen; bij een complex van 150 stuks,
bijna 3 miljoen per jaar.

Hetkan niet genoeg worden gezegd.
Aankoop via time sharing dientheel
goed te worden overwogen en beke-
ken. Tegen de malafide verkoop
praktijken kan niet genoeg worden
gewaarschuwd.

L.P.M, van de Pas,
makelaar og Voerendaal

r^ar aanleiding van het artikel
Pver 'time sharing' in het Lim-
burgs Woonblad van enkele
reken geleden zou ik de lezers

het LD onder motto 'op-
Passen geblazen deelgenoot
IJÜlen maken van een ervaring
ïe ik dit voorjaar opdeed in
wvje.

1» "*et mijn vrouw was ik een weekje
[ P vakantie in Torremolinos. Op
«F*l van de avonden dat je lekker

ijld 0(1 wandelen in de winkelstraatjes
uz« J^den we aangesproken door een
ifd *kere Ron, Nederlandse■ student
% ti'6 er een aangename vakantie fi-
' beierde door wat bij te verdienenoor de club. Hij vroeg of we zin

adden om een nieuw vakantie-ap-
-4 "tementencomplex te gaan be-
i« (duigen. Het was een in aanbouw
rï ti e Park« men wilde en kon nog
gt 'etadverteren, maar wilde mensen- cast enthousiast maken door ze te

?*n gaan kijken. We werden per
j:*iopgehaald, kregen koffie en dat
j,as uiteraard allemaal gratis. Nou

x als makelaar toch wel wat
;JeUwsgierig, en mijn vrouw voelde

ook wel voor.

Normaal vertellen we dat alleen aan
mensen die echt willen kopen. Even
later komt hij terug. Het mocht van
de baas. Er komen cijfers op tafel.
Een appartement voor 5 personen
in het hoogseizoen kost per week ’17.500,-, voor 2 weken ’ 35.000,-. Mi-
nus 20% korting als ik vandaag zou
beslissen, dus ’ 28.000,-. De jaarlijk-
se kosten voor onderhoud en ex-
ploitatie ’ 375,- per week ofwelvoor
2 weken ’ 750,-. Als we naar andere
parken willen gaan, komt daar af-
hankelijk van de plaats enkele hon-
derden guldens bij. Zijn er kontrak-
ten of andere stukken ter bestude-
ring mee te nemen. Nee, dat kan
niet. Hebt U een folder beschikbaar;
nee, diezijn er niet, we houden alles
goedkoop. Enfin, onze verkoper ziet
wel dat er aan ons niets te verdienen
valt, hij brengt ons weer naar het
punt van vertrek, waar we via een
tombola nog een reiswekkertje mee
kunnen nemen. Voor we teruglopen
naar de taxi, steken we even de bou-
levard over en lopen we naar de zee.
Van strand kon je helaas niet spre-
ken, want dat was hier niet. We gin-
gen terug naar ons hotel en we had-
den geen spijt dat er van ons geen

foto tussen de andere Nederlanders
kwam te hangen.

Tot zover onze belevenis met de Sa-
hara Sunset Club. Thuisgekomen
heb ik toch nog eens aan deze ma-
nier van vakantievieren gerekend.
Wat kost dat nou. Dit op basis van 2.
weken hoogseizoen.

Aan renteverlies: ’ 28.000,- x 8% = ’2.240,-
Aan onderhoudskosten: ’ 375,- x 2 =

’ 750,-
Totaal (aan verblijfskosten): ’2.990,-

Naar mijn mening kun je voor dit
bedrag zelfaardige optrekjes huren.
Zou jebovendien een keer naar een
ander park willen, dan komen er
nog enkele honderden guldens bij.

Het kan wel een manier zijn om de
fiscus mee te laten betalen aan jeva-
kantie. B.v. iemand die veel rente-
inkomsten heeft, en daarover belas-
ting verschuldigd is, verlaagt door
aanschaf hiervan zijn rente-inkom-
sten en dus ook zijn belasting. Een
ander die de aanschaf financiert

De
hemel

van
dit

eigentijdse
bed

dient
zuiver

als
decoratie.

Slaapkamer krijgt woonsfeer
Hypotheekrente 26 september 1989
Enkele geldverstrekkers hebben naar aanleiding van de stijgende ten-
dens van de rentetarieven op de geldmarkt de kortlopende hypothee-
krentetarieven verhoogd. Wij noteerden bij Roparco een verhoging
van 0,2% en bij de Westland Utrecht voor het 1 jaar vaste tarief een
verhoging van maar liefst 0.5%.

t 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 7,9 8,31 8,1 8,52
15 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63

Amrobank var." 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15
2 jaar" 1,5 7,8 8,25 8,0 8,47
5 jaar" 1,5 8,2 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 7,7 8,25 7,7 8,25
10 jaar" 1,5 8,0 8,57 8,0 8,57
15 jaar" 1,5 8,2 8,79 8,2 8,79
30 jaar" 1,5 8,4 9,01 8,4 9,01

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87
5 jaar" 1 7,8 8,20 8,0 B^4l» 7 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52

10 jaar" 1 8,3 8,74 8,5 8,96ideaalrente 1 7,8 8,20 8,0 8,41
Direktbank/NCB-bank 1 jaar" 1 7,5 7,87 7,7 8,09

3 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8^525 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85

Grens Wis.kant. CDX 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 varJs jr." 1 8,0 8,41 8,2 8,63
ideaalrente 1 8,0 8,41 8,2 8,63

7 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74

Postbank 2 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8,20
5 jaar" , 1 8,1 8,52 8,3 8,74
7 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85

Rabo (adviesrente) var." 1 7,5 7,87 7,7 8,09
2/3 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63
4/5 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85
stabiel" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
var.31 1 xxxx xxxxx 7,9 8,17
2/3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 8,4 8,69
4/5 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 8,6 8,90
stabiel31 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" 1,5 8,1 8,55 8,3 8,77
standaard 5 jaar 2' 1,5 8,1 8,55 8,3 8,77
standaard 7 jaar" 1,5 8,2 8,66 8,4 8,88
standaard 10 jaar" 1,5 8,2 8,66 8,4 8,88
standaard 15 jaar2l 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar2l 1,5 xxxx xxxxx 8,3 9,21
2e kw. 1988budget 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 8,83 8,9 9,38
11 Maandbetaling achteraf 3' Halfjaarbetaling achteraf

21 Maandbetaling vooraf 4' Kwartaalbetaling achteraf
® Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

Moderne witte slaapkamer van gelakt MDF-plaat dat in fraaie rondingen gefreesd

'Betonrot-flats'
weer bewoonbaar

Opknapbeurt werdparadepaardje gemeente

In de jaren vijftig waren de
slaapkamers in de nieuw-
bouw over het algemeen
kleine hokjes waar net een
tweepersoonsbed in paste,
maar waar voor een com:
pleet ameublement meestal
geen plaats was. De bed-
maat was in die jaren dan
ook op dit ruimtegebrek af-
gestemd. Een tweeper-
soons-legerstede van 120
cm breed noemen we nu te-
recht een twijfelaar, maar
was toen heel gebruikelijk.

P de bewuste donderdagmorgen
uil vv°.r^en we door een taxi afgehaald,
g( je'ke ons naar het in aanbouw zijn-
11 te appartementencomplex rijdt in
': vetlalmadena. Het is een complexJ

'^ de Sahara Sunset Club. In de
Jjtvangstruimte wachten we opl^ze begeleider, ook een Neder-
.ftdseknul. Hij neemt ons mee naar

£ 1 * eerste verdieping waar het in een
1 L°te ontvanEst- en showruimte
$ w'°e^ van de mensen. Hier krijgen

ye een kop koffie. We zien hier di-rse echtparen uit allerlei landen,
«ta a^en tewoord worden ge-

3, „^aii door een landgenoot. Hoeveel
Ika we onëeveer Per Jaar aan va-

besteden, vraagt onze man.dij ?:s ik na evert nadenken antwoord
if1 JJeeveer ’ 3000,-, dan rekent hij
ë g* uit dat dat in 10 jaar’ 30.000,- is.
f J^P rekenwerk dus. Of we er al■ j ns aan gedacht hadden op een an-
' „ re manier de vakantie door teyaa<t brengen. Nee, dat niet direkt.

maakt hij een lijstje van
:|| fj Problemen die je hebt als je een

k«f cri vakantie-bungalow hebt ge-
-1 tijH **** et onderhoud, het risico, al-
I jjJcl naar dezelfde plaats etc. etc.
) |(^arna het probleem en de hoge
i! ga]s^en als je zelf een vakantiebun-
t 'Ow of appartement gaat huren;

We gingen op den duur
vooruit, naar 130 en 140 cm,
maar vandaag de dag willen
we de ruimte en is een twee-
persoonsbed vaak 160 of 180
cm breed. Meestal twee
bedden met aparte matras,
maar wel als één op te ma-
ken.I Voi

j Jegens hem biedt het kopen van
" j. of meerdere weken vakantie in

5<C complex de oplossing. Wat datn allemaal kost. Nou dat komt la-. aan de orde, we zullen eerst het
(J'hplex gaan bekijken en dan pra-
rjin we verder. Na een korte rondlei-
bn door net Park, bekijken we een

i wngalow"aPPartement- Dit ziet er
f. Ijselijk goed uit. Knappe inde-
i bi *?' S°ede afwerking en natuurlijk
,f wekfijn ingericht.

Het slaapvertrek -nam door deeeuwen heen vaak een belangrij-
ke plaats in huis in. Vorstelijkepersonen en dames ontvingenhun gasten dikwijls in bed. Hetbed deed dienst als huiskamer.

Het bed heeft door de eeuwen
heen een hele ontwikkeling
doorgemaakt. In de prehistorie
sliep de mens op dierehuiden of
een bedje van houtas. Later, ze-
ker bij ons in het westen, bedde
men zich op een bos stro, ge-
woon in een hoek van hetvertrek
neergelegd. Vervolgens stopte
men dat stro in een zak. En nog
weer laterdiezak in een ledikant,
wat overigens heel langeen voor-
recht was van koningen en ande-
re belangrijke figuren. Het gewo-
ne volk sliep op de vloer. Groot
voordeel van een ledikant was
dat je geen last had van optrek-
kend vocht en tocht en minder
gauw belaagd werd door onge-
dierte.

Het ledikant werd steeds mooier,
met een hemel en gordijnen. Niet
uit preutsheid maar om in de
winter lekker warm te liggen.
Het hemelbed is weer terug van
weggeweest. Maar nu is de he-
mel niet meer bedoeld om ons te-
gen kou te beschermen. Hij past
in onze hang naar knusheid of
naar, zoals reclamemakers dat
noemen, cocooning. We spinnen
ons in ons binnenhuisje gezellig

Dat geldt ook voor het bed zelf.
Het is er bijvoorbeeld met een
massage-apparaat dat de matras
in trilling brengt en een weldaad
is voor vermoeide ledematen.De
bedbodemkan, zowel aan hoofd-
als voetenend, in alle standen
worden gezet. We kunnen kiezen
tussen een harde, zachte of iets-
daar-tussen-in-ondergrond, een
spiraal, lattenbodem of spring-
box. Of wilt u soms liever een
waterbed. Kan ook, maar dat is
een verhaal apart.

Voor meer informatie: Dico In-
ternational, Uden, tel. 04132 -64915 en Vroomshoop BV,
Vroomshoop, tel. 05498 - 42855.

Er is dus niets nieuws onder de
zon. Want ook wij wonen steeds
meer in de slaapkamer, diebij de
inrichting allang niet meer desluitpost op de begroting is, zoals
in de jaren '50. We willen niet al-leen een bed om in te slapen,
maar ook een comfortabele zit-
/liggelegenheid om de krant of
een boek te lezen, in het week-
end te ontbijten en naar de
nachtfilm te kijken.

Terug
Het slaapkamerameublement. is
daarom helemaal terug van weg-
geweest. En we hebben er in de
huizen van vandaag ook weer
ruimte voor. Je ziet in meubel-
showrooms alle mogelijke soor-
ten ameublementen. Zowel de
traditionele uitvoering met bed,
nachtkastjes, linnenkast en toi-
lettafel als allerlei aanbouwsys-
temen en complete bedombou-
wen met veel bergruimte, lees-
en sfeerverlichting, radio, tv en
wat er tegenwoordig verder nog
aan snufjes bedacht wordt.

IJI
t^ !"uggekomen in de verkoopruim-
«w°Pen we eerst even rond en zienJepl maquette van het gehele pro-
„f '" Aan de wanden hangen verder

°te borden o.a. met de namen van
kn yerkopers en hun aantal ver-
(juc*Ite weken ('n topscores-lijst
Wrti z*en we verscniUende
Pol aarten, met onderop diverse. taroid foto's van echtparen. Vol

ts vertelt de vekoper dat deze
A^sen allemaal gekocht hebben,
.er het algemeen blije en vrolijke''ensen.
Hj£ug aan ons tafeltje wil ik natuur-V^L^en wat dat gaat kosten. Nou
verl<- hebben een uniek
4,jvKoo Psysteem. We hebben geen
g^ertentiekosten, we organiseren
hehh hezichtigingsvluchten. We
tiat k n geen dure folders etc. Nou,
lt,wbesPaart ca. 18 % op de verkoop-
de, nen deverkooporganisatie wil
*eih a,fgerond naar boven (20%) he"
Ititj doorschuiven naar de koper,
er 's deze direkt beslist. Nou, ik mag
ter ?Cn wel even over denken en la-
Hiet i^sussen; neen, dat is er beslist
ViCp,?ti-Ik kan toch ook via Uw ser-
&foK antoor in Nederland kopen,
HnDeer ik nog. Neen, ook dat gaat
vfa" °f.ik werkelijk wil kopen,
les St hij; nou,zeg ik, ik wil eerst al-
fyaa etcn> er daarna over denken,

stond beslissen doe ik niet.
Hh gaat dat dan kosten, vraag ik.
Vra„ °et even aan zijn baas gaangen of hij dat wel mag vertellen.

r>-^. (ADVERTENTIE)

■kunststof■ hardhout
_____________

,-«■ kamen HHHHBH i||
■«RANDA^^^^

«e giooiste showin Limburg!

ALKUBOUWVERANDA'S,
RAMEN*
DEUREN

telefoon 045-24 19 17"
Dorpsstraat 71 NUTH I

campagne „aanpak na-oorlogse wij-
ken". De kosten, ongeveer een ton
per woning, moeten op den duur
worden terugverdiend door een
huurverhoging. Op dit moment zijn
bijna alle woningen in de woonto-
rens al verhuurd.

Vier woontorens die vijf jaar
geleden wegens 'betonrot'ont-
ruimd werden, zijn gereno-
veerd. Ze worden vandaag of-
ficieel opgeleverd. De bewo-
ners van de flats vernamen
destijds via het NOS-journaal
dat ze binnen vier dagen hun
woning moesten verlaten we-
gens instortingsgevaar. Ikea klaar

voor 1990
Nieuwe geluiden

op Novita '89

" E'en van de noviteiten: een kleurentele-
visie met geïntegreerde satelliet-ontvanger. In 1984 werden grote scheuren in de

muren van de flats ontdekt. Deze
'betonrot' ontstond doordat het on-
geïsoleerde beton onder invloed
van de temperatuur aan de binnen-
en buitenwanden ongelijk ging
krimpen en uitzetten. In de na-oor-
logse betonbouw zijnvaker onveili-
ge constructies voorgekomen.en Eindhoven Novi-

ta '89.

Deze noviteiten-
show trok vorig jaar
40.000 bezoekers.
Vogelzang presen-

teert er nieuwe ont-
wikkelingen op ge-
bied van beeld en ge-
luid, die eerder te
zien waren op inter-
nationale vakbeur-
zen.

Een televisie als fo-
totoestel, een video-
walkman en een
draagbare DAT-rec-
order. Drie nieuwe
snufjes in de beeld-
en geluidwereld die
nog niet te koop zijn,
maar binnenkort wel
te zien. Van 3 tot en
met 15 oktober
houdt Vogelzang in
Heerlen, Maastricht

Ikea gaat op de ingeslagen weg ver-
der. Met moderne meeneem-meu-
bels, vrolijke kleuren en veel blank
hout blijft het zich richten op een
jong publiek. Opvallend is de ook
dit jaarweer erg uitgebreide collec-
tie accecoires, waaronder modern
vormgegeven keukenspulletjes,
badkameraccesoires en lampen.

De nieuwekatalogus van Ikea is uit.
Het Zweedse 'woonwarenhuis'
toont in de meer dan 200 pagina's
dikke brochure de collectie voor
1990.

Meestal wordt dan tot sloop overge-
gaan. De gemeenteraad in Den
Haag besloot echter dat de flats ge-
renoveerd moesten worden.
Deze opknapbeurt werd het „para-
depaardje" van de gemeentelijke

Overzicht hypotheekrente
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Time sharing: het blijft
oppassen geblaze!

Limburgs dagblad J woonblad
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Met deze prachtige landhuizen in
Puth-Schinnen heeft y een échte keuze!

In het zich snel tot een aantrekkelijk :
woongebied ontwikkelende plan 'm,- «sss* _m?)
'achter Einder Coolhoff' bemiddelen & :*:." r~^ «-M^fc** kwij bij de verkoop van 6 prachtige §|: iS*i\ «^ËlÉÉ^fll fV * «»"landhuizen. Elke woning heeft een PPilf -^ m"% _WW"-B\ v*sÊ*Wiï&'eigen verschijningsvorm dankzij de Splls T:': -y'-^^^^^^^^ * \ '^^^^^feS#individuele vormgeving van in-en I|ë^t9r "r- <***■" * *~- I X^^'^^^lfefllp

Zo is elke indeling weer anders met ÏH 11- Tl'^ -W P flnlK" 'IFkeuzemogelijkheden uit bijvoorbeeld Jr^Ji j „'Jjgli*' * JIlllllP" jj "*> Tlr
3of 4 slaapkamers, studeerkamer, «v^ "* "''^SS?-»- «» i r
berging, bijkeuken, hobbyruimte -""F*- *' ,\ - " ,<" V„' ■*{* ÏÏ "7 ,
en/of balkon. Die ruime keuze maakt " --'^1"T,....;.■ ;;; W ; " - >: «y*
de aankoop van een woning bijzonder .... ,_ '
aantrekkelijk. De woningen hebben ' = -;-;-" _, -■■

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 E RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 -11611

'« "*"" 11 «i . ■ ~-■■■■-,.— . -. -,-1 - -~,, — — ~

*A*~rl UB l =""s =W W \ - i§k~ ==j" "W j" wij**? I IBj sI. ü frti !Wj H I WPi flPnflH

Maak dan ni^^£ \naar een onbezorgde woontoekomst
_JÊÊ^__" dÊÊrn^Ê **^^^ En kies voor het laatste appartement bij

\^^^ het nieuwewinkel- en bestuurscentrum, |fl ■ -'*'' /,
«—-———_«_————i—— van Nieuwenhagen-Op deKamp:

WW** B*^** DIREKT VOOR BEWONING GEREED Een uniek en comfortabel centrum
K___\\ m^W&- . mmma'mmmmmm dataan alle wensen van dehuidige

■ %;| r J consument kan voldoen.
«TT m m^^ 2 EN DAT VOOR NOG

F tÜB!lB»f'»n _ GEEN/425,-NETTO PERW *r\ nuiié ff Snrw S ; a ifi maand-
" /aslklbi' I*2'k i flfflfi ffl ËIMi Ül "SI I3»-ÉÉ Hetrijk helpt jenl met «een subsicüe

» ■ mÊfc*&' s s*" " ~r: - - H van '"Ö^^P^^'lfe^liM^i^S^fS« ««tLs!» i-IfT lp J*B;iïlï pïffl'l:;.j Ruil dus je huur snel in voor een

'M -^4Bffi>Lmr^ '4/-^"J!a^a^~--^^!- -^"^ ~—-z:::=^'i- '^-^^^s appartement met een living van ca. 32
T7-' 'J HÉrKt') rtö m 2(mcl. keuken), 2 slaapkamersvan

'^FiPpPff 4«y -^^SgAPcHI vêN° v resp 12 m2en 10m2'een b0^0"1®1,

* EEN PROJEKT VAN V'JHHPP'PHIVPIHBBIVWMPPH mm-^L—^—m-^-^-^-l fm^\\S-m^m\m\\-.

Reeds vele enthousiaste kopers ffrffSnffWTpfl
wonen nu in zon comfortabel
appartement r~~\/ 1 Makelaardij onroerend goed-Hypotheken-Verzekeringen
" met een geheel eigen gezicht I . lf, l . .rs__._jL__ stienstra Makelaardij bv
' enhetcoTniortvanhet ~SZ CTIBPICtH9 Kruisstraats6- 6411 bwHeerlen <SSs^_r.

winkelcentrum "Op de Kamp" DUHIIGI IÜII B 045~712255* SE-
naast de deur

...J _________________m----~mm.m.mm---^---------^--mm.m.mU-mmÉttt^,m..mm.m.tt-.mttm.m.m^kmtmttm.m.m.m.mtt-.

EEN APPARTEMENT IN HET VRIEHEIDEPARK HUREN
BETEKENT WEL HEEL COMFORTABEL WONEN.

SLAAPKAMER ' 1

=- iHhrSLAAPKAMER I E
■' w___mm«^..^mJ__ USiaM

LIVING I*

I ' f- THLIVING I KEUKEN f
_

\ il H-L■ . BALKON

I \Vï2=igül IS! ItBRUNSSUM I

HEERLERHEIOE //

-*^'^ MIZ-^f^^^<m__ /tfKSENBEHGX

"

VOOR MEER INFORMATIE |

Naam I

Adres

Bjstcode

Woonplaats I
»"^*■
Zenden aan ABC Vastgoed, _
Aker straat 23,6411 GW Heerlen '. I"8 |

-K

48 geheel gerenoveerde apparte- Gebruikersvriendelijk. Het complex
menten vlak bij het centrum van is met liften uitgerust en ook voor
Heerlen met een mooi uitzicht op de rolstoelgebruikers en invaliden
Brunssummer Heide. gemakkelijk toegankelijk. Dubbele

beglazing en vloerverwarming
De woningen. Een ruime living van zorgen voor extra comfort.
40 m 2die aan de praktisch ingerich- De woningenzijn direct beschikbaar,
te keuken grenst heeft, net als de 2 Huurprijs, exclusief service- en stook-
slaapkamers, een ruim balkon. kosten ’ 500,- per maand.

De badkamer is fraai afgewerkt, een
geiser zorgt voor permanente
warmwatervoorziening.

Vastgoed
Akerstraat 23,6411 GW Heerlen.

■ -J

Wonen met het zicht op morgen
Voor mensen die rust zoeken in een mooie omgeving. «BKWFmïï «KIS
De woningen liggen in Landgraaf, plan Namiddagsche Driesen, een sWS«HSss!lB>RSi^'lflpll
idealewoonlokatienabij de Brunsummerheide. HHÉfIfpMMMM'VMÉJ

De huizenzijnvoorzien van: kn

~.^-~-~<~; —^ rssssse *\
r-s^n Makelaa,d,lonrde,end^.H,po,heken.v.r«eker,n 9.n Roycüe indeling: . ', " dubbete beglazing (in woonkamer >>e
I [f | i m , U-vormige livingca. 42 m 2mcl, open en keuken). "*~~^ PP I IPi_W-W W_\ ____ keuken, inpandige berging, inpandig s
I II I£l L I I ■I E bereikbare garage. De verdieping telt Prijzen: - halfvrijstaande landhuizen >I—A—' **** m■ ■ ■ **m m m mmU 3 royale slaapkamers resp. ca. 16 m 2, ’ 179.500,- vo.n.

Kr"aa.M56
k 64?^wHeerien ca. 12 m2en ca. 10,5 m 2.luxe bad- - type "vrijstaande" land-

(Ms-712255* kamer met ligbad en 2e toilet. huizenvanaf ’ 188.500,-vo.» jj

Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 21 oo uur. Via een schuiftrap is de zolder bereik- Op basis van deLoonVast-Hypothee*
zaterdag van 9.00 tot 18.00uur. baar. bedraagt denetto maandlast «ca.’ 795,' v.
I -* \

_J

ffi^W^: R] Rl II ITFRQ«^^J*^ /r \ x M^"l lV«^l%«««F I fWiI IIJ makelaardij onroerend goed - sittardmaastricht heerten C m'*MUW <^__ II \ | ("~m^**^'*** i
X«a Lftnn GELEEN,Gansbeek S OBBICHT, Kempenweg S n
IC RUUp Uitst. onderh., goed geis. herenhuis met cv., berging, (TOSSf >s^iS(6'

tuin en schitt. dakterras. Ind. 0.a.: mod. keuken met hbS«^ ÜÉ . ïï-JÊkAMSTENRADE, Parallelstraat S app., woonkr. met open hrd., 4 slaapkrs., badkr. met jfliMftif-iifm .JPfP?'», *""Royaal halfvrijst. woonh. met cv., kelder en tuin. ligb., douche, v.w. en 2e toilet. Vaste trap naar zolder. I Btfefr !9_\
Perc.opp.: 309 m 2. Ind. 0.a.: living, grote keuken, 2 Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 167.000,-k.k. HÉ&flbadkrs., 3 slaapkrs., study, zolderruimte. Aanv.: i.ö.
Vraagprijs:/139.000,-k.k. GELEEN, Gouwestraat S

Rustig gel. halfvrijst. woonh. met cv., berging, garage :BRUNSSUM-HOENSBROEK, Akerstraat nrd H en tuin met opt. privacy. Ind. 0.a.: living met open
Goed gelegenvrijst. villa metcv., dubb. garageen tuin haard, luxe keuken met app., 4 slaapkrs., mod. bet.
(perc opp.: ± 1000 m 2). Ind. sout.: 3 kelders. Beg. badkr. met ligb., douche, v.w., 2e toilet, zolder. Aanv.: I "grond: entree,toilet,hal,woonkr.ensuitemeto.h.,keu- direct. Vraagprijs: ’ 139.000,-k.k. " E'"llken, bijkeuken. 1e Verd.: overloop, 3 ruime slaapkrs., HPP"^
badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: 2 HEERLEN H UÊÊWÊ^**WW ''~ tl
slaapkrs , zolder en vliering. Het geheel verkeert in ujtst. geiegen vrijst. villa met dubb. garage, c.v. en tuin —■ illlß—■" W ...^^" \
goede staat van onderhoud en is grotendeels voorzien (perc opp ca 3QOO m2) |nd .0 a 2keiders, ruirrie ha| Mooi gel., vrijst. semi-bungalow met cv., kelder, ga- "van rolluiken. Aanv.: i.o. Prijs: f 4ÜU.UOU,-k.k. en trappehuis, kamer-ensuite, t.v.-kamer, luxe keuken, rage entuin. Perc. opp. 842 mz. Ind.o.a. living met open L

bijkeuken. 1e Verd.: 3 slaapkrs., 2 badkrs. 2eVerd.: 2 hrd., mod. keuken, 3 slaapkrs., luxe badkr. met ligb.. PI
BRUNSSUM, Bunderstraat H s iaapkrs., doucheruimte. Pand verkeert in uitst. staat toilet, v.w. Aanv.: spoedig. Koopprijs: ’ 259.000,-k.k.
Goed gel., halfvr. woonh. met cv., dubb. garage en van on derhoud. Verdere gegevens en prijs op aan- W
tuin. lnd.: prov. kelder, ruime hal, woonkr., keuken met vraag SITTARD, Aerwinkelstraat Sj
app. 1e Verd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, Uitst. verb. halfvrijst. woonh. met cv., garage en tuin- k
v.w., 2e toilet. 2e Verd.: hobbyruimte, bergzolder. Ge- HEERLEN, Geleenstraat H Perc.opp.: ± 350 m2. Ind. 0.a.: living, mod.keuken met
hele pand is voorzien van dubb. beglazing. Aanv. i.o. |n, centrum gelegen luxe appartement met garage en aPP- luxe badkr. met ligbad, douche, dubb. v.w., 2« I
Prijs: ’ 155.000,-k.k. . berging, lnd.: ruime hal, woonkr. metgroot balkon, mo- toilet, 4 slaapkrs., vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o- t

dernekeuken, badkr. met ligb., slaapkr. Aanv.: i.o. Prijs Vraagpnjs: ’ 149.000,-k.k. vBRUNSSUM H ’ 139.000,-k.k.
ai

(

Opgoede lokatie nabij centrum gelegen winkel-woon- SITTARD, Huntstraat S
huis. voor diverse doeleinden geschikt. Het winke|ge- HEERLEN-WELTEN H Zeer goed onderh., royaal, halfvr. woonh. metcv., eX 'deelte bestaat uit een winkelruimte van ca. 38 men «jitst. ge|egen patio-bungalow met cv, garage en tuin. tra grote garageen tuin. Ind. 0.a.: luxekeuken met app-;
een magazijn. Terwijl het woongedeelte op de begane (perc.opp.: 346 m 2). lnd.: ruime entree, woonkr. met Z-vorm. woonkr., royale tuinkr., 3 slaapkrs., badkr. me'
grond o.a. 2 woonkrs., keuken bevat; en op deverdie- 0.h., keuken met app., bijkeuken 4 slaapkrs. badkr dubbele v.w., ligb. en 2e toilet, vastetrap naarzolder-
pingen 6 slaapkrs., badk. en zolder. Meerdere gege- met |jgb-

_
douche, dubbele v.w. en 2e toilet, berging. Aanv.: i.o. Vraagpr.: ’ 159.000,-k.k.

yensop aanvraag. Prijs: n.o.t.k. Pand verkeert in zeer goede staat van onderhoud.
Aanv.: i.o. Prijs: ’ 222.500,-k.k. TERWINSELEN, Piusstraat H

BRUNSSUM,Servatiusstraat H In winkelstraat gelegen winkelpand met zelfstandige IPrima gelegen halfvrijst. woonhuis met cv., garage en HEERLEN,Benzenrade H boyenwoning. Perc. opp. 204m 2.Pand ook bereikbaartuin (perc. opp. ± 365 m ) lnd. 0.a.: hal, toilet, living, Prachtig gelegen vrijst. landh. met cv., carport en tuin vanuit de Tunnelstraat, Uitbreidingsmogelijkhedenvol- ,
keuken met app. leyerd.: 3 slaapkrs., badkr met ligb., (perc.opp. ± 1400 m 2). lnd.: ruime hal, keuken met doende aanwezig. Totale inhoud circa 800 m 3. Goed I
v.w.en2etoilet.2eVerd.:vastetrapnaarhobbyruimte, app u-woonkr. ±53 m 2met 0.h., overd. terras. 1e onderhouden. Direct te aanvaarden, ’ 165.000,- k.k. j
cv.-ruimte, berging Het geh. pand is geïsol. Aanv.: i.o. Verd.: overloop, 3 slaapkrs, badkr. met o.a. ligb. 2e
Prijs:’ 178.000,-k.k. Verd . hobbyruimte, bergzolder. Het pand is geïs. en THORN, Boekenderweg
__,„.__,.... ~ . verkeert in prima staatvan onderhoud. Aanv.: i.o. Schitt. gel. vrijst. herenh. met cv., kelder, garage en I
BRUNSSUM,Valeriusstraat H prj.s: ’ 350.000,-k.k. tuin met veel privacy. Perc.opp.: ± 720 m 2. Ind. 0.a.: L- 1
Rustig gelegen halfvr. woonhuis met cv., garage en vorm. living met open haard, luxe keuken, bijkeuken, 3 1tuin. lnd.: ruime hal woonkr. met allesbrander en pla- heerlen-hoensbroek Sehuurelk H slaapkrs., mod. bet. badkr. met ligb., douche, 2e toilet.
3£ssrn&s±ss?sffi»^.3 dubb-v-w-Aanv':Lavraa9priis:'32s-000'"kk-J^-^^TO&W Van °nderhoUd Rffi?ï&S^^ ÜBACHOVERWORMS H
«anv.. 1.0. rnja. j a.uuu,- k.k.. met

_
h ±53 m 2j keuken met app_. bijkeuken met Rustig gelegen patio-bungalow met cv., berging en

fi ir-Fi SHOVEN Mirbachstraat H douche. Opdeverd. zijn verder4 slaapkrs., badkr. met tuin. lnd.: ruime hal, toilet, L-vorm. woonkr. met open
RusÜg gelegen boyenwoning metkelder en terras. Ind. o.a. ligb. en berging. Pand is voorzien van dak- en haard parketvloer" ±50 m 2, 3 slaapkrs., keuken met
o.a : woonkr., open keuken, 2 slaapkrs., 2 zolderkr. en spouwmuunsolatie.Aanv.: 1.0.Kooppr. ’ 345.000,-k.k. tookpL en afzuigkap Aanv.: direct,

badkamer. Aanv.: direct. Vraagprijs: ’ 79.000,-k.k. Vraagprijs, ’ 17-3.000,- k.k.
HOENSBROEK, Burg. v.d.Kroonstraat H

EYGELSHOVEN,Veldhofstraat H Rustig gelegen halfvr. woonhuis met cv., garage, ber- IVlPllwtinilWGunstig gelegen t.o.v. Heerlen-Aken, vrijstaande villa, ging en tuin. Ind. 0.a.: hal, kelderkast, woonkr. (± 48 I,reu"<w«i» yt

stijl A'damse school, dubbele garage en grote tuin, met rn ), modernekeuken. 1e Verd.: 3 slaapkrs., badkr. met
optimale privacy (perc.opp. 3.440 m 2). Verdere geqe- lio.b- 2e Verd.: ruime zolder. Pand is voorzien van brunssum
vensenoriisoa spouwmuurisolatie, dubb. beglazing en gedeeltelijk In derijke en gevarieerde omgeving van het voortreffe; j

rolluiken. Dit pand moet van binnen gezien worden, üjke woon- en leefgebied De Hemelder bemiddelen wij

GELEEN, Begoniasingel S Aanv.: i.o. Vraagpr.: ’ 155.000,-k.k. bij de verkoop van enkele vriendelijk ogende pr-A' 1
Royaal en rustig gel., halfvrijst. woonh.metcv., kelder, woningen. Degelijk gebouwd en uitstekend afgewerkt, j
grote garage en berging en mooie tuin, rolluiken. Ind. HOENSBROEK, Hommerterweg H mBJ,ara een zi Te?k? mer« oDenkeuken. 3 slaapkrs., I
o.a.': keuken, bijkeuken, woonkr. met houtenvloer, luxe Beleggingspand tekoop. Geheel bestaat uit 11kamers ?adkamer met ligbadl en v.w. en zolder. Kooppr-
badkr. met ligb. en v.w., 3 slaapkrs., zolder bereikbaar en verkeert in goede staat van onderhoud. Aanv.: di- ' 1 „r «'«,"'R'Jksb'ldr- max. ’ 41.000,-totaal, vol- J
middels vaste trap. Aanv.: i.o. reet. Huuropbrengst op aanvraag. Prijs: ’ 200.000,- 9ens Pr-A-re9enng.
Vraagprijs:/114.000,k.k. k.k. BRUNSSUM H
--. —...

_ unPN«RnnFK St Josenhotmat H Deze drive-in-woning is een aantrekkelijke variant,

GELEEN£Z°'~v ,"*«, .r ,-rm-t Slllegerl^alfv&onh metcv., garage, ber- waarbij de grote garage inpandig is gesitueerd op de
V^i!>m__Wi^Ülm\lMiWÊM(immil ging en tuin. lnd.: kelder, hal, toilet, woonkr. met par- beg.gr. Op beg.gr. eveneens de entree/hal. Niveau ie

ketvl keuken, serre. 1e Verd.: 2 slaapkrs., badkr. met verd., met woon-/eetkr. en keuken, ligt aan deachter
douche vw en balkon, berging. 2e Verd.: vaste trap z'Jde gelijk met deop het zuiden gelegen tuin. Op de 20

mMpS naarzolder. Aanv.: i.o. Vraagpr.:’ 115.000, - k.k. verd. 3slaapkrs. en badkr. metligb., v.w enplaatsing^ .1

*Wm mm. kelder. Beg.gr.: showroom (± 105 m 2), kantoor,rtiaga-
H u

zijn. Ie Verd.: L-vorm. woonkr., keuken, berging, toilet, BRUNSSUM n
|;:|||gß|» dakterras (± 32 m 2). 2e Verd.: 4 slaapkrs., badkr. met Bouwkavels voor particuliere bouw in plan De Hemel

1& 11 Vraaaor M79000,-'k.k. nv. 1.0. het zuiden. Attractief ingedeeld met o.m. woonkr., eet-
v.w., berging en cv-ruimte. Kooppr. vartaf ’ 137.265,-
-v.o.n. Rijksbijdr. ’ 44.000,- totaal, volgens pr-A-reg«9-

Royaal woonh. goed onderh., met vrij uitzicht, met cv., OIRSBEEK,Drossaertweide S ling NETTO-MAANDLAST: ’ 540,--garage en tuin. Ind. 0.a.: living met parket (± 41 m 2), Schitt. gel. terrasbungalow met cv., inp. garageen ter-
keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligbad, zolder. Aanv.: ras op het zuiden met opt. privacy. Ind oa-Z-vorm Ii- rr\ ■
i.o.Vraagprijs:’ 145.000,-k.k. ving met open haard, aparte keuken, 4 slaapkrs., IC IIUUT

badkr. met ligbad, v.w., 2etoilet. Aanv.: i.o.
GELEEN-ZUID, Eykmanstraat 12 S Vraagprijs: ’ 149.000,-k.k. OHE EN LAAK, Raadhuisstraat s
Op goede stand gel., uitst. onderh., halfvrijst. herenh. " Gemeubileerd woonh. met cv., garage. Ind. 0.a.: L- I
metcy., kelders, aanbouw, garage en mooie tuin met _L-____mtt. „„m - vorm. living met open haard, keuken, 3 slaapkrs., :opt. privacy. Perc opp.: ± 320rrr. Ind. 0.a.: royale i- SCHINVELD, l^em S k,fl Hkr mntUnhari Aanv dirert HuuroriisoDaanvraag- 'ving (± 47 m 2) met open hrd., eetkr., mod. keuken, Opgoede stand gel. vrijst. bungalowmet cv., kelders, badkr. metligbad. Aanv.. direct. Huurprijs opaanvraay j

ruimewerkkr.,4slaapkrs.,badkr.metligb.,v.w.,2etoi- royale garage en grote tuin. Perc.opp. 1.260 m 2. Ind. SITTARD rüi,..».,,,,zuid S i
let. Goed geïsoleerd. Het pand moet u beslist van bin- 0.a.: L-vorm. living met open haard (ca. 52 m 2), mod. G ljn<|^ Qei noed ondarh halfvriist woonh c.d« _
nen gezien hebben. Aanv. i.o. keuken, 4 slaapkrs., grote badkr. met ligbad, douche, "«S' InToa div kantoor- ca oraCkunits,
Koopprijs: ’ 239.000,-k.k. v.w. en toilet. Aanv, i.o. Vraagprijs: ’ 325.000,-k.k. iSSS^ïTA?^ \' p.mnd.

S - Inlichtingenkantoor Sittard >^^PH j^^i
H - Inlichtingen kantoor Heerlen «^^^^ | _
Taxaties-Verzekeringen B^L 1 W\mLtt I «l"« «LkHypotheken-Financieringen «UhÉibh «I^hl
Openinqstüden- makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heeriefl |
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 l
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Zaterdag 30 september 1989 "41

T^x 1'iGem«eentef" \ Maastricht

HET GRONDBEDRIJF
VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT

"°°pt bij inschrijving het onroerend goed

KLEINE LOOIERSSTRAAT NO. 10
| k een representatief monumentaal woonpand met tuin in de binnenstad
1 kwartier); oppervlakte ± 150 m2(sectie B, no. 1714 ged.).

| Pand is leeg en vrij van huur en/of gebruiksrechten te aanvaarden.

| inleveren van de biedingen dient te geschieden op vrijdag 13 oktober 1989
| uur door de bieder zelf of een daartoe gemachtigde ten stadhuize bijl^claar aanwezige notaris mr. C. Smeets van het notariskantoor Smeets en

H^rkoop geschiedt onder voorbehoud van vaststelling door college van

f"Bmeester en wethouders en gemeenteraad. Deze behouden zich het recht
zowel niet als niet aan het hoogste bod toe te wijzen.

baandag 25 september en maandag 2 oktober a.s. bestaat voor
"^stellenden vanaf 13.30 tot 16.00 uur de mogelijkheid het pand te
"chtigen.

? .D>"ochure met verkoopvoorwaarden is te verkrijgen bij de heer J.
Jijnemakers van het gemeentelijk grondbedrijf, Helmstraat 12 te Maastricht,
"6r 3, tel. 043-292242.

>>^ __

' *en mooi plekje hoort «a«3n mooi huis. - 3 Ruime slaapkamers van 15, 10en 9 m 2.' Was de opdracht voordeze fraaie - Een badkamer met ligbad, douche, was-
«s'aande semi-bungalows op de mooiste tafel en 2etoilet.

püing hoek Past. Meulenbergstraat - Past. - Een ruime kamer boven de garage,voor
/''"ersstraat. En datbewijst ook «de 4eslaapkamer, hobby- of studieruimte
l^'ng: van 18m 2.

°e royale, gezellig in te richten L-kamer - Grote zonnige tuinen oriëntatie zuid- en

*" 41 m 2,uitgebouwde keuken 9m2 met zuidwest,

i "inkontakt, garage met overdekteentree, - Kavels van 400 m 2tot 470 m 2.
i "tra berging met aansluiting was-

Koopprijs vanaf ’ 240.000,--jX°r vrijblijvende informatie over
_**** in Oirsbeek,Past. Meulenbergstraat

■vpr
S>E ___k
t,°n9efrankeerde enveloppe zenden aan:

\.^leners Vastgoed,

V^oordnummer 1013, 6130 VB Sittard

mulleners
\\j vastgoed

N. Walramstraat 124
\ 6131 BP SittardN s 04490-18911

na kantooruren: dhr.Doon 04749 - 3198

H mt-W^.^-^mW— Wt^

1""'^'''"'JllSlm él

m*>*Ï* a ■ iHlffl 'M 1 * §¥©©lï^Êï3ilpt!M
w "^È_r mm § iiir -H 1 riir^'C.r \pßßir7p l

£^^s?^ */ subsidie "^^^^j
Prolekt van Bouwbureau Brandwijk Met G.1.W.-garantie

HOUKES
PARKET
SUPERAANBIEDING!
Massief eiken stroken,
22 mm, kant en klaar
gelegd en geborsteld

f 37,5Upm2
HOUKES PARKET
Voerendaal, Hoolstr. 45

tel. 045-750305

HOUKES PARKET
Sittard, Rijksweg-Nrd 29

KUNSTSTOF JÊ
GEVELELEMENTEN Jp|

O "co 85$*!* ■ Energiebesparend B^s&iSß
{2 Z *- J* i;:||lx ■ Milieuvriendelijk IlAijlil
(/) "3 CM 5.1 SS^* pftSiijSß

i\J .°>^- :::^:::: ■ Onderhoudsarm Ivxlxl

"^ Ps £*° ° :*#:::'* ï::**:v?:*:BQ o —: ::%jjijJ ■ Lan9e levensduur pj:v:£v':;:;B
''"'^■(■■■■■■■.^■li.'.'.'.'.'.'.'.'.'MßH^tv.^xixH.^ ::::::::H

X"^^s hellebrekers i|

m m voor ae opoouw van ons Tinaai-
M II m bedrijf in Nederland zoeken wij:

Winkelruimten
1 Oppervlakten: i\\i\u*mmymmmmw^®m
van 130 qm v.v.o. tot ca. 225 qm v.v.o.LLijE^^Uta|LC|
nevenruimten: ca. 30 qm HMlwPlWPflPMHBH1 Verzorgingsgebieden: HSiW^nWllStadscentra, stadsdeelcentra en woonwijken H^^^^Lj^iiy^^^^EIyCjE
in gen|eeten vanaf ca. 6000 inwoners.
1 Winkelstand: BJVoetgangersgebieden ot geli|kwaardige stand, |»^RT^^fcRr^^^^^P3T^__l3i

B-stand, winkelcentra in woongebieden van de Ua4jgJ 'Tliriii *il ïr'n_M__^Mll Ir!
grote steden.langs drukke verkeerswegen van / J^p^|^|yj|ï^ï|g|||j||pjj
naar centra van grote steden H^Hul^^^^^^QM^^^^Q^S
H Front: vanaf 6 m B|||mM^IA^^
Uw aanbieding wordt vanzelfsprekend discreet behandeld.

f± f^ III r" AV 1/ I"" |^ Postbus 298 Afd.Expansie
oLrH t(____#KtK 4100AGCulemborg\-SV_SI !■—fc-V-^l M-l 1 Tel 03450-2^212

Beter wonenbegint I
met Stiensöa

~ i .j , . . _ . I \Wing ca. 60 m ,
1 / -W---£^Ê-M WÉ-&-èéttWË Muitgebreid nuizenaanbod in l uimte _ \ / **m m

J tl " *r 1 ________i_y_A WÊÊÊÊÊÊS^ % >^H I '—--—■—^_' ' iWm
«C5JH^wt-*"'/- """'^■^«"■^■«"^.^■■^^■.^■^■^"-" '"'^'"^^skêßê >|^E «^^^^««^-^^ ~~ -^_^__^ ,<i^B

m.aïik uw wensen aan onskenbaar. I gjlliitf^ .... IjjPP 1 ff
BRUNSSUM H 1 ?6g6 1 IKhngbemden. Op prima lokatie gel. royaal halfvrijst woonhuis \ I ■met gar. Berging. Goed omsloten tuin. Woonk. in L-vorm. ca. 1 „„ vk _____—- ~~__________\\
44 m 2met openhaard. Keuken met app. Badk. met ligbad en 2e \ Prijs ’ 4«60.000,--^______ j^^^^— >^P HOENSBROEK H KERKRADE Htoilet, i ruime slaapk. Vaste trap naar zolder met 4e slaapk. ~~~___^^^^a^M V-*^****^^ Mariarade. Jong woonhuis met Gunstig gel. woonhuis met tuin
Be,i;Êr",m'e-Haran. koz. 1 __ff^k%i**mm***^'^ garage, woonk. met plav.vl., toe- en gar. Woonk. 32 m 2.KeukenPrijs/ 155.U00,--k.k. 4283 1—a« gang naar tuin, dichte keuken, 4 met eenv. install. 2 slaapk. Badk.
v\CV\ «mnvcxi " slaapk., badk. en vaste trap naar met douche en v.w. Zolder. HettïUü.L.atitU'Vl'JN H zolderverd. Spouw- en dakisol., pandisvoorzien v. kunststof koz.,
Z%n,A*\ UUsl, ai?gewerkte patio-bungalow. Woonk. 8.40 X rditiuccitm h uitdi itm u iiitdi pm u parterre dubb. begl. Evt. over- dubb. begl. en roll.7.00/4.20'm., massief eikenkeuken met o.a. vaatwasser. Bijkeu- S^c,^ullic „.,,,,:„ ff £EEIT, ~ iv l ■ SET^r w rv, * "" rijksbijdrage. Netto I fken, veel bergruimte. 3 slaapk. Badk. met ligbad. Bar, sauna met Halfvrijst woonhuis met tuin en Op goede stand gd hoekwoning. Schaesbergerveld. Geh. onder- maandlast/650,-.o.a. massagegedeelte fitnessruimte Geh hit sar On het 7iiirlen gar. Gezellige rustieke inrichting Voorportaal. Kelder. Ruime kelderd woonhuis met tuin op prii,rmsM H 9RQI Igel. tuin „fet div. terrassen"an l moetu besii^vanbmn n f

met
H

veel «"»«»«}■ b^T' *°°nk
u.cau 36 J?'"' °P?> !»?"" "den/ ?_*>s■ " Pn^ 117500>--kk' 2893 Ag/^J^

zien. v fond en parketvl. Luxe keuken en ontbijtbar. Open keuken. Bin- Slaapk. Badk. met zitb. Vaste nnmutsDnnf w* kWPrijs/269.000-kk met app. Woonk. ca. 30 m 2. badk. nenplaats. Berging. 3 slaapk. trap naar geisol. zolder. Roll. HUüINSBKOtK H tmmF9**}**M

' " ' WB3 met ligbad. 3 slaapk. Vaste trap waarvan 1 7eer ruim 6.00 x 3.60 Prijs/89.000,-k.k. 4323 Patio-bungalow met gar., rustig
HEERLEN ~" 5 naar royale hobbyVbergzolder. m. Badk. Zolder met «le slaapk. 8."- a,an een groen woonerf. ■ __j_t___

&tWütSM,lnPa^?r Kr ï* ____ endiVb"gingen' 'SN Winkel-woonJ "jT^^S'sl^kln ÊÊÊ WH
toegepast. Ï**''' MVM "oTlXaparte opgang naa^ vernieuwd. Ged. dubb. glas.Om-

W '-'"' 7" Hl WK^mMBmT^mWBê'JKi wooneed woonk dichte keu- sloten patio-tuin. Bwjr. 1973. mmmmmmm^m^^kVM^mMmmm9MM%M
M— m ' t\ 't i W*w—-^o_rK7- WmwX vm^m\*%xÊk *««J«'"6''««-i wuuiih-, uiniit. rtu n .. .' r,r,r\ , , ■ TJ " f 111 jw. i^ r, /lm

A 'Sm—mm SËj^itoiuft mm—w^is—%i $U —J^Sm—CMMI JHB^i Je» ' — ■
jafc. j KIIoKII ******'W-W__W Attll ■ ■ Halfvrijst. woonhuis met dubb. Goed gel. bouwterrein voor eenH^Hli BhHkH Bi^^' '''^E^Sa SiLBJH "~ HEERLEN H gar- Woonk. Eetkeuken. Badk. vrijstaand woonhuis. Opper-P^^s, A.'.!*'^ V, Douve Weien. Centraal en rustig met ligbad. Berging. Overdekt vlakte 330m2 H■'^ék-W'***^' gel. kleinere bungalow. Woonk. terras. 2 slaapk. Vaste trap naar Prijs/54.000,-k.k. 4319

Prüs f 139 000- k.k. 4270 WUÊM ca. 25 m 2. Openkeuken. 2 slaapk. «>lder alw. 3e slaapk.
Pw|| ■£> —— ■ ■ Prijs’ 149.000,-k.k. 4179 Berging. Goed geïsol. d.m.v. Prijs/115.000 -k.k. 4312 NUTH H
*~*- BRUNSSUM H spouw-, dak- en vloerisol. Gro- g-ppifPAnr ü Appartement opbeg. gr. goedgel. - I

Prii. ■«■ i^o nnn . -'**-*^*m^mmmWlk^kmÊÊËt. Goed geïsol. hoekwoning met "^^KL^, " tendeels dubb. begl. Extra ber- r ."J", u -J 1r. « f? m centrum met terras en tuin.
rnjs/ w.\m,~ k.k. 4128 tuinberging en tuin ophet zuiden. Rennemig. Woonhuis met ear- ging. Evt. subsidie overdraag- Spekholzerheide. Op de le verd. Woonk. met openkeuken 34 m!.
HFFDi urn Woonk. ca. 42 m 2.Keuken met pon. Tuin. Keuken. 3 slaapk. baar. Sel- appartement met royale Bijkeuken. 2ruime slaapk. Badk.
7Wim a i. H app. 2royale slaapk. Luxe badk. Badk. met 2e toilet. Zolder. Ge- Prijs/126.000,-k.k. 4287 woonk. Open keuken Geh. bet. Tuinberging. Eigen parkeer-
i■" ' ,„ , nerenhuis met tuin en inpand. gar. Royale hal. met oa. ligbad, 2etoilet en dubb. «ccl geïsol. Event. subsidie over- badk. met douche. 1 slaapk. met « plaats. Geh. geïsol. Goed afge-
-4XI, u uumet openhaard. Keuken met kompl. install. v.w. Bwjr. ca. 1979. draagbaar. HOENSBROEK H balkon. Berging. Eigen parkeer- werkt. Alle voorzieningen bevin-
tsiaapk. Hobbyk.Study. Berging. Prijs/93.000,-k.k. 4364 fi^Êtmem--. Groot woonhuis met inpand. gar plaats. GehL appartement met den zich letterlijk om de htjek.

L-: — / im^ 40 m2geschikt alskleine bednjfs- r
D0!!- e"d"^ be^Bwjr" 19«« Prijs/99.000-k.k. 4165

H EYGELSHOVEN H OTH ■jte. ruimte Woonk. 30 m 2.Dichte Pnjs/84.000-k.k. 4226
B|« f̂cfc

__ s Perceel bouwgrond. Front- / é Mm_\ \_fa__ keuken 12 m 2. 3 ruime slaapk. „-,-,„-. . TT SCHAESBERG H
H , «»«««■« breedte 10 m. diep, diepte ruim r.j ..■« 1» Zolder. Bwjr. 1973. KERKRADE H Herenhuis met tuin en gar.

tIPtB 25 m. Aanvaarding direkt. Tot. ____% ■ jfsy Centrum. Tussengel. winkel- Prov.kelder. Royale hal. L-vorm.
É 1 opp. 272 m 2. Iki^i^^^ woonhuis met 2 kelderruimtes. woonk. 45 m 2met plav.vl. Half-
|fajjj Prijs/ 30.000,- k.k. 2156 WÊ MBPfli' HH| Winkelruimte ca. 25 m! evt.uit te open keuken met kunststof in-

'~ HËJÉÜifIBfI «^^^^^^^^CH breiden. Keukenruimte. Werk- stall. Bijkeuken met aanrecht-
EYGELSHOVEN H Bft." '"' plaats. Hof/tuin ca. 15 m. diep. comb. douche. 3 slaapk. Badk.
Rustig gel. woonhuis met kleine __\ tatat^B' *~lï' ï-iii*" Woonk. met open keuken mcl. met ligbaden 2e toilet. Vastetrap

Bl*S^ ken met eenv.'install. Woonk. ca. 4ÜE ligbad en mogelijkh. voor was-
m," CT.y]É 24 m!. 3 Slaapk. Badk. Bergzol- Prijs/132.500,-k.k. 4154 ■éÉH -^Tmt machine aansluiting. Het pand is

HEFRI FM—' ~ " ïï >^m-ÈÉÊÈÊ \W ~ Woonhuismetberging, tuin, grote Prijs ’ 129.000,-k.k. 4124
Centrum l,i„ ■„ " -W^-Wk\\\\ \W\ Ü hal« woonk-« keuken 3 slaaPk- ' KERKRADE H
inzit ei'tt. 8evilla met garen tuin. Werkk. Woonk. verdeeld «j^BJ _Wm badk. met ligbad. Schitterend uit- HOENSBROEK H Spekholzerheide. Op de 2e verd.
Badk mM't nserl,eto.t-ca-'?0 m'Keuken. Bijkeuken. 4 slaapk. _WÊg_\\ WvWX zicht. Achterom bereikbaar. De Dem. Goed onderhouden gel. appartement met woonk. en
De narll»,.!,.^^"et-Ber8mS- Vaste traP naar 5e slaapk. en zolder. WL-., URI \__\ ______ Prijs ’ 109.000,-k.k. 3041 woonhuis met inpand. gar. en open keuken. Badk. met douche.
en eren« »=nBifanFlegde 'T'ca' 80 m' diePis een oasevan rust m-JkWW-M tuin. Aparte eetkeuken met app. Slaapk. met balkon. Berging en
PrfA sfl ',A?raboS opp-ca- 1526 m ' „ _WÈÊÊÈÊ-\ HEERLEN H Woonk met balkon. 3 slaapk. eigen parkeerplaats.«-■ijs/ 183.UUU,-k.k. 4368 Grasbroekerveld. Woonhuis met Badk. met ligbad. Bergruimte. Prijs/75.000,-k.k. 4255 ■■■■■■■■■■■
HEERLEN— ii tuin en kelder. Woonk. Aparte Ged. roll. — — Prijs’ 154.000-k.k. 4351

tfielieL^lfVriist' woonhuis met garage, tuin, hal met toegang i£mkm2ï che. Vliering215 ' MMHI «Mff** °P de 2e verd. gel. appartement SCHAESBERG ~~H
«a|| i ruime woonk. ca. 43 m 2, apartekeuken metkeukenin- Prüs ’79 000 -k k 4272 Prijs/90.000,-k.k. 4311 Tl \_____\A met berging. Lift. Woonk. ca. Ruim woonhuis met inpand. gar.
Bv enL" eulaaPk" luxe badk- met ligbad' Ruime zolder — —— : «yyÉ 24 m - Open keuken met install. Tuin. Sout. 2 kelders. Hobby-
isolatie me' "' g Dak" en sP°uwmuur- HEERLEN H HEERLEN H 2 slaaPk-Badk. met douche.Ap- ruimte 36 m 2. Achterk. 20 m 2.
Prijs f 194 990 , -,n« Meezenbroek. Hoekwoning met Schandelen. Volledig gerenov. panement met dubb. begl. Over- Apart toilet le verd. Toilet.■ »,-- v.o.n. 2938 tuin Berging met kantelpoort. woonhuis met berging. Tuin name van sub. mogelijk. Woonk. 30 m2met parket. Dichte
HEERLEN~~ 5 Mogelijkh. voor gar. Woonk. 38 achterom bereikbaar. Woonk. lIHÜM g^^^^^^^^^^ keuken. Groot dakterras. 2everd.
Giesen Bautsch Tv"«rikt „," m.. ~,>, , «1 1,

m 2. Aparte luxe keuken met met open keuken. 2ruime slaapk. Mr '"Wk IM 4 slaapk. Badk. met douche. Zol-
-42 m" On^. k^ 4 dZITf U!n'^°ï,k'Ca' comPl install- Bijkeuken. 3 Badk met 2e toilet. Vaste trap ■/- r:,,.r,^ ~bergzolder Ontima k obt

P 8 slaaPk' Badk' met oa- ligbad' "aar 2e verd.: 3e slaapk. en berg 10/ j. «^CZ Prijs/119.000,-k.k. 4223 . I
Prijs/195.125-von 4347 Zolder. Part. aan voor-en achter- zolder. Alle voorzieningen zijn &|P| IlnP «arHAffgngpr n H__^^ ****■ zijde voorzien van zonwering. nieuw. mmmm^iJmmmWmWkWk*******. wkW^wSÊ bmV| »«l.mae.3Bl!,ku ti„..,„, ■— Prijs’ 109.000,-k.k. 4259 Prijs/ 99.000-k.k. 4027 Prijs’ 125.000,-k.k. 4333 'm.'€^_W*WÊ Geh. gerenoveerd halfvr. woon-
OBBICHT jj f' *"^_jr*^*__\ tSiifSl nuis met oprit, tuin en berging.
In rustige woonstraat gel. halfvrijst. woonhuis met ruime ear en " Entree- Keuken- Woonk. 32 m 2tuin met veel privacy. Ruime woonk. met openhaard Open ~ " _m_ !W met Pa«"ketvl. Badk. 2 ruime
keuken met app. Geh. part. voorzien van plav. 3 grote slaapk. HF'Ba^Blß 5.-p, ,

en 2e toilet. Zolder. Opp. 329 m 2. I V> j Makelaardij onroerend goed - Hypotheken - Verzekeringen SttMM 112.000-k.k. 4365

______Jl__ I I I M U M Prijs’ 98.000,-k.k. 4277 ÜBACH O/WORMS H

e
Hvo/rRMs . s „s flivipmMvnn kerkrade—5 i^iis^z^.u.t.„.k.VriJstla"dhuis met blijvend vnj uitzicht. Inpand. gar. ||P ■ Tussengel. woonhuis met woonk. 33 m 2. Dichte keuken met install.Hohhv,^,6^"^ BwJ.r 19'?- opp- l6ooim ■ Pr°v.kelder. I■ I Studeerk. Ruime keuken met eet- Moderne badk. met ligbad en

noDDyruimte 28 m 2. Part. Woonk. met open haard met inzet- Jl bar. 4 slaapk. Badk. met o.a. toilet, le verd. 3 slaapk. 2e verd.
R»HlT'm .r l" i"6' e,ken instalL 3 slaapk' met muurkasten. I f N 1 «■■ V■ VI IVI ligbad en toilet. Tuin ca. 10 m. 4e slaapk. en bergruimte. Bwjr.SmP'll . diep. CarP°rt- 1925. Opp. 275 mCI rijs/269.000,-k.k. 4180 paHHIBiMaiMHiBH'MMIMMHHHHMMaiHH Prijs ’ 119.000,-kk. 4357 Prijs ’ 119.000,-k.k. 4182

nnsi^BON w..^,.,,,,,.,„.,. I
Gaarne vrijblijvend volledige informatie over:

roonQ„H I o Bestaande woning nr: Voor inlichtingen:
Geopend: M ■ H = Kantoor Heerlen. Tel. 045-712255.
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur. ■ " si Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen.
zaterdag van 9.00 tot 18 OO uur I : ~ 91lIÖUUUUr 'straat: Jl M = Kantoor Maastricht, Te1.043-252933.

| Postcode/plaats: '. Vl/ Wycker Brugstraat 50,6221 ED Maastricht. I—m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M Tel.: , VgCL—,,,^-—^——-^-—^^,^^,^,^,^,^^^^—^
M_\ I In ongefrankeerde gesloten enveloppe zenden aan:

Stienstra Makelaardij BV. Antwoordnummer 40. «S4OO VB Heerlen. **flC^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.O Stuurmij GRATIShet HUIZEIM MAGA2INE nr. 182uitgave september. Q Q



BELEEF DE NIEUWE KLASSE IN WONEN.
_____

£m _____________ ÉÊ ":""'%'
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éËÉM* 4ïff'% ' M _\\__m W--&K iiÊÊ
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W hhhhWEß ün B HHKt' "* jjf!Bviaß ?&: W^w&omut WÊ

In Eygelshoven, villaparkWauba«cherv-eld slaapkamers, resp. ca. 16 m 2, ca. 9m2 en ca.
worden 12 herenhuizen gebouwd meteen 7 m 2. en een badkamer met ligbaden 2e
keuze tussen 10 halfvrijstaandewoningen, toilet. Via een schuiftrap is de zolder bereik-
-1 type vrijstaande en 1 vrijstaande woning. baar met een oppervlaktevan ca. 25 m 2.Het plan waubacherveld"grenst aan het De tuinen hebben maar liefst een oppervlakte
Burg. Boyensbos en het Schovendsbos. variërend tussen 205 m2en 480 m 2.De bebouwing in het plan is g.9variëerd en
ruim van opzet. Isolatie:

" Woningscheidende muren zijn dubbel
Het leven in dezehuizenis rijker; uitgevoerd waardoor evt. contactgeluid tot
want detotale leefruimte is ca. 52 m 2groot en een minimum wordt beperkt.
isverdeeld in «een woon-, zitgedeelte ca. 36 m 2 " Vloerisolatie
en een aparte eetkamerca. 15 m 2. " Spouwisolatie
Door de glaspuien aan de achterkant wordt " Dakisolatie
detuin direct bij deleefruimte betrokken. " Dubbele beglazing (in woonkamer, keuken
De eetkamer sluitdire«ct aan op dekeuken. en slaapkamers). , De woningenzijn voorzien van een inpandige
ber«ging met aansluitmcjgelijkheidvoor was-. Prijzenvanaf’ 200.635,- vo.n tot ’ 225.635-

-t-. automaat. De garage is inpandigbereikbaar. V.o.n
De verdieping telt 3 buitengewoonruime

I W 1 Makelaardij onroerend goed Hypolheken verzekeringen ___ — ... ... . ~ .._ „ m nAkl Gaarne vrijblijvend volledige
—UU— M|B ■ BM MB_m __m I Ml IM Informatie over de 12 herenhuizen I.—Tin— | |1_ I >W\#|^ te Eygelshoven, Waubacherveld. s*

Stienstra Makelaardij BV ■ Naam St
Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen I Adres S|
045-712255* | "/p,aa,s:.::::::: ::::z:::::::::SI

Maandagt/m vri|dag geopend van 900tot 21 00 uur ■ In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra ■
Zaterdag van 900 tot 18 00 uur | Makelaardij BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen |
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UW SPECIALIST IN
lederen bankstellen
tegen uitzonderlijke

voorwaarden
|LET OP! Dit weekend op onze! I

handgeknoopte tapijten
1 15 tot 50% KORTING | I

\_t__o_\_ Jfc«tfii.ijjaift r******i*FJ|y^^.t«r^- I****-*»

.«►I T A LI A

" Slechts 5 minuten van Maastricht

" Zeer scherpe prijzen

" Zaterdag en zondag geopend van
13.30-18.00 uur

" Maandag sluitingsdag

Dinsdag t/m vrijdag geopend van 10-18.00 uur

Trichterweg 76A Zutendaal. Tel. 09-3211713919

Limburgs

HEERLEN: „DEGELIJK HALFVRIJSTAAND
WOONHUIS OP 537 mds2 GROND!"I lnd.: kelder, grote woonk.-ensulte, keuken, 2 zeer J| ruime slaapk., badk.-berging, zolder. Alle ramen-

■ /kozijnen in kunststof m. dubbele beglazing en
| ged. voorz. v. rolluiken. Mogelijkh. v. garage.| Vraagpr. ’ 95.000,-k.k. Aanv. In overleg.

! HEERLEN: "Vrijstaand, representatief herenhuisI op 1e klas lokatie!"
I Ind. sout.: hal, prov.kelder, waskeuken, hobbykei- '■ der (eveneens geschikt voor andere doeleinden),I beg. grond verd., hal, mooie sfeervolle woonk.,
| keuken, 4 ruime slpk., 2 badk. resp. m. ligb. en 2
■ v.w. en douche m. v.w., vliering. Prima staat v. on- I| derh. Pand is geïsoleerd. Bjr. 1938, echter volledig| gerenoveerd. Perc.opp. 740 m 2, royale tuin m. 2 ij zonneterrassen en optimale privacy. Vraagpr.j ’ 379.000,-k.k. Aanv. in overleg.

I NIEUWENHAGEN: „Halfvrijstaand woonhuis met
II grote garage!"

I lnd.: kelder, L-vormige woonk., woon/eetkeuken I| (6.30x3.15), 3 slaapk., badk., garage .■ (8.40x3.30/4.60) m. smeerput, boven gar. 2 kamers I
bereikb. via vaste trap. ged. aluminium ramen/ko- |

| zijnen m. dubbelebeglazing en ged. rolluiken. Prijs ij ’ 120.000,- k.k. Aanv. in overleg.

I NIEUWENAHGEN: „Mooi, ruim woonhuis gelegen II op prima lokatie!"
i lnd.: hal, grote woonk., ruime dichte keuken, ver- I

warmde garage (6.5 x 3), 4 slaapk., badk. Bwj. || 1973. Geïsoleerd en ged. dubbel beglaasd en div. i
rolluiken. Prijs ’ 139.500,- k.k. Aanv. in overleg.

I LANDGRAAF: „Ruim halfvrijst. woonh. m. gara- i
ge!"

I lnd.: kelder, L-vormige woonk., woon/eetkeuken II m. moderne install., berging, 3 slaapk., badk., zol-| der. Ramen/kozijnen in hardhout m. dubbele
beglazing.Prijs ’ 119.000,- k.k. Aanv. in overleg.
Laat u deze kans op een mooie woning niet voor- I| bijgaan!.

I "^-^-^-^-^-*^^^**aM^-^-**a***********************************

I BRUNSSUM/TREEBEEK: „In leuke buurt gelegen
sfeervol woonhuis!" Ind. kelder, hal, woonk. (38 I

i m2), keuken, bijkeuken, douche, 2 grote bergin- ■gen, 3 slaapk., bergruimte, 2e toilet, zolder. "| Achtertuin ±15 m diep.Prijs: ’ 95.000,-k.k. Aanv. I
in overleg.

I KERKRADE: „Sfeervol ouder hai*«rijstaand woon- |
I huis!" *_{\

lnd.: kelder, woonk. C^^Y»*4.9o), keuken, 2
tuinbergingen, 2 -i/O**+;- mansardekamer, kl.

! badk., zolde-- 299 m 2. Vrij uitzicht a.d. I
| achterzijde.^ v-Jpr. ’ 70.000,- k.k. Aanv. direkt.

HOENSBROEK: „Sfeervolle halfvrijstaande wo- I
| ning op leuk perceel grond!"

lnd.: kelder, hal, woonk., grote serre/hobbyruimte j
(6.00 x 2.20), berging. 3 slaapk., badk. Zolder be- jI reikb. via vaste trap. Perc.opp. 280 m 2. Vrijwel geh. I

| pand voorz. v. roll. Mogelijkh. voor bijbouwen ga- j
i rage. Vraagpr. ’ 109.000,- k.k. Aanv. in overleg.

| HOENSBROEK: „Representatief herenhuis op |j groot perceel grond!"
lnd.: kelder, hal, woonk., eetkamer, woon/eetkeu- 'I ken, bijkeuken, berging, garage, diverse stallen Ijj (geschikt voor div. doeleinden), 3 ruime slaapk., j

■ badk. m. ligb. en v.w. Zolder. Perc.opp. 1021 m 2. .I Bwj. 1956. Prijs ’ 239.000,-k.k. Aanv. in overleg.

i HOENSBROEK: „Uniek aanbod voor kleinere on- i
dernemer!"| Ruim, representatief woonh. m. aparte kantoor- I
c.g. bedrijfsruimte. Ind. sout.: grote verwarmde j
gar., prov.- en waskelder. Part./verd.: hal, woonk. ■I (33 m 2) m. open haard, ruime keuken, voorz. v. alle "I app., 4 slaapk., badk. m. ligb., v.w. en 2e toilet, zol- |

I der. Kantoor: hal, pantry, toilet en 2 ruime kanto- |I ren. Div.: geïsoleerd, ged. dubbele beglazing en !| voorz. v. roll. Perc.opp. 330 m2.Ideaal voor ass- en I
adm.kantoor, accountant e.d. Vraagpr. ’ 235.000- |
k.k. Aanv. in overleg. ■

TELEFOON |
/ -^ ZATERDAG I/ /\V tussen

/ /\\ 09.00 EN
',_' -, 13.00 UUR.
|\JF| jl 043-645352

beheer o.g. TELEFOON
makelaardij MA. t/m VR. |

045-710909
1..-.....H—»».!

Appartementsrecht te «Landgraaf
De notarissen Mr. N.J.M. Janssens en Prof. Mr. A.FI. Geh-
len te Heerlen zullen op dinsdag 3 oktober 1989 om 15.00
uur in het gemeenschapshuis "'t Straotje", Eygelshovener-
weg 4 te Landgraaf, in het openbaar ex artikel 1223 lid 2
BW bij opbod en afslag in één zitting verkopen:
het appartementsrecht: plaatselijk bekend als Eygelsho-
venerw«9g 2-I rechtgevende op het uitsluitend gebruik van
entree, toilet, woonkamer met open keuken, 2 slaapka-
mers, badkamer en balkon, gelegen op de derde verdie-
ping en een berging in het sousterrain, kadastraal bekend
als gemeente Übach over Worms sektie E nummer 430A-
-10;
aanvaarding: terstond en in eigen gebruik, na betaling
koopprijs en kosten, eventueel met behulp van de grosse
van de akte van veiling. Het appartement is niet verhuurd;
betaling koopprijs: uiterlijk 15 november 1989.
algemene voorwaarden: op deze veiling zijn de Algemene
Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987 van toepas-
sing, behoudens die uitzonderingen zoals vermeld in de
veilingakte;
bezichtiging en nadere inlichtingen: resp. te regelen met
en te verkrijgen bij genoemd notariskantoor, Tempsplein 25
te Heerlen, tel.nr. 045-719430. 211797

Zaterdag 30 september 1989 w42

Pkkée,Van Huis Uit Aktief*
BRUNSSUM-ZUID: Rustig en blijvend goed gelegen vrijstaan-
de bungalow met gas-c.v., 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: ’ 249.000- k.k.

__m^___9_____^^^^l_m

BRUNSSUM: Goed gelegen

- «^tkm,'■ K Vliezotrap. Beschoten zolder
met betonnen vloer. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs:

’ 210.000-k.k.

BRUNSSUM: Vrijstaand woonhuis met gas-c.v., inpandige ga-
rage en tuin. Direct grenzend aan hetwinkelcentrum, rustig ge-
legen. Bouwjaar 1973. Ind. 0.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: Hoekapparte-
ment met gas-c.v., berging en balkon. Lift. lnd. 0.a.: woonkamer
ca. 40 m 2, keuken, twee slaapkamers, badkamer. Vraagprijs:

’ 125.000-k.k.

BBRUNSSUM: Zeer ruim ouder
halfvrijstaand woonhuis met gas-
c.v., garage en grote tuin (per-
c.opp. totaal 392 m 2). lnd.: o.a. 2
kelders, gang, L-vormige woon-
kamer (ca. 42 m 2), woonkeuken,
4 slaapkamers, betegelde dou-
che met vaste wastafel en toilet,
ruime beschoten en begaanbare
zolder. Aanvaarding: n.o.t.k.
Vraagprijs: ’ 115.000- k.k.

m^^ HEERLEN: Aan de buitenrand,

vier slaapkamers, betegelde
badkamer, ruime zolder via vaste trap. Eigen oprit. Aanvaarding:
n.o.t.k. Koopprijs: ’ 195.000-k.k.

II «iiJ HEERLEN: Halfvrijstaand w00n-..... , < m -'V voerde bedrijfs-/hobbyruimte en■jPPPJI^^^^ . tuin. Voor vele doeleinden ge-
il» jfe I MétÊß- schikt- lna oa■'■ kelder, L-vormi-

xu__et%f' é>WßmW_* 9e woonkamer met open haard,
, "r' ■ eetkeuken met een goed uitge-

W m_^_»i voerde keukeninstallatie met ap-
jr VIHM Paraluur Drie slaapkamers, tweeyH§ jS» l*. | 3t..L\L\ badkamers, zolder (vaste trap).fflmWßt ■ "' feif'-JP*^ Hobbyruimte 1 e en 2e verdieping

(totaal ca. 120 m 2). Prijs: ’ 173.000-k.k.

HEERLEN-Centrum (Pancratiusterk) - TE HUUR: Type A: (nog
2 appartementen). Woonkamer, keuken, twee slaapkamers, bad-
kamer, twee balkons, berging. Bruto opp. ca. 95 m 2. Huurprijs:

’ 910- per maand inclusief servicekosten. Type B: (nog 1 appar-
tement). Grote woonkamer, keuken, twee slaapkamers, badka-
mer, patio. Lift. Bruto opp. ca. 115 rn 2. Huurprijs: ’ 1.375- per
maand inclusief servicekosten. Reservering nabij gelegen parkeer-
plaats mogelijk.

HEERLEN - Nabij centrum: Goed onderhouden vrijstaand woon-
huis met gas-c.v., garage (eventueel 2 auto's) en grote tuin. Ind.
o.a. betegelde hal, woonkamer met parketvloer, betegelde eetkeu-
ken, berging/hobbyruimte, drie ruimeslaapkamers, betegelde bad-
kamer, zolder (mogelijkheid 4e slaapkamer). Aanvaarding n.o.t.k.
Vraagprijs: ’ 189.000-k.k.■HEERLEN: Goed gelegen hoek-

woning met gas-c.v., garage en
tuin. lnd.: o.a. gehele pand on-
derkelderd, woonkamer, open
keuken, toilet, 3 slaapkamers,
badkamer, zolder bereikbaar via
vliezotrap alwaar de c:v.-ketel
(hetelucht). Redelijke staat van
onderhoud. Ged. voorzien van
dubbele beglazing. Vraagprijs

’ 163.000-k.k. '

M
HEERLEN: Goed onderhouden
en prima gelegen halfvrijstaand
woonhuis, gas-c.v., mooie tuin
met garage en carport. lnd.: o.a.
woonkamer,- dichte keuken, drie
royale slaapkamers, badkamer.
Vaste trap naar beschoten, be-
plankte en geïsoleerde zolder.
Prima isolatie. Aanvaarding: in
overleg. Vraagprijs: ’ 139.000,-
-k.k.

HEERLEN: Ruime middenstands-
__m_^_____Mm&'mmimm-g\ woning met gas-c.v., berging enM__\ tuin. Gelegen op loopafstand van_JH Bggl I het winkelcentrum van Heerlen.mSSSSSSSSSm ! 'na- oa: Provisiekelder, woonka-

W mer ensuite (ca. 40 m 2) met erkerf____*M__\ en houten vloer, eetkeuken met
*^Mml33rßsllPß een 9°ed uit9evoerde keukenin-

II «Mi stallatie met apparatuur. Vier
WÊmmJBÊÉ I slaapkamers, badkamer, zoldera*ZMm*WBtE-E__mmWmWÊ (vaste trap). Prijs: ’ 145.000- k.k.

m HEERLEN - De Erk: Vrij-

* nMUf t staand woonhuis met gas-c.v.,

■ge, provisie- en wasruimte. Prijs: ’ 359.000- k.k.
I

HEERLEN: Op zeer goede stand gelegen tussenwoning met tuin
en achteringang. Ind. 0.a.: kelder, woonkamer, aparte eetkamer,
keuken met bijkeuken, 1e verd. 3 slaapkamers, badkamer met
douche, groot dakterras, vaste trap naar zolder met bergruimte en
mansardekamer. Pand isgoed geïsoleerd en voorzien van nieuwe
elektrische bedrading. Vraagprijs: ’ 129.000- k.k.

HEERLEN-Zuid: Nog een bouwkavel tekoop gelegen nf I
Zandweg-Clemens Meulemanstraat. Perceelsoppervlakte d I
m 2.Prijs: ’ 65.000- v.o.n.

HOENSBROEK: In centrum gelegen appartement op de 3* 'Ind. o.a. berging, woonkamer,keuken, douche, twee slaapW "Gedeeltelijk dubbele beglazing en kunststofkozijnen. Aanv» "direct. Vraagprijs: ’ 57.000- k.k.

* ImmÉÊÊÊÊE^i^ëfM HOENSBROEK: Halfvrijs '
mers, badkamer. Zolder

’ 169.000-k.k.

KERKRADE: gerenoveerd ouder woonhuis met gas-c.v. lnd
L-vormige woonkamer, luxe keukeninstallatie met apparatu'
keuken. 1e verd.: twee slaapkamers en een complete bad*
Vaste trap naar de zolder met tweekamers en een bergzold'
ma staat van onderhoud. Aanvaarding in overleg. Vra»

’ 130.000-k.k.

jit; hd mi d
"■ i/ir^Mi iv^*-*~ - ■ hA'j***r*T-

- - ' __t JM^ :::
KERKRADE-West (Terwinselen): Royale halfvrijstaandMl

1 vrijstaande woning met berging (mogelijkheid voor gaWK
Gas-c.v. en tuin (ca. 15 meter diep). Royale L-vormige WJIkamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer, zolder. D9.jl|
mie-A-regeling 1988 is op deze woningen van toepassing 111
staande woning premie-C). Netto maandlast premie-A-W"! I
ca. ’ 599,-.

NIEUWENHAGEN: Goed gerenoveerd ruim tussenwoonhoiHl
gas-c.v., bergingen, eenvoudige garage en tuin. Ind. °-a\ï|
ders, betegelde gang, woonkamer, eetkamer, betegelde «"j!
ken, betegelde badkamer. 1e verd.: overloop en 3 ruime sjfllmers. 2e verd.: vaste trap. 2 zolderkamers, zolderberging. <*n
geheel voorzien van dubbele beglazing. Aanvaarding: "II
Vraagprijs: f 124.000- k.k.

SCHAESBERG: Goed gelegen geschakeld woonhuis m*l I
cv., garage en tuin. Ind. 0.a.: ruime L-vormige woonkam* I
parket, gedeeltelijk open keuken, 3 slaapkamers, badkan"* I
der. Goed onderhouden, ged. rolluiken. Aanv. in overleg " 1
prijs ’ 154.000-k.k. ,

B SCHAESBERG: Rustig _È\■|vend goed gelegen drwsjjlHlning met inpandige 9&*__\Htuin (op 't zuiden gelegenlJJH§ afstand van het winkek^JßInd. 0.a.: woonkamer, l<*frivier slaapkamers, badkarn^JHoa. ligbad en 2e toilet-¥ ’ 107.500-k.k.

ÜBACH OVER WORMS: Nieuwbouw woonhuis met gas-j^J
stallatje en garage. Geheel geïsoleerd en voorzien van hard"'
kozijnen, lnd.: gang, L-vormige woonkamer, keuken, drie si'
mers, betegelde badkamer, bergzolder, diverse afwerking
zaamheden dienen nog te gebeuren. Aanvaarding: direct »
prijs: ’ 127.500-k.k.

WINKEL-/KANTOORPANDÉ
MET BOYENWONING ,

HEERLEN-Heksenberg: Winkel/woonhuis voor diverse «*Jden geschikt. Ind. 0.a.: ruime kelder, verkoopruimte, woon"!
keuken, werkplaats, dubbele garage. 1e verd.: woonkamfl,j|,
ken, twee slaapkamers, douche. 2e verd. slaapkamer, zold'
te. Aanvaarding: in overleg. Vraagprijs: ’ 192.000-k.k.
HOENSBROEK: Winkel/woonhuis met gas-c.v. en mog*1*voor inpandige garage. Ind. 0.a.: kelder, winkel (ca. 35 rrn«»
ruimte (ca. 60 m 2). 1eVerd.: vijf kamers, keuken, douche e"^2everd.: vierkamers, keuken, douche. 3e verd.: zolder. A' n
ding: direct. Prijs in verhuurde staat: ’ 126.000-k.k.

KERKRADE-Centrum: Winkel met toiletruimte (ca. 66 nj*L
venwoning: woonkamer, eetkeuken, drie slaapkamers, bad"
zolderruimte (vaste trap). Vraagprijs: ’ 140.000-k.k.

KERKRADE: Ruim halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v. e/1^zijn-/bedrijfsruimte, mogelijkheid voor aparte boyenwoning
0.a.: diverse kelders, hal, woonkamer (voormalige winkel)« j

kamer, keuken, serre, drie slaapkamers, badkamer, boven1"
bestaande uit woonkamer, slaapkamer, keuken, maga^'j
drijfsruimte totaal ca. 100 m 2.Kelderruimte. Aanvaarding:n
Vraagprijs: ’ 198.000,-k.k.

KERKRADE: Grenzend aan het centrum vrijstaand winW*l
toorpand (ca. 66 m 2) met boyenwoning;gas-c.v., werkplaa1*"
ge, patiotuin. Vraagprijs ’ 149.500-k.k.

SCHAESBERG: Vrijstaand woonhuis met aparte kantoofjjj, gelegen aan de rand van het industrieterrein Strijthagen- *j
huis: md. 0.a.: hal, ruime woonkamer, eetkamer, compll9*',
richte eetkeuken, 4 slaapkamers, compleet ingerichte ba*'
zolder. Kelder. Kantoor: totaal ca. 80 m2met uitbreidingsm*
heden. Totale perceeloppervlakte ruim 1400 m 2. Aanv»*
n.o.t.k. Vraagprijs: ’435.000- k.k.

SCHAESBERG: Op goed punt in het winkelcentrum (S**j
straat), gelegen winkelpand met oprit, ruime tuin en gas-c v "kelders. Winkelruimte ca. 40 m 2,woonkamer, keuken en «jruimten. 1e verd.: grote woonkamer, keuken, badkamer. s«*Jmer, vaste trap naar zolder met twee mansardekamersjjjstaat van onderhoud. Aanvaarding in overleg. K°^
f 149.000,-k.k.

Taxaties,
makelaardij 0.g..

hypotheek- adviescentrale I
Ook 's zaterdags I

geopend van I
tot uur HH >^k

Heerlenseweg 22. I
6371 HS, Postbus 31193. I ■■■ I >^^6370 AD Landgraaf. l|^Y[ql

PJCkée makelaardij^

jkm W_V^k\^^m\ <&'j/s T-Meubel is een grote, sfeervolle meubelzaak, 's zondags open! /_ \.
r~T~—I waar uop een oppervlakte van maar liefst 5000 Goed ideevoor een nuttig uitstapje! /m Ln rAGia^X.>^^L^iSsf'sy m 2een groot assortiment kwaliteitsmeubelen / . K^-chvC * , * V>!*$y/y vindt: heel veel degelijk-mooi eiken in alle denk- T-Meubel bezorgt gratis thuis in Nederland, België/ , \b^^_wk^y*'*&// =-=-«"--=

=ra====^ bare uitvoeringen en natuurlijk ook moderne meu- en Duitsland. Ve >fjfas' /\\ummW v>y JN^^-^^^^H^Sm j^fc^ "■ - bels. Er hangen reuze schappelijke prijskaartjes
m__________W aan en de service van de mensen van T-Meubel Meubelen kopen is iets, wat je nietzómaar even >. '~ jjjpl—t- \: y

«j!> y^^O^SïSHr&IPiPB -\mm rSËvm 9renst aan net onwaarschijnlijke. Daar moet u doet. Daar neem jetijd voor. Om te kijken, om te \ Ge \>; /
<^"sy /^^MTT^^i^^^^^^^^±A^P' «f li^^maar eens aan denken als u meubels gaat kopen! vergelijken, om je goed te laten voorlichten. \ ■■■W Openingst«id!jJ

CTSS l / \ll W^Tv^^^^^'^W^^^Hi - ~^^ Daarom moet u zeker eens bij T-Meubel gaan \ W? dinsdagt/m *▼ «kCjyX l^M^Mxl^^ *»'*"-"' - :.f;^^*liiWA[" T-Meubel is gevestigd in Kinrooi-Kessenich in kijken. Dat is't ritje naar Kinrooi best waard! Venlosesteenweg 160-161, X^Ly X 13"^8
1
fi000

r
en

Tnfl l/Dl België. Even over de grens bij Ittervoort. Eigenlijk . 3688 Kinrooi-Kessenich, België, %. / zondag 1o 00-iB<>0
\\^l 'A dusvlakbij en goed bereikbaar! En notabene En onthoudt die naam: T-Meubel! Telefoon 0932-11-566912. \X maandag gesloten. jI

-Z- — —*/
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\ BRUNSSUM, „Een tuin op OIRSBEEK, „Vrijst. woon-
tot zuiden, 4 slaapkamers, huis m. garage en fijne
een garage en een betaal- tuin!"n» bare prijs!" lnd.: geh. onderkeld., woonk.

iö 'nd: woonk. m. plavuizenvl., m. plavuizenvl., keuk., gar-
teuk. m. eiken mr., bijkeuk., /berg., 3 slpks., badk. m.
garage, 4 slpks., badk. m. ligb.. 2e toil. en dubb. v.w.,

3e( douche en v.w., vliezotr. n. viiezotr. n. zold. Pand is geh.
dM »lder, geh. voorz. v. rollui- dubb. begl. Aanv: i.o.
iv# ten. Aanv: i.o. Vraagpr. Vraagpr. ’ 179.000,-k.k.

f 129.500-k.k.
'.., u,,,. SPAUBEEK, „Aan de rand

"' «iiNAN.D?.RA,DE' »Ult- v.d. bebouwing gel. uit-
si Mek. gel. halfvrijst. woon- stek- onderh.vrijst. wit he-en huis m. garage!" renhuis!"
i na.: keld., woonk., keuk., |nd: kew., L-vorm. woonk.,
1! 'on., douche, berg., garage, keuk., badk. m. ligb. en v.w.,
-vJ ie verd.: 3 slpks., vaste tr. n. apart toi| _ _ t̂ berg. m.p f verd- "- mogelijkh. voor hobbyruimte, garage, 1e
t\ \Z p Pand is 9eh- ver" verd: 3 slpks.. ton., keu-
isi oouwd en verkeert in uitstek. kentje, 2e verd.: klein appar-s» staat Aanv: i.o. Vraagpr. ,cm. m. zitk ., 1 sipk. en berg.
ir /135.000,-k.k. ook 2eor geschikt als be-

HEERLEN/MOLENBERG, A^v'-"9' i.o. Vraagpr.n Kerkraderweg. ’ 345.000,-k.k.Ti» .«Nieuw te bouwen vrijst. ' ____—.d* woonhuis m. garage, door- P"^—.«—«-"** conkamer en 3 ruime s|Pks- TEL ZATERDAG VANa« tigen wensen kunnen nog <i nrninnniiß-'ngebracht worden! Tekent 11 o°-13-?°HxH'
_4 §«n aanwezig! Prijs: 04490-35840
f§_' 139.500-v.o.n. | |J

& TE HUUR

CAFÉ "OP DE BERG"
Wilhelminaplein 22
te STEIN

J Indeling:
café metkegelbanen, woning,
tuin en ruime parkeergelegen-
heid.

e. Indien u geïnteresseerdbent in
deovername van dit horeca-

jt bedrijf en beschikt over de
C Hmnkiijke vereiste vestigingsdiploma
i" '^"«««««mmiß.ï alsmede enig kapitaal kunt u

**%..e,ti«,rtiui schrijven naar:
* »n mo gailsher

" **"■»«****iKoninklijke Brand

* S^*!1*'"" Bierbrouwerij b.v.

!l "«Wadeiwttpnitie _. . ...
**»*-* Dhr. J. Wyers

§ _ Postbus 1
AA WIJLRE

Ar^ IÏÜI vvor nadere informatie:
AT v&) op werkdagen tussen
§ __>■ —. _, ___. Jl \B3O en 10.00uur onder
I EnÈi\TMM SK.OI 1 tel.nr. 04450-8282«J!^""»- -~-*,-*,--*,-v-*, | tOßStei2ll dhr. J. Wyers.Vj__ aI E » ' —I

JHYPOTHEEK KEUZETABEL
4 door HypotheekrentrumLimburg ontwikkeldetabel biedt de
*i Ruwste methode om hypotheken met elkaar te vergelijken.
' ~°*el annuïteiten alsspaarhypotheken.Direktafleesbaarzijnhet

rentepercentage, de bruto maandlasten, de netto
en het bedrag dat nettoover 30 jaarwordtbetaald.

"Per type lening, banken rentevast-periode.

! '. UITGANGSPUNTEN:

" «en hypotheekvan f 100.000,- netto (mcl. afsluitprovisie)~ ' een looptijdvan 30 jaar,betaling per maandachteraf
aanvrager is een man van 35 jaar;fiscaal voordeel: 35%

■ rentetarieven op basis van gemeente garantie
i ' tarieven bijannuïteit mcl. risicoverzekering

;■ GEMAKKELIJK VERGELIJKEN
v
er rentevast-periode staat de goedkoopste (netto-30 jaar)

( |.°°rop. Ook kunt U zelf eikander hypotheekbedrag berekenen.
8 goedkoopste is nietaltijd de beste. Let op de voorwaarden II

J VOORDEUG AFSLUITEN
/eender zijn de officiële tarieven vermeld. Wie echter de

via Hypotheekcentrum Limburg afsluit, kan vaak
Jtanenop extra rente-korting. Onzetussenkomstkost U niets.

| ""ordt er alleenwijzer van. Snelbellendusvoor een vrijblijvende

l^nk [von/lpt ] rente* !bruto-HL|netto-ia| netto-30
il++ + + +

J ÜWUITEIT jincl.HSICOl |J*o aml var 7.5 753 533 214500J Sab° arm var 7.5 753 533 214500
I Pancratius arm var 8.0 789 554 222900
I Pancratius arm 1 7.4 746 529 212600
I Postbank ' arm 2 7.6 724 501 212800

" f*o arm 2 7.8 774 545 219500
I Pancratius arm 3 7.7 767 541 217800
J*400 arm 3 8.0 789 554 222900J Bouwfonds BLG arm 5 7.7 777 549 220200J Postbank arm 5 8.1 759 521 221100
IJ* ann 5 7.9 781 549 221300
I Pancratius arm 5 8.0 789 554 222900
I iabo arm 5 8.2 803 563 226200

' ' arm 5 8.2 803 563 226200
J Postbank arm 7 8.2 766 525 222700
'Pancratius arm 7 8.1 796 558 224600
I*0 arm 7 8.3 810 567 227900
ijf arm 10 7.9 781 «549 221300
I Bouwfonds BLG arm 10 8.0 799 563 225800

" ,abo arm 10 8.4 817 571 229500

" arm 10 8.4 817 571 229500
J Postbank arm 12 8.5 787 538 227800
J** arm 15 8.0 789 554 222900
J Bouwfonds BLG arm 15 8.2 813 571 228900
|*0 arm 15 8.8 847 589 236300
I «Uvtonds BLG arm 30 8.4 828 580 232500

I fHYPOTHEKEN j j
1 spaar 2 8.0 778 542 195100

' ï?00 spaar 3 8.2 793 551 198400
if* spaar 5 8.2 791 549 197700 ■! DÜ!Cratius SP341* 5 *-2 795 553 19910°

spaar 5 8.3 799 555 199800
I r*0 spaar 5 8.4 806 559 201300
I «uwfonds BLG spaar* 5 8.1 798 559 201300

" spaar 5 8.4 807 560 201600
Jf spaar 5 8.4 808 561 202000
| spaar* 7 8.3 802 558 200900

Postbank spaar 7 8.4 806 559 201300
|^° spaar 7 8.5 813 562 202300
IZZ spaar 7 8.5 816 565 203400
IZ; spaar 10 8.2 791 549 197700
I"^ Verz.Hij. spaar 10 8.3 802 557 200600

spaar 10 8.6 820 567 204200
spaar 10 8.6 821 568 204500
spaar 10 8.6 823 570 205200, "ouwfondf. BLG spaar* 10 8.4 820« 572 206000

" Ata* SP3»I 12 8-7 82ï P7l 20560°
"7? spaar 12 8.8 838 579 208500
"J* spaar 15 8.3 798 554 199500

«Uwfonds BLG spaar* 15 8.6 834 580 208800
spaar 15 9.0 849 584 210300

J7Z spaar 15 9.0 852 587 211400

" StT , spaar 17 9.1 859 591 212800
I r2en-lü^ sPaar *> 8.7 830 574 206700
I fwonds BLG spaar* 30 8.8 849 589 212100
| " KQWIHG 'BIET ROKEBS]

t^^B^SF[^-^I.Mit-H'.«il[ 1 yi ftTl l/Til irTI"M/tr*Tif"liHrn7Tfl

| \

Sinds 1938

üft|JML*"J W_W*wm^^*- ■-" ***>" "***

HEERLEN-CENTRUM
Op zéér goedewinkelstandgelegen, uitstekend onder-
houden winkel/woonhuis,
ruime parkeergelegenhe-
den in directe omgeving.Geschikt voor kleinschali-
ge detailhandel. Zeer rui-
me luxe boyenwoning met
aparte ingang.
Prijs n.o.tk.

HEERLEN
Prijs n.o.t.k.
Halfvrijst. zakenpand,
overbouwde zijinrit, bin-
nenplaats, zeer ruime bo-
yenwoning, kelders, kanto-
ren, entree boyenwoning,
ruime woonkam., eetkeu-
ken, badkamer, ouder-
slaapkamer, 3 ruime slaap-
kam. en zolderruimte. Het
pand heeft meerdere mo-
gelijkheden.

HEERLEN
Sittarderweg 17
Koopje - Koopje - Koopje
Zéér ruim halfvrijst. woon-
huis (800 m 3) met 228 m 2
grond, zijingang, zij- en
achtertuin, woonkamer,
eetkamer, keuken, bijkeu-
ken, stal, berging, 5
slaapk., kelder en grote
zolderruimte.
Vraagprijs ’ 62.500,- k.k.

TE HUUR
Holleweg 20, Heerlen
Halfvrijst. woonhuis met
voor- en achtertuin, gara-
ge, 4 slaapkamers.
Huurprijs ’ 900,- per
maand.
Aanvaarding per 1 dcc.

NIEUWBOUW

OIRSBEEK
In den Moei
Type 206
Vrijstaande landhuizen met
garage.
Koopprijzen vanaf

’ 209.000,- v.o.n.
Oplevering ca. mei 1990.

VOERENDAAL-
UBACHS BERG
Type 215
Vrijstaand landhuis mét ga-
rage.
Koopprijs vanaf

’ 279.500- v.o.n.
Oplevering ca. februari
1990.

I

50 jaar
vertrouwd

met vastgoed

Leprazal««iszeker
een zorg zijn!

Een heel jaar medicijnenvoor
een leprapatiënt kost maar 60
gulden.Reden genoeg voor u
om nu donateurvan de NSL te
worden.

Giro50500 I| Bank 70.70.70.929 |

Nederlandse Stichting
voorLeprabestrijding

Wibautstraat 135,
1097 DN Amsterdam,

tel. 020-938973.

Te koop in I
Landgraaf
Nieuw te bouwen
halfvrijstaande

premie-A-woningen
Kosten ’ 132.000,-*, Rijkspremie ’ 41.000,-*

Netto maandlast ’ 499,-*
'Afhankelijk van inkomen en

hypotheekvorm

en

halfvrijstaande
premie-C-woningen

’ 162.000-v.o.n.
(excl. éénmalige bijdrage van ’ 5000-

-belastingvrij)

LANDGRAAF
PREMIE-A

ï '<4r "

ir

Bij het nieuwe centrum van de gemeente
Landgraaf zijn aan de Dorpsstraat en de
Verdistraat fraaie eengezinswoningen met
garage en tuin gerealiseerd. De indeling
van deze woning is hal, toilet, woonkamer,
keuken, 3 slaapkamers, badkamer en c.v.
-kast. Door de premieregeling 1987 van
mx. ’ 44.000- bedragen uw maandlasten:
Netto maandlast ’ 551 -

Inlichtingen/verkoop:

van maandag tm vrijdag
mm Sb^w-^^hi^^ van 900-17.00 uur en
BwlllVSS \Wk_t volgens afspraak;■ «s zaterdags volgens afspraak.

Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, tel. 045-316222.
%_____mm_,___.
«««^—""

ÜBACH O. WORMS (Sloterstraat)
Rustig gelegen en goed onderhouden knusse woning
met c.v. 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.

p*"^^«^H ««^^^^^^^jlj-»^"--■''■"'^mj rnfiÊ»**^ ~-*~——
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.

1 11 il

I fi I fÊmn\\__W____w__~___. JcU' *i^___\ i-^^B II

NIEUWENHAGEN (Heigank 36)
Tussenwoning in het bijzonder geschikt voor doe-het-zel-
ver. Compleet met verbouwingstekeningen.
Vraagprijs: ’52.000,- k.k.
Direct te aanvaarden. ________m

BEMIDDELING IN ONROEREND GOED -, VERZEKERINGEN - HYPOTHEKEN

..^^"M^- 6411 HQ Heerte
i GELREGÜUCKVASTGOCDBV J^gS",

m_————_—_^_—_^_^_^_^_ m

ÊÊ\ ÉÊ\ MAKELAARDIJ ~\
gj J \Frans Starmans \

Te koop te SUSTEREN, KAVINKSBOSCH: verras-
send ruim, prachtig gerenoveerd woonh. met gar. en
tuin. lnd.: hal, ruime woonk., luxe keuken met eiken in-
bouwkeuken, luxe badk. met ligb., aparte douche en y.
w., toilet. Verd. 2 ruime slpks.; zplder. Vraagpr.

’ 87.000,-k.k.

Te bevragen bij Makelaardij Frans Starmans te Herten,
tel. 04750-32194 of bij Frans Schlicher te Roermond,
tel. 04750-18041.
241776

fDUMONT!!! H[
JL Ijzersterk in aluminium V

* Rolluiken en rolpoorten

| y I ||v Sinds 1973

\A\W/ *******k\ 30 jaar gespecialiseerdr aW& op het gebied van aluminium ramen en deuren

| i " Tentstraat 83, 6291 BE Vaals, tel. 04454-2371

A
Koopprijzen van

’ 192.850,-v.o.n.

Hi < \ ’ 224.787 - v.o.n. ;
I' " ' A l\ t^\_o^\A]\\\ I Deze nituwbDuwliliKen V

iïl lft Hl ji 1 ■ »ol|"ien Mn 4e e«nn no: * ■ «jlfcHAIB ï<* 1 A _ Stietting 5,M.
lllllll|||||M|[|^ArP.Ki<fW,lJr<tl.^ \ VU-it | — l^iwcinfloimy ,%.

In het uitbreidingsplan Welten-Kommert, aan deDrs. ir. Ross. van Lennepstraat, worden
binnenkort 7 vrijstaande en 7 halfvrijstaande erkerwoningen gerealiseerd.
De woningen worden gebouwd volgens de befaamde LIVINGSTONE-formule.
Dit betekent:
* uiterst snelle bouvirtijd, waardoor minimaal renteverlies;
* gebruik van hoogwaardige materialen:
* optimale geluids- en warmte-isolatie waardoor grote besparing op energiekosten;

* royale en functionele indeling;

* opvallende architectuur.
Wilt u meer weten over deze unieke woonhuizen, bel dan een van onderstaande
telefoonnummers voor toezending van een gratis brochure.

TT*yTWÊBÊgÊM "(fc| HÖRBACH bv.

Tm 1 *Tm i i^Bsf|p,'3sswß "" "" taxaties + makelaardij o.g.
KWÉfI^SM BQaffSOÉ Schaesbergeroeg 36 - 6415 AH Heerten

045-723282

KUN«SfSTOFenHARDHOUT
iSdimtti)

v.Siemens-Str 6 C-IILJ
Geilenkirchen F]iri
Gewerbegeblel HïH[jl 02451/8069 ||_JjjlLj _m Ramen

Deuren
Rolluiken
Zonneschermen

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
tel. 045-322728

I

TAXATIES
onroerend goed t.b.v. aan- en verkoop;
financiering; hypotheek; assurantiën;

successie; rechtbank enz.
Indien nodig op korte termijn.

I fljjXM] Onroerend Goed Makelaardij .—=-=-,

i 1LEEIIAra b , A
Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen

Telefoon: 045-717237
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■1;

Wonen in een oase
Naast het chique Grand Hotel heeft het W\ m\ f*\\ 'ut* ■"Abp onlangs hetPutgraaf complex fr~ «^WHVHHHHH
voltooid. Het winkelgebieden de *************** ***** ***** ********** mmmmm' ."^gfljfljflï^
uitgebreide stedelijkevoorzieningen van >^— >^m Bfflift^SHß I
Heerlen bevinden zich naast de deur. I I II
Maar als u die achter u dichttrekt, bevindt *jï Tl «f^ «*"■" __T^mm |^ II r^ 1 «ESSE! E985
u zich in een oase van luxe, comfort en GJw JLJL JL JL\t^ \èL& JL «JL JLML m*W^Êm9W^^Ê
privacy. De afgesloten entreehal met ■^WWJirTfinini^ff
marmeren vloer, de eigen parkeer- ■?'^^^\^S9^^Ê^~^^WS9^'
garage, het tapijt op de etagegangen, LsêÈ^* wk"^^^^ \w*m 3

alles weerspiegelt het konsept van f.**És^ r^xf Hm mljM£E *yjj i*M B

stedelijk wonen op hoog nivo. ~ ü^jifL , ""Sè!^ W4II
In Putgraaf zijn 66 ruime woningen in jpt !*£"* T^?^ I^^'^_W^tlSSfcufti JK^AMLéI/^ -*.
verschillende typen, met lof 2 slaap- *HH| "Ï3BI ir/ s^/? **"* "*"*'** *| kamers. Alle woningen hebben onder- *"L jj3" !£. "** ** f^S3nSr^-^|S-M B/ "'**v-f-cktk****** **«"meer een grote living met halfrond iLjj^r "Cl J^^Ö 1/ 5"3^/^6* *1

De huurprijzen lopen uiteen van ’ 915- |\|^| "1 1 liflP^'» / JStco^e.- jog ;;«Eö tot ’ 950-p/m inkl. parkeerplaats, ' V^ ’ J|£
*ï exkl. servicekosten. b©h©GT O.Q. Bentugeïnteresseerdinstedelijk wonen, Dan ontvangtuzo snelmogelijk / <gf£
I .... „_. omringd door luxe en privacy? Stuurtu dokumentatie overPutgraaf. :s*** _^_ "~"-~--^_ «"£&"■1 Valkenburgerweg 25A, "^ ■ ■ . " .%**&*». .:>"»"": 3.
£ 6411 BM Heerlen. dan debon in een open envelop aan NEDU, Ukunt ons natuudijk '''''"v^^^S^*»fc, ■$£:' °«5 Telefoon 045-710909. Antwoordnr. 48, 6400 WC Heerlen. ook even bellen.

_____________________________________________________! '"^^ i
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Ind.: halmet garderobe, L-vorm. woonk.,
JragiMgÉ cetk./keuken met eiken aanbouwkeuken,

m^^k-^-W KméÉÉ^^^M toilet en v.w. Berging in souterrain.
Mogelijkheidvoor rmïerdere slaapks. Voor

HEERLEN
Koraalerf 40. Rustig gelegenhoekw. met
garage. Ind.: halmet plavuizen, toilet,

VjJ| woonkamer en keuken m plavuizen vloct,
sgÊËM g«vage, hobbyberging en tuin. le Verd.:■ _4&*\ 3 slaapkamers, badkamer met douche en

v.w. 2e Verd.: ruime bergzolder. Woning
is geïsoleerd, ged. dubbel glas. Overname
subsidie mogelijk.Bouwjaar 1983.
Aanvaarding in overleg.W-W-WmWÊmWmmISÊÊÊSmê. Prijs: ’. 99.000,-k.k.

H&P ?!°3 " 1 nabij centrum met schitterende tuin

f» *^ll!'*a''ül nSÉfiÉfl n«^. dubbele garage, luxe keuken, living

' fl|P«f'l van m met fraai terras aan prachtige

:)_t—**-~ afwerking. Aanvaarding in overleg.'"..^^aaSSffillrijß Prijs op aanvraag.

Vrijblijvende informatie
over uw huis verkopen

Graag informeren wij u geheel vrijblijvend m.b.t. de verkoop
van uw woning, bungalow of landhuis. Wij vertellen u d.an

welke verkoopkansen u heeft en waar u allemad rekening mee
moet houden en hoe wij een eventuele verkoop geheel voor u

kunnen begeleiden."Belt u ons gerust voor een geheel
vrijblijvend gesprek.

|i||W L-vormige living (ca. 50 nr), opw keuken.

■<-,____WS_\
kk MÊêêéÊ HOENSBROEK

____È^^__ml Monesveld 1. Rustig gelegen patio-
_4M bungalow metc.v. en garage. Ind. 0.a.:

woonkamer (ca. 34 nr) metopenhaard,
keuken, 3 slaapkamers, badkamer, «berging/
c.v.-ruimte, patio. Voonaam woonkamer
dubbelebeglazing, overige ramen rolluiken
Opkorte afstand van station, bushalte en
oprit autoweg gelegen. Bwjr. 1973.
Aanvaarding in overleg.

ïfJIJIjL^ Aan de Kampstraat bouwt Hatieis Bouw
uit Nuth, 3royale woningen met garage

Jk en mooie tuin. Ind, o.a. hal, woonkam«2r,

i .«SIWMWP ®'J maximale subsidieen 30 jaarvaste

Wr ' , iS& rente! Bel meteenvoor meer informatiem*m*m*mm»*wlr sül of Mn vrijblijvende afspraak.

_______ F! Husken", met vele voordelen zoals een

«*>— *4mT"i' "" Huil !"__ & Èr^
j>ji a*r^L_^_^m vervoer

Benodigde hvpoth. slechts ’. 86.000,-*
Netto maandlast ca.: ’. 484,- p.m.*

ANDAAG MODELWONING OPEN VAN 2 TOT 3 UUR

ciquinci I
Makelaardij 0.G., Taxaties, ÉtmHypotheek-adviescentrum !LbJRuys de B-eerenbroucklaan 28, Heerlen |||

Tel. 045-715566 mvmóók zaterdags: 10.00 -13.00 uur [mak'^J "*****

■IlilllllllllllllllllllllllM= HEERLEN-ZUID " === j\ ’ 428.000-v.o.n.V^ Nog te bouwen VILLA. Ss

sss -^tJlf—__Jm_t^^^oi-- slaapkamersen 2 bad-

= -st-"" "si;.'.v kamers
* garage vanzelfspre- =

= * uitvoering, luxueus 55
sss * start bouw in overleg ■

== * perceelsopp. 785 m . ss
HEERLEN-NRD.

- ___i JB S-jÊ , Halfvrijst. woonhuis 5s

= 1 ■ der; beg. gr.: hal, toilet, =WÊrSk I douche, woonkamer ss

: verd.: 2 slaapkamers. Aanvaarding vrijwel direkt. =

■ .mooi aangelegde tuin. 1e verd.: 3 slaapkamers + luxe __\— badkamer met ligbad en douche. Het huis heeft veel ex- ■sss tra's. Aanvaarding in overleg.

KERKRADE-West _=
.\__t_W I ’ 119.000,-k.k.

sss étm I Halfvrijst. woonhuis ss:
*/ mm I met c.v. en tuin. lnd.: ==- ___m lalflMiH I sout: kelder' Begr.gr.: =Of ifBM 1 hal, woonkamer 36 m 2,= ■ nlni I keuken, douche, bij- __zI keuken, tuin + over- ==I dekte doorgang. 1e j

= ver_- 4 slaapkamers.
ssz 2e verd.: 2 slaapkamers + zolderruimte. Aanvaarding in z__

overleg. =
■k Hf (Ransdaal)

HfcJK . i Vrijstaand landhuis ==z-—: ï_jj___\ me' huiswei. lnd.: ESj
:'j___W__ sout.: garage voor 2 s=

■ auto's, provisiekelder; ==P beg.gr.: hal, (overloop) ss:
sss H woonkamer met mar- "sss mMM^mmmmmm*mmmmM^k*M meren vloer en open ——;

haard 8.60x5.70/4.20, terras (voorzijde balkon), dichte =s
keuken met complete installatie, bijkeuken, tuin met opti- =s

sss male privacy, tuinhuisje 10.00x4.00. 1e verd.: 3 slaapka- =
sss mers, badkamer met ligbad, douche, vaste wastafel en 2e s=

toilet. 2e verd.: zolderruimte en hobbykamer, grondopp. ± £=
2500 m2. Aanvaarding in overleg.

sss i Heerlen-Centrum

■ /woonruimte ±50 m 2.2e verd.: verkoopruimte ± 147 m 2,: kantoor/woonruimte ±60 m 2.Aanvaarding direkt. sss
== :HOENSBROEK
sss - Te huur
=_= w^^*\ , /12.000,- por jaar

_^_^_^ÊÊ____t____^ml___ Kantoorruimte ±100 ss
ÏÏÈÊÊÊ"2, verdeeld over en- =

sss Htree, gang, kantoor =__\ 11.00x6.00 met ar- ==■ chiefruimte, conferen- ss
== Affi Htiekamer 500x4.00, =sss I |keuken 4.00x2.00 en
sss toilet.

sss II: 1e verd.: woonkamer + keuken. 2e verd.: 2 slaapka- j
ss mers + zolder. Aanvaarding in overleg.

" Makelaar o.g. " Taxaties
" Bedrljfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

| makelaardij (w ;"-|
£|0 Hoolstraat 42, Voerendaal
&j Tel. 045-752142

llllilllllllllllllllllllllllillllllllllllJllllllllllllJllllllillll^

/£X PAUL |VSj SIMONSI
*\^_^T MAKELAARDU Q&

ASSURANTIËN TAXATIES
HYPOTHEKEN-FINANCIEN I

I EUROPAWEG ZUID 214 ÜBACH OVERWORMS I
i . _ > "' *. . " « i
I Übach over WormsI Rust. gel. woonh. met cv., berg., gar. en tuin. Ind. o.a. II woonk., uitgeb. luxe keuk., 3 slpks., badk., keld. en zold. I
I Pand is keurig onderh. en is beslist een bezichtiging waard. I
I Vr.pr. ’ 114.000-k.k.
I Übach over Worms
■ Knusse tussenwon. met woonk., uitgeb. keuk. en badk., 2 II slpks., keld., zold. (evt. 3e slpk.) en berg. Pand is goed on- II derhouden. Prijs ’ 95.000- k.k.

I Hoensbroek
I Hoekp. metcv., berg. en ruime '1 „■ tuin (tot. oppervl. 454 m 2). Ind. «<«^B§^^^ "»I o.a. hal, L-vormige woonk. met HEB HMÉMm>bhLI tegelvl., uitgeb. keuken met II luxe aanbouwinstai., bijkeuk., I
I mooie badk., 3 slpks., zold. en I (hMHII keld. Verdiep, heeft nieuwe ko- II zijnen met dubb. glas. ■_■ Hl
I Heerlen-Heerlerbaan
I Ruim woonh. op goede stand met prachtige tuin, carp., ge- II heel onderkeld.. zold. etc. Ind. o.a. entree, woonk., keuk., II overdekt balkon, 2 ruime slpks., kl. slpk., badk., 2 slpks. op I
I zold. (via vaste trap). Koopprijs ’ 150.000,- k.k.

I Op zaterdag zijn wij bereikbaar van 10.00 tot 13.00 uur. I

|Q 045-318182 f

I Wenmeekers Op Niveau.;
Niveau bij Wenmeekers meubelenbetekent kwaliteit in het betere klassieke genre.

Wenmeekers heeft onlangs een ruimte ingericht met exclusieve stijlmeubelen, waaronder
tientallen bankstellen in alle uitvoeringen, in stof en leder. Dit geldt ook voor de rustieke

eiken kasten-kollektie in vele modellen en prijsklassen. Al met al een kollektie op ,
niveau. En alsU eens van plan bent om meubelen met niveau aan te schaffen, dan

verzoeken wij U beleefd om onze kollektie stijlmeubelen te komen bewonderen.En voor
diegene, die Wenmeekers nog niet kent: Wenmeekers meubelen hanteert altijd de '',*s£^!iëË!-W&**-> interessantste prijzen, «die U elders niet zult aantreffen.

j xp llllÉlffi; Alvast tot ziens op onze kl.assieke afdeling. °e(

IwENMEEKEgBIIELENIg
1 Uu

E
SCHAESBERG

jÉÊ_rÈa_M_Wt_^L_ *■£-". £ Wrw-m.

Brikkebekker
Vz vrijst. woning met rui-
me gar., vrij uitzicht, veel
■groen en optim^e priva-
cy. Ind.: woonk. + open
keuken ± 36 m2, 3 slpks.
, badk. m. ligb., grote
zolder via vaste hardh.
trap (mog. 4e slpk.). Vol.
geïsol. Bouwjr. 1980.

s Aanv. i.o. Vraa«gpr.

’ 163.000-k.k.

= f44wï «Mak«3laardij Q«g.H^^J
i I Elsstraat 1, 6191JW Beek
| S 04490-73601
j

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

I Tel. 045-721658
| ■»■■—■

VAALS

I

Maastrichterlaan
Go«3d gelegen woonh.- (splitlevel) met gar. en c.
v. Ind. o.m. kelder,

= woonk., eetkeuken, 3 rui-
me slpks., badk. m. ligb.,
douche, 2e w.e. en vaste
wast., groot dakterras.
Aanv. i.o. Vraagpr.

’ 195.000,- k.k.

f/^\ Kramer gw:
{AJf Makelcardijag.

B^ÉlI Vt3rzekerin«g«3n| Elsstraat 1, 6191 JW Beek
® 04490-73601

Zij uiillen voor
zichzelf zorgen.
met uui hulp

kan dot
Wist u, dat het merendeel van
de geestelijk gehandicapten

buiten een instelling leeft?
Dat zij hulp behoeven?

Dat geestelijk gehandicapten- met hun beperkte mogelijkhe-
den - stapjevoor stapje leren

voor zichzelf tezorgen?
Gelukkig zijn er veel centra die
hen daarbij helpen. Maar daar

is wel geldvoor nodig.
Help ons een stap verder

9-Vml4Dkt. nationaleKallehte
Geestelijk Gehandicapten,

gira 1122222,
bank 707070333, Utrecht.

I ' ''■''. 'i .i ■ n i «I —tIII

In Giesen Bcrutscti is nog plaats I !ï
voor 2 type vrijstaande huizen. i
HEERLEN-Langsdeoostrand ifp--^^-^^^ S J\\Heerlerbaan/Bautscherveld Ij ~~ ———y^rj^__%
is het plan Giesen Bautsch f _ fy?
gelegen en wel nabij het f M ___________________^, ***S
rekreatiegebied Strijthagen. j M m ,

■

Het is een modern J M WVsLÉ. 'opgezette woonwijk met f S ïl Wwteen grotevariatie in jj "/ _W_\K^ Nbebouwingstypen. j / 6^bjH^Ki"^^|(P"* i,(

Prijzen vanal’ 154.998,-von. («axel. ’ 5.000,- I ' $L!/ ! 1rijksbijdrage). Netto maandlast <«.’ 785,- f J^r ..--*,* !<=s=~=~?f pit *C I ■ <
(bij 100%«mondeling). 1/ *H ##''' / j

■^-^c^tï^ ——-J i

I f' "1 Makelaafdi| onroerend go-ed HvpOthrten Verkeringen■pjffigM^stienstra ;
■f^g^Bß «|sfßjon!l9lK^Ï!E@ni±RH Stienstra Makelaardij BV. )■Lu^,^y^d^USJMa^^g^^^AUZg^^^wH Krumlraat 56, 6411 BW Heerlen UM^dag t/mvr.idao

IBISiIiBÜBÜI SM 045-712255* lig" 5
' ' i ■ i ■■ . ■ i . ■— i— m .^...— ■■■ ■ i ii. ■ ii ■, | , ,„„, ,^N

Deze vrijesectorwoningen hebben of een garage of een berging. De ruime woonkamer met
open keuken staat in verbinding met de tuin door middel van «aen grote pui met 2 d«9uren.
Op de verdieping treft u aan 3 slaapkamers met een grote badkamer en een zolder.
1 " ' ii , i. !' ' '( i ,

~ ' [ _____> Stuur deze bon naar:Verkoopprijs vanaf ’ 133.300- V.O.n. " ' Gelre Gülick Vastgoed bv
*■ 1 antwoordnummer 20004

Voor meer informatie: | *6100 AA Echt
stuur bijgaande bon in of bel: W_\ |k|
maandag t/m vrijdag van "<■ WÊT D |^|

I «.^ «uu«m vM«.^ >j ~a,s: XPostcode: vl
Dit Is een project van: Telefoon-MC Projectmanagement B.V. Heerlen I " I
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TGV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

22.30 Journaal.
22.41 Game, set and match. 13-deli-

ge Franse spionageserie. Afl. 2, met
lan Holm, Mei Martin, Michael Culver
e.a. Agent Brahms spioneert voor de
Engelsen en meldt dat er in Londen
een lek zit. Hij wenst uit de DDR ge-
haald te worden en wil dat Bernard
Samson dat doet.

23.37-23.39 Huizen van Oranje. Pa-
leis op de Dam, Amsterdam.

Nederland 2

4-delige Australische jeugdserie. Afl.
4.

18.49 NCRV Jubileum Spel. Kwis.
Presentatie: Ted de Braak.

19.00 Journaal.
19.18 (TT)Prettig geregeld. Vooruit-

blik op 10 nieuwe afleveringen.
19.42 Jublieum Filmfestival. Serie

speelfilms. Vanavond: Missing, Ame-
rikaanse speelfilm van Constantin
Costa-Gavras, met Jack Lemmon,
Sissy Spaeek, Melanie Myron e.a.
(herh.). De Amerikaan Charles Hor-
man woont in een Latijns-Amerikaans
land, maar verdwijnt spoorloos kort
na een militaire staatsgreep. Zijn
vrouw en vader gaan op zoek naar
hem.

21.39 NCRV Jubileum Spel. Kwis.
Presentatie: Ted de Braak.

21.43 Foster Parents. Twintig jaar In-
donesië, reportage over de activitei-
ten van Foster Parents Plan in Indo-
nesië.

"13.05 Nieuws voor doven en
'hthorenden.
I
Great Guns. Amerikaanse

Wilm van Monty Banks, met Stan
fel, Oliver Hardy, SheilaRyan e.a.
toegewijde huisknechten van Dan
"ester volgen Laurel en Hardy hun
[ster als hij in dienst moet. Hun

is hem te beschermen, maar ze
'en zelf in moeilijkheden.

II Vrouwtje Theelepel. Teken-
?Êerie.i| Passage. Licht-informatief pro-
pna. Presentatie: Ati Dijckmees-

mh Klaas Drupsteen.
:3. Journaal.I Passage. Vervolg.
■ Vlucht door de wildernis.

SSVC

perium. Die Colbys. Amerikaanse fami-
lieserie van Curtis Harrington, met
Charlton Heston, John James, Kathari-
ne Ross, Emma Samms e.a. Afl. Die
Hochzeit. 18.45 SAT.I Bliek. 19.00 Auf
Videosehen. 19.30 MacGyver. Ameri-
kaanse misdaadserie van Richard Col-
la. Afl. Ein Killer mit tausend Gesich-
tern. 20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Make-
up und Pistolen. Amerikaanse mis-
daadserie van Alvin Ganzer. Afl. Der
Trumpf im Armel. 21.25 SAT.I Sport.
21.30 Die Schacht an der Neretva.
Yoegoslavische/Duitse/ltaliaanse
avonturenfilm uit 1972van VeljikoBula-
jic, met Barbara Bold, Hardy Krüger,
Franco Nero, Orson Welles e.a. 23.55
SAT.I Bliek. 00.05 Der Chef schickt
seinen besten Mann. Duitse/ltaliaan-
se/Spaanse politiefilm ut 1966 van Ser-
gio Sollima, met Stewart Granger, Da-
niela Bianchi, Peter van Eyck, Wolf Hil-
linger e.a.01.25-01.35 Programma-
overzicht.

10.00 Children's SSVC. Vandaag:
Perey Peeverley's Piertime fun.

10.30 Popeye.
10.40 Lost in Space. Serie.
11.30 The Noel Edmunds Saturday

Roadshow.
12.15 Grandstand. Met o.a. golf en

racing.
17.00 News and weather.
17.10 Macgyver. Serie. Afl. To be a

man.
18.00 Pop Spot.
18.30 Blind Date.
19.10 Allo, Allo. Nieuwe serie.
19.40 Russ Abbot.
20.10 All creatures great and small.
21.00 News and Weather.
21.15 TV movie: Back Home.
23.00 Saturday marters with Sue

Lawley.
23.40 Sing Country.
00.10-00.35 Soap.Serie

Sky Channel

Duitscheland 1
07.00 Fun Factory. Kinderprogramma

met kinderfilms.
11.00 Countdown. Popprogramma.
12.00 Frank Bough's World.
13.00 Jameson's Week.
14.00 All American Wrestling.
15.00 The Bionic Woman. Ameri-

kaanse actieserie.
16.00 The Nescafé UK Top 50.
17.00 Trans World Sport.
18.00 Mens European Volleybalt

Championships.
20.00 Cycling: Nissan Classic.
21.00 St.melion Golf Challenge.
22.00 Football.
23.00-01.00 Men's European Volley-

ball Championships.
06.00 Countdown.

l,10 "agesschau.
'"15 ~ )Das Wort zum Sonntag.
Fe- M'ami Vice. Amerikaanse poli-e- Afl.: Niemand lebt ewig.

Kett is zo verliefd op de jongear-

"5s
Sr, ""Trekking van de lottogetal-

/v tagesschau und Tagesthe-

Jkt uje Sport-Reportage.
''t? Einzigartiger Miles. Engelse
Hf«lm. (herh.).

Jv Urnschau.
[j> Auslandsjournal.
i.(v Persoverzicht.

|l.1( Jagesschau.
i1.45 Programma-weekoverzicht.
,iar^eha '89. Jaarbeurs voor ge-
"aoVpten-

/ M\f 1 t!/3"0 Spencer. Kinderserie.

' i.orj rachensteigen.
ra a '"Formel Eins. De ARD-hitpa-
ji.4s 'fiet Kai Boeking.
fyll Tv-spel van Karl-Heinz

Ikkl re'- Regie: Ilse Hofmann. Een
I eJPaar emigreert naar Austrlië. Het

in een keurige voorstad van
htnfy bevalt hen niet zo.
,5. Hier und Heute unterwegs.L tagesschau.

[«,,. Sportschau-Telegramm.
<*twSPo|tschau met Bundesliga-!?««.hJ (OO)Duck Tales. Neues ausl>hausen.
Ïg. Programma-overzicht.
Lu [jT)Tagesschau.L (TT)Sohn des Spartacus. Ita-
tor ŝe speelfilm uit 1963 van Sergio
'°n r C'" De )on9e Romeinse Gemu-
it moet uitvinden of Cras-
»gr een complot smeedt tegen Ce-

17.05 Unter der Sonne Kaliforniens.
Serie. Afl.: Die ganze Wahrheit.

17.40 Unter der Sonne Kaliforniens.
Serie. Afl.: Die Erpressung.

18.10 Landerspiegel. Informatie en
actualiteiten uit de Bondsrepubliek.

14.50 Tandem. Spelprogramma. Gas-
ten: Roberto Blanco, Juliane Wer-
ding, Jochen Schröder e.a.

16.05 Kochmos. Kinderprogramma
van en met Volker Arzt.

16.30 Chaski Peru. Filmen in Süda-
merika. Impressie van de opnamen
van de speelfilm Juliana.

17.00 Heute.

09.30 ""Programma-weekover-
zicht.

10.00 Gezamenlijk ochtendpro-
gramma ARD/ZDF.

12.10 Nachbarn in Europa.
13.40 Diese Woche. Weekjournaal.

(met ondertiteling).
14.00 Auf Stippvisite bei Mitmen-

schen. Documentaire over het wel-
zijnswerk in Santa Fé van de stichting
Los sm techo.

14.30 Ein Brief aus Mexico. Korte
Spaanse speelfilm uit 1984. Een
oude boerin kijkt al jaren uit naar een
levensteken van haar zoon, die naar
Mexico is vertrokken.

07.00 Super 8.0.0.5. Kindermagazi-
ne.

11.00 Europalia Review.
11.05-17.30 The Mix.
12.00 Touristic Magazine.
13.00 Hollywood Insider.
14.00 Charlie Chaplin.
14.30 Europalia Review.
15.00 Carry on Laughing.
15.30 The Goodies.
16.00-16.30 Wanted: Dead or Alive.
17.30 Coca Cola Eurochart.
18.30 Super Sport.
19.30 Honey West.
19.55 Goodyear Weather Report.
20.00 Swing Time. Amerikaanse

speelfilm uit 1936. Een danspaar
wordt in New Vork verliefd op elkaar.
De thuis achtergebleven verloofde
van de man staat echter een mooie
romance in de weg.

21.55 Kennedy.
01.15 Weather Report.
01.20 The Mix.
02.00-06.00 Italiaanse programma's

van Rete Mia.

43. (herh.).
13.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 2. (herh.).

14.00 In Zukunft. Ein Garten Eden für
jeden, Permakultur-die faszinierende
Idee, documentaire over permanente
agricultuur, (herh.)

15.00 Sport lil extra.
17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl199: lm Ernst, met Joachim Hermann

09.30 Teleski '90. Ski-tips.
10.00 News of the week.
10.15 Actualités.
10.30 Telekolleg I. Cursus Engels.

Les 2.
11.00 Umwelt - Handeln im Ailtag.

Afl.: Luft/Wasser. (herh.).
11.30 Aus Forschung und Lehre in

NRW. Afl.1.
12.15 Die Germanen. Afl.l. (herh.).
13.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

MTV Europe.

Luger, Marie-Luise Marjan, Christian
Kahjrmann e.a.

17.30 2048. Driedelige informatieve
serie. Afl. 2: Erde im Treibhaus.

18.15 Blatter aus dem Buch der Na-
tur. Natuurfilmserie. Afl. 3.

18.30 Roxy. Magazine voor jonge vol-
wassenen. Presentatie: Götz Als-
mann.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws.

19.35 Sport im Westen.
20.00 Filmdossier. Warum, Tsjecho-

slowaakse speelfilm uit 1987 van Ka-
rel Smyczek, met Jiri Langmajer, Jan
Potmesil, Pavlina Mourkouva e.a. Op
het station van Praag verzamelen de
fans zich voor het bijwonen van de
uitwedstrijd van hun favoriete voet-
balclub. Het vandalisme en de terreur
kennen geen grenzen. De politie
staat machteloos...Aansl.: Discussie
0.1.v. Hansjürgen Rosenbauer over
voetbalvandalisme.

22.30 Freistil. Mitteilungen aus der
Wirklichkeit.

23.15 Satirefest.
00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Zur

Nacht.

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 Telé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26. 36, 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 ml en1251 kHz (240 m|
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenaers Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHzRadio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)Omroep Limburg: 95.3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93 7--97.5 en 97.9 kHz)
Belg- Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-1900) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

Duitsland 3 SWF
14.00 Programma-overzicht.
14.15 Vis a vis. Duits-Frans magazi-

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.
21.00 Party Zone.
00.00 Erotika
01.00 Maiken Wexo.
03.00-07.00 Night Videos.

ne. (herh.).
15.00 Sport 3 extra.
17.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

43.
17.30 Bild(n)er der Chemie. Afl. 12:

Genius mit Geschaftssinn: Walter
Nerst.

18.00 Lindenstrasse. Duitse serie.
Afl.: lm Ernst, met Joachim Hermann
Luger, Marie-Luise Marjan, Christian
Kahrmann e.a.

18.30 Wenn Jugendliche zum Teufel
gehen. Documentaire over jeugd en
occultisme.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Verfemt - verfalscht - verges-

sen. Documentaire over de rol van
vrouwen tijdens de Franse revolutie.

20.15 Notenschlüssel. Muziekpro-
gramma m.m.v. Italiaanse accordeo--
nist Theodore Anzellotti. Presentatie:
Peter Wapnewski.

21.00 Südwest aktuell. Neues.
21.15 Mozart in Wien. 2-delig muziek-

historisch programma uit de serie
Man and Music. Deel1.

22.00 ■Pianoconcert nr. 23 in A, KV
488 van Mozart. Uitgevoerd door
Maria Joao Piresa, piano en het Ton-
hallenorchester van Zurich 0.1.v. Ja-
mes Judd.

22.30 Café Grössenwahn. Gesprek-
ken over literatuur. Gastvrouw: Chris-
tina Weiss. Thema: De moderne
Franse literatuur.

23.30-23.35 Laatste nieuws.

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 Ge-
burtstag. Amerikaanse familieserie.
10.50 Teletip Geld. 11.00 SAT.I Bliek.
11 .05Liane, das Madehen aus dem Ur-
wald. Duitse avonturenfilm uit 1956van
Eduard von Borsody, met Marion Mi-
chael, Hardy Krüger, Rudolf Forster
e.a. 12.30 Straßenserenade. Duitse
musical uit 1953 van Werner Jacobs.
14.00 Ihr Horoskop. Aansl. Program-
ma-overzicht. 14.05 Familie Feuer-
stein. Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.
Der kleine Bamm-Bamm. 14.30 Mister
Ed. Amerikaanse komedieserie. Afl.
Die andere Frau. 14.55 Der Goldene
Schuß. 15.05 Unsere kleine Farm.Afl.
Die Aushilfslehrin. Amerikaanse avon-
turenserie van William F. Claxton.
15.50 Teletip Tier. 16.00 SAT.I Tele-
shop. 16.25 Der Goldene Schuß.
16.35 Bonanza. Amerikaanse western-
serie. Afl. Immer Arger mit Amy. 17.25
Teletip Reise. 17.35 SAT.I Bliek. 17.45
Programma-overzicht. 17.50 Das Im-

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.30 Die Welt der Schnorchel.
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Die
Schatzkarte.

08.40 Tal der Dinosauriër. Ameri-
kaanse tekenfilmserie. Afl.: Flam-
mende Pfeile.

09.05 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl.: Das Grosse Duel.

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.).

11.40 Bornemanns Nahkastchen.
11.50 Tekenfilm.
12.05 Mask. Tekenfilmserie, (herh.).
12.30 Klassik am Mittag. M.m.v. het

RTL-orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.05 Dennis. Amerikaanse teken-

filmserie. Afl.: Dennis destroys Dal-
las.

13.30 Ragazzi. Muziekprogramma
voor de jeugd. Presentatie: Ingo
Schmoll.

14.15 Monte Cassino. Spaans/Ita-
liaanse speelfilm uit 1968 van José
Luis Merino, met Guy Madison, Stan
Cooper, Erna Schurer e.a.

15.50 Polizeibericht. Amerikaanse
serie. Afl.: Verschwundene Kinder.

16.15 Adel verpflichtet.
16.45 Spiegelei. Spelprogramma met

Uwe Hübner.
17.15 Dance. Dansshow gepresen-

teerd door Martina Menningen.
17.45 Der Hammer. Amerikaanse se-

rie, Afl.: Ferngesteuert.
18.15 Anpfiff. Die Fussbai-Show,

voetbalmagazine gepresenteerd door
Ulli Potofski.

19.00 Sport Depesche.
19.05 Anpfiff. Die Bundesliga-Show.
20.00 RTL aktuell. Actualiteiten.
20.15 Anruf genügt..komme ms

Haus. Amerikaanse speelfilm uit
1959 van Vincente Minnelli, met
Dean Martin, Judy Holliday, Fred
Clarke e.a.

22.10 Alles nichts oder?! Quiz.
23.10 Mussen Menner schön sein?

Vier Italiaanse korte films uit 1975. 1.
Ein teurer Flirt, met Enrico Montesa-
no en Barbara Bouchet. 2. Der eifer-
süchtige Othello, met Aldo Maccione
en Sydne Rome. 3. der Leibwachter,
met Marty Feldman en Dayle Had-
don. 4. Die feurige Cavallona, met
Edwige Fenech e.a.

00.40 Kunstkanal.
01.40-01.45 Betthupferl.

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

Afl.: Der lachelnde König.
20.15 »»Aus Oldenburg. Wetten,

dass...? Spelprogramma. Presenta-
tie: Thomas Gottschalk.

22.00 Heute.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio.

Met: Günther Jauch. Aansl.: Lotto-
trekking.

23.25 Mem Leben für die Liebe.
Franse speelfilm uit 1952 van Jean
Devaivre, met Martine Carol, Jacques
Dacqmine, Jean-Claude Pascal e.a.
Gaston de Sallanches is generaal in
het Franse leger tijdens de bezetting
van Itali'e. Terwijl er een opstand uit-
breekt, beleeft zijn vrouw Caroline de
nodige amoureuze avonturen.

01.00-01-05 Heute.

chitecte Brenda, dat hij zijn gedach-
ten niet bij zijn werk kan houden.

23.00 Solange der Vorrat reicht. Ko-
misch programma.

00.15 Morgen bist du dran. Ameri-
kaanse speelfilm ui) 1959 van Jack
Sher. De jonge trapper Yancey gaat
voor het eerst naar de stad om buitge-
maakte huiden te verkopen.

01.40 Tagesschau.
01.45-01.50 Nachtgedanken.

NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
17.00 Call to glory. Serie. Afl.: Het be-

gin en het einde.
17.50 (TT)New wildemess. Natuur-

serie. Afl.: Het vervagen van een vo-
gel.

18.15 G.l. Joe. Amerikaanse serie.
Afl.: Twintig vragen, (herh.).

18.40 ""Top 40. De Nederlandse top
40 gepresenteerd door Jeroenvan In-
kel.

19.25 Reis om de wereld. Collage
van vijf impressies van vijf geselec-
teerde teams, die in 30 dagen de we-
reld zijn rondgereisd.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Miami Vice. Pilot van een Ame-

rikaanse politieserie. Afl.: Het begin.
22.10 Winterpresentatie. Overzicht

van de tv-programma's die Veronica
de komende winter op het scherm
brengt.

22.45 The Flamingo Kid. Amerikaan-
se speelfilm uit 1984 van Gary Mars-
hall, met Matt Dillon, Richard Crenna,
Hector Elizondo e.a. Juli 1963. Jef-
frey Willis brengt een dag door in de
Flamingo Beach Club, waar hij Joyce
en haar vader Phil leert kennen. Hij
krijgt een baan met flitsende carrière-
mogelijkheden aangeboden van Phil,
maar de mooie beloften worden niet
meteen waargemaakt.

" Jack Lemmon en Sissy Spaeek in de Amerikaanse speel-
film 'Missing. (Nederland 1 - 19.42 uur.)

00.26 Journaal.
VPRO
00.31-02.06 VPRO-Cinema. En de tijd

stond stil. Hongaarse speelfilm uit
1982 van Peter Gothar, met Istvan
Znamenak, Henrik Pauer, Aniko Ivan
e.a. Hongarije 1956. Nadat haar echt-
genoot naar het Westen gevlucht is,
blijft een vrouw achter met twee op-
groeiende kinderen. Door de vlucht
van hun vader krijgen de twee jon-
gens problemen op school en ze be-
sluiten ook te vluchten.

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- j
horenden.

FEDUCO E
18.00 Medelanders Nederlanders. |

Jouw stemrecht is de oplossing.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal-extra.
19.10 De vloek van de farao. Docu- i

mentaire.
19.55 Trekking van de lottogetallen. 1
20.00 Journaal.
20.29 Spencer Tracy cyclus. Adams [

rib, Amerikaanse speelfilm uit 1949 :
van George Cukor, met Spencer Tra- |
cy, Katherine Hepburn, Judy Holliday [
e.a. Een vrouw die op haar ontrouwe [
man heeft geschoten wordt aange- |
klaagd en verdedigd door twee juris- ;
ten die met elkaar getrouwd zijn. Hun ï
huwelijk lijdt daaronder.

22.16 Studio Sport.
22.45 Journaal.
22.56-23.01 Nieuws voor doven en j

slechthorenden.

België/TV 1

>.0«j !^- °P zaterdag. Met om:
Ö.3q Were'doriëntatie.
v6nri« es°biedenis. Afl. 1: De zwer-
-0.Ss d^ens.V?0|ecbnnologie. Afvalstoffen.
1.45 pecbnologische opvoeding.
Af| cn9els. Muzzy in Gonzoland.
?10\_'n kw=iWaliteit van A tot Z. DenkenB.jJ^'iteit.
CafnDa 5 et noe en waarom- De
rechw9ne van de conventie van de
5.30 m eVan het kind.

neet hangijzer. Amen-Ce^!.speelfilm uit 1938 van Jack
'er e '"De filmreporters Chris Hun-
s°°«ldn Dannis trachten elkaar
7.1 s DUfend de loef af te steken.
«-5S Colle9a's. Serie.8.00 t *u*s.

'B,os Plo ak' Animatieserie. Afl. 33.
L?n iuffrr,.,,s' Kleuteranimatie. PlonsIfMÓ J°Uw Kibbelaar.
o6baarri 'entïe en Kapitein Snor-
Ms p„' jeugdserie.

S° 2an X- Jeu9dserie-
6voiutie Een on9ewone kijk op de
o«anaf rjov3 n de r°ck- en popmuziek

'2° Jou er 'aren tot nu-
dedclina ®r" en 'otto-trekking. Me-iPaardßnifn' Pro9ramma-overzicht en

ijnkoersen.
No e UWs'
bO3 "ren. Australische serie. Afl.

llÏin.m2.a"d.aal °P scho°'- Ameri-

kaanse tv-film van Anthony Page.
Leda Beth Vincent komt erachter dat
de geschiedenisleraar van haar doch-
ter zijn leerlingen rascistische theo-
rieën voorhoudt.

22.00 Oei. Oei, veel natte mensen.
Cartoons door een reeks Vlaamse
acteurs op een grappige manier in
beeld gebracht.

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

serie. Afl. 19: Time and the place.
23.35-23.40 Coda.

België/TV 2
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief

voor Turkse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 843.
19.23 2 x 7. Tv-spelletje.
19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Leven en laten leven. Tweewe-

kelijks milieuprogramma.
21.15 Het ei van Christoffels. Week-

endmagazine met reportages.
22.45-23.15 Sport op zaterdag.

België/RTBF
08.30 Bon week-end. Mickey, teken-
films. 09.30 Kapers op de kust. Cursus

" Clark Gable in de Ameri-
kaanse speelfilm 'Too hot to
handle'. (België/TV 1 - 15.30
uur.)

Nederlands. Les 7. 10.00-10.30
Deutsch mit Victor, les 13 en 14. 11.40
Interwallonie. 12.20 Interwallonie.
13.30 Le coeur et l'esprit. Katholieke
uitzending. 14.00 Emissions dialecta-
les. Toneelstuk in dialect van Guy Fon-
taine. 16.05 Documentaire. 17.20 Spé-
cial Japon.L 'odeur du bois, documen-
taire. 17.55 Génies en herbe. Spelpro-
gramma voor scholieren. 18.25 Gour-
mandises. Culinair magazine. 18.40
Télétourisme. Toeristisch magazine.
19.15 Paardenkoersen. Aansl.: Trek-
king van jokeren lotto. 19.30 Journaal.
Aansl.: Weerbericht. 20.05 Variété a la
une. 20.10 Le jardin extraordinaire. Na-
tuurmagazine. 20.45 Romance inache-
vée. Amerikaanse speelfilm uit 1954

van Anthony Mann. Glenn Miller is een
onbekend musicus, die zich ternauwer-
nood met zijn trompet in leven weet te
houden. Maar hij blijft optimis-
tisch.22.3s Match 1. Sportmagazine.
23.30Lotto en joker. 23.35 Weerbericht
en laatste nieuws. 00.10-00.15 Musi-
que balade.

België Télé21
13.00Autosport. Grand Prix F1van Je-
rez/Spanje, samenvatting. 18.40 Top
21. Popmuziek. 19.30 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht. 20.05 La Chine en révolu-
tion, tweedelige documentaire over
China. 21.05 Chapeau melon et bottes
de cuir. Engelse serie. Afl. 1: Voyage
sans retour. 22.00-22.40 Le miroir de
Simenon. Filmportret.

TV 5
12.00 Les carnets de l'aventure. 13.00
Journal télévisé. 13.15 ClubTV5.13.30
Sports Loisirs. 14.30 Mes Voyages Au
Canada. 16.00 Brèves 16.05Le Monde
Du Cinéma. 16.55 Cargo de nuit. 17.35
Dossiers Carabine. 18.00 Les enfants
de la liberté 19.00 La France vue du
Québec. 19.30 Brèves et météo euro-
péenne. 19.35 Marie, Marie. 22.00
Journal télévisé et Météo Européenne.
22.30 Les jupons de la révolution.
00.00-00.45 Musique.

Radio 1
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.lB.o7 Coulissen. 19.02 De
Samenloop. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02 Damokles. 1.02-7.00
Niemandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04-16.00:
VARA's Vrije Zaterdag, met om
7.04 Non-stop oude hits; 8.04 De
Opening; 11.04Bal op't dak; 12.04
Haagse spijkers. 13.04 Wie in 't
Nederlands wil zingen; 14.04 Ty-
pisch Hollands. 16.04 Echo. 16.10
1999. 17.04 Glas in 100d.18.04
Echo. 18.15 Levenslief en levens-
leed. 19.03 KRO's country time.
20.00-7.00 Zie Radio 1

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. B.o4'Drie voor negen. 9.04:
Gospel-rock. 10.04 Pops|op. 12.04
Paperclip-live. 14.04 Popstation.
16.04 NCRV-zaterdag sport. 18.03
Driespoor. 19.03 Paperclip-radio.
21.03 Crossroads. 23.03-24.00
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: Het Residentie
Kamerkoor. 12.02 Strauss & Co.
13.02 Veronica Klassiek: Radio Ka-

radio
merork. met blokfluit. 14.25Veroni-
ca Kamermuziekserie «38/89: Fodor
Kwintet. 14.46 Nieuwe grammo-
foon- en compactplaten. 16.00
Lang leve de opera! Opera's van
Donizetti. 18.02 Avondstemming.
20.00 Nws. 20.02KRO-Klassiek op
Zaterdagavond met om 20.02 Hol-
land Festival Oude Muziek: Tallis
Scholars; 20.55 Het Fodor Kwintet;
22.00 Orgelrubriek. Franse orgel-
muziek (13). 23.00-24.00 KRO-Li-
terair: Camera Obscura.

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.
10.00 Hollandse nieuwe en het
WRR-rapport. 10.15 Muzikale fruit-
mand. 11.15Tijdsein-thema. 12.00
Nws. 12.05 Meer dan een lied al-
leen! -12.44 EO-metterdaad hulp-
verlening. 12.45 Vragen naar de
weg. 13.00 Nws. 13.10 Hallo Ne-
derland. 13.30 Opo doro (Open
deur). 14.00 Jazzspectrum. 15 30
Minjon. 16.30 Minjon. 17.00 Licht
en uitzicht. 17.45 Postbus 51, De
Nederlandse Antillen en Aruba.
17.55 Mededelingen en Schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 lyi ha-
berler (Go«3d nieuws). 18.25Kayen
Rasja (Er is hoop). 18.40Arabisch
progr. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30 Laat ons de
rustdag wijden. 21.14 EO-Metter-

daad hulpverlening. 21.15 Reflec-
tor. 21.30-22.10 Reportage Her-
vormd Gereformeerde vrouwen-
bondsdag. 22.10-22.45 Populaire
orgelbespeling.

Omroep Limburg
9.03 Plateweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal. 10.03 Limburg
boven. 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur. 12.03-12.59 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
17.03 Limburg aktueel: nieuws en
aktual. 17.15-17.59Vrij 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. 10.03 Buitenspel - Zomer-
editie. 11.30 De Vlaamse Top Tien.
12.00Top 30. 13.00Nieuws. 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.

Belg. Rundfunk
06.35 Radiofrühstück. 07.15
Wunschkasten. 07.45 Veranstal-
tungskalender. 08.30 Besinnhche

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.
18.45 Abendstandchen. 19.00 Sa-
turday Night Rock Show. 21.05 Lot-
tozahlen. Sendeschluss.

Luxemburg/RTL
05.30 Gutenmorgen. 09.00 EinTag
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.

WDR 4
Nachhchten. Stdl. Außer 11.00.
13.00' 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 .
04.05Radiowecker. 06.05 Morgen-
melodie. 07.55 Morgenandacht.
08.05 Zum Tage. 08.07 In unseren
Alter. 09.05 Musikpavillon. 12.05
Pop-Report. 14.05Wirtschaft. Aan-
sl. Orchester der Welt. 15.00 Café
Carlton. 17.005UhrThe. 19.00Aut
ein Wort. 19.05 Frankreich-Ruß
land. Muzikaal treffen tussen oost
en west. 21.00 Musik zum Trau-
rnen. 22.30 Nachtexpreß.

Zaterdag 30 september 1989 "45

" Steve Reeves en Ombretta Colli in de Italiaanse speelfilm
'Sonn des Spartacus'. (Duitsland 1 -20.15 uur.)

Limburgs dagblad televisie en radio zaterdag

RTL Plus

Nederland 1

h-net Jones en Matt Dillon in de Amerikaanse speelfilm
* Flamingo Kid'. (Nederland 2 - 22.35 uur.)
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Wonen ophetmooiste I
plekjevanBrunssum I
Brunssum is een moderne stad voor jong en oud. Een gezellige, groene stad met
alle mogelijke voorzieningen zoals winkelcentra, scholen, postkantoren en zwem-
baden. Hetnatuurgebied "De Brunssummerheide" bevindt zich bovendien op loop-
afstand.
Brunssum is door zijn ideale ligging ten opzichte van Heerlen, Kerkrade, Maastricht,
Aken en Luik een ideale forensengemeente.
"De Hemelder" is een van de aantrekkelijkste woonwijken van Brunssum- Opval-
lend veel groen, speelgelegenhedenen devele pleintjes maken van "De Hemelder"
een wijk waar het bijzonder prettig en comfortabel wonen is. Hier realiseert ABC
Vastgoed een aantal ruime eengezinswoningen en semi-bungalows die zich ken-
merken door een levendige architectuur.

i?P '°w_W»~~~"~t f

De eengezinswoningen hebben vierkamers. De semi-bungalows zijn ideaal voor bijvoor-
Een grotewoonkamer, hal, toilet en keuken beeld senioren. Toilet, slaapkamer, badkamer, I
op debegane grond. Drie slaapkamersen een keuken en woonkamer bevinden zich namelijk
riante badkamer op de eerst etage. Bovendien op debegane grond. Op zolder is onderandere I
hebben de woningen een ruime zolder met een tweede slaapkamer,
een groot dakraam.
Alle woningen beschikken over een eigen CV met warmwatervoorziening. De bui-
tenkozijnen zijn van hout. Gevels, dak en vloeren voldoen aan alle isolatie-eisen.

HUUrpriJZen eengeZinS- I c wiltu meer informatie over deze schitterende I- WOningen ’Bl5,-, I O woningen in Brunssum? Vul dan deze bon in. U I
■ . _ ■ ■BO ontvangt dan zo snel mogelijkeen brochure.semi-bungalows

’ 840,- per maand Naam I. Adres I

AbCVastgoed| ~»:: ::=.:IAm m\ Telefoon I
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen Zenden aan: ABC Vastgoed, Akerstraat 23,
Tel.: 045-71 2040 jg 6411 GW Heerlen

UUIIUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimiIIIUIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiini luim

Slaapt u nog op t droge?
Maak dan nu kennis met de sensatie van slapen op een waterbed. Door het

bewegende water (voor uw persoonlijke wensen zijn er verschillende stabilisatiesys-
temen) beleeft U het onvergelijkbare komfort en de ontspannende rust. Bovendien is

het, door de temperatuurregeling, 's winters behaaglijk warm en in de zomer
aangenaam koel. Kom. het zelf eens uitproberen. Er gaat een wereld voor u open!

Om het risico van Uw aankoop te verkleinen, kunt U, als het waterbed U niet bevalt,
de aquamatras weer inruilen: Uw geld, minus fl. 300,- krijgt U van ons terug.

IS " ITTTT] 11
_*^^_, : /^ 1 i! ! ) M

U U Itf^^ >m-ém§^mÈifm^^Ur^/UUI U gaat over de E-39 richting
j^r--vr->v s*~~r^\ r^v^'r-v^ y^^ S~**l Antwerpen na de grens-
/ ' V y | F^^hr^my Xf Sk overgang de eerste afslag I

Tongersesteenweg 37, Lanaken (België). Tel. 09-32.11.714120
IllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

BELONINGI
Voor diegene, die inlichtingen kan verstrekken,
die leiden tot terugverkrijging van het
navolgende voertuig:

Mereedes Benz 190 E 2.3 ECE
kenteken RI-25-VB, kleur beige metallic.
Ontvreemd op 1 september 1989, s' avonds,■ vanaf een parkeerplaats aan de Couberg te
Valkenburg a/d Geul.

Telefonische of schriftelijke reactie(s)
richten aan:

C00.8.8. b.v.
Postbus 30026
3001 DA Rotterdam
010-4585222, 06-52102124 (buiten

-. , kantooruren)
010-4052080 (binnen kantooruren). MAm

É' rOVinCI© Bureatfßibliotheek
I ïmXi.f~ Postbus 5700
LimDUiy 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling GedeputeerdeStaten makenbekend,
m 173/39-89 dat op 26 september 1989 door hen het ont-

werp-integraal advies jeugdhulpverlening
Limburg is vastgesteld. Het ontwerp-advies
en bijbehorende bijlagen liggentijdens werk-
uren ter inzage van 2 oktober 1989tot 1 no-
vember 1989 in de bibliotheekvan het Provin-
ciehuis Maastricht. Tot uiterlijk 1 november
1989 kunnen gemotiveerdebezwaarschriften
worden ingediend bij: Provinciale Staten van
Limburg, Postbus 5700,6202MA Maastricht,
onder vermelding van het onderwerp in
kwestie. Hetontwerp-advies- inclusief de bin-
nengekomen bezwaren en een voorstel van
GedeputeerdeStaten terafdoening daarvan -wordt behandeld in de Vaste Commissies
voor Welzijn en Cultuur, en voor Milieu en
Volksgezondheid. Het plan wordt vastgesteld
doorProvinciale Staten.

SCHINVELD, Bouwbergstraat 118, woning met kelder,
lnd.: 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. lnd.: kelder, waskelder, hal, toi-
let, woonkamer, keuken met complete aanbouw, 3 ruime
slpk., badk. met ligb. + v.w., beschoten zolder met vliezo-
trap. Vraagpr. ’ 135.000-k.k.
BRUNSSUM, Jupiterstraat 32, tussenwoning met grote
berging en garage, lnd.: kelder, overdekt terras, hal met
plavuizen, toilet, woonkamer met parket en open haard,
open keuken, douche met v.w., 4 slpk. Vraagprijs

’ 120.000-k.k.
BRUNSSUM, Koningstraat 9, woonh. m. kelder en gara-
ge, keuk. m. aanb., 3 slpks., luxe badk., zold. m. vaste
trap. Vr.pr. ’ 120.000-k.k.

Vraag de infofolder!
Assurantie-, financierings- en adviesburo

j^kJÊTM van °PPen bv
JS^_^^^SS^m^_____W Undeplein 5« 6444 AT Brunssum,

maandag t/m vrijdag9.00- 12.30en 13.30- 17.30uur
donderdagavond 18.30 ■ 20.30uuren zaterdag 9.00- 12.00uur
i

*Jmoilir titftix -*^pK^^ (JÜ"*'^^ «T«iM
"^1H^VV*^^! F«* G««30 hak- en hrwtcwerfc, geenrommel, geen legel- t-B31 1 *__\ «Sfl beschadiging. In praktiscti alle saniiairkieuren le leveren. üm
"tiI ><V% J«ml. voordelig en met 5 jaar garantie op de kwaliteil Jijl

-X-mtrXt>&*£& \ MjJJJppjS^affiftJj*^

Mooi afgewerkt halfvrijstaand woonhuis met
grote garage, lnd.: ruime hal, open trap, toilet,
garderobe, L-woonkamer, met open haard,
moderne aanbouwkeuken. 1e verd.: overloop,
4 slaapkamers, badkamer met ligbad, toilet en
v.w. 2e verd.: vlizo-trap naar zolder-berging.
PRIJS OP AANVRAAG.

r% _\^_l^____L_l__^m__^__________4

WARM WATER, WARM WONEN 111

* DIT MOET U WETEN l- VÓÓR UUW CV-KETEL l
" LAAT VERVANGEN -~. ■"■■.*.

""' "\M\J^S f " Straks ontdekken200.000 Nederlanders dathunCV —■
m ; aan vervanging toe is.Misschien bent u eenvan hen.Daarom m
jj I C0»»^ 1 heeftVaillant een boekje voor u gemaakt. Het vertelt u hoe _x_

verwarming en warm water samen voor méér comfortkun-
nen zorgen. Het kan zelfs gecombineerd in één toestel: de

< i Vaillant Thermocompact. Maar Vaillant biedt nog veel

" -m**w?S?i' I meer slimmecombinaties... 15 jaarcomfortbegint daar-
'¥Sw*WP' om met 15 minuten lezen. Haal dat boekje even op. Het

9***ff.-,-..^x:f' ligt bij óns voor u klaar, en het is gratis.

GRATIS VAILLANT-BOEKJE BIJ:

o LlRAJoßademacher ivaiiiant o■z Koempel 84, Landgraaf, 045-322972 iuinstauaiéur __.
__, M.H.H. Ramakers flivaiiiant __\

Koningswinkel 13, Valkenburg, 04406-12352 vakinstallateur

Gebr. Aarts BV Sv*»iiant ,
*= Haaskoel 6, Bom, 04498-51239 l
> _ j>_

.= J. Hees en Zn. Bvaiiiarit =
s Peyerstr. 81, Echt, 04754-81357 ïakinstallaïeuh s

Vlek Verwarming BV flvaiiiaiit
** Litscherveldweg 8, Heerlen, 045-212057 yakinstallateub >
—i ■
, —i

m Techn. Buro H. Hoeppermans C.V. Uvaiiiam m

Emmaplein 8, Heerlen, 045-713265 . vakinstauateü»

Gosink Techniek BV Bvaiiiani1
> Industriestr. 29, Hoensbroek, 045-218242 vakinstallateur >. '_ Gedo Loodg.inst.bedrijf * Uvamant s

Geerstraat 9, Jabeek, 04492-2687 vakinstallateur
%. "«

r
0 A.PloemenZn. Svaiiiant o

Grupellostr. 31-35, Kerkrade, 045-452841 yakinstallmeu» __\

_ Intertherm Limburg üvaïiiant z
Ampèrestraat 9, Landgraaf, 045-313939 vakinstauateur

I! WARM WATER, WARM WONEN ii "

_M Handige schuifdeuren _
= n Kast waarin alles,

*^« vormen dankzij het == maar dan ookalles, zn meest uitgebreide __■= plaats heeft dankzij een ■mm ~~ ~**l%tW keuzepakket een= optimale benutting van WM verrijking van ieder ==de ruimte, een uitge- J» individueel interieur. =E kiende indeling en tal- j» Wat dacht u vanruimte- =

= moeilijkste hoeken en H| en natuurlijk isonze ES= onder schuine daken, WÊ " ■__§ deskundige montage === van vloer tot plafond. I ó ók Drecjes pasSend. —
kastenwanden exact voor u op maat gemaakt

llllllllillltlllllllllllilllllllllM

= .LimburgsDagbhJ _. PICCOLO'S jII het
Limburgs Dagblad zijn groot in

l_______________m RESULTAAT. Bel 045-719966.

DIABETI
IS OVEPI

Diabetes (sfl

ingrijpend^
doening dfl

altijd en overß
zich meedß

I :jÉ|!flK§# I

zijn eigen bloedsuikejß
waarde moetbepalejß
Niet één keer, maardM
rest van zijn leven! H
De wetenschapprot>B
een oplossing te vin<S
voor dezeongeneeslM
ziekte. Steun datwetH
schappelijk onderzo4M
steun hetDiabetesRw
Nederland. , ■

GIROREKENING 5766M
I.n.v.DFN.AMERSFOM

Jaarlijkswordefl-W
Nederlanders get^B
dooreen hartinfarct ___t
eens 20.000 door ee<*W
seninfarct(beroerte'1 'H

In ziekenhuizen. ,H
lidatiecentra en op veF^H
dere plaatsen worai 1
gewerkt om ditonv"'IB
bare aantal van f'l
slachtoffers terug "■

Alditwerkisgeb«B
~.)■op wetenschappebjlß

derzoek. Hetbezuiniffl
beleid van de oV4B
biedt voor dat ond«^. H
echter steeds minder! I
te. Uw gift zorgter v<4 I
dit levensreddende
kan doorgaan. H

Geef aan de co»e^H
of stort uw bijdrage ■ I
ro 300 of bankrek'-lH
70.70.70.600. Mm^L\Hartelijk dank. ■

Elke dag zijn er I
meer dan ~ I
nonderdduizei11

mensen in ons,
land die snakK* 1

naar lucht.
Mensen die lasy
hebben van Cfzoals astma of
longemfyseem
Een ziekte dieJ,levensbedrei^j
kan zijn, dat ó&
bijna viermaal
zoveel dodelü.X
slachtoffers &»
dan het verken
cara is één vaf 1

de meest
onderschatte ,
handicaps in O" 1
land waarvoor
nog geen
afdoende
behandeling iJ
gevonden.

Geef het Astm^
Fonds de J
mogelijkheid 0'
te helpen.

uw steun is
onmisbaar.
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BELONING
U kunt rekenen op een aantrekkelijke beloning

wanneer u inlichtingen kunt verstrekken die leiden
tot het terugvinden van:

een grote partij Swarovski-kristal,
Hummel-figuren, Oostduits porselein etc.

die werd ontvreemd in de nacht van maandag op
dinsdag 26 september 1989 uit een winkelpand

aan de Vleesstraat te Venlo.

Inlichtingen schriftelijk of telefonisch aan:

SCHADEBUREAU BOSCHMAN
Antwoordnummer 2013

6710 VA EDE
Tel. 08380-19130

(Uw informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk
behandeld.)

244381

Zijn uw ideeën ’ 250,- of ’ 1000,- waard?
ledere schoonmaker m/v van Nederland mag het ronduit zeggen.
Wat kan er allemaal beter? Heeft u een goedadvies, een vinding,
een vondst, een hint? De Ondernemersorganisatie Schoonmaak-
& Bedrijfsdiensten (OSB) looft een fraaie kwartaalprijs uit. Bij-
voorbeeld voor een idee op personeelsgebied. Of over het werk
zelf. Of over produkten en materialen. Stuur uw idee naar:
OSB Ideeënbus, postbus 86, 1180 AB Amstelveen, of bel naar
TELELIJN 013-634545 (ma. t/m vrij. van 9.00 tot 21.00 uur).

.^NIEUW! NIEUW! NIEUW!

I GAY CINEMA !
| SAMEN voor f■■ 1 2.50 |
| International Video Limburg b.v. jj

Akerstraat N 140, Hoensbroek =Tel. 045-222057
Geopend maand, t/m zat. 10.00-23.00 uur ■I Zondag 15.00-23.00 uur ■

m%m^

SPECIALE GROTE VERKOOP
GALERYIRAN

Pim. 500 stuks originele PERZISCHE en OOST^TAPIJTEN van importeur naar particulier, fl6*
tussenhandel. Alles moet weg, 1e keus

winkelkwaliteit met

70% KORTING
Bidjar Kashan J

300x200 ’ 4950- 170x240 ’ 28'
NU NU

’1250,- ’ 875,-
-leder tapijt met certificaat van echtheid. G**1^

deurwaarderskosten, taxateur aanw. J
Vandaag en morgen CENTRUM COCARDE O&jfa-

boven Casino Valkenburg a/d Geul, 04406-15°
Zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur

LET OP: SLECHTS 2 DAGEN
Ook zeer exclusieve zijde tapijten VRIJ EN____\



Nederland 1
ifO/RKKJPO-1155 Eucharistieviering in de
$■ Petruskerk te Hilvarenbeek.
J-00-13.05 Nieuws voor doven en
['^chthorenden.
WA

31 De ijstroep. Afl. uit de Engelse
Natural World. Commen-

**'■■ Aad Bos.
"16 Howards way. Engelse serie.
:°6 De sprookjesverteller. 9-delige
r"9else serie van Jim Henson. Afl. 3:
* reus zonder hart.,30 Journaal.

|;36 Kassa! Presentatie: Felix Mevr-

f limburgs dagblad
r m——r___^_mm_—

televisie en radio zondag

18.09 VARA's kindermenu. De grote
meneer Kaktus show. (herh.).

18.36 Dommel. Tekenfilmserie.
19.00 Journaal
19.07 ""Flying doctors. Australische

serie. Afl.: Familiegeheimen (2).
Geoff's oudere broer Barry is er nog
steeds. Hij hangt de bink uit en pro-
beert zelfs Kate te versieren.

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

20.28 Doet-ie 't of doet-ie 't niet.
Speciale afl. bij de start van de spon-
sorloterij van Doet-ie 't of doet-ie 't
niet. Presentatie: Peter Jan Rens.

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

22.48 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

23.18 De Gekkengalerij. Waarden-
berg en De Jong in actie in De Kleine
Komedie in Amsterdam.

00.03 Natuurmoment. Presentatie Ati
Dijckmeester.

00.08-00.13 Journaal.

Nederland 2
VPRO
09.00 Dribbel. Animatieserie. Afl.:

Dribbels verrassingspakket, (herh.).
09.05 Buurman Bolle. Kinderserie.

Afl. 1: Verstoppertje.
09.25 Achterwerk in de kast. Kinde-

ren zeggen wat ze denken vanuit de
kleinste studio ter wereld.

09.40 Kikker op pad. Kort filmpje ge-
baseerd op een boek van Mereer
Mayer.

09.50 De toren van pizzas. Jeugdma-
gazine vol wetenswaardigheden.

10.05 Doldwazen en druiloren.
Zweedse jeugdserie.Afl. 1.

10.35 De kast. Animatiefilm voor de
jeugdvan Maarten Koopman, (herh.).

10.45 Oooops. Animatiefilm voor de
jeugdvan Maarten Koopman, (herh.).

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

11.00-12.00 Reiziger in muziek. Mu-
ziekprogramma voor de jeugd, gepre-
senteerd door Han Reiziger.

NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VPRO
19.00 Bij Lobith. Talkshow met Ivette

Forster en Guilly Koster.
20.00 (TT)Journaal.
VPRO
20.10 Van Kooten en De Bic's keek

op de week.
20.30 Belevenissen. Peter van Ingen

ontmoet een interessante persoon-
lijkheid uit de Nederlandse samenle-
ving.

20.56 Pennies from heaven. Engelse
drama-derie van Dennis Potter, met
Bob Hoskins, Gemma Craven, Cheryl
Campbell e.a. Arthur Parker is in de
jaren voor de oorlog handelsreiziger
in bladmuziek. Hij trekt door het land,
steeds op zoek naar het ware geluk.
In plaats daarvan raakt hij echter con-
stant verwikkeld in louche zaken.

22.08 Atlantis. Kunst- en cultuurma-
gazine.

22.59 TV-Dante. 8-delige Nederland-
s/Engelse serie gebaseerd op De Hel
van Dante Alighieri. Afl. 1: Canto 1,
met John Gielgud, Bob Peck, Joanne
Whalley e.a. Als Dante verdwaald is,
wordt hij bij het beklimmen van een
berg tegengehouden door een wolf.
Hij ontmoet de schim van Vergiiius,
die hij als zijn meester accepteert en
hem verder zal begeleiden.

23.10-23.15 Journaal.

12.00 Het Capitool. Analyse van bin-
nen- en buitenlands nieuws.

12.45 Open Universiteit. Spotje
Open Universiteit.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

' 14.25-17.15 Studio Sport. Autosport
Grand Prix F 1;Volleybal.

TELEAC
17.50 Rechtswijzer. Afl. 4.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.45. Studio Sport.
20.00 Journaal.
IKON
20.10 Zapp. Serie over thema's in de

popmuziek. Afl. 1: De auto.
"20.40 Birthplace unknown. Filmdo-

cumentaire over twee geadopteerde
Zuid-Koreaanse meisjes, die op 20- 23.10-00.00 Clive James Meets Jane

Fonda. Clive spreekt met Jane over
haar leven, haar vader, haar films en
niet te vergeten haar politieke cam-
pagnes.

22.45 Running Wild. De hel breekt los
als Max te weten komt dat Steph in
verwachting is.

21.15 Screenplay: The spirit of man.
22.30 News and BFG Weather Re-

port.

19.30 Family Fortunes. Spelshow ge-
presenteerd door Les Dennis.

19.55 Fizz. Serie. Afl.: Love in store.
De nieuwe winkeleigenaresse maakt
Jack en Hugo het leven zuur.

20.20 Eastenders. Serie. Arthur en de
hele familie maken zich ongerust over
Pauline die na het ongeluk in het zie-
kenhuis is beland. Hoe ernstig is haar
toestand?

18.40 Highway. Harry Secombe ont-
moet mensen uit Eastbourne.

19.06 Pure Strength 111. Tweede ron-
de van de competitie tussen sterke
kerels, ingeleid door Geoff Capes en
Allison Holloway.

12.40 Ghosttrain special Brother
Beyond on tour. Shauna komt er-
achter wat het is om een dag.door te
brengen met Brother Beyond.

13.00 News and Weather.
13.10 The Walden Interview. Brian

Walden interviewt persoonlijkheden
die het nieuws verzorgen.

14.00 Grandstand. Including Dunhill
World Cup Golf en Spanish Grand
Prix.

12.35 Children's SSVC. Starting with
Puddle Lane.

Sky Channel
07.00 Hour of Power.
08.00 Fun Factory. Kinderprogramma

met kinderfilms.
12.00 Beyond 2000.
13.00 That's Incredible.
14.00 WWF Superstars of Wrestling.
15.00 The Incredible Hulk.
16.00 Emergency. Amerikaanse zie-
kenhuisserie over de belevenissen vn
een paramedisch reddingsteam dat
opereert in Los Angeles.

17.00 Men's European Volleyball.
19.00 Football.
20.00 Nissan Classic Cycling.
21.00 Dunhill Cup Golf.
23.00-01.00 Formula 1 Racing

Grand Prix.'^deline Schebesch, Alfons Haider en Michael Janisch in
'atorf. (Duitsland 1-21.10 uur.)

Super ChannelDuitsland 1
Duitsland 3 SWF

08.00 Englisch für Anfanger. Cursus
Engels voor beginners. Les 2.

08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 2.

09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels,
i" Les 30.

20.00 (TTJTagesschau.
20.15 (TT)Toespraak van de Bonds-

president.
20.20 (TT)Praxis Bülowbogen. Mis-

daadserie. Brockmann behandelt een
jonge man met een ernstige arm-
wond. Als hij de jongeman korte tijd
later terugziet, is van de armwond
niets meer te bespeuren.

21.10 (TT)Tatort. Misdaadserie. Afl.:
Blinde Angst.

22.40 Kulturweltspiegel.
23.10 Tagesschau.
23.15 Die Kriminalpolizei rat. Tips ter

voorkoming van misdrijven.
23.20 Weg ohne Ziel. Documentaire

over 40 jaarvakbond in de BRD.
00.05 Tagesschau.
00.10-00.15 Nachtgedanken.

Duitsland 3 West

07.00 Super 8.0.0.5. met Bart de
Graaff,

11.00 Coca Cola Eurochart.
12.00 The Mix.
13.00-13.30 George Vanderman.
15.30 Europalia Review.
16.30 Off the Wall.
17.30 The World Tomorrow.
18.00 European Business Weekly.
18.30 Roving Report.
19.00 Look out Europe.
19.30 The Lloyd Bridges Show.
20.00 Chart Attack.
21.00 Sunday Movie. Arizona Rai-

ders.
22.30 Music Night. Gevolgd door The

Mix.
02.00-06.00 Italiaanse programma's

van Rete Mia.

MTV Europe

09 3n
He hPro9ramma-weekoverzicht.
tv0 Abenteuer Bundesrepublik.
elementaire serie over 40 jaar

10Republiek.
ov» TvP'sch deutsch. Reportage

11 nn {"'"kabouters.
Il3n Kopfball. Quiz.
kirüj 'e Sendung mit der Maus.

1J12~4c ""presseclub-
s'hi Ta9esschau met Wochen-

-13 15 °9ramma-weekoverzicht.
"jL? ""Musikstreifzüge. Serie mu-

-13 .4 Sri° 9ramma's-
-14 15 t?2na- Jeu9ds,3rie.

serie 2eit 9enu9- 6-delige jeugd-
-1s -00 't»15 nt- 'agesschau.
1? On ARD-Sport extra.
17 3o SRD-Ratgeber. Geld.
18'" Bi| der aus der Wissenschaft.
18nc Ja9esschau.
18 in Wir "ber uns.
1840 r& ortschau--200 tTT)Lindenstrasse. Serie. Afl.
l9-09 Pu

de ad Godene 1. Winnaars van
tv-'oterij.

buit e,tsPiegel. Reportages van
lg sne"|and-correspondenten.
19 58 oPortscriau-Telegramm.

Programma-overzicht.

19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Deel 2. Aansl.:

Verkeerstip. Kleine kinderen in grote
botsauto's.

20.15 Boerenpsalm. Belgische speel-
film uit 1989 van Roland Verhavert.
Boer Wortel erft het landgoed van zijn
vader. De ene ramp na de andere
treft de jongeboer en zijn leven is een
ware beproeving

22.00 I.Q. Quiz.
22.30 Nieuws.
22.45 Wenen. Het einde van een rijk.

3-delige Britse documentaire. Afl. 2:
De eeuwwisseling.

23.35-23.45 Coda. Plastische kun-
sten.

Alle programma's in stereo.
07.00 Ray Cokes.
12.00 European top.
13.30 Marcel Vanthilt.
18.00 Classics.
19.00 Kristiane Backer.
23.00 Spotlight.
23.30 Week in rock.
00.00 XPO.
01.00-07.00 Night Videos.

09.00 ""Programma-weekover-
zicht.

09.30 Eucharistieviering.
10.15 Mosaik. Drie korte documentai-
res.

11.00 Stadtschreiber Matinee. Film-
portret van de astronoom Tycho Bra-
he.

12.00 **Aus Gelsenkirchen. Volks-
muziekprogramma.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals vor vierzig Jahren.

-09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels
Les 30. (herh.).

09.30 Telekolleg aktuell. Voorlichtingover cursussen.
10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-kunde. Les 4. (herh.).
10.30 Telekolleg ||. Cursus bedrijfs-

economie. Les 4. (herh.).
11.00 Sehen statt horen. Wekelijks " Beppo Brem in deDuitse speelfilm 'Der Fischer vom Heili-

gensee'. (Duitsland 2 - 20.25 uur.)

radio

" Peter vanden Begin en Ingeborg Sergeant in de serie
'Zapp'. (Nederland 3-20.10 uur.)

jarige leeftijd hun geboorteland be
zoeken.

21.35 Ischa. Rechtstreeks praatpro
gramma vanuit Studio Plantage ir
Amsterdam waarin Ischa Meijer eer
gast ontvangt en het publiek tot dis
cussie uitdaagt.

IKON-KRO/RKK
22.00 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.25 Een bericht van de Wilde Gan
zen.

RVU
22.27 Werken aan werk. Serie ove

de bouw. Afl. 1: Maandag.
22.57 Later: Adoptie. Gesprekspro

gramma n.a.v. de documentain
Birthplace unknown. Presentatie: W
van Neerven.

23.32 Journaal.
23.37-23.42 Nieuws voor doven ei

slechthorenden.

08.00 Li-La-Laune-Bar. Die Mitmach-
sendung mit Metty.

09.20 Das Gold der Daker. Roe-
meense speelfilm uit 1980 van
Gheorge Vitanidis, met George Con-
stantin, lon Dichiseanu, Emanoil Pe-
trut e.a.

11.00 Kunstkanal.
12.05 Adel verpflichtet.
12.30 Klassik am Mittag. M.m.v. het

RTL-orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Tal der Dinosauriër. Ameri-

kaanse tekenfilmserie. Herh.
13.30 Die Jetsons. Amerikaanse te-

kenfilmserie. Herh.
14.00 Gut geht's.
14.30 Die Totenliste. Amerikaanse

speelfilm uit 1962 van John Huston,
met George C. Scott, Dana Wynter,
Clive Brook e.a.

16.00 Der scharlachroteRock. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1955 van John
Sturges, met Cornel Wilde, Michael
Wilding, George Sanders e.a.

17.45 Kunst und Botschaft. Das Me-
dizinfenster, van Johannes Schreiter.

17.50 Heimatmelodie.
18.45 RTL aktuell. Actualiteiten.
19.10 Ein Tag wie kein anderer. Toe-

ristische quiz gepresenteerd door
Björn Hergen Schimpt.

20.15 Einer spinnt immmer. West-
duits/Oostenrijkse speelfilm uit 1971
van Franz Antel, met Georg Thomal-
la, Terry Torday, Elfie Pertramer e.a.

21.45 Spiegel TV.
22.20 Die wilden Mahlzeiten. Franse

speelfilm uit 1977 van Ennio Morrico-
ne, met Gerard Depardieu, Sylvia
Kristel, Michel Piccoli e.a.

00.00 Sexy folies.
00.35 Kunstkanal.
01.35-01.40 Betthupferl.

08.05 Mister Ed. Afl. Die andere Frau.
Amerikaanse komedieserie. 08.30 Fa-
milie Feuerstein. Afl. Der kleine Bamm-
Bamm.Amerikaanse tekenfilmserie.
08.55 Ihr Horoskop. Aansl. Program-
ma-overzicht. 09.00 Fantasy Island.
Afl. AllerAnfang ist schwer. Amerikaan-
se familieserie. 09.50 Teletip Tier.
10.00 SAT.I Sport. 10.30 Auf Videose-
hen. 10.55 So gesehen. Aansl. pro-
grammaoverzicht. 11.00 Der Schrage
Otto. Duitse komedie uit 1956 van
Geza von Cziffra, met Walter Giller,
Willy Fritsch, Grethe Weiser e.a. 12.40
Familie Feuerstein. Afl. So ein Affenzir-
kus. Amerikaanse tekenfilmserie.
13.05 Unsere kleine Farm. Afl. Eine
Glocke für Walnut Grove. Amerikaanse
avonturenserie. 13.50 Gewinn in SAT.I
14.00 Ihr Horoskop. Aansl. Program-
ma-overzicht. 14.05 Teletip Koehen.
14.15 Köpfchen, Köpfchen. 14.40
SAT.I Sport live. 17.20 Batman. Afl.
Die Zodiak-Verbrechen Teil l-111. Ameri-
kaanse pilotenfilm uit 1967 van Oscar
Rudolph, met Adam West, Burt Ward,
Alan Napier, Neil Hamilton e.a. 18.40
Gewinn in SAT.I 18.45 SAT.I Bliek.
Aansl. programmaoverzicht. 19.00 Die
Schone und das Biest. Afl. Verschenkte
Begabung. Amerikaanse serie van Vic-
tor Lobl, met Linda Hamilton, Ron Perl-
man e.a. 20.00 SAT.I Wetter. 20.10
Das Donkosakenlied. Duitse musical
uit 1956 van Geza von Cziffra. Na de
dood van zijn moeder, woont de negen-
jarige Peter bij de beroemde concert-
violist Professor Hartmann en zijn
dochter Helga. Peter lijdt aan een ern-
stige hartziekte, maar zijn grootste
wens is eens met het Russische Don-
kozakenkoor mee te zingen. Zijn arts
verbiedt hem zelfs ook maar naar mu-
ziek te luisteren. 21.55 SAT.I SPORT.
22.05 Auf der Flucht. Amerikaanse mis-
daadserie van Don Medfort, met David
Jansen, Diana Hyland, Edward Binns,
Clint Howard e.a. 22.55 SAT.I Bliek.
23.05 Todesschüsse am Broadway.

magazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
12.30 Tele-Akademie. Prof. Dr. Pierre

Berteaux.
13.15 «Die Umwege des schonen
Karl. Duitse speelfilm uit 1937 van
Carl Froelich. Karl Kramer is kelner in
een hotel aan de kust en verloofd met
de dochtervan de eigenaar.

14.55 Musik in West 3. Het Waseda
Symphony Orchestra van Tokyo.

16.00 Bangladesh - Land der Ben-
gaian. 4-delige documentaire serie
over Bangladesh. Afl. 4: Mit einer
Tasse Tee.

16.45 Kaufen, kocheh, essen è la
saison. Culinair programma, (herh.).

17.00 Hollymünd.
18.00-00.00 Der Burger hat ent-

schieden. Programma over de ge-
meenteraadsverkiezingen in NRW,
met uitslagen en analyses. Aansl.:
Achtergrondinformatie en actuele
verslagen. Aansl.: Nieuws en sport.
Aansl.: Ich stelle mich: Thomas Frei-
tag. Aansl.: Düsseldorfer Runde.

Serie oude weekjournaals.
13.30 Benjamin Blümchen. Teken-

film.
14.15 (OO)Juliana. Duits/Peruaanse

serie. Afl. 1. Juliana is een meisje, dat
in de sloppenwijken van Lima woont.
Zij verdient wat geld door op het kerk-
hof de graven te onderhouden.

14.45 Ein Mönch und seine Bienen.
Engelse documentaireover een mon-
nik, die op zoek is naar de perfecte
bij.

15.15 ■Ein Gespenst auf Freiers-
füssen. Amerikaanse speelfilm uit
1947 van Joseph L. Mankiewicz. De
weduwe Lucy Muir betrekt een huis
aan de kust. Plotseling verschijnt
daar de geest van de overleden vori-
ge bewoner, Captain Gregg.

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 Toespraak van de Bondspre-

sident.
19.35 Die Knoff-hoff-Show. Amuse-

mentsprogramma.
20.20 Heute. Met uitslagen gemeente-

raadsverkiezingen.
20.25 (TT)Der Fischer vom Heiligen-see. Duitse speelfilm uit 1955 van

Hans H. König. Sabine, dochter van
barones von Velden, kan het goed
vinden met de door haar moeder aan-
gestelde rentmeester.

21.50 Heute. Met uitslagen gemeente-
raadsverkiezingen. Aansl.: Sport am
Sonntag.

22.05 China, China. Historisch maga-
zine.

23.05 ""Faszination Musik. Die
grossen Instrumentalisten.

23.55 Brief aus der Provinz. Gericht

" aan Peter Joseph Lenné.
00.00-00.05 Heute

België/TV 2
14.15-16.45 Autosport. Grand Prix

van Spanje voor F-1 wagens vanuit
Jerez, rechtstreekse reportage.

" Marleen Gordts presen-
teert het foto-, film-, dia-, en
videomagazine 'Camera.
(Belgiè/TV 1-18.15 uur.)

Radio 2

8.00 Nws. 8.02 Aspekten van de
kamermuziek: Holland Festival
Oude Muziek 1989, muziek voor
piano, viool en cello. 9.00 Musica
Religiosa et Profana. 9.55 Progr.-
overz. 10.00 Eucharistieviering.
11.00 Für Elise. 13.00 Nws. 13.02
Opera Matinee: Maria Callas op
CD. 14.00 Onder de groene linde.
14.15 Concert op de zondagmid-
dag: Concertgebouw Orkest met
hoorn (In de pauze: Praten over
muziek). 16.00 De Nederlanden.
16.30 Diskötabel. 18.00 Nws.
18.02 Muziek uit duizenden. 19.00
Continu muziek. 20.00 Nws. 20.02
Specialiteiten a la carte. 22.00 Ka-
merconcert: Muziek voor viool, alt-
viool en piano. 23.00-24.00 Finale.

Radio 414.15 Autosport. Grand Prix Formule
1-wagens vanuit Jerez/Spanje. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.05 John
Wayne-cyclus. Les hommes de la mer.
Amerikaanse speelfilm uit 1940 van
John Ford. De Antillen 1941: Een lers
vrachtschip stuurt op Amerika aan om
een lading munitie voor Engeland aan
boord te nemen. Maar dan zet er een
storm op. 21.50 Week-end sportif,
Sportprogramma gepresenteerd door
Mare Jeuniau. 22.45-23.35 Top 21.
(herh.).

Something sepcial; 22.02 Live!
23.02 Op slag van maandag.

14.00Radio Romantica. 16.55 Me-
dedelingen en schippersberichten.
17.00 Kerkdienst. 17.58 Wilde
Ganzen. 18.00 Nws. 18.10 Men-
sen. 18.25 Liturgie en kerkmuziek.
18.40 De onbekende Islam. 19.00
Programma voor buitenlandse
werknemers. 19.20 Suara Maluku.
19.55 Tambu. 20.30 Zorg en Hoop.
21.20-22.10 Medelanders Neder-
landers.

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ver-
anstaltungskalender. 8.05 Fröhli-
cher Auftakt. 8.30 Glaube und Kir-
che. 9.05 Mundartsendung. 10.00
Volkslieder. 11.05 Schlagersouve-
nirs. 12.35 Rückblick. 14.05 Die
deutsche Schlagerparade. 16.05
DOMINO - die Spielshow des BRF.
17.05 Sportmagazin. 18.40 Senio-
renfunk. 19.00-21.00 Wunschkon-
zert. 21.05 Sportresultate von Wo-
chenende und Sendeschluss.

België Télé 21

leder heel uur nieuws. 7.02KRO's
ontbijtshow. 7.53 Ter overweging.
8.05 Groot nieuws. 9.00 De ver-
beelding. 9.30 Actualiteiten. 10.02
Wegwezen. 11.02 Ophef en vertier
13.08 Hier en Nu. 14.02 Langs de
lijn, sport en muziek. 18.02 Meer
over minder op zondag. 19.03 Ar-
chie. 20.02 Rock-jazz op zondag.
21.02 Showtime. 21.30De Melford-
moorden. 22.02 Jazzspectrum.
23.05 Met het oog op morgen. 0.02
TROS Nachtwacht; 6.02-7.00 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der.

Radio 1scherming in Venetië bij haar tante
Merthe. 22.55 Spécial Japon. L'odeur
du bois, documentaire over Japan,
(herh.). 23.30 Weerbericht en Laatste
nieuws. 00.05-00.10 Musique balade.

4.00 Musik Non-Stop. 7.00 Heimat-
melodie. 9.00 Sonntagsfrühstück.
11.00 Rückblick - Oldies. 12.15
Musikparade. 14.00 Wunsch Dir
was. 17.00 Sportshop. 18.00Nach-
gefragt. 19.00Volkstümliche Hitpa-
rade. 21.00 Country-Coach. 22.00
Neunzehn - Vierundzwanzig. Musik
Non-Stop. 0.00-1.00 Traumtanzer.

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

TV5

leder heel uur nieuws. 8.02 Vroege
Vogels. 10.02 Tony van Verre ont-
moet Paul Haenen (1). 10.30 Mu-
ziekmozalek. 12.02 AVRO Muziek-
theater. 13.02 AVRO's radiojour-
naal. 14.02 't Is te Hoopen. 16.02
Hollands welvaren. 17.30Kom 'ns
langs. 19.02 Dat zoeken we op.
20.03 Showtime. 21.03-7.00 Zie ra-
dio. 1VBelgië/RTBF
Radio 3

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 Heimatmelo-
die. 14.05Was darf es sein? 17.00'
Chöre der Völker. 18.05 Schellack-
Schatzchen. 19.00 Erinnerung.
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30
Nachtexpress.

WDR 4

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 Hittentit.
14.00 Fiestag. 17.00 Nieuws. 17.05
Sportkaffee met nationale en pro-
vinciale 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).

6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Actualiteiten. 9.55
Waterstanden. 10.00 De zeven
brieven. 10.10 Kerkdienst. 10.58
Wilde Ganzen. 11.00 De andere
wereld van zondagmorgen. 12.00
Nieuws. 12.05 Het zwarte gat.

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. 15.02KRO's
Hitweek. 16.02 KRO's Zalige Lief-
deslijn. 18.02 Tijd voor toen. 19.02
Pop-eye. 20.02 Studio 3 met om
20.00 De stand van zaken; 21.03

daadserie naar de boeken van Agatha
Christie. Afl. 1. 16.55 Génération pub.
Engelse serie. Afl. 1:La vie de couple
(pilotfilm). De kleine Jane van 9 maan-
den is het middelpunt van de belang-
stelling van haar ouders Michael en
Hope. 17.50 Nouba nouba met teken-
films. 18.20 Variétés è la une. 18.30 Le
week-end sportif. Sportmagazine.
19.20 Voorbeschouwingen Top 5.
19.30 Journaal en Weerbericht. 20.05
Cinéma a la une. (herh.). 20.10 Coeur
et piqué. Amusementsprogramma.
21.25 Vénise en hiver. 2-delige Franse
tv-film van Jacques Donoil-Valcroze.
Deel. 1. Helene Morel ontvlucht haar
bezitterige minaar André en zoekt be-

-10.30 Terre et soleil. Agrarisch nieuws.
10.30 Ref lets du liberalisme. Politieke
uitzending, (herh.). 11.00 H. Mis vanuit
Gentinnes. 12.00 Faire le point 13.00
Journaal. 13.20 Actualités a la une.
13.30 Dimanche musique. Unicefcon-
cert vanuit Brussel. 15.05 Cirque.
11ème Festival Mondial du Cirque de
demain, circusprogramma. 15.45 Ciné-
ma a la une. 15.55 Miss Marple. Un
meurtre sera commis, Engelse mis-

ria A?vide- Belgische tekenfilmse-
°9 20 p 8-
-09,3 S JrUropese volksverhalen.
10.00 k Pre99els. Kinderserie.
HoofritKokant- Culinair magazine.

Mo.4c ,thema: Schaaldieren. '11.00 ntermezzo.
? om- 2«vende dag. Praatcafé met

11^5 £e week in beeld.
9en ,^°"frontatie. Debat met vra-

-IJ.Oo 2 * Publiek,
sturjjo Ven op zeven- Napraten met

9asten over de afgelopen
12.4ek1300-iaPortoverzicht-
Elisaiw!5 Sunday Proms. Koningin

15.00 tr thwedstrijd voor viool 1989.
film ~'r°"we Jan. Westduitse jeugd-

-16.30 £ Slavo Luther.
van rtifratlouter Folk '89. Verslag

1?.30 D olkfestlvaL °ccl 2.
Amerik 6 Cost,y Show. 25-delige
Monsto se comedyserie. Afl. 13:
vin winrman Huxtable. Sondra en El-
noq 6yPe" op weg naar het theater

17-5S Mi bi de Huxtables binnen.
r«! UWs-

lB,°5 Dr tak" Animatieserie. Afl. 34.
ri 6 ra aimolen. 4-delige kinderse-

*■''* Ca^dia- film a" Magazine voor foto-,
]8.45' ,Jm- en video-amateurs.

"*5 MeHrtWeekend- Deel I-
°Ver>i^isledel'n9er> en programma-

-2,. 'cr>t.

Duitse politiefilm uit 1968 van Harald
Reinl, met George Nader, Heinz Weiss,
Heidy Bohlen e.a. Bij een roofoverval in
New Vork verdwijnen goudstaven met
een waarde van 5 miljoen dollar. Waar
het goud verstopt is, weet alleen John-
ny Peters, die als contactpersoon bij de
FBI, ingesluisd werd bij de Costello-
bende. Na de overval wordt hij echter
door Costello vermoord. 00.30-00.40
Programma-overzicht.

SSVC

RTL Plus

Nederland 3

SAT1

Duitsland 2

België/TV 1

Radio 5

*Bob Hoskins in de le afle-
'l*ring van 'Pennies from"eauen > (Nederland 2 -
fu'56 uur.)

-merm^mmsmjmrnmrmwmw*-i47

09.30 Telekolleg aktuell. Voorlichting
over de cursussen.

10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde. Les. 4.

10.30 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs-
economie. Les 4.

11.00 Sehen statt Horen. Weekjour-
naal voor doven en slechthorenden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
12.30 Tele-Akademie.Prof. Dr. Pierre

Bertaux spreekt over de literaire wis-
selwerking tussen Frankrijk en Duits-
land in de 18e en 19e eeuw.

14.35 Programma-overzicht.
14.50 Der Gipfel. Russische speelfilm

uit 1977 van Merab Kokotschaschwili
16.15 Igel, Leben mit Tieren.
17.15 Medikamente - Aus derRetorte

oder aus der Natur. Afl. 2: Medika-
mente - 4000 Jahre jung.

17.30 ln. Informatief programma.
18.00 Touristik-Tip. Toeristische in-

formatie.
18.15 Clip-Klapp. Muziek- en amuse-

mentsprogramma met Britta.
19.00 Abendschau Bliek ms Land

am Sonntag.
19.30 Stimmt's, die Wolfgang Lip-

pert-Show. Aansl.: Europabrücke.
20.15 Baden-Badener Disput. Ge-

sprekken over cultuur.
21.45 Südwest aktuell. Neues urn

Neun.
21.50 Flutlicht. Sportprogramma met

reportages en studiogasten.
22.45 Prominenz im Renitenz. Gast-

heer: Achim Krausz.
00.00-00.05 Laatste nieuws.

12.00 Emission de Bernard Rapp.
13.00 Journal télévisé. 13.15 Aventu-
res et Sports. 14.30 Des Trams, Pas
Comme Les Autres. 16.00 Brèves.
16.05 Musique. 17.00 L'école Des
Fans. 18.00 Trente millions d'amis.
18.30 Flash Varicelle. 19.00 L'Alsace.
19.30 Brèves et météo Européenne.
19.40 Marie, Marie. 20.30 Champs-Ely-
sées. 22.00 Journal Télévisé et Météo
Européenne. 22.30 Sept sur Sept.
23.30 Viva. 00.15-00.45 Jazz'in.



'Capitool' over
commerciële tv

HEERLEN - Het NOS-disc
sieprogramma Het Capitool I
steedt zondag (Nederland
12.00 uur) aandacht aan de o
wikkelingen op het gebied \
de commerciële omroepen. G
ten in het programma zijn M. v
Dam, voorzitter van de VARA,
Wolzak, directeur van de TR(
en A. Geurtsen, voorzitter \
het Commissariaat voor de I
dia. De discussie staat onder
ding van Fred Verbakei.

'Het strijdlustige komt nu peis goed los, nogal laat misschien...'

Seth Gaaikema prikt
ODnieuw in Dolitiek

# Seth Gaaikema:
„Snelheid is de
charme van mijn
optreden. Je moet
ruiken waarom een
nummer geschreven
is". Limburgers met 'Ma petite Michèle

'Peanuts' zondag
op AVRO-radio]

Van onze showpagina-redactie
KERKRADE - Nog even muzikaal nagenieten van dezomer met "H
Peanuts'. De nieuwste Nederlandstalige single van dezeLimburfj
formatie heeft een Franse titel: 'Ma pétite Michèle'. Liefde, een j
mers zonnetje en een vakantieromance worden bezongen in dit nul
mer dat zondagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur bij de AVRO op I
dio 2 wordt voorgesteld in 'Hollands Welvaren'. The Peanuts zijn d
te horen in de eerste aflevering van dit nieuweradioprogramma n
Krijn Torringa tijdens de rechtstreekse uitzending vanuit de Rott
damse Club Tropical. Wat dichter bij huis treden de Limburgers
deze zaterdagavond op in Mechelen in 'A gen pomp'

'Ma petite Michèle' - de tweede Nederlandstalige singlevan The F.
nuts - werd geschreven door het duo Jo Smeets en Arno Drescl \
Tekst en produktie zijn van Fred Limpens. De plaat volgt na 'Ti
Linda', een muzikale aubade aan Linda de Mol.

Van The Peanuts werden tot op heden tien singles, twee langspi
platen, muziekcassettes en diverse eigen nummers van de groep-verzamel-elpees (MC en CD) uitgebracht. In 1990bestaat deLimbi i
se formatie tien jaar.Behalve in ons landen in België is men muzili'
ook zeer aktief Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, West-Duitsland I
Italië.

De nieuwe liefde
van Johnny...

Van onze showpagina-redactie

AMSTERDAM - Flitslampjes suggereren glamour in de
broeihitte van een septemberzomeravond in het koninklij-
ke Carré te Amsterdam. De musical 'Cabaret' is afgelopen.
Vips en gedroomde vips spreken elkaar, men werpt zich in
de glazen en in de belangstelling. Een ontmoeting. Twee
excellente heren. De ene is excellentie Brinkman, nog
steeds minister. De ander al ruim vijfentwintig jaar cabare-
tier. Dialoog. Seth Gaaikema: „Meneer Brinkman, u zit er
in. Voor de eerste keer heb ik een heel nummer aan u ge-
wijd". Brinkman met een blik naar zijn echtgenote: „Dat is
interessant. We moeten uw programma gauw komen zien".

Seth Gaaikema; enkele dagen
nadien: „Over de kwestie van de
eicel doe ik een tekst. Het is een
heel fel nummer geworden. Het
gaat over Brinkman, maar vooral
over de bemoeizucht van de poli-
tiek met zoiets persoonlijks als
kunstmatige bevruchting. Moet
een man dat uitmaken voor een
vrouw?"

En dan: „Ik vraag me weleens af:
wordt de tijd kleuriger, of zie ik
het op mijn vijftigste opeens alle-
maal beter? Er zijn zo ontzettend
veel onderwerpen waarover ik
een mening heb. Dat niet alleen
omdat het kabinet is gevallen, of
omdat het oostblok sterk in de
belangstelling staat. De cabare-
tier in mij is ontwaakt. Ik ben ze-
ker niet milder of relativerender
geworden. Ik heb de behoefte
ballonnen door te prikken. Het
strijdlustige komt boven. Er
komt meer los. Nogal laat, mis-
schien... Ik vind het heerlijk om
Janmaat in mijn conférence te la-
ten zeggen: 'En alle Surinamers
moeten terug naar Turkije!'

Virtuoos

" Jaren en jaren stond
Seth Gaaikema niet echt
bekend als cabaretier.
Meer bekend als virtuoos
woord- en taalkunste-
naar. Wat is er gebeurd?

Gaaikema: „Een hele tijd heb ik
me afgevraagd of mijn mening
wel belangrijk was. Ik ben vrij
uitgesproken in mijn denkbeel-
den en ik houd ervan in de con-
frontatie zaken zwart-witter voor
te stellen. Het is verfrissend een
standpunt te horen, ook als je het
er niet mee eens bent. Door de
over-informatiebrij zijn we bijna
verlamd. Met controversionele,
uitdagende uitspraken breek ik
door de brij heen. Ik moet er bij
zeggen dat er zich in de show iets
wonderlijks afspeelt: met drie
songs en drie gedichten is de
sfeer gedurende twaalf minuten
volledig verstild. Omdat ik weet
dat die twaalf minuten verstil-
ling komen, durf ik op andere
momenten scherper, sarcasti-
scher en harder te zijn. Die fel-
heid kan, omdat die omarming
van het publiek komt. Deze twee
kanten wil ik laten zien. Ik breek
niet af om af te breken, maar om-
dat het bevrijdend werkt. De
waarheid kun je zeggen als je
weet dat er vriendschap is. Die
vriendschap en mijn liefde raak
ik kwijt aan het publiek in mijn
liedjes. Geestelijk gesproken kan
ik zaken doen".

" De politieke situatie is
eten en drinken voor je...?

Grote woede

" Hoe zit de show globaal
in elkaar?

Seth Gaaikema: „Als ik op kom
weet ik niet wat ik als eerste zin
ga zeggen. Soms open ik poli-
tiek, soms algemeen, naar gelang
ik me voel. De grote woede zit
vóór de pauze, soms komt de
kleine woede na de pauze. Dat is
niet vastgelegd, omdat ik in mijn
soort werk een schetser ben en
geen 'observer'. Snelheid is de
charme van mijn optreden. Je
moet ruiken waarom een num-
mer geschreven is, waarom ik 't
doe en waarom ik boos ben of
voor iets pleit. Als ik dat gevoel
niet heb, neem ik de tijd om er
weer bij terecht te komen. Glad-
heid en routine zijn de grootste
vijanden. Humor gebruik ik niet
om 10l te trappen, maar om ver-
slag te doen van een stuk leven.
Elke woordspeling die niet func-
tioneel is gaat er uit".

Wim Kan
" Speelt het wegvallen
van Wim Kan een rol in
jouwontwikkeling?

Seth Gaaikema: „Het zou kun-
nen. Dat is moeilijk te beoorde-
len. Welke rol speel je in het gro-
te spel? Dat weet je niet van je-
zelf. Politiek cabaret wordt nu
door mij bedreven, maar het is
niet zo dat er een stoel vrij kwam
en dat ik die overgenomen heb.
Zo voel ik het niet. Als 't zo is, is
het een groeiproces waarvan ik
me niet bewust ben".
Twintig jaar is het geleden dat
Gaaikema voor 't eerst in het
Concertgebouw stond met zijn
Oudejaarsconference. De tijd
van dominee Buskes en woelin-
gen met hippies en agentenop de
Dam. Handig verenigde hij de
Politiekapel en de groep van de
musical 'Hair' in de finale. Op 30
december is Seth opnieuw in het
Concertgebouw en live op de te-
levisieom te vertellen dat we nog
één dag hebben om alles goed te
maken voordat we aan 1990 be-
ginnen. Daarna pakt hij een paar
maanden rust, reist naar New
Vork en schrijft een nieuw pro-
gramma. De opdracht maakt
hem niet onrustig. In januari '86
analyseerde Maurice de Hond
een landelijk stemmingsbeeld
als het 'Gaaikema-effect.' In de
kwestie-Van Aardenne maakte
Seth het voor de tweede keer
mee dat de cabaretier invloed
scheen te hebben op de politiek.
Zijn ambitie? „Voor de grandio-
ze Lia Dorana, devrouw voor wie
ik het meeste geschreven heb, de
musical 'Hello Dolly' te mogen
herhalen".

In Florida ging Johnny Hoes al
eens eerder 'neuzen' omdat hij
daar zijn verdere levensdagen
wil doorbrengen. Hij kocht er
een aardige en luxueuze bunga-
low. Maar de band met Neder-
land blijft, omdat hij in Limburg
nog steeds diverse zaken moet
regelen. Pendelen dus tussen de
States en ons land of moeten we
zeggen de Belgische kust? Want
in Knokke, in zijn zomerapparte-
ment wil de zanger, schrijver,
componist en platenboss ook
nog wel eens graag menige zon-
nige dag doorbrengen.
Medio oktober gaan Johnny en
Rena (hij leerde haar kennen tij-
dens een partijtje bridgen in
Weert) terug naar Florida. In res-
taurant 'Feng Kuan' aan de
Boschstraat in Maastricht 'smik-
kelde' het paar nog even 'Euro-
pees. Nou ja, zeg maar 'Azia-
tisch.

Stukje Andes
in Brunssum

Van onze rtv-redactie
'Plat Eweg' over 75 jaar Roda

BRUNSSUM - De Peruaanse
formatie Luz VFeugo speelt van-
daag zaterdag tussen 11 en 15 uur
op verschillende lokaties in het
winkelcentrum van Brunssum.
De groep beschikt over een bij-
zonder uitgebreid repertoire en
bestaat uit vijf leden, die allen
muziek studeren. Luz V Feugo
onderneemt vele studiereizen
om de oorspronkelijke 'roots'
van de Andesmuziek op te spo-
ren. Binnenkort verschijnt hun
derde elpee. Het bezoek aan
Brunssum werd georganiseerd
door de overkoepelende onder-
nemersvereniging 'Brunssum
Promotion' en de gemeente.

KERKRADE - In 'Plat Eweg', het dialectprogramma van Om
Limburg, wordt op deze zaterdagochtend van 9.04 tot 10.00 uur
dacht besteed aan de 75-jarige geschiedenisvan deKerkraadse
balvereniging Roda JC. Tevens wordt een vooruitblik gegeven o
Roda-reünie die op zondag 8 oktober plaatsvindt. Alf Poell ei
Bonten praten hierover in zaal Goebbels te Kerkrade met Hein "\
men, Lei Buck, Jung Schlangen, Jacq Geeradts, Caspar Sof
Hens van de Weijer, Jos Jongen en Roda-voorzitter Serve Kuye

films
door gemma wildenberg

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 en Royal Microßoyal
Echt.
Partners-tegen-wil-en-dank Mur-
taugh en Riggs zijn op jacht naar
een gigantische drugssmokkel,
maar moeten ondertussen een
man beschermen die drugsgeld
gewitheeft. Samen lossen ze een
'Zuid-Afrika connection' op.
ROADHOUSE
Regie: Rowdy Herrington. Met:
Patrick Swayze, Kelly Lynch,
Ben Gazarra e.a. In: H5Heerlen,
Cinema-Palace Maastricht en
Forum 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 Daniël. Met: James
Belushi, Jerry Lee e.a. In:H5
Heerlen.
Cynische politiethriller met Be-
lushi als wilde inspecteur van de
narcoticabrigade diedank zij zijn
partner Jerry Lee (een duitse
herder) een grote drugshande-
laar achter tralies krijgt.

THE ADVENTURES OF THE
BARON MÜNCHHAUSEN

Regie: Terry GiHiam. Metj
Neville, Sarah Polly e.i
Mabi Maastricht.
De sterke verhalen van de
van Münchhausen zijn fai
rijk, avontuurlijk en vemu
scène gezet door ex-Mon«
tonlid Terry Gilliam.

BAGDAD CAFÉ
Regie: Perey Adlon. Met
rianne Sagebrecht, CC Po
e.a. In: Lumière Maastricl"
Stevige oer-duitse vrouw
na ruzie met haar man ver^
een truckerstop annex m<>
de woestijn. Kordaat beg'
het stoffige zaakje op te 1
en maakt er met de eigenall
bruisend showtheatervan«!

KINDERFILMS:

PLATVOET EN ZIJNVER
JES
Regie: Don Bluth. In: H5.
len, Cinema-Palace Maas*
Tekenfilm over dinosai"
die op zoek zijn naar de
grazige weiden. Valt eenj
tegen van de makers vaj
avontuur met een staartje')
LUCKY LUKE IE DE EN
DE VAN DE DALTONS
Regie: Goscinny en Mor(
kenfllm. In: KinderfM
Zoem Maastricht.
De Daltons zijn weer een
gevangenis, waar ze te»
krijgen dat ze de enige
naam zijn van hunoom H'
krijgen het geld van de
onder één voorwaarde....

Seth Gaaikema: „Ja, daar ben ik
eerlijk in. Het is een schaakspel
met de macht, het stripverhaal
van politiek Den Haag waarin ik
Voorhoeve als de risé inkleur. De
WD krijgt straf voor liberaal be-
leid en Lubbers gaat er mee strij-
ken. Mijn punt is echter altijd:
wat voor soort man of vrouw is
het. In de overtrokken situatie
van de actualiteit interesseert me
depsyche. De cabaretier kan een
ondoorzichtige situatie kantelen,
zodat je opeens verschrikkelijk
moet lachen".

" Je volgt de gebeurtenis-
sen van uur tot uur? ■

Gaaikema: „Ik lees alle kranten
en zie op video alle actualiteiten-
programma's. Elke dag veran-
dert de situatie. Ikzelf ook. Stem-
mingen geven mijn karakter
weer. Ze zien me kwaad, vrolijk,
sarcastisch, smekend en melan-
choliek. Dat is het aardige van
een personality show. Ër zijn
boze kanten in me en hele gevoe-
lige, bange, overmoedige. Wat
ook sterker wordt: ik durf in
mijn hemd te gaan staan. Het
duurt heel erg lang voor je dat
bereikt. Om het goed te doen
moet je alles in je leven één keer
fout hebben gedaan. Steeds
meer zie ik het belang in van de
emotie van 't lachen. Dat houdt
ook in dat ik elke avond anders
het toneel op ga. De volgorde van
het programma is zes keer gewij-
zigd. Het is volslagen nieuw.
Door de troonrede is iets anders
gesneuveld".

INDIANA JONES AND THE
LAST CRUSADE
Regie: Steven Spielberg. Met:
Harrison Ford, Scan Connery,
Alison Doody e.a. In: Royal
Heerlen, Cinema-Palace Maas-
tricht, Roxy Geleen en Royal
Roermond.
Indiana Jones onderneemt met
zijn vader een zoektocht naar de
Heilige Graal. Omdat er aan de
Graal een belofte van eeuwig le-
ven verbonden is, zien de Nazi's
er ook wel wat in voor hun Dui-
zendjarige Rijk. Met veel vaart
en wilde achtervolgingen over-
treft Spielberg alles in dit genre.

BLUEBERRYHILL
Regie: Robbe de Hert. Met: Mi-
chael Paf, Babette van Veen e.a.
In: H5Heerlen.
Robin (Robbe) de Hert en zijn
klasgenoten komen onder druk
van de omstandigheden in op-
stand tegen de benauwde sfeer
en de reli-fascistoïde onderdruk-
king op school en thuis. Deze
autobiografische sfeertekening
van Vlaanderen in de jaren '50 is
met veel liefde gefilmd.

KICKBOXER
Regie: David Worth. Met: Jean-
Claude van Damme e.a. In:H5
Heerlen.
Kurt neemt in Thailand wraak
op de gemene duivel die zijn
broer, Amerikaans kickboks-
kampioen, levenslang invalide
sloeg. Ondermaats kickboksa-
vontuur waarin van Damme ge-
presenteerd wordt als de nieuwe
Schwarzenegger.

BIRD
Regie: Clint Eastwood. Met:
Forrest Whitaker. In: Sirkel Sit-
tard.
Biografische film over Charlie
'Bird' Parker, vermaard alt-saxo-
fonist die hele generaties saxofo-
nisten beïnvloed heeft. De
soundtrack is een technisch
hoogstandje.

ZWARTE REGEN
Regie: Shohei Imamura. Met:
Yoshika Tanaka, Kazuo Kita-
mura, Etsuko Ichihara e.a. In:
Lumière Maastricht.
Als op Hiroshima de eerste
atoombom valt, bevindt Yashu-
ko zich op een veerboot op weg
naar familie. Ze lijkt door toeval
van een wisse dood gered te ;zijn,
maar als de zwarte regen uit de
hemel op de veerboot neerdaalt
kunnen de opvarenden nog niet
vermoeden welke gevolgen dit
later voor hen zal krijgen.

LOOS
Regie: Theo van Gogh. Met:
Torn Janssen, Renee Fokker,
Marie Kooyman, Leen Jonge-
waard e.a. In: de Spiegel Heer-
len.
Een advocaat die gespecialiseerd
is in het verdedigen van ver-
krachters heeft er genoeg van
nog op te komen voor tuig. Maar
voor een nieuwe zaak wordt hij
met bedreigingen onder druk ge-
zet. Bovendien raakt hij in de
ban van een mysterieuze vrouw
die hem de schimmige wereld
van het sado-masochisme in-
trekt.

DANGEROUS LIAISONS
Regie: Stephen Fréars. Met:
Glenn Close, John Malkovich
e.a. In: Royaline Roermond.
Schitterende verfilming van de
schandaalroman van Choderlos
Laclos. Verveelde adel in het
Frankrijk van de achttiende
eeuw houdt zich ledig met het or-
ganiseren van overspel.

BEACHES
Regie Gary Marshal. Met: Bette
Midler, Barbara Hershey e.a. In:
Cinema-Palace Maastricht.
Twee vriendinnen ontwikkelen
zich in totaal verschillende rich-
tingen. Na dertig jaar heeft de
vriendschap nog niets aan waar-
de ingeboet.

THREE FUGITIVES
Regie: Francis Veber. Met: Nick
Nolte en Martin Short. In: Roya-
line Roermond. Tegenvallende
re-make van Vebers eigen Fran-
se film. Net-ontslagen bajesklant
wordt ten onrechte verdacht van
een" bankoverval en gijzelt een
toevallige bankbezoeker. Geza-
melijk moeten ze op de vlucht.
SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL
Regie: Arthur Hiller. Met: Gene
Wilder, Richard Pryor, Joan Se-

verenee e.a. In: Rivoli 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.

LOCK UP
Regie: John Flynn. Met: Silves-
ter Stallone, Donald Sutherland
e.a. In: Maxim Heerlen, Auto-
koino Schaesberg, Mabi Maas-
tricht, Studio Anders Geleen en
Royal-Microßoyal Echt
Sylvester Stallone neemt het in
zijn nieuwste film op tegen een
sadistische gevangenisdirecteur.
Afgezien van Stallone een aardi-
ge bajesthriller.

LICENSE TO KILL
Regie: John Glenn. Met: Timo-
thy Dalton, David Hedison,
Priscilla Barnes e.a. In: Mabi
Maastricht.
In alweer de zestiende James
Bond-film onderneemt 007 een
persoonlijke wraakactie tegen
een ordinaire drugsbaron. Die

" The Peanuts: muzikaal nagenieten van de zomer.

door harrie cremers
KNOKKE/MAASTRICHT
Johnny Hoes ('Ach was ik maar
bij moeder thuis gebleven') heeft
zijn nieuwe liefde gevonden. De
nu 72-jarige platenmiljonair gaat
zich met de uitWeert afkomstige

Rena Crooy (50) definitief in Flo-
rida vestigen. Ver van huis dus,
maar zowel Johnny als de Lim-
burgse Rena leerden elkaar wél
kennen in Weert. Niet zo vreemd,
want Johnny zwaaide daar jaren-
lang de scepter over zijn eigen
platenmaatschappij Telstar.

" Johnny Hoes en zijn nieuwe vriendin Rena in het Maas-
trichtse restaurant 'Feng Kuan' met als gastheer eigenaar
Michashi (rechts). (FOTO: Studiopress, Maastricht).
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