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Advies gunstig voor behoud Plateau Margraten:

'Geen eigen
industrie voor
cement nodig'

door egbert hanssen
i-N HAAG - De commissie Oppervlaktedelfstoffen van dein^rï V^n e Waterstaat is unaniem van mening dat Nederland
«et licht van de economische eenwording van Europa in '92iet per se een eigen cementindustrie er op na hoeft te houden,

j-?«itspraak van dit adviesorgaan van deregering heeft moge-
Jk consequenties voor het huidige beleid, dat thans nog uit-saat van het afgraven van het Plateau van Margraten.

Het argument van de regering om
de cementindustrie uit oogpuntvan
'civiele verdedigingsbelangen' te
handhaven, is volgens de commis-
sie niet steekhoudend meer vanwe-
ge de open marktsituatie die in
Europa al bestaat voor wat betref-
het grensoverschrijdend verkeer
van delfstoffen en de formalisering

daarvan in 1992.
De commissie laatditweten in haar
reaktie op de regeringsnota Ge-
grond Ontgronden, waarin het toe-
komstig beleidvoor de winning van
zand, klei, grind en kalksteen (mer-
gel) wordt uitgestippeld. De rege-
ring heeft in die nota laten weten
dat het Plateau van Margraten in de
toekomst mogelijk afgegraven moet
worden voor de winning van mer-
gel, de belangrijkste grondstof van
cement.
De regering vindt dat uit oogpunt
van ci'y.fcie verdediging een eigen
cementindustrie voor Nederland
van vitaal belang is. Om die reden
streeft men naar autarkie (om onaf-
hankelijk te zhn van invoer uit het
buitenland, red.) in de cementvoor-
ziening. De provincie Limburg
krrjgt daarmee de taak op haar
schouders om voor wat betreft kalk-
steenwinning voldoende zekerheid
te bieden voor een periode van 30 a
40 jaar.

" Zie verder pagina. 15

Het weer
JJORGEN MINDER KOUD
w" een matige zuidelijke
ko i

Wordt vandaag droge en
U_Ü ,ucnt aangevoerd. Deemperatuur komt dan ooklet boven de 6 graden. Maaret veel zon wordt het een"jachtige herfstdag. De mini-
rju»ntemperatuur ligt de ko-
ulede nacht rond het vries-
ov t% oor zondag wordt er

Verdag wat meer bewolking
*erwacht Ef staat dan een
j â«ge zuidwestelijke wind.

fi
e temperatuur loopt op naar8 tot 9 graden.

y^NDAAG:
£7op: 07.42 onder: 17.03"aan op: 03.03 onder: 15.28

07.44 onder: 17.02«aan op: 04.13 onder: 15.38

Luchthaven dreigt 100 banen te verliezen

XP: 'Beek' is een
gepasseerd station

Van onze verslaggeefster
AMSTERDAM - De kans dat ex-
presvervoerder XP International op
luchthaven Zuid-Limburg blyft isvrijwel nihil geworden, nu de aan-
leg van de Oost-westbaan is ver-
traagd. „De situatie op Beek is nuduidelijk. MaastrichtAirport is voor
ons zo langzamerhand een gepas-
seerd station geworden," stelt XP-directeur C. van Leeuwen. De ande-
re grote vrachtmaatschappy op deluchthaven, Emery, heeft geen plan-
nen om Maastricht in te ruilen vooreen andere luchthaven. De Noord-zuidbaan voldoet vooralsnog.

XP, gespecialiseerd in het transport
van kleine, lichte goederen, is de
grootste expresvervoerder op Maas-
tricht Airport. Het bedrijf, een volle-
dige dochter van de KLM, is de af-
gelopen jaren sterk gegroeid. Eme-

ry, dat gericht is op het zwaardere
vrachtvervoer, is echter met jaar-
lijks 22.000 van de 45.000 ton de
grootste vervoerder op de luchtha-
ven. Dit Amerikaanse bedrijf biedt
in Beek aan circa 90 mensen werk.

De DCB-vrachtvliegtuigen van
Emery kunnen door de korte
Noord-Zuid baan niet vol de lucht
in. Zolang de vliegtuigen op weg
naar de Verenigde Staten een tus-
senstop blijven maken in het Britse
Manchester is dat echter geen pro-
bleem, aldus directeur Drost van
Emery Nederland. Hij heeft geen
enkele indicatie dat er naar een an-
dere baan zou worden omgekeken
en denkt ook niet dat het die rich-
ting op zal gaan.

♦ Zie verder pagina 13
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Autolicht
overdag in
najaar 1990

verplicht
DEN HAAG - Minister Smit-Kroes
van Verkeer wil het voeren van ver-
lichting overdag door auto's in het
najaar van 1990 verplicht stellen. Zij
heeft voor deze vry lange termyn
van voorbereiding gekozen, om goe-
de technische oplossingen ter be-

schikking te hebben.
In antwoord op vragen vanuit de
Tweede Kamer zegt de minister dat
het niet gaat om het voeren van
groot licht, maar om dimlichten of
speciaal voor verlichting overdag
ontworpen attentielichten. Thans
wordt nagegaan hoe een en ander
kan worden ingevoerd. Eerst moe-
ten in de komende jaren de techni-
sche mogelijkheden worden onder-
zocht. Ook wil ze tot de invoeringin
1990 gemeentelijke- en regionale
campagnes opzetten om het publiek
voor te bereiden. Ook moet in die
periode de verplichtingvan verlich-
ting overdag maatschappelijk geac-
cepteerd worden.

Razende pitbull
houdt politie
uren bezig

DEN BOSCH - Een totrazemy
gedreven pitbull-terriër in een
auto met draaiende motor was
zelfs de politie van Den Bosch
gistermorgen teveel. De politie
riskeerde het niet het volledig
vernielde interieur van de auto
binnen te dringen en nam het
voertuig ronkend en wel op
sleeptouw.

De 22-jarige zoon van de auto-
bezitter kwam later om de auto
vragen. Hij zei tydens een rit
een 23-jarige Bosschenaar te
hebben ontmoet die hem hulp
vroeg bij het vangen van een
zwervende pitbull. Nadat het
tweetal erin slaagde het dier in
de auto te loodsen werd de 23-
-jarige man zo gebeten dat de
twee mannen auto en vonde-
ling in de steek heten. Nacht-
brakers omringden later de
auto en dreven het dier verder
tot razernij door tegen de wa-
gen te schoppen en slaan.

Een diensthondengeleider van
derijkspolitie en een dierenarts
waren uren bezig de woeste ter-
riër kalm te krijgen. Het dier
bleek 'drugsbestendig' en kon
pas gekalmeerd naar een asiel
worden afgevoerd na een zeer
zware verdoving.

Friese politie:
maand lang geen

bekeuringen

LEEUWARDEN
Rijks- en gemeentepoli-
tie in de provincie
Friesland gaan een
maand lang acties voe-
ren uit protest tegen het
bezuinigingsbeleid van
de overheid bij de poii-
tie. Van 14 november
tot 12 december deelt
de politie geen bekeu-
ringen uit voor lichte
overtredingen en maakt
ze geen processen-ver-
baal op bij aanrijdingen
met blikschade. Vol-
gens een woordvoerder
van het pas opgerichte
actiecomité gisteren
worden de publieks-
vriendelijke acties ge-

steund door 90 tot 95
procent van de Friese
agenten. In de actiepe-
riode worden geen
overuren gemaakt en
zullen de normale regi-
stratiesets diebij aanrij-
dingen worden opge-
maakt voor het CBS

niet worden afgegeven.

Circa veertig politie-
mensen uit Heerhugo-
waard hebben gisteren
tydens de ochtendspits
een twee uur durende
verkeerscontrole ge-
houden op de Wester-

weg, een doorgaande
route langs Heerhugo-
waard, waardoor een
file van ruim zeven kilo-
meter ontstong. Vol-
gens korpschef mr J.
Spruit gold de actie als
protest tegen het kabi-
netsbeleid inzake de po-
litie. In Groningen heb-
ben gistermiddag hon-
derd agenten van de ge-
meentepolitie actie ge-
voerd by de opening
van het nieuwe casino.
De agenten ontvingen
staatssecretaris A.J.
Evenhuis (Economi-
sche Zaken), die de offi-
ciële opening verricht-
te, met een fluitconcert.

(ADVERTENTIE)

OPEN DAG
ZONDAG 6NOV. 1988 VAN 11.00-15.00UUR

PEDAGOGISCHE
HOGESCHOOL
MIDDEN-LIMBURG
KATH. lerarenopleiding
BASISONDERWIJSROERMOND
Burg. Geuljanslaan 16 6041 NBRoermond

(ADVERTENTIE)

I PC-CÜRSUS I
Zie de advertentie ctfftfaftin deze krant. %_HxS_v^'

Stralend koud weer en
een strakblauwe lucht.
Alleen hier en daar ver-
stoord door uitstoot van
de industrie, zoals hier
bij DSM. Zware wolken
hangen boven defuturis-
tische gebouwen en
schoorstenen van deze
chemie-gigant. Een en
ander leverde gisteren dit
fraai beeld op.

Foto: PETER DEJONG.

Concertgebouworkest
koninklijk

(ADVERTENTIE)

DE LIMBURGSEilPERSONEELS jfGIDS
Vandaag op de pagina's
20-24-26-28-30-31

. (ADVERTENTIE)

1 _ 1 WEEKEND- I

Mj^ STUNT
HERENPARKA'SW met en zonder capuchon

l AQ 50vanaf TJjVU j jm

de duurste I Iw■",—

HENDRIKS JSikTEXTIEL__^A||
GKWVNT_S<^ GROOT INKWAUTinEHIJVG€PRUZEN! ] ff

Heerlen, Schelsberg 88, 045-721124
Sittard. Brugstraat 1, 04490-15656

Zoekt u een 2- of 11 BHJSTOL lpf[f
3-ka mftr huurwo nina _.E,E„RLEN: Ho°i>twee 2-4 - kerkrade: Nuiianoi. $_.>". 102 ÊÊÊ MWmWÈ<__» I\a lIICI IIUUIWUIimy MEERSSEN: Kuiten.tr.at 75 - SITTARD: winkelc. 'den Temp.l' . \

D~l .__-__-. - x _l- MODETOPPER nü HALVE PRIJS ïoDel VOOr ITieer inTOnTiatie «uèda'Wattern'lookenkallaar» met elastiek-
sluiting. Kleuren zwart, bruin en taupe. y-^ZJj-v

WI 1 Heerlerbaan 157, 6418 CC Heerlen CAI |__B^___,_. _*________{ ¥/
Voogt-Abma Tel. 045-424515, Fax: 045-425439

■ 1
(ADVERTENTIE)

Nog nooit waren on^st^lkkties
Een afgewogen beeld van de nieuwste
programma's v^n vele toonaangevende
merken vindt u hu in onze showrooms.

Interieurverzorging
rK-fIS CUrlinOS DV Valkenburgerweg 4s. Voerendaal, Tel. 045-751212
Geopend: di l/m vrij van 10.00- 18.00uur, maandags van 13 00 - 18.00uur, donderdags 10l 21.00 uur, zaterdags van 10.00 - 17.00uur.



Galerie Ruelle
toont 'eigen'
kunstenaars

OOL-HERTEN - Galerie Ruelle in
Ooi-Herten toont tot en met 11 de-
cember werk van een aantal kun-
stenaars, die permanent werk via
de galeriekunnen aanbieden. Deze
tentoonstelling, waarop galerie
Ruelle zich dus ook alskunsthandel
manifesteert, is van vrijdag tot en
met zondag te bezichtigen van
14.00 tot 17.00 uur.

Het getoonde werk bestrijkt het ge-
hele scala van kunstvoorwerpen:
keramische objecten, tekeningen,
gouaches, schilderijen, metaalcol-
lages, olieven'- en acryldoeken,
aquarellen en kleinplastieken. De
kunstenaars komen voornamelijk
uit Limburg: Arme Bameveld, Mar-
griet de Bruin, Jannel, Cor de ree,
Wijnand Thönissen en Dick van
Wijk. Verder is er werk te zien van
de Belg Humberto Wouters, de En-
gelse keramiste Rosemary An-
drews en van deSchot George De-
vlin.

Duo Timp en
Marks in

Gouvernement
MAASTRICHT - In het gouverne-
ment, Limburglaan 10 in Maas-
tricht, begint maandag de vierde
expositie in de reeks 'Ad Mosam'.
Er zal werk worden getoond van
Jacques Timp en Sjak Marks, dat
tot en met 16 decemberop werkda-
gen van 9.00 tot 17.00 uur te be-
zichtigen is.

De objecten en stoelen, die Sjak

Marks in Maastricht toont, getuigen
van een bedachtzame aanpak en
stralen rust uit. De abstracte lijn,
door Mondriaan ingezet, krijgt een
heel persoonlijke uitwerking. In de
schilderijen van Jacques Timp, alle
zonder titel, wordt het rigoreuze
met het broze verenigd. Ze zijn laag
over laag geschilderd, van wit naar
rood, naar groen, naar blauw.

" Sculptuur van Pierre Lumey,
te zien in galerie Michel.

Pierre Lumey
bij Michel

SITTARD - Galerie Michel in Sittard
toont momenteel werk van de in
Partij wonende en werkende beeld-
houwer Pierre Lumey. Tot en met
21 november zijn daar zijn sculptu-
ren te bewonderen. De openingstij-
den: woensdag tot en met zondag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Pierre Lumey zou men kunnen
rangschikken onder de eigentijdse
kunstenaars, die vervuld zijn van
traditie en experiment. Toch is hij
een erg intuïtievebeeldhouwer, die
de filosofie bij een kunstwerk een
wezenlijk onderdeel van dat kunst-
werk vindt. Daarom vraagt elk
beeld van hem om een nieuwe be-
schouwing: steeds is er een aspect
of kenmerk, dat om aandacht
vraagt. In zijn werk neemt het be-
grip 'magie' een centrale plaats in,
evenals het wezenlijk gebruik van
ruimte in en om het beeld.

Expositie
Paul Haimon

VALKENBURG - In het Letterkun-
dig Centrum, Kasteel Oost te Val-
kenburg, is momenteel een ten-
toonstelling te zien die de titel 'Vijf-
tig jaarbijdragen aan kunst en cul-
tuur door Paul Haimon' heeft mee-
gekregen. De expositie omvat boe-
ken, manuscripten, foto's, docu-
menten, schilderijen en de video-
film 'Paul Haimon, schilderende
poëet. Ze is geopend op woens-
dag, zaterdag en zondag van 14.00
tot 17.00 uur gedurende de maand
november. Op 5, 15 en 27 novem-
ber zal Paul Haimon vertellen over
zijn ontmoetingen met schrijversen
andere kunstenaars, telkens om
15.00 uur.

Nieuw

'Het nieuwe tekenen' is de titel van de
inleiding die hij zondag bij zijn presen-
tatie houdt. Het woord 'nieuw' is hier
van andere waarde dan in Raveels
kunstrichting 'De nieuwe visie. Het
nieuwe tekenen is het tekenen sinds
het verlaten van de academische re-
gels van het perspectief, uitgevonden
en geperfectioneerd in de renaissan-
ce.
Ondanks - of dankzij, wie zal het zeg-
gen - een zo theorretischebenadering,
zijn de Bontridders voorbeelden van
het nieuwe tekenen warmbloedig en
boeiend. Zij tonen een heel aestheti-
sche invulling van het vlak met geome-

trische vormen en met figuratieve ele-
menten, diehier en daar met Picasso's
iconografie verwantschap vertonen.
Elementen die -in de optiek van de
kunstenaar- 'in zichzelf een organi-
sche groeikracht bezitten, met verwij-
zingen naar schelpen, planten en ele-
menten uit andere culturen.
De opvallende dieptewerking diede te-
keningen hebben in hun platte vlak,
zodanig dat zij associatieswekken aan
hologrammen, wordt behalve door de
wetmatigheden van het nieuwe teke-
nen verkregen door de toepassing van
collagetechnieken en het gebruik van
papier van verschillende helderheid.
De tonen tussen zwart en wit worden
ookverkregen doorhetpenseel te hulp
te roepen en de ven" naast de teken-
stift.

De grote intensiteit die hun creatie uit-
straalt geeft ze een hoge belevings-
waarde. Waarmee hun bezitswaarde
tevens is bepaald: het zou nietverwon-

deren als elementen uit de reeks in
handen van liefhebbers overgaan, het-
geen dan aangenaam is voor de gale-
riehouder en de kunstenaar, maar jam-
mer voor de opmerkelijke samenhang
van de collectie van veertien num-
mers.
Gilbert de Bontridder (44) kwam in
1971 naar Nederland vanuit Sint Ge-
nesiusrode, na studie in Alsemberg en
Brussel. Hij was sterk betrokken bij de
activiteiten van het Kunstcentrum Lim-
burg en de redactie van het tijdschrift
het Bassin. Hij vervolgde zijn studies
tijdens kortere en langere verblijven
aan de academies van Düsseldorf.
Berlijn en Warschau. Hij werd in 1988
benoemd tot lid van de raad voor de
kunst.
Galerie Signe op woensdag tot en met
zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Tot 27
november.

Pieter Defesche

Limburgse Componisten
tevreden met GS-opdracht

HEERLEN - „Het is de eerste keer
dat in Limburg op deze manier een
opdracht wordt verstrekt. Het is een
poging om willekeuruit te sluiten en
wat dat betreft zijn we wel tevreden
met deze eerste stap". Dat zegt se-
cretaris John Slangen van deStich-
ting Limburgse Componisten over
de 12.500 gulden, die GS van Lim-
burg uit het Ontwikkelingsfonds be-
schikbaar hebben gesteld voor een
compositie-opdracht, die in samen-
werking met de stichting gestalte
krijgt.

De Stichting Limburgse Componis-
ten heeft inmiddels zon twintig in
Limburg wonende en werkende
toonkunstenaars aangeschreven
met het verzoek voorstellen te doen
met betrekking tot dezecompositie-
opdracht. Zij kunnen aangeven
welke compositie - welke doel-
groep, tijdsduur en bezetting - zij

willen maken. Een onafhankelijke
beoordelingscommissie, waarin
twee componisten en een dirigent
zitting hebben, zal de voorstellen
bekijken en uiterlijk 15 december
haar beslissing bekend maken.

John Slangen ziet deze compositie-
opdracht als een duidelijk voort-
vloeisel van de activiteiten van de
Limburgse componistenstichting,
die ongeveer een jaarbestaat. .De
gesprekken, die wij met de ambte-
naren van de provincie hebben ge-
voerd, zullen ongetwijfeld hebben
bijgedragen tot deze opdracht", al-
dus John Slangen. „Ik denk dat het
ook voor de provincie een testcase
is. Ik heb de indruk, dat de provincie
dit vaker wil doen als ditexperiment
succes heeft. In ieder geval is het
een geslaagdepoging om subsidie-
gelden voor iedereen zo bereikbaar
mogelijk te maken".

Of dit experiment zal slagen hangt
volgens John Slangen af van diver-
se factoren: het aantal mensen dat
reageert, het verloop van de proce-
dure, de kwaliteit van decompositie
en het welslagen van de première.
In ieder geval is deze compositie-
opdracht voor de Stichting Lim-
burgse Componisten een positieve
manierom in deopbouwfase, waar-
in men nog verkeert, in de publici-
teit te komen vindt Slangen. „We
willen uiteindelijk, dat er op het ge-
bied van de scheppende toonkunst
beleid wordt ontwikkeld door de
overheid. Vele officiële organen
weten niet hoe je dat moet doen en
dat is in vele gevallen niet eens zo
verwonderlijk. Componeren is nu
eenmaal een uiterst specialistische
bezigheid binnen het specialisme
kunst. Onze opvatting is dat datge-
ne wat de overheid doet moet aan-
sluiten aan datgene wat er leeft in
de componistenwereld."

kunst

Exposities
Expositie

over tango’s
MAASTRICHT - In het kader van
het tango-projekt, dat wordt geor-
ganiseerd door Studium Generale
van de Universiteit van Maastricht
wordt in de universiteitsbibliotheek
tot en met 2 decembereen tentoon-
stelling gehouden met werk van
Hermenegildo Sébat en Mario Pig-
nata Monti. Deze expositie is van
maandag tot en met vrijdag ge-
opend van 9.00 tot 21.00 uuren za-
terdag van 9.00 tot 13.00 uur.

De in 1933 in Montevideo geboren
HermenegildoSabét toont in Maas-
tricht tekeningen en gouaches met
portretten van musici, zangers en
poëten, die zich met de tango be-
zighouden. Zij getuigen van een in-
tense bewondering voor de karak-
ters van deze portretten.
De foto's van Mario Pignata Monti,
in 1951 in Buenos Aires geboren,
creëren een 'sociaal tangoklimaat.
De kleine café's van Buenos Aires,
het tangomuseum van Montevideo,
de straten van La Boca, het graf
van Carlos Gardel en de oude bal-
zalen waar de eerste tango's ont-
stonden zijn het arbeidsterrein van
deze fotograaf.

Galerie Signe: tekeningen
tussen
zwart
en wit

Galerie Signe zet de reeks tentoonstellingen in
haar nieuwe ruimte voort met een die haar naam
op specifieke wijze eer aan doet, indien die ten-
minste mag worden vertaald als Teken' of 'beeld-
code'. Gilbert de Bontridder toont er een reeks te-
keningen, die een boeiende en aantrekkelijke
tentoonstelling leveren, maar die tevens demon-
stratiemateriaal zijn voor zijn theorieën over de
werking van die beeldcode, over het functionne-
ren van de waarneming en over de betekenis
daarin van de visuele informatie waarvoor hij ge-
neigd is het woord 'totem' te gebruiken.
Gilbert de Bontridder is een succesvol beeldend kun-
stenaar, wiens fraai ingerichte Maastrichtse atelier
naast tekeningen een grote collectie schilderijen her-
bergt van progressieve vormgeving en tegelijk van bij-
na traditionele aesthetischekwaliteit.

Maar hij is intussen ook een theoreti-
cus, op zoek naar een nieuw normen-
stelsel voor de beoordeling van die
aesthetische kwaliteit. Hij schuwt daar-
bij de meest ingewikkelde formulerin-
gen niet. Hij gaf daarvan al blijk in een
interview, weergegeven in het tijd-
schrift 'Het Bassin' waarvan hijzelf tij-
dens het alom geprezen bestaan er-
van de eindredacteur was - en voorts
in publicaties in 'Kreatief', 'De Specta-
tor" en 'Artèfactum'.
Het persblad, dat ook op de grote ruit
van de galerie te lezen valt, zal intus-
sen de niet-ingewijde voorbijganger de
moeilijke materie niet veel duidelijker
maken met zinnen als: 'De tegenstel-
ling natuur-cultuur is ooktastbaar in de
begripsnuance tussen observatie en
waarneming.' En: 'Een kunstwerk is
voor mij een soort totem omdat het de
kloof tussen materialiteit en idee, tus-
sen natuur en cultuur overbrugt. Intus-
sen kan men zich niet aan de indruk
onttrekken dat bij de kunstenaar zelf

grote helderheid heerst over zijn doel-
stellingen, zijn onderzoek en de resul-
taten daarvan, waartoe behalve Picas-
so's pionierswerk ook Einsteins relati-
viteitstheorie geacht mag worden te
hebben bijgedragen.

CRYPTOGRAM

-k-e e - - e
ka mi zool
-mer e n - i
-prol eet
kien - - n ë
hol d i n g -
-es-neet
en-a k e I a

HORIZONTAAL
1. Vraagt uom stiltevoor de plaats waar de
regelmaat onderbroken is? 5. Als er anders
een tekortkoming van 500 tanden aan de
ploeg is, moet hij hem repareren. 9. Men
fluisterde, na bos en hei doorzocht te heb-
ben, dat er donors nodig waren. 12. Heb je
zin om de Europeaan naar een paus terug te
brengen, zodat hij zich kan uitrusten. 13.
Weefsel van zijde!! 15. De ondergang van
de titel in de grammatica. 17. Indien gij te
wild ermee omgaat, zal het wel gauw stuk
zijn. 19. Is Nederland in het kort dan van
zichzelf? 21. Kun je die lijst met een pen ka-
pot maken? 23. Het voedsel waarmee een
tegen de grond geslagen heilige weer. bij-
komt. 25. Zet in de rilling anders maar een
adreswijziging. 28. Hij riep braaf anders in
nogal pittig taaltje welk beroep hij uitoefen-
de. 30. Wie komt er terug om mest naar
Overijsel te brengen. 31. Spreekt een boom
van een kerel geen fijne taal? _

VERTICAAL
1. Krijgt men niet 'n beloning voor het te-'
rugvinden van het kleed? 2. Laag plantje e"'
knolgewas uitFinland zelf. 3. Ze zijn niet z".
jong meer om van de Engelse rivier, die i"
de proefwerken van hun kinderen voor
komt, de punten te beoordelen. 4. Wil ie
verdraaid snel, zo gauw mogelijk hier Ko-
men? 6. Geschenk met venijn. 7. Er gaa"
nogal wat essen in de oude vochtmaat. .
lemand uit de provincie moet de interest b'Jde dominee inleveren. 10. Houd die mas'
even vast, want hij maakt veel leven. 11 "'n
Europees riviertje in Limburg. 14. Geef w
rookgerei aan het bestuur als het goed in d«
olie is. 16. Vis uit 30.18. Ik heb heel 't lied
alleen gezongen. 19. Handelaar in metaal'
20. Maakt u in de fles een opening? 21. Al-
les wat ik in Duitsland heb, is van een heet
uit het oosten. 22. Kreeg de ploeg in de
staat geen bevestiging om te mogen spe-
len? 24. Waarmee heeft ie het grensdoW'
ment zwart geverfd? 26. Houd halt achter
de berg op Kreta, en reis dan naar Amerika-
-27. Ik zal eens kijken hoe groot ik van riet
begin af aan was. 29. Hoeveel liter heeft 'fonder water gehouden?

recepth. meijer

Bruine bonensoep
met rundvlees

Benodigdheden voor 4 personen: 1
stuk runderborst van 500-600 g, 2
middelgrote preien, 2 uien, Vz selde-
rijknol, 1 a 2 grote blikken of potten
bruine bonen, 2 laurierbladeren, 2 tl
zout, Vfc tl grofgemalenzwarte peper,.
2 el fijngehakte peterselie.

Maak de preien goed schoon en snijd
witte en lichtgroene gedeelte in smal-
le ringetjes. Snij de te groene delen in
grove stukken. Leg het vlees in pan
met IV2 1 kokend water, breng aan de
kook en schuim regelmatig af. Voeg
de te groene delen van de prei, laurier-
bladeren, zout en peper toe. Deksel op
de pan en laat in 2 uur zachtjes gaar
koken. Snipper uien en selderrjknol
en rasp grof. Neem het' vlees uit de
pan en zeef bouillon door neteldoek.
Prak de helft van de bruine bonen fijn

en voeg samen met preiringen, uien
en knolselderij toe aan bouillon. Laat
20 minuten zachtjes koken en roer
meerdere malen goed door. Snij het
vlees in blokjes en voeg het samen
met de rest van de bruine bonen en
hun vocht toe aan de bouillon. Breng
al roerende aan de kook, roer er even^
tueel nog de peterselie door en dien
onmiddellijk op.
TIP: Geef er gesneden boeren bruin-
brood en zet voor liefhebbers een
potje mosterd op tafel.
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Staatssecretaris hekelt beleid gemeenten

Honderd illegale
Golden Ten-clubs

Van onze Haagse redactie

le p ?AAG ~°P zeker 102 plaatsen in ons land bestaan illega-
tin nden Ten-clubs. Een onderzoek dat de Nationale Stich-
mi

asinosPelen in opdracht van het ministerie van Econo-terfC Zaken heeft gedaan, heeft dit uitgewezen. De resulta-n van dit in oktober uitgevoerde onderzoek zijn gisteren be-kend gemaakt.

cluhmeenste illegale Golden Ten
(j. s; 22 - staan in de provincie
W rabant Noord-Holland
Ov«;^eertien clubs, Limburg elf enveryssel en Gelderland kunnen"gen op elk tien illegale Golden
m " clubs. Per gemeente zijn de
e_Z e clubs te vinden in Gronin-gs en Leiden (elk vijf).J?,merendeel van de illegale gele-genheden (45) zijn kleine of louche
'u°s, aldus de stichting die het on-erzoek deed. Daarnaast valt nog«"groot aantal (circa 40) aan te

hfvf als goed ingericnte gelegen-. eden waar ook hapjesen drankjes"? verkrijgen zijn. Vijf Golden Ten-
lubs staan te boek als grote gele-genheden met uitgebreide horeca-laeiliteiten.

Onbewezen

een uitspraak van de Hoge Raad
Bij de opening van het zevende le-
gale casino in ons land gisteren in
Groningen hekelde staatssecretaris
Evenhuis (Economische Zaken) de
houding van sommige gemeenten.
Volgens hem zien veel gemeenten
graag een illegale Golden Ten-club
komen als populaire uitgaansmoge-
lijheid die het prestige van de ge-
meente verhoogt. In sommige ge-
vallen worden zelfs algemene poli-
tieverordeningen aangepast om de
Golden Ten-club een legaal tintje tegeven, aldusEvenhuis.

ïnoLlr". zijn tot nu toe'oeihjk juridisch aan te pakken,nGewezen is nog steeds of het hier
diak °m een kansspel of een behen-

Sneidsspel. Het wachten is nu op

Tegendruk
De bewindsman noemde geen na-
men van gemeenten. Een zegsman
van de staatssecretaris bevestigdedat de rijksoverheid niets tegen de
gemeenten kan doen. Wel hoopt
Evenhuis door zijn publieke uitla-
tingen enige tegendruk aan te ge-
meenten te bieden.
De staatssecretaris liet in Gronin-
gen verder weten opnieuw met zijn
collegae te willen gaan praten om
het beleid ten aanzien van illegale
gokgelegenheden beter op elkaaraf
te stemmen.

Algerijnse
president:

partijmonopolie
doorbreken

Wil _f -De Algerijnse regering
j», "u via volgende referenda het
heirt onopo,ie van de een"
Dr*_?_?artiJte doorbreken, zo heeft
klaa ld.ent Chadli Benjedid ver-
cjy ard voor de tv na het referen-
ï-Uir!, o<?n donderdag. Daarin zei
ja ,n 8* procent van de bevolkinge_en politieke hervormingen.

een resultaat van dit referendum is
poli .?e,rste grote wijziging van het
dinp e bestel in het land: schei-
pre yan de bevoegdheden van de

ent en de premier en wel zo
ter v

e premier door het parlement
roei:erantwoording kan worden ge-
t^j pen- Doel van de tweede hervor-
md §Sfase is in de °gen van Benje-
ga . at ook niet-partijgebonden or-
St>n *aties kandidaten voor bestuur-
let kunnen stellen. Dit wil nog
p*.eggen dat er direct een meer-
daa Jenstelsel komt. In afwachting
het^311 menen vele Algerijnen dat
i^ met name de nu overal opko-

autonome vakbonden zullenican ??n' die als eerste alternatievenuidaten zullen gaan stellen.

Van Dijk berispt omstreden burgemeesters
Faber mag blijven, positie
Smallenbroek onduidelijk

DEN HAAG - Burgemeester dr
Sytze Faber van Hoogeveen hoeft
niet op te stappen. Minister Van
Dijk ziet in het met drankbespren-
kelde Zwolse uitstapje van Faber
en diens collega mr Bert Smallen-
broek van Smallingerland geenre-
den voor ontslag of schorsing. Van
Dijk liet het bij een berisping en
beschouwt het incident daarmee
als afgedaan. De positie van Smal-
lenbroek blijft echter onduidelijk.
De minister moet zich namelijk
nog verder beraden over het feit
dat de gemeenteraad van Smallin-
gerland het vertrouwen in Smal-
lenbroek heeft opgezegd. „Voor
Smallenbroek kan het balletje nog
alle kanten oprollen," aldus een
woordvoerder van de minister.

De minister heeft beide burgemees-
ters duidelijk gemaakt dat zij zich in
Zwolle 'met weinig decorum' heb-
ben gedragen. Hij heeft hen voorge-
houden dat het burgemeestersambt
met zich meebrengt dat hun gedrag
de toets der publieke kritiek moet
kunnen doorstaan en 'dat zij twijfel
hebben doen ontstaan of zij zich
daarvan wel voldoende bewust
zyn'.

„Ik heb hen voorgehouden dat dit
niet kan. Mocht in.de toekomst blij-
ken dat zij kennelijk onbekeerlijke
zondaars zijn, dan zal er strenger
worden opgetreden," aldus de mi-
nister. De burgemeesters hebben
toegezegd dat zij niet in herhaling
zullen vallen.

Het onderzoek van de rijksrecher-
che heeft geen aanwijzingen opgele-
verd dat de betrokken burgemees-
ters zich aan strafbare feiten hebben
schuldig gemaakt. Ook hebben zij
zich niet dusdanig misdragen, dat
zij daarvoor ontslagen zouden moe-
ten worden. „Het gebeuren in die
nacht was daarvoor te futiel, te mie-
zerig," aldus de minister.

Over het onderzoek schrijft Van
Dijk verder dat dit niet in alle op-
zichten een eenduidig beeld heeft
opgeleverd. Op verschillende pun-
ten zijn tegenstrijdige verklaringen
afgelegd. Van verder onderzoek is
afgezien, omdat niet mag worden
verwacht dat hierdoor meer duide-
lijkheid ontstaat.

Veel sympathiebetuigingen voor echtpaar Bos

Baby-ontvoerster naar
psychiatrisch ziekenhuis

DORDRECHT - De 21-jarige
Dordtse vrouw, die ervan wordt
verdacht de baby Renee te heb-
ben ontvoerd, is gisteren aan de
rechter-commissaris voorgeleid
en daarna op diens verzoek
overgebracht naar een psychia-
trisch ziekenhuis, waar ze
wordt vastgehouden. De rech-
ter-commissaris volgde daar-
mee het advies van een dis-
trictspsychiater, die de vrouw
heeft onderzocht. Komende
woensdag wordt beslist of haar
gevangenhouding wordt ver-
lengd.

Een test, uitgevoerd door het Ge-
rechtelijk Laboratorium te Rijs-
wijk, heeft inmiddelsuitgewezen
dat de gevonden baby inderdaad
Renee is. Bij de test is het weef-
sel van de baby vergeleken met
dat van de ouders. Onzekerheid
daarover was er eigenlijk niet,
zegt de politie. De valse aangifte
van de geboorte van baby Renee
Bos wordt met een simpele pen-

nestreek ongeldig gemaakt. De
officier van Justitie heeft hier-
voor opdracht gegeven.

De ambtenaar van de Dordtse
burgelijke stand die de gegevens
van de 21-jarige babyroofster
heeft genoteerd zij gaf de namen
Nicolaas Alexander en haar
eigen achternaam op heeft ach-
teraf met ongeloof gereageerd op
de arrestatie van de vrouw. „Het
komt niet vaak voor dat een
vrouw die een kind heeft ge-
baard ook zelf binnen de wette-
lijke termijn van drie werkdagen
aangifte komt doen. Het is nor-
maal dat een vrouw na drie da-
gen al op de been is. We hebben
wel een vrouw meegemaakt die
de dagna de geboorte al zelf aan-
gifte kwam doen," zegt plaats-
vervangend hoofd Burgerzaken
A.A. Wemmers.

Intussen wordt het echtpaar Bos,
dat in de afgelopen tijd uit voor-
zorg psychiatrische begeleiding

heeft gehad, overstroomd metre-
acties uit het gehele land. De
sympathiebetuigingen variëren
van een telefonische reactie van
het ministerie van Justitie, een
telegram van de burgemeester
van Dordrecht tot babykleertjes,
gebak, bloemen en post aan toe.
De ouders blijven ook het ko-
mende weekeinde nog in het zie-
kenhuis.

Vertrouwensarts
Directeur H. Mourits van de Ne-
derlandse Vertrouwensartsen
vindt dat de Dordtse vertrou-
wensarts goed heeft gehandeld
door deKinderbescherming in te
lichten over zijn vermoeden
waar de ontvoerde baby was ge-
bleven. „Het is een moeilijk en
triest geval waarin met grote
zorgvuldigheid is gewerkt." al-
dus Mourits, die 'deernis' heeft
met de vrouw „die gebroken
moet zijn."

binnen/buitenland

Directeur TNO-instituut op vergadering wijnhandelaren:

'Vier glazen alcohol
zijn niet schadelijk'

Van onze correspondent
ZEIST - Maximaal vierglazen alcohol per dag le-veren geen gevaar op voorac gezondheid. Sterker
£°g: het is gezond voor
"art en bloedvaten. Zelfs
£e lever neemt met die
hoeveelheid genoegen. Dat
stelt prof. dr ir R. Hermus,airecteur van het TNO-in-s"tuut CIVO-toxicologie*n voeding in Zeist. Hij
«eed met een aantal proef-personen langdurig onder-
ai unaar de gevaren vandicohol voor de gezond-

Opmerkelijk was de plaatswaar Hermus de resultaten
gat: op een vergadering

van de centrale vereniging
van Nederlandse wijnhan-
delaren (CNVW) in Den
Haag. Het CNVW was na
alle campagnes tegen exes-
sief alcoholgebruik zo blij
met de opsteker van Her-
mus dat hij er voor werd
beloond met de 'Wijnrank
1988', een ereprijs.

Op het instituut in Zeist
dronken proefpersonen
onder wetenschappelijk
toezicht weken, soms
maanden, lang in verschil-
lende variaties. Bijvoor-
beeld twee of vier glazen
wijn elke dag of alles (14
glazen) in een weekeinde.
Daaruit bleek dat het ge-

halte goed cholesterol, dat
voor de afvoer van het
slechte cholesterol naar de
lever zorgdraagt, licht was
verhoogd. Een duidelijk
aanwijzingdat de levervan
al dat gif geen beschadi-
gingen oploopt. Maar ook
het stollingsvermogen van
het bloed werd in de proef-

opstelling gunstig beïn-
vloed. Hetgeen Hermus
uitlegt als een voordeel,
want dat gevolg van matig
drinken gaat fatale bloed-
stolling tegen in nauwe
slagaders.

Een ander gegeven dat wat
de lever betreft naar voren
kwam, was dat zelfs bij
vier glazen alcolhol per
dag het enzym gammaglu-
tamyltransferase wordt
aangemaakt. Ook dat is
volgens Hermus een be-
trouwbare aanwijzing dat
de lever geen schade heeft
opgelopen. Maar zo stelde
Hermus in Den Haar dui-
delijk: met meer dan vier
glazen per dag gaat het li-
chaam wel in de fout.

Situatie op Malediven weer normaal

Huurlingen gevlucht;
ministers gegijzeld

COLOMBO - De buitenlandse
huurlingen die donderdag een mis-
lukte coup pleegden tegen de rege-
ring van de Malediven zijn per
boot gevlucht en hebben een aan-
tal hooggeplaatste regeringsfunc-
tionarissen meegevoerd als gijze-
laar. Over de identiteitvan de gij-
zelaars lopen de berichten uiteen.
Een onbekend aantal huurlingen
zou zijn gearresteerd.

Een naaste medewerkervan de Mal-
divische president zei dat de minis-
ter van Telecommunicatie en diens
vrouw in elk geval tot de ontvoer-
den behoren. Volgens andere bron-
nen in Male, de hoofdstad van de
eilandengroep, is ook de minister
van Verkeer onder de gijzelaars.
Het vaartuig, waarin de huurlingen
zijn gevlucht, liep bij een beschie-
ting bij hun haastige afvaart averrj
op, zei een luchtmachtofficier in de
Indiase havenstad Trivandrum, die
fungeert als coördinatiecentrum
voor de militaire assistentie die In-
dia aan de regering van het buur-
land verleent. Indiase marinesche-
pen hebben de achtervolging inge-
zet op het kreupele schip met de
putschisten, zo zei hij.

De situatie op de eilandengroep is

intussen weer normaal. De Maledi-
vische president Maumoon Abdui
Gayoom verklaarde gisteren dat
zijn regering alles weer onder con-
trole heeft en hij bedankte India
voor zijn assistentie.

CAO-pakket FNV
kost Hoogovens
veertig miljoen

Van onze correspondent
UMUIDEN-De voorstellen van de
Industriebond FNV voor de ko-
mende CAO-onderhandelingen bij
Hoogovens kosten bij elkaar veer-
tig tot vijftig miljoen gulden.
Hoofdbestanddeel van het wensen-
pakket is een loonstijging met
twee procent voor alle 17.000 per-
soneelsleden.

Volgens districtsbestuurder J.
Schalkx, die de onderhandelingen
namens de FNV zal voeren, zijn
FNV en de Industrie- en Voedings-
bond CNV het in grote lijnen over
de looneis eens. Daarnaast moet
volgens de FNV de gecombineerde
vier/vijfploegendienst voor alle
ploegenwerkers volledig worden
vervangen door het gunstiger sys-
teem van de vijfploegendienst. Ook
moet er extra aandacht komen voor
de positie van lager geschoolden en
vrouwen. Voor het personeel in dag-
en kantoordienst streeft de bond
een 36-urige werkweek na.

Thatcher in Gdansk:

'Regering kan
Solidariteit

niet negeren'
GDANSK - De Britse premier,
Margaret Thatcher, heeft gisteren
in de Poolse havenstad Gdansk de
verboden vakbond Solidariteit
'een erg grote kracht' genoemd die
de Poolse communistische rege-
ring niet kan negeren. Thatcher
werd in de stad zeer enthousiast
ontvangen door tienduizenden
aanhangers van Solidariteit.
„Niets kan u stoppen," zo zei de
Britse premier tegen Walesa. That-
cher was duidelijk geroerd door het
welkom dat haar in de stad waar So-
lidariteit ontstond, ten deel viel.

Het was een emotioneel hoogtepunt
van haar driedaagse bezoek aan Po-
len. Eerder had zij tegenover partij-
leider generaal Wojciech Jaruzelski
en premier Mieczyslaw Rakowski
verklaard dat alleen een herstel van
de democratie Polen welvarend kan
maken. Thatcher en Walesa legden
een krans van rode en witte rozen
bij monument voor de slachtoffers
van de arbeidsonrust in 1970, voor-
dat zij besprekingen begonnen. De
menigte zong en riep 'Solidariteit,
Solidariteit en weg met Rakowski'
tijdens het eerbetoon bij het monu-
ment.

Bomexplosies:
zeker 25 doden
AMRITSAR - In de stad Batala in
de Indiase deelstaat Punjab zijn gis-
terochtend kort na elkaar zeven
bommen ontploft in een drukke
marktwijk. Zeker 25 mensen zijn
daarbij om het leven gekomen, en
51 raakten gewond, van wie sommi-
gen in levensgevaar verkeren. De
politie verdenkt extremistische
Sikhs van de aanslag, die volgens
een politiewoordvoerder goed was
voorbereid. De markt was volgens
de politie extra druk, in verband
meteen het Diwali-feest van de Hin-
does dat op 9 november begint.

PUNT UIT
Prijzen gelijk
" De prijzen in ons land zijn
tussen midden september en
midden oktober gelijk geble-
ven. De prijzen van tweede-
handsauto's en van diesel- en
huisbrandolie daalden. Daaren-
tegen steeg ondermeer de prijs
van koffie. Dat blijkt uit het gis-
teren bekend gemaakte maan--
delijkse prijscijfer van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek.
(CBS). Tussen midden oktober
vorig jaar en midden oktober
dit jaar zijn de prijzen met 0,7
procent gestegen.

Opgerold
" De politie van Amsterdam
heeft een heroïnelaboratorium
opgerold dat in een woning aan
de Sloterkade in de hoofdstad
was gevestigd. Daarbij werden
vijfpersonen aangehouden we-
gens overtreding van de
Opiumwet en elfkilo heroïne en
twee vuurwapens in beslag ge-
nomen.

Cocaïne
" De snuffelhond Billy van de
douanerecherche op het Rot-
terdamse vliegveld Zestienho-
ven heeft deze week een trans-
port van 21 kilo cocaïne onder-
schept. De hond gafaan dat in
een kist die vanuit Peru naar
Zestienhoven werd overgevlo-
gen vermoedelijk cocaïne zat.
De kist was bestemd voor een
37-jarige inwoner van Rotter-
dam.

Beloning
" Er wordt een beloning uitge-
loofd voor informatie over de
diefstal van twee schilderijen
van Frans Hals en Ruijsdael in
de nacht van 12 op 13 oktober
uit het museum 'Het Hofje van
mevr. VanAerden' in Leerdam.
De verzekeringsmaatschappij
kondigt de beloning vandaag
aan via advertenties in landelij-
ke dagbladen.

Slagveld
" Gewapende leden van twee
rivaliserende vakbonden heb-
ben de hal van een luxe hotel in
Mexico-Stad donderdagavond
in een bloedig slagveld veran-
derd. Bij een schietpartij die
een halfuur duurde, zijn twee
mensen gedood en 20 mensen
gewondgeraakt.

Klachten
" Apothekers-assistenten on-
dervinden veel lichamelijke
klachten door het werk in de
apotheek. Een zeer hoog per-
centage - 85 tot 90 procent -haalt het pensioen niet in de
apotheek, maar maakt ge-
bruik van de vervroegde uit-
tredingsregeling (VUT). Spa-
taderen, lage rugklachten en
vermoeidheid komen bij apo-
thekers-assistenten veel vaker
voor dan bij kantoorperso-
neel. Dit blijkt uit een onder-
zoek dat C.Moonen van het Co-
ronellaboratirium aan de Uni-
versiteit van Amsterdam uit-
voerde, in opdracht van de
Dienstenbond FNV.

Aangehouden

" In Den Bosch heeft de poli-
tie donderdagavond 25 kilo
heroïne met een straatwaarde
van ongeveer zes miljoen gul-
den in beslag genomen. In ver-
band met deze vangst zijn ze-
ven mensen aangehouden.

Ontspoord
" Een passagierstrein van de
Nederlandse Spoorwegen is gis-
termorgen even voor acht uur
ontspoord in Putten. Door de
ontsporing zijn geen gewonden
gevallen. Beide sporen waren
enige uren gestremd.

Gestrand
" Aan de Spaanse Costa Bra-
va wachten zon 1.500 bustoe-
risten uit Nederland en de
Bondsrepubliek op vervoer
naar huis. Zij zouden door de
Westduitse busreis-organisa-
tie 'Sunshine Tours' terugge-
bracht worden. Het bedrijf
verkeert echter in grote finan-
ciële moeilijkheden. Volgens
een zegsman is gisteren bij het
gerechtshof in Duisburg een
faillisementsaanvraag inge-
diend.

Theresa
" Moeder Teresa zal aanstaan-
de dinsdag voor een driedaags
bezoek in Zuid-Afrika aanko-
men. Ze zal ondermeer een
nieuwe missiepost van de Zus-
ters der Barmhartigheid op-
richten in de wijk Khayelitsha
bij Kaapstad. In deze gedeelte-
lijk gerenoveerde krottenwijk
wonen, al dan niet illegaal, zon
200.000 mensen. Velen van hen
vestigden zich hier na het ge-
weld in Crossroads. Het bezoek
van moeder Teresa aan Zuid-
Afrika was oorpsronkelijk vast-
gesteld voor augustus jongstle-
den, maar werd uitgesteld van-
wege de reis van paus Johan-
nes Paulus 2 door zuidelijk
Afrika. Moeder Teresa ontving
in 1979 de Nobelprijs voor de
Vrede voor haar werk onder de
paria's van de wereld.

Gewapende overval-
lers hebben gistermorgen
in Almere-stad een over-
val uitgevoerd op een
geldtransportauto van de
PTT. Zij beschoten de
deuren en ramen van de
auto, maar slaagden er
niet in ze te openen. De
chauffeur en bijrijder
van de wagenraakten als
door een wonder niet ge-
wond.
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(ADVERTENTIE)

Daling
hypotheekrente.

De rente van de
Postbankhypotheken
daalt m.i.v. 7-11-1988

en is dan vanaf:üRente 2 jaarvast: 6,3% (6,59%)
Rente 5 jaarvast: 6,9% (7,23%)
Rente 7 jaarvast: 7,1% (7,44%)
Rente 12jaarvast: 7,4% (7,77%)

De rentes gelden voor
hypotheken met gemeente-
garantie en maandbetaling
(tussen de haakjes staan de
effectieve rentes vermeld).

Wilt u meerweten over
de Postbankhypotheken?
Bel 020-5918011 of haal de
folder op het postkantoor.

VoéfaU

(ADVERTENTIE)

IfNIEÜWE^
I NEPAL 1
ft TAPIJTEN M

met rustige motieven en
in pasteltinten, geheel

afgestemd op de
huidige woontrend.

PERZISCHE
TAPIJTEN

Een exclusieve partij tapijten in
oude kleuren op primitieve

manier geknoopt als thuiswerk ot
door nomanden.

INDIA
TAPIJTEN

Fijne kwaliteit in exclusieve
dessins.I HUB DOLS & CO

Markt 31, Sittard
tel. 04490-12605

Een vertrouwd adres
sinds 1905

V^^WBÉI-PBÉHHIH K___f HETELUCHTKANON Xtf^ï___TT^_HU_Uj«i3a-______l WfiJf/ van 750° "> 84CW) K_cal_tt /~~—-«^ Yl^fl

pok verkrijgbaar M \^^^^^^^^)J^
I ,r» infrarood- l___^_^^/ Z&QI stralers
I JMJ KUNNEN U 20 MODELLEN TONEN VAN ___\__\^S_ XSC-É-fc-flJ^^ters/stralers/ontvochtigers/drogers EfHSußfffl

Dealers voor Zuid-Limburg

@ FRISSEN I _>^, VAN DER REE
TUIN EN PARK B.V. §l|| Galjoenweg 47
Valkenburg a.d. Geul tIILt 6222 NS Maastr'Cht
Tel. 04406-40253 | *W Tel. 043-631777

(ADVERTENTIE)

ümburgs dagblad J
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WILT U KLASSIEK OF MODERN ?
De laatste nieuwe mode in onze showroom tegen de bekende, betaalbare Hardy-prijzen.

. . , m m h Door onze rechtstreekse inkoop
|\ofQgp|S 3nQ©rS I " l " (zonder tussenhandel) van binnen- openmgst.j.en:

is het assortiment verlichting H^Xffii I Vef |ChtmQ-~^^^r SSHro-

zo groot en voordelig als bij: MUIV/U =r"ÏÏ*L.
■—.—--

Bijna 30 jaar uw vertrouwd adres Rijksweg-Zuid 118 " Geleen " 04490/43222

Opleiding
rij-instrukteur

-trice. Vraag brochure!
Weeren & Wesseldijk Nijm.

Tel. 080-777524
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
GELEEN: het dagblad De
Telegraaf zoekt op zeer kor-
te termijn kandidaat-bezor-
gers(sters). Heeft u interes-
se? bel dan 04490-48937.
BUFFETMEISJE gevr. v.d.
weekends. Tel. 045^326629.

I Er is werk aan de winkel J;
Gevraagd )
voor Edah l

winkelc. De Parel Bruns- 7
sum, Kennedylaan 90,
Brunssum, Gebrookerplein 1

22, Hoensbroek z
Winkel-

bediendes
vanaf 18 jr.voor 32 u. p.w. I

Inl. bij de
betr. bedrijfsleiders.

Club PARIS vr. dames v.d. I
middag- en/of avonduren. I
Provincialeweg 31ANoord- I
Oirsbeek, 04492-1873. I

VERTEGENWOORDIGER met ruime commerciële erv.
gevr. Ouder dan 30 jr. op provisiebasis. Soll. met uitge-
breide curriculum vitae en recente pasfoto opsturen
naar 784 LD, Markt 3, 6161 GE Geleen. W.A.O.'ers die
voldoen aan alle eisen nodigen we ook uit te reageren.
Gevr. SERVEERSTER v. Rest. Ruimzicht Elsloo. Schr.
soll. aan Salari, Millenerweg 20, 6136 KW Sittard. Zon-
der ervaring onnodig te soll.
_^m^___p_______________ Parttime RlJlNSTRUC-§^^^^^^^^^"■l TEUR/TRICE gevr. werk-

jM*^ / tijden in overleg. 8r.0.n0.
V «i*P*^_j* <C BR 292 LD, Rumpenerstr.

jfrMJ*^ 81, 6443 CC Brunssum.
«v Club 200° m Geleen kan
l^jsy X nog een MEISJE plaatsen.
/»\a. P^-^X Werktijd in oveleg, tel.y/\A 04490-42315.
/ ________________ MEISJE gevraagd voor pri-

M vé en escort. Tel. 045-228975.
// \ . Net meisje voor PRIVE-
//, \ \' CLUB, met earantieloon./// \\ Tel. 045-420042.

/ / \ \ Gevr. zelfstandig werkend
/ \ weekend KAPSTER met/ \ salonervaring, kapsalon

Fiinr.tinnnnl phil dupuis, Veldhof-ruilUllUHßUl straat i56 Eygeishoven, tel.licht - ideaal - 045-461207.
dOelinatiQ GOM Bedriifsdiensten B.V.," zoekt SCHOONMAAK-In brons of STERS voor objecten ingeschuurd messing, Gu ipen en Wyli-e. Uitsl.uitvoering schrift, sollicitatie: GOMreeds vanaf: Bruto BV pa firandhofstraatJ^rnci. BTW 57, 6375KB Landgraaf.

WS__7 IQQ QK Nette WERKSTER gevr.133.30 Inl. tel. 045-444036.
Jong, dynamisch bouwbe-___________ drijf, vraagt voor direkt enHG_rCHJ w*'lKht,n9 mdirekt ploegen METSE-" "^"^Jl LAARS, ijzervlechters,

Rijkswag-Zuid H8GELEEN constructieschilders, tim-
g 04490-43222 mer- en aftimmerlieden.

Voor ml. tel. 04902-15061.
Voor directe indiensttreding gevraagd:

leerling-strijkster
ervaren strijkster

Mengelers Chemische Reiniging b.v. Heerlen. Tel. 045-- Soll. maand, v. 10 tot 15 uur.

Uw tijd zetten wij om in geld
Bent u hierin geïnteresseerd, en in bezit van een auto,
dan kunt u voor meer informatie bellen met Keser Uit-.
zendburo, tel. 045-718831, Bettina Lemmens, ma. t/m 'vrijd. 9.00 - 13.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur.

iGevr. VERKOPER(STER) met ervaring in sportbranche j
;op full- en/of parttime basis. Wonende omg. Heerlen.
iSchrift, reacties met recente pasfoto naar Postbus 132,
16200 AC Maastricht.

Club SM zoekt leuke
MEISJES, 502 route du
Condrox, 4900 Liége - Bel-
gië, tel. 09-32041373905..
Open van 10 tot 22 uur,
weekend gesloten.

Deze week spec. KONIJ-
\TEBOUT op zsn Limburgs,
iroketjes + spruitjesr 14,95, koffie met gebak
r.d. dag ’3,95. Lunchr.-
test. au-Coin, Honig-
nanstr. 33 Hrl. Tel. 045-
-f15460.
METSELAARS gevr. voor
3uitsl. Tel. 045-752269.pp:

Enorme collectie
plafonniers

van eenvoudig
„bolletje" tot
representatief

I huiskamerarmatuur
een klein greepje
uit onze collectie

60 watt bolletje
in div. kleuren

Bruto mcl. BTW1 7,95

Alombekende
glasplafonnier

0 20 cm.
rond of vierkant j
Bruto mcl. BTW

9,95

Exclusieve bronzen
plafonnier

met gesatineerd,
gegraveerd glas,

voorzien van 3 fittingen
a 60 watt '

0 40 cm. Bruto mcl. BTW

245,-
-0 45 cm. Bruto md. BTW

375,-
HQfduve'|i<ntin9
Rijksweg-Zuid 118.Galeen

Nette HULP gevr. voor ca-fetaria-friture. Tel. 045-
-352013. Na 14.00 uur.

TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.

iWilt u als RIJSCHOOLMA-
NAGER zelfstandig plus-
minus ’750,- netto per
week verdienen? Geselek-
teerde kandidaten krijgen
een 80% studiefinanciering,
officieel Kaderschooldiplo-
ma, een eigenauto, tenmin-
ste vier jaarwerk en uitste-
kende toekomstmogelijk-
heden. Wij vragen rijbewijs
B, lft. 18-28, I_AVO/LTS-
C-diploma, omgangskun-
de, enthousiasme, studie-
zin, doorzettingsvermogen.

' Schrift, sollicitatie: KRM,
Industrieweg 71, 5683 CB
Best
AU-PAIR gevraagd, ± l-'B9
tot 7-'B9, voor Ned.-Spaans
gezin, 1 baby, licht huish.
werk, leeftijd tot 25 jr., verg.
i.o. Reacties naar: M. Joos-
ten-de Collado, Apartado
166, 17320 Tossa de Mar
(Spanje).
Gevr. TUINMAN voor aan-legvan een tuin. Tel. 04451-
-1718.
Met spoed gevraagd zelf-
standig HORECA-EX-
PLOITANT voor zeer lu-
cratieve onderneming. Pa-
?'ieren vereist. Tel. 04406-

-4951.
Nette BUFFETJUF-
FROUW gevr. voor zat. en
zond. Lfst. met erv. 04498-
-52150 of 53474.
WEDERVERKOPERS
gevr. voor vuurwerk, z.g.
verdiensten mog. Voor ml.
04492-4538.jLA COMPARSA BAR
vraagt meisje. Tel. 045--: 241592 of 244240.
Gevr. ELECTRONICA-
MONTEUR voor reparatie
Car-Hifi en audio video,
parttime. Autronic BV, tel.
04492-3888.
Met spoed gevr. mannelijke
FRITUREHULP voor 3 da-gen p. week. 045-458580.
MEDEW./COLP. v.a. 18 jr.
voor huis aan huis actie.
Goede verdiensten, tel. 045-
-225818.
MEDEWERKER voor
snackbar te Brunssum
?evr. Inl. tussen 12.00 en

4.00 uur tel. 045-252673.
Gevr. BETONTIMMER-
LIEDEN firma WEDO, tel.
045-416657/420584.
Gekwalificeerde en ervaren
VERWARMINGSMON-
TEUR en sanitairinstalla-
teur, voor direct gezocht.
Bulles - Heizungsbau
GmbH & Co KG, Bend-
strasse 49, Duitsland. 5120Herzogenrath-Kohlscheid,
tel. 09-4924075037.

l\ HU*1* __iS <.

lets waardevols voor Uw interieur
met bronzen gietwerk kroon met
antieke glazen
5-lichts Bruto mcl. BTW t)9ü,—
6-lichts Bruto mcl. BTW 695,—
9-lichts Bruto mcl. BTW 895,—

Bijpassende wandlamp
enkellichts
Bruto mcl. BTW 19,95
dubbellichts Bruto mcl. BTW 169,95

HOfOU verlichting

I Rijksweg-Zuid 118, Geleen
S 04490-43 222

ELECTRICIEN nodig???
Tel. 045-719038.
STUKADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 045-
-459073.
Engelstaai. VROUW zoektwerk als hulp in de huis-
houding. Poetswerk omg.
Übach o. Worms. Land-
graaf. Tel. na 18.00 uur. 045-
-313384.
TUIN goede winterbeurt, -snoeien enz. bel tijdig 045-
-272093 na 19.00 uur.
Nette WERKSTER biedt
zich aan v. huish. hulp omg.
Heerlen. 045-229877.
All-round DRUMMER zkt.
band met werk. Br. o. no.
BR 291 LD Rumpenerstr.
81, 6443 CC Brunssum.
SCHILDERS kunnen nog "
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793. Te-
vens ZINKWERK en PVC-
dakgootbekleding. Gratis
offerte.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Erkend Stratenma-
kersbedrijf Nico Gerards,
vrijblijvende prijsopgave +
advies. Tel. 045-313956.
TV-ANTENNES ’ 395.-,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Erv. DAKDEKKER kan
nog dak-, lood- en zinkw.
aann. 045-351626 b.g.g.
461432.
Vrouw uit net milieu, biedt
zich aan als BABY-OPPAS
bij haar thuis. Tel. 045-
-258937.
Erv. DRUMMER zoekt
aansluiting b'_ commerc.
band. Hij is van alle mark-
ten thuis. Tel. 045-728112,
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating.
Ook tuinaanleg. 045-326574.
Jonge vrouw 26 jr zoekt
WERK in de huishouding.
Omgev. Kerkrade. Tel. 045-
-455569.
Twee BEVEILIGINGSBE-
AMBTEN (gedipl., met er-
varing), zoeken werk.
Br.ond.nr. SB 995 Lim-
burgs Dagblad, Fr. Erens-
laan 4, 6371 GVLandgraaf.
COUPEUSE-NAAISTER
neemt weer naaiwerk aan,
nieuw en veranderwerk.
Tel. 045-415518.
Vr. adm. kracht zoekt
THUISWERK of baan, ± 10
uur p.w. boekhouden,
tekstverw., i.b.v. computer.
Br.o.nr. HK 559, Limburgs
Dagblad, postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Hulp in de HUISHOU-DING zoekt werk voor 2
ochtenden p.week. Tel. 045-
-219955. ._
Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.

HOUT, board, triplex, meu-
belpl., wandpl., schrootjes
in div. soorten, lak, lijm,
beits, gips, kalk, cement,
stucadoormortel, tempex
en glaswol, üzerwaren,
verfwaren, tuinartikelen,
plastic golfpl. en vlakke pi.,
plastic dakgoot, regenpijp
en 1001 anderedoe-het-zelf-
art. Boumans, Brunssum.
Alles voor de doe-het-zel-
ver. Dr. Kuyperstr. Ba,
Haansberg.
ANTWOORDAPPARAAT
Compur, nieuw en ge-
bruikt. Tel, 09-4924091035.
KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
tarantie. R/J Handelson-

erneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt leverr
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044:
Franse ambachtelijke keu-

kens; origineel Cuisine
Martin in vele uitvoeringen,
5 jaar garantie. En voorde-

liger dan u denkt bij:
Vossen Keukens
Eikenderweg 77, Heerlen.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en
gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van
Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson-
derneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-
-23738, b.g.g. 04498-5451 Ö.

Stalmeier Music
Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken,
blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz.

Eigen service- en reparatiedienst.

Eiken-meubelgroothandel
a.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Wilhelminastr. 3*. Open di.-vr. 9-17 u.; zat. 10-17 u.
Tel. 04490-47446

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt, vanaf ’ 350-

R. Spoor Kantoormachines, 045-443961, Bocholtz

AANHANGWAGENS Jo "Knops, Rijksweg Zd. 195, I
Sittard, tel. 04490-12718. |
Goede KLEUREN-TV's
met garantie,Philips groot-
beeld v.a. ’ 145,-, zeer grote
sort. tv's. Öccasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.
STEREOTOREN Sony +
boxen, zeer goed. 045- i<727669. P
2 TWEEZITSBANKEN .6

t.e.a.b. Tel. 045-219137. *
Gebruikte KLEURENTE- hLEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwekleurentele- *visies vanaf ’398,-. R.T.V. ’Van Voorst, Ganzeweide ti
48, Heerlerheide. Tel. 045- c213879.
KLEURENTELEVISIES _.

Philips, Blaupunkt, ITT, P
vanaf ’ 95,-. Radio/tv Frank S
8.V., Bokstr. 33, Heerier- d
heide. Tel. 045-213432.

m^.l^-___^.T^l^^^_^_^^l^.i^W W '

_F_________________________-----_^^^^^^^^^^^^^»

Informeert *==h^*^?~P=\ Personeel
Uen \^__^/ \ staat net
maak bij tffc-^ \ zoals
ons " \ altijd ,
kennis A oraa9tot
met deze _^\ \ ÜW

nieuwe W* ' \ beschikking
generatie // \ met
verlichting ff \ deskundig

ff 9 advies

lil
_________ _________

Schrijfmachines j
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko- t
gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295,- excl. btw. <Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510. >

Decoratieve
hanglamp

Brons armatuur met opaline glas
met decor ol etfen wit

voor diverse toepassings-
mogelijkheden

(hal-keuken etc.)
met bloemdecor
Bruto mcl. BTW

69,95
IIQfC/U""'lichting
Rijkmrag-Zuid 118, G«lmci

«04490-43 222

SCHUURTJES, tuinhuis-
i'es, kippe- en hondehok-
_en, vele afm., reeds vanaf

’ 195,-' Houtbouw Übachs,Eygelshovergracht 39,
Kerkrade-Vink, tel. 045-
-460252.

VIDEO VHS + tv + stereo- ]
toren. Koopje. 045-728089. j
Gebruikte Hi-Fi TUN.- -VERST. 2x 40 W ’ 125,-. .
’ 175,-, ’ 148,-; 2x 100 W I
’249,-; ’345,-; comp.disk

’ 19&,-; videorec. VHS

’ 395,-; port. kleur.-tv 37 cm

’ 275,-; equaliser ’ 145,-,

’ 175,-; tapedeck Philips
f 175,-,’ 198,-. Inr. mogel.F.Meyer, Verzetstr. 15 Hrl.
Tel. 045-417651.
Moderne messing EET-HOEK en overgordijnen te
k. Tel. 045-352304.

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
i Landgraaf (Schaesberg)
i Tel. 045-313815

Donderdag koopavond
tot 21.00 uur

's Maandags gesloten

FITNESSAPPARATUUR:
Hometrainers, roeiappara-
ten, compl. fitness-stations,
chroom halterstangen van-
af ’ 52,-; halterschijven
vanaf’ 2,40 perkg. Alles uit
voorraad leverbaar. Smash
afd. fitness. Theaterpassage
Kerkrade. Tel. 045459230.

Old American style: in
prijs en stijl

onevenaarbaar
Uitvoering

brons-messing
met opaline glas
Bruto mcl. BTW

1399,95Hafc.y..,i«h,i. 9 l
Rijksweg Zuid 118. Geloen I

OPGELET! 2e hands bank-
stellen (eiken-leer), slaapka-
mers, eethoeken barok,
Amerik. keuken enz. Kou-
venderstr. 208 Hoensbroek.
Te k. IJSKAST 100,-; gas-
forn. 100,-; wasaut. 200,-;
Tel. 045-725595.
PIANO'S te koop, nieuwe
en gebruikteSomers en Zn,
Akerstr. 82, Heerlen, 045-
-713751.

Let op! Let op!
Te koop uit faillissement grote partij

kantoormeubilair
Cluiskasten, 50 afsluitbare kluizen’ 425,-; buro's 3 en 6
aden vanaf ’ 150,-; burostoelen vanaf ’ 60,-; dossier-
asten schuifdeuren div. afm. vanaf ’ 200,-; dossier-
asten 2-drs., 4 legbanden vanaf ’ 150,-; laden bloks
langmappen 2-4-6-laden vanaf ’ 150,-; nieuwe buro-
toelen met arml. vanaf ’295,-; tekentafelstoelen

' 50,-; div. soorten tafels, div. afm. vanaf ’ 40,-; direct-
ietafels 100x200 vanaf ’ 125,-; typemachines Triumph
Sabrielle vanaf ’lOO,-; vitrinekasten met verlichting
>00x100x50 ’150,-; stalen stelling met 5 legborden
>ermet. ’ 60,-; ladenkast met 50 laden’ 150,-; gereed-
schap of onderdelen wagens ’ 150,-; scheidingswan-
ien op voet 170x175 ’ 65- per stuk; verder transport-

wagens op zwenkwielen, materiaalkasten.
Teveel om op te noemen.

Openingstijden:
Jonderdag 10 tot 18 uur; vrijdag 10 tot 19 uur; zaterdag

10 tot 16 uur; maandag 10 tot 18 uur;
dinsdag en woensdag gesloten.

Rockmart, Kissel 46A, Heerlen
SNUFFELMARKT op zaterdag 26 en zondag 27 no-
/ember in Gemeenschapshuis Baandert te Sittard. Voor
nl. 073-420966. .

KEUKENINBOUWAPPA-
RATUUR: unieke show
van inbouwapp.: kookpla-
ten van gas tot halogeen.
Ovens: conv. en turbo-mag-
netrons. Koelkasten, spoel-
units, kranen, etc. Topmer-
ken aan scherpe prijzen! De
keukenspecialist: Vossen-
Keukens. Eikenderweg 77,
Heerlen (b« DSM). Tel. 045-:717555.

Wandlamp in
Old American Style

Bruto mcl. BTW

199,95
rIOrOU v«'licht ing

Rijksweg-Zuid 118. GclMn
» 04490-43 222 ''

tw^r___,__^___7ÉÉ^

P& . !

Old American Style i
voor gericht licht op i

tafel i
voorzien van aparte i

schakelaar
voor licht omlaag
Bruto mcl. BTW ,
299,95

HQfdyve Ichtn.
Rijksweg-Zuid 118, Gel**"

Nog enkele SHOWKË^KENS, 3 m lengte, in eike"
en kunststof. Nu eXÜ»
voordelig. Vossen-Keü
kens. Eikenderweg ' IHeerlen. (Bij DSM).
FACE-LIFTING van V*
oude keuken: nieuw wer*
blad, spoelbak, app-.j/vji
Uw specialist: Vossen-K?S.ikens, Eikenderweg Ac.Heerlen (bij DSM). Tel. o*.
717555. ___-"

Alles voor DHZ radiatoreJJ;gas, waterolie en cv-a_"
sluitmaterialen. Jac. KQ*T
len,Rijksweg N. 104, bij ZR
kenhuis Sittard. 0449"'
13228-14862.
SIEMENS, Bosch, Zankéf'
AEG-wasmachines-dro-
gers, koelkasten, vriezer^
vaatwassers, de laagff
prijs. Jac. Köhlen. R.*t
weg N. 104, bij ziekenhiu'
Sittard. 044è0-13228-14862>
BUDERUS Radson Ne#
cv-ketels, scherpe prijze'
goede service. Jac. Könle"'
Rijksweg N. 104,bij zieke"
huis Sittard, 04490-1322»'.
14862. J
Div. INRUIL-T.V.'S rn<*
farantie. Electronic serv'ijj

o Kreutz, Kerkplein iV
Schaesberg, 045-313815.^^
HH Handelaren VUÜ?'WERK en vuurwerkpa^
ketten met uniekterugga
systeem. L. Rohan 0*
318693. J_____>

Zoekt u een
complete
keuken?

Wat dacht u
hiervan:

geen 30 tot 40
maar 50 tot 60%

korting!
(en soms zelfs meerl)

Spiksplinternieuwe
keukens die tijdelijk in onze

showrooms hebben
gestaan. Kom nu kijken.

Hom
Keukenmagazijn

Loperweg 8, Echt
Tel. 04754-6188

5 PK TUINFREES met
ploeg, kettingzaag, div.
noutbewerkingsmachines,
H.P. scoop. Tel. 045-222054.

Massale
magazijn-
verkoop

Koelen - vriezen -wassen - HiFi-stereo
kleuren-t.v. - video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe,
lichtbeschadigde of

overjarige apparaten uit de
Hom-winkels worden

verzameld en verkocht
tot liefst

60%
korting

Elke dag nieuwe
aanvoer. Elke
dag superlage
aanbiedingen.

Hier enkele voorbeelden
uit onze duizenden

koopjes:
VHS-

videorecorder met
afstandsbediening
Geen ’ 1198-of ’B5B-

-maar ’ 598-
Maar ook: 5

CEC-platenspelers
ST 210, per stuk geen

’ 248-of ’ 168-
-maar ’ 98,-.
Maar ook: 3

JVC-videorecorders
HRD2IO, per stuk geen

’ 1298- of ’ 1098-
-maar ’ 898-
Maar ook: 3

was/droogautomaten met
3 jaar garantie, per stuk

geen ’ 2798,-of ’ 1498-
-maar ’ 898,-.

Maar ook: 4 KTV's met
stereo en teletekst

KT8176, per stuk geen

’ 1498-of ’1298-
-maar ’ 798,-.

En nog veel meer!

Witte Hal
Geerweg 9

(achter station)

Sittard
Tel. 04490-18162

Design Kantoormeubelen
mlUit het faillissement van Millman Products kochten w
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelt

waaronder de befaamde
Laguna Collection

ontworpen door
Jan de Bouvrie

zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe burea^'banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafel*'
stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittar0'

tel. 04490-23738 of 04498-54510.
Ook verkoop aan particulieren. -

Imposante hanglamp in
Old American Style

voor gericht licht op tafel
voorzien van aparte schakelaar A Ct\
Bruto mcl. BTW *fUUj^

I Hofcluver|ichtin9
I Rijksweg-Zuid 118, Geleen

S 04490-43 222



Verwachtingen
T
; °en president Reagan bijna acht
d

ar geleden werd gekozen was hetredelijk wat van hem werd ver-acht. De Amerikaanse economie
la ?i zwak' de werkloosheid in hetar»d was hoog, Iran had langdurig
dp fnkaanse burgers gegijzeld en
Sn waren hun militaire voor-zong kwijtgeraakt aan de Sovjet-
t; le> die bovendien expansionis-
ka T.°ptrad in Afghanistan en Afri-
so k

Devolking van het land wasmber en vertwijfeld en had eenesident nodig naar wie zou wor-n geluisterd en die zou zeggen~ni» is het genoeg".

onald Reagan was die president.
hun1

1
er m geslaagd de Amerikanen

r^*J trots terug te geven en een we-
lau eeld te creëren waarin ayatol-
Waf net onoverwinnelijk zijn en
p arm de Sovjetunie bereid is wa-
*iin te verrüetigen. De taken die

Ju opvolger wachten zijn echter
3id 2° duidelijk en de huidige kan-
hehK n voor het presidentschap
Hip, n zich veel minder als de
«ent e leider van het land gepre-
zen rd dan Reagan acht jaar gele-

Opiniepeilingen wijzen weliswaar
uit dat George Bush de beste kan-
sen heeft de komende vier jaar de
presidentszetel te bekleden, maar
volgens waarnemers is dat meer te
danken aan de 'erfenis' van Reagan
dan aan de verdienstenvan de vice-
president zelf. De uitslag van de
gang naar de stembus lijkt bij voor-
baat vast te staan,vooral ook omdat
het tegenstanderDukakis niet is ge-
lukt zich aan te dienen als beter al-
ternatief.

'Bekwaamheid'
Na zijn nominatie tijdens de Demo:cratische partij conventie op 22 juli
in Atlanta (Georgia), zei Dukakis in
zijn aanvaardingsrede dat deverkie-
zingsstrijd zou gaan om 'bekwaam-
heid' en niet om 'ideologie. Volgens
hem wordt het tyd dat de Ameri-
kaanse bevolking van de door haar
gekozen bestuurders mag verwach-
ten wat zij van zichzelf verwacht:
„geen zinloze etiketten, maar posi-
tieve Amerikaanse waarden als ver-
antwoordelijkheid, aansprakelijk-
heid en respect voor de waarheid".

Dukakis doelde hiermee voorname-
lijk op een aantal punten waarmee
hij zijn opponent in het vervolg van
de campagne nog regelmatig om de
oren zou slaan. Volgens hem heeft
de regering-Reagan - waarvan zijn
rivaal George Bush deel uit maakt-uitgeblonken in bekrompen idealen
en beperkte ambities, wat zou blij-
ken uit de toename van de Ameri-
kaanse nationale schuld, een econo-
mische politiek die slechts derijken
bevoorrecht, foutieve benoemingen
en een leugenachtig en avontuurlijk
.buitenlands beleid.

Voorsprong
Zijn roep om competentie bleekDukakis in het begin van de cam-
pagne geen windeieren te leggen.
Hij nam in de opiniepeilingen een
voorsprong, die nog groter werd
toen bleek dat Bush' 'running-mate'
Dan Quayle in de problemen ge-
raakte omtrent zijn militaire verle-
den.

Dukakis greep de affaire aan om de
Amerikaanse kiezers er op te wijzen
dat George Bush meteen al bij het
nemen van deeerste belangrijke be-
slissing - het kiezen van een 'rech-

terhand' - had aangetoond onge-
schikt te zijn voor de functie van
president.

Vice-president George Bush bleek
niet onder de indrukvan de toon uit
het kamp van zijn tegenstander en
ging frontaal in de tegenaanval. Hij
hamerde er bij de kiezers voortdu-
rend op bekwamer te zijn voor het
presidentsambt dan de gouverneur
van Massachusetts en begreep daar-
naast maar al te goed dat niet com-
petentie, maar juist ideologie telt
voor het Amerikaanse volk.
Zijn aanvankelijke achterstand in
de opiniepeilingen werd hierdoor
niet alleen weggewerkt, het tij keer-
de zelfs in zijn voordeel.

Wat de door Dukakis voorgestane
bekwaamheid betreft wees Bush de
Amerikanen met name op zijn lang-
durige regeringservaring als vice-
president en op zijn deskundigheid
op het gebied van de buitenlandse
politiek. Alleen al om deze redenen
zou hij een betere president zijn dan
Dukakis, die de meeste tijdvan zijn
politieke leven doorbracht in Bos-
ton.

Onwaarheden
Daarnaast probeerde de Republi-
keinse kandidaat vooral duidelijkte
maken waarom Dukakis niet ge-
schikt is Ronald Reagan op te vol-
gen en hij trok werkelijk alle regis-
ters open, waarbij het vertellen van
halve en" hele onwaarheden niet
werd geschuwd. Zijn belangrijkste
wapen bleek zijn Democratische te-
genstrever af te schilderen als een
'Progressive Liberal', wat in depoli-
tieke ideologie van dé VS zon
beetje betekent dat deze extreem
links zou zijn.

Via de media werden de kiezers
maandenlang bestookt met een
beeld van Dukakis waarin deze
werd voorgesteld als een gevaar
voor de nationale en binnenlandse
veiligheid en voor de economie van
het land.

De Republikeinen gingen nog ver-
der met het aan de kaak stellen van
het misdaadbeleid van Dukakis in
diens staat Massachusetts. In adver-
tenties wordt gesuggereerd dat „in
Massachusetts alle moordenaars,
verkrachters, drugshandelaren en
mensen die kinderen mishandelen
op Dukakis stemmen", wegens
diens zeer billijke gevangenisbe-
leid.

Terugslaan
Na in de voorgaande tijd veel vanhun tegenstanders te hebben ge-
slikt, reageerden de Democraten fu-
rieus op deze beschuldiging. Zij ver-
hardden hun toon en gingen even-
eens over op persoonlijke aanvallen
op de tegenpartij.

Bush werd onder andere afgeschil-
derd als een onbekwaam politicus
zonder sociaal geweten, die de rij-
ken ryker en de armen armer wil
maken.

Het gevolg hiervanwas dat de Ame-
rikaanse kiezers deneus vol kregen
van de verkiezingsstrijd. Zy zijn
steeds meervan mening dat decam-
pagnes er voornamelijk op zijn ge-
richt 'de ander neer te maaien.

Uit een onderzoek van het week-
blad 'Newsweek' bleek dat de be-
volking zich aan de verkiezings-
strijd ging ergeren en teleurgesteld
raakte in de kandidaten, die men
ging wantrouwen. Volgens het blad
gelooft 74% van deAmerikanen dat
de kandidaten niet eerlijk zeggen
wat zij vinden en dat zij slechts dat-
gene verkondigen waarmee zij de
meeste stemmen denken te winnen.
Daarnaast zou 64% vinden dat de
huidige verkiezingen de meest ne-
gatieve zijn in de geschiedenis van
de VS, aldus Newsweek.

" De opschriften op de bor-
den bij een studentenbijeen-
komst in Massachusetts zijn
tekenend voor de hardheid
waarmee de campagne voor
het presidentsschap wordt
gevoerd. Een republikeins
gezinde student stelt dat het
ironisch zou zijn als Duka-
kis, gouverneur van Massa-
chusetts, gedood zou worden
dooreen voor moord veroor-
deelde gevangene uit zijn
staat met weekeindverlof.
Dukakis heeft echter allang
een eind gemaakt aan die
weekeindverloven. Een de-
mocratische student stelt
dat alleen hersenlozen voor
Bitsh stemmen. Veel kiezers
in de VS ergeren zich aan
het niveau van de verkie-
zingssstrijd.

Bijgesteld
Bush' voorsprong in de opiniepei-
lingen steeg tot ongeveer 13 punten,

maarDukakis acht zich toch niet bij
voorbaat verloren omdat volgens
hem „niet de onderzoeken straks
hun stem uitbrengen, maar het
Amerikaanse volk". Bovendien
heeft Dukakis de laatste weken zijn
koers enigszins bijgesteld. Zo
spreekt hu' zich bij voorbeeld min-
der hard uit tegen defensieuitgaven
en tracht hij het vertrouwen van
protectionisten te winnen door min-
der aandacht te schenken aan het
principe van vrijhandel.

Het afgelopen weekeinde heeft de
Democraat zelfs voor het eerst
openlijk gezegd een 'Liberal' te zijn
in de geestvan grote Democratische
presidenten als Roosevelt, Truman
enKennedy en daagdehij zijn rivaal
uit voor het houden van een derde
debat op 7 november, de avond voor
deverkiezingen.

Omdat de afgelopen dagen de voor-
sprong van Bush in de staat Califor-
nia - de staat met de meeste kies-
mannen - met enige punten is afge-
nomen hoopt Dukakis de strijd als-
nog te kunnen winnen.
Bush heeft echter het voordeel dat
hij verder kan gaan waar Ronald
Reagan ophoudt.

Toch kansen Dukakis door kiesstelsel VS
Van onze correspondent

- Michael Du-
h* « Weet dat ni J nog een kans
"een. De strategie van de Demo-
craat is er de laatste weken dui-

eujk 0p gericht geweest om al« » aandacht op 18, over het al-gemeen grote staten te concen-
treren.

s hij alleen in die 18 staten
2lnt. dan haalt hij net het Witte?Uls; Hoewel Bush in dat gevalvs in de overige 32 staten zouebben gewonnen. En hoewel

mogelijk, landelijk ge-
len, een lager stemmenpercen-

£ge zou halen dan de Republi-

e reden waarom Dukakis met
ginder staten dan Bush en zelfsmet minder stemmen dan BushJ*e opvolgervan Reagan zou kun-»en worden, is, kort gezegd: het

kiesstelsel. Dattelsel is ingewikkeld en omstre-den omdat het nogal merkwaar-
pSe en zelfs ondemocratischeuUslagen mogelijk maakt.

Indirect
e manier waarop de Amerika-

2^n hun president kiezen, werd
<U0jaar geleden bedacht door de, Pstellers van deGrondwet. Vannen was de ook nu nog geldende
egel dat de president niet direct
"ordt gekozen door het volk,maar indirect, via kiesmannen.
**etkiesstelsel zoals dat dus door

aartsvaders werd uit-gevonden en in de loop der de-
erinia op details werd bijge-teld, steekt, nader uitgewerkt,

?JS volgt in elkaar,
geregistreerde kiezers in de vijf-
l'B staten en in Washington D.C.
J5*at geen staat is) gaan op de
ïnsdag na deeerste maandag in

november naar de stembus. De
presidentskandidaat die in een
staat de meeste stemmen haalt,
krijgt alle kiesmannen van die
staat. 'Winner takes all', heet dat
principe.

Elke staat heeft evenveel kies-
mannen als het totaal van de se-
natoren en afgevaardigden die
de staat in het Congres heeft en

dat totaal is weer afhankelijk van
het aantal inwoners. Het gaat om
minstens drie kiesmannen (in
een dun bevolkte staat als
Noord-Dakota bijvoorbeeld) en
maximaal om 47 (het 28 miljoen
inwoners tellende Californië).
De kiesmannen komen half de-
cember bijeen en brengen offi-
cieel hun stem uit waarmee zij de
president kiezen. Aangezien er

538 kiesmannen zijn, moet je als
presidentskandidaat 270 kies-
mannen achter je hebben om de
grote prijs te winnen.

Versterkt
Er zit een aantal interessante ha-
ken en ogen aan dit systeem. Om
te beginnen, is het doorgaans zo

dat degene die, landelijk gezien,
het hoogste stemmenpercentage
haalt, die winst versterkt terug-
vindt in het aantal kiesmannen
dat hij heeft gewonnen.

Een heel extreem voorbeeld is de
herverkiezing van Reagan in
1984. Reagan verpletterde Mon-
dale, in kiesmannen gerekend.
Hij won er 525 tegen Mondale 13.
Maar in werkelijke stemmen ge-
rekend was het beeld lang nietzo
zwart- wit. Op Reagan brachten
54 miljoen Amerikanen hun
stem uit, op Mondale 37 miljoen.

De regel van de 'versterkte
winst' gaat niet altyd op. Drie
keer, in 1824, 1876 en 1888, had
de kandidaat op wie de meeste
echte stemmen waren uitge-
bracht, minder kiesmannen dan
zijn opponent en ging dus het
Witte Huis aan zijn neus voorbij.
Zoiets kan nog steeds gebeuren.
Het is, zoals hierboven al staat,
heel wel denkbaar dat er meer
Amerikanen opBush dan opDu-
kakis stemmen, en dat het tóch
de gouverneur van Massachu-
setts is die in januari naar Was-
hington D.C. mag verhuizen.

Vasthouden
Waarom houden de Amerikanen
dan toch aan hun antieke en po-
tentieel unfaire kiesstelsel vast?
Een van de redenen is, dat het
systeem spoort met het federale
karakter van de Verenigde Sta-
ten. Alle staten hebben nu een
directe afvaardiging bij de ver-
kiezing van de president.

Het systeem ontmoedigt verder
de deelname van kandidaten
buiten die van de twee grote par-
tijen, de Democraten en de Re-
publikeinen, en ook dat vinden
veel Amerikanen een goede
zaak.

binnen/buitenland

Twijfel over kwaliteit van presidentskandidaten

Bush en Dukakis
imponeren niet

Van de redactie buitenland

st
N HAAG -De Amerikanen gaan komende dinsdag naar de

embus om een opvolger te kiezen voor president Ronald
tot Hgan *^e ir? °*e acllt aar van z*Jn teiderschap is uitgegroeid

" t de populairste, en volgens sommigen misschien wel de bes-
ef' P^.ident van deVerenigde Staten in de 20ste eeuw. Omdat
ku^ e kwaliteiten niet op voorhand voorspelbaar zijn,nnen de kiezers niet veel meer doen dan zich uitspreken
2p % een toekomstverwachting omtrent de man van hun keu-

" voorspelling echter die bij dehuidige twee kandidaten■^eihjker lijkt dan ooit.
Ge

Re Publikeinse vice-president
riv i » Busn en zijn Democratische
van ai "^ehael Dukakis, gouverneur
voll staat Massachusetts, zijn er
_»_>_< verkiezingsdeskundigensturende de afgelopen maanden
huwelijks in geslaagd zich bij het

leid anse volk als toekomstig
He h

r te profileren. In een campag-
on ht voornamelijk was gebaseerd
(^ net onderuit halen van de ander
lonfvn schijnbaar alles was geoor-
zieh £n niet op het voorstellen van
erinn slaaêde geen van beiden
vani, narten en het vertrouwenn net volk volledig te winnen.

ton p een daëblad ats de Washing-
EpV_ ♦ f, 1was dit aanleidingom in te-scastelhng tot voorgaande jaren
ziin ?temadvies uit te brengen aan
mJfi.Jezers. In een hoofdartikeldè u het blad dat -geen van bei-
Vo Kandidaten erin is geslaagd een
0D F haar overtuigende aanspraaky net presidentschap te maken",
lio- °°k anderen hebben herhaalde-w, gezegd dat Bush en Dukakis
____~_"

nu toe n°g met erg 'presi-
dentieel' hebben gedragen.

Kritiek op invloed opiniepeilingen

Veel kiezers in
VS twijfelen nog

Van de redactie buitenland

NEW VORK - De Republikeinse
presidentskandidaat George Bush
stond deze week volgens een lande-
lijke opiniepeiling twaalf percen-
tage-punten voor op zijn Democra-
tische rivaal voor het Amerikaan-
se presidentschap Michael Duka-
kis. Maar uit dezelfdepeiling bleek
dat nog alles mogelijk is: zon 28
procent procent van de kiezers
'zweeft.

De opiniepeiling van CBS onder
1.065 mogelijke kiezers werd tussen
zaterdag en maandag gehouden.
Het resultaat verschilde nauwelijks
van een peiling een week eerder:
Vorige week leiddeBush met 54 te-
gen 41 procent, het afgelopen week-
einde was dat 53-41. Maar onder de
oppervlakte blijkt de laatste weken
veel te zijn verschoven.

Veranderen
Een op de zeven kiezers zei pas de
afgelopen twee weken zyn keuze te
hebben gemaakt. Bovendien zei 22
procent van de kiezers niet uit te
sluiten nog van mening te verande-
ren voor volgendeweek dinsdag ge-
stemd wordt. En zes procent had
nog geen keuze gemaakt.

Maar ondanks die onzekerheid wa-
ren de ondervraagde potentiële kie-
zers het over een ding in een over-
weldigende meerderheid zeker: vol-
gens zeventig procent wint Bush de
verkiezingen. Daarentegen was
slechts twaalf procent ervan over-
tuigd dat Dukakis de nieuwe presi-
dent van de Verenigde Staten gaat
worden. Deresterende achttienpro-
cent durfde er geen slag naar te
slaan. CBS was benieuwd hbe de
Amerikaanse kiezers tot die mening
kwamen. Een meerderheid, 38 pro-
cent, zei zich te baseren op wat de
kandidaten zeiden; 22 procent zei
zich door de opiniepeilingen te la-
ten leiden, terwyl 12 procent zei zijn
mening te hebben gevormd met be-
hulp van decommentaren in de me-
dia.

Kritiek
In deze verkiezingscampagne zijn
de opiniepeilingen een belangrijke
rol gaan spelen. Dat 22 procent in de

CBS-peiling zei zich te hebben laten
leiden door de peilingen geeft wel
aan hoe groot die rol is geworden.
Er is dan ookkritiek op al die onder-
zoeken, die volgens sommige cynici
alleen maar voorpaginanieuws zijn
geworden omdat de twee kandida-
ten een inhoudsloze campagne voe-
ren.
Het is nietverwonderlijk dat Michel
Dukakis de hevigste kritiek heeft
op de peiüngen. Hij komt immers
steevast als verliezer uit de bus.
Maar ook in het Repubükeinse
kamp worden vragen gesteld bij het
nut en de gevolgen van de kiezers-
onderzoeken. Voorzitter van de Re-
publikeinse partij Frank Fahren-
kopf: „Zouden deze peilingen bij de
Amerikanen niet de indruk kunnen
wekken dat hun stem er niet toe
doet?" Hij zei te vrezen dat na die
stortvloed van opiniepeilingen de
mensen mogelijk niet gaan stem-
men omdat „derace al gelopen is".
De Amerikanen hebben dan ook
heel wat voorspellingen over zich
uitgestort gekregen: in meer dan 90
grote landelijke opiniepeilingenzijn
de verkiezingen cd gehouden.
Ook bij het kiezersvolk is kritiek te
horen. In een recent publieksonder-
zoek van Gallup zei 45 procent van
de ondervraagden dat de berichten
over wie aan kop gaat het land geen
goed deden. Nog meer ondervraag-
den vinden dat in de laatste weken
van de verkiezingcampagne geen
peilingen meer moeten worden ge-
publiceerd.

" Bush (links) en Dukakis vlak voor hun eerste grote tv-debat

Reagan
Nog steeds bestaat er kritiek op de
gangvan zaken in 1980, toen Ronald
Reagan de verkiezingen won. Drie
uur voordat in de westelijke staten
de stembussen werden geslotenrie-
pen de landelijk tv-zenders Reagan
al tot overwinnaar uit. Critici vragen
zich af of dat invloed heeft gehad op
de opkomst in de westelijke staten.

Maar opiniepeilers zijn het met aj
die kritiek niet eens. Zo zegt CBS-
onderzoeker Warren Mitofsky: „Tel-
kens als de mensen klagen over de
peilingen, zeggen ze dat de opinies
worden gevormd door die peilngen.
Als dat het geval zou zijn, zouden de
resultaten van de onderzoeken al-
leen maar een toename van desteun
aan de leidende kandidaat te zien
geven."
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Mazda Loven, Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451. Mazda 323 HB
1.3, bj. '81, '83; Mazda 323
HB 1.5 GT, bj. '83; Mazda
323 HB 1.3 '83; Mazda 323
HB 1.3GLX. '86; Mazda 323
NB 1.3, bj. '81; Mazda 323
NB 1.3, bi. '86; Mazda 323
NB 1.3, bi. '82; Mazda 323
NB 1.3, bj. '83; Mazda 323
NB 1.3 '84; Mazda 626 HB
2.0 GLX, bj. '84; Mazda 626
HB 2.0 GLX, bj. '86; Mazda
626 HB 1.6 GLX, bj, '84;
Mazda 626 HB 2.0 GLX, bj.
'87; Mazda 626 HB 2.0 Limi-
ted '87; Opel Kadett 1.2 S,
bj. '82; Opel Kadett 1.2 S, bj.
'83; Opel Kadett 1.2 S, bj.
'84; Opel Kadett Caravan
'84; Opel Ascona 1.6 S, bj.
'84; Opel Manta 1.8 S HB,
bj. '83; Ford Sierra 1.6,
LPG, bj. '85; Ford Sierra 1.8
Laser, bj. '85; Ford Escort
1.3 3+6, bj. '82; Ford Fiesta
1.1L, bj. '85: Honda Quintet
Autom. I+7, bj. '82; Mitsu-
bishi Colt 1-GL, bj. '82: Nis-
san Cherry 1.3 GL, bj. '84.
Goedkopere typen: Ford
Fiesta LI L, '79 ’3500,-;
Honda Accord Aut., '80

’ 3250,-: Mazda 323, '78 (3x)
vanaf ’2500,-; Renault 5,
'80 ’ 2950,-.
Te k. RENAULT 5 i.g.st.
met apk bj. '80. Tel. 045--311645^
MAZDA 929 Hardtop cou-
pé, '80, APK tot okt. '89,
vr.pr. ’2000,-. Te bevr.
Kleingraverstr. 36, Kerkra-
de.
FRANS VANHAUTEN.
Porsche 911 coupé '79; Por-
sche 911 coupé '80; Porsche
911 Targa '78; Porsche 911
Targa '77- Porsche 928 S
uitv. '81; -Porsche 924 rood
'78; VW Golf GTI alle ex-tra's '86; VW Golf GTI uitv.
'85; BMW M3all extra's '84;
Ford Sierra 1.6 5 drs. '86;
Opel kadett 1.6D '85; Volvo
740 diesel '85; Alfasud 1.5
'82; Ford Escort automaat
'86; Ford Escort '81; Saab
900 i GL turbo '85- Opel
Manta GSI autom. '8; Seat
Ronda 1.5 GLX '85; Ford
Escort 3 drs. met. '86; Opel
Corsa HB rood '85; Mitsu-
bishi Colt 3 d. '83; 2 CV 6
blauw '84- Opel Ascona-
zeer mooi '83; Volvo 345 GL
metal '82; Volvo 242 DL Ipg
'79, BMW 320-6 autom. Ipg
'79; Opel Kadett 13 S Ipg
'81; Honda Accord nw.
mod. '82; Honda Civic
blauwmet. '78. Hoge inruil-
prijzen, eigen werkplaats,
snelle en discrete financie-
ring, eventueel 6 mnd top-
garantie, eventueel leenau-
to, APK klaarmaken. Auto-
bedrijf Frans Vanhauten,
hoek Kaalheidersteenweg-
/Dentgenbacherweg Kerk-
rade, tel. 045-423288.
AUTO LANDGRAAF, eengeep uit onze voorraad,

om vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto Land-
fraaf. Audi 100Avant 2.3L,

lauwmet, '85, ’28.900,-;
Citroen BK 16 TRS, zilver-
met.. '86, ’ 19.750,-; Citroen
CX Athena, z. mooi,wit, '82,

’ 6950,-; Fiat Ritmo 60 CL,'87, 37.000 km, ’12.900,-:
Fiat Uno 60 S, '86, 33.000
km, ’ 12.900,-; Ford Escort
KR 3i, wit, '83; Ford Escort
1.3 Bravo, blauw, '83; Hon-
da Civic 1.5 GTI, rood, '86,

’ 17.500,-; Mazda 626 LX 2.0
diesel, grijsmet., '86,
n9.800,-;Mercedes 280 S
aut., aircon.. '82,_? 24.500,-;
Mercedes 200 T station,
blauwmet, '84, ’25.750.-;
Mercedes 240 D, 5-bak,
roodmet., '84, ’21.900,-;
Mitsubishi Cordia GSR,
zwartmet., '87, ’21.750,-;
Nissan Bluebird 2.0LX. zil-
vermet, '86. ’ 19.800,-; Opel
Monza 3.0E, aircon., blauw-
met., '83, ’21.800,-; Opel
Rekord 2.0 S, goudmet.,T_3,
f 12.900,-; Peugeot 505 GR,bruinmet, 'BS, schuifdak,
’9750,-; Renault 21 TS,
5-bak, wit, '86, nw.st,

’ 19.750,-; Suzuki Alto GX,
37.000 km, rood, '84, ’ 5250,--: Seat Ronda GL, 5-drs.,blauwmet, '85, ’ 6950,-;
Toyota Supra 30 i 24 Valve
Targa, '86; Volvo 240 GL
aut, grijsmet, '84, ’ 18.900,--; Volvo 240 GL overdr.,
roodmet, '83, ’ 17.950,-;
Volvo 240GLE aut., blauw-
met, '83, ’18.000,-; Volvo
340 GL diesel sedan, grijs-
met, '85, ’ 15.800,-; VWPas-
sat diesel, wit, '84, ’ 11.500,-.
Exclusieve cars: Caddilac
Eldorado Cabriolet nw.st.,
1976; Chevrolette Corvette,
jub.uitv., zilvermet, 1978;
Mercedes 230 C aut, bruin-
met, nw.st, 1978; Suzuki
413 verlengd, z. apart, '87,

’ 19.750,-- ARO diesel hard-
top, rooi '85, ’8950,-. In-
ruilers: Peugeot 305 GL,
bruin, '78, ’ 1500,-; Chevro-
let Citation autom., grijs-
met., '80 ’4900,-; Opel Se-
nator 2.8 aut., blauw, '80,

’ 5750,-; Renault Fuego
GTL, zilvermet., '81,
’5900,-; Mazda 929 LTDaircond. '81, ’5750,-; Peu-
geot IÓ4, z. goed, '77,
’1250,-; VW Polo, '77,
’BOO,-. * Inruil mogelijk *Garantie in eigen werk-
plaas * Snel wisselendevoorraad * Bovag-bedrijf *Snelle discrete financiering
* Dag. geopend van 9.3Ö tot
18.00 uur * Hoge inruilprij-
zen * 12 mndT garantie *Eigen servicedienst * WN
keuringsstation * Gratis af-
leveringsbeurt * Garantie
boven ’ 10.000,-. Het adres
voor de betere gebruikte
auto. Auto Landgraaf,
Heerlerbaan 74-76, Heerlen,
tel. 045-424268, 045-424231.

1000%
zijn onze auto's

en 100% is genoeg!!!
Subaru Mini Jumbo SDI

'87
Kadett HB 1.3 LS '87
Kadett HB 1.2LS '86
Kadett HB 1.2GLS '84
Kadett 12 N '81
Ascona 16 S met gas ....'B2
Opel Commodore 2.5 S a...

'81
Audi 90 Quatro 155 pk ...85
Audi 80 Quatro 136 pk ..'B3
Audi 100 CC 118pk '85
Mercedes 200 T Combi'B4
Toyota Supra Targa '86
Toyota Carina 11 1.6DX....

'85
Alfa Guilietta 1.6 '81
8MW3161.8 '80
BMW3IB '78
Citroen Axel 11 '86
Daihatsu CharadeKG...'83
Fiat Panda 45 S '86
Ford Fiesta 1000 '83
Ford Fiesta L '82
Honda Civic 1.3Luxe ....'B4
Renault 11 GTL '84
Renault 5 Alpine Turbo. '83
Vauxhall Cavalier 1.65..'79
VWPoIoC33Kw '86
VW Golf C Diesel '83
VW Passat GLD '8481
VW Passat Combi 1.6 D'79
Landa 1200 Combi '83
Div. inruilkoopjes, inruil en
fin. mogelijk, Bovag-garan-!
tic: 3, 6, 12 mnd. Donder-;
dag koopavond.

Auto- en APK- !
centrum

Keulartz BV
Locht 42 83, Kerkrade

Tel. 045-419905
T.k. PEUGEOT 404 bjr. '74,
kl. zwart, m. LPG Grote
Straat 11, Berg en Terblijt.
T.k. VW TRANSPORTER
diesel, bjr. '83, i.z.g.st.
’8900.-. APK 11-'B9: Lada
2105 bjr. '85, pr. ’4900,-,
APK 10-'B9. Tel. 04406-
-14473.
VOLVO 343 laat '82, APK
gek. Vlekkeloze auto, z.
mooi ’4950,-. 04490-35369.
VW GOLF GL diesel '80,APK 5-'B9, i.g.st. Pr. n.o.t.k.'
Tel. 04405-2300.
Fiat RITMO 60 L op LPG,
bjr. '84, zeer goed. Koopje
’4350,-. 04406-14186.
Aangeb. TOYOTA Corolla
GT 16Valve, le eigen., excl.
auto, zilvergrijs, nov. '84.
Vr.pr. ’ 13.500,-. Tel. 04406-
-40740.
Mooie Opel Ascona bj. '79,
i.z.g.st., APK gek. Vr.pr.

’ 1750,-. Tel. 04490-49660.
CITROENBK 14RE '84,kl.
rood, 5 bak, i.st.v.nw.
’9250,-. 045-451217.
PORSCHE 924, bj. '77,
i.z.g.st., vele opties, gr./antr.,ANWB-rapport. spoedprijs

’ 9950,-. TeL 04^-645720
VOLVO 360 GLT, 5-drs.,
wit, 55.000 km, okt. '85. Tel.
04756-3158.
VOLVO automaat 343 DL,
t. '82 (nieuw model), 3-drs.,
zilvermet., weinig km gel.,
met alle beurten, (van le
eig.), verkeerd in nieuw-
staat, met 6 mnd. garantie;
gunstige prijs. Inl 04490-
-32085.
OpelKADETT coupé, t. '79,
blauwmet, met LPG,
i.z.g.st., vr.pr. ’2250,-. Tel.
04490-35260, na 15.00 uur.
FORD Taunus 16 L, oud
type, APK tot nov. '89,
vr.pr. ’lOOO,-. Te bevr.
Kleingraverstr. 36, Kerkra-
de
BMW 318-i aut., '83, kl.
frijsmet, schuifd. etc,

14.750,-. 04492-3234.
Weg. omst. te k. FORD Es-
cort 1600 Bravo, bwj. 6-'B6,

’ 13.500,-. Tel. 045-272104.
Autobedrijf PIET PLOUM
biedt te koop aan tegen be-
taalbare prijzen en goede
garantie: Mercedes 190 E
m.v. extra's uitbouwset
BBS wielen enz. kl. rood
'83; Ford Escort KR 3i in
top cond.kl. zwart '83; Ford
Escort KR 3i Cabriolet met
ABS, apaprt mooi nw. mo-del,kl. wit '86; Opel Rekord
2.0 S Berlina weinig km.
f-oen met. '84; Opel Kadett

6 diesel kl. wit '83; OpelAscona 1.6 S automat. kl.geel '83- VW Kever cabrio-let 1303 amerik. uitv. in
showroom cond. antraciet
met. '73; Mitsubishi Galant
stationcar 1.6 GLX grijs
met. '83; Mitsubishi Cordia
1.6 GSL grijs met. '84; Fiat
Ritmo 60 CL weinig km.
antraciet met. '84; DatsunSilvia 1.8 injection sportie-
ve auto loper met. '82;
Toyota Celica 2.0 KT '82;
Renault R 18 GTL kl. wit
'83; Renault R 4kl. rood '82;
Honda Civic autom. rood
met. '81; Honda Quintet
rood met. '81; VW Derby
groenmet. '80; Saab 900
EMS groen met. '80; FordTaunus 1.6 stationcar goud
met. '80; VW Passat grijs
met. '79; Ludi 80 automat
grijs met. '78. Inruil en fi-
nanciering 3 mnd volledige
garantie. Autobedrijf PietPloum, Europaweg Zuid 7,
Übach-o-Worms, Land-
graaf, tel. 045-312905.

Dit weekend rijdt u vanaf

’ 2000,- al in een Saab!
96 V4donkerblauw '73

99 2d., 4D. benz./LPG '77 '80 '81
900 GL 4D. erg mooi okt. '85

900 Turbo 2D, 3D, 4D '83 '85 '86
900 Turbo 16S zeer excl. '84

900 116 sportvelg., spoiler, 38.000 km '86

Lancia
Prisma 1600 sportv., radiocass. '85

HPE VX schuifd., sportvelg. '83
Overige

Fiat Uno 45 24.000 km, nw.st. '87
Citroen AX 11 RE '87

Fiat Croma 2.5 TD alle extra's '87
Kompier

off. Saab-Lancia-dealer
Akerstr. 150 Heerlen, 045-717755.

Jurgen Autoverhuur
045-463333

11.000 KNALDEMPERS en
vrachtwagens. Direkt uit voo
Cramer 31, Heerlen. 045-71
Auto's hallo, OPGELET.
Wij betalen ’3OO- tot

’ 20.000.-voor uw auto, ook
sloop. Tel. 045-411572.
te k. OPEL Monza 3.0 E bj.
'83, veel extra's, vr.pr.
’20.750,-, tel. 045-210326 na
17uur.
BMW 323 I, pracht auto,
bwj. '79, verlaagd, 15-inch
velgen, zender, bumper-
spoilers, alarm, Pioneer ra-
cuo-cass., nw. compl. uit-
laat, APK t/m 4-'B9, auto
verkeerd in perf. st. v. on-
derh. Pr. ’ 10.000,-.Tel. 045-
-444757.
Te k. gevr. sloop-en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100- tot
’5000,-. 04490-43481.
11.000- KNALDEMPERS
en pijpen voor alle auto's envrachtwagens. Direkt uit
voorraad leverbaar. Kerp,
In de Cramer 31, Heerlen.
045-716951.
Te k. OPEL Autom., bj. '84,
t.e.a.b. Dr. Poelsstr. 10, Ka-
kert-Landgraaf.
Auto LANDGRAAF ruimt
alle inruilauto's op! Kijk en
vergelijk! Audi 80 GLS '80

’ 3950,-; Chevrolet CitationVBO ’ 4900,-; Ford Escort 1.3
GL '79 ’ 1950,-; Ford Fiesta
1100 '80 ’2750,-: Honda
Prelude '80 ’3950.-; Opel
Record 2.0 S *80’ 3750.-; 2x
Peugeot 305 '78 v.a. ’850.-;
Peugeot 104 GL '77
’1200,-; Peugeot 604 aut.
76 ’lOOO,-; VW Polo '77
’BOO.-. Auto Landgraaf,,
Heerlerbaan 74-76, Heerlen,
tel. 045-424268/424231.
Te k. SUZUKI bus, bwj.
'85, i.g.st. Cremerstr. 43 Val-
kenburg. Tel. 04406-12074.
Te k. RENAULT Fuego
GTS, kl. rood, bwj. '83,
’13.000,-. Tel. 045-321521
na 17.30 uur.
Te k. AUDI 80 GLS 4-drs.,
apk, bj. '79. Vr.pr. ’2100,-.
Tel. 04405-2770.
Te k. FIAT 132 bj. '78,
5-gang, apk gek. Tel. 04490--5&02.
Te k. RENAULT 14 LS,
apk 6-'B9, Ipg, van student
weg. def. koppeling, evt.
onderdelen. 04493-3569.
Te k. Opel KADETT 12 S
bi. '81, apk gek. Tel. 045-
-228398.
Te k. SAAB 900 GLT 5-drs.
bj. '79, Ipg. Apk’3750,-. Tel.
045-244786.
VOLVO 740 Turbo 1987;
Volvo 740 GL, lederen be-
kleding 1987; Volvo 240 GL
Grand Luxe 1984: Volvo
240 DL 1985. type 1986; Vol-
vo 240 GL Grand Luxe die-
sel 1983. Autobedrijf A.
Klijn, deKoumen 7, Hoens-
broek, 045-220055.
VOLVO 480 ES blauwme-
tallic 1987 ’36.950,-; Volvo
360 GL sedan, Ipg, 1987
’22.950,-: Volvo 340 DL
5-deurs 1.4 1987 ’ 18.'950,-;
Volvo 340 DL special 1700
cc, 5-deurs 1986 ’ 17.950,-:
Volvo 340 special 1.4 1986
’16.950,-; Volvo 340 GLE
sedan 2.0 Itr. inj. 1985’17.950,-; Volvo 340 DL
diesel sedan 1985 ’ 16.950,-;
Volvo 340 DL special 5
speed 1.4 1984 ’11.950.-.Autobedrijf A. Klijn, de
Koumen 7, Hoensbroek,
045-220055. 'OPEL Kadett 1.2 LS
5-deurs 1987 18.950,-; Opel
Kadett 3-deurs IÖB6
’16.950,-; Opel Corsa 1.3
Club 1987’ 14.950,-; Austin
Mini 100 LE 1987 ’9950,-;
Skoda 120LS 1984 ’ 3950,-;
Opel Kadett 1981 ’6950,-.
Autobedrijf Klün, de Kou-
men 7, HoensDroek, 045-
-220055.
Te koop aangeboden 2
komplete RANGE
ROVERS waarvan 1 tech-
nisch 100% in orde. Autobe-
drijf Klijn, de Koumen 7
Hoensbroek. 045-220055.
Te k. MAZDA 626 GLX
coupé, 2.0 1, bj. '83, vele ex-
tra's. 045-463261.
Te k. HONDA Accord luxe
type '86 z.g.a.n. Tel. 045-
-444957.
Te k. KADETT '76, apk,
U.st Tel. 045-444522/900,-.
Gerev. motor ± 85.000 km,
nwe. uitlaat.
Te k. HONDA Civic de
Luxe, okt '81, vr.pr.

’ 395Ó-. Tel. 045-422352.
Nissan BLUEBIRD, '85, le
eig., kl. blauwmet., in
nw.st, ’11.250,-. 04492-
-3234.
Koopje BMW 320/6, bwi.
'78, compl. uitgeb., APK
'89, vr.pr. ’3250,-. 045-
-453296.
LUCAR AUTOMOBIE-
LEN Kerkrade! Koop zon-
der risico's. Gratis weken
proeftijden! Gratis keuring,
gratis 2x grote beurt. Mer-
cedes 190 E, type '87, wit,
diverse ace; Mercedes 190
E, '85, blauwmet., autom.,
alle ace; Mercedes 350
sportcoupé, blauwmet.,
wit, leren interieur; Honda
Prelude, '85, 4 w., met.,
duurste uitvoering; Toyota
Celica, '85, groenmet.; Hon-da Accord EX, '87, zilver,
alle ace " BMW 320i, '86, zil-
ver; BMW 316, type '86, ma-
roonrood, alle ace, iets ap-
arts; BMW 316, '86, zilver;BMW 520, '86 zilver/groen;
jeepMatra X, 83, zilver, iets
aparts; Matra jeep, 1981,
groen; Rancho; Audi 100,1.6, coupé, type QuattroSport, '82; Mitsubisih Ga-
lant, '86, brons, 4-drs.: Golf
GTi, goudkl., '83; Golf 1600,
5-drs., '86, wit; Golf CL, '85,
wit; Mazda 626, '84, 5-drs.,
goudkl.; Opel Manta GTE
uitgeb., 1983; Audi 80 GLS,
'81, ’2250,-; Jaguar 4.2,
1980, 2x, als nieuw; Jaguar
Sport coupé 12 cyl., exclu-
sief; Datsun Cherry, '85, zil-
ver; Mini Metro, 84, rood,
koopje; Saporro Sport, 2x
'80, vanaf ’2500,-; Kadett
GSi, 1988. rood; Kadett,
5-drs., 1984, zilver; Renault
5, 2x '84-'B6, vanaf ’ 7750,-.
Diverse bedrijfsauto's o.a.
Iveco, 1985, wit; Transit,
1986, wit; Rancho, 2x; Che-
vrolet Combi; Ford Combi,
1984; Ford Taunus,
1979/1982, vanaf ’ 750,-,
APK-gekeurd; BMW 728,
'83, antraciet, autom., ± 10
inruilauto's, APK-gekeurd,
koopjes. Garantie 6 maan-
den tot 2 jaar. Financiering
direct! Inkoop betere auto's
gevraagd, ook bedrijfsau-
to's en combi's.Alle repara-
ties, schadediagnose en
bandentechniek. Lucar
autobedrijf, Holzstraat 67,
Kerkrade, tel. 045-456963.

i -pijpen voor alle auto's en
rraad leverbaar. Kerp, In de
6951.
Te koop LADA 2105 GL,
bwj. mrt. '86, pr. ’5700,-.
Overslagweg 33, Heerlen,
tel. 045-7232.6.
Automobielbedrijf TON
QUADFLIEG: BMW 524
TD nieuw 0 km, kl. grijs-
met.; BMW 316, 4-drs., veel
ace, kl. donk. groenmet.,
'86; Mercedes 190D, schuif-
dak, 93.000 km, kl. wit, '85;
Opel Kadett 1.2 S, kl.
blauw, '85; Toyota Celica
Coupé 1600 ST, kl. zwart,
'86; Ford Escort 1.3 CL,
sportuitv., kl. zwart, '86;
Honda Jazz, 14.000 km, kl.
rood, '85; Ford Orion 1.6
GL, m. zomerpakket, kl. zil-
ver, '83; Ford Granada 2.3LLPG, kl. bruin '82; VW Golf
Diesel, 80.000 km. '84, kl.
beige; BMW 318 I, 43.000
km, groenmet., '84; VW Jet-
ta 1600 CL,4-drs., kl. blauw,
'84; Honda Accord, 3-drs.,
autom;, '83, kl. blauw- Re-
nault Fuego GTL, '82, kl.
blauwmet.; Skoda 120 LS
Coupé, kl. wit, '84; Manta
GT 1.8 S, '84, kl. wit; VW
Golf 1600, Autom., kl. bei-
ge. '82; Ford Sierra 2.0 CL,
3-drs., 8-'B7, kl. beigemet.;
Volvo 740 GL, '85, blauw-
met., 73.000 km; Ford Sier-
ra 1.0 Laser, 5-drs., '85, wit;
VW Polo Shopper, rood,
'86; Honda Civic 1.5 GL,
goudmet., '86; Opel Kadett
LS, 3-drs., bruin, '85; Opel
Kadett 1.6 LS Diesel, rood,
'84. Stationcars: VW Passat
Variant Diesel. '86, kl. rood;
Audi 100 CC Avant Combi,
autom., '83, kl. blauw;
Toyota Tercel 4 Wheel Dri-
ve, kl. blauw, '85; Seat 1.6
GLX,, blauw, '84; Alfa
Sprint 1.5, zwart. '80,
’2950,-; Fiat Ritmo 75 CL,
wit, '80. Inruilers: Audi 200
5E Autom., '80, kl. brons-
metal.. ’3750,-; Opel MantaHatchback, '79, kl orange;
Opel Kadert 1.2 S,kl. beige,
'79; Opel Kadett 1.3 S, '81,
kl. blauw; Opel Ascona 1.9
N, '77. Inruil en financ. mo-
gelijk. Bovag-garantie,
APK-station. Ons nieuwe
bedrijf bestaat uit ± 500 m 2showroom en ±250 m 2
werkplaats. Autobedrijf
Ton Quadvlieg, Reeweg
112, industrieterrein Abdis-
senbosch-Landgraaf. Tel.
045-321810.

Te k. LADA, type 2105,
kent., '87, bwj. '83,kl. beige
met trekh., APK tot 10-89r
km.st. 53.000, vr.pr.
’2450-, 04498-54319.
Mooie SIMCA 1307 GLS m.
'79, 100%, apk 10-'B9 ’875,-.
Tel. 045-225913.
Te k. zeer mooie MAZDA
323 GT '85 kl. rood, prijs
n.o.tk. 045-257217.
Te k. FORD Sierra 1983,
71.000 km, 5-drs., zilvermet.
Vr.pr. ’ 12.500,-; Jong-
mansweg 22 Heerlen. Tel.
045-222667.
Te k. MERCEDES 200D
bwj. '80 ’7000,-; Bavostr.
78 Nuth.
Te k. Opel REKORD 20S.
bwj. '82 i.g.st. Vr.pr.
’2250,-; Na 5 u. Tulpstr. 76Vaesrade.
Pontiac Grand Le Mans '81
le eig. 45.000 km 6750,-;
Honda Civic '81 3500,-;
Ford Mustang '80 2750,-;
Volvo 245 DL '77 2000,-;
Austin Allegro '78 750,-;
VW Golf D 78 1950,-; che-
vrolet Malibu LPG '80
2250,-; M.B. 280Saut. LPG
'78 4750,-; Inruil mos. 045-
-211071. OVER-
BROEKSTR. 54 Hoens-
broek
MERCEDES 200 Benz '78
le eig. 110.000 km ’4750,-;
Tel. 045-211071.
Te k. MERCEDES 280 CE
aut. bwj. '81, met orgin. ta-
xatierapport en vele extra's,
o.a. elektr. schuifd., centr.vergrendeling, nw. 16 inch
sportvelgen met banden,
chroomranden enz. enz.
Auto verkeert in abs.
nieuwst. Trichterweg 125,
Brunssum (Treebeek).
Nieuw GOLF diesel CL
schuifdak, metallicblauw,
duizenden guldens onder
nieuwprijs. Inl. 045-271755.
Nieuw AUDI 80 I.BS sig-
naalrood, alle denkbare ac-
cessoires, duizenden gul-
dens onder nieuwprijs. Inl.
045-271755.
Te k. FORD Escort 1.3 GL
bwj. '83 5-gang enz.

’ 7750,-; Tel. 045-316940.
Te k. OPEL Kadett 1.61GT
bwj. '87, ’ 10.000.- onder
nieuwpr. Tel. 045-243433.
Te k. TOYOTA Tercel bj.
'79, apk 10-'B9 i.z.g.st.

’ 1450,-. Tel. 045-452008.

Uitlaat kapot?
dan snel naar snelservice Auto Sport, Schelsberg 175,
Heerlen, 045-725507. Dealer van origineleRomax uitla-
ten en alle topmerken schokbrekers. Ook 's zaterdags
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

APK-keuringsstation
KERP, 100% remmenspecialist voor alle voertuigen. In
de Cramer 31, Heerlen, tel. 716951.
BOSAL - Marktleider in uitlaatsystemen, leder merk di-
rect uit voorraad leverbaar, 2 jr. garantie. Kerp, In de
Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.
CITROEN CX Athena bj.
'80 APK i.g.st., kl. wit,
stbekr., schuifd. ’ 2750.-.
Heerlen-Molenberg, Insula
8, tel. 045-710852.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Te k. gevr. sloop-en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewiis. Gratis afhalen.
TeL 045-216475 of 727711.

Peugeot
309 Score

3-deurs, wit, 31-10-'BB,
Demo, 0 km, uit-
voering. Duizenden gul-

dens voordeel.
Peugeot
Janssen

Tel. 045-460500
Te k. gevr. luxe BESTEL
en combi's, bus en jeeps.Direct contant geld. Tel.
045-456963.
Weg. omst. te k. FORD
Orion LD Diesel, 4-drs.,
z.m., vr.pr. ’11.250,-. Inr.
mog. Te bevr. Berkenlaan
10, Kerkrade, tel. 045-
-458995.

BESTELAUTO Mazda E
1600, LPG, '81. Tel. 045-
-452570.
BESTELAUTO: Mitsubis-
hi L 300 diesel, '80. Tel. 045-
-452570.

Peugeot
309 Profil

3-deurs, wit, 31-10-'BB,
Demo, 0 km. Duizenden

guldensvoordeel.
Peugeot
Janssen

Tel. 045-460500

Peugeot 405 GR
juli 1988, kleur gris-graphi-
te, directieauto, radio, 1.6
Itr., 92 pk, 5 versnellingen.

Duizenden guldens
onder de nieuwprijs.

Peugeot
Janssen

Tel. 045-460500
Te k. MAZDA 1000 bj. 12-
-77, apk 4-'B9, zeldz.mooi.
Vr.pr. ’1400,-. Tel. 04k5-
-451715.

Occasions
Panda '82, '86, '87 Regata Weekend '85
Uno 3-drs '84,87 Regata 100Si.e '85
ritmo '86,87 VWGolf '86
Regata 85S '85 VWPolo '86

Afleveringsklaar.
Grote beurt en 6 maanden Bovaggarantie.

Bastiaans-Fiat
Spoorsingel 50, Heerlen. Tel. 045-724140.

81JURGEN AUTOBEDRIJVEN 1
Mercedes-specialist en Nissan-dealer

Alle nieuwe types Mercedes Nissan gebruikt: Audi Quattro 2.2 GT Coupé '87 I
uit voorraad leverbaar Nissan 300ZX Turbo 08-87 Austin Metro 1.3 aut [86 ■
Mercedes gebruikt: Micra SDX 3-drs '86 BMWS24TDaut 86 ■
250Droodmet '86 Micra SDX 3-drs '86 CitroenBK TRD 1.9D871
2500roodmet '86 Cherry I.SGL aut '83 Datsun Cherry I.4GL 10-81 ■
2500rookzilv '85 cherryK-type '85 FordEscort 1.1 83 ■
200aut. blauw '87* Stanzal.BGL '83 Ford Escort 1.6diesel 84«
190Dgroen '85 Bluebird 2.OSLXf4-drs '86 Ford Sierra 2.0L3-drs 87 ■
190Drookzilv '86 Bluebird I.BGL '83 Ford Sierra I.6CL4-drs 87 ■
190Eblauwmet '87 Laurel 2.BSLXD '87 Ford Sierra 2.0 Laser 85■
190Eaut.per1muth '87 Laurel 2.BSGLaut.D '87 Ford Mustang . 79«
190dblauw '87 Sylvia I.BTurbo 04-86 Mazda323 1.3LX3-drs, 87H
200qriismet '84 Nissan 300ZXaut '85 Mitsubishi Colt 12GL ... 85■
280Sgroenmet 79 Andere merken: Mitsubishi Galant2.3TD 84■ V
300Dzilvermet '79 AudiBoQuattro '87 Opel Kadett S/M
300Daut. zilvermet '77 Audi 100CC Avant '84 Suzuki Swift ,„_\W\YRenault 11GTL 85^^UfmT_n^n^M\\wrnmrWjTmff '83^^|i|Jj|||jfl| JjUyjU|j|2j|2||jg|g||^VWGolfl.BiMemphis '87^

DATSUN Cherry, bwj. '81,
APK 09-'B9, zuinig en goed.,
nw. uitl., tel. 045-272010.

Golf
Golf C 1300 '84,85,86
Golf C 1600 .'B6

Polo
PoloC '84, '85, '86
Polo Classic, 2-drs '86
Polo Oxford, 3-drs '84
Polo Coupé 1300cc '85
PoloShopper '86

Audi
Audi 90 '85
Audi 100 '83,86

Opel
Kadett 1200 N, 3-drs. ...'B3
Kadett 1300S, 3-drs. ...'B3
Kadett S Diesel '83
Corsa 1300 S '86

Diesel
Audi 80 D '85
Golf D, 3-drs '81 t/m '86
JettaC, 2-drs

'81,83,84,85,86
Passat Rimini, 5-drs '84
Passat VariantD '86
Opel Kadett, 3-drs '83

Geselecteerde
occasions

BMW 316 '87
BMW 316 '84
Citroen Axel '86
Fiat Panda 34 '86
Fiat Uno '85
Ford Fiesta '87
Ford Escort 1400 '86
Ford Sierra 2.0 GL, 2-drs...

'87
Ford Sierra 2.0 GL, 4-drs. ..

'86
MitsubishiTredia '84
NissanCherry '86
Peugeot 205 '87
Peugeot 309 '87
VW Jetta 1300,2-drs. ...'B7
VW Jetta 1300,4-drs. ...'B6
VWPassat 1800C '87
VWScirocco '80
Renault 5 GTL '85
Renault 21 '86
Saab 900GLS '84
Volvo340 DL '84
Diverse goedkope inruilau-
to's. Peter Schunckstraat
Heerlen. Tel. 045-412641.
Geopend ma. t/m vr. van
9.00 tot 18.00 u. Zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur.
Donderdag koopavond tot
21.00 uur.
Verkoopcentrum
Veneken

CHEVROLET Monza VB.
Tel. 045-751375.
Te k. VW Golf GTI bi. '83,
rood, apk gek. Nieuw Mon-
roe gasdemp. + uitlaat. Tel.
045-213705.

Peugeot
305 Select

1.6 Itr., 5-bak, LPG, 1e eig.,
metallickleur, sunroof, ge-
tinte ramen, enz., 1 vol jaar
zekerheid, van ’12.500,-
-voor ’10.750,-. Betalen

11-'B9 (26% aanbetalen).
Peugeot
Janssen

Tel. 045-460500
Te k. RENAULT 14 TL, bj.
'81, zeer zuinig, APK 9-'B9,
nw. banden, remmen en
trekhaak, 4-drs., donker-
blauwmet, ’ 2650,-. Tel.
043-623577.
TOYOTA Corolla sedan,
1984, wit, 4-drs., km.st.
45.000, prijs ’12.000,-. Inl.
tel. 043-621832.
SUZUKI Alto GL, 5-drs.,
wit, 1986, km.st. 16.500,
prijs ’ 10.500,-. Inl. tel. 043-
-621832.
Te k. MITSUBISHI Colt
GLX, 5-ds., met LPG-in-
stallatie, bj. '82, i.z.g.st.,
prijs n.o.t.k. Alex Schaep-
kensstraat 5, Sittard, 04490-
-24680.
HERFSTKOOPJES: Hon-
da Accord aut., LPG, t. '80;
Toyota Starlet DL, t. '80;
Detomaso, type Mini, t. '82;
Mercedes 200, bj. '79; allen
APK. Tel. 04490-27879.
ALFA Giullietta 2.0, '83,
nw. banden, i.z.g.st., met
extra's. Tel. 04499-2501.
Te k. FIAT Panda 45 CL,
'86, prys n.o.t.k. Tel. 043-
-635052 of 043-212961.
Opel ASCONA 16 S, bj. '82,
4-drs., 79.000km, zeer mooi,

’ 6750,-. Tel. 043-617067.
Te k. BMW 318, zilvermet.,
bj. '80, APK. verk. in nw.st.Tel. 043-615859.
MERCEDES 300 TD com-
bi, automaat, met extra's,
dcc. 1980, ’14.250,-. Tel.
077-735187.
PORSCHE 924 Targa,
zwartmetallic, 1977, ’ 8900,-
-, prima staat. Tel. 077-
-735187.
Te k. FORD Transit diesel,
bestelbus, dubbel lucht,
1980, i.z.g.st, ’4000,-. Tel.
077-735187.
Kleine KOELWAGEN,Mitsubishi Canter, geheel
compleet, mcl. koeling, bj.
1984, ’15.000,- excl. Tel.
077-735187.
Te k. VOLVO 343 DL, bj.
'80, met APK. Tel. 04498-
-51264.
Toyota STARLET 1.3 S, bj.
'83, LPG, i.z.g.st., 5-gang,
sportvelgen, enz. Hoofd-
straat 36, Amstenrade, tel.
04492-2601.

VOLVO 240 GL, dcc. '81,kl.
roodmet, LPG, 5-bak,

’ 7500,-. 04492-3234.
Te k. ALFA ROMEO
Sprint, bwj. '82, APK, veel
extra's, i.st.v.nw., ’5750,-.Versiliënboschweg 7, Vne-
heide-Heerlen.
Te k. jonge SCHADEAU-
TO'S, Opel Kadett 2.0 GSI,
1987, a.n.; Ford Escort KR 3
i, 1986, n. type. Fiat Bertone
Cabriolet, 1985, iets aparts.
Europaweg 304 Zuid Land-graaf045-524498.
BMW 520-i, '82. kl. grijs-
met., i.z.g.st, ’ 10.750,-. Tel.
04492-3234.
Te k. mooie AANHANG-
WAGEN, lxb 1.80x1.10,
vr.pr. ’450,-. 045-464556.
SAAB 900 GLi, '82, le eig.,
kl. blauw, in nw.st.,

’ 9250,-. 04492-3234.

Stuntprijzen
+

Stuntakties
Fiat Panda 34, 3-'B6,

’ 8.500,-
Honda Civic 1.5, m. '86,

’14.500,-
Opel Kadett, '83,

’9.250,-
Peugeot 205 Ace, '86,

’14.500,-
Peugeot 205 Ace, '86,

’14.500,-
Peugeot 205 Ace, '87,

’15.250,-
Peugeot 205 GE, '84,

’ 9500,-
Peugeot 205 XL, '87,

’16.250,-
Peugeot 205 GT, '86,

’17.750,-
Peugeot 305 GL, '80,

’ 2250,-
Peugeot 305 S, m. '87,

’10.750,-
Peugeot 309 All, '87,

’17.750,'-
Peugeot 309 Pro, '86,

’16.000,-
Peugeot 205 GE, '86,

’14.750,-
Renault 11 TL, m. '85,

’ 9250,-
Nu 1 jaar vol
zekerheid

+
max. ’ 15.000,-

-uitgestelde
betaling

Peugeot-Talbot-dealer
Autobedrijf
Janssen

Eygelshovergracht 64,
Kerkrade

045-460500

Te k. HONDA CRX, bwj.
'84, rood, met acces. Tel.
045-272682.
Te k. MITSUBISHI Sappo-
ro 2 L., autom., bwj.'79, zon-
der kent., voor onderd. of
invoeren vaste pr., ’5OO-,
tel. 04498-54319.
Te k. OPEL Manta 1.6 S,
zeer mooi met lichte plaat-
schade.Kl. met.blauw, bwj.
'76, APK 10-'B9 met trekh.,
vr.pr. ’1750-, tel. 04498-
-54319.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
G.G. Auto's en Autoshop
biedt aan: Opel Ascona 16S
4-drs. 1984; Opel Kadett
Stationcar 1983; Qpel Ka-
dett 12S’ 5900,-; Opel As-
cona, Rekord 1979; Ford
Escort 1.6 diesel 1985; Ford
Escort 1.3 bwj. 1983; Ford
Escort Laser 1984 en 1981

’ 6900,-; Honda Accord Se-
dan als nieuw 1984; Honda
Civic 3-drs. 1982; Honda Ci-
vic autom. 1981 ’5900,-;
Mazda 323 zeer mooi 1983;
Citroen BK 16 TRS 1983;
Citroen Visa GXA 1982; Ci-
troen Visa GXA 1982; Ci-
troen GSA 1983; Fiat Ritmo
60 GL 1983; Fiat Panda 45
1982; Mini 1100 Spec. 1983

’ 4900,-; Toyota Celica Lift-
back ’4900,-; Garantie
vanaf ’ 5500,-; Inruil moge-
lijk. Ook voor al uw acces-
soires van uw auto in onze
winkel terecht. Tot ziens.
G.G. Auto's Heerenweg 286
Heerlen.- Top -

Occasions
Auto A-Z

Door verkoop van diverse
merken nieuwe auto's,

voor u ingeruild o.a.
Honda Civic 1.4GL.... 1988
Toyota Camry Station

1988
VWGoIfGT4 1988
BMW 3161 i 1988
Opel Omega 1.81 1987
BMW 316 div. extra's 1987
Fiat Ritmo Carrerra... 1987
Suzuki Swift 1.3GLX1987
Audi 90E nw. mod 1987
Ford Escort I.6CL 1987
Porsche 924 S 1987
Daihatsu Charade diesel.--

1987
Saab 900GL 3-drs 1987
Austin Mini 1986
Mercedes 190 E 1986
Mercedes 200 D 1986
VWGoIfI.BGL 1986
8MW3201 1986

Inruil en fine. mogelijk.
Auto A-Z

Heerlenseweg 200
Leenhof-Landgraaf tel.

045-728484.

MITSUBISHI Sapporo
coupé '83 i.z.g.st. Evt. mr.
mogel. Juliana v. Stol-
bergstr. 11 Schaesberg.
Te k. OPEL Commodore
bwj. '79, apk tot april '89,
Ipg. Pr. n.o.tk. Aan de
Beuk 8 Nieuwenhagen.
Te k. OPEL Rekord bj. '79,
i.z.g.st., apk tot mei '89. Pr.

’ 2500,-. Tel. 045-352543.
Te k. OPEL Kadett 1.6 die-
sel, 4-drs. sedan ’ 15.750,-.
Inr. kan. Tel. 045-316940.
Te k. OPEL Kadett 12 LS
bwj. '86, km. 35.000

’ 12.950,-. Tel. 045-453572.
MITSUBISHI 1600 Gl juni
'80, kl. roodmet. le lak,
i.z.g.st. ’4250,-. Tel. 04490-
-40382.
BMW 520 6 cyl. 1978, groen-
met., le lak, motor 100%

’2250,-. Tel. 04490-40382.
RENAULT R5TL Aerobic
1983, kl. rood bordeaux, le
eig. i.z.g.st. ’6000,-. Tel.
04490-40382.
OPEL Ascona 16 D sept.
'83, groenmet., 4-drs., div.extra's, le eig. ’ 8500,-. Tel.'
04490-4r0382.
MITSUBISHI Galant 1600
Gl 1984, nw. model, kl.
rood, 5 speed, pracht auto

’ 11.500,-. Tel. 04490-40382.
Te k. VOLVO 360 GL 2 Itr.
injection. sedan, 4-drs. bj.
11-'B7, 13.500 km, licht-
groenmetal. i.z.g.st. Te
bevr. 04754-4212.
OPEL Senator bj. '79. Vr.pr.
’3750,-. Tel. 04490-23446.
Wetzels AUTO'S, Indus-
triestr. 35 Sittard. TeL
04490-10655. Mercedes 300
E automaat '87; Mercedes
300 D automaat '88; Merce-
des 190 E automaat '87;
Mercedes 380 SEL '84: Mer-
cedes 280 C '78; BMW 525 i
automaat apart '84; Opel
Omega 3 Itr. I sport 1.7;
Opel Kadett GSI 2.0 Itr. ca-
briolet '88; Toyota MR II
'85; BMW 324 D '86: BMW
323 I '85; BMW 316 ;85, '86,
'87; Volvo 480 SE '87; Peu-
geot 505 turbo '86; Ford
Fiesta 1.1 Bravo '88; Siroc-
co GTI '83; Nissan Patrol
3.3 turbo '87; Cadülac Sevill
'80; Porsche 944 '87: Volvo
340 GL '86; Fiat Uno '87:
Honda Civic 1.3 automaat
'84; Alfa Guilletta 1.6 '84;
Pontiac Trans-Am. '82;
Audi 80 GLT 5.5 '81; Nissan
Sunny automaat '83; Mer-
cedes 200 TD '86.
Te k. MERCEDES 190 D
i.z.g.st. bwj. nov.'B4. Pr.

’ 26.000,-. Bovendevoonstr.
4 Zeswegen-Heerlen.
Te k. HONDA Accord bwj.
'80, 65.000 km, zeer goed.
Tel. 045-218058.
Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zijn
bij Stiba-autosloperij Ra-
Eie. Tevens schade- en ge-

mikte automobielen. Tn-
en verkoop. Locht 70,Kerk-
rade-West. Tel. 045-423423.
V. grensovergangLocht.
SEAT-dealer A.C.H., Jeug-
rubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.
045322455biedt met gar. te
koop aan: Seat Ibiza 1.2 GL
'87; Seat Ronda 1.6 GLX
'84; Seat Malaga 1.5 GLX
'88: Seat Marbella GL '87;
Subaru 1800 GL 4 wd '88;
Subaru Justy '86; Subaru
Mini '87; Subaru 1300 '80;
Fiat Panda '81; R5TL '85,
'81 en '78: Lada 2105GL '83;
VW Gotf '80; Honda Civic
'80; Ford Escort diesel '84:
Ford 1600 '78; Mazda 323 '81
en '78; Opel Kadett '78; Pos-
ki '78; Suzuki Alto '83; Fiat
Ritmo diesel '80; HondaAc-
cord '77; VW Derby '77;
Austin Allegro '78; Sun-
beam 1000 '79; Morris Mari-
na '78; Mini 1000 '78. Inr. en
fin. mog. Dond. koop-
avond;
NISSAN Sunny 1.3 GL 5
versn.. bwj. '82, APK tot 10-
-89. Tel. 045-323151.
Te k. HONDA Civic bwj.
'78, APK 6-89, ’950,-; Tel.045^-452008.
Te k. FORD Escort bwjr.
'81. Torenstr. 50 Brunssum.
Tek. 4 AUTOBANDEN 195SR met velgen origin., Su-zuki Jeep, 045-271634.
Te k. RENAULT 5 autom.bwj. '80, APK-gek. Vr.pr.
’1750,-; Inr. mog. + Opel
Ascona, def. aan mot. bwj.
'78. Belgiëlaan 194, Heerlen.
PATROONSDIPLOMAv/h garagebedrijf te h. Br. o.no. SB 988 Limb. Dagbl.,
Fr. Erenslaan 4, 6371 GVSchaesberg.
Zeer mooie OPEL Ascona16N APK tot '89. Vr.pr.
’1550,-; Dr. Poelsstr. 42Schaesberg-Kakert.
Te k. TOYOTA L Cruiser
type 8.J.43 bwj. '84. Tel.
045-316768.
Mooie VOLVO 244 GL zil-
vermettallic t'Bl, LPG,APK, stereo, schuifd.,
trekh. Inr. mog. ’6500,-;
Marijkestr. 28 Nieuwenha-
gen, 045-326286.
JEEP! Toyota Landcruiser3000 diesel4x4 bwj. '81. Inr.luxe auto mogl. ’13.750,-;
Streeperstr. 3g Schaesberg.
Gevr. schade- SLOOPAU-TO'S. Tel. 045-411480.
Te k. OPEL Manta 2.0 GSIbwj. 83, zeer mooi. Tel. 045--454299.
GOLF diesel te k. bwj. '83,APK-gek., 96.000 km, i.g.st’ 10.000,-; Tel. 045-463903.
PORSCHE 924 bwj. '77
nieuwstaat (mr. mog.).
Hompertsweg 26 Schaes-
berg.
.'t££ 133- bJ- '76, APK,’ 1500,-. Tel. 045-454115.
Te k. Ford ESCORT, '82,vr.pr ’7750,-. Kapelweg10A,Kerkrade.
Te k, wegens inkrimping
bedrijf: OPEL KadettHatchback 12 S, 5-drs., bj.
sept '84, zeer mooi, 64.000km, ’8750,-, koopje; Peu-
geot 305 GRD, '84, 80.000km. zeer mooi, koopje,’4950,-; Hyundai Pony/81,’950,-; Funcar (Talbot sta-
tion) zeer excl., '80. ’ 2000.-:VWPassat,'Bo, ’ 1250,--VW
Buggy, '72, ’ 1750,-; VW Ke-ver, 73, ’ 1750,-; Toyota Cc-

i hca, met div. extra's, '75,
’1750,-; Opel Kadett sta-tioncar, '78, ’1450,-. Alle1 auto's zijn APK-gekeurd eni verkeren in goede staat.; Voor ml. 04750-10792 of04704-4411.
OPEL Corsa, bj. '83, splin-
ternieuwe staat, ’ 8250,-.Tel. 04490-24937.
Opel CORSA 12 S, bj. '83,zeer mooi en goed, luxe
uitv. T?l. 04490-f4427.' 7-

Nissan CHERRY, bj. '84,
div. ace, i.z.g.st., wegens
bedrijfsauto. Tel. 04490-
-73959, na 18.00 uur.
Te k. GOLF GTI, bj. '83,
i.z.g.st, APK tot 8-'B9, prijs
n.o.tk. Tel. 045-453428, na
18.00 uur.
Koopje: BMW 518, '80,
APK, vr.pr. ’3650,-. Tel.
045-415528.
Toyota COROLLA 16 DX
Liftback 5-drs., kat., bj. '86,
prijsi ’ 1600,-- inruil mog.
Tel. 04450-3617.
NISSAN Sunny 1.5 GL
coupé, bj. '83, APK-gek. tot
10-'B9. Inl. 045-424167.
Te k. VW GOLF D, bj. '78,
APK-gek., prijs ’900,-. Te
bevr. J. v. Eyckstraat 12,
Sittard.
Te k. TOYOTA Carina, bj.
'78, APK-gek. Steenkool-
straat 11, Hoensbroek.
Te k. FORD Taunus L, nw.
mod., 1980, 4-drs., trekh.,
APK-gek. tot 6-*B9, pr.

’ 2250.-. Inr. kl. auto mog.
Tel. 043-625329.
Te k. MINI 1000 autom.,
bwj. '80, z.g.a.n., APK 3-'B9,
vr.pr. ’3500,-. Tel. 04498-
-58110.
Te k. OPEL Rekord Cara-
van, 1977, i.g.st, ’1550,-.
Tel. 045-4.422..
Te k. OPEL Ascona 2 D +
ATS-velgen, bwj. '79, APK
tot 10-'B9. Tel. 04498-51710.
Te k. witte BMW 323 I,
km.st. 95.000, APK, Zen-
der-uitgeb.. bwj. Sept. '82,pr.n.o.tk. Tel. 045-420883.
Te k. gegalv. AANHANG-
WAGEN, 1. 2.50 m br. 1.30
m, en eiken bankstel en
twee eiken karrewielen.
04490-23172.
Te k. FORD Fiesta, '83,
km.st. 65.000, i.z.g.st., vr.pr.

’ 7000,-. 04490-34089.
BMW 320 6-cyl., t. '81, sport-
velg.. getint glas, APK tot11-'BÓ, z. moof, ’ 6750,-. Tel.
04490-26047.
Te k. BMW 520 6-cyl., i.g.st.,
m. sch.dak alu velgen, pas
APK-gek. Tel. 043-656375.
Te k. OPEL Ascona C 13S,
4-deurs, 4 nw. banden,
trekh., nw. radio-cassette,
APK-gek. 04406-13531.
Te k. VW GOLF GL diesel,
i.zjj.st, div. extra's, bwj. '79,
APK 6-'B9, pr.n.o.t.k. Tel.
045-321700.
GOLF C, bwj. '82, bl.metal.,
LX Inter., div. extra's. 045-
-464618.
Te k. SAAB 900 GLS bjr.
'82,kl. grijs/bl.met. Tel. 045-
-352247.
T.k. PEUGEOT 305, type
'80. Pr. ’850,-. Kleingra-
verstr. 38, Kerkrade-West
Te k. Ford CAPRI 2.0 GL
autom., APK gek., bjr. '78

’ 1200,-. Tel. 045-250647.
Ford Sierra 1600 Laser
3-drs. '85: Ford Fiesta 1100
L '86; Opel Kadett 1300
GLS 5-drs. '85; Opel Kadett
1200 LS 3-drs. '83; Opel
Corsa 1300 S 5-bak '85; Fiat
Panda 45 S '85; Mazda 323
de L '84; Toyota Corolla
1300 GL 4-drs. '86; Toyota
Corolla 1300 DX '85-Toyota
Corolla Stationcar '86; Peu-
geot Junior 205 '87; VW
Golf 1300 CL '86. Garantie,
financ., APK en inruil.
Autobedrijf P. VEEN-
STRA, Rotterdamstr. 98,
Heerlen. Tel. 045-725806. Na
18.00 uur 045-312059.
RENAULT 11 TL wit 1986,
met LPG, in nw.st.

’ 13.250,-. Garage Kevin,
Beitel 6a, Kerkrade. Tel.
.421741.
Ford Sierra 2.0 GL '86

’ 18.500,-; Ford SierraKR 4
ï 2800 '_3 ’17.500,-; Ford
Scorpio 2.0 GL 5-bak '86
’26.500,-; Ford Sierra 2,3
diesel '86 ’18.000,-; Ford
Sierra 1,8 Laser '86

’ 18.500,-; Ford Escort 1.6L
5-bak '85’ 14.750,-; Renault
2,5 GTS 5-bak electr. ram.
'86 ’ 23.500,-;Renault 11 TL
1.4 Broadway '86 ’ 13.750,-;
Mitsubishi Galant 2.0 GL__>
autom. '86’ 18.750,-; Mitsu-
bishi Galant 1.6 GL '86
’17.500,-; Volvo 740 GL5-bak '85 ’ 26.000,-; Peugeot
505 GL Select '85 ’ 15.500,-;Mitsubishi Galant 1600 GL
'84 ’ 11.500,-; Opel Kadett
1,2 LS 5-drs., div. ace. '87

’ 18.500,-; Opel Ascona 1.6
LS autom., 5-drs. '85. ’ 16.500,-; Mazda 626 LX 1.6
coupé '85 5-bak ’15.000,-;BMW 315 LPG '82 ’ 9250,-;. Nissan Stanza 1.8 GL 5-bakI '83 ’0500,-; Mazda 626
autom. '82 ’6250,-. Finan-
cieren en Bovag-garantie-bewijs. AutobedrijfP. VANDIJK en Zn., Homperts-
weg 33, Landgraaf (Schaes-■ berg), Kakert. Tel. 045-
-311729. Alle keuringen toe-
gestaan.
FIAT Uno 60S silver bwj., 10-86, Dr. Poelsstr. lSWuls-, berg, 04405-3250.
CITROEN 2CV6, 58.000
km, i.z.g.st Tel. 04405-3250■ of 3186, pr. ’2350,-.

' OPELKadett 16S 3-drs. HB: bwi. '82, APK 26-10-89, ge-
-1 weldig mooi en goed,
■ ’ 6800,-; 04406-13137.

Te k. KADETT 1.6 LS '87,
rood, sunroof, spoiler,; ’ 18.500,-; 04406-12786.
F.-ESCORT L '84 5 versn.,
rookzolver z.m., km.st.
65.000. Vr.pr. ’ 10.900,-; alle
keur. 04409-3008.
OPEL Kadett 1.2 LS bwj.: '87, 27.000 km ’17.500,-;
Tel. 04456-232.
MERCEDES 280 S, 1975,
AMG, twee kleuren zilver,
sportvelgen enz. 04750-
-17902.
Te k. MINI bwj. '78, APK: tot 9-89. i.z.g.st Vr.pr.

’ 1500,-; Tel. 04498-52845.
; Te k. OPEL Kadett 1,3 S

Stationcar op gas, bwj. '80.
Tel. 04759-3565:
Te k. Opel KADETT 1.3 S
aug. '86, 31.000 km, 5-drs. of
Opel Kadett 1.2 S jan. '87,
2LOOO km, 3-drs., na 13 u., Desterjnstr. 12, Voerendaal.
Tek. ASCONA 16S m. LPG

i bwj. '84, 4-drs. ’11.500,-;
i.g.st. 04499-2852.

! Te k. FORD Mustang Ghia
8 cyl., zeer mooi, bwj. '79,

! APK, ruil of inruil event.. mog. 04746-4282 (na 17 uur, en in weekend).

" Te k. weg. bedrijfsauto SA-
f MARA 1300 3-drs., 18 mnd.

oud, 6 mnd. garantie,radio,
i trekh. 04490-28581.

" Te k. Ford TAUNUS 1300
L, 1970, als nieuw opge-; knapt, APK 10-'B9, vraag-. prijs ’1250,-. Tel. 045-
-219955.

Te k. Opel MANTA Hatt
back 1.9 N, bj. '81, &
LPG, zeer mooi, vrJ>

’ 5250,-, APK. Te bevr. *04490-41535. J
Te k. SAAB 900 Cffl
5-deurs coupé, kleur *'bwj. '82. Tel. 045-220069^
Suzuki ALTO, bwj. 'fi.z.g.st., blauwmet. Ho*
str. 36, Amstenrade. 04*
2601. 'J
Te k. BESTELBUS Metf
des 207D, bwj. '81, in gofi
st Vr.pr. ’7500,
219832.
VOLVO 360 GLT, 2 Itr. f.5-drs., kl. rood. okt. 1987;;
15.000 km. Tel. 045-22»*
na 11.00 u.
Van part. Mitsubishi PA$
RO TD, aanr.vrij. le #
grijsmetal., ’28.000,-. "*r
iOü_i /o.
Weg. omst.h. te k. Gfy,
GTT, '78, div. extra's.
045-251675. J
Autobedrijf M. Hogenh*
biedt te koop aan: SUZ^JAlto GL, '87, 2x Opel *dett 12S Hatchback, '83J
'84; Opel Ascona 1900 g
Luxe, 4-drs., '81: BMW *met LPG, '80. Financ.,*
en garantie mog. Wilheu1,

nastr. 146, Hoensbroek>
VW SCIROCCO GT, Igl'
nov. '79 + APK, WT

’ 3750,-. 045-720951. -Te k. OPEL Kadett, htf'76, APK-gek., vr.pr. ’6so'Tel. 045-727479. *Te k. AUDI 100, bwj- 1
vr.pr. ’2500,-. Tel.
322994. s
Te k. OPEL Kadett li]
3-drs., bwi. '84, i.z.&g
vr.pr. ’9750,-. Tel. T*
750085. J

Autoalarm
Groot assortiment bev«''
gingssystemen, inbof
mogelijk.

SAS Autoshop
Nobelstraat 61, Heerle*

Tel. 045-7121 13_J,
Autoradio's
SAS Autoshop

De specialist voor car-"
in uw auto
Pioneer
Kenwood
Panasonic
Magnat enz. enz. &.
keuze.
Nobelstraat 61, Heerlf
tel. 045-712113. __>

Auto-acces-
Grote keuze in stoein'*
zen en auto-accessoif*
scherpe prijzen.

SAS Autoshop
Nobelstr. 61, Heerlen.

045-712113
Te k OPEL Kadett 1.6$
bwi. '86, km.st. 40.000, *$

’ 18.500,-. Tel. 045-7222g^
HONDA Accord, 1979,
tr.haak, radio en LPG,
banden, nw. lak, toSï
APK 7-'B9, ’2500,-. a*
045-216218. _^
DATSUN Cherry 1300,%met gas, APK, raft
’4250,-. Inr. mog. Tel-°*21621ë.
TOYOTA Tercel 1.3, £
model, '83, koopje. Ro*?damstr. 24, Heerlen. _JM
BMW 315, t '83, sch. k<3alarm, APK. zeer W_\
f 8500,-. St-Martinusstr-JKerkrade-West. ■
VW KEVER, bwj. '72, É
goed, APK, ’2500,- 5
045-423750.
Weg. omst. te k. DAltf&SU Charade TS 5, %4-'BB, 7500 km, kl. gri«
talie, ’2500- ond. n*-"
Tel. 045-412503. A
Te k. FORD Fiesta 1.1-1
'82, 70.000 km, nieutfj
’3750,-. Stanleystr.
Heerlen. 4
Te k. OPEL Senator 3."l
bwj. '78, ’4500-, mr. r»<ï
045-222384. ___*
BMW type 316, '81, spotf*
rood, zeldz. mooi. Kei*1,
derweg 166, Heerlen.
Nissan STANZA 1.8/$zeer compl. in nieuwSHA
lak, bjr. rB2, km.st. 80.$.Vr.pr. ’4950,-. Tel. "T423774. _>
T.k. Opel KADETT HaNjJ
back 12 S bj. '80, APr» f'89. Tel. 045-419749. J
TALBOT Solara 1600$bjr. aug. '80, APK t/m Se,l'89, met LPG en tr^lVr.pr. ’_1250,-. Auto v^fi.z.g.st. Tel. 045-717144^r
KADETT coupé '75 + '77ionderdelen + gasta1*

t.e.a.b. Tel. 045-726013^1
BMW 318 '76, type '82, A
geb. sportvelgen, t.e-M
045-726013. X
Te k. GOLF GTI bjr. 4'82, kl. zwart, veel extrfVr.pr. ’ 12.500,-. Inl. 04*7
1794. __\
Opel SENATOR 2.8 aut- ïkl. wit, schuifd. etc. 70-*
km, in nw.st. ’ 7000,-. 04*T3234. J_\
Zuinige gezinsauto f^Jj
127 station diesel, geel*■%bjr. '84. APK 6-'B9, 63-^km ’ 6400,-. 04404-1317jj
TRIUMP Dolomite ,d|
1979, veel nwe. ondejKAPK 8-'B9 ’4000,-. °fl243696.
Te k. Honda PRELÜK
autom. m. '81, APK 8-8
i.z.g.st ’4950,-. Tel. °f
211332. _1
Opel REKORD 2.0 E B^
na^ bjr. '79, met trekhasAPK nov. '89, i.z-éf’3750,-. Tel. 045-221779JJOpel KADETT combi \%bjr. '78, i.z.g.st, nwe. uiM.
APK gek. Vr.pr. ’17s*!Tel. 04406-14828! X
Opel KADETT 12N ffl
6-80, le eig., APK, splin»
nieuwe auto. ’ 4750,-. 04*f15066. _________Ji
LADA combi bjr. '83, i-J$APK gek. tegen hoog*
bod. Tel. 04406-14828. JA
Te k. OPEL Ascona 18»-584, prijs n.o.tk., T**A4-drs., LPG; inruil *%Riddergaard 9, MaastrigjS
OPEL Corsa 1.2 S GL,|
donkergrijsmet,radio/c^Tel. 04490-20115. M
Te k. SAAB 900 TurMÜ
i.z.g.st,. bj. sept. '80. \i
04490-24286. >I k_

___
__-_ -^
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Aantal doden
in verkeer
neemt af

Van onze Haagse redactie
in^, »HAAG ~ Het aantal doden dat
voeri verkeer valt, daaltsinds de in-
snf.iK 5 van de meuwe maximum-
ma"^den OP rijkswegen. Over de
ofwl en mei-Juli werden 28 slacht-
van «eteld- In dezelfde perioden vong jaar bedroeg het aantal
vonr "!.noJl 56- Het Centraal BureauC?r de Statistiek (CBS) heeft ditS?3emaakt' °ok over het hele
limr , 88 verwacht het CBS een da-. s van het aantal verkeersdoden*n opzichte van vorig jaar.

et totale aantal doden op rykswe-
van V?* de eerste zeven maandenminni Jsar staat nu °P 79°; zestien
Ber!«Ü dan over de vergelijkbare
Sevan 1987.De dalingvan hethet*__ 7°,den is opvallend, omdat. l aantal ongevallen op de wegen
van 2??_4Cohte van 1987 is gestegen
tiü __. "349,naar 23-900- °ok het aan-gewondennam toe: van 27.150 in
27 _r_?node Januari-juli 1987 naar«""oio nu.

aanlil CBS wordt verwacht dat hetalsmifnfelukken°P derijkswegen
W?££«_n,et aantal gewonden overlfisi u

8' lager zaK uitkomen dan in*»«7 het geval was.

Streven
De Westduitse ministervan verkeer
Warnke deelde mee dat de coalitie
niet erg gelukkig is met deze natio-
nale maatregel, maar dat de stap
noodzakelijk was geworden door-
dat de Europese Gemeenschap niet
in staat is gebleken het streven naar
gelyke kansen voor alle transport-
ondernemers in daden om te zetten.
De Westduitse regering wil met
deze eenzijdige maatregel het be-

sluitvormingsproces binnen de Ge-
meenschap versnellen. De West-
duitsers klagen al jaren over con-
currentievervalsing door nationale
verschillen in de wegenbelasting.
De voorzitter van deEuropese Com-
missievoor Transport, Stanley Clin-
ton Davis, heeft het Duitse voorne-
men gisterochtend veroordeeld. Het
werkt volgens hem concurrentie-
verstorend. Dergelijke initiatieven
staan volgens heem het totstandko-
men van een interne transport-
markt in de weg.

Verbaasd
Clinton Davis is vooral verbaasdover het plan, omdat de gezamenlij-
ke ministers deze zomer nog voor-
stellen tot liberalisatie van de trans-
portmarkt hebben gedaan, waarbij
is afgesproken dat belastingver-
schillen in 1992 zouden moeten ver-
dwijnen. Tot dat jaarzouden landen
geen nieuwe, beperkende maatre-
gelen nemen. Tijdens de vergade-
ring in dezomer pleitte juist minis-
ter Warnke zelf voor het weghalen
van concurrentieverschillen.
Clinton Davis kondigde verder aan
dat deEG de Duitse plannen aan de
Europese Commissie gaat voorleg-
gen. Die moet dan beoordelen of de

tolheffing wel past in het EG-recht.
Eerder veroordeelde de Commissie
een Belgisch plan om tol te gaan
heffen op buitenlandse personenau-
to's.

" Zie ook pagina 13

Benoeming Wöltgens in andere partijen met gemengde gevoelens gevolgd

PvdA sluit de rijen
Van onze parlementaire redactie

JEN HAAG - De uitverkiezing
JJn Thijs Wöltgens deze
ki 6** tot tweede man in de
«1 archie van de PvdA-frac-
H*> is in de andere partijen
met gemengde gevoelens ge-
volgd. De promotie tot recht-
erhand van Kok wordt de jo-
viale Limburger alom ge-
?Und- Maar de vraag die on-beantwoord blijft, luidt ofQeze uitverkiezing een vin-gerwijzing is voor de koers
y&n de sociaal-democraten06komende jaren.

""^Kgens immers geldt als de archi-
|
~c' van het sociaal-economisch be-

van de PvdA. En juist op dat ter-
®jn heeft de oppositie zich de afgelo-Jj60 maand de gram van de rege-
nngscoalitie op de hals gehaald. De
"s/wijten van CDA en WD aan het
*jresvan de PvdA werden zó fel, dat
j8* er anderhalf jaarvoor de Kamer-
*eftöezingen van 1990 op leek of de
s,r'jd om de kiezersgunst al was be-gonnen.
~* nieuwe vice-fractievoorzitter van06 PvdA heeft in het verleden nooit
"[Hier stoelen of banken gestoken dat
[J[i niets ziet in de financiële geloofs-

uit het regeerakkoord. Even-
'J1'" toonde hij zich onder de indruk
"«Jn de frase in het herbezinningsrap-Port van de PvdA, dat er een 'links be-

mogelijk isvan
®«Blijke miljarden. Wöltgens gelooftQaar gewoon niet in.

Ter Veld
~*n andere nieuwkomer in het PvdA-
I^ctiebestuur, Elske ter Veld, wordt"fcschouwd als een even hardnekkig
"«strijdster van het CDA/WD-ge-

Zij leidde het PvdA-ver-
'et tegen de bezuinigingen op de so-

ciale uitkeringen, en zegt deze week
in een interview onomwonden dat zij
er in 1990 niet voor terugdeinst de
kiezers desnoods hogere belastingen
in het vooruitzicht te stellen. Dan kan
de bejaardenzorg tenminste op peil
blijven.
De denkbeelden van Wöltrjens/Ter
Veld zijn binnen de PvdA niet onom-
streden, maar worden door een ruim
deelvan defractie gedragen. De coa-
litie daarentegen gruwt ervan. Hun er-
gernis bleek al bij de algemene be-
schouwingen, toen de PvdA voorstel-
de miljardenaan belastingmeevallers
uit te geven aan allerlei mooie over-
heidstaken. Onder druk van de WD
heeft de coalitie nu juist afgesproken
dat dergelijke meevallers zullen wor-
den teruggegeven aan de burgers en
bedrijven. Alleen op die manier kan
voorkomen worden dat de overheid
een steeds groter deel van de natio-
naleverdienste opslokt, is deredene-
ring.
Nieuwe steen des aanstoots vormde
de opstellingvan de PvdA ten opzich-
te van de plannen voor een drasti-

sche vereenvoudiging van de loon-
en inkomstenbelasting, het 'plan-
Oort', zoals het in Den Haag heet.
CDA en VVD willen die vereenvoudi-
ging in 1990 invoeren, en zijn bereid
voor het gladstrijken van de ergste
rimpels meer dan vier miljard op tafel
te leggen. De PvdA, Wöltgens en Ter
Veld voorop, vindt die prijs te hoog.
Bovendien verdenkt de PvdA het ka-
binet er van onder het mom van de
vereenvoudiging de inkomensver-
schillen te willen vergroten. Het heeft
er zelfs naar uit gezien dat de PvdA
om die redenen geheel zou afhaken
uit de Oort-discussie.
CDA en VVD waren er twee weken
geledendan ook als de kippen bij om
te roepen dat dePvdA zich zo isoleer-
de en op deze manier bij deformatie
van 1990 buitenspel zou staan. De
verkiezingsretoriek was rijkelijk
vroeg, maar niet geheel voorbarig.
Het verzet van de PvdA tegen de her-
vormingen in de gezondheidszorg lag
nog vers in het geheugen. Daar kwam
nu de ouderwetse opstelling bij de al-
gemene beschouwingen en het ver-
zet tegen Oort en elke vorm van be-
lastingverlaging bij. Ook binnen de
PvdA-fractie gingen al stemmen op
van zogenaamde 'realo's', die waar-
schuwden dat in hoog tempo eigen
regeerkansen werden verspeeld. Bo-
vendien hechten fiscale experts als
Hans Kombrink en Willem Vermeend
zeer aan de belastingvereenvoudi-
ging-

" ELSKE TER VELD:
...anders stemmen...

Kok
Ruzie binnen de PvdA, ruzie met de
andere partijen. Wim Kok gooide
maandag, na twee weken zwijgend
de verwijten te hebben geincasseerd,
olie op de golven. De PvdA, zo be-
toogde hij in Kampen, blijft voorstan-
dervan devereenvoudiging. Maar die
moet goedkoper en rechtvaardiger.
De inkomensverschillen mogen niet
groter worden, de belastingen hoe-
ven niet omlaag. De 4,1 miljard die
CDA en VVD nodig hebben kan beter
besteed worden; de PvdA klaart de

klus voor één miljard, was de bood-
schap van Kok.
Kok liet in het midden hoe de PvdA
dat precies in het vat dacht te gieten.
De hoeveelheid geld die dePvdA no-
dig denkt te hebben voor de vereen-
voudiging liep in de wandelgangen
van de Kamer de afgelopen dagen
dan ook al snel op naar 1,3 en bleek
uiteindelijk 1,6 miljard te bedragen.
Dat bedrag zou nog aangevuld moe-
ten worden met een slordige 750 mil-
joen voor het gladstrijken van knel-
punten. Politiek is dergelijk, gecijfer
minder van belang.

Varianten
ledere partij beschikt over een hand-
vol varianten, die elk een andere uit-
komst opleveren. Dat is een kwestie
van techniek, en een beetje politiek:
CDA en VVD bestoken het kabinet
net zo hevig met varianten en alterna-
tiefjes voor de belastingvereenvoudi-
ging. Ook de regeringspartijen staan
immers bloot aan de druk van pres-
siegroepen die hun belang veilig ge-
steld willen zien, en volgen.nauwlet-
tend elke berekening van de inko-
mensgevolgen.

Het belang van Koks rede was dat
duidelijk werd dat de intern strijdende
partijen een compromis hebben ge-
sloten. Kok is er in geslaagd voor- en
tegenstanders van 'Oort' tijdelijk te
verenigen. De PvdA kan de komende
maanden volop mee blijven praten
over de technische uitwerking van de
vereenvoudiging, en kan uiteindelijk
afhaken wanneer CDA en VVD de
operatie aangrijpen om de belastin-
gen te vereenvoudigen. Tegen die tijd
zijn er verkiezingen. De PvdA kan dan
roepen een betere bestemming (mi-
lieu, onderwijs etc) te hebben voor de
miljarden; de coalitie kan dan goede
sier maken met de inkomensverbete-
ring die gerealiseerd is.
Nogmaals het interview met Ter Veld:
„Als mensen oma zelf willen verzor-
gen, stemmen ze maar op een ande-
re partij".

Motief
Het motief voor vrouwen om enkele
weken van hun verlof te willen ver-
schuiven is, dat ze deze harder no-
dig zouden hebben na de bevalling.
Volgens Zwart zullen ze daar echter
weinig mee opschieten. In de prak-
tijk blijkt namelijk datvrouwen die
slechter uitgerust aan de bevalling
beginnen, meer tyd nodig hebben
voor zij zich weer goed voelen: zyhebben meer last van neerslachtig-
heid, herstellen moeizamer en heb-
ben meer moeite een goede relatie
met hunkind te krijgen.

In sommige gevallenis de noodzaak
van rust voor de bevalling zeer dui-
delijk aan te wijzen. Verloskundi-
gen signaleren regelmatig een
groeiachterstand bij het ongeboren
kind, die vervolgens weer wordt in-
gelopen zodra de moeder flink rust
neemt. Een andere 'harde' medi-
sche noodzaak om rust te nemen, is
een te hoge bloeddruk bij de moe-
der van het ongeboren kind.
Volgens hetkabinetsplan beslist de

zwangere werkneemster straks zelf
of zij inderdaad een deel van het
verlof wil doorschuiven. Zij houdt
in alle gevallen recht op zes weken
verlof voor de bevallingsdatum.
Zwart wyst er echter op dat het nu
al regelmatig voorkomt dat vrou-
wen zich onder druk gezet voelen
om langer door te werken dan zy
willen. Zodoende komt van dievrij-
willigheid van de verschuiving
soms niets terecht.

binnen/buitenland

Ook voorzitter Europese Commissie Transport kondigt stappen aan

Smit-Kroes vecht Duits
besluit tolheffing aan

Van onze correspondenten
i.N HAAG/BONN - Minister Smit-Kroes van verkeer en wa-

jerstaatzal het Duitse besluit om tol te gaanheffen op alle zwa-e vrachtwagens, aanvechten bij de Europese Commissie, het
?gelijks bestuur van de EG. De minister is zeer verontwaar-*gd over de tolheffing en zal zonodig naar het Europese Hofoor justitie stappen. Ook de Federatie Wegvervoer is dat vanWan. Beiden zijn van mening dat deze extra wegenbelasting
Jetpast bij de eenwording van Europa.

De tolheffing betreft een nationale
beslissing, die zowel voor de bin-
nenlandse als voor de buitenlandse
expediteurs geldt, van 1 januari
1990 tot 31 december 1993 van
kracht is en hoogstwaarschijnlijk in
de vorm van een vignet wordt inge-
voerd.

Verloskundigen: 'Zes weken voorbereidingstijd noodzakelijk'

Kritiek op plannen
zwangerschapsverlof

Van onze Haagse redactie
UTRECHT - Het kabinetsvoorne-
men om het zwangerschapsverlof
flexibel te maken, is een slecht
plan. Volgens dat plan zou een
zwangere vrouw tot twee weken
voor de vermoedelijke bevallings-
datum mogen doorwerken en de
'opgespaarde' vier weken mogen
doorschuiven naar de periode na
de bevalling. Het is echter voor
iedere zwangere vrouw noodzake-
lijk om zes weken te hebben om
zich lichamelijk en geestelijk voor
te bereiden op de bevalling.
Dat is het standpunt van de Neder-
landse Organisatie van Verloskun-
digen (NOV). Minister De Koning
van sociale zaken en werkgelegen-
heid zei deze week binnenkort met
een wetswijziging over hetzwanger-
schapsverlof te komen. Daarin
wordt tevens geregeld dat het totale
verlof wordt verlengd van twaalf
naar veertien weken, waarvan mini-
maal acht weken na de bevalling.
Over die verlenging tot acht weken
is de NOV wel tevreden.

Algemeen secretaris J. Zwart van
de NOV zegt dat de verloskundigen
de indruk uit hun praktyk hebben
dat vrouwen moeilijker bevallen als
ze onvoldoende voorbereidingstijd
hebben gehad. Zij signaleren lange-
re ontsluitingstijden, meer bloed-
verlies en vaker voorkomen van
kunstbevallingen. De NOV be-
schikt niet over wetenschappelijk
onderzoek om een en ander te be-
wijzen, maar de aangesloten verlos-
kundigen zeggen stellig deze indruk
uit hun praktijk te hebben.

Rust
Ook de Vereniging voor Obstetrie
(verloskunde) en Gynaecologie is
kritisch over het voornemen het
zwangerschapsverlof flexibel te ma-
ken. Secretaris C. Vermeulen-Mei-
ners, als gynaecoloog werkzaam in

het Elisabeth Ziekenhuis in Amers-
foort, zegt dat de zes weken rust
voor de bevalling vaak al heel krap
is. Te weinigrust kan tot problemen
leiden, meent zij.

In haar praktijk ontmoet zij soms
patiënten die hun verlof al flexibel
mogen opnemen. Vermeulen-Mei-
ners: „De mensen willen dat dan
graag om na de bevalling meer tijd
te hebben. Maar medisch kan het
soms niet. Bh voorbeeld als de
bloeddruk te hoog is of als het kind
te weinig groeit. In dat laatste geval
is de enige therapie bedrust en een
zoutloos dieet. Het kost ons soms
veel overredingskracht om de pa-
tiënt zover tekrijgen inderdaad ver-
lof te nemen. Het geeft geweldig
veel discussie in de praktijk".

Versnelde inning
van studieschuld
loopt uitstekend

Van onze correspondent

GRONINGEN - De versnelde in-
ning van studieschuld door de In-
formatiseringsbank in Groningen
verloopt volgens de leider van dit
project van het ministerie van on-
derwijs, W. de Haan, vlot. Het pro-
ject is op 29 september van start ge-
gaan. 175.000 mensen met een stu-dieschuldkunnen dit jaartegen een
aantrekkelijke korting hun schuld
aflossen. Volgend jaar krijgen nog
eens 300.000 debiteuren dezelfde
kans.

Minister Deetman hoopt hiermee
dit jaar 263 en volgend jaar 522 mil-
joen binnen te krijgen. Gezien de
snelheid waarmee het geld binnen-
komt, verwacht de heer De Haan
dat rond 1 december het beoogde
bedrag binnen zal zyn.
Dagelijks komen er enkele miyoe-
nen op de bankrekening van de In-
formatiseringsbank (Studiefinan-
ciering) binnen. Woensdag was de
stand 's ochtends 15,5 en 's avonds
19 mihoen gulden. „Dat vind ik re-
delijk hoopgevend. Wij verwachten
dat de meeste mensen eind novem-
ber zullen overmaken", aldus De
Haan, volgens wie het voor vrijwel
alle debiteuren aantrekkelijk is van
de regeling gebruik te maken.
Als herinnering aan de vorige ad-
vertentiepagina, als oppepper en
om nog eens duidelijkte maken wie
dit jaar wel en wie niet aan het pro-

ject mee kan doen, werd vorige
week een tweede advertentie ge-
plaatst.

Aan het begin van het project zijn er
55 uitzendkrachten ingehuurd om
de verwachte lawine telefoontjes
om informatie op te vangen. Die la-
wine bleef uit, zodat er op het ogen-
blik behalve de eigen mensen nog
maar 12 uitzendkrachten bij het
project betrokken zijn. Het aanbod
van het ministerie was kennelijk
duidelijk genoeg, meent De Haan.
Van de twaalf extra krachten zijn er
overigens twee bij de verwerking
van de terugbetalingen betrokken.
Bij het project gaat het om mensen
met een studieschuld volgens de
oude regeling, die 20% van hun
schuld al hebben afbetaald. Gemid-
deld is de schuld 8000 gulden, varië-
rend van enkele tientjes tot tiendui-
zenden guldens.

Het kortingsproject is bedoeld om
geld binnen te halen teneinde de be-
groting van Onderwijs en Weten-
schappen sluitend te maken. Het
slagen van het project betekent dat
deStaat geen lening hoeft te sluiten
om de onderwijsbegroting rond te
krijgen. „Bovendien: als we debi-
teuren kwijtraken, scheelt ons dat
in de toekomst werk en dus geld",
aldus de projectleider. „Het verlies
voor de overheid is veel minder dan
het bedrag dat we kwijtraken door
de korting die we weggeven".

(ADVERTENTIE)

STAAT DER NEDERLANDEN

«IfllS VERVROEGDE AFLOSSING
MffiHffl STAATSLENING

BV2 % lening 1978per 1984/1993

Aflossing Op 1 december 1988 geheel vervroegd aflosbaar.

Rente De rente loopt tot 1 december 1988 en wordt op deze datum betaal-
baar gesteld.

Betaling Betaling van rente en hoofdsom vindt plaats op de gebruikelijke wijze
bij dekantoren van De Nederlandsche Bank N.V. van 1 december 1988
af, tegen inlevering van de schuldbewijzen met couponbladen of
coupons.

Het laatste onderdeel van het
staatsbezoek van koningin
Beatrix en prins Claus aan
Australië werd een echte Ne-
derlandse Oranje-happening.
In Fairfield, een plaatsje zon
60 kilometer van het centrum,
van Sydney, ontmoette het ko-
ninklijkpaar zelfs Sinterklaas.
Maar ook poffertjes, kroketten,
beschuit, broodje paling, ap-
pelmoes, erwtensoep, boeren-
kool met worst, zuurkool, hagel-
slag, drop en jongeklare waren
ruimschoots' voorhanden. Ver-
der was er muziek van Hannie
en de Rekels, speelde er een
draaiorgel er werd er driftig
met rood-wit-blauwe vlag-
getjes gewapperd. Koninginne-
dag dus, maar dan wel 20.000
kilometer verderop.

dagblad |

(ADVERTENTIE)

_^^W*g*n* enorm »uccai:^«.^k
zuiver wollen col-pullover»
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2« pullover halve prijs 70,- ■
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VERBOUWING VINCKEN-MEISTERS-PASCH VOLTOOID
Na een verbouwing en interieurvernieuwing kan Vincken-Meisters-Pasch u nu weer 100% van dienst zijn.
In enkele weken werd een uitbreiding van de servies, bestek- en geschenkartikelen afdeling gerealiseerd.
★ Vincken-Meisters-Pasch biedt u nu de ruimste sortering en collecties in Zuid-Limburg voor:

* uw gedekte tafel met serviezen, glaswerk en bestekken
* uw kado's voor verjaardagen, jubilea, huwelijk én natuurlijk Sint Nicolaas en Kerstmis
* uw professionele keukenhulpjes, kook- en bakartikelen.

★ Komt u kijken naar de sprekende pan van Spring en de grootste koffiekop van de wereld en maak kans op een gratis Thomas servies.
★ Haal de Swarovski kristal folder en doe mee aan de prijsvraag met ’ 10.000- aan prijzen en voor de kinderen een kleurwedstrijd van Uncle Fritz.
★ Profiteer nu van de feestelijke openingsaanbiedingen van Hutschenreuther, Goebel, Rosenthal, Villeroy & Boch, Thomas, WMF, Friesland, Spring,

Royal Albert, Sigg, Arabia en Zwiesel.

VINCKEN-MEISTERS-PASCH
Oranje Nassaustraat 24 Heerlen (centrum)

FTTNESSAPPARATUUR:
hometrainers, roeiappara-
ten, compl. fitnessstations, ',
chroom halterstangen van- ;
af’ 52,-, halterschijven van- :af ’2,40 per kg. Alles uit:voorraad leverbaar. Smash,
afd. fitness, Theaterpassa-
ge, Kerkrade, tel. 045-
-Ï59230.
BETONSCHUTTINGEN
in steenmotief, geplaatst of
geleverd. Creugers Beton,
Economiestraat 46, Hoens-
broek tel. 045-213877 (bijHerschi).
Wie exclusieve dames- en
BRUIDSSTOFFEN zoekt,
zal stoffenzaak Tummers
vinden. Kerkstraat 302,
Promenade, Brunssum.
KLEUREN TV te koop,
prachtig toestel. 045-270083.
HOUTHANDEL Land-
graaf goedkoop in tuin-
hout, balken, kepers, pan-
latten, dakplaten. Ook veld-
brandstenen, eiken balken
en bielzen enz. Buizerdweg
8 Abdissenbosch-Land-
graaf. Tel. 045-318518.
Weg. verhuizing zwaar eik.
BANKSTEL als nw. ’ 875,-;
zwaar eik salontafel ’ 325,-;
zwaar eik. eethoek ’625,-;
eik. tv/videokast ’ 575,-; eik.
wandmeubel ’ 725,-, tel.
045-323830.

■____________________________■______■_________■■___!

HAAGCONIFEREN nodig
of andere tuinplanten. In-
formeer eerst bii ons. Kwe-
kerij Kursten, Ruysstr. 89,
Helden. Tel. 04760-72812.
STOOKHOUT 4 m 3 ge-
mengd ’280,-. Tel. 045-
-318518.
LET OPH Spijkerbroeken,
div. modellen ’37,50, ’45,-
-en ’5O:-- gevoerde spijker-
jassen’ 75;- en ’80,-; Turtle
wintertruien ’ 35,-; ook mo-
dieuse kinderkleding. Alles
merkkleding. Hoek Hoge-
weg-Lindeweg 77a Voeren-
daal.
Te k. MEISJESFIETS ± 8
jr. geh. compl. met verl. zij-
reflexie. Vrj>r. ’125,-; Te
bevr. 045-222378.
Weg. opheffing dameskap-
salon, div. ARTIKELEN te
k. o.a. stoelen, toiletten,
spiegels, droogkappen enz.Tel. 045-453082.
Te k. ±32 m 2LEISTE-
NEN, afm. 40 x 40 cm
t.e.a.b. Tel. 045-457929.
Te k. TUINFREES 10 pk
diesel, hogedrukreinigers.
Tel. 045-422797.
Te k. weg. omst. nieuw
BANKSTEL 6-dlg. Tel. 045-
-723076.
Te k. KTV met afst. 51 cm

’ 550,-. Discotheek zeer
mooi ’ 500,- en enkele leren
jassen. 045-218058.

le soort GRASZODEN,
’3,50 m 2. Gratis thuis be-
zorgd. Afgehaald ’3,25
p.m5. Ook gehele aanleg
van uw tuin en straatwerk.
Bel vrijblijvend: 045-
-323178.
Weg. omst. tek. ZIBRO Ka-
min kachel type RCA 86A,
i.z.g.st. slechts enige malen
febr. Voor halve pr. (’ 450,-)

el. 045-351546.
Te k. eiken BANKSTEL
3-2-1 i.z.g.st. ’500,-; Tel.
045-410562.
Te k. compl. inger. HAM-
BURGER-WAGEN. Vr.pr.

’ 2500,-; + mooie ant. tegel-kachel. 045-253415.
Te k. COMPUTER Amiga
500 (event. kleurenmonitor)
m. 50 disk. boeken, stof-
kap.. joystick. Tel. 045-
-272388.
Mooie POPPEN i.stv.nw.
0.a.: babyp. en anderen
vanaf ’ 10,- tot ’ 25,- v. 40
tot 60 cm. Tel. 045-721552.
Arnhemstr. 13 Hrl. na 14
uur.
Te k. KINDERWAGEN,
3-in-l, donkerblauw rib,
met voetenzak, z.g.a.n.,
merk Emaljunga, ’250,-.
Tel. 045-716236.
Koopje: pracht grenen
KEUKENBUFFETKAST,
vr.pr. ’ 825,- (nw.pr. ’ 2600.-
-), zwaar eiken salontafel,

’ 325,-. Tel. 045-323830.

Fa. Quaedackers biedt aan,
alleen voor handel, dames-
en heren lederen JACKS
v.a. ’75,- excl. (p.2) tel. 045-
-462000.
Te k. PIANO Rossler",
eiken, i.z.g.st. Tel. 045-
-210260.
Te k. mooi KASTJE met?las-in-lood, h. 1.80 m, br.

.20 m, ± 1900, ’ 350,-: 4 bar-
krukken, ’lOO,-. Tel. 045-
-270196.
Tekoop Yamaha STEREO-
INSTALLATIE. Dir.
Geurtsstraat 60, Kerkrade.
Allmilmö KEUKEN, olijf-
groen, 4m, spoelbak, electr.
oven, afzuigkap, ’ 750,-. Za.
en ma., Joh. XXIII-singel
153, Heerlen-Zuid.
Te k. GASHAARD, huis-
iesm., gevelkachel en ko-
lenkachel en aanhangwa-
gen. Tel. 04490-23172.
Golden Tulip Geleen. Mor-
?en (6 november) van 10.00-

-5.00 uur grote verkoop van
dekens, bureaus, gordijnen,
ladenkastjes, fauteuils en
PITRIETSTOELEN. Hoek
Geleenbeeklaan - Rijksweg
Noord in Geleen.
2xlo 1 DUIKSET te koop.
Tel. 045-318452.
2-pers. BED met ombouw
2x2, met matrassen en ver-
stelbare lattenbodem. 045-
-464618.

Te k. KTV hifi Philips
grootbeeld + afstandsbed.,
30 voork.zenders. Tel.
04406-13189, ’450,-; Na 17'U. 'ROBBE LUNA 40 MHZ 'zend.inst, alle toebeh.
’400,-; Puch Monza '81 ;
voetversn. ’250,-; Yamaha
Keyboard PS 30 ’300,-;
04409-3008.
Te k. COMMODORE 64 +Datarecorder en monitor enveel extra's. Vr.pr. ’395,-;
Tel. 045-225644.
Te k. 2 stuks THERMOPA-
NE glas 100x206 cm, pr.

’ 150,-; Tel. 04451-1718.
Te k. vol-eiken BANK-
STEL 2 + 3-zits m. rundle-
deren kussens, zjj.a.n. mcl.
salontafel van ’ 5400,- voor

’ 1800,-. 04459-2577.
Te k. JUKEBOX ± 20 jaar,;
iets aparts. Tel. 045-224224.
Tekoop goed onderhouden
eiken 3-1-1 BANKSTEL
met stoffen kussens. Vr.pr.
’350,-. Tel. 045-220633.
Vruchten- oF MILK-SHA-
KE model JKL USA 5 Itr.
als nw. 045-324419.
Te koop aangeboden: TE-
KWANDOPAK maat 170,
Ruoanor zwart, rijlaarsen
Romika maat 34: rijbroek
maat 146-152. Rükep maat
63/.-55. Prijs n.o.tk. fel. 045-
-250214.

Parketteur
zoektwerk. Ik leg alle soor-
ten parketvloer en tegen
concurrerende prijzen.
Ook opknappen van be-
staande vloeren. Moukes
Parket, Voerendaal, tel.
045-750305; Sittard, tel.
04490-25157.
Wegens omstandigheden
ter overname aangeboden

moderne
dameskapsalon

Lage onkostenpost. Regio
Hoensbroek. Br. o. no. HO
619 aan Limb. Dagbl., Kou-

venderstr. 215,
6431 HE Hoensbroek

Te k. compl. BODYBUID-
DINGAPP. 950,-; matras +
siraal nieuw van 800,- voor
350,-. 04490-28179.
Wegens sterfgeval te k.
BONTJAS mt. 40/42, nerts
+ certificaat ’350,-; Tel.
045-218828.
Te k. EDELSMIDGE-
REEDSCHAPPEN w.o.
propaansasflas met bran-
ders, stalen tassen en sta-
ken, hamers, emailleero-
ventje en poets, etc. etc. Op
deNobel 117 Heerlen (Pan-
cratiusflat).

Grote keuze massief eiken,
klassieke en moderne
bankstellen, vanaf ’ 195,-;
eethoeken, vanaf ’ 125,-'
partij wandmeubels, vanaf
’75,-; clubfauteuil, vanaf
’45,-. Maar vergis u niet,
wij hebben (op duizenden
nr) het moderne topclass-
meubel, de allermooiste
klassieke meubels. En!
schitterend kunstmeubels
(uit het Verre Oosten), een
mooie collectie antiek en
kijken kost niets. U wordt
er alleen maar wijzer door.
0.K.-HALLEN, Agnes
Printhagenstraat 22-24, Ge-
leen-Centrum (vlabij Alb.
Heijn). Het allermooiste
spotgoedkoop en!, inruilen
oude spullen ten allen tijde
mogelijk.
Weg. verh. Barok BANK-
STEL, veel snijwerk iets
mooi, vr.pr. ’ 1850,-. Pracht
wandmeubel noten, vr.pr.

’ 775,-als nw 045-323830.
Eiken SALONTAFEL

’ 375,- en konijnenhok
’B5,- (nw.pr. ’150,-), tel.
045-416684.
Sony video 8 CAMERA
CCD 8 M compl. m. tas 2
ace. Film Sony video 8 rec-
order en infrarood. Afst.
bed. Alles z.g.a.n. Vr.pr. to-
taal ’ 1850,-, 045-421567.
Te k. aangeb. eiken OMA-
LINNENKAST, ook te
febr. als kamerk., vr.pr.

1500- tel. 045-219668.

Te k. SNORFIETS, gaska-
cheltje, schappach; schaaf-
mach., draaibank, Sittar-
derweg 108, Heerlen, tel.
045-721374.
Tek. AANHANGER lengte
2.40 mtr., breedte 1.30 en
aanhanger lengte 1.80,
breedte 1.28, Heerenweg
334, Heerlen.
Te k. prima WASMACHI-
NECOMB. Zanker of AEG
met garantie. Tel. 045-
-314914.
Te k. ant. Luikse KAST,
zeer mooi, licht eiken kleur.
Pr. ’ 2200,-. 045-422088.
Te k. ant. ALLESBRAN-
DER. Rolducerkstr. 4A
Kerkrade.
Terovername aangeb. auto-
telefoon (PTT). Tel. na 20.00
uur. 04490-19534.
Te k. VOLVO 66 bj. '79
APK gekeurd apr. '89, vr.pr.
’2500,-, 045-250899.
± 20.000 dikke afbr. stenen
(23x6), 5 kunststof ramen
en kozijnen, compl. mate-
riaal v. RUWBOUWWO-
NING, 2 ond. 1 kap en
bouwtekening. Bouw-
bergstr. 100,Brunssum, tel.
045-51964.
OPRUIMING vloer- enwandtegels, div. kleuren en
maten vanaf ’ 14JS0 en

’ 19,50 p/m2mcl. BTW. Te-
?elhandel Janssen. De Hut, Gulpen, tel. 04450-1970.

Te k. COMMODORE C-64
Homecomputer, Datarecor-
der, Diskdrive 1541, Philips
Monitor, Power Cartridge,
Joystick, 2 diskettes metsoftware, Pc-adres + PC-
tekst met handleiding, sleu-
tels, totaal 22 diskettes, 7,
cass.bandjes + de nodige
handboeken. Pr. n.o.tlc.
Tel, na 13.00 u. 04498-56621.
Te k. eiken EETH. + kast.
Tel. 045-256004.
Te k. _gr. ALLESBRAN-
DER Godin, ’500,-. Tel.
045-352664.
Te k. EETK.TAFEL, eiken,
uitsch.baar, nieuw eetk.ta-
fel, wit, uitsch.baar, nieuw,
pr.n.o.tk. Tel. na 17 uur
-4493-1064 b.g.g. 4335.
Massief grenen EETHOEK,
2 kastjes en kast 320-220,
vr.pr. ’ 1400,-. Hertogen-
laan 183, Kerkrade, tel. 045-
-451165.
Te k. Fleischmann TREIN-
MATERIAAL, z.g.a.n. Tel.
045-352344.
Te k. BETONMOLEN, inh.
200 1. Tel. 045-312579.
Te k. ijzeren LADEN-
KAST. Tel. 045-717914, na
12.00 uur.
Te k. COMPRESSOR, tim-
merwerkbank, afzuiginstal-
latie voor houtlintzaagma-
chine, 220 volt houtdraai-
bank. Tel. 045-717914 of na
12.00 uur tel. 045-722259.

Te k. ant. KACHELTJE.]
Brabander. Tel. 045-322W
Te k. eiken SLAAPK
MER en eiken kleerkaste
Tel. 045-726389. .
Te k. BODYBUILDIN'
APPARATUUR, mcl. hl
ters, stangen en over de 1!
kg aan gewichten. Tel. W4f6422. .
Te k. elektr. ROLSTOE
2/2 jr. oud, i.z.g.st.. Pr

’ 3250,-. Tel. 04490-76797, i18.00 uur.
Te k. METAALDETg
TOR. merk Fisher. T
04498-58455.
Te k. DEKENKIST*
eiken, ’ 100-, ski-irnj
nieuw, afsl.b. ’ 45,-. T
045-225047. j
Te k. oude BOERENE?HOEK ’ 500,-. Kouvendi
str. 214, Hoensbroek. _,
Te k. leren BANKSTË
3-1-1, in z.g.st, pr. ’ 2000
045-227156. .
Te k. wegens overcompll
ZIBRO petr.kachez.g.a.nw. + 1 gashaai
Past. Hagenstr. 10, Brui
sum.
Trottoirtegels, teelaarc
BALKENT afbr.ho.ut e.
Bouwbergstraat Ij
Brunssum. Tel. 045-2519 j
Te k. eiken bankstel, J
stoff., 3-2, pr. ’250,-. T
045-319014. .

\___________________mmmk_______m
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Dhrccouvée Kaaiheidersteenw 256 Kerkrade ’5OOO-. ÏXÖrKFcIcIQSG ïIOOTQDN SWinP-ClcU 011100. trokken, waar hij zijn weke- knoop kordaat door De glimlach
Mevr. M. stijfs Panhuisstraat 30 Voerendaal ’ 500,- ' J lijkse zwemles kreeg. Er zijn kwam moeiteloos; de oorzaak hier-
Mevr. M. Pamys Lindestraat 32 Brunssum ’ 500,- ■■■ "II '■ I slechtere thuiskomsten te be- van lag voorde hand. Om daarnain
Dhr.J.vanEe Koningstraat 37 Heerlen ’5OO,- 1I \g lAf||H_Q _TI ÖT lIOOK H_Q denken Vijfduizendlauiden de weer te gaan met bier en fris-
Dhr. E. v.d. Harst Kleine Roedes.raa. 17 Sittard ’ 250- K W I I Ufcj 1\_7 l ICICI UW ïnmïï^n hJ iS««» "«?' drank voor de leden van het Bingo-
Dhr. G. Cuypers Tiendstraat 28 Nuth ’250!- i% "lIMV "W* ■ ■*«*«■ *« W zomaar in de schoot gewor- team die al breeduit in de fauteuil-
Mevr. J. Janssen Zandstraat 1 Brunssum ’ 100,- ■ ■ 11.

pon. les plaats genomen hadden.
Mevr. B. Hoofwijk Achter de Borg 6 Roosteren ’lOO,- KOllI/ fIOOII HAAK _n_f_kl_H De grote staoel kunststof »lk zei vanmorgen nog tegen Hel-Mevr. M. Kleijkers K e.ngravers.raa. 227 Kerkrade ’ ioo.- Üd l\ UdCl VUUI U"IU schrootjS in de qlïï in de wSnïq ma: voor 25 gulden komen ze toch

McvrAL.VC.evef IïSS,» Sf* J 2~- viteiten. De slaapkamer, het trap- JJSM2Sll^-TÏÏÏ!I!;
Mevr.K.Brans Eijmaeistraat 28 Heerlen ’lOO,- KERKRADE- „Dat komt zéér te Kerkrade. „Ik wilde net naar | haalde, samen met het Bingo- EÏZnU r^i*9 urij9en Cor nadat KaïwSs met deEtSSU-i EZSSII ISeek J !SC S^' ïas^,Si£: fe bank lopen om geld te ha- team 'öök de hoofdzin £?S 5; S^l^k^^^Mevr. l. Roberts Grachtstraat 39 Oirsbeek fioo'- Couvto dcmderdagmiddag len." Dat hoeft Cor voorlopig huis. Zijn echtgenote Helma moest poseren voor de foto, want indruk. Alleen
Mevr. m. Lipsch Panhuisstraat 64 Voerendaal ’ 75'- aan de Kaal heidersteenweg niet meer te doen, want hij | was even tevoren met zoon daar kom je als hoofdprijswinnaar "e ! lcnte beven van zijn handen bij
Mevr. J. Olislagers Mr Dr Froweinweg 44 Eys ’ 75- w_nn_ri ■■ ontvangst nemen van de prijs
Royßabic Ringoven 22 Roermond ’ 75- _____________________ wees op enige emotie.
Mevr. J. Hanssen Heggestraat 21 Landgraaf ’ 75,- Het ls wel erg dat je zoveel belas-
Mevr. A. de Clercq Planeetstraat 9 Geleen ’ 75^- tin 9 moet betalen over dit bedrag",
Mevr. M. van Loo Spekhouwerstraat 57 Voerendaal f 75,- gooide hij een balletje op over de
Mevr. M. Lemmens Kapelweg 40 Bom ’ 50- W**^^ fiscus. Een hele geruststelling toen
Mevr. T. Senden Op gen Braak 9 Heerlen ’ 50,- _\\\___________t__WÊÊÊÊÊÊ K. Cor hoorde dat de Staat der Neder-
Mevr. J. Bremen Keizerstraat 28 Brunssum ’ 50,- _,___ Wr^t ____ landen haar rechtmatig deel al ge-Mevr. T. Heuts Palenbergstraat 12 Heerlen ’ 50- ._^________k_h_ nomen had. Jij vindt het zeker leukMevr. M. Claessen Kerkstraat 117 Koningsbosch ’ 50,- JSk m om elke week vijfduizend gulden
M!wrP^hSSen BegoniastraatH Schinveld ’ 50,- _■[ l__l ■ weg te geven", richtte hij zich totnn. ." i^ J

m H rteden.W.c933 emiers f Ui ~ 11 U Mister Bingo. Cor had zichzelf weerDhr. J. ünssen Montfortstraat 26 Landgraaf ’ 50- ■(«»*-' "*»»<a^B 551 helemaal hprvnnripn Fpnmaal nnMevr. D. Simons Etzenraderstraat 21 Jabeek ’ 50,- li^ > ~>W ±jW\ deDraattnflTÏÏkriat M?Tfr,HnP
Mevr. M. Michels Kraaistraat 1 Heerlen f 50- ||ir W zPnEf Kr <..

J ean, dU'"
Mevr. M. Raaymakers N.euws.raa. 6 Ams.enrade ’S- "f I, W^ !f"**»Us■"'* alleen °P het ?e-Mevr. M. Geyselaars Heerendries 4 Vilt ’ 50- W' oied van verbouwingen maar ook in
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Produktschap:
minimumprijs

brood handhaven
ï'*roS..?M? - Het bestuur van het

in p schap voor Granen, Zaden'L.Peulvruchten wil de minimum-|rJ? voor brood handhaven. Het'ut dit van wezenlijk belang voor
Wni°ede ontwikkeling van de
Vorru _. Als ac minimumprijs

'toto i
afgeschaft zal dit volgens

'eer in"" u°ï,slu*ihg van onge-
*ordt _V u

bakkeryen. Bovendien
/'att ï broodvoorziening op het_L „.elarla en in buitenwijken vanfiet Kden bedreigd.
iaa ,~estuur schrijft dit in brieven
_n vtnir»ister Braks van Landbouw
|ftuis S^eriJ en staatssecretaris Even-
,ia9tst u economische Zaken. De

ee e beeft de Kamer vorige week
ft-edf,. ,'d dat bij met ingang van
nimW olgend Jaaraf wil van de mi-
brOQr0Qrii Pp^zen voor suiker, melk en
"4ti u_t deelt de kritiekVoL et bestuur niet.
mvie"s. het schap heeft de mini-
k stan_4)s_'egelinS gezorgd voor het
St)reiri gouden van een goed ge-
lald u boordvoorziening in ons
hïjs' v et, wijst er tevens op dat de
W," boord in ons land laag is inaen y ng met omringende lan-
BEURS-OVERZICHT

Verdeeld
'i)k VERDAM -Op een aanvanke-
W_ at aantrekkende, maar later
dam wat wegzakkende Amster-
H,;* effectenbeurs lag Fokker

& voortdurend goed in de
*_°Uw °e koers van de vliegtuig-
°lai_-__ er' Waar binnenkort weer een
'eiri i-missie Plaatsvindt, liep ge-
f2BflA jk °P- Het slot kwam op
dQ°'!?U' wat f 1,60 meer was danH°iderdag.

sam?tl?rak gaf aanvankelijk licht
Uja erkende koersen te zien,
W e

r 'ater moesten veel fondsen
f ond

r terrein prijsgeven. De grote
<W h n gaven aan het eind van de
*ien oor een verdeeld beeld te
*'eht WaarbiJ deverschillen ten op-
êilje e van de voorgaande dag ook
<iewgs Wat groter werden. De aan-
win omzetkwam daarbij op f553
f i3>?,en- In obligaties ging vrijdag
fr act milJ°en om- Deze sector gaf
Au, loneel hogerekoersen te zien.
f i i° wist het interimdividend van
le J u voor een groot deel in te ha-
b " °P een slotkoers van f 153,90
ben[0eg de winst in feite drie dub-
<j_ Jes. De grootste winst was bij
J[ 'nternationals weggelegd voor
f 22fi °lie' die f 1,4° h°ger sloot op

moest met name in de
Het aguren terrein prijsgeven.
f2?r_ Verlies bep op naar f3,50 op

J Bols leverde f2in op fl4O.'01d steeg f 1,20 naar f87,60.
T5-_H^^^^^^^^^^^^^~
<W f °Ptiebeurs was Philips vrij-af- favoriet met 3800 contracten.
Ui, wtale omzet op de EOE kwam
n °P 26.000 contracten. Op deFi-

Termijnmarkt Amster-
dej r^A was ereen hectische han-
don,ln FTI-contracten. Evenals
t^a ?erdag waren weer grote
tna actief in de handels-
Port J.anuari om een aandelen-
kop,. uille te beschermen tegen
_08 faling. Er werden in totaali— *Tl-contracten verhandeld.

Tegenstelling
Dreesmanns uitval legde de grote
tegenstelling bloot tussen hem en
pcof. dr Arie van der Zwan, die hy
zelf had binnengehaald als zyn op-

volger wanneer hij volgend jaarzou
terugtreden. Uiteindelijk besloot
Dreesmann al meteen zijn functie
neer te leggen. Hij werd benoemd
tot vice-voorzitter van de raad van
commissarissen. Commissaris
Bram Verhoef, voorheen lid van
Vendex' hoofddirectie, neemt nu
tijdelijk het presidentschap van het
concern waar.
De reorganisatieplannen en het ge-
krakeel binnen de hoofddirectie
hadden hun weerslag op de gang
van zaken binnen de warenhuizen.
In de begroting was er volgens Ton
Dreesmann vanuit gegaan dat de
verkopen op peil zouden blijven. De
frustaties bij het personeel en de re-
actie onder het publiek op de ont-
wikkelingen by V & D blyken ech-
ter te hebben geleid tot een omzet-
daling met enkele procenten. Elders
in de detailhandel zijn de verkopen
in het eerste halfjaar van 1988 juist
met een procent gestegen.
Voor het totale resultaat van de wa-
renhuizendivisie, dievorig boekjaar
ook almet een tekort van 36 miljoen
zat, blijft het niet by een verlies al-
leen als gevolgvan de gedaalde ver-
kopen. Er zijn ook voorzieningen
nodig voor de uitvoering van het on-
dertussen grondig herziene reorga-
nisatieplan.

Drs Orlandini blij met beursintroductie DSM

'Spreiding aandelenbezit
van het grootste belang'

AMSTERDAM - Een goede
spreiding van het aandelenbezit
blijft van eminent belang. De
voorzitter van de Stichting Be-
vordering Effectenbezit SBE,
drs. S. Orlandini ziet in dit ver-
band een kans in de komende in-
troductie van de aandelen DSM.
Hij hekelt het budgettaire beleid
dat hierbij voor de overheid het
hoofdpunt lijkt te gaan worden
en brak een lans voor een lage
emissieprijs en voorrang geven
aan kleinere inschrijvingen.

„Op die wijze kan worden be-
reikt dat nieuwe aandeelhouders
plezier aan hun stukken beleven
en ook bereid zrjn op nieuwe

emissies in te schrijven. We zul-
len niet het succes van Engeland
en Frankrijk kunnen evenaren,
waar het aantal beleggers in de
afgelopen jaren van respectieve-

lijk 1,5 tot 5 miljoen en 2,5 tot 9
miljoen groeide, maar het zou
een gemiste kans zijn als we niet
van de huidige emissie gebruik
zouden maken", aldus Orlandini.

Hij pleitte er verder voor aan-
koop van aandelen fiscaal aftrek-
baar te maken en de beursbelas-
ting af te schaffen. Hij wees op
het achterbleven van Nederland

op dit gebied in Europa en drong
aan op spoed: „Want als wij ons
best doen Amsterdam als finan-
cieel centrum de nodige beteke-
nis te laten behouden zal ook de
overheid een geringe bijdrage
kunnen leveren door de belas-
ting op effectentransacties af te
schaffen".

„Steeds vaker lopen transacties
in Nederlandse aandelen en obli-
gaties via Engeland, België of
Amerika omdat dan geen beurs-
belasting is verschuldigd. De be-
drijfstak doet haar uiterste best,
maar dit lijkt op dweilen met de
kraan open", aldus Orlandini.

Ton Dreesmann: saneringsplan demotiveert personeel

V & D: door onrust
dieper in het rood

Van onze redactie economie

AMSTERDAM - De onrust over de reorganisatie van de wa-
renhuizen heeft Vroom & Dreesmann dieper in de verliezen
gedrukt. De omzet is in deeerste negen maanden van het boek-
jaar 1988/89 met enkele procenten gedaald. Het verlies dat in
die periode is geleden, zal in het laatste kwartaal (november,
december, januari) niet meer worden goedgemaakt. In dit
kwartaal wordt normaal ruim een derde van de jaaromzet ge-
haald.
In een gesprek met Het Financieele
Dagblad zegt Ton Dreesmann, de
topman van de warenhuizen-divisie
binnen het Vendex-concern, dat het
oorspronkelijke saneringsplan de
motivatie onder het personeel heeft
doen afnemen. Uitvoering van het
plan zou tot 1400 ontslagen hebben
geleid. Veelklanten hebbenvolgens
Dreesmann de V&D-warenhuizen
de rug toegekeerd.
De voorgenomen reorganisaties
binnen de warenhuizen-divisie leid-
de deze zomer tot het aftreden van
prof. drAnton Dreesmann (een oom
van Ton) als voorzitter van de
hoofddirectie van Vendex Interna-
tional. Anton Dreesmann kreeg een
woede-aanval toen hij, terugko-
mend van een ziekteperiode als ge-
volg van een hersenbloeding, de re-
organisatieplannen nog eens door-
nam. Hij meende dat het Vendex-
concern als geheel genoeg winst
maakte om voor de reorganisatie
van de warenhuizen 'een behoorlij-
ker oplossing' te vinden.
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Hypotheekrente
zakt verder

RDAM _ De hypotheekren.
en l omlaa8- De ABN beet giste-er», h Spi-S af met de aank<>ndi-'liniih 5^ de dieven voor wo-iPif ,■

p.otheken maandag over de
"roceml6^ 331 laten dalen met °>2tevola!" D^ aanPassingen zijn het*70lg van de ontwikkelingenop de
tóN en kaPitaalmarkt, aldus de

* len van deABN üggen van-
ter mo !_g' uitSaande van betaling«sari *"d achteraf en met gemeen-
H'ari.l ,le' tussen de 6,1 procent
fe 15,nn,rente' en 7,8 procent (ren-f li> tot 17 jaar vast).

fisdlt, wank en de Postbank kon-
lynntu ,ter eveneens aan, dat hun
Ï2,?; ektarieven maandag met
ibantCent zullen dalen-BÜ de Am-
.ver'K Zei men desgevraagd nog te
en r?ë _. over wat er moet gebeu-
<ok üf Verenigde Spaarbank kon
Ie Jï°.g uitsluitsel geven. Intebri^ ,wordt verwacht dat zoals
an abmT andere banken de stap
..ei Rabo en Postbank echter1 snel zullen volgen.

Onderzoek fraude bij kaasfabrieken
UTRECHT- De Algemene Inspec-
tieDienst (AID) is in samenwerking
met de douane en de fiscale opspp-
ringsdienst (FIOD) bezig aan een
onderzoek naar eventuele onregel-
matigheden van Nederlandse kaas-
fabrieken bij de verkoop van hun
produkten aan de Verenigde Staten.

In verband daarmee hebben de on-
derzoeksinstanties vorige week een
deel van de administratie opge-
vraagd van ERU-kaasfabriek in
Woerden. De stukken zijn inmid-
dels aan de fabriek teruggegeven.

Er loopt ook een onderzoek naar het

Kaasbedrij fWestland uit Nymegen.

Dat bedryf heeft kaas geleverd aan
een ERU-dochter in Portugal, die
de kaas weer verkocht aan de VS.
De vraag is nu of de kaas als EG-
produkt kan worden gekwalifi-
ceerd.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 4-11-1988 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.880-/ 27.380,
vorige ’ 26.930-/ 27.430) bewerkt ver-
koop ’ 28.980, vorige ’ 29.030 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 375-/ 455, vori-
ge ’3BO/450; bewerkt verkoop ’490laten, vorige 490 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,95 2,07
Brits pond 3,44 3,69
Belg. frank (100) 5,18 5,48
Duitse mark (100) 110,50 114,50
It. lire (10.000) 14,35 15,75
Port. esc. (100) 1,29 1,47
Can. dollar 1,59 1,71
Franse fr. (100) 31,80 34,30
Zwits. fr. (100) 132,25 136,75
Zweedse kr. (100) 31,00 33,50
Noorse kr. (100) 28,75 31,25
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill (100) 15,65 16,35
Spaanse pes (100) 1,63 1,78
Griekse dr. (100) 1,25 1,45
Finse mark (100) 46,00 49,00
Joeg. dinar (100) 0,02 0,07
lers pond 2,86 3,11
Jap. yen (10.000) 158,50 163,50

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,00675-00925
Brits pond 3,5685-3735
Duitse mark 112,760-810
Franse franc 33,015-33,065
Belg. franc 5,3775-3825
Zwits. franc 134,675-4,725
Japanse yen 161,36-161,46
Hal. lire 15,150-200
Zweedse kroon 32,480-530
Deense kroon 29,235-285
Noorse kroon 30,23-30,28
Canad. dollar 1,64275-64525
Oost. schill 16,0430-0530
lers pond 3,0080-0180
Spaanse pes 1,7080-7180
Gr. drachme 1,3200-4200
Austr.dollar 1,6650-6750
Hongk.dollar . 25,60-25,85
Nieuwz.dollar 1,2475-2575
Antill.gulden 1,1100-1400
Surin. gulden 1,1100-1500
Saudische rial 53,35-53,60
Ecu gulden 2,3360-3410

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 281,9 283,2alg.-lokaal 273,3 274,0
internationals 291,1 293,2
industrie 246,5 247,1
scheep/luchtv. 223,8 225,1
banken 344,6 345,2
verzekering 588,2 587,5
handel 463,9 465,6
cbs obl.index 118,3 118,5
rend. staatsl. 5,91 5,89
waarvan 3-5 jr 5,76 5,72
waarvan 5-8 jr 5,94 5,91waarv.s langst 6,17 6,16
rend. bng-len. 6,44 6,44
rend. banklen. 5,94 5,91

ROTTERDAM - Oreo Bank keert
over het boekjaar 1988 een interim-
dividend uit van naar keuze van de
aandeelhouder f 5in contanten of
één nieuw aandeel op 15 bestaande
aandelen, aldus een bekendmaking
van Orco.
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Dat de Britten een klein
beetje (auto)gek zijn, blijkt
niet alleen uit de vele eigen-
zinnige modellen die daar
in allerleikleine en kleinere
bedrijven worden gemaakt,
maar ook uit wat hobbyis-
ten daar zelf in elkaar zet-
ten. Het leukste is dat die
knutselaars daar ook nog
een kenteken voor krijgen.
De bolide op dezefoto heeft
als krachtbron een Jaguar
Vl2-motor. De carosserie is
afkomstig van een oude
Hunter-straaljager. De wa-
gen is toegelaten op de nor-
male weg.

J- ADVERTENTIE)
■AUJMIB 1■kunststof■ harohout ■■ramen ■_______H_____B■DEURENJERANOAS^B

de mooiste showin Umbuf g!ALKUBOUWVERANDA'S,
RAMEN»
DEUREN

telefoon 045 - 24 19 17
Dorpsstraat 7k^L- NUTH
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Gratis
gebracht en geplaatst
nieuwe en gebruikte gas-,
kolen-, olie-, hout- antieke
kachels. Honderden gul-
dens voordeel. De Kachel-
smid, 'n begrip. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Dennen SCHAALDELEN
2/2 m 3’ 75,-, zeer geschikt
voor gemengd stoken met
dikhout. Ook geschiktvoor
betimmeringen van
schuurtjes e.d., openhaard-
hout 2 m3’ 70,-. 04459-1675.
T.e.a.b. te k. Klnderw. br.
rib en rotan bak, met toe-
beh., koperbesl., paarde-
haam, hometrainer en
bandmass.app. Dorpstr. 59,
Schinnen.

I Jugendstil POTKACHEL,
zeer mooi, vr.pr. ’600,-.1Tel. 045-214211.
JUKE-BOXEN + 50'e- en
60'er-jarenspullen. Tel. 045-
-229760.
Te k. uit serie KACHELS,
pi. buis-, kolen-, houtka-
chels, in prima staat. Tel.
045-714954.
T.k. KTV Philips tiptoets
videokanaal. Vr.pr. ’ 160,-.
Tel. 045-728326. Na 12.00
uur.
Te k. 3 Oudholl. STOELEN
met hoge rug en armleun.,
eiken, losse kussens, mo-
hair ’200,-. 045-244672.
T.k. AANRECHT met 4 on-der- + 7 boyenkastjes,
4-pits inbouwgasstel, Daal-
derop boiler 10 liter, gasfor-
nuis, ijskast, 2 eikenkasten,
houtkachel, sabelpootkrie-
len en konijnen. Tel. 04404-
-1611.

„Eurokoop"
Videorecorders
NEC 899,-; Samson 798,-; Amstrad 1199,-.
Autoradio's
Grundig WKC 2039 225,-; WKC 2800 299,-.
Pioneer
4120 man 460,-; 3030 dig. 699,-.
Kleuren-tv
35 cm + afsl. 598,-.
Compact disc
CD 35 cm 398,-; CD + afst. 450,-.
Portable radio
D.deck cass. 248,-; radio klein 89,-.
Magnetron
500 Watt 299,-.

Naam:
Adres:
Plaats: ü Postgiro:
Leeftijd: Tel.:

Bestelling: '.
" Betaling kontant bij levering
" Betaling 50% bij aflevering, rest in tweemaandelijkse
termijnen

" Wens verdere informatie
(doorstrepen wat niet van toepassing is)
Prijzen mcl. 20% BTW. Op alle radio's 1 jaar schriftelijke
garantie. Voor leveringen onder’ 100-wordt ’ 7,50 af-
leveringskosten berekend.
Voor bestellingen: advertentie uitknippen en ongefran-
keerd opsturen naar „Eurokoop", Postbus 412, Sittard.
Voor telefonische informatie:

04492-3888

Te k. B en O 3400 quadro
TUNER ’795,-, Vz jr. gar.
Als nieuw. 045-417990.
T.k. CV-KETEL op olie.
Merk Rapido. type F.2/4,35
kw, bjr. '81. Tel. 04405-3603.
Te k. zeer mooieAANHAN-
GER, hoog model. M.
Trompstraat 24, Landgraaf,
045-410754.
Te k. GASHAARD, huisjes-
model en gevelkacnel.
Kerkstraat 33, Übach over
Worms.
MULDERPANNEN, i.g.st.
Tel. 04492-1822.
Te k. enkele GEVELGAS-
KACHELS. Tel. 04742-
-3856.
Oude POTKACHEL, ’75-
-en smeedyzeren gashaard.
Tel. 04742-1501.
Te k. z.g.a.n. 4-pits GAS-
STEL, Pelgrim, wit, ’85,-.
Tel. 04490-f5183.
Oost. handgekn. TAPIJT,
nw.pr. ’3200,-, nu ’900,-.
Tel. 043-615859.
Draadloze TELEFOONS,
vanaf ’ 150,-, 3 mnd. garan-
tie; tevens inruil en repara-
tie mogelijk. Tel. 045-
-220902.

Wij kopen en halen in heel
Limburg al uw SEXBOEK-
JES, pornobladen. eroti-
sche magazines films op
Super 8 en video foto's etc.bel a.u.b. niet straks maarnu 045-717775 of 043-
-253078.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.Groenstr. 109 Geleen.
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop en schade-
auto's tel. 045-272216,
272516 ook 's avonds.
VISSPULLEN te k. gevr.
Tel. 045-229715.
Tek. gevr.BOEKEN o.a. A.
Christie, S King, maclean,Lustbader, Konsalik enz.,
geschiedenis w.o. 11, Lim-

urg, mijnbouw enz. Te-
vens strips te k. gevr. Tel.
045-228082.
VIDEO'S VHS, kleuren-
tv's v.a. 12 kan. en stereoto-rens gevr. Defect geen be-
zwaar. 04406-12875.
KLEUREN-TV'S met tele-
tekst gevr. Ook VHS video.
04406- 12875.
Te k. gevr. Zibro KACHEL.Tel. 045-258937.
Te k. gevr. u»st. zijndeKINDERKAMERS, liefstwit of grenen, ook kinder-bedjes, boxen, kinder-
stoeltjes, autostoeltjes,
campingbedjes, enz. enz.
Tel. 045-228162 of 210585.

Zwijgen als een sphinx?
Bij hetkopen van geluidsapparatuur

wordt het u nietgemakkelijk
gemaakt. Veelgekakel over de

>—r^________B centen maar zwijgen als het graf als

_
het op voorlichting aankomt, i

Kohnen hifi heeft S lulsterkamers |
m waaronze adviseurs ook duidelijk

naar uw wensen luisteren. Ukunt in ,
11 allerust van de muziek genieten in

de zekerheid datKohnen 's service
onbetaalbaar goed is en dat onze ;

I £ prijzen uiterst sympathiek zijn. iI Want waaromzouden we daarover ]

\ __WR if" llr^"^V H *?_Y " U'»^._______-B Plankstraat 10, Maastricht, tel. 043-211133 |

I^^^^ÉÉo-^R^^^mÉl| design—^1

i
i
i_

&_
\£B£b\ Prnx/inrip_lf^& riUVIIIUIC Bureau Bibliotheek
atëO I j^L..-- Postbuss7oo
l\9J}__ LllllUUry 6202 MA Maastricht

tel.043-897386

mededeling Gedeputeerde StatenvanLimburg
m 148/44-88 maken bekend, dat zij bij besluitvan

10 oktober 1988, no. Bq 54838 aan het ge-
meentebestuur van Bom onder een aantal
voorschriften vergunning hebben verleend
op grondvan de Hinderwet voor het uitbrei-
denvan de dienst Openbare Werken meteen
inzameldepotvoor kleine hoeveelheden che-
misch afval gelegenFlorianstraat 5 te Bom.
Het besluit en alle terzake zijnde stukken lig-
gen van 7 november 1988tot 7 december 1988
ter inzage en wel: - in hetProvinciehuis te
Maastricht (Bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren; - in het gemeentehuisvan Bom
tijdens de werkuren en bovendien 's dinsdags
van 18.00 uur tot 21.00 uur in deOpenbare
Bibliotheek, Prins Bisdomstraat 7, Bom. Tot
laatstgenoemde datum kan beroep worden
ingesteld bij deAfdeling voor de geschillen
van bestuur van deRaad van State door: a.
de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c.
degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of
22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c. van
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
bezwaren hebben ingebracht; d. enige andere
belanghebbende,dieaantoont, dat hij rede-
lijkerwijs niet in staat is geweest (overeen-
komstig voornoemde artikelen) bezwaren in
te brengen. De beschikking wordt na afloop
van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor
deze datum beroep is ingesteld en met toe-
passing van artikel 107van deWetop de Raad
van State een verzoek is gedaantot schorsing
van het besluit danwel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift
moet gericht en verzondenworden aan de
Voorzitter van de Afdelingvoor de geschillen
van bestuur, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gra-
venhage. Het verzoek tot schorsing of tot het
treffen van een voorlopige voorziening moet
eveneens worden gericht aan devoorzitter
van deAfdeling voor de geschillenvan be-
stuur van de Raad van State. De beschikking
wordt niet van kracht voordat op een zodanig
verzoek is beslist. Tevens is op grond van ar-
tikel 8van deWet chemische afvalstoffen door
de Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer op 12oktober 1988
aan het college van burgemeesteren wet-
houdersvan de gemeenteBom een vergun-
ning verleend voor het bewaren van kleine
hoeveelheden chemische afvalstoffen en af-
gewerkteolie op hetterrein van de dienst
openbare werken, gelegenaan deFlorian-
straat5te Bom. Aan de vergunning zijn voor-
schriften en beperkingenverbonden. De be-
schikking en de daarbijbehorende stukken
liggenbehalve op bovengenoemde plaatster
inzage in het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,Dokter
van der Stamstraat 2, (gebouw A, kamer 131)
te Leidschendam, op werkdagenvan
9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur. Desge-
wenst kan een mondelingetoelichting opdeze
stukken worden verkregen bij de Directie Af-
valstoffen van bovengenoemd Ministerie (tel.
070-209367,toestel 3226). Tegen deze be-
schikking kan opdezelfde wijze als hierboven
ten aanzien van deHinderwetvergunning is
omschreven, beroep worden ingesteld.De
beschikking wordt nietvan kracht, voordat
op dat verzoek is beslist.
Maastricht, 5 november 1988.

Wij kopen GOUD, Brilj.,
munten enz. Contant geld.
Verseveld Saroleastr. BOA,
Heerlen. Tel. 045-714666.Leg verp.
Leren BANKSTEL, aan-
biedingen tel. 045-220902
tussen 18 en 19 uur.
Te koop gevr. oude PLA-
TEN van Mieke. LP's ’ 10,-,
singles ’ 5,-, tel. 045-215418.
Tek. gevr. sloop-en SCHA-DE-AUTO'S, afg. vrijwa-ringsbewiis. Gratis afhalen.Tef045-216475 of 727711.
Amateur vraagt KTV en vi-deo VHS, liefst met defecten opknapbrommer Vespaof Maxi Puch. Tel. 045-
-728326. 2_

I

ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,Europaweg Zuid 337,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer. bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap.

BIJLES Ned., moderne en
klassieke talen, door erva-
ren docent. 045-317161.
Gevr. LERAAR MTS voor
studiebegeleid. en huis-
werk-overhoring, Wis- en
Natuurkunde en Tl-T2. Inl.
04493-3422.

Te k. HONDA Cross 125 cc
bwj. 1981, i.z.g.st. Vr.pr.

’850,-; 04498-52845.
Te k. HONDA XL 500 S
bwi. '81 i.z.g.st. Vr.pr.
’2400,-; Tel. 045-321974.
Oude MOTORFIETS merkFM prima st. ’2000,-, tel.
045-229760.
Te k. YAMAHA 550 KT
z.g.a.n. Off the Road, Ach-
ter 't Klooster 37, Nieuwen-
hagen, tel. 045-322109.
Tek. KAWA 125cc cross bj.
'87 ’ 2100,-, tel. 045-222176.
Te k. aangeboden HONDA
CB 750 F, bwj. '78. Te bevr.
Voorterstr. 223, Kerkrade
na 17.00 uur.

Opheffing curatele:Bij beschikking van de Ar-
rondissements Rechtbankte Maastricht d.d. 27 okto-
ber 1988 is opgeheven de
curatele van Paul Gerar-dus Hubertus NicolaasJansen, geboren te Maas-
tricht op 23 oktober 1933en wonende te Maastricht
aan de Turennerstraat no.
Mr. A.H. Odekerken-Holt-
kamp. Advocaat en Procu-
reur, Tongersestraat no. 2,6211 LN Maastricht.

Restaurant

MOSTAR
Kerkstraat 260

Brunssum

Heerlijke Yoegoslavische
gerechten van onze
houtskoolgrill tegen zeer
aantrekkelijke prijzen.
ledere dag live orkest
met zangeres die een
gezellige sfeer creeëren
met Russische- en
Zigeunermelodieën.

Reserveren gewenst:

045-251322
Zat. en zond. geopend van
12-23 u. en verder iedere

dag van 15-23 u. (bar
geopend tot 02.00 ■_).

6137)
Maandag gesloten.

WKWWk&%i_--7£\_* __t^cf\ $*'■&%£*%£; % '^rwS-WWWm
WWWWWW__mr:T_iW9 Wt:>Z*l'!*- ■■" 9_\__v. ■*?* _/__% _*___■'■_% > ■■ ■■-: _\ -,- ____^ *______

EMT-i *-iL_' A -'* *^ i lilHkf'wl *-' .__Pr«
Hf* * _____jj___i_ ** im

r^l Onze vorige opzienbarende herfst-aunbieding was een grandioos suks>lil WC6I Daarom komen wij ook dit najaar weer met een spekta'kulaire aanbieding
ringen met briljanten. Nog steeds is de dollarkoers aan de lage kant.

ft "i * Daardoor hebben wij opnieuw een kollektie schitterendebriljanten kunnen .£■31 KGl*dIC kopen voor Prijzen, die beduidend lager zijn dan normaal. En daarom
bunnen wij thans onze klanten een beperkt aantal uiterst waardevolle

"I,^ _| briljantringen aanbieden tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Vanzelfsprekend
£UJ, 30C V2] dat wiJ de hoBe kwa,iteit van deze sieraden volledig garanderen. Dit is een

waarlijk unieke kans om deze beeldschone en waardevolle briljantringen te

"^ T f voor zeer vriendelijke prijzen. De komende weken bent u dan ook
V 3.CSSCII» van. narte welkom in onze zaken in Heerlen en Maastricht.

,&*.*_«Wij zullen u daar met genoegen deze sprankelende
kollektie tonen.

lT__^__TTTr7^^^_\\^A\TT? ___^_F^^n t«S!iißi_^B P^^SBFAH I »« I Ir* 1 I [%__«_ B I .-<«_ t __________ _t. tmm___\
\_*_3&__P~ ~___^i^ ö_-_F%S________É__-o __w___________\ Hy-

Normaal ’ï.42S'r- Nü’ 995,-. J
'/> Alliance: 15 briljanten a 0,03 et. = 0,45 cl 1

Normaal/3.100,- Nu’ 1.950,-;
Hele alliance: 30 briljanten a 0,03 et, - 0,90 et.

Normaal ’ 5.800,- Nu’ 3.900,-/
Vi Alliance: 11 briljanten a 0,06 et. = 0,66 et.

Normaal ’ 4.200,- Nu’ 2.750,-;
Hele alliance: 25 briljanten a 0,06 et. = 1.50 et.
___^

Normaal ’ 9.100,- Nu’ 5.500,-*,!
Vi Alliance: 9 briljanten a 0,08 et. = 0,72 et. I_|

Normaal/4.700,- Nu’ 2.950,- j— r-! :■■■■■■ - -~ ■ '■_ï_$. " ' . IHele alliance: 23 briljanten a 0,08 et. = 1.84 et,
Normaal/ 11.000,- Nu’ 6.900,-; I

xh Alliance: 9 briljanten a 0,12 et. = 1,08 et |
Normaal’ 6.900,- Nu/ 4.350,-j j

Hele alliance: 21 briljanten a 0,12 et, = 2,52 et. !
Normaal/ 14.700,- Nu’ 9.700," \
Kwaliteit: VSI (very small inclus). Kleur: Top Wesselton (is hoog a___.wit). Leverbaar in 18karaat geel of witgoud. De prijzen gelden _^___\__{
voor de halve-allianceringen voor alle maten,voor de hele-alliance |Ös3?ëP___
ringen de maten 16 tot 18,5. Eronder reduktie, erboven toeslag. J_l§__l^sjkZß^.
Alle ringen met een taxatie certifikaat. yj_W_^_______\\^^_\__

y^__r_^F___W^^^^^^_[/\

_-___■_■_____! BC-JB ____■_■___■_[ "p^ i^B 'V »____. -<_______\_Wp!^

0,25 et.Kwaliteit: VSI/Top Wesselton. _;
18 K. geel of witgouden montuur standaard.

I Normaal/2.350,- ’ 1.175,-;
0,50 etKwaliteit: VSI/T Wesselton-Wesseltorfj i
14 K. geel of witgouden montuur standaard.

Normaal ’ 5.750,- _J^U’ 3.650,-;
0,75 ctKwaliteit: VSI/Wesseiton. j
14 K. geel of witgouden montuur standaard.

Normaal/ 10.300,- Nü’ 6.325,-j
1,00etKwaliteit Sï/Wesselton. ||
14 K. geel of witgouden montuur standaard. __

Normaal’ 15.700,- Nu’ 9.700,--
Alle ringen worden voorzien van een taxatie certifikaat.

_________■Vaessen vmm
JUWELIERS-DIAMANTAIRS SINDS 1900

Hoek Bongerd-Oranje Nassaustraat, 6411 LD Heerlen, tel 045-712440
Maastrichter Smedenstraat 11-13.6211 GK Maastricht, tel. 043-211428



Benefietconcert
Hartstichting
slecht bezocht Deining rond

zwembad Nuth

College tegen plan instructeurs

KERKRADE - Naar schatting
350 mensen hebben gisteravond
het benefietconcert van de Ne-
derlandse Hartstichting in de
Kerkraadse Rodahal bijge-
woond. Er was plaats voor 2.300
mensen. Alle genodigden waren
echter wel present. Onder hen:
gouverneur J. Kremers, oud-
staatssecretaris R. van der Lin-
den, de burgemeesters uit de
Oostelijke Mijnstreek en zes
Limburgse topsporters die on-
langs deelnamenaan de Olympi-
sche Spelen en de Olympische
Spelen voor Gehandicapten.

Organisator Jan Lennaerts uit
Heerlen maakte zich gisteren
echter geenzorgen. Dank zij veel
sponsoring heeft hij nu enkele
duizenden guldens kunnen ver-
zamelen die besteed worden aan
hartreanimatiecursussen voor
middelbare scholieren.

Zie verder pagina 17

Implant Technology
in de problemen

Bedrijf komt
niet naar

Voerendaal

'Kamer moet zorgen voor betere wet op kansspelen'

Landgraaf speelt bal
terug naar Evenhuis

Van onze verslaggevers
LANDGRAAF - Burgemeester Hans Coendërs van Landgraaf
voelt zich allerminst aangesproken door de kritiek van staats-
secretaris Evenhuis dat gemeenten te tolerant zijn voor Golden
Ten Clubs. „Altijd weer het zelfde liedje. Terwijl toch ook de
staatssecretaris moet weten dat de problemen juist veroor-
zaakt worden door de vol gaten zittende Wet op deKansspelen.
Hij moet niet ons, maar juist de Tweede Kamer de zwarte Piet
toespelen. Want het zijn juist dekamerleden die deze slecht in
elkaar zittende wet niet wensen of durven te verbeteren."

Politie pakt 17
verslaafden op

Coenders is overigens wel ingeno-
men met Evenhuis' voornemen om
samen met de departementen van
Justitie, Landbouw, Financiën,
BinnenlandseZaken en WVC het il-
legale gokken hard aan te pakken.
„Alleen met een waterdichte Wet op
deKansspelen kun jehet gedoogbe-
leid ten aanzien van behendighèids-
spelen een halt toeroepen. Als ge-
meentebestuur kunnen wij alleen
dan optreden als onomstotelijk
vaststaat dat de openbare ' orde
wordt verstoord. En daar is toch
geen sprake van bij Golden Ten
Clubs."

Honend

Ook het verwijt als zouden gemeen-
ten de Algemene Politieverorde-
ning (APV) zodanig aanpassen dat
illegaal gokken toch binnen de ma-
zen van de wet blijft, werpt Coen-
ders ver van zich af.

vindt Landgraafs burgemeester.
Die dan ook de bal terugspeelt naar
'Den Haag.

Kortom, staatssecretaris Evenhuis
schopttegen deverkeerde schenen,

Licht honend wil hij kwijt: „Wat
krijgen we nou... De APV die in sa-
menwerking met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten is opge-
steld, beantwoordt precies aan de
wensen 'van boven. De regering
staat er toch op dat de verantwoor-
delijk steeds meer naar 'onderen'
wordt verlegd."

(ADVERTENTIE)
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Apekool
„Inderdaad, apekool. Dat vind ik
van Evenhuis opmerking als zou-
den gemeenten speelclubs toestaan,
omdat zij een waardevolle aanvul-
ling zijn op het amusementsaanbod.
Als gemeente hadden wij juist heel
andere plannen met 'De Molt', waar
nu dan die Golden Ten Club draait.
Wij wilden daar een bungalowpark
realiseren met 35 bungalows. Maar
omdat er een zwembad heeft gele-
gen, bleef het huidige bestem-
mingsplan zyn recreatief karakter
houden. En daar heeft de Golden
Ten Club-directie handig gebruik
van gemaakt. Want als gemeente
konden wij haar niet de deur wij-
zen."

Schaap wacht
op eigenaar

GRIJZEGRUBBEN - Deze
week werd in de Nuther kern
Grijzegrubben een gewond
schaap door enkele inwoners
gevangen. Tot op heden'heeft
de eigenaar van het dier zich
nog niet gemeld. De politie
vreest dat het dierwegens ziek-
te en slechte algehele conditie,
binnen afzienbare tijd moet
worden afgemaakt. Vandaar
dat men een dringende oproep
doet aan de eigenaar om zijn
schaap te komen afhalen (045-
-241555).

Boeven
itr .'Politiekorpsen in deMijn-

e?k zijn de afgelopen weken
aJer bijzonder actief geweest
[j

n "-et verkeersfront der scho-eren. Talloze bekeuringen
,PTOen uitgedeeld: van hoog tot"a 9 en van veel te hoog tot nog

" 9e£- Nu brengt het uitdelen..n bonnen voor kleine overtre-
ajtn9envan de Verkeerswet niet

'to J1vanwege de preventieve
U,! 'no meer veiligheid op de
t

®en niet zich mee, maar na-
p Ur'ij)c ook de nodige ergernis..on?rers die bekeurd worden

het achterlicht het niet
UJ^> zoals dat afgelopen week. rkwam, kunnen de dienst->u-en°-e agent natuurlijk niet. «staan. En dat geldt ook voor
'U)o rtomfietser die geboekt
kt omo-at zVn vehikeltjenet
,*f te hard gaat of net teveelM°o.al maakt.

Boeven (2)
Var!l*fraar<2 weten de mannen
"niet P°Jit*e dat ze zichzelf
ion rct2ena' populair maken,
j^ nneer ze voor dergelijke ver-rszaken de straat opgaan.
Üa?lnaast weten ze evengoed
del' 'l- noa^° en dus onvermij-
lie is' Advies aan a'^ scho-
bol. U die mn hun zakgeld de
da»r moeten betalen: gewoon

lichtje repareren en een an-
-0 e knalpijp op de brommer.«n riee/t niet alleen de contro-naUl^ P°£itieTnan straks het■ kijken, maar hou je ook nog
d"

s v°-n jezakgeld over. Boven-
V *V: wordt zo je eigen verkeers-
etltghetd stukken groter en«eer belangrijk) heeft oom

b 9ent dan meer tijd om echte
ZorfV1-het teven zuur te maken,aat je fietsje of pruttelaartjeet gestolen of kapot gemaakt

Boeven (3). Nu we het toch over de gen-
r^me en de boef hebben, kan
f . v°lgende ook mee: meneer'■tender, bedrijfsleider van de
ociety Shop in Heerlen, kwam

«'stermiddag.- in conflict metj,ee parkeeragenten van het
£eerlense politiekorps, die op
«et onae7"d bekeuringen uit-
f 0 voor foutparkeerders.

"ender ergerde zich daar
dn_eloos aan' wat hem ertoe
to tte om vanuit het raam te
harfen '°fze niets beters te doen
d aden'. Volgens Follender riep
a ar°P een van de parkeer-
de nten: 'oke, zet maar een lad-

* tegen de gevel, dan kom ik
el even naar boven.

Boeven (4)
lerr.atuurlijk was dat voor Fol-

tOer genoeg aanleiding om

" ar beneden te gaan en daar
j"«n bij te praten. Want Fol-
.j^dervindt datHeerlense par-er°-genten op de hoek van den9erd moeten gaanstaan om
n l°wiobilisten deweg te wijzenar de parkeergarage... Na
.9 Wat verbale vriendelijkhe-
i n te hebben uitgewisseld,
Ser^9 naar eigen zeg-■ n te horen dat hij maar beter
?o

n 'opsodemieteren'. Follenderu vervolgens een duu> hebben
ojnTe9en en tU)ee handboeien

zijn polsen, waarna hij
ti__rC* afaevoerd. Daarna zat hij
u cc uur vuur te spuwen in een
__eT^nse arrestantenkamer.

°t> u*te*ndelijk werd hij na het
j. van een proces ver-
f£ al naar huis gestuurd.
3a«dag schuift Follender eenJ~nklacht in het postvak van
tr■ °fficier van justitiein Maas-

Boeven (5)
<}e e tezing van depolitie is in

zaak Follender van geheel
'On e aar(t. Volgens een,g.o°rdvoerder deed Follender

zo moeilijk, dat
3 de parkeeragenten van hun

weerhield. Daarop werd
"j,-' Qesommeerd te vertrekken.
it)Sn kij dat weigerde en nogeer dwars ging liggen, aldus
(j Politie, moest hij mee naar
b_T.au' aar werd proces ver-. opgemaakt, wegens het.poeren van het 'vertrekbevel'
£°°r de politie. Maandag arri-
_j ert dat beumste proces, net als

aanklachtvan Follender, bij
_*_ °fficier van justitiein Maas-iXcht...

Teruglopen
Op de vraag in hoeverre de gemeen-
tekas gespekt zou worden door de
aanwezigheid van deze uitstekend
draaiende speelclub, zegt Coenders:
„Behalve onroerend goedbelasting
valt er voor ons als gemeente niets
te halen. Alleen particulieren die
daar werken en de middenstand
profiteren van deze speelclub."

Overigens begrijpt ook burgemees-
ter Coenders best waarom staatsse-
cretaris Evenhuis zich nu inspant
om de Golden Ten Clubsen het ille-
gaal gokken alsnog aan te pakken.
„Vergeet niet dat de staatscasino's
moord en brand schreeuwen. Want
door het gedogenvan speelclubszo-
als Golden Ten zijn de inkomsten
van staatscasino's met 30 procent
teruggelopen."

HEERLEN - De politie van Heerlenheeft na intensief onderzoek vijf
jongemannen .kunnen aanhouden,
dié by verhoor mishandeling, dief-
stal, vandalisme en brandstichting
bekend hebben. De jongemannen
pleegden deze misdrijven in de
woonwijk Kasteelbuurt te Hoens-
broek. Ook bekenden zy een in-
braak te hebben gepleegd in de ge-
meente Hulsberg, waar zij zich met
een fiks aantal trainingspakken uit
de voeten maakten. Tydens huis-
zoeking werd bij een van de knapen
ook nog een 'riot-gun' plus munitie
aangetroffen, alsmede traangas en
een halve kilo buskruit. De goede-
ren werden in beslag genomen.

Jeugdbende
aangehouden

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Staatssecretaris
Evenhuis' dreigende woorden ten
spijt, van een paniek- of grafstem-
ming was gisteren in het luxueuze
Casino Landgraaf aan de Moltweg
in het geheel geen sprake. Integen-
deel, van het voornemen van de
staatssecretaris van Economische
Zaken om de ongeveer honderd
Golden Ten-casino's in ons land
'hard aan te pakken', ligt eigenaar
Will Janssen bepaald niet wakker.
Bedrijfsleider Hub Peters toont zich
evenmin onder de indruk van Even-
huis' aanval. „Och, dit soort drei-
gende woorden hebben we al zo
vaak gehoord. Als we ons daar tel-
kens druk over zouden moeten ma-
ken, dan hadden we wat te doen,"
zegt Peters laconiek.

Janssen bestrijdt -voor de zoveelste
maal - te vuur en te zwaard de stel-
ling van de bewindsman (en van
justitie) als zou Golden Ten een ille-
gaal gokspel zijn. Volgens de ex-
ploitant, dieoverigens vol lofis over
zyn contacten met gemeente en po-
litie, laat de Wet op de Kansspelen
daarover geen enkel misverstand
bestaan. „Golden Ten valt zeker niet
onder die kansspelwet, want het is
zonder enige twijfel een behendig-
heidsspel. Ik herhaal maar weer
eens dat justitie in het verleden tot
twee keer toe vergeefs heeft ge-
tracht mijn casino in Maasbracht te
sluiten. Ik heb TNO toen opdracht
gegeven voor een onderzoek. Ook

" Ook gistermiddag werd er weer volop gespeeld in Casino Landgraaf, de dreigende taal van
de staatssecretaris maakte er weinig indruk. Foto:3-POOT/Frans Rade

Casino Landgraaf laconiek over harde aanpak:
'Dit soort dreigementen

hebben we vaker gehoord'
zy kwamen tot de bevinding dat
Golden Ten een behendigheidsspel
is. Dat onderzoek werd trouwens
uitgevoerd door professor Wage-
naar, dé autoriteit en ook getuige-
deskundige op dat gebied. Dat zegt
toch genoeg, dachtik zo," stelt Jans-
sen zelfverzekerd.
Zijn directeur ergert zich er overi-
gens wél mateloos over dat justitie
juist de APV in de gemeenten aan-
grijpt om tegen de speelclubs op te
treden. Janssen: „Een volstrekt on-
eigenlijk gebruik van die APV na-
tuurlijk. Voorjustitie is die verorde-
ning gewoon een paardemiddel,

omdat haar niets anders rest. Echt,
alleen als er een wetswijziging zou
komen die Golden Ten verbiedt,
zou ik moeten stoppen. Maar als die
er ooit al zou komen, zijn er al vier
jaar voorbij, eer die wet van kracht
wordt."
Om zijn gelijk te 'bewijzen', belt de
exploitant gelijk maar even zijn ad-
vokaat Winters uit Landgraaf. Ook
die kan voor zijn cliënt geen vuiltje
aan de lucht ontdekken, de pogin-
genvan Evenhuis ten spijt. „Justitie
zou alleen kunnen optreden na een
wetswijziging," neemt Winters alle
twijfel weg.

" Jan Lennaerts (r.) verwelkomt gouverneur Kremers. Op de achtergrond burgemeester
J. Mansvan Kerkrade. Foto: 3-POOT/WIMKUSTERS

(ADVERTENTIE)
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Van onze verslaggever
NUTH - Het" college van B en W in
Nuth heeft de plannen van de Sit-
tardse sportleraar Leen Kiers een
privé-zwemschool in Nuth te begin-
nen afgewezen. De zwempedagogen
Liesbeth Peters en Leen Kiers heb-
ben een contract gesloten met de
eigenaar van een privé-zwembad
aan de Valkenburgerweg 74 in
Nuth. Ze wilden daar zwemles gaan
geven aan kleine groepjeskinderen.
Het duo heeft nu bij de fracties in de
Nuther raad aangeklopt. Volgens
het college is er bij het zwembad te
weinig gelegenheid tot parkeren.
Bovendien twijfelen B en W aan de
haalbaarheid van het project.

Inslikken
De plannen komen juist in de tijd
dat er veel deining is rond het het
schoolzwemmen in Nuth. Tydens
de behandeling van de begroting
moest het college nog zijn voorstel
inslikken het schoolzwemmen niet
meer te subsidiëren. Uiteindelijk
werd op aandringenvan deraad een
compromis gesloten het school-
zwemmen voor één leerjaar te hand-
haven. In eerste instantie willen de
zweminstructeurs privé-lessen ge-
ven en 'over het schoolzwemmen
valt te praten', aldus Liesbeth Pe-
ters.
Peters begrijpt niets van de terug-
houdendheid van het college: „We
hebben geen cent nodig, alleen
maar een ja-woord. Burgemeester
Coenen heeft ons verteld dat aan
haar standpunt niet getorst kan
worden, vandaar dat we onze hoop
gevestigd hebben op de raadsle-

Sinds zwembad De Keelkamp in
1986 afbrandde, heeft Nuth geen
zwembad meer. Scholieren zwem-
men in klasverband in Voerendaal
en Hoensbroek. De zwemleraren uit
Sittard willen les gaan gevenin klei-
ne groepjes. De kinderen krijgen in-
dividuele begeleiding van de twee
instructeurs. Volgens hen behalen
ze op die manier snellere en pretti-
ger resultaten.

Alle fractievoorziters vinden het
wat vroeg om op de plannen te rea-
geren. De fracties Lenoir, Groot
Nuth en PvdA/PPR staan in princi-
pe positief tegenover de plannen.
CDA-er Van Malkenhorst zei (op
persoonlijke titel) nog niet zo en-
thousiast te zijn.

Van onze correspondent
VOERENDAAL- Het Amerikaanse
bedrijf Implant Technology, dat een
bedrijf in Voerendaal wil opzetten
en momenteel een contactpersoon
in die plaats heeft, verkeert ineens
in flinke problemen. De productie
van prothesen is stopgezet en Im-
plant Technology Europe bv be-
staat alleen nog op papier.
Woordvoerster Emmy Ter Horst:
„De Amerikanen wilden twee mark-
ten ineens veroveren met hun nieu-
we produkt en dat moest fout lopen.
Er is nu helemaal geen zicht meer
op, wanneer de activiteiten in Euro-
pa gaan beginnen. Interesse is er
wel, want in Duitsland zijn al goede
contacten. Aangezien men zich niet
aan deafspraken houdt en mijn be-
steedbare tijd vermindert is dat
hoofdstuk voorlopig afgesloten en
wacht ik op nadere gegevens".

HEERLEN -Tijdens een groot-
scheepse actie van de Heerlen-
se politie en de marechaussee
zijn gistermiddag 17 drugsver-
slaafden en dealers opgepakt
op en rond het stationsplein in
Heerlen. Aan de 'razzia', be-
doeld om de grote overlast van
de drugshandel ter plaatse te-
gen te gaan, namen liefst twin-
tig manschappen deel. Onder
de gearresteerden bevonden
zich tien buitenlanders, voor-
namelijk Duitsers.

Een woordvoerder van de
Heerlense politie liet gister-
avond weten dat twee van de 17
aangehouden verdachten drug-
dealers zijn. De overige 15 had-
den vrij kleine hoeveelheden
harddrugs als heroïne en amfe-
tamine op zak. Ook trof de poli-
tie bij enkelen van hen tablet-
ten rohypnol en niet op recept
verkregen methadon aan.
Inmiddels is een drietal Neder-
landse verdachten weer op
vrije voeten gesteld, terwijl drie
Duitsers gisteravond aan de
Duitse autoriteiten zijn overge-
dragen.De overige elf personen
zijn nog altijd ingesloten op het
Heerlense politiebureau.

Volgens de politiewoordvoer-
der ging het om een gerichte,
arbeid- en tijdrovende actie.
„Om zes uur zijn we ermee ge-
stopt, omdat het nauwelijks
was bij te benen. Het intensief
controleren en aanhouden van
zo veel mensen vergt ontzet-
tend veel tijd en mankracht,"
aldus de zegsman van de Heer-
lense politie.
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Torn Hochstenbach

en

France Hamel
trouwen op 12 november 1988

te Granby, Canada.

Schriftelijke felicitaties aan
Fam. Hochstenbach-Coorens

Schaesbergerstr. 67, 6467 EB Kerkrade

Hartelijk danken wij onze kinderen, kleinkinderen, *« familie, vrienden en bekenden voor de bloemen, Jgeschenken en felicitaties bij ons

" 50-jarig huwelijksfeest
" Het was voor ons een onvergetelijke dag. i

" Ton Matijssen
Nettie Matijssen-Snijders *" Ir. de Katstraat 17 Brunssum I

I " "
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden had-
den, maar ook bedroefd om het scheiden, delenwij
u mede, dat voorzienvan de h. sacramenten, na een
rijk leven in Gods vrede is overleden, in de leeftijd
van 79 jaar, mijn dierbare echtgenote, onze lieve
zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en' nicht

Elisabeth Kosters
echtgenotevan

Johannes Hubertus Vleugels
In dankbare herinnering:

Kerkrade-West: J.H. Vleugels
Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen
Familie Kosters
Familie Vleugels

Kerkrade-West, 2 november 1988
Corr.adres: J. Vleugels,
Bautscherweg 67, 6418 EK Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 7 november as. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte
Ontvangenis te Terwinselen, waarna aansluitend
de crematie in het crematorium Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Zaterdagavond om 17.40 uur rozenkrans bidden in
de kapel van Huize Firenschat, aansluitend zal
mede ter intentievan de overledene een h. mis wor-
den opgedragen.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het De Weverziekenhuis te Heerlen. Bezoek dage-
lijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd om haar heengaan, doch dankbaar voor
alleswat zij voor ons deed en betekend heeft, geven
wij u kennis dat heden is overleden, voorzien van
het h. sacrament der zieken in de leeftijd van 78jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Josepha Elizabeth
Herens

weduwevan

Arnoldus Petrus Michael
van Winden

Wij bevelen haar in uw gebed aan.
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, 31 oktober 1988
Burg. van Grunsvenplein 3
Corr.adres:
Krijgersberglaan 37, 6371 CA Landgraaf
Ingevolge de wens van de overledene heeft de be-
grafenis in besloten kring plaatsgevonden, vooraf-gegaan door een uitvaartdienst in de kapel van de
Medische Missiezusters te Imstenrade.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven dezeannonce als zodanig te willen beschouwen.

Voor al uw goede woorden,__,_ voor al uw troost,
uw steun,
voor al uw gebed,
na het overlijden van

Joop van Hall
heel hartelijk dank!
J. van Hall-Scheeren
kinderen en kleinkinderen

"*" Hubertus Mathijs (Bèr) Claessens, oud 96 jaar,
1 Termileslaan 78, 6229 VW Heugem-Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats heden 5 november
om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Michael
te Heugem. Er is geen condoleren.

+MartinReinders, oud 73 jaar, echtgenoot van let
I Janssen, Mergelweg 47, 6212KA Maastricht. Deuitvaartdienst vindt plaats maandag 7 november

as. om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Petrus-
Villapark-Maastricht. Schriftelijk condoleren.

t JozefOtten, oud 74 jaar,Burg. Visscherstraat 79,
6235 EB Ulestraten. De uitvaartdienst vindt

plaats maandag 7 november as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Catharina te Ulestraten. Er
is geen condoleren.
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B STOCKHOLM
-250x300cm.

TTTn = - Dakbedekking
JJjz losverkrijgbaar

Tuinhuisje 179x 210met dak 1195,--250x210 met dak 1435,-

I " ~
Jij was iemand om nooit te vergeten.
Groot is de leegte die je achterliet.
Alleen de herinnering blijft over.
Met pijn in ons hart zullen wij verder leven,
en altijd denken aan wat jij voor ons betekende.

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze goede en zorgza-
me vader, schoonvader, zwager, oom en neef

Piet Kleijkers
echtgenoot van

" Willy Meulenberg
§ op de leeftijd van 58 jaar.

In dankbare herinnering:
Willy Kleijkers-Meulcnberg
Elly en Ton
Jacqueline

I Familie Kleijkers
I Familie Meulenberg

" 3 november 1988

" Prof. Kamerlingh Onnesstraat 28» 6431 TN Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 8 november om 11 uur in de St. Joseph-
kerk te Passart-Hoensbroek, gevolgd door de cre-
matie te Heerlen.
Bijeenkomst in dekerk. Overtuigd van uw medele-
ven is er geen condoleren.
Maandag as. om 19uur avondwake in voornoemde
kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het overlijden van onze zeer gewaardeer-
de medewerker de heer

P. Kleijkers
Gedurende ruim 26 jaren heeft hij zich naar beste
kunnen ingezet voor onze onderneming.
Moge zijn echtgenote en kinderen de kracht heb-
ben dit onbeschrijflijke leed te dragen.

Direktie, medewerkers
Odekerken-Marebos B.V. Brunssum

Diepgetroffen namen wij kennis van het overlijden
van onze collega

Piet Kleijkers
Zijn hartelijke en opgewekte persoonlijkheid zul-
len voor ons een blijvende herinnering zijn.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen de kracht toe
ditverlies te dragen.

Personeelsvereniging
Odekerken-Marebos B.V. Brunssum

I t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid geno-
men van mijn man, vader, schoonvaderen opa

Jaap Verhoef
echtgenoot van

Tiny Vromen
Hij bereikte de leeftijd van 67 jaar.

Brunssum: T.H.G. Verhoef-Vromen
Heerlen: Leonie en Roman

Kazmierczak-Verhoef
Amersfoort: Sophie en Ton Muller-Verhoef

Christiaan, Dennis, Linda
Schinveld: John en Marlie Verhoef-Engelen

Wendy, Esther
6445 BW Brunssum, 3 november 1988
Torenstraat 81
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur.
De crematieplechtigheid zal gehouden worden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10,
op maandag 7 november om 13.30 uur.
Samenkomst in het crematorium waar gelegenheid
is uw naam in het condoléanceregister te schrijven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Uw bewijs van hartelijk medeleven, zowel per-
soonlijk alsook schriftelijk bij het overlijden en
uw aanwezigheid bij de crematieplechtigheid
van mijn geliefde man, vader, schoonvader en
opa

Sjang Meerten
waren voor ons alleneen grotesteun. U allen die
hem een waardig afscheid hebt gegeven onze
hartelijke dank.

M.C. Meerten-Storms
kinderen en kleinkinderen

Waubach, november 1988
De zeswekendienst wordt opgedragen zaterdag
12 novemberas. om 19.00 uur in deSt. Jozefkerk
te Waubach.

Voor het opgeven van
overlijdensadvertenties voor de krant
van maandag, bestaat gelegenheid op
zondagmiddag tussen 15 en 16 uur op
ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend 0p,045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.

Voor Bingelrade enige en algemenekennisgeving

t ■
De dagen van de mens zijn als
bloemen die bloeien in het veld.
De wind steekt op
en ze zijn verdwenen.
Maar de kleur en de geur
leeft voort in ons hart.

Na een leven dat werd getekenddoor eenvoud, goedheid en behulpzaam-
heid, is heden geheel onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve man,
onze goede en zorgzame vader, schoonvader, lieve opa, zwager, oom en
neef

Jan Hoenen
echtgenoot van

Therese Keulen
Hij werd 76 jaaren is voorzien van het h. oliesel.

Bingelrade: Therese Hoenen-Keulen

' Bingelrade: Hub en Ina
Bingelrade: Mariene

Bamako Mali Afr.: Josen Ebrina
Rene en Bas

6456 AK Bingelrade, 3 november 1988
Geerstraat 4
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te nemen, dagelijks in het
mortuarium van het ziekenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake, maandag as. om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St. Lambertuskerk teBingelrade zal deplechtige uitvaartdienst ge-
houden worden op dinsdag 8 november om 11.00uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k. kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

"Vrede en alle goeds"
Na een welbesteed leven in dienst van Orde en Kerk, een leven waarin
hem het lichamelijk lijden niet bespaard bleef, is gesterkt met het sacra-
ment der zieken, in het ziekenhuis St. Annadal in Maastricht overleden,
onze medebroeder, broer, zwager, oom, neef en huisgenoot

Frits Toonen
pater Emmanuel ofm conv.

in de leeftijd van 72 jaar.
In dankbare herinnering:
Medebroeders Familie Toonen Huisgenoten

3 november 1988
Corr.adres: Aldenhofstraat 47, 6191 GR Neerbeek
De plechtige eucharistie, waarin wij hem gedenken, wordt gehouden in
de parochiekerk van St. Willibrordus te Obbicht op dinsdag 8 november
om 11 uur, waarna wij hem te rusten leggen op het kerkhof aldaar.
De avondwake wordt gehouden maandagavond om 19.00 uur in de kerk
van St. Callistus te Neerbeek.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het mortuarium, Prins Mauritslaan 5 te
Beek (L.). Bezoek van 18.45 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

— _f
Bedroefd delen wij u mede dat, geheel onverwacht, van ons is heenge-gaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, groot-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Marie Josée
Seelen-van den Berg

echtgenote van

Henricus Seelen
in de leeftijd van 71 jaar.

Heerlen: H.C.J. Seelen
Granthem (G.8.): M.M.E.J. Tibbett-Seelen

DJ. Tibbett
Elizabeth, Julia, Richard, Mary

Heerlen: M.A.M. Seelen
M. Seelen-Bettgens
Marie-Josée, Véronique, Vincent

Heerlen: S.M.C, van Kroonenburgh-Seelen
C.D.I.G. van Kroonenburgh
Maarten, Cecile, Annemarieke

Heerlen. T.H.M. Seelen
Heerlen: H.A.M. Seelen

Familie Van den Berg
Familie Seelen

3 november 1988
Rennemigstraat 10, 6413 BT Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehoudenop woensdag 9 november
as. om 11.00 uur in de parochiekerk St.-Franciscus van Assisië aan de
Laanderstraat te Heerlen, waarna aansluitend de begrafenis op de alge-
mene begraafplaats aan de Kampstraat te Heerlerheide.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk vanaf 10.40uur.
Avondmis dinsdag 8 november om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in derouwkamer van het uitvaartcentrum v/h Crom-
bach, Oliemolenstraat 30, Heerlen, ingang St.-Antoniusweg; gelegenheid
tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 18.00 uur.
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie- .ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

■ Transcendente meditatie j
Voor alles beter uitgerust.

TM: geeft rust, dieper dan slaap.
TM: lost diepgewortelde stress en spanningen op.
TM: geeft helderder denken en doeltreffender handelen.
TM: verlicht slapeloosheid, normaliseert bloeddruk.
TM: geeft meer energie, zelfvertrouwen, stabiliseert.
TM: is een eenvoudige ontspanningstechniek en wordt 2x per dag

beoefend gedurende 15 a 20 min. in een comfortabele stoel.
■

Vrijblijvendeinformatie-avonden:
Valkenburg Heerlen
TM-centrum Baron Hotel
Kloosterweg 36 Wilhelminaplein 17
maandag 7 november dinsdag 8 november

Aanvang: 20.00 uur
Inlichtingen: 045-241385 / 043-252610 raw
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berns
putgraaf-passage 42

heerlen, tel. 045-711004
(tegenover city-flat)

JÖCtiCTUK) ü 1948-1988
scholengemeenschap voor mavo-havo-vwo

( j ) voor oud-leerlingen, oud-medet.erl.ers, oud-lede" .
van de oudervereniging en het schoolbestuur .

* op jaterdag 26 november vanaf 19.30 uur (
f in en om het schoolgebouw aan de .

Landsraderweg 3 te Gulpen

kostenbijdrage: f 5,- p.p.
tel. reacties: 04450-1050

is niet nodig!
Overtuig uzelf van kwaliteit,
groot assortiment en prijzen
van onze nieuwe collectie.

Verkoop van alleen echte
Perzische tapijten.

DOFA EXCLUSIEF
PERZISCHE TAPIJTEN
Honigmanstraat 43, Heerlen,

tel. 045-740491.

Stichting stopt met activiteiten
Ministerie te laks in

bestrijden ongewenste
intimiteiten op school
Van onze Haagseredactie

DEN HAAG - De Stichting Han-
den Thuis stopt met het bestrij-
den van ongewenste intimiteiten
in het onderwijs. De organisatie,
dieruim twee jaargeleden zelfde
aanzet gaf tot activiteiten in het
onderwijs, stopt daar nu mee,
omdat het ministerie van Onder-
wijs en Wetenschappen tot nu
toe nauwelijks medewerking
heeft verleend en zich veel te
laks opstelt. Bovendien komt het
gewone werk van de stichting,
het bestrijden van ongewenste
intimiteiten op het werk, in ge-
vaar door het grote aantalklach-
ten en vragen uit de onderwijs-
wereld.

JL
Dat zei Alie Kuiper van Handen
Thuis gisterentijdens de presen-
tatie van het jaarverslag van de
stichting. Vanaf het begin, toen
het probleem aan de orde gesteld
werd, heeft het ministerie vol-
gens haar nauwelijks meege-
werkt.
In eerste contacten tussen de
stichting en het ministerie werd
het bestaan van ongewenste inti-
miteiten (variërend van aanra-
ken en vervelende opmerkingen
maken tot regelrechte verkrach-
ting) zelfs ontkend. Pas toen de
stichting in een actualiteitenru-
briek twee .meisjes liet vertellen
wat hen allemaal overkomen
was, nam minister Deetman
maatregelen. Hij stelde toen vier

vertrouwensinspecteurs aan $\
zich naast hun gewoneinspec^
werk ook nog met dit proble^
moesten bezighouden.
De reacties uit de onderwijs^'
reld waren zeer heftig. Er &
zelfs gesproken over het gev*Jvan heksenjachten. Volgens 6
stichting is het ministerie da^van waarschijnlijk zeer »j
schrokken, want sindsdien is i-
eigenlijk niets meer gebeu'f
Voorlichtingsmateriaal dat in 6
maak was, werd nooit af#
maakt. Subsidie voor een sW
posium dat mondeling was &
loofd, kwam niet op tafel W
werd afgelopen week 20.000
den, zon 5 procent van het o®
spronkehjke bedrag, toegezeK
voor een symposiumbundel) t
zelfs voor een onderzoek van "Universiteit van Groningen n^ongewenste intimiteiten in
onderwijs werd geen geld ge»
ven.
Volgens de stichting kan de 1^se houding van het minister'
niet worden verklaard uit een ê
brek aan inzicht in de ernst vj
de problemen, maar vooral
politieke onwil om een samH
hangend beleid te ontwikkeld1'

Limburgs Dagblad



Meubelboulevard
op In de Cramer

Prijs voor
diëtisten

Directeur W. Jense van de luchtha-
ven reageerde gisteren koel op de
herhaaldelijke uitlatingen van Van
Leeuwen. „Hij doet erg veel via de
pers, maar aan ons heeft hij nog
niets laten weten."

men te liggen, üefst zichtbaar
vanaf die autoweg, met goede
ontsluitingen.

Van onze verslaggever
HEERLEN - MBO-Ruyters BV
heeft gisteren plannen gepresen-
teerd voor een grote meubelbou-
levard en een themapark rond
het thema 'Wonen', op industrie-
terrein In de Cramer in Heerlen.
Tot nu toe was daar het centraal
woonwagencentrum Oostelijk
Zuid-Limburg gevestigd. MBO-
Ruyters ziet echter de mogelijk-
heid om voor 35 miljoen gulden
hier een groots meubelparadys
te laten veryzen.

De scriptie van Anita Botterweck
en Sandra Beyer handeldeover voe-
dings- en hygiënerichtlynen by
mondaandoeningen, ontstaan door
behandeling met cytostatica (kan-
kerwerende middelen, red.).

HEERLEN - Anita Botterweck en
Sandra Beyer, studentenaan de op-
leiding diëtiek van de Hogeschool
Heerlen, hebben dezeweek de Wan-
der Diëtiekprijs gewonnen. Deze
prys is ingesteld door het voedings-
en geneesmiddelenbedryf Wander
in Uden en wordt jaarlijks toege-
kend aan afstuderende diëtisen die
de beste scriptie over klinische voe-
ding schryven.

Bestellen
Het gaat dus om handel in volu-
mineuze artikelen en dan vooral
meubelen. In het plan is 20.000
vierkante meter ingeruimd voor
meubelzaken, daarnaast nog
eens 10.000 m2voor het echte
themapark over wonen. Daar is
dan plaats voor een bouwmarkt,
keukens, woonwarenhuis, tuin-
meubelen, vloerbedekkingen,
wandafwerkingenetc. Maar er is
daar ook plaats voor informatie
en zelfs wordt gedacht aan een
showroom van bijvoorbeeld ba-
by-artikelen die dan weliswaar
niet op het industrieterrein ver-
kocht mogen worden, maar wel
besteld.

(ADVERTENTIE)

Sisl MENSENf ZIJN
GEMOTIVEERDE
INFORMATICA

MENSEN

m
ISI is een vakopleiding

Informatica op MBO-niveau,
diemensen mét

praktijkervaring aflevert.
Gemotiveerde vakmensen.

veelzijdig inzetbaar en in het
bezit van AMBi-moduies,

en ECABO-diploma.

«WI
Stlehttai Bedrijft- m a

lMn_i_tt_Ang.il Un_Hif|.
mtCKMTO. f

De woonwagens zyn inmiddels -
op een enkele na - verdwenen
van het terrein. Een enkel autow-
rakkenbedrij f moet nog opge-
ruimd worden. Vervolgens zal de
ondergrond die sterk vervuild is
geschoond moeten worden,
maar daarna is dit deel van In de
Cramer te gebruiken. „By uit-
stek geschikt voor het thema-
park voor woon- en doe-het-zelf-
zaken. Een onderzoek van het
Coördinerend Instituut voor het
Midden- en Kleinbedrijf (CIMK)
toonde enigetyd geledenaan dat
er in Zuid-Limburg plaats is voorzon themapark en dat Heerlen
een goede plaats is. Het park
moet dicht bij een autoweg ko-

Verder is plaats ingeruimd voor
restaurantjes, eventueel een 'dri-
ve- intake out' duseen snackbar
waar je vanuit je auto snel een
hamburger of zoiets kunt kopen,
een bezinestation en er wordt
nog gestudeerd op een tuincen-
trum. Het hele gebied tussen de
autoweg en de spoorbaan wordt

Het plan is inmiddels voorgelegd
aan het Heerlense gemeentebe-
stuur. Het college heeft er wel
oren naar, maar de gemeente-
raad zal eventueel groen licht
moeten geven. Kritiek heeft de
Kamer van Koophandel en Fa-
brieken in de Mijnstreek. Deze
instelling heeft al laten weten het
beter te vinden dat het thema-
park in het centrum van Heerlen
gevestgid wordt, zodat het cen-
trum versterkt wordt.
„Kan niet", zegt Ger Ruyters,
„we hebben 30.000 vierkante me-
ter nodig en die ruimte is in het
centrum niet beschikbaar. Na-
tuurlijk wordt het themapark ge-
vuld met meubelzakenen andere
winkels uitHeerlen en omgeving
er ontstaat dus een zekere zuig-
kracht. Maar er is geen belangen-
tegenstelling. Het themapark
staat de ontwikkelingen in het
centrum van Heerlen niet in de
weg. Ik heb het gemeentebe-
stuur zelfs aangeboden - als be-
wijs voor mijn stelling - dat wij
de herstructurering van het cen-
trum van Heerlen ter hand ne-
men. Overigens studeren wij
daar al op," aldus Ruyters.

Kritiek

volgebouwd met het themapark,
in een soort carré omgeven met
800 tot 900 gratis parkeersplaat-
sen. De gevels krijgen stroken
met gespiegeld glas zoals dat ook
bij 't Loon in Heerlen is gebruikt.
Er worden niet alleen bezoekers
uit heel Limburg, maar ook uit
België en vooral Duitsland ver-
wacht.

Transporteurs woedend op Oosterburen

'Extra kosten door Duits
tolplan zijn voor klant'

Zaterdag 5 november 1988 " 13

Beslissing XP
eind december

L limbmrgs dagblad provincie

Woningvereniging moet materialen teruggeven

Irik krijgt van
rechter gelijk

Volgens Van Leeuwen zal er een
zeer zorgvuldige afweging worden
gemaakt. „We willen niet weer te-
gen dezelfde problemen aanlopen."
Er wordt ook gelet op extra facultei-
ten die zon luchthaven te bieden
heeft, zodat de extra kosten van de
verhuizing daarmee voor een deel
gedekt kunnen worden.

(ADVERTENTIE)

TheAmsterdam Baroque Orchestra
0.1.v. TonKoopman

W.A. Mozart Haffner Serenade
Eine Kleine Nachtmusik
Symfonie nr. 25

Maastricht 9 november Staargebouw (043-293828) 20:00 uur
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Hongerstaking
uit solidariteit

met Somaliërs
Uit solidariteit met de

teSaar ■ m hongestaking zijn
testart' '1 ook een hongerstakingKrten Missionair Centrum in
«ar a-\ °n tien personen zyn
*Uen J? n mee begonnen. „We

actle m het weekeinde op
schaal voort > maar

"h in willen we met meer men-
*°°rdv St^kinS gaan," aldus een
.1

1 af aan is het Missionair
tet w, erg betrokken geweest by
lis io %n Wee van vluchtehngen in
ïr.tru£r "

°nder andere heeft het
Bis «, Zlcn erg ingezetvoor deTa-»eörLaarvan er een tyd langveel inJ^broek verbleven.

Jubileumtournee
VVD afgelast

WEERT - De tournee van de WD
deze maand doorLimburg, by gele-
genheid van het veertigjarig be-
staan, gaat niet door. Wegens ver-
blijf in het buitenland van diverse
WD-bewindslieden zyn de werk-
bezoeken aan bedrijven en instellin-
gen in Maastricht, Heerlen, Sittard,
Weert en Venlo afgezegd.
Wel houdt de WD maandag 14 no-
vember een jubileumavond in de
Poort van Limburg in Weert. Frac-
tievoorzitter Joris Voorhoeve en de
ministers Smit-Kroes (Verkeer en
Waterstaat) en Nijpels (VROM) zul-
len daar het woord voeren. Na af-
loop is er gelegenheid tot discussie.
De bijeenkomst begint om 19.30
uur.

met name het provinciebestuur in
het verleden een objectiever infor-
matiebeleidzou hebben gevoerd."

HEERLEN - Limburgse transport-
bedrijven reageerden gisteren fu-
rieus op het Duitse tolplan van mi-
nister Wernke, maar nemen een af-
wachtende houding aan. Tot aan de
dag dater daadwerkelijk tol betaald
moet worden - 1 januari 1990 - zul-
len zij niet in actie komen aldus
woordvoerders. De komende tyd
zullen zy 'argumenten verzamelen
om het besluit tegen te werken. De
extra kosten voor de transporteurs
zullen uiteraard verrekend worden
met de consument, wat inhoudt dat
de prijzen omhoog gaan.
Transporteur Frans Maas uit Venlo:
„Ze draaien de klok terug. Zon der-
tig jaar geleden was er ook een ver-
voersbelasting. Je moest, toen een
Pfennig per ton betalen of zo. Als
het vervoer nu weer duurder wordt

Vervolg van pagina 7 betalen u en ik dat."
Ook Frans Beiten uit Maastricht zal
de transportkosten doorberekenen.
Maar hij vindt het heel oneerlyk wat
hem boven het hoofd hangt. „Eerst
wordt geprotesteerd door Duitsland
en Nederland samen, tegen de Bel-
gische plannen om al het vervoer op
de autowegen te laten betalen voor
het gebruik van Belgische wegen.
En nu krijgen we dit. Ik hoop dat de
Duitser dieop 1 januari 1990 als eer-
ste hier de grens passeert ook tol
moet betalen."

Eenwording
Het besluit van de Duitse regering
wordt ook als onjuist geachtdoor de
firma Ewals uit Tegelen: „Het is je
reinste protectionisme. Een soepele
eenwording van Europa wordt hier-

door tegengewerkt. We weten nog
niet om welke bedragen het gaat,
maar uiteindelijk zal de consument,
ook de Duitse consument, moeten
inleveren. Voorlopig moeten we
rustig blijven en niet emotioneel
reageren. Duitsland is een belangrij-
ke handelspartner, dus moet er een
subtiel spel gespeeld worden."
Directeur Heidens van transportbe-
drijfNedex uit Roermond vermoedt
dat het plan geen doorgang zal vin-
den. Hy denkt dat de EG-partners
verstandig genoeg zijn en alles doen
om het plan te vernietigen. „Ze kun-
nen toch geen heil zien in de tolhef-
fing, wanneer ze deeenwordingvan
Europa voor ogen hebben? Volgens
mij is de opzet van het Duitse tol-
plan om de Nederlandse vervoers-
bedrijven te schaden, zo zegt Hei-
dens."

Verdeelde reacties op
enquête Oost-westbaan

Het Limburgse PvdA-Tweede Ka-
merlid Rein Hummel zegt datde en-
quête zijn vermoeden heeft beves-
tigd. „Ik heb altyd wel gedacht dat
er onder de omwonenden van het
vliegveld een krappe meerderheid
voor aanleg van de Oost-westbaan
is. Dat neemt nietweg dat ik het ver-
zet tegen de baan ook begrijpelijk
vind. Ik kan me voorstellen dat
mensen die dichter by het vliegveld
wonen moeite hebben met de Oost-
westbaan. Maar de baan mag er van
de PvdA komen, mits de procedu-
res zorgvuldig worden gevolgd",
zegt Hummel.

WD-er Jos van Rey is verheugd
over de uitslag. „Gelukkig zien veel
mensen in dat uitbreiding van vlieg-
veld Beek noodzakelijk is voor de
economische ontwikkeling van
Limburg."

De Limburgse CDA-Kamerleden
waren gisteren niet voor commen-
taar bereikbaar.

(ADVERTENTIE)

Zondag 6 november presenteert

OMROEP Q LIMBURG
live vanuit restaurant

La Brasserie
te Valkenburg van 10.00 tot

11.00 uur: TREFPUNT
m.m.v.: ©Thijs Wöltgens,

2e Kamerlid PvdA

"Statenlid Ringens en
milieu-activiste Höppeners

" Columnist Ad van Itterson

" Ensemble Conservatorium
Maastricht

Tijdens deze live-uitzending kunt u
genieten van onze uitgebreide
.sandwich brunch", of een gezellig
aangeklede koffie servies.Rerservering gewenst

LTfcR ESTAURANTa Brasserie
Passage 1-3,Valkenburg. Tel. 04406-14433
Prijswinnaar Neerlands Dis Bokaal

Directeur Wim Jense van vliegveld
Beek wilde niet op de enquête rea-
geren omdat hij de vraagstelling
niet juistvindten de getrokken con-
clusies dan ook niet onderschrijft.

Deputé Pleumeekers zegt in een
schriftelijke reactie: „Bij de plan-
ning van Oost-westbaan stond en
staat steeds voorop: hetbevorderen

van de werkgelegenheid in Lim-
burg, direct maar vooral indirect,
met inachtneming van het zo goed
mogelijk inpassen van de belangen
van omwonenden. Uit deenquête in
het Limburgs Dagblad büjkt dat het
merendeel van de omwonenden
deze visie steunt."

„Het geeft aan dat de mensen die de
meeste overlasthebben, toch een af-
weging maken en de betekenis van
werkgelegenheid en sociaal-econo-
mische ontwikkelingen, niet onder-
geschikt maken aan hun eigen be-
lang. We zien in de enquête een be-
vestiging van de juistheid van het
beleid dat erop gericht is om, met
inachtnemingvan procedures en de
vereiste zorgvuldigheid, zo snel mo-
gelijk de Oost-westbaan aan te leg-
gen."

De Stichting Milieufederatie Lim-
burg is ook bly met de uitslag van
de enquête, maar om een heel ande-
re reden. „Eindelijk is eens duide-
lijk aangetoond dat het aantal te-
genstanders van de Oost-westbaan
groter is dan bijvoorbeeld het pro-
vinciebestuur wil weten", zegt drs
Hub Bemelmans namens de stich-
ting. „De provincie heeft altijd ge-
daan alsof er maar een handjevol
mensen tegen de Oost-westbaan is.
De uitslag levert echter het bewijs
dat de VerenigingGeen Uitbreiding
Vliegveld Beek kan rekenen op de
sympathie van veel meer mensen".

Opmerkelijk vindt Bemelmans ook
het aantal 'niet-weters'. „37 procent
heeft geen mening. Dat is een grote
groep. Die mensen hebben zich óf
nooit met de materie beziggehou-

den óf twijfelen ernstig. Dat zou ik
wel eens uitgezocht willen zien".

Een andere conclusie die Bemel-
mans uit de enquête trekt is de ge-
voeligheid van de ondervraagden
voor het milieu. „Zodra mensen
worden geconfronteerd met lawaai-
overlast daalt het aantal voorstan-
ders aanzienlijk. Dat is een teken
aan de wand."

Overdreven
Voorzitter Willems van de Vereni-
ging Geen Uitbreiding Vliegveld
Beek vindt de uitslag van de enquê-
te 'niet verrassend. „De percenta-
ges voor- en tegenstanders had ik
wel verwacht. Maar ik denk dat zich
nog meer mensen tegen dè Oost-
westbaan hadden uitgesproken als

Van onze verslaggever
HEERLEN - Bedrijfsleven, provin
ciebestuur, politieke partijen en mi-
lieugroeperingen hebben gisteren
verdeeld gereageerd op de 'Oost-
westbaan-enquête' in het Limburgs
Dagblad van vrijdag jl. Opmerkelijkzyn de verschillen in interpretatie
van de uitslag. Zo ziet deputé Pleu-
meekers daarin de bevestiging dathet streven van de provincie om deOost-westbaan zo snel mogelykaan
te leggen juist is, terwyl de Stich-
ting Milieufederatie Limburg vindtdat de enquête het bewijs heeft ge-
leverd dat het aantal tegenstanders
van uitbreidingvan vliegveld Beek
veel groter is dan altyd is beweerd.

" Een tekening van het plan voor het themacentrum 'Wonen' op industrieterrein In de
Cramer in Heerlen.

(ADVERTENTIE)
________________________W/^_________________________.
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- De Kerkraadse woningvereni-
"Qo Land van Rode en de Sittardse aannemer Vie Laudy

°eten binnen twee dagen bouwmateriaal en gereedschap-
h*1 teruggeven aan de Heerlense aannemer Irik Bouw. Dat
ren derecntDank in Maastricht gisteren bepaald. De goede-
rad Worden gebruiktbij de afbouw van 66 woningen inKerk-
d een waren eigendom van het inmiddels failliet verklaar-Aannemingsbedrijf Zuid-Limburg (AZL) in Heerlen.

merk» Bouw zijn de renovatie-
te A7.amneden van net voormali-
Wft ondergebracht; het bedrijf
Kerkr°_?k geProbeerd het werk in
üriP-T te behouden maar de wo-. gyereniging wilde niet meer met
ie mnt

zee Saan- Irik vroeg daarop
Irüf nalen terug- maar het be-
«rrlWerd de toegang tot het bouw-sel". 1*1Kerkrade ontzegd. Vorige
rik ï

nde eenkort geding waarin
ler(i lsn°g de materialen terugvor-

mr Eliëns

heeft Irik nu in het gehjk gesteld.
De raadsman van Irik, mr Föllings,
zei vorige week dat deroerende goe-
deren van AZL waren en bij het fail-
lissement via een beslag van de
bank aan Irik Bouw zijn overgedra-
gen. In zijn uitspraak verwerpt de
president het verweer van de wo-
ningvereniging, datzij het materiaal
mocht blijven gebruiken totdat het
werk voltooid is.

De aannemingsovereènkomst,
waarop hetLand van Rode zich be-

riep, is vóór de faillissementsverkla-
ring in onderling overleg beëindigd
en daarom kan de woningvereni-
ging zich er niet op beroepen de
goederen te mogen blijven gebrui-
ken.

Spoed
Voor mr Eliëns is ook voldoende
aannemelijk gemaakt dat Irik Bouw
een spoedeisend belang by het te-
rugkrijgen van de materialen had.
Ze zyn nodig om de bouw van een
aantal woningen in Vaals te kunnen
voortzetten.
De claim van ’ 1,2 miljoen gulden,
die Irik bij de woningvereniging
heeft neergelegd, is afgewezen om-
dat in dit kort geding niet kon wor-
den vastgesteld of in een andere
procedure, die tegelijkertijd is aan-
gespannen en nog loopt, de vorde-
ring wordt toegewezen.

" De uitgebrande auto met daarin de opengebroken brandkast. Foto: WIDDERSHOVEN

J^ASTRICHT-Een brandendenevrolet-bestelauto met daarinj^ opengebroken brandkast.
dar, dit gegeven werd donder-.«gavond laat de Maastrichtse

'stuw geconfronteerd op een
RïaiK land nabiJ de woonwijk

' pif oerg, gelegen nog net op Bel-gische grondgebied.

;ee^erzoek heeft uitgewezen dat
st op de Meerssenerweg de

Brandkast in
uitgebrande
bestelauto

bestelauto van een schildersbe-
drijfwerd gestolen, daarnain het
industriegebiedBeatrixhaven de

brandkast van een groothandel
in fruit en groenten werd inge-
pikt en ingeladen, vervolgens de
brandkast is gekraakt en uitein-
delijk het geheel in brand is ge-
stoken om sporen uit te wissen.

In de brandkast bevond zich een
bedrag van 3500 gulden.De scha-
de van het uitbrandenvan de be-
stelwagen bedraagt een. meer-
voud van die buit.

Vervolg van pagina 1
XP daarentegen zal zo spoedig mo-
gelijk, uiterlyk eind december, be-
slissen naar welke luchthaven ze
verhuist. Verschillende luchtha-
vens in België, West-Duitsland,
Frankrijk en Nederland staan op de
lijst van Van Leeuwen. Zyn voor-
keur gaat uit naar een Nederlandse
luchthaven. Minister Smit-Kroes
heeft daar dezelfde ideeën over, zo
bleek onlangs.

Van onze redactie economie

Plan voor themacentrum 'Wonen' in Heerlen

De verhuizing van XP betekent dat
de honderd personeelsleden van het
bedrijf zullen moeten verhuizen uit
Limburg of naar een andere baan
moeten omzien. Het vertrek van XP
zorgt mogelijk ook voor banenver-
lies bij andere bedrijven. Directeur
Van Leeuwen heeft er overigens
moeite mee dat 28 procent van de
door het Limburgs Dagblad geën-
quêteerde omwoners van de lucht-
haven de werkgelegenheid in de re-
gio zo gemakkelijk opgeeft.
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BORMANS MODESCHOENEN i
Steenweg 27-29 Sittard

04490-15034 j
CHAMAR SCHOENHANDEL i

Akerstraat 401 Kerkrade '\DROOMERS FASHION !
Schildstraat 46 Treebeek I

045-224909 . I

SCHOENMODE CRIJNS !
Kouvenderstraat 40 Hoensbroek I

045-211330 I

SCHOENMODE STINSKY !
Kerkstraat 14 Übach over Worms I

79757 045-316461 i

Niet ik... Niet jij... Maar wij...
samen kunnen bouwen aan een nieuwe toekomst. ;
Bel nu voor vrijblijvende informatie een van onze , j

enthousiaste consulentes (ook 's avonds/weekend). ;
Als extra service ontvangt u onze Partnerkrant.

Heerlen/Mergelland: mevr. Kleijnen 045-753751 |
Kerkrade (omg.): mevr. Visschers 045-442873
Maastricht: mevr. van Vliet 043-624795
Venlo (omg.): mevr. Lindner 077-549517 .
Venray: mevr. v.d. Heuvel 04780-11215

Regiokantoor Limburg: tel. 045-753178 'Stichting Inter/Relatie
Erkend door de Raad van Toezicht.
: i

Gratis brochure voor partnerzoekenden
Naam:
Adres: ;
Woonplaats:
Telefoon:
Stuur deze bon naar postbus 5050, 6401 GB Heerlen

" Persoonlijke bemiddeling

" Computerbemiddeling

" Ontmoetingsdagen

"Kennismakingsboek

" Vrijbl. info: 045-726539
Stichting Mens en Relatie. Erkend RVT

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

Nederlands grootse relatieburo geeft u natuurlijk ook
een grote kans van slagen. Wilt u meer weten over de
unieke werkwijze? U kunt geheel vrijblivend bellen met

onze medewerkster in uw omgeving
(ook 's avonds/weekend).

Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort, 045-740730
Heerlen e.0., mevr. Willemse, 045-215481
Maastricht, mevr. Savelberg, 043-612291
Roermond, mevr. Cremer, 04750-10554

Roermond e.0., mevr. v. Asten, 04759-2184
Weert, mevr. Janssen, 04950-36337

De Relatielijn
Een nieuwe service van Nederlands

grootste relatieburo.
Vrouwen bellen mannen: 06-320.322.54
Mannen bellen vrouwen: 06-320.322.55

Als u vandaag belt, hoort u misschien wel de stem van
uw partner van morgen (50 et. p/m.)

Stichting Centrum Europa
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, van WVC

Stichting Mens
en Relatie
Postbus 5050,

6401 GB Heerlen
Vincent, 29 jr., hele knap-
pe, vlotte en sportieve
man, 1.83 m, rookt niet,
houdt van zon en zee,
HBO-opl., zkt. slanke, aan-

tr. vrouw. 045-726539.
Hanneke, 42 jr., opgewek-
te, aantr., ondernemende
vrouw, houdtvan strandva-
kanties, hond, puzzelen,
breien, een goed gesprek,
hfl. HBO-opl., 2 kindr., zkt.
lange, intell. man. 045-

-726539. .
Frans, 45 jr., vrijgezel, 1.80
m, r.k., hout van antiek,
huishouden, fotograveren,
bergen, zkt. vrouw, bvk niet

gesch. 045-726539.
Deze en vele andere inge-
schrevenen uit Zuid- en
Oost-Nederland zoeken
een partner voor een duur-

zame relatie.
Reacties en info:

045-726539.
(mevr. Luchtman) of 043-
-620886 (mevr. Wagelaar).
Stichting Mens en Relatie
is erkend RvT, een extra
zekerheid voor een zorg-

vuldige werkwijze.
Persoonlijke bemiddeling.
Hoog slagingspercentage!

Te k. GOLF GTI, i.g.st,
bwj. '76, vr.pr. ’2850-,
APK juli '89. 045-425662.
Ford ESCORT KR 3 I, bj.
okt. '85, donkerblauw,
sportvelgen, vr.pr. ’ 18.750,--.Ridderstraat 9, Schaes-
berg
Te k. Fiat RITMO, bj. '83,
goed onderhouden, prijsn.o.t.k. Hilversumstraa. 33,
Heerlen.
Te k. OpelREKORD Cara-
van 2.0 E, '84, autom., 5-drs.,
met veel extra's, 51.000 km,
i.z.g.st, APK 3-'B9, ’ 13.000,--.Tel. 045-413450.
Tek. GOLF 1600 S, 100% in
orde, prys ’ 1750,-. Tel. 045-
-55991.

Tek. MITSUBISHI Galant,
Ipg, zeer mooi, apk gek. Bj.
eind '79. Vr.pr. ’1500,-.
04754-6801.
AUSTIN Metro 1300 GT
1987 15.000km: Austin Me-
tro Surf 1985; Toyota Land-
cruiser 2.4 T diesel 08-'B7
12.500 km nieuw; Suzuki
Jeep SJ 413 ÖJX 1987: Fiat
Uno 45 08-'B7 35.500 als
nieuw; Opel Ascona 1600 S
5-deurs 1984; Rover 213 SE
automatic 1986; Rover 216SE 5-bak 1985; Montego 2
liter turbo 1986: Rover 3500
S 1981; Rover 2600 S 1984;
Austin Metro 1300 automa-
tic 1985; Toyota Corolla
automaat 1981; Mazda 323
automatic 1979; Citroen BK
GT 1900 bwi. 1985; Mini
1000 1981; Mini 850 1979;
Ford Escort 1300 GL 1977:
Austin Allegro 1978, 1979
en 1980. Austin Rover Dea-
ler Have. Industriestraat 31,
6135 KG Sittard. Inruil, fi-
nanc. Bovag garantiebe-
wijs. APK station. Tel.
04490-15195.
Te k. RENAULT 5 TL bj.
'80, apk gek. t.e.a.b.
Kruisstr. 40 Broeksittard.
Te k. OPEL Rekord 2 liter
S. bouwjaar 1980, speciale
uitvoering. Veel accessoi-
res. Prijs 3500,-. Tel. 04490-
-28524.
Te k. RENAULT 5 auto-
maat, apk 11-'B9, bj. '78
i.z.g.st. ’850,-. 04490-10058.
Te k. TOYOTA Starlet bj.
'8-'7B (z. mooi), 5-g. ’ 1350,-.
04490-10646.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Rekord 2.0
S autom., LPG, zilvermet.,
'85; Ascona 1.6 diesel,
4-drs., blauwmet., '86; Ka-
dett 1.3,LS, 3-drs., antraciet,'87; Kadett 1.3 GS, 3-drs.,
wit, div. extra's, '86: Manta
GTE, als nieuw, 52.500 km,
antraciet, '83; Ford Escort1.3 Ghia, groenmet., 5-drs.,
'82; Escort 1.6, 3-drs., geel,
i.st.v.nw., '82; VW GolfCL,
3-drs antraciet, '84; Golf
CL, 3-drs., groenmet., '82;
Polo GT coupé 1.3, rood,zeer mooi, Datsun
Cherry 1.2, 3-drs., goud-
met., t. '80; Nissan Blue
Bird autom., LPG, grijs-
met., '81. Inruil, financ, ga-
rantie mogelijk. Autobe-
drijfGebrs. Dominikowski,
Kantstraat 48, Übach overWorms-Landgraaf, tel. 045-
-326016.
Opel KADETT 1300 LS,
5-gang,km.st. 52.000, bj. '85,
prijs ’13.500,-. Tel. 045-

-m^m________________________________________tm.

Te k. BMW 730 bj. '78, prijs

’ 3500,-, mr. BMW 320 mo-
gel., sportvelgen ’ 175,-, 5gaats zonder banden, tel.045-720356.
Te k. OPEL Ascona 16S
bwjr. '85 i.z.g.st. km.st.
50.000, ’16.500,-; Tel. 045-
-218828.
Te k. OPEL Ascona 16S
met LPG, trekh. en nw.
bnd., bwjr. '82. Tel. 045-
-271235.
VW Jetta '81 APK 11-89.Vr.pr. ’2800,-; 045-444696
Vlengendaal 73 Bocholtz.
Te k. i.z.g.st. MAZDA 1300
323 ES bwj. '80. Tel. 045-
-212260.
Te k. PEUGEOT 305 GL
nw. mod. bwj. '83 v.v. LPG
en electr. schuifd. Pr.
’6900,-; Tel. 045-712778.
Te k. BMW 323ibwj. nov.
'80 groenmett., BBS-sport-
velgen, zeer mooi. Heems-
kerkstr. 59 Heerlen.
Te k. FORD Taunus 1600
bwj. '75 met '79 motor, APK
tot maart '89. Prijs 500,-;
Tel. 716575.
Te koop geheel gerestau-
reerde en i.z.g.st. AUSTIN
MINI 1980. Heiberg 30 Am-
stenrade;
PEUGEOT 205 GTI zwart
get. glas, cv., 1.m.-velg.,
electr. ramen, open dak,
50.000 km. Auto Limburg,
Mauritsweg 126 Stem, tel.
04490-38474.
FORD Escort 1.3 '78 i.z.g.st.
Koopje. Tel. 045-324419.
Te k. OPEL Kadett 1.3 N,
3-drs. i.z.g.st. Vr.pr. ’ 4350,-.
04490-13755.
Diesels bij Auto Limburg
STEIN. Mitsubishi Galant
GLX TD '85; Mitsubishi
Galant GL TD '85; Jetta C
4-drs. '85; Ford Sierra 2.3 D
'86; Toyota Carina 1.8 DX
'84; CitroenBK 1.9 TRD '86;
Citroen 1.9 RD Break m.
'87; Opel Kadett 1.6 D '84;
MitsubishiLancer 1.8D '84;
Citroen BK 1.9 D '84. Auto
Limburg, Mauritsweg 126
Stem, 04490-38474.
Te k. TOYOTA Starlet 1.3
DX bj. nov. 1983 apk, 100%,
super mooi ’5750,-. 045-
-740915. -Te k. Alle AUTO'S i.z.g.st.
Opel Commodore 2.5 S
Berlina t. '82 met Ipg
’6750,-; Kadett hatchback
13 S de luxe bwi. '80. kl.
bruinmetallic ’ 3950,-; Audi
80 GL bwj. '81 kl. rood met
schuifd. ’ 4950,-; Datsun
Sunny autom. '79 ’2350,-;
VW Transporter 2 itr. met
Ipg’ 2250,-. Alle auto's apk
gek. Leeuwerikstr. 21 Hek-
senberg-Heerlen.
FIESTA 11 bravo '82
i.z.g.st. Hamerstr. 37-39 Hrl.
(brj ABP).
Tek. MINI Special 1100 bj.
'78, met vele extra's, apk tot
10-89. Jan de Witpln. 4
Schaesberg.
RENAULT 5 GTL, apk
goedgek.. tot 11-'B9, bwj. *81
’2300,-. Tel. 045-210435.
Te k. OPEL Ascona bj. '77,
apk t. '89. Ipg. Pr. ’ 1250,-.
045-323823.
Te k. TALBOT 1510 SX
autom. bj. '80, apk, i.z.g.st.
Veel extra's 0.a.: elextr. ra-
men, sch.dak, st.bekr. en
boordcomp. Vr.pr. ’2800,-.
Tel. 045-224760.
HONDA Civic automaat
bwi. '80, nieuw mod. km.
90.000. Mooie en gave auto.
Vr.pr. ’ 2100,-. 045-229760.
Tek. FORD Escort 1600 cc.
Tel. 045-313194.
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Tek. OPELKadett bwj.'B4,
1.6 SR, z.g.a.n. Tel. 045-
-218104.
Te k. PEUGEOT 104 GL
bwj. '83, 78.000 km. le eig.
Tel. 045-725244.
Te k. PEUGEOT 205 XS
bwj. '87, antraciet-grijs,

’ 17.500,-. Tel. 045-725244.
Te k. PEUGEOT 305 break
'83, grijs kent.. 68.000 km

’ 5500,-. Tel. 045-725244.,Een greep uit de kleineMIDDENKLASSERS van
AutoLimburg. OpelKadett
1.3 S '85; Mazda 323 1.5
GLX HB '86; Datsun Stan-
za 1.6 GL HB '86- Citroen
Axel 1.2TRS '85; Mazda 323
1.3 Sedan '84; Ford Escort
1.3 Laser '85. Auto Lim-.burg, Mauritsweg 126,
Stem, tel. 04490-38474..LADA 1200 S bwj. '83, in
nieuwst. Autobedr. Smits,
Hoofdstr. 214 Hoensbroek.. Te k. Opel KADETT City/J,"
bj. '79. Tel. 045-224224.
Exclusieve auto's bij auto
Limburg. OPEL Senator
3.0iCD '84; Ford Scorpio
2.0 CL '86; Peugeot 505 Se-
lect '85. Auto Limburg,

iMauritsweg 126, Stem, tel.. 04490-38474.
.VW kever bj. '75, i.z.g.st.;Vraagpr. ’2650.-, apk m,
Rynstr. 29 Heerlen.
Opel KADETT mooie en. goede auto, bj. '79. Vraag-
prijs ’2750,-, apk '89. 045-
-725120.

Te k. MG-B GT 1968,
i.z.g.st. spaakw. en 1. bekl.,
vr.pr. ’13500,-, tel. 043-
-471673.
Te k. Opel REKORD Cara-
van i.z.g.st. pr. ’3500,-, bj.
'79, tel. 04490-36318.
Herstpriizenaktie: Te k.
pracht. FORD Capri 2.0 S 6
cyl. '80 ’4750,-; VW Santa-
na 5 GL '82 ’7500,-; Ford
Escort 1.3 L stationcar '81
’6750,-; Opel Kadett 1.6 4
drs. '82 ’ 6950,-; SuzukiAlto
FX '82 ’ 4900,-; Opel Kadett
1.2 S stationcar 'Si f 5250,-;
VW Jetta '81 ’ 5250,-; Lan-
cia Bèta 200 '80 ’3000.-;
Volvo 244 GL mod. '80

’4250,-. (Dit zijn vaste prij-
zen en géén inruilprijzen),
Bernharastr. 12 Munsterge-
leen (ook zondags ge-
opende
ROADSTAR vr. loop-
sloop- schade-auto's, ook
wrakken ook na 18 uur, tel.
\752997 of 226346.
Te k. z.m. Opel ASCONA
1.9 S, 4 -drs. bj. '79 APKtot
okt. '89, vr.pr.’ 2300,-. Prins
Willemstr. 34, Lotbroek-
Hoensbroek.
BMW 318 i M-3 uitgevoerd+ leren interieur Golf GTI
,16 v bj. '85; Ford Escort
1600 CL automaat '86; Opel
Corsa 13 S bj. '85; VW Jetta
bj. '86 diesel; Opel Manta
GTE automaat bj. '81: Golf
GTI metkat. bj. '87, tel. 045-
-752088, Retersbeekerweg
79, Voerendaal.

OPEL Rekord 2.0 S bj. '85
met Ipg wegens omst. Inr.
auto auto goedkoper mo-
gel. Tel. 04755-2297.
OPELKadett '82 13S,LPG,
Pr. n.o.t.k. Tel. 04490-74101.
Te k. CITROEN Reflex bj.
'81, Ipg. Vr.pr. ’1500,-. Tel
045-723117.
Te k. GOLF diesel bj. '80
i.z.g.st. ’ 4295,-, apk gek. tot
juli '89. Tle. 04490-32406.
Tek. MAZDA 323 bi. '86, le
eig., zeer moi ’ 15.000,-. Ga-
rage Central, Rijksweg
Centrum 97 Geleen. TeL
04490-43175.

Tek. GOLFJEkl. grijs, bwj.
'77.Vr.pr. ’ 800,-; metAPK.
Tel. 04754-2182.
Tek. BMW 318 bwj. '76. Tel.
04499-3996.
Te k. HONDA Civic L,
5-drs. bj. '83, mod. '84, alle
extra's, kleur wit. Pr.

’ 6900,-. 04k5-222451.
Te k. SKODA 120 LS,
11.000 km gelopen, 3 jr.
oud, div. extra's, als nieuw.
Pr. ’ 6750,-. 045-458126.
Te k. OPEL Senator 3.0 S
bj. '80, kl. blauw, goede st.Pr. ’ 5900,-. 045-44584.
Te k. FORD Escort 1100
5-drs., kl. blauwmet.. bj. '84,
prima staat. Pr. ’10.750,-.
Tel. 045-444510.
Te k. MAZDA 323 GT
3-drs., wit, i.g.st. Pr. ’ 5750,-.
Bj. '81. Tel. 045-442280.

b

, . '.

BELONING!
U kunt rekenen op een aantrekkelijke beloning
wanneer u inlichtingen kunt verstrekken welke leiden
tot het terugvinden van een

TRUCK
merk: DAF

kenteken: 32-EB-29
Chassisnummer: 00169931

Kleur: rood met grijze striping
Deze truck werd ontvreemd in de nacht van 22 op 23
oktober 1988 aan deKorvetweg te Maastricht.
Inlichtingen schriftelijk of telefonisch aan:
SCHADEBUREAU BOSCHMAN EDE BV
Afdeling Speciale«Onderzoeken
Antwoordnummer 2013
6710 VA EDE
Tel. 08380-11498
{Uw informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld). if'

VOLVO 340 DL nw. band.,
prima onderh., gunstige
prijs, tel. 04490-34411.
Te k. MITSUBISHI Galant
1600 GL bj. '79, tel. 045-
-423987.
CORSA 1.2 S '84; Kadett
Caravan 12 S '84 en '81; Re-
kord 1.9 N; Kadett 12 N '79
en '82; Fiesta 1.1L '83; Peu-
geot 305 GL '82. Autobe-
drijf J. Denneman, Raad-
huiistraat 107, Hulsberg.

Te k. VW Golf, 3-drsJJkm.st. 65.000, kl. $&
1100 cc, zuinig. Pr. ’B"045-462893. >.
Te k. mooie OpelKADfï1.6 sr 86.000 km, bj. V_APK tot 10-'B9, tel.
2092. ' _.

MERCEDES 280SE j)
blauwmett., met alle etfj+ zeer brede Rial-velr

’ 19.250-, mooie aU
04752-1515. _>

LGOG houdt congres voor amateur-geschiedbeoefenaren

'In geschiedschrijving
werd veel weggepoetst'

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Bordelen, prostitutie en geslachtsziekte in
Venlo in de periode 1840-1871. Een onderwerp uit De Maas-
gouw, een tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oud-
heidkunde. Van dit jaarwelteverstaan. Want een artikel over
een dergelijk precair onderwerp publiceren was voor de oor-
log godsonmogelijk.
De moderne historicus, geschied-
schrijver zit dus niet meer in een
keurslijf van taboes. Kan alles aan-
pakken. „Ja, de waarheid in 1930
was een andere dan die van nu",
zegt voorzitter J. Wieland van het
Limburgs Geschied- en Oudheid-

CDA vraagt
méér steun
voor sport
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Tydens de
eerste ronde van de begrotings-
behandeling in Provinciale Sta-
ten heeft CDA-fractievoorzitter
J. Drummen gisteren de socia-
listische gedeputeerde Kockel-
korn verweten een belofte uit
I£>B7 niet te zijn nagekomen.
Eenjaar geledenzegde deze toe
het sportgebeuren in deprovin-
cie royaler te zullen bedelen
met geld uit het ontwikkelings-
fonds.
Drummen constateerde giste-
ren dat dit niet is gebeurd al-
hoewel een groot aantal inge-
diende projecten was toege-
spitst op zogeheten prioritaire
doelgroepen als ouderen, ge-
handicapten, langdurig werklo-
zen en minderheden. Naar zijn
informatie zouden ook projec-
ten voor 1989 al zijn wegge-
schoven vanwege te laten in-
diening. De woordvoerder van
hel: CDA zei te hopen niet an-
dermaal te worden afgescheept
„met een toezegging die niets
oplevert".
■

kundig Genootschap (LGOG), dat
dit jaar terugblikt op 125 jaar ge-
schiedschrijving over Limburg.
„Niet datjekunt zeggen dat het alle-
maal prullewerk of overschrijvers
waren, maar vroeger ging men wel
een heel stuk selectiever om met
bronnen. Als het over de geschiede-
nis ging van een of andere Roer-
mondse bisschop werden negatieve,
kanten van die man niet genoemd.
Een heleboel werdweggepoetst. Te-
genwoordigkunnen we heel anders
met materiaal omgaan. Ook worden
steeds meer archieven ontsloten.
Dan blykt ineens dat de historie
vaak twee gezichten heeft. De Fran-
se Revolutie bijvoorbeeld. Dat kun
jezien als een geschiedenis van een
koningsdrama, maar ook een een
van graanprijzen."

Geschiedenis blijkt dan ineens veel
interessanter te zyn danwe allemaal
op school hebben geleerd, die van
oorlogen en veldslagen. Historie die
veel dichter by de mensen ligt;
stamboomonderzoek of wapenkun-
de. Om twee voorbeelden te noe-
men: in toenemende mate groeit
ook onderzoek naar de sociaal-eco-
nomische geschiedenis. Hoe de
mensen woonden en leefden. Daar
horen dus ook zaken bij als prostitu-
tie...

Congres
Het LGOG met 3000 leden wil die
geschiedenis levend maken. Onder
meer dooreen tweedaags historisch
congres, dat vooral tot doel heeft
amateurs te betrekken in de discus-
sie over actuele tendenzen in het
vak. Het congres startte gisteravond
in de Oranjerie te Roermond en
wordt vanmorgen om tien uur
voortgezet. t

Een aantal deskundige sprekers zal
danbelichten welkeactuele tenden-
zen er zyn op de verschillende ter-
reinen van historisch onderzoek.
Vanmorgen vanaf 10 uur spreekt in
de Oraryerie drs Henk Stoepker,
provinciaal archeoloog in Limburg
over de 'middeleeuwen in Lim-
burg'; drs baron Schimmelpen-
ninck Van der Orje, gemeentearchi-
varis van Rotterdam over 'bronnen-
onderzoek'; C. de Dijn, conservator
van de Dienst van het Kunstpatri-
monium te Hasselt (B) over 'monu-
menten' en drs A. de Jong, directeur
Centraal Bureau voor Genealogie.

Allen hebben ruime ervaring met
het werken met amateurhistorici of
-archeologen. Er zal gelegenheid
zijn voor discussies. Inschrijven
voor het congres is mogelyk door
het storten van 40 gulden op giro-
nummer 1037880 t.n.v. LGOG Maas-
tricht.

Leerstoel
Het LGOG krijgt overigens binnen-
kort een leerstoel Rechtsgeschiede-
nis Limburgse Territoria aan de
Rijksuniversiteit Limburg te Maas-
tricht. Het Genootschap geeft ver-
der een aantal tijdschriften uit. Be-
halve dereeds eerder genoemdeDe
Maasgouw is dat het jaarboek Pu-
blications, Maaslandse Monogra-
fieën, over archeologie en genealo-
gie.

„Door publikaties draag jebij tot ge-
schiedschrijving. Dan hebben toe-
komstige generaties er ook nog wat
aan", zegt LGOG-secretaris drs
A. Jenniskens. Omdat de geschied-
schrijving meestal over heel speci-
fieke onderwerpen gaat, is de Lim-
burgse geschiedenis zoals die door
het LGOG in deonderscheiden tijd-
schriften al is gepubliceerd nogal
verbrokkeld. Om die reden is deel
111 van het Limburgs Verleden in
voorbereiding, waarin de verschil-
lende 'brokken' aan elkaar geschre-
ven worden. Naar verwachting is
dat deel in '94 klaar.

" LGOG-voorzitter Wieland:
„Een heleboel werd wegge-]
poetst." Foto: WIDDERSHOVEN|

GS blijven buiten
verhuizing casino

MAASTRICHT - Gedeputeerde
Staten van Limburg hebben er
geen enkele behoefte aan een
voorkeur uit te sprekenvoor Val-
kenburg of Maastricht als vesti-
gingsplaats van een casino. GS
zyn namelyk niet betrokken bij
debesluitvorming over die vesti-
gingsplaats en de vraag naar een
eventuele voorkeur is dan ook
niet aan de orde.

„Ons College is door de Nationa-
le Stichting Casinospelen in deze
aangelegenheid niet geraad-
pleegd en hoeft gezien de wette-
lijke procedures ook niet geraad-
pleegd te worden", zo laten GS
weten naar aanleiding van vra-
gen van statenlid drs. Resoort.
Wèl laten GS weten op de hoogte

VOEREN - Retour a
Liège, de Franstalige
fractie in de gemeente-
raad in Voeren, heeft
bekend gemaakt dat Jo-
sé Happart opnieuw
wordt voorgedragen om
vanaf 1 januari 1989 in
Voeren burgemeester te
worden. By de jongste
gemeenteraadsverkie-
zingen op 9 oktober jl.
verloor deRetour a Liè-
ge-fractie weliswaareen
zetel ten nadele van de
Vlaamse partij Voerbe-
langen, maar José Hap-
part haalde met 1.097
voorkeurstemmen een
persoonlijk succes. Tij-
dens die verkiezings-
nacht liet Happart dan
ook al weten dat hij
kandidaat-burgemees-

Happart weer
voorgedragen als

burgemeester
ter zou zijn.
Gisteren konden vanuit
de Vlaamse fractie nog
geen reacties vernomen
worden op de kandida-
tuurstelling van José
Happart. Een mogelyke
benoeming van Hap-
part door de Belgische
koning zal toch op pro-
blemen stuiten. De hui-
dige minister van bin-
nenlandse zaken Tob-

back, net als Happart
overigens een socialist,
heeft al herhaaldelijk
gezegd dat er voor hem
geen sprake van kan
zijn dat Happart op-
nieuw burgemeester
van Voeren zal worden.
Als Happart dat toch
zou willen moet hij niet
alleen zijn kennis van
het Nederlands bewij-
zen (en dat weigert hij

nog steeds), maar de rrU' ♦
nistervan binnenlands 6 1
zaken moet ook over ie2
aanvaardbaarheid val1i
zyn persoon beoord^''len. Tobback heeft » ,
eerder laten weten da1i
Happart te omstreden J' j
om als burgemeeste' |
benoemd te kunne 11 ,
worden.
Happart zelf'laat er nie' \de minste twijfel ov«r
bestaan dat hij voor zei
jaar de nieuwe burg*"
meester van Voeref |
gaat worden. Hij *&',
geit een taaiexamen a'
te leggen, vindt dat W)
onbesproken is en b^
roept zich net als ze.'
jaar geleden op wat hl)
de wil van de kiezef
noemt.

Staten geven GS milieu-adviezen
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - In Provin-
ciale Staten wordt verschil-
lend geoordeeld over de mi-
lieu-aanpak door GS, zo bleek
gisteren tijdens de eerste be-
grotingsvergadering. VVD-
woordvoerder Schreinema-
cher zei het provinciaal beleid
tot nu toe erg theoretisch te
vinden. Veel onderzoekingen

te zijn van het feit dat de Stich-
ting mondeling contact heeft ge-
had met burgemeester Gilissen
van Valkenburg over een moge-
lijke verplaatsing van het casino
van Valkenburg naar Maastricht.
Tevens wijst het provinciaal be-
stuur er op dat de gouverneur al
in juni 1985 de grote betekenis
van het casino voor Valkenburg
heeft onderschreven. „Het sinds
1977 in Valkenburg gevestigde
casino vormt immers een goed
functionerend element in de re-
gio Heuvelland". GS geven in het
antwoord aan statenlid Resoort
overigens ook aan dat onmoge-
lijk garanties tot het behoud van
het casino in Valkenburg kun-
nen worden gegeven.

worden aangekondigd, maar
in het vooruitzicht gestelde ac-
ties getuigen veelal van weinig
daadkracht. Het duurt naar de
mening van de WD ook alle-
maal te lang.

Het CDA hekelde het feit dat de ta-ken die de centrale overheid toe-
schuiftaan de provincies vaak mooi
zijn verpakt maar niet vergezeld
gaan van de benodigde middelen.
By monde van fractievoorzitter
Drummen zegde het CDA aan GS
steun toe nu van die zijde meer
'eigen' middelen worden ingezet.
Gepleit werd voor een autonoom
beleid, gericht op planvorming in
hoofdlijnen.

De fractie van de PvdA toonde zich
niet geheel ontevredenover het pro-
vinciale milieubeleid, maar consta-
teerde toch dat de strijd tegen mi-
lieuverontreiniging krachtiger en
doortastender dan tot nog toe dient
te worden aangepakt. Van die zijde
werd GS gevraagd tijdig een finan-

Uitvoering
WDR afgelast

ELSLOO - Het voor hedenavond
geplandeconcert van HarrieReis en
Jürgen Scheld (beiden van het or-
kest van de West Deutscher Rund-
funk) die samen met Ed Gerits (pia-
nist) in het Maaslandcentrum in Els-
loo zouden optreden, gaat wegens
ziektevan Harrie Reis niet door. Het
concert is nu gepland op zondag 11
december.

cieringsplan voor de milieuzorg
de toekomst op te stellen. J
PPR-er Van der Hijden stelden)
college voor in vergunningen Vi
aan een ontbindende voorwa^Jop te nemen, betrekking hebb^j
op toenemende hinder of nalaJ.heid wat betreft aanpassing!,
nieuwe technische mogelijkhe&j

Vergadering D66
ROERMOND - De afdeling *#'burg van D66 houdt vandaag &\>tel Alexander in Roermond eejjj'
gemene ledenvergadering. "J'spreker is het Tweede Kam^lDoeke Eisma dieeen aantal acfl
landelijke ontwikkehngen toe V
lichten. De bijeenkomst begin* p
14 uur. '

VVD vreesttoename aanta
ambtenaren

MAASTRICHT - Voorzitter S^''nemacher van de fractie vaU.
WD in Provinciale Staten stö ■leerde gisteren 'het gevaar' daj
aantal ambtenaren geleidel.ll!
zal toenemen nu de Provincie
mer in haar middelen is kom* 11
zitten.

Naar zijn mening beschikt de 5
vincie thans over een slagvaardig
adequaat ambtenarenapparaat |
voor zijn taken is berekend. <'}vinden dat dit ook in detoekom* J
moet blijven", zei SchreinemaC'1]



Spastische moeder over de wil om kinderen te krijgen:
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - „Pinkpop mag
niet vertrekken uit Limburg, maar
ook niet uit Landgraaf. Dat betoog-
de gisteren JanTindemans alsvoor-
zitter van de Statenfractie van de
Partij van de Arbeid waarvan Pink-
pop-organisator Jan Smeets lange
tijd deel heeft uitgemaakt.

Van onze verslaggever

SJ^STRICHT- Tydens de overval;man, suPcrmarkt van Jacq. Her-
lers irfw slaêeriJ Vleeskeurmees-
°nz. \r er donderdagavond - zie
bewa ant van gisteren - heeft het
.en pnnn"!s6 duo respectievelijk 6500
ders " *wbuit gemaakt. Van de da-. rs ontbreekt elk spoor.

Buit overval
Heer ’ 8500

Aandelen
Ook CDA-fractievoorzitter Sjoof
Drummen hekelde de denkbeelden
van het Limburgse Kamerlid van
socialistische huize. „Handen af van
Limburgs geld!", riep hij namens
zijn fractie uit. Partij Nieuw Lim-
burg stelde voor de algemene ver-
ontwaardiginguit te drukken in een
motie aan regering en Staten-Gene-
raal.

Het felst verzette WD-woordvoer-
der Th. Schreinemacher zich tegen
de voorstellen van Hummel. „Het is
klinkklare nonsens om provincies
die goed op hun bezittingen hebben
gepast te straffen door ze te ver-
plichten andere provincies, die daar
minder in geslaagd zyn, financieel
tegemoet te komen. Ik denk dat die
provincies hun problemen in eigen
huis moeten oplossen", luidde de
mening van de liberale fractievoor-
zitter.
Hij achtte het niet uitgesloten dat
provincies die in zorgen verkeren
worden bestuurd door een college

Onomwonden sprak ook Jan Tinde-
mans als kersverse fractievoorzitter
van de PvdA zijn teleurstelling uit
over de uitspraken van zijn partijge-
noot. Hij noemde het betreurens-
waardig dat deze zich tot ongenuan-
ceerde tolk heeft gemaaktvan dege-
nen die uit ongenoegen een begerig
oog laten vallen op 'de vermeende
vleespotten van Limburg. Tinde-
mans liet zijn collega's in de Lim-
burgse Staten weten, dat deKamer-
fractie van zijnpartij nog geen enkel
standpunt heeft ingenomen over
het rapport waarop Hummel zyn ge-
wraakte suggestie heeft geënt.

Van onze verslaggever
AASTRICHT - De meest gebruikte persoonsnaam tijdens

fp aJsemene beschouwingen in Provinciale Staten was giste-«n die van het socialistische Tweede Kamerlid Rein Hum-
niet X3111"*1nagenoeg alle fracties, de Partij van dé Arbeid

et uitgezonderd, werd beschuldigend herinnerd aan Hum-
verfl \ecenteli3k gedane suggestie het 'rijke' Limburg bij heteraelen van geld uit het Provinciefonds te laten inleverenICI» Profijte van 'arme' provincies als Zuid-Holland.

van GS dat voor het merendeel uit
leden van de Partij van de Arbeid
bestaat. „Dat zou de opmerking van
Hummel begrijpelijk maken", ver-
duidelijkte hij.

Hoechst-eer voor
Limburgs Dagblad In die motie, die volgende week in

stemming wordt gebracht, wordt
het optreden van Hummel sterk af-
gekeurd. In een andere motie dringt
de PNL-fractie er op aan een gedeel-
te van de winst bij verkoop van
DSM-aandelen te reserveren voor
structuurverbeterende werken in
Limburg.

voor het drukken van de krant
rechtstreeks te vervaardigen
zonder tussenkomst van films.
Tijdwinst en besparing op film-
materiaal zyn de voornaamste
voordelen hiervan.

Hoechst heeft tachtig procent
van de markt van fïlmloze plaat-
vervaardiging voor kranten in
handen. Bij het Limburgs Dag-
blad worden jaarlijks 200.000
drukplaten via het Elsasol-pro-
cedé vervaardigd.

Hoechst-vertegenwoordiger dr.
J. Schramm sprak vooral lof
voor de persoonlijke inzet en het
kwaliteitsbewustzijn van de heer
Heijmans. Het Limburgs Dag-
blad werd door hem onmschre-
ven als een van de best gedrukte
kranten in Europa.

*£_umkfußT - Samen met on-"er andere de Westdeutsche Zei-'ung uit Wuppertal, het toonaan-gevende dagbladEl Pais uit Ma-"«a en het Italiaanse krantenbe-aryf PoUgrafica Editoriale heeft"et Limburgs Dagblad van het
chemische bedrijf«oechst een eervolle onder-

scheiding gekregen.
Op de dezeweek gehouden grafi-
sche tentoonstelling IFRA infrankfurt mocht de heer R. Heij-mans, hoofd technische ontwik-Keling van het Limburgs Dag-"tód een gouden voorpagina vane krant in ontvangst nemen.
£°echst wil daarmee zes kran-wnbedryven 'vergulden' die tienlaar geleden gestart zijn met eengeheel nieuw procédé voor hetvervaardigen van drukplatenvoor krantendruk: het Elfasol-systeem.

Samen met Hoechst heeft onderandere het Limburgs Dagblad
veel bijgedragen tot de ontwik-
keling van dit systeem, dat hetm°gelijk maakt de drukplaten "Rein Hummel

Tindemans steldevast dat de nood-
lijdende draf- en renbaan in Land-
graaf met de komst van Pinkpop^
een broodnodige injectie heeft ge-
kregen. Door de publiciteit rond
Pinkpop hebben ook diverse ande-
re organisatoren belangstelling ge-
kregen voor deze accommodatie,
wist het Statenlid. Om zoveel moge-
lijkrendement te bereiken dient de
baan naar zijn mening een multi-
funktionele bestemming te krijgen.

Hij verzocht GS hiernaar een onder-
zoek te laten instellen en verdere
realisatie te stimuleren in het kader
van het Regionaal Ontwikkelings-
plan Oostelijke Minstreek. Voorts
bepleitte hij bij het college Pink-
pop, dat volgend jaarzijn twintigste
verjaardag viert, een bedrag van
25.000 gulden te geven om daarmee
een bekende groep te kunnen con-
tracteren.

Behalve het Limburgs Dagblad
worden ook de Amerikaanse za-
kenkrant The Wall Street Jour-
nal en de Japanse krant Nihon
Keizai Shimbun gedrukt met
drukplaten van het Elfasol-sys-
teem.

Dat het integreren nog altijd
moeizaam verloopt, bevestigt To
Rousch meteen. „Ik ben dan ook
bij de Ouderraad op school ge-
gaan. Zo ziet iedereen dat we
toch heel normaal kunnen rede-
neren etc. De maatschappij moet
er eindelijk eens meer vertrou-
wen in krijgen dat je ook als ge-
handicapteeen kind kunt opvoe-
den. Maar de gehandicapte, die
zich iedere keer weer voor 200
procent dient te bewijzen, moet
deeerste stap zetten. Je mag niet
thuis blijven zitten en wachten
tot iemand naar jou toekomt.
Want dat moet je lang wach-
ten..."

VENLO - „Een gehandicapt
echtpaar dat heeft besloten om
een kind te nemen, moet dat ook
absoluut doen. Het is belangrijk
dat je eigenwijs bent en lef en
doorzettingsvermogen hebt", al-
dus To Rousch-Vrolijk, zelf spas-
tisch en moeder van twee jon-
gens, Mare (3/2) en Roger (8 jaar).
Eind zeventiger jaren besloten
To en haar eveneens spastische
man Henny dat ze een kind wil-
den hebben, ondanks de felle
protesten van de leiding van het
gezinsvervangend tehuis
Geuloord in Bunde waar ze des-
tijds woonden.DSM steekt onderwijs

een helpende hand toe

Chemieconcern moet teveel investeren in scholing

Gehandicapte (aanstaande)
ouders die belangstelling heb-
ben voor de praatgroep kunnen
contact opnemen met To
Rousch: S 077-870635 of met
Paulus van der Hijden van het
Steunpunt Zelfzorg Initiatieven:
S 04490-16161.

„Nu de jongensnaar school gaan,
komen ze in contact met andere
kinderen. Tja, en daar komen na-
tuurlijk heel wat vragen van, hè?
Ze willen bijvoorbeeld weten
waarom wij geen uitstapjes met
hen maken. Dat de jongenszulke
gewone vragen stellen, betekent
wel dat wij gehandicapten hen
een heel normale opvoedingheb-
ben gegeven. Over de opvoeding,
de bevalling en over allerlei an-
dere zaken willen we met andere
(aanstaande) gehandicapte
ouders praten. Van het onderling
ervaringen uitwisselen kan men
veelvan leren", aldus To Rousch,
die daarom in Limburg een
praatgroep wil oprichten. Zij
doet dat samen met het Steun-
punt Zelfzorg Initiatieven in Sit-
tard.

Rousch, die in de tussentijd nog
in aangepaste woningen in Em-
meloord enBunde woonde.

Praatgroep

Het gezin Rousch woont sinds
'84 in een zogeheten Focus-wo-
ning, een aan gehandicapten
aangepaste woning in een nieu-
we wijk van Venlo waar men 24
uur per dagwordt begeleid. Van-
af april '82 zijn ze weg uit Bunde- „een bevrijding", aldus To

(ADVERTENTIE)

In onze kollektie zit beslist
het schilderij van uw keuze.

IN-HUM i " in i i
Het is daarom beslist de moeite waard

om een bezoek te brengen aan onze Galerie/Kunsthandel,
waar wij u een veelzijdige kollektie schilderijen tonen.

Wij stellen het op prijs u in onze Galerie te mogen begroeten.

Kunsthandel Herman van Leeuwen
Stationsstraat 11, Heerlen, tel. 045-715902

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

BEL DAN
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uurI

Probleem daarbij voor het middel-
baar technisch onderwijs is, aldus
Rongen, dat zij tot 1990 geennieuwe
afdelingen meer mag oprichten.Dat
is het gevolg van de SVM-operatie
(Sectorvorming en Vernieuwing in
het Middelbaar beroepsonderwijs),
die volgens de DSM-directeur te-
veel de nadruk legt op een bestuur-
lijke reorganisatie. „Concrete ver-
nieuwingendie van belangzijn voor
de arbeidsmarkt, laten op zich
wachten."
Plaatsvervangend directeur-gene-
raal voor het voortgezet onderwijs,
P. van Staveren, noemde het betoog
van Rongen 'insprirerend' en 'uitda-
gend. Hij erkende dat er veel kri-
tiek is en wordt geuit op het onder-
wijsen datderelatie met de arbeids-
markt niet zonder problemen is ge-
weest.

toch te doen, omdat onderwijs en
arbeidsmarkt zowel in kwaliteit als
in kwantiteit niet op elkaar aanslui-
ten.

„Doordat DSM zelf die opleidingen
uitvoert dreigt een vicieuze cirkel te
ontstaan, of bestaat die reeds. Ver-
volgens acht het reguliere onder-
wijs zichzelf kennelijk ontslagen
van de plicht deze opleidingen zelf
ter hand te nemen," aldus Rongen
die vindt dat het onderwys veel
meer op kracht nieuwe intiatieven
moet nemen.

Hij stelde daarom voor met het on-
derwijs in de regio een zogeheten
co-makership aan te gaan, een term
die in het bedrijfsleven wordt ge-
bruiktom aan te geven dat meerde-
re bedrijven een deel van de pro-
duktie voor hun rekening nemen.
Rongen legdeuit dat DSM in dit ge-
val bijvoorbeeld gratis het oplei-
dingscentrum ter beschikking wil
stellen van scholen, die een nieuwe
opleiding willen beginnen.
Op deze manier kan, aldus directeur
Rongen, de vicieuze cirkel worden
doorbroken. Hij noemde daarbij
meteen al een paar opleidingen die
daarvoor in aanmerking komen, zo
als materiaalkunde en meet- en re-
geltechniek (die wel als avondon-
derwijs bestaan, maar niet overdag
gevolgd kunnen worden).

GEt onze redactie economie
2esti EN ~ DSM investeert jaarlijks
'van «.miljoen gulden in de scholing
linE , euw Personeel en de bijscho-
Het an de huidige medewerkers.
'Scho_^°otste bedrag Saat naar de bij-
gmd

'lng. Per jaar veertig miljoen
teUr 31 zei mrE. Rongen, direc-
leeft USM Limburg, gisteren in Ge-

Waar een n^euw opleidingseen-
c'e_l Van net chemieconcern offi-
ÖSju 1?. gebruik werd genomen. De
SpJr'directeur pleitte in zijn toe-
Wei.jf. voor een hechtere samen-
ijfj;^ ng tussen onderwys en be-
en f ?Ven' omdat tussen scholing
«lw, eidsmarkt nog steeds eenkloof zit.
*Ir Rg6br ,0"gen noemde de officiële in-
cenhT ame van het opleidings-
feer^ (kosten: ’ 5 miljoen) in
"tW één oPzicnt een mijlpaal.
*ovl ,nooit heeft DSM in één keer
Vatl

Be* geïnvesteerd in de outillage
hij ti1331" opleidingsapparaat," zei

centrum is er vooral geko-
tnedf.Voor 1 de opleiding van nieuwe
<WT,Werkers, wier scholing niet ofAo,ende aansluit bij datgene
Voi vraagt.
CoJ[enS de DSM-directeur moet het
Schovrn veel te veel geld steken in
Hiet ""gsactiviteiten, die eigenlyk
K°Ud het bedrijfsleven betaald
the^e.n moeten worden. Maar het'ebedrijf is gedwongen om dit

Toename diefstal van
trekkers met oplegger Volgens adjudant A. Ramaekers

van de gemeentepolitie Heerlen
werd verder in de nacht van 12 op 13
septembei een oplegger gestolen
die geparkeerd stond bij een tanks-
station aan de A-76. De inhoud be-
stond uit wasmiddelen ter waarde
van 35.000 Dmark. De daders zijn
inmiddels aangehouden.

Organisatie

een bedrijf in Nuth. De waarde van
de gestolen trekker, oplegger en
meubelen bedroeg in totaal 350.000
gulden. In deze zaak werden negen
personen aangehouden.

Zowel in Heerlen als Maastricht
wordt gezegd dater best sprake kan
zijn van een organisatie die achter
de diefstallen zit, maar harde aan-
wijzingen daarvoor ontbreken
voorshands.

Volgens Ramaekers gebeurt dit
soort diefstallen de laatste tijd wel
vaker. „Het schijntvrij eenvoudigte
zijn de opleggers aan een trekker te
koppelen en weg te rijden. Je ziet
die containers ook overal staan."

Van onze verslaggever

MAASTRICHT/HEERLEN - Er
worden de laatste tijd in Limburg
meer vrachtwagencombinaties, op-
leggers en losse trucks gestolen.
Gisternacht is bij transportbedrijf
Boma bv uit Maastricht een trekker
met oplegger gestolen. De oplegger,
die leeg was, werd gisteren terugge-
vonden bij een garage in Roermond.
Een woordvoerder van de gemeen-
tepolitie Maastricht vermoedt dat
het de dieven om de inhoud van de
oplegger te doen was.

Dat is dus waarschijnlijk de reden
dat de oplegger achtergelaten is,

maar de trekker niet. „Die kan weer
als hulpmiddel bij een volgende
diefstal gebruikt worden", aldus de
woordvoerder.

Zowel in Maastricht als Heerlen
constateert de gemeentepolitie een
stijgend aantal diefstallen van trek-
kers en/of opleggers in de laatste
maanden, al is daarbij geen sprake
van een 'epidemie', zoals in Maas-
tricht wordt benadrukt.
Zo werd op 23 oktober bij een trans-
portbedrijf aan de Korvetweg in
Maastricht een truck gestolen. Een
dag later was het weer raak, nu bij
een particulier, wonend aan de Ge-

rardusweg, eveneens in Maastricht.
Opnieuw werd een losse trekker ge-
stolen.

Die gestolen trekkers worden soms
ingezet bij de diefstal van geladen
opleggers. Zo betrapte de gemeen-
tepolitie Heerlen op 10 augustus een
aantal personen die gloednieuwe
meubelen hadden uitgeladen bij
een particuliere woning aan de
Heerlense Heesbergstraat. De op-
legger met meubelen was gestolen
bij een bedrijf in het Belgische Has-
selt.

De trekker bleek gestolen te zijn bij

Vervolg van pagina 1
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(ADVERTENTIE)

CULINAIRE
UITDAGING
NU GEOPEND:
restaurant

DE LEUF

galerie
Dalstraat 2, 6567 JS Übachsberg

tel. 045-750226
reserveren aanbevolen

Openingstijden:
dagelijks van 12.00-14.00 uur en van
18.00-21.30 uur, maandag gesloten,

zaterdag geen lunch.
Hoofdgerechten v.a. f. 35,—Lunch Keuzemenu f. 45,—4-gangen Keuzemenu f. 59,50

f PERZENHUIS 1
TEHERAN

I HEERLEN A
Het vertrouwde

adres voor:

PERZISCHE
EN OOSTERSE

TAPIJTEN
Tibetaanse, Marokkaanse enl
Berber tapijten, moderne enl

Chinese tapijten,
handgeweven V

boerentapijten.

s» Promenade 143 ■
045-715372 p§ ■,i_J HEERLEN fljj.J ■

(ADVERTENTIE)

I _W _^ii \________________________________________m
°e kleine zaak Vr^^^^k n
Nleservice m

grootste Ë W*SmES33ÊIKk I^^^^^^^^Mcollectie ■ __UlU________________! HPff^PPff^PV
20 meter I Charmant, net even jÊBSEJ-JEjDI
in de % anders, m W^&^
Fm",,.. . m met een model m Itmmastraat m^ van M \KgE -JL^^Mvoorbij Rothschild ofColani MAl9emene Bank

Provincie
twijfelt van
meet af aan

Geen donatie aan 'arm' ZuidHolland

Staten wijzen
Hummel terecht

Het provinciebestuur heeft van
meet af aan twijfels geuit over de
noodzaak van een eigen cementin-
dustrie en wil dat middels een on-
derzoek ook staven. Een deelvan de
commissie Oppervlaktedelfstoffen
deelt die mening en vraagt ook om
een 'grondige analyse' van de bete-
kenis van een eigen kalkzandsteen-
voorziening voor de Nederlandse
cementindustrie, de ontwikkelin-
gen die zich voordoen op vervan-
gende bindmiddelen en om de mo-
gelijkheden van import te vergro-
ten.

De provincie vindt dat de kalk-
steenvoorziening ten behoeve van
de ENCI al zeker tot het jaar 2005 is
veiliggesteld door diepere winning
in de Sint Pietersberg. Om diereden
zegt de provincie het dan ookte pre-
matuur om nu al een uitspraak te
doen over het Plateau. Afgraven
van het noordelijk gangenstelsel
van de Sint Pietersberg en winning
ten noordwesten van Maastricht zo-
als door de regering wordt voorge-
steld, wordt door de provincie even-
eens als niet realistisch van de hand
gewezen.

Opmerkelijk is overigens dat minis-
ter Smit-Kroes het standpunt van
haar adviesorgaan niet heeft overge-
nomen. Nog deze week heeft ze la-
ten weten dat ze de mogelijkheid tot
het afgraven van het;Plateau open
wil houden.

'Pinkpop mag
niet meer uit
Landgraaf'

Statenfractie PvdA:

" ToRousch met op schoot haar jongste zoon Mare, in dekeuken van haar Focus-woning.
Foto: JEROEN KUIT

'Gehandicapte echtparen
moeten eigenwijs zijn'

m limburgs dagblad | provincie
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CURSUSSEN*^OPLEIDINGEN WA.
Boeiende beroepen met toekomstperspectief

_■____■_______■___________■ SECRETARIEELÊÊ____\_________________W_____WW _■_■__■________■____■■ TOERlSME_WÊ______________________________W_W. TOP SECRETARESSEV/H PHILIPS . TOERISTISCH MEDEWERKER ALLROUND"SECRETARESSE OPLEIDING . TOERISTISCH MANAGEMENT ASSISTENT(E)
* MANAGEMENT SECRETARESSE . MEDEWERKERBINNENLANDS TOERISME
* DIRECTIESECRETARESSE
* AFDELINGSSECRETARESSE _^________W___\W__________________W_WHOSTESS ____________________________WÊ____\__WÊ
* RECEPTIONISTE . EURO HOSTESS

Deze opleiding wordt gegeven in opdracht van de Stichting Euro
Academie Nederland, welke 8 vestigingen in Nederlandkent.

OPEN DAGEN 11.00-14.00 uur
EINDHOVEN 19 Nov. '88-21 Jan. '89 - 4 Maart '89
MAASTRICHT 26 Nov. '88 -28 Jan. '89 -11 Maart '89

__■_■_? Bon voor informatie JHHHMHBHHi_..MHHHHH.._.....MH-i

Ik wil graag inlichtingen over: . 'I*? ' 'JrJr 'Naam :_ NOTENBOOM
Adres ' ___ 3 secretariaat:, S-lït-i-S Kerkakkerstraat 34— --Hlrl-i 5616 HC Eindhoven
Postcode: plaats: IÏÏI "*=Sturen aan: Postbus 307. 5600 AH Eindhoven I 2 6211 TA Maastricht

l _ 11—I I I I I I J_a tel.: 043 - 255025

E3~
STICHTING HOGER
ECONOMISCH EN
ADMINISTRATIEF
ONDERWIJS LIMBURG

Zaterdag 19 november 1988 van 10.00 tot 14.00 uur

OPEN DAG
in de Hogeschool voor Economisch en Administratief OnderwijsLimburg
aan de Havikstraat 5 te Sittard.

Informatie zal worden verschaft over het studiesysteem en de studie-
richtingen die na de propedeuse gevolgd kunnen worden, te weten:

" Accountancy (ACC)

" Bedrijfseconomie (BE)
" Bedrijfskundige Informatica (BI)
" Bedrijfsjuridische richting (BJ)
" Commercieel-Economischerichting (CE)
" Commercieel-Economisch-Linguïstische richting (CEL)
" Openbaar bestuur (OPB)

De voorlichting is primair gericht op de studie aan de dagschool.
Alhoewel ook op deze dag informatiekan worden verstrekt over de
studie in het Avond-HEAO, zal voor geïnteresseerden in de avondstudie
een speciale open dag worden gehouden op zaterdag 13 mei 1989.

De Hogeschool isvanaf NS-station Sittard te bereiken via de uitgang
"Limbnchterveld" richting Valkstraat (± 10 min. gaans)

Hogeschoolvoor E.A.O Limburg
Postbus 5268
6130 PG Sittard
Telefoon 04490-10641

Iht aarts& co
ÊÊÊ! m_W voor school en kantoor
mm Mm Maastricht Muntstraat 26_¥ WM TeL 043"215347W m Showroom: Wycker Grachtstraat 32
\^o Geleen Raadhuisstraat 2

Tel. 04490-42380

PCtÜRSUS
Samen met decomputer thuis het lesprogramma volgen,.

vraag en antwoord, voor IBM/PC en compatibeien.

" NEDERLANDSTALIG " BETAALBAAR
" EENVOUDIG IN GEBRUIK

Cursussen van ’175,-per stuk
mcl. BTW. D Lotus 1-2-3
D Typevaardigheid D DBASE 111
D Inleiding PC
D PraktischPC gebruik Cursussen van’ 49S perstuk
D MS-DOyPC-DOS versie 3.2 (nd. BTW.
D MS-DOS/PC-DOS versie 3.3 D UNIX
P GW-BASIC D S.Q.L
P Wordperfect P Cobol
P Wordstar D HE.I: Elementaireinformatica
P Symphony □ TURBOX

U kunt nuéén of meervan deze cursussen rechtstreeks bestellen. Kruis de
gewenste cursus(sen) aanenvul uwpersoonlijke gegevens in.
Ikwil de hierbovenaangekruiste cursus(sen) ontvangen:
Naam: I*
Adres:
Postcode/Plaats: «--.
Handtekening:
Ik betaal het totale bedrag van ’P meteen bijgevoegde cheque P bij ontvangst aan de postbode
P stuur mij gratis informatie, over deaangekruiste cursus(sen).

Advertentieuitknippen en opsturen naar
TITAN Technology. ___l_fe%-
Antwoordnummer 481.2130WB Hoofddorp | ||~j| Ir^^T^
Ook verkrijgbaar bij boekhandelen computershop. \ \7A_m K_
Bel voormeer informatie 02503-33624 U U UZ__/^il v
(tijdens kantooruren). TECHNCXjOGY

d Hommerterweg 224
Hoensbroek

riessen \
Rijberlcende diploma's

< Tekstverwerkingm WordPerfect

\___y I Notuleren

<i dßase
SI Lotus■ Msdosm Ambi 88_^> I Startcursus P.C.

(~\S* I Max. 8 cursisten en elke cursist

O' ' 1 werkt alléén op P.C.
H^ Ook spoed- en privé-cursussen in

en uit huis.
I I t Bel 045-211733"

m E iedere dag tot 23.00 yyj-

JL— I OPLEIDING - ADVIES -—— I BEGELEIDING

-r^rr- 1 ?-*_

_____r___j w I _____________ w^^^^^^^^^^^^^^

0 Is je geïnteresseerd bent in informatica
en jebent gemotiveerdvoor een carrière in de
automatiseringswereld,volg daneen van de
ISI-opleidingen. Deze worden in 1989 weer
door de SBVL georganiseerd in diverseplaat-
sen in Limburg.

1.Assistent Micro-computer
In deze opleiding leer jeo.a. hoe demicrocom-
puter te installeren, bedrijfsklaar te makenen
ermeetewerken, het werken met toepassings-
pakketten en het ondersteunen van anderen
bij het gebruikvan de micro.
Vereiste vooropleiding:

r^^mm^^^^\ " MAVO-D (met handel-of economievakkenj
/ 1 I \ " LEAO-C; BJ T^_Wm * of een ver9eliikDare opleiding(b.v. een ge-
/ I _Wf._f \ deeltelijkeMEAOofeen ECABO-opleiding.
/ | \ De opleidingwordt gegeven in Roermond,
( j Heerlen en Maastricht.

2.Applicatieprogrammeur
Jekunt worden Hier |eer je 0 a het opstenenvan stroomsche-
opgeieia tov ma's, het schrijvenvan toepassingsprogram-

" Assistent Micro- ma's en het testen en invoeren ervan. Dit ge-
computer beurtvia deprogrammeertaal COBOL.

"Applicatieprogrammeur Vereistevooropleiding:

" Applicatiebeheerder/ " HAVO (met wiskunde)

ontwikkelaar * of een ver9elijkbare opleiding (b.v. VWO of
MEAO).

De opleiding wordt gegeven in Heerlen.

3. Applicatiebeheerder/ontwikkelaar
Het betreft hiereen nieuweexperimentele op-
leiding. Je leert er o.a. het installeren van soft-
ware programma's, het toepassen en aanpas-
sen van bestaande software en het beheren
van databanken.
Vereiste vooropleiding:

" HAVO (met economie)

" MEAO
" ofeen vergelijkbare opleiding (VWO of

MDS)
De opleidingwordt gegeven in Venray.

In deze gevallengaat hetom een éénjarigefull-
time dagopleiding,waarin praktijk en theorie
(AMBI-examens) worden gecombineerd. De
opleidingenzijnkosteloos, omdat ze door de
overheidworden gesubsidieerd.De opleidin-
genzijn in principebedoeldvoor jongerentus-
sen 16en 25jaar.
(Ook als jetussen de 25 en 27 jaarbent, kun je
jeaanmelden. Na overleg met het GAB, kun je
wellichttoch aan de opleiding deelnemen).

De opleidingen starten op30 januari1989.

~, mMMViWW
Jeontvangt van ons nadere informatie
en een uitnodigingvoor een van
devoorlichtingsbijeenkomsten.

|^ Ik ben geïnteresseerd in de opleiding no "O Stuur mij alleinformatie.
Naam

QQ Adres
Postcode

ST^i Woonplaats
P^-l Telefoon ,
2 Geboortedatum m/v
hf-l Vooropleiding
j^2 Ineen gesloten envelop, voorzien van een postzegel, opsturen

QQ naar deSBVL, Postbus 6070,6077ZH St.Odiliënberg.

_______HH_WP^^vMB Stichting Bedrijfs- en Vakopleidingen Limburg

-■^■^■^-^-—■"^-^-^--^-^-^■--^-^-^-^-«-^-^-«■■■■-■-__-^-"--^-^-^-B-»-«-^_-^_-^-_-^_^-^-»-^-^-^-^-^_^_^_^__

School voor M.D.G.O.
„Cios-Mariaheem"

DONDERDAG 17 NOVEMBER 1988
van 15.00 - 20.00 uur
m

OPEN DAG
MARIAHEEM
M.D.G.O. AFDELING VERZORGING (V.Z.)

Werkvelden:
Bejaardenverzorging
Gezinsverzorging
Kraamverzorging
Lich. Gehandicaptenverzorging

Tijdens deze dag 0.a.: V
- Lessen in verschillende vakken

Lesonderbreking van 18.10 -18.40 uur
- Informatiestands

Pres. Kennedysingel 18
6137 AC SITTARD, tel. 04490-14341 __»

Te koop VOLVO 242,bouwjaar 1978, t.e.a.b., tel.:
04490-54123.
Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
RELIANT Rialto voor mo-
torrijbewijs het nieuwste
model kl. beige, km.st.
42.000 in perfekte staat.
08385-11251.
3x Mercedes, bedrijfsw. '82,'83, '84, typeL 613 D open 3
ton, LP 813 open 4 ton, 1613
kipper 10ton,MB ruilmoto-
ren, 4-cil. OM 314, 6-cil. OM
352. Auto FEIJTS Haelen.
Tel. 04759-1896.
Te k. gevraagd loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S van
50 tot 4000 gld. Tel. 04490-
-19679 of 25611.
Wij kopen alles. BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
van recente datum. Contant
geld. Donny Klassen ËV,
m- en verkoop. Meerssener-
weg 219, Maastricht, tel.
043-635222 of 634915.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Ink./verk. gebruikte
AUTOBANDEN, met gar.
Passartweg 39, Heerlen.
Tel. 045-222675.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wii ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Te k. gevr. LOOP-, en
sloopauto's. Ook 's avonds.
Tel. 045-413662.

Te k. BMW 323 I
Div. opties. Bj. '84
Tel. 045-456166

Te k. van Volvo-medewer-
ker VOLVO 340 DL, kl.
donkergrijs, km.st. 26.000,
1.7 1, bwj. mrt. '87. 04498-
-52988.
GOLF diesel febr. 1983 te
koop in zeer goede staat,

’ 14.700,-. 04406-12875.
GOLF diesel te koop, '83,
luxe uitv., als nieuw, Koop-
je, ’9800,-. 04451-1509.

Te k. FORD 1600 blauw
bwi. '78. gek. mrt. '89. LPG,
trekhaak. Vr.pr. ’ 750,-;
Noordam Tuinstr. 14 Ete-
naken Wijlre.
Tek. gevr. goede BESTEL-
AUTO. Prys ± ’5000,-; Tel.
045-753300.
FORD Taunus 1600 bwj.
'80. Vr.pr. ’3000,-; Gref-
kenstr. 11 Brunssum.
BMW 318 te k. bwj. '80, pr.

’ 6500.-; na 18 u. Tel. 045-
-412894.
AUTOSELECT heeft alle
auto's sterk afgeprijsd en
levert af met gratis APK-
keuring en tectylbeurt op
de autoshow van deze
week. Subaru Justy 1.2 GL
5-bak '87; Ford Escort 1.3
CL Bravo '86 ’15.850,-;
Toyota Starlet 1.3 DX 12
Valve '86: Lada 2105 GL 1.5
'86 ’6950,-; Mazda 626
GLX 2.0 autom. met LPG
'85 ’ 15.900,-; Opel Kadett
1.6 LS diesel 5-drs. station-
wagon ’ 15.900,-: Fiat Pan-
da 34 '85; Opel Kadett 1.2 S
Hatchback rB4 ’ 8950.-: Ci-
troen Visa Super E 1.1 '84

’ 6700,-; Citroen 2CV6Club*84’ 4850,-; Opel Kadett 1.3
S Stationwagon '83; Opel
Rekord 1.8 S '83 ’9950,-;
Toyota Corolla 1.3 Station-
wagon met LpG-onder-
bouw '83/ 7450,-; Fiat Pan-
da 45S '83’ 5250,-; Renault
5 TL '83 ’5250,-; Fiat 127
special 5-bak '83 ’4750,-;
Citroen 2CV6 '83 ’ 2975,-;
Honda Accord EX. autom.
metLPG '82; Volvo 340 DL
met LPG '82; Datsun Cher-
ry 1.3L 5-drs. nieuw model
'82; Toyota Starlet Special
'82; Opel Ascona 2.0 S '81
met LPG '81 ’ 3975,-; Peu-
geot 505 GR met LPG '81;
Ford Taunus 1.6L '80; Hon-
da Civic 1.3 L 5-drs. '80
’2975,-; Peugeot 505 SR
autom. '80; Opel Kadett 1.2
S '79 ’2750,-; Gegaran-
deerd goed en goed gega-
randeerd; Autoselect Tricn-
terweg 109, Brunssum (bij
Shell-benzinestation Tree-
beek). Tel. 045-229080.
Te k. FIAT Panda prima,
apk gek. tot okt. '89 met
w.band., imper. Tel. 04490-
-32086.
Moet weg: OPEL Kadett
12S bwj. '80. Caumerweg 70
Heerlen.

Autohandel E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
nabij markt Oirsbeek. tel.
04492-5261, biedt te koop
aan: VW GolfTurbo Diesel,
'83, ’ 14.000,-; BMW 735 I.
i.z.g.st, t. '81, ’ 7200,-; Opel
Ascona 1.6 S, t. '84, ’ 8900,-;
Renault 18, t. '82, Ipg,
’3900,-; Opel Ascona Die-
sel, '83, ’7900,-; Fiat Uno 55
S, t. '88; ’ 10.500,-; Toyota
Starlet Station, t. '80,

’ 2900,-; Opel Kadett 1.2 S,
t. '81. ’5900,-: Ford Fiesta,
'79. ’2900,-; BMW 320, Ipg,
t. 78, ’3500,-; Volvo 343,
Ipg, t. '81, ’ 5750,-; Peugeot
104, t. '77. ’llOO.-; Opel
Manta, t. '78, ’ 2750,-; Opel
Ascona 1.6 S Hatchback, t.
'83, ’8900,-; Opel Ascona
1.2, t.'79, ’ 2900,-; Opel Re-
kord Diesel Autom, t. '81,
’3250,-; Ford Taunus Sta-
tioncar, '78, ’1400,-; 3x
Opel Ascona, '77-'7B-'79, va.
’1600,-; Ford Taunus 1.6.Ipg, t. '81, ’4250,-; 2x Ford
L6, '78, va. ’1500,-; Ford
Capri, t. '77, ’1400,-; VW
Passat t. '81, ’3750,-; Re-
nault 4 TL, t. '84, ’4750,-;
Citroen Visa, t. '80, ’ 2700,-;
Mazda 616, t. '79, ’ 1900,-;
2x Crysler Talbot vanaf’1250,-; Datsun FII, 3x,
vanaf ’ 1400.-; BMW 1602,
i.z.g.5t.,72, ’2200,-; Manta-
A GTE i.st.v.nw. '75,

’ 7500,-; Renault 4,verl. eh.,
t. '83, ’ 3400,-; div. goedko-
pe inruilers. Alle auto's met
recente APK. Inruil, finan-
ciering mog. Geopend van
10.00 tot 19.00 uur; zat. tot
17.00 uur.
Te k. RENAULT Fuego bi.
'83 zeer apart i.st.v.nw. tel.
04499-1416.
Te k. Opel KADETT coupébj. '77 pr. n.o.t.k. werkaa-
genna f7.30 uur 045-217850.
KAD. Car., 5-drs. '86, Ka-
dett 12S nw. type '84, Asco-
na 1.8 i GL 4-drs. '85, VW
Polo C '82, Lada combi gas
'83, Merc. 230 TE '81, Toyo-
ta Camry 2.0 i, autom '85,
Kad. 1.6GT '86. Autobedrijf
Ad van Neer, Zandweg 160
Heerlen. Tel. 045-416023.
Inr. + fin. mogelijk, apk +
gar.
Moet weg: MERCEDES
190Emet alleextra's, mr. al-
les mog: Caumerweg 38
Heerlen.

Koopje. BMW 7281 bwj. '80,mr. alle mogel. Caumerweg
70 Heerlen.
Te k. FORD Fiesta de Luxe
bwj. '79, APK tot 9-9-89, pr.

’ 2900,-; Tel. 045-728416.
VOLVO 264 GL autom.,
i.z.g.st., directieauto, '80, zil-
vermet., leren bekleding,
109.000 km, schuifdak,
trekh., stereo radio-cass.,
electr. spiegels, centr. lock,
4 winterbanden, schadevrij,
prijs ’8500,-. Tel. 045-
-413130.
Te k. MITSUBISHI Lan-
cer, '78, i.g.st., APK tot febr.
'89, prijs’ 1700,-. Tel. 04498-
-54855.
Te k. zeer mooie VOLVO
343 DL autom., bj. '78,
APK-gek., vr.pr. ’ 1750,-.
Tel. 04490-28315.
Te k. CITROEN GS Club,
bj. dcc. '80, APK-gekeurd,
i.z.g.st., prijs ’ 1250,-. Rijks-weg-Nrd. 76, Geleen.
Autobedrijf SJAAK V.D.
BERG, Pr. Hendriklaan 32,
Brunssum, tel. 045-270270,
biedt te koop aan: Volvo
340 GL. bj. '87, km-st. 8000;
VW Golf, VW Jetta, '82;
VW Polo, '86, geheel uit-
geb.: VW Polo GT, '83; Golf
D, '83; Fiat Panda, '81;BMW 320, '78; Opel Kadett,
'82. Met garantie, grote
beurt en apk. Tevens uw
adres voor reparaties, on-
derhoud, schaderegelingen
en apk.
Haast u. Wij hpbben nog en-
kele gloednieuwe SKO-'
DAS met 2 jaar garantie
voor ’9695,-. Uw Skoda-
dealer voor de mynstreek,
garage Central Geleen,
Rijksweg-Centrum 97.
Te k. VOLVO 360 Sedan
inj. 1987, km 23000, pr.

’ 21750,-, tel. 04490-19733.
CHEVROLET Citation '80
aut. Ipg, km. 96.000 APK
gek, ’3750,-, 045-215928.
Te k. excl. MERCEDES
Sport cabriolet 350 SL,
sportvelgen, brede banden+ winterkap. Renierstr. 6
Kaalheide (Dentgenbach)
Kerkrade-West.
Te k. GOLF Sprinter bj.
mei '78, apk tot 10-'B9.
Vr.pr. ’ 1950,-. 045-415460.
OPEL Kadett 1.3GL aut. t.
'86; Opel Kadett 1.3 Gl,
5-drs. '87- Peugeot 205 XRD
'86; BMW 316 div. extra's,
nov. '84; VW Polo CL '85k;
Mitsubishi Colt '86; Por-
sche Targa 3.0 Carrera. Ed
Lemmans Automobielen,
Koningsweg 37, Kerkrade.
045-455432.
Te k. in nw.st. VOLVO 264
GLE aut. bj. '80, le eig. Tel.
045-413662.
Tek. GOLF 1600 GLS auto-
maat, compl. Kamei uit-
geb., div. ace. + Apk, kl.
met.grijs, aparte auto, bj.
'81. Pr. ’7000,-. Tulpenstr.
21 Kerkrade-W.
Te k. VERKOOP-AAN-
HANGWAGEN 2x4 mtr.,
geh. ingericht voor shoar-
ma, dubbel-asser, bj. '83,
geïsoleerd. Tel. na 20.00 uur
04490-19534.
Te k. RENAULT 18 aut,
sept. '80. Tel. 0460367.
Te k. HONDA Accord se-
dan bj. 11*81.Vr.pr. ’ 3500,--.Tel. 045-461729.
FIAT Regata '85 stat.car.
bwj. '86 v. le eig. i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 14950,-. 045-425977.
Te k. Opel KADETT hatch-
back 3 drs. bj. 2-l-'B6, mr.
mog. Kadett v.a. '80,
i.st.v.nw., km.st. 37.000, tel.
255145 'Lambertusstr. 16,
Brunssum.
T.k. wegens overcompl-
SUBARUMini Jumbo, 1 jr.
oud + stereo-install. ’ 5500,-
Inl. alleen zond. 04455-1321.
BMW 528 APK gek., auto-
matic, yj.st.. koopje. Vr.pr.
’950,-. Tel. 04406-14828.

T.k. SUZUKI SJ 413 QJX
cabrio, bjr. 5-'B7, i.z.g.st.,
voorz. v. alle ace, brede
band. + velgen, radio,
trekh., bullbar enz., 21.500
km. Nw.pr. ’25.000,- nu i

’ 18.500,-. 04406-13711.
T.k. VOLVO 340 GL diesel,
S' 'r. '85, kl. wit, m. schuifd.

rote Straat 11, Berg en
Terblijt.
HONDA Prelude '81. zeer
goedonderh. Vr.pr. ’ 8500,-.
Tel. 045-442429.
Te k. HondaACCORD bwj.
'79, APK tot 9-89, 3-drs.
Middelste Wehr 46,
H'broek.
BMW 316 (1800 cc) bwj. '83,
nw. mod., wit, zeer mooi,
sportvelgen en originele +
banden, 100% in orde. Ken-
nedystr. 33, Hoensbroek.
Te k. VOLVO 340 DL kl.
rood bwj. dcc. '87. Pr.

’ 18.500,-; Tel. 045-320338.
Te k. ALFA SPIDER '84,
geen koopje. Tel. 04490-
-46284.
Te k. OPEL Kadett, '79,
APK tot '89, i.z.g.st. Tel.,
04490-41668 na 17.00 uur.
Te k. OPEL Ascona, zwart,
i.z.g.st, '83, ’8500,-. Tel.
04493-1853.
TOYOTA Celica, '81,4500,-; Citroen GSA Pallas,
'81, 1750,-; Mercedes 280,
'77, 4250,-: Renault 18com-
bi, '80, 2500.-; Mazda 323
aut., '79, 1750,-; Opel Com-modore, '80, 4500,-; Volvo
340 aut., '79, 3500,-. Oirsbe-
kerweg 27, Oirsbeek, 04492-
-3582.
Te k. weg.omstandigh.BMW 735 I automaat juli
1982 met alle extra's in st.
v.nw. 120.000 km, vr.pr.

’ 11.950,- te bez. zaterd. 10-4
uur en maand. 10 tot 6 uur,
Kissel 46A, Heerlen.
Te k. 2x PORSCHE 924,
open dak, rood of antraciet
pr. ’ 14.900,-, 045-227733.

MITSUBISHI Lancer 1400
GL, bjr. bijna '82, 4-drs.,APK tot '90. Auto verkeert
echt in nw.st. ’4850,-.
04406-14080.
Te k. JAGUAR 4.2 EL, m.
'79, autom., auto is voorzien
van aircond., electr. ramen
en antenne, stereo-install.,
leren interieur, noten dash-
board, etc. Inl. tel. 045-
-220902.
Te k. Opel ASCONA. bi. '81,
met APK '89, vr.pr. ’ 3250,-:
Datsun 120 V autom., APK
'89, vr.pr. ’600,-. Beatrix-
plein 24, Hulsberg, tel.
04405-3691.
Te k. Opel MANTA, excl.
uitgebouwd, bj. '78, alleen
spuitwerk, vraagprijs’5750,-. Tel. 045-21995 T
Van le eig. FORD Escort
1.1 Laser, o versn., met on-derh.boekje, bj. dcc. '83,
goedkoop. Tel. 04490-15431.
BMW 318-1 tpe '84, ver-
laagd, sportvelgen enz.
Laagstr. 34, Hoensbroek-
Steenberg.

Te k. Opel ASCONA 1.9 N
bj. '79, 2 drs. blauw, spoilers
’2650,- i.z.g.st. 045-253788.
Te k. GOLF diesel bj. '81,
kl. met. grijs, sportvelg. v.
en a. spoiler, trekh., Küng-
bemden 33, Brunssum.
Tek. zeer mooieBMW 3181
'81 APK mr. mog. Spoor-
straat 29, Treebeek-Brs.,
vrijd. na 16 uur, zat. hele
dag.
Te k. MERCEDES 200 D bj.
'83 kl. donkerblauw, in g.st.
te bevr. Markt 5, Treebeek-
Brs.
Te k. Opel KADETT bj. '831.3 N, luxe uitv. zeer mooi,
045-315058.
Te k. Opel KADETT hatch-
back 13 S bj. '80 in pr.st. m.
APK tot 11-'B9, pr. ’3950,-
Rdr. Hoenstr. 181, Hoens-broek.

;==^===-aS==^____=__S i
____== =
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LOVEN KERKRADE
O.L. Vrouwerstraat 89 "^9" IKerkrade. 045-453030 ~-* B

Fiat
Klankstad

biedt aan tegen
aantrekkelijke prijzen:

Panda 34-45 ...'Bl t/m'B7
Uno 45 -.55 '83 t/m'BB
Uno Diesel '84,87
Ritrr>o '84t/m'B6
Ritmo 70 S, 5-drs '86
Ritmo 70 CL, 5-drs., aut. ...

'85
127Super 900 82
1271050 '86
Regata 85SlOO S '84
Mini 1000 E '85
Mitsubishi Gal. Turbo ...'B3Nissan Cherry 1.3 GL ... 86
Renault 4 - 9 TL '81 t/m '85
Opel Corsa TR 84
Jetta '83
Toyota CorollaAut '80
Volvo 345DLS '82
Diverse goedkope inruilers
in voorraad. Bovag-garan-
tie. Kaalheidersteenweg
185, Kerkrade. Tel. 045-
-413916.
fê k. Opel KADETT 4deurs type '78 APK 8-'B9,
tel. 045-224760.

Te k. FIAT Panda 45 bj. '81
i.pr.st. met APK tot 7-'B9
’2450,-, Rdr. Hoenstr. 181,
Hoensbroek.
Te k. zeer mooie BMW 315
bj. '83 km.st. 68.500, pr.
’8750,-, 04492-1304.
Te k. Toyota COROLLA
met APK in goede staat,
100% in orde, vr.pr. ’ 750,-,
tel. 045-224760.
Te k. Honda CIVIC 4 deurs,
bj. '79 1200 APK t/m sept.
'89. lets aparts, vr.pr.

’ 1150,- Vinkenstraat 77,
Heerlen-Heksenberg.
Te k. Opel KADETT sta-
tioncar 12 S op Ipg 5-deurs,
bi. '84 ’8750,- tel. 045-
-725984.
Tek. Opel KADETT hatch-
back 12 S in nieuwstaat bj.
'83 ’7750,- tel. 045-725703.
Te k. Opel ASCONA bj. '78
i.z.g.st. APK gek., vr.pr.

’ 1850,-, 045-224760.
TRe k. FIAT Ritmo 3-drs.
bj. '84. Auto is nw. le lak
met apk ’5750,-. Inl. 043--25446£
Te k. R5TL bwj. '86, km.st.
44.000. Vr.pr. ’ 10.000 -.
Nieuwenhagerstr. 63
U.o.Worms. 045-314718.
Te k. AUDI 100 GL 5E
bouwj. '80, apk tot 3-'B9.
Vr.pr. 3300,-. 04454-2092.

CITROEN CX 250 U '
break bj. '80 APK gffl
techn. 100% i.o. 045-320g^
Te k. Ford FIESTA ty
Bravo km.st. 59.000 bj- '<’ 7650,-, Eygelshoverweê
K Landgraaf ÜbachWorms.
Ford FIESTA 1.1 L bk/
APK t/m juni '89 f»®'
045-720951.
Tek. VW GOLF GTI bj-2
zeer mooi te bevr. *x
Schaepmanstraat 21,La"
graaf, tel. 045-316419. _^j
Ford FIESTA 1.1. L bj-J
spec. uitv. i.z.g.st. Hoofoft}
36, Amstenrade, 044»'
2601.
Tek. VW POLO bj. '78 Aftgek., i.z.g.st. tel. 045-228jj£
Datsun NISSAN C\?§
1300 GLbj.'B4 i.z.g.st. d££ste uitv. Hoofdstr. 36, &
stenrade, 04492-2601.
Toyota CELICA bj. 1
A.P.K. i.g.st., Hoofdstr; "Amstenrade, 04492-260 V
Tek. VW GOLF bi. '76 A$
29-4-'B9 vr.pr. ’900,-, v
045-218837.
Te k. VW PASSAT bj-l
APK tot apr. '89 carr. r&lyk, nw. uitlaat en nw-
den, vr.pr. ’ 1250,-, te &"
045-453404. _^
Te k. CITROEN %.Eendje bwj. '79 m. APK-P
’850,-; Tel. 04451-2375^
Tek. onder garantie en sftvice: Ford Escort 1600 ÏÏ
cabriolet '84; Kadett %div. extra's, '86; Opel K
dett 1.6 D LS. '85; Opel j$
dett, 1.3 S '80; OpelKaffi
1.6 Diesei, '84: VW %13Q0, '84- Mitsubishi SaP?t

ro. '79; Mitsubishi GaM,'81- Citroen Visa, '86; M>&.bishi Sapporo, 78' Fiat %
mo, '82; Datsun CherrV'.ftOpel Ascona 4-drs. 16 5 %
Ford Mustang '80; TqK
CoroUa 12 V DX '86; P»
geot 204 Stationwagon. 'éapk 6-'B9. Inruil^financ. I?<
Autohandel P. FRANKfJ,Ganzeweide 59, HeefTel. 045-216475 of 72771j>;
Tek. Ford ESCORT KBï
RS turbo, '87, iets apas
Porsche 911 Cabriolet, I'S.
iets aparts; Mercedes &
SL. rood, veel extra's; NJvcedes 190 E 2.3 16-kleplS'
1985, 30.000 km gel.; &%
316, 1984, met gas, sP$wielen, enz., nw. tVK
BMW 6 cyl., sportwie'S.
enz., 1980; Ford Escort IJÏLaser 4-drs., 1985, rfnOpel Kadett Caravan 1* 1
1986; Opel Kadett 16, f1984, AN; Toyota Celica'tI, 1986, airco., tempom*inw. type; Mitsubishi Par.pick-up, 1985. Inruil eü J)
nancienng mogelijk- #mnd. of 10.000km-garais
Europaweg-Zuid
LandgraafTtel. 045-3244g°/
Opel KADETT R_ l-jjj
i-g.st., APK, ’750,-. fel °*316466. ___^
VOLVO 340 GL, m. '82, ,
eig., kl. blauw, 65.000 &als nieuw, ’ 5750,-. Tel- "
420650. _—J
Te k. LADA 1200 S, bj- 3
met gas, APK-gek., #8’115.;-. Tel. TJ4S-4151IF
tussen 10 en 17 uur. J»
Te k. mooie VOLVO 66 8
aut., van le eig., bj „ J45.000 km, APK .-7-W’875,-. Tel. 045-22296 1-2
Tek. Ford ESCORT, bj'?
div. extra's, radiobooS^alu. velgen. Garage Sm^j
Nieuwstraat 20, Nieu^"hagen.
Te k. FIAT 127 Spe£J
APK '89, bj. 1976. Tel. w
310245, na 18.00 uur.
BMW 316, 6-'BO, witj
prachtstaat, spoi'fi
schuifdak, sportvelgen,^,extra's, le lak, vr.pr. f W. Tel. 045-322804 - 31157j_,
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exposities

HEERLEN
«oyal: Die Hard, dag. 15 18.15en 21 uur.
i_

_
Com'ng to America, dag. 15.30o en 20.30 uur. Bambi, za zo wo 14 uur.miaxim: Red Heat, dag. 15.30 18.30 en

io'T= uur- HS: Masquerade, dag. 14.15
P -i ~" 2U5 uur> za zo ook 1615 uur-«■vu Dead 2, dag. 14.30 19.30 en 21.30«ur, za zo ook 16.30uur. Good morning
Vietnam, dag. 14 18.30 en 21 uur, za zo
£>k 16 uur. The unbearable lightness of°eing, dag. 20.30 uur. Action Jackson,
p' 4en 18.30 uur, za zo ook 16 uur."g Business, dag. 18.45en 20.45 uur, za
° ook 16 uur, do vrij ma di ook 14 uur.

r„ingDe book- ** zo w<> 14 ""«"" De Spie-
se': Bird Now, vrij t/m ma 21 uur.
SCHAESBERG
«utokino: Salsa, do t/m za 20 uur. Ac-uon Jackson, vrij t/m zo 22.15 uur.
MAASTRICHT
"»«U»i: Coming to America, dag. 14.30en'"..JU uur, za zo ook 18 uur. Bambi, za zo
«_ ï,° 1430 uur Die Hard- da6- 14-30 20
"> -fl-15 uur, za zo ook 18.15 uur. Red
I» ?« dag- 1430 en 21 uur- za zo ook»0..0 uur. Cinema-Palace: Big Busi-ness, dag. 19 en 21.30 uur,za zo ook 16.30"ur, zo ook 14 uur. Good morning Viet-nam, dag. 19 en 21.30 uur,za zo ook 16.30li^'.uZ0 ook 14 uur- De ondraaglijke
.„.ntheid van het bestaan, dag. 20.15
Ir»__zo ook 16-30 uw- Junglebook, za«uo uur zo 14 30 uu

_
Palace 2. Porno.programma, dag. doorl. v.a. 13.30 uur, za

da»V't<_l4 uur Ciné-K: Babette's Feast,
Inl.-.45 uur- Maurice, dag. 21.45 uur.Blue Velvet, dag. 20 uur. Po-
of i juatsi'do ümzo 21 uur-A gathering
'oid men dag 22uur Umberto D ma

R,i„ Wo„21 "ur. Kinderfilmhuis Zoem:B"nco Chico, zo 14uur.

" JanLennaerts in deRodahal waar enkele uren later in een niet al te volle zaal het bene-
fietconcert zou worden gegeven. Foto: 3-POOT/DRIESLINSSEN

Schandaal

Zaterdag 5 november 1988 " 17
oostelijke mijnstreek

Pas 65
in gesprekbioscopen Jan Lennaerts (74), eenmalig organisator-uit-roeping

Benefietconcert in
'harteloos' Kerkrade

Graag wil ik reageren op het artikel
in de krant van afgelopen zaterdag,
betreffende de nieuwe pas 65 in
Brunssum. De ludiekewijze waarop
u aandacht besteedt aan de tot-
standkoming van de brochure,
wordt door de samenstellers ervan
zeer gewaardeerd. Ik betreur het
echter dat u slecht geïnformeerd
bent over de pas 65 en de brochure
die op 9 november aan de Bruns-
sumse bevolking zal worden gepre-
senteerd. De pas 65 bestaat al jaren,
is verkrijgbaar by de gemeente en
kost 7.50 gulden. Op 9 november, in
de Brikke Oave, kan men de pas
echter voor de prys van 5,50 gulden
verkrijgen. De brochure is nieuw en
bevat een opsomming van de moge-
lijkheden die de pas biedt. De bro-
chure is vanaf 9 november gratis
verkrijgbaar bij de gemeenten, het
VW-kantoor en de stichting Oude-
renwelzyn in Brunssum. Tenslotte
wil ik U erop wijzen dat de periode
dat mensen vanaf een zekere leef-
tijd als 'oudjes' betitteld werden,
voorbij is.

G. Elie Brunssum.

de Hailstichting. Wat daarna ge
beurt valt te plaatsen in de cate
gorie 'van-het-een-komt-het-an
der.

'Flop'

„Ik had er alle vertrouwen in dat
Kerkrade met man en macht
achter deze actie ging staan.
Maar op vrijdagavond hebben
mensen blijkbaar andere afspra-
ken. Verjaardagen bijvoorbeeld.
Dat wist ik niet", legt hij uit. „Ik
ben niet teleurgesteld in wat ik
zelf heb proberen te bereiken.
Wèl in Kerkrade dat niet in zon
groten getale is komen opdra-
ven." Hij maakt kenbaar het ge-
sprek te willen beëindigen. Hy
moet nog naar het centrum van
Kerkrade. Schooien, zoals hy dat
zelf zegt. Op zoek naar een bloe-
mist die bereid is die twee bos-
sen bloemen gratis ter beschik-
king te stellen...

„Waarom dan niet een even knal-
lend spectakel met een hoge op-
brengst in de Rodahal. Ik begon
te organiseren. Muziekgezel-
schappen benaderd, zelf een
boekje in elkaar gestoken, Heet-
man en Dobbe bereid gevonden
te presenteren, de Rodahal ge-
huurd. Alles met in het achter-
hoofd de gedachte dat ik hier zo-
veel mensen van muziekgezel-
schappen by elkaar zou krijgen
die allemaal zeker vijftien fami-
lieleden ertoe konden bewegen
deze avond voor de prys van 15
gulden te bezoeken. Ik heb me
daar op blindgestaard."

„Nee", met alweer diezelfde
giimlach „'t Wordt een flop,
kreeg ik als antwoord. Dat kan
niet, dacht ik. Een tijd geleden
hield het Kankerfonds namelijk
in de Heerlense stadsschouw-
burg een soortgelijke avond die
maar liefst 12.500 gulden op
bracht."

En riepen ze daar: prachtig dat u
dat organiseert?

Hij draaide inmiddels zodanig
warm voor de Nederlandse Hart-
stichting dat hij in maart dit jaar
op een idee kwam: een benefiet-
concert organiseren waarbij de
opbrengst ten goede zou komen
aan een aardig deelproject. „Reu-
ze enthousiast belde ik de Hart-
stichting in Den Haag."

de heer Lennaerts mogen ma-
ken. „Jaja natuurlijk" en hy
schrijdt weer voort, op weg naar
de telefoon om zijn vrouw te bel-
len. En dan maakt hijzich zorgen
over nog twee boeketten bloe-
men. Die moet hij zelf nog weten
te bemachtigen voor twee gas-
ten. „Gratis, schooien heet
zoiets!" Nadat hij eerst de zaal
met een' overschot aan stoelen
heeft bekeken, besluit hy de ge-

Niet te geloven, dat de raad van
Nuth in minder dan vijfminuten be-
slist dat er vijftien woningen in
Nuinhof geslooptworden. Alleen de
fractie Lenoir wilde eerst weten of
er overleg heeft plaatsgevonden
met de bewoners. Volgens de voor-
zitter wel, maar dat is beslist niet
waar.
Met de contactman woningverbete-
ring ben ik bij alle gezinnen in huis
geweest. 95% van de bewoners wil
in hun woning blijven, mits er iets
gedaan wordt aan de geluidsover-
last van de autosnelweg en 'de oprit
dievlak voor en achter de woningen
ligt. De meeste woningen zien er
goed uit. De gemeente gaat ze nu
slopen. Want de bewoners waren al
maandenlang gesloopt door twy-
fels.
Waarom sloop? Omdat het achter-;
stallig onderhoud te groot gewor-
den is. De autoweg wordt uitge-
breid tot drie rijbanen en de oprit;
wordt gereconstrueerd. Allemaal!
smoesjes. Waarom plaatst men danl
de geluidswal als die derde baan er.
komt... De bewoners krijgen straks
al extra last van de nieuwe Oost-!
westbaan in Beek en van de Noord-
zuidbaan (autoweg).
Is het bovendien niet mensonwaar-
dig dat bewoners uit dekrant moe-
ten lezen dat hun huis gesloopt
wordt. Mensen doen huilend hun
beklag bij de bewonerscommissie,
die zelf niet meer wist dan wat ge-
ruchten. Dat zelfde geldt voor de
huurderscommissie. Blijkt hier niet
uit dat de gemeente Nuht zich]
eigenlijk weinig gelegen laat aan de;
wijk Nuinhof.

benefiet-avond in deKerkraadse
Rodahal. De Heerlenaar is een
doorsnee burger. Vijftig jaarlang
heeft hij in de levensmiddelen-
groothandel gezeten. „Inmiddels
ben ik al heel wat jaren gepensio-
neerd. Ik tennis regelmatig. In de
winter wat minder, want dat
wordt te duur." Vijfjaar geleden
kwam hij via de dekenale raad
van de kerk aan de Laander-
straat in Heerlen in contact met

Jan Lennaerts, gisteren enkele
uren voordat in de Kerkraadse
Rodahal een benefiet-concert
zou beginnen. De opbrengst
wordt besteed aan activiteiten op
scholen in de Oostelyke Mijn-
streek en wel aan lessen en les-
materiaal die hart- en vaatziek-
ten uiteindelijk kunnen voorko-
men. De Koninklijke Philharmo-
nie uit Bocholtz, Harmonie Sint
Aemiliaan uit Bleijerheide, het
Kerkraads Symphonie Orkest,
Cantus ex Corde, Serenata Tro-
pical uit Maastricht en de Joego-
slavische Volksdansgroep Nizo-
zemska treden er 's avonds (gis-
tervaond -red) op. De presentatie
is in handen van Jacques - the
voice - Heetman en Willy- Dreft - Dobbe.
De Heerlenaar die reeds midden
dit jaar deeerste ideeën voor een
Nacht van hetHart-avond op pa-
pier zette, is een driekwartier te
laat in de Rodahal gearriveerd.
Het is dan byna half vier. Met
enige egards wordt hij ontvan-
gen door de promotor van deNe-
derlandse Hartstichting voor
Zuid-Nederland, de heer De
Jong.Deze laatste installeertzyn
reclame-standje in de voor-foyer
van de Rodahal. Stapels folders
en kaartjes van de Hartstichting.
„Ik weet niet hoeveel ik er moet
uitstallen. Misschien zijn het er
te veel", luidt zyn understate-
ment.
Of we even, een paar uur voor de
Grote Avond, een babbeltje met

Wie is die meneer Lennaerts en
waarom organiseert juist hij een

plande zitplaatsen van de geno-
digden, onder wie de gouver-
neur, oud-deken Jochems, zes
burgemeesters en nog enkele an-
dere gasten op te heffen. „Ik ver-
wacht zo weinig mensen, dan is
het onzin om ze op loge te laten
plaatsnemen." De 'gereserveerd-
kaartjes' verhuizen naar de eer-
ste rij in de zaal.

College: geen heil in
schadeclaim woningen

'Procedure tegen Defensie heeft geen zin'

" De in vol ornaat en met koninklijk zilver onderscheiden
heer Lammeretz Foto: 3-POOT/FRANSRADE

ONDERBANKEN - Het
Onderbanks college van B
en W ziet geen heil in een
collectieve schadevergoe-
ding voor inwoners, van
wie de huizen in waarde ge-
daald zijn wegens hun si-
tuering onder de start- en
landingsroute van de
AWACS-vliegtuigen.

Van onze verslaggever

Koninklijk
zilver voor

J. Lammeretz Geslaagd
Aan de Katholieke Universiteit
van Nijmegen slaagde Jan Pric-
kartz uit Bocholtz voor zijn doc-
toraal examen psychologie.

Heerlen
" In het Open Huis, Gasthuisstraat19, wordt maandag vanaf 19.30 uur
een thema-avond gehouden over al-
cohol en drugs.De verslaving en de
verslaafde staan centraal. De inlei-
ding wordt verzorgd door veldwer-
ker Rik Schrijvers van het CAD.

treffen begint om 20.00 uur in zaal
Herpers aan de Kerkraadse markt;
twee deskundigen zijn op uitnodi-
ging van het platform aanwezig.

Terwinselen
"De kwekersvereniging SZOD
Terwinselen houdt vandaag van 19
tot 22 uur en morgen van 10 tot 18
uur een clubshow van raskonijnen
in het Gemeenschapshuis aan de
Schaesbergerstraat.

huizen

Vorige week suggereerde oud-wet-
houder Theunissen (fervent tegen-
stander van AWACS) een collectie-
ve schadevergoeding bij het minis-
terie van Defensie in te dienen, zo-
dat huisbezitters onder de aanvlieg-
route schadeloos gesteld worden
voor hun in waarde verminderde Gouden speldNuth

Merkelbeek
" In dezaal van het Oude Centrum
aan de Stationstraat wordt vandaag
van 10 tot 17 uur een verkdopten-
toonstelling van schilderyen gehou-
den.

Ontraden
Defensie reageerde daar vorige
week negatief op. Het Onderbankse
college doet dat nu ook. Volgens B
en W zyn er namelijk geen, of niet
voldoende, rechtsgronden aanwe-
zig waar het indienen van dergelijke
claims op gebaseerd kan worden.

De 80-jarige Wiel Franzen uit
Bocholtz ontving onlangs van de
Limburgse Schuttersfederatie
de gouden speld met kroontjes
voor zijn 60-jarig schutterslid-
maatschap. Eind januari 1989
wordt de heer Franzen in het
Belgische plaatsje Bree be-
noemd tot Officier in de Orde
van de Roden Leeuw van (Bel-
gisch) Limburg en de H. Sebas-
tianus.

" De Stichting Wykraad Op den
Toren houdt vandaag een avond-
speurtocht. Er zyn routes van 3, 6,
en 10 kilometer. Vanaf 17.15 uurkan
men inschrijven nabij het bejaar-
dentehuis. Inschryfgeld ’1,50.

" De verrichtingen van dansmarie-
kes, dansparen, garde- en show-
groepen zyn morgen vanaf 12 uur te
bewonderen in de Henkhof. Daar
wordt een internationaal danstoer-
nooi gehouden door de CV De Ze-
emplekkesj en de gymvereniging
Vlug en Lenig.

Vandaar dat het college op 16 no-
vember, tijdens de reguliere raads-
vergadering, de raad zal ontraden
om het voorstel van Theunissen te
steunen.

Vaesrade

Hij voelt zich gesteund door het rap»
port van de adviseur van de Raad
van State, die meent dat geluidhin-
der kan worden opgevangen doof
voorschriften in de vergunning;
„Door het plaatsen van de compres»
sor in de kelder treedt geen hindeï
op. Temeer daar luidruchtige werfc.
zaamheden zoals uitduiken van
auto's niet zullen plaats vinden,' al-
dus de adviseur in zijn rapport. ■

Autohandel
vecht tegen
weigering

vergunning
DEN HAAG/LANDGRAAF - De.gebroeders Dominikowski, hande-^
laren in tweede hands auto's in
Landgraaf vinden dat het gemeend
tebestuur ten onrechte een hinder-
wetvergunning voor het bedrijf ge*
weigerd heeft. Hun beroep tegen de
weigering werd gisteren behandeld,
door de Raad van State.
De gemeente Landgraaf vindt da%het bestemmingsplan Waubach*
Noord een garageaan deKantstraat
uitsluit. De gebroeders Dominfg
kowski zeggen dat hun bedrijf cc»
handel in tweedehands auto's is,
waar slechts accessoires op auto*
gemonteerd worden. „Een schroefvendraaier en een Engelse sleute^
kunnen geen hinder veroorzaken,»
aldus de advocaat van het autobe-
drijf.

Onderbanken

De heer J.J.Lammere tz uit Heer-
len heeft gisteren uit handenvan
burgemeester Van Zeil de zilve-
ren eremedaille verbonden aan
de orde van Oranje Nassau ge-
kregen.

Per Persoon
JozefLammeretz (58) is gehuwd
en werkzaam als storingsmon-
teur van het Nutsbedryf Heerlen
N.V. Zijn grote hobby is de
stadsschutterij St. Sebastianus
waar hy in 1948 toetrad als lid-
soldaat. Hier doorliep hij een
aantal rangen om tenslotte in
1986 uitgeroepen te worden tot
koning. Daarnaast bekleedde hy
bij de schutterij ook een aantal
bestuursfuncties, hetgeen in

Hij is dan ook van mening dat hef
gemeentebestuur de hinderwetver*
gunning ten onrechte geweigerd
heeft.

De Algemene Ledenvergadering
van de WD, afdeling Heerlen,
heeft besloten de heer B. Grave
als kandidaat aan te wijzen voor
de verkiezingen van het Euro-
pees Parlement in 1989. De heer
Grave is momenteel raadslid
voor de WD in Heerlen.

Kandidaat

HEERLEN
Cmf"e S'gne, Akerstraat 82a. Werk van
27/ n -_de Bontridder. Van 6/11 t/m
Sni ?pen wo Vm zo 14-17 uur. De
do?»' Akerstraat 88. Werk van Paul«M^ T/m 3/11. Open do t/m ma.
RrT " °o"gerd 13. Aquarellen van Ch.u°on- Tm 18/11, open ma t/m vr 9-16
«"_; Volkssterrenwacht. Ogen bedro-
diT m 30/- °Pen di Vm zo 13-17uur,
Sen

n VA ook 19-3°-22 uur. Thermenmu-
lw ,' Conovallumstraat 9. Jan Stuyt en"eerlen. T/m 11/12, open di t/m vr 10-17
blin.Ü8 en zo 14-17 uur. Openbare bi-
rair eek e° Beroardinuscollege. Lite-
Pé u exPositic over leven en werk van
si_ _r!wmkels- T/m 10/1LF»«nhu's. Des
24/11 es anonvmes- Van 3m ■*/«»

KERKRADE
i""erie Hoogh Anstel, Sieraden vanruai van Schaik en Peter Kramer. T/m
'*»■ open za en zo 14-17 uur.

BRUNSSUM
\. an ?/,kke-oave, Lindeplein sa. Werkan Martin Linnartz. Van 11/11t/m 5/12,
14 ip

mat/m vr 14-17 uuren 19-21uur,zo'4-17 uur.

VOERENDAAL
Jjaterie De Leuf, Dalstraat 2. Werk van
■Wan"" Berkel en Joop Rooijers.

HOENSBROEK
uT,, Bank- Werk van Jo Beuts- T/m**il, open werkdagen 9-16 uur.

LANDGRAAF
14/fn ls- Grafiek «'t Krakow. Vanaf"iv, open tijdens kantooruren van 14-
-° uur. Galerie Artengroen, Herewegy- Werk van Hans Peeters. T/m 17/11,"Pen op werkdagen 9-18 uur, do tot 21uur, lste zondag v/d maand 14-17 uur.
NUTH
W_ el'er Jac Vinken, Stationsstraat 282.t; rk van Dick vanWijk en Antony van

T/m 19/11, open di t/m vr 9-18u"r, za 9-17 uur.

MAASTRICHT
siJ?^?fantenmuseum. Accademia, ba-.'scoUectie. T/m 20/11. Open dit/m vr 10--»:?'■» en zo 11-17 uur. Academisch
van f vis Maastricht. Schilderijen
DU v_}e Barneveld. T/m 25/11. Galeriebér« Werk van Hans Roe-
uur , Wu' ope" wo f«n zo 13-18
43 wa, ie Wanda Reiff. Rechtstraat
Wi'i«i?T van Ferran Garcia Sevilla en
13 ï» essen-T/m 22/12, open di t/m za-iö uur. Perroen galerie, Vrijthof 35.
13/ii Van -^fons van Leggelo. T/m
Sok,' °-

pen wo Vm v* 13-18uur. Galeriestrüu,w,rth en Van Noorden, Recht-
zat 64. Werk van Jos Caelen. T/m

Ul
"'open wo "m 14-18uur, do 14-20

Wpm, lerie WoWs' Hoogbrugstraat 69.Li„, Jf van Maarten Beks en Lo van der
Uur !_"■ T/m 6/n- °Pen wo en vr 14-18
j"r- do 18-20uur, za 10-17 uur en zo 13-
-stp_TUr Generaalshuis, Vrijthof. Kun-
Hp_+?ars kiezen kunst. T/m 6/11. VERIO,
lt"oenusstraat 39. Werk van twaalf
Li_nl naars uit Gelderland, Brabant en
Uur «ïrg- T/m 6/u. oPen do t/"1 zo 13"17
Exd a,erie Artifort, St. Annalaan 23.Erar°Slt'e n.a.v. vier bibliofiele mono-
denIfn overPeter Cox- Lo van der Un-
T/m ïg

en van Pro°-en en Kim Zwarts.
10.li 1-Keramiek uit de Euregio. Van"'U t/m 3/12. Open ma t/m vr 9-17.30
str= ïa 10"16 uur-Galerie Fah, Brussels-
-27/n 80- Werk van Alechinsky. T/m
HpÜ' open vr Vm zo 13-17 uur- ccv-g^roenusstraat 89. Foto's van stichting

'«us. T/m 17/12, open ma t/m za 10-17
Va„ ï?a Vm do ook 19"22 uur. Kamerr!" Koophandel, Het Bat 2. Werk van«ne van Keeken. T/m 10/12, open ma
mj v|" 8.30-16 uur. Janvan Eyckacade-
nril'Academieplein. Werk van JanSlot-°uber. T/m 20/11, open werkdag. 9-17Lii^if3 en zo 14-17 uur. Gouvernement,
tomburg-aan 10. WerkvanSjak Jacobus
16/fo en Jacques Timp. Van 7/11 t/m

Fel- open werkdag. 9-17 uur. Galerie
0

',x' Wijcker Brugstraat 16. Werk van
Jan Cécile Buck, Nicole Hardy, Elsjassen en Hans Maessen. T/m 26/11.gymuucanerkerk. Werk van Guy
Ju*' Gerard Caris, Robert Garcet en"rgen Kunz. Van 5/11 t/m 27/11, open di
telt k

10"17 uur- zo 1117 uur- Universi-
Werir heek' Bonnefantenstraat 2.
Pio. Van Hermenegildo Sabat en Mario'snatti Monti. Van 4/11 t/m 2/12, open

9-21 uur, za 9-13 uur.

Regioredactie
°ostelijk Zuid-Limburg

Kantoor Heerlen: 739911
[Jans Toonen
£nef regioredactie)
* 425335

Dragstra
jstadsredacteur Heerlen)

* 710317
gehard Willems
«04406-15890
|">He Hollman« 422345
Kantoor Kerkrade: 455506

van den Camp* 351514J-aurens Schellen°4490-23936

" De PDV De Hoop houdt morgen
de jaarlijkse algemene postduiven-
tentoonstelling in zaal Griezegrub-
be. Er wordt gekeurd in zes klassen.
Inzetten kan tussen 10 en 12 uur. " De commissie sociale zaken en

welzyn houdt maandag om 19 uur
een vergadering in de pottenkamer
van het gemeenschapshuis.

Ook het voorstel van deraadsleden
Meijer (Kleine Onderbanken) en
Wojtkowiak en Evers (PvdA), om
Defensie in 'gebreke te stellen' voor
het niet nakomen van afspraken in
het AWACS-akkoord, wordt door
het college afgewezen. Dat geldt
ook voor het plan om enkele raads-
ledenaan te wijzen, die deel moeten
nemen aan het overleg met Defen-
sie. Het college is van mening dat
het akkoord nog niet geschonden is
en dat men zelf met Defensie over
de volledige naleving van het con-
venant kan praten.

Afspraak

" Onder leiding van Peter Kokkel-
mans wordt morgen om 11.30 uur in
de St. Martinuskerk te Spekholzer-
heide de Misa Criola uitgevoerd
door het Limburgs Vocaal Ensem-
ble met begeleidingsgroep.

" De kunstenaar Hein Cox uit Ge-
leen exposeert tot eind december
zijn olieverf-landschappen en por-
tretten in het Gezondheidscentrum.
Openingstijden gedurendekantoor-
uren. Op zaterdag kan men er te-
recht van 10-12 uur.

Treebeek
" Het Bureau Sociale Begeleding
houdt maandag van 14 tot 16 uur
spreekuur voor ex-mijnwerkers in
het Centrum voor Maatschappelijk
Werk aan deKloosterraderstraat 20.
Het Bureau is van maandag tot en
met donderdag van 9.30 tot 12*uur
telefonisch bereikbaar via S 045-
-713511 of 713569.

'Oplossing ligt in Oostelijke Mijnstreek'
Familie Niessing mag

tot dinsdag blijven
Vliegbewegingen
Wel kan het college zich vinden in
het voorstel om met Defensie te pra-
ten over deafspraken rond de vlieg-
bewegingen en de controle daarop.

Van onze verslaggever
OIRSBEEK - De Heerlense woon-
wagenfamilie Niessing, momenteel
op zwerftocht door Zuid-Limburg,
kan zeker tot volgende week dins-
dag in Oirsbeek blijven. Dan pas na-
melijk behandelen GS het verzoek
van de gemeente Schinnen om de
Niessings uit Oirsbeek te mogen
verwijderen.

Nadat de familie woensdagmorgen
was neergestreken op de Markt in
Oirsbeek verkaste zij later die dag
naar het nieuwe woonwagencen-
trum aan de Verlengde Lindelaan,
enkele honderden meters verderop.

Als de woonwagens op de Markt
waren blijven staan, dan had de ge-
meente gebruik kunnen makenvan
een eerdere door Gedeputeerde Sta-
ten afgegeven vergunning om de
Niessings te verwijderen.Nu zy hun
heil echter even verderop hebben
gezocht moet de gemeente Schin-
nen de hele ambtelijke weg op-
nieuw bewandelen.

Liquidatie
„We nemen aan dat GS ons verzoek
pas volgende week dinsdag behan-
delen, dus zolang mag de woonwa-

" De christelijke harmonie De Ba-
zuin gaat vandaag op concours in
Harderwyk. Het korps is aangeslo-

" Komende maandag houdt het
Vrouwenplatvorm Kerkrade een
thema-avond over euthanasie. Het

ten bij de Gelderse Bond van de
NFCM. De Bazuin, onder leiding
van dirigentLeon Simons, komt uit
in de afdeling Uitmuntendheid.

Niet alleen is het college bereid om
voor dit overlegaan te dringen; ook
is toegezegd de zogenaamde 'flyca-
ther-gegevens' zo snel mogelijk aan
de raad voor te leggen. Met deze ge-
gevens kan nagegaan worden of de
AWACS-toestellen al dan niet zijn
afgeweken van hun vastgestelde
vliegschema's.

"genfamilie in Oirsbeek blyven*
meldde gisteren de woordvoerder
van de gemeente Schinnen. Hét
woonwagencentrum aan de Ve»
lengde Lindelaan is nog niet hele}
maal gereed. De laatste oplevering
moet nog plaatsvinden.

Het centrum telt zes standplaatsen
waarvan er al twee zyn toegewezes|
aan gezinnen die nu nog op het re»
gionale kamp in Sittard staan. „Het
is dus voor de Niessings onmogeujS
om te blyven", aldus de zegsmaSj
„In deze kwestie moet trouwens ca
oplossing gezocht worden in di
Oostelijke Mijnstreek. Schinnen en
andere gemeenten moeten door cÊ
aanleg van subkampjes de menseS
opvangen die na de liquidatie val
het grotecentrum in Sittard op zoef
zijn naar standplaatsen. Wy moeteo
alle zeilenbijzetten om in onze regie
tot een redelyke verdeling te ka»
men. Dan moeten gemeenten in di
Oostelijke Mijnstreek maar voor de
familie Niessing zorgen".

door jos van den camp

OOSTELIJKE MIJNSTREEK REDACTIE:739282

JOORNAAL
H. Evers, bewoner Nuinhof Nuth

1987 bekroond werd met het
voorzitterschap.

Kerkrade Schinveld

(vervolg van pagina 11)
KERKRADE - „Het is de eerste
en laatste keer geweest dat ik zo
iets organiseer." De glimlach die
aansluitend op zijn gezicht ver-
schijnt is écht. JanLennaerts, 75
jaar oud, Heerlenaar en eenmalig
organistor-uit-roeping is niet
boos, niet zenuwachtig, niet bly.
„Of ik me nu druk maak of niet,
daardoor zal er vanavond geen
mens méér de zaal betreden. Ik
mag tevreden zijn als de zaal half
vol zit", redeneert 'de man met
hart', dieop datmoment nog niet
precies weet hoeveel Kerkrade-
naren hem in de steek zullen la-
ten.

Limburgs dagblad



geschreven. Maar als weKörver op
een zijspoor hadden willen zetten
dan was dat uiteraard nu gebeurd.
Toch komtKörver terug en dat is de
wens van Körver, van mij en ook
van de spelers".

Uit het spel tegen Veendam, hoe
dramatisch de afloop ook was, heeft
Ron Weyzen toch een beetje moed
geput voor de tóekomst. „We speel-
den goed, maar maakten de kansen
niet af. We gaan langzaam de goede
richting op. Ik ben ervan overtuigd

„Alles wijst er dus op, dat we even
over RKC heen lopen", aldus Hans
van Doorneveld. De Fortuna-coach
waarschuwt echter voor al te groot
optimisme vooraf. „Dit zijn juist de
wedstrijden waar jeverduveld goed
moet oppassen om niet met een on-
aangename verrassing te worden
geconfronteerd. Zaak zal het zijn
dat de ploeg discipline en concen-
tratie opbrengt. Er zal ook nu vol-
doendescherpte in de duels moeten
zijn. Want RKC zal er alles aan gele-
gen zijn revanche te nemen op de
grote nederlagen die zij leden tegen
FC Twente en Roda JC".

Van onze sportredactie

MAASTRICHT - Het is rustig in De Geusselt, die er gisteren stil
en verlaten bij lag. De spelers genoten van een vrije dag en ont-
moeten mekaar vandaag voor een laatste training. Ajax is op dit
moment het toverwoord, maar niemand durft eigenlijk hardop
aan die uitwedstrijd van morgen te denken. „We maken in princi-
pe weinigkans", weet ook interim-trainer Ron Weyzen in zijn ach-
terhoofd. „Misschien, met heel veel mazzel pakken we een
puntje".
Ron Weyzen; praat- en pispaal tegen
wil en dank. Morgen zal hij voor de
zesde maal in zijn loopbaan verant-
woording moeten dragen voor het
wel en wee van de MW-verrichtin-
gen. „Het is en blijft elke keer een
grote klus. Of het nu Veendam of
Ajax is, dat maakt in feite weinig
uit". Tot nu toe heeft Weyzen het
steeds slecht getroffen. In het tijd-
perk 'Brom' kreeg hij als eerst-ver-
antwoordelijke nederlagen tegen
Den Bosch (4-3), Fortuna (3-2) en
Ajax (3-1) te verwerken. Later, toen
hij Frans Körver eens moest vervan-
gen,kreeg MW met 6-3klop bijDS.
Afgelopen weekend tegen uitgere-
kend mede-degradatiekandidaat
Veendam boerde MW opnieuw
matig: een 2-1-verliesbeurt.

„Ook tegen Ajax zit er weinig in.
Misschien dat we leuk spelen, zoals
we ook tegen Veendam deden. Maar
aan een puntje hoeven we eigenlijk
niet te denken. Ajax bepaalt in
eigen huis gewoon wat er gebeurt
en daar kun je nog zoveel tactische

plannen tegenaan gooien; resultaat
zal het nooit afwerpen".

Weyzen hunkert na twee voor hem
hectische weken, eigenlijk weer
naar zijn gewone dagelijkse bezig-
heden als technisch manager. „Nu
doe ik nog de coaching en de overi-
ge rompslomp. Het trainen kan ik
gelukkig overlaten aan de heren
Philippen en Elzen. Ik ben blij dat
Frans Körver eind volgende week
terugkeert. Dan weet iedereen weer
waar hij aan toe is. Zon wedstrijd
coachen tegen Veendam en tegen
Ajax is wel leuk, maar het is tevens
een noodzakelijk kwaad. Ik zie het
als een leuk intermezzo, meer niet.
Overigens wat heet leuk? Ik heb het
bijzonder druk gehad. Ik ben eigen-
lijkal blij dat het in de groep lekker
rustig is gebleven".

De speculaties en geruchten die de
afgelopen dagen rond MW en
Frans Körver in het bijzonder de
ronde deden, hebben Weyzen koud
gelaten. „Er werd zoveel gezegd enZaterdag 5 november 1988 " 18

dat wij niet degraderen. Zeker niet
als we nog een goede spelervinden
die binnen ons concept past", be-
sluit Ron Weyzen zijn vernaai.
MW treedt morgen in de Amster-
damse Meer met uitzondering van
Maas, in dezelfde opstelling aan als
tegen Veendam. De geblesseerde
Maas zal worden vervangen door
John de Jong.

Van Doorneveld
waarschuwt
voor groot
optimisme
Van onze sportredactie,

SITTARD - RKC lijkt op voorhand
een van de meest geschikte tegen-
standers voor Fortuna Sittard om
de sterke serie, zes punten uit de
laatste vier wedstrijden, te vervol-
gen. Met twee ruime nederlagen in
de bagage lijkt het zelfvertrouwen
van de Waalwijkers behoorlijk aan-
getast voor het vertrek naar de
Baandert. Dat in tegenstelling tot de
thuisclub, die daarenboven voor het
eerst dit seizoen over een voltallige
selectiekan beschikken.

Ernie Brandts: 'We
zijn niet kansloos'

Gouverneur
zwaait

Roda uit
BEEK - Roda JC zal volgende
week in het Russische Charkov
voor een stukje Limburg-promo-
tie zorgen. Vandaar ook dat de
club kan rekenen op de steun en
sympathie van gouverneur Kre-
mers. De Commissaris van de
Koningin in de provincie Lim-
burg zal maandagochtend der-
halve hoogstpersoonlijk het
Kerkraadse gezelschap uitzwaai-
en op het vliegveld Beek. Overi-
gens hebben de Sovjet-autoritei-
ten op het laatste moment geen
groen licht gegeven voor een
rechtstreekse vlucht Beek-Char-
kov. Het chartertoestel zal eerst
nog een tussenlanding moeten
maken in Kiev, 500 km ten wes-
ten van Charkov.

KERKRADE - Wie denkt dat
Ernie Brandts een bijna opge-
brande voetbalkaars is, heeft
het goed mis. De 32-jarige
voorstopper van Roda JC is
bezig aan een opmerkelijke
come-back. Een vervelende
periode met onder andere een
achillespees-blessure blijkt na
geslaagd operatief ingrijpen
verleden tijd. Reikhalzend
kijkt Brandts uit naar het tref-
fen tegen landskampioen
PSV. „Wij zijn zeker niet kans-
loos", meent hij.

Van onze medewerker
EDDY BUDE

Utrecht kan
PEC Zwolle
niet remmen

tribune maakten de Utrechtena-
ren, zonder Linford, Boogers
(beiden waren geschorst) en Ver-
schoor (blessure), zon matige in-
druk, dat de Domstedelingen
zich serieus zorgen moeten gaan
maken over de naaste toekomst.

ZWOLLE - Een gehandicapt FC
Utrecht heeft PEC Zwolle geen
strobreed in de weg kunnen leg-
gen om zijn vijfde zege (2-1) van
het seizoen te behalen. Met
bondscoach ThijsLibregts op de

Ernie Brandts ontmoet morgenmid-
dag opKaalheide de club waarvoor
hij negen jaar gespeeld heeft. Van
Breukelen, Gerets, Heintze, Lerby
en Koot, zon beetje de complete
achterhoedevan de Brabantse club,
zijn de enige overgebleven ex-colle-
ga's binnen PSV, dat morgen ver-
moedelijk niet beschikt over Van
Aerle, Kieft en Nielsen. Daartegen-
over blijven by Roda in ieder geval
Groenendijk, Blattler, Fraser en
Raymond Smeets buiten de basis.

Het duel begon overigens een
half uur later, omdat de Utrecht-
supporters over Deventer moes-
ten reizen, door een treinongeval
op het traject Zwolle-Amers-
foort. PEC, zonder de aanvallers
Van Ankeren en Van der Waart,
beiden geblesseerd, bleef moei-
teloos overeind.

" Ernie Brandts bekampt morgen alsRoda JC'erzijn vroegere club PSV. 'Objectief gezien moet
je al met één puntje blij zijn,' meent de 32-jarige voorstopper. Foto 3-POOT/DRIES linssen

Van Doorneveld zorgde gistermid-
dag dan ook voor een pittige onder-
linge partij en wees voordien de
spelers nog eens op het belang van
het resultaat vanavond. „Roda JC
speelt tegen PSV en Haarlem tegen
FC Twente. Dat zijn ploegen die op
de ranglijst in onze nabijheid ver-
toeven. Fortuna-winst zou kunnen
betekenen dat we de aansluiting
met de kopgroep realiseren".

Leo van Veen:
'Op goeie weg'
VENLO - VW-trainer Leo van
Veen handhaaft morgen tegen Den
Bosch de ploeg die afgelopen
woensdagbij Feyenoord verrassend
de halvewinst wegsnoepte. „Dat ge-
lijkspel betekende een mentale op-
kikker voor de jongens. Hopelijk
wordt de opgaande lijn morgen te-
gen Den Bosch voortgezet", aldus
de Van Veen, die opeens heel wat
optimistischer de toekomst in kijkt.
„We zijn er nog niet, laat dat duide-
lijkzijn maarwe zijn wel op de goeie
weg om de laatsteplaats te verlaten.
Door een positief resultaat kunnen
we aantonen dat Feyenoord geen
momentopname is geweest. Met
een puntje in de knip zal ik best te-
vreden zijn."

(ADVERTENTIE)

-s Exclusieve
STIJLMEUBFXSHOW

Kasteel Bom»<iV>W**->V< m_r_^._.

Z»t S-n van 10-22u.
Zond 6-ttw.nl3.3a- 20 u.

N Kerkstraat 43, Bom xf

PEC Zwolle - FC Utrecht 2-1 (2-0) 8.
Veldwijk 1-0, 43. Cooke 2-0, 71. Verrips
2-1. Scheidsrechter: Modderman, toe-
schouwers: 3500. Gele kaarten: De
Kruyff en Alflen (beiden FC Utrecht)

„Normaal gesproken kunnen we
bly zijn als we een niet al te grote ne-
derlaag lyden, maar toch zie ik wel
enige lichtpuntjes. Eigenlijk is het
jammer dat PSV deze week door
Haarlem geklopt werd. Nu zyn ze
door die nederlaag ongetwijfeld
goed wakker gerammeld".
Nooit eerder zegevierden de Kerk-
radenaren over PSV. Is nu het mo-
ment aangebroken dat deze traditie
doorbroken gaat worden?

vizier onmiddellijk negentig graden
naar het oosten gedraaid. „In ons
achterhoofd zijn we natuurlijk ook
al bezig met de return tegen Char-
kov. Neemt niet weg dat je prof ge-
noeg bent om tegen PSV er vol te-
genaan te knallen".

bal bij PSV. Roda JC was een trapje
lager. Contractueel heeft Brandts
nog een jaar te gaan by Roda maar
zelf denkt de middenvelder dat hij
nog minimaal twee of drie jaarmoet
kunnen meegaan. Bij Roda JC of el-
ders, dat maakt hem niets uit. Veel

wedstrijden spelen erf daardoor re-
latief weinig trainen is een kolfje
naar zijn hand. „Een slechte wed-
strijd kun jenu snellergoed maken.
Jehoeft niet een hele week te wach-
ten". .
Na het treffen tegen PSV wordt het

gen Longa de nederlaag van vorige
week te vergeten. Math Schaep-
kens: „Ook al is Longa een stugge
ploeg, we moeten de draad weer op-
pakken." Wilhelmina'oB-coach Pe-
ter Munnecom is niet echt tevreden.

Venray heel dicht
bij periodetitel „Qua spel gaat het niet naar wens,

qua punten gelukkig wel. Als TSC
de intentie heeft om lekker te spe-
len, kan het bij ons ook veel beter

„Die ploeg heeft erg goed materiaal.
Venray speelt thuis en zal het initia-
tief moeten nemen, maar er ont-
staan dan wel mogelijkheden voor
__.__._.»»ons.

ZURICH - De voetbalbond van
Chili heeft snel gereageerd op de
beslissing van de FIFA, het land
voorlopig uit te sluiten van alle
internationale contacten. Een
dag na de schorsing besloot de
Chileense bond alsnog aan zyn
financiële verplichtingen te vol-
doen. Chili moest, als gevolg van
een dubieuze transfer van de
voetballer Ivo Basay, 90.000 gul-
den betalen aan de Mexicaanse
club Atlas Guadalajara. De spe-
ler zelf werd vorig seizoen reeds
geschorst.

Chileense
voetbalbond
betaalt boete

Van de man van zes miljoen valt
Brandts totaal niet van zyn voet-
stuk. „Romario is ook maar een ge-
wone jongen. Hij heeft nog enige
aanpassingsproblemen. Het is te ho-
pen dat hy tegen ons nog steeds niet
in normale doen is".

„Objectief gezien moet je met één
puntje al heel bly zijn. Jeziet duide-
lijk dat Roda op de goede weg zit.
De ploeg blaaktvan zelfvertrouwen,
wat niet in de laatste plaats de ver-
dienste is van Reker. Alleen het
voetbal kan beter. We zijn nog te
wisselvallig. Te vaak momenten,
dat we byvoorbeeld tien minuten de
sterren van de hemel spelen, maar
daarna plotseling terugvallen",
meent Ernie Brandts, die misschien
wel PSV's nieuwste aanwinst de
Braziliaan Romario tegenover zich
ziet.

Overige hoofdklasseduels: DESK-
Halsteren, Geldrop-Vlïssingen en
TOP-Sittard.

Brandts speeldenegen jaartopvoet

HEERLEN - Voor hoofdklasse-
koploper Venray staat er dit week-
end erg veel op het spel. De kloof
met de rest van het gezelschap is
toch al behoorlijk en daardoor kan
de ploeg van Ruud Wouters al de
eerste periodetitel binnenhalen. Het
grote struikelblok is echter Wau-
bach, dat de afgelopen weken dui-
delijk blyk heeft gegeven van zijn
hoofdklasse-intenties.

Het duel in 2A tussen RKVVL en
Miranda is voor beide belangrijk.

(ADVERTENTIE)

Vanavond

R.K.C-
'*öfc* om 19.30 uur
■

Wouters: „Na morgen moeten we
voor deze periode nog éénwedstrijd
spelen, maar de KNVB is zo 'vrien-
delijk' geweest om dit duel tegen
TOP op 8 januari in te lassen, waar-
na weer een aantal voetballoze zon-
dagen volgt. Daarom moeten van
Waubach zien te winnen, want dan
zyn we zeker van de periodetitel en
niet meer afhankelijk van de grillen
van deKNVB. Dit lijkt een makke-
lijk duel, maar de resultaten van
Waubach tegen TOP en Geldrop
spreken voor zich, dus we zijn ge-
waarschuwd!" Wim Vrösch heeft
een hoge dunk van zijn opponent:

Met SVN gaat het nog steeds niet
goed. Wel aantrekkelijk voetbal,
maar ook de laatste plaats. Van pa-
niek wil Jan Vleugels met het oog
op het dueltegen EHC nog niets we-
ten. „Geen paniekvoetbal nu. Alleen
hoop ik, dat het aantal geblesseer-
den snel zal afnemen." Met EHC
daarentegen gaat het verrassend
goed. „Buiten verwachting," meent
John Vrijens, „maar ik begrijp niet,
wat er met SVN aan de hand is. Die
ploeg laat erg goed veldspel zien,
maar als we bovenin willen mee-
draaien, mogen we geen punt afge-
ven." Saillant detail is overigens,
dat Vleugels vorig seizoen voortij-
dig bij EHC is voortrokken. Hij:
„Niks geenrancune. Dit is gewoon
een wedstrijd zoals alle andere!"

De winnaar blijft immers in het
spoor van koploper Leonidas. In 2B
kan RFC misschien profiteren van
een eventuele (halve) misstap van
Blerick en MVC'I9, die getweeënop
kop gaan. In de derdeklasse B is het
traditiegetrouw ieder jaar spannend
en daaromwisselen dekoplopers el-
kaar ook erg snel af. Bekkerveld
contra RKBSV en Chèvremont te-
gen Groene Ster zijn de paringen in
de top-vijf van het klassement. In
4E maken Holturn of Stevensweert
onderling uit, wie aan de kop se-
rieus blijft meedoen en dat geldt
eigenlijk ook voor Swalmen en
HBSV in 4F.Limburgia tracht op eigen veld te

Weyzen: 'Blij met
terugkeer Körver

"Ron Weyzen: 'Ik ben
ervan overtuigd, dat
MVV niet degradeert'

Foto: WIDDERSHOVEN

Programma
betaald
voetbal

eredivisie
PEC Zwolle-Utrecht 2 -1

PSV 12 9 1 2 19 27-H
Twente 11 5 5 1 15 19- JRodaJC 11 5 5 1 15 19-12
Haarlem 11 6 2 3 14 19-1»
Volendam 10 6 1 3 13 19-12
Feyenoord 10 5 3 2 13 24-1;
Fortuna Sittard 11 5 3 3 13 17-H
Groningen 11 5 2 4 12 25-1'
Ajax 11 5 2 4 12 21-1'
PEC Zwolle 12 5 1 6 11 19-2»
Veendam 11 5 0 6 10 13-"
Den Bosch 11 4 2 5 10 14-21
Utrecht 12 4 2 6 10 14-1'
RKC 11 3 2 6 8 19-2fWillem II 11 2 4 5 8 15-»
Sparta 11 2 3 6 7 12-19
MW 11 1 3 7 5 12-26
VW 12 0 5 7 5 9-»
Vandaag 19.30uur:
Fortuna Sittard-RKC
Willem 11-Volendam
Morgen 14.30 uur:
Sparta-Groningen
Roda JC-PSV
Veendam-Feyenoord
Ajax-MW
BW Den Bosch-VW
Twente-Haarlem

eerste divisie
Vandaag 19.30 uur:
NAC-NEC
Cambuur-Emmen
Telstar-Heerenveen
Eindhoven-Heracles
Helmond Sport-RBC
Morgen 14.30uur:
DS '79-Wageningen
Excelsior-De Graafschap
Den Haag-AZ
Vitesse-SW
Vitesse 12 7 4 1 18 21- Jj
Excelsior 11 7 3 1 17 16- JNEC 12 7 3 2 17 25- »
AZ 11 6 3 2 15 24- 'Go AheadEagles 12 6 1 5 13 19-1»
Heerenveen 11 6 0 5 12 17-**
SW 11 4 4 3 12 17-1'
NAC 10 4 3 3 11 14-J'Den Haag 11 5 1 5 11 23-1»
De Graafschap 12 4 3 5 11 19-2*
DS'79 11 5 0 6 10 16-21
Heracles 11 3 4 4 10 14-21
Eindhoven 12 4 2 6 10 19-**
Cambuur 10 3 3 4 9 15-1*
Telstar 11 3 3 5 9 19-2»
RBC 11 3 2 6 8 14-23
Wageningen 12 2 4 6 8 15-2*
Helmond Sport 12 1 5 6 7 12-21
Emmen 11 3 0 8 6 14-3"
NEC kampioen eerste periode.

België
Vandaag 20.00 uur:
Luik-Genk
Club Brugge-Beveren
St. Truiden-Standard
Anderlecht-Waregem
KV Mechelen-Antwerp
Beerschot-Lierse
Charleroi-RC Mechelen
Morgen 15.00uur:
Kortrijk-RWDM
Lokeren-SV Brugge

Bundesliga
Bochum-Mönchengladbach 1

Vandaag 15.30 uur:
FC Köln-Hannover
Waldhof-Stuttgarter Kickers
St. Pauli-Bayern München (14.30)
Stuttgart-Hamburger SV
Karlsruher SC-KaiserslauternFrankfurt-Bayer Leverkusen
Nürnberg-Werder Bremen
Bayer Uerdingen-Dortmund
Tweede Bundesliga:
Alemannia-Bayreuth

Fortuna-RKC
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Thomas
Fortuna Sittard (opstelling): HeSP'
Maessen, Liesdek, Eleveld, Boessel 1'
Mordang, Duut, Reijners, De Vri«s'
Lens, Clayton.

RKC. (opstelling): Jensen, Treffers, DaS
Gouda, Van der Weerd, Hutten, Hoe*'
stra of Vermeulen, Schapendon"'
Brard, De Wijs, Van de Wiel.

Roda JC-PSV
Morgen 14.30 uur "Scheidsrechter: Van de Laar

Roda JC (selectie): Nederburgh, Hal?*'
sen, Brandts, Boerebach, Trost, Suvr(F
Van de Luer, Diliberto, Nöllgen, Sa"'
chez Torres, Van Loen, Huub Smeet*
Smits, Streppel, Broeders.

PSV (opstelling): Van Breukelen, G*
rets, Valckx, Koeman, Heintze, Vel'1'
man/Kruzen, Vanenburg, Lerby, Rom9'rio, Ellerman, Janssen.

Ajax-MVV
Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter: Luinge

Ajax (opstelling): Menzo, Larsson f.Bergkamp, Wouters, Verkuyl, Frank °*,
Boer, Blind, Winter, Muhren ofRichaf"
Witschge, Van 't Schip, Pettersson, B°p
Witschge.

MVV (opstelling): De Haan, Linde!*
Thai, De Jong, Quaden, Arts, Delahay*
Vanderbroeck, Driessen, Vincent, Fr»n
cois.

Den Bosch-VVV
Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter: Kok

Den Bosch (opstelling): Van Grinsve11'Van der Hoeven of Gösgens, Van d«'
Hoorn, Van Eek ofGrim, Goossens, V*;
der Linden, Willems, De Gier, Van V^'
ren, Beukers, Blinker.

VVV (opsteUing): Roox, Nijssen, V^
Berge-Henegouwen, Verhagen, Rutte1*Peters, Reynierse, Eyer, Stewart, Luh1'
kay, Hoekman.

Limburgs Dagblad sport
Roda JC’er extra gemotiveerd tegen vroegere club

MVV staat voor hopeloze opgave tegen Ajax



# Noël Souren uit Schinveld
in actie op de openingsdag
van Indoor-Sittard.

Foto: 3-POOT/WIM KUSTERS

Regilio Tuur
in Maastricht

MAASTRICHT - Regilio Tuur, die
in Seoel een opzienbarende presta-
tie leverde door tot de laatste vier
door te stoten in het vedergewicht
(bronzen medaille), zal op vrijdag 9
december zijn opwachting maken
tijdens een boksgala in Maastricht.
De bokser uit Hoogvliet zal in de
sporthal Belfort bovendien worden
gehuldigdvoor zijn prestatie tijdens
de Spelen. De aanvang van het
boksprogramma is om 20.00 uur.

Honderden
Nederlanders
naar marathon
van New York

NEW VORK - Vrijwel alle passa-
giers van de KLM-Boeing 747, die
gistermiddag van Schiphol naar
New Vork vertrok, hadden hetzelf-
de doel: morgen aan de start ver-
schijnen van de marathon aldaar.
Ongeveer 300 lopers bevonden zich
aan boord, vergezeld door hun be-
geleiders. Naar schatting zullen
morgen ongeveer 500 Nederlanders,
waaronder een aantal Limburgers,
aan de start van dit bekende evene-
ment verschijnen.

Ook de Amsterdamse hoogleraar
P.A. Voute, als kinderarts verbon-
den aan het Emma Kinderzieken-
huis in Amsterdam, bevond zich sa-
men met televisiepresentator Fred
Oster aan boord om aan de start te
verschijnen. Voute en Oster zullen
na ruim 42 kilometer hard lopen op
die wijze 250.000 gulden aan spon-
sorgeld hebben verdiend voor de
stichting kindergeneeskundig kan-
keronderzoek dat bij het Emma
Kinderziekenhuis is ondergebracht.
Dit geld zal als startkapitaal worden
gebruikt voor een breed opgezet on-
derzoek naar jeugdkanker.

Persoonlijke
records voor

kunstwielrijders
Heidebloem

HEERLEN - Tijdens het wereld-
kampioenschap kunstwielrijden in
Ludwigshafen behaalde het team
van De Heidebloem een aantal goe-
de resultaten. Solorijdster Mariëlle
van Dalfsen boekte met 258,20 punt
een persoonlijk record. In de eind-
stand eindigde zij als vijftiende
(vóór de deelneemsters uit België,
Australië en Japan). Claudia Hey-
nen werd achttiende met 239,30
punt. In deze categorie prolongeer-
de de Zwitserse Marianne Martens
haar wereldtitel. Bij de heren werd
de Westduitser Harry Bodmer we-
reldkampioen. De Heidebloemers
Dennis Feyen en Gerard Moonen
verbeterden hun persoonlijke re-
cords. Moonen werd veertiende met
270,60 punt; Feyen dertiende met
275,20 punt. Als duo legden Feyen
en Moonen beslag op de achtste
plaats (250,10 punt). Het goud was
voor het Westduitsekoppel Jurisch-
Dreher.

" TELAVI - Maja Tsjiboerdanid-
ze heeft zich voor de vijfde keer
verzekerd van de wereldtitel scha-
ken voor dames. De zestiende en
laatste partij tegen haar Sovjetrus-
sische landgenote Nana Joseliani
eindigde in Telavi in Georgië in re-
mise, waardoor de eindstand 8,5 -7,5 werd voor de titelhoudster.

(ADVERTENTIE)
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BELFELD - Atletiektrainer Karel
van Nisselroy heeft het initiatief ge-
nomen tot een stichting tegen do-
pinggebruik. Dr. Bram van Dam uit
Aken is sympathisant terwijl Olym-
pisch roeikampioen Nico Rienks en
schaatser Jan Ykema tot de eersten
behoren op een zogenaamde „witte
lijst". De stichting in oprichting wil
doping niet gaan verbieden, maar
de sporters gaan wijzen op de nade-
len die aan dopinggebruik kleven.
Van Nisselroy: „Ik ben geen do-
pingpaus zoals Alexandre de Mero-
de. Ik vind dat iedereen vrij is met
zijn lichaam te doenen te laten wat
hij wil. lemand die in een uranium-

mijn een miljoen gulden per jaar
kan verdienen moet rekenen met
een veel groterekans op kanker. De
meeste mensen zullen dat niet ris-
keren maar iemand dietoch al onge-
neeslijk ziek is zal daar minder
moeite mee hebben".

Van Nisselroy wil de sporters bewe-
gen tot nadenken over de. vraag: is
dieene secondeharderwel de moei-
te Wc ard? „Ik ben vooral bang voor
onoordeelkundig gebruik van min-
dere£oden. lemand die detien kilo-
meter loopt in 31 minuten moet niet
ten koste van zijn gezondheid 30.50
willen lopen. Maar ook als het gaat

om vooruitgang van 27.30 naar 27.20
hebben wij grote vraagtekens. Er
zijn zoveel andere mogelijkheden
om harder te gaan, zoals betere voe-
ding, medische en maatschappe-
lijke begeleiding en beter bezette
wedstrijden. Probeer dat eens eerst.
Atleten in hoger gelegen gebieden
zijn op langere afstanden in het
voordeel omdat zij meer zuurstof
kunnen opnemen. Wat dat betreft is
het ongelijk verdeeld in de wereld.
Wat kun je daaraan doen als NOC?".

Ook voor Van Nisselroy is niet alles
doping. Verwijzend naar de Britse
sprinter Linford Christie zegt hij:
„Als ik niet van mijn verkoudheid

afkom, mag ik efidrine gebruiken.
Een atleet die de volgende dag moet
starten mag dat niet. Ik denk dat
Christie vrijuit ging omdat je totaal
niet sneller kunt sprinten op neus-
druppels. Dat is meer wat voor
duursporters. Zo zijn er meer din-
gen". Als hij bondscoach wordt zal
hij op langere termijn zeker streven
naar betere voorlichting op doping-
gebied. Van Nisselroy hoopt dat te-
gen die tijd anderen zijn initiatief
hebben overgenomen. „Als het
NOC er wat mee doet, dan heb ik
mijn doel bereikt", aldus de Noord-
limburger die een volledige taak
heeft als leraar Nederlands aan een
VWO/Havo-school.

Initiatief anti-dopingstichting
Atletiektrainer Van Nisselroy: 'Wijzen op nadelen gebruik stimulantia'Daarnaast komt er een zelfde aantal

evenementen van de tweede catego-
rie. Die staan open voor de tennis-
sers die voorkomen tussen de elfde
en de vijftigste plaats op de rang-
lijst. Een nog onbekend aantal toer-
nooien zal worden organiseerd met
een 'open' deelneming.
Belangrijk voor de spelers is dat de
vakbond het pryzengeld garandeert
dat nu voor de Super-Series geldt.
De plannen worden genoemd in de
contracten die 21 topspelers al heb-
ben ondertekend. Tot de selecte
groep behoren Wilander, Edberg,
Beeker, Cash, Mecir, Noah en Le-
conte en de McEnroe. Lendl heeft
slechts een intentie-verklaring afge-
geven dat hij er veel voor voelt.
De organisatoren van devoornaam-
ste tennistoernooien hebben als ant-
woord op de aangekondigde veran-
deringen aangekondigd vrede te
willen tekenen met de spelersvak-
bond ATP.

Fedor den Hertog
promoot het

terreinfietsen

week zondag 13 novem-
ber (start om 10.00 uur)
in de omgeving van zijn
woonplaats een initia-
tietocht voor terrein-
fietsen. Vanuit Neeroe-
teren (Racecenter Den
Hertog, Steenweg op
Neeroeteren 41) staat
een tocht van dertig ki-
lometer op het pro-
gramma. De terreinfiet-
sen worden ter beschik-
king gesteld. Belang-
stellenden voor deze
kennismakingstocht
kunnen informatie krij-
gen bij Fedor den Her-
tog, S 0932-11-863676.

NEEROETEREN
Oud-professional Fedor
den Hertog heeft zijn
wieleractiviteiten ver-
legd naar het steeds
meer in populariteit
toenemende Mountain
Bike-fietsen. Den Her-
tog, ooit veruit de beste
amateurrenner ter we-
reld, neemt echter niet
aan races voor het zoge-
naamde terreinfietsen
deel; wèl houdt de hui-
dige rijwielhandelaar
uit het Belgische Nee-
roeteren zich bezig met
de promoting van deze
uit Amerika overge-

zegt Fedor den Hertog.
De man, die tijdens de
Olympische Spelen
1968 te Mexico aan de
zijde van Joop Zoete-
melk, Jan Krekels en
René Pijnen goud ver-
overde op het onder-
deel ploegentijdrit, or-
ganiseert volgende

waaide sporttak.
„Met de mountain bike
kun je op alle terreinen
fietsen. In bos, veld en
op de weg. En de steil-
ste bergen kun je met
deze fiets beklimmen.
Een geweldige sport,
die vooral geschikt is
voor de winterperiode,"

Rob Ehrens: 'Hier kunnen we dat niet maken'

nen oefenen, wist Ro-
che de Franse super-
marktenket Supermar-
ché aan de haak te
slaan. Supermarché
stelde Roche een bud-
get van 875.000 gulden
ter beschikking.
Zijn nieuwe activiteiten
in de autosport beteke-
nen niet, dat Roche het

Valcke heeft een Peu-
geot 205 ter beschik-
king gekregen. Vorig
weekend debuteerde
het wielerduo in de Ral-
ly de Flandre. Morgen
staat deRally van Char-
lemagne op het pro-
gramma.
Om zijn nieuwe hobby
naar behoren uit tekun-

van onze sportredactie

HEERLEN/PARIJS -Wielrenner Stephen
Roche heeft zich op het
rallypad begeven. De
winnaar van het drie-
luik Tour, Giro en we-
reldkampionschap in
1987, neemt dezewinter
met zijn vriend en oud-
ploegleider Patrick
Valcke als navigator
aan een aantal Franse
autorally's (toeris-
tenklasse) deel.
Het tandem Roche-

Nederlandse springruiters
voorkomen boycot

AMSTERDAM - De organisatoren van Jumping Amsterdam
zijn door de protesten van debuitenlandse ruiters gisteren ge-
dwongen met man en macht te werken aan de springvloer. De
grond, die gewoontegetrouw het grootste gedeelte van het jaar
onder een zeil ligt opgeslagen op het complex van voetbalclub
AFC, was door een lek te nat geworden voor aanvaardbare rui-
tersport.

Toernooi
ROTTERDAM - Het Rotterdam-
toernooi, waarin Feyenoord zichJaarlijks aan de vooravond vanftet nieuwe seizoen voor eigen
Publiek presenteert, zal volgend
Jaar in de Kuip worden gespeeld°P vrijdag 4 en zondag 6 augus-
tus. De competitie in het betaal-
de voetbal begint een week later,
verhes Noren

RKONS
LANDGRAAF - Abusievelijk isKisteren het onderschrift wegge-vallen bij de foto op de regionale

van de OostelijkeMijnstreek. Op de foto werd hetuitzonderlijke contract (van ruimHenduizend gulden) getekendpussen Casino Landgraaf en devoetbalvereniging RKONS; eenverbintenisvan driejaar. Zondaespeelt RKONS in de topper tegen Vinkenslag al in de shirtsvan de nieuwe sponsor.

Storm fit
S&INGEN - Sjaak Storm is
"'J * C Groningen op tijd fit om
woensdag de tweede wedstrijd
ki ♦ toernooi om de UEFA-be-
*er tegen Servette weer te spe-en. De doelverdediger, die deeerste wedstrijd tegen de Zwit-erse club wegens duizeligheid«»een virusziekte miste, is volle-dift "rsteld- Groningen verde-

-6* m Genève een voorsprong

BOCHUM - Liefst 32.000 toe-schouwers dropen gisteravond
teleurgesteld af na de nederlaag
U-2) van Vfl Bochum tegen het
counterende Borussia Mön-
chengladbach, dat zijn eerste uit-zege van het seizoen boekte. Bo-
chum werd na de winst van
woensdag tegen Vfb Stuttgart in
ac top van de Bundesliga ver-Wacht.
°e ploeg van de Nederlandsemiddenvelder Rob Reekers kon
aie druk niet waarmaken. Bo-chum kwam wel op voorsprong,door een strafschop van Leifeld,
"jaar binnen de minuut stond
Mönchengladbach door Criensweer op gelijke hoogte. Kort na"yst maakte Hochstatter de be-
slissende treffer voor Borussia."ochum ontbrak het aan gelukurn naar de tweede plaats op deranghjst te stijgen.

Roma afgewezen
_.._?**-■** ~ De uitslag van dewedstrijd Partizan Belgrado-AS
"oma (4-2) in de eerste wedstrijdvan de tweede ronde van hettoernooi om de Europa Cup-111
Blijft gehandhaafd. De UEFAi|gde het hoger beroep dat de"omeinse ploeg had aangete-
kend tegen de eerdere uitspraakvan de tuchtcommissie van deeuropese Voetbal Unie de wed-
strijd geldig te verklaren, naast

neer.

de paarden misschien ook wel op
stal gelaten", zei Rob Ehrens. „Hier
kunnen we dat niet maken."

Door de boycot van een aantal bui-
tenlandse toppers en de voorzich-
tigheid van deNederlandseOlympi-
sche deelnemers, zag andermaal de
Belg Ludo Philippaerts zijn kans
schoon. Hij haalde door een snelle
en secure barrage deeerste prijsvan
een 1,50 meter rubriek op.

Paul Schockemöhle leiddederebel-
lie. Zijn landgenoten, de Zwitsers
en een aantal Britten volgden het
voorbeeld. Op aandringen van de
Westduitser werd er gisteren na de
eerste internationale rubriek ce-
ment door de bodem gemengd om
het vocht eraan te onttrekken.
De twaalf Nederlanders beoordeel-
den de ondergrond ook als onge-
schikt, maar wilden de bezoekers
niet teleurstellen. „Was dit ergens in
het buitenland gebeurd, dan had ik Ehrens stelde later op de avond zijn

publiek niet teleur. Met zijn Olym-
pische paard Sunrise verdedigde hy
de eerste plaats in het NHS-klasse-
ment in de finale met drie foutloze
ritten

Becker redt
reputatie

topspelers
STOCKHOLM - Boris Beeker heeft
twee weken geleden niet toevallig
het toernooi van Tokyo gewonnen.
Gisteren stapte de Westduitser de
halve finales van het toernooi in
Stockholm binnen na een overwin-
ning in twee sets op de Amerikaan-
se dubbelspecialist Robert Seguso.
Na de voortijdige eliminatie van Wi-
lander en Edberg redt Beeker in
Stockholm de reputatie van de top-
spelers. Twee Amerikanen, Dan
Goldie en de junior Jim Courier
hebben zich eveneens geplaatst
voor de halve finales. Goldie ver-
sloeg deSpanjaard Emilio Sanchez,
Courier won van Paolo Cane (Ita).

Indoor-Sittard
in belangstelling

Onlangs bezorgde Sunrise Ehrens
in Helsinki al twintig punten in de
eerste wereldbekerkwalificatie. De
merrie, waarom in Seoel zo veel was
te doen na de positief uitgevallen
dopingtest, is momenteel in top-
vorm. „Ze heeft helemaal niets sti-
mulerends nodig", keek Ehrens te-
rug. „Ze loopt gewoon, zoals ze is.
En dat is momenteel heel goed. In
Helsinki is Sunrise driekeer gestart
en heeft ze driekeer gewonnen. Het
paard is ook in Finland weer getest.
Negatief, net als bij alle andere con-
coursen dit seizoen op Seoel na.
Maar ook daar is ze na de finale weer
naar de dopingcontrole geweest. Ik
heb er niets meer van gehoord. Be-
grijpen doe ik die ene keer nog
steeds niet."

Uitslagen kwartfinales: Goldie (VSt) - Emi
lio Sanchez (Spa) 6-2, 7-6; Courier (VSt)
Cane (Ita) 4-6, 6-2, 7-6. Beeker (WDI) - Segu
so (VSt) 6-4, 7-6 (7-4).

Jorge stapt op
tr^l ~De Portugese voetbal-'iflnerArtur Jorgeheeft gisteren
ri,

n_,OI? tslag genomen bij Racingde Paris, de Franse vereni-emg van international Sonny Si-'°oy. De 42-jarige Jorge werd in
mc>t<ïner van 1987; na zi Jn succes
lanrf i° in de Eur°Pa CuP voorgji, i

mpioenen' naar Parysewiaald. Met Jorgebood de alge-meen directeur, Jean-Louis Piet-
zit\ZlJn ontslaS aan maar de voor-
te,„:rT

van de club- Matra-direc-
nip[ Vagardère > aanvaardde dat

et. Jorge wordt als trainer ver-engen door René Hauss, de
loegere technisch directeur vanac club.

Old Maestro
slaat toe

Beste tien
tennissers

in nieuw
ATP-circuit

McEnroe (VSt) - Perez-Roldan (Arg) 6-2, 6-1

Uitslagen kwartfinales: Tsjesnokov (Sov)
Osterthun (WDI) 6-3, 6-1; Mansdorf (Isr)
Gomez (Ecu) 6-4, 6-2.

" GELEEN - De inhaalwedstrijd
Smoke Eaters-Heerenveen, die
voor het publiek vrij toegankelijk
is, wordt niet op 13 november maar
op 13 december gespeeld.

" HEERENVEEN - Lubbe van
Dijk speelt met ingang van van-
daag voor SC Heerenveen. De van
Drachten afkomstige spits tekende
voor dit seizoen een eenjarig con-
tract bij de eredivisieclub Veen-
dam, waar hij zich geenbasisplaats
kon verwerven. Veendam was be-
reid de aanvaller voor de rest van
het seizoen uit te lenen.

(ADVERTENTIE)

KELA WONINKRIJK
SHOWROOM
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Chesterfields exclusief
geïmporteerd uitEngeland, tax-free

buying possible
Pietvan Heugten tapijttegels

rechtstreeks van fabriek.
Alleen zaterdags geopendvan 10.00

tot 16.00 u. ol na telefonische
afspraak. ,

Hoensbroek, Kouvenderstraat 136.
Telefoon 045-222947.
Exclusiefvoor Limburg.

van onze medewerker
SCHAESBERG - De Amerikaanse
import Old Maestro heeft, zonder
zich overmatig in te spannen, de
laatste belangrijke ren op Schaes-
berg van dit jaar gewonnen. In de
Veefonds-Prijs over 1.800 meter
(eerste prijs acht mille) wachtte de
Belgische jockeyLester McGarrity
tot na het uitkomen van de laatste
bocht met zijn aanval op de leiders
van dat moment, Dalot (Lawes) en
Dancers Guest (M. Watlow).

LONDEN - De spelersvakbond
ATP heeft wat meer bekend ge-
maaktvan de plannen die deorgani-
satie heeft na de afsplitsing van het
huidige circuit. De ATP wil in 1990
komen tot een eigen toernooien-cir-
cuit van achttien tot twintig evene-
menten van de eerste categorie. Ne-
gen daarvan vinden in Europa
plaats, acht in de Verenigde Staten.
Aan deze toernooien nemen slechts
de eerste tien spelersvan de wereld-
ranglijst deel.

Door het goede springen van Sunri-
se neemt de kans op verkoop naar
het buitenland echter weer toe.
„Het is duidelijk dat de merrie niet
voor een paar ton weg gaat. Ik weet
wel dat zich nog geen serieuze gega-
digden hebben gemeld. We zien het
wel."

" ANTWERPEN - Amos Mansdorf
en Andrei Tsjesnokov hebben zich
gisteren als eersten geplaatst voor
de halve finales van het ECC-invita-
tietoernooi in Antwerpen. Mans-
dorf, vorige week nog winnaar van
het half miljoen in Parijs, versloeg
Andres Gomez in twee sets. Tsjes-
nokov was, ook in twee reeksen, te
sterk voor Ricki Osterthun. Ook
John McEnroe plaatste zich bij de
laatste vier. Hij versloeg in de
kwartfinales de nummer twintig
van de wereldranglijst, Perez-Rol-
dan, in twee sets.

Uitslagen: internationaal springconcours,
tabel A, 1,50 meter, na barrage: 1. Philip-
paerts(Bel) Darco 0-30,96, 2. John Whitaker
(GBr) Gammon 0-31,33, 3. McVean (Aus)
King Omega 4-30,99, 4. Voorn - Concern
4-32,41,5.Van der Schans- Valeur D 4-33,49,
6. Ehrens - Topaz 4-33,90,7.Van Paesschen -Wiebe P 8-33,00, 8. Romp - Express 8-55,15,
9. Laarakkers - Valotti 12-51,85, 10. Snoek
(WDI) Anatol opgegeven.

van onze medewerker
LIMBRICHT- De eerste dag van de
derde editie van Indoor-Sittard, dat
tot en met morgen in manége De
-Clipper te Limbricht wordt gehou-
den, is onder grote publieke belang-
stelling van start gegaan. Met ruim
negentig deelnemers in de klasse
midden wordt de groei van Indoor-
Sittard en de kwaliteit van het deel-
nemersveld duidelijk aangegeven.

Onder hen bevinden zich ook Duit-
se en Belgische combinaties waar-
van met name de Duitsers in tegen-
stelling tot vorig jaar sterk uit de
startblokken kwamen.

De uitslagen van gisteravond:
Beginners: 1. Mestrom metBaccardi; 2. Van
Tilburg met Oscar; 3. Cox met Cilarosa.
Midden, groep I: 1. Dave Maarse met Olym-
pic Pride; 2. Dave Maarse met Olympic Ma-
jor; 3. Hanno Klinke (West-Duitsland) met
Goldika. Groep II: 1. Manfred Schildt
(West-Duitsland) met Polar Stern; 2. Theo
van Loon (West-Duitsland) met Cardola; 3.
Henri Meijers met Fortuna Jaques.

Toen was er geen houden meer aan.
Met royale voorsprong ginghy door
de finish. Het was de derde maal dat
Jules Favre van Eric Bloem (een in
Nederland gefokt paard, dat in de
laatste Handicap General als enige
eersteklasser voorkomt) geen partij
was voor Old Maestro. Vorige
maand, in de Cambridgeshire, ein-
digde Jules Favre nog als tweede.
Deze keer steldehij danig teleur: hij
eindigde als voorlaatste in het veld
van zes volbloeds. In de draverijen
had Wim Duivenvoordeneen uitste-
kende avond. Casimir Durbin en
Boy Sneep Taxis waren prima win-
naars.
Uitslagen:
Dalot-Prijs: 1. Casimir Durbin (W. Duiven-
voorden) km.tijd 1.24.2; 2. Chilty; 3. Baltha-

zar BR.Winn. 2,00;pi. 1,60,2,40,4,40;koppel
5,10; trio 196,30.
Dancers Guest-Prijs: 1. Corine Rynstroom
(H. Grift) km.tijd 1.21.5; 2. Cid Olympic; 3.
Captain Eden. "Niet gestart: Nordie Lobell.
Winn. 1,30; pi. 1,00, 1,10, 1,10; koppel 2,90;
trio 21,40.
Jules Favre-Prijs: 1. Ben Bloemlust (P.
Dijkstra) km.tijd 1.22.3; 2. Ceres van Troje;
3. Benker. Niet gestart: Andries L. Winn.
37,50; pi. 7,00, 1,50, 2,40; koppel 49,60; trio
1696,10.
Veefonds-Prijs: 1. Old Maestro (L. McGarri-
ty)tot.tijd 1.51.6; 2. Dalot; 3. Dancers Guest;
4. Lyminster. Winn. 2,40; pi. 1,90, 2,90; kop-
pel 19,10; trio 170,70.
Lyminster-Prijs: 1. Boy Sneep Taxis (W.
Duivenvoorden) km.tijd 1.22.0; 2.Bordeaux
Cede; 3. Broadway Baby. Niet gestart: Co-
bus Zuydhoeve. Winn. 3,00; pi. 1,40, 2,60,
1,70;koppel 12,40; tri0,55,90.
Old Maestro-Prijs: 1.Alfred Rynstroom (A.
Mollema) km.tijd 1.17.4; 2. Zanara; 3. Britta;
4. Boris Buitenzorg. Niet gestart: Worthy
Hanover. Winn. 3,00; pi. 1,50,3,00, 1,50;kop-
pel 40,20; trio 445,50; kwartet 5577,60.
Sydney Raaphorst-Prijs: 1. Civic Daneer
(S. Lawes) tot.tijd 1.13.7; 2. Intensitie; 3.
Season Raaphorst. Niet gestart: Beswick
Rush, Fairy Chimes en Fashal. Winn. 1,90;
pi. 1,20, 1,30;koppel 3,10; trio 18,00.
Moonlight Shadow-Prijs: 1. Zeddertranss
R (A. van Schie)km.tijd 1.21.8; 2. Zoomer; 3.
Vamara of Hom. Winn. 4,10; pi. 1,90, 6,00,
2,70; koppel 24,80; trio 409,80.
Rose ofRaby-Prijs: 1.BrigittaR (L. Reuten)
km.tijd 1.20.3; 2. Alljay Hanover; 3. Zarina
T. Winn. 14,10; pi. 5,30, 2,30, 2,00; koppel
79,50; trio 778,20.
Oryx of Troy-Prijs: 1. Whopper Oostwyck
(A. Mollema) km.tijd 1.19.2; 2. Us Rudi; 3.
Waaipalm du Bois. Winn. 5,60;pi. 2,20, 2,80;
koppel 46,80; trio 242,60.

SPORT KORT

(ADVERTENTIE)

Specialisten in
zonweringen, rolluiken
en vertikale lamellen.

Bel nu voor prijsopgave M . _,
en aktie-voortteel! I . «*' snefle levering
Onze adviseurs J . "*un*ge montage
kunnen u vrijblijvend I a ser*ice.
thuis bezoeken.

@@M@j_t
f^JË BORN De Mortel 6a["Tm (Industrieterrein Sluisweg),

Te1.04498-54776
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Teleurstelling
Vfl Bochum Stephen Roche

rallycoureur
als wielrenner in de toe-
komst kalmeraan gaat
doen. De ler, die in Fo-
gordienst blijft fietsen,
zal volgend seizoen de
Giro en de Tour de
France rijden, niet de
Vuelta.

Roche begint het jaar in
februari in de Ronde
van Amerika. Ramon
Mendiburu is de nieu-
we manager van de wie-
lerstal Fagor, dievijtien
renners telt en met een
budget van ongeveer
zeven miljoen gulden
werkt.
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aangenaamverrast als ik ongevraagd
een zakelijk advies gpef.

) o

Wat er van een account manager Credit Lyonnais Bank Nederland is
wordt verwacht, verschiltvan bank tot op dit moment de vierde algemene bank
bank. Bij Credit Lyonnais Bank Neder- van ons land. Internationaal gezien,
land is het in ieder gevalméér dan het maakt Credit Lyonnais Bank Nederland
traditionele "bankierswerk". deeluit van deCrédit Lyonnais groep.

Een account managerbij CLBNis Deze omvat ruim 5.000 vestigingen,
despilin een dynamisch commercieel verdeeld overmeer dan 70 landen,
beleid, dat erop is gericht een zo volledig Een bank, waar voor mensen met de
mogelijke serdce tebieden. juisteambitie enkwaliteiten volop

Hij voorziet zijncliënten van infor- carrièremogelijkheden liggen,
marie over nieuwe ontwikkelingen in de Credit Lyonnais Bank Nederland
markt. Geeft ongevraagd een zakelijk zoekt opdit moment account managers
advies. i " 1 voorde
Enstemt ACCOUNT MANAGERS M/V kantoren-
bovendien ' ■ —' organisatie
de verschillendebankdiensten afop de en voor het hoofdkantoor inRotterdam,
specifieke omstandigheden van zijn De functie-eisen zijn: leeftijd onge-
relaties. veer 30 jaar, tenminste 3 a 4 jaarervaring

Als direktbetrokken vertrouwens- als account managerbij eenfinanciële
man,adviseur in allebankzaken en intern instelling, een relevante opleiding op
begeleider van de cliënt,komt de account HBO- ofacademisch niveau,
manager met een breed scalavan werk- Uw schriftelijke sollicitatie, liefstkort
zaamheden in aanraking. Daarbij behoort enbondig, voorzien van een CW.,kunt u
de uitbreiding van de cliëntenkring richten aan: Directoraat Personele Zaken,
eveneens tot zijn taken. Naast een uitge- postbus 1045,3000BARotterdam,
sprokenverantwoordelijkheidsgevoel, Meer informatie is te verkrijgen bij:
stelt CLBN hoge eisen aankennis van deheer W.K.E. Hulsewé, tel.:
zaken, integriteit en representativiteit. 04750 -10654,Regio direkteur Limburg.

wzm
Credit lyonnais Bank Nederiand

CARRIÈRE MAKEN MET EEN VOORSPRONG
RobertEykenbroek 32 jaar,Account managerCLBN.

I
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ÖO De stichtingOuderenzorg te Meerssen beheert twee
£h verzorgingstehuizen (Beukeloord -123 bewoners en
O Damiaanberg -52bewoners) beide gelegente Meerssen.
ü De stichting telt in totaal ca. 80 medewerkenden, waarvan 50 in 1

50 JJ de sector verzorging.
tg JÏJ In verband met de aanvaardingvan een functie elders door de

"£3 (U huidigefunctionaris, roept het bestuur kandidaten op voor de
43 "O functie van
° __3 _>V.-^ ___^ .
" HOOFD VERZORGING/VERPLEGING

!^ X
\——__i dierechtstreeks ressorteert onder de directie.

' Functie-informatie

" organiseren,coördineren en bewaken van dekwaliteit van de
werkzaamheden;

" bevorderen van een optimaal leefmilieu;

" verantwoordelijkheidvoor het opleidingsgebeurenbinnen de
sector;

" verantwoordelijkheidvoor werkplanning en dienstroosters;

" onderhouden van goedecontacten met bewoners, familie,
artsenen zo nodiganderen;

" bevorderen en instandhoudenvan een goede werksfeer,
onder andere door het ontwikkelenvan een helderen actief I
personeelsbeleidbinnen desector.

Functie-eisen

" verpleegkundigeopleiding op H.8.0.-niveau, aangevuld met
relevante cursussen op het terrein van zorgverleningen J
management; |

" op persoonlijkheid en ervaring gebaseerde leidinggevende ?
capaciteiten; .

" onderschrijving van deKatholieke identiteit;

" bereidheid omzich in deregio tevestigen;

" leeftijd vanaf 30 jaar;

" ervaring met hetwerken in een verzorgingstehuis zet uw j
sollicitatie de nodige kracht bij. t

Arbeidsvoorwaarden

" salariëring en overige voorwaarden conform de C.A.0.-
-bejaardentehuizen. Inpassing vindt plaats in schaal 11 r
(uitloop: 14.897,- brutoper maand);

" pensioenregelingP.G.G.M. ,
tOverig

" belangstellenden wordt verzocht binnen 10 dagenna
verschijnen van dit blad hun sollicitatiebrief te verzenden aan: . E
de voorzitter van de selectiecommissie: Postbus 60- 6230 AB Meerssor" .

" inlichtingen metbetrekking tot de functie kunnen worden ,
ingewonnenbij de heer A. Teuns, algemeen directeur.
Telefoon 043-642226;

"een gesprek met een afvaardiging van medewerkers is onder-
deelvan de procedure;

" een psychologischonderzoek kan en een medisch onderzoek 1
zal deel uitmaken van de procedure.

t

t
.
t
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Ex-Fortunees mag op 40-jarige leeftijd op middenveld spelen

De late roeping van Harry Aben

Heintje Verspagen maakte als
vijftienjarige in 1952 zijn debuut

nog bijzonder fanatiek. We.spelen
nog met voüe gretigheid voor de
zege, maar na de wedstrijd preva-
leert de gezelligheid."

in het eerste team van Wühelmi-
na'oB. Tot 1960 stond hij vast in
het eerste elftal, totdat een knie-
blessure hem parten ging spelen.
Hein: „Ik was linksbinnen. Een
handig spelertje, dat de spitsen
moest bedienen. Ik heb zeer suk-

sesrijke jaren meegemaakt. We
zijn kampioen in de hoofdklasse
geworden en we hebben gespeeld
voor het kampioensschap van Ne-
derlahd. In dietijd was het nog ge-
woon dat bij een amateurwed-
strijd duizenden mensen het ter-
rein omzoomden."
„Als ik nu zie welke ingewikkelde
zaken er aüemaal geoefend wor-
den, dan denk ik, jongens,voetbal
nou eens eenvoudig. Het spel is
ook veel harder geworden. Bo-
vendien is de onderlinge kame-
raadschap een stuk minder. Vroe-
ger wonnen wij de wedstrijden al
na de training van donderdag.
Dan werd teruggeblikt en vooruit-
gekeken met de hele groep. Te-

Van onze medewerker
TJEU STEMKENS

WEERT - Elke zondagmorgen
staat hij voor tienen te trappelen
om met z_gn oude 'maatjes' tegen
een balletje te kunnen trappen.
De 52-jarige Heintje Verspagen,
oud-eerste elftalspeler bij Wühel-
mina, is nog altijd aktief in Wühel-
mina 10, met een gedeelte van het
glorieteam uit de jaren vijftig. De
technisch begaafde voetballer
kan het spelletje nog niet missen.
Verspagen: „In het veld zijn we

Hein Verspagen;
ouderwetse pingelaar

genwoordig drinken die makkers
snel een colaatje en dan zyn ze
verdwenen. Ik geloof dat ik het
nu, met mijn techniek, knap
moeilijk zou hebben. Ik hebin het
Limburgs en Zuidnederlands
team gespeeld, totdat een knie-
blessure mij velde. Nu ben je na
een meniscusblessure snel her-
steld, maar destijdskostte het mij
mijn verdere loopbaan."
Hein Verspagen lag enkele jaren
stop. Jaren waarin hij werkzaam
was als trainer bij RKESV en
DESM. Zeventien jaar geleden is
hij weer begonnen met voetbal-
len. Hein: „De knie hield het en ik
was er directvoor te vinden om de
wei in te gaan. We spelen in een
competitie metveel goede oudere
spelers. Het zijn geen schoppartij-
en, zoals jevaker in de lagere klas-
sen ziet. We leggen ondanks onze
leeftijdnog een aardig speüetjeop
de grasmat. Ik ben een echte pin-
gelaar gebleven en zo lang ik dat
kan, blijf ik dat doen. We wülen
nog-altyd winnen, wat dat betreft
zijn we net kinderen gebleven."

NUTH -Elk weekend zijn ook inonze provincie talloze men-sen actief om als scheidsrechter jeugdwedstrijden tot een
goed einde te brengen. Een vertrouwd beeld voor de spelers,
supporters en de clubbesturen. Een van deze actievelingen is
Wim Lamers uit Nuth. Zonder meer een uniek figuur, want
ondanks het feit dat hij op 7 december 87 jaar oud wordt be-
weegt hij zich wekelijks razendsnel als arbiter over het veldvan Minor. Lamers, in Nuth beter bekend onder de naam'opa', was 27 jaar lang kamerheer van een tiental minister-
presidenten. Een beroep waarover hij niets los laat. „Ik bendestijds beëdigd en dat telt voor mij ook nu nog. Punt uit", ishet enige commentaar.
In 1921 werd hij arbiter en doorliep
allerangen van het amateurgeweld.
Talloze wedstrijden heeft hij dan
bok geleid en hij kan het nog steeds
niet laten. „Ik stop pas als ik dood
ga", stelt hij duidelijk. „Mijn huis-
arts zegt telkens weer dat het goed
voor me is, dus ga ik door. Ik vind
het nog veel te mooi om die kleine
kereltjes van het F-elftal te-kunnen
fluiten. Het jeugdvoetbal is toch
heel wat anders dan het betaalde
voetbal van tegenwoordig, niet-
waar!"
Gevraagd naar een explicatie van
deze opmerking steekt hij vol vuur
van wal: „Er is maar één club die
echt voetbal speelt en dat is Ajax.
Deze vereniging probeert met zo-
veel mogelijk eigen jongens het
speelse element te laten overheer-
sen. Bij de andere verenigingen
overheerst de import. Daaraan erger
ik me. Deze ergernis zal ook wel
wordenversterkt door het feit dat ik
een enorme hekel heb aan de prak-

het unicum
tijken van voetbalmakelaars. Ik
vind die vreselijk".
Lamers toont tijdens het gesprek
aan op alle gebieden over een eigen
mening te beschikken. Niet
vreemd, daar hy dagelyks diverse
kranten en tijdschriften verslindt.
Zijn dagindeling is toch al vast om-
lynd.

„Want", zo legt hy uit, „op die ma-
nierblyf ik fit. Hierby is deochtend-
gymnastiek voor mij enorm belang-
rijk". Aan het verzoek om eenkleine
demonstratie te geven, geeft La-
mers uitvoerig gevolg, hetgeen gro-
te bewondering oproept. Trots op
zich zelf is deman in kwestie echter
allerminst. „Waarom zou ik dat zijn.
Ben je gek! Ik ben al lang bly' dat ik
gezond ben en dat ik me nog ver-
dienstelijk kan maken voor Minor,
want dat is echt wel een fijne club".

Van onze medewerker HENK SPORKEN

Een scheidsrechter van 87
Opa Lamers: 'Mijn huisarts zegt dat het goed voor mij is'

" Johan Meijers (zittend, links) en Jos Goldschmitz geflan-
keerd door Kaspora-terreinknecht TinusKnarren en (l) en
elftalleider Theo Bisschops.

Foto: 3-POOT/DRIES LINSSEN

HOENSBROEK -WKaspora is
als een Phoenix uit de as herre-
zen. Jarenlang al lijkt de vier-
deklasser door een ledenterug-
gang, gebrek aan jeugd, alsmede
een dreigende fusie met buur-
man VCT, ten dode opgeschre-
ven. Doch dit seizoen lijkt een
positieve kentering zich af te te-
kenen. Alle de vijf de senioren-
teams draaien mee in de boven-
steregionen. Conclusie: naast de
traditionele gezelligheid staat
ook het presteren weer hoog in
het vaandel.
Wim Hendriks, de elftalbegelei-
der die kan bogen op een respec-
tabele staat van dienst als trai-
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Jos Goldschmitz en Johan Meijers weten niet van wijken

Kaspora drijft
op routiniers

beëindigen. Om nog iets voor de
conditie te doen, ging de Volvo-
medewerker twee seizoenen ge-
leden in hetvierde team van Kas-
pora spelen. Gekscherend liet
zich weleens langs de lijnontval-
len: „Wat die spelers kunnen,
kan ik ook nog!". Dat dit geen
loze kreten waren bewijst de
kopbalsterke voorstopper, nu hy
sedert drie weken verrassend
weer in het basisteam staat. Jos:

„Het is mereuze meegevallen. Ik
denk dat als je dewil hebt om te
knokken, je nooitkunt afgaan".
Collega en libero Johan Meijers
(41) brengt deze stelling ook we-
kelijks in praktijk. Zeven jaarge-
leden stopte hij met voetballen,
om na drie jaar trainerschap de
draad weer op te pakken. Vorig
seizoen acteerde hij de laatste zes
wedstrijden alskeeper in heteer-
ste team. Saillant detailhierbij is,
dat Johan na een ongeval twee
vingers moet missen. Wim Hen-
driks haalde hem dit seizoen te-
rug als libero. Een geslaagde
greep tot dusver. Hoe het avon-
tuur ook moge eindigen, een
ding is zeker: qua mentaliteit
kunnen veel jongeren een voor-
beeld nemen aan de karakter-
boys uit de jarenveertig.

ner, wordt door de insiders aan-
gewezen als een van de hoekste-
nen van het huidige succes. Hij
was het ook die de gok waagde
om met Johan Meijers en Jos
Goldschmitz een centrumverde-
diging te vormen, die samen
liefst 85 lentes telt. Onder aan-
voering en inspirerende begelei-
ding van „de oldtimers" is Kas-
pora inmiddels opgeklommen
tot de tweede plaats achter leider
LMBCH.
Jos Goldschmitz (44) speelde on-
dermeer jarenlang voor Voeren-
daal, Limburgia en EHC, om bij
Hoensbroek zijn carrière te

Van onze medewerker

Vierde klasse C
Waubachse Boys-VCT
Heilust-KVC Orarye
Simpelveld-Laura
RKSVB-RKHBS
Rimburg-Nieuw Einde
Abdissenbosch-Centrum
Boys

Vierde klasse D
Helios'23-Hoensbroek
KEV-De Leeuw
Sanderbout-Coriovallum
Kaspora-Mariarade
Sweikh. Boys-LHB/MC
Langeberg-RKDFC

Vierde klasse E
Walburgia-SVE
Vesta-LinneRoosteren-DVO
Holtum-Stevensweert
Vlodrop-GVCG
St.-Joost-Urmondia

Vierde klasse F
RKSVO-Heel
Victoria-RKAVC
RKESV-Leeuwen
DESM-Eindse Boys
RKVB-Thorn
SVH'39-Leveroy

Vierde klasse G
Bevo-SWH
Egchel-Heythuysen
VCH-RKSVN
Roggel-Reuver
HBSV-Swalmen
FC Steyl'67-Baarlo

Derde klasse B
Heksenberg-Treebeek
SVK-FC Gracht
Vaesrade-Weltania
Chevremont-Groene Ster
Schuttersveld-SVM
Bekkerveld-RKBSV
Derde klasse C
Merefeldia-Buchten
Moesel-PSV'3S
Maasbracht-EW
Megacles-Brevendia
FC Oda-Susteren
Crescentia-Armada

Derde klasse D
GFC'33-Wittenhorst
Swift'36-Stormvogels'2B
Vitesse'oB-VWO3
RKDEV-Venlo
RKMSV-Excelsior'lB
SC Irene-VOS

Vierde klasse A
SVME-Willem I
Itteren-RKASV
.St-Pieter-Walram
Amelie-Caberg
MW'O2-RKBFC
Vilt-Standaard

Vierde klasse B
Sportclub'2s-Banholtia
Hulsberg-Wit Groen
Vijlen-RKUVC
Mheerder Boys-GSV'2B
RKMVC-Schimmert
Klimmania-N ijswiller

band met mijn militaire-dienstplicht
speelde ik het eerste jaar alleen in het
tweede elftal. Ik herinner me een duel in
de Kuip tegen de reserves van Fey-
enoord, die als doelman de op zijn retour
zijnde Eddy Pieters Graafland hadden".

SUSTEREN - Er zijn mensen die heel
erg lang moeten wachten op de vervul-
ling van een wens. „Beter laat dan nooit",
denkt Harrie Aben uit Susteren tegen-
woordig. Over een paar weken zet hij het
vierde kruisje, maar in het derde elftal
van de SC uitzijn woonplaats blyft hij ac-
tief als middenvelder.

Hoogtepunten in het betaalde voetbal?
„Een bekerwedstrijd tegen FC Twente.
Rene van deKerkhof was mijn directete-
genstander. Ik heb toen het verschil tus-
sen ere- en eerste divisieervaren. En eer-
der kwam Groningen, ook voor de beker
naar Geleen. Die ploeg, met Tony van
Leeuwen in het doel, klopten we met
2-1."

Dat laatste was niet voor hem weggelegd
bij die andere SC, de Sittardse FSC.
Evert Theunissen zag in de, bij de ama-
teurs als aanvaller opererende Aben („ik
was linksbinnen") een verdediger. Dat is
hij in het betaaldevoetbal gebleven. Met
succes trouwens. Zo werd hij in Sittard
na afloop van de competitie 1971/1972uitgeroepen tot 'Speler van het Jaar. Re-
lativerend zegt hij er nu over: „Ik ben
geen voorstander van dat soort onder-
scheidingen. Wat voor maatstaven moet
een jury hanteren?".

In de loop van het gesprek klinkt Harrie
enkele malen teleurgesteld, als hij zegt
nooit in de eredivisie actief te zijn ge-
weest. „Wel twee keer geknokt in de na-
competitie. Fortuna kwam beide malen
iets tekort". " Harry Aben: niet zeuren maar

aanpakken!
Foto: PETER ROOZEN

brievoii
s staat er opnieuw voor de

kn ? honderd procent. 'Oude
!*iet t er"zinsPelingen' deren hem

teSendeel zelfs. Ze vormen
Sooit e^n extra stimulans. Dries
*iel Z*ck wederom met zijn hele
geefen zaligheid in de strijd en
(W* een wedstrijd pas uit han-
ejj. i a^s de scheidsrechter het
iari gnaal Produceert. In zijn 27-
-r^a^.e.e carrière smaakteDries drie-
sc u het genoegeneen kampioen-
ge aP te veroveren. De vaak op de
feJ}s van het geoorloofde opere-
6en l-

defensiespecialist beleefde
i.a keer een vervroegde gang
d,.^ de doucheruimte. Dries Hen-
stri__.' "^at was in een thuiswed-
ee^Jcl tegen Vilt. We hadden toen
st0hHScheidsrechter die berucht
tier om zijn rodekaartengewap-

Jawel hoor, ik werd de

Hoofdklasse C
TSC-Wilhelmina'oB
DESK-Halsteren
SVN-EHC
Limburgia-Longa
Venray-Waubacn
Geldrop-Vlissingen
TOP-Sittard

Eerste klasse F
Meerssen-Voerendaal
Veritas-SCG
Heerlen-Caesar
RKONS-Vinkenslag
Born-Volharding
Heer-Almania

Tweede klasse A
RKWL-Miranda
Hopel-Minor
MKC-RKHSV
Heerlen Sport-Eijsden
De Ster-RKVCL
Kolonia-Leonidas
Tweede klasse B
Obbicht-IVO
MVC'I9-Bleriek
Belfeldia-Roermond
Sparta'lB-Geleen
Venlosche Boys-Tiglieja
Helden-FCV

Derde klasse A
Kluis-Berg'6B
Rapid-Keer
RKWM-Bunde
WW'2B-RVU
Polaris-Scharn
Lindenheuvel-Haslou

De verdediger tegen wil en dank bleef tot
1977 bij Fortuna, waar hij ook trainde on-
der Cor Brom. Nog lang geen dertig en
toch al terug naar de amateurs. Waarom?
„Ik heb daar nooit spijt van gehad. Het
was mooi geweest. Vergeet nietdat ik bij
een baas werkte, die me niet om de ha-
verklap vrijafkon geven".

Vv.Ws blessures bleef het Nijswil-
scls vechtwonder praktisch ver-

-or°nd' een g°ed geslaagde en
*ijd Stane meniscusoperatie ter-

®e^aten. Dries zag zeker tien
haa t

ers komen en gaan. Hij kon
0rnd met allen goed oPscnieten,
ï0oK hij geen dwarsligger is.

"-11 maakte ex-prof Zef Mom-

Aben stond al op 15-jarige leeftijd in het
eerste elftal van Susteren. In 1969 werd
hij aangetrokken door Fortuna: „In ver-

Samen met Wim Bohnen, die het ook
voor gezien hield bij Fortuna, maakte
Aben de opgang van Susteren mee: in
één ruk werd de eerste klasse bereikt.
Ook toen de dalende lijn zich aftekende,
bleef hij de groenwitten trouw.
Tegenwoordig staat dus bijvoorbeeld
Susteren 3-Urmondia 3 op zijn program-
ma. „Dat is ook plezierig. Conditioneel

kan ik nog best mee. Ik merk wel dat de
spieren wat onwilliger worden. Eigenlijk

ik aangepast moeten trainen, maar
dat is mijn stijl niet". In die laatste woor-
den zullen de Fortuna-supporters van
destijds Harrie Aben herkennen. Niet
zeuren, mouwen opstropen, aanpakken!

ex-prof

liefhebber

de onverwoestbare

karaktervoetballer

Van onze medewerker
TON REYNAERTS

" Opa Wim Lamers wijst de jeugd nog wekelijks de weg.

Foto: 3-POOT/CHRISTA HALBESMA

Trainer Klein bouwt op Dries Hendriks:

'Gouden jongen
voor Nijswiller'

" bries Hendriks: karaktervoetballer. Foto: WIDDERSHOVEN

Van onze medewerker
LEO JASPERS

.IJSWILLER - Dries Hendriks
Va"°ort tot het antieke meubilair
r£le sv Nijswiller. Bij de 38-ja-
-7S(: drankenhandelaar stroomt al
a(j Jaar roodzwart bloed door de
nen Hi-" maaktreeds 22 seizoe-
tion aJS onverzettelijke en condi-
Van xi sterke verdediger, deel uit
tap NlJswillers vlaggeschip. Slij-
Vr^^schijnselen lijken hem
rj„ . d-Desondanks wilde hij vo-

Jaar definitief afscheid van
EenT 1lers hoofdmacht nemen,
ten, ,eslissing waar hij alsnog op'ugkwam.

gerpS Hendriks: „Ik gunde dejon-
d 0 n een kans. Ik kon bovendien
ttyj* werkomstandigheden niet
lm m °-e week °P de trai-
nt Verschijnen. Dan voel ik me
teru ppy- Reden om een stapje
Va .te doen. Voor de aanvang
Kle seizoen deed trainer Ger
roei.n echter andermaal een be-
toch °P me" Dan kruiPt dat °loedn weer, waar het niet meergaan mag"!

mertz de meeste indruk op hem.
Dries Hendriks: „Van hem stak je. heel veel op. Hij trainde keihard,

; zei precies waar het op stond en
ging recht door zee. Zon instel-
ling waardeer ik wel".

! Dries is vooralsnog niet van plan
te stoppen. Dat is vooral te dan-
ken aan de stimulerende impul-
sen van zijn vrouw, diehem trouw
langs de lijn volgt. Ook trainer
Ger Klein wenst nog lang van zijn
diensten gebruik te maken. Ger
Klein: „Dries is een gouden boy
voor SV Nijswiller. Hij heeft een
voorbeeldige wedstrijdmentali-
teit en laatdievonk ook op andere
overslaan".

Op weg naar het doel



ness, in tegenstelling tot het
profvoetbal, een woord een
woord is, maakthij een knoop
in de zakdoek. Drs. M. 'Jeu'
Sprengers is voozitter van de
Kamer van Koophandel en
Fabrieken in Noord-Limburg,
algemeen directeur van Mar-
cel Muyres Bouw, voorzitter

SITTARD - „Bange dagen,"
kreunt hij. „Kunnen we niet
verdagen tot na Fortuna?"
Uitstel van executie, want ook
die wedstrijd verliest VVV
(met 1-2). Omdat in de busi-

ven? Waarom die bombarie
over de voordeelpas? (waar
tussen haakjes meer over te
doen is danover die van René
van der Linden). 'Bange da-
gen' slaat dan ook slechts ge-

van VW en Limburgs voet-
baldéputé. De twee laatste
jobs zijn een wat uit de hand
gelopen vrijetijdswerk voor
dag en nacht. Zeker nu het
smeult in Venlo en rookt in

deeltelijk op de precaire posi-
tie van Sprengers' club in De
Koel. Als een Ausputzer pen-
delt hij met het brandblusap-
paraat heen en weer tussen
de laaiende haarden. Een
vormvaste en kleurechte Lim-
burger, als multi-voorzitter
met de kwaliteiten van een
verbale superzwaargewicht
in het debat nauwelijks te
kloppen. Hij is beroemd om
zijn sappige uitspraken. „Hier
is pas paniek als de bierpomp
leeg is."Al win je met zon uit-
smijter ook de oorlog niet.

de zwartepiet." Die met de ge-
bakken peren zit. In de presenta-
tiegids 88/89 schreef hij het nieu-
we seizoen in: „VVV is inmiddels
niet meer dat onderdeurtje dat
het jaren is geweest, maar een
volwassen eredivisieploeg." Zelfs
de voorzitter van deKvK slaat de
plank wel eens mis. Fortuna en
Roda bewegen zich op en boven
de prognoselijn. MVV, dat was te
voorzien, maar VVV in de puree?
Daar moet zelfs, met alle respect,
Jeu Sprengers van geschrokken
zijn. Kom daar maar eens uit.
Een trainerswisseling is het min-
ste wat jeverwachten mag.

De laatste weken betuigt de
voorzitter openlijk adhesie aan
de trainer. Dan weet je dus hoe
laat het is. „Als ik niet reageer,
worden er ook verkeerde conclu-
sies getrokken. Waarom zou ik
dan niet hardop zeggen wat ik er
van vind, dat ik alle vertrouwen
heb in de kwaliteiten van Leo van
Veen? Jan Reker was een deel
van het meubilair, hij wist hoe het
in elkaar zat. Hij was de trendset-
ter, gaf VVV het profiel van de
gezellige club. In die situatie
kwam een andere trainer. Daar
zal iedereen aan moeten wen-
nen. Van Veen experimenteerde
met het mogelijke. Dat is niet
goed uitgevallen." Maar dat ge-
wenningsproces kan toch geen
eeuwen blijven duren?

Geen bokkesprongen in De Koel,
al is die even onderkoeld als de
rijpwitte grassprieten na de eer-
ste novembervorst. Voordeel-
kaart, Fijn langs de Lijn, dat zijn
toch lapmiddelen? Is het niet ver-
standiger gewoon beter te gaan
voetballen? „Dat is het simpelste,
maar het klopt natuurlijk wel. Vafl
Oranje, de euforie, had ik geen

door
harry
muré

effect verwacht. Een spectacular
re stijging van de toeschouwers'
aantallen, neen: Jebent blij als jö
ze kunt vasthouden, de
zeseneenhalf duizend die wij
hebben begroot." In afwachting
van betere tijden met meer voet';
bal, meer publiek.

Volgens Jeu Sprengers zit het 'fll
in de startproblemen. „De tech-
niek begint op negen, tien jaar.
De ideeën van Wiel Coerver en !
Rinus Michels, we moeten die
richting uit. Daar bestaan heel
zinnige plannen over, ook binneC
de Afdeling Limburg. Zeventien,
achttien jaar, dat is te laat. We
zullen in Nederland iets moeten
gaan doen aan de wetenschap-
pelijke begeleiding van de voet-
baljeugd. Bij VVV zijn we ermee
bezig. We hebben het Instituut
voor Bewegingswetenschappen
van de Universiteit Maastricht in-
geschakeld. Dat kinderen geen
krachttraining mogen doen, is
nog geen uitgemaakte zaak."
Een perfecte jeugdopleiding
biedt meer zekerheid dan een
kapitale sponsor. Jeu's hand
zweeft tussen koffiekop en pla- 'fondlamp, een vluchtig gebaar.
„Niet het grote geld geeft de
doorslag." Ter voorkoming van
misverstanden: een financiële
overdosis acht hij niet levensbe-
dreigend. „De sponsor moet je I
bedragen vragen waarbij je er#
zakelijk belang in het vooruitzien'
stelt. Je kunt geen ton bedingen
zonder hem iets terug te geven
Daar heeft hij gelijk in. De macfl'
van de sponsor, dat zie ik niet.
Het is onbestaanbaar dat Nol
Hendriks geen invloed zou heb-
ben bij Roda, maar dat hoeft niel
gevaarlijk te zijn. VVV voelt zien
happy bij een groot aantal spon-
sors, net als Fortuna." Die eisen;

'FC Limburg, daar
heb Ik al vaak

mee gelachen...'

" Drs. Jeu Sprengers: „Er
is nog geen club ten
gronde gegaan aan een
overvloed van fatsoen."

Foto:
PETER

ROOZEN

I op gezette tijden evengoed tek* 1en uitleg.

Sprengers is ook boos op het
sectiebestuur, omdat het stiekem
een aantal 'patenten' van de FBO
heeft overgenomen. „Het com-
merciële beleid van de FBO heeft
de afgelopen jaren gestalte ge-
kregen in de Stichting Fijn langs
de Lijn. De Voetballijn is een po-
sitief voorbeeld met een batig
saldo van driekwart tot een mil-
joen gulden. Wij voorzien daar-
mee in een behoefte. Er is drie
miljoen keer gebeld. De mensen
willen weten of Van Loen een
teen heeft gebroken of hoe Van
Hanegem het maakt. Daarnaast
ontwikkelde de Stichting Fijn
langs de Lijn de voetbalpas."
Leuk idee, gniffelde het sectiebe-
stuur, en vond prompt ook zon
voordeelkaart voor het grote pu-
bliek uit, aldus de FBO het gras
voor de voeten wegmaaiend.
Daarmee is ook voor Sprengers
de maat vol. „Oké, dan zijn jullie
eruit op 28 november." Die
herfstvergadering van het be-
taald voetbal wordt er dus een
van vallende bladeren. „Ik zeg
niet: de FBO heeft alle gelijk, mo-
lesteer de KNVB maar. Het ge-
krakeel over de pas moet afgelo-
pen zijn. Een onnozel stukje
plastic mag geen splijtzwam
zijn." Maar één. ding stelt Jeu
Sprengers heel duidelijk: „De
centen van de voordeelpas moe-
ten naar ons, de clubs of de
Stichting Fijn langs de Lijn."

Ook letterlijk legt hij enig gewicht
in de schaal. Als een vorst troont
hij over de volle breedte in De
Prins, al voelt hij zich in dat cen-
trale Sittardse etablissement niet
de koning te rijk, een dag voor
Feyenoord-VVV. 'Sittard' heeft
hij voorgesteld uit taktische over-
wegingen. In Venlo is hem de
grond wat heet onder de voeten -VVV staat laatste in de eredivisie- maar hetkan natuurlijk ook zijn,
dat hij als voetbal-parlementariër
diplomatisch kiest voor de 'navel'
van Limburg. Hij betoogt met
twee handen, Spa-rood in de
ene, en de andere als vuist voor
het betaald voetbal in de provin-
cie. Een FC Limburg misschien,
want wat moet jenou met vier
clubs in de eredivisie?

„Eén grote club, daar heb ik al
veel mee gelachen... Dat wordt
dan zoiets als de FC Bokkerij-
ders." Jeu dreigt schuddebui-

kend onderuit te gaan - FC
Schinderhannes vindt hij in dit
verband ook een aardige - maar
als drs. blijft hij verder keurig in
de serieuze plooi. „De verschillen
tussen de Zuidlimburgse clubs
zijn te groot. Fortuna, MVV en
Roda hebben alle drie een heel
aparte stijl. Daarmee bedoel ik
niets verkeerds, neen, het siert
hen juist. Het zijn toch geen grijze
muizen die jezomaar even bij el-
kaar doet? De som van de delen
is iets moois." De eigen huisstijl
van De Baandert en Kaalheide
opofferen aan een FC Limburg,
dat is het kind met het badwater
weggooien. VVV komt sowieso
niet voor in die utopie. „Alleen al
op afstand geredeneerd, wij zit-
ten zestig kilometer ver weg.
Voor ons is Helmond Sport dich-
terbij."

Toch duikt het idee elke keer
weer op vanachter gindse heu-

" Toen scheen de zon
nog in De Koel. Leo van
Veen met zijn nieuwe-
lingen (vlnr Danny
Hoekman, Gerrie Slag-
boom, Jeroen Boere)
voor de start van het
nieuwe seizoen.
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Jeu Sprengers, afge-
rond vijftig en even
rond als een voetbal,
vindt dat je proble-
men niet clichématig
met de koevoet moet
oplossen. „Als ik het
met clichés moet
doen, voel ik me een
drol." Daarom gaat
Leo van Veen in Venlo
niet voortijdig de deur
uit. In Zeist liggen de
kaarten anders. Daar
kunnen enige heren
alvast de koffers pak-
ken. Volgens Jeu
Sprengers heeft het
sectiebestuur betaald
voetbal, de 'club' van
André van der Louw,
het wat al te bruin ge-
bakken.

Twee partijen staan tegenover
elkaar in Zeist, als Oranje versus
de Mannschaft, in dezelfde gela-
den emotionele sfeer: aan de ene
kant het sectiebestuur betaald
voetbal en haaks daarop het front
van de zevenendertig profclubs.
Het sectiebestuur is zoiets als het
dagelijks bestuur van de prof-
voetballerij, voorgezeten door
Van der Louw. De zevenendertig
clubs spelen samen in de FBO,
de Federatie van Betaald voetbal
Organisaties. De Limburgse
spreekbuis in de FBO bestaat uit
het kwartet Sprengers, Boels,
Kuijer en Lieben, respectievelijk
voorzitter van VVV, Fortuna Sit-
tard, Roda JC en MVV.

De FBO is woest, omdat het sec-
tiebestuur eigenmachtig over de
schreef is gegaan. Het heeft geld
over de balk gegooid en het heeft
het idee van de zogenaamde
voetbalpas gestolen van de FBO.
Dat zijn de twee hoofdpunten van
kritiek in de komische opera,
waar de gezonde voetballiefheb-
ber uiteraard geen boodschap
aan heeft. De heren in Zeist ma-
ken elkaar al wekenlang uit voor
rotte vis. Als reizend voetbal-

apostel stelt Jeu Sprengers zich
'iets gematigder op. „We zijn het
er met ons vieren - de Limburgse
spreekbuis - over eens, dat er
een oplossing moet komen. Maar
we voeren geen onderhandelin-
gen met het oogmerk dat er kop-
pen moeten vallen." Resultaat-
voetbal dus, met Jeu Sprengers
in een bemiddelende hoofdrol.

Oranje heeft in het EK vier mil-
joen verdiend, maar het toernooi
resulteerde in een ton verlies, en
dat niet alleen omdat Rinus Mi-
chels in een duur hotel logeerde.
Sprengers: „Er is geld binnenge-
komen en uitgegeven. Het is de
taak van het sectiebestuur te
zeggen wat ermee is gedaan.
Dat gebeurt ook bij de harmonie
en de carnavalsclub. Er zijn ge-
ruchten over ondoelmatig be-
heer. Ik denk dat de jachtverha-
len over bobo-feesten overdre-
ven zijn. Maar als er met geld is
gesmeten, moeten de clubs zich
afvragen of ze het beleid van het
sectiebestuur kunnen steunen."

Als Jeu Sprengers omhoog zit,
produceert hij prachtige volzin-nen met diepere achtergrond.
Dat hébben voorzitters en Jeuheeft 'het' in het kwadraat. „Er is
nog geen club ten gronde ge-
gaan aan een overvloed van fat-
soen." Hij pauzeert even, om het
naast 'die' van de bierpomp te la-
ten bezinken. „Van de andere
kant, we willen er toch verschrik-
kelijk graag in blijven. Eén ding
gebeurt zeker niet: wij gaan niet
knabbelen aan de kostbare
jeugdopleiding." Dat landelijk
vermaarde instituut kost VVV
tweeëneenhalve tot drie ton. Je
zou er een leuke speler van kun-
nen kopen. „0\ meerdere," grin-
nikt hij. „Maar de jeugdopleiding,
daar gaan we nooit aan, niet zo-
lang ik gekozen word als voorzit-
ter."

Om zijn visie ook lijfelijk zichtbaar
te maken verplaatst hij zijn pos-
tuur achterover, behoedzaam -
de stoel kraakt zonder te wanke-
len - en hij plant zijn handen ver
uit elkaar op tafel, als een ge-
wichtheffer die een halter aanvat.
„Het normale scenario is me te
voorspelbaar. Trainer weg, ande-
re spelers, de plaatselijke red-
dingsbrigade komt in actie en
volgend jaar speel je gesaneerd
een trapje lager. Zo verloopt het
in negen van de tien gevallen. Zie
Ajax - ik wil MVV niet noemen -
zie VVV. We hebben het allemaal
al meegemaakt." MVV laat hij
buiten beschouwing als apart ge-
val. „Maastricht is wat lastiger.

Als superfan van Limburg zou ml
het liefst alleen over voetbal pra'
ten. Een enkele keer loopt hij i"
gedachten het veld op, met een
lach van middenlijn tot corner-

1vlag. „Ha, ik houd van voetbal-"
Na een bliksemsnelle taktischemanoeuvre zit hij plotseling wee'
als libero aan de groene tafel...Het plan van PSV zie ik niet zit'
ten. Dat is trouwens verkeerd
geïnterpreteerd. Uit eigen belarézeg ik: twaalf eredivisieclubs, .goed, we proberen toch de opze
in derichting." Dat is iets andef5dan even op het rekenmachientje
intoetsen 'achttien minus zes. $
moet de natuur haar gang laten
gaan, een handje helpen, maarsvp geen euthanasie. „Zevenen'
dertig betaalde verenigingen in.Nederland, dat kan. De compef1'1
tie-opzet van de eerste divisie i*|
voor zeventig procent van declubs toch aantrekkelijk. De pFjmotieregeling moet reële kanse'1,
bieden. Maak het wat gemakke-
lijker om terug te vallen naar e$
'ager plan en om eruit te kome^Hoe kan ik het onheil van ons *3
houden, daarom zeg ik dat nie'

vels. Sprengers wil er niet aan,
het is hem te vaag, het biedt hem
geen enkel houvast. „Fortuna '54
had een uitstraling naar de hele
provincie. Toen zat ook alles in
één hand. De club van Gied
Joosten beschikte over onbe-
perkte middelen, maar dat liep
ook af. Een topclub op nationaal
niveau, dat brengt te weinig. Dat
zie je aan Feyenoord en Ajax."
De nadelige effecten zijn volgens
Sprengers vele malen groter dan
de minimale kans dat een FC
Limburg internationaal zou kun-
nen meespelen.

„Het risico van hetverlies van het
eigene van de clubs is op zijn
minst aanwezig. Het belang van
het geld in hetvoetbal wordt sterk
overdreven." Verstoring van het
fragiele Limburgse een-tweetje
(veel 'club', weinig geld) is, aldus
zijn 'strikt persoonlijke mening',
fataal. „Een begroting van vijf of
zes miljoen, dat maakt verschrik-
kelijk veel uit. Roda draait met
het dubbele van VVV- vier tegen
twee miljoen. Dat vind je meteen
terug op de ranglijst. Een Van
Loen is voor ons volstrekt onbe-
reikbaar." Jeu Sprengers - vanuit
de hoekvan het café heeft hij een
goed overzicht op de zaak -
vindt, dat je de proporties geen
geweld kunt aandoen. Eén FC
Limburg zou in de x-miljoenen lo-
pen, maar die sponsor moet nog
geboren worden. „Het sponsor-
en bedrijfsleven in Zuid-Limburg
is te pluriform. Wat is het draai-
boek als die paar sponsors weg-
vallen? Bij Philips is die vraag
niet aan de orde. De identificatie
tussen club en bedrijf is volledig.
Wie heeft nog zon mogelijkhe-
den in Nederland?"
Echt 'verstand' van voetbal heeft
hij niet. „Ik was een zeer fanatie-
ke VVV-aanhanger, op de tribu-
ne ontdekt als talent. Het had ook
postzegels verzamelen kunnen
worden, maar het werd toevallig
'voetbal. Ik houd geweldig van de
club. De diepste ellende en de
glorie meegemaakt, en nu weer

Met de zelfverzekerde blik van d.doorwinterde supporter zwaait fjaf bij De Prins. „Feyenoord, da^hebben wij het de afgelopen dfl*
jaaraltijd goed gedaan." Een
maal later pikt het 'onderdeurtje
een 2-2 gelijkspel mee uit DeKuip.
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De voorzitter maakt
geen bokkesprongen

Heeft in het verleden steeds vee'
middelen op tafel gekregen. Dan
is het moeilijk een bescheiden rd
te moeten spelen."'Hier is pas paniek als

de bierpomp leeg is'
Zeist. Want ondanks het be-
halen van de Europese titel
zijn de zekeringen doorgesla-
gen in de meterkast van de
voetbalbond. Waar zijn de
vier miljoenvan Oranje geble-

Drs. Jeu Sprengers - resultaatvoetbal tussen Venlo en Zeist
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en rimboe-trom, bamboespeer enPantervel: het interieur
Jjan het hoekhuis aan de

in Bruns-sUm. Tot voor kort nog in-gericht als fitness-centrum,
Waar Westers vet dat over-lo'hg hing te wezen, tegenaanzienlijke betaling kon
worden weggezweet.

current. Ze zijn bang dat ik aan hun
centen kom, dat ik een streep trek
door hun plannen om Afrika te blij-
ven uitbuiten, zoals de blanken dat
al eeuwen doen met hun zogenaam-
de hulpprogramma's.

Men wil hier kennelijk niets te ma-
ken hebben met Afrikanen, die zélf
iets voor Afrika willen doen. Dat is
men niet gewend, dat vertrouwt
men niet. Daarom worden mijn ac-
ties gesaboteerd of verboden. Ben
ik al gauw een oplichter; staat de
politie voortdurend voor mijn deur.
Maar ik voor mij weet, dat ik hier
ben om Afrika te helpen en met om
mezelf te verrijken. En daarom blijf
ik vechten. Like Nelson Mandela."

hoofdkantoor van deA/ncan Development So-Clefy- een hulporganisatiev°or vetarm Afrika... Zo-maar een schrille contrast?ut een cynische spelingVan koning Noodlot?

„Please, believe me. Ik ben geen oplichter. Ik beri een Afrikaan,
die Afrika wil helpen. Er circuleren een hoop leugens over mij.
De politie vertrouwt me niet. Men denkt dat ik alleen maar hier
ben om mijn eigen beurs te spekken. Maar ik ben hier om mijn
volk te helpen. Please, believe me."
Aan het woord een geboren smeker. En volgens velen een even
gewiekste oplichter. Nog geen anderhalf jaar in Nederland en al
goed voor een vuistdik politiedossier, dat wemelt van sterke ver-
moedens. Maar dat keiharde bewijzen ontbeert.
Zijn grootste bezit: zn onbetaalderekeningen. Schulden tot
over zijn oren, vijanden tot in zijn nek.
Drie keer, naar eigen zeggen, telefonisch met de dood bedreigd:
'One day, we'll shoot you...' Twee keer, naar eigen zeggen, op
straat aangevallen: 'Piss off, Alibaba...'
Maar weg te branden is hij niet.
„Ik blijf vechten voor mijn land. Zolang, totdat ik genoeg geld
bij elkaar heb om scholen en ziekenhuizen in Afrika te bouwen.
Om hulp te bieden aan het land waar ik geboren ben. Daarvoor
zal ik blijven vechten. Ondanks de wetenschap dat zwarten, wan-
neer zij opkomen voor zichzelf, hun land of hun rechten, altijd
door blanken worden neergemaaid."
Een bedenkelijk intermezzo met Sewayleheh Madikezela (38),
alias Earny Dcc Davis, president-directeur van de African Deve-
lopment Society.

Dear Davis

an de Westerse afslank-luxe zijnovè u,geval alleen maar sP'egels
acht k "■ Een daarvan blinktVieTk ■ bureau van mister Eamyce Davis. gehuld in batik-kleren." voorzien van bedelblik, dieoeihjk valt te rijmen met de fles-
ziin K°rt ' Sherry en rode w'Jn. die injn Duurt staan en regelmatig bij de

worden. „Goodur""«, you want some?"

Dear friend
zefhiilw f hoor ' die mister Davis>«blijkt gauw. En bijzonder ge-sneerd ,n het vleien. Soms zelfs«getalenteerd, dat je al je voor-
ma T i" ZOU vefgeten en alleen nogwar denkt aan het karretje, waar

J Je voor wil spannen.

Het glas wordt bijgevuld met rode
wijn. Geen 'Chateau Riool' of een
'Maison Migraine', maar een res-
pectabele Bordeaux. „Good wine.
You're sure, you don't want some?"

De schulden, dear Davis, de schul-
den.

Hij zoekt naar woorden in zijn tjok-
volle glas en neemt een ferme teug:
„Wanneer er geld binnenkomt, zal
ik mijn schulden afbetalen, voor de
volle honderd procent. Ik moest wel
schulden maken, omdat ik de stich-
ting van de grond moest krijgen en
ik zonder geld hierheen ben geko-
men."

Zomaar, zonder een cent? „Nou
niet helemaal," corrigeert hij zich-
zelf. „Van mijn oom in Sierra Leo-
ne, die achttien jaarpresident is ge*
weest van dat land, heb ik 15.000
dollar meegekregen als startkapi-
taal. Maar daar is niets meer van
over. Want ik moest eten, drinken
en wonen. En dat kost handenvol
geld in Nederland."

Vijftienduizend dollar? Toch geen
peanuts. Neef van de gewezen presi-
dent in Sierra Leone? Ook niet mis-
selijk. Waar komt u eigenlijk van-
daan? Welke nationaliteit bezit u?
Hoe ziet uw verleden er uit, dear
Davis?

Volgens de politie bent u gedeser-'.
teerd uit het Amerikaanse leger,
eind jaren zestig. En vervolgens
naar Frankrijk gevlucht, waar waar-
schijnlijk ook wat kromme zaken
werden gedaan. Hoe zit dat, dear
Davis?

De African Develop-
en' Society (ADS) is vorig jaar, ugustus gesticht. Het is de eersteulPorganisatie voor Afrika, geor-

sfiiseerd door Afrikanen. Ik hebzegen van de Afrikaanse bevol-
a nS 0m in het buitenland te werken
n "de ontwikkeling van het conti-
r " De voedselvoorziening is be-
Sch i de gezonc,heidszorg pet.
huln zi Jn er amPer en de zelf-roê \an de Afrikanen moet onher-ePehjk verbeterd worden.

# Earny Dcc
Davis, alias
Bartobeleleh
Madikizela in
zijn kantoor,
annex reisbu-
reau, annex
galerij, waar
hij geld pro-
beert te verza-
melen voor
Afrika. „Zij
die helpen zul-
len altijd door
mijn land her-
innerd wor-
den. Tijdens
opkomst en
ondergang van
de zon."

Foto:
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"nod- . m°gel'jk te maken, is geld
1 «'_" Veel geld. En ik, Bartobele-
la ' Zooker-Madikeze-> oen hier om dat op alle mogelij-

manieren te verzamelen."

{
P; alle mogelijke manieren? „Su-

coil Davis. „Van doodgewone
kODpCtes en schenkingen tot het ver-naai yan volledig verzorgde tripsdr Afrika."

Dear friend
„Ik ben in 1950 geboren in Sierra
Leone, onder de naam Bartobele-
leh Madikizela. Al snel verhuisde
mijn familie naar Amerika, waar
mijn naam veranderd werd in Davis
en waar ik in 1968 door het Ameri-
kaanse leger werd opgeroepen voor
de dienst.

Op dat moment was het oorlog in
Vietman. En ik had geen zin om
mijn Aziatische medemens neer te
schieten, alleen maar om Amerika
groter te maken. Ik ben dan ook ge-
vlucht naar Scandinavië. Frankrijk?
Nee, daar ben ik nooit geweest.
Maar ik heb wel veel rondgezwor-
ven. Sinds 1987 ben ik in Neder-
land. Ik ben getrouwd met een Ne-
derlanse vrouw. Bovendien heb ik
een Nederlands paspoort. Maar
nogmaals: van oorsprong ben ik wel
degelijk Afrikaans."

Zijn Afrikaanse herkomst, zo zegt
hij, is zijn belangrijkste drijfveer
om in Nederland te blijven, on-
danks sabotage-acties en verdacht-
makingen. Want hier, zo weet Da-
vis, kent men Afrika's problemen
en is men bereid om hem te helpen,
zodat hij zijn land kan helpen. Hier
zal men hem begrijpen. Ooit.

„Daarom blijf ik, dearfriend. Daar-
om offer ik mij op, zal ik blijven
vechten. Totdat ik er bij neerval.
En de mensen die via mij Afrika
helpen, zullen altijd in mijn land
herinnerd worden. Tijdens op-
komst en ondergang van de z0n..."

Earny Dcc Davis, alias Bartobele-
leh Madikizela. Een onvervalste
zakkenvuller of een onbeholpen
idealist?

Alleen hij weet het zeker.

Richard Willems

En<fe«^ar gaat al dat geld dan heen,
ciële k

"? °f hoe wordt de nnan-
*et in _.'P vanuit Nederland omge-
ontü i, broodnodige Afrikaansegenn'kkeling"■"? Voor de hand lig-
men ,Vr?gen' die bij Davis aanko-

" als dubbele mokerslagen.

Ik dacht toen nog: we vechten toch
voor hetzelfde doel, dus waarom

die moeilijkheden? Inmiddels ben
ik wijzer.

Gevestigde hulporganisaties zien in
mij namelijk geen medestrijder
voor het goede doel, maar een con-

dat ik tegelijkertijd met hun actie
iets op mijn maniervoor Afrika wil-
de doen.

Overal waar ik acties voor Afrika
wil houden, ligt men dwars. Zo ben
ik een paar maanden geleden nog
beschuldigd van bedrog door een
heel bekende hulporganisatie voor
Afrika (ik noem geen namen), om-

komt hier echt geen geld binnen,
vanwege alle negatieve publiciteit
rond de stichting en de moeilijkhe-
den met de politie. Vraag maar bij
de bank na.vral Cen air van: hoe durf je dat te

'eur h
meldt de President-direc-

eeDa,ta!nnJn Stichting vorig Jaar af"
ontv! 1()9 ëulden aan giften heeft
dub fen en dat dit Jaar no8 êeen
how Pek binnen z'jn- „Teil me,
tnQ Car}, l help Africa if there is noMp/?' slaat nÜ z'jn handen in
„G ,̂as;houding richting plafond.
nen "

me' er komt Been cent bin-

En we zijn er nog niet, dear Davis.
Wat te denken van onbetaalde ad-
vertenties in de regionale dagbla-
den? Of nooit betaalde aankopen
bij een Heerlense woninginrichter,
die u voor het lapje hield met de
mededeling dat 'money no problem'
was.

Of fotografen die u aantrok voor de
nodige publiciteit, maar met wie u
tot op heden vergat af te rekenen.
En dan die loterij, waar u honder-
den kaartjes voor verkocht, maar
waarvan de winnende loten tot nu
toe even veel waard blijken als ko-
len in de hel.

Voorts collectes tijdens concerten
van Michael Jackson en UB 40, die
nooit werden opgegeven en waar-
van de opbrengst spoorloos is. Een
benefiet-concert in Valkenburg,
waar u Anita Meijer voor elf men-
sen liet opdraven en het Openlucht-
theater/gemeente Valkenburg met
een schuldenpost van zon drie mil-
le achterliet, omdat het concert
nooit doorging. Talloze nietsver-
moedende handlangers, zelfs onder
de veertien jaar, die u voor 'het
goede doel' langs de huisdeuren in
de Mijnstreek en met een geraffi-
neerde babbel over Afrika's ellen-
de, het bos instuurde. Geen geld,
dear Davis? Go teil your cat.

Dear Davis
nou \,nV' dear Davis7 Maak het
coll lgens de politie geniet u als
vol ant en directeur van ADS
En h bekendheid in het hele land.
gev u inmiddels al bedragen
on Dngen' die niet zouden misstaanp Prinsjesdag.

Dear friend
„My dearfriend. Laat ik dit zeggen
en ik smeek jeom me te geloven. Er

sj darnaast prijken in het Davis-dos-
slao' Waar overigens ook uw in be-
blj?f genomen boekhouding ver-
dn Jü onbetaalde rekeningen van
vvaa rs in Belg'ê' en Duitsland,
der

U voor duizenden guldens fol-s > Plakkaten en visitekaartjes
nu

g°ed zichtbare bank- en giro-
"mmers liet drukken. Bij een

st °"Vei"huurbedrijf in Maastricht
Zend " °i°k nog voor een dikkedvi"
alleriPli 'n net kr'Jl' omdat u naarrei belangrijke afspraken
ten dle geld in het laatJe brach-

De tactiek van ’n oplichter of
de mislukking van ’n idealist?

vrijuit
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HUIZE "DE BERG"
Heerlen
i

Huize "De Berg" is naast hetMoederhuis van de Congregatie de
Kleine Zusters van de H. Joseph een verzorgings-Zverpleeghuis
voor religieuzen.

Binnen het verpleeghuis bestaat een vakature voor een:

VERPLEEGKUNDIG AFDELINGSHOOFD
Functie-inhoud:

- Mede zorgdragen voor een continue verpleegkundige hulp en
verzorging, uitgaande van de behoefte van de individuele patiënt
en de eisen m.b.t. het leefklimaat.- Leiding geven aan en het instrueren van de op de afdeling
werkzame personeelsleden.- Mede zorgdragen voor het uitvoeren van een
verpleeg/verzorgingsplan.

Functie-eisen:
- Diploma verpleegkunde A, A/B of HBO-V.- Ervaring in leidinggevende functie.- Leeftijd minimaal 30 jaar.- Opleiding geriatrie/gerontologie strekt tot aanbeveling.

Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden worden conform de
CAO-Bejaardentehuizen vastgesteld.

Schriftelijke sollicitaties vóór 15 november 1988 te richten aan: Direktie
Huize "De Berg", Gasthuisstraat 45, 6416 AM heerten. .Sm?

I wilhelminastraat 39
6131 KM sittard
tel.: 04490-95656

"

De Stichting Centraal Ziekenfonds te Sittard
is werkzaam als uitvoeringsorgaan van de
Ziekenfondswet en de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten in deregio
Westelijke Mijnstreek en Midden-Limburg.

W Tevens is het Centraal Ziekenfonds
W werkzaam voor de partikuliere

ziektekostenverzekering V.G.Z.

w Ten behoeve van ons kantoor te Weert
zoeken wij op korte termijn een

KANTOORHOUDER (m/v)
die met een grote mate van zelfstandigheid leiding kan geven aan 4
voorlichtingsfunktionarissen en 2 receptionisten.
Tevens is de kantoorhouder verantwoordelijk voor het initiëren van nieuwe
aktiviteiten en voor het leggen en onderhouden van contacten met nieuwe
en reeds bestaande relaties.

Funktie-eisen:
Van de kandidaten voor deze veelzijdige en interessantefunktie wordt
verwacht:- een commerciële opleiding op HBO-nivo (bv. HEEAO-CE)- leeftijd 25 - 30 jaar- uitstekende communicatieve vaardigheden- representatieve persoonlijkheid

Informatie:
Voor nadere informatie over deze funktie kunt u kontakt opnemen met de
heer K.J.M. Koonen, chef Buitendienst.

Solliciaties:
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatiebrief voor 18 november
1988 te richten aan de heer H.M.M. Wachelder, personeelsfunktionaris van
het Centraal Ziekenfonds, Wilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard. mX

UW TOEKOMST LIGT
IN HET WATER...

Voor het in januari 1989 te openen thermehcentrum
Thermae 2000zoekenwij enthousiasteprofessionals die, als
naaste medewerkers van dedirectie, samen met hen de
ambitie hebben dit unieke project tot een commercieel
succes te maken. Deze medewerkers dienen in staat te

C zijn samen met de directie beleid te voeren, dit naar de
organisatie toe tevertalen en uit te dragen.
Verder verwachten wij dat zij naast specifieke vakkennis
beschikkenover visie, een groot doorzettingsvermogenen
pioniersgeest, maar beslist ookovergoede communicatieve
en sociale vaardigheden.

VWijnodigen belangstellenden uit naar onderstaande functie
te solliciteren.

HOOFT) Voor c*eze njnctie is minimaal een voltooide opleiding op
M/v 1_\J\J_ U HBO-PW niveau vereist, aangevuld met ruime praktijk-

PERSONEELSZAKEN ervarin8 in een zelfstandige P&O-functie, waarin alle
_.___, _______ aspectenvan het hedendaags personeelsbeleid tot het werk-
& ORGANISATIE terrein hebben behoord.

Tot de werkzaamheden van deze staffunctionaris behoort
het adviseren van directie en lijn. Daarbij draagt hij of zij
verantwoordelijkheid voor beleidsadvisering aan de
directie, het vormgeven aan een hedendaags personeels-
beleid en uitvoering van taken op het gebiedvan personeel
en organisatie.
Zijn/haar belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

- Personeelsplanning en functiebeheer, kwantitatief zowel
als kwalitatief;

- Werving, selectie en introductie;
- Dagelijkse beheertaken;
- Personeelszorg/maatschappelijk werk;
- Begeleiding en advisering van deorganisatie, bij de

uitvoering van personeelsbeleid;
- Opleiding, training en vorming;
- Ontwikkeling, toepassing en aanpassing van de arbeids-

voorwaarden, alsmede de controle op de uitvoering
hiervan;

- Personeelsregistratie;
- Het initiëren enbegeleiden van veranderingsprocessen in

de organisatie.

SOLLICITEREN Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geheel in
overeenstemming met het niveau van de functie. Leeftijds-
indicatie: 29 - 39 jaar.
Kandidaten worden verzocht schriftelijk te solliciteren
binnen 14 dagen na verschijning van dezeoproep.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selectie-procedure. Op schriftelijk verzoek is een informatie-
map over Thermae 2000 beschikbaar.

Uw sollicitatiebriefmetCVrichten aan:
Directie Thermae 2000
Postbus 198
6300AD Valkenburg aan de Geul.

Thermae 2000, Europa's fraaiste doet. Met dit warme bronwater
en meest complete thermen- worden deriante binnen- en bui-
centrum wordt nu gebouwd op tenbassins continuververst,
dekop van de Cauberg in Een derde bron zorgt voor tintel-
het Zuidlimburgse kuuroord fris drinkwater.
Valkenburg aan de Geul. Naast demedische en preven-
Dit opzienbarende, hypermo- tieve aspecten wordt in Thermae
derne thermencentrum, dat 2000 ook alle aandacht besteed
geheel in het teken staat van het aan sport, recreatieen meditatie,
lichamelijk en geestelijk welzijn, Zokomen er therapie-en
wordt in januari 1989 geopend. trainingsfaciliteiten, een sauna-
Thermae 2000 wordt gevoed landschap, een hortus, een
door bronnen dieputten uit een restaurant en een auditorium
enorm onderaards reservoir dat annex congresruimte.

-^ . 100% zuiver oerwater bevat.
jr Meer dan40.000 jaar"jong"! Thermae 2000 is niet alleen van

>jk Twee bronnen leveren mineraal- belang voor het toerisme en de
a /7j^ rijk water, dat zotyel aan alle preventieve gezondheidszorg in

THFRM/T _B_^ ____ Europese eisen als aan de de Euregio, maar betekent ook
*" '_?V'\?C' m B_^k strenge Duitse normen voor een welkome stimulans voor deifcUvAJ ~_____Wh T "Medizinisches Heilwasser" vol- werkgelegenheid.

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

ervaren timmerman
Voorrenovatiewerkzaam heden en algemeen
timmerwerk bij een overheidsinstelling in
Heerlen.De werkzaamhedenzullen minimaal
enkele weken gaan duren.

Wij vragen:
een relevante opleiding op LTS- of hiermee
vergelijkbaar niveau en een ruime ervaring.

Wij bieden:- salaris conform de in het bedrijf geldende
salarisregeling- 24 doorbetaalde vakantiedagen op jaar-
basis- 8%vakantie toeslag- ziektekostenverzekering.

Vraag vrijblijvendvoor meer informatie over
deze vakature naar Harry Hollanders, afde-
ling Technisch Personeel, tel. 045-719940,
of kom langs.

I I J

Smeets&Geelen bv——"Oheprodukten Smeets& Geelen is een zelfstandige oliegroothandel inMaastridndiehaarolieproducten directverkoopt aan garagebedrijven, tankstatiorus\transportondernemingen, landbouwbedrijven, industrie enparticulieren' Als >vparticuliere ondernemmg is zij in staat met haarafnemers persoonlijke contacten X\M\^*A mW ,^É ouclenenrnaatgesnedenserviceteverlenen- Erbestaat een nauwe samen-Kl^^^l werking met hetzusterbedrijf Verol Techniek, dietechnische problemen voor haar \■ klanten kan oplossen. Zij levert haar producten in heelLimburg en Oostelijk Brabant \\^^F _^^F Vo°rhaarmarkt in Midden en NoordLimburg metuitwaaieringnaar Oostelijk Brabant 1zoekt MercunUrval voorSmeets&Geeleneen m/v 1

I Verkoper olieproducten I
dieeigenkwaliteit en dievan zijn producten Inzetin demarkt

a ,- bijvoorbeeld de Autotechnische ennet zoveeluitdagingen als uaah-Utrekt zelfstandig de markt mom SchoolinApeldoorn. kunt Een aoedsaldensecun-hetbestaanderelatiebestand te - lemand diezelfstandig wü Sa_be?^oS^de?Eenonderhoudenenuittebreiden. werkenen initiatieven neemttot gSsllmSeS^onderlLg- Ulegt persoonlijke contactenen enmet hetverwerven en overleg
u,oregeungmonaenmg

denktmee metuw cliënten. vasthouden vanzijnklant.
" Smlete&Gi6!^^^ * Leeftijd2s-30jaar. Houdt uvanuitdagingen? StuurI woductt? nw danuwsoUicitatiebriefmetc.v. I1 Producten. Gebodenwordt: ondervermelding van f% r<_.-~. ___ ___. Een zelfstandige baan metveel ref.nr. 6.7076 aan: M\ """.*- _ .. afwisseling ineen bedrijfdateen MercuriUrvalß.V #% -Eenadviseur-verkoper diezich goedenaam heeftopgebouwd als Vrijthof 50-51 /X tnuisvoeltindewereldvande betrouwbare oliehandel met 6211LE Maastricht I"V autotechmeken een middel- servicegerichte aanpak en een '" _X%. bare schoolopleiding persoonlijke benadering van haar (Êk ÉÉ\ S

N. heeft gevolgd, klanten. Een plezierige werksfeer (ITVmTOTTiI IJÏ^_hl

In samenwerking met andere instellingen, werkzaam op het gebied van de
Geestelijke Gezondheidszorg, draagt de Stichting Psychiatrisch Centrum
"Welterhof" dezorg voor intra- en semimurale psychiatrische hulp in de
regio Zuid-Oost Limburg.
Het Psychiatrisch Centrum omvat ruim 470 medewerkers en heeft een
klinische kapaciteit van 349 bedden en 73 dagbehandelingsplaatsen.

Op de afdeling (para-) medische dienst wordt de funktie vakant van:

PSYCHOLOGISCH ASSISTENT(E)
N.I.P.

40 uur per week, waarvan 36 uur voor onbepaaldetijd
en 4 uur op tijdelijke basis.
FUNKTIE-OMSCHRIJVING:
De funktionaris wordt belast met:

- Het afnemen en uitwerken van psychologisch testonderzoek;- daarop betrekking hebbende administratieve en sekretariaatswerkzaam-
heden;- het koördineren van de werkzaamheden m.b.t. alle testonderzoeken van
de psychologisch assistentes.

Er wordt in teamverband gewerkt met klinisch en poliklinisch werkzame
psychologen en 2 kollega psychologisch assistentes.

AANSTELLINGSVOORWAARDEN:- In het bezit van diploma HAVO met wiskunde;- N.1.P.-diploma of vergelijkbaar diploma;- leeftijd ca. 30 jaar;- enige jaren ervaring in soortgelijk werk;- ervaring met automatisering strekt tot aanbeveling.

ARBEIDSVOORWAARDEN:- C.A.O. Ziekenhuiswezen;- salaris minimaal fl. 2.332,- en maximaal fl. 3.360,-- bruto per maand,
konform FWG-funktiegroep 40;- er is een crèche aanwezig.

INLICHTINGEN:
Inlichtngen kunnen worden ingewonnen bij de heer R. Helming, hoofd
paramedische dienst, tel. 045-718180 toestel 2134 en de heer F. van
Binsbergen, klinisch-psycholoog, toestel 2104.

SOLLICITATIES:
Schriftelijk tot uiterlijk 16 november 1988 te richten aan:
Voordrachtskommissie tot aanstelling psychologisch assistente, vak. nr. 671,
p/a Stafafdeling Personeelszaken, J.F.Kenndylaan 301, 6419 XZ Heerlen.

welterhof
I Psychiatrisch Centrum |||

Volker Stevin Materieel
&
Volker Stevin Materieel is als werkmaatschappij van Koninklijke
Volker Stevin belast met het beheer van materieel, zowel in tech-
nischealsfinancieel-ekonomischezin.Wijverhurenditmaterieel aan
andere werkmaatschappijenin binnen-en buitenlanden verzorgen
de reparatie en het onderhoud hiervan. Tevens bieden wij onze
kennis en dienstenaan op het gebiedvan nieuwematerieeltoepas-
singen,materieelinzet, researchen ontwikkeling,alsmedespecialis-
tisch konstruktiewerk.

Voor onze vestiging te Hoensbroek, Stationsstraat 142zoeken wij een

allround machinemonteur
voor reparatie en onderhoud van wegenbouw-, grondverzet- en overig
aannemersmaterieel. Er wordt in klein teamverband gewerkt.

Opleiding:diplomaMachinemonteurG.W.S.W. of S.O.M.A,of een ruime
aantoonbareervaring en aanvullende vakgerichte kursussen.

Leeftijd 30-35 jaar.
De kandidaat dient bij voorkeur woonachtig te zijn in de omgeving van
Hoensbroek of bereid te zijn naar dezeregio te verhuizen.

Salariëring vindt plaats op basis van de CAO-Bouw.
Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie terichten
aan Volker StevinMaterieel bv, Postbus 807,2003RV Haarlem, t.a.v. de
afd. Personeel & Organisatie. Voor inlichtingen over de funktie kunt u
bellen met de heer K. M. F. Jungbauer, telefoon tijdens kantooruren:
045-217458/217528; privé: 04492-4767. A

STREEKGEWEST WESTELIJKE MIJNSTREEK
De Gezondheidsdienst Westelfke Mgnstreek gevestigd te Geleen verrichtdiverse laken op hel gebiedvan dege__TK_heldszorg ten behoeve van
inwoner, organisaties en InsteÊigen van 7 gemeenten h de Westelijke
Mfnstr&ek
Voor de centrale post crrixianceveivoer (CPA) vaceert opkorte tefmin defunctie van
verpleger centrale post ambulancevervoer
tevens ambulance verpleegkundige m/v(vakaturenummer 8806)

De diensten worden uitgevoerd volgens een 24-uutsrooster.

- Het aannemen en doorgeven van (ongevals) meldingen- Hel dirigerenen coördinerenvan al het ambulcnceveivoer- Hel verrichten van hiermee samenhangende administratieve
werkzaamheden.

Voor een goede functievervulling is het ncodzakeljk dat deverpleger CPAregelmatig dienst doet b| het crribulancevervoer ab ambulance
verpleegkundige.
FuncHe^ben:- Dipoma's ziekenverpleging A en B
-Diploma EHBO- Bereid zjn tof hetvolgen van cursussen stages en dergeljk weke vooreen goede dienslvervullng nodig zijn- leeftjdsgrens: fat 40 jaar
-RjtewfsßE- Ervaring IC en/of CCU strekt tat aanbeveling
Saktiértna
De salariëring is gebaseerd op een voor dezefuTdie voorlopigvastgestelde
"uncWewaardering waarbij de maximale bezoldiging ’ 3616,00 bruto per
maand salarisschaal 7, bedraagt. Voor hetverrichten van onregelmatige
diensten wordt een toelage verleend.Overigens zijn de in overheidsdienst gebruikelijkerechtspositieregelingen vantoepassing.

In verband met het vervullenvan deroosterdienslen is het noodzakeijk datdeaan te stellen functionaris in de nabijheid van het dienstgebouw
(Geleenbeektaan 2 te Geleen) is gehuisvest.
Sollicttaltes dienen binnen 10 dagente worden gerichtaan het dagelijks
bestuur van het StreekgewestWesteljke Mijnstreek Postbus 99,6160 ABCeleen met vermelding van het vakcrlurenummer op brief en enveloppe.
Eventuele nadere inlichtigen kunnen worden ingewonnen bj het hoofdAmbulancedienst, dhr. P.MJ. Welkenhuysen Telefoonnummer 04490-46555.

Zaterdag 5 november 1988"24jLimburgs Dagblad



Het woord vormt zijn reputatie. Het gesproken woord in het bij-
zonder. Hij woekert met het vermogen van de rede; met het rijke
talent om gedachten en gevoelenskrachtig en overtuigend, berede-
neerd en gevoelvol, te uiten. Vijfenveertig jaren al is Macharius
Joannes Marie Tripels (67) advocaat en procureur. Met ietwat 'zui-
delijke' zwier. In vierde generatie. Een humane, vriendelijke, in-
nemende man; een erudiet met internationale vermaardheid. Een
gretig levende Maastrichtenaar, dus Limburger, een eeuwig glimla-
chende workaholic die zich nooit van niemand en van niets afzon-
dert. Een mens die niets menselijks vreemd is, een man in het volle
»even. Een duizendpoot. Voor zijn vele vrienden eenvoudig Max;voor tal van anderen respectvol meester Tripels; voor Maastrichte-
naren teder '/ meisterke.

" Mr. Max Tripels, vijfen-
veertig jaren advocaat en
nog veel meer.

Foto:
WIDDERSHOVEN

door

Nino Tomadesso

*ls Jk een afspraak met hemnaak, roept hij vrolijk in deD*on: -Hé, ja, gezellig!
"nsdagavond zes uur? Haal me*an kantoor." Die avond. Vijf

n" zes verlaten we het statige
aan de Brusselsestraat op*eg naar de Galerie („Laten we■ar een hapje eten. Nieuw

t ik was er nog niet.")Japend over het Vrijthof, verteltïi Pu
as in Wenen te zijn geweest.

Boh- er in de Vo'ksoper La
n neme gezien en ben speciaal
eenu Griechenbeisl gegaan. Alsmmage aan Stef Kleyn.
nle " heb ik daar eens veelgezier beleefd. Onvergetelijk."'et Rommedoe Kleyn, nuegennen jaren geleden
leve .Cn J°urnalist en
van h

tenaar' zou in de looP, n ac avond nog herhaaldelijktu«en ons in zijn.

yelerlei werkzaamheden en
M,'Vlie! ten °P het conto van mr<^ax Tripels? Wat héét! Zo maar
h_-o.Breep- d Reclasseringsraad,

fanfare St. Joezep,Jporatter tennisvereniging
senator Mastreechter'aar, voorzitter Camera Musica

"osana hd sectiebestuur BetaaldVoetbal KNVB, voorzitter
bÖnHr vUb Cercle Equestre, lidfondsbestuur KNVB,Plaatsvervangend kantonrechter,

Raad van Toezicht derrde van Advocaten
Maastricht,

iar°r2 MVV (v'Jfentwintig
de Va

'id tweede Kamer namens
dj (acnt Jaren). Gedurendee Periode voortdurend óók een
c°9rtreffelijk pleiter in straf- ensn, 1/ zaken- Zijn vader Fernand
l^rak eens tot de toen jeugdige
lev "Je kunt al,es doen in Jeen, maar ga, nóóit inde
H'fek. Dat moet je me«loven." Max nu: „Ik heb toen
slacht, die belofte geldt zo lang'jn vader leeft. Ik heb nooite vraagd om in de TweedeKamer

Komen. Ik ben een van deU'"'gen, durf ik te zeggen, die
zélf' werd gesteldzonder hetw'1 te weten. De VVD, afdeling
Dld.astncht, speelde dat klaar..."
afs KJaren geiden nam hij

cneid van de Haagse politiek.
"neb er nog vele vrienden."

Sociëteit
het noemt zich zelf een man van
Sch ?ompromis, van de minnelijkedie'K-g' Van menselijkheid dus
v 0 hIJ z9. hoog in het vaandel
e rf- Hij was, in de oorlogsjaren,
v^.J.oiige student. Hij is nóg
rnilH k' **'J 's ' in de I°°P der tijd,
Z.ï t Beworden dan hij al was., Jn (glim)lach, zijn bon-mots
Lar Vn het Frans of in het
pc

, IJn)> zijn beminnelijkheid zijn
be .. Hij was en is zeer
'^^ttelijk voor emoties, maar is
„D alt'Jd de baas gebleven-
-1 wel, heb ik geleerd van mijn
Ak r"" Fn emoties waren er!
Va

s schelpen op het brede strand
st

n een fantastische carrière als
gr7/P'eiter. Zaken als de

d»schenner, Marcel Smeets,
ho Sc°-affaire... „Een van de
d ogtepunten was zonder twijfele zaak Nitsch," stelt hij.

dat ik bibberde van nervositeit
toen ik daar binnenstapte. Ik zat
er al ruim een uur voor het begin
van de zaak, klam van het zweet.
Tweeëntwintig jaren oud, zonder
enige ervaring. Op een gegeven
moment viel mijn oog op een
Latijnse spreuk. Waar de
rechtspraak ophoudt, begint de
oorlog. Ben ik mijn pleidooi mee
begonnen. Na afloop vroeg een
Duitse vrouwelijke griffier:
„Haben Sic in Deutschland
studiën?" Ik antwoordde: Jeh
habe nur ein deutsches
Kinderfraulein gehabt."

Shows
Max vertelt verder: „In de oorlog
heb ik ook zaken behandeld bij de
Sicherheitsdienst aan de
Wijhelminasingel in Maastricht.
Bij de beruchte Hauptscharführer
Richard Nitsch. Laat nou het
toeval willen dat, toen na de
bevrijding Nitsch berecht moest
worden, ik door de president van
het Bijzonder Gerechtshof werd
toegevoegd om Nitsch te
verdedigen. Nota bene dezelfde
vent waar ik in de oorlog met
angst in mijn hart naar toe ging
om Nederlanders te redden van de
dood. Krankzinnig gewoon. Hoe
ik die verdediging heb kunnen
doen? Heel eenvoudig, omdat ik
heilig geloof in de rechtsstaat. Ik
had in de oorlog een tante,
vrienden verloren. Vermoord
door de Duitsers, maar tóch. De
avond voor de eerste dagvan het
procesvielen Stef en Annie bij me
binnen. Ze wisten dat ik enige
afleiding nodig had. Die zaak
Nitsch, een hoogtepunt.
Doodstraf geëist, levenslang

Ter"j "ug naar het verleden. Max
'in ,Re.ls arriveert in december 1939
■Katk egen' Student aan de
Ig.H'olieke Universiteit. In april;av is hij advocaat („Ik ben elke
"So°nd tot sluitingstijd in de
jCiëteit geweest.") Terug naar
/3g aslricht. Om zijn vader (die in
Vol 6en attalue had gehad) op te
'daf6"' 'n een éérimanskantoor
Pr v-n Pfinhoop was. Met eenuaktlJk die 'niet veel voorstelde.
BenX'u ertelt: "In die oorl°gstijdn ik een van de weinigen

die Nederlanders
rer_r_. digde voor Duitse
st(~ntbanken. In november '43
oe Jld ik voor het eerst in het
■NeH°UW van de Hoêe Raad der
he planden in Den Haag voor
ta .°berkriegsgericht in de Duitse

te pleiten. Ik weet nog goed

gekregen. Is bij de Bijzondere
Raad van Cassatie nog
behandeld..."
Dertien, veertien september 1944.
Maastricht is bevrijd. Max: „Ik zit
thuis. Er wordt gebeld. Staat een
Amerikaanse kolonel voor de
deur. Ik ben van het United States
Claims Office, ben zelf jurist. We
moeten schadeclaims in
Nederland volgens het
Nederlands recht behandelen,
maar dat kennen wij niet
voldoende. Uw naam is ons in
Washington opgegeven. Wilt u
onze adviseur worden?" Meester
Max stemde toe. Maastricht was
in die dagen Rest Centre.
Amerikaanse frontsoldaten
kwamen er op verhaal. In de
avonduren gaf Max in de Gouwe
Poort aan het Vrijthofvoor G.l.'s
One Man Shows. Korte
conférences, moppen tappen. Mét
succes...

Voorzitter
De duizendpoot: „Ik ben ook tolk
bij het Amerikaans krijgsgerecht
geweest. In zaken van
Amerikaanse soldaten die zich
aan misdrijven hadden schuldig
gemaakt. Opnieuw maakte ik mee
dat de doodstraf werd
uitgesproken. En uitgevoerd. Een
soldaat had in de buurt van
Namen een aantal vrouwen
verkracht. Hij werd in het Paleis
van Justitie in Maastricht berecht.
Ik tolkte van Frans naar Engels.
Ik hoor het nóg: You are
condemned to be hanged by neck
until death. U bent veroordeeld
tot de strop... Maakte grote
indruk op me. De soldaat is

inderdaad opgehangen, in de
Tapijnkazerne.

Die naoorlogse tijd.
Tribunaalzaleen volop, berechting
van politieke delinquenten.
Langzaam werd het leven weer
normaal. Maastricht begon weer
te leven. En Max leefde intens
mee. In 1948bezocht hij een cliënt
in het Huis van Bewaring. „We
zaten in een klein kamertje, kort
bij elkaar. De man had open tbc
en ik kreeg het ook." Opeens was
hij er niet meer in het
Maastrichtse wereldje. „Toen ik
weer aan de béterende hand was,
vroegen ze me voorzitter van
MVV te worden. Ik hield de boot
af, sprak er met mijn moederover
en die zei: Max, datmoet je doen.
Het is goed iets terug te geven aan
de stad..." Tripels werd dus
voorzitter. MVV aan de
Boschpoort, wedstrijden waar
men nu nóg over spreekt,
opstekend betaald (toen nog
'wild' geheten) voetbal,
knetterende ruzies tussen
traditionalisten en hervormers...
Max: „Jij en ik denken nu
natuurlijk onmiddellijk aan Gied
Joosten. Een man met visie. Een
doordouwer. Samen met hem, als
voorzitter van Fortuna '54, en met
Wiel Reiss, voorzitter van Rapid
JC, hadden we afgesproken steeds
één lijn te trekken en altijd
overleg te plegen. Het ging vooral
tégen het westen. Dat was toch
grandioos! Wat hébben we toen in
Limburg een voetbaltijd gehad..."

Grotesk
„Dat is voorbij nu. Jouw MVV zii

diep in de hoek waar de klappen
vallen."

Max steekt een verse sigaret op en
reageert: „Ik ben bedroefd.
Ernstig bedroefd. Het doet me
veel pijn..." En dan opééns, als
een explosie: „Ik vind de wijze
waarop momenteel een man als
Co Greep zich met MW bemoeit
gewoon krankzinnig. Een
groteske vorm van indringen,
als-ie maar in de publiciteit
komt..."

„Dat jijdestijds als voorzitter van
MVV met Nico Jongen hebt
kunnen samenwerken, heb ik
overigens ook nooit begrepen."

„Eh...eh...in het diepste van mijnhart denk ik altijd: in ieder mens
zit ook wat goeds. Meer wil ik er
niet over zeggen."

„Mag ik terugkomen op Gied
Joosten. De geweldigeperiode van
Fortuna's4 liep alaftoen Limburg
opgeschrikt werd door de
Vasco-affaire."
„Ja, ja... in die affaire ben ik ook
verzeild geraakt toen tegen Gied
een strafzaak dreigde. Ik heb hem
toen bijgestaan, ben dat blijven
doen. Heb het tot een goed einde
gebracht. Ik heb wél alle registers
moeten opentrekken die de
wetboeken van strafrecht en van
strafvordering mij boden. Het
heeft tien jaren geduurd, maar ik
heb er een gemotiveerde
vrijspraak uitgesleept. Ik heb nog
contact met Gied, help hem nog
steeds. Gied was als denker, als
bouwer, als voetbalbons zijn tijd
ver vooruit. Maar hij was te

onrustig, had altijd gelijk. Een
fantastisch mens tóch, ik ben hem
trouw gebleven. Net zo trouw als
ik als rechter aan menselijkheid
ben. Ongeacht wie er voor me
staat, de verdachte heeft,recht op
menselijkheid. Veroordelen is zó
makkelijk, maar ik wil dat de
mens die bestraft wordt, begrijpt
en aanvaardt waaróm. Anders
geef je hem een extra klap en
raakt hij nog verder gefrusteerd."

Vijand
Als KNVB-er werd mr Max
Tripels de grote man van het
internationale transfersysteem dat
hij, volgens zijn eigen woorden,
'in geheel Europa gecreëerd en
gered' heeft. Hij voerde het
bekwaam langs juridische en
politieke klippen. Hij: „Ik ben er
voor van Instanbul naar Glasgow
en van Madrid naar Rome
geweest om het te verdedigen en
ingang te doen vinden. Ik ging uit
van een gewone
arbeidsovereenkomst, dat was erg
revolutionair. Anderen vonden
het een ei van Columbus."

Het is druk in de Galerie.
Plotseling ontdekken we aan een
ander tafeltje een andere
KNVB-er: Joop van der Voort.
Ex-internationaal scheidsrechter,
thans begeleider van arbitrale
trio's bij interlands in Nederland.
Verrassing, begroeting,
herinneringen, bijpraten. Opeens
zegt Max: „Het leven draait
gelukkig niet om geld. Geld is de
dood van het leven. Het maakt
alle plezier kapot. Geld is een
vijand van het leven. Wat mij

momenteel in de maatschappij zo
stoort is dat vrijwel alles om geld
draait. Niet om vreugde,
hartelijkheid; niet om
menselijkheid." Ons 'tafeltje'
luistert naar de meester. Met
respect... Hij zélf blijft in allerijl
op een andere wijze de aandacht
vragen. Hij tapt een mop. Met de
dictie van een ware
woordkunstenaar. De hoeveelste
in zijn leven is die bak geweest? -Het gelach is weggestorven als hij
opeens zegt: „Ik ben een optimist.
Ik blijf in het goede geloven..."
We besluiten In de Karkol nog
een afzakkertje te nemen. Op weg
er naar toe 'verkoopt' mr Tripels
Maastricht aan Joop van der
Voort. Een man overigens die de
stad kent. Tripels: „Eeuwenlang is
Maastricht een kruispunt van
culturen geweest. Lang vóór
Julius Caesar Commentarü de
Bello Gallico schreef, woonden
hier al mensen, de
bandkeramische cultuur. Zo lang
als Maastricht en de
Maastrichtenaren bewust zijn dat
ze iets hebben door te geven dat
van oneindig ver komt en naar
oneindig ver gaat, blijft de stad
bekoren. Weten jullie overigens
dat mijn voorouders in de
veertiende eeuw hier
zilversmeden waren?" In de
Karkol kijkt 't meisterke naar een
tekening aan de muur,
voorstellende een markant hoofd,
en roept: „Dag Stef!" Vervolgens
legt hij aan Van der Voort uit wie
Stef Kleyn wel was. Tripels'
woord. Het vormt zijn reputatie.

Max Tripels, man van het compromis
[ Limburgs dagblad | vrijuit
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RUBBER- EN KUNSTSTOFFABRIEK ENBI BV
Onze vennootschap maakt deel uit van de ENBI Groep, met vestigingen in Nederland (Nuth),
lerland, Zwitserland en de Verenigde Staten.
ENBI Groep isgespecialiseerd in de fabricage van hoogwaardige technische onderdelen van
rubber, kunststof en metaal en combinaties daarvan voor de industrie, met een accent op de
kantoormachine-industrie. Wij vervaardigen zowel enkelvoudigeproducten als complexe
assemblages.
Onze klantenkring omvat voornamelijk multinationale ondernemingen die werken vanuitmoderne
logistiek concepten.

Ter versterking van ons bedrijfsburo zoeken wij een

ERVAREN PRODUCTIEPLANNER (m/v)
De functie omvat 0.a.:. onderlinge afstemming en fabricage-planning van de verschillende

deelbewerkingen met behulp van centraal computersysteem en
planning-subsysteem. administratieve begeleiding van de fabricage en de afleveringen

De functie maakt deel uit van de logistieke functie, die in ons bedrijf
van wezenlijk belang is.

De logistieke functie wordt ondersteund door een geavanceerd en
krachtig computersysteem, waarin o.a. applicaties als MRP
(Materials Requirement Planning) en MPS (Master Production
Scheduling) voor de planningfunctie belangrijke instrumenten zijn.
De planningfunctie wordt uiteraard uitgeoefend in nauw overleg met
de afdeling verkoop en de productie-leiding.

De kandidaat die wij zoeken zal o.a. aan de volgende kwalificaties
moeten voldoen:. ervaring met planning van fabricageprocessen met complexe

productstructuren. technische kennis op HTS (Werktuigbouw) niveau. inzicht in geautomatiseerde administratieve processen
" redelijke beheersing van de Engelse en Duitse taal
" sociale vaardigheden die passen bij de spilfunctie van een '

planningfunctionaris.

Tijdens een inwerkperiode zal de planningsfunctionaris de
gelegenheid krijgen een grondige kennis op te doen van produkten,
productiemethoden en computersystemen.

Belangstellenden worden uitgenodigd schriftelijk te reageren, met
vermelding van curriculum vitae, aan:

Rubber- en kunststoffabriek ENBI B.V.
Kamperweg 1
6361 GZ Nuth

t.a.v. afdeling Personeelszaken

EPZ
. - %^^^ °* NV- Elektricltelts-ProduktiemaatschappiJ Zuid-Nederland EPZ Is in
4 I|||||| 1987oPO^rich* *»r <*« N.V. PNEM en N.V. PLEM, in hetkader

van het streven van de overheid om te komen tot schaalvergroting "J|y||||||É^ bij de produktie van elektrische energie.
Het totaal opgestelde produktievermogen bedraagt circa 3.900 MW,<;^^fc verdeeld over de centrales te GeertruWenberg (locatie Brabant), Maasbracht"^^^nüiH en Buggenum (locatie Limburg). Het hoofdkantoorvan N.V. EPZ Is gevestigd
te Eindhoven. Bij het bedrijf zijn ongeveer 1.500medewerkers in dienst.

Binnen EPZ - locatieLimburg (ruim 500 medewerkers) ressorteren onder deBedrijfsdirecteur locatie Limburg de
afdelingen Bedrijfsvoering, Onderhoud, Projectenbureau, Bedrijfsbureau en Beveiliging/Brandweer.
Tevens zijn vanuit het hoofdkantoor gedetacheerd de afdelingen Financieel-Economische Zaken, Documentaire
Voorzieningen en Personeelszaken.

De afdeling Documentaire Voorzieningenressorteert te zamen met de afdelingen Public Relations, Juridische
Zaken en CivieleDienst onder het Hoofd Stafbureau.

Voor de afdeling Documentaire Voorzieningen vragen wij een

Medewerker Archivering
Correspondentie-archief (M/V)
Vacaturenummer 88-LM-26. Algemeen:- De vacante functie kent als standplaats Haelen-
Functle-lnformatle: Buggenum (Maascentrale). De aan te stellen- Openenvan binnengekomen poststukken. functionaris dienenbinnen een afstand van circa 45 Z- Sorteren en registrerenvan post. minuten van de standplaats te wonen, dan wel zich te- Indelen van de binnengekomen stukken naar de gaan vestigen.
behandelende afdeling. Bij verhuizingkan een tegemoetkoming worden ver-- Bijhouden van de voortgangsadministratie. leend in de verhuis- en herinrichtingskosten.- Zorgdragen voor de verspreiding van de binnen- - Werknemer valt onder de CAO van de eiektriciteits-
gekomen documenten en afschriften van de uitgaande bedrijven aangesloten bij de WEB. Het aantal vakantie-
documenten, dagen bedraagt minimaal 25 per jaar.Tevens bieden- Opsporen, selecterenen verwerven van relevante wij een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden, waar-
documenten binnen en buiten de organisatie. ondereen gunstigepremie-spaarregeling, een auto-- Klasseren, opbergen en terugzoeken van documenten. financieringsregeling en een regeling studiefaciliteiten.- Vormen, ordenen en bijhouden van dossiers. - Betrokkene wordt opgenomen in het Algemeen- Mede gestalte geven aan de automatisering van het burgerlijk pensioenfonds en de Interprovinciale
arcniei- Ziektekostenregeling.

Functie-eisen: Voor nadere informatie met betrekking tot defunctie- MAVO/HAVO-niveau. kunt u desgewensttelefonisch contact opnemen met de- SOD-I, bij voorkeur aangevuld metSOD-II of hiervoor heer A. Speeks, Hoofd Stafbureau,
studerend. telefoon 040- 613220 of met de heer HJ.M. Vreuls,- Relevante ervaring. chefPersoneelszaken locatie Limburg,- Dienstverlenende instelling. telefoon 04759-8190.- Kennis van en ervaring met automatisering en bereid-
heidtot verdere scholing op dit gebied. Schriftelijke sollicitatieskunt U tot 14dagen na het

verschijnen van deze advertentierichten aan deBedrijfs-
Salaris, afhankelijk van kennisniveau en ervaring, directeur Sociale Zaken van de N.V. EPZ,
maximaal f 3.929,- bruto per maand, in de uitloopte p/a Postbus 4001,6080AA Haelen, onder vermelding
bereiken. van het vacaturenummer in uw sollicitatiebrief.

Randstad M
heeft volop gR w

industrie
Produktiemedewerkers
U kunt direct gaan werken bij een bedrijf in de
voedingsmiddelenindustrie. U bent 18 jaar of ouder en bereid
in 3-ploegendienst te werken. U werkzaamheden bestaan
voornamelijk uit inpakken en bedienen van diverse machines.
Verder vereist dit werk inzet en goedepersoonlijke hygiëne.
Na een korte inwerkperiode kunt u voor lange tijd aan de
slag.
Informatie bij Carmen Mélotte, tel. 045-45 1500,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Verkoper
Voor een zaak in Kerkrade. U heeft enige verkoopervaring en
bent bereid ook op donderdagavonden zaterdag te werken.
U bent representatief, flexibel en tussen de 18en 21 jaar.
Informatie bij Carmen Mélotte, tel. 045-45 1500,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Serveersters
Voor een restaurant in de omgevingvan Kerkrade. U bent in
het bezit van zwart-wit kleding en beschikt over enige
ervaring. U bent bereid om in de avonduren of weekenden te
werken. Leeftijd tot 23 jaar.
Informatie bij Carmen Mélotte, tel. 04545 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Hulpkracht
Voor een bakkerij in de omgeving van Vaals. U bent bereid
alles aan te pakken en heeft bij voorkeur enige ervaring in
deze richting. De werktijden zijn van 05.30-14.00 uur. De
opdracht gaat enkele weken duren.
Informatie bij Carmen Mélotte, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Glaszetters
U kunt voor enkele maanden gaan werken bij een
bouwelementenfabriek in de omgeving van Kerkrade. Uw
werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van therophane
beglazing zowel in hout-, kunststof- als in
aluminiumkozijnen. U heeft reeds enkele jarenervaring in
dezefunctie opgedaan. Indien u niet aan bovengenoemde
eisen voldoet, maar wel technisch inzicht heeft, handigbent
en goed gemotiveerd, kunt u ook eventueel voor deze
vacature in aanmerking komen. Bereidheid tot
2-ploegendienst is een vereiste.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 1500,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Produktiemedewerkers
U gaat werken bij een bedrijf in de omgevingvan Vaals. U
heeftde militaire dienstplicht vervuld en beschikt over
eigen vervoer. Uw werkzaamheden bestaan uit zowel
magazijn- als inpakwerkzaamheden. Leeftijd tot 22 jaar. U
bent bereid om in 2-ploegendienst te werken.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 1500,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Hovenier
U kunt direct gaan werken bij een hoveniersbedrijf in
Klimmen. U heefteen gedegenopleiding en/of ruime
ervaring op dit gebied. U bent langetijd beschikbaar en in
het bezit van eigen vervoer.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Medewerker bakkerij
U kunt langetijd werken in 3-ploegendienst. U heefteen
opleiding LTS Consumptief. Het bedrijf biedt een goede
salariëring.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Oproepkracht
U wilt 1 of meer dagen werken bij verschillende bedrijven in
Brunssum. Een opleiding is niet noodzakelijk, goede
motivatie wel.
Informatie bij Ulian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Confectienaaister
U heeft recente ervaring op een industrie naaimachine en
wilt voor lange tijd aan de slag. Werktijden in overleg.
Informatie bij Ulian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

horeca
Kantinemedewerkster
Voor een bedrijf in Heerlen. U heeft bij voorkeur een MBO
CD-opleiding en/of relevante ervaring. Hetwerk is zowel
full-time als part-time. Leeftijd vanaf 20 jaar.
Informatie bij Katinka Hundscheid, tel. 045-71 31 00.
Heerlen, Akerstraat 26. )
Natuurlijk zijn mannen én vrouwen welkom.

ir randstad uitzendbureau

JBF DRUKKERIJ GROENEVELT

Drukkerij Groenevelt is een
offsetdrukkerij, gespecialiseerd in

de produkties van boeken
(literaire- en wetenschappelijke uitgaven)

en periodieken

Wegens uitbreiding van het orderpakket
zoeken wij een ervaren

OFFSETDRUKKER M/V
voor onze Heidelberger SorS

en/of GTOZ

U wordt verzocht uw sollicitaties
te richten aan

_^B^ Drukkerij Groenevelt bv
Buizerdweg 6

6374 BS Landgraaf

[Tl#|| | Vereniging voor Middelbaar
■ |W| Onderwijs in Limburg
m#f| I Postbus 143111 i" 6130 AC Sittard
vraagt voor de onder haar bestuur staander.k.
BROEKLANDCOLLEGE SCHOLENGEMEENSCHAP
mavo - havo
HOENSBROEK
voor direkte indiensttreding

DOCENT(E) voor

natuurkunde 2e of 3e graad 9 lesuren
scheikunde 2e of 3e graad 6 lesuren
Kandidaten moeten voldoen aan de DOP-voorwaard en.
Sollicitatiebrieven spoedig te richten aan het bestuur van
bovengenoemde vereniging, onder vermelding van de
naam van de school.
Inlichtingen worden verstrekt door de direkteur van de
school, drs. K.H.O. Gehlen, telefoon school 045-213675,
tel. privé 045-216413.
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We kennen bijna de hele I
regio, maar toevallig zoeken
we nou net die ene.
JanLinders is thuis in Limburg. We weten zogezegdwat onder de
mensen leeft. In onze 40supermarktenproberen we dan ook dat te
bieden, watLimburgers zoeken. In 'n paar woordenkomt dat
neer op: 'Hetallerbeste voor een vriendelijkeprijs. ■___. ..t_mm_m__m_M_m_m____

Datbetekent: - uitsluitend topkwaliteit
- veel Vers _________m_______________Bßa_____^- veel bekende merken

maar ook: -prettige winkels ____________________________tiéen vooral: -persoonlijke bediening door vakmensen,
dieachter hunprodukt staan.

Dathebben we deafgelopen 25 jaarnagestreefd. En metsukses.
Getuige onze groei van 1 naar40supermarkten in deregio. _a_mmmmmmm_wmmm____mm*4
Inons bedrijf ligt desleutelrolbij deman ofvrouw
die terplekke, in desupermarkt, leiding geeft aan de

J_________wÊmmmmmmÊm__wmmÊmm________m_Wheleploeg vakmensen. Aan zulke leiders stellen
we hoge eisen. Zo hoog zelfs dat wesoms 'een hele tijd moetenzoeken naar dieéne.
Ineen van onze grootste winkels inhet
zuiden van Limburg, komt binnen
enkele maanden defunktie vrij van

I /
STORE-MANAGER m/v y

We zoeken een krachtige kreatieve persoonlijkheid .:^^^^^^^S^
metruime ervaring als leider in de :f^
supermarkt-wereld. Bij voorkeur woont hij/zij _■_______■_■__■■»

inZuid-ofMidden-ümburg. Fm
Kandidaten voor deze top-funktie worden mm________________mmm___________________________m
verzochthun sollicitatie-brief met
curriculum vitae te sturen aan m_mmmm_m_________mmm__m_m_____mmmmmÊ^

janlinders ?
■^■^^M. ?_■___*T.a.v. HoofdPersoneelszaken &

Postbus 72, 5854 ZHBergen. jj^. _—A

NI];M?|:M4jS&
Hij/zij zal belast worden met de volgende werkzaamheden:- Installatie AT-systemen
- Reparatie/onderhoud apparatuur- Instructie nieuwe gebruikers
Voor deze functie gaat onze gedachte uit naar iemand met:- Minimaal M.T.S. Elektronica- Automatiseringskennis- Minstens 2 jaar ervaring in soortgelijke functie- Rijbewijs
Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan:
EURONED B.V.
Heerlerbaan 125
6418 CC Heerlen
t.a.v. dhr. J. Kleijkers 79769

Transcarbo ITETkunststof ramen b.v. [■jitf
met spoed gevraagd:

- ervaren puienplaatsers voor
kunststof en aluminium

- ervaren inmeter
Gelieve bij voorkeur schriftelijk te solliciteren
TRANSCARBO KUNSTSTOF |^"^^^

RAMEN BV. IIn de Cramer 27
6411 RS Heerlen
Tel. 045-717275 I I, ' ■ *s

■ Zs

Kok-Ede maakt deel uit van de Hoofdgroep Institutioneel binnenGrootverbruik Ahold en treedt op als totaalpakket-leverancier van food en
non-food aan grootverbruikers in de institutionele sector.

Binnen de afdeling verkoopbuitendienst hebben wij plaats voor een

VERTEGENWOORDIGER
voor het rayon Limburg - Oost Brabant.
Belangrijkste taken van dezefunctie zijn:

- het onderhouden van contacten met bestaande relaties, waarbij het accent
ligt op het uitdiepen van het assortiment, gekoppeld aan de logistieke- en
automatiseringsondersteuning;- het bewerkstelligen van de groei in het afnemersbestand;- het uitbrengen van adviezen aan onze relaties;- het verantwoordelijk zijn voor de omzet in eigen rayon;

Voor deze functie zoeken wijkandidaten met:
- een HAVO-opleiding of gelijkwaardig niveau, aangevuld met marketing- en

bij voorkeur automatiseringskennis;- verkoopervaring, liefst in de institutionele markt;- uitstekende contactuele eigenschappen met dienstverlenend en adviserend
uitgangspunt;- leeftijd tussen 25 en 35 jaar;- woonachtig in het rayon of bereid zich daar te vestigen

Wij bieden:
- een zeer afwisselende baan met uitstekende primaire en secundaire

arbeidsvoorwaarden.

Belangstellenden verzoeken wij hun schriftelijke sollicitatie te richten aan-
Kok-Ede B.V.
T.a.v. de heer J.B. Bos, hoofd personeelszaken
Postbus 6
6710 BA Ede _o 2» MI J
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# Nostalgisch straatbeeld: de 'echte' melkboer uit een grijs verleden.

'Wij melkboeren zijn heiligen'

zijds

Raadseltje
Een raadseltje.

Het heeft een bestuur met allemaal
zeer kundige mensen.

Het heeft een Raad van Beheer met
allemaal mannen met titels,
indrukwekkende reputaties,

glansrijke carrières en imposante
salarissen.

Het heeft ook managers,
accountants, juristen en

administratieve deskundigen in
dienst.

Er is een soort ondernemingsraad,
een adviesraad, een financiële raad

en een groepering die de klanten
vertegenwoordigt.

Wanneer je dat zo leest en je
probeert je een beeld van zon

organisatie te vormen, dan moet je
onwillekeurigdenken aan de een of

andere multinational, met een
omzet van een paar miljard en een

winst van minstens 250 miljoen
gulden.

En dan hebt u het dus niet goed
geraden, want we hebben het dan

over de (prof)voetbalclub MWin
Maastricht.

Een clubje dat als enig doel heeft elf
volwassen mannen één keer per

week op een gecultiveerde wei los
te laten om een potje te voetballen

tegen elf andere grote kerels.

Om dat mogelijk te maken heeft
men in Maastricht een organisatie

opgebouwd die klinkt als een klok.
De ene titel naast de andere,

meesters in de rechten, advocaten,
industriëlen, captainsof industry en

mannen die op wat duistere wijze
aan hun geld zijn gekomen, ze
verdringen zich om vooraan te

mogen staan, om ook wat te mogen
zeggen.

Behalve wanneer er een zekere»
onwelriekende substantie aan de

knikker is. Bijvoorbeeld wanneer
de trainer boos wegloopt omdat het

werken hem erg moeilijk wordt
gemaakt. Dan is er opeens niemand
die de mond opendoet, niemand die

wat weet, niemand die wat zegt.
Dan hebben die chirurgen,

advocaten, meesters in de rechten,
industriëlen, captains of industry en

al die anderen het opeens zó druk
met hun eigen zaak, hun eigen job,

dat ze echt niet gestoord mogen
worden. Zó druk dat ze niet eens

tijd hebben om de trainer in het
ziekenhuis op te zoeken die daar

ligt omdat hij, nu hij toch even tijd
heeft omdat er niks meer te trainen
valt, een al lang uitgestelde operatie

aan een van zijn ledematen laat
uitvoeren.

MVV... met op papier een
organisatie waar maar weinig

bedrijven in Limburg zich aan
kunnen spiegelen.En toch maar vijf

punten uit elf wedstrijden, herrie
met de trainer, herrie met de

spelers, herrie met de supporters en
bestuursleden die rollen over de

vaste vloerbedekking van de
bestuurskamer.

Maar het allerleuksteblijft toch de
Raad van Beheer (valt er bij MVV

überhaupt iets te beheren?) Een
Raad van Beheer, waar Co Greep

als president-commissaris waakt
over een begroting van twee

miljoen luizige guldens.

Geef ons dan maar hotelbaron
Benoit Wesly, die sinds enkele

weken alsde Koning van Maastricht
door het leven gaat. Zonder al die

dure jongensom zich heen werd hij
binnen enkele jaren

multi-miljonair.

Maar ja,Wesly heeft dan ook alleen
maar middelbare school.

gtyj melkboeren zijn
trekt SjengnJns de klep van zijnPQtsch ver over de bril.; jj^upastoors en kapelaansseen tijd meer hebben,

\ wij de verhalen
l J^n bedrukte en bedroefdeVrouwen aanhoren."

Jeng Crijns brengt in het
Juidwestelijk stadsdeel
*n Maastricht de melk

| d n<J- ZiJn vrouw drijft aanr 6 Brusselsestraat een
' ruidenierswinkeltje. Het
7» nog altijd gedaan zijn,naar overtuiging.

v^n| Crijns is een van de 39 leden .
tj de melkslijtersvereniging die op
f °Vember haar 50-jarig bestaans-tt^l^rt, Naar goed rooms ge-
de ö begint het feest met een mis in
?es Annakerk te Maastricht. Van
stii/0' half acht recipieert het be-
öaUr in restaurant Fort St.-Pieter.
"let"^3 V°'^l een Seze'ag samenzijn

de vrouwen. Entertainers heb- '
aan t

or8anisatoren niet hoeven
«ie Wk trekken- De jubilerende
"loep oeren hebben artiesten ge-
°vefh" hun midden- De verhalen
den e Stoeterijen die de ze uithaal-
de»°Ver de paarden die op hol
t ttrJen.en over de Eva's, die 'in na-
voo Wl'den betalen, staan borgr voldoende amusement.
o-

|£e *= Crijns is een van de sjieksten.
«iet rasecnte Maastrichtenaar die
aan,Braa gte een van de stadspoëten
kor 3a't- "God schiep uit gouden
mt /laren de Maastrichtenaren enlanfi restant de overigen in het

"- dichtte deze.

b 0gCnoon uit de stad, is Sjeng van
aanr^ nk°maf. „Mijn vader boerde
llluis Brusse,sestraat. We hadden
dje en stuk of zeventien koeien
'and Cre morBen naar de wei-
ten en achter de kazematten moes-
n,g eJ) s avonds uiteraard weer te-
o£' 'p scheten van hier tot daar.
«iet haverklap moesten mensen
o,^ en emmer water naar buiten

i «ein Stoep af te vegen. De over-
daarVond het maar niks. Ze wilde
geo de boeren de stad uit. Het
ii, ,g*ehoer zat, begon mijn vader
de o een kruidenierswinkel aan
va örusselsestraat. Ik nam de melk

nde maagd over."

Hondekar
tt.en!e daBen telde Maastricht 21
H,e . Veehouders, van wie er tien
de melk langs de deur gingen. Ook
/^"lakfabrieken St.-Servatius en
«lelk fan,'DUS hadden hun eigen
st0 penters, herkenbaar aan de
afg: barren, waarmee ze de klanten
üif n*>eP- Bovendien sleten boeren
de dorpen hun melk in
toen ' e heter gesitueerdenkwa-
boe met Paard en kar, de keuter-

S met een geite- of honde-

-0
Van de 'boeren' was Sjeng

groo,Pelberë0o,Pelberë Ult Eijsden, waar zijn
'er/ rn°eder Anet Pinckaerts-Pie-

èr een melkzaak dreef. „Grand-
Vr0g was 68 toen ze mijn vader
tyj|d

g of hij haar wijk in Maastricht
Va n

e °vernemen. Ik was 15, pas
'ien S^°ol ' l°en ik bij haar stagetiej'" WiJck m°est ik de klanten

vrouw' aanspreken, over de
Üet ervaasbrug met 'madam' en in
*es

,aPark met 'mevrouw. Na
ÖmWe^en °Pereerde ik zelfstandig.
Vad. V'^f uur stond 'k op, molk metCr de koeien, dronk koffie en

" Sjeng
Crijns, de
warme
melkboer,
de pastoor
van de
jaren
tachtig.

Foto:
WIDDERS

HOVEN

ging om kwart over zes van huis. "Om zeven uur was ik bij de broe-
ders van de Lage Barakken - mijn
eerste klant. Je kon er de klok op
gelijk zetten.

In de zomermaanden ventten we ze-
ven dagen in de week. In de winter-
maanden werd op zondag niet ge-
vent. Daartegenover stond dat je's
zaterdags twee keer langs de deur
ging. Niet zelden was ik pas om 11
uur's avonds thuis. Melkboeren
maakten lange dagen.

De melk kostte vier tot viereneen-
halve cent per liter. Ook verkocht
ik één dag in de week boter en eie-
ren. De boter kamden we van de
melk die overbleef. Zij bracht één
gulden de kilo op. De eieren gingen
van een halve cent voor de pullen -dat waren de eieren van de jonge
hennen - tot tweeënhalve cent voor
de dikke eieren.

Met kerstmis en Maastrichtse ker-
mis - de tweede zondag in septem-
ber - had ik ook altijd konijnen. Ik
fokte ze zelf. Ik had de klaver voor
niks. Geslacht woog een Vlaamse
reus tweeëneenhalvekilo. Ik reken-
de er 90 cent tot ’ 1,15 voor. Ook
had ik in de zomer en in de herfst al-
tijd fruit bij me. Ik probeerde er
klanten mee te winnen. De concur-
rentie was moordend. Voor een
nieuwe klant deed je wat. Bijgevolg
liepen we elkaar herhaaldelijk voor
de voeten. Het was in die dagen een
complete chaos."

Vergadering
Uiteindelijk zegevierde het gezon-
de boerenverstand. Hubert Marx
nodigde alle melkboeren van Maas-
tricht uit voor een vergadering op
de boerderij aan de Kleine Gracht,
waar in november 1938 de Vereeni-
ging van Melkveehouders, Meikin-
richtingen en Melkslijters werd op-
gericht. De peetvader noemden hun

verenigingkortweg 'VIS': wat staat
voor Veehouders, Inrichtingen en
Slijters. Eerste voorzitter van de
VIS was Hubert Marx; eerste secre-
taris Frans Crijns die op de hoek
Batterijstraat-Breulingestraat boer-
de. Hij zag erop toe dat de slijters
zich aan de overeengekomen prijs-
afspraken hielden. Conform het
Pact van de Kleine Gracht werd's -zomers 9 cent en's winters 10 cent
per liter gerekend.

Van de Duitsers mocht de eigen
melk niet meer rechtstreeks worden
uitgevent. De melk moest eerst
naar de fabriek, waar ze werd ge-
standaardiseerd - dat wil zeggen tot
een vetgehaltevan 2,5 procent werd
afgeroomd - en gepasteuriseerd-tot 68 gradenverhit, waardoor ziek-
tenverwekkende bacterieën werden
gedood. De Duitsers waren als de
dood voor tuberculose - de volks-
ziekte die in hele volkswijken teis-
terde.

Voorts verordonneerde de bezetter
een wijkindeling. Secretaris Crijns
deed het naar eer en geweten.

Na de oorlog leek de oude toestand
terug te keren. Om verhuisde klan-
ten te kunnen blijven bedienen za-
ten de melkboeren dra weer in el-
kaars wijken te rommelen. Eerst
onder magistraat Dassen kwam het
in het voorjaar van 1958 tot een
tweede sanering, waaraan orthodox
stipt de hand werd gehouden.

'De Sanering' was daarom ten
nauwste bij mutaties betrokken.
Voor te koop aangeboden wijken
van stoppende melkboeren werd
grif’ 15.000- tot ’ 25.000,- be-
taald.

Doordat de coöperatieve zuivelver-
enigingen hun leden leverplicht op-
legden en de coöperaties in steeds
grotere verbanden opgingen, groei-
de de behoefte aan een vereniging

van uitsluitend slijters. Zo kwam
het dat de VIS op 1 januari 1972
werd geliquideerd en de kas met
ruim vijf mille aan de Vereniging
van Melkslijters Maastricht en om-
streken werd overgedragen. De
vereniging telde 74 leden, van wie
Sjeng Rompelberg eerste voorzitter
werd.

In 1978 gingSjeng, inmiddels vader
van vier zonen, met emeritaat. Zo-
nen hadden winkel en wijk overge-
nomen. Als voorzitter van de Ver-
eniging van Melkslijters werd hij
opgevolgd door Pierre Lemmens uit
Cadier en Keer.

Mechanisch
De jubilerendeslijtersvereniging
telt nog 39 leden, van wie er 19 een
rijdende winkel exploiteren. Als
laatste schakelde Jean Huntjens uit
Amby dit jaarvan viervoeter op
mechanisch aangedreven vierwieler
over.
Pierre Lemmens uit Cadier en Keer
is al aan zijn vierde rijdende winkel
toe. Hij is elf meter lang en bevat500 artikelen. „Je hebt er ook met
1.000, maar ik moet die winkel van
Sinkel niet."

„Investering en inrichting kosten
een kleine ton. Daarom kunnen wij
geen genoegen met een winstmarge
van 5 procent nemen. We moeten
het vooral van de vergeten bood-
schappen hebben. Onze beste klan-
ten zijn de vrouwen die hun inko-
pen bij de Miro of Jac Hermans
doen. Zekopen een keer in de veer-
tien dagen voor ’ 150,- in, maar
vergeten voor ’ 50,-. Die komen
bij ons terecht.

Opmerkelijk is de vergrijzing der
wijken. Een jaarof vijftien geleden
bestond een wijk voor eenderde uit
kinderen. In volkswijken lag dat
percentage nog hoger. Volkswijken
waren dan ook de beste wijken, al

werd er soms schrikbarend gepoft.
Doordat er elk jaareen kleine 100
de school verlieten, zag je enkele
jaren gelden na elke vacantie de
melkomzet met een kleine 300 liter
per week dalen.

Ook is het aantal alleenwonenden
en het aantal tweeverdieners sterk
toegenomen. Je moet daardoor
meer straten aandoen om aan je
omzet te komen. Dat kan nu, om-
dat er veel minder slijters zijn. De
bezetting in de stad is geen 50 pro-
cent meer, in dorpen nog 80 pro-
cent. Grotere wijken betekent ook
dat je klanten nog maar enkele da-
gen per week kunt bedienen."
Ofschoon er veel veranderde, is de
behoefte aan een praatje met de
melkboer gebleven.

„Doordat velen hun verhaal niet
meer kwijt kunnen, zijn melkboe-
ren hun toeverlaat," merkt Pierre
Lemmens op. „Die sociale taak
wordt steeds zwaarder voor de
melkman die zijn vak goed doet.
Hij moet kunnen luisteren, belang-
stelling tonen, tijd maken, de wijle
niet afjakkeren."

Vertrouwen
„Soms vertellen vrouwen echt te
veel," vindt Sjeng Crijns. „Ik hoor
soms dingen die ik mijn vrouw niel
vertel. Moeder Gods vertel er niet
over. Het hoort bij het vertrouwen
dat de meidjes je schenken."

Ter adstructie toont Sjeng een aan-
tal sleutelbossen. „Het zijn devoor-
deursleutels, waarmee ik vrijelijk
binnenkan. In de gang staat het leeg
goed met het vriendelijk verzoek
om de dagproductenin de ijskast te
zetten."

'De manslui' staan bij Sjeng Crijns
minder hoog op. „Ze weten niks en
maken overal een punt van. Als ik

enkel met manslui had moeten om-
gaan, was ik na een jaaral gestopt."

Nee dan 'de meidjes'. Sjeng vindt
het flauwe kul om hen met 'me-
vrouw' aan te spreken. De vrouw
van een advocaat in zijn wijk noemt
hij dan ook zonder blikken of blo-
zen: 'lieverd. Anderen spreekt hij
met sjat, pop of gewoon met meidje
aan.
„Bij een van hen moet ik altijd een
tas koffie met cognac drinken. Ik
kom er niet langs. Toen ik het eens
probeerde, kwam ze me met koffie
en cognac nagelopen. Wat die kan,
kunnen wij ook, zeiden de andere.
Geen ouw kloete, hield ik de boot
af."

„Als die ophoudt, vallen er vrou-
wen flauw," voorspelt Annie Ur-
lings, de bakkersdochter die Sjeng
twee zonen en een dochter schonk.
„Wat hij voor hen betekent, heb ik
ondervonden, toen hij zeven weken
in het ziekenhuis lag. Sjeng werd
onder bloemen bedolven. Meer dan
60 procent van de klanten kwam de
boodschappen halen."

„Ook thuis ben ik het zonnetje,"
gniffelt Sjeng die de patsch weer
over de bril trekt, als zijn vrouw de
'St.-Jan uit de Brusselsestraat' her-
innert aan de belofte dat hij in 1990
definitief stopt.

„Het zal niet meevallen; ook niet
voor de klanten. Er wordt wel eens
slecht over melkboeren gesproken,
maar voor veel vrouwen zijn wij
heiligen die de hemel op aarde heb-
ben verdiend. We weten te luisteren
en te troosten. Dat maakt ons vak
zo boeiend. Daarom: als ik opnieuw
moest kiezen, werd ik weer melk-
boer."

Collega's denken er eender over.

Jan van Lieshout
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inTERDima
MEMBER OF THE BAVELLONI GROUP

Interdima is een dynamisch en snelgroeiend bedrijf, gespecialiseerd in de
Glasbewerkingstechniek met vestigingen in Lyon (Fr.), Wolverhampton (UK) en
Hoensbroek (NL).

Voor onze vestiging in Hoensbroek vragen wij

Commercieel
buitendienst-medewerker

Taken:- in stand houden en verstevigen van de relaties met bestaande klanten- uitbouwen van het klantenbestand- public-relations opdrachten

Opleiding' " Middelbare opleiding b.v. MEAO- min. 3 jaar ervaring in een commerciële buitendienstfunctie- ervaring in technische handelsactiviteiten strekt tot aanbeveling

Gezien het internationaal karakter van ons bedrijf is kennis van het Engels, Duits en Frans
gewenst.

Salariëring: - basissalaris- commissie op gepresteerde verkoop- auto van de zaak
Belangstellenden voor deze functie kunnen hun schriftelijke sollicitatie met uitgebreid
curriculum vitae richten aan Interdima b.v., t.a.v. de heer Huon, De Koumen 76, 6433 XE
Hoensbroek. 79654

Software Design Engineer (M/V)
Voor onze Software Afdeling

Functie-informatie:
Zijn/haar voornaamste taken omvatten het ontwikkelen van software Medtronic is 's werelds grootste produ-

aan de hand van software specificaties ten behoeve van implanteerbare cent vanimplanteerbare "eiectmnica. zoals
prOQUCten. pacemakers, zenuwstimulatoren en infuus-Dit houdt eveneens in, dat hij/zij zorg draagt voor de haalbaarheids-
studie, het testen en evalueren van de ontworpen software.

pompen.
De omzetbedraagt meerdan $ 650 miljoen.

Functie-eisen:
- Technische (E/l) universitaire opleiding met (bio)medische specialisatie Hetmoederbedrijf* gevestigdinMinnea-of universitaire biomedische opleiding met ervaring in programmeren. _ , ■ _.- Kennis van de programmeertaal Cen kennis van Assembier strekt tot polls',erv"" mP'o*»"»'"**^ *>'"*aa nbeveling. V. S., Brazilië, Canada, Frankrijk en Nederland.- Bereidheid tot het maken van buitenlandse reizen. in totaalwerken bij Medtronicmeer dansaoo- Bereidheid tot het volgen van aanvullendecursussen. mensen in 85 landen.- Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid in de Engelse taal is een

vereiste (Ervaring met Frans ofDuits is een pré).- Leeftijd ± 30 jaar. " Research isgeconcentreerd inde VS en

lA|.. . . Nederland. Daartoe vestigde Medtronic in
L <__________!__,__ i .... 1987inMaastrichthetBakkenResearch Cen-ten boeiende functie, waaraan U voor een groot deel zelf inhoud

kunt aeven ler met a's hoofdactiviteiten: research, klim-
Tevens bieden wij U een pakket uitstekende primaire en secundaire sche evaluatieprogramma's en wetenschap-

arbeidsvoorwaarden. pelijke opleiding en informatievoorziening.

Voor nadere inlichtingenover de functie kunt U bellen met de heer G. Berg,
Hoofd Software afdeling, telefoon 043-820743.

Voor overige informatie kunt U bellen met de heer W. Haemers, Hoofd
Personeelszaken, telefoon 043-820722.

Uw schriftelijke sollicitatie met een uitgebreid curriculum vitae gelieve U _.
te richten aan: Bakken Research Center BV., Afd. Personeelszaken,
Endepolsdomein 5, 6229 GW Maastricht.

Bakken Research Center B.V. Medtronic M

- —____________________________________________________________

Ministerie van Landbouw en Visserij,
Directie Beheer Landbouwgronden
Voor het op afroep verrichten van incidentele
werkzaamheden ten behoeve van het Bureau Beheer
Landbouwgronden in de provincie Limburg is op tijdelijke
basis plaats voor:

EEN OPZICHTER
welke tewerkgesteld zal worden op arbeidsovereenkomst
voor de duur van 1 jaarvoor maximaal 500 uur per jaar.

Taken:- voorbereiden van éénjarige verpachting van
BBL-gronden, van jachthuurovereenkomsten, verhuur
en ingebruikgeving van gebouwen;- toezicht op naleving van overeenkomsten.

Eisen:- goede contactuele eigenschappen;- bekendheid met de agrarische bedrijfsvoering;- bij voorkeur agrarische beroepsopleiding;- administratieve vaardigheid;- in staat zijn op afroep tijd vrij te maken;- rijbewijs BE.

Salariëring vindt plaats op basis van ’3284,- maximaal
(max. schaal 6 bij een 38-urige werkweek).
Verder is de gebruikelijkereis- en verblijfkostenregeling
van de overheid van toepassing.
Belangstellenden kunnen zich voor 19 november 1988
schriftelijk melden bij het hoofd Personeelszaken van de
Directie Beheer Landbouwgronden, Postbus 20022,
3502 LA Utrecht, onder vermelding van vak.nr. 888-99.
Meer informatie kan ingewonnen worden bij de heer ir.
W.J. ten Wolde of de heer ing. P.A.M, van Duynhoven.
Tel.nr. 04750-34251.

i,/JL£v
*__i HOTEL

Een 5-sterrenhotel, behorende tot de
Bilderberg Groep, beschikkend over
111 luxe hotelkamers en 25 zeer luxe
appartementen, een exclusief è la carte
restaurant, een petit restaurant, bar
"Club d'Artagnan", een uitgebreide
banquet-afdeling, congres-
accommodatie tot 350 personen, een
kapsalon en een Japans restaurant,
zoekt opkorte termijn gegadigden voor
de functie van

SALES ASSISTANT (m/v,
Het takenpakket bestaat voornamelijk
uit de voorbereiding, interne uitvoering
en coördinatie van onze
salesactiviteiten. Daarnaast omvat de
functie ook een aantal representatieve
aspecten.

Hij/zij dient te beschikken over goede
contactuele eigenschappen, een
representatief uiterlijk, een commerciële
instelling en kennis in woord en
geschrift van de moderne talen.

NACHTRECEPTIONIST (m/v,
Deze dient te beschikken over
administratief inzicht,
verantwoordelijkheidsgevoel en kennis
van de modernetalen. Bekendheid met
moderne computersystemen strektzeer
tot aanbeveling
HOTEL DERLON

zoekt opkorte termijn gegadigden voor
de functie van:

RECEPTIONIST(E) (m/v)

Deze gastvrouw/heer dient te
beschikken over kennis van de
moderne talen en een uitgelezen gevoel
voor het gastvrouw-/heerschap en
zelfstandig kunnen werken. Ervaring in
de hotelerie strekt zeer tot aanbeveling.

Schriftelijke sollicitatie richten aan:
Hotel Maastricht
t.a.v. de heer F. Vermeulen
Ruiterij 1
6221 EW Maastricht

STEENFABRIEK

/-^FACADE BEEK BV -SBi^^SteenfabriekFACADEBEEKB.V. gevestigd te Beek(L) maaktsindsmeer dan 75 jaarhandvormbakstenen. DeS^ productie van dezebakstenen geschiedtmetmoderne middelenzonder dat hetambachtelijke handvormkarak-
f terverloren gaat. VanoudshermaaktFacade 'rustieke rode-, 'genuanceerderood-achtige-' en gele handvorm.
M Nieuw in hetassortiment zijn de witte en grijze tinten. Hetsuccesvan Facadewas en is, datmen demarkt met degewen-

# ste hoeveelheid énkwaliteitkan beleveren, metvoor dehandelaren een duidelijk, constant en doorzichtigprijsbeleid.
Ë Menbeleverthoofdzakelijk de Nederlandse en Duitse markt maar ookEngeland, België en Frankrijkbehoren tot hetafzetge- %
Ë bied. Naast toepassing in deluxere woning- enprojectbouw vindt een niet onbelangrijk deelvan de productie zijnweg naar m
Ë steenzagërijen omtot steenstripsverwerkt te worden. Door uitbreidingvanhet assortimenten de wens om hetbestaande m

klantermet nog adequater teondersteunen iserde behoefte ontstaan aan een ■I Commercieel Adviseur I
de man /vrouw op wie men kan bouwen

Defunctie: Gevraagdwordt: Gebodenwordt:- Als commercieel adviseur onderhoudt - Eenrepresentatieve commerciële - Een bestaand netwerk vanhoofd-
u intensieve contacten met hetbestaan- instelling. zakelijkkleinere bouwmaterialen-
de handelarennet. - Verkoopervaringbinnen debouw- handelaren.- U bouwt het handelarennetverder uit. branche, bij voorkeur ophetkeramisch - Ruimte voor eigen initiatief.- U treedtin de contacten op alsadviseur gebied. - Een solide onderneming metkorte ■■ en onderhandelingspartner. - Interesse envaardigheidom de goede communicatielijnen. ■■ -Uw werkterrein is hoofdzakelijk Neder- contacten meteen bestaandklantermet - Een goedvast salaris. Ë

M land meteen deel van Duitsland. vast te houden en ditgeleidelijk uit te - Een passend pakket secundaire Ë% -In deze contacten weet uop overtuigen- bouwen. arbeidsvoorwaarden. Ë% de wijze Faqade te representeren. - Eenredelijkekennis van de Duitse taal. ËV - Intern werkt u nauwsamen met de - Leeftijdsindicatie 30-45 jaar. Wilt uuwsteentje bijdragen? Schrijfdan M
binnendienstverkoop en de directeur __________________________\________^ uw sollicitatiebriefmet c.v. onder f

aan wie udirectrapporteert. M Wk vermelding vanref.nr. 3.7082 aan
>v Ttt^TiJTTi ITCtPII MercuriUrvalß.V.,Vrijthofso-51, >^N. 6211LE Maastricht.

In het LEVI'S CENTER in de Saroleastraat 41 te
Heerlen kan meteen geplaatst worden een:

OPROEPKRACHT (M/V)
voor wisselende werktijden in de verkoop. Men kan
opgeroepen worden van ma. t/m zaterdag tussen
9.30 en 18.00 uur en donderdags tot 21.00 uur.

Een zeer leuke baan voor iemand die door de week
nogal wat tijd heeft.

Zend uw uitgebreide sollicitatiebriefmet recente
pasfoto naar Berkel///Basics b.v. LCHL -

79767 Postbus 140 - 5000 AC Tilburg.

Wij zoeken met spoed voor
een relatie in Kerkrade:

W Een ambitieuze jongeman
V tussen 20 en 25 jaar met. een voltooide VW LTS-opleiding metaal en/of mechanische ■■ techniek. ■

Zoek je interessant, afwisselend en
verantwoordelijk werk bij een gezond bedrijf?

Heb je zin in een bedrijfsopleiding? Ben je
bereid om drie-ploegendiensten te draaien?
Aarzel dan niet langer en bel of kom direkt

langs!
Keser Kerkrade: Harm Wierts - 463700
Keser Heerlen: .uc Goossens - 713120H n.b.: Als je niet ii, de directe omgeving van m

H Kerkrade woont, is eigen vervoer vereist.

___________-_____■ VOOR ELK BEROEP

W__________
W_m__^_m^m^^—^^-^-^.^m^______________. ——————-<—-____m________w

Gevraagd part-time

Fysiotherapeute
in part. praktijk regio Heerlen.

Aantek. manuele therapie en/of
acupunctuur gewenst.

Brieven ond.nr. HO 620 aan Limb. Dagblad, I
Kouvenderstr. 215, 6431 HE Hoensbroek. nli

Apotheek Claessens BV
Bongerd 2 - Saroleastraat 6

■ 6411 JM Heerlen-Centrum, tel. 045-712541

vraagt een

apothekers-
assistent (m/v)

Sollicitaties te richten aan drs. P. Linsen, apotheker.
I i —*^
ST: »")
' ; STICHTING KMHOUEK ONDERIS .

K)OR/MIDDEN-UMBURG- .
SCHOLENGEMEENSCHAP ST.-URSULA te Horn1
(gymnasium-atheneum-Havo)
vraagt:

1 EEN DOCENT(E) FRANS,
per 1 december 1988 voor 18 formatie-eenheden per
week.
Sollicitanten moeten voldoen aan de zg.
Dop-voorwaarden
(Huidig salaris van sollicitant max. schaal 7, nr. 3);

2 EEN DOCENT(E) ENGELS,
1e graads bevoegd, per 1 februari -1989 voor 8
formatie-eenheden per week, ter vervanging.
Sollicitaties onder opgave van referenties (met
telefoonnummer) te richten aan de rector, drs. J.M.A. .
G. Gillissen, Bergerweg 21, 6085 AS Hom, tel.
04758-2121.
Aan de sollicitanten wordt tevens verzocht het
telefoonnummer te vermelden waarop men te
bereiken is. «^

'

Bij de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Limburg is vacant de
functie van

studie-adviseur .mv..0.5 .,e)
Van de aan te stellen functionariswordt verwacht^dat hij/zij nadergestalte zal geven aan het studie- ,
advieswerkbinnen het onderwijsbeleid. De functionaris heeft binnen het faculteitsbureau zijn werk- I
plek bij hetBureau Onderwijs. Hij/zij werkt tevens samen met het universitaire bureau studenten-
decanen, datstudenten adviseert over beurzen, militaire dienst, inschrijvingsrechten c.d.
taken- verstrekken van individueleadviezen aan studenten over inhoud en voortgangvan hun studie;- signaleren van veelvoudig voorkomende problemen van studenten en het doenvan oplossings-

voorstellen aan de diverserelevante organen als studierichtingscommissieen examencommis-
sie;- signaleren van studievertraging aan studenten;- verstrekken van individuele informatie aan potentiële studenten.

vereisten- HBO/academische opleiding;- affiniteit metvakgebied Economie en met studenten-aangelegenheden;- goede contactuele eigenschappen.
Aanstelling geschiedt conform RRWO voor onbepaalde tijd met een proeftijd van één jaar.Salaris:
afhankelijkvan opleiding en ervaring, vanaf ’ 3.364,-bruto per maand (schaal 9 BBRA).

M
inlichtingen
bij dhr. C. Langerak, hoofd Bureau Onderwijs, 043-888647.
vacaturenummer: LID 8112
Schriftelijke sollicitaties ondervermelding van het vacaturenummer op brief en envelop binnen
14 dagente richten aan de dienstPersonele Zaken van de Rijksuniversiteit Limburg, Postbus 616,
6200 MD Maastricht.

=F Rijksuniversiteit Limburg

I EPZ
°' De N-V" ElektriclteltB"Produkt,emaatBchaPP|J Zuid-Nederland EPZ is In
4 I|||||l|_ 1987 opgericht door de N.V. PNEM en N.V. PLEM, In het kader

H: lIHk Van het Btreven van de overheid om tekomen tot schaalvergroting
b'l de produktie van elektrische energie.

.^^^^^^-. Het totaal opgesteldeproduktievermogenbedraagt circa 3.900 MW,
verdeeld over de centrales te Geertruidenberg (locatie Brabant), Maasbracht
en Buggenum (locatie Urnburg). Het hoofdkantoorvan N.V.EPZ is gevestigd
te Eindhoven. Bij het bedrijfzijn ongeveer 1.500 medewerkers in dienst.

Binnen EPZ - locatie Limburg (ruim 500 medewerkers) ressorteren onder de Bedrijfsdirecteur locatie Limburg de
afdelingen Bedrijfsvoering, Onderhoud, Projectenbureau, Bedrijfsbureau en Beveiliging/Brandweer.
Tevens zijn vanuit het hoofdkantoor gedetacheerd de afdelingen Financieel-Economische Zaken, Documentaire
Voorzieningen en Personeelszaken.

Onder deBedrijfsdirecteur Financieel Economische Zaken (FEZ) ressorteren de afdelingen Administratie en
Financiën, Bedrijfsinformatie Systemen, Bedrijfseconomie, Inkoop, Interne Controle, FEZ locatie Brabant en
FEZ locatie Limburg.

Voor laatstgenoemde afdeling vragen wij een

Groepsleider administratie (M/V)
Vacaturenummer 88-LM-34. Algemeen:-De vacante functie kent alsstandplaats Haelen-
De groepsleiderressorteert onder de chefFEZ locatie Buggenum(Maascentrale). De aan te stellen
Limburg en geeft leiding aan de medewerkers functionaris dient binnen een afstand van circa45
administratie. minuten van de standplaats tewonen, danwel zich te

gaan vestigen.
Functie-informatie: Bij verhuizingkan een tegemoetkoming worden ver-- Geeft leidingaan degroep medewerkers administratie. leend in de verhuis- en herinrichtingskosten.- Voert een aantalvaste controles uit m.b.t. weekstaat- - Werknemervalt onderdeCAOvan de elektricitelts-

" verwerking, factuurcontrole en dergelijke. bedrijven aangesloten bij deWEB. Het aantal vakantie-- Stelt overzichten en rapportages op vanuit verschil- dagen bedraagt minimaal 25per jaar.Tevens bieden
lendeadministraties. wy een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden, waar-- Neemt deelaan projectgroepen waarbij afdelings- ondereen gunstigepremie-spaarregeling, een auto-
werkzaamheden betrokkenzijn, bijvoorbeeld verder- financieringsregeling en een regeling studiefaciliteiten,
gaande automatiseringvan dezewerkzaamheden. -Betrokkene wordt opgenomen in hetAlgemeen- Adviseert bij probleemsituaties en/of meerdere burgerlijk pensioenfonds en de Interprovinciale
interpretatiemogelijkheden m.b.t administratieve Ziektekostenregeling.
verwerking.- Signaleert verwerkingsproblemen en verbetert de Voor nadere informatie met betrekking tot defunctie
procedures hiertoe. kunt u desgewenst telefonisch contact opnemen met de-Beheert het afdelingsarchief. neerh J.M. Vreuls, chefPersoneelszaken locatie

Limburg, telefoon 04759-8190.
Functie-eisen:- Opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) of Schriftelijke sollicitatieskunt U tot 14 dagen na het
gelijkwaardig. verschijnen van deze advertentierichten aan deBedrijfs-- Kennis van en ervaring met geautomatiseerde directeur SocialeZaken van de N.V.EPZ,
gegevensverwerking. p/aPostbus 4001,6080 AA Haelen, ondervermelding- Leidinggevendeervaring. van het vacaturenummer in uw sollicitatiebrief.- Leeftijd 30-35 jaar.

Salaris, afhankelijkvan kennisniveau en ervaring,
maximaal I 4.175,- bruto per maand, in de uitloopte
bereiken.

I
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" Neuroloog
Franke met een
hersenpreparaat
van iemand die

aan een zeer
massieve her-

senbloeding is
overleden.

Foto: 3P00T7
FRANS
RADE

" Schematisch
overzicht van de
plaatsen in het
menselijk li-
chaam waar het
om gaat:bij 1 de
verstopping van
een bloedvat er-
gens in de herse-
nen waardoor
een deel van de
hersenen zonder
bloed komt te
zitten, bij 2 de
vernauwing en
verstopping van
de halsslagader.

zen in heel Europa. (Het onderzoek
heet 'European Atrial Fibrillation
Trial').

Verdienen

Het gesprek voor dit artikel vindt
plaats tijdens de specialistenacties
van half oktober. Valt er iets te ver-
dienen door mee te doen aan zon
onderzoek? „Wij doen mee uit we-
tenschappelijke interesse," zegt
Franke. Het kost vrij veel tijd en di-
rect geld levert het niet op, alleen
een parttime secretaresse heeft men
kunnen aantrekken voor de nodige
administratie; die moet heel zorg-
vuldig gebeuren omdat gebrekkige
informatie over één patiënt al een
probleem is, en als het om tien pa-
tiënten gaat het hele onderzoek al
op losse schroeven kan komen te
staan: daartussen kan net die ene
patiënt zitten die het verschil maak
tussen 4 of 5 herseninfarcten per
100.

Santé Brur

Hoger
tv_.erilge.ns is het > zegt neuroloog C.

in het ziekenhuis, opvallend«at het aantal gevallen van 'beroer-
' r n de Oostelijke Mijnstreek 50
nrocent hoger ligt dan elders gemid-
£eld '" Nederland. Een verklaringneett hijdaar nietvoor, al noemt hijye gemiddeld hogere leeftijd van de°evo king, het meer roken, het al-
w>nolgebruik, de 'bourgondische
'evenswijze, de silicose als elemen-en die een bijdrage kunnen leve-ren. ' 6

de transcraniële doppler en kathe-
terisatie - maakt het mogelijk snel
af te wegen waar het de patiënt aan
schort. Als de halsslagader ver-
nauwd blijkt, dan was de laatste ja-
ren de operatie om de vernauwing
te verwijderen de aangewezen weg.
Wanneer bij de operatie aan de
halsslagader echter een bloedstolsel
losraakt en in de hersenen terecht
komt, veroorzaakt het daar moge-
lijk een nieuw infarct. Ook wordt
wel waargenomen dat patiënten tij-
dens de operatie een hartinfarct
krijgen of in de periode direct na de
operatie een 'cerebrovasculair acci-
dent' (een 'beroerte' dus) in een an-
der bloedvat.

In zestig ziekenhuizen in West-
Europa loopt al enige jareneen on-
derzoek naar de vraag: weegt het ri-
sico van de operatie op tegen het
nut, of is hetbeter de patiënt anders
te behandelen, namelijk met aspiri-
ne. Naast De Wever doen jn Lim-
burg ook het Academisch Zieken-
huis in Maastricht en het Sint Maar-
tens Gasthuis in Venlo mee aan
ECST, de European Carotid Surge-

sluiten van de grote slagaders die de
hersenen van zuurstof en voedings-
stoffen voorzien. En niet alleen
daar: in bijna de helft van de geval-
len hebben patiënten ook elders
vernauwingen, zoals in de kranssla-
gaderen van het hart en de grote li-
chaamslagader die de benen 'ver-
zorgt.

Door hetvoorkómen van stolsels
kan dus een deel van het gevaar .
worden afgewend. Veel patiënten
metvaatproblemen krijgen dan ook
de 'groene kaart', dat wil zeggen:
sintrom of marcoumar, 'bloedver-
dunners' dus. Franke: „Waarmee je
trouwens weliswaar de kans op bij-
voorbeeld een hartinfarct verkleint,
maar de kans op een hersenbloe-
dingvergroot; die kans wordt er
acht of tien maal groter door. Maar
het voordeel weegt wel op tegen dat
risico."

Verwijderen
Moderne diagnostische apparatuur- de CT-scan, de duplex-scanner,

|nmiddels neemt de sterfte als ge-
j.gvan 'beroertes' af, en er is een
uidelijk verband tussen die afnamen de verlaging van de bloeddruk:

d
e hoge bloeddruk leidt tot verhoog-
j*s'ijtage van de bloedvaten en toterlei daarmee samenhangendeProblemen. Bloedvatvernauwingen
k il°'5 z'cn een 8ev°lgvan aderver-
na|king, maar het ontstaanvan klei-e stolsels vanuit deze verkalkingen*n ziekten van hart of bloed, kan

belangrijke rol spelenbij het af-

Jan 'Eurohar' Huynen
terug in de piste

jaarvan aspirine voorzien; dat zijn
de kosten van twee dagen opname
van een patiënt die wèl een infarct
krijgt, nog afgezien van verdere
kosten als rolstoelgebruik, revalida-
tie, wao."

Dit onderzoek wordt in maart 1989
afgesloten, waarna de patiënten nog
een jaarworden gevolgd, en dan zal
in 1990 het wetenschappelijk resul-
taat bekend worden gemaakt.

Pas gestart is een onderzoek naar de
effecten van een hartritmestoornis
die 'boezemfibrilleren' heet en her-
senembolieën. Verondersteld
wordt dat bij het fibrilleren stolsels
ontstaan die de embolie veroorza-
ken. Al jarenkrijgen patiënten
daarvoor de genoemde 'bloedver-
dunners' of aspirine. Franke:

„Maar het is nooit aangetoond dat
het helpt." Voor dit onderzoek is
opnieuw een grote groep patiënten
nodig, namelijk tweeduizend, en
ook die kunnen nooit door één zie-
kenhuis worden 'geleverd', vandaal
de combinatie met 100 ziekenhui-

„Het omslagpunt ligtbij 30 mg. Wij
geven 80 mg."

Besparend
Sinds dertig maanden loopt in zestig
Nederlandse ziekenhuizen een der-
de onderzoek. De ene groep patiën-
ten krijgt 300 mg Ascal (een maag-
sparende vorm van aspirine), de an-
dere groep 30 mg. Omdat ook hier
de verschillen tussen 'wel' en 'niet'
heel klein zullen zijn gaat men uit
van 3000 patiënten, waarvan overi-
gens tien procent wordt 'geleverd'
door de ziekenhuizen in Heerlen en
in Brunssum. Om een idee te geven
van de mogelijke resultaten: nu
krijgen van de 100 patiënten met
TIA-verschijnselen er vijf binnen
een jaar een herseninfarct; de aspi-
rine-therapie zou dat kunnen verla-
gen tot 4 ofzelfs 3. „Dat lijkt niet zo
spectaculair," zegt Cees Franke,
„Maar bekijk het maar eens vanuit
het perspectief van die een of twee
die het niet treft. En bovendien: het
is kostenbesparend. Je kunt die 100
patiënten met duizend gulden per

ry Trial. Om iets met zekerheid te
kunnen zeggen zijn drieduizend pa-
tiënten nodig. Hoewel de weten-
schappelijk verantwoorde uitslag
nog even op zich zal laten wachten
loopt de medische praktijk soms
(ook wel ten onrechte) vooruit op
de uitkomst: minder opereren!

Een tweede onderzoek heeft be-
trekking op de behandeling van
TlA's. Een TIA is een waarschu-
wing: er is een 'beroerte' op komst.

De patiënt klaagt over kortdurende
spraakstoornissen, verlamming aan
arm of been, gevoelsverlies, uitval
van gezichtsveld. De therapie is:
stoppen met roken, bloeddruk ver-
minderen, vermageren. En aspiri-
ne. Al meer dan tien jaarwordt dit
'wonder'-geneesmiddel in dit ver-
band gebruikt. Alleen: de juiste do-
sis bij TlA's ligt nog altijd niet vast.
Aspirine in vrij lage dosis remt het
samenklonterenvan bloedplaatjes;
bij hogere doses gaat de aspirine
ook veranderingen in de vaatwand
teweeg brengen, juist in de richting
van thrombosevorming. Franke:

nog lang niet verleerd. Dat deed-ie
al perfect toen zijn Eurohal nog in
Valkenburg stond, en hij, eind ja-
ren vijftig, met een schaatsende aap
door Aken zeulde om daar toe-
schouwers te lokken voor de Wie-
ner Eisrevue in zijn Eurohal.

JIM is trouwens een oud idee van
hemzelf. Loek Hustinx, de PR-man
van het MECC die iets later is bijge-
schoven, beaamt dat. „Ik was erbij
toen meneer Huynen dat idee op-
perde." Huynen: „In 1975 liep ik
daar al mee rond, maar de accom-
modatie van de Maastrichtse Euro-
hal leende zich niet voor dat evene-
ment." Maar met het MECC in zijn
achterhoofd, haalde hij dat plan
weer van stal. „En rfU is er dus geen
weg meer terug. Maar hier blijft 't
dan ook bij, wat mezelf betreft. Ik
heb mij een beetje in paarden ver-
diept. Oh, wat is dat een mooie
sport! Paarden hebben karakter.
Die laten hun baas 's morgens ook
gewoon merken als ze die dag geen
zin hebben. Ik mag zoiets wel."

Zesdaagse
De Zesdaagse van Maastricht, in-
middels ter ziele, was ook een gees-
teskind van Huynen. „Die Zesdaag-
se is overigens nooit een fiasco ge-
weest, laten we dat even duidelijk
stellen, hè," zegt-ie weer fel. „Toch
altijd goed voor 25.000 mensen.
Maar het is wel twaalf jaar geleden
dat ik erin geloofde. Wat toen goed
was, hoeft nu niet meer aan te
slaan. Bovendien, de wielersport
heeft zich in die jarenop een andere
manier ontwikkeld, en dat kon toen
niemand voorzien." Handen om-
hoog, druk gebarend: „Maar JIM is
iets anders... dat blijft! Jumping
Amsterdam, Indoor Brabant... kijk
eens wat daar op af komt, ook van-
uit de zakenwereld. Over dertig
jaar, dan ben ik 87 jaarals ik 't red,
is JIM er nog steeds. Want als ik er-
gens ja tegen zeg, dan maken we 't
ook af. Begrepen?"
Jawel, meneer Huynen.

Jos van Wersch

" Dr Jan
Huynen:
„Noem JIM
maar een uit
de hand gelo-
pen hobby."

Foto:
GUY VAN

GRINSVEN

dat h^vs back in town, vier jaarna-
v hij i n Maastricht de aandelen
D.

n 2ijn Eurohal voor een zalige
nanSVerkocht- Sindsdien is hij fi-
kerJ. cc' <*an ook vo'strekt onafhan-
rjj,'Jk. Hij woont, net als de meeste
dj| in Lanaken om-„ Belgische fiscus tenminsteg enig respect heeft voor vermo-

Handen vrij
Huynen - Ridder in de Kroonorde
van België, consul voor Frankrijk in

gen. „JIM is een uit de hand gelo-
pen hobby van mij," zegt hij. „En
een hobby kost geld. Maar ik vind
het wel reuzespannend..."

Nee, hij is - zoals deze verslaggever
pijnlijk suggereert - bepaald niet
vier jaarvan de aardbodem weg ge-
weest. Hij heeft, en daar is hij het
dan gelukkig wél mee eens, 'op af-
stand' gewerkt. In het buitenland,
bij een concern waar ze meer dan
een miljard gulden jaarlijks omzet-
ten. Huynen was daar de op-een-
na-hoogste-baas. Hij betitelt zich
op dit moment als een vrije onder-
nemer. Stilzitten kan hij ook niet,
en hij heeft zodoende nog steeds de
hand achter menig groot project.

Maastricht en geslaagd zakenman.
IJverig, streng, veeleisend en hij
duldt bovendien weinig tegen-
spraak. „Wat een vraag!" zegt hij
tot twee keer toe tijdens het ge-
sprek, en hij is zwaar beledigd. „Ik
wil niet eens die vraag in de krant
hebben. Maak 't een beetje ver-
domme!"
Wie stelt hier de vragen?

„Nou ja, je weet wat ik bedoel."

Tien seconden later is alles verge-
ven. Maakt hij zijn interviewer on-
gevraagd deelgenoot van een aantal
kwesties die spelen - heel leuk alle-
maal - maar ook Huynen voegt er
dan, zoals zo vaak, pijlsnel aan toe:
„Maar dat is dus niet voor publica-
tie. Kan ik daar van op aan?"

We zitten niet tegenover hem, zo
trachten wij hem althans duidelijk
te maken, om allerlei dingen te ver-
nemen die we niet kunnen publice-
ren. Toch maar even voor de duide-
lijkheid dan: Huynen heeft geen en-
kele ambitie om nog ooit in een gro-
te organisatiete opereren waarin je
aan handen en voeten bent gebon-
den, en waar je met tientallen men-
sen en belangenrekening moet hou-
den. „Nooit meer!"

Zijn optreden als spil van JIM is dus
een incident. En we betwijfelen of
hij er nog een tweede keer aan zou
beginnen als hij tevoren had gewe-
ten welke kopzorgen en onbezol-
digde uren met de organisatie ge-
moeid zijn.

Hij houdt van korte, krachtige na-

?n Huynen -dr Huynen
*'nds hij in 1973 promoveer-
J-1tot doctor in de economi-ne wetenschap - is één van
li't waar je moei-
"Jk om heen kunt, al blijft de

P°sitie van Co Greep op dat
P«nt uiteraard onaantast-aar. Toch rijdt Herr Doctor,1 dan niet met opzet, deze

eken aardig in de wielenan Herr Professor, nu deze
geboren Valken-

, Urgenaar zich (opnieuw)j|eeft ontpopt als de nadruk-e'ijke organisator van een
'euw Maastrichts evene-. ent, het hippisch festijn dat

Je naam JIM {Jumping In-
J*°r Maastricht) meekreeg,e vice-voorzitter van dat
nchtingsbestuur heet overi-

*ens (jawel!) Co Greep. Hij
ervangt de voorzitter alse*e er niet is. Maar Huynen

v°rgt er op zijn beurt wel
Oor (wees gerust) dat hij 24
ür per dag aanspreekbaar is.

„Ik ben best wel tevreden met dit
burootje hier," zegt Huynen quasi
bescheiden. „Ik ben namelijk snel
tevreden." Om een uitvoerige situa-
tieschets te vermijden: alleen onze
koningin heeft een fraaier kantoor,
al weten we niet zeker of hare ma-
jesteit óók zoveel wit marmer kon
bekostigen in haar stulpje. Even la-
ter: „Ik ben niet zon uitvoerige lun-
cher. Wilt U zich tevreden stellen
met een paar broodjes?"

Zijn kantoor staat op het Vrijthof,
hetzelfde gebouw van waaruit een
paar jaar geleden Léon Melchior
zijn miljoenenkapitaal verder uit-
bouwde alvorens hij zich terugtrok
uit het actieve zakenleven om er
eens royaal van te gaan genieten.

men. Vandaar: JIM. En over dertig
jaarweet, volgens hem, halfEuro-
pa wat JIM is. „U bent hier present
op een historisch moment," meldt
hij. „JIM gaat het maken. Tussen
maart en nu is dit eventjes uit de
grond gestampt. Noteer! Een be-
groting van 1,25 miljoen gulden,
vier hoofdsponsors, tientallen sub-
sponsors van naam. Hebt U zoiets
vaker gehoord"?

Hij wil met dit evenement vooral
geen paard van Troje binnenhalen.
JIM staat (voorlopig) voor drie jaar

tic, in een schitterend MECC en
met een fabelachtig deelnemers-
veld."
"JIM (van donderdag 10 t/m 13 no-
vember) hoopt op tienduizend ver-
kochte kaarten in de voorverkoop
en tienduizend stuks afname ter
plaatse. Dat zou een volle bak bete-
kenen, maar daar rekent Huynen
noch iemand anders op. „Dat is het
ideaalbeeld, en niet realistisch. Ik
kan alleen zeggen: mensen kom! En
de entreeprijzen zijn zeer popu-
lair." Kijk aan, het 'naar binnen
schreeuwen' van mensen is Huynen

op de kalender, mét sponsorgaran-
ties. De eerste keer al is een groot
deel van de wereldtop present, en
komen de wedstrijden in 22 landen
op het TV-scherm. Huynen: „In
Nederland via de Avro, op prime-
time, zondagmiddag, en voor een
deel rechtstreeks." Om er meteen
aan toe te voegen: „We hebben ons
echter niet schuldig gemaakt aan
grenzeloze zelfoverschatting. In-
door Brabant hoort sinds tientallen
jaren bij de socio-economische cul-
tuur van die provincie. Wij begin-
nen met niks, maar wel met ambi-
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Soms kom je er achter dat de
behandeling overbodig was

Soms lijkt het er op of de
dokterer alleen maar méér
methoden bij krijgt om
zijn patiënten te behande-len. Maar er zijn genoeg
voorbeelden van behande-
lingen die overbodig zijn
geworden doordat er ietsbeters werd ontdekt. Nier-
steenoperaties zijn zeld-zaam geworden door de
uitvinding van de vergrui-zer en door de toepassingvan de zogenaamde 'per-
cutane' methode. Maag-zweren werden vroeger
verholpen' door het weg-
nemen van een groot deelvan de maag. Nu is er voorde meeste gevallen een
eenvoudig geneesmiddel.

Neel af en toe ook blijken behande-'ngen die al jarenworden toegepastoverbodig of zelfs helemaal niet*erkzaam. Dit artikel gaat over en-
eie behandelingen, waarover twij-'ei is gerezen. Het De Wever-zie-

Kenhuis in Heerlen doet mee meteen drietal onderzoeken op Euro-
Pees niveau naar de effectiviteit van
="kele methoden tot behandelingpn hersenbloedingen en hersenin-

£er jaarworden in het Heerlense«ekenhuis ongeveer 500 patiënten
°>nnen gebracht die, in de volks-
bond, een 'beroerte' hebben ge-n»a, of een 'beslag. Van die pa-
'enten hebben er ongeveer vijftigen hersenbloeding, derest, 90 pro-

cent dus, een herseninfarct. Het
erschil is eenvoudig uit te leggen:J een bloeding is een bloedvat er-gens in de hersenen gebarsten, en?°P} er bloed in het hersenweefsel,
"« daardoor wordt beschadigd. Bijen infarct is door een verstopping"gens in het bloedvatstelsel de"urstoftoevoer naar een deel van"e hersenen geblokkeerd, waar-
o°i" dat deel begint afte sterven. In

J|eide gevallen moet de juiste diag-
st uZ° Snel m°gel|jk worden ge-'eid om op de juiste wijze te kun-nen ingrijpen.
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FAIR PLATBV
AMUSEMENTS-CENTERS

Fair Play BV te Kerkrade bezit in een tiental
steden in Nederland amusements-centers met
kans- en behendigheidsspelen.
Ook in Heerlen in de Stationsstraat heeft
Fair Play BV een goed lopend Center.

Voor het Center in Heerlen vragen wij een

ASSISTENT(E) mv
De assistente, 25-35 jaar, is representatief en
beschikt over goede contactuele
eigenschappen, zij helpt de beheerder en draagt
zorg voor zowel de kassa als het buffet.

De Fair Play Amusements Centers zijn
ca. 14 uur per dag geopend. Gedurende die tijd
zijn steeds zowel een beheerder als een
assistente samen aanwezig.
De werktijden zijn wisselend.
Aan de medewerkster wordt bedrijfskleding
gratis verstrekt.

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een
recente pasfoto, te richten aan:
DIRECTIE FAIR PLAY BV
Tunnelweg 112, Postbus 3009

y_^ _, 6460 HA Kerkrade

.._y __Br^ tr*

Personeel gevraagd:
regio Midden-Limburg

Casino Maasbracht
vraagt betrouwbare medewerkers (man/vrouw), welke door ons
opgeleid worden tot croupiers.

Onze vereisten zijn:
leeftijd 27-35 jaar
Bereid 's nachts en weekenden te werken.

Uw sollicitatiemet c.v. en recente pasfoto gaarne richten aan:

Speelclub Maasbracht
Rijksweg 3
6051 KN Maasbracht
t.a.v. dhr. J. Rietrae.

M.J. Beckers
ACCOUNTANTS- ■

ADMINISTRATIECONSULENTENKANTOOR B.V.
Accountantskantoor M.J. Beckers B. V. is een middelgroot kantoor

met een gevarieerd cliëntenbestand uit midden- en kleinbedrijf.
Ons dienstenpakketbestrijkt een aantal werkgebieden, zoals

accountancy en administraties: fiscale/juridische zaken; sociale
wetgeving; administratieve automatisering en algemene

ondernemersbegeleiding en advisering.

Wegens uitbreiding van ons klantenbestand hebben
wij ter versterking van ons kantoor op korte termijn
plaats voor een:

Ervaren typiste
Taakomschrijving:
Het verwerken van diverse gegevens met
gebruikmaking van moderne vastleggingsapparatuur.

Funktie-eisen:- een opleiding op Mavo-Havo-niveau- diploma machineschrijven- bekend, met tekstverwerkingsprogramma's w.o.
Wordperfect- goede contactuele eigenschappen.

Wij bieden een prettige werksfeer, een goed salaris
en prima secundaire voorwaarden.

Uw sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum
vitae-en een recente pasfoto gelieve te zenden aan:
M.J. Beckers
Accountant-administratieconsulentenkantoor B.V.
Sunplein 40
6373 LJ Landgraaf woe

STICHTING KATHOLIEK
SCHOOLBESTUUR

KERKRADE-CENTRUM
vraagt voor:
r.k. Basisschool St. Lambertus te Kerkrade-Centrum
i.v.m. uitbreiding formatie

Groepsleerkracht voor
bovenbouw

taakomvang 22 uur per 01.12.1988.
Nadere informatie te verkrijgen bij de direkteur,
dhr. W.J. Breuer, tel. 045-452168.
r.k. Basisschool St. Ursula te Kerkrade i.v.m.
gebruikmaking van D.0.P.-regeling

Groepsleerkracht voor
onderbouw

op basis van vakaturevervullingsvoorwaarden art.
6-Dop-wet,
taakomvang 32 uur per 01.01.1989.
Nadere informatie te verkrijgen bij de direkteur
dhr. B. Schiffelers, tel. 045-455563.

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij:- vanuit een katholieke levensovertuiging
meewerken aan de identiteit van de school- zich met het team volledig willen inzetten voor deschool- een goede werksfeer weten te creëren en goede
kontakten kunnen opbouwen en onderhouden met
alle geledingen- breed inzetbaar zijn gelet op toekomstige
ontwikkelingen.

Handgeschreven sollicitaties dienenvoor 12
november as. te worden gericht aan de secretarisvan het bestuur van de Stichting: mevrouw
J. Vinders-Buck, Markt 19, 6461 EB Kerkrade._______________________________________________ 79772

elektrotechniek

tummerel@iMiMP§
Ter versterking van het direktie-team wordt gezocht naar een

kommercieel direkteur (m/v)
met ondernemerskwaliteiten.

Tummers-Cremers Tot zijn taken zullen ondermeer behoren: Gedacht wordt aan kandidaten van 35 tot 45
Installatiebedrijven BV te Roermond -de ontwikkeling van een marketing- jaar met een technische of andere passende
is, met ca. 350 medewerkers, één strategie en -beleid; opleiding op universitair- of HBO-niveau.
van de groterebedrijven in de - devormgeving, koördinatie en Affiniteit tot techniek is in elk geval
branche. Aktiviteiten omvatten ondersteuning van alle noodzakelijk. Ervaring in een soortgelijkof
elektrotechnische installatiesen kommerciële en akwisitie-aktiviteiten. aanverwant bedrijf kan een voordeel zijn.
technische automatisering voor de
industrie, de utiliteits- en de Bovendien worden van hem ookbijdragen Gegadigden worden verzocht een bondige
machinebouw. Het bedrijf maaktals verwacht met betrekking tot de algemene ' sollicitatiebrief met curriculum vitae te
zelfstandige vennootschap deel uit strategische beleidsvorming, management. richten aan de heer B.J.J.G. Leclercq,
van de sektor elektrotechniek van en organisatie. direkteur van het adviesbureau. Een
het Internatio-Müller concern. zorgvuldige en striktvertrouwelijke

Het direktie-team zal gaan bestaan uit: de behandeling wordt gegarandeerd. Een
algemeen direkteur, de kommercieel psychologisch onderzoek kan deel uit maken
direkteur, de technisch direkteur en de van de selektieprocedure.■ H controller.

WO wmm m Cl D^^l 1""^ÉÊ r^l l"" |^ l J I f Adviesbureau dr. Joseph L. Herold--■-Bot _■____■_■ | | Ih^ I I\y LbL/ Spoorweglaan 16,6221 BS Maastricht

lid van de organisatie van adviesbureaus voor werving en selektie/oaws

i^^^^^_f:%fM MuDALL International B.V. is producente van o.a. „Caribbean Sun"
i;i zonnebfandproduktenen „Modall-Theratrix" haarverzorging. Op de

If.f:. :|| binnenlandse markt hebben wij een uitstekende positie en ook onze||j| ökportaktiviteiten zijnjzeer suksesvol.
iiiig: | Voor een bestaand rayon in deprovincies Brabant enLimburg

Ij:.:!..:;: ||| zoeken wij een

I ENTHOUSIASTE EN DYNAMISCHE
■^■VERTEGENWOORDIGER

die op nivo met onze relaties omgaat. Zijn taak zal er uit bestaan onze
.:.:.:.:.:. ' produkten - met uitstekende promotionele ondersteuning -

te verkopen aan kapsalons, drogisten en parfumeriezaken.
:_._:_.v:H:.:.^ Ervaring met de verkoop aan detaillisten is noodzakelijk.
j:.:.:.j; Opleiding zal minimaal HAVO moeten zijn.llnzet en produktiviteit
..:.l|:|||lil:l:: worden beloond met een jaarsalarisvan ’ 50.000,-. Leeftijd ca. 30 jaar.

mjjm.— m »»« Schriftelijke sollicitaties richten aan

Dllflll MODALL International B.V.
■■■■■UMI! postbus 48,3890 AA Zeewolde t.a.v. deDirektie

■ I.. Te koop BETONMOLEN
220 V. Inhoud 140 Itr. Gan-
zeweide 115, Heerlerheide.
Te1.045-211767.
LASSER gevr. v. het plaat-
sen v. rolpoort ± 5x5 m. tel.■ 045-252445.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen, (ook
voor industrie). Tenelen-
weg 8-10, tel. 045-750187.

_.' i

CONFERENTIECENTRUM ,**_*,
KASTEEL VAALSBROEK --(§-—

Het conferentiecentrum Kasteel Vaalsbroek is een dynamisch bedrijf,
het is ingericht als conferentie- en partycentrum en is gelegen in
Vaals.
Het maakt deel uit van de BV Vaalsbroek Catering te Brunssum.
Gevraagd wordt:

Een assistent hoofd
bediening m/v

De functionaris zal gaan werken in een goed geoutilleerd en modern
bedrijf met als taak mede leidinggeven aan het bedienend personeel. .
' «■Onze gedachten gaan uit naar iemand met:

- diploma Middelbare Horeca-school of vergelijkbaar OCH
(SVH)-niveau;

- leidinggevende capaciteiten;- organisatorische kwaliteiten;
- goede contactuele eigenschappen;- de bereidheid op afwijkende diensten te werken (inclusief avond-

en weekenddiensten);- de nodige praktijkervaring- leeftijd circa 25 jaar.

Voor inlichtingen en sollicitaties, binnen 2 weken, kunt u zich richten
tot de heer J.P.M. Arets, FSI Horizonstraat 75, 6446 SC Brunssum. 7*o'
_-__^ ____^J

elektrotechniek

tummerel©Mii?§
Ter versterking van het direktie-team wordt gezocht naar een

financieel manager (m/v)
Tummers-Cremers dieals controller tot taak krijgt de Gedacht wordt aan kandidaten van 30 tot 40
Installatiebedrijven BV te Roermond administratieve organisatie verder te jaarmet een universitaire- of hogere
is, met ca. 350 medewerkers, één ontwikkelen tot een modern en goed bedrijfsekonomischeopleiding, die reeds
van de grotere bedrijven in de funktionerend instrument voor direktie en ruime ervaring hebben opgedaan in een
branche. Aktiviteiten omvatten management. Het zal daarbij onder andere industriëleonderneming en die nu toe zijn
elektrotechnische installaties en gaan om budgettering, begrotingen, aan een funktie op management-niveau met
technische automatisering voor de prognoses, en planning, alsmede om de algehele verantwoordelijkheid voor de
industrie, de utiliteits- en de bedrijfsekonomische- en financiële analyses financiële, bedrijfs- ekonomische en
machinebouw. Het bedrijf maakt als en het financiële beheer. administratieve sektor.
zelfstandige vennootschap deel uit
van de sektor elektrotechniek van De informatiestromen en de verdere Gegadigden worden verzocht een bondige
het Intematio-Müller concern. ontwikkeling van de automatisering zullen de sollicitatiebrief met curriculum vitae te

nodige aandacht vergen. richten aan de heer B.J.J.G. Leclercq,
direkteurvan het adviesbureau. Een

Tenslotte worden ook bijdragen verwacht zorgvuldige en strikt vertrouwelijke
inzake strategie en beleid. behandeling wordt gegarandeerd.

JÊ V Een psychologisch onderzoek kan deel uit
m I maken van de selektieprocedure.

MZ7 m
J mm II \W^m W\m l Jl J Adviesbureau dr. Joseph L. HerokJ

Ê__^m _WWBM | I \\_______m W l V__^ Ym__m\_____S Spoorweglaan 16,6221 BS Maastricht

lid van de organisatie van adviesbureausvoor wervingen selektie/oaws

Is deze ,f^oproep wel I v ■

voor jou bestemd...!
Als jeéén van die jongemensen bent, die niet verderkijken dan hun neus _\

Wlang is, moet je niet verder lezen. Deze advertentie is AWmW niet voor joubestemd. Am

Maar^f - wil je aan jetoekomst bouwen jÉW
- kies je voor 'n baan, die ook op termijn vele groeikansen biedt AM
- ben je bereid om nog wat te leren aM £

En - durf jeverantwoordelijkheid te nemen A
- kun je flink aanpakken AM
- ben je een echte doorzetter, MW

'. Dan heeft Jan Linders hele goede mogelijkheden voor je. m *
Voor enthousiaste jonge mensen, die samen met ons willen en k^mkunnen winnen, vinden we vast en zeker een plaats in één van onze L^mmoderne supermarkten. LW _^^^^ÊA
Afhankelijk van je opleiding en ervaring zoeken we samen een LW
geschikt startpunt. LW
Vanaf de allereerste dag draag je verantwoordelijkheid: B

- in één van onze vers-afdelingen K
- over de zelfbedienings-artikelen W

Jl afe^ 'Di ce check-outs È
-in de afdeling inkomende goederen. I

Daar laat jezien wat je waard bent en daar leer je wat een I_ÏÊMsupermarkt allemaal te bieden heeft. "Samen met jou willen we van daaruit aan je toekomst
werken. Je moet het wel zelf willen natuurlijk. W
Kijk jeverder dan je neus lang is, schrijf dan'n brief je
met de belangrijkste gegevens over jezelfen je
opleiding/ervaring aan: Jan Linders bv. j^^

t.a.v. Hoofd Personeelszaken, *%
Postbus 72, 5854 ZH Bergen. A ||k

janlinden f
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KRUISWERK REGIONALE GROENE I
KRUISVERENIGINGEN

|Clh ZUIDELIJKipipl ZUID-LIMBURG

V_n6rkende Kruisorganisatie Z_Z.L is verdeeld in 3 basiseenheden,
whk" d6Ze Dasiseenheden wordt door de wijkverpleegkundigen en."«ziekenverzorgenden thuisgezondheidszorg verricht.

» hiJilorder in hun werk begeleid door hoofdwijkverpleegkundigen, die per"osiseenheid leiding geven.
omenteel doen zich onderstaande vakatures voor:A- Wijkverpleegkundige m/v 60%, in het

werkgebied Bunde
Het betreft een tijdelijk dienstverband tot januari 1990. Vanaf die datumkan de vakature worden opengesteld' en kan een vast dienstverbandworden aangebodenvoor 50%.B- Wijkverpleegkundige m/v 45%, in het
werkgebied MeerssenHet betreft een duo-baan, waarvan de werkdagen lopen van
woensdagmiddag 12.00 uur tot en met woensdagmiddag 13.00 uur.vervolgens een week vrij.

C Oproepkrachten wijkziekenverzorgenden m/v,
die tijdens ziekte, vakantie, scholing en/of bijscholing vanwijkziekenverzorgenden in de dagdienst kunnen waarnemen.gnktie-eisen:" a' de funkties A en B (wijkverpleegkundigen) kunnen zij solliciteren die:°e opleiding M.G.Z. of H.8.0.-V hebben gevolgd en over wijkervaring__ in staat zijn tot een goede samenwerking in teamverband;°°T B geldt ruime belanstelling voor jeugdgezondheidszorgwaarbij de_. -oorkeur uitgaat naar ervaring met simultaanburo;»oor A gaat de voorkeur uit naar ervaring in gedifferentieerd werken. Te"enken valt aan rheuma, revalidatie, chronisch zieken, diabetes enejaarden. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden zijn dan curatie,Preventie en G.V.O.-aadr de funktie van C (wijkziekenverzorgenden) kunnen solliciteren, zij die:
f °Pleiding ziekenverzorging en applikatiecursus gevolgd hebben of bereid_ «vn deze laatstgenoemde cursus te volgen;_ n staat zijn tot een goede samenwerking in teamverband;

Voo 6ld 2''n lan9duri9 ingezet te worden.
vooi^a"e 'unk,ies geldt het beschikken over een auto als een uitdrukkelijke

Salariëring/arbeidsvoorwaarden:
Kn_ioaan? ien van de salariëring en de arbeidsvoorwaarden is de C.A.O. voor hethuiswerk van toepassing.gtehtingen:
hoofde?" over deze ,unktie worden gaarne verstrekt door dhr. Dols,
°44«T2nnerplee9kundio'e' Dereikbaar Wjdens kantooruren onder tel.nr.

!°Mlcitaties:bestu'atles kunnen tot 21 november 1988 ingestuurd worden, gericht aan hetPrJtK v?n de Regionale Vereniging Het Groene Kruis Zuidelijk Zuid-Limburg,j>^pstbus 41, 6270 aa t» nuipen. 79f550

_______)^^^ ___t__\r^^

Wij zoeken een energieke gemotiveerde man
voor onze afdeling

MAGAZIJN/LOGISTIEK
Vereist: 'Opleiding LTS (MTS) metaalconstructie
Rijbewijs B.C.E.
Chauffeursdiploma en ervaring strekken tot
aanbeveling.

Sollicitaties alleen schriftelijk. Ë

Straeten's Expeditiebedrijf

s 6400 AA Heerlen

Gemeente’20 PART-TIME BUSCHAUFFEURS*
Staricirenwerkin9 met het Gewestelijk Arbeidsbureau Maastricht werft de dienst
meen. »

Van de 9emeente Maastricht 20 part-time buschauffeurs. Zowel de ge-
rnon»r_.u astncnt als het Gewestelijk Arbeidsbureau streven ernaar de arbeids-
£i yeiijkheden voor vrouwen te vergroten.

" Dan _"
wervin9saktie biedt dan ook met name vrouwen een unieke kans op een5b e baan a|s buschauffeur.

den _00dzal<elijke opleidingen zoals groot-rijbewijs en het C.C.V.8.-diploma wor-

" °n door Stadsbus verzorgd.
«tenSelektiekriteria - leeftijd tussen 21 en 40 jaar"«"en wij: - rijbewijs B- minimaal LBO-niveau- stress-bestendig

- woonachtig in de omgeving van Maastricht
p - bereid zijn om een psychologische test te ondergaan
*o?nen die in deze baan geïnteresseerd zijn en aan de selektiekriteria voldoen,ven verzocht onderstaande antwoordstrook in te vullen en voor 14 november" °P te sturen naar: Gemeente Maastricht,

Afdeling Personeel en Organisatie
Postbus 1985

" y 6201 BZ Maastricht
Wono' dan PersoonliJk uitgenodigd worden om een voorlichtingsbijeenkomst bij te
re chts W3ar U verdere in,orrnatie kunt krijgen over de opleiding, het salaris, de

l_ __ 9emeen,e Maastricht wil meer vrouwen in dienst nemen. Bij gelijke geschiktheid genieten«^"Voorkeur.

Antwoordstrookaam (voor gehuwdevrouwen meisjesnaam):
"; oornaam: Geslacht:

Geboortedatum: Adres:
s< °onplaats en postcode: . Telefoon:

79830

Eén van onze relaties is een jonge,expanderende
groothandel in farmaceutische produkten gevestigd in Zuid-
Limburg, in een bedrijfspand dat ruimte biedt aan verdere
groei.

De organisatie heeft thans een zodanige omvang bereikt,
datbehoefte bestaat aan een

MANAGER GROOTHANDEL V I
met pioniersgeest

die na een inwerkperiode de dagelijkse leiding in handen krijgt van
het bedrijf.

In de organisatie zijn een tiental personen werkzaam. In het
bedrijf worden directie-taken waargenomen door een interim-
manager.

Wij vragen u pioniersgeest te koppelen aan de vele functionele
aspecten van rationele bedrijfsvoering. Indien u erin slaagt de vele
aandachtsgebieden zoals inkoop, bestelsystematiek, assortiments-
beheer, administratie, automatisering, distributie, afnemersbegelei-
ding, enz. tot een goed geheel te laten samengaan, kunt u op termijn
doorgroeien naar de functie van directeur.

Er wordt van u verwacht datu beschikt over een afgeronde op-
leiding op

H.E.A.O. BE/CE-niveau I
met ongeveer 5 jaarrelevante ervaring, bijvoorbeeld als hoofd
verkoop binnendienst in een handels- en distributie-organisatie.
Uw leeftijd dient circa 30 jaar te zijn.

Graag zien wij dat u uw sollicitatiebrief voorzietvan een
curriculum vitae, te richten aan onderstaand bureau terattentie
van drs. Th J.C. Langerwerf. U kunt voor nadere inlichtingen ook
telefonisch contact met hem opnemen.

BDO CampsObers Management Consultants
Dr. Hub van Doorneweg 91,5026 RB Tilburg, 013-685968

IBDO ICampsObers
manacementconsultants

" "
In samenwerking tussen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Limburg
en de Hogere Opleiding tot Vertaler is een post-doctoraal opleidingsprogramma Recht en
Linguïstiek ontwikkeld. In het jaar 1989 worden in dit verband acht cursussen op het gebied
van recht en vertalen gegeven.

Voor deze opleiding wordt,voor de periode tot 1 maart 1990 gezocht een

secretaresse 0.5 tte.
taak- het zorgdragen voor secretariële en administratieve ondersteuningvan de commissie Recht en

Linguïstiek;- het ondersteunen van decoördinator Recht en Linguïstiek bij de organisatie van de cursussen;- het typen van onderwijsmateriaal;- hetverrichten van diversewerkzaamheden in deorganisatorische sfeer t.b.v. de cursussenRecht
en Linguïstiek.

vereist- HAVO/VWO;- secretariële opleiding;- ervaring in een zelfstandige secretariëlefunctie;- kennis van moderne talen;- ervaring met tekstverwerking, kennisvan wordperlect strekttot aanbeveling.
onderbrenging
de secretaresseRecht en Linguïstiek werkt onder leiding van de coördinatorRecht en Linguïstiek.
De secretaresse is ondergebracht bij het Bureau Onderwijsvan deFaculteit derRechtsgeleerd-
heid.
salaris
minimum’ 2.085-,maximum ’ 2.972,- bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen
ervaring.

_^^____m________m inlichtingen
f^^m______m bij W. Rayar, coördinatorRecht enLinguïstiek (043-887368) of prof.mr. R. deGroot (043-887091).

ftf vacaturenummer: LID 8111
V \V_. Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het vacaturenummer op brief en envelop binnen

14dagen terichten aan de dienst Personele Zaken van deRijksuniversiteit Limburg, Postbus 616,
fgAj 6200 MD Maastricht./// U=r Rijksuniversiteit Limburg

-f
—^ "

LAMBERS I
Lambers Transporten B.V. zoekt voor haar vestiging teSchinnen een

Machinist
mobiele kranen

Het bezit van het rijbewijs BCDE en het hijsbewijs is eenvereiste om voor deze functie in aanmerking te komen.Een goede motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel wordenonmisbaar geacht.

Een korte brief met enkele relevante gegevens als basis vooreen gesprek dient degene die in aanmerking wenst te komen terichten aan:
Lambers Transporten B.V.
Postbus 212
6000 AE Weert
Nadere informatie over de functie kan telefonisch wordenverkregen onder nummer 04493-1529.

79646

GOLFBAAN HOENSHUIS te VOERENDAAL I
vraagt

PART-TIME GREENKEEPERS/HOVENIERS
Ervaring agrarische/hovenierssector is vereist.

2 MEDEWERKERS
voor het onderhoud van de oefenbaan, alsmede het

machinaal oprapen van de golfballen, voor de
avonduren.

WEEKENDHULP
voor de receptie en tevens verkoop van golfartikelen.

Inlichtingen telefonisch: 045-753300 van maandag
t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-40, tel.
045-463333.
Te h. een BEDRIJFSHAL
1320 m 2gel. aan deKissel
te Heerlen. Totaal géisol.
voldoende park. gelegenh.
5 iroud. Inl. Biallass b.v. tel.045-412189 b.g.g. 045-
-310557.
ST.-NICOLAAS-+ zw. piet-
cost., tew. kerstmancost.
Bijsmans, Mgr. Schrii-
nenstr. 31 Bekkerveld, tel.
717608.

Te h. RUIMTEN voor op-slag showroom en kantoor± 225 m2. Industriepark De
Horsel Nuth. Br. o. no. HK
546 Limb. Dagbl., Postbus
3100, 6401 DPTleerlen.
APPARTEMENTEN te h.pr. vanaf ’ 500,- all-in. Tel.
vanaf maande na 18 u. 045-
-226359.
Te h. ome. Kerkrade 1-pers.
gem. ZIT/SLAAPKAMER
met gebr. v. gem. keuk.,
badk. m. ligb., ap. entree.
Bij voork. v. pers. ouderdan 35 jr. Tel. 045-351294.
KAMERS te huur met vol-
ledig pension te Hoens-broek. Tel. 045-214804.
Te h. N'hagenKAMER eig.
opgang, douche, wc, keu-
ken, tel. 045-317786.
Te huur gemeub. APPAR-
TEMENT te Spekholzer-
heide. Tel. 045-324775.
Te h. ongemeub. ZIT-
SLAAPK. in Heerlerheide,
ondergebr. in bungalow m.gebr. van keuk., douche,
eig. opgang ’ 95,- p.wk. All-
in. Inl. na 19.00 uur 045-
-223482.
Riante BOYENWONING
in Hrl.-Centr. ’BOO,-; Tel.
714708 en 425590.
Te huur KAMER met keu-
ken, in studentenhuis teHeerlen, prijs ’350,- all-in.
Tel. 045-724399.
Te h. LOODS, 120 m2, metbijbeh. terrein, 1200 m2,
waarv. ±150 m2overdekt.
Goed bereikbaar. Klim-
men, tel. 045-751251. Tij-
dens werkdagen na 17.00
uur.
APPARTEMENTEN in de
wyk De Heesbere te Heer-
len, 4/5 kamers, nuurprijs
ca. ’600£- per maand. Voor
ml. De Boer, Den Hartog,
Hoofd Beheer b.v., tel. 020--465301 (tussen 9.00 en 12.00
uur).

FRITURE-CAFETARIA
met mooie woning, omg.Voereyidaal, met leuke om-
zet. Koopprijs pand mcl. in-ventaris slechts ’ 150.000,-
-k.k. Horecabureau Lim-
burg, Fr. v. Dijck (beëd. ta-xateur horeca). 043-630127.

Veltmeijer Automaten B.V. is importeur en groothandel in
amusementsapparatuur. Deze apparaten, uitgerust met hoog-
waardige techniek en elektronika, worden rechtstreeks
geïmporteerd uit o.a. Engeland, de U.S.A. en Japan.
Naast de distributie in geheel Nederland, exploiteert
Veltmeijer Automaten enkele try outs.

Mede door de enthousiaste inzet van de momenteel ruim
35 medewerkers en het moderne, jonge management is de
onderneming de laatste jaren sterk gegroeid.
Veltmeijer Automaten behoort inmiddels tot de groteren in de
Nederlandse automatenbranche.

Momenteel is er plaats voor een enthousiaste

Zij bedient de telefooncentrale en vormt de onmisbare
schakel in de kommunikatie tussen Veltmeijer Automaten en
de diverse relaties. Verwacht wordt dat de kandidate de
Engelse en de Duitse taal goed beheerst in woord en geschrift.
Kennis van het Frans is een pré. Opleiding op Middelbaar nivo.

Verder kenmerkt de profielschets zich door een gezond stel
hersens, een opgewekt humeur en een stressbestendige aard.
Voeg daarbij een inventieve geest en een representatief
uiterlijk, en het beeld is kompleet.

Veltmeijer Automaten biedt een bij deze funktie passende,
goede salariëringen secundaire arbeidsvoorwaarden.

De kandidate diezich herkent in bovenstaand profiel en
>'ï_iE__''smm—.-■. wel voelt voor de prettige werksfeer binnen dit dynamische

Ij YSHKKjr!^ | bedrijf, reageert vandaag nog. Uw schriftelijke reaktie,
''i VKervi voorzien van een recente pasfoto, kunt u richten aan:
;i __-____j__i^ Iï Veltmeijer Automaten 8.V., Afdeling Personeelszaken t.a.v.
mmmmmwm de heer J' PhiliPP*n- Dr Nolenslaan 117, 6136 GM Sittard.

veltmeijer automaten
-"-- —̂————_________

—————____.________________________________________________________________________
De grootste woninginrichting van Limburg heeft plaats voor een

allround
ETALEUR-DECORATEUR

met ruime ervaring, liefst in de woninginrichting-branche.

Geboden wordt: e 38-urige werkweek
e geheel zelfstandig werkzaam
e salaris naar niveau en kennis
" verder zijn van toepassing de algemene

secundaire arbeidsvoorwaarden.
Eigenhandig geschreven brieven met pasfoto en referenties, richten
aan:
Gér Pfennings B.V.
Postbus 31, 6130 AA Sittard
Afd. Personeelszaken roo

T.h. Schandelerboord
Heerlen APPARTEMENT,
woon-/eetkamer, toilet,
douche + 1 slpk. Voor info045-243943.
Kerkrade/Haanrade te huur
compl. BENEDENVER-DIEPING, met mooie tuin
en evt. garage. 045-459968.
Te h. STALLING v. auto.
Tel. 045-751241.
Gem. mooie KAMER te h.
te Valkenburg. 04406-12875.
KAMERS te verhuren. Tel.
045-424061.
Te h. LOODS 510 m2gel.
industrieterrein Maas-
bracht, tel. 04746-3178.
Gemeub.
VRIJGEZELLEN-
APPARTEMENT te h. mcl.
gas, water, licht, ’ 650-per
mnd. Vaesrade 37, tel. 045-
-241592 of 244240.
Te Geleen te huur een nette
halfvrijst. WONING met
garage, voor- en achtertuin
op zd. rustige woonomg.
’985,- per mnd. mcl. stoff.
Inl. 04490-48180.

Schaesberg
goed gel. winkel-kantoor-
ruimte (50 m2) met dagver- ■blijf/magazijn en toilet,

huurpr. ’ 750- per mnd.
LIVAC 8.V., Brugstr. 19,
Sittard, tel. 04490-10855.

APPARTEMENT nabij
centrum Hrln. Tel. 045-
-422526.
Te h. gem. ZIT/SLAAPKA-
MER te Kerkrade voor net
persoon. Tel. 045-453846.
Te h. gem. KAMERS teKerkrade. Tel. 045-453055.
Te h. APPARTEMENT ge-meubileerd met c.v. Ind.:zit., slpk., douche, wc. gele-gen achter woonh. m. vrije
ingang, tel. 045-270842.
GEMEUBILEERDE KA-MERte h. Anjelierstr. 131 AHeerlen, na 18.30 u. 214246.
KAMER te h. in Hoens-
broek, beg. grond metkookgel., douche, wc, cvtel. 045-225514.
Te huur in BOCHOLTZ
zeer mooi huis. Ind.:
woonk., keuken, 3 spk.,
badk., tuin, huur ’770,-:
04454-5180.
GELEEN. Woningen tehuur met recht op kopen
(Napoleonbaan), woonk.
open keuk hal, 3 slpks.,
douche, zolder, cv., gar.
Huur ’ 750,- p.m. Te bevr.
04493-2985.
Nog enkele KAMERS tehuur in centrum Heerlen
va. ’250- all-in. Te bevr.
Dautzenbergstr. 6, Heerlen,
tel. 045-711309.
SCHINVELD te h. ge-
meub. zit-slaapk.. keuken,
douche, w.c, ’450- p.
mnd. mcl. Tel. 045-254408.
Opkorte termijn te h. WIN-
KELPAND, ook zeer ge-
schikt voor kantoor, win- "kelcentr. Zonstr. Chèvre-mont-Kerkrade, opp. 165m2. Te bevr. 045-460399.
Te huur gr. HUIS, halfvrij-
staand, in Kerkrade-Ter-
winselen, ’975,-. Tel. 09-
-4924123203.
Te huur luxe APPARTE-
MENTEN, max. 6mnd. Tel.
045-441428.
Mooie BOYENWONING,
aparte opgang, keuken,
badkamer, woonkamer, 2slpks., opbergruimte, nabij
centrum ’750,- mcl. g.w.l.
Inl. 045-712113.
Te h. kleine ruimte op beg.
frond in centrum Hoens-

roek, geschikt voor o.a.kantoor, praktijk of show.
Tel. 045-211916.
Unieke BUNGALOW voor
studenten of alleenst. Tel.
04492-1822.
FRITURE-CAFETARIA in
Sittard z. woning. Mooi be-
drijfmet goede omz. Huur

’ 1250,- p. mnd. Kooppr.
mv. ’ 49.500,-. Horecabu-
reau (Limburg) Frits van
Dyck (beëdigd taxateur ho-
reca). Tel. 043-630127.

In het bekende Levi's Center in de
Saroleastraat te Heerlen kunnen op korte

termijn geplaatst worden:

Een verkoper of
verkoopster

Leeftijd rondom 20 jaar, opleiding liefst MDS en
ervaring, voor aanstelling voor 38 uren per

week.
Zij die verstand van het vak hebben en

geïnteresseerd zijn, verzoeken we te
solliciteren. Pasfoto (recent) bijvoegen.

Zend uw uitgebreide sollicitatiebrief naar:
Berkel///basics B.V. LCHL - Postbus 140 -5000 AC Tilburg

7984 S

Voor een groot bedrijf
in Heerlen

zijn wij op zoek naar

W Kantine- 1
medewerksters

Bent u niet ouder dan 25 jaar, in bezit van I
diploma MBO CD. of gelijkwaardig en

heeft u enige ervaring in de horeca, dan
kunt u de juiste persoon zijn voor deze

funktie.
Voor meer informatie kunt u kontakt

opnemen met Desiree Alzer van KeserI 7977, Uitzendburo in Heerlen.
I Uiteraardkunnen zowel mannen als vrouwen reageren. I

fDa's duidelijk bij KeserpJ
I "Volledig sociaal verzekerd"Vakantiegeld. I

vakantie- en feestdagen, kort verzuim en
I ziektecompensatie staan duidelijk vermeld I

op het wekelijks loonoverzicht 2U

FRITURE annex restau-
rant in Heerlen, z. woning.
Goed gelegen en degelijk
ingericht bedrijfmet goede
omzet. Huur ’ 1500- p.
mnd., koopprijs mv.

’69.500,-. HorecabureauFrits v. Dyck, (beëd. taxa-
teur horeca). 043-630127.
Te h. mooi gemeub. AP-
PARTEMENT voor 1 a 2
pers. op 2e etage’550,-, all-
in. Huursubs. mog. in Bleij-
erheide-Kerkrade. Inl. na
16.00 uur 04454-1309.
CAFÉ-BILJART met div.
verenigingen te Schaes-berg. Mooi ingericht, ruimbedrijf (opp. 100 md2) metwoning. Huur ’B5O- p.
mnd. Kooppr. mv. slechts

’ 25.000,-. HorecabureauLimburg, Frits van Dijk,
(beëd. taxateur horeca). Tel.
043-630127.

Vroedvrouw zkt. HUUR-
HUIS in Heerlen of omg.,
mi. 3 slpk., hoge huur geen
bezw. Br. o. no. HE 020LD
Geerstr. 5 Heerlen, 6144NM.

Te huur gevr. alleenstaande
WONING met grote
woonk., 2 slaapkrs., garage,
bad, douche en gastentoi-
let. Ben bereid de nuur van
1 jaar vooruit te betalen.
Ligging omg. Kerkrade-
/Heerlen. Tel. 045-227352.
Leraar zoekt zelfst. WOON-
RUIMTE in/tussen Swal-
men-Roermond. Br.o.nr.
RO 525 L.D. Postb. 46, 6040AA Roermond.
LOODS voor het stallen
van enkele klassieke auto's.
Niet voor reparatie. Omg.
Hoensbr./Heerlen. br. o. no.HO 618 aan Limb. dagbL
Kouvenderstr. 215, 6431 HE
Hoensbroek.
Dringend te huur gevr.,voor geselecteerde huur-
ders: appartementen, WO-
NINGEN en dergelijke.
Huurcentrale Limburg, tel.
045-228151.
Te h. gevr. HUIS of woning,
hoge nuur geen bezwaar.Tef 045-721163. Bellen voor
12.00 uur.
2 HTS-stud. zoeken
WOONR. m^g.v. douche en
keuken in Geleen of ome.,
tel. 01177-1526.



" Een aantal typerende en bekende werken van
Jan Stuyt in Heerlen, ln het midden links de
Vroedvrouwenschool (gezien vanuit het binnen-
plein) en rechts de 'Ambachtsschool', gebouwen
die bovenaan de ladder staan van Stuyts hiërar-
chische schema. Bovenaan staat de directiewo-
ning, iets eenvoudiger van uitvoering. Onder-
aan arbeiderswoningen aan de Staringstraat op
de Molenberg, die verreweg het eenvoudigst
zijn. Bij alle verschillen in uitvoering zijn de
stijlovereenkomsten duidelijk te constateren.

Foto's: 3POOT/DRIES LINSSEN

In het Thermenmuseum vindt
nog tot en met 11 december
1988 een expositie van het'
werk van Jan Stuyt plaats, sa-
mengesteld door Nic Turn-
mers en Jo Jamar, directeur
van hetmuseum. Op de expo-
sitie zijn tal van tekeningen
van Stuyt te zien en ook
(luchtfoto's van de door herrt
ontworpen gebouwen en wij-
ken. De openingstijden zijn*
dinsdag tot en met vrijdag van
10-17 uur, zaterdag en zon-
dag van 14-17 uur. Een be-
zoek is zeker de moeite
waard.

In het Thermenmuseum is
ook het aan zijn leven en wer-
ken gewijde themanummer"
van het Land van Herle te
koop, prijs ’ 7,50. De omslag
wordt gesierd door een lucht-
foto in kleur van het De Hes-
selleplein met de 'Ambachts-
school', die dit jaar 75 jaar be-
staat. In hetmuseum kan men
tevens een architectuurroute
kopen die langs de verschil-
lende nog aanwezige gebou-
wen van Stuyt in Heerlen
voert. De prijs daarvan be-
draagt één gulden.

*
toeloop, snel bereikbaar vanuit v£
schillende hoeken van de wijk e"
het bijzonder geschikt om van da*
uit de hele wijk te doorzien."

Van het werk van Jan Stuyt in
Heerlen is veel gesloopt, maarg*j
lukkig ook opvallend veelbevvaa1*
Zo tekende hij voor de inrichting
van het gebied Akerstraat-Put-
graaf, waar hij de eerste Vroed-
vrouwenschool, later het AMF-j£
bouw, en een directeurswoning°^wierp.

Eveneens was hij verantwoordeW;
voor de aanleg van het Tempsple"
en het Burgemeester de Hesselle'
plein, waaraan de oude Ambacht
school ligt, Vanaf de ingang van'
LTS verbindt een as beide plein^'
Het huidige De Hesselleplein
maakte overigens deel uit van &\
groot stratenplan dat Stuyt in l^1?,
voor Heerlen ontwierp. Volgens
Jamar, directeur van het Thermf'
museum en eveneens scribent in "Land van Herle-nummer, is het W
oudst bekende stratenplan van
Heerlen.
Het plan lag, aldus Tummers, b'"
nen een ceintuur die grofweg W
huidige centrum van Heerlen o(F
sloot en die deels aangelegd vied
„Van de Bekkerweg naarAker-*straat heeft de ringweg de naamf
de vorm gehad die bedoeld was,
meldt Tummers. Die naam luid#
destijds de Ceintuurbaan.
In Hoensbroek ontwierp Stuyt o.
der andere de eerste honderd *"'-j
ningen van de woningvereniging .■

Hoensbroek, de eerste die zich "Ons Limburg aansloot, een conl'.
plex dat de naam 'De Eerste StaP
kreeg. In 1913 werd de 'eerste fsteen' gelegd voor dezewoninge"1

'De Slak.

Zijn 'hiërarchische planologie'
kwam het beste tot uiting bij de
aanleg van de Molenberg en het
Molenbergpark, zoals Tummers
verduidelijkt. Bij de 'inrit' naar het
villapark staat aan de Akerstraat de
prachtige woning van de mijndirec-
teur, de Villa Haex. Via de Molen-
berglaan slingert de weg omhoog
naar de Heerlense arbeiderswijk.
Voor de top van de heuvel liggen
woningen voor ambtenaren en be-
ambten, gescheidenwel te verstaan.
Op de heuvel zelf liggen de arbei-
derswoningen, waarbij ook weer
onderscheid bestaat tussen de so-
berste exemplaren en de wat fraaie-
re voor de 'goed oppassenden'.

Achter de inrichting van de arbei-
derswijk schuilt ook een weldoor-
dacht concept, gericht op sociale
controle. Tummers: „Stuyts plan-
nen waren meestal nog voorzien
van een schuinlopende straat, die
van de hoeken van de wijk naar het
midden liep en daar uitkwam op
een plein of open ruimte. In ieder
geval was het een zacht plein met
groen, niet geschikt voor een volks-

Welnu, in de Mijnstreek kreeg
Stuyt volop gelegenheid zijn denk-
beelden te realiseren, denkbeelden
die ook goed aansloten bij een sa-
menleving die gedomineerd werd
door mijn en kerk. Tummers:
„Daar mocht het risico niet gelopen
worden dat er een industriemetro-
pool tot stand kwam, daar moest
een onvervreemdbare agrarische
orde (blijven) heersen." Stuyt liet
zich inspireren door het Britse idee
van de 'tuinstad' (Garden City):
eensgezinswoningen in een omge-
ving met tuinen en veel groen.

Welnu, hij bouwde zijn monumen-
tale gebouwen, zoals de LTS en de
Vroedvrouwenschool, directie- en
arbeiderswoningen. Bij alle 'franje-
verschil' - de panden aan de 'top'
zijn veel weeldiger, monumentaler,
de arbeiderswoningen het soberste- vertonen al zijn werken toch dui-
delijke stijlovereenkomsten, zoals
op de foto's goed te zien is.

Hierarchisch
Voor die 'starre houding' is Stuyts
hiërarchische maatschappijvisie
verantwoordelijk, zoals Poels die
ook gekend moet hebben. Die op-
vatting vind men in zijn architecto-
nische werk terug, zoals Stevens-
Ruiters en Tummers betogen. „Een
kerk staat bovenaan, daaronder een
monumentaal gebouw, een villa
voor een directeur volgt daaronder
en onderaan op de ladder staat de
arbeiderswoning," aldus Stevens-
Ruiters.

zen in de mijnstreek uit van 19de
eeuwse Engelse voorbeelden en dat
wordt met de geplaatste foto's goed
verduidelijkt.

Stuyts ontwerpen hebben tegelijk
iets statigs, verhevens en iets ro-
mantisch. Hij paste „barokachtige
elementen toe zoals zuilen, pilas-
ters, rustica-hoekstenen en dergelij-
ke," schrijft A. Stevens-Ruiters in
het Land van Herle. Volgens deze
schrijfster was deze bouwstijl in
zwang in Nederland aan het begin
van deze eeuw, maar hield Stuyt er-
aan vast toen andere architecten al-
lang andere wegen waren ingesla-
gen.

Een sterk hiërarchische maatschap-
pijvisie: De in Purmerend in 1868
geboren Stuyt drukte aan het begin
van deze eeuw met zijn fraaie archi-
tectonische ontwerpen een stempel
op het uiterlijk van de zich ont-
plooiende mijnstreek en bouwde er
zon drieduizend woningenin de so-
ciale sector, onder andere in de
Heerlense wijk Molenberg. Maar
de filosofie achter het werk van de
vurige katholiek is zeker zo interes-
sant: alle mensen horen thuis in een
aan hun maatschappelijke stand
aangepaste behuizing. Géén mijn-
werker in een herenhuis, vrij ver-
taald.

Het geschiedkundig blad 'Het Land
van Herle' wijdde onlangs een heel
nummer aan deze Hollandse archi-
tect.

Heerlen was aan het begin van de
twintigste eeuw eigenlijk niet veel
meer een slaperig provinciestadje.
De schaarste aan kolen in de eerste
wereldoorlog zorgde voor de ver-
snelde ontwikkeling van Heerlen
tot stad. De bestaande Limburgse
mijnen moesten hun productie ver-
hogen en er kwamen nieuwe in be-
drijf. Duizenden arbeiders stroom-
den naar wat later de Oostelijke
Mijnstreek zou gaan heten. De
streek kon die stroom arbeiders
aanvankelijk onmogelijk huisves-
ten. Dat leidde tot wantoestanden:
„Woekerprijzen voor vèr beneden-
maatse onderkomens, huisjesmelke-
rij en het fenomeen van het-altijd-
warme-bed," in de woorden van
SjefMaas, een van de auteurs in het
Stuyt-nummer van het Land van
Herle.

Daar moest verandering in komen
met de bouw van goede huurwonin-
gen tegen betaalbare prijzen. „Om
de schare mijnwerkers na hun zwa-
re werk in de mijnen tenminste een
menswaardig onderdak te verschaf-
fen," aldus Maas. En daarmee het
'rode gevaar' tegelijkertijdwat in te
dammen, kan daaraan toegevoegd
worden.

De grote man werd mgr H. Poels,
die zich in 1910 op wens van de bis-
schop in Roermond als aalmoeze-
nier van Sociale Werken in de Mijn-
streek had gevestigd. Poels werd in
1911 één van de oprichters van de
'Vereniging Ons Limburg', waar-
van hij tot 1941 voorzitter bleef.
'Ons Limburg' was de overkoepe-
lende organisatie van de paar al be-
staande en op initiatief van die in-
stelling nog op te richten katholieke
woningverenigingen, die met ambi-
tieuze bouwprogramma's aan de
slag gingen.

Stuyt werd al snel voor 'Ons Lim-
burg' ingeschakeld. Volgens Maas
kende Poels Stuyt van de zoge-
noemde Klarenbeekse Club, „een

gesloten gezelschap van vooruit-
strevende jongeren,zowel leken als
clerici, die van 1900 tot 1908 bii el-
kaar kwamen in Hotel Klarenbeek
te Arnhem om op ongedwongen
wijze van gedachten te wisselen
over de culturele achterstand van
het katholiek volksdeel van ons
land."
Stuyt, die het vak in de praktijk
leerde, had al eerder werk verricht
in Limburg en met de bekende ar-
chitect J. Cuypers in 1909 de Corne-
liuskerk in Heerlerheide ontwor-
pen. Poels wist de architect, wiens
maatschappelijke visie hij uiteraard
kende, voor het werk in de Mijn-
streek te interesseren. In 1912richt-
te Stuyt een Centraal Technisch Bu-
reau op, dat voor de bij 'Ons Lim-
burg' aangesloten woningverenigin-
gen de nieuwbouwplannen moest
ontwikkelen en toezicht moest hou-
den bij de bouw. In 1916 werd dit
bureau overgedragen aan 'Ons
Limburg' en werd Stuyt bij de in-
stelling aangesteld als architect en
'esthetisch adviseur.
Wat stijl betreft sluit Stuyts werk
aan bij het Engelse voorbeeld van
het 'countryhouse', zoals dat vanaf
de zeventiende eeuw op het Britse
platteland werd gebouwd. De En-
gelsen op hun beurt vielen daarmee
terug op de Hollandse klassicisti-
sche traditie uit de Gouden Eeuw,
zodat Stuyt in feite uit eigen erfgoed
putte. Volgens Nic Tummers, een
tweede contribuant aan het Land
van Herle-nummer, ging Stuyt voor
grote schoolgebouwen en herenhui-

„Het sociaal-religieuze elan dat de
Encycliek Rerum Novarum van Leo
XIII teweeg moest brengen," legt
Tummers uit.

Tummers laat Stuyt zelf aan het
woord: „De architektuur van een
gebouw kan van een koninklijk ka-
rakter zijn of van een nederig on-
dergeschikt karakter. Een van de
allereerste vereischten dan in de
bouwkundige compositie zal zijn
het karakter van het onderhavige
gebouw met juistheid te bepalen.
En dat tegen deze primaire eisch
voor heden te dage nog al eens
wordt gezondigd zien wij om ons
heen, waar wij winkels het karakter
zien aannemen van de openbare ge-
bouwen der Gemeenschap en de
openbare gebouwen er dikwijls uit-
zien als voor particuliere doelein-
den gesticht."

Stuyt zelf schreefal in 1893over hoe
ideologie de architectuur kan -
moet - bepalen. Volgens hem ver-
keerde de architectuur in een crisis
doordat ze geen rekening hield met
de 'nieuwe ethische beweging',

Ontslag
In 1925 kwam een einde aan he
dienstverbandvan Stuyt bij Ons
Limburg. De overheid snoeide f°p (
in fe uitgaven voor de sociale vvO <
ningbouw, waarmee Stuyts diens (
overbodig werden voor de bij 0"* 1
Limburg aangesloten woningvetf' <nigingen. Hij bleef zijn beroep i
uiteraard uitoefenen tot aan zijf ". <
dood in 1934 in Den Haag, waar 1"
vanaf 1917 had gewoond.

Theo Snieke'- J

Gedurfde hommage
aan Jacques Brel

landse PTT emissiebureau. Afgelo-
pen weekeinde verscheen, tien jaar
na diens dood, een prachtige zegel
van de chansonnier Jacque Brei, die
tijdens zijn leven menigmaal op de
tenen van zijn landgenoten en voor-
al de Vlamingen is gaan staan.

België blijft het land van onver-
wachte verrassingen. Ook op filate-
listiseh gebied 'durven' onze zuider-

buren meer dan dc dikwijls ver-
krampt naar neutrale onderwerpen
zoekende bobo's van het vader-

" De Brel-nostalgie leeft NU en datziet de Belgische PTT en legt.het-
op haar eigen wijze vast.

uci v umi umi digi ui niussei van ue
Internationale Stchting Brei mocht
worden verstrekt.

Ik zie de vaderlandse PTT nog niet
Boudewijn de Groot, Armand of
Peter Koelewijn of een andere oer-
Hollandse protestzanger in zegel-
vorm uitgeven. De Belgen wel, die
erkennen de invloedvan de 'provo-
cateur', 'Don Quichotte' Brei,
wiens onvergetelijke dikwijls god-
deloze en aanmatigende liederen
menigeen tot in de ziel troffen, en
laten niet na dat tijdsbeeld vast te
leggen, ook op een klein stukje pa-
pier.

De regie der posterijen heeft nu in
een serie 'solidariteit' Brei uitge-
bracht. Van Eug. Schoonbrood, fi-
latelist met een bijzonder gevoel
voor het echte postzegelwerk, kreeg
ik de enveloppe met de speciale
stempel, die alleen dit weekeinde in
het Centrum Brei in Brussel van de
Internationale Stchting Brei mocht
worden verstrekt.

Beroemde
tijdgenoten
De posterijen van Israël hebben 'deze maand een bijzondere serie
het licht laten zien. Twee zegels
daarvan roepen ook voor ons herin-
neringen op. Dat is op de eerste
plaats de herdenking van de
Kristallnacht in Hitler-Duitsland;

■

tig jaargeleden ging de KLM e«j
samenwerking aan met de Indon^;
sche luchtvaartmaatschappij, en",
DC-3 'Emoe' vloog naar Batavia
vloog met poststukken die daar 'werden overgeladen op een Lo#]
heed 14 PK-AFM naar Sidney P'stellingen bij De Vliegende Hol^
der, Dintel 22, 2991 RC Baren-
drecht.

Rob Pet 4

Aerofilatelie
Steeds meer verzamelaars zijn
'weg' van de luchtvaart en de filate-
listische lekkernijen die daarbij ho-
ren. Voor de echte liefhebberszorgt
de Vereniging van Aero-philatelis-
ten op Schiphol (in Aviorama) voor
luchtvaartdagen op 12en 13 novem-
ber. In het kader daarvan komen er
twee gelegenheidsenveloppen; vijf-

vijftig jaar geleden. De nacht die te
boek staat als het begin van de bre-
de Jodenvervolging. In diezelfde se-
rie het portret van Moshe Dajan, de
man met het ooglapje, die jarenlang
zijn land leidde in bloedige oorlo-
gen. Voor thema verzamelaars twee
unieke 'plaatjes' met een enorme
geschiedenis.

Limburgs dagblad |

Jan Stuyt: Hiërarchisch denkend
architect gaf de mijnstreek vorm
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Vele Heerlenaren komen er dagelijks voorbij, maar wei-
nigen weten dat een aantal architecten die leefden en
werkten in de eerste dertig jaar van deze eeuw een be-
langrijk stempel drukten op het aanzien van de 'boom-
town' uit de eerste jaren van de mijnindustrie. Maar de
namen zijn onbekend. Ja, Peutz, die kennen ze wel.
Maar wie zegt de naam Wielders nog iets? Toch zijn vele
gebouwen in Heerlen van zijn hand.
Jan Stuyt is nog zon naam. De opbouw, het aanzien van
het huidige Heerlen is ondenkbaar zonder zijn visie.

Expositie
over Stuyt

postzegel



Het bijzondere van de magnetizer is
het gepatenteerde mono-pool ont-
werp. In tegenstelling tot andere
magneetsystemen, is bij dit appa-
raat alleen de zuidpool werkzaam.
De noordpool is, omdat het de
kracht van de zuidpool kan vermin-
deren, effectief afgeschermd. Het is
volledig gebaseerd op de behande-
ling van water door middel van
magnetisme. Aan de samenstelling
van het water wordt, i.t.t. op chemi-
sche behandeling of op zoutwisse-
ling gebaseerde systemen, niets ver-
anderd.

De frames zijn in brons en wit
verkrijgbaar, en dat lijkt nogal
beperkt. De witte frames kunnen
echter door een beetje handige
doe-het^zelver op elke gewenste
kleur gebracht worden, een
kwestie van ontvetten met spiri-

Spiegelglas, in welke soort dan
ook, is dankbaar materiaal om
het huis te verfraaien. Een be-
perkte ruimte zoals een hal of
een kleine slaapkamer lijkt daar-
door tevens ruimer en lichter.

Zoals bekend vormt kalkaanslag in
leidingen, warmwater-apparatuur
en huishoudelijke apparaten een
vervelend verschijnsel. Door regel-
matig terugkerend onderhoud, re-
paraties en rendementsverlies een
aanzienlijke kostenfactor.

Spiegelglas werkt
ruimtevergrotend

Ook voor de doe-het-zelver: Wordt water behandeld met een
magnetizer, verandert de lading van
de watermoleculen dusdanig dat
zelfs de n.eds in de leidingen aan-
wezige kalk zal verdwijnen.

Milieueffect
Er bestaat ook een serie magneti-
zers voor brandstofbesparing. Door
een apparaat op de brandstofleiding
te plaatsen wordt de beweging en
elektrische ladingvan de brandstof-
moleculen dusdanig veranderd dat
zuurstof effectief gebonden wordt.

tus en dan met een verfspuitbus
jebehandelen.

Met als resultaat een optimale ver-
branding waardor de uitstoot van
schadelijke stoffen wordt vermin-
derd en de besparing op de brand-
stof aanzienlijk is.

Glas wordt in elk huis op velerlei
manieren toegepast. Al lang niet
meer uitsluitendom licht door te
laten en er door naar buiten te
kunnen kijken. Het is in steeds
sterker mate een decoratief ma-
teriaal geworden. De ruimte-ver-
grotende werking van spie-
gelglas geeft dit materiaal in vele
gevallen behalve een decoratieve
ook een praktische waarde.

De werking van dit apparaat is we-
tenschappelijk verklaarbaar en het
resultaat van jarenlangeresearch.

Afhankelijk van de pijpdiameter, is
dit produkt in verschillende afme-
tingen verkrijgbaar. Het is eenvou-
dig en snel, met behulp van bijgele-
verde strips en duidelijke gebruiks-
aanwijzing te monteren zonder wij-
ziging van installatie of leidingen.

Spiegelglas is in een royaal aan-
tal soorten, tinten en maten ver-
krijgbaar. Het is nog niet zo lang
geleden dat een vanuit Engeland
geïmporteerd produkt op de Ne-
derlandse markt werd gebracht:
het spiegelschuifdeurensysteem.
Dat leek een gewaagde onderne-
ming, want wie zou het aandur-
ven om glazen kastdeuren aan te
brengen?

Antiek
Spiegelglas is ook verkrijgbaar
in tegelvorm, zelfklevend door
de tweezijdige plakstrips op de
achterkant. Met dit materiaal
kan iedereen naar eigen idee
composities samenstellen. Een
leuke variant op dit produkt is
het glasmozaïek, ook in 30x30
cm tegelvorm, maar opgebouwd
uit vierkante of langwerpige
stukjes spiegelglas, gelijmd op
een 'rug' van textiel. Dit mate-
riaal kan gemakkelijk op de ge-
wenste afmeting gebracht wor-
den, door de textielrug met een
scherp mesje door te snijden. Je
kunt het ook op gewelfde opper-
vlakken aanbrengen, of er mee
om een scherpe hoek plakken. Zowel op de koudwater- als op de

warmwaterleiding wordt een set
van twee magneten aangesloten.
Een dubbele set magnetizers kost

’ 549,- (mcl. BTW).

Voor meer informatie en advies: Hi
Tree, Handelsonderneming in Be
melen, ©04407-1536.

Een nog decenter uitvoering van
de spiegeltegel is die met facet-
geslepen kanten. De elkaar ont-
moetende kanten van een aantal
facet-tegels geven aan een spie-
gelwandje een heel decoratief en
levendig effect.

Enige huiver was er natuurlijk
wel; glas is nu eenmaal breekr
baar en het is niet leuk (boven-
dien gevaarlijk) om een glazen
deur in brokken te zien vallen,
als je er per ongeluk hard tegen
aan stoot. De veiligheid is echter
gewaarborgd. Alleen met grof
geweld kan zon spiegelglasdeur
vernield worden en zelfs is de re-
actie als de voorruit van een
auto: de scherven blijven 'han-
gen' op de veiligheidsfolie die op
de achterkant is aangebracht.

-~ li mensen die willen verhuizen is de vraag naar
oopwoningen toegenomen en de vraag naar huur-

I °ningen gedaald. Hierbij neemt de voorkeur voor
£ v?n§ezinswoningen verder toe, terwijl de vraag naar
Ij**einere huizen afneemt. Ook uit de werkelijke ver-

dingen blijkt dat men wat ruimer is gaan wonen.

' schpntaat in een donderdag ver-
V ter^ -en onderzoek naar de korte-

* _iinpllJn"ontwikkelingen °P de w0"

11 Voit varkt van het ministerie vaniKshuisvesting, Ruimtelijke Or-
p enmS en Milieu (VROM).

Cent
anks de forse groei van het per-

(v age eenpersoonshuishoudens

'" hoeig Jaar 27 procertt), groeit de be-
deel aan ruimer wonen. Het aan-
een Vernuisden naar kleine wonin-
Qhrf neemt niet verder toe, ook niet

i| deze groep.

Ruimer wonen

i n d
Vo

l
or k°rt was het woningtekort

j de e ko°Psector geconcentreerd in
maaPnJSklassen tot 150000 gulden,
&rii/uinu is er een tekort in alle
t^rIbassen1bassen tot drie ton. Hierdoor

| st 0o . * doorstromingsproces ver-
zuip De groepen die duurder
digjf11 gaan wonen houden boven-
2et doedkopere koophuizen be-
rin' 2°dat ook daar het aanbod ge-"ger wordt.

" De fabrikant Guiseppe Mar-
chese en zijn medewerkers
brengen, mede door hun nieu-
we procédé, elegante produk-
ten op de markt. Hier een serie
bijzettafels met glazen bladen
en artistieke bollamp van opa-
line glas.

Bescherming door hoogwaardige laklaag

Ondanks het gereedkomen van
ruim 200.000 huizen sinds 1985 is
het aantal huishoudens dat een half
jaar of langer een woning zoekt niet
afgenomen. Wellicht wordt dit ver-
oorzaakt door een groeiend aantal
huishoudens als gevolg van de
trend tot individualisering.

Koopprijs
1 h^lf6r de huishoudens die al een

ning Jaar of tenger een andere wo-
de j^2oe^en ('doorstromers'), nam

jhui* f langstelling voor een koop-. 3ft oe van 25 Procent in 1981 tot'! s° Procent in 1987. Ook de gewen-
' deu °PPrÜs nam toe van gemid-
l i^g01 135.000 gulden in 1985 tot
'v 0 gulden vorig jaar. Vooral. (ja

°r dure koophuizen van meer
1 steir gulden was de belang-
:mo t? Sroeiend. Deze huizen zijn

Errv» J_k te krijgen, waardoor de.. * °EP wachtenden' groeit.

zelfstandige woning hadden (star-
ters) langer dan een half jaar op
zoek naar een huis. Het totaal aan-
tal woningzoekende starters was
vorig jaar 430.000. Van de woning-
zoekenden die een zelfstandige wo-
ning hebben, maar een andere zoe-
ken (doorstromers) zocht ongeveer
260.000 langer dan een halfjaar. In
totaal zochten 980.000 doorstro-
mers een woning.

Nieuwe produktiemethode
voorkomt 'messingvlek'

en de beruchte donkere vlek wordt
zichtbaar.

deld mits metzorg onderhouden ge-
vrijwaard van deze hinderlijke vlek.

Prachtig materiaal, dat zich uit-
stekend laat combineren met de
gewone spiegeltegels en de mo-
zaïektegels. De Antiek-tegels
kunnen overigens ook los ge-
bruikt worden, bijvoorbeeld in
een lijstje, alleen als versierend
element aan de wand.
Dit produkt, volgens een uniek
procédé vervaardigd, is uiteraard
vrij prijzig. Een pakjevan 6 stuks
kost 90 tot 100 gulden. Enkele
detaillisten blijken echter bereid
om ze ook per stuk te verkopen.

De Engelse fabrikant Mirror Wall
heeft er nu nog iets heel nieuws
aan toegevoegd: de Antiek-serie.
Tegels met een grillige structuur,
één in roestbruin en een andere
uitvoering in zilver met een lich-
te blauwzweem.

Messing is een fraaie legering die de
mens geïntrigeerd heeft en tevens
een artistiek stempel heeft gedrukt
op veel gebruiksvoorwerpen.

De spiegelglasdeuren, in de
meeste gevallen toegepast om
slaapkamerkasten af te werken,
zijn gevat in aluminium frames.
De groeiende belangstellingvoor
dit produkt heeft de fabrikant er-
toe gebracht om wat meer moge-
lijkheden, speciaal voor de doe-
het-zelver, in te bouwen. Er zijn
nu ook 'kastinterieurs' bij ver-
krijgbaar, metalen manden met
een stevige Jaag kunststof. Daar-
mee kan de ruimte achter de
spiegeldeuren optimaal benut
worden.

Messing is een legering van twee
edele componenten verkregen uit
koper en zink, waarbij het percenta-
ge zink, de minst edele van detwee,
maximaal 50 procent mag bedra-
gen. Hoe minder zink wordt ge-
bruikt, hoe groter de mechanische
weerstand van de legering, die daar-
door uitermate buigzaam en be-
werkbaar wordt.

Hoewel de mooie vorm en de warme
glans van messing meubelen een ro-
mantische weerklank vond, maakte
het publiek zich tevens zorgen met
betrekking tot het verschijnen van
de beruchte messingvlek. Wie of
wat garandeert dat deze niet vroeg
of laat te voorschijn zal komen? Dit
gebeurt plotseling, waardoor een
voorwerp van de ene dag op de an-
dere aan schoonheid behoorlijk in-
boet. Tegenwoordig wordt een mes-
sing produkt dat volgens bepaalde
technische voorschriften is behan-

vormen

Ondanks verschillen in methode
van fabricage, blijft het uitgangs-
punt hetzelfde. De fabrikant moet
altijd beschikken over een smelt-
kroes waarin messing kan worden
gesmolten om het daarna over te
kunnen gieten in gereedstaande

be(
n de huurders heeft 11,5 procent

i de voor het kopen van
°tn di§e huurwoning. Het gaat

( Wg'ongeveer 375.000 huishoudens,
eer. 65 procent in een huis van
ber w°ningcorporatie woont. De
te de huidige huurwoning
h ü °Pen neemt toe naarmate de
ÈUlri ger is- BÜ een huurvan 750
Wn n°^ nneer wil 16 procent de

ning Wei kopen.

Wachttijd
<W Jn vorig Jaar 510.000 huishou-
ja"s verhuisd, 20.000 meer dan het
gj daarvoor. Hiermee zet de stij-
*iii kVan de periode 1981-1985 door,WL wat minder sterk. In 1987ren er 90.000 personen die geen

Sloop goedkoper dan onderhoudskosten en negatieve huur

Experimentele woningen
na zes jaar afgebroken

voorgespiegeld. De firma Marcé
ging na enige tijd failliet.

Rapport
OnzuiverhedenNotaris eerder

inschakelen bij
aankoop huis

huis afte schaffen.
Bij de behande-
ling donderdag jl.
in de Tweede Ka-
mer van de justi-
tiebegroting zei de
staatssecretaris
dat uit oogpunt
van consumenten-

Staatssecretaris
Hemel

pn Justitie gaat"Jnrecht in tegen
?e wens van dehereniging Eigen
\*uis om derol vane notaris bij deaankoop van een

bescherming de
notaris eerder
moet worden inge-
schakeld dan
thans.
Nu verschijnt de
koper voor de no-
taris op het mo-
ment dat de koop
formeel bekrach-
tigd en de hypo-
theekakte gepas-
seerd wordt. In de
wet op het notari-
sambt komt te
staan dat al bij de
koop de notaris
present moet zijn,
zo kondigde Kor-
te-Van Hemel aan.

De gemeente Breda heeft de wonin-

Al na twee jaar bleken de woningen
grote problemen op te leveren. Er
trad houtrot op en de aluminiumpa-
nelen zetten uit. De vochthuishou-
ding en de luchtverwarming volde-
den absoluut niet en de huur lag 150
gulden per maand hoger dan was

De gemeenteBreda heeft berekend
dat het tekort in het jaar 2022 tot
honderd miljoen gulden zal zijn op-
gelopen als nu niet wordt ingegre-
pen. De aluminium woningen gol-
den als een nationaal experiment.
Ze zouden veertig jaar kunnen wor-
den gebruikt.

gen in het begin van de jaren '80 op
eigen risico gebouwd. Het rijk en de
provincie wilden zich niet garant-
stellen voor financiële risico's. In
1981 nam de Bredase gemeenteraad
onder zware druk van de toenmali-
gewethouder J. van Dun het besluit
een krediet van 5,5 miljoen gulden
hiervoor te voteren. Van dat geld
zou de Venlose firma Marcé wonin-
gen bouwen die betaalbaar waren
voor mensen met een inkomen net
boven het minimumloon.

Zes jaarnadatze gebouwdzijn is be-
slist dat 66 experimentele alumi-
nium woningen in Breda weer moe-
ten worden afgebroken. De wonin-
gen vertonen zoveel gebreken dat
de afbraakkosten van 6,5 miljoen
gulden in elk geval nog veel lager
liggen dan de telkens terugkerende
onderhoudskosten en de negatieve
huuropbrengst.

Diverse instanties hebben zich van-
af het begin tegen het experiment
uitgesproken. Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant lieten in 1982 al
weten dat de beloofde levensduur
van veertig jaar nooit zou worden
gehaald. Al in 1983 moest de Breda-
se gemeenteraad een krediet van
drie ton voteren om de eerste pro-
blemen te verhelpen. Volgens de
ex-wethouder Van Dun bij die gele-
genheid was er een onderzoeksrap-
port dat alleen maar lovend en veel-
belovend voor het door hem zo vu-
rig bepleitte project was. Dat rap-
port is echter nooit openbaar ge-
maakt. Verschillende fracties van
de Bredase gemeenteraad willen
dat rapport nu wel eens zien, maar
de huidige wethoudervan openbare
werken, J. Rattink, kan het ook niet
vinden

In de Italiaanse kopergieterij
MARA te Como ontdekte men en-
kele gevaren die de oorzaak waren
van onvolkomenheden.In de eerste
plaats kan de gesmolten grondstof
bijna nooit 100 procent zuiver zijn,
aangezien ook staven met een gerin-
ger koperaandeel in de smeltkroes
terecht kunnen komen, alsook res-
tanten aarde en vuil. Derhalve krijgt
het eindprodukt talloze kleine on-
zuiverheden. Door miniscule
luchtspleten, die zich op het mo-
ment van afkoeling vormen, kun-
nen bovendien deeltjes van chemi-
sche stoffen in de eindfase zich op-
hopen en na verloop van tijd kun-
nen die door het poreuze gietsel
naar buiten treden. De metaalver-
binding wordt hierdoor aangetast

MARA heeft voortdurend gezocht
naar een nieuwe technologische uit-
weg teneinde vlekvorming te voor-
komen. Door jarenlange research
kreeg Guiseppe Marchese, de op-
richter en eigenaar van MARA, aan-
dachtvoor het zogeheten 'warmper-
sen', een procédé dat tot dan toe al-
leen werd toegepast bij de produk-
tie van kleingoed zoals sleutels,
deurknoppen, handvaten, gespen,,
enz. Mogelijkheden om grotere en
zwaardere stukken ook op die ma-
nier te smeden werden beproefd.
Dank zij beschikbare machines en
nieuwe technologie is het heden ten
dage geen probleem meer om stuk-
ken van 10 a 15 kg te persen.

Bij de methode van warmpersen
wordt een vaste staaf van zuiver
messing slechts verhit tot een tem-
peratuur van ongeveer 600 graden.
Hierdoor blijft de beginzuiverheid
bewaard. Onder enorme drukwordt
de verhitte staaf in speciale vormen
geperst.

Door deze behandeling is het me-
taal volkomen massief en molecu-
lair compact. Hierdoor wordt een
grotere mechanische weerstand ge-
garandeerd en het is zowel aan de
oppervlakte als aan de binnenkant
niet meer poreus
Een sterke, neutrale kleur- en geur-
loze transparante laklaag wordt als
een soort tweede huid aangebracht
en zorgt voor een blijvend glanzend
uiterlijk van het meubilair.
Messing is er niet alleen in ko-
perkleur, maar wordt ook gefabri-
ceerd in pistoolzwart, hetgeen in
combinatie met koper een bijzonder
effect geeft.

Tropisch hardhout
straks met toeslag?

De verontrustende achteruit-gang in omvang en kwaliteit vannet tropisch woud heeft ook de
importeurs van dit nog steeds: "langrijke bouwmateriaal totnieuwe initiatieven gebracht.■ «innen de Verenigde Naties is; aartoe een Internationale Tro-
pische Hout Organisatie (ITHO)"Pgencht waarin tropisch hout

■]a p,orterende en importerende. an.den samenwerken. De organi-
' ni. heeft in haar doelstellingen

" ""et alleen handelsbelangen,
! j133- ook milieubelangen opge-, nomen.

er> van de eerste initiatieven

van de organisatie is een voorstel
om van overheidswege een toe-
slag te leggen op elke meter
geïmporteerd tropisch hardhout.
Jaarlijks wordt in Nederland
voor ’ 500 miljoen ingevoerd, zo-
dat een geringe heffing van bij-
voorbeeld 1%in Nederland al ’ 5
miljoen per jaar oplevert. (Voor

de EG ’ 35 miljoen.)
De bedoeling is dat landelijke or-
ganisaties van alle importerende
landen dit voorstel aan hun rege-
ringen voorleggen. In Nederland
en Engeland is dat inmiddels ge-
beurt. In een brief aan de staats-
secretaris van Economische Za-
ken, mr Y.M.C.T. van Rooy

wordt overigens geen percentage
voorgesteld.
Gezien het internationale karak-
ter van de eventuele maatregel,
zal het wel even duren voor er
werkelijk sprake is van een der-
gelijke heffing. De Nederlandse
Houtbond is van mening dat de
groeiende onrust over de tropi-
sche bossen hoogstens aanlei-
ding is geweest tot averechts
werkende acties als consumen-
tenboycot.;. Tot een ombuiging
van de zorgwekkende ontwikke-
ling is het niet gekomen.
In hoeverre de ITHO daartoe in
staat is, moet nog worden afge-
wacht.

Resultaten onderzoek door ministerie VROM

Groeiende vraag
naar koophuizen

Limburgs WOONBLAD

"Magnetizers, gemonteerd op
koudwater- en warmwaterlei-
ding

Houtmijntje
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Mono-pool
magnetizer

Voor waterontharding
en brandstofbesparing

Aan het assortiment apparatuur
voor behandeling en preventie van
hard c.g. kalkhoudend water is een
nieuw produkt, de Magnetizer toe-
gevoegd
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BOCHOLTZ H en zolder, serre en terras op HEERLEN H luxe install. slaapk. en badk. KERKRADE H MECHELEN H port + garage, berging, cv., minium koz., thermopane
Tussengelegen woonhuis 2 nivos Nagenoeg met Palemig Woonhuis met ber- Prijs/79.000,-k.k. 2621 Woonhuis met berging, car- Zeer goed onderhouden tus- prov.kelder. hal, woonkeuken begl. en roll.
evt.geschiktvoordubb.be- alum koz therm glas en ging hof woo[ik, aparte port, tuin. grote living ca sengel woonhuis metkelder 16 m 2 met aanrechtcomb., Prijs/99.000, - k.k. 2739
woning met entree, keuken, ged roll Zeer goed onder- eetk, sfeervolle keuken. HEERLEN H 45 m 2. eetkeuken met in- luxe keuken met plav.vl en' woonk. 25 m 2, 3 slaapk.. ,
douche, woonk., slaapk., houden badk, 2 grote slaapk. en zol- Heerlerheide, goed onder- stall, 4 slaapk. en badk. met keukeninstall. in wit metapp. badk. met ligbad en 2etoilet. ÜBACH 0/WORMS H
berging, 1e verd. keuken, der (mog. 3e slaapk.). houden appartement op 1e ligbad. Onderhoudstoestand grote woonk, terras, tuin, 3 Zolder via vaste trap bereik- Uitstekend onderhouden
badk, toilet, woonk, slaapk. fc^ ' « verd met kelderberging, goed. slaapk, badk met oa. ligbad 'saar- woonhuis met garage en
Bwjr. ca 1960 Netto _B_L_____i______É____________ __L.H_.i __1 ___J. woonk met balkon, keuken endoucheen vaste trap naar Prijs ’ 107.000,--k.k. 1980 tuin, prov.kelder, woonk. 43
maandlast ca ’ 360,- Bfe_ÉH_- \___¥__\_\\\\__a_i__S_tt_____f_m. me' aanrechtkomb, ruime ruime zolder m 2met open haard, keuken
Prijs/ 65 000,--kk 2295 I __^IM___l _____________ slaapk met balkon, badk., HHMh____ Prijs/139.500,--k.k. 2736 SCHINVELD H met install., bijkeuken. 3

l_ÉH_____E _____________ apart tolle' Maandlast l^^nl . "mm halfvrijst woonhuis slaapk, badk. metzitbad, via
BOCHOLTZ H ______T^_____H>S ’ 360.--netto per maand _M_^_M NIEUWENHAGEN H met garage, woonk, dichte vaste trap naar zolder.
Rustig gel halfvrijst woon- liJKi Prijs/59.000.--k.k. 1538 Halfvrijst. woonhuis met keuken met complete in- Prijs ’ 109.000,--k.k. 2192
huis goed onderhouden met ________________________ Mrrnl — i ___i^^T__Bl*,''Pli berging, tuin, prov.kelder, L- stall., bijkeuken, 3 slaapk.,
2 keidei ruimtes, L-vorm HEERLEN H Ijl « vorm woonk, woonkeuken badk met ligbad en douche, ÜBACH O/WORMS H
woonk, royale dichte eet- jBÊÊWÊÊI^^^ Heksenberg, halfvrijst. M met kunst install, bijkeuken 2 slaapk en bergruimte Vrijst woonhuis met garage,
keuken, ruim terras, tuin ca woonhuis met tuin. garage, met zitbad, 3 slaapk, badk. Prijs/139.000,-k.k. 2760 tuin, Z-vorm. woonk., ged.
50 m diep, garage, tuinber- luxe eetkeuken met app., ISs met douche en vaste trap open keuken met eiken in-
ging. 3 slaapk en badk Vaste Prijs/185.000.-. k.k. 2671 ~ —■ ruime L-vorm woonk, 3 H naar 4e slaapk. en bergruim- ÜBACH O/WORMS H stall, 4 slaapk, luxe badk
trap naar zolderverd met frijs/84.UU0,--k.k. __Übj slaapk, badk en zolder WÊÊ te. Goed onderhouden woon- met ligbad en 2e toilet Met
mogelijkh 4e slapk Gedeel- EYGELSHOVEN H Prijs/119 500, -k.k 2753 MKW^S^^Vt,-, nuls me' Qarage. tuin, kunststof koz en buitendeu-
tehjk met roll, aluminium Woonhuis met garage, ge- HttHLblM H .___ -_ ' / ■*"'"XX *■"■' ,_ __—^^fl prov.kelder, woonk. ca. 30 ren met thermopane begl.
koz en dubb begl sloten keuken, woonk ca 53 De Erk, modern herenhuis HEERLEN H __________________________ ______ m 2. dichte keuken met in- Prijs/149 000 -k k. 2638
Prijs ’ 132.000 k.k. 2733 m 3,3 ruime slaapk en badk goed afgewerkt en op ruim Centrum, woonhuis met ga- KERKRADE H stall.. badk. met ligbad en

met ligbad en 2e toiletr perceel gel metwoonk, luxe rage, tuin, prov.kelder, ruime Nabij centrum gel. statig ■ ■"*>. douche, 2 slaapk., berging VAALS H
BRUNSSUM H "*'■" "___■ keuken met app, 3 slaapk woonk., dichte keuk.n, 3 vooroorlogs herenhuis met ITf WW"* en zolder Op uitstekende lokatie land-
Woonhuis met carport. tuin, ■ 49 Imogehjkh voor 4e slaapk), slaapk, bet. badk. en vaste kelder, tuin, garage, salon ca. Hp< hu,s met flara ge, woonk.,
hobbyruimte. 2 slaapk., j_| 2 badk en zolder trap naar grote zolder 40 m 2, zitk./eetk..grote keu- __________________ '■* eetk tot ca 44m2, keuken
badk., woonk met dakterras, l» ,il JB L Achterzijde ged roll ken bijkeuken 5 slaapk., m mt^ MBËÊSÊËÊÊiIi- metcompl. install. 3 slaapk.,
keuken met install, 3e I. - Prijs/114 000.-k.k 2713 badk met ligbad, hobbyk en Ef j| ~ badk. met ligbad, douche en
slaapk en badk met ligbad _________________■_■____■ ___. ..-_■.-_■-_-^. - _?._-,_-__ ,

,-,_.. _______&_ H ___rT___\__\____,__> 2« ,ollel- 9ro,e kelde' me'Prijs/98.000,-k.k. 2730 k IA HOENSBROEK H Prijs/232 500,-kk 2754 M ■_ sauna prov-en wasruimte
Hh I rv"IH Nat"' centrum' rum woon"

KERKRADE H --S^sß^*'""''''"" m opp 44°m2
Rustig gelegen geschakeld ____LI ■ , I__J____lB HÉÉ prov.kelder, doorzonwoonk] Luxe woonhuis met loods. Prijs/129.000,-k.k. 2707 Kl f^>J

woonhuis met garage en ___&_____________\ dichte keuken, grote slaapk. garage, opslagruimte, living mie, ~/ucmu « nCM g ■mV tk__ _____4k______o.
carport, woonk 30 m 2 met met balkon, badk. met dou- ca 35 m 2, zeer luxe keuken

|„ 0"" msti ewi k I I_É_É__flHl,
.11

__ „ __„_, „__ _r Prijs/239000,--kk 2613 _________________________________ - tooraed centraal a_>l arvpri w|t keukenblok, alle app., 3 "*____ ■. *» __W_i__WWurn 12 m op zuiden ge EYGELSHOVEN H 'w9^""'. Heoehike^n slaapk [waaronder 520 x Prijs/108.000,-kk 1556 WM&-& P ■ Waubacherveld. halfvrijst HEERLEN H ■■ Wfl SJST^tafitaS HïSÏÏfölon 3 00), badk, hobbyruimte, 2 _ ■
Pms f. 29 000 k k 2389 woonnuis met div kelder- Zuid. goed onderhouden ■---■ ■«L-l Voor vele doeleinden ge- bergingen en4e slaapk Gro- ÜBACH O/WORMS H p7^*wsyv^^^Wr-rijs. hsj.uuu. kk zjöm ru ,mtes doorzonwoonk, halfvrijst. woonhuis met schikt tendeels met rolluiken _!_?_n__,h_]^_l„_lr_!_ Prijs/325.000.--k.k. 24//

ppiiNiociiM u üt/eetk. dichte keuken, zonnige tuin, inpandige ga- _| Priis ’ 249 000 -k k 2752 Prijs’ 124.500,-k.k. 2442 h"_,\'_^_W^_^l .1...5'BRUNSSUM H royale tuin met veel privacy, rage, royale woonk, gezel-
ri.aji__._w. k.k. iist _JJ____ heel gerenoveerde souter- VULEN H

h'^J^SkïSSSJiriïl; ber9,n9' 9ara?e' 3 ruime eetkeuken, 3 slaapk. en KERKRADE H OIRSBEEK H Uitstekend onderhouden.^n^T slaapk en bad? met ligbad, bidk. met ligbad. Bouwgrondkot opp 308m" Uitst. gesitueerd halfvrijst. L"'""",n°?-t„ m \___\. "fL.' woonhuis met woonk met8>I2S.e'i__.h'i^ ■» Ï2ÏÏÏ- 2e toilet en bidet Prijs’ 127 100, - k.k 2757 FronVbreedtè 7 iTm Diepte woonhuis met garage, kei- n,I!" P S^ ged. open keuken tot. ca 37
KCHL e_.ïBUÏÏÏ__, ut"__■ Pnjs/157.000,-k.k 2460 _i_ ca 40 m Direkt aanvaart8 der, woonk, open keuken, Z%^__l !_, " m 2.3 slaapk, badk. met lig-
ÏÏm^S»,Met r 0" HEERLEN H Prijs’ _&.___.■. k.k. 2591 «

gr
w m UireM «nvaard

aanbouwkeuken
M ,u|n 15 m; badk^riet douche bad en 2e toilet, vaste trap

HEERLEN H Schaesbergerveld, woon- Prijs/30.000,--k k 2459 diep op zuiden, 3 slaapk, HPMNM-MB naar grote zolder met moge-
_k Heksenberg ruim luxe afge- huis met tuin, geheel onder- HOENSBROEK H badk.en vliering. Spouwisol. Pwr**. ' Tl^^ lijkheid voor 4e slaapk., uit-

k^^M«A werkt woonhuis met tuin, kelderd, woonk., aparte keu- Ruim halfvrijst. herenhuis KERKRADE H Pri|S/145.000,--k.k. 2709 UK , stekend geïsol, hardh. koz.
A terras. 2 kelders, woonk ca ken met div app. 3 slaapk met diepe tuin, berging, kei- Centrum appartement op 2e Hf 11 __t en dubb beglazing Subsidie

K^_W^^^___W\w 50 m; luxe keuken met in- en badk. met douche der, woonk, dichte keuken, verd me, ruime woonk SCHAESBERG H Hfl' I ■m--J_MH| ’ 6.500,- belastingvrij.
L _______ s,aM < 3 9rote slaapk en Prijs/82 000,- kk 2611 hobbyk, 4 slaapk, douche open keuken 2 slaapk badk Op de Heugden, ruim ouder _WÊ__ \ ___________ Bwjr 1987

__L____.___l______i badk envaste trap naar zolder met met o a ligbad en toilet, ber- woonhuis met zij-ingang, Pt^l * iMWïï ___.
m* HEERLEN H mansardekamer gmg balkon thermopane woonk. ca. 29 mi, dichte Mt 1 ___\\Centrum, exclusijf apparte Prijs/127 500,--k k 2640 beglazing en hard- keuken met compl. kunststof ■""" ____É ______

W^^^^T^ ment (6e verd | met lift, privé houtenkozijnen blok en app., gedeeltelijk- I _______
■MB parkeerplaats, woonk 37 m 2 HOENSBROEK H Prijs/111000, - von 1943 overdekt terras, tuin 25 m. K. _ft___\ \WWW__________iWÊÊ____t____m _ Ww^Uu^^ met grote glaspui entoegang Halfvrijst woonhuis met diep met div bergingen. 2 ____\ ________■!

Prijs/136.000.--k.k. 2427 naar balkon, dichte keuken mogelijkheid voor garage, KERKRADE H slaapk, luxe badk. met dou-
B^J PI B-i metapp, 2 slaapk , zeer luxe tuin 20 m. diep, hal, woonk. Nulland, woonhuis met kei- che. ligbad en 2etoilet, grote Prijs’ 119 000 -k k 2637 k_^l_i

ninc»u_»_E_i ' badk en ruime berging met ruime open keuken 35 der, woonk. met mog voor bergzolder en3e slaapk. +4a . 'EYGELSHOVEN H « Prijs/165000,-kk 2614 m 2. bijkeuken, 2 grote open haard, dichte keuken slaapk. Gedeeltelijk met
Herenhuis met garage kei- ■ ■ n, „^ n slaapk., mogelijkheid voor 3e metapp, badk metligbad en kunststof koz. met voorzet- ÜBACH O/WORMS H \\\\\___tmAder. grote tuin tot ca 1050 HEERLEN H slaapk., badk. met ligbad. douche,4 slaapk, vaste trap ramen. Geheel gerenov. woning metm 2, direkt nabij bos gel met ■« Hartje Heerlen, keurig ap- douche, v.w en 2e toilet. naar zolder, tuin ca 14 m Prijs’ 118.500,--k.k. 2679 berging, tuin. provisie- en WÊÊ EP*""*^ ___t^ruime living, luxewitte eiken parlement met lift, kelder- ruime zolder. diep hobbykelder, woonk, keuken pi■?. 169ono vo n 0060install met app luxe badk _________________m*____J__U__M berging, royale woonk met Prijs/95.000,-k.k. 2054 Prijs/108 000 -k k 2359 SCHAESBERG H met install, badk met ligbad, r-rijs/ioa.uuu.~v.o.n.uuou
met hgbad, douche, 4slaapk Prijs/139 000.-k.k 2610 balkon, aparte keuken met ' Halfvrijst. woonhuis met car- 2 slaapk. en zolder. Met alu-

HMH| I Noy slechts 2 halivrtjstaande hulzen, op ruime ■775T_^ï-¥TsT_S____3_______i
____LV_Tt _I _ b iTê _____IS I éJ____\ II |T*TaY____l kmrels oelegea Uw laatstekans op een huis met _____________________________mm____t_____é___________________^

A-premie in deie markante woonwijk. h M

____Ltl _Tr*l^J I W *_,* U \Ki^? Pi t_\t _$t___l IlllOnnCrti© 0D h6tbOUWtdireÜl. lnGulpen aan de Ingbergracht organiseren wij een
______________________________m______W____\ y H HÉL _wW ▼___[ openhuis. Deze modelwoning is een van halfvrij-

H ■'j Tk^^^"^^^TT_B "" *^ TtSSBB Kotn kijken want er rijn nog maar 3 woningen, een slaandewoningen in landhuissliil die wij u kunnen
EEN IMPRESSIE: ">?;_ " ' HXX '"' __i__U.'-Hr "■ l ÜRLI " liallvrllst. premie-A en 2 type vrijstaande premie-B aanbieden Ind o a woonkamer 9 m lang en een
Er is een keuze uit een L- of Z-vormige woonkamer II- -" ~^&m~ ■ - -"*-^i«(Bf'' F^WM-ü woningen voorziening vooreen open haard Badk. met ligbad
die mcl keuken ca 35 m2groot is De verdieping jÈfff - Fm* - ffft - .^fMJPWllft Hf-OWn Veel leefmimle door een eificiënte indeling: Woon- en 2e loiletGarage , tmnnn „,.
telt 3 fijne slaapkamers en een royale badkamer " feil--'-____. 4IÜ li -ISPjWK Sl^^E kamer 830 J" lang n 'n<r' de u" J?etzlchl ?eleoen rais * 165-«»,-v.o.n (excL f 8.000,-rijksbijdrage).

Prijzen _Bk=_R__*!mSs9liB?_sß__Pll,*f}_}___~ T° (wtcL **n IJksblJdiage van «,<_„«Hi««t /-_. ’ «U»«l - A^premie woningen’ 139.800-v.o.n (excl. max ■■■W^__m_m______m_m_m___i_mm________________■
mar ’ 41.000,-). Notto maandlast ca ’ 585,-. ’44.000-subSSiwèaidoor wonen alkanvoor

______________________________________________
______________________________^___,^._._.^.___,^___^ ca. ’ 520- netto per maand______________________________________________________________ . - B-premiewoningen/ 149.700,-v.o.n. (excl. een

°°0 '"ontvangen rijksbijdrage ad. I 16 000-

-_R*Tïï»TT?nT!*i7^i^4v.v'itio3Moi'|')W JjAJNJ-AsiKAAJrt ft>da^~"p _
. ü H ~~""~~' ~~~-~--~~—~—~—~—"I Koyale appartementen met een L-vorm. woonk.
BPUKSSUM _cramchtor«txaat/ VAALS t..»*.^^-^—" _____________________-________________________■ e

nt 2̂(1m'<mclk9Uken)'2slaapk9nbadk
gftUlltWVilH! M-Mt-4-vmL '"«>M^| IX B. UtlUiWiiw4. Prijs/119 520.-von Max subsidie/50.000.-

-_^ .. . _.. I "wvvwv^_vvv^_vvvvvvvv\r>wvvwvvv
Hierdoor bedraagt uw netto maandlast slechtsHalfvrijst A-premie woningen met garageen vaste Markante halfvrijst. hulsen met garage met een HEEFT U EEN EIGEN HUIS EN ’445,-.

trap naar de zolder Max subsidie f 44.000.-. unieke indeling dl*ubeslist gezien moet hebben uucnct upnncTFßinir?
Netto maandlastca ’ 540,- Stienstra biedt ude mogelijkheid uw eigen huls ln , . wtN»' v^MBt,';!7 l'~,JJ______

m___________________________________________________________^___
te ruilen. Informeer naar de mogelijkheid om

_
_>____ «■■■ _■

Pr^vanai ’ 160.974.-v.o.n (excL max/ 15.000,- risicoloos een ander huis tekopen. Ku>uUJhJjuUa^B^|
yy-W-nT ~>%.T '"'!""" " "—" I VV^V'*'*'P'SS*'V'''*'*'SS*>''S*'*'*'*'*A | B_ttSH_B_S_M_SU_U_UStfl_^_H-l
H££J_a_£N, itqrtoc^toow^ gS{3?cde

deLn°ettrHTPOÜIook _rrr_\ fc-----"-"-----^---!
Eengesinnroningen met ouderwets veelwoon- SS_Kl^il1&<, -MTCm..
ruimte; hulsen die u beslistvan binnen gezien (MJ een tauto jaarinkomen H m
moet hebben O.a met div. kelderruimtes, 4 van’ 47.000,-). ~|\^^^ ——— 'slaapk. en zolderruimte.Keuze uit div. typen. __——__—r-1 ■ ■ ■11 11 ■ nu n w~—_______________
Prijzen vanai’ 89.000,-k.k Netto maandlast ca

\\\\\\\\\\\\\\\\\Pf^K_f^!!SiW_WS!t!EtË^^M h■■■Maa*diMiiMiliwikUKiaHH_i tto— — "- ■ — De 2e verdieping herbergt meer dan voldoende
" TNFOD'MATTP.AVOWn tergruimie

H —11 vAHUèIiU flf Vl'V Prijs/209904-von /2Tt*T^V

HEERLEN-WONEN MET ALLURE WOireN SmniEN W^^^m... ~ ,_ . . .. ~ „ ■■„.".. J^"^!f*,, "^nMy^fr***?"^*",, " Comfortabele bungalows in het centrum.Weiten, eenruim opgezette woonwijk, is een begeienswaaidige woonlokatie, r_»nmn«»n_"__,-_,_,^i_,_^.^~.,« * ____~_*■*. wv ____ w j w (een aangename woonplaats op ca. 10auto- __..». JL___T .w- »-gelegen nabijnet natuurreservaat Kunaeroerg. minutenvan seieen sittard en Heerlen). -___É__^___} kft_wm*Ê_tÈ!t
jfHHHHH| . <:gMM|| Wonen op stand met een surplus aanruimte adres: „'t Wapen van Schinnen", ____MPITO/2_Ec■ Deze herenhuizen bieden een woonkamer van 930 Dorpsstraat 13 te Schinnen. ''^^^____^^M_V^*-

T*~ WtwË I waarvarfde^oudöslaapkamereenVraS balkon Kom beslist ook eenskijken want er is eenkeuze uit >4flbl_______ B^ag^-"- ?**Êt...-mtLji ..»■■ heelt Dat de badkamer uiteraard de luxe van een ve^woonranaties zowel qua type als qua pnjs: _| Hl^4PTI_7::aH_rl,lMl^^I ligbad eneen 2e toilet heelt spreekt natuurlijk voor " Seschatolde hulsen ln landhuisstijl, gelegen m W_TT%__. I R 3 I^S^f5^1"^
"t I zich De 2e verdieping kan als 4e slaapkamer dfi Mfora H^ta k?? I MSwrlfll 1 M '|k

____________________■ -_________!___!\■ HBlïilfS^WïffTiïrffllßll^ï oppervlakte van maar helst 52 m 2Echter de Ind oa Z-vorm woonk./keuken van ca 35 m-m^_W __rV'''lT__\_i ____n%__9¥MPv*tl_f¥lTClkl_____i keuken ligt volledig buiten het gezichtsveld en is 3 slaapk en een fraaie badkamer *__f:__mi_Ll _B_MH__iiM_i_yfi_fiui_ÉUUfll ca '°m 9root Tussen de keuken en de garage is -__rii.___________________ __t^___________k____H een praktische bijkeuken/berging geprojecteerd Verkoopprijs vanaf/159.906,- _EEIÏ'De verdieping zonder 'dode' hoeken is optimaal v.o.n. Met de LoonVast-Hypotheek _M___T__Lj
Prijzen van’ 194.990-tot ’ 229.990- (all-In, excl. Hypotheek vantoepassing waardoor eennetto ' ben"l en bestaat uit 3 tormidabele slaapkamers en bedraagt de netto maandlast Aéta4^bfinancieringskosten). Op ditprojekt ls de LoonVast - maandlast ontstaat van/ 789.- een badkamer met ligbad,vwt en een 2etoilet ’689,-.

KI |^_| Gaarne vrijblijvend JHJBIHSnVnNBHHHH|^^2_^_2_3_ffi_É _j_é_l-'-!-J-J-toi'i-*-l-^ü-i-U--K-a-L-s_____Uin M__W\_wl volledige informatie over: m„—■|U ||||w|pp|gp|p|^^ o 8es—;devvoning L^T,tlüunLui^u5-;7,13^:
o Nieuwbouwprojekt(en): Postcode/plaats *l Bl_B_3_S_E£U_ï]ï_K_MjUsuAlu3lla_H■■ 51____^ ■ I"l ■ I ■ ir- I T.l . .1 IM= Kantoor Maastricht, Tel. 043 - 252933 I■■Hl I ■ I k» ■ _■ LJ a_ I I 'I _______________■ llllwlP<-« MWUMJ.J i ■_.___ __. i__________li i i ■ k____l M-n't'H* _Ki<_nr_maHi__.mi__t»iiH

■^^^^^^ ___^__^__^<^__^ __^L_^__^__l In ongefrankeerde envelop zenden aan:r^^WMHBH|WPVSIIi|HHj|P^^ Stienstra Makelaardij BV,
_____Kl?TTiT_<_' 1..r.Tl 'Mi'l L_L___ ' i lirll ilflJrtllFTJ .UilT**HÉ_?ffl Antwoordnummer 40,6400 VB Heerlen. ■ M|^g WMMHf NPKffPMHVWHnÉI ■■■■■■■■■■■■ÉM | LLj"aflamaiflMß£_,j ! _-_-_-_i________iiailM

VERLOSKUNDIGE zoekt
woonruimte zonder prak-
tijkruimte in Bocholtz of
Simpelveld. br. o. no. HK
547 Limb. Dagbl., Postbus
3100. 6401 DP Heerlen.
Ingaande direct gezocht:
WINTERSTALLINTJ voor
caravan omg. Heerlen, tel.
728779.
Te h. g. ouder woonhuis
HEERLEN. Tel. 045-
-228370.

Te h. gevr. huis te BRUNS-
SUM, geen etagewonjng.
Tel. 04490-13439.
Te huur gevr. voor zakenge-
zin, HERENHUIS of land-
huis. Br.ond.nr. RO 527LD,
postbus 46, 6040 AA Roer-
mond.
MEDEBEWONER. Ik zoek
een kamer in een groeps-
woning in Maastricht,
Heerlen, Sittard of Geleen.
Br.ond.nr. SI 604 LD, Baan-
dert 16, 6136 ER Sittard.
Te huur gevr. PAARDEN-
STAL met weiden. Voor
ml. tel. 04750-10792.

Echtpaar, 65+, zoekt huur-
huis m. garage in BRUNS-
SUM, huur ± ’725,-. Tel.
045-256508.

Ruime FLATWONING te
Schaesberg ruilen teg. flat-
woning centr. Kerkrade.
Br.o.nr. SB 990 Limburgs
Dagblad, fr. Erenslaan 4,
6371 GV Schaesberg.
BENEDENFLAT 2 slpk
gr. woonk. in Geleen-Zuia
teg. kl. flat in Kerkrade of
Heerlerbaan. 04490-49660.

Te k. jongeLABRADORS.
Heerlerbaan 232 Heerlen.
Te k. nest Duitse en Me-
chelse HERDERS gef. op
schoonh., kar., dres. en
bew. Koopje. Kerkstr. 33
Übach o. Worms. 'Te k. D-PONY merrie, 6 ir.
m. springen, geen handela-
ren, goed tehuis. Vr.pr.

’ 4500,-. Tel. 04k5-464792.
Te k. HENGSTVEULEN,
16 mnd. Vr.pr. ’ 1250,-. Tel.
045-464792.

Te k. gevr. ARA'S, kaka
toes, papegaaien. Tel
04490-13141.
Te koop nest LABRA
DORS, tel. 04743-2303.
New Forest RUIN, 23 jr,
oud, geschikt voor kinder-
tehuis of recreatiepark,
goedkoop af te geven
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-441757
na 18.00 uur.
Quatter Horse RUIN, 6 jr
oud, alleen aan ruiters me!
ervaring af te geven omdal
paard zeer fel is. Pr.n.o.t.k
Tel. 045-441757 na 18.00 uur

. PAARDEKENS af maga-
zijn. Nergens goedkoper.

' Zatvan 10 tot 16 uur. Sittar-- derweg 72A Heerlen.

" Weg. omst. BOXER donker
- gestrooml. 5 mnd. Na 13

uur. Kakertsweg 156
Schaesberg-Landgraaf.

( 045-312628.

" Te k. Carolina-, Mandarijn-
i e.a. siereenden. FAZAN-

TEN en jonge witte pau-

" wen. Tel. 04499-1499.
t PAPEGAAIEN, jonge grij-
t ze roodstaart, goed spre-■ kend enz. Inr. mogel. 04490-
-■■ 49517.

Pr. WHIPPETPUPS t.k.
kennel of Gullyride. Tel.
04459-2156.
Aanbiedingen opvouwbare
KOOIEN v. honden,katten,
vogels enz. va. ’94,-. Ken-
nels, nachthokken, hek-
werken, tuinpoortjes enz.
Bresma, Bocholtzerweg 19,
Simpelveld. 045-4449177
Te k. zeer mooie lERSE-
SETTERPUPS met stamb.
Tel. 045-221268.
Te k. Jack Russell TER-
RIËRS zuiver ras, Baarlo,
tel. 04707-1925.

__! _____^^__r^___^^__l * _Ê_______w_____\_\__W^:.

Peters & Partners B.V. _tnu__Mn__rn
Rl B

Plripn^^9!nS,ra,36 G°o.fhXijst. midden-
-04490-4819 st.woning met garage,

' sZaterdags geopend cw^f (B TI 370)'van 10.00 tot 12.30 uur. ""\e§" met .Lxe
eken aanb.keuken, 3

HUU______É_i_lJ_l f|inke slpk., badk. met lig-
Koolenstraat bad' zolder' Vraa9PriJs
Halfvrijst. woonhuis met / 158000." kk-
cv., garage en tuin, THTTTrTT__________Mbouwjaar 1967. Ind. 0.a.:
provisiekelder woonk. Laathofstraat(6.70 x 3.60) gesloten Zeer fraai verbouwdkeuken. 1everd^ 4 slpk., woonh met cv.gasdouche, bergzolder (vl.e- mooie tuirii woonk (50fTp^L kk

VraagprlJS m_. geslotfn woon-eet-
-7 i_..uuu,- r.k. keuken met deur naar

garage met gr. zolder. 1e
BÜlimil verd.: 4 slpk., badk., zol-

Heerlenerwea der via vlie2otraP- Bouw-Meerienerweg ■ 1972 Koopprj;sGoed onderh vnjst. > 168.000,-k.kwoonhuis met grote ga- 'rage-berging, woonk. (40 ■Van__PTffWP^^Hm 2, tuink., keuken + i i 4 T^Ëkl.bijkeuken, 1 slpk., H_UUai_H_Ul
badk. 1everd.: 3 slpk., 2e BTTTTT —badk. Mooi aangelegde ________________________■

YSk 000 - k kVraa9PrJJS G~enseykerstraat "’295.000, k.k. Te huur verkoopruimte.
Knmwp_ /kantoorruimte van 70 m 2BJUuJoiLLUiifl + kantoortje 8 m_ apart
Kakertsweg /575'" per
Op zeer goede ligging: JJ£ wLrT_mTrr^______m
villa met grote tuin en
verwarmd buitenzwem-
bad (max. privacy), living, Akerstraat
keuken + bijkeuken, Gen- onderkelderd
speelk., totaal 7 slpk woonhuis rr\et cv.-gas,
bergkamer, badk., vlie- j*6"B ,UHlv acn,terom-
ring. Tot. opp.ca. 1700 kelders met bet. vloeren,
m 2. Vraagprijs woonk. (10 x 4) met

’ 345.000,-k.k. open-hardpartij, open
keuken, 3 slpk., badk. en

■TTTTjrr^H^H vaste trap naar gr. zit-■Bß_U_UiliL.^_HH slpk. Huur ’ 950,- per
Past. Mulderstraat maand.
Uitst. gei'sol. halfvrijst- B:l;1l|!!^l|nB
.woonhuis met garage,
aparte berging, aan- W—^k ibouw, woonk., woon-eet- h' i____i__t M___i^B
keuken met aanbouw- Mwr, SIkeuken. 1e verd.: 3 flinke '2, r _W\ '> £■slpk., badk., vaste trap ijE.. MEii HKPnaar grote 4e slpk. en \Wm «r rr ■PT W
bergzolder. Koopprijs iiilßwwJKn

’ 149.000,-k.k. "■""■■* ■■——»■■

' Ir. Op den Kampstr. 65
■rjTTTTjrrs Schitterend gelegen ap-

■^^■■"flil^Hßß partement op de 3e
Ecrivissestraat woonlaag. Woonk. met
Luxueus, groot woonhuis °pen keuken (35 m 2), 2
met mooie tuin, ca. 50 m slaapkamers, berging,
diep, flinke garage, toilet en badk. met ligbad.
L-woonk. (57 m 2), keuken Huurprijs ’ 934,86 per
met aanbouwkeuken. 1e maand,
verd.: 3 grote slpk., badk.
met ligbad + douche, NIEUWBOUW
flinke hobbyruimte met HERENHUIZEN IN
doka. bergzolder via vhe- T^H_lzotrap. Vraagprijs _____! BJ33_U__l_i_U__l

’ 248.000,- k.k. Binnenkort wordt gestart
T__^_ met de bouw van nog 3

jJTffiß-ÜillèlèüJ riante vrijstaande huizen
met garage aan de Keul-

«^ . steeg en de Spaubeker-

Einderstraat badkamer voorzien van
Halfvrijst. woonh. met ga- !_?bad- vw- en 2e toilet-
rage, berging, aanbouw, Pc 2e verd-ls uiteraard te
cv.-gas, tuin, woonk. ébere'ken via een vaste
(7.40 x 3.70) aanbouw (6 'raP- Maximale isolatie
x 2.30), keuken. 1everd.: door spouwmuurisolatie
3 slpk., douche, zolder en dubbele beglazing in
(vliezotrap, ged. dubbel hardhouten kozijnen,
glas, spouwmuur- en Koopprijzen va.
kap-isolatie. Vraagprijs ’ 166.000,- v.o.n. Docu-

’ 128.000,-k.k. mentatie op aanvraag
verkrijgbaar.

Hwerunramen + deuren

" advies in onze MM> ff I
Hoensbroek: I "."*"" "' <^ ,■

Akerstraat-N. 128 "■"'-£ (/ >*. . v '\Tel. 045-224581 /jÊJW >' JT ' ■■ JÊ
en 04490-74739 & \ fr-^--|

Langbroich: WL^ \ :**£_?Êê
Quellstrasse 40 \W\Asi

Gangelt (Selfkant) W '

Tel. 09-4924546016 WWm^_____m*mtÊM

NATURA. Het adres voor 'het natuurgetrouw prepa-
reren van alle vogels en die-
ren, ook verkoop hiervan.
Wij looien ook alle soorten
huiden. Wij hebben ook een
ruime sortering huiden te
koop. PreparateursbedrijfL. Lambnchs, Rijksweg
Zuid 142, 6162 BT Geleen,
04490-49197.
SUPERKORTINGSYS-
TEEM voor al onze hengel-
sportartikelen ± 50%. Lage
prijzen garantie voor al
onze diervoeders, bij ons
meer betaald als elders,
geld terug. Dierenspeciaal-
zaak, hengelsport Jan Berg-
sma, Hammolenweg 3
Kerkrade.
Kinderboerderij VIJLEN:nog steeds geopend! Beslist
de moeite waard voor een
bezoek. Kom ook eens
langs.
RASHONDJES. Puppies
van golden retrievers, la-
bradors, cockerspaniels,
Mech. herders, dobermans,bouviers, Duitse staanders,
beagles, Jackrusselterriers,
Heidewachtels, Maltezer
leeuwtjes, poedels, langha-
rige tekkels, pekineesjes,Yorkshire terriërs en diver-se soorten bastaardhond-- jes. Gediplomeerde kennel,- ook alle artikelen. Lochter-, weg 8, Budel-Schoot (ach-
ter Weert) tel. 04958-1851.

Te k. BOUVIER reu +stamb. 2 jaar(lief en waaks).
Tel. 04490-22932.
Schotse WILDSCHAPEN
„SOAQ" aan liefhebber te
verkopen. Tel. 09-49--241172113.
Te k. prachtige BOBTAIL-
PUPS m. stamb., ouders
HD-vrij, tevens is ons le
nest ned. schapendoesjes
geboren. Inl. P. Janssen
(kennel Ruchiëng) 04747-
-2910. _____
Te k: Mechelse HERDER,
reu, 1 jr. oud, alle inentin-
gen, ’ 350,-. Tel. 045-321654.
Perzisch zwart en zwart-wit
KATERTJE te koop zeer
mooi, ingeënt, stamboomen ontwormd. Tel. 045-
-722353.
Te k. RASHONDJES,
Yorkterrierspups, stamb.,
ingeënt, ontw. Tel. 04490-
-42611.
Te k. zeer mooie ruwharige
DWERGTECKEL-PUPS
m. stamb. 04490-23381.
VOLIEREVOGELS te k.
Tel. 045-727693.
Te k. nest MECHELSE
HERDER puppies 7 wkn.
tel. 04492-3421/045-258136.
Yorks- en FOXTERRIERS,
tekkels, boemers. Rottwei-
lers met stamb., Walem 11a,
Schin op Geul 04459-1237.

Te k. nest blonde BOm
VIERS met stamboom 4
feënt. Mertens, Montforl

'el. 04744-1677. „
Jonge bruine en zwart*
KIPPEN aan-tegen de lel
en pluimveebenodigdh6'
den. H. Ploemen, BroeK
huizenstr. 53 B Rimburê
045-320229.
Te k. Golden Retrieve'
PUPS met stamb. en fzondheidsgar. 04135-193J>
Te koop 3Va jarigHAFL$''
GER, tel. 04490-35962. .
PAPEGAAIEN: tarnrn? |
prat. geelkuifkaketoeS' |blauwvoomoofdsamazones
en lorries. Div. koppels _\P'
finies-, naaktoog-, en rn<j;
lukkenkaketoes en koppe1*grijze roodstaarten. TW
week jonge grijze rood'
staart met kooi ’ 375,-1
Timmies met kooi f^'Jfen groene amazones rrw*
kooi ’ 375,-. Met spraak-,ffgezondheidsgar. Teve"*#
mr. en ink. Kwekerij HaiJ \deis. Pr. Mauritslaan 's
Beek. 04490-75359. _^J!
Te k. SIBERISCHE-HÜS-!
KYPUPS met stambooi",
Spoorstr. 120, Geleen.__^ j
Tek. witte SIAMESE kat* |
8 mnd. oud, vaste PJ'i’250,-. Bijsmanshof '*Brunssum. __-
Te k. pracht MINIPO{S:
lief voor kinderen. "*"■
04492-3112. ___■(
Te k. jonge KAME*h
HONDJES. Kerkstraat 3* j
Übach over Worms. t
Te k. Engelse FOXTEBJ,
RIER met papieren. **!
tersbekerweg 77, Klimrngifl
Te k. stamboek HAFLÖJfGERVEULEN, Vi jr. oU«fTel. 045-412042. J.
■_—^n_C
■Slffll»
Zoekt u 'n reisgenoot, fiOi
ner of (pen)vriend(in)? _Zf
tis folder: INTERCOM
PAS Postbus 15 Eind^kven. Kontaktblad kostJJA
HOMO/LESBIES en <§
zoek naar een relaatStichting Alternatieve vm
latievorming, Lange GfSI44, Delft, tel. 015-136631. «J
kend door Raad van !<*"
zicht. _^

Goed uitz. dame zjLvriendschap met ne;!j
HEER , goed milieu, V?
weekends, lft. 65-70 È 'groot post. Br.o.nr. KE V&
L.D. Markt 42, 6461 W
Kerkrade. s
J.man 28 jr. zkt. ser. k«B i
nism. m. J.VROUW tot*
jr. Kind geen bezw. br-ll
foto o.e.r. Br. o. no. SB-ffir
LD Fr. Erensln. 4, 6371 1",
Landgraaf. s-
J. MAN 26 jr. met va*!
baan zkt. kerm. mak.
meisje of j. vrouw voor e~
vaste relatie. Br.m.foto.°ïïp
GE 781 o. crew. ret. '"s
Markt 3 6161 Ge Geleen^
ledere maandagavo^ B
BAL v. alleenst. Alle dam*
2 consump. gratis. Café.
Höfke, Heufkestr. 3 Brun5

sum. Zij-ing. zaal. x
Rijksambtenaar
langs deze onsymp. yjj
contact met Ind.-^ii.
VROUW, leeft. 35-45. ï'
voor ser. kennismak11*1
Brieven, liefst met ._,VI
ond. nr. HO 616 aan lM\Dagblad, Kouvenderf I
215, 6431 HE Hoensbrogi>.
EENZAAM: doe er.^Daan, bel huwelijksrelatie0,ij
ro Geluk, 04498-54604 "l
045-211948. J|
Heren ongeacht uw leest jbehoeft ook u nietalleeJU.blijven! Poolse DAM*.«van alle leeft, vragen %,
bem. te worden met 4doel: huwelijk. Wij biedei J
100% kans tot slagen.
vrijbl. info 04920-29521^1,
Charmante slanke za^v(j
man, directeur, 49 jaar, *,^duwnaar, uit zeer goedL I
lieu, met alle mogelij^j I
den, zoekt langs deze v.^op eerlijke, correcte

.in contact te komen X 'goed uitziende, represetyji
Geve, flinke DAME. I^J *
tijd tussen 42-50 jaar, 5 f
goed milieu. Om van he'j c
yen iets moois te ma^BMijn afkomst staat ga^"
voor eerlijkheid, betrof»baarheid en discretie- ij k
die hier op willen reage"^ fgelieven te schrijven jr|
foto bij te voegen. Brie'rj.)
onder nr. HK, 553, VL
Postbus 3100, 6401 Li
Heerlen. Geheimhoud" 1
verzekerd. y
PARTNER-TRUST". J

Huw.-relatieburo. Inl- s
045-461235.
Man, 31 jr., 1.81, slank,Jgraag kennismaking p,ji
jou een VROUW vooOtoekomst. Winters om
Hrl./L_jraaf. Br.o.nr. $&
023L.D. Geerstrs,64llH
Heerlen. />■
Repr. weduwe 60 jr. z.s.k»
eert. WEDN. zacht kai_1. ± 1.80, br. o. no. HK.2HL.D., Postbus 3100, &\DP Heerlen. _M
Nieuw Café dancing VflËDROSE, Akerstra. H i
150, Hoensbroek, def/1
met sfeer en gezelligl^
voor het iets oudere Kl
bliek. Geopend van do-vJ1
zondag. SJNette wed. uit goed mi'1*
62 jr., zkt. dito DAME 0
vriendsch. (geen lesbis^' |,
mijn hobby'szijn winkel^ k
wandelen, vakantie,&\,
bartype omg.Kerkrade. \ *o. no. XE 012.LD, Markt*
6461 ED Kerkrade. 0
Dame met academ. °\ to
68/1.72, sportief, K*VRIEND met HBO, i\avontuur. Br.ond.nr.„v.022 LD, Geerstraat 5, &
NM Heerlen. >
ALLEENSTAANDEN,, ü|
Werkgroep 't Guliks-H<?,
hoek Agricolastraat-Op" \ven 1, Sittard, organise* r
iedere zondag eendans-,
contactavoncf Bewijs \t li
pi. Inl. 04490-42064 of 47^ \
Ik zoek een VRIEND to'. Fcir., die samen met mij S?ke j.manvan 42 jr. een ?.rel. wil opbouwen. Br. o', L
HK 556 Limb. Dagbl., PJ fbus 3100, 6401 DP Heen; H
Alleenst. vrouw 60 jr., té I
kinderen zkt. GEZ*.
SCHAPSDAME. Br. o- \SB 989 Limb. Dagbl.,}. f.
Erenslaan 4, 6471 y

sSchaesberg.



nH^Mi______________________________________________________________________________________________________■

Te huur
winkelpand, ca. 130 m 2

zeer drukke locatie, »

gunstige condities
\ Met woning, terras, garages en tuin,

in Übach over Worms-Landgraaf.
;^_ Inl. 045-325959/411119.

lx Vijverparkflat
% nssu m, ir. op den Kempstr. 20, zeer luxe 5-kamer■■ Wement centr. gel. aan devijver met garage en ber-

ging. Prijs n.o.t.k.
Van Oppen b.v., Lindeplein 5, Brunssum,

jc"^^_ 045-254543, vraag de Infofolder.

i Huis kopen of verkopen
8.V., Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

i. v *HU_ZEN??? Doe-het-zelfl Te huur bestel- en
ïNa 9ens hydr'laadlift)- ook ruime keuze in perso-
"^nt a° S' 9"Pers- busjes en campers. Bastiaans Inter-
'ÜO l^ut°verhuur. Heerlen, t.o. busstation, SpoorsingelJt<j6Lo4s-724141.
'linei ♦

p rusti9' aan doodlopende straat gelegen, wo-
'Noen _?e LANDHU|S (op 5 min. loopafstand van hartje
4 Bal b.rock)- Het pand is van bouwjaar 1980 en is to-

teer9e-soleerd- (|nhoud nuis 80° m3- Indeling: b.g.g.:
Vq ruime entree met open balustrade naar 1e etage,

".fran"1, woonkamer (52 m 2) met openhaardpartij en
_ipp® plafonds; luxe massief eiken keuken met alle..6rd' .keuken, overdekt terras, garage met zolder. 1e
*j._,.? ruime slaapkamers, complete luxe badkamer
.^r. studeerkamer met kastenwand en vaste trap
lk_Je.verdieping. 2e verd.: 2 zeer ruime kamers. Ver-
ii.loei. !is is inclusief gehele stoffering, o.a. b.g.g. tegel-
vNii verd' Parket| 2e verd- vloerbedekking plus alle
d-Sëe| Jnen. enz. enz. Het pand is omgeven met een ge-
,.aar3an9elegde tuin. Koopprijs ’ 279.000- k.k. Aan-

|te| o '"9 direkt. Adres: Antoniusstraat 1, Hoensbroek,
|jg-_3j22483, Bezichtiging na telefonische afspraak.
|jjn Geheel gerenov. vrijst. woonh. met gar. en
Wk + open keuk-. ca- 55 m2. bijkeuk., 3 slpk.,

!'ïei n_,met ''9b- en douche, 2e toilet, zolder. Pr.n.o.t.k.f^O449Q-38575."(ürf]^halfvrijst. ouder type LANDHUIS, grens Bruns-
lildp broek' hal' woonk. 53 m2, gr. keuk., bijk., 5 slpk.,>£'-_.s 9ar enz' 9r-tuin m- v- privacy, ca. 850 m2. Vr.pr.
e|<s__jQo,-; Inl. 045-214768.
Iru u'd_l-imburg zeer rendabele kapsalon. Annex lu-
l(aru Woonhuis. Refl. Br. o. no. GE 782 LD, Geleen,<SlgjJl6l GE Geleen. ■Cuypers Speciaal Glas b.v.
* Specialisten in:
i Averen en het plaatsen van hardglazen buiten- env D'nnendeuren, spiegels: isolerende beglazing,

onderhoud deurvloerveren,9 ______ 043-213598, na 18 u. 045-442566.
IE halfvrijst. woonh. 465 m3, gr. tuin, prachtig
\'r. 2'kunstkoz., gedeelt. roll., balkon, geh. onderkeld.,
Ij, °'aer m. vaste trap, eik., keuken, vloer park., oudh.

’ 143,000,. k.k. Tel. 04450-2854.
Te k. mooie bungalow te

jr Einighausen-Sittard

" jv6r° m2grond met prachtige tuin met tuinhuisje en 2
jjlpk S

k lnc,": nal' woon-eetkamer met open keuken, 3
jf^he'i dk-> 9root overdekt terras en een balkon over dee breedte. Sousterrain: mooie bar, 3 kamers, c.v.

en gar. Het geheel is goed geïsoleerd.
Vr.pr. ’ 325.000,-k.k.

Bedrijfsburo L.B.Z.
jj&j-— tel. 04490-45925.
jrta, "SSUM, Op gen Hoes 80, vrijgezellenwoning nabij. v '^m. bij 100%fin. ’ 450,- netto per mnd. Van Oppen
jJK0 jL|ndeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de In-

<*°or!h DE' P' Zeyenstr. 11, zeer mooi halfvrijst.
%( m- therm. + rolluiken, gr. woonk., gr. keuk., gr.
iib". 6r> achtert., 3 slpk., zold. m. vst. trap, overname

ir,d'ö|e mog. Vr.pr. ’119.000,- k.k. Van Oppen b.v.,
U, eP'ein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de Infofol-
jij}r>-.
Jqv (JSSUM> Ed. Wintgenstr. 10, zeer mooi tot. gere-
!L' "oonh. op mooie ligging. Prijs n.o.t.k. Van Oppen
._|0'lüUr,deplein-5, Brunssum, 045-254543, vraag de In-
ei^JW"1 BRUNSSUM enomg. div. bungalows en appar-

.oor n,en w.o. zeer luxe app. in diverse prijsklassen,
u Urn 'formatie: Van Oppen b.v., Lindeplein 5, Bruns-

vraag de Infofolder.
r°Or,KSSUM' Vondelstr. 107, halfvrijst. geh. onderkeld.
\r. met 9ar' Bij 100% fin" f 550'" netto Per maand-
,rsauPpen b.v., Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543,
fi^gejnfofojder __
,k nabij Bodemplein, te k. winkel/woonh.
«fj.p'ïderkeld. bedrijfsruimte 70 m2; 1e verd.: woonk.
;W ■ 9rote keuk., m. dakterras, 1 slpk., toilet; 2e verd.:5-k |^.2 slpk. en grote zolder. Aanv. in overl. ’ 98.000,--:^gj__tel. 045-252278.
Lu^hen EINFAMILIENHAUSER und bungalows in
]*M&.e' SimPelveld, Bocholtz, Epen, Mechelen und
b\, nó 'rnmobilien Brausen Molenkamp, Herzogenrath,

43.

s W. Senden - assurantiën
j eVersgewanden 15, Simpelveld. Tel. 045-440039

Hypotheken 10 jaarvast

6,55%
jl^rlen-Noord ’ 70.000,- k.k.
(iTren is duurder.
Ï^J.Appartement op 2e etage. Bouwjaar 1982. RuimeU n9: o.a. 2 slaapkamers en hobby/studeerkamer.

j^nsbroek ’ 70.000,- k.k.
%f! 9erenoveerd, nostalgisch woonhuis met cv., ach-A. n en tuin. Royale indeling: o.a. 3 slaapkamers.!^beek ’ 85.000,-k.k.
! lir, onderhouden, halfvrijstaand woonhuis met grote

D!ndeling: kelder, woonkamer, keuken, douche, 3;» zolder (vaste trap).

;^aesberg ’ 95.000,-k.k.
'&I.V een9ezinswoning met $.v., berging en kleine tuin.>«.J?ar 1984. Ruime woonkamer, keuken, 3 slaapka-j| ' badkamer, zolder (vaste trap).
!U6nsbroek-Mariarade
jL ’ 105.000,-k.k.
hj/l)staand woonhuis met grote tuin. Woonkamer,~*n, douche, 3 slaapkamers, zolder (vaste trap).Paesberg ’ 117.500,-k.k.
&r woning met cv., tuin en grote garage. Woonka-
'Dka 45 m^' luxe aanbouwkeuken, 4 slaapkamers,

;geheel vrijblijvend en kosteloos
Co ken W'J met huiseigenaren die binnenkort of op
" 96re termijn hun pand wensen te laten verkopen,

de prijs- en verkoopmogelijkheden.
Troost Onroerend Goed,

vJHeerlen - Tel. 045-717976

Oirsbeek
iOppevenerweg 10: vrijst.,

prima gel. groot herenhuis
met ruime tuin, 5 slaapka-
mers, zolder (vaste trap),
kelder, nieuwe daken, gro-
te garage.

’ 139.000,-k.k.
Klimmen

Klimmenderstraat 27: wit,
vrijst., voorm. cafépand
met 6 slaapkamers, grote
parkeerpl., cv., grote be-
drijfsruimte (50 m 2).

Vr.pr. ’ 105.000,- k.k.
Vaesrade

Naanhofsweg 64: prima
gelegen, vrijst. woonhuis
met 800 m 2tuin, garage,
cv., 3 slaapkamers, zol-
der, kelder.

’ 143.000,- k.k.
Urmond

R. de Beerenbroucklaan
40: halfvrijst. woonhuis met
garage, tuin, cv., 3 slaap-
kamers, zolder, kelder; al-
les wit kunststof kozijnen
en dubbel glas.

’ 105.000,-k.k.
Sittard

Korenstraat 36: prima on-
derh. woonhuis met garage
en tuin, 3 slaapkamers,
zolder, kelder, 38 m2woon-
kamer, grote keuken (15
m 2), alles hardh. kozijnen,
dubbel glas. Zien is kopen.

’ 95.000,- k.k.
Sittard

Burg. Arnoldstraat 44: op
stand gel. vrijst. woonhuis
aan plantsoen, 4 slaapka-
mers, zolder, kelder, grote
(9 m) garage, ruime zonni-
ge tuin; c.v. Alles rolluiken.

’ 147.000,-k.k.
Geleen-Zuid

Breughelstraat 38: stijlvol
verbouwd woonhuis met
mooie tuin, 38 m2woonka-
mer, eiken aanbouwkeu-
ken, 3 slaapkamers, zol-
der, kelder, dubbel glas,
schuifpui nr. tuin. Keurig
pand.

’ 115.000,-k.k.
Jos Storms O.G.

Tel. 04490-42550

Te k. betere flatwoning
C-Sittard

Engelenk.straat: o.a. ruime
hal, woonkamer (10,5x3,5
m), 2 slaapkamers, ber-
ging, c.v. Vrij uitzicht.

’ 84.000,- k.k. Tel. 04490-
-15683.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hoge-
re beroepen. Rente va.
5,1% Spaarhyp. va. 7%.
Ook hypotheken tot 130%
e.w„ tel. 077-519775.

In HEERLEN op goede lig-
ging en verbindingswegen
te koop bouwgrond ± 1227
m 2. Frontbreedte ± 30 m.
Inl. 04492-1124.

Si M_\

KERKRADE-KAALHEIDE
te k. woonhuis met werk-
plaats. Ind.: kamer, keu-
ken, achterkeuken, dou-
che, w.c, ruime kelder,
serre, tuin, 3 slpk., vaste
trap naar zolder met 2 slpk.
Vr.pr. ’145.000,- k.k. Tel.
045-451999 tussen 17 en
19 uur.
Te k. WINKEL-WOON-
HUIS in Winkelcentrum
Broekhem-Valkenburg,
zeer geschikt voor dames-
en herenkapsalon. Vr.pr.

’ 240.000,- k.k. Tel.
04406-15580. Na 18 u.

Sittard
Vrijstaand, op zeer goede
stand gelegen landhuis
met inpandige garage. Vier
ruime slaapkamers, riante
badkamer met ligbad, dou-
che, toilet en 2 vaste was-
tafel, 2e badkamer op ver-
dieping met douche, toilet
en vaste wastafel. Woon-
kamer, zitkamer met open
haard. Keuken met com-
plete keukeninstallatie.
Woonhuis is compleet ge-
ïsoleerd. Grondopp. 1035
m 2.Bouwjaar 1980. Vraag-
prijs ’ 495.000,-.

Schimmert
Landhuis met garage, zeer
goede stand, uitstekend
sanitair, riante living met
serre, aangelegdetuin. Vrij
te aanvaarden. Grondopp.
2300 m 2. Inhoud ±700 m 3.
Bouwjaar ±1968. Vraag-
prijs f 375.000,-.

Wijnandsrade 'Vrijstaand woonhuis met
garage, tuin rondom, ge-
heel onderkelderd, bj.
1968. Inh. ±650 m 3, grond-
opp. 518 m 2. Vr.pr.

’ 225.p00- k.k.
Inlichtingen
Makelaardij

F. Heuts B.V.
Beëdigd taxateur
Tel. 045-244636
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U krijst een premie als we uw

50 sulden per man, per das!
Van 21-11 t/m 23-12 1988 en
Van 05-01 t/m 17-03 1989.
Voor niet-particulieren is
de winterpremie op
binnenwerk fl. 35.-.
Wij maken méér van
UW huiS. En dat kOSt
deze Winter minder.

UWWINTERSCHIIDER
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Schildersbedrijf
ANIJÖTEN 'Voor al uw schilder-,
behang- en spuitwerk
Irenestraat 41
6191 AS Beek
TEL. 04490-72954

■:MIM_. I_M'J HUI_aa_UlMnrll.il
Schildersbedrijf
HERMANSEn'zNß.V.
SKBRKfSriStÏI 084R406K2ert)L

■■■TT-________Mm_mM
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TEL. 04408-53427
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Schildersbedrijf
GEERT KRIST
Verf-en behangdetaillist
Schildstraat 8
6444 KM Brunssum
TEL. 045-214784

c_.i,iiHorcK_._.rii«ïiïïES? 'P Hendriklaan 124
M4ÏAC BSsum
TEL. 045-242330\

»cAh-_'Hdlr^edrijf
MATH VOOTS B.V.
Haefland 9
6441 PA Brunssum
tci hak. OCO7QOTEL. 045-253783 .■ _fan I
■■■■—'**■■■HEINFRENKEN
Bovenstestraat 33A
6101 EH Echt
TEL. 04754-1702

HUBGRAUSB.V.
Palmbrugweg 14
6101 AJ Echt
TEL. 04754-1717

Schilderwerken
G. VAN MONTFORT
Molenstraat 9
6101 CW Echt
TEL. 04754-4561

Schilderwerken
PUSTJENS B.V.
Bosstraat 62-64
6101 NZ Echt
TEL. 04754-3232_. .. .
tSÏ 0.Ï52?!.1!!JAC. RUIJTERS B.V.
Aasterbergerweg 15
6101 AC Echt
TEL. 04754-3400
_■ ui iiiji in i __■s|_MUHnilhll_M»
ATELIER RICHTER
De specialist in behang-

TÏrenS.64
6471 JX Eygelshoven
TEL. 045-353134 —■TJl"^-
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Schildersbedrijf
FA. THEO MERTENS
Verf, behang en glas
Wilhelminastraat 7
6245 AT Eijsden
TEL. 04409-1610

Schildersbedrijf
G- SERPENTI

Stiegel4
6245 EV Eijsden
TEL 04409-2540
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Schildersbedrijf
F. PITTIE
Julianaweg 23
6265 AH St.-Geertruid
TEL. 04408-1736

■^»«_U_J_Hi
Schildersbedrijf
WILL GEURTS
Daalstraat 50
6165 TM Geleen
TEL. 04490-52484

Schildersbedrijf
A.P. LINDERS
Kluis 30
6165 EM Geleen
TEL. 04490-43138

Schildersbedrijf
LA VAN OPP.In
H. de Grootstraat 12
6164 EJ Geleen
TEL. 04490-40693

Schildersbedrijf
L.F. WAGEMANS B V
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Schilderwerken
VAN LOO
SSW_^ ?,6271 AG Gulpen
TEL. 04450-3070
b.g.g. 04450-1214
I PTTIÏÏIW—IH1
Handels-en
afwerkingsbedrijf
ALVI CV
Schelsberg 80
6413 AG Heerlen
TEL. 045-720226

Schilderwerken
BIJSMANS
HEERLEN B V
Heerlerbaan 134
6418 CJ Heerlen
FAX. 045-424876
TEL. 04JM25550

FA. P.J. COLLOMBON
EN ZONEN
Schaesbergerweg 62
6415 AJ Heerlen
TEL. 045-725789
Schilders- en
behangersbedrijf
W.J. DERKS
Goed vakmanschap
tegen scherpe prijzen

irrirr"": 1

6415 RP Heerlen
TEL. 045-724131

Schildersbedrijf
aaSchandelerstraat 44

6412 XN Heerlen
TEL. 045-722140

SchM.*e„

ïffaars

«^________________EHHSIsD
w'paffe^"1'
ji.Kennedy.aan 17
6419 BG Heerlen
TEL. 045-716485

V.D. LAAR
HEERLEN B.V.
Dr. v. Berckellaan 26
6416 GZ Heerlen
TEL. 045-410238

Schilders- glaswerken
WENSINK -LEUVEN B.V.

6416 AC Heerlen
TEL. 045-724276_________________________

_—-—__
_■_!■—■—■■E-"
RICHARD HEILMANN
Kastanjelaan 48
6431 GL Hoensbroek
TEL. 045-215515
WÊËËËtmTl_______________i

_,__!«_«_________*__.L. KNOOREN N.C.O.S.
"r^6454 JM Jabeek
TEL. 04492-2299

______rj^___WT_______\|J^Uyli|_ .r_s??!?[j*b_ *'fKAZ ?"£■££?„"!? V ,6462 EP Kerkrade
TEL- 045-463313
SchildersbedrijfKIsSÈSg
" ZOON
Spejjgehang»?-,, . .< J 9
Willemstraat 13

nL "«8TEL. 045-413251

Schilderwerken

TEL. 045-453892

Schildersbedrijf
inHN irpnipKiJOHN- STEIJVEN
Bleijerheiderstraat 156
6462 AR Kerkrade
TEL. 045-462887
o . ....Schildersbedrijf
STORMS
Schaesbergerstraat 80
6467 ED Kerkrade
~L. 045-413154

Scmdershedri,
WIGRUT B.V.
Voor al uw behang-
f" sc

uhild,erwerken
Langheckweg 3
6468 EL Kerkrade
TEL. 045-459676
bqq 045-415375

■ill lIMII Tl ri'IIH
5.8.8.
CHROMATIEK B.V.
Koestraat 15
6104 AJ Koningsbosch
TEL. 04743-1267_________________________________
Schildersbedrijf
NAUTS
NIEUWENHAGEN B.V.
Gatestraat 61A
6373 LP Landgraaf
TEL °45-311396
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Schildersbedrijf
H. BOELEN B.V.
Glacisweg4B
6212 BP Maastricht

-"H.J. DRIESSENS
tevens corr.adres
Gebr- Driessens,
P.V.B.A.
F. Olterdissenstraat 55
6217 HT Maastricht

ttssr*
DRIESSENS-NIESSEN
Ankerkade 127
?|2
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Schi,_j(
GEKO
Ambyerstraat-Zuid 126
6225 AK Maastricht
TEL. 043-622550
Paintectuur
GORISSEN B.V.
Voor al uw schilder-
werken en spuitwerken

6222 NR Maastricht
TEL. 043-624155

Schilder- en
afbouwwerken
HERUM B.V.
Alex Battalaan 31
6221 CA Maastricht
TELEFAX 212680
TEL. 043-217090
Schildersbedrijf
FA. LAENEN
Mediaandonk 4
6218 ES Maastricht
TEL. 043-476229
Herto9sin9el 2"
6211 NC Maastricht
TEL. 043-212987

~Schildersbedrijf
$P' VAN MUNSTER
Bergerstraat 678
6226 BA Maastricht
TEL. 043-633968
SchildersbedrijfHJ.F^t.C_O.S.
Pas. Habetsstraat 65A
6217 KL Maastricht
TEL. 043-432423

GEBR
SCHELLINGS B.V.
Ambiorixweg 99

Schilderwerken
SMEETS B V
Brusselseweg 229
6217 GV Maastricht
TEL. 043-431370
TEL. 043-612289
TEL. 043-476256
cSchilderwerken ,
THIMISTER
Vrijheidslaan 3
6226 CX Maastricht
TEL. 043-636687
C/.hil . .S:Ah^dirRSsbeBdV,,
ïïn

v
r°e°praSs en

A. v. Elenstraat 81
8217 JL mSStSii
TEL. 043-479696._________rTWmrwmmmn_______mI
—■*—**—»—*M^
Schilders-en
behangersbedrijf
KAMPSTRA
Julianastraat49
6447 BC Merkelbeek
TEL- 04492-2681
__TT—*TWr^_H|l£
Schildersbedrijf
BPeciaalzaa*
verf en behang
PIERRE CREMERS
Markt 3a <na 13 00 uur)
6065 AV Montlort
lEL;IEL; °4744-1319
Privé: Vinkesteeg 29
_^__ 5 \_?y_^°oo-^mmSmfr_V^________mH_LU_l_UJ||

__,__..__fch Ndersbedrijf
JAUTSEN
Dorpstraat 91
6361 EK Nuth
TEL. 045-241216

_Wïf*_IW*¥*W^__________
————^_i

%!iïS£$riifDHUNCKS B.V.
Heinsbergerweg 14
6045 CH Roermond
TEL' 04750*342^

Schilders-en
afwerkingsbedrijf
PAUL LOMMEN

!t_F__%n__
04750-33265

K&S3SS-

Schildersbedrijf
P.H.B. SELDER EN ZN.
Godsweerdersmgel 40

r"
Schildersbedrijf
J. TROST
Offermanstraat 81
6042 KR Roermond
TEL. 04750-21611
b.g.g. 04750-34485

ES
Kerkeveldlaan 2
6040 JZ Roermond
TEL 0475°-2173t

schildersbedrijf
ZffySoouEH
Streeperplein 10

.TEL04Ï311413
■■T-fTTT_H

S-
SSSÏns
Oranjeplein 7a
6333 BD Schimmert

"-^""'■»■—u__l_^_
Schilder-, behang-
en spuitwerk
JAN HEUTS
St.-Remigiusstraat 39
6369 EL Simpelveld
TEL. 045-441915

r?W___

Schilders- en
spuitbedrijf
CARLO FIJEN
Bornerweg 20
6141 BK Limbricht-
Sittard
TEL. 04490-16224
Schilder-, behang-,
spuitwerk- sierpleister
en vloerbedekking
LEO MEURES
Tudderenderweg 89
6137 CB Sittard
TEL. 04490-24658
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fJÏSïSSA'S n uAD PFENNINGS B.V.

TB. 0449.M2434
Schildersbedrijf
HUB WESSELS B.V.
fff" l 451?6
TEL. 04490-19393

____________r-wmm_wm_w_r_______________\

Schildersbedrijf
HARRY KNOLS
Verfspecialist Trimetal
Hoeve 24
6176 BHSpaubeek
TEL. 04493-1594

WWÊÊMWÊÊÊ
e _.

voor a\ uw betaalbaar\.L . DeiaaiDaar
schilderwerk
Krombunderstraat 25
6171 LX Stem.
TEL. 044900-38143

___-___—________■____■____

W__^_____________l________UL_____\WÊ_\_M

Schilderwerken -spuitwerken
VERHAEG EN ZN.
Heirstraat 30
6129 PK Urmond
TEL. 04490-32553

.T-pTIT^!
_____I_______________L_LU_U__B___B_____l
SchilderswerkenrCOHLST
Bloemendalstraat 25
?J? Si^ls

04454-2130

Firma L.H.J. ERNES
EN ZOON
Sneeuwberglaan 6
6291 HC Vaals
TEL. 04454-2161

_UP_T7_T^fïï9JMj^^y^y^j^n
schildersbedrijf
srHOONRPnrtnHerkenbroekerwe^ 50
63.1 EH VafSra
tel. 04406-13178
b.g.g. 04406-15390
lIIIIIF—Wf—■ftJ[L__y]£^J^^
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Te k. BRUNSSUM Kennedyln. 10 vrijst. woonh. m. cv.,
gar. en tuin. bwj. 71. Ind.: ruime hal, woonk., royale
keuk., bijkeuk.; 1e verd.: 4 slpk., badk. met ligb., aparte
2e toilet, zolder. Tel. 254298.
Weg. sterfgeval te k. woonhuis met achterstallig onder-
houd, gr. 4,55 are, vr.pr. ’ 135.000,-. Gelegen Pr. Hen-
drikln. 167, BRUNSSUM.
ATTENTIE: beleggers, kantoorpand recht tegenover Af-
cent-hoofdingang. Huuropbrengst 26.000 p.jr. Pr
n.o.t.k. Tel. 045-271464/04950-31286.
Te k. HEERLEN, Driesch-
straat i.v.m. overplaatsing,
zeer fraai intern verbouwd
3-kamer app. m. balkon en
gar., rustige omg., 5 min. v.
centr., dir. te aanv. Vr.pr.
’135.000,- k.k. Info: Rent
Serv. Onr. Goed, Recht-
straat 93, 6221 EH Maas-
tricht, tel. 043-254771.
Weg. emigr. te k. vrijst.
groot HUIS + tuin + loods
120 m2, tot. gr. 5.20 h, te-
vens ijsventbedrijf met alle
toebeh. zoals ventauto,
ventroute, 2 vaste staanpl.
Hartje centr. + koelcel, 25
kub, etc. etc. Alleen ser.
kandid. Tel. 045-722814.
MEERSSEN. Te k. half-
vrijst. woonh. op goede
stand bwj. 72. Ind.: ruime
woonk., mod. keuken, 4
slpk., badk./ligb. en 2e toi-
let, gr. zolder/gar. en tuin.
Pr. n.o.t.k. Tel. 043-
-210772; b.g.g. 043-
-647295.

N'HAGEN in Hoefveld, gel.
halfvrijst. woonh. 350 m2,
cv., grote gar. (12x3) Ind.:
hal, toil., dichte keuken,
woonk. m. park.; 1e verd.:
3 ruime slpk., badk. met
ligb. + vw. vaste trap n. 2e
verd. m. overl. en fraai af-
gew. 4e slpk. m. veel kast-
ruimte en app. cv/berg-
zold., tuin 18 mtr. op z.0.,
veel privacy. Vr.pr.
’169.500,- k.k. Tel. 045-
-311095.

U wilt een huis kopen?
U wilt uw huis verkopen?

Vraag vrijblijvend info.
Onroerend Goed

Maatschappij
Jac Stel

Verzekeringen, financierin-
gen, hypotheken.

Schelsberg 132 Heerlen
Tel. 045-721866

Te k. te BORN: luxe patio-
bungalow. Ind. ben.verd.:
woonkamer (ca. 40 m 2),
open haard, Frans eiken
parket, verl. plafond, hal
met toilet, inpand. garage,
ouderslaapkamer met bad-
kamer en toilet; 1e verd.: 2
ruime slaapkamers, bad-
kamer en 3e toilet, berging.
Vr.pr. ’185.000,- k.k. Inl.
tel. 04490-46900.
Te k. gevr. BOUWTER-
REIN tot max. ’ 40.000,-;
Tel. 04451-1718.

Te k. SITTARD-OPHO-
VEN dichtbij centr. rust.
gel. halfvrijst. ouder woon-
huis met c.v. Ind. b.g.: hal
'm. toilet, w.k. met open
haard, eetk., woonkeuk.,
badk. m. ligb. en 2e w.c, 2
berg.; 1e verd.: 3 slpk.,
vaste trap naar gr. zold.,
perc.opp. 520 m2. Aanv. ±
mei 89. Vr.pr. ’ 160.000,-
-k.k. Tel. 04490-13261.

Kerkrade
Groot tussengel. pand,
voormalig winkel-woonhuis
met tuin (410 m2); b.g.g.
winkelruimtes, magazijn en
bijkeuken; verd.: 5 kamers,
keuken, badk., vaste trap
naar zolder alwaar 4 ka-
mers, achterstallig onderh.
Vr.pr. ’ 78.000,- k.k. Voor
diverse doeleinden qesch.

LIVAC B.V.
Brugstraat 19 Sittard

04490-10855.

’ 70.000,-
Landelijk staand huisje.
Gedeelt. gerenov., 3 kam.,
badk., stal. Tot. 365 m 2bij
Slenaken. Ond. voorbe-
houd toestemming.

Makko Gulpen
Taxatieburo/makelaardij

NVM-makelaar
Rijksweg 7, Gulpen.

Tel. 04450-2182.
’165.000,-

Goed onderh. mod. (bjr.
'80) huis. Bocholtz. 3 è 4
slpk., nwe. keuken, badk.,
gas-c.v., thermop. en roll.
rondom, gar., kl. tuin, half-
vrijst.

Makko Gulpen
Taxatieburo/makelaardij

NVM-makelaar
Rijksweg 7, Gulpen.

Tel. 04450-2182.
Voor enkele relaties

zoeken wij woonhuizen
in de prijsklasse van

’ 100.000,- tot ’ 300.000,-
-in Kerkrade of omgeving.
Makelaars- en
taxateur o.g.

Van Wersch B.V.
Stationstraat 54, Kerkrade

Tel. 045-452234.
Ter overname aangebo-
den, gunstig gelegen
FRITURE/RESTAURANT, .
te Maastricht. Tel. 043-
-216936.

In 'HARTJE HEERLEN' hebben wij voor u
een

ingericht.
Wij hebben nog slechts 20 appartemen-
ten met huurprijzen van f 565,- en f 575,-
-per maand (excl. servicekosten) te huur.
U bent heden tussen 13.00-16.00 uur
VAN HARTE WELKOM. Het adres is
De Heugden 130.

KOK BEHEER BV y
l

Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. KOK GROEP

<3SsT DICK ROSBACH
n >>V ONROEREND GOED

'- ■ . ' ■ * > ' ■ i «...
Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade

t Tel. 04492-2619

Ö
EYGELSHOVEN
Rustig gelegen halfvrij-
staand woonhuis met c.v.
Ind.: hal, ruime woonka-
mer, keuken, bijkeuken en
berging, 3 slp.-kamers,
badkamer met ligbad, zol-
derkamer plus bergzolder.
Het pand is geheel voor-
zien van rolluiken. Direct te
aanvaarden.
VRAAGPRIJS:

’ 100.000-k.k.
HOENSBROEK
Rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis met c.v. en
grote tuin. Ind.: woonkamer, keuken, 3 slp.-kamers,
badkamer met douche, kelder, berging en bergingszol-der. Het pand is geheel voorzien van rolluiken en biedtmogelijkheid voor het bouwen van een garage
VRAAGPRIJS ’ 110.000,- k.k.
LANDGRAAF
Landelijk, rustig gelegen vrijstaand woonhuis met ga-rage, c.v. en landbouwschuur van 100 m2met zolder,boomgaard. Ind.: woonkamer, grote dichte keuken metinbouwapp., badkamer met ligbad, 3 grote slp.-ka-
mers. Tot.opp. ± 2760 m2. Woonhuis en landbouw-
schuur zijn voorzien van hardhouten kozijnen.
VRAAGPRIJS: ’ 250.000,- k.k.

Wij zoeken voor enkele cliënten, woonhuizen
in de gemeentes Schinnen en Onderbanken.

Prijsklasse tot ’ 250.000,-
Voor eventuele informatie en/of aanbiedingen gelieve
u contact op te nemen met ons kantoor, maandag
t/m zaterdag van 9.00-21.00 uur. __&

vnburgs Dagblad
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MHEERLEN: tussenwoonhuis met
gas-c.v.-installatie en zonnige
achtertuin. Ind. oa diverse kel-
ders (ook van buitenaf bereik-
baar), betegelde gang, betegeld
toilet, woonkamer, keuken met
aanbouwkeuken met diverse in-
gebouwde apparatuur, 3 slaap-
kamers, betegelde badkamer
met ligbad en vaste wastafel,

bergzolder. Aanvaarding: n.o.t.k. Vraagpijs: ’ 82.500,- k.k.
HEERLEN - nabij centrum: ruime hoekwoning met gas-c.v., gara-
ge en tuin. Zeer goed onderhouden. Ind. 0.a.: 3 kelders, ruime
woonkamer (ca. 47 m 2) met parketvloer en open haard; eetkeuken
met een goed uitgevoerde keukeninstallatie met apparatuur; Ie
verd.: 3 slaapkamers, badkamer, toilet; 2e verd.: 2zolderkamers,
grote zolderruimte. Vraagprijs: ’ 159.000,- k.k.
HEERLEN - Grasbroekerveld: woonhuis met gas-c.v. en kleine
tuin. Geheel onderkelderd Woonkamer - keuken, 3 slaapkamers,
badkamer. Vraagprijs: ’ 98.000,- k.k.

HEERLEN-Zuid: Douve Weien. Uitstekend gelegen vrijstaan-
de semi-bungalow met gas-c.v., ruime inpandige garage en
rondom tuin (totaal ruim 1000 m 2). Het pand is geheel geïso-
leerd; dubbele beglazing. Ind. 0.a.: woonkamer - eetkamer -keuken met plavuizenvloer, open haard, 4 slaapkamers, 2
badkamers, werk-studioruimte. Het pand is geheel onderkel-
derd; diverse berg-hobbyruimten. Vraagprijs: ’398.000,- k.k.

en kunststof koatijnen. Goed onderhouden. Aanvaarding in overleg.
Vraagprijs: ’ 132.500,-k.k.

■ JgI HEERLEN: op zeer goede stand

'—~" I met bijkeuken; 1everd.: 3 slaap-
—-""_l'B______ kamers, badkamer met douche,

HÜlP^ —_ W * 9root dakterras, vaste trap naar_____ ___-"___■ __S zolder met bergruimte en man-
sardekamer. Pand is goed geïso-

leerd. Vraagprijs: ’ 139.000,-.

■HHHHJ HOENSBROEK: aan de bui-
I tenrand van Hoensbroek

(Schuureik) gelegen semi-P*~* (■ fl I bungalow met gas-c.v., in-.I pandige garage en rondomHH |fl I tuin (totaal ca. 1.500 m 2).
—_____. ______ __W I Bouwiaar 1972 Gedeeltelijk

HH Ww. '___W\ 1 voorz,en van dubbele begla-_|.__a______l I z,n® Rume woon-eetkamer
HHHHHHm___HHHHHHH (ca. 67 m 2) met hardstenen
vloer, openhaardpartij, compleet ingerichte keuken, 4 slaapka-
mers, 2 badkamers, hobbyruimte, wijnkelder, zolder. Vraag-
prijs: ’ 450.000,- k.k.

■[HOENSBROEK: goed gelegenH hoekhuis met kleine tuin. Enige
X achterstand in onderhoud. Ind.H 0.a.: provisiekelder, woonkamer

lt 1 HP__Rh met schoorsteen, keuken, toilet,
Km douche, 3 slaapkamers, vaste

I^^^^^HH trap naar zolder, 2 slaapkamers.
SÜ Direkt te aanvaarden. Vraagprijs:■HUhJ HH _____aH ’ 73.000,- k.k.

HOENSBROEK: mooi en modern gejchakeld woonhuis met tuin,garage en cv. Ind 0.a.: entree, toilet, woonkamer, moderne witte
keuken met apparatuur, 3 slaapkamers, betegelde badkamer met
douche, dubbele vaste wastafel, 2e toilet, cv-ruimte, zeer goede
staat van onderhoud. Aanvaarding: in overleg. Vraagprijs:

’ 142.000,-k.k.
1fo__\\ HOENSBROEK: in centrum ge-

jft* legen appartement op de 3e eta-
j" ge. Ind. 0.a.: berging, woonka-
J- mer, keuken, douche, 2 slaapka-

' ~2SE M 'S mers' gedeeltelijk dubbele begla-

_ HOENSBROEK: goed gelegen
m woonhuis met inpandige garage,H gas-c.v. en tuin. Ind. 0.a.: T-vor-I mige woonkamer, keuken, 3
H slaapkamers, badkamer. Vraag-
H prijs: ’ 119.000.- k.k.

KERKRADE " Centrum: uitstekend en rustig gelegen vrij-
staand woonhuis met gas-c.v., garage, carport en rondom tuin
(ruim 1.000m 2). Groot, gedeeltelijk overdekt, terras. Ind. 0.a.: 2
kelders, royale hal, woonkamer met parketvloer en open
haard, tv-kamer met parketvloer, eetkeuken met apparatuur, 4
slaapkamers, 2 badkamers. Vraagprijs: ’ 395.000,- k.k.

KERKRADE: in rustige woonwijk
|H_____________________* ge'egen woonhuis met gas-c.v.,■ tuin en aparte garage. Ind.: en-H tree met toilet, woonkamer met■HHttHH|AtW gedeeltelijk open keuken, ber-BH gmg, 3 slaapkamers, badkamer■ met ligbad, vaste wastafel en 2eII toilet; vliezotrap naar beschotenfll en begaanbare zolder. Geheel

geïsoleerd. Goede staat van on-
derhoud. Aanvaarding in overleg. Prijs: ’ 129.000,-k.k.■KERKRADE: een gescha-

keld woonhuis - landhuisty-
pe, met gas-c.v., garage en
tuin. Ind. 0.a.: L-vormige
woonkamer met open haard
en parketvloer, eiken keuken
met diverse apparatuur, kel-
der, 3 slaapkamers, badka-
mer met ligbad, douche en
2e toilet, geïsoleerde zolder

(via vliezotrap). Kwalitatief is deze woning zeer goed uitge-
voerd en onderhouden. Aanvaarding in overleg. Vraaqpriis'

’ 259.000,- k.k.

KERKRADE-WEST (Terwinselen): royale halfvrijstaande en 1
vrijstaande woning met berging (mogelijkheid voor garage). Gas-c.v. en tuin (ca. 15 meter diep), royale L-vormige woonkamer, keu-
ken, drie slaapkamers, badkamer, zolder. De premie-A-regeling
1988 is opdeze woningen van toepassing (vrijstaande woning pre-
mie-C). Netto-maandlast premie-A-woning ca. ’ 595,-. " >NIEUWENHAGEN: prima onderhouden en gerenoveerd tussen-
woonhuis met gas-c.v., berging, achterom en grote tuin. Ind. 0.a.:
betegelde gang, toilet, woonkamer, woon-.eetkeuken met eiken
aanbouwkeuken met apparatuur, kelder, drie slaapkamers, bete-
gelde badkamer, hobbykamer met dakkapel (2e verd). Aanvaar-
ding in overleg. Vraagprijs ’ 108.000- k.k.

NUTH: goed gelegen vrij-
staand woonhuis met gas-
cv- garage en tuin. Ind. kel-

■ der, ruime entree, toilet,
£ woonkamer met plavuizen-

flk*_-^fc vloer, keuken met massiefI eiken keuken met appara-
D^f E tuur, tv-kamer met tuinver-

Hjj binding, drie slaapkamers,
m^''"'■■ badkamer met ligbad, be-

plankte en beschoten zolder via vliezotrap. Aanvaarding in
overleg. Zeer goed onderhouden. Vraagprijs ’ 218.000-k.k.

______________————————i

■ SCHAESBERG: royale vrij-
jÉL I staande bungalow met gas-B^^^^m^^^^^jß Ie v ■ dubbele beglazing en

I rondom tuin (totaal ca. 1650■ m 2). Rustig en goed gelegen
■ -grenzend aan een mooi na-■ tuurgebied. Goed onderhou-
■ den, dak geïsoleerd. Ind.

I | 0.a.: royale hal, speels inge-
deelde woonkamer (ca. 62

m 2) met marmeren vloer, luxe en compleet ingerichte eetkeu-
ken met apparatuur, vier slaapkamers, werkkamer. Souter-
rain: kantoorruimte, hobbyruimte, wijnkelder, provisie- en
wasruimte, bergingen. Prijs ’ 435.000,- k.k.

___,^^^Bk SCHAESBERG: goed onder-
_^ÈÊËÊ j^k houden vrijstaand woonhuis met

■ _M gas-c.v., garage en tuin. Ind. o.a.
Ë_u provisiekelder, woonkamer-en-H&&'. suite, keuken, bijkeuken, serre,fl jfifedrie slaapkamers, badkamer met

H ligbad, vaste trap naar beplankte
Hen beschoten zolderruimte. Ge-
H deeltelijk voorzien van rolluiken■_______________B_________________________________len gedeeltelijk dubbele begla-

zing. Aanvaarding in overeg. Vraagprijs ’ 179.000-k.k.
SCHAESBERG: goed onderhouden, degelijk vrijstaand woonhuis
met gas-c.v., garage, berging en grote tuin. Ind. 0.a.: betegelde
hal, woonkamer met parketvloer, betegelde eetkeuken, provisie-
kelder, betegelde badkamer, 4 slaapkamers, zolder, bereikbaar via
vaste trap. Aanvaarding direct. Prijs n.o.t.k.
SCHAESBERG: rustig en blijvend goed gelegen woonhuis met
gas-c.v., berging en tuin. Bouwjaar 1982. Goed onderhouden. Mu-
ren en dak zijn geïsoleerd, ged. dubbelebeglazing. Ind. 0.a.: woon-
kamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer met o.a. ligbad en
douche. Vaste trap naar zolder. Vraagprijs ’ 115.000-k.k.

SCHAESBERG: vrijstaand
i woonhuis met aparte kan-

j|^^^^^« toorruimte, gelegen aan de
_M WÊBbÊÊKê^^ rand van het industrieterreinflj "Strijthagen". Woonhuis:jLflj \ A md. 0.a.: hal, ruime woonka-

jtÉflj mer, eetkamer, compleet in-
I gerichte eetkeuken, 4 slaap-

HHH kamers, compleet ingerichte
badkamer, zolder, kelder.

Kantoor: totaal ca. 80 m2met uitbreidingsmogelijkheden. To-
tale perceelsoppervlakte ruim 1400 m2. Aanvaarding n.o.t.k.
Vraagprijs ’ 475.000- k.k.

K*^^^^^lta!to» vrijstaand woonhuis met gas-
-Bjh"_>W__» c.v., garage, berging en tuin. Na-r bij centrum. Ind. o.a. kelder,

■■9 H woonkamer met open haard,
Hp keuken (keukeninstallatie metHL apparatuur), twee slaapkamers,

Hui D één met erker, studioruimte (mo-

H badkamer, zolderruimte. Prijs

’ 105.000.-k.k.

moÊt'"~- ÜBACH OVER WORMS: uitste-
kend verzorgde tussenwoning

'- im <- _c?[^ TB-jUweP £ met ruim tuin en berging. Ind.
■oa.: provisiekelder, woonkamerB mcl parketvloer en schouw, keu-
H ken met aanrecht, serre, tweeH slaapkamers, overloop met berg-H kast, zolder te. bereiken via losseHtrap, beplankt en beschoten zol-

derruimte, rondom rolluiken. Pri-
ma staat van onderhoud. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs

’87.500- k.k.

Hflfl|^^^^_ ÜBACH OVER WORMS: half-
fl I vrijstaand woonhuis met gas-
fl I c.v., garage en tuin. Ind. 0.a.: kel-

p der, woonkamer, keuken metH| aanbouwkeuken en apparatuur,
I serre' dne slaapkamers, badka-
I mer, zolder. Vraagprijs
| ’ 105.000-k.k.

ÜBACH OVER WORMS: goed onderhouden zeer ruim halfvrij-
staandwoonhuis met gas-c.v., garage en grote tuin (totaal 465 m 2).
Ind. 0.a.: betegelde gang, provisiekelder, L-vormige woonkamer
met schuifdeuren (ca. 43 m 2), betegelde woon-eetkeuken metaan-
bouwkeuken met apparatuur, hobbyruimte, 2 badkamers, 5 slaap-
kamers, bergzolder. Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs ’ 165.000,-
-k.k.
WIJNANDSRAOE: rustig gelegen patio-bungalow met gas-c.v. en
garage. Ind. 0.a.: L-vormige woonkamer met parketvloer en open
haard,keuken, 2 slaapkamers, badkamer. Vraagprijs ’ 169.000-
-k.k.

Taxaties
Koop en verkoop

Hypotheken

Pickée Bk
makelaardij bv

van Itersonstraat 15.postbus 31193. 6370 AD Landgraaf
NVM Ook 's zaterdags geopend van 9.00 tot 17.00uur.

| TE HUUR
KANTOORRUIMTE IN
HET CENTRUM VAN
SCHAESBERG
(gem. Landgraaf).
Vlak bij de Markt, gunstig gelegen t.o.v.
de uitvalswegen naar Heerlen, Kerkrade
en Brunssum, is een aantrekkelijke
kantoorruimte te huur.
De ruimte is gelegen op de 2e ver-
dieping en is 165 m 2groot, waarin
pantry, toiletgroep en spreekkamer.
De basishuur bedraagt f 1.450,- per
maand en het voorschot servicekosten
f 105,- per maand.
Voorverdere inlichtingen: de heer
A.J.M. Sijstermans.

KOK BEHEER BV |T
i

Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. KOK GROEP

TE KOOP:
Representatief

kantoorgebouw-praktijkruimte
te Landgraafr 15 km. van Heerlen.

Totale kantooroppervl. inkl. archief 380 m2zeer luxe
uitgevoerd gemeubileerd.
Bedrijfsruimte apart te verhuren (huurder
voorhanden) met aparte inrit, totaal 400 m2groot.
Totale grondoppervl. 1147 m2.
Vraagprijs: ’ 400.000,- k.k.
Inl. tijdens werkdgn.: 045-313838

's avonds: 045-716943
045-316316 79763

Zaterdag 5 november gezel-lige dansavond voor AL-LEENSTAANDEN in caféThe Corner, Sittarderweg
114, Heerlen. Aanvanag20.30 uur. Bewijs verplicht.
Het bestuur.

Door onschuld gescheiden
man, 37 jr., zkt. VROUW, ±35 jr., voor een langdurige
relatie, kind geen bezwaar.
Br.o.nr. RO 526 LD, postb.
46, 6040 AA Roermond.
Man, 44jr. oud, zoekt leuke
VRIENDIN. Br.o. SB 987
Limburgs Dagblad, Fr.
Erenslaan 4, 6371 GVLand-
graaf.

Partner Consult
Partner Consult is een adviesburo voor partnerkeuze
dat zich van alle andere onderscheidt:- selectie qua niveau / hbo / acad. of vergelijkb.- hoge slagingsscore door intensieve werkwijze, man-

nen 40-65 jr. 85%, vrouwen 20-45 jr. 85%- cliëntvriendelijke, financiële/contractuele regelingen- regionale bemiddeling alleen in het zuiden.
Vier argumenten' om u uitgebreid (vrijblijvend) te laten
informeren. Ik sta tot uw beschikking mw. Schiks, tel.
045-740088. Brochure: Postb. 443 Heerlen.
Vanavond gezellig uit in café OUD MERKELBEEK met
het bekende duo The Sanyo's. Kerkstraat 12, Merkel-
beek (Brunssum-Noord). ,

- KOOP

BEDRIJFSHAL
Op de meest gunstige
locatie in de Westelijke
Mijnstreek aan de Rijks-
weg tussen Sittard en
Geleen midden in een
verzorgingsgebied van
150.000 mensen ligt
een unieke bedrijfs-
ruimte. Representatief
en doelmatig. Bevatten-
de parkeerplaats aan
de voorzijde - losweg
aan de achterzijde met
royaal buitenterrein.
Het gebouw bevat ca.
1200 m 2showroom -
kantoren en opslag-
ruimte in degelijke uit-
voering. De vraagprijs
voor dit unieke vesti-
gingspunt bedraagt

’ 895.000,- k.k. 79753

Gezell. wed. zkt. kennism.
m. nette eenv. HEER ± 65
jr. voor leuke rel. Br. o. no.
GE 783, LD Markt 3, 6161
GE Geleen.
Nette man 31 jr. wenst ser.
kennism. m. VROUW op
MBO niveau. Br. m. foto o.
nr. HK 555 Limb. Dagblad,
Postbus 3100, 6401 Dl*
Heerlen (dier. en antw.
verz.). :
Weduwnaar 65 jr. zkt. ken-
nism. met leuke vlotte
VRIENDIN. Br. o.nr. HK
557 Limb. Dagblad, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Jonge vrouw 34 jr. gesch.. 2
kind zkt. nette JONGE-MAN 34-38 jr. voor vaste re-
latie, br. o. no. HE 025 LD
Geerstr. 5, 6411 NM Heer-
len.
Dame zkt. kennism. m.
HEER voor vriendsch. en
goed gesprek, lft. 65-70 jr.
8r.0.n0. SB 992 LD. Frans
Erensln. 4, 6371 GV Land-
graaf
Eenv. man 59 jr. zkt. eenv.
vrouw tot 65 jr.Br. o. nr.SB
993, L.D. Fr. Erenslaan 4,
6371 GV Landgraaf.
Jonge vrouw 43 jr. zoekt
kennismaking met nette
HEER. Liefst br. m. tel.nr.
o. nr. SB 994 Limburgs
Dagblad, Fr. Erenslaan 4,
6371 GV Landgraaf.
WEDUWE, 81ir., zkt. nette,
eerlijke PARTNER om nog
samen gezellige uurtjesdoor te brengen. Br.o.nr.
BR 294 LD, Rumpenerstr.
81, 6443 CC Brunssum.
Alleenst. vrouw, 60 jr.,
zoekt nette WONING, met
aparte ingang. Tel. 045-
-463471.
Het gaat er niet om wat u
heeft, maar wel wie uBENT. Bent u alleen in de
leeft, van 45-55 jr. Kleurgeen bezw. Ik ben 56 jr.,
met veel interesses en hu-
mor en wil graag nog watvan het leven maken. U
ook? Schrijf dan. Alleenbrieven met foto worden op
erewoord beantw. Br.o.nr.
HK 558 Limburgs Dagblad
postbus 3100, 6401 DPHeerlen.
HEER, 50+ zkt. kennism.
met dame, liefst omgev. Ge-
leen. Br. o. nr. GE 785 LD,
MArkt 3, 6161 GE Geleen.
Pas aankomende inwoner
van Zuid-Limburg, 33 jr.,
zoekt kennismaking met
een MEISJE om samen de
mooie plekken van deze
omgeving te ontdekken.
Br.ond.nr. SI 604 LD, Baan-
dert 16, 6136 ER Sittard.
Jonge zakenman, 34 jr.,
zoekt VRIENDIN. Br. met
foto ond.nr. SI 603 LD,
Baandert 16, 6136 ER Sit-
tard.
ALLEENSTAANDEN ver.
Rumpenerlinde Brunssum.
ledere zondag de gezellige
ontmoetingsavond va. 21
uur. Leden, u kunt zich tot
1 dcc. opgeven voor de
sfeervolleKerstavond op 18
dcc. Vr. uitn. het bestuur.
Man zoekt contact met
ECHTPAAR voor moderne
vriendschap. Br.o.nr. VA
561 LD, Reinaldstraat 40,
6301 EC Valkenburg.

Ongehuwde j.man, geen.
bartype, rustig karakter,slank, 33 jr., vaste baan,
auto, houdt v. muziek, na-
tuur, huiseliikh., z.k.m. net-
te j. VROUW v. vaste rela-
tie. Br.o.nr. MA 503 LD,
Stationsstraat 27, 6221 BN
Maastricht.

Te k. VESPA bromscooter
2 jr. oud, vr.pr. ’ 1100,- Er-
mans, de Tichel 17, Heer-
len^
Te k. YAMAHA FS 1, bwi.
'82, Heemskerkstr. 7,Brunssum, tel. 045-270381,
vr.pr. ’4OO-, na 6.00 uur.
Wegens mil. dienst HON-DA MTX, bj. '87, Lst.v.nw.,
vaste prys’ 3000,-. Tel. 045-
-322793.
PUCH Maxi, zwart met
sterwielen, als nieuw, Vz jr.
garantie, ’895,-. Tel. 045-
-412570 na 12.00 uur.
Te k. ZUNDAPP KS 50, +sterwielen, tel. 045-751392.
ATB FIETSEN o.a. Giants,
Raleigh, Tech, uit voorraad
leverbaar. Bert Rekers, Wil-
lemstraat 85, Heerlen. Tel.
045-726840.
Diverse SRC-specials, nu
voor zeer speciale prijzen:
YAMAHA DT 50 MX, van
’3074.- voor ’2899,-;
Yamaha FS 1/DX, van

’ 2199,- voor ’ 1999,-; Hon-
da MB-5, wit-blauw, van

’3490,- voor ’ 3190,-; Vespa
Ciao, va. ’ 1249,-; Honda Vi-
sion, wit, van ’2790,- voor

’ 2490,-; Puch Maxi - Pear-ly, rood, van ’2075,- voor

’ 1895,-. Bromfietsspecia-
list Math Salden, Lim-
bricht.
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Tekoop
BRUNSSUM-Treebeek H GELEEN, Spoorstraat S ÜBACH OVER WORMS,Kloosterstraat H
Rustig gelegen hoekwoning met cv., berging en tuin. Zeer rustig gel., royale, uitst.verbouwde carré-boerderij Bij centrumgelegen woonh. metcv., tuin (266 m 2). Ind.:
Ind. 0.a.:Sout.: kelder, grote hal, doorzonkr.,keuken. 1e met cv., kelder, kantoorruimte, 2 garages en tuin met 2 kelders. Beg.gr.: entree, L-vorm. woonkr., ruime keu-
Verd.: 3 slaapkrs., badkr. 2e Verd.: vaste trap naar 4e optim. privacy. Perc.opp.: 371 m 2. Pand is voor velerlei ken met ypp., bijkeuken, toilet, badkr. met ligb., douche
slaapkr., en zolder. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 147.000-k.k. doeleinden geschikt, zoals praktijk. Ind.: o.a. living met en v.w. 1e Verd.: 3 slaapkrs., toilet met v.w. 2e Verd.:

open haard, luxe keuken met app., bijkeuken, 3 vaste trap naar hobbyzolder. Het geheel is voorz. van
BRUNSSUM, Kennedylaan H slaapkrs., mod. badkr. metligbad, douche, 2etoilet, zol- kunststof kozijnen, dubb. begl. en is prima onderh.
Prima gelegen halfvrijst. woonh. met cv., garage, car- der. Aanv.: n.o.t.k. Vraagprijs: ’ 215.000,-k.k. Dit pand Aanv.:i.o. Prijs/113.000-k.k.
port en tuin. Ind.: entree, toilet, woonkr. metkachel, keu- moetu van binnen gezien hebben.
ken met app., 3 slaapkrs., badkr. met douche, zolder. VOERENDAAL, Mlnghof H
Het gehele pand isvoorzien van dubb.beglazing. Aanv.: GREVENBICHT,Grote Tienden S Rustig gelegen vrijst. landhuis met cv en tuin (perc
i.o. Prijs: n.o.t.k. Uitst. onderh., goed geïsol., halfvrijst. woonh. met cv., opp. ca. 600 m 2). Ind.: 2kelders. Beg. grond: ruime hal,

aanbw,garage entuin. Ind. 0.a.:L-vorm. living met mog. toilet, woonkr. met 0.h., keuken met app., slaapkr.,
BRUNSSUM, Kllngbemden H v. open haard, keuken met app., bijkeuken, 3 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 1e Verd.: 3
Ruim, goed onderh. woonh. metcv., carport, bergingen bet. badkr. metligbad, douche, 2etoilet, v.w.,vaste trap slaapkrs., badkr. met douche, v.w., toilet, c.v./hobby-
tuin. Ind. 0.a.: living, mod. keuken, 3 slaapkrs., bet. naar zolder. Overname B-subsidie is mog. Aanv.: i.o. ruimte 2e Verd : zolder Pand verkeert in uitstekendebadkr. metligbad, v.w., 2etoilet, zolder. Aanv.: i.o. Prijs Vraagprijs: ’ 144.000-k.k. staat van onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs- ’ 345 000 -k k.

’ 130.000,-k.k.
HEERLEN, Dr. Cl. Meulemanstraat H f_T«__,_ "»«»_■__■__ " w__\wBRUNSSUM-Treebeek H Rustig gelegen, halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. IVIcUIWÖIIUIrV

Rustig gelegen halfvr. woonhuis metcv., garageen gro- Ind.: hal met toilet, L-vorm. woonkr. (± 36 m_, keuken. ---~,,. —. u
tetuin.(perc. opp. ca. 615 m 2). Ind.: kelder, hal, woonkr. 1e Verd.:3slaapkrs..badkr. metligbad, v.w,2etoilet.2e BOCHOLTZ n
(ca. 34 m 2), keuken, bijkeuken, berging. 1e Verd.: 3 Verd.: vaste trap naar hobbykamer, c.v.-ruimte. Koop- (<-._ ~.slaapkrs., badkr. metdouche, v.w. en 2etoilet. 2eVerd.: prijs ’ 159.500,-v.o.n.(bijdrage ’ 6.500-volgens pre- . &*4JP#£, _***#
2slaapkr.Aanv.: direct. Prijs: ’148.000,-k.k. mie-C-regeling). fcÜJ*'. *®is___mÈL ~"'""'r""'"" /tó^É
BRUNSSUM, Dr. A. Kuyperstraat H HEERLEN, Drleschstraat H r* :3f " -'' IÉÉpÉ
Rustig gelegen woonh. met cv, garageen tuin. Ind.: kei- Nabij centrum gelegen appartement met garage. Ind.: §&§)s§}' É «PP^* c* v * / r""
der,entree, woonkr., keuken (6x3 m), badkr. metdouche hal met toilet, woonkamer ±38 m 2,keuken, 2 slaapka- s___t_f*r^''' _- ' ■■■^ji.-^—H ,; ;',
en v.w. 1e Verd.: 3 slaapkrs. 2e Verd.: vaste trap, 4e mers, badkamer met ligbad en v.w. Aanv.: i.o. Vraag- gsgUJ ! : ____ j^ilfi 'si ■ '__ iÜslaapkr., bergruimte. Aanv.: i.o. Koopprijs ’ 105.000,-- prijs: ’ 125.000,-k.k. W_9^W«4*^^' __&lü?^ frl jS__ ■- __M$

HEERLEN, Geleenstraat H ; . ""*^"<*3p<^
HOENSBROEK,Akerstraat-Noord H In centrum gelegen luxe appartement met garage en
Goedgelegen halfvr woonh met cv 3 garages en berging. Ind.: ruime hal, woonkr. met groot balkon, mo- In het riant gelegen, gevarieerde woonplan Kerkeveld
tuin. Perc opp.: 389m 2 Ind : Sout: kelder Beg gr: hal, dernekeuken, badkr. metligb., slaapkr.Aanv.: i.o. Koop- worden halfvnjst. woningen metberging gebouwd. Aan-
woonkr. met parketvl. en open hrd., luxe keuken met prijs: ’ 165.000-k.k. trekkelijke Z-vorm. indeling op beg.gr. met woonkr., eet-
app.,tuinkr. met schuifpui (ca. 18 m 2), waskeuken. 1e _„,„.,,,,_ „ . hoek openkeuken^Op de verd: 3 saapkrs, badkr. met
Verd: 2 slaapkrs badkr mèt ligb vw aparte douche- HEERLEN-Welten,De Muilender H doucheen v.w. Zolder.Uitstekend afgewerkt. Goed gei-
ruimte metv.w. 2e Verd.: 2 slaapkrs vliering. Hetgehele Uitst. gel. vrijst. landhuis met cv., garage, carport en soleerd. Kooppr. ’ 136.620,- v.o.n. Rijksbiidr.
pand isvoorzien van _übb beglazing enverkeert in uitst. ,vin- ,nd-: niimeentree, toilet, L-vorm. woonkr. met open ’41.000-totaal, volgens pr-A-regeling. NETTO LAST:
staatvan onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs:’ 185.000-k k. hrd' 'uxe keuken met app. (ca. 21 m 2), serre. 1e Verd.: ’562,-PER MAAND

vide, 3 slaapkrs., badkr. metligb., douche,v.w. en 2etoi-
ELSLOO, v.Oldenbarneveldstraat S 'et' linnenkamer. 2e Verd.: slaapkr. en hobbyruimte. Ge- BRUNSSUM H

' helepand isgeïsoleerd en verkeert in pr.st. van onderh. Nog twee premie-woningen met oude subsidieregeling
flÉjfl H____M_________ ___ Aanv.: i.o.Koopprijs: ’ 310.000-k.k. van ’ 44.000-maximaal. Met deontwikkeling van dezefljL. . ,t jjfflt halfvrijstaande woningen met diepe tuin op het zuiden

9- Èaiièi z&st*Ui ■ ________ HEERLEN,v.d.Scheurstraat 115 H wordt optimaal gebruik gemaakt van de omstandighe-
lÊL^^gm^^^^amjmmÊÊm Rustig gelegen halfvr. woonhuis met cv., garage en tuin. den van het glooiende terrein in het plan 'De Hemeldef'-Hj^^^H ____P_ 'nci' Provisieruimte, garage/hobbyruimte (ca. 40 m 2). Voor de bewoner betekent het een aantrekkelijke woon-

hal, L-vorm. woonkr. met open hrd en plavuizenvloer, variant met de inpandige garage/berging (opp. 33,5rrr)
fl keuken, 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, douche, v.w. en en de entree/hal opde begane grond. Verdero.m. een

2e toilet. Vliezotrap naar zolder. Aanv.: i.o. Prijs: woon-.eetkamer met direct tuincontact, open keuken, 3
_______m Hi^P"^^«^^^^PEHHJ ’ 159.000-k.k. slaapkamers eneenbadkamer met ligbad en vaste was-

■■■flP^ .tafel. Vrij achterom. Kooppr. ’ 150.300-v.o.n. NETTO
KERKRADE, Hoofdstraat H MAANDLAST: ’ 615,-

BPP**' mßm 'ncen,rurn uitstekend gelegen woonhuis metcv. en bin-'.^^BV nenplaats. Ind.: 2kelders, hal,kamer-ensuite, keuken, LANDGRAAF H
Op goede stand gel., uitst. onderh. bungalow met cv., bijkeuken. 1eVerd.: 3 kamers, keuken, doucheruimte. In hetbestemmingsplan'Op deKamp'bemiddelen wijbij
kelders, bar, garage en royale tuin. Perc.opp. 885 m 2. 2e Verd.: 2 kamers, badkamer met doucheen 2etoilet, de verkoop van enkele premie-A-woningenmet garage.
Hetpand is goed geïsoleerd. Ind. 0.a.: living (ca. 57 m 2) Het pand is geschikt voor woonhuis metkantoor-prak- Met de oude, hoge subsidieregeling. Leuke woningen
met open haard, modernekeuken met app., luxe badkr. tijkruimte. Aanv.: i.o. Prijs ’ 160.000-k.k. (net gevarieerde gevelarchitectuur. Attractief ingedeeld
met ligbad, douche, 2e toilet, 5 slaapkrs., 2e badkr. met met o.m. woonkr., eethoek, open keuken, 3 slaapkrs.,
douche. Het pand is voor vele doeleinden geschikt. NUTH, Platsmolenweg h badkr. met ligb. en v.w., berging en cv-ruimte. Kooppr
Aanv.: i.o. Prijs n.o.tk. Goed gelegen vrijst.woonh. metcv., garage, tuin en ap- vanaf’ 139.000-v.o.n. Rijksbijdr. ’44.000-totaal,vol-

partement. Ind.: Sout.: garage, hobbyruimte, provisie- genspr-A-regeling. NETTO-MAANDLAST: ’540,-
EIJGELSHOVEN.W.AIexanderstraat H ruimte. Beg.gr.: hal, woonkr., keuken, bijkeuken, kan-
Rustig gelegen woonhuis met cv., inpand. garage en toor, toilet en badcel. 1e Verd.: 4 slaapkrs., douche. Ind. D_>__ ■ mmw___w<__ «_■___ f ___>tuin. Ind.: Beg. gr:3 slaapkrs, badkr. metzitbad, v.w. en app.: woonkr., keuken, slaapkr., douche. Aanv.: i.o. BOUWKavGiS
2etoilet. 1e verd.: entree,keuken, Z-woonkr. (ca. 35 m 2) Vraagprijs:’ 179.000-k.k.
en terras.Aanv.: i.o. Koopprijs: ’99.000-k.k. BRUNSSUM HSIMPELVELD, Clovisstraat H Bouwkavels te koop voor particuliere bouw in plan De
GELEEN, Elndstrast S Rustig gelegen halfvn|st. woonhuis met cv., garage en Hemelder. Prima gelegen tegenover park Perc.opp
Halfvrijst. winkel-woonh. metcv., kelders, garagevoor 2 tuin. Ind.: hal, woonkr. met open hrd. en parketvl., mo- vanaf 300 m 2. Zonder verplichting aan aannemer of ar-
auto's, werkplaats (ca. 42 m. en Binnenplaats; dernekeuken, bijkeuken, berging. 1e Verd.:3slaapkrs., chitect.Prijsvanaf/55 000-von (mcl BTW )perc.opp. 320 m 2 Ind.: bedrijfsruimte (ca. 25 m 2),kan- badkr. met douche en v.w. 2e Verd.: zolder. Het gehele
toor, woonkr., keuken met app., bijkeuken, badkr. met pand is geïsoleerd. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 148.000,- KLIMMEN H
ligbad, douche, v.w. en 2e toilet, 4 slaapkrs., grote hob- k.k. Enkele goed gelegen bouwkavels voorvrije sector-bou*byruimte metap. toilet metv.w., zolder. Pand is geschikt te koop. Perc.opp. vanaf 337 m2. Bestemd voor bebou-
voor diverse doeleinden, vrije achterom. Aanv.: i.o. SITTARD, Kollenberg S wing met vrijstaande eengezinswoningen Prijs vanafVraagprijs:’22s.ooo,-k.k. Riant gel., vrijst. landhuis met inp. garage, wijnkelder, ’46.600-k.k,excl.BTW.

grootdakterrasen tuin metopt. privacy. Perc.opp. 1.345
GELEEN,Geleenbeeklaan S m 2. Ind. 0.a.: woonkr. met vide en open haard (ca. 90 ■»_■_■■_.

"w^m m 2), tuinkr. met open haard, study, keuken met app, 4 BeOnifSDtSnOGMl**3fl slaapkrs., grote hobbyruimte, doka, wasruimte, 2 ■■»«»*"" mg_____wf_wm___mm*___._*mm
ju » "**_% badkrs. met dubb. v.w., ligbad, douche en toilet.Bezich- HEERLEN, Dautzenbergst raat 30 H____________ BH _________>_. **,___* «gingen uitsluitendna afspraak. Aanv: i.o. Prijs op aan- ln centrum gelegen winkel-woonhuis met cv en tuin. Ind-
WÊk _éÊË _______[ __________■ vraa9 0.a.: Sout.: magazijnruimte. E_eg.gr.: winkel (± 130m 2).
ffrrr_i \m____ai SITTARD, Past. Ravenstraat S jjantoor, hal, berging. 1eVerd.: winkel (75 m 2), woonkr..

Rustig gel. woonh. metkelder, garage, serreen tuin. Ind. Ï!"*e,n/" e e
,H

5 slaaPk,rs'badkr- 3e Ver^I 0.a.:woonkr.,keuken, 4 slaapkre., todkr. metdoucheen vaste ,raD naarzolder Aanv-; L°- Verdere gegevens op

BHHJ I v.w,zolder. Aanv: i.o. Koopprijs ’99.000,-k.k. aanvr
H____Z_^^,|_4ES_mH_--_______________4_HlS SITTARD Walborastraat S HEERLEN, Eikenderweg H

tiliiM rnn n . mm Rustig gel!, goedonderh., halfvrijst. woonh. met cv., ga- Goed gelegen winkelpand met 2 appartementen. Ind.

■■* rage en grote tuin, perc. opp. 383 m 2. Ind. o.a: hal, °na'mf°_^e °nde_rkelderd' *?■ 9rand: »"**(?
w_onkr. met parket, luxe keuken met app., toilet, 3 *° "J;k?^', a v» h app': I.l' Woonur' t°Ut__n
olaaDkrs badkr metvw liabad 2etnilnt Aanu ■ >_______- slaapkr., badkr. 2e Verd.: app.: hal, woonkr., keuken,

Urtst. onderh goed geis., wijst, landh. met cv., grote ««"ffS^ nis 000-ïk et. Aanv..spoe- slaapkr.ibadkr.Aanv.. Lo.KosprijB./260.000,-k.k.garage, geschikt voor 2 autos, dry. kelders en mooie dig. vraagpnjs. ’ 1&8.00U-K.K. ""' 'tuin.Tnd. 0.a.: L-vorm. living metopen haard (ca. 55m 2), ___.„ ■_, _. _ *W__ _U...._
luxe keuken met app., 3 slaapkrs., study, mod. badkr. STEIN,Amblorlxstraat s J © iI IIU_T
met ligbad, douche, bidet, dubb. v.w. en 2e toilet. Veel °P g 0606 s,and 9el" vr|lst- «oonhuis met cv., kelder,
zolderruimte. Het pand is luxe afgewerkt. Aanv.: i.o. garageen tuin Perc.opp.: ca. 400 m 2. Ind. o.a.woonkr., STEIN,Raadhuisplein S
Prijs- opaanvraag keuken, bijkeuken, serre, 4 slaapkrs., badkr. met ligb. en Drive-in woning met inp. garage. Ind. 0.a.: woonkr., keu-.w^ _. vw vas(e (rap naar zoW

__
Aanv_. i 0vraagprijs: ken, 3 slaapkrs., badkr. Aanv.: direct. Huurprijs:

OUD-GELEEN,Peschstra«t S ’ 165.000,-k.k. ’739,84.
In centrum gel., gerenov. winkel-woonh. met c.v. Ind.
0.a.: winkelruimte (ca. 55 m 2), 2 bergruimten, woonkr., .j—
keuken, grootdakterras, 2 slaapkrs, badkr. metdouche,
v.w. en 2e toilet, zolder. Aanv.: direct. Vraagprijs: ____H^______^

’ 149.000-k.k. B 1

Llfi HRQ Rl II ITPRCS- Inlichtingen Kantoor Sittard WË-\S____\êl L#ll.*^ra "l*L-rlVf |~|»~^
H- Inlichtingen Kantoor Heerlen

1 makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen
Taxaties Verzekeringen 6131 AL sittard " rijksweg zd 35 - tel 04490-11611
Hypotheken Financieringen Mll AT heerien ' van 9runsvenplein 12 ■ tel 045-713746

I I Openingstijden: werkdagen 9-17.30 uur, zaterdag 10-12 uur.

AROLA, 4-wielig invalide
autootje, in goede staat, 'rijdt 40km p.u.’ 4500,-. Inl.08385-11251.
Te k. ZUNDAPP GTS 50
i.g.st., sterwielen rood/wit,’500,-; Mare Telkamp, 045-
-312887 na 18 uur.
Te k. PUCH Maxi bj. eind
'86. Tel. 04454-3189.
Opa-, OMAFIETS, heren-,
damesfiets v.a. ’65,- p.st.
Mooie Union renfiets. Tel.
045-257371.
Te k. VESPA Ciao, kl. rood,
bj. '86. Tel. 045-750570.
Te k. Puch MAXI bwj. '82,
metallicbruin, stervelgen,
i.z.g.st. Vr.pr. ’600,-; Tel.04^223632 vanaf 19 u.
SPARTAMET! De snor-
fiets voor dames en heren

’ 1469-; Huub Arets, Rid-
der Hoenstr. 118, Hoens-broek. Tel. 045-211893,
dond. na 13 u. gesloten.
Verkoop wegens rijbewijs
YAMAHA DT '82 750,-;
Puch Maxi 300,-. Tel. 04451--1868.
Te k. gebruikte ONDER-
DELEN voor elke brom-
fiets. Tevens gebr. Puch
Maxi en Vespa. Maasstr. 3
Beersdal-Heerlen. Tel. 045-
-725309.
HONDA MT 5 i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 1250,-; Te bevr. vry
na 16 u., zat. geh. dag. Min-gersborg 10 Übachsberg.
Te k. DAMESFIETS Pijns-weg 87 Welten-Heerlen. Tel.045^712298.
Te k. YAMAHA DT bj. '85,kl. rood/wit. Pr. ’ 1000,-. Re-nierstr. 6 Kaalheide (Dent-
genbach) Kerkrade-W.
Te k. VESPA bromscooter
2 jr. oud vr.pr. ’ 1000,- Er-mans de Tichel 17, Heerlen.
Te k. ZUNDAPP KS 50 m.gerev. motor bj. '84 veel ex-tra's, verz. vr.pr. ’llOO,-
Rdr. Bexstr. 26, Brunssumtel. 045-257639.

Te k. RACEFIETS, Jan
'Jansen, ’300,-; evt. ruil v.gew. fiets, 045-463989.

Te k. div. GITAAR-APP.
waaronder Marshall top's
en boxen, gitaren Ibanez
Destroyer en Gibson Les
Paul. Tel. 045-217982.
KLARINETTIST(TE) ge-
zocht voor Oberkramer-ork-
est. Tel. 04490-35133.
Te k. z.g.a.n. synthesizerYAMAHA DX - 21, pr.

’ 1800,-; 045-451672.
Te koop grote voorraad ge-
bruikte BLAASINSTRU-MENTEN en slagwerk, o.a.
ringbas, ’ 450,-. Muziekhan-del Jo Joosten. De Steeg 3
in Melick, tel. 04752-4517.
ACCORDEOLA, 120 bas.,
te koop. Tel. 045-318452.
Orig. Amer. FENDER
STRAT bjr. '76. Sunburst, 5
st. Schak. M.M. Elem. 045-
-464618.
Orkest vr. GITARIST. Br.
o. no. XE 013 LD. Markt 42,
6461 ED Kerkrade.
Fender GITAARVER-
STERKER type Lead 75
z.g.a.n. + org. flight-case.
Vr.pr. ’1400,-; Tel 045-
-422502 tussen 17 en 20 uur.
Te k. Ensoniq Mirage DSK-
-8 (sample-keyboard) mcl.
software ’ 1500,-, totaal pr.
’2500,-045-251355.
Te k. JUKEBOXen accor-
deon. Tel. 04493-3043.
Te k. GITAAR, Takamine
EF 255, wit, semi accous-
tiek, slechts 2 hiervan in
Nederland, 6 mnd. oud,
nieuwprijs ’ 1800,-, voor
’llOO,-. Oude Tunnelweg
49, Kerkrade.
PIANO'S en vleugels in alle
prijsklassen. Stemm., rep.,
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.

Stihl KETTINGZAGEN,
heggescharen en bladbla-
zers koopt u het voordeligstbij Collé, Nusterweg 90 Sit-tard. Tel. 04490-19980.
REGENPAKKEN en bo-dywarmers. P. Raeven, tel.
045-322741.
Te koop: 1- en 2-rijige PZ
rnaishakselaars; 1 LrijigeKernper maishakselaar; 5kipwagens m. silageschot-
ten; 15 opraapwagens v. 35-
-40 m3; 5 mengmestver-
spreiders; 30 gebr. ploegen.
Enkele demo vastetandcul-
tivatoren. Tevens keuze uit
een 30,-tal gebr. tractoren.COLLE Sittard, tel. 04490-
-19980.
Te koop nieuwe ZetroTREKKER 7211. 70 pk, m.
geluidsarme cabine voor
een zeer gunstige prijs. Col-lé Sittard, tel. 04490-19980. .
Tekoop: Steeds wisselende
voorraad van ± 100 ge-bruikte TRACTOREN enLinde heftrucks, van 1,5, 2,2,5 en 3 ton. G. Cornelissen,
Mill, 08859-51072.
Grote LANDBOUW-WERKTUIGENSHOW.
Open huis, Susteren, vandonderdag 3 november tot
zaterdag 5 november van10.00 tot 22.00 uur en zon-dag 6 november van 10.00tot 20.00 uur, op ons bedrijfaan deHandelsweg 9 (indu-
strieterrein) te Susteren.Beleefd uitnodigend:
mech. Lud. Collé, Susteren.
Golfclub Hoenshuis te Voe-
rendaal vr. part-time
GREENKEEPERS/HOVE-NIERS. Erv. in agrarische-
/hovenierssector is vereist.Tel. 045-753300.
Mestdistributie KURST-
JENS, Kalkslib DSM,
schuimaarde champignon-
mest, P. Pustjens, tel.
04759-3565, tel. auto 06-
-52107893.

■ iWees de winter een slag voor en koop of huur «1
Master heteluchtkanon

daarvoor. Ook
infraroodstralers, bouwdrogerSj

en gebruikte kanonnen in voorraad.
G. Cornelissen, Mill.

08859-51072. J
H.H. Landbouwers

Bezoek de demonstratiedagen van de proefveldresJ|
ten van ons aardappelproefveld op 14 en 15 nov^'

1988 van 9.30 tot 17.30 uur.
U bent allen welkom op ons adres Sleperweg '.
Maastricht (Beatrixhaven). Tevens zijn vele inforr^stands aanwezig van vooraanstaande pootgoedprl)
centen. Beleefd uitnodigend: Kooy Limburg b.v., Sty

weg 28, Maastricht (Beatrixhaven). Tel. 043-63354
VEESCHEERMACHI-NES, Econoom en Haup-
ner ontwormers o.a. Ivo-
mec, ook voor schapen,mcl. bezorgen. Vitafarm
Haelen, tel. 04759-3565.
Te h. gevr. EENJARIGE
landbouwgrond, hoe huur
geen bezw. Br. o. no. 602
Limb. Dagbl., Baandert 16,
6136 ER Sittard.
Te k. VIOOL merk Hopf.
Pr. n.o.t.k. Tel. 043-620754.
Te k. HEFTRUCK 2/2 ton(diesel) met aansluitinghydr. schepbak. Te bevr.
04490-12039.
Frank HEETWATERREI-
NIGERS. Frissen/Tuin en
Park b.v., 04406-40253.
Te huur gevraagd, op jaar-
basis, LANDBOUW-GROND tegen zeer hoge
huur. Br.ond.nr. fiK 560
Limburgs Dagblad, 6401
DP Heerlen.
Te k. gevr. TREKKER, op-knapper geen bezwaar. Tel.
04405-2936.
T.k. hydraulischeKIPKAR
4 ton ’950,-. Tel. 04406-
-40437.

Deutz TRAKTOR
1951,15 PK. Tevens 4-JJge paardenkoets te ,_iPr.n.o.t.k. Tel. 045-^',
na 18.00 uur. X
Te k. bruine jonge 'NEN. Vaesrade 43 *,
Tel. 045-241284. /}
Te k. WEILAND mooW
gen a.d. Hekerweg *i
men, groot 1,2 na. ,04405-3507" X
Te k. VOEDERWOJjj
LEN. Gebr. SchaepK|
Klimmenderstraat
Klimmen. 04405-1359^
Reparatie oude + aPj
UURWERKEN, m. f
tic. Stadhouderstr-
Brunssum, tel. 25645g>
Te k. KERSTBOMEN
te maten, ideaalvoor Pj
huis, verenigingslok^
winkelcentrum. Tel-
-642971. _,
NAGELBIJTERS opt
Kunstharsnagels vo"
uw nagelproblemen-
voor spr. 045-726618.^/



Cijfers

Met een rolcontainer eronder heeft
denieuweverdichter een maximale

Uit de metingen van de gewichten
van de volle rolcontainers blijkt dat
een zeer hoge graadvan verdichting
van 1:8 tot 1:10 werd bereikt. Een af-

Nadere informatie verstrekt Tech-
nische Handelsonderneming Grit
B.V. in Oss, ©04120-30720.

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruik van: van: 10 oktober 1988

800 m313 m335 m 3
1000 m317 m344 m 3
1200 m320 m353 m 3
1400 m323 m361 m 3
1600 m327 m370 m 3
1800 m330 m379 m 3
2000 m333 m388 m 3
2200 m337 m396 m 3
2400 m3 40 m3105 m 3
2600 m343 m3114 m 3
2800 m347 m3123 m 3
3000 m350 m3131 m 3
3300 m355 m3145 m 3
3600 m360 m3158 m 3
3900 m365 m3171 m 3
4200 m370 m3184 m 3
4500 m375 m3197 m 3
5000 m384 m3220 m 3
5500 m392 m3242 m 3
6000 m3 100 m3263 m 3
6500 m3109 m3286 m 3
7000 m3117 m3308 m 3
7500 m3 125 m3329 m 3
8000 m3 134 m3351 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

vuii,l^0??" in de plaats is een mini-
2iin lchter ontwikkeld, die door
lajk,c9mPactheid, gebruiksvriende-
WtemT en zuiniS energieverbruik
die ate geschik is voor bedrijven,
lyn Sr°te hoeveelheden verpak-
ltiaaVn?at?riaal als afval hebben,

slechts weinig opslacapaciteit.

°efop steiiingen van 250 stuks.,
Heii lngezet bij filialen van AlbertbedirV üben aangetoond dat dearbeii vglëne' de veiligheid en de
Hik y7Somstandigheden aanmerke-
dienl°Fden verbeterd en er boven-
W.rrHu net opruimen van afval tijdurc|t bespaard.

Oplossing
En doelmatige oplossing is nu ge-
vonden door de vorm van de be-
staande machine aan te passen en
direct te laten verdichten in rolcon-
tainers met genormde opnamesys-
temen en afsluitbare deksels. Hier-
mee wordt voorkomen dat contai-
ners worden volgstort met het zgn.
zwerfvuil, dat niet zelden een
brandbare bron van vreugde voor
de jeugdvormt.

kartonage verdicht tot een volume
van 1 m3met een gewicht van ca.
220 kg. Een afdoende en betaalbare
oplossing voor dit probleem.

vulklep, blijft de machine continu
voor vullen beschikbaar. De
vulklep is zo diep dat het onmoge-
lrjk is met de handen in de werken-
de machine te kunnen grijpen. De
machine is uitgerust met een duide-
lijk zichtbare volmelding zodat de
vollerolcontainer zeer snel door een
lege kan worden vervangen. Afhan-
kelijk van het soort afval kan wor-
den gekozen voor een naar boven
open of gesloten uitvoering.

Zwerfvuil en gebruik van de afval-container door derden wordt daar-
door onmogelijk gemaakt.

valcontainer van 20 m3die zes tot
acht maal per maand moet worden
geleegd, kan nu vervangen worden
door een machine met 2 a 3 rolcon-
tainers van 1 m3. Daarbij zijn de af-
metingenvan de containers zodanig
dat ze praktisch door elke huisvuil-
wagen geleegd kunnen worden.

hoogte van 260 cm en daarmee past
hij zonder specialevoorzieningen in
elk magazijn. De machine blijft te
allen tijde mobielzodat ze bij herin-
richting of verandering van het as-
sortiment ergens anders opgesteld
kan worden.

Ve
ge dozen hoeven niet langer meer met de hand te worden

Va Scneurd om ze in containers te kunnen storten. Restanten
banHgr°entes' Plastic verpakkingsmateriaal, touw en plastic
sto tn e'd' noeven niet eei-st in plastic zakken te worden ge-Pt en daarna weer in grote containers buiten het bedrijf.

dem1ldlng tot de ontwikkeling van
afv ai + "VUuverdichter voor de rest
bruik is het succesvolle ge-
v°or H Van een dergeuJk apparaat
stoffe verwerking van emballage-n- Hierin worden papier en

De hele machine beslaat slechts 2,2m2vloeroppervlak. Een serie extra
messen op devuilrol zorgt voor een
hoge graad van verdichting. Door
de gemakkelijk toegankelijke

hypotheekrente 1 november 1988
e^L SCIlommelingen van de tarieven op geld- en kapitaalmarkt geven
e

onduidelijk beeld. Mede onder buitenlandse invloeden neemt men
U)U yfyuchtende houding aan. Deze week werden danook geenrente-

JZïgingen van betekenis genoteerd., rentepercentages

Naam k vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-
gedur. inpet. garantie garantie

opgave werke- opgave werke-
_____^ bank lijk bank lijk

BN- var." 1,5 6,3 6,64 6,5 6,85
ljaar» 1,5 6,5 6,85 6,7 7,07
3 jaar» 1,5 6,9 7,28 7,1 7,50
5 jaarl» 1,5 7,2 7,61 7,4 7,82
7 jaar" 1,5 7,4 7,82 7,6 8,04

10 jaar" 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15
15 jaar" 1,5 7,9 8,36 8,1 8,58

P 2 jaar" 1 6,2 6,48 6,4 6,69
5 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55

10 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66
15 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87

var." 1,5 6,3 6,64 6,5 6,85
2 jaar" 1,5 6,7 7,07 6,9 7,28
5 jaar" 1,5 7,2 7,61 7,4 7,882
7 jaar" 1,5 7,4 7,82 7,6 8,04

ouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 6,7 7,17 6,7 7,17
10 jaar" 1,5 7,0 7,49 7,0 7,49
15 jaar" 1,5 7,2 7,71 7,2 7,71
30 jaar" 1,5 7,6 8,14 7,6 8,14

Ce«>trale Volksbank 2 jaar" 1 6,3 6,59 6,5 6,80
5 jaar" 1 6,9 7,23 7,1 7,44
7 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66

10 jaar" 1 7,5 7,87 7,7 8,09
ideaalrente 1 6,8 7,12 7,0 7,34

Wektbank/NCB-bank ljaar» 1 6,4 6,69 6,6 6,91
3 jaar" 1 6,9 7,23 7,1 7,44
5 jaar" 1 7,2 7,55 7,4 7,77

rens Wis.kanUCDK ljaar" 1 6,5 6,80 6,7 7,01
5 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66
ljaar" 1 6,7 6,91 6,9 7,12
5 jaar" 1 7,3 7,54 7,5 7,75

cd- Midd.Bank ljaar" 1,5 6,5 6,85 6,7 7,07
3 jaar» 1,5 6,9 7,28 7,1 7,50
5 jaar" 1,5 7,2 7,61 7,4 7,82
7 jaar" 1,5 7,4 7,82 7,6 8,04

"acratiusbank var_s jr." 1 7,0 7,34 7,2 7,55
ideaalrente 1 7,0 7,34 7,2 7,55

7 jaar» 1 7,2 7,55 7,4 7,77
10 jaar" 1 7,5 7,87 7,7 8,09

ostbank 2 jaar" 1 6,5 6,80 6,7 7,01
5 jaar» 1 7,1 7,44 7,3 7,66
7 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87

abo (adviesrente, var." 1 6,5 6,80 6,7 7,01
2/3 jaar" 1 6,9 7,23 7,1 7,44
4/5 jaar" 1 7,2 7,55 7,4 7,77
stabiel" 1 7,5 7,87 7,7 8,09
var." 1 xxxx xxxxx 6,9 7,12
2/3 jaars' 1 xxxx xxxxx 7,3 7,54
4/5 jaarll 1 xxxx xxxxx 7,6 7,85
stabiel" 1 xxxx xxxxx 7,9 8,17

abo Hypotheekbank 3 jaar" 1 6,9 7.23 7,1 7,44
5 jaar" 1 7,2 7,55 7,4 7,77
3 jaar3l 1 xxxx xxxxx 7,3 7,54
5 jaarll 1 xxxx xxxxx 7,6 7,85

"aarbankLimburg ljaar" 1 6,2 6,48 6,4 6,69
3 jaar" 1 6,7 7,01 6,9 7,23
5 jaar" 1 6.9 7,23 7,1 7,44
7 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66

sta«tJand"utrecnt «tand. ljaar2' 1,5 6,4 6,90 6,6 7,12staü2 aard 5 jaar» 1,5 7,1 7,66 7,3 7,88suU2aard 7 jaar» 1,5 7,2 7,77 7,4 7,99
«tanfl arÜ 10 jaar" W 7-4 799 76 8-21i»waar 15 Jaar" 1.5 op aanvraag op aanvraag
2e E, m, ljaar2l 1,5 xxxx xxxxx 6,6 7,12*w. 1988budget var.4» 1,5 - 7,0 7,34 7,0 7,34

ÊRBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN
QH (Kapitaalhyp.) 5 jaar 2» 1 7,2 7,58 7,3 7,69

10 jaar 2» 1 7,6 8,02 7,7 8,12

aftcratiusb.<Spaarhyp) 5 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66

(SPpaaa r̂
b
h
ankLimburg 5 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66

2Wn_* _. 7-° 734 '4 7-44
(Zah cA1S- 5 jaar" 1 7,2 7,55 7,4 7,77

7 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87
10 jaar" 1 7,8 8,20 7,8 8,20
15 jaar» 1

LEVENHYPOTHEEK
L-Maatschappijen 5/10 jaar" - 6,9 7,12 6,9 7,12

15/20 jaar" - 7,3 7,55 7,3 7,55

(sPpaa?hnk UmburS 5 jaar» 1 7,1 7,44 7,3 7,66

(U*_. 1JUld"Utrecht 7 jaar» 1 7,4 7,77 7,6 7,98"Belasten) 14 jaar» 1 7,7 8,09 7,9 8,31

2' Ma*0 dbetaling achteraf 3» Hal fjaarbetaling achteraf«andbetaling vooraf *' Kwartaalbetaling achteraf
°Pyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

Voor het verven van grote opper-
vlakken zoals wanden en plafonds
wordt in de meeste gevallen een
verfroller gebruikt. Om de rol van
verf te voorzien kan het bekende
verfbakje worden gebruikt. Er zijn
ook systemen waarbij een voor-
raad verf in een aan de rol gekop-
peld bakje zit.

Isolerende jas voor uw vloer...

TIP: noteer elke zondagavond of maandagmorgen vroeg de stand van uw gasmeter op de meterkaart en
vergelijk die stand met de tabel die elke week in dezekrant staat. Een beetje opletten loont: minder energie,
kost minder geld...

Vloerenkunnen heel wat kou doorlaten. Dat veroorzaakt niet alleenkoude voeten, maar ook een hoge gas-
rekening. Vloerisolatie kan die ontwikkeling voorkomen. Als u uw vloeraan de onderkant isoleert, bespaart u
bijna tweeguldenper vierkante meter aan stokkosten. De onderkant van de vloerkunt u isoleren met spijker-
flensdekens, isolatieplaten of aluminium isolatiekussens.
Voor ditkarwei moet u echter wel eenpaar uur 'onderduiken' in dekruipruimte onder de vloer. Trek daarbij
dan wel tegen stofbeschermende kleding aan en zorg voor een goede looplamp. De bovenkant van de vloer
isoleert u met dikke, warme vloerbedekking. Andere manieren zijn een laag vilt of een speciale isolerende
pkaten onder uw vloerbedekking.

worden. Dit betekent dat je lekker
lang kunt doorwerken, zonder tel-,
kens dat 'dopen' in een bakje.

Voordeel
Die lange steel heeft overigens nog
een praktisch voordeel: zonder trap-
je kan een kamerwand tot aan de
bovenkant bereiktworden, en uiter-
aard ook het plafond. Met de jet-rol-
ler kunnen dispersieverven ver-
werkt worden, geen synthetische
lak. Er zijn twee soorten rollen bij
verkrijgbaar; een kortharige en een
langharige. De eerste is bestemd
voor oppervlakken die glad zijn of
weinig structuur hebben, de tweede
voor pleisterwerk enzovoort.
Als de klus geklaard is gaat het
schoonmaken van roller en steel op
dezelfde manier als bij het opzuigen
en verwerken van de verf, maar dan
met water.
De prijs van dit nieuwe verfgereed-
schap ligt iets onder de honderd
gulden, een investering diezijn geld
wel opbrengt als jeeen flink aantal
wanden en/of plafonds weer eens
een nieuwaanzien wilt geven. Infor-
matie: Sanders in Herveld, ©08880-
-1560.

Met de inhoud van de steel, ca een
liter, kan een oppervlakvan 6 tot 10
vierkante meter geverfd worden, af-
hankelijk van de aard van de wand.
Voor een wand van gemiddelde af-
meting hoeft de steel dus slechts en-
kele malen opnieuw volgezogen te

Er is nu weer iets heel nieuws: de
Jet-Roller, voorzien van een 80 cm
lange holle steel die als verfreser-
voir dient. De steel bestaat uit twee
delen; het onderste kan in het bo-
venste deel geduwd worden en
weer teruggetrokken. Dat werkt
dus als een vacuumpomp, zodat de
verf uit een blik of emmer opgezo-
gen wordt. Daartoe is de Jet-Roller
voorzien van een afneembaar op-
zuigventiel. Door het onderste deel
van de steel (de 'pompstok')
zachtjes in te duwen, wordt de verf
via een gebogen holle buis naar de
rol gevoerd.

Geen advies Raad
Volkshuisvesting
vrijere huurmarkt

Verfroller met
steelreservoir

Schilderen zonder trapje mogelijk

De Raad voor de Volkshuis-
vesting heeft onlangs geen ad-
vies kunnen uitbrengen aan
staatssecretaris Heerma over
het plan om de huurprijzen
van woningen boven de 850
gulden per maand los te laten.
Van de 46 leden van dit be-
langrijkste adviesorgaan van
de regering voor volkshuis-
vesting was bij lange na nog
niet de helft aanwezig, waar-
door de vergadering in Den
Haag geen geldigheid had.

Heerma had de raad in juli ge-
vraagd advies uit te brengen
over zijn voornemen om vanaf
1 juli volgend jaar de vaststel-
ling van de huurprijzen van
deze categorie woningen aan
de eigenaren over te laten.

Nu bepaalt het aantal punten
volgens het woningwaarde-
ringsstelsel de huurprijs.
Heerma wil hiervan af omdat
er geen gebrek is aan dure
huurwoningen. Hij vindt dat
de huur moet worden afgeleid
van de verkoopwaarde van die
woningen.Elektrische boiler

met afstandsbediening

" Electrische boiler met afstandsbediening, onder in defoto het
bedieningspaneel.

Het secretariaat van de raad
gaat de leden nu vragen hun
standpunt schriftelijk weer te
geven, opdat daaruit alsnog
een gezamenlijk advies kan
worden gedistilleerd.

en jaaroverzichten in te vullen.
In het informatieve gedeelte zijn
nuttige adressen opgenomen en
hoofdstukjes over plastic geld,
.huursubsidie, zakgeld, schenkin-
gen en successierechten.

De Budgetagenda telt 192 bladzij-
den en kost ’9,90 (inclusief ver-
zendkosten) en is te bestellen door
overmaking van dit bedrag op giro
368700 van het NIBUD, Den Haag,
onder vermelding van 'agenda.

Vierde editie
Budgetagenda

De nieuwe Budgetagenda van het
Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting (NIBUD) is uit.
Net als in de voorgaande jaren, is
deze agenda in de eerste plaats een
gewone agenda voor het noteren
van afspraken, adressen e.d. In zak-
formaat uitgevoerd met een geplas-
tificeerde omslag in de kleur geel.

De agenda biedt daarnaast veel
ruimte om inkomsten en uitgaven
overzichtelijk te noteren. Voorna-
melijk de dagelijkse uitgaven die

Bij de sanitair-vakhandel is verdere informatie over deze revolutionaire
boiler te krijgen.

De minimale watertemperatuur blijft altijd op 10 graden. Zodra de water-
inhoud kouder wordt, gaat de boiler (elektronisch gestuurd) automatisch
bijwarmen tot de 10 graden weer zijn bereikt. Daardoor wordt bevriezing
van de inhoud voorkomen.

Met een tweede knop op het paneel kan men de dagstroom extra bijwar-
men. Voor douchen 45°C., 65°C. en 85°C. als de maximaal bereikbare hoe-
veelheid warm water wordt vereist. Op een paneeltjegeven verlichte indi-
cators aan met welk programma deboiler bezig is.
Het bedieningspaneel is op de boiler gemonteerd, maar kan ook uit de
sluitkap worden geschoven en op iedere gewenste plaats in de woning
worden gemonteerd.

Daalderop komt met de Sensor Boiler op de markt, waarbij men met be-
hulp van een elektronischeafstandsbediening kan zien hoeveelwarm wa-
ter hij nog bevat.
Ook kan men op het bedieningspaneel aangeven tot welke temperatuur
de boiler 's nachts moet worden opgewarmd. Dat kan 65, 75 en 85°C. zijn.
Lager dan 65°Cis niet mogelijk in verband met de eisen voor de legionella
bacterie.

met contant geld, cheques of 'plas-
tic' geld worden betaald. Het is geen
kasboekje, maar wel een hulpmid-
del om financieel overzicht te hou-
den.
Naast concrete financiële tips en
een verhaal over begroten bevat het
notitieboekje schema's om maand-

Overzicht hypotheekrente

" Niet meer indopen, maar de verf in de steel van deroller.
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ACTIE ZUINIG STOKEN
Tabel voor de week van
maandag 24 oktober
t/m zondag 30 oktober 1988

\_ limburgs dagblad |

Doelmatige oplossing voor
verdichting afvalstoffen

woonblad

Verbetering hygiëne, veiligheid en werkklimaat



Zaterdag 5 november 1988 "38Limburgs OTODGD^KI^AII _%_?___%%_?« mdKELddR
I Urban Villa in Randwyck I

12prachtige appartementen in Maastricht,
met een grandioos uitzicht,

dicht langs de Maas en met eigen garages.

S§_E^_s_?'_sw_J^fiSË^?l^ ■; 9______ë * "**""* ___._*

\\\\m *w & . ■«"««- I
Koopprijzen vanaf ’ 236.250,- v.o.n.

Op een voortreffelijke ligging, direct bij de Maas en met
een grandioos uitzicht op de St. Pietersberg, dicht bij het Urban Villa
centrum van Maastricht, wordt deze Urban Villa
gebouwd. 10 ruime appartementen en 2 nog grotere De naam 'urban viUa- vin(n zijn oor-
penthouses, met 2 of 3 slaapkamers en ruim balkon of sprong in deRomeinse oudheid. De 'villa
dakterras aan de zonzijde. urbana' was het herenhuis als deel van

het buitenverblijf. Later ontwikkelde de..__..,„ . __________ urban villa zich meer als het buitengoedHet stijlvolle appartementengebouw met een optimale Vfl
_

de welvarende Romein. Meestal
privacy, ontworpen met een exclusieve, markante vorm- gesitueerdaan derand van destad, om er
geving, biedt verder onder meer: de drukte van het dagelijkse leven te

ontvluchten.

" ruime hal/entree " royale woonkamer " keuken " Met de Urban ViUa in Randwyck heeftbijkeuken" badkamer " uitstekende isolatie " toepassing Maastricht een uniek en representatief
van duurzame, onderhoudsvrije materialen " lift en appartementengebouw met luxueuze
gestoffeerde hallen " inpandige garages en een parkeer- W00"-en leefomstandigheden.
plaats voor bezoekers. I
Voor informatie over of een uitgebreide fEËÏdocumentatievan deze bijzonder fraaie B^BJ
appartementen op cci) voortreffelijke \_*^ |^R^% Rl "F_R^%
ligging met een uitstekende bereikbaar- _____L___________J l_/ll»Ji llV^-W -Lll\J
heid, kunt u contact opnemen met: makelaardij onroerend goed - sittardmaastricht heerlen

6221 ED maastricht■ wycker brugstraat 62■ tel 043-218941

/£X PAUL I25/ SIMONS I
MAKELAARDU QG
ASSURANTIËN TAXATIES
HTPQTOEKENFINANCEN I

I EURDFAWEGZUID 214 ÜBACH OVERWORMS I
Zaterdag geopend van 10.00 tot 14.00 uur

I ___.*^ _._üJÜI:' «MMSchaesberg
\W *\■***i*__**^!"&Bm__l \mßust. gel. halfvr. I

BR HHPf S3-slk.woning met ruime IMEJ UHK_J ■ WS__W ga' ■ ber9■'>uin e,c Pand I«Af nis degel, afgew . voorzien Ir mm__nmf va,n alle com'ort en luxe IKw|BB en IS m perfekte staat van I■onderhoud. Dit objekt I
" Wir" 11 "«■■moet u beslist van bin- II - -^^■nen zien. Pr. ’ 138.000,- I

k.k.

3tfËËÊt*ÊsL___ Halfvr. woonh. met sout. (o.a. I

leuke woonk., keuk. met aan- I
bouwinstall., 4 sik. en badk. I

I Schaesberg
I ■* Modern hoekp. met gar., ruime I

L-woonk., op. keuk., 3 sik., luxe I

f-
badk. en ruime zold. annex 4e I

{"""? ■ sik. Objekt ligt rustig en is goed Ij , ■ onderh. Pr. ’ 126.000,- k.k.

_^

Kerkrade

■^ggtóPS".] I pracht.' badk., gr.'zold! I
__m____^_m__^n______W________^^m met hobbyruimte. Pand is I■ geh. onderkeld. en is prima onderh. Pr. ’ 230.000,- k.k.. _jC>*ifr__-i Kerkrade

Grootouder hoekp. metgar., I| ,j§ ■nDk berg 'gr zolü
■" grotendeels I

_________■ W/tl onderkeld.. 4 ruime sik. etc. In, lint- Pand ontbeert modern com- I
mM BW|-l fort. Vr.pr. ’ 89.000,- k.k

Hoensbroek
I Mod. halvr. woonh. met Il^^^^^kt^k I gar., c.v. en tuin. Ind. 0.a.: I
I hal, ruime eetkeuk. met II compl. install., woonk., II wasruimte, 3 sik., badk. en I■LI I berg. Pr. ’ 137.500.- k.k.

I Übach o Worms-Rimburg
I Hoekpand met cv, berg, ruime tuin, keld. en zold. Ind. 0.a.: I■ woonk., eetkeuk. met eik. install., 2 ruime sik. en badk. Pr.: I■ ’ 85.000,- k.k.

f O 045-318182 f
mt^________________m______m^____m_W__mm______________________ m

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +btw. Tel. 04492-2601.
Diverse AANBIEDINGEN
op onze caravans, Gruau,
Predom, vouwwagens,
Scout, Europa-Camper
Trigano. Tevens onderhoud+ reparatie. Lid Bovag.
Camping Cars Ridderbeks,
Prinsenbaan 135, Konings-
bosch. Tel. 04743-2213.
Overdekte CARAVAN-
STALLING v.a. ’ 250,- perjaar. Bartels Caravaning,
Hommerterweg 256, Ara-stenrade. Tel. 04492-1870.

BUITENSTALLING op
verhard terrein, ’ 150,- per
jaar. Bartels Caravaning,
04492-1870.

CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpenkreuzer,
nieuwe kleurcombinaties
zowel in grijs als bruin en
met forse naseizoenskor-
ting. Carvans: Bürstner,
Hobby, Knaus. voortenten:Brand, Gerjak, Isabella,
Trio. Caravan-Iport Feijts.
Hoofdstrat 84, Amstenrade.
04492-1860.

Caravelair en Sprite model
1989 is er! Nu ook in grijs
interieur. BARTELS Cara-
vaning. Hommerterweg
256, Amstenrade, 04492-
-1870.

e Betaalt u meer dan 8% rente?

" Ontvangt ubinnenkort een verlengings-
voorstel?

e Loopt uwvaste rentetermijn
binnen 2 jaaraf?

Oversluiten is gunstiger dan ooit

Waar u ookkoopt, bij Stienstra
vindt u de voordeligste
hypotheek.

15 jaarvast 7,1%

Levensverzeker ingsbasts ________f\_\mr
15 jaarvast 6.7% __#_€«__3*^
20 jaarvast 6,9% __É_£___r^
30 jaarvast 7m%

DESPAARHYPOTHEEK
vod deSpaarbankmetde "S"

vanal 5 jaarvast 7,0%
e Mogelijk is ook een rente van

7-10-12-15-20 en 30 jaarvast.

" Ook zonder gemeentegarantie mogelijk.

Ik ontvang gaarne vrijblijvende informatie over:

N_,z:::zzzzzzzz:::::.BoN
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoon: „
Ik ben wel/niet in het bezit van een eigen woning.
In ongefrankeerde enveloppe zenden aan: Stienstra Heerlen
Assurantiën BV. Antw. nr. 40. 6400 VB Heerlen.

WINTERSPORT: KIP-ca-
ravans. Huur nu een KIP-, tourcaravan, ±750 kg. Spe-
ciaal voor de wintersport,
4-5 pers., toiletruimte, pri-
musverwarming. Prijzen
vanaf ’ 450,- per week. Re-
serveer tijdig. Inlichtin-
genb by dhr. J. Beckers Ca-
ravans BV, Handelsstraat
24, Sittard. 04490-20608.
WINTERTENTENSHOW.
In onze showroom staan 6
typen wintertenten opge-
steld. Ideaal voor de herfst-
vakantie en wintersport.
Isabelle, KIP, DWT, Sunti-
me. Snelle levering, vele ty-
pen uit vooraad leverbaar.
Beckers Caravans BV,
Handelsstraat 24, Sittard.
Te k. CARAVAN 6-pers.
met inboedel en berging.
Standplaats België ’ 1250,-.
Tel 045-218058.

Te k. Dethleffs NOMID
few. 673 kg, toiletruimte,

achel, ijskast enz. bwj. '81
als nieuw mcl. binnenstall.
045-317879.
Te huur SINTERKLAAS
met 3 zwarte Pieten. Tel.
045-225830.
HYPNOSE kan u ook hel-
pen bij het oplossenvan uw
probleem. Bel voor ml. of
afspr. Praktijk voor Toege-
paste Hypnose, Maastricht,
tel. 043---5068.

Vers gebakken
Pannekoeken

Specialiteiten
Rest. Oase, Berkelplein 4, Valkenburg.

I——————————'T
HEERLEN

_
" Mod. bungalow in Weiten
met gar. op zeer goede stand. ÊfËt_\_____. "Ém.-
Ind.: prov.keld.. cv.-keld.. ■ Hkr- ___L
badk. m. douche, 2 keld., gr. ■ _h_____fh*__W
woonkam. m. open haard, I I J
mod. luxe keuk., tuinberg., I E_Üfl «d
badkam. m. ligbad en 2e toilet, ■3 slaapkam., dakisol , dubb. I
begl., zeer goed afgewerkt. ___________________________
Prijs: n.o.t.k. ■_*________________

" Woonhuis op zeer goede 31 Kjj___l
stand Ind.: keld., entree, gang, mm
toil., bergkast, mod. keuk., 9r^^HHMHwoonk. ca. 50 m2met parket, 3HB|EfK£«fl
slaapk., badk. m. ligb.. toil.. H Kin"
vaste trap, zolderkam., zold.H
nieuwe c.v.-ketel, nieuwe gas-fIÉSjL
en waterleiding. IH
Prijs op aanvraag. mÊE_______wß__aÊ_______WÊ____________
HOENSBROEK

" Halfvrijst. woonh. met garage en tuin. Ind.: entree, toilet,
L-vormige woonk. met open keuken, 3 slaapkam., badkam.,

■ hobbyruimte, TV-ruimte, cv.-ruimte geïsoleerd.
Prijs: elk aannemelijk bod.

TAXATIES
Onroerend goed t.b.v. aan- en verkoop;
financiering; hypotheek; assurantiën;

successie; rechtbank enz.
Indien nodig op korte termijn.

HEERLEN

" Halfvrijstaande villa op zr. goe- _
de stand nabij centrum. Indeling:
2 kelders, wijnkelder, entree, ,o'"'S^E''^^TÉfeik.
let, moderne keuken, tuinkamer. lÉH|HMHH^ "~^-grote living, 4 slaapkamers, luxe 2"^"M_____P*fl__i..
badkamer, aparte douche, toilet,■ B_??
zolder, mansardekamer, groot ■"-i
zwembad met kleedruimte en 2l !H^BSEIcabines, toilet, zeer goed onder- B !lßß___-jl
houden en veel luxe. Ook zeerß
gesch. als kantoor of praktijk. I
Prijs op aanvraag.

Gevraagd
Voor een relatie, villa in Heerlen-Zd.,

met ruime tuin, Caumerbeeklaan, 'Molenberglaan, Akerstraat of omg.

LANDGRAAF

" Landel. gel. zr. ruime won. m.«. _^^___^»
ca. 5000 m2tuin en weiland, zeer ff ËÊÊfSÊfSmmgesch. voor fret houden van die- '-.
ren. Ind.: entree, hal, toil., gr.R
woonkeuk., bijkeuk., douche, H^*lL-vorm. woonk. m. open haard, I H | ■■
div. ruimten voor gar., dieren,B
hooiopslag, werkplaats of atelier, H jË______\\___WÊt
badk., 5 slaapk., douche, t0i1.,1
geh. gerenov.
Prijs op aanvraag.

LANDGRAAF ,ÉjÊt

" Vrijst. landhuis met gar. en tuin t___B_é____H____.
m. schitt. uitzicht. Ind.: keld., en- J»,'?^Bo a
tree, toil., gr. mod. luxe keuken _é^^é____Z.__\ WUÈk
met app., woonk., serre, hobbyr..9M^Jn
badk. m. ligb., 2e toil., 3 slaapk. ■
zolderberg., veel vaste kasten H
Vraagprijs ’ 275.000,-k.k. ~

Wegens de enorme aanvraag
HUIZEN TER BEMIDDELING TOT

VERKOOP IN:
HEERLEN OF DIREKTE

OMGEVING GEVRAAGD
Prijsklasse: ’ 200.000,- tot ’ 400.000-

Vraag vrijblijvend inlichtingen.

LANDGRAAF |j| j
" Winkel/woonhuis met ondergr.
en ti^in. Ind.: 2 keld., winkel,
keuk., toil., 3 magazijnen, kan- "M 9MË
toor, badkam., 2 slaapkam., «■
woonkam., zold. en mansarde- j
kam. Het pand is voor meerdere I
doeleinden gesch.
Vraagprijs ’ 195.000-k.k.

j-—_1 Onroerend Goed Makelaardij ,—=—,
! m leeiiae^ ... m

Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen
Telefoon: 7237! —j

1 '

~ BRUNSSUM I [ BRUNSSUM jj

Merkelbeekerstraat 50 Ir. op de Kampstr. 44
Nabij centrum gelegen ruim Schitterend aan vijverpark gel. =
hoekappartement met lift, cv., appartement m. garage. Ind.:
parkeerplaats en balkon. Ind.: kelderberging, garage. 5e E
souterrain: berging. 3e verd.: verd.: royale hal, fraai toilet, =voorportaal, hal, L-vorm. bergkast, living m. ruim bet.
woonkamer, aansluitend open balkon en prachtig uitzicht, E
keuken met eiken inrichting keuken m. aanbouwinstall., 2
voorzien van apparatuur, 2 (of 3) ruime slaapk., luxe badk.
slaapkamers, -badkamer met m. ligb. en v.w. Zeer degelijk E
ligbad en apart toilet. Gehele afgewerkt. Bwj. 1978. Aanv. di- jj
woning voorzien van dubbele reet.
beglazing en rolluiken. Servi- Prijs ’ 189.000-k.k.
cekosten ’ 85- per maand.
Prijs/139.000,- k.k. I E

r HEERLEN A f BRUNSSUM """\ ]n _____________ _______________J ______'
Koekoekstraat 3

Mgr. Feronstraat 54 Schuttersveld
Appartement op 3e verdieping Geheel verbouwd woonhuis \in goede staat van onderhoud. met c.v. en garage. Ind. 0.a.: =Ind. berging in souterrain. 3e kelder. Beg. gr: entree, woonk.
verd: hal, toilet, douche, ruime (ca. 32 m 2) m. open haard,keu- ïkeuken met eiken keukenin- ken (ca. 15 m 2) m. fraaie eiken
stallatie, woonkamer, 2 slaap- install., douche, bijkeuken, ber-
kamers en balkon. Ven/var- ging. 1everd: 3 slpk. 2e verd.: :
ming: gashaard + gevelkachel. zolder. Kunststof ramen en ko-
Geen lift. Servicekosten zijnen, dubb. beglaz. en rollui-
’lls- per maand. Achterzij- ken. Deze woning moet u van :
de rolluiken binnen zien!
Prijs ’ 59.000,- k.k. Prijs ’ 115.000,-k.k. EV_». .«✓ V.» -_■✓ .

/" »v /' " v iNUTH SCHAESBERG \

Boschweg 12 Brikkebekker 103
Aan de rand van Nuth gelegen Geschakeld woonhuis met cv., j
patiobungalow met cv. en ga- inpandige garage en grote tuin.
rage. Ind. o.a. ruime hal, woon- Ind. o.a. beg. gr.: ruime hal, ■kamer (ca. 38 m 2), dichtekeu- L-vorm. woonkamer, halfopen :
ken (ca. 12 m"), 2 slaapka- keuken met keukeninr. 1e
mers, kleedkamer en badka- verd.: 4 slpk. enbadkamer met
mer met ligbad, douche, 2 vas- ligbad, v.w. en 2e toilet. 2e jj
tewastafels en toilet. Bouwjaar verd: zolder. Dak-en spouw- \
1973. Dak en c.v.-ketel 1984. muurisolatie aanwezig. Hard-
Prijs ’ 169.000,-k.k. houten buitenramen, deuren

en kozijnen. Bwj. 1978. Per-
c.opp. 442 m 2.1 l Pri(s ’ 159.000,-k-k. J E

' SCHAESBERG | f SCHAESBERG |
w« ...... _Z

Honigmannstraat 50
Fraai vrijstaand landhuis met_-_______-^-^^-^-^-^-^-^^^» cv, garage en tuin. Bwj. 1981

Aan de Slagboom 4 Ind. sout.: 4 royale kelderruim- \Fraai vrijstaand landhuis met tes (o.a. voor hobby, was, cv. \cv., garage en tuin. Bwj. 1974. en provisie). Beg. gr.: hal (ca.
Ind. beg. gr.: hal, L-vorm. 14 m 2), L-vorm. woonkamer =woonk. (ca. 65 m 2) met o.a. (ca. 57 m 2) met o.a. open =open haard, open keuken (ca. haard, aparte keuken (12 m 2)
16 m 2) met luxe eiken keuken- met luxe eiken keukeninrich- :mr. en ruime garage. 1e verd.: ting, bijkeuken en ruime gara- :overloop, 3 slpk. en ruime bad- ge. 1e verd.: royale overloop

kamer met douche, ligbad, bi- mettoilet en bergkast, 4 slaap- =det, v.w. en toilet. 2e verd.: via kamers en badkamer met dou-

_
vaste trap, 4e slaap-.hobbyka- che, ligbad en 2 v.w. 2e verd.:mer, cv.-ruimte en berging. vliering. Spouw- en dakisolatie, \Spouwmuurisolatie, dubb. dubbele beglazing, groten- !beglaz., hardhouten kozijnen, deels ingebouwde rolluiken,ramen en deuren. Perc.opp. hardhoutenramen en kozijnen. :492 m 2. Perc.opp. 585 m 2. :

’ 325.000- k.k. I IPriJs ’ 365.000,- k.k. I j

aquina]
Makelaardij 0.g., taxaties, hypotheken en verzekeringen =Deken Nicolayestraat 1, 6411 CL Heerlen
___Ll__7l CCCC ook s zaterdagsW*T^" # I 99Q0 van 10.00-13.00 uur

SINT en Piet by u thuis
’42,50. Tel. 12-21 u. 045-
-217223.
Te k. i.z.g.st. 5 a 6 pers. CA-
RAVAN, 6 jr. oud, m. war-
me en koude luchtventila-
tie + wintervoortent, pr.
’6000,-. Te bevr. tel. 04459-
-1269.
Tek. WOONBOOT Bergha-
ven-Born, tel. ml. vanaf
maandag 19 uur, 04780--■86979.
CAMPINGBUSJE Bed-
ford '77 diesel i.g.st., pr.
n.o.t.k. Tel. 04490-74101.
Te k. RUBBERBOOT met
20 pk motor, ’ 1300,-. Tel.
04405-2936.

ANTIEKHANDEL Si-
mons. Door eigen import
de betere meubelenvoor de
laagst mogelijke prijs. Vak-
kennis + service + garantie.
Dorpstraat 45a, Nuth. Don-■ derdag koopavond. Tel.
045-243437.
Te k. massief grenen
KLOOSTERKAST 8 deurs.
2.35 m. br., 2.20 hoog, 0.55
m. d. en massief grnen boe-
renvitrinekast 1.25 m. br. 2
m. h. Samen weg tegen
ieder aannemelijk bod. Na
18 uur, 045-216787.
Uit 17e eeuw. prachtige
eiken DEKENKIST,
120x62, ’2900,-. Te bevr.
tel. 045-320554, na 17.00uur.
Te koop mooie ant. 6-del.
vol. eik. SLAAPKAMER,
t.e.a.b. Anjelierstr. 34, Heer-
lerheide.

______ __■ J WWr^l - ___^^^^^^^^ o

j__T / ' -*. | o ~"^«-..
zorgt voor distinctie in keukenland?

V ■ W^^ËËMs gedistingeerdeklasse uw 'cup of tea' is, voelt u zich inTB(L_ I een Alno helemaal thuis.

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

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

Kruispunt Burg. Lemmensstr7Tunnelstryßingovenstr7Heidestr.
Openingstijden: di. t/m vr. 9.00-18.00 uur, za. 10.00-17.00 uur. -M*-a__--___________________________________________________-^^VB^^-_________--_----__-^-M-^-M

plllllllllllllllllllllllllll
RPÉHBHteu| Nabij Aambos en een-

-= Bffl P trum. Pri|S op aanvraag.
■ ____._____ ___j________fc- Ï»Zl._^. Wnrinh""; met cv. engTj garage. Ind.: sout.: hal 0_== ■ Hgljttj metvoorportaal ± 13m 2,BHH inpandige garage + di- Ö

9 verse kelders. 1e verd :
= I H woonkamer ± 45 m2met
= balkon 21 m 2keuken +

E tuin. 2e verd.: 3 slaapkamers + badkamer. Aanvaarding di- a|
_______= reet.

■■£MÈ
HEERLEN-NRD.

1 ’ 79.000- k.k.
Bjj App. op 1e etage, lu-

xueus afgewerkt. Ind.: 01 hal, woonkamer met
j-fHj '/2-open keuken met pla- g
■I vuizen. badkamer + 3gI slaapkamers. Aanvaar- g■ ding vrijwel direct.

—_..~^__m Aanvaarding in overleg. §
j^^____*. MERKELBEEK

== li ___* ’ 210.000,-k.k.
■j^. Vrijst. woonhuis met c.v. rf

_= Bk. en garage. Sout: kelder- p
= _^^4Êa IL ruimle Beg. gr.: hal met ■I toilet, woonkamer mei j■ plavuizenvloer en i
= I I '/2-open keuken, mcl.

& app., terras + tuin, gara-
S ge + hobbyruimte 9.00 x j
= 4.00. 1e verd.: 3 slaapkamers + badkamer met ligbad, dou- ;
= che, vaste wastafel en 2e toilet. 2e verd.: zolderruimte te be-

-5 reiken via vliezotrap.
VOERENDAAL

’ 158.000,-k.k.
== tÊÊ_t Halfvrijst. woonhuis met ■

_________l_n______i garage, bj. 1983. Ind:Hu hal, woonkamer met
__= I I '-2-open keuken ± 36 m 2i^_S|Rl | met plavuizenvloer, ter-

Ljgg! I ras + tuin (op het zul-= 1 ■ den), garage 7.00x2.90.
E _^--B^^^-l^-_^_^^__________ 1e verd.: 3 slaapkamers |

_____z + badkamer met douche, vaste wastafel en 2e toilet. 2e \= verd.: zolder te bereiken via vliezotrap. Aanvaarding direct.

P^f^üSit voerendaal

'^___9____S9______f II Halfvnlst woonhuis iMHÉfI B (zonder tuin) met c.v.fefc' ___É__i____________l_ll* B lnd■■ kelcler- t>e9 9r nal' i= JVjL | royale woonkamer met iLBl, E H open keuken (goed ;
= fcfl I geout.) ±55 m 2, bijkeu-= I W_\_È ken en badkamer ie

= -_H-_-_r~__________________B_l verd.: 3 slaapkamers, 2e
verd.: zolderruimte te bereiken via vastetrap. Aanvaarding

-_= vrijwel direct.

Ü= VOERENDAAL
S ’ 158.000- k.k.= Halfvrijst. woonhuis met ITaé _i= c.v. en grote garage. lll_________-__J
___= Ind.: hal, L-vormige |5 woonkamer met open |
____= haard en halt open keu- I EUI____= ken, terras + tuin, gara- 1= ge 14.00x3.40 met c.v. I

spouw. 1e verd.: 3 "■■_______________________! ____M
S slaapkamers, badkamer met douche, vaste wastafel en 2e= toilet. Aanvaarding eind 1988.

i= it^'f^^^^^ËHEERLEN-CENTRUM'

E= _W__L3H.1 | bereiken, woonkamer 48

SEE verd.: 3 slaapkamers + badkamer. 3e verd.: zolderruimte= met nog 2 kamers. Aanvaarding direct.

IBSSüöB
Woning ofbedrijfspand verkopen?

MakelaarErnens kan u
, van dienst zijn.

Geen verkoop - geen kosten.
Maak vrijblijvend een afspraak.

= " Makelaar o.g. " Taxaties
§^ " Bedrijfsobjecten " Hypotheken
=== " Woningen " Verzekeringen

I makelaardij W I
|£ONEN_>|

Hoolstraat 42, Voerendaal
Tel. 045-752142

MiiiiiuiiüiuiiiiimjiiiiiiiiuiiiiiiHiuiuiiüiiiiiiuüiiiiiiiiiiiiuiHiuniiii^-

PREMIE-C 'yOÈËÊÊiï,
" halfvrijstaande woningen * **?Qm&\

Deze stijlvollewoningen hebben een royale,
ruimtelijke vormgeving met mogelijkheden
voor een sfeervolle inrichting. De begane
grond heeft o.m. een ruime hal, eethoek,
woonkamer, open keuken. Op de verdieping
3 slaapkamers en een badkamer met ligbad, j
tweede toilet en vaste wastafel. De zolder is
te bereiken via een vaste trap.

Koopprijs/ 162.900,-v.o.n.
Rijksbijdrage ’ 6.500,- belastingvrij,
volgens premie-C-regeling.

B DRS. RUI JTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heertej
6411 AT heerlen ■ van grunsvenplein 12 ■ tel 045-7137*,



Zaterdag 5 november 1988"39Limburas
"Daraii_LAii

Onze Spaarhypotheekis
I in demeeste gevallen de oversluitkosten meer dan waard
1 , ,

Ja, ik ben geïnteresseerd in de Waar het Precies aan ''9* weten we niet. Maar oversluiten van de ene hypotheekvorm naar de andere, is
Spaarhypotheek. iets waar mensen bijna nooit uit zichzelf over beginnen. Vandaar dan ook dat wij dit nu doen. Want als er
n ooit een goede reden is geweest om over te sluiten naar een andere, /■-"'"" '^F*_Ö^_r;r_ \u btuurt u mij de folder tezamen met een gunstigere hypotheekvorm dan is die er nu wel: de Spaarhypotheek, i 1 _*__ï_____E_ï_É
n M^VOOr;cVeV ♦"" _, ♦

Deze unieke en door de Vereniging Eigen Huis 'als best geteste' ■■■ mm m*- '-"'"' ,"M m* .vanden afsoraak "" °P Voor "*" hypotheekvorm van dit moment scheelt val gauw zon f 1.000,- netto l/A MA C ijK* W
' per jaar.Voeg daarbij: IIf| 1 1fl I -;'^tM»l_H_Pv~-

Naam: *de huidige lage rentestand; WV^^^Ï ICsO* de uiterst stabiele maandlasten; IBH Y\ l(^-^~.Adres: *de gegarandeerdeeindwaarde; W j /i^^ \Postcode: * een maximaal fiskaal voordeel gedurende de hele looptijd; AW ft/ N \
WoonDlaats- en u heeft, ons inziens, alle reden om snel meer informatie aan te M VXftp vragen of een afspraak te maken. /■ / \J _ffifflSßkMS_Wffiß&^___W9^__\\\_______\_lTel. tijdens kantooruren: U kunt daarvoor gebruik maken van debon. Maar u mag natuurlijk 7
Stuur de bon in een envelop zonder ook rechtstreeks bellen met één van onze kantoren. I | ■____■
postzegel naar:
Spaarbank Limburg of Pancratiusbank _____________________________ _____ __________

_^__^_

_____ _____ _____ _____ ____ _____ ____ ____
Antwoordnr. 20 Antwoordnr. 96 ■ ■ ■- ■ " . "J2OOAA Maastricht 6400 vb Heerlen | spaarbank limburg 5 pancratiusbank 5

Vooraluwbankzaken SpaarbankLimburg-Pancratiusbank
kantoren SpaarbankLimburg. Hoofdkantoor Markt 17-18.Maastricht tel. 043-296666.Distriktskantoor. Spoorstraat 38, Venlo, tel. 077-541212.Bijkantoren: Maastricht (20).Amby, Beek, Berg en Terblijt Blerick (4), Borgharen,Bunde, Cadier en Keer, Eijsden,Gronsveld, Heer(3), Meerssen, Roermond,
Sittard (3). Tegelen, Vaals,Valkenburg, Velden, Venlo (4) en Venray.Kantoren Pancratiusbank. Hoofdkantoor: Geerstraat 22,Heerlen,tel. 045-716441.Overige kantoren te Heerlen (6),Hoensbroek, Geleen (2),Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).

't *- n
\ '"--__- ' n ■ -i — ■■______■__________________________-.! -^______m______________mm__m—- , „^^^^^^_

GELEEN
I aai

NOTAR,S Mr' JWM- WANDERS te GELEENHotefp^f^S. 10 november as. om 3 uur n.m. in
an. 1927 pi,,, ĉht> R«ksweg Centrum 91 te Geleen, ex

*« ö.W. in het openbaar verkopen:

*cht
HET APPARI"EMENTSRECHT_ n'ng oCn e^de op het uits^itend gebruik van de wo-I Ge'een _^L eurSte wooni"ë H. Hermanslaan 472 te

\ \ir^Abzr%^nA-ii kelder> kad-bekend Ge-

I te «net dm.Jïf1, ,woonkamer, keuken, toilet, badruim,' Betalina „ he> twee slaapkamers en balkon.
PSOm: uiterliJk 22-12-1988.

Sik. ng: na betaüng koopsom in eigen ge-

lf^lg: in overleS met notariskantoor.
feris A Pri^a e: ten kantore van vornoemde no-'----^ivi^inthagenstr. 31, tel. 04490-550..0. 74690

Notaris
Mr. P.M.J.A. Muijters

te Heerlen
il*00 _ninSÓac* 15 noven>ber 1988 des namiddags om ,
isasïS:rr*"-—'ï°a«

de FÏLe ' 2van het Bur9-WetD-en art-176 vani-aiinssementswet publiek bij opbod verkopen:

Bedrijfsterrein
met twee loodsen,

\ daaTu6.!6" plegen aan de Frombergerweg 4te Voeren-

'■■(oph\ bek- a,s gemeente Voerendaal, sectie I nrs. 54w*.) en 55 (ged.), totaal groot ± 43 are.
_

Ra "2|chtiging: in overleg met de notaris.

eigenerdi"9:9eheelvrii van huur- en/of gebruiksrechten in
som. en 9enot te aanvaarden na betaling der koop-

uiterlijk op 27 december 1988.

71 ?pr®jn,'cht'ngen: ten kantore van de notaris, Akerstraat--iljjeerlen (tel. 045-719777). _,
|KH 99E9 zeyfia

mjSm SE I dedecker

Hï#
e" complete VZfLLIIHU___l

Keuken 0m u een'dcc te 9even wat
Van Tn een comP'e,e keuken kost,'
" ' * Onwon hebben wij een voorbeeld
""clusief gratis voor u ui, 9erekend. mcl aiies
Plaatc._r_.__. droP en d'raan en gratissen' plaatsen.

N?€ iPl'Pl'nil VORK mass'e' eikeni<p^==i=ai^__J_____Jij | * lengte 270 cm
Ij «kookplaat
11 * 9ein,e9reert)e koelkastjpssils_=?ss'lEaz3fc^i !_______ * geïntegreerde afzuigkap

UJUOQ_lï^^^lad

|—-^^^^^^^^^^l^MM * lichtlijsten en kranslijsten
Geheel gebruiksklaar | ~ ~~ ~~~

L_2!_eigen vakmensen _ len9te 320 cm <a,b->~ ' 1 ’ 5890,-
"*>* naar de showroom, dan ~~~
9aan we met u bekijken wat *""elken,de keuken to»," ,Ken wa * natuur eiken
uw ruTm, de exact in * rust'ek eiken
aar»i. . Ipast en heler"aal . donker eikennslu"bll uw wensen. ll'.l'-'Vt-i'_'_"«

TOMZON KEUKENS SANITAIR
JJeer dan 50 keukenopstellingen _
Ti.Un.^Sir^a, 25' Centrum Hoensbroek.kjj''o4s-211889

SITTARD Ij

ruim karakteristiek
herenhuis

qroLC.V- 2 Sarage's env£ ,u,n- Goede staat.£> onderhoud en inde-
mersmet °"a- 6 slaaPka"
y'aagprijs:f 187.000,-k.k.

111111111111111111111111111111111111111111111l

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

11111111111111111111111111111111111111111111111 l

iliiliiiliiilliilllllllililililiiiiiilliillllllllliiiiiiiM

//=^/Xv/ Technisch Buro Nieuwstadt jï^feüCa
/Bespaar gas bij de bron!

M Ukunl direkt 20 _ 30% gaskosten besparen met een HRol .
V energiezuinige CVketel Wij leverenen monteren alle bekende merken _#
zoals Netil Turbo, Remeha, Rapido, Radson etc, met garantie. w
Gespreide betaling mogelijk. ' f __a^_B
Stuur de bon in voor meer informatie -____________/ g^W
Naam: \\%\\\\\\\\\W__________\\^^w
Straat: j
Plaats: Tel J
TBNAntwoordnummer 30601. 6100VL Nieuwstadt (geen postzegel nodig) *-o_/

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

HONDA STIHL FRANK MASTER I STIHL I HONDA
gras- motor- hogedruk hetelucht bos- 2-wielige

maaier zagen reinigers kanonnen maaier trekkers

KUBOTA I^HKg mechanisatiecentrüml AQR|As Bsfrisson ,zn

M TEL. 04406-40253*
STIHL VALKENBURG A/D GEUL gTIHL
hegge- TlF^I i_r^TT^_Ovsl door'
scharen K_kM_UMHyiJUKA_L_U_k_HaH_H slijpers

HONDA Regelmatig goede gebruikte HONDA
genera machines uit voorraad leverbaar en . .
toren uiteraard grote voorraad onderdelen. "luren"

jm MzE__a___m____mmwmm_m

HpQM
V*^——i^^—■■m_w_w___mj^^

Te huur aangeboden
loods m.i.v. 01-01-'B9
oppervlakte 1500 m2, hoogte 5 meter,
gelegen nabij aansluiting autoweg
Heerlen-Geleen en bij het industrieterrein
De Koumen.
Tel. te bevr. 045-238802.

79002

I

Precies wat u voor ogen stond, , I _____ »_,,„„ \|pr Maar ook alles vertellen\>ver de
zon origineel Limburgs vakwerk- XWËËÊËËÊÊÉÉËÊËÊÊÊÊiïËËÊËÊËËËKËk _m __ .. ,■ J|llf ■ flexibele opstelling van het

a^ë I " sihuis. Maar u wilde zekerheid inzake HL__m____Hl _»t^--—^,,::.■_■ -;,■ I ffj f» !^* Bouwfonds, wanneer het wenselijk is_____________________ ______________________
het financiële plaatje. En dus stapte ■■HH . . .■ WËËm m dat de hypotheek wordt aangepast.

u naar het Bouwfonds il „,m Want, net als u, denken ook zij
Limburgse Gemeenten. Liet u zich mm _WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊL______. I B _____________________■ _________*

mu^^mmm*****W__WamÊÊ__\W__\\\__M HHfl graag aan de toekomst!
uitvoerig adviseren door objektieve

vakmensen, die de plaatselijke situa-

tie van haver tot gort kennen. Die u COUPON:
fËÊÊÊÊÊiÊÊÊÊIÊÊÊÊ^____m BLmmbMMmmjj^^^^m^^^^^^^^ m Stuur mij, geheel vrijblijvend, uitgebreide

netjes voorrekenden welke hypo- **o,e* hyP°**« «■««
BR® Naam: ,

theek, bij uw inkomen, de meest Adres: __
I^———«—■*«**____,,. . J9Woonplaats: _

gunstige was. Die u wezen op de W^MmM^flS^m____Wm^Wmm f _wk\w

J&ÊÊSÈÊÉiÉfrtÊf&ÊIfIÊÉ&fö M--i_^_i--^ —- vj_ aj ,^
Stop de bon ineen ongel ran_.ee. dc envelop en uuurdie aan: Bouwfonds, Antwoordnummer 28.

komen zorgt. Die de fiscale aspekten
" _^^ — Voor nadere informatie kunt u

glashelder voor uop een rijtje zetten. I*m___ I TWT_rv__«l -_»- _—^_ _,-__. —I __, _____._..m/^J l^lU_L7i_r-^^^lL_^ T^_^__^^B^l~ I^l gebruik maken van de coupon
Net als de mensen van het 'CllV ▼ T V^l IV /jVFV/HL V_L __

j of ons even bellen.
Bouwfonds zelf zal uw makelaar of

rr-ook in financieel opzicht...
dienst zijn bij het kiezen van de —■-

Geleen, Jos Klijnenlaan 288,
juiste hypotheekvorm. En u bijvoor- Tel 04490.45678

beeld uitvoerig informeren over de GelUKKlg hebt Ucdi hyDOtheek \3XÏ hetBoilwfonds. Roermond, St Christoffelstraat 12,

. ___.__, Tel. 04750-16555voordelen van een hypotheek met
Venlo, Nijmeegseweg 28

een rente die 30 jaar vast blijft. ■—. . _ .*&jfc, r» _r ■ ■" 1 ' (bij Trefcenter) Tel.077-541945_ *$ Bouwfonds Limburgse Gemeenten



I^_^^^__
X^% Ir i-i i-i «r-i SUSTEREN, Reinoud v. Gelderstr. 18

"^^^r\ | L__ë Lr flfJ r J Perfect onderhouden halfvrijst. woonhuis

' 1 V^ IIV/Vp/ m. cv., garage, berging en tuin op't zui-
den. Tot oppervl. 350 m2. Ind.: r. hal,
doorzonkamer, moderne aanbouwkeu-

SUSTEREN, Gildelaan 32 GELEEN, KemerHng Onnestraat 1 £Z.kmZ_ Jt/sSouwmTRuime luxe vrijst. landhuis m. inpandige vrijst bungalow m. inD^fi»*^: geh. we oadK. m.i_go.,_e toilet etc. bpouwm.i

garage, gr. souterrain m. provisie- en re- soitèrrain _n tuE»* ACH» "me S" ". * beglazlng';.reaLb9arru,m,e en mooie siertuin. Tot. ï_%\|t|iKUbP^S "2. D^wo^m^ vannen gezien

oppervl. 420 m2. Ind.: r. hal, L-vormige mod k.l|^l»Vp, prachtige serre. worden. vr.prijs ’ 149.000, K.K.
woonkamer ±40m2 m. open haard en 3-4 slpkmr. badk. Dubbele begl. Vr.prijs
tegelvl., r. leefkeuken m. moderne inst. en ’ 359 000 -k.k.
alle app. Verd.: r. overl., 4 r. slpks., badk. ECHT, Kapelstraat (Berkelaar)
m. ligb., douche, 2e toilet etc. Opt. iscda- Bouwbrond tot. oppervl. 286 m2, evtl.
tic. Luxe en deg. afgewerkt. Vr.prijs _________________________________ ook in 2 kavels te kop van ca. 1430

’ 245.000,-k.k. m2. Prijs op aanvraag.
GELEEN, Kluis 13 H^TTtIDeg gebouwd halfvrijst woonhuis met «.__-._., ~,gaTage kelder, c.v. én tuin. Ind.: hal. PmrW'jrlTlTjfff,.! ' V,eu9<»morgenstraat 2
woonkamer met parketvl., keuken, grote
serre. Verd.: 3 r. slaapks., badk., zolder.
Div. kunststof kozijnen met dubbel glas, MM)tMB9^VM>pMM| ■_&__.
rolluiken. Koopprijs ’ 123.000-k.k. E_Mml __£é_U_____M-9I _______WËk__ i
NEERBEEK, Langeweide 15rf _____mjk _____!____
Vri|st landhuis m mov^a^~\ "aoe en __RT^lffff!r_iM^___B B^**^__Él^Ssouterrain. Ind V«rf\^\»»-e trap- WL aB
penpartn m2, luxe __n^^Tm!^Pßkeuke.%|V¥\»T-uken Verd . 3 zeer g^^ —<^^g
r. slpkH "?a6 badk. zolder. Vr.prijs

’ 395.000- k.k. _____________________________________________________■______________■ _m______^__^___^m^^ÊÊm___mr-*■_■_■

SITTARD, Verlengde Heinseweg 3 cm-_,_»_» _>_ Rustig gel. ruime semi-bungalow met
SITTARD, Odasingel 54 dubb. garage en tuinop 't zuiden. Tot op-A^ " Nabij centrum gelegen woning m. kelder pervl. ca. 900 m 2Ind.: vestibule, r. hal,

\_Ë%k en ,u'n ,nd': hal' L-vorm woonkamer woonkamer ca. 40 m2m. tegelvl. en open
i^K^k ±40m2, mod keuken m. app Verd: 3r haard, r. leefkeuken, 2 slpks., douche.

_K ____W _lilnfm__ *■■-.— S'pkS" badk
'' ZOlder Vr'pr''S f 129000~ Verd.: r. overl., 3r. slpks., luxe badk.LiH^^En^L^h^^^M k k m.ligb., 2e toilet etc. Zolder. Deg. afwer-

HEERLEN, Esschendemveg 94 kin 9en ged. isolatie. Geschiktvoor prak-
tijk/kantoor. Vr.prijs ’ 285.000- k.k.

’ K^ JM ECHT, Marktstraat 5
Deg. gebouwd geh vrijst. woonhuis m. TfTËfr M t^Tf^"^ m P'l^_X "mte 1"c7, kelder en berging. Oppervl. 433 m2. ' * ï : M tuin ± J"? m. Mf_CY_\ woonk'Ind, hal, r. woonk. ±36 m^kantoor, leef- M___\ê. _____ m. parketv ~ Marmeren

keuken m. aanb.keuken en app., bijkeu- M■* f _B__ 1 '"r 7 b'_\ __ti_T^* tX?r __: ZT.'r'ken. Verd.: 3r. slpks., badkamer. Vaste BjÉU 1 Hfl slpte.,^VW.eren badk Prachtige
trapn. zolder m. mog. v. 2slpks Ged. iso- I Wl MM ** zolder.^^ Kantoren Luxe en deg. af-
latie en geheel v5. rolluiken. Vr.prijs 1^^mmWm «erking. Pm» op aanvraag.
7 ' PUTH-SCHINNEN, Onderste Puth 50
GELEEN, van Itersonstraat 33 Deg. vrijst. woonhuis met dubbele gara- Aan de rand van bebouwde kom gelegen
Schitterende eengezinswonings, geheel ge, cv., kelder en grote tuin. Oppervl. 840 groot halfvrijst. woonhuis met cv., gara-
onderkelderd, m. cv. en tuin. Ind.: hal, r.' m2. Ind.: hal, woonkamer met open ge,kelder en grote tuin ± 700 m2. Ind: r.
L-vormige woonkamer ±33m2 m. te- haard,keuken met aanb.inst. en app., bij- hal, kantoor, r. woonkamer ±36 m2met
gelvl., semi open keuken m. nieuwe aan- keuken. Verd.: overl., 3 slaapks., luxe tegelvl. en open haard, leefkeuken, serre,
b.inst. Verd: 3r. slpks, badk. hardh. koz. badk. m. ligbad, douche, 2e toilet etc. 1e verd: overl., 5slpks. 2e verd: overl., 3
m. dub. beglazing, n. elektra, etc. Vr.prijs Vaste trap n. zolder, hele woning v.v. rol- slpks., 2 badkamers. Vr.prijs ’ 149.000-
J 112.500- k.k. luiken. Vr.prijs ’ 179.000-k.k. k.k.

mé^ MARINUS KRIJNTJES
Wfm L onroerend goed b.v.

_____» Kummenaedestraat 72, 6165 BK Geleen. Tel. 04490-51544

van tilburg keukens „£^_
limburgbv \ k»"*****"**» <

7*«B___H__H_______r

■ £ennieuwekeuken. Hiervan ver-
wacht U dat U ervele jarenlang
pleziervan zalhebben. Alles moetl> _ perfect functioneren en ookna

WwW^ÉjgM» I jaren ernog mooiuitzien.

"dH ___J_______HH_i Daarom stellenwij van >rational<
f^M I----; "^X^fM de allerhoogste eisenaan onszelf

' ';sj 5 Jr~!!k_Jt__iol en aan ons produkt. Dat betekent
mÊÊÊ M ---■ *'~f_*l_PWi hoogsteaccuratesse, vooruitstre-JPL*^- -s*§| ""*§■(B«ii__l vende technieken en nauwlet-___^^BP|| I tertcte controle op materiaal en

W\\\_________W l%^__*_rr __I_____^____W uWËË - verwerking. Dat betekentechter
Pff_*W^lp_*Ji^<a__j _K(|^ ookinventiviteit, flexibiliteit ten

opzichte van uw wensen en indivi-
mË__w -_* duee/ adviesvoor uwkeukenwenH____i

rfl '■__!__*.. „ | . Mee., op d/e manier is een hoge
degelijkheid en lange levensduur
gewaarborgd. Kwaliteit, die zich

Lm iedere dag weer bewijst. Het
argument voor een komplete

____\__mËÊËm_\ H mbouwkeuken.

>rational<
Keuken leasen vanaff 100,-per maand.

De Weverstraat 11, Nuth (naast gemeentehuis),
tel. 045-244610
Nusterweg 88, Sittard (naast Leenbakker,
industrieterrein Noord), tel. 04490-21910

i

Aan de Nieuwstraatwordt 1 individuele bungalow
gebouwd.
De woning is royaal van indeling. Ruime hal met
trappenhuis, woonkamervan liefst 45 m 2met open of
dichte keuken, praktische bijkeuken, garage, berging.
1"Verdieping 3 komfortabele grote slaapkamers,
overloop, badkamer met ligbad, dubbele wastafel en 2e
toilet.

De afwerking en isolatie is uitstekend.Alle buiten-
kozijnen zijn in hardhout uitgevoerd,betegeling,
sanitairenkeukeninrichting naar keuze.

Allepersoonlijke wensenworden inoverleg metde
koper uitgevoerd.
Uw eigen huiswordt door onsingeruild dus kopen
zonderrisico.

Koopprijs ’ 235.000-v.0.n., perceelopp. 355 m 2.
BON voorvrijblijvende informatiebungalow Grevenbicht

NAAM ;
STRAAT
POSTKODE

PLAATS
[ TELEFOON

In ongefrankeerde enveloppezenden aan:
\ Mulleners Vastgoed, Antwoordnummer 1013,
\ 6130 VB Sittard
\ ___*

mulleners
\\| Mastgoed

N. Walramstraat 124\J 6131 BP Sittard JN 304490-18911 /na kantooruren: dhr. Doon 04749-3198 /

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privé-adr.,
kamerverh. Maaspaviljoen
a.d. Maasbrug. Roosteren-
Maaseik. Tel. 04499-3003.
Best in Town, BOYS voor
heren. Privé en escort. Tel.
040-517097.

Standje 68
06-320.320.68

Lesbi 28
06-320.320.28

Gay 05
06-320.324.05

Heat-Line
06-320.322.30

Pour Toi
06-320.320.05

3 hotshots p.d. 50 et. p. m.
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
Club Hawajana

met sauna, pool, restau-
rant, gezellige bar, leuke
atmosfeer. Open maan-
dag-vrijdag van 14.00 tot
24.00 uur.

Krefeld-Linn
Rheinbabenstraat 156, 09-
-492151572679.

Ga op avontuur bij...

de meisjes van

Club
Bub-
bles

Rijksweg-Zuid 131, Geleen
Tel. 04490-42313

Club
2000

Relaxen in ongedwongen
sfeer met sexy jongemeis-
jes. Ook trio's met lesbi-
sche show. Dagelijks van
11.00 tot 24.00 uur, zater-
dag tot 18.00 uur. Rijks-
weg-Nrd. 22A, Geleen, tel.
04490-42315.
KANDRA en Cindy privé
en escort tot 3 u. 's nachts.
045-228975. Tev. meisje
gevr.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.

Praat er eens over met een ander.
Wel of geen 06-lijnen, hierover verschilt men nogal van

mening.
Is er verstandig om door te gaan met 06-lijnen?

Zonder dat dit consequenties heeft voor het huishoud-
budget?

Praat hierover met de Marijke-lijn 06.320.322.99 met zn
tweeën of met zn tienen.

Slechts ’ 0,50 per minuut.
Geef uw mening over actuele onderwerpen inzake de

politiek, de sport of de T.V.
Maar ook: onderwerpen als film, disco en theater kun-

nen aan de orde komen.
U bepaalt het allemaal zelf. Een ding: over sex wordt op
deze lijn niet gesproken, daarvoor verwijzen wij u naar

de andere 06-lijnen.
06.320.322.99 Marijke

24 uur per dag aanspreekbaar.

Weerzinwekkend. JDe strengste box. Bel nü.^\.Na 21.00 uur gaat £3-de zweep erover,

06-320.324.90
50 cent per minuut

Je mag me er
zelfs voor wakker

maken!
ÜErotlfoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690

Zoenbabwe
PRIVÉ en escort, iedere
dag. Tel. 045-220866.

Nombre
Hombre

i—sm^^Z i

l^S-Ssd
\~rZ_ZZv~M

mËÈÊ
"■^ 50 cl P m

Grijp je kans en laat je eens door
9 homo's opwarmen!
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 homo's die maar één gedachte hebben.
Wordt het te intiem en wil je een onderonsje?

Vraag dan Bobby of hij jullie even apart zet. Alleen luis-
teren mag natuurlijk ook., 50 et/min.

06-320.323.01

Sex - non-stop
06-

-320.320.08
200 verhalen p.d

50 et. p. min.
Moderne man HBO-opl. g
mil. zkt. tolerant ECHT
PAAR Br. o. no. SB 98.
LD, Fr. Erensln. 4, 637
GV Landgraaf.

’ I I ii. r _j> ■ ' ■| Supertyßtf
Sex-fantasieën worden echt 'werkelijkheid. Na 21.00 uur

wordt 't ruig.
06-12(132430

s_cfpefr>im#tf

Soixante
Kanjers!

06-320.330.72
Tatiana - 50 cent per min

I CHATBOX I

" "BLINK
-. BATE"

32032520
r Gezellig kletsen

voor 50 et. p/m.
I * i

Pussy Cat
06-

-320.320.09
50 et. p. min.

Tieners
Nieuw 06 Nieuw

320.323.10
10 meisjes """100 verhalen p.d.

50 et. p. min.

MEISJES gevr. voor Club
te Kerkrade. Intern gratis
mog. Tel. tussen 13 en 17
uur. 045-423634.

Club LA STRADA, de
slechtste naam? de slecht-. ste meisjes? Kom kijken,
Pr. Hendriklaan 178 Bruns-

sum, 045-272350.
3 SEXY m. aanw. Kerkra-
de. Tel. 045-425100. Ook
's zondags geopend. Tev.
ass. gevr.

Live!!!
Sex-Relax-Box
Lekker bellen met zn allen, 50 ct./min.

06-320.324.06
Babbelbox

Met wildvreemden babbelen via de Babbelbox! Bel 06-
-320.330.02 en je komt direkt in kontakt met 9 andere
bellers. Gezellig babbelen met zn tienen over onder-
werpen zoals het weer, sport, mode, relaties, kleinkinde-
ren, politiek, lekker eten, lekker roddelen of zomaar een
praatje. Maar alleen luisteren kan natuurlijk ook. Ano-
niem. Overdag voor alle leeftijden, 's nachts alleen voor
'boven de 18. En wil je een 'onder-onsje' met een van
de andere bellers? Druk dan op de O-toets en vraag de
operator een apart lijntje. Dus pak de telefoon en leg
kontakt via de Babbelbox.

06-320.330.02
50 c/min,

Bel de Babbellijn!
Nieuw! Bellen met zn tienen. Over alles waar je zin in
hebt. Voetbal, relaties, 't weer, vrijen, film, muziek etc.
etc. Als 't maar gezellig blijft. Wordt het te persoonlijk en
wil jeeen lijntje metzn tweeën? Druk dan op de 0-toets
en vraag de operator of ze jullie even apart zet. Tot ho-
rens op de Babbellijn ('s nachts alleen voor volwasse-
nen).

06-320 330 03
50 et/min.

Relax-line
06-320.320.06

50 et. p. min.

Gratis
surprisepakket

De zevende
hemel, 06-

-320.320.07
50 et. p. min.

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.

Love Line
De zaterdag is er om ple-
zierte maken. Laten wij het

eens proberen. Jeannet.
Tel. 06-

-320.320.61
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-
straat 23. Gabi, Regina,
Karin, Heike, Maria en Ma-
tina. Ma.-zo. van 20.00 tot
4.00 uur. Tel. 045-463943.

ÜlNieuwü!
Je eigen provincienummer voor en van

Limburg
06-320.330.86

Maak nu vrienden/vriendinnen en relaties
op korte afstand!

Alles in je eigen dialect. 0,50 p.m.
Nieuw

De Babbelfoon
Praat, luister en geniet

Bel de Babbelfoon
als u trek heeft in een fijn gesprek

06-320.320.05
('s nachts alleen voor volwassenen)

50 et. per min.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.320.10
Bel voor gratis

tienersposterkalender
1989, aansteker en sticker

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.321.10
Bel voor gratis

tienersposterkalender '89,
aanstekeren stickers.

[ffll___^^___tt_

[JSHS23
**&____& r Zr^Ü^FS Él
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"~~~ De handige vertrouwde
Limburgs Dagblad-kalender is er weer. Ook in

1989 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden,

terwijl de kalender bovendien de nodige ruimte
biedt voor aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad, en de meeste zaken waar

u losse nummers kunt kopen. _ .. X C OCDe prijs J DjCiD.

I Limburgs Dagblad \

Sex Royal
06-nr voor 50 cent p.m.
320.320.24

Erotel
06-

-320.320.20
Een nummertje om nooit

te vergeten.
06-

-320.320.91
Wij zijn jongen
we willen wat!

50 et. p.m.

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-320.320.14

50 et. p. min.

Topsex
The Best!

50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.25
320.325.25

Spetters

06-320.330.71
120 stoten per dag
50 cent per min.

Sweetlips
06-320.320.50

50 cent per min..

Standje 555
06-

-320.325.55
50 et. p. min.

Diana Escort
045-

-320905/321038
Met 6 sexy meisjes, ledere
dag van 9.00 tot 02.00 uur,

ook in het weekend.

Oooohh
06-320.320.66

Sex 50 et. p.m.

Callcutta
Tot ziens in Ml AMORE,
Leyenbroekerweg 160 Sit-
tard (400 m afslag Sittard-
Zuid). Elke dag geop. v.
20.00 tot 03.00 u.

______**
ESCORTSERVICE
een leuk meisje bij u thf|S

of in hotel. 045-728577^
KATJA privé en esc^vanaf ’ 50,-; 11 -23 u. Tel'
045-423608. ,
Opgelet! Welkom bij ZU"
SANNA af 10 u. Ook za'
en zond. Tel. 045-72175jj.
ESCORT SERVIË
04490-23720. ma. t/m af20 t/m. 05 u. Tot ziens.^

Bel nulzes
320.320.05
320.320.05
320.320.28
320.320.28
320.322.30
320.322.30
320.320.68
320.320.68

Afsprakenlijn
Bel 023-242090

afluisteren dagelijks
320.324.05

PRIVÉ (open ook in 1
weekend) 043-214000.^
Privé NATHALIE, Cindy^
Natascha vanaf 13.00 uüf
045-720795.

Grootse Antiekbeurs
Sittard Stadssporthal

Vrijdag 4 nov. van 17-22 uur, zaterdag 5 nov. van 1H
uur; zondag 6 nov. van 11-18 uur; 50 stands.

Org. v. Aerle, 04920-25483.

| VAN BOMMEL WAS ERBIJIj
fjallortyHJteerm Bommel, MAC"^^ T4^®W 1/*fewk eett Portugese ■mÈÊmï?ïwm\&IcoloKce. bObn, te* ooste* VMÊ 5mt,-Hongkong. l/a*wfsgt ;£-.3r" ïVtórjl PS^il^f IcoSwo'smgnuufpnxock L~- ~,,,, ./'-^UIlMf* lil z |
wdhUAvaiiiche. Monaco

pezei__r_l__ih&cAmvJafo J^CUthuA tf
het Cbr/steudim inAzic \ —^

%. \&. Vraag naar Van Bommel schoenen
jÉ^lSlb!,*i__K in de betere schoenenzaak.

nSv^LVÉfiHg^ llrlllin Q-°-° amIKSi. Uull I I SUPERIORSHOES IJwftsSSSs* Moiiiici
\§ WERE LDKLASSE

?|§»£w Van Bommel Schoenfabriek, Oisterwijkseweg 40
5066 XD Moergestel, lel.04243-1735

Limburas
TOTDGD^IMLAII Zaterdag 5 november 1988 " 40



televisie en radio
Zaterdag 5 november 1988"41

Limburgs dagblad programma’s zaterdag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.NCRV

15-25 (TT)Prettig geregeld. Serie
rond een onderwijzersechtpaar.Afl.3.
(herh.).

15.50 De familie Knots. Serie beleve-
nissen van een bemoeizieke familie.
Afl.: Aanstelleritis. Opa Knots laat
oma zien hoe hij ooit voor haar door
deknieën ging. Hij bezeert daarbij zijn
knie en er moet een dokter bij komen.

'6.19 Kissy Fur. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: De Kinderjuf.

'6.44 Dit is Disney. Tekenfilmmaga-
zine met Irene Moors.17.30 Journaal.'7.46 Survival. Engelse natuurserie.
Vandaag: De antilope.

'8.11 Getijden. Religieus praatpro-gramma, gepresenteerd door Sytz de
vries. Vandaag: Gebruik rond de
dood.

19.00 Journaal.
19.17 (TT)Prettig geregeld. Serie

rond een onderwijzersechtpaar.
19.51 ""Showmasters. Spelpro-
gramma waarin drie kandidaten cen-
traal staan 0.1.v. Sandra Reemer.

21.22 **BZN in Maleisië. Muziek-
special.

21.50 A differentworld. Amerikaanse
comedyserie met Lisa Bonet. Opa
Huxtable komt op bezoek tijdens de
traditionele football-derby. Hij en De-
nise hebben een gevaarlijk plan.

22.14 Variété op hoog nivo. Optre-
den van de koorddansgroep Los Qui-
ros in het Barnum & Bailey Circus.

22.41 Weerklank. Programma met re-
ligieuze muziek. Presentatie: Thari
Schröder.

23.01 St. Elsewhere. Amerikaanse
ziekenhuisserie. Afl.: Cold war. De
artsen van St. Eligius doen mee aan
een soort vlaggenroof en dat heeft
een merkwaardig effect op de vreed-
zame dr. Morrison. Dr. Craig is nog
steeds druk met zijn Russische colle-
ga en dr. Turner heeft moeilijkheden

" Een antilope in 'Survival.
(Nederland 1-17.46 uur)

met een echtpaar, dat een kind ver-
wacht.

23.48-23.58 Opmaat. Muzikale afslui-
ting van de zaterdag.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 "«Tineke. Programma over al-

les wat met eten en drinken te maken
heeft. Presentatie: Tineke de Nooy.

17.30 Dynasty. Amerikaanse serie.
Afl.: Draagmoederschap (2): Dana
heeft een afspraak met een eventuele
draagmoeder, Karen Atkinson. Wan-
neer Adam haar ziet, verdwijnen al
zijn twijfels over het draagmoeder-
schap.

18.15 ""Top 40. Wekelijks overzicht
van de veertig populairste platen.
Presentatie: Jeroen van Inkel.

18.35 Amerikaanse verkiezingen.
18.55 Fabeltjeskrant. Afl.: Gemengde

berichten.
19.00 Goud van oud. Muzikale top-

pers uit het hitverleden. Presentatie:
Bart van Leeuwen.

19.25 Sport. Sportmagazine.
20.00 (TT)Journaal.
20.29 Verona. Satirisch programma

met Harry Vermeegen en Henk
Spaan.

21.02 (TT)Klasgenoten. Koos Poste-
ma laat de lagere schoolherinnenn-
gen van Jaap van Zweden nog één
keer tot leven komen.

21.45 Beauty & The beast. Ameri-
kaanse serie. Afl. 6: Het innerlijke
beest. Een dokwerker en vakbonds-
man wordt laat op de avond bedolven
onder een enorme stoomketel en
overlijdt. Cathy wordt samen met de
vakbondsofficial Frank de Corsia op
de zaak gezet.

22.30 Nighthawks. Amerikaanse
speelfilm uit 1981 van Bruce Mal-
muth, met Sylvester Stallone, Lindsay
Wagner, Rutger Haver e.a. Er wordt
een aanslag gepleegd op het waren-
huis Harrods in Londen; Commando

" Philippe Noiret en Isabelle Huppert in 'Coup de Torchon'.l
(Nederland 2 - 00.20 uur)

Wulfgar eist de verantwoordelijkheid
op. Ondanks de oprichting van een
anti-terroristen commando, weet
Wulfgar vervolgens toch een aantal
VN-afgevaardigden in New Vork te
gijzelen.

00.15 Journaal.
00.20-02.30 Coup de Torchon. Fran-

se speelfilm uit 1981 van Bertrand
Tavemier, gebaseerd op de roman
Pop 1280 van Jim Thompson, met
Philippe Noiret, Isabelle Huppert,
Jean-Pierre Mariëlle e.a. Een Franse
kolonie 1938: In een klein dorp is Lu-
cien Cordier de enige politieman. Hij
laat zich door iedereen gebruiken,
maar plotseling slaat zijn goedmoe-
digheid om in felle haat.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-!

horenden.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Magazine in het Ma-j

rokkaans-Arabisch en het Neder-;
lands.

18.30 Voorlichtingsprogramma.
Over de cursus de Jaren Dertig.

18.45 Voorlichtingsprogramma.
Over de cursus Latijn.

19.00 (TT)Jeugdjournaal extra.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.46 Trekking van de lottogetallen.!
20.00 Journaal.
20.29 Tracy Ullman Show.
20.54 Nieuwsspits. Actueel jongeren-!

programma gepresenteerd door Frits!
Spits.

21.47 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.41 Kwartslag. De demokratie. I.F.j

Stone in gesprek met Joop van Thijn.j
23.11 Studio Sport. Jumping Amster!

dam.
23.41-23.46 Nieuws voor doven en;

slechthorenden.

Duitsland 1
JO-00 Heute.
in« sP°rtschau.
io nX {TT)Die Heiratsmachine.2°o Urnschau.2-10 Aspekte.
\i_\_\ Pefsoverzicht.300 Heute.
I_'lk Erogramma"weekover2icht-

für . amlet in Pension. Ein Hausalte Schauspieler, documentairewer het dagelijks leven in een huis
ld " |?Pensioneerde toneelspelers.
c.?! F,ickerl "nd Flecker! Poppen-spelserie van de Kleine Bühne. Afl.:Fhckerl unf Fleckerl.
p" ""F°"nel Eins. Hitparade.

1 "LSe,. tat,e: Kai Boeking.'="«:> Das Kuckucksei. Tv-registratie»an een toneelstuk uitgevoerd door°e Landesbühne Rheinland-Pfalz,[".et Marika Rökk, Edgar Maschmann,
nildegard Linden e.a. Regie: PeterDieter Schitzler.''"25 Hier und Heute unterwegs.900 Markt.'9-25 Meister Eder und sein Pu-

in n
U
n
CkL Serie- AfL: Die Blechbüchsen.«"00 Sportschau. Met o.m. voetbal

iqc«el- Bundesliga.
oh'aS 'ïiogramma-overzicht.» (TT)Tagesschau.

e'J ,Banaria Joe. Italiaans-Duitsespeelfilm uit 1981 van Stefano Vanzi-
no' ~et Bvd Spencer, Marina Lang-

2ii tn Glanfrar>co Barra e.a.
j£o "«Trekking van de lottogetal-

-20 n! Ta9esschau.
n? (TT)Das Wort zum Sonntag.

door Caritas-directeur
22 in Peter Rieder uit Stuttgart.

"IU ""Miniaturen.Drie eenakters

van Curt Götz uitgevoerd in het Thea-
ter am Kurfürstendamm te Berlijn. 1.
Die Rache. 2. Herbst. 3. Die Kommo-
de. Met Georg Thomalia, Renate
Holm e.a. regie: Jürgen Wölffner.

23.45 Marnie. Amerikaanse speelfilm
uit 1964 van Alfred Hitchcock, met
Scan Connery, Tippi Hedren, Diane
Baker e.a.

01.50 Tagesschau.
01.55-02.00 Nachtgedanken. Be-

schouwingen van Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.30 ""Programma-weekover-

zicht.
10.00 Zie Duitsland 1.
12.10 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal. Gast in de studio: Hanns
Heinz Roll.

13.40 (TTJDiese Woche. Journaal
met ondertiteling voor doven en
slechthorenden.

14.00 Hollywood, Holiywood. 6-deli-
ge documentaireserie over Holly-
wood. Afl.: Totaler Umbruch (1946-
-1960).

14.30 ___Hab mich Neb. Duitse speel-
film uit 1942 van Harald Braun, met
Marika Rökk, Viktor Staal, Hans
Brausewetter e.a.

15.20 Kiebitz. Dierenmagazine met
Christian Grzimek.

16.25 Die Nordlichter. Von der Wa-
terkant an den Bodensee, serie. Afl.:
Die silbernen Kugeln, met Herlinde
Latzko, Horst Janson, Anne-Kristin
Missall e.a.

17.00 Heute.
17.05 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse serie. Afl.: Liebe und

Enttauschung, met Ted Shackelford,
Joan van Ark, Michele Lee e.a.

17.35 Unter der Sonne Kaliforniens.
Amerikaanse serie. Afl: Ein Ausflug
aufs Land.

18.10 Landerspiegel. Nieuws en opi-
nies uit de Bondsrepubliek.

18.57 Programma-overzicht.
19.00 Heüte.
19.30 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

Serie met Klausjürgen Wussow,
Gaby Dohm, Sascha Hehn e.a. Afl.:
Auf Leben und Tod.

20.15 ««Aus Duisburg. Wetten
dass...? Spelprogramma met Tho-
mas Gottschalk, gasten Morgan Fair-
child, Henri Nannen, Falco, Roland
Kaiser en Phil Collins.

22.00 Heute.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio.

Presentatie: Bernd Heller. Aansl.:
Lottotrekking.

23.25 «Gestellen Sic, Dr. Cordal
Duitse speelfilm uit 1958 van Josef

von Baky, met Hardy Krüger, Elisa-
beth Muller, Lucie Mannheim e.a.

01.00-01.05 Heute.

Duitsland 3 West
09.50 Tele-Gymnastik. (17).
10.00 News of the week. Engels

weekjournaal.
10.15 Actualites. Nieuws in het Frans.
10.30 Hablamos espanol. Cursus

Spaans. Les 32. (herh.).
11.00 Umwelt - Handeln im Alltag.

Energie, (herh.).
11.30 Kulturarbeiter. Heike Curtze -

Galeristin.
12.15 Fernseh-Schatze. Lengede in

1963.
13.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

7. (herh.).
13.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 20. (herh.).

" Bvd Spencer in 'Banana Joe'.
(Duitsland 1-20.15 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
vnn,6!; en CAI-abonnees:w "analen zie schema exploitant

J * zwart/wit programma- stereo geluidsweergave?0 = tweetalig bij stereo-app.1 - teletekst ondertiteling

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

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

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88.2 mHz (van 19 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Kaleidoskop - Das Magazin

des Wissens.
18.00 Lindenstrasse. Serie met
Bernd Tauber, Andrea Spatzek, Thor-
sten Nindel e.a. Afl.: Maultaschen.

18.30 Gut drauf. Jongerenmagazine.
Presentatie: Evelyn Seibert.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine.

19.30 Sport im Westen.
20.00 BZur Lage der Nation. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1948 van Frank
Capra, met Spencer Tracy, Katharine
Hepburn, Van Johnson e.a. (herh.).

22.55 DieKreuzzüge. 11-deligedocu-

mentaireserie. Afl.: Die Gegenoffen- j
sive.

23.55 Jazz vor Mitternacht. Töne zur !
Zeit (3) metPower Tools en Call Boys !
Inc.

00.45-00.50 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
13.30 Partner Rwanda. Afsluiting van !de thema-week Partner-Rwanda. !
Presentatie: Beatrix reise.

15.30 Wenn die Mutter Gottes mir !
erscheint. Documentaire over de !
jongekatholieke kerk in Rwanda.

15.30 Avec plaisir. Cursus Frans. Les !
7. (herh.).

16.00 News of the week. Engelstalig !
nieuwsmagazine.

16.15 Actualites, Franstalig nieuws- !
magazine.

16.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les ;
7: Sprechen und Schreiben, (herh.).

17.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde, i
les 20. (herh.).

17.30 Diakonie - Das notwendige i
Tun. Serie korte films over naasten- ;
liefde. Afl.: Die in het donker, (herh.). ;

18.00 Das Jahr in Wald und Flur. ]
Afl.: Zomer.

18.30 Kirchen unterm Hakenkreuz.
Documentaire over de Rooms-Katho-
liekeKerk tijdens het nationaalsocio-
listisch bewind in de jaren dertig. Afl.:
Der Anschluss.

19.00 Glaskasten.
19.26 Zandmannetje.
19.30 Leben im Driften reich. Docu-

mentaireserie over het leven in het
Derde Rijk. Afl.: De ontberingen aan
het thuisfront.

20.15 Albert Camus - ein Mann in ;
der Revolte. Portret van deze schrij-
ver.

21.15 Südwest aktuell - Neues.
21.20 BDas Missverstandnis. Tv- i

film naar het toneelstuk van Albert I
Camus, met Margaret Carl, Irene !Marhold, Elisabeth Flickenschildt c.a.
Regie: Ludwig Cremer.

22.15 Du solist dir kein Bildnis ma-
chen. Schwierigkeiten mit der Jesus-
darstellung - nicht nur im Film, discus-
sie over de film The last temptation of
Christ.

23.15 Vioolconcert in D opus 77 van
Brahms. Het Radio Symfonie Orkest
van Saarbrücken 0.1.v. Myung-Whun
Chung en Boris Belkin, viool.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

satelliet

RTL Plus
15.55 Heute bei uns mit Nicole Bier-
hoff.

16.00 Die Welt der Schnorchel.
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.:
Eine algige Angelegenheit/Wenn
zwei sich streiten.

16.30 Mega. Jeugdmagazine.
17.05 Kleine Alltagsgeschichten.

Franse serie. Afl.: Das Arbeitsessen.
(herh.).

17.20 Unglaubliche Geschichten.
Serie fantastiche verhalen. Vandaag:
Quarantane.

17.55 Einfach tierisch. Dierenmaga-
zine. Presentatie: Iff Bennettt.

18.25 Popeye. Tekenfilm.
18.35 RTL-Spiel.
18.45 RTL aktuell.
19.00 Anpfiff. Sportprogramma.
21.15 Weerberióht.
21.25 Alfred Hitchcock zeigt. Ameri-

kaanse misdaadserie met Jack Thi-
beau, Michael C. Gwynne, e.a. Afl.:
Tödliche Dosis.

21.50 Alles Nichts oder! Spelpro-
gramma met als gast Jürgen von der
Lippe.

22.40 Mit Grapsch und Gloria. Duitse
speelfilm uit 1968 van Franz Marisch-
ka, met Siegfried Rauch, ALexandra
Marischka, Christiane Rücker, e.a.
(om 23.20 uur onderbroken voor re-
clame)

00.10 Weerbericht.
00.15-00.20 Betthupferl.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 Teleshop.
09.30 Programmaoverzicht. 09.35 Su-
perkater. Serie. Afl.: Die Supertour.
10.00 SAT 1 Bliek. 10.05. Unser Haus.
Afl.: Kris muckt auf. 11.00 SAT 1 Bliek.
11.05 Ruf der Walder. Oostenrijkse
Heimatfilm uit 1965 van Franz Antel,
met Hans Jürgen Baumler, Mario Girot-
ti, Paul Hörbiger e.a. 12.30 BZone des
Schweigens. Engelse speelfilm uit
1959 van Charles Frend, met Michael
Craig, Peter Cushing, George Sanders,
Bernard Lee, Elizabeth Seal e.a. 14.00
Programma-overzicht. 14.05 Familie
Feuerstein. Serie. Afl.: Der Bankraub.
14.30 Flipper. Serie. Afl.: Der Auftrag.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Un-

Ser Haus. Serie. Afl.: Verliebt in einen
Spitzel. 16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Die Leute
von derShiloh Ranch. Afl.: Zwei Duelle.
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Justitias kleine Fische.
Duitse TV-serie van Heinz Schirk, met
Ezard Haußmann. Peter Matic, Barba-
ra Schone, Gisela Drowe, Friedrich W.
Bauschutte, Friedrich Karl Pretorius,
Martha Kleuze e.a. Afl.: Theo mit den
kalten Handen. 18.15 Mini Max oder
die unglaublichen Abenteur des Max-
well Smart. Amerikaanse komedie van
Gary Nelson. 1845 SAT 1 Bliek. 19.00
Weerbericht en programma-overzicht.
19.10 Hardcastle & McCormick. Afl.:
Die Millionen-Dollar-Frage. (om 19.40
uur onderbroken voor reclame). 20.00
SAT 1 Sportblick. 20.10 Hunter. Serie.
Afl.: Ehrliches Gestandnis. (om 21.00
uur onderbrokenvoor reclame en weer-
bericht). 21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 Mar-
schier oder stirb. Amerikaanse militair-
film uit 1976 van Dich Richards, met
Gene Hackmann, Terence Hill, Max
von Sydow, Catherine Deneuve e.a.
(om 21.55 uur onderbroken voor recla-
me).23.os SAT 1 Bliek. 23.15 Die Aus-
geflippten. Afl.: ... wer mit Eifer sucht.
Amerkaanse komedie van Jay Sand-
rich, met Jimmy Baio, Diana Canova,
Cathryn Damon, Robert Guillaume, Ka-
therine Helmond e.a. 23.40 lm Dutzend
zur Holle. Italiaanse detective uit 1973
van Alberto De Martino, met Tomas Mi-
lian, Martin Balsam, Dagmar Lassan-
der, Francisco Rabal, Ray K.Goman,
Carlo Rambetlani e.a. 01.25-01.35 Pro-
gramma-overzicht.

3 SAT
16.50 Am Dam Des, kinderprogramma.
17.15 Die Reise zum Mittelpunkt der
Erde. Amerikaanse speelfilm uit 1959
van Henry Levin, met James Mason,
Arlene Dahl, Pat Boone, Diane Baker,
Thayer David e.a. 19.00 Heute. 19.22
3sat-Studio. 19.30 «Professor Bern-
hardi. Komedie van Arthur Schnitzler,
met Karl Paryla, Hubert Suschka, Wal-
ter Janssen, Alfred Mendler, Willy Ber-
ling e.a. 21.45 Aspekte. 23.05 How do
you do? Danke gut, Herr Primarius.
Een lyriusch drama van Ernst Herbeek.
TV-opnames van een bewerking door
de Studiobühne Villach.oo.oo-01.00
Mitternachtsfußball met Paul Burkhal-
ter.

SSVC
10.00 Children's SSVC. Kinderpro-

gramma. Cartoon Alphabet.
10.30 Jimbo and the jet set. Trouble

at sea.
10.35 Crush a grape.
11.05 Defenders of the Earth.
11.30 Around the world with Willy
Fog. What a difference a day makes.

11.55 Knight Rider. Afl.: Big Iron.
12.45 Pop Spot.
13.15 Grandstand. Verslag van de

Rugbywedstrijden tussen Engeland
versus de rest van de wereld. De
strijd om de bowlingcup van Enge-
land in Preston, Formule Ford Festi-
val en Paardenraces in Chepstow.

18.05 Nieuws en weerbericht.
18.15 The Noel Edmonds saturday

roadshow. Edmons reist om de we-
reld om jullie een amusements-
showte presenteren met primeurs.

18.55 Blind Date. Kandidaten kiezen
een partner voor een gezellig dagje
uit.

19.35 Bob's Full House. Bingo met
exclusive prijzen gepresenteerd door
Bob Monkhouse.

20.10 Aio Aio!! Serie.
20.35 All creatures great and small.

A present from Dublin.
21.250 Entertainment USA. Nieuwe

serie van Jonathan King die via ge-
sprekken erachter probeert te komen
door wie de muziekscene in Amerika
wordt bepaald.

21.55 Nieuws en weerbericht
22.10 Miami Vice. Vandaag: Red

Tape.
22.55 The incredible strange film

show. Jonathan Ross gaat op be-
zoek bij Ted V Mikels in zijn in de
woestijn van Nevada. Vandaag: Sam
Raimi.

23.30-00.50 A vision of Britain. De
Britse kroonprins geeft zijn visie opde
huidige architectuur en het bouwen.

Sky Channel
08.00 Fun Factory.

09.20 Mapletown"
11.00 Beverley Hills Teens.
12.00 "«Countdown.
13.00 ««Pop Formule.
14.00 " «Canada Calling.
14.30 Cliff Richard.
15.30 TheBi-Centennial Gold Cup.
16.30 Shell International Motor
Sports 1988.

17.30 ««The Nescafé UK Top 40.
18.28 The Times Headline News.
18.30 Swiss Family Robinson.
19.28 The Times Headline News.
19.30 Big Valley.
20.30 WWF Superstars of Wrestling.
21.28 The Times Headline News.
21.30 Police Story.
22.28 The Times Headline News.
22.30 McDonalds Gymnastics 1988.
23.30 ««The Nescafé UK Top 40.
00.30 ««Canada Calling.
01.00 As You Likelt.
03.40-06.40 Landscape Channel

Programmes from Sky.

;
Super Channel

07.00 Supertime Club.
10.00 Off the Wall.
11.00 Rod Stewart in Concert.
12.00 The Film Show.
12.30 Wanted Dead or Alive.
13.00 Dundee and the Culhane.
13.55 Sports World.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Truck and Tractor Puiling.
15.30 Pro Celebrity Golf.
16.30 Gillette World Sport Special.
17.30 The European Top 40.
18.30 Classic Concentration.
18.55 Carry on Laughing.
19.25 Hollywood.
20.25 Goodyear Weather.
20.30 Feature Film. Impact.
22.35 Goodyear Weather.
22.40 Twilight Zone.
23.35 Feature Film. Confessions of a

Pop Performer.
01.15-02.15 Tracking.

België/TV 1
Sprechen Sic Deutsch?. Afl.:

"err Willems ruft an. Presentatie: Jos/""mots, Ingrid Scheller-Rabe en
in nneJ?e de Wouters, (herh.).M ich°°ltelevisie.
ti<fk mspot- Achtergrondinforma-

-15 nn J defilmactualiteit. (herh.).
,:uo Shak. de vos. Britse documen-
«ire waarin het leven van een vos

1G nn Jaar lan9 gevolgd wordt,
ia-.-, gnace- pranse speelfilm uit'a_7 van Pierre Colombier. Met Fer-"andel, ALice Tissot, Saturnin Fabre
■30 De Muppets. Showprogramma"iet poppen. Gaste: Marisa Beren-son.

la'n5 Nieuws-ö.OO Tik Tak. Animatieserie. Af1.264.(herh.).
Plons. Afl: Plons en de kieviten.. (nerh.).1ft i _r_"f]° Bassie en Adriaan. Kinderse-

lBlnAD9- (herh>'
film "ondornons. Deense kinder-

""" Hanne is 12 jaaren woont met

'aar ouders op een hoeve. Het gaat
i» «er heel s|echt met de hoeve.11'nl Juke Box-
"^Boeketje Vlaanderen. Toeris-■sch magazine met: Toeristisch por-jet: Planckendael; Dit leuke land;
£9enda. Presentatie: Gerty Christof-'e|s vanuit het Jubelpark te Brussel'■a.v. de tentoonstelling China, hemelen aarde.

in

19.30 Lottotrekking. Mededelingen
en programma-overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kunst-zaken. Aansluitend:

Paardenkoersen.
20.15 Buren. Australische serie, met

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Afl.4.

20.40 Weekendfilm. De laatste grens.
Amerikaanse tv-film van Siom Win-
cer, met Linda Evans, Jason Ro-
bards, jackThompson e.a.

22.10 Sport op zaterdag.
22.40 Nieuws.
22.50 Weekendfilm. De laatste grens,

vervolg.
00.20 Poolshoogte. Astronomische

rubriek van dr. G. Bodifée. Vandaag:
Duivelster in Perseus - zwarte gaten.

00.30-00.35 Coda. Allegro poco mo-
derato, uit kwartet in bes kl.t., opus 9n0.2, van Stamitz, uitgevoerd door
Ensemble Contrasts.

België/TV 2
14.00 ECC-Tennistoernooi te Ant-
werpen. Rechtstreekse reportage
van de 1e halve finale. Commentaar:
Daniël Mortier.

20.10-23.30 ECC-Tennistoernooi te
Antwerpen. Rechtstreekse reporta-
gevan definale. Commentaar: Daniël
Mortier.

België/RTBF 1
08.15 Nouba nouba, tekenfilms. 09.20

# Scène met Fernandel
(België/TV 1 - 16.00 uur)

Schooltelevisie. 11.40 Interwallonie -Paravosotros, programma voor werk-
nemers uit Spanje. 12.20 Interwallonie- Ileikoum, programma voor Arabisch
sprekende werknemers. 13.30 La pen-
see et les hommes, programma over fi-
losofie en lekenmoraal. (herh.). 14.00
Théatre Wallon: L'accident, toneelstuk
van Jacques Morayns in het Luiks dia-
lect. 15.45 De Muppet Show, gast: Se-
nor Wence. 16.15 Boulevardier of the
Bronx, tekenfilm. 16.20 Noubanimé,
kinderprogramma met De Smurfen.
16.45 Livres parcours, literair magazi-
ne. 17.15 Strip-tease, gevarieerd ma-
gazine, (herh.). 18.15 Onder voorbe-
houd: Tekenfilms. 18.25 Gourmandi-
sches, culinaire tips. 18.40 Trekking
van de joker. 18.45 Télétourisme, toe-
ristisch magazine gepresenteerd door
Guy Lemaire. 19.20 Paardekoersen.
19.22 Lotto en joker. 19.30 Journaal.

"" ■■■"■_-_■______■_■__! IIIIIIIIHJ

20.00 Variétés è la une. 20.05Le jardin j
extraordinaire, natuurprogramma, j
20.35 Jean de Florette, 2-delige Fransej
tv-film uit 1985/86 van Claude Berri. |
21.50 Les meilleurs moments du Ta-j
tayet Show. 22.05 Match 1, sportpro-.
gramma. 23.00-23.30 Journaal.

België/Télé 21
14.00 E.C.C.-tennistoernooi te Antwer-j
pen. Commentaar: Michel de Ville.;
15.30 Tennis, samenvatting. 17.05 Le;
Disney Channel, tekenfilms met Mickyj
Mouse, Zorro, Donald Duck en Kit Car- i
son. 18.40Top 21, popmuziek. Presen- j
tatie: Maureen Dor. 19.30 Journaal met<
simultaanvertaling in gebarentaal.:
20.00 Clips. 20.10 E.E.C.-tennistoer-
nooi te Antwerpen. Commentaar: Mi-■chel de Ville. 22.30-23.00 Jazz: Rallye
Jazz Bruxelles.
TV5

12.00 Thalassa. 13.00 Journal Télévi-
sé. 13.30 Julien Fontanes Magistrat.
15.00 Champs-Élysées. 16.05 Bréves.
16.10 Visa Pour Le Monde. 17.25 Jeu-
nes Solistes. 17.55 Bréves. 18.00 Mon-
sieur Abel. 19.30 Papier Glacé. 19.40
L'Homme et L'Arbre. 20.00 Au nom de
la loi. 20.55 Arts magazine. 21.30Car-
go de nuit. 22.00 Journal Télévisé.
22.30 Météo Européene. 22.35 Chic
tornade. 23.15 Supersexy. 00.15 Pa-
pier glacé. 00.25-00.45 L'homme et
l'arbre.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.03 Nieuws
show met om 7.08 Natuurrubriek;
7.22 Weerbericht Jan Pelleboer;
7.27 Visrubriek. 7.33 Uitgaanstips;
7.50 Dierenmanieren; 8.06 aktua;
8.25 Ontbijtgast; 9.03 Introductie
spelletje. 9.08 Doe 't zelf rubriek;
9.20 Kieskeurig; 9.35 Plantenru-
briek; 9.50 Autonieuws; 10.06Van
boeken bezeten; 10.20 Spelletje.
10.30Op uwgezondheid; 10.50 Fi-
nale spelletje. 11.03 kamerbreed.
12.03 Oud plaatwerk met Herman
Emmink. 13.06Aktua. 13.30 Coun-
try. 14.30 Aktua sport. 18.06 Cou-
lissen. 19.02 NOS Jazz Platform.
20.02 Langs de lijn. 22.02 Metro's
music. 23.05 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Damokles. 1.02-7.00
Niemandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.03-16.00:
VARA's Vrije Zaterdag: 7.03 Non-
stop oude hits. 8.03 De Opening.
11.03 Bal op 't dak. 12.03 Spijkers
met koppen. 14.03 Typisch Hol-
lands. 16.03 Echo. 16.10Zin in mu-
ziek. 17.03 Glas in lood. 18.03
Echo. 18.15 Levenslief en levens-
leed. 19.00-7.00Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.03 Rabar-
bara. 8.03 Drie voor negen. 9.03
Gospel-rock. 10.03 Popsjop. 12.03
Paperclip-Radio 14.03 Popstation.
16.03 NCRV-zaterdag-sport. 18.03
Driespoor. 19.02 Koploper. 20.02
Harro de Jonge, met om 20.02 El-
pee pop special; 21.02 Elpee- en
CD pop; 22.02 Country style.
23 02-24 00 Late date.

radio
Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden
met .... (8.00 Nws.) 9.00 Toppers
van toen klassiek. 10.00 Caroline.
11.00 Kurhausconcert. Ardis En-
semble. 12.02 Strauss & Co. 13.00
Nws. 13.02 Veronica Klassiek. Ra-
dio Kamerorkest o.lv. Kenneth
Montgomery m.m.v.Klein Omroep-
koor en solisten. 14.25 Veronica
Kamermuziekserie 88/89: Ensem-
ble de Fontainebleau. 15.02 Nieu-
we grammofoon- en compactpla-
ten. 16.00 lang leve de opera!
18.00 Nws. 18.02 Avondstemming.
Componist van de maand: Sibelius.
20.00 Nws. 20.02 KRO-klassiek op
zaterdagavond met om 20.02 Jordi
Savall en Wieland Kuijken, viola da
gamba en Bob van Asperen, klave-
cimbel; 20.40 Pianosonates van
Tippett; 21.40 Orgelrjbriek; 22.20
Laudate. 23.00-24.00 KRO-Lite-
rair: 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 Taal van alledag.
10.00 Hollandse nieuwe. 10.15 De
muzikale fruitmand. 11.15 Tijdsein
thema. 11.45 De beste van orkes-
ten. 12.00Nws. 12.05Meer dan en
lied alleen. 12.45 Vragen naar de
weg. 13.10 Hallo nederland. 13.30
Opo doro. 14.00 Jazzspectrum.
15.30 Minjon. 16.30 Homonos.
17.00 Ucht en uitzicht. INFORMA-

TIE VAN DE RIJKSOVERHEID:
17.45 De Nederlandse Antillen.
17.55 Mededelingen en Schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 lyi Ha-
berler (Goed nieuws). 18.25 Kayen
Rasja (Er is hoop). 18.40 Arabisch
progr. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30 Laat ons de
rustdag wijden. 21.14 EO-Metter-
daad hulpverlening. 21.15 Reflec-
tor. 21.35 Deze week 22.00-23.00
EO Zaterdagavonduur.

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

BRT 2
5.30Welkom Weekend. (6.00, 7.00
Nieuws, 7.30 R.V.A.-berichten,
7.45 In het spionnetje.) 8.00
Nieuws. 8.12 Te bed of niet te bed.
10.00 Nieuws. 10.03 Buitenspel.
11.30 De Vlaamse Top Tien. 12.00
Top 30, de nationale hitparade
13.00 Nieuws. 14.00 Radio Rijs-
wijck. 17.00Nieuws. 17.05 Fris van
Lefever met Mark Lefever. 19.00
Nieuws. 19.10 Dansbaar. 20.00
Domino. 22.00 Nieuws en Lotto.
23.30-2.00 Twee tot Twee. (24.00
Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.10 Presseschau. 8.30 Be-
sinnliche Worte. 9.05 Musikex-
press. 10.00'Hit oder Niete'. 12.00
Veranstaltungskalender und Musik
bei Tisch. (12.30 Presseschau.)
13.00 Hitparade. 14.05 Hitparade
mit Guy Janssens. 16.05 Contra-
Re - Jugendmagazin. 17.05 Forum- Das Kulturmagazine. 18.00 Re-
gionalnachrichten. 18.30 Freie Tri-
bune. 18.45 Evangelium in unserer
Zeit. 19.00 Saturday Night Rock
Show. 21.00 Lottozahlen.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Musikali-scher Aperitif. 12.00 Is ja 'n Ding.
14.00Viva. 15.00Sportshop. 18.00
Unglaubliche Geschichten. 19.00
Prima. 20.00-1.00 Ein junges Mu-sikprogramm.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 In unserem Alter.
9.05 Musikpavillon. 12.05 Pop-Re-
port. 14.05 Orchester der Welt.
15.00 Café Carlton. 17.00 5-Uhr-

Tee. 19.05 Solistenparade. 21.00
Musik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.



rAmburgs Dagblad Zaterdag 5 november 1988 "42

i_i\\_i\__ii__^^
VJAAR OP AMELAND. Geniet van de prachtige herfstkleu-
i, paddestoelen en vogeltrek. Dit in combinatie met recrea-
ve mogelijkheden, zoals: subtropisch zwemparadijs, bowlen,
tsen door de duinen en wandelen op het strand. Vraag de
■bb gratis gids met najaars-arrangementen.
WA Ameland,
SM Postbus 14, 9163 ZL Nes - Tel. 05191 -20 20.

E KOOP: stenen recr.bung.'s, voll. geïsoleerd, te Zwiggelte
im. Westerbork). Prijzen v.a. ’ 114.000.-v.o.n. Bel voor een
spraak met (05920) 4 03 13, (05933) 4 63 98 of kom langs.
j zijn aanw. elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

STACARAVAN?
ü een paar aanbieden vanaf /1500.- kant en klaar op ruime
aats. Ook enk. show modellen „Sunseeker" met grote kor-
ig. Inruil mog. Tev. stacar.'s te koop gevr. Camping De Vlin-
iitioeve, Grens Veluwe/Achterhoek, Bathmenseweg 7, Gors-
si 05733-354.

ïüecht Najaarsvoordeel op Schouwen-^g*
)uiveland.Kom naar Aquadelta^^jE&A
te Poort van Zeeland.

P'jCjjS^'n Zeeland.Rust. en toch alle
iJl«ï^^__^rekreatiemoge__jkheden,bin-
S^Tien en buiten! Gratiszwemnm^

nz. Kom genieten van strand, bossen jÉÖ*"zzT^
n duinen.Familie- AQUADEIjfiVCS^.
>staurant met gezellige^X>T_Bir'ATlC___«_>)
ondagsbrunchenz. enz. RcC7KC_AI ICf J

ovember/december-aanbledlng! OVERLOON/DE PEEL.
NWB ""bungalows, vrijst., cv., open haard, ktv, gravel
mnisb., pracht, wandel/fietsgeb. Nu ’ 285.- p.w., kerstweek
595.-. Inl. + kleurenfld.: (010) 4 67 26 33.

PEC. KERSTARR. Valkenburg, v. alleenstaanden, 5 dgn. p.
ixe touringcar. Vertr. 23 dcc. Dag-exc. Brussel en Ardennen.
iegar. 1-pers. kam. Info: LIMBURG REIZEN, tel. 04406-14877.

l:ilLVcfJfcWJ__H:lM!l-hi;MJ_ia_iatßM:_B

lERBERG 'OER 'T HOUT biedt u een uitstekende accommo-
atie voor meerdaagse cursussen, verenigings- of familie-
ijeenkomsten. 160 bedden. Verschillende grote en kleinere
alen voor b.v. gespreksgroepen. Inl.: Herberg 'Oer 't Hout',
laadhuisstraat 18, 9001 AG Grouw. Tel. 05662 - 15 28.

Kampeerauto's, caravans en 4
voortenten, kampoerartlkelen, JT II\

J.RONGEN G.werb-7-bUt.
Telefoon 0949/2405/92902 Kaolncberg

Camping De Sterregraef
lw chalet of caravan in de bossen met vijvers en strand.

Ultramoderne voorzieningen 5 km van Maastricht.
Het gehele jaar geopend.

Camping De Sterregraef, Paalsteenlaan 90,
3761 Lanaken-Neerharen België, 09-3211721686.

fiÉP" 5 jaar
rl— /^d^ gastvrijheidHotelAm derghanc * J

Gezellig familiehotel in magnifiek gelegenBad Bentheim.
Luxe woon/slaapkamers op het zuiden.

Sfeervolle lounge, bar, restaurant. Café/terras, relax-center
met solarium,Romeins stoombad, whirl-pool en binnenbad
(29°C). Onsaanbod mcl. royaal ontbijtbuffeten elke avond

4-gangen-keuzemenu's:

6-daags jubileum-arrangement
tijdelijkDM 260,- p.p.

inclusief aantrekkelijke jubileum-verrassingen

De nieuwe jaarwisselmgs-arrangementen liggenreeds klaar!
Postbus 129,D-4444 Bad Bentheim.

Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder.

SOPPARD a. d. RUN, gezel. Holl. fam.hotel, dir. a. d. Rl|n.
Mie krs. m. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40,- pp. pd. Bel (wij spr.
vled.) df schrijf ons even voor een folder: Hotel „l'Europe""*

Mainzerstr. 4, D-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088.
Vraag naar ons kerstarrangement.

kantie in Sauerland Gasthof "Zur Post", k.m.do/wc, dichtb. pano-
napari. Aanbieding: 7 dg. wonen, 5 dg. betalen. DM 160- (I.o).
lag de folder a.u.b.: D-5942 Kirchhunden/Oberhunden, Hauptstr.
tel. 09 49 2723-72255. : ___§

IFEL, Moezel, Harz en Beierse Woud. Vak.app. folder:
ilara. Pb. 156. 2980 AD Ridriurkerk (01804) 24589.

PJfotêt§ros^r I■M conferentie arr.
~_,«,,.Rentheim. Duitsland. .

Alpen Expres...
't 5-sterren Hotel-Restaurant

op derails!
Al vanaf ’ 136,- met de meestkomplete

vakantietrein richting sneeuw.
Naar Oostenrijk, Italië, Zwitserland en Duitsland.

Ook uwauto kan mee!
Vraag de folder "Sneeuwretour* bij uwreisburo,

het NS/Transreisburo of dereisverkopende bank.

CARIBBEAN CRUISES |
met de beroemde _

MERMOZ***** '||HHMHBHH[

O.a. BARBADOS-M^
ANTIGUA-BRAZILIË-FLORIDA

BAHAMAS
16 of 10 dagen vanaf

’ 2295 l
(4 p. hut, d/t, 2 p. hut, d/t v.a. ’ 2795) (

KINDEREN t/m 14 j. v.a. ’995 ;
vertrek in dcc. 88, feb, maart, april 89

Verwen uzelf eensmet een zonnig stukje paradijs en <het ongedwongen luxe leventje op een droomschip, be- j
leef de betovering van de Caribbean, de super service, .
de excellente keuken en de muzikale specials van grote

Nederlandse solisten, zoals:

JAAP VAN ZWEDEN i
of [

CAROLINE KAART ;
of de culinaire surprises v. d. Nederlandse topcuisinier

WULF ENGEL _. 'dit alles en nog veel meer bieden u de Caribbean.
Cruises met de fantastische Mermoz"***.

Bestel de uitv. kleurenfolder d.m.v. onderst, bon onge-
frank. op te sturen naar: antwoordnr. 3109, 3760 WD

Soesterberg.
dhr/mvr:
adres:
postc/woonpl.:

of bel

HOLIDAY CRUISES
03463 - 3778 / 2406

WINTERVAKANTIE IN NOORWEGEN,
IZWEDEN, FINLAND of IJSLAND
| O.a. speciaal kerst- en/of nieuwjaarsarr., in Zweeds of Noors

bungalowdorp, mcl. bootpassage Kiel-Göteborg v.v., hutace.
en autovervoer, 12 of 13 dagen vanaf ’370.-
Winterarr. voor 10 dagen uit en thuis door de hele wintervanaf
/162 p.p. (mcl. bootpassage en huis).
Inl. en boekingen via uw reisbureau of direkt bij:
INFO SKANDIC, Postbus 1304, 9701 BH Groningen,
tel. 050-143200.

Thailand rondreis v.a. ’ 1998
15/22-dg. rondreis, veel zien en genieten, uitger. terug. Ned. beg.,
Vertr. 25-12,15-1, 5-2, 26-2, 26-3, 23-4, enz. Strand- en/of stad-
vak. 9 dg v.a. ’ 1475. Zomerspecial vertr. 16/7 v.a. ’ 2848.
TEKKEI MR Grt. Hertoginnelaan 163A, Den Haag 070-468700.

KERST-OUD/NIEUWJAAR
FEESTELIJKE REIZEN

PULLMAN
INTERNATIONAL HOTELS

Kies voor ambiance en gezelligheid in een 4-sterren Pullman
hotel in Parijs, Luxemburg, Saarbrucken, Brussel.. Diverse arrangementen per luxe touringcar of eigen auto.. Veelal met leuke excursies, diners en activiteiten. Prima

kamers met o.a. bad, toilet, kleuren-tv, minibar, enz.l
3, 4 of 5 dagen, v.a. ’ 149.-1

Grafi's kleurenbrochure - bel:
070 -52 27 09

AIROPA REIZEN
"Unieke 8-daagse KERSTREIS naar BUDAPEST in Hotel
Flamenco (4-sterren). Perfect verzorgd (HP), kerstdiner, nacht-
mis, excursies door Budapest en naar Puszta, Eger en Do-
nauknie. Vertrek: 22/12. Prijs: ’699.- p.p.
Inlichtingen bij ANVR-reisbureau of Gégé Hongarije Tours,
Arnhem. Tel. 085-435050."

Luxe Kerstinkoop reis Br» Cfcr _„ „„ i,arßira, Bnaar Vork / 225,- p.p. in- BOEK nu uw Kerstreis
cl. bus, boottocht" 2x naar België v.a ’590-
-koud en warm buffet, hut P-P- "«■. b"s_Jh°te'Yv

v. 2 pers. ®xcv- Tel- 04406-16155.
Tel.: 04406-16215.

W 7A W #" yL J # 1 4 r J

I4DAGENPARIJSF399/rm

I van 24 t/m 27 december 1988. 1
I Inklusief rondritten en verblijf 1
I in 4-sterrenhotel. JL_^
_L-_-_-_-_-_-_-_-_----M-wi-_-_-_-_-_r^=^l

Iberbus
3pec. aanb. Costa Brava va. ’ 190- retour. Salou va. ’2lO- retour.
Dosta Blanca va. ’250- retour. Info (020) 241010, (010) 4130978
/raag onze nieuwe folder.

EURORAPIDE REIZEN
2x PER WEEK NAAR SPANJE

Div. hotels en appartementen
M.i.v. 16 december

NIEUWE OPSTAPPLAATSEN, o.a.
Drachten - Groningen " Assen - Hoogeveen

Retours al v.a. / 199.-
ROYAL CLASS-TOESLAG ’ 45.-

Inl.: 030 - 62 80 04

Alpen Expres...
Al vanaf/136,- met de meestkomplete

vakantietrein naar de sneeuw!
Het 5-sterren Hotel-Restaurant op de rails naar

Oostenrijk, Italië, Zwitserland en Duitsland.
Ook uw auto kan mee!

Vraag de folder "Sneeuwretour" bij uw reisburo,
het NS/Transreisburo of dereisverkopende bank.

Appartementen Haus Heller te Maurach. Comf. app.
prachtig gelegen in bosr. en sneeuwzeker gebied.

Voor 2 è 5 pers. v.a. /18.- p.p.p.d.
Liften nabij. Vraag folder en prijs.
Fam. Heller, Rofangarten 41, A-6212 Maurach am
Achensee. Tel. 020-6681427 óf 09.43.52.22.67435.
Oostenrijk'Salzburgerland Vakantiehuis i.d. Hohentauern, A
pers., op.haard, balk, terras, vanaf 20-12 vrij, heerl. panorama-
zicht, langlauf, dichtb.skiweg. Tel. 09.43.6566-671.

WINTERSPORT
Elke vrijdag Salzburgerland + Zillertal
Div. plaatsen, 10 dgn hotel mcl. busreis al v.a... ’ 477.-
BUSRETOURS al v.a / 135.-
ROYAL CLASS-TOESLAG ’ 40.-

EURORAPIDE REIZEN - 030 - 62 80 04

__\^__^^n^^_^______\
m M>- UniesV.o. * ____, W-' Unie.*-0' l P«"

■ ___ awto9 ____A »w»w J PwkIPP
1

_
_________________ __Tfl r*«_____________^ W Sm

M FPK F P M A N N PFI7FNAangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. 1 1 LUf\ L IA I TI Mll 1 1 l\ LIL L 11
Boeking en informatie bij uwreisburo of bank met het Neckermann-vignet of bel 020-998811.

Skiën! Skiën! Skiën!
10 daags arr. mcl. busreis. LO, skipas en skiles v.a. / 495.-
-p.p. Autoreizigers ’ 125.- p.p. korting. 17-daagse kerstreis
v.a. ’ 795.- p.p. Bel snel voor een gratis krant: 01650-55855.

Teletravel Wintersport
WINTERSPORT. 10-daagse busreis all-in v.a.

’ 595.-. Dolomieten, ski-safari v.a. / 625,-,
Langlaufsafari v.a. ’ 505.-. 10% groepskorting v.a. 10
pers. JOY-TOURS - 070 - 63 39 39.Lid SGR.

Wij komen u halen. Wij brengen u naar uw
vakantiedoel. Gemakkelijk, veilig en voordelig.

Koerier- en reisservice brengt u naar het doel van uw wen-
I sen. U betaalt alleen de kilometers (mcl. 4 pers.). Bel 09-

-49.2056-4556

■ ' !_■■■■ ___________■____—_____■

WINTERREIZEN 1988/89
Vraag gratis Wintercatalogus
aan. Luxe 10 en 17 daagse
TOURINGCARREIZEN, ook
Royal Class mogelijk.
OOSTENRIJK: Div. hotels en
app. in Tirol vanaf 319.- p.p. lo-
gies. Speciale 17 daagse
kerstreizen 23-12- 08-01,van-
af 649.- p.p. logies met ontbijt,
vanaf 1049.- p.p., halfpension
inkl. kerst- en nieuwjaarsdi-
ners.
SPANJE: Div. hotels en app.
in Lloret De Mar vanaf 299.-
-p.p. VP. BENIDORM vanaf

t 299.- p.p. logies, vanaf 459-

-' VP. Speciale 17 daagse Beni-
dorm kerstreis 23-12 - 08-01,

' vanaf 999.- en vanaf 719.- Llo-
ret De Mar inkl. kerst- en
nieuwjaardiners. Ook eigen
vervoer mogelijk.
FIESTA TOURS HOLLAND

TEL. 045-322222/324000
Dagelijks boeken van

9.00 - 23.00 uur, ook op
zon- en feestdagen.

SUDTOURS
VLIEGVAKANTIES
met bestemmingen naar:

Algarve - Madeira -Benidorm - Costa det Sol "
Gran Canarla

Bel vandaag nog
SUDTOURS

Van Baerlestraat 91
1017 AT Amsterdam
020-6 64 01 11
of uw ANVR-reisburo.

Geniet van de herfst overal
in Nederland

vakantiehuizen
nu kortingen tot 50%

Holland Relais
040-110101

SKI-FUN VOOR JONGEREN
IN SAUERLAND

v.a. f 139,- p.p. Ook 5- of
6-daagse kerst-ski reizen.

Tel.: 04406-16135

3 dgn Berlijn per luxe touring-
car pr. p.p. v.a. 199.- half
pens. Vertrek 16-12-'BB.
Info 04406-16135

TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-seFvice. Tel. 045-314122^
Voor alle koelkast- en diep
vriesreparaties VROKO'
Tel. 043-441566 of 461658^

Leer nu zwemmen in 2 of 5 dagen'
Zwemschool Pierre Zenden, Maastricht. 043-21221j^

BOERDERIJVAKANTIE I "Schwarzwald gehele jaar.
Overnachting/ontbijt va.
DMI6,-. 09-497671279 of
045-323496.
St. Maartenszee bungalow,
gratis ZWEMPARADIJS.
Weekend ’ 225,-. Kerst v.a.
’395,-. Tel. 02246-3109.
T.h. 6-pers. modern appar-
tement te ZWITSER-
LAND-Villars, ± 1600 m,
mooi natuurgebied en ski-
febied,. ’ 650- per week.

'el. 045-413393.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
PARAGNOST Richard
Martens. Verantwoorde
praktijk voor: helderziende
waarneming, magische
protectie om het beoogde
doel veilig te stellen. Her-
stel van stukgelopen rela-
ties, zowel in liefde, zaken
enz. Intern, gewaardeerd;v.
lage inkomens spec. tarief;
discreet en efficiënt. Telef.
04490-73101. Bernhardstr.
14, Beek.
Voor het ZAGENvan eiken
of dennen balken en alle
voorkomend industriehout.
Pakken brandhout ’ 20,-
-per pak afgehaald. Houtin-
dustrie Pelzer 8.V.. Rijks-
weg 36, 6286 AG Wittem,
tel. 04451-1218/04450-2168.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen,
04490-45230 24 uur service.

DAGJE
PANDA

29
GULDEN

Voor 29,-* geniet u
van Fiat Panda

rijplezier een hele dag
lang. Bel ons even.

Uw Panda staat klaar!
Vanaf 4 dagen 25,-

-p/dag

* excl. Btw, mcl. 100
km

£_T__W ■"!____-_ ___.

autoverhuur
Ook voor 9-pers. bus-
jes, campers, bestel-
en vrachtwagens.
HEERLEN, Spoorsingel 50

Tel. 045-724141
78746
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De Chrysler Voyager: een nieuwe visie zij de geregelde katalysator. En al net zo be- 3 jaarof 110.000km en liefst 7 jaar garantietegen
op autorijden met in LE-uitvoering plaats voor trouwbaar. Want elke Chrysler heeft een roest- doorroestenvan binnenuitVoor hfl. 35.995,-rijdt
7 personen. vrijstalen uitlaatsysteem en een tweezijdigver- val een Chrysler. De nieuweChrysler Voyager is

De Voyager omringt u met alle luxe en zinkte carrosserie. er vanaf hfl. 41.995,-.
comfort. Zoals elektrisch bedienbare ramen, Samen met het ruim bemeten motor- Kom snel naar onze showroom en stap
centrale deurvergrendeling stuurbekrachtiging vermogen biedt de Chrysler Voyager u jaren- in voor een comfortabele proefrit
getint glas, etc. lang compromisloos rijplezier. #M.M M__wmm_W___t*m

Daar komt bij dat u 'schoon' rijdt dank Bovendien krijgt u een unieke garantie: \^f lm Im^Ll lm
SIGNATUUR VAN EEN NIEUWE KLASSE^

AMERICAN CARS SCHIMMERT [
Groot Haasdal 6,6333 AW Schimmert Telefoon 04404-1888.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag8.00-18.30 uur, zaterdag 10.00-17.00 uur.I — A



" Marie Laforet in 'De Octopus.
(Nederland 1-22.19 uur)

Nederland 1
JRO/RKK1.00 (TT)Omroepparochie. Eucha-ristieviering vanuit de St. Franciscus
*avenus te Amersfoort.n-55 5 voor 12. Katholiek magazine.presentatie: Ad Langebent.
3-00-13.05 Nieuws voor doven en

Var enden'
1

_n 1 Mer'intie Gijzens jeugd. 11-de-l9?. ser|e naar de roman-cyclus van
*M. de Jong. Afl.s. Sinds deKruik in

gevangenis zit is Merijntje goedevrienden geworden met de pastoor,ueze probeert het kleine mannetje temeunen en laat hem allerlei kar-
-16 vi °PknaPPen. (herh.).
®j-" TV-Werkjournaal. Presentatie:

16*r i_PatriCio en Pieter Jan Ha9ens-■*o Het ontroerparcours. Spelpro-gramma gepresenteerd door BartPeeters.17.30 Journaal.
"'"36 (TT)VARA feliciteert. Geva-ceerd Programma waarin kijkers eenexcitatie kunnen richten aan familie-
'eaen, vrienden en bekenden.

18.01 VARA's kindermenu. Ovide en
zijn vriendjes, Belgisch/Canadese te-
kenfilmserie. Afl.: Het duivelsrecept.

18.14 De Smurfen. Tekenfilmserie.
Afl.: De familie Modder.

18.27 Meneer Kaktus. Kinderpro-
gramma met Peter JanRens.

19.00 Journaal
19.07 ""Flying doctors. Australische

serie. Afl.: Een donderslag bij heldere
hemel. Af en toe bezoekt een han-
delsreiziger Cooper's Crossing. Hoe-
wel iedereen weet dat de man waar-
deloze spullen verkoopt en continu
dronken is, wordt hij steeds vriende-
lijk opgevangen. Deze keer verloopt
zijn bezoek heel anders.

19.53 Laat maar zitten. Serie. Afl.:
Een avondje thuis. Nieuwkomer Ro-
zeboom heeft het in de gevangenis
het moeilijkst als 's avonds het licht
uitgaat. Maar gelukkig deelt hij zijn cel
met Faber. En die heeft zo zijn eigen
manier om de nacht door te komen.

20.28 Wereldwijs. Informatief spel-
programma. Presentatie: Robert ten
Brink en Hanneke Kappen. Thema:
Ritme.

21.48 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.18 De octopus. Nieuwe 7-delige
Italiaanse serie. Afl.s. Een uitbarsting

van geweld is het eerste waaraan te
merken is dat de mafia zich met Yf-
ters zaken bemoeit. Zelfs Guilia's on-
schuldige moeder wordt vermoord. Er
blijft voor rust en liefde geen tijd meer
over, laat staan van Corrado's plan
om de strijd te staken.

23.19 Natuurmoment Presentatie:
Hanneke Kappen.

23.24-23.29 Journaal.

Nederland 2
VPRO
09.00 Inke Pinke. Kinderprogramma.

Afl.6: Een olifant en een lam.
09.15 Marre. Animatieserie. Afl.6:

Lange haren.
09.20 Broertjes. Serie. Afl.6: De ver-

rassing. Frank leest het verhaal van
het lelijke eendje voor René gaat het
naspelen, maar natuurlijk vindt Frank
dat niet goed.

09.35 Codenaam koken. Presenta-
tie: Jaap Poot.

09.45 Achterwerk in de kast. Kinder-
programma.

10.05 Hals over kop. Duitse kinder-
serie. Afl.6: Een echte knuffelbeer.
De ouders van Philip hebben beslo-
ten dat ze hem niet meer naar school
brengen. Zijn vader heeft een casset-
te gemaakt, zodat Philip precies weet
hoe hij moet lopen.

10.35 Brillekoker. Kinderprogramma.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
19.00 Bij Lobith. Gevarieerde talk-

show gepresenteerd door Tarmar Ba-
ruch en Guilly Koster.

20.00 (TT)Journaal.
20.10 Van Kooten &De Bic's: Keek

op de week. In vijftien minuten leert u
blazen en tuten.

20.26 Belevenissen. De actualiteit
wordt door middel van de dagboek-
formule belicht.

20.51 De vijfde generatie. 3-delige
Zweedse thriller naar een verhaal van
Thomas Borgström, met Tomas Fryk,
Sverre Anker-Ousdahl, Gunnel Fred
e.a. Afl.3 (slot). Als de 18-jarige Jens
Hamren zijn vader in het ziekenhuis

bezoekt, slaat de ultramoderne com-
puter aldaar op tilt. Een paar dagen
later wordt er bij Jens geheel onver-
wachts een personal computer be-
zorgd.

21.51 Atlantis. Verkenningen in het
land der kunsten, verschillende
kunstdisciplines en wetenschapstak-
ken worden met elkaar vebonden
door één te volgen thama.

22.42 Post USA. Tweewekelijks vi-
deobriefvan Emile Fallaux over de op
handen zijnde presidentsverkiezin-
gen in de Verenigde Staten.

23.08 Fatzy & Co. Late-night-enter-
tainment-show, Leading Lady: Fatzy
Smith.

23.44-23.49 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.35 De chip held gjin skoft.
11.00 Open Universiteit. Onderne-
mingsfinanciering.

11.30 Weekjournaal.
12.00 Het Capitool. Wekelijks discus-

sieprogramma rond de achtergron-
den van de politiek.

12.45 Film van het SNV. Organisatie
voor Ontwikkelingssamenwerking en
Bewustwording.

12.55 Samenvatting van het konink-
lijk bezoek In Australië. Commen-
taar: Hugo van Rhijn.

16.15 Studio Sport. Jumping AMster-=
dam.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-e
horenden.

17.30 Journaal.
17.35 Sportuitslagen.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Cursus Marketing. Les 9.
18.30 Cursus De Geld- en Effecten-i

handel. Les 4.
19.00 Studio Sport.
20.00 Journaal.
20.25 (TT)De Papegaai. Hedendaag-|

se vertelling in zes afleveringen. Slot: |
De twijfel van Karin.

20.55 Panoramiek. Achtergronden!
van de buitenlandse politiek.

21.25 Avondvoorstelling. Gastvrij-1
heid, tv-film gebaseerd op een kort =
verhaal van Tibor Déry, met Mari Tö-1
rocksik, Deszo Garas, lldiko Pécsi =
e.a. Boedapest 1952. Een Hongaarse!
familie die leeft zonder electriciteit, I
gas en een kraan waar soms water |
uitkomt, krijgt van de zijde van dei
overheid een buitenlandse gast toe- =
gewezen, die een gunstige indruk|
moet krijgen van de Hongaarse leef- =omstandigheden. Dan is er plotselingf
wel electriciteit en gas en wordt het|
hele huis opnieuw ingericht.

22.15 Werken aan Werk. Verzorging.!
Afl.s: Psychiatrie.

22.45 De Filosofen. Meesters van de|
Westerse filosofie. Les1.

23.29 Journaal.
23.34-23.39 Nieuws voor doven en|

slechthorenden.

" Fatzy Smith en
Craig H. Eubanks

in 'Fatzy en Co.'.
(Nederland 2- 23.08)

Duitsland 1
"25 Programma-weekoverzicht.

"».&5 Die Sendung mit der Maus.J\inderprogramma
""25 Der Gelbe Fluss. Documentai-resene. Afl.3: Das Kloster Ta Er Si.

| '15 «.Das Kölner Gürzenich Or-chester Spielt.
'£00 ""Presseclub.«"45 Tagesschau mit Wochenspie-

| 13-10 Magazin der Woche. Regio-naal overzicht.13.40 Programma-weekoverzicht.
'J-45 Atlantis dart nicht unterge-nen. Jeugdserie. Afl.: Wilhelms Ra-che.14.30 Sandkasten-Djangos. Kinder-serie. Afl.: Der Piraten-Ossi.il" _Ü Ein Platz an derSonne. Loterij.■a.lO BHokuspokus. Duitse speel-"|m uit 1953 van Kurt Hoffmann. Met:

Götz, Valerievon Martens, HansNielsen e.a.]°-45 Film aktuell.J'-00 ARD-Ratgeber. Recht.
'"30 Regenbogen. Wie du mir - so

__fe : ■__._*_____

ich dir. Gastheer: Dompropst Uwe
Steffen.

18.00 Tagesschau.
18.05 Wir über uns.
18.10 Sportschau.
18.40 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.:

Wenn ich ein Vöglein war.
19.10 Weltspiegel. Reportages van

buitenland-correspondenten.
19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 (TT)Das Film-Festival. Men-

schen am Fluss, Amerikaanse speel-
film uit 1984van MarkRydell, met Mei
Gibson, Sissy Spaeek, Shane Bailey
e.a.

22.15 Kulturweltspiegel. Vanavond:
1. Popfestival in Babyion - Kunstbien-
nale in Bagdad. 2. Engelse Avantgar-
de-Kunst.

22.45 Tagesschau.
22.50 Hundert Meisterwerke. Van-

daag: Johannesaltarchen, drieluik
van Hans Memling.

23.00 ""Jazzfest Berlin '88. Het slot-
concert live vanuit de Philharmonie.

01.00 Tagesschau.
01.05-01.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-. lenkampff.

Martin Armknecht en Marcel Kommissin in 'Lindenstra-
"^ ■ (Duitsland 1 - 18.40 uur)

1111111N11...

Duitsland 2
08.45 ""Programma-weekover-

zicht.
09.15 Glauben heute. Kerkdienst

vanuit de Stadskerk in Bad Wildun-
gen.

10.15 Mosaik. Vandaag: Vom schön-
sten Hobby zu zweit, reportage over
dansen en de Werelddansdag.

11.00 Stadtschreiber Matinee. Dem
Kelch zu liebe Exulant, documentaire
over Boheemse geloofsvluchtelingen
in Pruisen.

12.00 ««Das Sonntagskonzert. Jon-
ge talenten..

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals. Vor vierzig Jahren, se-
rie oude weekjournaals. Vandaag:
Amerikaanse verkiezingen in 1948.
Presentatie: Guido Knopp.

13.30 Jugend hilft. Reportage over
het werk van het Duitse Jeugd Rode
Kruis.

14.15 Bettkanten-Geschichten. Rio
de Oro - der goldene Fluss.

14.45 Beschreibungen. Gera - kleine
grosse Stadt, documentaire over de
Oostduitse stad Gera in Thüringen.

15.30 " "Stadteturnier. Culturele
wedstrijd tussen vier steden live van-
uit Berlijn gepresenteerd door llona
Christen en Hajo Schedlich.

17.00 Danke schön. Verslag van de
actie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis, bekendmakingvan de prijswin-
naars.

17.05 Heute.
17.10 Die Sport-Reportage met Jo-

chen Bouhs.
18.10 Ml - Mona Lisa. Vrouwenma-

gazine gepresenteerd door Maria von
Welser.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek nieuws.
Presentatie: Peter Ellgaard.

19.30 (TT)Terra-X. Documentairese-
rie. Vandaag: Sahara - Ein verlorenes
Paradies. Zum Ursprung der Wüsten-
völker.

20.15 (TT)Eurocops. Europese mis-
daadserie. Afl.: Tote reisen nicht.

21.05 Die Bertinis. Chronik einer
Hamburger Familie, 5-delige serie
naar de roman van Ralph Giordano.
Afl.: 1941-1943.

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

22.55 ""Faszination Musik. lm Profil- Der langeAbschied des Rolf Lieber-
mann.

23.55 Brief aus der Provinz. Werften
sterben langsam, documentaire over
de teloorgang van de scheepswerven
in Hamburg.

00.00-00.05 Heute.

Duitsland 3 West
09.00 Telekolleg aktuell. Algemene

informatie over de cursussen.
09.30 Telekolleg 11. Cursus Engels,

les 7. (herh.).
10.00 Telekolleg 11. Cursus sociolo-

gie. Les 7. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 7. (herh.).
11.00 (TT)Sehen statt horen. Week-

journaal voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - Unsere Heimat.
Programma voor werknemers uit
Griekenland, Spanje en Joegoslavië.

12.30 Tele-Akademie. Dr. Carl Nedel-
mann: Schuld, Schuldgefuhl und Wie-
dergutmachung.

13.15 Begeleidingsprogramma.
Jahrhundertwende 1880-1930: Tita-
nic - Mythos und Wirklichkeit eines
Alptraumschiffes.

15.50 Teletekstoverzicht.
16.15 Sport im Westen extra. Duitse

kampioenschappen dansen te Neu-
renberg. Commentaar: Heinz Koep-
pendoerfer.

17.00 Türkei-Woche. Die Turken von
Sinkiang, eine Reise zu den Uiguren,
reportage over de Turkse bevolking
van de Chinese provincie Xinjiang.

17.45 Das internationale TV-Koch-
buch. Vandaag: Engels ontbijt.

18.00 Das Geheimnis des siebten
Weges. 13-delige jeugdserie. Afl.:
Der Brief.

18.30 Gott und dieWelt. Theologisch. magazine.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine.
19.30 Sport im Westen.
20.00 BDie Reise nach Tokio. Ja-

panse speelfilm uit 1953 van Ozu
Yasujiro.

22.09 West 3 aktuell.
22.15 Musikszene '88. Muziekpro-

gramma met o.m. muziek van Freddy
Mercury en Montserrat Caballé.

23.00 Hoppala. Blunders uit de film/tv-
wereld. Presentatie: Peter Rapp.

23.45 Experimente. Bodyscape-

/Landscape, experimentele film van:
Torn Koesel.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
09.00 Telekolleg aktuell. Voorlich-j

tingsprogramma.
09.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.:

Les 7. (herh.).
10.00 Telekolleg 11. Cursus sociolo-j

gie. Les 7.
10.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-i

denis. Les 7.
11.00 (TT)Sehen start horen. Week-j

magazine voor doven en slechtho-l
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.!
Magazine voor gastarbeiders uit Grie- ■kenland, Italië en Turkije.

12.30 Tele-Akademie. Dr. Carl Nedel-i
mann: Schuld, Schuldgefuhl und Wie-i
dergutmachung.

13.15 ■Bilder der Jahrhundertwen-\de. Documentaire bij de radiocursusi
Jahrhundertwende 1880-1930. Van-j
daag: De Titanic, mythe en werkelijk-:
heid.

14.45 Vor 50 Jahren. Das Hörspiel
'Krieg der Weiten' von Orson Welles
lost Panik aus, documentaire over
een hoorspel van Orson Welles.

15.00 Onbekend.
17.15 Wandertip. Von Kiffis nach

Neuneich.
17.30 Programma-overzicht.
18.00 Die 60er Jahre. Ich war dabei,

informatieve serie over jaren60. Van-
daag: Daniel Cohn-Bendit.

18.45 45 Fieber. Berlijns magazine.
19.00 Abendschau Bliek ms Land

am Sonntag.
19.30 Ich trage einen grossen Na-

men. Spelprogramma met Hans
Gmür. (herh.). Aansl.: Europabrücke.

20.15 Schlösser und Garten in der
DDR. Documentaire serie over kaste-
len en tuinen in Oost-Duitsland. Van-
daag: Het park van Dessau-Wörlitz.

21.00 Europaïsche Kulturportrats.
Jean Weidt, Tanzen für ein besseres
leben, portret.

21 .45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Actuele reportages,

nieuws, sport en studiogasten.
22.35 Hoppala. Blunders uit de tv/film-

wereld met Peter Rapp.
23.20 Heut' Abend. Talkshow met

Joachim Fuchsberger. Gast: Falco.
(herh.).

00.05-00.10 Laatste nieuws.

satelliet

RTL Plus
14.45 Heute bei uns met Uwe Hüb-

ner.
14.40 Flug 413nach Rio meldet sich

nicht. Amerikaanse speelfilm uit
1968 van Torn de Simone, met Ro-
bert Burns, Fawn Silver, e.a.

16.15 Heimatmelodie. Volksmuziek
met Maria en Margot Hellwig.

17.10 Hallo RTL.
17.20 Dance mambo. Dansshow met

muziek gepresenteerd door Martina
Menningen.

17.50 Action " Neu im Kino. Filmtips
door Isolde Tarrach.

18.35 RTL-Spiel.
18.45 RTL aktuell.
19.00 Ein Tag wie kein anderer. Toe-
ristische quiz met Jochen Pützenba-
cher. Vandaag: Marokko.

20.05 Happy End in St. Gilgen. Oos-
tenrijkse speelfilm uit 1966 van Franz
Antel, met Waltraud Haas, Hans Jür-
gen Baumler, Erwin Strahl e.a. (om
20.50 uur onderbroken voor reclame)

21.40 Das Bild als Botschaft. Der
Aussatzige uit de Egbert-Codex 980.

21.45 Nachrichtenmagazin. Actuali-
teitenmagazine.

22.10 Finale - Die Sportsendung am
Sonntagabend. Sportmagazine.
Presentatie: Ulli Potofski.

23.15 Mannermagazin. Erotisch ma-
gazine.

23.45 Weerbericht
23.50-23.55 Betthupferl.

SAT1
09.00 Programma-overzicht. 09.10
Flipper. Jeugdserie. Afl.: Der Auftrag.
09.35 Familie Feuerstein. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Der Bankraub. 10.00 Pro
gramma-overzicht. 10.05 Unser Haus.
Amerikaanse serie. Afl.: Verliebt in
einen Spitzel. 11.00 Programma-over-
zicht. 11.05 Kapt'n Rauhbein aus St.
Pauli. Duitse avonturenfilm uit 1971
van Rolf Olsen, met Curd Jürgens, Jo-
hannavon Koczian, Heinz Reincke e.a.
12.50 Familie Feurstein. Afl.: Ein Sau-
rier im Haus. 13.15 Unser Haus. Afl.:
Ansichtssache. 14.05 Programmaover-
zicht. 14.15Tier + Wir. Dierenprogram-
ma. 14.40 Eishockey live met in de

pauze Der goldene Schub. 17.10 Sa-
botage. Amerikaanse western uit 1952
van Andre de Toth, mert Randolph
Scott, Lucille Norman, Raymond Mas-
sey, Richard Webb, James Milltcan,
Larry Keating e.a. (om 17.55uur onder-
broken voor reclame). 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 Weerbericht. Aansl.: Ge-
winn in SAT 1. 19.10 Die Schone und
das Biest. Amerikaanse tv-serie. Afl.:
Die Nacht der Masken. (om 19.40 uur
onderbroken voor reklame.) 20.00 SAT
1 Sportblick. 20.10 Hurra, unsere EItem
sind nicht da. Duitse comedie uit 1970
van Wolfgang Schleif, met Uschi Glas,
Hans-Jürgen Baumler, Georg Thomal-
la, Hannsi ünder e.a. (om 20.55 uuron-
derbroken voor weerbericht en rekla-
me.) 21.50 SAT 1 Bliek. 22.00 Gefrier-
Schocker. Amerikaanse greizelfilm van
Don Leaver, met Jon Finch, Patricia
Quinn, Prunella Gee, lan McGulloch,
Leonard Pearce e.a. 22.55 SAT 1 Bliek.
23.05 Stunde der Filmemacher. 23.20
Catch 22. Amerikaanse oorlogsfilm uit
1970 van Mike Nichols, met ASlan Ar-
kin, Martin Balsam, Richard Benjamin,
Orson Welles, Art Garfunkel, Jack Gil-
ford e.a 01.20-01.30 Programmaover-
zicht.

3 SAT
16.40 Mini-Ziß am Sonntag. Jeugdjour-
naal. 16.50 Am Dam Des. Jeugdpro-
gramma. 17.15 Essen wie Gott in
Deutschland. Culinaire tips van Albert
Bouley, Waldhorn en Ravensburg.
18.00 Die Mölltaler Million. 18.45 Der
Weg zur Ggenwart. Zwitserland in de
19e eeuw. 19.00 Heute. 19.15 Tage-
buch. 19.30 Das Beste aud: 'Wie wars
heut' mit Revue?', gepresenteerd door
Harald Juhnke, met Ingrid Steeger, Ca-
tahrina Valente, Richard Clayderman,
Mireille Mathieu, Milva, Charles Azna-
vour. 21.00 Stammtisch. Der 3sat Live-
talk met Dieter Kronzucker, Manfred
Krug, Ulla Hahn, Ernst Maria Lang,
Vreni Schmidlin, Helmut Markwort e.a.
22.15 Gert Fröbes Morgenstern am
Abend. Een herhaling van een poëti-
sche en pantomimische voorstelling
door Gert Fröbe. Muzikale begeleiding:
Hans Martin Majewski. 23.00 Sonn-
tagsgesprach. 23.30 Eggenberger Mu-
sikkalender. 00.00 3sat-Schlagzeilen
met Paul Burkhalter.

SSVC
12.00 Childrens SSVC. Gepresen-

teerd door Nikki Towley. Vandaag:
Treehouse.

12.30 How dare you!!
12.40 Wish Icould play like that. Een

serie met Gerallt Rosser en Lloyd Da-
vies met speciale gasten uit de mu-
ziekwereld.

13.00 Th Walden interview. Brian
Walden heeft een gesprek belangrij-
ke personen in het nieuws.

13.55 Scène Here. Berlin Special.
(herh.)

14.15 Look Stranger. Belevenissen
van Bill Houston.

! 14.40 TV Movie. The Life and times of
Grizzly Adams.

j16.00 The Match. Rechtstreekse uit-
zending van de wedstrijd Nottingham
Forest-Arsenal.

118.00 Bullseye. Spelprogramma ge-
presenteerd door Jim Bowen.; 18.25 Benson. Let's get Physical.

118.50 Marching as to war. Nieuwe
serie. Vandaag: The bird of the band.

119.25 News and weather.
| 19.40 Eastenders. Serie. Ons weke-

lijks bezoek aan Albert Square.
i 20.35 NewFaces of '88. Serie nieuwe

acts op tv, gepresenteerd door Marti
Caine.

i 21.25 Howards way. Tv-serie.
i 22.15 Spitting image. Vandaag:

Bumbledowne - The life and times of
Ronald Reagan.

| 22.55-23.55 Queens sacrifice. Davey
Trevellyan, een getalenteerd schaker
vertrekt voor deelname aan de Britse
kampioenschappen in Bournemouth.
Er ontstaan problemen wanneer hij
Helen ontmoet.

Sky Channel
! 08.00 Fun Factory.
! 09.20 Marple Town.
! 11.00 Beverly Hills Teens.

12.00 "«Countdown.
13.00 ""Made in Germany.
14.00 "«Canada Calling.
14.25 The Volvo Masters.
15.30 Transworld Sport.
16.30 Canon Fashion TV.
17.00 The Ghost & Mrs. Muir.
17.30 ««The Coca-Cola Eurochart
Top 50.

18.28 The Times Headline News.
18.30 Beyond 2000.
19.28 The Times Headline News.
19.30 The Bionic Woman.
20.28 The Times Headline News.
20.30 The Rollicking Adventures of

Eliza Frazer.
22.48 The Times Headline News.
22.50 Entertainment this Week.
23.45 ««The Coca-Cola Eurochart

Top 50.
01.00 Eine Nacht in venedig.
02.15 La Confidance.
03.15 The Somerset and Dorset

Theatre Company.
03.30-06.30 Landscape Channel

Programmes from Sky.

Super Channel
07.00 Supertime Club.
10.00 Hit Machine.
11.00 Joan Armatrading.
12.00 Rafferty's Rules.
13.00 George Vandeman.
13.30 Motor cycling events.
14.25 Goodyear weather.
14.30 Mobil One Grand Prix '88.
15.00 Sport.
15.30 American College Football.
16.30 Off the Wall.
17.30 The World Tomorrow.
18.00 Classic Concentration.
18.25 Gillette Soccer Scène.
18.55 Look Out Europe.
19.55 The Muppet Show.
20.25 Goodyear Weather.
20.30 Feature Film: Money Movers.
22.10 Goodyear Weather.
22.15 European Business Weekly.
22.45 Sportsworld.
23.45-00.45 Chart Attack.

België/TV 1
■00 Bollie en Billie. Tekenfilmserievoor kinderen. Afl.: Het circus.

0q ern).
"05 Beertje Colargol.Kinderserie.

09_n\hern->--"*u Vrouwtje Theelepel.Tekenfilm-
*erievoor kinderen. Afl.: Do houdt het

09 aï 9ezier>/Piloot in nood. (herh.).
ko

_
i y little Pony.Amerikaanse te-

radi ie- Afl': °Pstand in Ponypa-

g, Eucharistieviering vanuit de
iifn' Servaaskerk te Grimbergen.

■"V De zevende dag. Praatcafé
rei- -Blikvanger, nieuwbeelden;confrontatie, politieke discussie;

ren V6n op zeven- weekoverzicht. Met
Presentatieve studiogasten en

12 4cnne van den Ber9h-
Fm_T Sunday Proms. Tsjechische

"narmonisch Orkest 0.1.v. Vaclav
14 4 mann.

■5 Sinbad de zeeman. Tsjechi-
I6i«;e animat'efilm. (herh.).-p. 5 Blikvanger. Modemagazine.tatema: Kleurencombinaties. Presen-
l7<vT£hislaine Nuytten. (herh.).

b J*» De jaren zestig. «De onkreuk-
Rr!_fn' Amerikaanse politieserie met

Stack. Afl.4: De kidnappers-1^cg(herh-)-
-18 on Nieuws-
-18 o^ I"1to,t- Animatieserie._iü u lons- AfL: p,or|s en de tijger,

uiern.).
10 Er was een keer... Korte ver-

llln

haaltjes verteld door Jef Burm. Van-
daag: De teddybeer, (herh.).

18.20 Leven....en laten leven. Milieu-
programma met o.m. Vragenspel
over plant, dier en leefmilieu; Actuali-
teitenrubriek; Film: - Mergheb. -Ri-
chard Bleyenberg, natuurgids in
Saeftinghe; Studio-onderwerpen:
ONDER VOORBEHOUD: De zee-
hond; -Wat nu? Presentatie: Gil
Claes.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.00 Kijk uit. verkeerstips. Vandaag:

Ongelukken met vrachtauto's voorko-
men.

20.05 Sportweekend.
20.50 Klein Londen, Klein Berlijn.

7-delige reeks over een klein Vlaams
dorp tijdens de oorlogsjaren. Deel 4.

21.55 Boekenbeursnieuws.
22.00 Steek-er-wat-van-op-show.

Praatprogramma met Emiel Goelen.
Thema: Humor in Vlaanderen vroe-
ger en nu.

23.00 Nieuws.
23.15 Pavarotti terug in Napels. Mu-

zikaal programma rond de Italiaanse
tenor Luciano Pavarotti.

00.10-00.20 Coda - Plastische kun-
sten. Middeleeuwse stad (1815) van
K.F. Schinkel.

België/TV 2
14.00-18.00 ECC-Tennistoernooi te
Antwerpen. Rechtstreekse reporta-

" Luciano Pavarotti
(België/TV 1-23.15 uur)

ge van definale. Commentaar: Daniël
Mortier.

België/RTBF 1
10.00Le credit a court terme. 10.30 La
pensee socialiste, politieke uitzending.
12.00 Faire le point. 13.00Actualites a
la une. 13.05 Journaal. 13.25 Jeunes
solistes, kamermuziek met jonge ama-
teursolisten. 14.20 Variétés è la une.
14.25 L'adieu aux as. Af1.4 .15.20 Visa
pour le monde, natuurdocumentairese-
rie. Vandaag: Taiwan, l'autre Chine.
16.40 Cinéma a la une. 16.45 Agence. tous risques.Amerikaanse serie. 17.35
Noubanimé. 18.00Poivre et sei, serie.

Afl.4: La grande Catherine. 18.30 Le
week-end sportif.sport gepresenteerd
doorFrank Baudonc. 19.25 P.M.U. Bel-
ge. 19.30 Journaal. 20.00 Cinéma è la
Une. 20.05 Surprise sur prise, amuse-
mentsprogramma. 21.00 L'enfant et le
président, Franse tv-film van regis Mil-
cent. 22.30 Livres parcours, literair ma-
gazine. 23.00-23.30 Laatste nieuws.

België/Télé 21
14.00 E.C.C, tennistoernooi te Antwer-
pen. 17.00 Tennis: samenvatting.
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal. 20.00 Cycle Les héros
sont oubliés. Engelse speelfilm uit 1956
van Lewis Gilbert. 22.00-22.55 Le
week-end sportif, sportmagazine ge-
presenteerd door Michel Lecomte.

TV5
12.00 L'Assiette Anglaise. 13.00 Jour-

> nal télévisé. 13.30 Les Cinq Dernières
Minutes. 15.00 Sacrée soiree. 16.05
Nieuwsflits. 16.10 Les carnets de l'a-
venture. 16.30 Histoires naturelles.
17.00Sports magazine. 17.55 Nieuws-
flits. 18.00 Histoire extraordinaires
d'Edgar Poe. 19.00 La chance aux
chansons. 19.30 Papier Glacé. 20.00
Lahaye d'honneur. 22.00 Journal télé-
visé. 22.30 Méteo Européene. 22.35 7
sur 7. 23.30 Sirocco. 00.30-01.00 Pa-
pier Glacé.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.02KRO's
ontbijtshow. 7.53 Ter overweging.
8.05 Groot nieuws. 9.02 Veronica
sport. 10.02 Wegwezen. 11.02
VARA radio 1 zondageditie. 12.02
Ophefen vertier. 13.05 Hier en nu.
14.02 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 18.05 Het Spoor. 19.02 Leu-
terkoek en zandgebak. 19.10
Sssssssssssst.... 19.30 Hersen-
gymnastiek. 20.02 Toppers van
toen. 21.02 Play it again. 22.02
Landleven (2), hoorspel. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02-7.00 met
om 0.02 TROS Nachtwacht: 6.02
Een goede morgen met Ron
Brandsteder.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 8.02 Vroege
Vogels. 10.02 Tony van Verre ont-
moet AVRO: 10.30 Muziekmo-
zaiek. 12.02 Nederlands op AVRO
2. 13.02 AVRO Radiojournaal.
14.02 Muziek met Meta. 16.02 Gi-
taarspecial. 16.30Kom 'ns langs in

! Des Indes. 18.02 Swing low. 19.00-
-i 7.00 Zie radio. 1.

Radio 3
i leder heel uur nieuws. 8.02 Hek-; sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin
i in pop. 10.02 De wakkere wereld.
I 12.02 KRO-miniparade. 13.02 Het
i weeshuis van de hits. 15.02 Tijd
i voor toen. 16.02KRO's Zalige Liel-
I deslijn. 18.02 KRO's Hitweek.
I 19.02 Pop-eye. 20.02 Radio Thuis-; land. 21.02 De krijsende tafel,
i 22.02-00.00 Op Slag van Maan-: da 9

Radio 4
: 8.00 Nieuws. 8.02 H Vier. 9.00 Mv-

radio

sica religiosa et profana. 9.55 Pro-
grammaoverzicht. 10.00 Eucharis-
tieviering. 11.00 Für Elise. 13.00
Nieuws. 13.02 Opera Matinee.
14.00Onder de groene linde. 14.15
Concert op de zondagmiddag: Rot-
terdams Philharmonisch Orkest
0.1.v. Valerie Gergjev m.m.v. Paul
crossley, piano (In de pauze: Pra-
ten over muziek). 16.30Diskotabel,
nieuwe grammofoonplaten en
CD's. 18.02 Jazzgeschiedenis.
TROS: 18.30 Continu klassiek
20.00 Nws. 20.02 Specialiteiten a
la carte. 22.00 Kamerconc: Hein-
rich Schiff, cello. 23.05-24.00
Hoorsp. Het Been.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nieuws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te Deum Laudamus.
9.55Waterstanden. 10.00 Aartsva-
ders (2), hoorspel. 10.10 Kerk-
dienst. 10.58 Wilde Ganzen. 11.00
De andere wereld van zondagmor-
gen. 12.00 Nieuws. 12.05 Het
zwarte gat. 14.00 Radio Romanti-
ca. 16.55 Mededelingen en schip-
persberichten. 17.00 Kerkdienst.
17.58 Wilde Ganzen. 18.00
Nieuws. 18.10 Mensen. 18.25 Li-
turgie & kerkmuziek. 18.40 De on-
bekende islam. 19.00 Programma
voor buitenlandse werknemers.
19.20Suara Maluku. 19.55Tambu.
20.30 Zorg en Hoop. 21.20 Mede-

landers Nederlanders. 21.45 Me-
delanders Nederlanders. 22.10-
-22.40 Jazz uit het historisch ar-
chief.

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: Muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 11.02 Sport. 12.02-13.00 Het
D.S.M.-ümburg-Concert: Concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teurjorkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05-19.00 Sport.

BRT 2
6.30 Goede morgen, morgen. 7.00
Nieuws. 8.00 Nieuws en lottouitslaj
gen. 8.12 Relax. 9.00 Hitrevue.
10.00Nieuws. 10.03 De pre-histo-
rie. 11.00 Het Genootschap. 13.00
Nieuws. 13.10 Brabant op zondag.
14.00Fiestag. 17.00Nieuws. 17.05
Sportkaffee met nationale en pro-
vinciale voetbaluitslagen. 19.00
Nieuws. 20.00 Vragen staat vrij.
22.00 Nieuws. 23.30-02.00 Van
tweetot twee. (om 00.00 uur onder-
broken voor nieuwsberichten).

Belg. Rundfunk
6.30 Frölicher Auftakt. 7.45 Veran-
staltungskalender. 8.00 Fröhlicher

Auftakt. 8.30 Glaube und Kirche
9.05 Mundartensendung : Uver
d'Land on d Logt - van domots on
högtl. Alles watt daer alt ömmer
over Kelmis an et Jöhltal weete
wollt. 10.00 Sonntagskonzert.
11.05 Schlagersouvenirs. 12.35
Ruckblick 14.05 Die Deutsche
Schlagerparade. 16.05 Domino -Die Spielshow des BRF. 17.05
Sportmagazine. 18.40 Senoren-
funk 19.00 Wunschkonzert 21.00
Sportuitslagen van het weekeinde.

Luxemburg/RTL
7.00 Heimatmelodie. 9.00 Sonn-
tagskonzert. 11.00 Rückbbck..
12.00 Musikparade. 14.00
W4unsch dir was. 17.00 Sortshop
met Benno Weber. 18.00Nachgef-
ragt met Geert Müller-Gerbes.
19.00 Volkstümliche Hitparade met
Edy Hildebrandt 21.00-01 00 Ein
junges Musikprogramm.

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 Das große Platzkon-
zert. 10.05Operette nach Wunsch.
12.05 Musik ist Trumpf. 13.00Hei-
matmelodie. 14.05 Wirtschaft.
17.00 Der Tag urn funf abschlie-
Ben 18.05 Schellack-Schötzchen.
19.00 Ennnerung 21.00 Musik
zum Traurnen. 22 30 Nachtexpreß.
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'Wereldwijs' in
de grotten

van Valkenburg

„Ik heb wel even geaarzeld om als
presentatrice van dit programma
voor de dag te komen. Ik heb altijd
gezegd, ik ben een toneelvrouw en
presenteren is mijn afdeling niet.

Toen producent John de Mol jr. mij
vroeg dit programma te presenteren
was ik in eerste instantie ook wat af-
wijzend. Hij liet mij echter beelden
zien van hetzelfde programma in
Engeland, (Blind Date met Cilla
Black), en toen begreep ik wel waar-
om hij mij daarvoor gevraagd had.
Zij is een beetje hetzelfde type mens
als ik en haar manier van presente-

Toch beseft Tefsen dat presenteren
en acteren twee heel verschillende
dingen zijn. „Het enige wat overeen-
komt is het camerawerk. Dat vorm-
de voor mij in ieder geval geen pro-
bleem. Ook was ik gewend aan de
aanwezigheid van publiek, want
Zeg 'ns AAA wordt ook altijd met
publiek opgenomen. Voor de rest
heeft het niets met elkaar te ma-
ken." Voor alle zekerheid heeft Car-
ry wat 'lesjes' genomen om het pre-
sentatievak geheel onder de knie te
krijgen. „Ik heb door tijdgebrek
maar twee middagen wat kunnen
bijspijkeren. Dat probeer ik tijdens
de uitzending dan te onthouden,
maar het resultaat is, dat je alles
prompt weer vergeet."

'Lesjes'

Op Goed Geluk is een programma,
waar de mannelijke of vrouwelijke
kandidaat in de vormvan een vraag-
en antwoordspel 'blind een meisje
of jongenkiest om vervolgens met
zijn tweeën een weekend op stap te
gaan. Een misvatting is volgens Car-
ry dat die twee tegelijk stapelver-
liefd op elkaar moeten worden. „Dat
is niet de formule van het program-
ma. Het moet allereerst gewoon een
leuk programma worden en als at-
tractie gaan vier mensen een reisje
maken.Komt daar toevallig een leu-
ke combinatie uit dan is dat natuur-
lijk prima. Maar het zijn allemaal
vrijgezellen, dus ze kunnen doenen
laten wat ze willen. Het belangrijk-
ste is de vriendschap die ze met el-
kaar hebben."

Vijftigste tv-documentaire
van Limburgs cineastenduo

KRO maandag met 'Twintig jaar natuur in eigen land'

..een legende' over deze beken**
Limburgse kunstschilder. Een fijj
over veertien beeldende kunS£naars in Limburg ('Limburgs Pale
volgde in 1987.

enthousiast over hun werk, dat »"
ervoor zorgde dat vanuit de vak^e
reld een volledige erkenningkwal^Overigens maakte men in de l°°l
der jaren niet alleen films overJnatuur. Bekend van Erkens en N*
sten is ook de in 1983 uitgezond6,
tv-documentaire 'Charles E)*

KERKRADE - Heel wat top-
sterren zijn vanavond te zien
en te horenin de Rodahal van
Kerkrade. Het van de tv be-
kende en vooral in Limburg
zeer populaire programma
'Lustige Musikanten' wordt
nu eens als tournee-voorstel-
ling ten beste gegeven. Tot de
optredende artiesten behoren
straks: VICO TORRIANI, LO-
LITA, FRANZ LANG, CARI-
NA, DAS STRUWWEL PE-
TER SEXTETT, DIE ORIGI-
NAL ALPENOBERKRAI-
NER, DAS ALPSKI KVIN-
TET met IVANKA en OTTO
en GERMAN HOFMANN en
zijn ORIGINAL OCHSEN-
FURTER BLASMUSIK. Het
programma wordt gepresen-
teerd door het óók van het In-
ternationaal Blaasfestival be-
kende duo MARIANNE &
JVÏICHAEL. Dat kondigde
donderdagavond op tv in het
ZDF-programma 'Die Super-
hitparade der Volksmusik' de
jeeks tournee-voorstellingen,
waaronder die van Kerkrade,
aan. Kaarten zijn vanavond
nog ruimschoots verkrijgbaar
aan de kassa van de Rodahal.

Van onze
showpagina-redactie

Topsterren vanavond
in Kerkrade

'Lustige
Musikanten'
op tournee

Toch is het programma niet altijd
rozegeur en maneschijn. Soms klikt
de combinatie niet helemaal ofrea-
geert de ene partij toch ietwat gepi-
keerd na het horen van de harde
woorden die er gezegd worden. Tef-
sen: „In het zojuist gebrachte pro-
gramma schrok een kandidate heel
erg van wat haar reisgezel over haar
had gezegd. Kijk, het zijn allemaal
flitsen van gesprekken die we laten
zien. Daar moet je niet tegelijk uit
concluderen dat hij haar niet leuk
vindt. Misschien is hij zelfs wel dol
op haar, want hij bracht wel een ka-
dootje voor haar mee... Ook kan het
wel eens gebeuren dat de ene ver-
liefd wordt op de andere, maar dat

Rozegeur het niet wederzijds is. Maar dat is tot
nu toe niet echt een probleem ge-
weest."
Veel kijkers koppelen de naam Car-
ry Tefsen onverbiddelijk aan de fi-
guur Mien Dobbelsteen uit Zeg 'ns
AAA. De nog altijd populaire serie
heeft een grote stempel gedrukt op
de persoon Carry Tefsen. „Als men-
sen mij op straat tegenkomen is het
vaak 'Hé Mien', maar door dit pro-
gramma wordt het ook vaker Carry.
Mij maakt het echt helemaal niets
uit, hoor. Ik zie dat als iets vanzelf-
sprekends." Ze vervolgt: „De Carry
Tefsen die thuis zit is weer een heel
ander figuur. Dat is een mens die op
blote voeten door het huis loopt,
met de poes rondscharrelt, de plan-
ten water geeft en bedenktof er niet
een vrachtje was in de wasmachine

moet. En...hoc laat komen de jon-gens uit school en is er dan wel
iemand thuis?"
Hoewel Carry Tefsen een druk be-
zette vrouw is, weet ze alles toch zo-
danig te plannen, dat haar gezinsle-
ven en haar werk in goede verhou-ding tot elkaar staan. „Dit zijn nog
even de drukke maanden. Ik ben
naast Op Goed Geluk natuurlijk
nog bezig met de opnamen van Zeg
'ns AAA, die tot februari duren.
Daarnaast doe ik nog zon vijftig
voorstellingen voor de Zonne-
bloem. Dat zijn theatervoorstellin-
gen voor oude en zieke mensen doorhet gehele land. We hebben Toby
Riks met zijn toeters en bellen en ik
zing bijvoorbeeld met nog twee an-deren Hollandse liedjes. Dat vinden
de mensen enig."

In 1973 maakte de schrijver Anton
Koolhaas, in zijn funktie van direc-
teur van de Nederlandse Film- en
TV-Academie, kennis met het werk
van debeide Limburgers. Hij was zó

'Broedvogels in Limburg' kwam
eind 1967 gereed. De in Maastricht
woonachtige Belgische componist
Jean Lambrechts werd aangetrok-
ken om de speciale filmmuziek te
componeren. Deze componist at-
tendeerde KRO-producer René Sle-
ven op het werk van de Limburgse
cineasten. Van KRO-zijde was men
meteen erg enthousiast. De film
werd een eclatant succes: ruim vier
miljoen kijkers gaven het hoge
waarderingscijfer 78.

ULESTRATEN/BEEK - Een jubi-
leum. Maandagavond brengt de
KRO om 20.45 uur via Nederland 1
de vijftigste tv-documentaire op het
scherm van de Limburgse cineasten
Maurice Nijsten uit Ulestratenen Jo
Erkens uit Beek. 'Twintig jaar na-
tuur in eigen land' is de titel van
deze produktie, dieop de zogeheten
'prime-time' wordt uitgezonden. Op
17 september 1968 - nu dus twintig
jaar geleden - kwam van het Lim-
burgse duo als eerste programma
'Broedvogels in Limburg' op tv.
Deze eerste produktie viel zo in de
smaak bij de kijkers en bij de om-
roep dat dit het begin werd van een
lange reeks. Wanneer men bedenkt
dat Erkens en Nijsten alle produk-
tiewerkzaamheden zelf verrichten,
dan zijn vijftig tv-films het duide-
lijkste bewijs dat men niet heeft stil
gezeten. Het duo schrijft niet alleen
het scenario voor alle produkties,
maar verzorgt ook de complete
montage van beeld en geluid, ter-
wijl Maurice Nijsten ook nog de ca-
mera bedient.

Van onze rtv-redactie

Nijsten en Erkens werden geboren
in Beek. In 1965 ontstond het idee
om samen films te gaan maken,
waarbij het accent zou liggen op de
natuur. Na een aantal vingeroefe-
ningen werd in 1966 gestart met het
filmen op het professionele 16 mili-
meter filmformaat. Hun eerste vijf-
tig minuten durende produktie

Het programma 'Twintig jaar na-
tuur in eigen land' is een fantasie-
volle montagevan hoogtepunten uit
de vele programma's van de cineas-
ten, aangevuld met een aarital nieu-
we opnamen. Vele maanden van in-
tensieve montage waren nodig om
het programma samen te stellen.

Voor hun verdiensten op m^,
schappelijk en cultureel gebied 'ons land ontvingen Maurice Nijs^.
en JoErkens in november 1978<*L
onderscheiding van de ANWB- ul
het door het Wereld Natuur For»<£(WNF) en de BBC georganiseer^!
'Wildscreen Festival' in het EngeL
Bristol in november 1982 werden^Limburgers onderscheiden v%hun film 'Wat met de Wadden?'-
ditzelfde Wildscreen Festival, roK
nu in oktober 1986, ontvingen <L
Limburgse cineasten een oorkon"
voor hun film 'De Oostvaarderspl^
sen....mensenwerk'.

_
Vrijwel alle produkties van Erk^en Nijsten ontstaan in nauwe *y
menwerking met de KRO-telev#
en worden dan ook door deze <£j
roep op het scherm gebracht. ï\
archiefvan de Limburgse cineastfj
is inmiddels echter zó uitgebr^l
dat bijna alle omroepen een bero*;.i
op hen deden. Van programma's %
'Ja, natuurlijk' tot 'Een reis om"
wereld in 80 vragen.
Op dit moment zijn Erkens en $i
sten druk doende met de monW
van de film 'De das in Nederlaf.J
waarvan voorjaar 1989 de premi^j
mag worden verwacht. Enkele <*
cumentaires over kunstuitingen L
de provincie Limburg staan voOK
opprogramma, onder meer overjV
musiceren in dit gewest. De KRÖ 5
van plan deze serie in 1991 op
scherm te brengen. Nog méér V%
komstplannen? Maurice Nysten *:
Jo Erkens: „Nog veel, héél
films maken!"

Buitenland
Acht Europese landen hebK
reeds films van Nijsten Erkens op'
uitgezonden.

Intocht van
Sint op tv

Van onze rtv-redactie J
HEERLEN - Sinterklaas komt J19 november in ons land aan. D^ficiële intocht heeft plaats in ZiefJzee, waar de NOS zal zorgen V<Jeen tv-verslag. De reportage is *1
12.00 tot 13.10 uur op Nederland^zien. Het programma wordt geFl
senteerd door Aart Staartjes.

Van onze rtv-redactie
VALKENBURG - Een week-
end lang - volgende week van
vrijdagmiddag 11 tot zondag-
avond 13 november - vormt
het Walramplein in het cen-
trum van Valkenburg de cen-
trale plek voor tal van VARA-
activiteiten. Vanuit een grote
tent presenteren Hanneke
Kappen en Henk Westbroek
de feestelijkheden, die op zon-
dagavond eindigen met een
spectaculaire ontsnapping uit
de Geulhemmergroeve.

'Wereldwijs', VARA's achtdelige in-
formatieve spelshow startte begin
oktober. Het aantal kijkers groeit
iedere week en nadert inmiddels dedrie miljoen. De afgelopen zonda-gen stonden steden als Leiden, Mid-
delburg en Groningen centraal. Val-kenburg is dezesde plaats diewordt
aangedaan, een deel van het televi-
sieprogramma op zondagavond
wordt rechtstreeks vanuit de feest-

tent op het Walramplein uitgezon-
den. 'Wereldwijs' heeft die avond
als thema 'Ontdekkingsreizen'
waarbij het zal gaan om de Noord-
pool, de Zuidpool en al het land
daartussen.
In de loop van de uitzending ver-
plaatst de handeling zich naar bui-
ten. Presentatrice HannekeKappen
wacht daar, bij de uitgang van de
Geulhemmergroeve, de deelnemersaan een gewaagde actie op. De
groep is eerder die avond -. voorzien
van gereedschap en proviand - in de
grot achtergelaten, via een aantal
controlepunten moeten deze waag-
halzen proberen de uitgang te vin-
den.

'Kinderen voor
Kinderen'
Voor het echter zo ver is, heeft zich
rond de VARA-tent al veel afge-
speeld. In de loop van vrijdagmid-
dag, van 16.00 tot 18.00 uur, doen
twintig kinderen uit de omgeving
mee aan het Kinderen voor Kinde-
ren Songfestival. Begeleid door een
muziekband zingen de kinderen

'Vroege Vogels', het zondagoch-
tendprogramma van VARA's Radio
2, onderhoudt tussen 8.00 en 10.00

In de tent aan het Walramplein is za-
terdag - tussen 11.00 en 12.30 uur -bovendien het optreden van de

Grote Meneer
Kaktus show

uur een lijnverbinding met Valken-
burg. Er is een wandelroute uitgezet
met begin- en eindpunt bij de tent.
Vanaf 9.00 uur kunnen wandelaars
de routebeschrijving bij de tent af-
halen. Voor zover de ruimte dat toe-
laat, is iedereen van harte welkom
naar alle festiviteiten in en bij de
feesttent te komen. Tijdens de 'We-
reldwij s'-uitzending op zondag-
avond is het aantal stoelen in de tent
heel beperkt. Het televisieprogram-
ma duurt van 20.30 tot 21.50 uur.

.groepen 'Zinatra' en 'Bertus Stai-
gerpaip'. Henk Westbroek presen-
teert zaterdagavond zijn 'Verrukke-
lijke Vijftien Disco Show' tussen
21.15 en 23.45 uur in de feesttent.
Het programma wordt van 22.00 tot
22.30 uur onderbroken voor een de-
monstratie van 'Dirty Dancing' door
de plaatselijke dansscholen.

Zaterdagmiddag brengt Peter Hol-
land zijn radioprogramma 'Typisch
Hollands' rechtstreeks vanuit de
tent in Valkenburg. Tussen 14.00 en
16.00 uur ontvangt hij onder ande-
ren het Belgische duo 'Soulsister',
René Shuman, Georgië Davis en de

'Grote Meneer Kaktus Show' met
Peter JanRens als Meneer kaktus,
Annemieke Hoogendijk als Me-
vrouw Stemband en Hans van der
Laarse als Kweetniet. De toegangs-
prijs is vier gulden per persoon.

Op zaterdagochtend heeft het pro-
gramma 'de Opening' (van 8.00 tot
11.00 uur op Radio 2)een lijnverbin-
ding met de tent in Valkenburg. In
de uitzending wordt de derde van
drie kandidaten gekozen, die op
zondagavond meedoen aan het spel
'Wereldwijs' op televisie.

ieder een zelfgekozen nummer uit
het bekende Kinderen voor Kinde-
ren-repertoire. Een jury kiest de
beste vijf zangertjes, die doorgaan
naar de finale op zaterdagavond
(19.30 - 20.30 uur) in de tent. Na acht
weken kent het songfestival zo-
doende acht regionale winnnaars en
winnaressen. Eén van hen wordt
uitgekozen om Nederland volgend
jaarte vertegenwoordigen bij het in-
ternationaal kindersongfestival op
Cyprus. Vrijdag is er van 20.30 tot
22.30 uur in de tent een feestelijke
avond met verrassingen.
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ülG.ro}e MeneerKaktus Show', volgende week zaterdag van U.OO tot 12.30uur in de feesttentaan het Walramplein in Valkenburg met PETER JANRENS, HANS VANDER LAARSE en AN-NEMIEKE HOOGENDIJK.

Weekend lang radio- en tv-uitzendingen vanuit Limburg

" MAURICE NIJSTEN en JO ERKENS
...binnenkort met een nieuwe twaalf-delige tv-serie over de natuur »"alle Nederlandse provincies...

" CARRY TEFSEN
...veel kijkers koppelen haar naam onverbiddelijk aan de figuur

Mien Dobbelsteen uit 'Zeg 'ns AAA'...

Carry Tefsen gelukkig
met 'Op goed geluk'

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM-Drie mannelijke vrijgezellen stonden ze-
nuwachtig te wachten. Zij moesten hun geluk beproeven
in het amusementsprogramma 'Op goed geluk', dat gis-
teravond weer op het TROS-scherm was te zien. Even
voor de opname spreekt presentatrice Carry Tefsen nog
wat bemoedigende woorden. Aan haar de taak om de ge-
sprekken in goede banen te leiden.

ren ligt, denk ik, wel in de lijn van
die van mij. Toen dachtik, dat ik het
wel aan kon."

Ook het Volkstheater, waar Carry
Tefsen toch haar hartaan heeft ver-
pand, staat weer op het programma.
„Vorig jaar speelden we naast
Heimwee ook nog een stuk dat Oud
Speelgoed heet. Daar gaan we dit
seizoen nog dertig voorstellingen
van doen."
Het programma Op Goed Geluk
gaat nu met zes uitzendingen van
start en een tweede reeks start weer
begin maart. „De kijkcijfers waren
de eerste uitzending al fantastisch",
zegt Carry, „en we staan zelfs hoog
genoteerd in de top tien van de best
bekeken programma's. Je ziet, zo
nuchter zijn de Nederlanders dus
niet. Romantiek pakt de mensen al-
tijd wel."
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	Concertgebouworkest koninklijk
	Stralend koud weer en een strakblauwe lucht. Alleen hier en daar verstoord door uitstoot van de industrie, zoals hier bij DSM. Zware wolken hangen boven de futuristische gebouwen en schoorstenen van deze chemie-gigant. Een en ander leverde gisteren dit fraai beeld op. Foto: PETER DEJONG.
	de komieke coco
	panda en de meester-verknoper
	Gewapende overvallers hebben gistermorgen in Almere-stad een overval uitgevoerd op een geldtransportauto van de PTT. Zij beschoten de deuren en ramen van de auto, maar slaagden er niet in ze te openen. De chauffeur en bijrijder van de wagen raakten als door een wonder niet gewond.
	Het laatste onderdeel van het staatsbezoek van koningin Beatrix en prins Claus aan Australië werd een echte Nederlandse Oranje-happening. In Fairfield, een plaatsje zon 60 kilometer van het centrum, van Sydney, ontmoette het koninklijk paar zelfs Sinterklaas. Maar ook poffertjes, kroketten, beschuit, broodje paling, appelmoes, erwtensoep, boerenkool met worst, zuurkool, hagelslag, drop en jonge klare waren ruimschoots' voorhanden. Verder was er muziek van Hannie en de Rekels, speelde er een draaiorgel er werd er driftig met rood-wit-blauwe vlaggetjes gewapperd. Koninginnedag dus, maar dan wel 20.000 kilometer verderop.
	Dat de Britten een klein beetje (auto)gek zijn, blijkt niet alleen uit de vele eigenzinnige modellen die daar in allerlei kleine en kleinere bedrijven worden gemaakt, maar ook uit wat hobbyisten daar zelf in elkaar zetten. Het leukste is dat die knutselaars daar ook nog een kenteken voor krijgen. De bolide op deze foto heeft als krachtbron een Jaguar Vl2-motor. De carosserie is afkomstig van een oude Hunter-straaljager. De wagen is toegelaten op de normale weg.
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