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Medicijnknaak ziekenfonds blijft

Medicijnen
goedkoper

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - De prijs van medicijnen
gaat op 1 januari gemiddeld zeven pro-
cent omlaag. De prijsverlaging zal vooral
bij duurdere medicijnen effect hebben.
Met de prijsverlaging moet op jaarbasis
420 miljoen gulden bezuinigd worden.
De ’ 2,50 die ziekenfondspatiënten nu
nog per recept moeten betalen, blijft in
1989 bestaan. Eerder was besloten deze
'medicijnknaak' af te schaffen.

Dit zijn de hoofdpunten uit een akkoord dat de
staatssecretarissen Dees (Volksgezondheid) en
Evenhuis (Economische Zaken) gisteren heb-
ben gesloten met tien organisaties uit de ge-
zondheidszorg. Het gaat dan om de geneesmid-
delen-industrie, importeurs van geneesmidde-
len, landelijke groothandel in geneesmiddelen,
apothekers- en artsenorganisaties, alsmede
ziektekostenverzekeraars en ziekenfondsen.

Het plan om de kosten van genees-
middelen te verlagen, dat inmiddels
bekend staat als het Omni-partijen-
akkoord (OPA), is afkomstig van de
tien organisaties uit dë gezond-
heidszorg zelf. Zij boden het aan als
altecnatief voor een kabinetsvoor-
stel, dat voorzag in vaste vergoedin-
gen voor medicijnen waarbij de pa-
tiënt hogere kosten zelf zou moeten
betalen (het ijkprijzensysteem).

Afgesproken is dat het OPA „een
kans krijgt" aldus Evenhuis. Op 1
januarimoeten de partijen „feitelijk
aantonen" dat de prijzen van medi-
cijnen inderdaad gemiddeld zeven
procent dalen. Vervolgens zal in
juni bekeken worden of het ak-
koord ook anderszins werkt. Het

gaa* dan■" met name om meer con-
ntie op de geneesmiddelen-

markt waardoor de prijzen dalen.
Mocht blijken dat het akkoord niet
werkt, dan zal de overheid alsnog
het ijkprijzensysteem invoeren.

Voorlopig zal het OPA alleen in 1989
gelden. De betrokken partijen heb-
ben zich er echter toe verbonden dat
prijsstijgingen bij geneesmiddelen
ook de komende jaren achterwege
blijven.
De EG moet nog met het akkoord
instemmen. Dat kan problemen op-
leveren omdat het hier om een
marktbepalende zaak gaat. Ook de
leveranciers van geneesmiddelen
en de groothandel moeten nog in-
stemmen met het OPA.

Philips breidt werk uit

Kleuren-tv
beter met
melkpoeder
!^ARD - Philips in Sittard gaat
k e toekomst een belangrijke brj-
.Be leveren aan de verbetering
r de kwaliteit van kleurentelevi-
J: en -monitoren. Dat is mogelijk.r het gebruik van melkeiwitten,
lieten caseïne, dat wordt aange-
erd doorDMV Campina.
-t _4

likt- vernieuwing van het pro-
efproces voor het schaduw-
J**er, een onderdeel van kleuren-
kenen, zal het beeld van de nieu-
► Generatie TV-toestellenvan Phi-
ï . (High Definition Television)
L 2'enlijk beter en scherper zijn.
t.Tüitlopend daarop wordt de
I^Uktie van schaduwmakers, eencver> raster dat achter het beeld-uern_ zit, volgend jaaropgevoerd.
j f̂door zal de werkgelegenheid in

met 30 mensen toene-J1ïiaar 170. Op dit moment wer-
Im°. de Philips-vestiging in Sit-

ueer dan duizend mensen.

" Zie verder pagina 31

Het weer
DjMR BEWOLKT
|J.een omvangrijk hogedruk-
l( ten westen van de Brit-
L^'landen wordt met een
C^ere luchtstroming veel

jOlking aangevoerd. Hier
komburg zal daar vandaag

■H elijks neerslag uit val-
C Zondagmiddag wordt in
H|£~ stroming een storing
(Lrêevoerd, die er dan de oor-
C 1van is dat het enige tijd
Iji *nt, mogelijk met wat nat-
(jj "eeuwvlokken. De wind is
\ matig en waait
(Lhet noordwesten. De mid-
«iFemperaturen lopen op tot
lij/1 .raad of 6,tijdens nachte-
l«j e opklaringen dalen deze
VJtet onder het vriespunt.
Cr meer informatie over het

in Limburg kunt u bellen
V/H22346._>AAG:
Hk°P: 08.06 onder: 16.44
iu^op: 14.39 onder: 02.23
C*GEN:C°P: 08.08 onder: 16.43
L^lop: 14.51 onder: 03.50

Deetman voorlopig niet in openbaar

Lubbers kritiseert
acties studenten

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - 'Triest, niet goed en
onjuist', zo typeerde premier Lub-
bers het besluit dat minister Deet-
man (Onderwijs) heeft moeten ne-
men om voorlopig niet meer in het
openbaar op te treden. Na alle acties
die studenten tegen hem hebben
ondernomen (met als triest hoogte-
punt een trap in de buik), heeft
Deetman besloten alle openbare op-
tredens voorlopig af te zeggen.

Lubbers zei begrip te hebben voor
Deetmans besluit. „Ik steun de mi-
nister hierin. Het moet echter niet te
lang duren", aldus Lubbers. De pre-
mier laakte de manier van actievoe-
ren van de studenten tegen Deet-
man. „Dat heeft niets meer te ma-
ken met het op een waardevolle ma-
nier naar voren brengen van de
eigen standpunten", aldus Lubbers
gisteren na afloop van de minister-
raad.

„Het is een 'testimonium van ar-
moede' voor degenen die .deze ac-
ties voeren", aldus een duidelijk
geïrriteerde premier. Hij noemde de
acties van de politie veel waardiger.
„Ik neem mijn pet voor de politie
af', aldus Lubbers.

De liberale jongerenorganisatie
JOVD is het eerste slachtoffer van
Deetmans besluit. Vanavond zou de
minister tijdens de jaarvergadering
van de liberale jongeren discussië-
ren over zijn beleid ten aanzien van
studenten.
Minister Deetman liet gisteren ove-
rigens weten best bereid te zijn tot
een extra gesprek met de Studen-
tenkamer, het reguliere overlegor-
gaan van de minister met de repre-
sentatieve studentenorganisaties,
zoals de LSVB.

" Ruim honderd
studenten voer-
den gistermorgen
een 'schijnproces'
bij het gebouw
van de Hoge
Raad in Den
Haag. Onder-
wijsminister
Deetman werd
daarbij tot 'lijf-
straffen' veroor-
deeld en vervol-
gens 'ter dood ge-
bracht. Verder
legden de studen-
ten kransen bij
het gebouw van
de Hoge Raad en
droegen zij krui-
sen rond door de
binnenstad. De
acties van de stu-
denten vonden
plaats terwijl
binnen de Hoge
Raad zich over de
rechtmatigheid
van de harmoni-
satiewet boog.

woonblad
Homesitter:
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nieuw
beroep
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Haarlem.

" Zware straf voor
Turkse club.

’Problemen bij terrorismebestrijding na 1992’

Duits pleidooi voor
Europese recherche

Van onze verslaggever
KARLSRUHE - Het Westduitse
openbaar ministerie maakt zich
sterk voor de oprichting van een
Europese recherche naar voorbeeld
van de Amerikaanse FBI. „Als na
1992 de grenzen opengaan in de
Europese Gemeenschap kunnen
terroristen zich nog vrijer bewegen.
Dan is het niet juist als de politie
aan de grens moet blijven staan",
zegt officier van justitie Alexander
Prechtel, woordvoerder en naaste
medewerker van de Duitse procu-
reur-generaal Kurt Rebmann in een
interview met deze krant.

Volgens Prechtel moet deze Euro-
pese recherche in alle aangesloten
landen kunnen optreden, hetzij met
algemene bevoegdheden of op be-
paalde gebieden zoals de drughan-

del, autobendes, spionage of terro-
risme. „Die recherchedienst hoeft
niet in Duitsland gevestigd te zijn
en de chefhoeft geen Duitser te zijn.
Maar ze moet wel overal bevoegd
zijn, om te beginnen zeker binnen
de EG."
Als belangrijk toekomstig probleem
voor de Bondsrepubliek noemt
Prechtel het internationaal terroris-
me, waarmee hij in dit geval op be-
paalde groepen asielzoekers duidt.
Met name zou het grootste deel van
de Koerdische vluchtelingen hele-
maal geen asiel willen maar enkel
hun operatiebasis willen verleggen.
„De Koerden worden in Turkije
veel zwaarder bestraft en hebben
hun strijd hierheen verplaatst."

" Zie verder pagina 17

" Zie verder pagina 3
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Korte expositie in Generaalsbuis van Maastricht

Eeuwige experimenteerlusl
bij Maryke Stultiens
MAASTRICHT - Achttien jaar oud
was ze toen ze uit Breda naar Maas-
tricht kwam om zich te laten in-
schrijven aan wat toen de kunstnij-
verheidsschool heette. Toen zij
overging naar de Jan van Eyckaca-
demie, was die in het tweede jaar
van zijn bestaan. Schilderen was
haar ambitie - haar aanleg was bui-
ten twijfel. Zij kreeg de koninklijke
subsidie drie keer en raakte ook bui-
ten de regio bekend. Rondreizende
tentoonstellingen als Start en Re-
kenschap droegen daartoe bij. Haar
jeugdig elan heeft haar nooit verla-
ten en haar verbluffende energie
evenmin. Haar tentoonstelling in het
generaalshuis in Maastricht, een
korte maar hevige manifestatie - zij
eindigt alweer op 29 november -
toont in 62 nummers een hondertal
grotere en kleinere werken: een se-
lectie uit een produktie van twee
jaar.

Met dat werk van twee jaar schijnt zij
teruggekeerd bij haar uitgangspunt:
haar schilderschap. Zij heeft dat lang
voortgezet, toen zij, getrouwd met de
beeldhouwer Rob Stultiens, in een
boerenhuis woonde even buiten Maas-
tricht en de zorg kreeg voor kinderen.
Er zijn veel puntgave schilderijen van
haar bekend, die alle op dat huiselijk
leven betrekking hebben. Een kind in
een kinderstoel, een boekenkast, stil-
levens in een interieur waaraan zij met
bekwame hand sfeer gaf. Maar gelei-
delijk aan ging zij over tot het maken
van wandkleden in gemengde technie-
ken - geweven, geborduurd, geappli-
queerd, geassembleerd. Een tour de
force in deze nijverheid was de ver-
vaardiging van een immens
wandkleed dat de schouwburg van Sit-
tard sierde bij de opening. De wandta-
pijtkunst liet de combinatie met haar
andere bezigheden meer toe dan de
schilderkunst. De wandtapijten ont-
groeiden alle huiselijke formaten en al
groeiende namen ze alles op: goud-
draad en kostbare stoffen, maar ook
alle wegwerpmaterialen van een con-
sumptiemaatschappij: touw, lappen,
schelpen, glas en deksels van conser-
venblikken, van bijna woeste schoon-
heid. 'Alles wat tussen teder en woest
ligt', schrijft Lambert Tegenbosch naar
aanleiding van een tentoonstelling in
1968. 'Zij kan bij manier van spreken

bijna alles. Haar virtuositeit heeft haar
intussen nooit belet naar nieuwe vor-
men te zoeken: haar wandtapijten wer-
den opengewerkt, ze kregen een der-
de dimensie en werden textiele objec-
ten en geen enkel materiaal bleef on-
beproefd.

" Werk van Maryke Stultiens, te zien in het Generaalshuis.

Woestijnkleuren
Een reis naar Egypte luidde een nieu-
we fase in. Ook woestijnhitte temperde
haar creativiteit niet: zij schilderde op
reis en meegebrachte mappen met te-
keningen en gouaches ontketenden
thuis een nieuwe activiteit, die haar te-
rugbracht bij haar eerste ambitie.
'Egyptische kleuren' heetten de eerste

schilderijen, geïnspireerd door woes-
tijnkleuren, maar ook door de tegelijk
verfijnde en barbaarse versierings-
kunst van het midden-oosten.
Beter dan met olieverf weet zij de pati-
na's te suggereren van wat lang aan
zonlicht blootgesteld was, in een ge-
mengde techniek van collages en wa-
terwerf. De door de Jan van Eyck-aka-
demie opgezette hartelust in de work-
shops in een overvloed van materiaal.
Wat zij ervan overhield was een voor-
liefde voor deragfijne papiersoorten uit
Japan. Zij kleurt ze in baden, ze
scheurt en lijmt ze tot structuren van
een weldadige en poëtische uitstraling.
Ze zijn er op de tentoonstelling in aller-
lei formaten, ingelijst en achter glas,

soms gecombineerd tot drietallen en
viertallen.
Het is boeiend aan de collectie af te le-
zen hoe de wandtapijmaakster weer
muteert tot schilderes, de eerste zaal
toont voorbeelden van de ambitie van
beiden: werken die associaties wek-
ken aan schering en inslag, met daar-
entegenover grote figuraties als 'bloe-
men en fruit' en 'nature morte', ken-
merkend voor een schilderes die in
haar joie de peindre er geen behoefte
aan heeft affiniteit met Frans impres-
sionisme te ontkennen. Ook in het kort
bestek van een tweejarige activiteit
toont zij haar eeuwige experimenteer-
lust - en de rusteloosheid van haar
creativiteit. Daar zijn de Egyptische
bladen, in een map of in enkele voor-
beelden van woestijnlandschappen
aan de muur, en er zijn nieuwe the-
ma's, veelal landschappelijk en steeds
verder verwijderd van de structuren
van het wandtapijt.
Er zijn kleine tuinen in de nacht of plek-
ken om te blijven, maar ook bloemle-
zingen van gedichten. Zelf gekozen
teksten, elk op eigen wijze geïllu-
streerd of eerder: van begeleidende
kleuren en vormen voorzien, leder

blad ontleent zijn poëtische intenS
behalve aan de tekst aan de gevd
heid en de vindingrijkheid van
vormgeving. En misschien wel aa"
materiaal, waarvan de subtielestf
ren hier aan de dag treden zonde'
scherming van glas.
Andere experimenten met tekst W
de laatste werken, die de titels dra
'verleden tijd' en 'voltooid verl*
tijd. Zij zijn ontstaan - met de toe*
ge overeenkomst met soortgelijk'
van Maarten Beks - op basis van<>
brieven, waarvan de aanhef hie'
daar nog leesbaar is. Ze tonen1
meditatieve neiging en een eigen,
tische inslag van de maakster, dj'
verminderd jeugdig en beweegl.
gaande niet zal hebben nagejj
wijsheid en daarmee wellicht drpe*
te vergaren.

Pieter DefesC'

Foto-exposities
in Hoensbroek

HOENSBROEK - In kasteel
Hoensbroek beginnen vandaag
twee foto-exposities: in het
Slotgebouw is tot en met 30 de-
cember 'De stilte van zijn lens'
te zien, een tentoonstelling met
foto's van Hans Schrijen. Foto-
galerie 68 in het Poortgebouw
toont tot en met 27 december
werk van Paul de Nooyer. De
exposities zijn dagelijks te be-
zichtigen van 10.00 tot 12.00
uur en van 13.30 tot 17.00 uur
(de Fotogalerie is zaterdag- en
zondagmorgen gesloten).
Hans Schrijen (1922-1984) ge-
noot grote bekendheid in de we-
reld van de Bond van Nederland-
se Amateur Fotografen. Hij trad
vooral stimulerend op voor jonge
amateurs en organiseerde vele
tentoonstellingen over geheel
Europa. Paul de Nooyer is een fo-
tograaf, die voortdurende de
grenzen van zijn medium weet te
overschrijden, bijvoorbeeld door
het geraffineerd gebruik van
groothoeklens, inkleuringen, pola-
roidmaterialen. Uiterst virtuoos is
hij in het vinden en arrangeren
van zijn onderwerpen, evenals in
zijn ontwikkel- en druktechniek.

Theo Lenartz
bij ABP

HEERLEN - De maandelijkse
expositie in het hoofdgebouw
van het ABP in Heerlen is in no-
vember gewijd aan het werk
van Theo Lenartz. Morgen is
deze expositie van collages,
schilderingen en objectschilde-
rijen voor iedereen toegankelijk
van 14.00 tot 17.00 uur. Paul
Haimon zal een inleiding hou-
den.
Op deze expositie worden ook
maquettes getoond en ontwerpen
voor toepassing bij architectuur
waarvan in Zuid-Limburg diverse
voorbeelden te vinden zijn. Ook
zijn installaties van tempex en
ontwerpen voor salontafels te
zien.

Winterexpositie
bij De Sauveur

ULESTRATEN - De winterexpo-
sitie van galerie De Sauveur,
Dorpsstraat 21 te Ulestraten,
die vandaag wordt geopend is
gewijd aan Willemijn van der
Meer-van de Pal en Harrie Meer-
veld. De expositie loopt tot en
met 18 december en is geopend
van donderdag tot en met zon-
dag van 14.00 tot 17.00 uur.

Willemijn van der Meer toont kera-
miek, dat voor het merendeel
elektrisch is gestookt. Daarnaast
gebruikt ze andere technieken:
primitieve houtskool, de raku en
de zoutoven. In haar werk pro-
beert ze innerlijke rust en blijd-
schap uit te beelden. Harrie Meer-
veld uit Groningen exposeert
schilderijen en aquarellen in Ule-

straten. Ze ademen de sfeer uit
van zijn filosofie, die hij als volgt
verwoordt. 'De cyclus van het le-
ven in de natuur, het doorgaan
van de seizoenen en wat de mens
heeft gemaakt geven een schat
aan mogelijkheden.' .

Beelden van
Hoogenraad

MAASTRICHT - De uit Utrecht
afkomstige kunstenaar Andries
Hoogenraad exposeert momen-
teel in de Perroen Galerie op
het Vrijthof in Maastricht. Hij
toont er tektonische vormen,
die tot en met 18 december van
woensdag tot en met zaterdag
van 13.00 tot 18.00 uur te zien
zijn.
Het werk van Andries Hoogen-
raad is samengesteld uit verschil-
lende materialen zoals beton, on-
geschaafd vurehout, aluminium,
betonijzer, staaldraad en gips.
Ook maakt hij incidenteel gebruik
van bestaande objekten, die in de
compositie worden verwerkt.
Hoegenraad boetseert, timmert,
last, buigt en boort, hij giet of kapt
nooit.

# Bijdrage van Jannie van der
Veen aan 'Natuur in galerie
Hoogh Anstel.

’Natuur’ in
Hoogh Anstel

KERKRADE - In galerie Hoogh
Anstel op de bovenverdieping
van kasteel Erenstein in Kerk-
rade wordt morgenmiddag om
15.00 uur een tentoonstelling
geopend met het thema 'Na-
tuur. Deze expositie is tot en
met 4 januari te bezichtigen op
zaterdag en zondag van 14.00
tot 17.00 uur.

Aan deze gevarieerde expositie
wordt meegewerkt door de vol-
gende kunstenaars: Vincent van
Ojen uit 's Hertogenbosch met
houtsnededruk, Adri Smit uit Zut-
phen met aquarellen, Nelli van de
Boom uit Landgraaf met oliever-
ven en aquarellen, Ben Peters uit
Bussurn met litho's, Mak Camps
uit Maastricht met tekeningen en
Jannie van der Veen met kera-
miek.

Duo-expositie in Oensel
OENSEL-SCHIMMERT - De in Roe-
menië geboren, in Limburg wonen-
de Octavia Molea en de uit Eindho-
ven afkomstige Jokevan Geel expo-
seren tot en met 24 december in ga-
lerie Hof van Oensel in de Haag-
straat te Schimmert. De expositie,

die vanmiddag om 16.00 uur ge-
opend wordt, is te bezichtigen van
donderdag tot en met zondag van
14.00 tot 17.00 uur.
Octavia Molea hield zich aanvankelijk
bezig met het restaureren van antieke
ikonen. Daarnaast richtte zij zich
steeds meer op oude Oosteuropese
schildertradities, met name het ach-
terglasschilderen. Naast achterglas-
schilderingen zijn in de Hof van Oensel
ook pentekeningen van haar te zien.
Zowel haar schilder- als haar teken-
werk is temperamentvol, speels en vol
humor: ondeugende (b)engeltjes on-
stijgen veelvuldig het aardse om ons
mee te nemen in een fantasierijke
droomwereld. Door het gebruik van
goudfolie lijkt het alsof de achterglas-
schilderingen aangelicht zijn, een ef-
fekt dat bij iedere lichtinval verandert.

Octavia Molea exposeerde in vele
Europese landen. Haar bekende 15-
-delige Kruisweg siert sedert enige tijd
de kerk van 'Onze Lieve Vrouw altijd
durende bijstand' in Kunrade.
Jokevan Geel begon haar opleiding bij
de bekende keramist Klaas de Boer en
daarna volgde zij lessen bij Scarabee
in Alkmaar. In Engeland leerde zij de
techniek van het draaien en maakte zij
kennis met de befaamde Engelse gla-
zuren. Haar voorkeur gaat uit naar het
metd e hand modelleren van aarde-
werk- en steengoedklei. Ook deze
keer heeft zij gekozen voor speelse
vrolijke vormen zoals fantasiedieren
en vruchten.
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CRYPTOGRAM

HORIZONTAAL:
1. Een dode met hersens, dat gaat nogal.
5. Met die pogt doe je je onderdanen geen
.plezier.9. Neem een stuk hout voor vin de
kern van de zaak te rondborstig spreekt.
10. Het is de.vraag of 'n mier hierdoor ook
bedwelmd raakt. '11. Bij die vereniging telt
hetrund dubbel mee. 12. Ofschoon het wa-
ter stijgt, loopt er geen enkel veld onder.
13. Geef 'm de raad dat brood eens te eten.
16. Gebruikt ie gekleurde, harde stof? 17.
Je weet drommels goed dat die op potten
en pannen thuishoren. 18. Men heeft 'm
onlangs op het nut gewezen om kleingeld
mee te nemen. 21. Als het zuivelprodukt
verdwenen is, moet men het in de sterren
zoeken. 24. Heb de moed om geen windzij-
de te kiezen. 25. Een beetje voordeel geeft
kleur aan de spoorwegen. 26. Opname van
vermengd fruit. 29. Plaatsvervangend
landvoogd met een grof karakter. 30.
lemand dagvaarden binnen enkele etmalen.
31. Moppert de Europeaan op het geschut?
32. Heeft moeder een lief gezin?

VERTICAAL:
1. Hij krijgt behoorlijke porties gevat*
'woorden te verwerken. 2. Het spee'
van een Italiaanse duivel. 3. Grapp'9
in de rivier valt. 4. Is 't te koud om te'
5. Het is niet zo slim de wereldtaal
hemd te laten staan. 6. Een tros half'
Het is schattig de geleerde voor niets
te laten gaan tot de afkomst. 8. Wof
de soep en 't ijs opgediend. 14. SfJmoeilijkheden met een Romeins keize'
De schedel die 'k in het water terug'
18. De gramschap van de schil op,
vaart. 19. Gooi er 's een steentje f.
roofvogel. 20. Bent u niet doctor'
landbouwkunde? 21. Dat snijwerktuij)
zonder holtes. 22. Je haar ziet 'r n"i
verzorgd uit. 23. Wat moeten we ö'
eten? 27. Er is rond het water in N. BJniet veel afwisseling. 28. Een BijW';
guur die de eerste waterkering bou"' 1

recept h. Meijer

Heldere bouillon
met schol en tomaat

Benodigdheden voor 4 personen: 1
gefileerde schol, 2 vleestomaten, 1
1 visbouillon gemaakt van 500 g
visgraten en -koppen, bouquet
garni en eventuele kruiden, 4 tak-
jesbasilicum of peterselie.

Vraag de vishandelaar de schol te
fileren maar ook het vel te verwij-
deren.
Snijd de scholfilets overdwars in
zeer dunnereepjes.
Dompel de tomaten even in ko-
kend water, spoel ze af onder de
koude kraan en trek de velletjes
eraf.
Snijd ze in vieren, verwijder het
zaad en snijd het vruchtvlees in
dunne repen.

Verdeel de scholreepjes en de to-
matenreepjes over vier soepborden
of -kommen.
Breng de bouillon aan de kook en
schenk die over de reepjes.
Gameer elk bord of kom met een
takje basilicum of peterselie.

TIP: Serveer hierbij sneetjes stok-
brood die rrjet geraspte kaas zijn
bestrooid en even onder de grill
hebben gestaan.
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Ik heb nu al 6 jaarachtereen
hetzelfde hoge rendement van m'n Radson.'

J__fK_»S_%, "lic zag 'm op TV. Meteen folders cian-

J^^^^^ÊÊ^^% gevraagd. Nooit spijtvan gehad. M'nRadson
__ÉlÉll ** n zuin'8 keteltje. Altijd lekker warm in

jp.y K ■ ■'^S___^SËtjPé^__v-_^'^^^i^!_S SSS"

I Radson. Op ons kunt urekenen.

m\\ffl—::W-\ I v^tb^J tuur m ') komplete informatie over I
I §J\^^ alle Radson CV-ketels en boilers.

_____■ m?£t: _____!_______! ___\WÊfliffifó/£&i |
mJjH ffi.' :''"'- I N*am: ' I

\WÊ^^^ I Opsturen -in openenvelop - aan I I
77V| ujttk I Radson, Antwoordnummer 67, H£^E^^

de komieke coco panda en de meester-verknoper



DEN HAAG/UTRECHT - „Zeer te-vreden". Aldus het kernachtige
commentaar van woordvoerder M.
Udo van de Landelijke Studenten-
vakbond (LSVB) over het verloop
van de studentenacties, deze week.
De opkomst was boven verwach-
ting. Behoudens enkele ongeregeld-
heden zijn de acties gedisciplineerd
verlopen. Circa 200.000 mensen
hebben een week lang niet aan hetonderwijs kunnen deelnemen. On-
geveer 80.000 studenten hebbendaadwerkelijk meegedaan aan de
diverse actieprogramma's, aldus
Udo.
Wat eventueleverdere acties betreftzei Udo te verwachten datvolgende
week hier en daar nog spontane ac-
ties zullen opwellen. Over in hoe-verre de LSVB daar actief bij wordtbetrokken, wordt morgen een lan-

delijke vergadering gehouden in
Utrecht. Daar wordt ook beslotenof
de acties doorgaan of officieel zul-
len worden afgeblazen, aldus Udo
gisteren.

Minister Deetman werd direct door
acties getroffen. Het kwam voor het
eerst tot gewelddadigheden vorige
week woensdag bij het Allard Pier-
sonmuseum in Amsterdam. Terwijl
Deetman in het museum een officië-
le bijeenkomst bijwoonde, richtten
actievoerders buiten barricades op
met vuilnis en fietsenstandaards.
Bij het verlaten van het museum
werd Deetman bekogeld met vuil-
nis en eieren. Ook liephrj een trap in
zijn buik op. De politie moest naar
dewapenstok grijpen om aan de ac-
tie een einde te maken. De Landelij-
ke Studentvakbond (LSVB) liet la-
ter weten het geweld te betreuren.
Afgelopen woensdag moest Deet-
man na de uitreiking van de Eras-
musprijs het Paleis op de Dam in
Amsterdam onder politiebegelei-
ding verlaten, omdat hij door stu-
dentenwerd belaagd.

Donderdag kwam het tot ongere-
geldhedenin Maastricht, waar Deet-
man een congres van Europese
schoolleiderszou openen. De minis-
ter zag daarvan af nadat demonstre-
rende studenten - die een onder-
houd met hem eisten - enkele malen
de politie-afzetting doorbraken.
Ook hier hanteerdede politie de wa-
penstok. Door een haag van joelen-
de studenten vertrok Deetman in
een politie-auto naar vliegveld
Beek.
Afgezien van de direct tegen de mi-
nister gerichte acties vonden er in
diverse onderwijsinstituten bezet-
tingen en andere manifestaties
plaats.

Op 24 november trekken de studen-
ten massaal naar Den Haag voor een
landelijke demonstratie.

Nederlandse Politiebond blijft bij eis van ’ 50 miljoen

Christelijke politiebond
doet water bij de wijn. Van onze correspondent, - De Algemeen Christelijke Politiebond gaat

1 -a» * maandag om meer geld voor de politie vragen,
tülrf noudt niet langer vast aan de eis van minimaal 50 miljoen

EJ' *en per jaar. Het huidige bod van het kabinet (25 miljoen) is
RCp e ledenraad van de ACP verworpen. Met welk bedrag de
lipt Wel genoegen zal nemen, wilde voorzitter Ger Koffeman'peggen.

De ledenraad van deACP heeft zich
gisteren in Rotterdam bijna drie uur
lang gebogen over de strategie, die
moet worden gevolgd om een zo
goed mogelijk resultaat te bereiken.
De uitgangspunten van de bond
blijven echter dezelfde, benadrukte
Koffeman. „De lonen van alle poli-
tiemensen moeten omhoog, want de
salarissen zijn sinds 1972 niet meer
bijgesteld. Dat kost 245 miljoen gul-
den. We beseffen heel goed dat dat
niet ineens kan. Maar voor een over-
bruggingsperiode moet wel meer
geld op tafel komen dan die 25 mil-
joen".

Hoewel de ministers Van Dijk en
Korthals Altes volgens voorzitter
Leen van derLinden van de Neder-
landse Politiebond afgelopen
woensdag hebben gezegd dat het
bedrag van 25 miljoen een eindbod
was, denkt Koffeman dat het kabi-
net maandag bereid zal zijn meer te
geven. Ook verlangt de ACP duide-
lijkheid over de plannen om 2600
politiemensen te verplaatsen. Ger
Koffeman: „Hoewel hetkabinet nog
geen standpunt heeft bepaald, wil-
len we zekerheid hebben dat er nie-
mand gedwongen wordt te verhui-
zen".

Het resultaat van het overleg met
het kabinet wordt donderdag be-
sproken in de ledenraad van de
ACP. „Het is dan afwijzen of goed-
keuren", aldus de voorzitter. „Heeft
het kabinet niets nieuws te bieden,
danzullen we nieuwe acties ontwik-
kelen". De NPB heeft al besloten
om weer actie te gaan voeren.
Voorzitter Leen van der Linden is
teleurgesteld over het uitstelvan de
ACP. Voor hem is het overleg met
hetkabinet mislukt en moeten nieu-
we, hardere acties worden gevoerd.

De ACP gaat ervan uit dat nieuwe
acties weer in gezamenlijkheid zul-
len worden gevoerd, ook al stelt de
NPB zich beduidend harder op.
Koffeman: „We zullen daarover in
goed overleg met de NPB treden.
Maar voor ons staat in ieder geval
vast dat de grenzen die de rechter
aan acties van de politie heeft ge-
steld, strikt in acht worden geno-
men". Dat betekent dat de ACP niet
zal meewerken aan stakingen. Ook
wil de ACP bij nieuwe acties de ga-
rantie inbouwen, dat de politiezorg
voor de samenleving gewaarborgd
blijft.

Zes executies
inZuid-Afrika

Ik.

e»jORIA - In een gevangenis in
/ *2i frikaanse noofdstad Preto-
I n gi?teren zes ter dood veroor-Qe misdadigers opgehangen.
j*

_
ty^w°ordvoerder zei dat de zes

I*6e ?Warten' twee kleurlingen en
ij- blanken) waren veroordeeldJife_h

S moord en verkrachting. De
■ijrï van een zevende
|w.ac"ger werd op het laatste mo-
OftfL uitgesteld, aldus de woord-
rij. er' Volgens hem zijn in Zuid-
't>a„ dit jaar nu 110 mensen (74
la3er. 33 kleurlingen en drie
| ,n) ter dood gebracht.
i„ *egsman van het Zuidafrikaan-IWtVangemswezen zei dat n°S ten
'acht mensen in de dodencel
o.n op °*e v°ltrekkmg van nun

'sj^S- Onder hen zijn 19 blanken,
*le 4 politiemensen.

Extra geld
provincies

engemeenten
i)k "an onze Haagse redactie
i' \J. HAAG - Gemeenten en pro-
IÉ k _.e^ krijgen volgend jaar extra
11_w*et kabinet heeft gisteren be-

(i 'jjfj 1 volgend jaar in totaal bijna
ii g miljoen gulden extra uit te
_
wv°or het gemeente- en pro-

|/ id^ efonds. Het komt hiermee te-
t B .t;oet aan een wens van deVereni-
jj V Vftn de Nederlandse Gemeen-
ftg n het Inter Provinciaal Over-

IUII"* rh! en 1988 is er °P verschillen-
j .tj^sbegrotingen extra geld uit-
_*. ,rx.en voor nieuwe maatrege-
iShj Pen IPO vonden dat zü te
iin die zoBeneten beleidsin-'^L gingen hebben kunnen mee-

J' jJ1 Het kabinet erkent dit nu en
ij de gemeenten volgend 45,2
y 0

eri extra en de provincies 4,7

Jfo J?ndere grief van de gemeenten
T.ben vincies was dat zii in de afBe'("h. Bk aren meer dan evenredig
PW.e. moeten bijdragen aan de
S '!.'Bingen. Ook daarvoor wil-
I_H *. volgend jaar meer geld heb-

SU erkent
proclamatie

staat voor
Palestijnen

MOSKOU - De Sovjetunie heeft
gisteren „de proclamatie van een
Palestijnse staat" door het parle-
ment in ballingschap van de Pales-
tijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO)
erkend.
Dertig landen hebben tot nu toe de
maandagnacht in Algiers geprocla-
meerde staat Palestina erkend. Het
zijn: Afghanistan, Algerije, Bahrein,
Bangladesh, Brunei, Cuba, Cyprus,
India, Indonesië, Irak, Joegoslavië,
Jordanië, Koeweit, Libië, Madagas-
car, Maleissië, Marokko, Maurita-
nië, Nicaragua, Noord-Jemen, Pa-
kistan, Qatar, Saoedi-Arabië, Sri
Lanka, Soedan, Tunesië, Turkije, de
Verenigde Arabische Emiraten,
Zambia en Zuid-Jemen.
Landen diesteun uitgesproken heb-
ben voor het besluit van de Pales-
tijnse Nationale Raad, het parle-
ment in ballingschap van de Pales-
tijnse Bevrijdingsorganisatie
(PLO), maar Palestina niet officieel
erkend hebben, zijn: de DDR, Egyp-
te, Griekenland, Malta, Oman, Po-
len, de Sovjetunie, Syrië en Tsje-
choslowakije.

Rita Süssmuth
voorzitter van

Duits parlement
BONN - Rita Süssmuth, de CDU-
ministervan volksgezondheiden fa-
miliezaken in de Bondsrepubliek,
wordt de nieuwe voorzitter van de
Bondsdag, het Westduitse parle-
ment. De grootste fractie in het par-
lement, de Christen-Democratische
Unie van bondskanselier Kohl,
heeft haar als kandidaat aangewe-
zen voor de opvolging van Philipp
Jenninger die vorige week aftrad na
een omstreden rede bij de herden-
king van het begin van de jodenver-
volging 50 jaar geleden.

Het is zeker dat de 51-jarige Süss-
muth een meerderheid haalt als de
Bondsdag, naar verwachting dins-
dag, over haar kandidatuur stemt.
De kleine coalitiepartner FDP had
laten weten dat zij akkoord gingmet
ie kandidaat diedeCDU naarvoren
zou schuiven. Het voorzitterschap
van de Bondsdag komt traditioneel
toe aan de grootste fractie.

binnen/buitenland

Lubbers niet
echt blij met
krantenfusie

Van onze Haagse redactie
°EN HAAG -Premier Lubbers is niet erg in-
Senomen met de voorgenomen fusie tusseni ac krantenuitgevers Elsevier-NDU en Pers-
combinatie. „In het algemeen ben ik geen
J.°orstandervan te veel financiële concentra-

| "^binnen bepaalde sectoren van de markt",
«dus de premier gisteren na afloop van de
"Unisterraad.
yver de consequenties voor de betrokken
«"anten (waaronder AD, NRC, Vrije Volk,
Volkskrant,Trouw en Parool) wildeLubbers
"tet al te veel kwijt. „Ik hoop dat het goed
jftat.Dat kan ook", zei de minister-president.
*H1wees erop dat ook nu al verscheidenheidan kranten voorkomt binnen bepaalde fi-
nanciële eenheden.

Rubbers gaf ook voordelen van de fusie aan.

„De markten gaan steeds meer open. Dat
geeft het risico van overname van bedrijven
door buitenlandse ondernemingen". Lub-
bers denkt dat de fusie de kans op zon over-
name kleiner maakt.

Het bestuur van de Nederlandse Journalis-

tenvereniging (NVJ) heeft gisteren „verbij-
sterd" gereageerd op de positieve opmerkin-
gen van minister Brinkman van welzijn,
volksgezondheid en cultuur over de voorge-
nomen fusie. Brinkman zei donderdag in een
eerste reactie de fusie „in Europees perspec-
tief een verstandige zet" te vinden.

Het argument van de minister dat de betrok-
ken bladen door de fusie beter beschermd
zouden worden tegen vijandelijke overna-
mes trekt de NVJ zeer in twijfel.

Integendeel, zo zegt algemeen secretaris H.
Verploeg, een dergelijke omvangrijke onder-
neming die vrijwel alle landelijke dagbladen
onder zijn hoede heeft en bovendien de be-
langen ten aanzien van commerciële televisie
in Nederland heeft kunnen bundelen, kan
juist een uiterst aantrekkelijke prooi zijn
voor buitenlandse overname.

Fiscus wil meer
gegevens banken

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - De belastingdienst
wil in de toekomst nog meer gege-
vens van banken en verzekeraars
over belastingplichtigen. De Belas-
tingdienst heeft vooral interesse in
informatie over lijfrente uitkerin-
gen, periodieke uitkeringen, divi-
dendbetalingen, rente van schul-
den, hypotheekrente en premiebe-
talingen voor toekomstige lijfren-
ten.

Minister Ruding (Financiën) heef
dit de Kamer laten weten naar aan
leiding van vragen over de begro
tingFinanciën voor 1989. Op dit mo
ment moeten de banken alleen ge
gevens over rentebetalingen aar
cliënten overleggen aan de belas
tingdienst. Dit systeem is in 1987 in
gevoerd. Zo moest een einde ge
maakt worden aan het veelvuldig
niet opgeven van rente-inkomster
door belastingplichtigen.

Ruding zegt nu de automatisch!
verstrekking van gegevens doo:
banken en verzekeraars aan de be
lastingdienst in de nabije toekoms
geleidelijk verder te willen uitbrei
den. Zo moet een snelle en efficiën
te behandeling van belasting-aan
giften mogelijk worden. Tegelijl
moet het aantal vraag- en geschil
punten van belastingplichtigen me
de fiscus teruggedrongen worden.

De regeling rond het opgeven vai
uitgekeerde renten had veel voetei
in de aarde. In eerste instantie wei
gerden de banken mee te werken
Volgens Ruding is de zaak echte
goed verlopen. In augustus zijn di
gegevens over 1987 bij de belasting
dienst ingediend. Volgens gegeven:
van Financiën heeft de rente-rege
ling ertoe geleid dat 6,5 miljard gul
den aan spaargeld bij buitenlands!
banken terecht is gekomen of is op
gepot.

Bezwaarschriften
Uit gegevens van Ruding blijkt, da
het aantal bezwaarschriften tegei
besluiten van de belastingdienst ii
1987 met negen procent is toegeno
men. Om daar iets tegen te doei
wordt gestreefd naar een beten
aanslagregeling en het snellere af
handeling van bezwaarschriften
Het aantal keren dat belastingplich
tigen bij de rechter in het gelijkwor
den gesteld is over 1987 gestegen to
20 procent. Wel is het aantal zake.
dat werd aangespannen gedaald
Volgens Ruding gaat het nu echte
veelal om meer principiële zaken.

Belastingplichtigen blijken ook ho
langer hoe meer met aanvullingei
te komen op hun aangiften. Rudinj
geeft daarvoor vier oorzaken: inge
wikkelde wetgeving, contacten me
andere belastingplichtigen, juris
prudentie na aangifte en het bewus
wat in reserve houden als de belas
tingdienst moeilijk doet.

Cuba en Angola
achter akkoord

HAVANA/LISSABON - Cuba en
Angola hebben gisteren meege-
deeld dat zij de bepalingen goed-
keuren van het vredesakkoord dat
eerder deze week in Genève werd
afgesloten, over de voorwaarden
voor vrede in Zuidelijk Afrika door
onderhandelaars van Angola, Zuid-
Afrika en Cuba.

Met de verklaringen van Havana en
Luanda wordt de weg geëffend voor
het ondertekenen van een vredeso-
vereenkomst over het terugtrekken
van de naar schatting 50.000 Cu-
baanse militairen uit Angola en het
begin van de onafhankelijkheidvan
het door Zuid-Afrika bestuurde Na-
mibië. De ondertekening van die
vredesovereenkomst zal in de Con-
golese hoofdstad Brazzaville plaats-
vinden. Wanneer is nog niet be-kend.

Kabinet eens
over geld voor
kinderopvang

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG-Het kabinet is het gis-
teren eens geworden over de beste-
ding van 125 miljoen gulden voor
verbetering van de kinderopvang.
Het geld moet vooral besteed wor-
den aan uitbreiding van het aantal
crèches en stimulering van het 'gas-
touderschap'. Voor fiscale maatre-
gelen, zoals vooral de VVD bepleit,
voelt het kabinet niet. Premier Lub-
bers heeft dat gisteren meegedeeld
na afloop van het wekelijkse kabi-
netsberaad.

Lubbers weigerde in te gaan op de
details van het compromis dat in het
kabinet is gesloten. Minister Brink-
man (WVC) zal de Kamer daarover
dit weekeinde of volgende week in-
formeren. Het kabinetsstandpunt is
verpakt in de vorm van een advies-
aanvrage naar een reeks instanties.

PUNT UIT
Vluchtelingen
" Het aantal Oostduitsers dat
sinds het begin van het jaar
naar hetWesten gevlucht is, ligt
hoger dan in het overeenkom-
stige tijdvak van 1987.Dit heeft
de bond van de 13e augustus,
die gegevens over vluchtelin-
gen verzamelt, gisteren in West-
Berlijn meegedeeld. Tussen ja-
nuari en oktober 1988 slaagden
8.051 Oostduitsers er in naar
het westen te komen, wat 1.799
meer is dan in de eerste tien
maanden van 1987.

Overleden
" In de Algerijnse hoofdstadAlgiers is donderdag de secre-
taris-generaal van het kleine
Palestijnse Bevrijdingsfront
(PLF), Talaat Yaaqoub, overle-
den aan een hartaanval. De
PLF is sinds 1987 nauw ver-
want aan de Fatah-beweging
van PLO-leider Yasir Arafat.
Voor die tijd stond de groepe-
ring aan de zijde van door Sy-
rië gesteunde Palestijnen, die
tegen Arafat waren. Het Front
wordt in het uitvoerend comité
van de Palestijnse Bevrijdings-
organisatie vertegenwoordigd
door Mohammed Abbas (Abu
Abbas), het vermeende meester-
brein achter de kaping van het
cruiseschip Achüle Lauro in
1985.

Geen gratie
" President Soeharto van In-
donesië heeft geweigerd gratie
te verlenen aan een militante
islamiet, die zes jaar geleden
ter dood is veroordeeld we-
gens een poging tot vliegtuig-
kaping. Dat is gisteren verno-
men uit justitiële bron in de
hoofdstad Jakarta. Tegen de
44-jarige Azhar Bin Moham-
mad Safar zijn in 1982 diverse
aanklachten geuit. De poging
tot kaping van een toestel van
de Indonesische luchtvaart-
maatschappij Garuda in 1981
was de zwaarste beschuldi-
ging waarop het uitspreken
van de doodstraf is gebaseerd,
aldus Zakir Ardiwinata van
het gerechtshof.

Vruchtbaar
" Een in Groot-Brittannië ge-
daan medisch onderzoek naar
de doeltreffendheid van kunst-
matige inseminatie heeft uitge-
wezen dat vrouwen het vrucht-
baarst zijn in de maand novem-
ber. Dit staat in een in het 'Bri-
tish Medical Journal' versche-
nen artikel van de artsen Eftis
Paraskevaidis en George Pen-
nington.

Veroordeeld
" Het Hooggerechtshof in Pre-
toria heeft gisteren vier mensen
wegens 'hoogverraad' veroor-
deeld.Drie van de aangeklaag-
den zijn leden van het Verenigd
Democratisch Front (UDF), een
dit jaar in Zuid-Afrika aan
banden gelegde anti-apart-
heidsorganisatie. Gezien de uit-
spraak dreigt voor het viertal
de doodstraf. Het proces, dat
een van de belangrijkste sinds
de veroordeling van ANC-lei-
der Nelson Mandela in 1964 is
genoemd, is met 37 maanden
het langste uit de geschiedenis
van Zuid-Afrika.

Gepakt
" De Hilversumse politie heeft
donderdagmiddag in een trein
een man aangehouden, die
twee weken geleden uit deAlk-
maarse gevangenis Schutters-
wei was ontsnapt. Een recher-
cheur zag de man, afkomstig
uit Hilversum, in de trein tus-
sen Amsterdam en Hilversum.
Hij werd meteen ingerekend.
De man ontsnapte drie weken
geleden met negen anderen uit
de gevangenis in Alkmaar. In-
middels zijn drie voortvluchti-
gen opgepakt.

Mes in rug
" Een 33-jarige man uit Baarn
is donderdagmiddag in Hilver-
sum door een onbekende brom-
fietser met een mes in zijn rug
gestoken. Hij reed op de fiets
toen hij plotseling een klap op
zijn rug voelde. De man reed
naar depolitie om aangifte van
mishandeling te doen. Het
slachtoffer verkeerde in de ver-
onderstelling dat hij alleen
maar een klap had gekregen.
Toen hij zijn relaas deed, on-
dekte een rechercheur een
bloedvlek. De man bleek met een
mes ter hoogtevan zijn hart tus-
sen zijn schouderbladen te zijn
gestoken. De bromfietser is
spoorloos.

Schorpioen
" Een Rotterdams echtpaar
heeft zonder het te weten ln
hun koffers een zeer gevaarlij-
ke schorpioen meegenomen
vanuit Joegoslavië. Het echt-
paar ontdekte het dier bij
thuiskomst. De schorpioen
werd in een potje gestopt en
aangeboden aan een dieren-
artsencentrum. Daar werd het
dier geïdentificeerd als een
zeer gevaarlijkeEuropese Bal-
kan schorpioen. De Rotter-
damse diergaarde Blijdorp
heeft zich over het dier ont-
fermd.

Zwaarbewapende Franse politiemensen
staan op de uitkijk wanneer het arrestan-
tenbusje met Baskische militanten bij het
Parijse Paleis van Justitie arriveert. Giste-

ren vond de laatstezittingsdag plaats in het
proces tegen de Basken, bij wie de politie bij
een grootscheepse actie zon 1.300kilo explo-
sieven vond.
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manier geknoopt als thuiswerk of
door nomanden.

INDIA
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Vervuiling
De smogellende is een van nete-
ligste problemen waarmee de
autoriteiten te maken hebben.
'Nefos' luidt de benaming van
het schrikbeeld, waarmee de
Atheners steeds weer geconfron-
teerd worden: de stankwolk van
uitlaatgassen, die soms dagen
lang onbeweeglijk tussen de
heuvels blyft hangen, 's Ande-
rendaags is het inderdaad weer

raak. Zo meldt het meteorolo-
gisch instituut even na tweeën in
de middag dat boven de stads-
wijk Patission 222 milligram
stikstofdioxyde per kubieke me-
ter gemeten is. De gevarengrens
is daarmee ruimschoots over-
schreden. Tal van mensen belan-
den met ademhalingsmoeilijkhe-
den in het ziekenhuis.
De enige oplossingvan blijvende
aard lijkt de zogenaamde 'apo-
kéndrosi' van de hoofdstad, een
al jaren geleden doorexperts be-
pleite campagne tot gedeeltelijke
ontruiming van Athene, niet al-
leen door industrieën en onder-
nemingen, maar ook door parti-
culieren uit de provincie, die de
laatste dertig jaar in een onge-
controleerde stroom van het
platteland naar de Atheense
agglomeratie afgezakt zyn. Fis-
cale en anderssoortige facilitei-
ten voor ondernemingen die be-
reid zyn zich in de provincie te
vestigen, hebben ontegenzegge-
lijk vruchten afgeworpen, maar
het is allmaal nog lang niet wat
het zou moeten zijn.

Groengele aanplakborden met
het levensgrote portret van de
heersende Andreas Papandreou
in het centrum van Athene prelu-
deren reeds op de verkiezingen
van juni 1989. Griekenland, zegt
de premier, ziet zich geplaatst te-
genover een economische uitda-
ging en hij geeft de 9,5 miljoen
Grieken de verzekering dat de
Pasok dat karwei niet uit deweg
zal gaan.

" Zomer 1988: in het raadhuis van Piraeus stelt de Griekse
multimiljonair Georgios Koskotas (tweede van rechts) zijn
'pronkjuweel' voor: de Hongaarse balvirtuoos Lajos Detari
(in gestreept shirt). De komst van Detari van Eintracht
Frankfurt naar de NV Olympiakos Piraeus werd geëffec-
tueerd a raison van DM 18 miljoen. Sinds twee weken is
Georgios Koskotas spoorloos. De van fraude-op-grote-
schaal verdachte (ex-)eigenaar van de Bank van Kreta, te-
gen wie de Griekse justitie een uitreisverbod had uitge->
vaardigd, is het land uit gevlucht en ontkwam daarmee
aan zijn arrestatie. Ook in de VSwordt Koskotas vanfrau-
duleuze handelingen verdacht.
Links op defoto: Stavros Koskotas, broer van de multimil-
jonair, gewezen vice-voorzitter van Olympiakos, die even-
als Georgios met zijn gezin Griekenland verlaten heeft.
Tussen de gebroeders Koskotas: Andrea Detari, echtgenote
van Lajos.

Foto. ARGIRIS MAKRIS

Miljoenen
Is een derde ambtstermijn vanPapandreou echter welzo zeker?
De problemen waarmee hij en
zyn party momenteel kampen,
zyn even talrijk als gecompli-
ceerd. In deeerste plaats is er het

nationale schandaal rond de
meester-oplichter Georgios Kos-
kotas, de Man van de Zestig Mil-
joen Dollar, die 'zijn' Bank van
Kreta gebruikte als dekmantel
voor allerhande (criminele)
transacties tot en met de aan-
koop van de Hongaarse balvir-
tuoos Lajos Detari, wiens dure
benen Olympiakos Piraeus naar
Europees topniveau moesten
schoppen. Alleen al met de ver-
werving van Detari was, naar
thans blijkt, DM 18 miljoen ge-
moeid. Zoveel telde AC Milan
ook neer voor Ruud Gullit.

Hoe het allemaal zover kon ko-
men, waarom Koskotas wiens
duistere verleden toch genoeg-
zaam bekend was, zo lang vrij
spel had en of de bankier in zijn
frauduleuze handelingen moge-
lijk gedekt werd door prominen-
ten uit regering en partijen, zijn
vragen waarop het antwoord nog
gegeven moet worden. „Grieken-
land bevindt zich in een ernstige
morele crisis", zegt Papandreou
in een interview voor de televi-
sie. „Tegenstanders van de rege-
ring in binnen- en buitenland
zyn er op uit ons te compromitte-
ren. Hun opzet is een klimaat van
instabiliteit en verwarring te
scheppen."
Wie in de ogen van Papandreou
die gehate vijanden zyn, is dui-
delijk. Dat kunnen uitsluitend de
conservatieve oppositie (Nieuwe
Democratie) en de Amerikanen
zijn.

Gretig
Met een weergaloze gretigheid
blijft de Atheense pers over de
fantastische escapades van Kos-
kotas rapporteren. Het 'bedrog
van de eeuw' is niet van de voor-
pagina's weg te denken. Wanr-
heit en Dichtung gaan vaak hand
in hand. Voor de verkiezing van
Bush tot nieuwe president van

de VS blijkt slechts bijkomende
belangstelling te bestaan. Niet
helemaal onbegrijpelijk, want
twee ministers moeten hun bie-
zen pakken.

Opmerkelijk is de houding van
een van hen, Agamemnon Kout-
sogiorgas, die de post van justitie
bekleedt. Eerst maakt Koutso-
giorgas bekend dat de regering
niet bereid is politike verant-
woordelijkheid voor de vlucht
van Koskotas te aanvaarden, on-
middellijk daarna geeft hij toe
dat de frauderende bankier al ge-
durende enkele dagen voor zyn
mysterieuze aftocht uit Grieken-
land onder speciale politiebewa-
king had gestaan. Hoe Koskotas
er tussenuit kon knijpen, terwyl
hij - naar nu is gebleken - in de
gaten werd gehouden door leden
van een geharde anti-terreureen-
heid, is een uiterst interessante
vraag, waarover het Orakel van
Delphi geraadpleegdzou moeten
worden. Voor de man in de straatis het nochtans een uitgemaakte

zaak dat 'men' Koskotas heeft la-
ten ontsnappen, om te voorko-
men dat de nu door Interpol ge-
zochte multimihonair zijn mond
opendoet.

Aangeklaagd
De Griekse pers is normaliter
niet zuinig met verwijten en be-
schuldigingen. Veel kan, maar
niet alles mag. Dit ervaart de uit-
gever Christos Papoutsakis van
het linkse tijschrift Anti. Die
wordt gevangen gezet wegens
„belediging van het gezag". Dat
gebeurt, nadat Anti een artikel
heeft gepubliceerd,, waarin on-
omwonden gezegd wordt dat
Koutsogiorgas omgerekend ’90.000 van Koskotas heeft aan-
vaard in ruil voor de toezegging
dat de zaak tegen de bankier zou
worden geseponeerd. Anti meldt
in hetzelfde nummer dat de rege-
ring uit bedriegers bestaat en be-
schuldigt met name Andreas Pa-
pandreou ervan dat hij zich per-
soonlijk heeft verrijkt aan wa-

penexporten naar Irak en Iran,
bij welke transacties alweerKos-
kotas betrokken zou zyn ge-
weest.
In één adem beweert Anti dat de
premier en zijn zoon Georgios
die minister van Nationale Op-
voeding is, geld van de multimil-
jonairKokotas opgestreken heb-
ben. De Papandreou's nemen die
aantijgingnieten komen gerech-
telijk in het geweer.

Een ander links blad, Avriani,
doet overigens een nog onthul-
lender duit in het zakje. In de
omgang met politici en andere
invloedrijke lieden, beweert het
blad, toonde de grootindustrieel
zich van zijn royaalste kant. Op
de lijst van degenen die met gre-
tigheid steekpenningen van Kos-
kotas aannamen, staan volgens
Avriani - zowat alle politieke
partijen met inbegrip van de
communistische KKÈ, twintig
kranten, tussen de tien en twin-
tig voetbalverenigingen, tien
scheidsrechters, veertig parle-
mentariërs, zon dertig universi-
teitsdocenten en intellectuelen
en circa honderd journalisten.

binnen/buitenland

Tanend gezag van
premier Andreas
Papandreou

Athene beeft onder
’de morele crisis’

AaiXTHENE - De Boeing 727 van Olympic Air-
ways, genaamd City of Knossos, daalt vanuit een
donkere hemel een zee van flikkerende lichtjes te-
gemoet. In de diepte wurmen zich lange files auto's
door een la"byrinth van brede alleeën e_> nauwe
straten. Het is het zoveelste weerzien met een me-
tropool, die zich blijft kenmerken door uitersten:
bruisend van leven in alle opzichten, maar tegelij-
kertijd wanhopig vechtend tegen dekwalen van de
moderne tijd. Een dichtgeslibte 'hydrokéfalos',
zeggen de Grieken ('n waterhoofd), bewoond door
zon 3,9 miljoen mensen, die allemaal vinden dat
het zo niet verder kan, maar stuk voor stuk hard-
nekkig weigeren de stad de rug toe te keren. Want
Athene betekent naast een vaak harde struggle for
life en een hoop milieu-, politieke en sociale proble-
men inderdaad ook kolossale commerciële bedrij-
vigheid, gezelligheid, levenslust, opwinding en ver-
rassingen. Dag en nacht en steeds weer. Zoals nu.

_____-^ e taxistandplaats bij
de uitgang van het vliegveld Elli-
nikon is leeg. Er wordt weer eens
met overtuiging gestaakt. Vijf-
tienduizend 'taxizides' hebben
voor de duur van vier dagen het
bijltje erbij neergelegd. In een
stad als Athene met een open-
baar vervoer dat de realiteit al
lang niet meer bijbenen kan, is
zoiets een ware ramp.
Enkele stakers torsen een span-
doek. „De regering ontneemt ons
het recht op een menselijk be-
staan" staat erop.
In een poging de chronischeluchtvervuiling ter plekke terug
te dringen, is van hogerhand be-
paald dat voortaan steeds maar
de helft van het aantal taxi's bij
afwisseling in het centrum van
de stad mag komen. De veront-
waardiging over deze (inko-
mens.beperkende maatregel en
grieven in het verlengde van die
restrictie ontlaadt zich nog die-
zelfde avond op het Plein van de
Constitutie in een bikkelharde
veldslag tussen stakers en
ME'ers. Resultaat: twee ernstig
gewonden, enkele arrestaties en
vernielingen op grote schaal.
Een van de vijftienduizend, Ste-
lios, lucht zjn hart. „Andreas,"
zegt hij met stemverheffing en
druk gebarend, „heeft ons bela-
zerd. Hij heeft meer oog voor zijn
'nkómena' (maitresse) Dimitra
dan voor ons".
Dimitra, dat is de 35-jarige ex-
stewardess, op wie de twee gene-
raties oudere premier verkik-
kerd is geraakt en van welke lief-
desverhouding Andreas' wettige
echtgenote, de politiek sterk
geëngageerde Amerikaans-
Griekse Margaret Papandreou
het slachtoffer is geworden.
Uiteraard zijn de amoureuze ca-
priolen van de minister-presi-
dent 'gefundenes Fressen' voor
de Griekse dagbladen, die het
per slot van rekening van de los-
se verkoop moeten hebben. En
deconcurrentie is even groot als
meedogenloos.

Afgaande op de berichtgeving in
demedia is Papandreou van zins
te trouwen met Dimitra, die al
twee huwelijken achter de rug
heeft. De verguisde echtgenote
van de premier denkt daar wel
even anders over. Margaret, al-
dus verluidt in Athene, zal „wel-
dra opening van zaken geven",
maar reeds staat vast dat zij niet
in een scheidingzal toestemmen.
Intussen heeft Papandreou zijn
ambtswoning in Kastri nabij
Athene ontruimd en zijn intrek
genomen in het nestje van zyn.
nieuwe geliefde, een gehuurde
luxueuze driekamerflat aan de
rand van het nog deftiger
Atheense voorstadje Politia. Vol-
gens het hoofdstedelijke boule-
vardblad Apogevmatini heeft de
voorzitter van het Griekse parle-
ment, loannis Alevras, in een ge-
sprek onder vier ogen met Pa-
pandreou geprobeerd druk uit te
oefenen op de premier zijn ban-
den met Dimitra Liani te verbre-
ken, omdat die verhouding
straks in juni, als de Grieken
naar de stembus gaan, nadelige
electorale gevolgen voor de Pa-
sok zou kunnen hebben.
Terug naar de protesterende
Stelios.
„Ik heb op op de Pasok gestemd,
omdat ik in Andreas en zijn
strijdkreet over de 'Allagi' (De
Verandering), geloofde, maar het
is allemaal lood om oud ijzer. Ik
ben arm geboren, leef arm voort,
ook onder de vlag van de Pasok.
Terwijl de rijken als maar rijker
worden."
Spoedoverleg van de taxichauf-
feurs met de onderminister van
transport heeft geen resultaat.
De onderminister doet slechts
vage toezeggingen. Met zoiets
moet je bij Grieken al helemaal
niet aankomen. Het taxigilde
overweegt dan ook de staking
voor onbepaaldetijd voort te zet-
ten.

" Andreas Papandreou
...verliefd... " Dimitra Liani

...uitverkoren...
# Margaret Papandreou

...verguisd...

(100.

Irits schils

Economie
Ook op het economische vlak
ziet Papandreou zich voor niet
geringe moeilijkheden geplaatst.
Gezien een verwacht inflatiepeil
van 14,1 procent over het lopen-
dejaar (in 1987: 15,3),en gegeven
de groeiende werkloosheid en
een buitenlandse schuld van om-
gerekend zon ’ 22 miljard, moe-
ten er ook wel dringend spijkers
met koppen geslagen worden.
Prominente economen staan op
het standpunt dat een noodzake-
lijke sanering van de landelijke
economie slechts kans van sla-
gen heeft, als er een strak verso-
beringsbeleid gevoerd wordt.
Nieuwe impulsen en concepten
laten echter op zich wachten.
De ontevredenheid onder de be-
volking neemt intussen merk-
baar toe. Er is in toenemende
mate sprake van prijsstijgingen
bij een achterblijvende loonont-
wikkeling. Tal van eerste levens-
behoeften zyn in Griekenland
net zo duur als in Nederland, ter-
wyl het gemiddelde besteedbare
maandinkomen van de werken-
de Griek slechts zon ’ 900 be-
draagt. Een vergelijking in dit
opzicht met Nederland leert dat
de doorsnee werknemer hier per
maand ruim ’ 1200 meer kan be-
steden.
Eerlijkheidshalve dient wel op-
gemerkt te worden dat honderd-
duizenden Grieken een leuke
cent bijverdienen door activitei-
ten op het florerende circuit van
de para-economie. Velen van hen
halen langs deze 'officieuze' weg
zelfs aanzienlijk meer binnen
dan via hun offciële, baantje.

Desondanks wordt overal in het
land met groteregelmaat en naar
hartelust gestaakt. Voornamelijk
om meer inkomen, maar ook ter
verkrijging van betere arbeids-
omstandigheden. Binnen één
week staakten behoudens de
15.000 taxichauffeurs uit Athene
en Piraeus de bond van gepen-
sioneerden, leraren van middel-
bare scholen en ziekenhuisper-
soneel.
De onbetwiste kampioenen in
het neerleggen van werk zijn
echter de artsen en het bankper-
soneel. De advocaten laten zich
vaak ook niet onbetuigd. De
agrariërs weten eveneens van
wanten, zij het dat de boeren niet
staken maar regelmatig autowe-
gen blokkeren, als zij hun zin
niet krygen. In de Europese fa-
milie van de Twaalf staat Grie-
kenland op eenzame hoogte wat
betreft het aantal stakingsuren.

Verheerlijking
De vraag of Papandreou straks
van de Griekse bevolking een
derde mandaat krijgt, zal waar-
schijnlijk mede bepaald worden
door zijn gezondheidstoestand.
De premier is herstellende van
een hartoperatie die hij onlangs
in Londen ondergaan heeft. Deze
omstandigheid gekoppeld aan
het tanende politieke aanzien
van regering en Pasok, waarbin-
nen zich op de linkervleugel
merkbare ontevredenheid mani-
festeert over de koers van de par-
tij en wat men 'de personencul-
tus' rond de prmier noemt, zyn
factoren die groot gewicht in de
schaal kunnen leggen.

Groteske vormen nam die per-
soonsverheerlijking aan, toen
Papandreou na een ziekenhuis-
verblijf van acht weken in Lon-
den op 22 oktober jongstledenin I
gezelschap van zijn geliefde Di
mitra per Olympic-Boeing naai I
Athene terugkeerde. Propagan-
disten van regering en Pasok en-1sceneerden een perfecte sho* I
rond de aankomst van Papan-
dreou, die-zo wilde de partij het -
als een soort Messias verwel-
komd werd. Daartoe waren poli-
tieagenten in burger mitsgaders
hun metvlaggetjes uitgeruste fa-
milieledennaar het vliegveld ge
dirigeerd. Redacteuren van d* IGriekse televisie werden ge-
dwongen bij herhaling een door
de Pasok van commentaar voor-
ziene propagandafilm over de in-
tocht van de minister-president
voor te lezen. Enkele van hen
weigerden en werden naar hun!
zeggen voor straf enige tijd uit de
roulatie gehaald.

Ook zijn liefdesband met Dimi-
tra Liani kan Papandreou straks
politieke schade betrokkene^
Een onlangs gehouden opinie-
peiling heeft aan het licht ge-
bracht dat bijna tachtig procent
van de Griekse bevolking geen
waardering kan opbrengen voor
Papandreou's particuliere esca-
pades. Shockerend vindt een
meerderheid dat de minister-
president zijn eerste persconfe-
rentie na de niet ongevaarlijke
hartoperatie demonstratief in ge-
zelschap van de blonde DimitrB I
hield. Dit gebeurde op de 37ste fverjaardag van het huwelijk van Ide regeringsleider met de nu ver- f
stoten Margaret.

Herschikking
Gegeven de malaise binnen de
socialistischeregering zou de op-
positie kans moeten zien om de
Pasok na bijna acht jaar uit he
zadel te lichten. De conservatie-
ve tegenspeler van Papandreou
Konstantin Mitsotakis, leidef
van de Nieuwe Democratie, is in*
derdaad niet zuinig met kritiek'
Hij heeft slechts smalende woor-
den over voor de heersende pre*
mier en eist bij herhaling ver-
vroegde verkiezingen. Die eis I*'
ten ook dissidenten in Papan-
dreou's Pasok horen. De rege-
ringsleider wil er niet van wete"
Integendeel, op het hoogtepunj
van de politieke herrie rond he
schanaal-Koskotas gooit hij vo?f
de vijftiende maal sinds zij"
ambtsaanvaarding in 1981 zijll
kabinet door elkaar. Drie miniS'
ters gaan de laan uit, er worden
vyf nieuwe benoemd en 14 ("'
nieuwe staatssecretarissen bi"
nengehaald.
De premier schaft en passant de
functies van vice-premier af e"
benoemt de laatste plaatsvervan-
gend minister-president, de ovef
de Koskotas-affaire gestruikeld6

bewindsman van justitie, Ag.'
memnon Koutsogiorgas, tot rT»'
nister van algemene zaken. Aa"'
gezien deze post in deministerie"
le hiërarchie de hoogste is, pas'
geen andere conclusie dat A"'
dreas Papandreou zich ostent*'
tief achter de ernstig bekritiseer-
de Koutsogirogas heeft gfj
schaard. Eerdere beweringen da1

de premier een in het kader va",
de dringend gewenste 'katharsi*
een beroep zou doen op markan'
te figuren van buiten de socialj^tische partij, blijken onwaar. D*
componist Theordorakis wordt*in tegenstelling tot anderslu1'
dende berichten - geen ministe'
en de ook in EG-kringen om zül^kennis en inzicht hoog gewaag
deerde ex-ministervan econorn1'

sche coördinatie, Kostas Simt»5:
die vorig jaar na een geschil rr»e
Papandreou over het te voel*"
economisch beleid opstapt'
keert niet terug.

Over zeven maanden is r>e
woord aan de Grieksekiezer. Pa.
pandreou's afnemende gezag .."
de strubbelingen binnen zij"
partij, hebben de Pasok in hfnauw gebracht. Desondank*
heerst in brede kring twijfel ove
de kansen van de Nieuwe Dert»^cratie het regeringsroer over "
nemen. Oppositieleider Mitsotaj
kis - zeggen insiders - beschik
niet over het charisma dat e*"
Griekse regeringsleider nod>*
heeft om zich met succes staand
te houden. Tenzij de tegensta"'
ders van Papandreou met e? /
overtuigend beleidsalternati*
op de proppen komen. Ook da**'
over bestaat vooralsnog scepsis
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Pakket
*il_-. _ ,!e eenheidsmarkt er eind 1992
t^,' «an moeten door de EG-minis-
t_of»ad 279 maatregelen worden ge-
djj!_■. variërend van de standaar-
%* van tecnnische produktie-
"W1en ' tot wetgeving over de sa-
fy !}stelling van voedingsmiddelen

6el«ktrekking van de indirec-

Aan het eind van dit jaar zal de
Commissie over 90 procent van die
279 onderwerpen voorstellen heb-
ben ingediend. „Dan zal op papier
staan hoe de toekomst van Europa
er uit gaat zien", zei Cockfield. In-
middels zijnover 40 procent van die
voorstellen besluiten genomen en
Cockfield zei te verwachten dat dit
aan het eind van het jaarzon 45 pro-
cent zal zijn.

Omstreden
Maar dat betekent dat de komende
jaren nog altyd over zon 150 maat-
regelen besluiten genomen moeten
worden. En aangezien de politiek'
meest omstreden punten (zoals de
BTW-harmonisatie) het langst zyn
blyven liggen, is het nog maar de
vraag of dat gehaald wordt.
Daar komt by dat de lidstaten ook
de tijd moeten hebben om de nieu-
we EG-regels in nationale wetge-
ving om te zetten. Cockfield zei
daarom dat de EG eigenlijk al eind
1990 alle besluiten genomen moet
hebben, om op tyd klaar te zyn.

Opmerkingen van EG-prominenten

dat die datum van 31 december 1992
niet 'heilig' is, wees Cockfield van
de hand. „We hebben eind 1992 af-
gesproken, en dat betekent dus niet
1993,1994 ofzelfs 1995zoals sommi-genzeggen".
Hoewel vooruitgang wordt geboekt,
gaat de besluitvorming in de EG-ministerraad Cockfield nog veel telangzaam. Wel is verbetering merk-baar nu sinds bijna twee jaar de
meeste beslissingen in de raad niet
meer by unanimiteit genomen hoe-
ven te worden.
Cockfield zei dat de afgelopen jaren
vooruitgang is geboekt op het puntvan de technische standaarden (60
procent van de voorstellen), de
voedselwetgeving, de vrijmakingvan het geldverkeer in de EG en de

erkenning van eikaars diploma's.
Maar op andere terreinen is sprake
van een zorgelijke vertraging.

Zo is er nauwelijks vooruitgang op
het punt van deharmonisatievan de
belastingen, de vrije vestiging van
alle EG-burgers in alle lidstaten
(„sommige lidstaten gebruiken dat
voorstel om het recht op vestiging
van studenten te beperken") en de
gezondheidsregels voor planten en
dieren. Ook is er nog geen overeen-
stemming over het volledig afschaf-
fen van de personencontroles aan
de binnengrenzen van de EG. Op
sommige van die terreinen is in de
EG wel unanimiteit nodig, en zo-
lang enkele landen blyven dwarslig-
gen komt er geen besluit.

Grenzen schrikken
criminelen niet af

TILBURG- Anders dan in de diver-
se beleidsstukken wordt gesugge-
reerd, levert de personencontrole
aan de binnengrenzen van de EGgeen wezenlijke bydrage aan de op-
sporing van strafbare feiten en de
tenuitvoerlegging van rechterlijke
strafvonnissen. „Criminelen heb-
ben zich nooit iets van grenzen aan-
getrokken. Wat aan de grens wordt
opgespoord als het gaat om drugs,
wapensmokkel, economische delic-
ten en fraude, is maar het topje van
de ijsberg," aldus mr Oscar Anje-
wierden tijdens het congres 'The-
mis en Europa, een opening van
nieuwe grenzen', dat werd georgani-
seerd door de Juridische*Faculteit
Tilburg in samenwerking met de ju-
ristenvereniging JUVAT. Anjewier-
den illustreerde zyn betoog met
sprekendecijfers. Zo bedroeg de in-
beslagname van verdovende mid-
delen in 1985 in het totaal 16.500
kilo. Hiervan werd 2900 kilo inbe-
slaggenomen aan de grens tijdens
goederencontrole. Slechts 24,4 kilo
werd door de marechaussee tijdens
personencontroles inbeslaggeno-
men.
Gemiddeld passeren er per jaar 110
miljoen personen de grens, hiervan
worden er slechts 5000 gesigna-
leerd. Van de 30-35 müjoen gulden

aan geldboetes van derechtbank in
eerste aanleg worden er slechts 1,5
miljoen door de marechaussee
geïnd, waarbij dan ook nog de door
het kantongerecht opgelegde boe-
tes zyn gerekend.
In 1985 werd in het Westduitseplaatsje Schengen afgesproken om
al in 1990 de controle van reizigers
aan de binnengrenzen tussen deBe-
neluxlanden, West-Duitsland en
Frankrijk af te schaffen. Dit gebeurt
vooruitlopend op het vrye verkeer
van goederenen personen in dehele
Europese Gemeenschap, dat in 1992
een feit moet zijn.

Op grond van de misvatting dat er
aan de grenzen een belangrijk deel
van de opsporing van strafbare fei-
ten en de tenuitvoerlegging van
rechterlijke strafvonnissen plaats-
vindt, worden compenserende
maatregelen voorgesteld. „Deze zul-
len leiden tot een verscherpte bin-
nenlandse controle, met name ten
aanzien van vreemdelingen en uit-
eindelijk tot de invoering van een
algemene legitimatieplicht," meent
Anjewierden. Nederland is het eni-
ge land in Europa dat nog geen alge-
mene identificatieplicht kent, maar
slechts een identificatieplicht vol-
gens de Vreemdelingenwet.

Senaat week bij rammelende Harmonisatiewet voor Deetman
Eerste Kamer moet taken
uitvoeren of verdwijnen

Vaan onze parlementaire redactie
j^rste Kamervoorzitter PietJ*enkamp sloeg zich by de laat-jj* senaatsverkiezingen op de(j^st over de macht van 'zijn'
s£el van het parlement. 'De Eer-

Kamer heeft het laatste°ord' zei hy toen in een inter-
<iew in deze krant. En inder-f^d, formeel heeft hij gelijk. Des^veede Kamer kan hoog of laag
Pingen, maar als deSenaat een

B(_:Svoorstel afwijst, wordt hetseen wet.
'J diezelfde gelegenheid relati-

v erde Steenkamp de functie«n de Tweede Kamer. Niet de
<Je i .eke waan van alledag moest
k 'eidraad zyn van de dames en
s. re n senatoren. De voornaam-
-0 taak was te zorgen dat er geen

Zorgvuldige wetgeving zou
Qasseren. Nadat men 'aan deLsrz.de' de politieke afweging
jja gemaakt, moest de Eerste

Q arner de wet vooral controleren
i_PiinnerlÜke consistentie en op

Vooral aan deze
h *en ontleent de Eerste Kamer
star5tar bestaansrecht, zo vond

Schaamrood
Ut.n^ oprichter van het CDA moet
«t_ schaamrood op de kakenj^an. Niet alleen liet de Eerste

de Harmonisatiewet col-

legegelden passeren, terwyl daar
een compleet artikel uit verdwe-
nen was. Bovendien vond de
Haagse rechtbankpresident,
mrWijnholt, dat een deel van de
wet in flagrante strijd was met de
rechtszekerheid. Over zorgvul-
digheidgesproken.

Onlangs bleek dat bij de beoor-
deling van deze wet de zorgvul-
digheid niet de doorslag had ge-
geven, maar de door Steenkamp
zo verfoeide politieke waan van
alledag. Het ordinaire machts-
woord van minister Deetman
deed de hevig twijfelende sena-
toren voor het wetsontwerp
stemmen.

De krokodillentranen die het
CDA-Eerste-Kamerlid, mevrouw
Grol-Overling daarover in het
HBO-journaal huilde, deden wat
hypocriet aan. Zij verklaarde dat
Deetman binnenskamers had ge-
dreigd met een kabinetscrisis.
Voor die politieke druk was zy
geweken. Nu had ze daar spijt

van.
Deetman valt in deze kwestie
veel te verwijten. Om de eenvou-
digereden dat hy moest bezuini-
gen, heeft hij sneleen onzorgvul-
dige wet opgesteld. Maar nadat
hrj die keus eenmaal had ge-maakt, kan hem niet wordenaangewreven dat hy vervolgens
probeerde deze wet door. deTweede en EersteKamer te lood-
sen.

Gedreigd
Deze week wilden senator Vis(D66) en zyn collega De Gaay
Fortman (PPR) Wel eens van
Deetman weten of hij inderdaadbinnenskamers had gedreigd
met een kabinetscrisis bij ver-
werping van zyn wetsontwerp.
Deetman draaide er niet om-
heen, hetgeen hem sierde. Inder-
daad had hy desgevraagd aan de
regeringsfracties laten weten dat
het kabinet er zyn politieke lot
aan verbond. Daar is toch nietstegen?

Nu kan erover worden getwist of
Deetman zijn dreigement in het
openbaar had moeten uiten in
plaats van in de'fractiekamers
van CDA en VVD. Vis en De
Gaay Fortman vonden dat Deet-
man voor hetfront van deSenaat
had moeten verklaren dat deze
wet het kabinet een crisis waard
was. Maar dat Deetman het eerst
bij de geestverwante fracties liet
blijken, is niet ongebruikelijk en
vanuit zijn gezichtspunt ook niet
onverstandig.

Eerste Kamerleden die nu laten
blijken daar spijt van te hebben,
kunnen zich niet beroepen op
het feit dat Deetman ongeoor-
loofde middelen heeft gebruikt
om zyn zin te krijgen. Vooral de
functie van de Eerste Kamer van
'chambre de reflection' hadden
deze senatoren serieus moeten
nemen.

De Senaat moet zich goed reali-
seren dat ons land niet zoiets
kent als een constitutioneel hof,

waar wetten worden getoetst aan
de grondwet. In de grondwet
staat zelfs nadrukkelijk dat de
rechter niet bevoegd is wetten
aan de grondwet te toetsen. De
Eerste Kamer moet die taak mee
uitoefenen.

Omweg
Dat de Haagse rechter nu langs
een omweg toch demogelijkheid
heeft gevonden de rechtszeker-
heid als toetsingsgrond te aan-
vaarden, is opzichzelf aardig. Hij
heeft het Statuut van het Ko-
ninkrijk aangegrepen om een
deel van deverfoeide harmonisa-
tiewet naar de prullebak te ver-
wijzen. De Hoge Raad moet zich
daarover echter nog uitspreken.

De Eerste Kamerleden die voor
het wetsvoorstel hebben ge-
stemd en daarover nu krokodil-
lentranen plengen, moeten zich
echter de ogen uit het hoofd
schamen. Willensen wetens heb-
ben zy een slecht wetsontwerp
aanvaard, omdat het kabinet het
politieke machtswapen in de
stryd wierp. Als dat gewoonte
wordt, kunnen we de Senaat be-
ter opheffen. Politieke afwegin-
gen kunnen net zo goed door de
TweedeKamer worden gemaakt,
die hoeven in de Eerste Kamer
niet dunnetjes te worden overge-
daan.

binnen/buitenland

ministerraad moet in totaal 279 maatregelen treffen

Besluitvorming ’92
in EG nog te traag

Van onze correspondent

" - '1992' is op ieders lippen. Aan het einde van dat
y moet de Europese Gemeenschap één grote, vrije markt
ftder interne handelsbelemmeringen zijn. Maar voor het

v Ver is, moet door de Europese Commissie en de regeringen
[^ de lidstaten nog een enorme hoop werk worden verzet.
q|- EG-commissaris voor de interne markt, de Britse lord
lckfield, heeft een dezer dagen in Brussel rapport uitge-
w .cht over de standvan zaken bij het totstandbrengen van die
lj/Je EG-markt. Een verslag waarin tevredenheid en teleurstel-
rS over de vooruitgang hand in hand lijken te gaan.

l98,aanzet tot '1992' werd in juni
i(ep door de regeringsleiders van
lij .^ gegeven op hun topconferen-
iJ*1 Milaan. Cockfield zette zich
W.f^a aan het schrijven van eeni^oek' waarin alle noodzakelijke
Inregelen werden opgesomd, die
jj^,Qe daaropvolgende bijna acht

U, 2<Hiden moeten worden geno-

".__ dit jaar is de helft van die ter-
Jnverstreken en bovendienkomt
ö^ n nieuwe Europese Commissie.
"iem°m is nu een Poutiek testa-
tJ^ van de deze Commissie ge-

dat door de regeringschefson toP van Deëin december op
\ griekse Rhodos besproken zal

r<len. Betoging
uit

solidariteit
PRISTINA - Twee topfiguren
van de communistische partij in
Kosovo hebben donderdag ont-
slag genomen, ondanks felle
steunbetuigingen aan hun adres
in de hoofdstad Pristina eerder
op de dag. Partyleidster Kacusa
Jasari en Politburolid Azem Vla-
si namen hun ontslag op aan-
dringen van de Servische partij-
organisatie, omdat beiden ver-
antwoordelijk zouden zijn voor
de groei van het Albanese natio-
nalisme in Kosovo, waardoor de
Servische minderheid daar zich
bedreigd voelt. Het ontslag lijkt
meer een tactische zet, omdat
Jasari lid blijft van het Politburo
van Kosovo en Vlasi in het cen-
traal comité van de nationale
partijorganisatie blijft zitten.
Vlasi heeft verklaard zich niet
verantwoordelijk te voelen voor
de toegenomen etnische span-
ningen in Kosovo.

" Tienduizend etnische Albanezen trekken door destraten van Pristina om hun steun te betui-gen aan de twee opgestapte partijprominenten.

Benazir Bhutto
neemt fakkel

van vader over
Van de redactie buitenland

PARIJS - Een tengere gestalte
maar een ijzeren wil kenmerken
Benazir Bhutto, wier party bij de
algemene verkiezingen van afge-
lopen woensdag in Pakistan als
de veruit grootste uit de bus is
gekomen.Op basis van de resul-
taten claimt deze 35-jarige vrouw
het recht om te regeren over 100
miljoen islamieten.
De op 21 juni 1953 geboren oud-
ste dochter van ex-premier Zulfi-
kar Ali Bhutto, die in april 1979
op last van generaal Zia Ul-Haq
werd opgehangen, is deware po-
litieke erfgenaam van haar va-
der. De jonge vrouw die door
haar aanhangers als 'de Unieke'
wordt beschouwd, is één van de
voorzitters van de door haar op-
gerichte Pakistaanse Volkspartij
(PPP).

BENAZIR BHUTTO
...vastberaden...

Welkom
De graag lachende, vals beschei-
den Benazir weet de menigten te
bezielen, die haar een overweldi-
gend welkom bereidden toen zy
in april 1986 uit ballingschap te-
rugkeerde. Zij voerde een werve-
lende campagne voor de eerste
vrije verkiezingen in Pakistan in
elf jaar.Haar huwelijk, vorig jaar
december in islamitische styl ge-
sloten, betekende niet het eind
van haar politieke activiteit. De
moeder van een op 21 september
geboren zoon bleef vechten: „Als
de vrouwen van mijn land voor
hun vrijheid strijden, zelfs al zyn
zy zwanger, ook al hebben zy
kinderen op de arm, en risico's
nemen bij confrontaties met le-
ger en politie, waarom zou ik dat
dan ook niet doen?" vraagt zij
zich af.
Benazir Bhutto, wier vader een
soen nitische islamiet was en
wier moeder een sji'itische van
Iraanse afkomst is, is in het wes-
ten gevormd. Een Brits kinder-
meisje voedde haar in belangrij-
ke mate op, waarna zij aan de
universiteiten van Harvard in de
Verenigde Staten en Oxford in
Groot-Brittannië studeerde.
Nadat haarvader in 1977 door ge-
neraal Zia aan dekant geschoven
en gevangen gezet was, keerde
zij naar Pakistan terug. Zelf be-
landde zij op 29 september van
dat jaarachter de tralies. Zij bleef
in verzekerde bewaring - gedeti-
neerd of onder huisarrest - tot ja-
nuari 1984.
Kort voor de ophanging van haar
vader, in april 1979, mocht zij

hem bezoeken. In zijn dodencel
bond Ali Bhutto zijn oudste
dochter op het hart „sterk te zijn"
en nooit „onze ideeën" op te ge-
ven.

Reorganisatie
In de periode dat zij in haar be-
wegingsvrijheid beperkt was, re-
organiseerde Benazir de PPP en
deed zij mee aan de onderhande-
lingen die, in februari 1981, leid-
den tot de vorming van de Bewe-
ging voor het Herstel van de De-
mocratie, die ongeveer tien op-
positiegroepen bundelt.
In januari 1984 ging zij vrijwillig
in ballingschap naar Londen. De
geheimzinnige dood van haar
broer Shah Nawaz Khan, in Can-
nes (Zuid-Frankrijk) in juü 1985,
dreef haar naar Pakistan terug.
Er van overtuigd dat haar broer -die in maart 1981 had meegedaan
aan het kapen van een vliegtuig
van de Pakistaanse luchtvaart-
maatschappij - op bevel van ge-
neraal Zia was omgebracht, trot-
seerde zij de autoriteiten en de
heersende staat van beleg om
zijn begrafenis by te wonen.
Haar terugkeer bracht honderd-
duizenden aanhangers op de
been die haar onder de bloemen
bedolven. Als spreker met een
moeilijk te evenaren uitstraling
wekte zij wild enthousiasme met
de eis dat de staat van beleg
wordt afgeschaft. Dit optreden
leverde haar nog eens twee
maanden huisarrest op, waarna
zij opnieuw als balling richting
Londen vertrok.

Erehaag
In april 1986, toen de staat van
beleg werd opgeheven, keerde
zij naar Pakistan terug met de
vaste wil de strijd voor de demo-
cratie te hervatten. Honderddui-
zenden partijleden vormden een
erehaag. De auto deed tien uur
over de 15 kilometer tussen het
vliegveld en de stad.
Van 14 augustus tot 10 septem-
ber van dat jaar draaide zij op-
nieuw de gevangenis in na een
verboden demonstratie tegen ge-
neraal Zia. Op 28 januari 1987
ontsnapte zij aan een aanslag.
Benazir Bhutto die door haar te-
genstanders wordt gekenschetst
als „dictatoriaal en autocratisch",
beschouwt zich als sociaal-de-
mocratisch. Maar haar politieke
programma heeft zy tot nu toe al-
leen in vage contouren geschil-
derd.

L (ADVERTENTIE)

,'WORDLIDVANDE !
I Martij die urnburg !
Niet unks laat !
Liggen ;

! a_Üenl'Jk is er maar één part'Jdie °°k in Limbur9 werkt als erI «een verkiezingen zijn. Want eerlijk is eerlijk, van de huidige
I Arerin9 neeft Limbur9 maar weinig te verwachten.P J^u nu deze bon invult, dan laat u de partij die het meest| °°r Limburg doet niet langer links liggen. I

'k geef mij op als lid van de Partij van de Arbeid.
'k wil meer informatieover het lidmaatschap van de Partij ■van de Arbeid.

Naam:_ dj> — <m_ ■[ °stcode: P\W7I
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Tilt u sneleen fijne baan of
_ak? Als RIJ-INSTRUC-
EUR (m/v) of rijschool-
ouder (m/v)? Met het Ka-
erschooldiploma, erkend
oor ministerie, kunt u echt
ïeteen aan de slag. Dag-,
aterdag- en avondoplei-
ing start binnenkort in
imsterdam, Best, Delft,
Jtrecht, Zwolle. In een half
larkunt u een goede baan-

-1 f een eigen rijschool heb-
i ien. Wilt u vast en zeker■ zerk met toekomst? Vraag, lan de gratis studiegids:
Jel de Kaderschool (ook

15 avonds) 04998-99425.

PENNINGMEESTER
gevr. m.i.v. l-l-'B9 voor be-
stuur stichting kinderop-
vang Kerkrade. Financieel
en boekhoudkundig inzicht
en affiniteit met het werk-
veld. Info: 045-457682 An-
nelie Gorissen. Schriftelij-
ke sollicitaties voor 26 no-
vember a.s. te richten aan
bestuur stichting kinderop-
vang Kerkrade. Hammo-
lenweg 9, 6466 KT Kerkra-
de;
Gevr. _part-time TAXI-
CHAUFFEUR. Na 17.00
uur. Tel. 045-241491.
METSELAARS gevr. Aan-
nemersmij. P.J. Gelissen.
Tel. 04498-53354.

]r.inolta is op de Nederlandse markt van kopieerappara-
\ jur een zeer gerenommeerd merk. Om aan de groeien-
Ie vraag naar Minolta-copiërs te kunhen voldoen, zoekt

importeur KN op korte termijn:
verkoper

voor de regio Limburg
ien verkoper van Minolta is niet de eerste de beste. Hij
'ertegenwoordigt een zeer succesvolle lijn van geavan-
:eerde copiërs, van klein kompakt tot uitgebreide syste-
nen. Een kolfje naar de handvan commercieel ingestel-
le mensen, die goede kansen weten te benutten. Aan
ien de taak om de direkteverkoop te helpenversterken.
(N biedt u een vast basissalaris met een goede provi-

sieregeling, een uitstekend werkklimaat
;n prima secundairevoorwaarden, zoals pensioenrege-
ng, auto van de zaak met privégebruik, studiekosten en

onkostenvergoeding.
Vilt u ook deel uitmaken van de thans meer dan 230
:eer gemotiveerde medewerkers tellende organisatie,

dan zijn de volgende aspecten nog van belang:- uw opleidingsniveau: Havo MEAO- uw leeftijd valt binnen de leeftijdsgroep 22-30 jaar- persoonlijke verkoopervaring in de buitendienst is
een noodzaak. Deze ervaring behoeft echter niet bin-'
nen onze branche le zijn verkregen.

Sollicitaties per brief of telefonisch
t.a.v. de heer J.W. de Wit, personeelszaken.

KN B.V.
Schipholweg 343

1171 PL Badhoevedorp
Tel. 02968-84141.

■TDEOMONTEUR gevr.
lic 1 of 2 video's per week
vil repareren, 04406-12875.
.aste BIJVERDIENSTE
roor pers. die in bezit isvan
ïoutbewerkingsmach. voor
iet maken van eenvoud,
mderstellen van eiken ta-'
"els, hout wordt geleverd.
3r. o. no. RO 529 Postbus
16, 6040 AA Roermond.
CHAUFFEURS gevraagd,
üt lees je regelmatig, con-
fusie, hier is een werkter-
-ein voor je weggelegd.
Dnze cursus chauneursop-
;eidingstart weer op 26 no-
vember as. Verkeersschool
Leo Cremers, Reeweg
82/139. Landgraaf, tel. 04£
312558/319474. Voor al uw
rijbewijzen.

Gevr. KINDEROPPAS
i.b.v. auto, 3 dg. p.w. Tel.
045-244809.
OPPAS gevr. voor baby-
+peuter, tev. licht huish.
werk te Gulpen, 2 tot 5 hal-
ve dagen p.w. in overl. tel.
04450-1775:
PLAYBOYCLUB kan nog
meisjes plaatsen. Inf. teL
04499-1119.
Gevr. MEISJE voor goedlo-
pend privéhuis. Intern mo-
gel. 045-721759.
Uit eigen keuken om mee
te nemen Lasagna + salade,
pizza diverse smaken,
Ö.Lorraine kipragout, Hors
cfOeuvre. Lunchr. Rest.
„AU COltf", Honigmanstr.
33 Hrl.

Woonparadijs "De Locht"
Mj zoeken op korte termijn een allround verkoper voor
iet woninginrichting vak. Ónze gedachten gaan uit naar
aen energiek persoon, in de leeftijd van 30-35 j. Zonder
arvaring gelieveniet te solliciteren. Sollicitaties te richten
aan: Woonparadijs "De Locht",
Locht 117, 6466 GT Kerkrade.

Harmonie l'Union te Bom vraagt:
een dirigent_

ereist: goede muzikale kennis, didactische en sociale
vaardigheid, ruime ervaring,

beschikbaar op donderdagavond.
Soll. voor 10 december as. te richten aan de voorzitter,
de heer P. Jetten, Jan van Valkenburgstraat 10, 6121
KM Bom. Nadere informatie kan eveneens op boven-

staand adres worden ingewonnen.
Tel. 04498-51544 (na 18.00 uur)

Harmonie L'Union (Ereafdeling) te Bom vraagt:
een dirigent

Vereist: goede muzikale kennis, didactische en sociale
vaardigheid, ruime ervaring,

beschikbaar op donderdagavond.
Sollicitaties voor 10 december as. te richten aan de

voorzitter, de heer P. Jetten,
Jan van Valkenburgstraat 10, 6121 KM Bom.

Nadere informatie kan eveneens op bovenstaand adres
worden ingewonnen. Tel. 04498-51544 (na 18.00 uur).

Slagers-gezel
gevraagd voor de vaktechnische versterking van onze
winkelverkoop. Sollicitaties aan Keurslagerij v. Melick,
Hoofdstraat 78, 6432 GG Hoensbroek. Tel. 045-
-212651, na 19.00 uur 045-227791.
ORKEST gevraagd, duo of
trio voor fam.feestavond op
31 december. Gaarne teler.
reactie: 045-224273.
Met spoed gevraagd MA-GAZIJNMEDEWERKER,
in bezit van grootrijbewijs.
Voor inlichtingen Kooij
LimburgßV. Sleperweg 28,
6222 NK Maastricht. Tel.
043-633636.
Cafetaria-snackbar vrgt
vrouw. PART-TIME
HULP, leeft. 18-26 jr. Tel.
045-213451.
Jong dynamisch bouwbe-,
drijf vraagt voor direkt en'indirekt PLOEGEN metse-
laars, ijzervlechters, con-
structieschilders en tim-
mer- en aftimmerlieden.
Voor ml. 04902-15061.

WERKSTER gevr. Voor
ml. za. tussen 14 en 17 u.
Tel. 045-325447.

Energiek
persoon gevr. die zelfst. wil

werken in een
keukenzaak

Overname (op korte of lan-
gere termijn) mog.

Br.o.nr. Sl 610, LD Sittard,
6136 ER Sittard,

Baandert 16.
CHAUFFEUR gevraagd inbezit van dipl. vervoer ge-
vaarlijke stoffen. Oliehan-
del Hennen, Parallelweg 47,
6400 AA Heerlen.

Blaaskapel zoekt

zangeres,
tvban ist/

trombonist
en geluidstechnicus. Repertoire EgerlSnder/Big band.
Br.o.nr. RO 531, LD, Postbus 46, 6040 AA Roermond.
Wij zoeken een ondernemend SLAGERS-(ECHT-
PAAR) voor zelfstandige exploitatie v.e. kwaliteitsslage-
rij op franchisebasis i.d. omg. Maastricht. Omzetind.
ruim ’ 5000.000- door snelle bijbouwing in de directe
omgeving zal de omzet in 2 a 3 jr. verdubbelen. Enig
eigen kapitaal gewenst doch nietvereist. Bent u de man-
/vrouw die dit aanspreekt, dan nodigen wij u uit binnen
14 dgn. te reageren onder Br.o.nr. MA 512, LD, Sta-
tionsstraat 27, 6221 BN Maastricht.
Gevraagd hoogwaardig kleinschalig dames- en/of HE-
RENMODEATELIER. Br. o. nr. MA 515 LD, Stations-
straat 27, 6221 BN Maastricht.

Elva Modestoffen
te Kerkrade heeft een vacature voor
part-time verkoopster

(±lO uur per week)
Leeftijd ± 35 jaar. Ruime ervaring in het geven van ad-
vies en verkoop van modestoffen. Moet zelfstandig kun-

nen werken. Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Modestoffen Elva,

Hoofdstraat11,
6461 CL Kerkrade.

Compagnon
gevr. v.h. starten van keu-
kenzaak. Papieren aanw.
Br.o.nr. Sl 610, LD, Sittard,
Naandert 16, 6136 ER Sit-
tard
UITGAANSCENTRUM
Globe Beek vraagt enkele
trendy medewerkers m/v.
Buffethulp, barkeeper voor
onze cocktailbar en kelner.
Voor alle functies is erva-
ring vereist. Tel. 04490-
-79297.
TAXICHAUFFEURS gevr.
voor dag en nacht. Full-
time. Heerenweg 267 Heer-
len.
Schoonmaakbedrijf ASON
bv vraagt nette WERK-
STERS voor de vroege och-
tenduren, 5 dagen per
week. omg. Hoensbroek.
Tel. aanmelden 045-217778
of 04409-2336.
Dringend leuk MEISJE ge-
zocht voor excl. club. 04490-
-52942, 14-17 uur.
Gevr. zelfstandige

autorijschool-
houder

instructeur uit rayon Heer-
len-Maastricht, die gene-
gen is op free-lance basis,
een aantal autorijlessen
perweek te verzorgen voor
rijschool in rayon Sittard.
Br.o.nr. GE 793 LD, Markt
3, 6161 GE Geleen.
KLEINBUSCHAUF-
FEURS m/v voor groeps-
vervoer op part-time basis,
event. ook met groot ry-
bew. Pers. melden Aker-
straat-Nrd. 132, Hoens-
broek.
Deze week special „gegril-
dekoppenbout m. een pin-daketjapsaus + garnituur

’ 14,95,kop koffie + gebak
v.d. dag ’3.95. Lunchr.
Rest. „AU COIN", Honig-
manstr. 33 Hrl.
Caravanbouw Bergland BV
Stem vraagt handige mede-
werker voor METAALBE-
WERKING, tel. 04490-
-32458.
Club in Maastricht vraagtMEISJES, ook voor week-
end. 043-211620.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TTMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
Zelfst. jong. ondern. echt-
paar gevr. voor het runnen
van een
FRITUUR/SNACKBAR
Schriftelijke ref., Postbus
196, 6130 AD Sittard.
MEISJE gevraagd voor pri-
vé en escort. Tel. 045-228975.
Net meisje voor PRIVE-
CLUB, met garantieloon.
Tel. 045-420042:
Gevr. zeer nette PORTIER
voor zaterdag-zondag. Dan-
cing Las Vegas Nieuwen-
hagen. Persoonlijk melden
vanaf 20.00 uur 045-312445
Sunplein 2 Landgraaf.
WEDERVERKOPERS
gevr. voor vuurwerk, z.g.
verdiensten mog. Voor ml.
04492-4538.
Gevr. nette BUFFETHULP
m/v voor jeugdcafe met er-
varing v. 's woendagsavond
en vrijd.midd. Kleikoele
weg 63 I. 'hagen.

Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas.water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. Ó45-412547.
NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/
312709.
STUKADOOR kan noj
werk aannemen. Tel. 045
459073.
SCHILDERS kunnen no_
behang- en schilderwerk
zaamheden aannemen. Tel
045-210020.
TV/VIDEO-REPARATIE
Górgens. 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 büjft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Voor alle ONDERHOUD
enreparatie aan uw c.v. Bel
na 17u. 045-458418.
Drummer zoekt AAN-
SLUITING. Tel. 045-
-463245.
Voor alle dak- en ZINK-
WERK, dakdekkersbedrijf
P.H. Boumans, tel. 045-
-321252.
TUIN goede winterbeurt,
snoeien enz. bel tijdig 045-
-272093 na 19.00 uur.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg. 045-326574.
SIERPLEISTEREN, stu-
cadoren, alle soorten ver-
bouwingswerkzaamheden.
045-216666.
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 al uwKLUSSEN in of
om het huis. Winteraanbie-
ding: ’ 10- per uur. Tel.
045311816.
Voor al uw wand- en
VLOERTEGELWERK.
ook marmer, bel 04490-
-26061.
DRUMMER zoekt aanslui-
ting bij bestaand trio. Tel.
045-224284 na 17 uur.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
§ave. Scnillings Interieur,

unplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
TV-ANTENNES ’ 395.-,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-burg. Géén voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.
Al uw voorkomende HER-
STELWERKZAAMHE-
DEN aan u kleding en gor-
dijnen. Tel. 045-222180.

Erv. DAKDEKKER kan
nog dak-, lood- en zinkw.
aann. 045-351626, b.g.g.
461432.
HUIDVERZORGING bij u
thuis door gedipl. schoon-
heidsspeciaiïste/visagiste.
Voor afspraken: 045-
-320246.
Een APK-KEURMEES-
TERvoor lichtevoertuigen,
die tevens in bezit van pa-
troonsdiploma en onderne-
merspapieren is, zoekt voor
halve dagen in de week
werk. Toont men hierop in-
teresse, zich melden. Br. o.
nr. Si 612 LD Sittard, Baan-
dert 16, 6136 ER Sittard.
Voor een sollicitatiege-
sprek
Voor BOUWTEKENING
en vergunning', postbus
1121, 6460 BC Kerkrade.
Voor al uw KLUSSEN in
en om huis. Goedkoop. Tel.
045-316436.
Biedt zich aan HULP in de
huishouding, ± 10 uur,
Brunssum en omg. Tel. 045-
-272996.

HOUT, board, triplex, meu-
belpl., wandpl., schrootyes
in div. soorten, lak, lym,
beits, gips, kalk, cement,
stucadoormortel, tempex
en glaswol, ijzerwaren,
verfwaren, tuinartikelen,
plastic golfpl. en vlakke pl.,
plastic dakgoot, regenpijp
en 1001 andere doe-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
farantie. R/J Handelson-

ememing. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
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.

SCHUURTJES, tuinhuis-
-I'es, kippe- en hondehok-
cen, vele afm., reeds vanaf’195,-: Houtbouw Übachs,
Eygelshovergracht 39,
Kerkrade-Vink, tel. 045-
-460252.
KLEURENTELEVISIES

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

Massale
magazijn-
verkoop

Koelen - vriezen -wassen - HiFi-stereo
kleuren-tv - 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:
Muziekcenter

met compactdisc
en dubbel

cassettedeck
AS 5900

Geen ’ 1069-of ’B9B-
-maar ’ 598-

Maar ook: 6
Akai-platenspelers, direct
drive APA 201, per stuk
geen ’ 328- of ’ 298-

-maar ’ 198,-.
Maar ook: 3

Sony-audioracks Z2OOO,
per stuk geen ’ 1295- of

’ 798- maar ’ 498,-.
Maar ook: 4 Sony-ktv's

KV1440, trinitron
beeldbuis, per stuk geen

’ 1175-of ’BBB-
-maar ’ 598,-.

Maar ook: 4 compactdiscs
CDSS, per stuk geen

’ 598- of ’ 399-
-maar ’ 248,-.

En nog veel meer!

Witte Hal
Geerweg 9

(achter station)
Sittard

Tel. 04490-18162

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

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

’ 50,-; div. soorten tafels, div. afm. vanaf ’ 40,-; direc-
tietafels 100x200 vanaf ’ 125,-; typemachines Triumph
Gabrielle vanaf ’ 100,-; vitrinekasten met verlichting
200x100x50’ 150,-; stalen of houten Bruynzeel maga-
zijnstelling met 6 legborden va. ’ 60- p. meter; laden-
kast met 50 laden ’ 150,-; gereedschap of onderdelen
wagens ’150,-; scheidingswanden op voet 170x175

’ 65- per stuk; verder transportwagens op zwenkwie-
len, materiaalkasten.

Teveel om op te noemen.
Openingstijden:

donderdag 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
Tek. Manou EETHOEK ta-
fel + 4 stoelen, kast, lamp,
miniset. Samen ’ 1000,-.
Tevens aanhangwagen Ix 2m, ’350,-. Tel. 045-270946.

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.

Te k. eetkamer SCHUIF-
TAFEL eiken nieuw!! Pr.
n.0.t.k.; eetkamer schuifta-
fel wit nieuw! pr. n.o.t.k.Tel. na 17 uur en zaterd.hele dag 04493-1064 b.g.g.
4335.
KLEUREN T.V. te koop
weg. omstheden, 045--270083.
Te k. WEEFSTOEL Le-
erere 110cm, 4 schachten, 6
trappers, directe aanbin-ding, met 2 rieten, in uitst.
cond. Prijs n.o.t.k. Tel. 045-
-226960.

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

Nog enkele SHOWKEU-
KENS, 3 m lengte, in eiken
en kunststof. Nu extra
voordelig. Vossen-Keu-
kens. Eikenderweg 77,
Heerlen. (Bjj DSM).

FACE-LIFTING van uw
oude keuken: nieuw werk-
blad, spoelbak, app., etc.
Uw specialist: Vossen-Keu-
kens, Eikenderweg 77,
Heerlen(bij DSM). Tel. 045-
-717555.
KEUKENINBOUWAPPA-
RATUUR: unieke show
van inbouwapp.: kookpla-
ten van gas tot halogeen.
Ovens: conv. enturbo-mag-
netrons. Koelkasten, spoel-
units, kranen, etc. Topmer-
ken aan scherpeprijzen! De
keukenspecialist: vossen-Keukens, Eikenderweg 77,
Heerlen (bij DSM). Tel. 045-
-717555.
Wie exclusieve dames- en
BRUIDSSTOFFEN zoekt,
zal stoffenzaak Tummers
vinden. Kerkstraat 302,
Promenade, Brunssum.

Fa. Quaedackers biedt aan
leren dames- en HEREN-
JACKS, rokken en broe-
ken. Uitlsuitend voor han-
del, tel. 045-462000.
Eiken BALKEN bv. 7x7

’ 5,-/m, 10x10 ’ 10,-/m,
20x10 ’20,-/m enz. Alles
kan geïmpregn., geschaafd
en/or thuis bezorgd wor-
den. Houtzagerij Windels,
Bouwberg Brunssum. 045-
-270585.
AANHANGWAGENS Jo
Knops, Rijksweg Zd. 195,
Sittard, tel. 04490-12718.
Div. INRUIL-T.V.'S met
garantie. Electronic service
Jo Kreutz, Kerkplein 39,
Schaesberg, 045-313815.
Franse ambachtelijke keu-

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

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

Exclusieve stoffen
Frank Tummers, excl. dames-, heren- en bruidsstoffen

bestaat 5 jaar. Vanwege dit eerste lustrum
grandioze aanbiedingen

o.a. kamgarens/zijde stoffen/jerseys enz.
Profiteer nu, kom naar onze stoffenzaak in

Brunssum
Kerkstraat 302 (Promenade)

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen

waaronder de befaamde
Laguna Collection

ontworpen door
Jan de Bouvrie

zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard.
Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.
FITNESSAPPARATUUR:
hometrainers, roeiappara-
ten, compl. fitnessstations,
chroom nalterstangen van-
af ’ 52,-, halterschijven va.

’ 2,40 per kg; alles uit voor-
raad leverbaar. Smash, afd.
fitness, Theaterpassage
Kerkrade, tel. 045-459230.
HOUTHANDEL Land-
graaf: goedkoop in tuin-
hout. Balken, kepers, pan-
latten, dakplaten, eiken bal-
ken en bielsen, enz. Bui-
zerdweg 8, Abdissenbosch-
Landgraaf, tel. 045-318518.
STOOKHOUT, 4 m 3 ge-
mengd: ’ 280,-: eiken 3 m 3:’255,-. Tel. 045-318518.
Te k. ANTRACIETKO-
LEN, ’ 17,- per zak; gratis
bezorgen. Tel. 045-720729.

VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten.
Grote voorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
Prima WINTERAARDAP-
PELEN, kleibintjes met fri-
tes. Vaesrade 62, 045-
-242539.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuwen
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. 04498-54510.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-
gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295- excl. btw.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.
B&O TUNER, ’ 650,-, als nieuw. Tel. 045-417990.
Linnen TASSEN!!! voor reklame of relatiegeschenk. Be-
drukt met uw tekst of vignet. Zeer scherpe prijzen nov.-
dec. Coyco-prints Textieldrukkerij, Bocholtzerweg 25,
Simpelveld, tel. 045-444704.

Gebruikte KLEURENTE-LEVISIES te koop vanaf’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’398,-. R.T.V.Van Voorst, Ganzeweide48, Heerlerheide. Tel. 045--213879.

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
Landgraaf (Schaesberg)

Tel. 045-313815
Donderdag koopavond

tot 21.00 uur
's Maandags gesloten

Te koop aangeb. grote par-
tij mooie OORBELLEN
’0,50 per paar, echt zilve-
ren weerknopjes ’ 1,- p.p.Ook in kl. partijen tek. ket-
tingen, armbanden en zilve-
ren kinderringen. Tel. 045-
-213440. .

2 ALLESBRANDERS te
koop, prijs n.o.t.k. Tel. 045-
-752283, na 15.00 uur.
Te k. ant. TOOGKAST,
’700,-; grenen broodkast,
’375,-; eethoek, ’250,-;
commode, ’250,-; slaapka-
mer met inlegwerk. Kerk-
straat 17, Dieteren-Suste-
ren.
Te k. KINDERWAGEN(wandelw.), merk Hoffman,
kl. bordeaux, tevens buggy,
merk Chicco, een koop:
’200,-; tevens eiken tv-ta-
feltje, ’lOO,-. Tel. 045-
-219328.
Zoekt u mooie gebruikte
MEUBELS of andere huis-
raad tegen zeer lageprijzen.
Traders, Heggenstr. 16
(zijstr. AmorspTein) Maas-
tricht, tel. 043-210830. Be-
zorging mogelijk.
Te k. SOLARIUM Profi-
max 26 nw. buizen integr.
gezichtsbruiner hoofd +
voetventilatie mcl. stereo,
tevens mass.bank verstelb.
Pr. n.o.tk. Vaals 04454-
-3000.
Te k. ALLESBRANDER
pr. ’ 150,-; Tel. 045-727879.
Te k. GeawolfBONTMAN-
TEL mt. 38-40 als nw.

’ 1900- nu voor ’550- V.
jr. oud; thermopeenglas 4
st. 160x95 p.st. ’85,-; 4 st.
136x95 p.st. ’75,-; 16 st.
105x33 p.st. ’20,-. Tel.
04490-37697.
Te k. RADIATOREN
24000x700 EPL + conv.
2800x600 DPL, 100x900
DPL. Tel. 04493-6203 na
17.00 uur.
Te k. zw. eiken staande
KLOK Westminster uur-
werk ’ 1750,-. 045-459591.

Scherpe
prijzen

voor al uw balkhout, plaat-
en dakmater., lichtkoepels,
golfplaten etc. Vloerplank.
20 mm va. ’ 1,20 p.m. ex.
BTW. Tevens bezorgen.
Houthandel Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach over Worms. Tel.
045-319846-
Te k. originele Luxaflex
LAMELLEN, kl. lichtgrijs,
breed 535 cm, hoog 259cm,
kamerbreed en kamerhoog,
openend vanuit het mid-
den, 2 jr. oud, nieuwpr.

’ 1650,-; te koop voor

’950,-; Te bevr. na 18 uur,
tel. 045-222281.

Vuren BALKEN 7x7

’3,-/m, 5x15 ’3 75/m, 6x16
’4,80/m enz. kan geïm-
pregn. en/of thuisbez. wor-
den. Houtzagerij Windels,
Bouwberg Brunssum. 045-
-270585.
Te k. HOUTKACHEL mcl.
houtbak e.a. toebeh. T.e.a.b.
Tel. 045-753666.
Te k. AQUARIUM 1.50 x
0.50 x 0.50, met toebeh. en
vissen en reservebak. Tel.
045-456823.
Te k. compl. BABYKA-
MER, met veel extra's,

’ 175,-; suede jasjemet fran-
jes. ’ 125,-; nertsbontjasje,

’ 250,-. Tel. 045-226669.
T.k. ACCORDEON merk
Scandallie. Tel. 045-714218.
Na 17.00 uur.
Pracht, massief blank eiken
BANKSTEL vr.pr. ’ 1475,-;
zwaar blank eiken hoge
buffetkast vr.pr. ’ 1875,-
-iets moois 045-323830.
Franse HANGKLOK

’ 150,-; lange leren donker-

f'oene damesjas m. 40
85.-: kort groen leren jasje

m. 40 ’60,-; suede lichtbei-
ge % jas’75,-. Schilderyen:
Oostenrijks tafer. met
prachtige lijst, afm. 75-60

’ 100,-; waterlandschap 65-
-45 ’ 50,-; handw. melkm. v.
Vermeer 45-35’ 75,-. Tel. na
18.00 u. 04493-2255.
Te k. BANKSTEL wol mo-
hair 4-1-1 i.z.g.st. ’ 850,- en
bontmantel bisam mt. 42

’ 500,-. Haanraderstr. 76
Kerkrade. Tel. 045-460614.
Te k. 2 KLEUREN-TV'S, 1
van 12 kan. ’ 350,- en 1 van
12 kan. ’150,-. 045-322253.
Lfst. na 18 uur.
Aut. SLAAPKAMER, vitri-
nekast en eiken kleerkast,
tel. 045-726389.
Te k. WILDWATERKANO
merk Rofra/Stip Yaks met
nw. peddel, te bevr. 04759-
-1164 na 18 uur ’650,-.
Te k. complete DOKA m.
veel accessoires + monoch-
room monitor, pr.n.o.tk.
Tel. 043-624642.
AS-VOORAANHANGWA-
GEN + velgen, banden
’150,-; elektronisch orgelRiha Andante ’ 150,-; in-bouw openhaar’ 200,-; no-
tenhouten wandmeubel

’ 100,-; 3 binnendeuren + 2
ramen gratis. 045-715388
b.g.g. 043-254813.
Perz. PATTES lg.m. 48 +
Nertz muts en shawl,
z.g.a.n. + 4 p. d.schoenen m.4f Tel. 04406-12565.

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt, vanaf ’ 350-

R. Spoor Kantoormachines, 045-443961, Bocholtz
Zonnehemels

Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlampen,
compleet met in hoogte verstelbaar statief.

Gratis montage en bezorging.
Qok reeds vanaf ’ 7,50 per week

bij Van Erp, Putstraat 34, Sittard;
Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999.

Oh, kom er eens kijken
wat je bij de Horsel vindt,

kassa's, weegschalen, fax,
schrijfmachines, rekenmachines in alle prijsklassen

en in tientallen uitvoeringen.
Horsel, de unieke Cash en Carry met 7 dagen per week

eigen service.
Showroom t/o Makro Nuth in pand Roltex

■ Tel. 045-243833 -10 lijnen
Openingstijden: ma. - vrij. 8.30 -17.30 uur, do. tot 21.00

uur.
Te k. GASFORNUIS merk
Etna, kl. donkerbruin met
toebeh. Prijs ’150,-; Tel.
045-222281 na 18 uur.
Te k. gebruikte 4-wielige
BOUWLIFTEN 380 V. vol-
doenaan allekeuringseisen
1 x 400 kg, lengte 13mtr. 2 x
600 kg, lengte 10 meter, 1 x
100 kg. 04490-11724.
Goede KLEUREN TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld va. ’ 145-, zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.
DIEPVRIESKASTEN en
-kisten, was- en droogauto-
maten, kooktoestellen,
ktv's, video-, audio- en ste-
reo-app., tegen de helft van
de prijs. Vnesko, Sittarder-
weg 132 en 136, Heerlen.
Tel. 045-727342. 'sMaan-
dags gesloten.

Zoekt u een
complete
keuken?

Wat dacht u
hiervan:

geen 30 tot 40
maar 50 tot 60%

korting!
(en soms zelfs meer!)

Spiksplinternieuwe
keukens dietijdelijk in onze

showrooms hebben
gestaan. Kom nu kijken.

Hom
Keukenmagazijn

Loperweg 8, Echt
Tel. 04754-6188

Weg. verh. te k. manou
EETH., div. stoelen, pr. ant.
kast, lamp, nwe. novilon.
04490-20889.
Te k. OPENHAARD-
HOUT, fruit, gekloofd,
’65,-m3. Tel. 04492-3173.
Te k. complete SUPER 8
FILMAPP., bestaande uit:
camera, projector met ge-
luidopname en -weergave,
groj.scherm + tafel, dag-

chtmonitor, plakpers,
filmzon, montageviewer

’ 450,-. Heuvelstr. 32 Meers-
Stem. Tel. 04490-31300.
Te k. Philips STEREO-
INST. 2x 18W;radioverster-
ker met pickl-up en boxen

’ 175,-. Philips cassettedeck
’75,-. Heuvelstr. 32 Meers-
Stem. Tel. 04490-31300.

Hollandse HOUT-KOLEN-
KACHEL i.z.g.st. Cam-
briumstr. 37 Zeswegen-
Heerlen. Na 18.00 uur.
KERSTDENNEN te k. ge-
kluit of gezaagd, tevens
Amorica's. Inl. 045-323176.
Te k. Mechelse EETHOEK
en vierkante witte salonta-
fel. Tel. 045-410347.
Te k. CHESTERFIELD le-
ren bankstel, barokstijl eet-
kamer en enkele Perz. tapij-
ten, als nieuw. 045-223094 of
323751.
WASAUTOM. Miele en
wascombi AEG m. garan-
tie. 045-325819 of 043-
-255489.

Te k. Gotische EETKA-
MER. Tel. 045-259363.
Te k. JUKEBOX iets ap-
arts, koopje. Tel. 045--224J24.
Te k. BONTJAS Bisam
(lang), mt. 38, vaste pr.

’ 1500,-. Tel. 045-457088.
Te k. wegens plaatsgebrek
2-zits BANKJE, 1 jr. oud,
vr.pr. ’ 250,-. Regentesse-
straat 76, Brunssum.

Kachels en open haarden
Arnold Oprey

Heerlen, Heerlerbaan 275
'Maastricht, Beatrixhaven

Vloertegels
35 m2superkwaliteit

in veel kleuren en grote maten,
5 of 10 jaar garantie.

Incl. superlijm en voegsel:

’1.500-
-franco huis

Eurotegel
Laanderstraat 47, Heerlen.

Tel. 045-715544.

DIAPROJECTOR, projec-
tietafel en zilverscherm, al-
les i.z.g.st., merk Novis V26,
vaste prijs ’ 250,-. Tel. 045-
-75318L
Te k. AMIGA 500 met ace.
en software. Tel. 045-
-324856.
Tek. JONGENSFIETS(Ift.
12 ir.), ’75,-; grillbakoven

’ 5(3,-. 04490-18260.
Voor ST. NICOLAAS: om-
afietsen 24-26-28 inch v.a.

’ 250,-; dames- en herenfïet-
sen v.a. ’275,- meerprijs 3
versn. trommelremmen

’ 100,-; trimfietsen v.a.

’ 295,-. bestel tijdig daarwij
zelf assembleren. Fa. Sue-
stra Susteren 04499-1379.
Oude eiken ééndeurs
BROODKAST (bxhxd
110x160x40) ’B5O,- Weijen-bergstr. 154, Hoensbroek.
STEREO + BOXEN en
VHS-video te k. Als nieuw.
045-727669.
Te huur gevr. voor jong
echtpaar leuke EENGE-
ZINSWONING, 4 sips. of
ruime 3 slpk's en kelder.
Omgev. Heerlen tel. 045-
-213855.
Te k. prima WASMACHI-
NE comb. Zanker of AEG
met garantie. Tel. 045-
-314914.
Te k. electronisch ORGEL
GEM 327, ’ 1200,-. Te b. na
20.00 uur 045-728737 of
456039.
Te k. PIANO. Tel. 045-
-417304.
Te k. Scheppach CIRKEL-
ZAAG TS 4000 compl. m.
alle hulpst. Nw.pr. ’4BOO-,
7 mnd. oud nu ’3OOO- +
Scheppach lintzaagHBS 32
m. alle hulpst. ’950,-. Te
bevr. 045-712334.
Te k. diverse leren JAS-
SEN. Tel. 045-225491.
KERSTFIGUREN 18cm inantiek geschilderd. Apart
verkrijgbaar. Lucie Klei-
kamp, voorstad 1, Sittard.
04490-10457.
KERSTGROEPEN, grote
keuze voorradig. Lucie
Kleikamp, Voorstad 1, Sit-
tard. Tel. 04490-10457.
KERSTSTALLEN grote
keuze voorradig. Lucie
Kleikamp, Voorstad 1, Sit-
tard. 04490-10457.
Aangeklede KERST-
GROEPEN. Lucie Klei-
kamp, Voorstad 1, Sittard.
04490-10457.
Te koop ORGEL merk
Eminent Solina. Nw.pr.
’lO.OOO,- voor ’4000,-.
04405-1236.
Te k. BANKSTEL eiken
leer, barok tafels, vitrine-
kast, slaapkamer, eethoek.
ktv enz. Kouvenderstr. 208
Hoensbroek.
Te k. GASPLAAT 75,-; ijs-
kast 95,-; gasforn. '85,-; was-
aut. 20Ó,-; barok eethoek, 6
st. enz. Ó45-725595.
Te k. eiken WANDMEU-
BEL 2.50 lang. pr. n.o.t.k.
045-440223.

Parketteur
zoekt werk. Ik leg alle soor-
ten parketvloer en tegen
concurrerende prijzen.
Ook opknappen van be-
staande vloeren. Houkes
Parket, Voerendaal, tel.
045-750305; Sittard, tel.
04490-25157.
Te koop nieuw WEDSTR-.BILJART merk Sören Sö-
gard Denemarken.Nieuw-
prijs ’11.000,-. Vraagpr.
’7000,-. mcl. Tel. 045-
-228726.
Tek. prachtige ant. bronzen
LAMP, 8-armig. Vlaamse
broodkast, Mech. salonta-
fel, ivoren schaakspel,
eiken commode, Etna ko-
lenkachel wit. Te bevr. Me-
rodestr. 18, Stem, tel. 04490-
-34127.
Te k.a. COMMODORE 64,
disk-drive, printer, moni-
tor, joystick en vele pro-
gramma's. Pr. ’ 1075,-. Tel.
04490-49947.
Gestoff BANKSTEL 3-2-1
eik. m. koper sal.tafel;
vloerconvector lengte 3.80;
deurkozijn met bovenlicht
en zijlicht, meranti mcl.
deur + dubb. begl.
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-352724.
Te k. AQUARIUM1.50x50x50 cm, compl. met
lichtkap + kast, 2 filter-. pompen en div. toebeh. met
planten en vissen. T.e.a.b.
Inger. te bezichtigen. Kli-
mopstr. 40, Sittard-
Te k. ZONNEBANK met

i hemel merk Sunfit 2 jr. oud
Pr. ’1600,-. Na 18.00 uur.
Tel.: 045-424981.
Tek. allerhandeKLEDING
vanaf ’ 1.- tot ’ 25,-. Geen
baby of kl. kinderkleding.
Tel.: 045-254800.
Te k. rond eiken SALON-
TAFELTJE ’ 125- 2 klass.
(mohair vel.) fauteuils ’40-
-p.st. Tel.: 045-254800.
Te k. 27 MC H.A.M. 11 120
kan. FM en A en kl. mat.
teg. red. bod. Heerlenseweg■ 32, Schaesberg.- Te k. lange leren DAMES-- JAS mt. 40. Tel.: 045-- 224284.- Tek. MARKLIN trein HO 2

' lok. en 9 wag., compl. m.

" rail gemont. op muit. pl.. Tel.: 045-251951.
Ë Te k. Atari 2600 SPEL-, COMPUTER met 18 casset-
tes. Tel. 045-352344.- Te k. BEDRIJFSCOMPU-

TER met printer, Mael 2860
met boeknoudprogramma-
tuur, geschikt voor kleine
zelfstandige die zijn admi-
nistratie op eenvoudigewij-
ze zelf wil doen. T.e.a.b. Te- bevr. 045-313939.
Te k. BANKSTEL, lit-ju-
meaux, stoelen, ledikanten
enz. Tel. 045-351387.
Te k. diverse ALPINE-
SKI'S met bindingen, van
110 cm tot 200 cm. De-
steijnstr. 12, Voerendaal.
2 IJSBLOKJESMACH.,
cap. 20-30 kg. Z.g.a.n. Is nog
onder garantie. Voor */3 v.a.
nieuwprijs. Tel. 045-224225.
Te k. compl. kleuren- en
ZW.W.DOKA met o.a. Co-
lor Anal. t.box, kleurvergr.
Opemus met Rodagon-lens
enz. Alles in een koop. Vas-
te pr. ’ 1500,-. Siemens
strijkmachine ’ 125,-. 87
legpuzzels, ook los verkrijg-
baar. Tel. 045-213583.
Te koop 2 GEVELKA-
CHELS, 1 allesbrander, 1
accordeon. 80 bas, Wel-
tmeister. Rdr. Hoenstr. 132,
Hoensbroek.

T.k. verstelbare Aupj
2-pers. SLAAPK. + kas«
compl. 7-del. zitgroep,
witte kasten, koelkast, W
herensportfiets, 10 vel]
Zaterd. 14-18uur. Schal»
lerboord 11C, Heerlen.»'
045-728188. i
T.k. CD-SPELER voorj
de autoen in de huiskaij
merk Philips. Tel. *
225171. .
Te k. AUTOKIND»
STOELTJE, z.g.a.n., «JConcord, met lig-zitsW
nw.pr. ’300,-, nu _
’ 125,-. P. Schunckstg
1274, Heerlen, tel. 9

424100. .
Intergas VEIW
MINGSKETEL, type GJbj. 1976, verd. 3Ö.4 *Jf 250,-; convector, 1. ?
f 50,-. O.L. Vrouweple"1'
Voerendaal. y

Te k. LINTZAAG, z.g-»j
merk Wilson. Tel. v
751451. J
Te k. GELUIDFILM^MERA 8 mm, geluidpfi
tor, filmzon, z.g.a.n. '045-753268. >
Te k. CAFEVOETB*
SPEL, Fetavo, ’ 650,-; i
hoek, ’175,-. Tel. v
417739. >
Te k. modem WANDMjjJ
BEL (hoekkast met ing
bar); prijs n.o.t.k. v
319847.
Te k. OPEN HAARD, i
huisbaar, Deens model-
-045-719794. _^~
BAR-BUFFET, 2 mtr. 'roodkoperen tap en \
koeler, pr. ’2500,-. v
318549. _^
Te k. z.g.a.n. grenen JsBANKSTEL, pr. fi9>
Tel. 045-751277.
T.k. oude t' IJZERDBftBANK 1.50 t.cc. Na \^
045-717914. __^
Te k. AQUARÖ
2.50x50x50. Pr. f*
Incl. alle toebeh. Putstr-
Schaesberg. _v

GOUD, zilv., munt., P<3etc. cont. bet. vrijbl. .
Groenstr. 109 Geleen-a■—-am
Te k. gevr. oud ijzer en»
TALEN, sloop en scM
auto's. Tel. 045-272» 1

272516, ook 's avonds^KLEURENTELEVISIE,
met teletekst gevr., oo*^deos en stereotorens, i
fect geen bezwaar. .04406-12875.
KLEURENTELEVISIEva. 12 kanaals, video's,v.
en stereotorens gevras
defect geen bezwaar-
-04406-12875.
De beste prijs voor F%ZEGELS, munten, gou".
ansichtkaarten. Ak^S
Nrd. 208, Hoensbroek. '212371.
Te k. gevr. div. Frs
RE/SNACKBARS. UW,
geen bezwaar. Offertes'j
prijsopgave schrifteÜ)K i
der Postbus 196, 6130 'Sittard. J
Defecte KLEUREN-% 6
vanaf 1980 (typenurn" t
vermelden). 045-72373/ >WINKELRESTANTEHj C
restpartijen. Tel. 043-21""
tussen 13 en 18 uur.
Kamer in onderhuur #j
in HEERLEN v.a. ja»«*voor enkele maanden-i j

te ruilen tgn. flat in N«i

fen centr. Tel. „»i29043/080-553922/0449°^
321. _^j
Gevraagd AANRËC
1.70. Tel 045-310706.^!Te k. gevr. sloop- en S .5
DE-AUTO'S, afg. vrj
ringsbewijs. Gratis afiJfT
Tel. 045-216475 of 727^Te koop gevr. Hafljs
MERRIE. Tel. 04490j-%
Te k. gevraagd oostenQl;
Wiener HARMON1'
TeL: 045-320185.
Te koop gevraagd DfgHOUT-ZKOLENKACH^
Tel. 045-228658.

______^______T_lT__i____^_^^ï^P^^Ï___l

FRITURE annex resjl
rant in Heerlen, z. wojgl
Goed gelegen en de_£
ingericht bedrijf met Ér
omzet. Huur ’ 1500. j
mnd., koopprijs .
£69.500,-. Horecab^Frits v. Dijck, (beëd- %
teur horeca). 043-6301%FRITURE-CAFETARIfSittard z. woning. Mo°\
drijf met goede omz. *J’1250,- p. mnd. Vra*
mv. ’49.500,-. Horfi^reau (Limburg) Frits |
Dijck (beëdigdtaxateU 1 ,
reca). Tel. 043-630127.;
CAFE-BILJART metj
verenigingen te ScpJ
berg. Mooi ingericht. Vbedrijf (opp. 100 md2)'
woning. Huur ’ 850'Sj
mnd. Vraagpr. mv. sl^

’ 25.000,-. HorecabC
Limburg, Frits van *fl(beëd. taxateur horeca'-
-043-630127. A
Sittard: te h. gem.KA^T
/keuk., w.c, douche, «&
gang ’450,-. p.mnd.
04490-22231/52527.
BOYENWONING U»J
centrum van Heerlen,J
alleenstaande o».\
dame. Huurpr. ’500,-, .
all-in. Tel. 045-710595'
18.00 uur. J
Te h. zonnige ZIT/SL^Jj
eigen kookgel. in natu 1"

bied. 04459 2120. J\
Te h. BEDRIJFSRUra
± 200 m 2.Litschervel"^4A, Heerlen, ml. 045-4jy
PATROONSDIPLOI^iv.h. garagebedrijf, 9
koop, te huur. Br.o'v
SB ÖÓS LD, Fr. Erensl^
6371 GV Landgraaf. V
FRITURE-CATETArS|
Kerkrade-W. z. Wft
goed lopend bedrijf.'ji

’ 800,-p. mnd.KoopPr,W
f 57.500,-. Horecabs;Limburg, Frits van VJ
(beëd. taxateur h°p

043-630127.
KAMERS te verhureU' I
045-424061. J}
KAMER te huur ce]f.
Sittard. Inl. 04492-204^
Te h. in Stem WOON^Jalle comfort. Tel.
38083. y
ETAGE voor 1 pers<f
Hrl.-Z. Tel" 045-42252^Te h. luxe 1-pers. A?'j
TEMENT, pr. ’ 500.-$
Stationsstr. 120, W\
broek, tel. 045-215876'
len y afspr. na 15.00,^
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Staatslaagt niet in opzet

Verkoop 33 pet.
DSM- aandelen
lit jaarniet meer

L, *an onze verslaggever
Ie - Een laatste pogingvanL .aat om toch nog in december
fijn rjoiaar de eerste 33 procent van. hi op de beurs aan
*.t 'is mislukt Hoewel de
V r̂ ? Kamer zich op 6 december
l|Jat t

beursgang van DSM buigt,
Bn t te laat om nog dit jaar aande-r 'Verkopen.
_^ c*e Staat is dat een tegenvaller,
e,^ week nog liet minister-presi-
.er Rubbers in een briefaan de Ka-
'Ht ten dat elke maand dat ge-
roe wordt met de verkoop van 33
Wnt.van de DSM-aandelen de

VlJf miljoen gulden misloopt.

&_teers Saat daarbij uit van een
tbr Van zes procent per jaaren een
it,} etlgst uit deverkoop van 1 mil-
chr eBul. en- De minister-president
Og ef in de brief dat daarom als-
Uf^ geProbeerd zou worden een

deel nog dit jaar te verkopen.

m^ste 33 procent van de DSM-■ n zal nu gewoon medio ja-
«n i v°-_end jaarop de beurs wor-
e;han_eboden. Wanneer de twee-
fva pfocent wordt verkocht, hangt_ £ het beursklimaat. „We kijken
&t;, n°g even uit de boom. Maars Wel de bedoeling dat nog in

kabinetsperiode twee derde
1^yan de DSM-aandelen aan de
WjS gebracht", aldus de woord-

er van Economische Zaken.
'NuTT—:rijf Jr'cia zal het Amerikaanse be-
kt; ma Linda Foods met pro-
*hi0 cVestigingen in Californië en
°.i.Vernernen" winstgeven-

_Ca met een omzet van
Nsh ""ÜO6ll dollaren een perso-ns stand van 150 man is gespe-
'«Sj^rd op zuigelingenvoeding op
k^ Van soja. Nutricia verschaft

A»v? deze manier een entree op
v markt.

Gematigd
Tenslotte breken de deskundigen
en lans voor een verder flexibilise-
ring van de werktijd en een gema-
tigd loonbeleid. De reële lonen ste-
gen in 1988 2,2 procent. De institu-
ten zijn een sterk voorstander van
aan de produktiviteitsstijging ge-
koppelde CAO-akkoorden. Bij een
groei van 2,5 procent en een ver-
wachte prijsstijging van 1,5 procent
zouden de lonen in 1989 met een
procent reëel kunnen stijgen.

BEURS OVERZICHT
Dobberend
Jq^ERDAM-HetDamrak heeftWj. vrijdag een ongeanimeerd
,ge

a te zien gegeven. Bij nog altijd
S e orri2etten (f7o° miljoen obliga-
I.M„n f 400 miljoen aandelen) dob-

de aandelenkoerse rustig
"lig !\ neer om per saldo maar wei-
\h te wiJken van devoorgaande

°teringen. De obligaties wa-
'auwehjks prijshoudend.

<_gin loop van de ochtend en het
kf'Uft van de middag bewogen de
{Vet Zien wat omlaag>toen Wall

rst , ê*er begon kwam er een
ök ■ maar met bet afkalven van
\ in New Vork in de loop
*fge^e mniddag werd het herstel
W r°ken en vervangen door een. we daling.
V .S^ld internationale fondsen her-
wis Akzo f 0,60 tot f 144,80 even-
\wes °P f 220'70- De financiëlejof(^en, de uitgevers en de trans-%ei^aarden lagen er licht ver-ro, 5Q bij. Stad Rotterdam haalde
%f , ,Var» het interimdividend inSf^.^B,so. In de voedings- en ge-
% raapte Heine-
1e Ber, f 1,30bij op f 140,60 en voeg-°'s bijna f 1 toe op f 134,90.

e '°kale markt bestond veelnaar Norit dieop een positie-
fs. ,eB_ingstip f 10 steeg tot f 510.
i .e„ a_en verder GTI, Holec, DeVt t f' BAM' Eriks en LCL
V.'jte moest nog f 0,30 terug
_. '5.90.%*
.?*H ie optiebeurs was sprake van

rustige expiratie-
fo i el- Een groot deel van de om-
rt fS_Karn tot siana m de novem-
-1 -hiles van **e eoe-indexopties,
Rj en de goudop-V->7 e totale omzet bedroeg vrij-
<**»-000 contracten.

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

AEGON 84,20 84,50
Ahold 84,00 84,70
Akzo 144,20 144,90
A.B.N. 41,10 41,30
Alrenta < 161,20 161,40
Amev 52,40 52,70
Amro-Bank 76,10 76,10
Ass. R'dam 140,70 138,50d
Bols 134,00 134,90
Borsumij W. 106,00 107,00
Buhrm.Tet. 53,80 53,80
C.SM.eert. 60,50 60,50
Dordtsche P. 203,30 203,50
Elsevier 58,20 58,30
Fokker eert. 23,90 23,70
Gist-Broc. c. 38,50 38,60
Heineken 139,30 140,30
Hoogovens 60,50 61,60
Hunter Dougl. 70,80 71,00
Int Muller 61,80 62,20
KLM 38,80 38,70
Kon.Ned.Pap. 41,20 41,30
Kon. Ohe 220,10 220,80
Nat. Nederl. 62,20 62,10
N.M.B. 174,50 175,00
Nedlloyd Gr. 208,00 208,50
Nijv. Cate 70,80 71,00
Océ-v.d.Gr. 261,00 263,00
Pakhoed Hold. 86,50 87,00
Phihps 30,80 30,80
Robeco 93,00 93,60
Rodamco 152,80 153,00
Rolinco 88,10 88,30
Rorento 59,80 59,90
Stork VMF 23,60 23,40
Unilever 112,00 112,70
Ver.Bezit VNU 88,50 88,00
VOC 29,60 29,10
Wessanen 76,80 77,70
Wolt Kluwer 149,80 150,20

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123/4 NL 86-96 132,70 132,55
123/4 NL 81-91 112,50 112,50
12/2 NL 81-91 112,05 111,85
12NL 81-91 108,50 108,40
113/. NL 81-91 110,25 110,15
lIV2NL 80-90 105,35 105,15
lIV2NL 81-91 108,20 108,10
ll'/2 NL 81-92 109,05 108,95
lIV2NL 82-92 109,50 109,40
11V4NL 81-96 116,10 116,00
ll'/4 NL 82-92 109,60 109,50
11 NL 82-92 110,80 110,70
103/4 NL 80-95 109,50 109,50
10% NL 81-91 106,30 106,20
10/2 NL 80-00 123,30 123,20
10_NL 82-92 108,70 108,55
lOV2 NL 82-89 103,85 103,75
ÏO'A NL 80-90 106,30 106,20
10/4 NL 86-96 120,25 120,15
10.NL 82-92 109,10 109,00
10'ANL 87-97 121,90 121,70
10 NL 80-90 105,05 104,95
10 NL 82-92 109,30 109,20
10 NL 82-89-1 102,25 102,25
10 NL 82-89-2 104,20 104,20
9/2 NL 80-95 106,00 106,00
9/2 NL 83-90 104,50 104,50
9'/_ NL 86-93 110,30. 110,30
9/4 NL 79-89 102,05 102,00
9NL 79-94 104,40 104,40
9NL 83-93 108,50 108,35
8% NL 79-94 103,55 103,55
83/4 NL 79-89 103,05 103,05
83/4 NL 84-94 109,60 109,50
BV2 NL 78-93 103,00
BV2 NL 78-89 100,60 100,60
BV2 NL 79-89 101,75 101,70
BV2 NL 83-94 107,65 107,55
BV2 NLB4-94-1 107,70 107,65
BV2 NLB4-94-2 114,10 114,00

B'/_ NLB4-91-1 103,35 103,35
BV2 NLB4-91-2 104.25 104,10
BV2 NLB4-91-3 104,60 104,45
B'/2N_B7-95 110,50 110,40
BV_ NL 77-92 103,10 103,10

:8_ NL 77-93 103,10 103,10
BA NL 79-89 100,80 100,80
BV. NL 83-93 106,05 106,00
BV_ NL 84-94 107,60 107,50
B/i NL 85-95 108,80 108,75
BNL 83-93 105,30 105,20
BNL 85-95 107,80 107,70
73A NL 77-97 104,00 104,00
7% NL 77-92 103,25 103,25
V/i NL 82-93 104,15 104,05
73. NL 85-00 108,15 108,05
7/2 NL 78-93 102,90 102,90
7V2 NLB3-90-1 101,40 101,35
7/2 NLB3-90-2 101,90 101,80
7/2 NL 84-00 106,80 106,70
7/2 NL 85-95 105,80 105,65
7/2 NL 85-2 95 106,00 105,95
7/2 NL 86-93 104,70 104,60
7NL 66-91 102,00 102,00
7NL 66-92 101,80 101,80
7NL 69-94 102,20 102,20
7NL 85-92/96 104,20 104,15
7NL 87p93 104,70 104,60
63A NL 78-98 '02,65 102,65
63A NLI-2 85-95 103,30 103,25
63_ NL 86-96 103,40 103,35
63A NL 88-98 102,55 102,55
6V2 NL6B-93-1 101,90 101,90
6V2 NL6B-93-2 102,20 102,20
6V2 NL 68-94 102,40 102,40
6V2 NL 86-96 101,75 101,70
6V2 NL 87-94 102,30 102,25
6V2 NL 88-96 101,50 101,50
6V2 NL 88-98 101.10 101,05
6NL 87 100,30 100,20
6/4 NL 66-91 101.20 101,20
6/4 NL 67-92 101,60 101,60
6V4NLB6-92/6 101.15 101,10
6'ANL 86/96 100,00 99,95
6. NLB6p95 100,70 100,65
6'A NL873p95 100J5 100,70
61/4NLB7-1/95 100.50 100,45
61/4NLB7-2/95 100,50 100,45
6V4NUB--4 101,25 101,25
6V4NLBB-98 100,00 100,00
6NL 67-92 100,80 100,80
6NL 87-94 100,10 100,05
6NL 88-94 100,15 100,10
6NL 88-95 99,35 99,35
6 NLBB-96 98,75 98,65
53/4 NL6S-90-1 99,80 99,80
s__ NL6S-90-2 100,40 100,40
5'A NL64-89-1 99,90 99,90
s/4 NL64-89-2 99,80 99,80
SNL 64-94 98,50 98,50
4V2 NL 59-89 99,80 99,80
4/2 NL 60-90 99,30 99,30
4/2 NL 63-93 99,00 99,00
4'A NL 60-90 99,00 99,00
4/4 NL 61-91 98,80 98,80
4'A NL63-93-1 96,80 96,80
4/4 NL63-93-2 97,70 97,70
4NL 62-92 97,70 97,70
3% NL 53-93 97,60 97,50
3'A NL 848-98 95,90 95,90
3'A NL 50-90 98,80 98,80
3/4 NL 54-94 95,60 95,60
3'A NL 55-95 95,30 95,30

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 105,30 105,30
8 Asd.R.B4-92 100,50 100,50
8V4A.1.R.85 UO.OOf 109,50
6V2 Bobel 86a 91,30 91,30
63/4Br/MolBs 1,15 1,15
6'/4Bührm.73 220,00 220,00
6'A Cham 86 87,50 87,00a
5 Enraf-N.86 92,00 91,00
6 H00g... 85 111.20 111,20

B'_HolecBs 91,50 92,50
sHoop Co 87 85,00 85,00
83AKNSM75 121,00a 121,00 a
9 Meneba 74 100,50 100,50
73A Nutr.72 310,00 315,00
73ANutr.72 uit. 310,00 310,00
6'_ Nijv.Bs 120,00 121,00
6/2R01.67 99,50 99,00
14SHV 81 148,00 148,00
83A Stevin76 103,50 103,50
BV2 Volker7B 103,10 103,10

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 26,20 26,50
ACF-Holding 51,90 52,30
Ahrend Gr. c 145,00 145,00
Alg.Bank.Ned 41,90 42,00
Asd Opt. Tr. 23,30 23,00
Asd Rubber 7,80 7,80
Art. Verff. 340,00
Atag Hold c 60,50 60,50
Aut.lnd.R'dam 55,00 55,20
BAM-Holding 198,00 205,00 e
Batenburg 63,00 63,00
Beers 105,00 105,00
Begemann 52,50 52,50
Beündo 417,00 420,00
Berkels P. 4,40 4,60
Blyd.-Will. 21,40 21,40
Boer De, Kon. 240,00 241,50
de Boer Winkelbedr. 53,30 54,00
BoskaUs W. 9,30 9,25
Boskalis pr 7,30 7,30
Braat Bouw 899,00 899.00
Burgman-H. 3010,00 3000.00a
Calvé-Delftc 745,00 748,00
Calvéprefc 4190,00 4180,00
Center Parcs 55,20 55,20
Centr.Suiker 60,50 60,50
Chamotte Unie 9,80 9,80
Cindu-Key 98,00 9800
Claimindo 404,50 405,50
Cred.LßN 64,00 64,50
Crown v.G.c 60,80 61,00
Desseaux 178,50 178,50
Dordtsche pr. 199,00 200.20
Dorp-Groep 37,50 38,00
Econosto 164,30 164,30
EMBA 106,00 106.00
Enraf-N.c. 37,50 37,70
Enks hold. 264.00 266.80
Frans Maas c. 48,00 47,80
Furness 57,50 59,00
Gamma Holding 57,00 57,50
Gamma pref 5,80 5.80
Getronics 25,20 25,10
Geveke 34,10 34,10
Giessen-deN. 73,00 73,00
Goudsmit Ed. ' 138,00 138,00
Grasso'sKon. 70,50 70,50
Grolsch 108,30 108,20
GTI-Holding 128,50 130,80
Hagemeyer 68,50 68,20
HBG. 162,50 163,50
HCS Techn 10,50 10,60
Hein Hold 118,50 120,00
Hoeks Mach. 142,00 145,00
Holdoh Hout 435,00 425,00
Holec 14,70 14,80
H.A.L Tr. b 705,00 705,00
HoU.Am.Une 708,00 708,00
Heineken Hld 118,50 120,00
HoU.Sea S. 1,30 1,33
Holl. Kloos 283.00 282,00
Hoop en Co 10,10 10,10
Hunter D.pr. 2,00 2,00
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 31,10 31,10
IHC Caland 16,00 16,10
Industr. My 147,00 147,00
Ing.Bur.Kondor 560,00 560,00
Kas-Ass. 30,60 30,40
Kempen & Beg. 198,00
Kempen Holding 14,80 14.80

Kiene's Suik. 1220,00 1220,00
KBB 68.30 68,00
KBB (eert.) 67,50 68,00
Kon.Sphinx 58,00 57,70
Koppelpoort H. 245,00 245,00
Krasnapolskv 149,00 149.00
Landré _ Gl. 36,50 36,00
Macintosh 40,00 40,00
Maxwell Petr. 542,00 545,00
Medicopharma 58,50 58,70
Melia Int. 5,90 5,90
MHVAmsterdam 17,50 17,30
Moeara Enim 960,00 961,00
M.Enim 08-cert 12460,00 12460,00
Moolen en Co 30.30 30,40
Mulder Bosk. 39,00 39,00
Multihouse 10,00 10,00e
Mynbouwk. W. 409,00 409.00
Naeff 225,00
NAGRON 44,00 43,80
NIB- 450,00 450,00
NBM-Amstelland 11,40 11,30
NEDAP 240,00 242,00
NKF Hold.cert. 191,00 192,80
Ned.Part.Mij 28,00 28,00
Ned.Spnngst. 7450,00
Norit 500,00 510,00
Nutricia 212,00 215,00
Orco Bank c. 75,00 75,00
OTRA 385,00 388,00
Palthe 139,50 139,50
Polynorm 79,00 79,00
Porcel. Fles 112,00 112,00
Ravast 52,00 52,00
Reesink 53,50 53,50
Riva 43,50 43,20
Riva (eert.) 43,50 43,20
Samas Groep 53,00 e 53,30
Sanders Beh. 72,00 72,00
Sarakreek 32,40 34,40
Schuitema 1070,00 1070,00
Schuttersv. 99,00 99,00
Smit Intern. 22,30 22,30
St.Bankiersc. 24,00 23,90
Telegraaf De 343,00 345,00
Text.Twenthe 201,00 202,00
TuUpComp. 63,70 64,50
Tw.Kabel Hold 102,30 104,00
Tw. en Gudde 95,00 95,00
Übbink 72,00 72,00
Union Fiets. 16,30 16,30
Ver.Glasfabr. 200,00 200,00
Verto 57,50 57,00
Volker Stev. 38,30 39,00
Volmac Softw. 81,00 81,30
Vredestein 17,70 17,80
VRG Gem.Bez. 157,00 158,00
WegenerTyl 144,00b 145,50
West Invest 18,00 18,00
WoltersKluwer 150,00 150,00
Wyers 52,00 51,00

Beleggingsinstellingen
ABN Aand.f. 63,20 63,50
ABN Beleg! 51,30 51,00
Aldollar BF $ 20,40 20,40
Alg.Fondsenb. 204,00 205,00
AllianceFd 11,50 11,50a
Amba 40,50 40,50
America Fund 235,00 235,00
Amro A.in F. 88,90 89,00
Amro Neth.F. 62,20 62,80
Amro Eur.F. 60,90 61,50
Amvabel 95,00 94,60
Bemco Austr. 60,30 60,50
Bever Belegg 25,50 25,70
BOGAMIJ 114,30 115,00
Delta Uoyd 36,00 36,00
DPAm.Gr.F. 20,90 21,30
Dp Energy.Res. 32,00 32,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMFrentefonds 67,80 67,90
Eurinvestü) 105,00 105,00
EurAss. Tr. 5,00 4,90.

EurGrFund 48,00 48,00
Hend.Eur.Gr.F. 146,00 146,00
Henderson Spirit 64.20 64,20
Holland Fund 56.90 56,50
Holl.Obl.Fonds 129,50 129,50
Holl.Pac.F. 94,20 94,80
Interbonds 592,00 591,00
InterefT.soo 30,60 30,80
Intereff.Warr. 201,50 202,20
JapanFund 36,30 36,30
MXInt.Vent. 64,00 64,00
Nat.Res.Fund 1235,00 1235,00
NMBDutch Fund 31,40 31,20
NMBOblig.F. 36.40 36,40
NMBRente F. 101,30 101,20
NMB Vast Goed 36,00 35,90
Obam. Belegg. 178,80 177,50
OAMF 14,70 14,70
Orcur.Ned.p. 47.20 47,30
Rentalentßel. 1356,30 1355,80
Rentotaal NV 30,90 30,90
Rolinco cum.p 99,50 99,50
SciTech 16,50 16.60
TechnologyF. 17,30 16,90b
Tokyo Pac. H. 230,00 233.50
Trans Eur.F. 62,30 62,60
Transpac.F. 486.00 494,00
Um-Invest 118,00 117,00
Unico Inv.F. 84,80 84,90
Unifonds 24,60 24,70
Vast Ned 119,90 119,90
Venture F.N. 38,70 38.70
VIB NV 84,00 84,00
WBO Int. 74,00 73,80
Wereldhave NV 202,30 202,30

Buitenlandse obligaties
Wt EEGB4<I) 106,90 106,90
3/2 EngWarL 36,00 36,00
5% EIB 65 100,00 100,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 32,50 32,80
Amer. Brands 51,70 51,70
Amer. Expres 26,40 27,00
Am.Tel._ Tel. 27,80 27,10
Ameritech 91,80 92,20
Amprovest Cap. 127,00 127,00
Amprovest Inc. 230,00 230,00
ASARCO Inc. 25,25 25,50
Atl. Richf. 77,00 77,00
BAT Industr. 4,40 4,35
BeU Atlantic 69,80 70,00
BeUCanEnterpr 37,00 37,00
BeU Rts.Adlr 1,40 1,40
BeU South 39,20 39.20
BET PubUc 2,28 2,28
Bethl. Steel 20,75 21,10
Boeing Comp. 60,10 61,80
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 24,50 24,50
Ciücorp. 24,80 24,70
Colgate-Palm. 42,50 42.70
Comm. Edison 31,10 32,00
Comp.Gen.El. 388,00 385,00
Control Data 17,00 17,00
Dai-IchiYen 3200,00 3160,00
Dow Chemical v. 82,90 83,00
Du Pont 80,20 80,10
Eastman Kodak 43.90 44,80
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 224,00 224,00
Exxon Corp. 40,90 41,10
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 19,30 19,50
Ford Motor 50,00 49,00
Gen. Electric 43,10 43,00
Gen. Motors 79,20 80.00
GiUette 33,50 33,20
Goodyear 49,00 48,50
Grace _ Co. 29,25

Honeywell 60,00 60,10d
Int.Bus.Mach. 115,50 115.50
Intern.Flavor 45,90 45,40
Intern. Paper 43,00 43,40
ITTCorp. 48,00 48,00
Litton Ind. 69,00 69,00
Lockheed 39,30 38,80
Minnesota Mining 59,00 59,50d
Mobil Oil 42,40 41.80
News Corp Auss 11,50
Nynex 65,60 65,50
Occ.Petr.Corp 25,20 25.20
Pac. Telesis 29,50 29,70
P.& O. ® 6,00 6,00
Pepsico 38,90 38,75
Philip Morris C. 91,40 91,30
PhiU. Petr. 19.00 19,20
Polaroid 34.50 34,40
Privatb Dkr 235,00
Quaker Oats 49,80 50,10
RJR Nabisco 84,00 80.00
StGobin Ffr 535,00 538.00
Saralee 43,00 43,50
Schlumberger 33,50 33,30
SearsRoebuek 40,20 40,70d
Southw. BeU 39,60 40.00
Suzuki (yen) 710,00 695,00
Tandy Corp. 41,60 41,60
Texaco 45,60 45.30
Texas Instr. 35,80 35,60
T.I.P Eur. 1,61 1,61
Toshiba Corp. 1010,00 1000.00
Union Carbide 25,60 26,00
Union Pacific 61,50 61,50
Unisys 25,00 25,20
USX Corp 26,20 26,50
US West 55,60 55,50
WarnerLamb. 72,00 72,40
Westinghouse 49,60 50,40
Woolworth 50,20 50,00
Xerox Corp. 54,40 54,50

Certificaten buitenland
AMAX Inc. 42,50 43,50
Am. Home Prod. 157,00
ATT Nedam 54,00 54,00
ASARCO Inc. 33,00
Atl. Richf. 149,00 150,00
Boeing Corp. 115,00 116,00
Can. Pacific 28,50 28,50
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 46,00 47,00
Citieorp. 46,00 47,50
Colgate-Palm. 83,00 85,00
Control Data 30,00 30,00
Dow Chemical 166,00 164,30
Eastman Kodak 84,00 86,50
Exxon Corp. 80,00 81,00
Fluor Corp. 36,50
Gen. Electric 85,00 81,80
Gen. Motors 155,00 155,60
GUlette 65.00 66,00b
Goodyear 96.00 96,00
Inco 55,00 55.00
1.8.M. 220,00 220,00
Int. Flavors 93,00
ITTCorp. 91,50 93,00
Kraft Inc 184,00 184.00
Kroger 40,00 40,00
Lockheed 76,00 76,00
Merck _ Co. 106.00 107,00
Minn. Min. 114,00 116.00
Pepsi Co. 74,00 75.00
Phihp Morns C. 173,00 175,00
PhiU. Petr. 35,50 33,00
Polaroid 66,00 66,00
Procter &G. 165.00 150,00
Quaker Oats 101.00 101,00
Schlumberger 63.00 64,00
Sears Roebuek 78.00 80.00
Shell Canada 57,00 57,50
Tandy Corp. 81,00 82,00
Texas Instr. 70,00 69.00

Union Pacific 119,00 120,00
Unisys Corp 49,50 51,00USX Corp 50,00 51,50
Vanty Corp 4,00
Westinghouse 97,00 98,00
Woolworth 100,00 99,00
Xerox Corp. 104,00 104,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 508,00 513,00
Dresdner B. 297,00 302,00
Hitachi(soo) 1200,00 1200.00
Hoechst 292,00 297.00
Mits.El.(soo) 400,00 400.00
Nestlé 8750,00
Siemens 466,00 472,00

Warrants
Akzo 35,30 35.90
AMRO warr. 5,50 5,40
Asia Pac GrF. 4,45 4,45
Bogamtj 9.80 9.80
Falcons Sec. 12,20 12,20
Honda motor co. 2000,00 1990,00
KLM. 85-92 113,00 114,00
Philips 85-89 37.00 37.00
Stßankiersa 3,10 3,10
St.Bankiers b 4.10 4,10

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 102,70 102.70
Aegon warr 14,80 14,80
10'AABN 87 99,25 99,25
13Amev 85 99,25 98,75
13Amev 85 99.50 99.00
10 AmevBs 103.50 103,50
11Amev 86 99,90 99.90
14'AAmro87 99,75 99,75
13 Amro-BankB2 103,50 103,50
10'_ Amro 86 98.00 98,00
10 Amro 87 98,50 98.50
55/4Amro 86 101,10 101,10
Amro Bank wr 25,00 25,00
Amro zw 86 70.50 70,50
9 BMH ecu 85-92 102.25 102,25
7 BMH 87 98.25 9835
HCCRaboB3 104.00 104,00
9CCRabo 85 105,50 105,70
7CCRabo 84 108,30 108,30
10'/«EEG-ecu 84 101,75 101,50
93 .EIB-ecu 85 107,25 106,75
12/2HlAirlF 96.00 96,00
12 NIB(B) 85-90 104,50 104,50
11'ANGU83 104,70 104,70
10 NGU 83 102,00 102,00
2'a NMB 86 87,00 87,00
NMB warrants 29,50 29,50
83A Phil. 86 98,00 98.00
63A Phil.B3 95,50 95,50
14'AUn.Becumy 86 99,00 99,00
12>A Unil. 98,00 98,00
43A Akzo 69 215,00 210,00
s'_ Amro 69 392.00
5% Gist 69 430,00 440,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 4,80 5,50
Bredero eert. 1.40 1,50
11 Bredero 130 130
Breev. aand. 12,00 b 11,50
Breev. eert. 9,50 10,00
Leidsche Wol 2,40 2.20
LTV Corp. 2.70 2,20
Rademakers 29,00 29,00
RSV. eert 1,42 1,45
7'_ RSV 69 92,00 93,00

Parallelmarkt
Alanheri 15,30 15,30
Berghuizer 47,00 46,30
Besouw Van c. 36,50 36,50
CB ObUg.F.l 102,00 101,90

CB Obhg.F.2 102,00 102,00
CB Obhg.F.3 103,40 103,40
De Drie Electr. 23,50 25,50
Dentex Groep 27.00 27.00Dico Intern. 77,50 77,50
DOCdata 33.30 32,60
Geld.Pap.c. 67.00 67,10
Gouda Vuurv c 56.30 56,20
Groenendijk 25,20 25,20
Hes Beheer 195,00 196,00
Homburgeert 4,00 4,00
Infotheek Gr 17.50 18.00
Interview Eur. 7.30 7,40
Inv. Mij Ned. 38,90 38,80
KLM Kleding 25.00 25.00
Kuehne+Heitz 25,50 25,50
LCI Comp.Gr. 31,80 32,80
MeUe 280,00 280.00
Nedschroef 64,00 64,20
Neways Elec. 8,70 8.70
Pie Med. 10,90 10,90
Simac Tech. 15.00 15,00
Text Lite 6,20 5,90
VerkadeKon. 280,00 280,00
Weweler 72,00 71,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn p jan 45,00 217 4.00 3.80abn p jul 45,00 205 5.80 5.20
akzo c jan 140,00 636 9,00 9.20
akzo c jan 160,00 428 1.50 1.80
akzo c apr 170,00 228 2,90 2,90
akzo p jan 140,00 220 2,90 2,90
akzo p jan 150.00 271 8,00 7,60b
amev p jan 50.00 280 0.90 a 1.00
amro c jan 80,00 202 1.30 130amro p jan 80,00 302 4.70 4,50
d/Fl c jan 200,00 343 1,80 1,80
eoE c nov 235,00 203 0,60 0,10
eoE c dcc 240.00 226 3,10 a 2,70
eoE p nov 235,00 962 1.40 0.90b
eoE p nov 240,00 376 5,80 6,00
eoE p nov 245,00 579 10.50b 10,90b
eoE p nov 250,00 221 16.50 15,90b
eoE p dcc 225.00 357 2,30 2.00
eoE p dcc 230,00 244 4.00 3,40
eoE p dcc 235,00 347 6,50 5,30
eoE p jan 235,00 208 7.50 7,00
eoE p okt 240,00 225 18,50 18,00
goud c nov 420,00 287 4,00 0,70
goud p nov 420,00 412 0.20 0,70
goud p feb 420,00 250 B,ooa 10,00b
giSt c jan 40.00 489 2,00 2.00
hoog c jan 60.00 770 4,80 5.20
kim c jan 40,00 292 1.60 1.40
nla p nov 132,50 550 0.50 a 0,10
nlw p mei 100,00 250 1.20 a 0.80
nlx c nov 105,00 1000 I,ooa 0.55
nly c mei 102,50 1000 o,Boa 0,45
nlv c nov 100.00 500 2.10 a 1.80
nly p nov 102,50 750 0,90 030a
nly p mei 100,00 750 0,80 0,90
nlz c nov 100,00 500 0,70 a 0,45
nlz p mei 100.00 750 1.30a 1,00
nlz p mei 102.50 375 2,70 a 2.60
natn c apr 65,00 257 330 330
natn c apr 70,00 520 1.50 1,70
obl c nov 97,50 276 3,45 a 3,30, obl p nov 102,50 266 I.Boa 1,70
obl p mei 100,00 500 1,30 a 130
phü c 093 30,00 221 7,80 8,00
phil p 093 30.00 208 6,50 6.40olie c jan 220,00 374 730 730
ohe c apr 230,00 376 730 7,50
unil c jan 120,00 716 2.00 230
umi c apr 120,00 208 4.50 4,90
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Met oplage van 1,3 miljoen kranten
NDU/Perscombinatie
nieuwe aanvoerder

Van onze redactie economie
UTRECHT - De fusie tussen Else-
vier/NDU in Rotterdam en Pers-
combinatie in Amsterdam maakt
van die combinatie met een markt-
aandeel van ruim 27 procent verre-
weg de grootste dagbladuitgever
van Nederland.
Elsevier/NDU geeft de landelijk
verschijnende dagbladen NRC-
Handelsblad en Algemeen Dagblad
uit.Daarnaast deregionaal verschij-
nende kranten De Dordtenaar, de
Rijn en Gouwe en het Brabants
Nieuwsblad. De Perscombinatie
geeft de Volkskrant en Trouw uit en
het voornamelijk in Amsterdam
verschijnende dagblad Het Parool.
De totale oplage bedraagt 1,3 mil-
joen.
Tweede is De Telegraaf met een
marktaandeel van ruim 18 procent.

Naast het dagblad De Telegraaf,
meteen oplagevan ruim 700.000 het
grootste dagblad van Nederland,
geeft het concern in Amsterdam de
Courant het Nieuws van de Dag uit
en in Limburg het in Heerlen geves-
tigde Limburgs Dagblad. Totale op-
lage ruim 845.000. De Telegraaf
heeft een belang van 16 procent in
Wegener-Tijl en een belang van 43,5
procent in de Verenigde Noordhol-
landse Dagbladen.
Op de derde plaats staan de dagbla-
den van VNU met een marktaan-
deel van bijna 16 procent en een to-
tale oplage van rond 740.000. VNU
geeft in Noordbrabant het Eindho-
vens Dagblad, het Brabants Dag-
blad en het Nieuwblad uit. Na defu-
sie met Audet zijn daar ook De Gel-
derlander, De Limburger en het
Dagblad voor Noord-Limburg bij-
gekomen.

" Door de fusie tussen Elsevier/NDU en Perscombinatie ont-
staat een enorme dagbladencombinatie.

economie

’Vijf wijzen’: groei valt in 1989 wat lager uit

Duitse economie volgend
jaar minder dynamisch

Van onze correspondent HANS HOOGENDIJK

ift ~ e Westduitse economie blijft ook volgend jaar in de
j'toaar de ontwikkeling zal minder dynamisch zijn dan dit
_ji' groei zal met een percentage van 2 tot 2,5 iets lager uit-
tjfteri dan in 1988. Maar er zijn geen tekenen voor een afzwak-
ia van de nu al zes jaar durende expansie. De prijzen zullen

twee procent hoger worden. Het aantal werklo-
st h constant °P 2,25 miljoen (8,9 procent), ondanks het

' er minstens 200.000 nieuwe banen bij komen.
De deskundigen geven toe dat het
afgelopen jaarbeter was danzij had-
den voorspeld. De mondiale econo-
mie heeft de snelle val van de dollar
en de crisis aan de beurzen veel be-
ter verwerkt dan was aangenomen,
stellen zij. Opmerkelijk is verder dat
deondernemers veel meer zijn gaan
investeren. In alle westerse indus-
trielanden ging de groeitrend zon-
der 'knikken' door. Vorig jaar be-
droeg deze gemiddeld vier procent
en in het komende jaarzal de groei
ongeveer drie procent bedragen.

Voor het eerst sinds vele jarenzal de
economie in de meeste Westeurope-
se landen sterker groeien dan in de
VS. Wel waarschuwen de deskundi-
gen voor een sluipend protectionis-
me, dat naar hun mening nu nog
niet gevaarlijk is, maar dat in de toe-
komst wel kan worden voor landen
die hoofdzakehjk op de export zijn
aangewezen.

Op langere termijn geldt voor de
Westduitse economie dat de koers
op economische groei gericht moet
blijven. Daarbij is de groei volgens
de experts op middellange termijn
gezien nog steeds te gering, gezien
de enorme problemen als werkloos-
heid, milieuzorg en de internationa-
le betalingsbalansproblemen. Voor-
al met het oog op de Europese bin-
nenmarkt, die eind 1992 gereali-
seerd moet zijn, dient de politiek al-
les te ondernemen om West-Duits-
land als producent een goede start
te garanderen, schrijven de 'vijf wij-
zen.

IU

' ChriJven de vi Jf belangrijkste
ji eeuw Ul^se economische onder-
, 'fee,Vreaus> de zogenoemde 'vijf

_rrin' 'n hun gisteren gepresen-
'

_
rr,

6 raPP°rt over de Westduitse!-rd diale economie. Ze stellen
*hter at °*e drijvende krachten

■jjiit ur.de. groei volgend jaar zowel
O md u binnen- als uit het buiten-

lt in^ orrien» waarbij de invloed van
. I . v esteringen groter zal zijn dan
jf an de particuliere vraag.

Topman bureau Berenschot:

In jaren ’90
neerwaartse

druk op lonen

Van onze redactie
economie

UTRECHT-Het Ne-
derlands arbeids-
voorwaardenbeleid
moet zich in de jaren
negentig aanpassen
aan de internationale
concurrentie-ont-
wikkelingen. Daar-
door zal een neer-
waartse druk ont-
staan opvooral de lo-
nen werknemers in
de produktiesfeer.
Daarentegen zullen
de lonen van de ho-
ger opgeleiden, die
bereid zijn ook in het
buitenland te wer-
ken, door een toene-
mende vraag stijgen.

Dat verwacht
drsR. Kottman, van-
af 1 januariaanstaan-
de de nieuwe top-
man van organisatie-
adviesbureau Beren-
schot. „Door de
scherpere concur-
rentie na het openen
van de binnengren-
zen in Europa in
1992 moeten de Ne-
derlandse onderne-
mers nog beter op
hun kosten letten",
zei Kottman. „Inter-
nationaal gezien zal
een grotere differen-
tiatie in de arbeids-
voorwaarden nood-
zakelijk zijn, waarbij
die weleens op ge-

spannen voet met
het nationale sys-
teem kan komen te
staan".
Volgens Kottman
wordt het voor men-
sen met een slechte
opleiding in de jaren
negentig steeds
moeilijker aanslui-
ting op de arbeids-
markt te vinden.
„Daarentegen zal de
vraag naar goed op-
geleide mensen het
aanbod overtreffen.
Er komt een boven-
laag met een grote
bereidheid tot mobi-
liteit. Goed betaalde
mensen die er niet
tegenop zien een
soort diplomatenle-
ven te gaan leiden",
aldus de nieuwe
voorzitter van Be-
renschot.
Kottman ziet als
knelpunt voor het
volgend decennium

dat het voor het be-
drijfsleven steeds
moeilijker zal wor-
den 'goed' personeel
aan te trekken en
vast te houden. „De
instroom van jonge-
ren op de arbeids-
markt zal sterk te-
ruglopen", verwacht
hij.

Volgens Kottman
moet de overheid
zorgen dat de scho-
ling (en dan vooral
het talenonderwijs)
aanzienlijk wordt
verbeterd. „Scholing
wordt nu nog teveel
gehanteerd als 'wis-
selgeld' in de onder-
handelingen tussen
de sociale partners
en te weinig be-
schouwd als voor-
waarde voor de con-
tinuïteit van het be-
drijfsleven".

Raad voor midden- en kleinbedrijf:

Reclame op omroep regio
DEN HAAG - De overheid moet
reclame op lokale en regionale ra-
dio- en tv-zenders toestaan. An-
ders wordt het midden- en klein-
bedrijf (MKB), dat zijn produkten
op een afgebakend verzorgings-
gebied afzet, benadeeld ten op-
zichte van het landelijk opereren-
de grootbedrij f, dat landelijk via
de Ster adverteert.

Dat zegt de Raad voor het Mid-
den- en Kleinbedrijf in Den Haag,
die vindt dat een beperking van
deze mediakeuze niet in overeen-
stemming met een overheidsbe-
leid dat gericht is op een gezonde
ontwikkeling van het midden- en
kleinbedrijf en het scheppen van
gelijke kansen voor alle onderne-
mingen. De Raad wijst de veron-
derstelling dat de kosten van een
reclameboodschap op radio- of tv
te hoog zullen zijn voor het MKB
van de hand. Bij verruiming van
de reclamemogelijkheden zal de
prijs juist zakken en bovendien
zulle MKB-ers in samenwerkings-
verbanden gaan adverteren.

De Raad verwacht dat reclame-
mogelijkheden op de omroep niet
ten koste zullen gaan van de
schrijvende media. De omroep

heeft immers ook nadelen, bij
voorbeeld de 'vluchtigheid' van
het medium. Succesrijke reclame-
acties zijn juist gebaseerd op een
'reclame-mix', aldus de Raad
MKB.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 18-11-1988 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.230/26.730-.
vorige ’ 26.150-/ 26.650 ; bewerkt ver-
koop ’ 28.330, vorige ’ 28.250 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 350-/ 420 vorige

’ 365/ 425; bewerkt verkoop ’ 460 la-
ten, vorige ’ 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,00 2,02
Brits pond 3,42 3,67
Belg. frank (100) 5,19 5.49
Duitse mark (100) 110.50 114,50
It. lire (10.000) 14,25 15,65
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Can. dollar 1,53 1,65
Franse fr. (100) 31,70 34,20
Zwits. fr. (100) 131,75 136,25
Zweedse kr. (100) 30,75 33,25
Noorse kr. (100) 28,25 30,75
Deense kr. (100) 27,75 30.25
Oost.schill (100) 15.70 16,30
Spaanse pes (100) 1,62 1,77
Griekse dr. (100) 1,21 1,41
Finse mark (100) 45,75 48,75
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06
lers pond 2,86 3,11
Jap. yen (10.000) 156,50 161,50

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1.95975-96225
Brits pond 3,5550-5600
Duitse mark 112,735-785
Franse franc 32,960-3,010
Belg. franc 5,3775-3825
Zwits. franc 134,240-290
Japanse yen 159,55-159,65
Ital. lire 15,135-185
Zweedse kroon 32,270-320
Deense kroon 29,180-29.230
Noorse kroon 29.735-29,785
Canad. dollar 1.58775-59025
Oost. schill 16,0290-0390
lers pond 3.0090-0190
Spaanse pes 1,7050-7150
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1.6700-6800
Hongk.dollar 25.00-25.25
Nieuwz.dollar 1,2625-2725
AntiU.gulden 1,0850-1150
Surin. gulden 1.0850-1250
Saudische rial 52,15-52,40
Ecu gulden 2,3330-3380

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerstekolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 268.4 269,5
alg.-lokaal 260,3 260,9
internationals 277.1 278,1
industrie 233.9 234,8
scheep/luchtv. 211,8 210,7
banken 331,9 332,8
verzekering 560,7 561,3
handel 448,7 447,9
cbsobl.index 117,2 117,0
rend. staatsl. 6,04 6,06
waarvan 3-5 jr 5,87 5.90
waarvan 5-8 jr 6,09 6,10
waarv.s langst 6,30 6,31
rend. bng-len. 6,47 6,46
rend. banklen. 6.00 6.04

WIR - Er dreigt een nieuwe finan-
ciële tegenvaller bij de Wet investe-
ringsrekening (WIR). Hoe hoog de
tegenvaller wordt, zal pas na afloop
van dit jaarblijken. Over eventuele
maatregelen zal het kabinet zich
dan begin volgend jaar moeten bui-
gen. Er is nog wel financiële ruimte
om WIR-uitgaven in november en
december te doen.

(ADVERTENTIE)_________________________
1 ■kunststof

■hardhout ______________________
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WONINGRUIL, eengezins-
woning, hoekh., 3 slpk. rui-
en tegen dergelijke, omg.
i/alkenburg/Meerssen. Bel
vanaf maandag tel. 045-
K3llB.
ZêvT. goede WONING
Igeen flat) voor 2 nette pers.,
nriin. 3 slpks., aangeb. in
Lemmer Friesland dichtbij
_entr. mooie ruime hoek-

'iivoning 4 slpks., c.v. e.d.
Tel. 05146-1291.

'Teruil HOEKHUIS, 4 slpk.,
'jjar.. gr. tuin. geh. onder-i_eld. te Heksenberg teg.
I .venwaardige woning teIHeerlen of omgev. Br.o.nr.
'HK 575, Limburgs Dag-
iblad. Postbus 3100, 6401
iDP Heerlen.

| Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-40, tel.1045463333.
Te h. een BEDRIJFSHAL
1320 m 2gel. aan deKissel
ite Heerlen. Totaal geisol.
voldoende park. gelegenh.
5 jroud. Inl. Biallass b.v. tel.
045-412189 b.g.g. 045-
-310557.
Te h. KANTOORRUIMTE
Ca. 84 m 2in bedrijfspan-
dencomplex W. Haas BV.,
Kempkensweg 3 te Heer-
len. Huurper metand ’ 450,-.
Inl. Quick Copy Centrum
Tim Haas. Kempkensweg
3e D Heerlen. Tel. 045-
-720045.
Te h. FRITURE/disco-
theek. omg. Roermond. Inl.
045-272497.
Te h. of te k. in HEERLEN
lux. 2-kamer-appartement,
geschikt voor 1 a 2 pers.
huishouding. Tel. 05250-
-2605.
1 pers. ZOLDERAPPAR-TEMENT met douche en
toilet (nieuw), 5 min. centr.
Heerlen, voor student(e) of
werkend pers. Tel. 045-
-721268.
Te h. KAMER in studen-
tenhuis aangeb. va. l-12-'BB.
Tel. 045-721268.
Riante BOYENWONING
nabij ziekenh. Heerlen ge-
stoft. ’ 825,- all-in. Tel. 045-
-422288.
GEMEUBILEERDE ka-
mer te h. Aryelierstr. 13IA
Heerlen. Tel. na 18.30 u.
214246.
Te h. APPARTEMENT in
natuurgebied. Tel. 04459-
-2120.
Te h. centrum Heerlen
1-pers. APPARTEMENT,
huurpr. ’535,00 mcl. per
maand. Inl. Van Gerwen &
Van de Geer b.v., tel. 043-
-252425.
Mooi APP. woonk,. 2 sl.k,
keuken, washok, tel. en t.v.
aansl., huursubs. mog.Tel.
045-310706 na 18 uur.
KAMERS te huur met vol-
ledig pension te Hoens-
broek. Tel. 045-214804.
Te h. gem. KAMERS tei Nieuwenhgen. Tel. 045-
-727879.
Sint en Piet PAKKEN te
huur. Te bevr. Lindeweg
22, Voerendaal. Tel. 753383!
Te huur TERWINSELEN
Landgr. gem. appart,
ouder werkende of gepen-
sion. heer. Tel. 045-419144.
Te h. APPARTEMENT

i met 1 slaapkamer, per 1-12-
-'BB. Te bevr. Schandeler-
boord 13A, Heerlen, tussen
13.00 en 16.00 uur.
Klimmen t.h. klein AP-
PARTEMENT, all-in.
’500,-. Tel. 04405-1275.
Te huur gestoffeerde KA-MER met gebruik van bad-
kamer + douche. Te bevra-
gen 045-254099.
Te h. in centr. Heerlen ge-
stoft. KAMER 4V2 x 4V_ m
m. balkon 4'/_> x 3 m, c.v. en
wastafel m. gebruik v. keu-
ken en badk., huur ’265,-
-excl. Br. o. nr. MA 513 LD
Stationsstraat 27, 6221 BN
Maastricht.
Te h. mooi gemeub. ZIT-
/SLAAPK, dames/heren
045-321338.
Te huur halfvrijst huis m.
garage te MUNSTERGE-
LEEN, 4 slpks., douche-
ruimte met toilet, zolder,
geheel gestoff. ’ 750,-
-p.mnd. Br.o.nr. GE 792,LD,
Markt 3, 6161 GE Geleen.
GREVENBICHT te huur
aan woonerf gel. mod. vrij-
st woning met inpandige
garage, landhuistype, c.v.-
fas, geh. geis. gr. Wk, open

euk, terras en tuin op zui-
den, 4 slpks., gr. badk.Huur

’ 1025- p. mnd. Aanv. 1dcc. 04493-1230.
Gemeub. ZIT/SLPK, cv.,
douche + keuk. Panneshei-
derstr. 1 of 19, Kerkrade.
ST. NICOLAAS en Zw.
Piet cost. te huur tevens
Kerstman cost. Biismans,
Mgr. Schrijnenstr. 31 Bek-
kerveld. Tel. 717608.
FRITURE-CAFETARIA
met mooie woning, omg.
Voerendaal, 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.

Representatief
Kantoor- of Praktijkpand

te huur
Centraal gelegen aan een der singels te Roermond

Eigen parkeerplaatsen.
Te bevr.: 04750-33.055 of schriftelijk aan J. Drehmanns,

Minderbroederssingel 7, 6041 KG Roermond.
IKANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen, (ook
voor industrie). Tenelen-'
weg 8-10, tel. 045-750187.

Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.
ROADSTAR vr. loop-
sloop- schade-auto's, ook
wrakken ook na 18 uur, tel.
752997 of 226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel. 045-
-723076, b.g.g. 727742.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO U belt, wn ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 'savonds.Jonge vrouw zoekt tijdelij-

ke WOONRUIMTE üefst
gem. in omg. Valkenburg
per 1 dcc. Tel. 076-148360.
Te h. gevr. APP. 3 slaapk.,
m. groot balkon, in Bruns-
sum of omgev. Br. naar
Postbus 156, 6440 AD
Brunssum.
Te huur gevr. EENGEZNS-
WONING lfst. met gar. Tel.
045-317898.
Arts zoekt PRAKTIJK-
RUIMTE, beg. grond, in
Maastricht. Br.ond.nr. MA
507 LD, Stationsstraat 27,
6221 BN Maastricht.
Werkende jongeman zoekt
in ome. DSJVTGeIeen een
KAMER of woonhuis te
huur. Reakties: 08334-
-73507.
Studente nieuwe media
zoekt z.s.m. KAMER in vrij
huis te Heerlen. Tel. 080-
-237934 (Saskia).
Stel uit Eindhoven zoekt
WOONRUIMTE (geen ka-
mer), tot max. ’5OO,- per
maand, met spoed!
Br.ond.nr. HK 577 Lim-
burgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Uw DIEPVRIES-, koel-
kast-, stereoïnst, tv, com-
puter, ook bedr.-install. of
wasautomaat defektü! Ga-
rantie op dereparatie. Geen
voorrijkosten en korting op
onderd. Bel direkt. __5-
-726206.
Paragnoste HELDER-
ZIENDE voor al uw moei-
lijkheden. Tel. 045-221493.
STARLOOK, helderziende-
paragnost, 30-jarige erva-
ring. Alleen schriftelijk. St.-
Maartenstraat 24, 5211 ZJ
Den Bosch.
Er is nu een tijdschrift voor
(EX)PROSTITUEES:
Blacklight. Voor info De
Rode Draad, pb. 12042,1100
AA Adam, 020-243366.

HERENHUIS of gedeelte hiervan. Locatie Heerlen-Cen-
trum of tussen Heerlen en Amstenrade gelegen, voor
gebruikalskantoor met vergader- en slaapmogelijkheid.
Prijsindicatie ’ 1000- - ’ 1500- per maand. Kok Be-
heer BV, Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. Tel. 045-
-712040 (A.J.M. Sijstermans).

Landbouw- en bouwfolie
Ook voor particulieren. Vraagt prijs, het loont!

Tel.: 043-636715.
IRELIANT Robin 850 voor
motorriibewijs, luxe uitv.
bwj. 1978, goed onderh.
’3950,-; Bel 08385-11251.
3x Mercedes. bedrijfsw. '82,
'83, '84, type L 613 D open 3
ton,LP 813 open 4 ton, 1613
kipper 10ton, MBruilmoto-
ren, 4-cil. OM 314, 6-cil. OM
352. Auto FEIJTS Haelen.
Tel. 04759-1896.
Ink./verk. gebruikte
AUTOBANDEN, met gar.
Passartweg 39, Heerlen.
Tel. 045-222675.
Wij kopen alles. BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
van recente datum. Contant
geld. Donny Klassen 8.V.,
in- en verkoop. Meerssener-
weg 219, Maastricht. Tel.
043-635222 of 634915.
Te k. VERKOOPAAN-
HANGWAGEN 4 mtr. x 2
mtr., dubbelasser, merk
Dewit, tel. na 21 u. 04490-
-19534.
Te k. Opel SENATOR mid-
den 1981, 3 literE, metallic-
groen, sportwielen, gas,
trekhaak, zeer goed uit-
ziend, ’9000,-; Tel. 045-
-228724 na 18 u.

SEAT-DÉALER A.C.H.
Jeugdrubbenweg 20 (bij
Randweg) te Hoensbroek,
tel. 045-222455 biedt met

?ar. te koop aan; Seat-Ibiza
.2 GL de ISO '87; Ibiza 1.2

GL 5 drs. '87; Malaga 1.5
GLX '88; Malaga 1.2 GTL '85;
Ronda 1.2 GLX '86' Seat-
Marbella GL '87; Subaru
1800 GL 4 WD '88; 1800 GL
'85; Subaru 1300 '84: Suba-
ru Mini '87; OpelKadett '77;
Mazda 323 '81 en '78; Honda
Civic '80; VW Golf '80; Ci-
troen Visa GT '83; Solara
1.6GLS '81; Mazda 1000 '76;
VWDerby 77; R5TL '85 en
'81;Lada 2105 GL'83 en '82;
Sunbeam 1000 '79; Allegro
1300 '78; Ford Taunus 78;
VW Camper '80; Daihatsu
1300 '83; HondaAccord 77;
Peugeot 305 GR 79, mr. en
fin. mog. donderdag koop-
avond.
Tek. Ford SIERRA station-
car 2 1. bj. '86 zeer mooie
uitv., get. glas met. lak,
centr. slot, imp. schuifkan-
tel dak 04492-3888.
Te k. FIAT 128 bwj. 78, pr.
’500,-; i.g.st. Tel. 04490-
-38615.
LADA Samara 1.3 1987,wit,
22.000 km, nieuwst. Vr.pr.
’11.000,-; 04406-13625.
Te k. BMW 318 I beigeme-
tall. bwj. '84 electr. spiegels,
getint glas, origin. schuifd.
Vr.pr. ’ 19.000,-; 04490-
-28299.
Te k. ESCORT KR '81 tel.
04490-22010.
Te k. ESCORT 1.6 L '83,
BMW 732 i '81, Volvo 264
GLE '80. 04490-17313.
Te k. OPEL Ascona 79 D
met ATS-velgen, APK t.m.10-89. Vrjar. ’1750,-; Tel.
04498-51710.
Ford CAPRI 2.3 S 6 eil.,
bwj. '79, liefhebbersauto.

’ 2500,-. 045-421594.

Te k. SAAB 900 GLS, bwj.
'82, i.nw.st. Te bevr. 045-
-352247.
Te k. CITROEN BK 19
TRD. bwj. '86, 103.000 km,

’ 17.500,-. Tel. 04492-
-4052/04490-43874.

VW Passat
GL-5 var., blauw, i.z.g.st.
Citroen - Van Roosmalen,
Wilhelminasingel 58-63,

Maastricht, 043-215154.
Te k. Opel ASCONA, don-
kerbruinmet., bj. '80,
i.z.g.st., nw. banden en BBS
velgen. Tel. 04405-3687.
FORD Sierra 1600 Laser
bwj. '85, km.st. 68.000,LPG.
Vr.pr. ’ 15.000.-; Tel. 04405-
-3453 na 18 u. 04406-14603.
Honda Accord 2.0 ltr. 1986;
Austin Mini 1000 LE 1987;
Opel Kadett 1.2LS 1987 en
1986; Opel Asconaa 1.64-deurs 1984 Opel Corsa 1.3N 1987. Autobedrijf Klijn,
deKoumen 7, Hoensbroek,
045-220055.
VOLVO 740 Turbo 1987;
Volvo 740 GL, lederen be-
kleding 1987; Volvo 240
DL, lpg, 1985, Volvo 480 ES1987; Volvo 360 2.0 ltr. in-
jection 1987; 1986; Volvo
340 Dl 1987); Volvo 340 DL
1985, 1984. Autobedrijf A.
Klijn, deKoumen 7, Hoens-
broek, 045-220055.
Te k. Opel KADETT City
bwj. '79, apk gek. Zeer
mooi. Demstraat 26 Hoens-
broek.
Te k. OPEL Kadett 1.6 S
type LS 5-deurs bj. '87,
23.000 km. Pr. ’18.000,-.
Evt. mr. mog. Tel. 04490-
-26179.
Te k. VOLVO 360, 3-drs., d.
groen met. bwj. '84, met
spoiler en trekhaak, 82.000
km. 04498-54437.

Te k. TOYOTA Celica 2.0
KT 5 speed, bj. '78, m. Apk,
sportvelg. voor de liefli. Inr.
mog. Scheldestr. 14 Heer-
len.
FIAT Uno 45 Fire bwj. '87
kl. wit, km.st. 22.000, pr.

’ 11.500,-; 045-226581.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs inLim-
burg! 045-254049.
Te k. alle ONDERDELEN
Toyota Celica '72 t/m '78, te-
vens autocar ’ 1250,-;
i.z.g.st. Tel. 045-740006.
Te k. CELICA Coupé '78,
mooie auto, APK 11-89,
veel nieuwe onderdelen.

’ 1750.-; (koopje) 045-
-740006.
Tek. FORD Escort L Bravo
'84 i.z.g.st., div. extra's.
Vr.pr. ’11.750,-; Tel. 04450-
-2563.
Te k. VW Kever bwj. '74 v.
hobbyist, APK tot 6-89.
Vr.pr. ’600,-; Tel. 045-
-319651.
MAZDA 626 Coupé '80,
APK, ’ 2250,-; 045-415528.
Tek. DATSUN 160B 4-drs.,
le eig.. zilvermet., radio,
bwj. '80, APK-gek. tot '89.
Vr.pr. ’ 2500.-; i.st.v.nw.
Tel. 045-323178.
VOLVO 340 DL nw. ban-
den, prima onderhouden.
Inruil mog. Tel. 04490-
-34411.
Te k. Alfa GUILETTA '78,
rood, div. extra's, i.g.st.
Pr.n.o.t.k. Do. en vrij. na
17.00 uur. Kleingraverstraat
27 Kerkrade. Tel. 045-
-420622.
Tek. Opel KADETT LS 1.6
diesel, bwj. '87, ’ 19.500,-.Tel, na 18.00 uur045-257540.
Te k. SAAB 900 GLS cou-
pé, bwj. '82, 5-drs., kl. wit.
Tel. 045-220069.

MERCEDES 240 D met
schade, bj. 76, m. schuifd.
en stuurbekr. ’ 1250,-.
Haanraderstr. 76 Kerkrade.
Tel. 045-460614.
Te k. VW GOLF diesel bj.
9-'Bl, nw. type ’6750,-, tel.
045-316940.
Te k. FORD Taunus 1.6 sta-
tioncar, bj. 79 i.g.st. ’ 2000,-.
Tel. 045-461134.
Weg. omst. te k. FORD Es-
cort 1.1. bravo '83 i.z.g.st,
apk 9-'B9. 077-736187.
Tek. AUSTIN Allegro 1978,
apk 5-'B9 ’ 1000,-. Tel. 045-
-418185.
Ford Scorpio 20 CL '87;
Ford Fiesta 1100 CL '86;
Opel Rekord 20 S Berlina
'84; Opel Kadett 1300 GLS
5-drs. '85; Opel Corsa 1300S
3-drs. '85: Opel Kadett 1200
LS '83: Toyota Corolla 1300
GL 4-drs. __.; Mazda 323 de
luxe 3-drs. '84; Honda Civic
automatic '81; Honda Jazz
'85; Fiat Panda 45 S '85. Ga-
rantie, APK, financ. en in-
ruil. Autobedrijf P. VEEN-
STRA, Rotterdamstr. 98,
Heerlen. Tel. 725806. Na
18.00 uur 312059.
Te k. VOLVO 343 bj. '81
i.z.g.st. pr. ’4350,- Brugstr.
14, Stem, tel. 04490-32160.
VOLVO 340 L, 3-drs., nw.
model '84, in st. v. spiin-
ternw., ’6950-, pas ge-
keurd d.d 9-11,88 mcl. 043-
-254462.
Te k. GOLF GLS '81, 4-drs.,
grijsmet, zender uitbouw.
Tel. 045-420755.
Te k. PEUGEOT 205 GRD,
april '88, 21.000 km, z.g.a.n.
Pr. ’23.000.-. Werk 045-
-426000 tst. 318, thuis 045-
-740857.
Te k. Opel KADETT hatch-
back bwj. 5-'B6, km.st.
20.600, zeer goed onderh.
Tel. 04404-1433.

Te k. DATSUN 120AFII
bwj. dcc. 78, 4-drs. ’850,-,
tevens motorblok Volvo
142 E 2 1 inj., compl. + ver-
sn.bak i.z.g.st. + div. on-
derd. ’650,-. Te1.04-
5-253155. Kasteelstr. 44Brunssum.
Te k. TOYOTA Celica ST,
5-gang, apk sept. '89, bj. 78.
Vr.pr. ’ 1250,-. Pappersjans
37 Heerlerheide.
Te k. BMW 2002 uitgeb.,
apk dcc. '89. Vr.pr. ’ 1250.-.
Rozestraat 11 Nieuw-Einde
Heerlen.
Te k. mooie RENAULT 18
TS i.z.g.st. Bj. 79 ’1450,-.
045-412593.
Te k. Opel ASCONA bj. '82
APK 11-'B9 met. groen
i.z.g.st. tel. 045-458619.
Te k. GOLF C 1.6 benz. bj.
'82, bl.met, div. extra's. Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-464618.
Te k. MITSUBISHI Celes-
te. Vr.pr. f 1350-, bwj. 78.
Tel. 045-224445.
Te k. MERCEDES 190 E,
eind '85, get. glas, sportv.,
verlaagd, kl. antraciet.
LTM-weg 57, Heerlen. 045-
-720284.
Mooie RENAULT 18TS m.
'82, apk 11-'B9 ’2850,-. Tel.
0435-225913.
Te k. BMW 320, '82, metalic,
APK, als nw., ’7650,-. Tel.
04490-25489.
Te k. Opel ASCONA Bwj.
78 i.z.g.st, apk gek. Vr.pr.

’ 1850,-. 045-224760.
Te k. Opel KADETT 13S
Berlina, bwj. '80, APK tot
11-'B9. Vr.pr. ’6800,-. Tel.
04454-2092.
Te k. VOLVO 244 DL, bwj.
78. m.Lpg, APK tot 8-12-'B9,
trekh. en nw. banden, nw.
getektileerd, pas beurd ge-
had, technisch 100%. Pr.

’ 1850,-. Tel. 04451-2375.
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NET ALS U KUNNEN WIJ PRATEN U HOUDT VAN EEN ZEKERE KONTINUÏTEIT, ZELFS VAN DE MEEST DROCE KOST EEN OVER- TINCSTAF, ZINNIGE ZAKEN KUNNEN DOEN. ISH .... y
ALS BRUGMAN. EINDELOZE VERHALEN VER- WIJ OOK WE ZIJN NU AL MEER TUIGENDE BOODSCHAP TE MAKEN. BOVEN- DAARBIJ REGELMATIG EEN PRAE GEBLEKEN. ê*
TELLEN. OREREN EN ORAKELEN TOT WE EEN DAN 15 JAAR HET GROOTSTE ZELFSTANDIGE DIEN HEBBEN ZEVOLDOENDEDISCIPLINE VAN Jtf"
ONS WEGEN.REKLAME IS NU EENMAAL EEN REKLAMEBURO VAN LIMBURG. MET EEN ZICHZELF OM DAAR NIET ONBEPERKTDE TIJD WANNEER WE ER TOT HIER IN GE-

" VAK WAAROVER JE NIET SNEL UITGEPRAAT PERSONEELSBEZETTING DIE NU EENS NIET ELK VOOR TE NEMEN. HETGEEN OVERIGENS NIET SLAAGD ZIJN UW AANDACHT VAST TE

RAAKT. JAAR WISSELT. EN MET EEN KLANTENBE- BETEKENT DAT ZE ONVERANTWOORD HOUDEN. IS DAARMEE. WELLICHT. DE KIEM

MAAR GELUKKIG IS OOK HIER NIET STAND DAT AL EVEN TROUW IS. HAASTWERK AFLEVEREN. GEVORMD VOOR EEN RELATIE.

ZOZEER DE HOEVEELHEID WOORDEN DOOR-

SLAGGEVEND. ALS WEL DE INHOUD VAN DE U BENT VOORSTANDER VAN PERSOONLIJKE U ZIET HET REKLAMEBURO VAN UW KEUZE INDIEN U HET GEVOEL HEBT DAT U

BOODSCHAP. EN VOORAL DE VORM WAARIN AANDACHT. NIET ALS EEN PURE LEVERANCIER DIE VOOR- AAN EEN NADEREKENNISMAKING TOE BENT.

DIE GEGOTEN WORDT. DIE MOET OP ZN TERECHT. WIJ HOUDEN ER EVEN- NAMELIJK UITBLINKT IN HET GEVEN VAN LAAT HET ONS DAN EVEN WETEN.

* ! MINST VERFRISSEND EN ATTRAKTIEF ZIJN. MIN VAN ONZE WERKZAAMHEDEN TE ZIEN KORTINGEN EN HETHANTERENVAN BODEM-
■ V EEN HOGE ATTENTIEWAARDEGENEREREN EN ALS EEN KILLE INVULLING VAN EEN PRIJZEN. C '1 W

VOORAL:DECEWENSTEREAKTIEOPLEVERENI TOEVALLIG BUDGET. DAARBIJ ZIJN WIJ HEEL GOED. WANT WIJ WERKEN ...iSUGS VOS J6UX! ' __
ER ZIJN TALLOZE MANIEREN OM BOVENDIEN GESTELD OP PRETTIGE KON- LIEVER AAN HET OPBOUWEN VANEENLANG- I -—- f

UW BOODSCHAP ONDER DE AANDACHT VAN TAKTEN. DAT WERKT EEN STUK AANGE- DURIGE RELATIE OP BASIS VAN WEDERZIJDS I ~ Jaryt/fDTISING 8cNIARKL '*"~ I
DE DOELGROEP TE BRENGEN. ONS VAK IS HET NAMER EN MOTIVEERT ONZE MENSEN BETER. VERTROUWEN EN RESPEKT. MET VOLDOENDE l L-^- f ~

Anw,ccoMßO BV
OM DE JUISTE. D.W__ DE MEEST ONDERSCHEI- SPEELRUIMTE VOOR HETKREËREN VAN GOED 1 ERKEND REKLAM
DENDE VOOR TE STELLEN. U BENT IN VOOR FRISSE IDEEËN. OP ZOEK DOORDACHTE KONSEPTEN EN HETLEVEREN I
NU ZIJN DAAR VELE BURO'S EN BUROOTJES NAAR SPRAAKMAKENDE KAMPAGNES OF VAN ART WORK ZOALS U DATVAN EEN BURO 1
HEEL BEDREVEN IN. DUS WAAROM ZOU U TOE AAN OPVALLENDE MAILINGAKTIVI- ALS HET ONZE VERWACHT.

UITGEREKEND VOOR ONS KIEZEN? TEITEN. DAT WE ALS PROFESSIONELE . _^ gg41 HR Roermond
DAAR KUNNEN EEN PAAR REDE- DAT TREFT! ONZE KREATIEVE MARKETINGMENSEN HETZIJ DIREKT, HETZIJ Willem I 9 ' 04750 -150 99

tel 04750-itK*3'
NEN VOOR ZIJN. TEAMS BEHEERSEN ALLE DISCIPLINES OM ALS KLANKBORD VOOR UW EIGEN MARKE- lo -tt-____\

£> Hoe U Ook Tegen Reklame Aan Kijkt In Feite Wilt U Resultaat Zien! j.
ifS ___________________________————————

_____________________________________________________________________ ■ >_j. w_^~mg/ifggftitiet^~mm—vb _Pfl__Pfll ___fl__.
P^"_2^B

Bi__k
"«ll^fc ~■ ■■ B_2_fl __■____ ~^H_F^~^l___________lMiiiiiri ■■ -ui--" —4________________ ~B __^~fl T -B

___^^é____l _____^^Jte__________ mNL 'm ___h___3___i _!/___■ i,;,' WwÊèmm'm___j____é_ ________■ ____________________ "■ ___________J#~^_r~_l ___■_________■ _____É__r _________________■_.>' ■«_#''___ _______Wi__________■___■ _______t____^_______ ________H___kt_ _v mW^é ___^HR_I _& ______LC^^i_l*r~ __P_pc v B _______flHk.*s_t^^fl Ik ______"fl__?lfe__?

______-___> Trß v_______ _________________________________________ _______►________? v______ abhÉ _______________^____! '^
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Te huur of te koop gezocht,
HUIS voor privédoelein-
den, omg. Sittard of Bruns-
sum. TeL 045-425100.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
Te koop LINTZAAG,
bandschuurmachine, vlak-
bank, vlak-vandiktebank.
Inl. 045-312031.
80 Stuks blok PALLETS te
k. 045-228095.

-I

In ons complex aan de Kieskoel te Landgraaf komen
binnenkort enkele

2-kamerappartementen vrij
voor ouderen. Huurprijs mcl. serv.kosten 573,25 per
maand.
Huismeester aanwezig.
Huursubsidie mogelijk. Tevens zoeken wij een ass.-
huismeester die in de daarvoor bestemde woning in het
complex dient te wonen. Inlichtingen: S.B.N. Postbus
37, 3830 AA Leusden. Tel.no. 033-940094 tijdens kan-
tooruren.

Te huur: Heerlen-Beersdal
Hunzestraat 20: ruim, halfvrijstaandwoonhuis met gara-
ge en tuin, 3 slaapkamers, ruime zolder, gas-c.v. Aan-
vaarding direkt. Huurprijs ’ 822,- p.mnd. Laura & Veree-
niging, Rimburgerweg 2, Eygelshoven, tel. 045-352324.
BOYENWONING deel uitmakende van een op zeer
goede locatie gelegen villa, cq. herenhuis in Heerlen-
Centrum. Indeling: overloop, woonkamer, keuken en
slaapkamer. Huurprijs ’ 800- per maand. Kok Beheer
BV, Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. Tel. 045-712040
(A.J.M. Sijstermans).

Heerlen
riant appartement

in centrum (Geleenstraat) met garage en berging.
Woonk. 50 m2met groot balcon, mod. keuken, slaapk.,
badk. met ligbad. Huurpr. excl. serv.k. ’ 1050,-p. mnd.
Tel. 045-710952.

Praktijk voor verantwoor-
de HYPNOSE 0.1.v. gedipl.
hypnotherapeut(e). Tel.
04406-16253.

Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
T.k. wegens vertrek naar
buitenland MERCEDES
190 D met vele accessoires.
Auto verkeerd in nieuw-
staat km 84000. bwj. 4-4-
-1986 vr. pr._’35.400- exclu-
sief BTW Te bevr. tijdens
kantooruren. 043-630800.

Opel Omega
2.0 i GL 7-87, met.grijs,
schuifd., lichtmet. velg.,
28.000 km. Vr.pr.

’ 35.000,-;
Tel. 045-417780.

Te k. VOLVO Amazone
818, donkerbl., 1967, i.g.st.,
pr.n.o.tk. 04490-45112.
Lashobbyisten: te k. AR-
GON-COo-CILINDERS.
Erkens, Hovenstr. 50, U. o.
W. 045-318521 na 18.00 uur.
VW DERBY bjr. '80, APK
i.z.g.st Vr.pr. 2750,-. Dr.
M.L. Kinglaan 83, Hoens-
broek
Te k. VW. GOLF C. grijs-
met, bwj. 10-84,69.000 km,

’ 12.500,-. 045-463254.
BEDRIJFSWAGENS:
Mercedes 207 D '82 dub.
cab.; Mercedes 208 '82 be-
stel; Mercedes 407 TN '83
open en gesloten; Mercedes
407 '83 open; Mercedes 508
'85 bestel; Mercedes 508 '80
'82 open; Mercedes 813 77
'85 open/gesloten; Merce-
des 814 '85 opne; Mercedes
1217 '84 meubel; Mercedes
1417 77; VW LT 35 '81 met
laadlift; Ford Escort van
'86. W. Feyts auto's Vaesra-
de 61-63 Nuth, tel. 045-
-243317. ,

FIAT Panda 45 S wit als
nieuw, getint gl., autoradio
en klokje. 045-317593.
WINTERBANDEN te k.
Goodyear 175-70 Rl 4840
M+S Ultra Grip 3, 2 mnd.
gebr. Nieuwpr. ’700,-;
Vr.pr. ’400,-; (mcl. velgen
BMW-3) 045-218830.
Te k. MITSUBISHI Celesta
1600, APK 8-89, ’1500,-;
Tel. 04490-15158.
TOYOTA Corolla 1.6 DX
Liftback '81 LPG, 95.000
km div. extra's ’4000,-;
Tel. 04490-37943.
HONDA Jazz '85 nieuwst.,
spotprijs ’8600,-; helft
nieuwpr. Tel. 045-726431.
Na 19.00 u. 045-243726.
Te k. Ford FIESTA, APK
1989, bwj. 77, in g.st. Pr.

’ 1500,-. 045-259788.
Tek. GOLF diesel, bwj. '80,
APK gek. Te bevr. Mo-lenstr. 74 Brunssum.
Weg, omst. te k. Opel KA-DETT bwj. '88, 1.6 f, 3-drs.,
type runner met sportvel-
gen, kl. wit, km.st. ± 19.000,
mcl. radio-cass. Pr.

’ 22.500,-. Tel. 045-717129.
Tek. FORD Fiesta 78, nwe.
band., uitl. Apk 8-'B9. Vr.pr.

’ 1650,-. 045-317661.
Te k. AUDI 100 CD aut. 5
eil. inj. 138 PK duurste uitv.
getint glas, champagne
met. electr. ramen, schuif-
kanteld., sportvelgen, ban-
den 205/60 stuurbekr.
alarm, bj. '83 in st.v.nw.

’ 16500,-, tel. 045-721552.
Te k. Ford SIERRA 1.6 L
bj. '83, km.st. 71000, Jong-
mansweg 22, Heerlen, tel.
045-222667.
Golf 1.6L 65000km '85; As-
cona 1.8 I 33000 km '85' Ka-
dett LS '84: Mercedes Com-
bi 230 TE '81; Toyota Camri
2.0 GLI autom. '85, mr.
mog. en garantie Autobe-
drijfAD van NEER. Zand-
weg 160, Hrln tel. 045-
-416023.

Te k. VW Scirocco GTX 1.8
bwj. '85 zeer snel en mooi,
alle optiesvoor de helft van
nieuwpr. Tel. 04490-22693.
Te k. goed onderh. GOLF
diesel okt. '85 90.000 km.
vaste prijs ’16.000,-, tel.
04492-1831.
Auto's hallo, OPGELET.
Wij betalen ’3OO,- tot

’ 20.000,- voor uw auto, ook
sloop. Tel. 045-411572.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West Tel. 045-
-411480.
Ford Orion 16L met lpg '85

’ 14750-; OpelKadett cara-van diesel 5-drs. '85

’ 15750,-; Ford Sierra 1600
4-drs. '85 ’15.500,-; Opel
Kadett 13 LS '86 ’ 15.000,-;
BMW 316 4-drs. '85
’23.750,-; Opel Kadett 12S'80 ’ 5250,-; Ford Sierra die-
sel '83 ’9750,-; BMW 320
78 ’3500,-; Opel Rekord
Berlina 2L '83 f 12.000,-;
Ford Taunus 1600 Bravo '81
’5750,-; VW Golf 1300 '80
’.5500,-; Suzuki Carry mi-
nibus grijs kent. '83

’ 5000,-. Auto's met Bovag-garantie. Inruil en financie-
ring. APK keuringsstation.
AUTOBEDRIJF Stan We-
ber, Baanstr. 38 Schaes-
berg. 045-314175.
Te k. mooie EEND 2CV6
Charleston, bwj. '84. Val-
kenburgerweg 44, Voeren-
daal.
Te k. MERCEDES 300 D
nieuw type, bwj. '85, kl.
blauw, schuifdak, slot-
vergr., get glas en trekh.
Tel, na 17.00 uur 045-224298.
DATSUN 120 AF II coupé,
77, APK 2-'B9, 118.000 km,
met. rood sp.st. ’ 1250,-.
04493-4471 na 17.30 uur.
Te k. Opel KADETT 13S,
bwj. '85, 5-gang, i.z.g.st,.
funstige prijs! Tel. t)45-'

22976 b.g.g. 324425.

Te k. Ford SIERRA nw.
model bwj. okt. '87 met ori-
ginele gasinstallatie. Inruil
mogel. Tel. 04499-3721.
Te k. Opel KADETT 1.6 S
4-drs. Lpg '82; VW Santana 5
GL 5-ars. Lpg duurste uitv.
'82; Suzuki Alto FX '82; VW
Jetta lpg '81; Ford Escort1.3 L stationcar 3-drs. '81;
Opel Kadett 12 S stationcar
lpg '81;Ford Capri 2.0 S '80;
Lancia Bèta 2000 '80; Volvo
244 GL lpg mod. '80; Suzu-
ki Carry busje '81. Alle
auto's gekeurd. Bern-
hardstr. 12 Munstergeleen
(ook zondags open).
BMW 320 I '87; BMW 316
'86; BMW 316 autom. 4-drs.
'85; BMW 320 I '85; BMW323 I '82; BMW 524 TD '85;
Mercedes 240 TD Van Com-
by '85-Ford Escort 1.4 '87:
Ford Escort CL '87: VW
Polo '86: VW Polo 1600 '83;
VW Derby 79; Opel Kadett
GS '86; Fiat Uno .5 '84; Su-
zuki Alto '83. AUTOBE-
DRIJF Reubsaet, Op de
Vey 47-49, Geleen. Inruil,
garantie, financiering. Tel.
04490-44944. Uw adres APK
keuring en alle autorepara-
ties.
VW JEttaGLS b. '82. 5-bak,
apk 11-'B9 i.z.g.st ’5950,-.
045-455778.
Te k. nette en goede OPEL
Kadett, I jr. Apk gek.

’ 1250,-. Jurastr. 3 Heerlen
(Zeswegen).
FORD Mustang 5.0 1 v6,
apk. Cambriumstr. 37 Zes-
wegen-Heerlen. Na 18.00
uur.
FORD type Escort 1.3 L
Bravo 82 zeldz. mooi.
Kerkraderweg 166 Heerlen.
Te k. gevr. sloop-en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100,- tot
’5000,-; 04490-43481.
Te k. MAZDA 323 autom.
bwj. eind 79, APK gek. t/m
27-7-89. Auto verkeert i.g.st.
Pas grote beurt gehad.
Vr.pr. ’ 1100,-; 04490-10839.

Te k. MERCEDES 350 SE
bj. 76, airco, witte leren
bekl. kl. antr. grijs, nw. ge-
restaur., i.z.g.st APK gek.
04490-33373.
BMW 525 bj. '81 zeer mooi,
vele extra's APK 7-'B9, tel.
04490-53319.
Te k. MERCEDES 350 SE
donkerblauw in nw. staat
met APK '89 ’9500,-, tel.
04405-1688.
Te k. BMW 320 I bwj. '84,
wit, schuifd., verlaagd,
sportv., 5-gang, get. glas, 2
elec. spiegels, boordcomp.
etc. ’lBllOO,-. Tel. 045-
-253155. Kasteelstr. 44
Brunssum.
Tek. HONDACivic bj. 8-'B5
i.z.g.st. ’ 12.750,-. In. grotere
auto mog. Tel. 045-316940.
RENAULT 4 GTL 1979,
92.500 km, apk mei '89,
i.g.st ’ 1550,-. Houtbaan 21
Landgraaf. 045-317523.
Nissan SUNNY 1.5GL cou-
pé bwj. '83, APK gek. tot 10-
-.19, ’ 7000,-. Inl. 04493-1358.

Te k. GOLF diesel bwj. '87,
pr. ’21.900,-. Tel. 04457-
-1982.
Te k. GOLF GL diesel, bwj.
'81, model '82, APK 10-'B9,

’ 6500,-. Tel. 04404-1206.
CITROEN CX Prestige Li-
mousine, '77, zilver, in perf.
st, APK, 11.000 km, alle ex-
tra's o.a. leer. airco.,
’4500,-. Tel. 04459-1263.
Honda PRELUDE bwj. bij-
na '81, pracht auto, alle ex-
tra's, APK 11-'B9, ’4850,-.
04406-14186.
Opel CORSA Swing, '86,
3-drs., km 37.000. Inr. mo-
gel. R. v. Gelrestr. 45
Nieuwstadt.
Opel ASCONA '86 hatch-
back traveller, lpg, trekh.,
5-drs. Inr. mogel. R. v. Gel-
restr. 45 Nieuwstadt.
MUSTANG Ghia, aut, air-
co., v. extra's, 79, ’4500,-.
Inr. mog. 04490-22932.

Te k. zuinige SUBARU 16
DL, 4-drs., bwj. '80, APK,
trekhaak, i.z.g.st. Pr.

’ 900 -. Dacosïastr. 20,
Heerlen-Molenberg.
Te k. Opel ASCONA 16S
bwj. 77, APK tot '89, lpg.
Pr. ’ 1400,-. Tel. 045-323823.
RENAULT 14 TL +tr.haak, bwj. 78, 5-drs.,
’750-, APK gek. Hereweg
131, Landgraaf. Tel. 045-
-315004.
Te k. PEUGEOT 505 SR
autom. bj. 11-79 APK op
gas, mooie auto, mr. kl. auto
mog. 04490-51513.
Weg. omstandigh. t.k. OpelKADETT 1.6 GLautom., bi.
1986/87 bordeauxrood,
km.st. 27.000, nieuwst. Alle
opties, veel acces., chique
auto. Uiterste prijs
’20.500,-. Tel. 045-442793.St.-Remigiusstr. 25-27, Sim-
pelveld.
T.k. SENATOR Opel bj. '87,
3.0 ltr inspuit gas, laatste
uitgave voorgaand model.
40.000 km, kl. metal.groen-/blauw, veel ace. Alle op-
ties, BBS-sportvelgen,
schuifdak, get. glas. Vr.pr.

’ 33.000,- excl. 20% BTW. Te
bevr. St.-Remigiusstr. 25-
-27, Simpelveld. Tel. 045--442793.
T.k. GASINSTALLATIE
Mercedes 200 tot 300 va. bj.
'80. Vr.pr. ’500,-. Tel. 045-
-442793.
LAFA Combi 1.5 + gas '83
’2500,-, i.pr.st. Autobedr.
Ad van Neer, Zandweg 160,
Hrln. Tel. 045-416023.
T.k. GOLF LS 1600, bj. 79,
2e eig., perf. onderh. Vr.pr.

’ 3950,-.Tel. 045-414659.
T.k. BMW 323 I bj. '83,
nieuw mod., Hartge uitv.
Elus veel ass.. o.a. leren

ekl. + 16 inch. sportwie-
len. Tel. 045-228394.
T.k. GOLF 1800 I (GTI) met
veel ags. bj. '86. Tel. 045-
-228394.

VOLVO 360 Sedan inj.,
1987, 23.000 km. Pr.
’21.750,-. Tel. 04490-19733.
Te k. KADETT 12 S hb.,
bwj. '83, 3-drs., sunr., APK,
als nw., ’ 7650,-. Tel. 04490-
-26047.
Te k. Opel ASCONA 1.6
bwj. 77, apk 7-'B9, 4 nwe.
banden, i.g.st. Vr.pr.
’2150,-. Tel. 045-224233. Na
17.00 uur.
Fiat UNO 45 S Fire, bj. '6-
86, d.blauwmetall., open
dak, 5 versn.. get. glas,a.nw

’ 12.250,-. Tel. 04405-2464.
GOLF 1300, 2 jaar, le eigz.g.a.n. Div. extras

’ 15.750,-. Tel. 045-270999.
Te k. Honda PRELUDE ir
nieuwstaat, bwj. '80 ’ 5250,. 045-218925.
Te k. Fiat RITMO diesel in
absolute nieuwstaat, bj. '82.
Pr. n.o.t.k. 045-225454.
Tek. OPELKadett 12S sta-
tioncar, 5-deurs. bj. '84

’ 8750,-. 045-725904.
Te k. Opel KADETT 12 S
hatchback in nieuwst. Bwj.
'83 ’ 7250,-. 045-725703.
Te koop VOLVO 343 2 ltr.
met lpg, bwj. '82. Vr.pr.

’ 4750,-/Tel. 045-229677.
Te koop RENAULT 5 aut.
bj. '80, apk gek. + Ford 2.0
L coupé bj. 75, apk gek.
Belgiëlaan 194Heerlen.Tel.
045-223318.
Te k. Ford FIESTA 1100 L
bwj. '77, nwe. band, apk 11--'B9. 045-224760.
Te k. BMW 528 i.z.g.st. bj.
'76, motorisch 100%, ak. Pr.

’ 1750,-. Tel. 045-457066.
Tek. weg. omst. OPELCor-
sa Swing 4 mnd. oud. Tel.
045-463389. Na 18.00 uur.
Te k. RENAULT 5 Alpine,
apk 11-'B9. Vr.pr. ’lOOO,-.
Tel. 045-351927.
Te k. GOLF GTi i.g.st. bj.
78, BWM 320 6 cyl. bj. 78.
Pr. n.o.tk. Tel. 045-413779.

VW Polo de luxe typeÊ
bijz. mooi, apk ’2750,-. '° *045-454087. J
MAZDA 929 copé bj. 'k'
78, apk 2-'B9, le eig- r

’ 1000,-. 045-453403. s
MERCEDES 230 E autJ fk. wit, i.stv.nw., )*!
f 13.500,-. Tel. 04492-323j>
RENAULT Fuego G^i!.'81,kl. grijs, i.z.g.st., fTel. 04492-3234. ;'Te k. BMW 316, in pracj
ge staat, bj. 77, div. f. f
APK,, kl. rood, _V

’ 2550,-. Tel. 045-46393^Te k. KAMPEERWAS

’ 18.000,-, Bedford £3bj. '82, compl. ingericht' f'ruil mog. Tel. 045-421^
SAAB 900 GLi, '82, Jblauw, le eig., i-J*

’ 8750,-. Tel. 0441)2-323^
Tek. PEUGEOT 104, 13
i.pr.st., APK tot lU

’ 1950 -. Ridder Hoens^
181, Hoensbroek. \
Tek. SIMCA 1100, auWffl
tic. bj. 77. vr.pr. ’ l°ïl-
APK tot 11-'B_r Tel. H
454596. J
Gebrs. DOMINIKOVjjf'
biedt aan: Opel RekoröJ
S, autom^ zilvermet.,l
Manta GTE. zilvefl>|l
i.z.g.st, '81; Kadett Uil
div. extra's, antracievl }
Kadett 1.3 GS, div. ef_
wit, '86; Kadett 1.3 I^j
5-drs., wit, 75.000 km.,:
Ford Escort 1.3Ghia, 5^groenmet., '82; Escort 1;!.
3-drs., geel, '82; VW.^CL, groenmet., __ H
i.stv.nw., '82; VW PoK ,
coupé, rood, '83; Mint
i.st.v.nw., blauwmet...:
’3900,-; Datsun Blueßj
autom., 4-drs., LPG. ~’3750,-; 2x Datsun CW I
foudmet. en rood, t. °y~, \1750,-. Inruil, garantie, Jfinanc. mogelijk. AU"j 1
drijfGebrs. Dominiko^ o
Kantstraat 48, Übach <_ hWorms-Landgraaf, tel-" «|
326016.
Apart mooie VOLVO 'GL, zilver, stereo, se" f,
dak, getint glas, trekhj j
API_, etc, t '81, .fSjJ
event. inruil mog. Stre*|
straat 3G, Landgraaf. v

326286-321187. _^ I
Te k. GOLF diesel, <J >l
GLD, bj. '80. APK, meU \motor en 5-bak. Inl. °* !\,
1724, na 17.00 uur. _^[
Tek. RENAULT 4 Gij* *eind '80. Rozenstraat ty
Schinveid. _J|
Opel MONZA aut., 'B?JLgrijs, 60.000 km, als nfE'

’ 72-jQ,-. Tel. 04492-323j^l
SAAB 900 GLS sedahy Ij
blauwmetallic, stuufP-j j
aut, unieke mooie jf
f 8500,-. Tel. 045-45421>
Te k. Opel KADETT jllbj. '80, i.pr.st, blauW^ *3-deurs, 7 3700,-. BS JHoenstraat 18_, H^,
broek. v J
Te k. BMW 320 autoig Jtype 77, zeer mooi, ’ w .Tel. 04490-10646. / *Tek. onder garantie e?, ..
vice: Ford Escort lo^ _
cabriolet '84; Jaguar f <Sport 77, z.g.a.n.; VVH tTurbo diesel '83; %,
Samba LS '82; Opel M [,
1.6 D LS, '85; Opel f
1.6 Diesel, '84. VWjJ J1300 '84; Mitsu.ishi S€ «,
ro, 79; Mitsubishi GJm I.
'81: Citroen Visa, '86;^bisïii Sapporo, "?8; t_\ „
mo, '82; Datsun Cheriï'l *Opel Ascona 4-drs. 16 ,& "
Ford Mustang '80; Pefl V204 Stationwagon, '7S', %6-'B9. Inruil, financ-^ rAutohandel P. FRAN^ I
Ganzeweide 59, HgSj. JTel. 045-216475 of 727j^ *Te koop div. gebruik^ JDERDELEN van rej* *:
personenauto's. Ook,,!!,! ).
ren. 045-216475 of 72^ \
Te k. gevr. sloop- en Svj lt|
DE-AUTO'S, afg. *fy\
ringsbewijs. Gratis atjjfi u.Tel 045-216475 of 72^Tek. VW GOLF LS kf, .
pr.st. Groenmet., A"^f r.
11-'B9.Ridder Hoenstr- JHoensbroek. X JO
TURBO diesel Dajsjs <Charade, kl. rood, <& \
km, als nw., bwjr. 5-ffl
eig. ’ 14.750,-. 04490 j^ g
Te k. Mercedes VRAg %WAGENS (4 stuks). $, H
jaar 79 en '80, kjW k,150.000, open laaf *i.z.g.st. Te bezichtig^
terdag 19-11 van 10 % .uur. Vogt Simpfl! *l
Schiffelderstr. 45, tel-
-442888. y \
Haast u, wij hebbenW \kele AKTIEMODËVI \, met ’ 1000,- voordeel-J k

' Skoda-dealer voor de i u _ïstreek. Garage Centr31 _
leen, Rijksweg C. 97^ ft
TALBOT Solara autojj Jl'82, i.z.g.st nu aan we#< "
prijs voor ’ 2975.-. .<s'Central Geleen, R_ KS .C-97-
Te k. VW KEVER ii 1.
i.z.g.st 1973. bolle vo<>p \(

’ 2250,-. 04490-40927^ 'Fiat RITMO 75 CL . # l,
wit, APK '89, bwjf^^
i.z.g.st. Vraagpr. J 1_»
TeL 04499-4631. J
RENAULT 18 GTLjj ,
79, APK '89, i.z.g.st. W l
kopen. Met trekhojj J»
froen. Vraagpr. J*^ ''el. 04499-4631. 't
Te k. Ford TAUNüSji 't
bwjr. 78, APK '89. Vrf* I,
’850,-. Tel 04499-463>j
BMW 525 i'82, 92.00° A
alarm, SP-velg. enz., '■* t,
’11.950,-. 04493-2903^^Opel KADETT Hatc^ I12S, APK tot okt- j..
Vraagpr. ’ 7500,- V
42308a A
Te k. FIAT Panda 34 "ff
'85, le eigenaar, i.z.gsv L045-7138f2. JEfTe k. 4 Gislavet WII^VBANDEN 155R13melf(
gen. Tel. 045-22903Q:^#tOpel KADETT 16SJJHB, bwjr. '82, pas ges Jals nieuw, ’6500,- \
13137.
Te k. Opel ASCONA . \
bwjr. r92 APK }$ \i.z.g.st Vraagpr. Ifl k
t.b.v. Op de Dries 64,« !_
en TerbUjt, tel. 044Q6g> »
Toyota COROLLA \_% }
üftback, bwjr. '82, ArJ \
'89, z. mooi en sp°' k|
’4800,-. 04406-14080^ *(
Te k. MAZDA 626 £ JlHatchback, m. '84, vef) \
tra's, i.z.g.st. Pr. ’ lv' k.Tel. 04406-41801. >j h
Te k. RENAULT 25 V j,!
'84, div. extra's, in ' 'Tel. -J4406-16094. V



Ambitieus
11 v a ma van 'Gedwongen Mars',
C%T Radnóti's bekendste ge-
_^> is zowel de confrontatie. ( ..acteur Kline met zijn verle-

'Sip vac*er *s een naar de vs
\".^-^rde Hongaar) als de ver-\\ g 'ngen van het fascisme.
f J\th°'c. de oppervlakkigheid van"v^erikaanse tv-industrie, cul-.ü^schillen tussen VS en (Oost-- Isra' vader-zoonrelatie, jood-

flf. |^chtoffer-zijn, komen aan de
11 Gedwongen Mars.

\ L

ift§ et is een ambitieus projekt,"
/ 'hJ^andon. „Aan de enekant het
**i J" van Radnóti, een dichterdie

d?vooiste en beste werk maakte\ rs.chrikkingen van het werk-
' ft y .idenau in Noord-Joegosla-
%H l ls al een niet geringe ironie't^t efernent van de Holocaustzo-
M* n°g niet vaak is verfilmd. EnV ere kant, de acteur Kline, een

vent, die zichzelf
U s^nr»en door de rol van Radnó-
''ot 'en' On-arne"kaans, want

'< is geen held, geen tv-Ram-
%h_*r een Bewoon mens, die
l te overleven."

Sa_L? en regisseur Klng spre-
i'ek ZÜ al die verweven proble-

'^ °ver een film die „compleet
iiSt kan Saan. ofeen geweldig
?is , n worden."Renée Souten-
l o*at dat betreft nog niet aanJindeel toe. „Sarandon zit zo-NcSr shot'" zesx ze< -m .n sce-V "efen eigenlijk nog allemaalb»' lk heb nog geen goed over-

\^ijk vertolkt niet alleenFan-»t^oü, maar in dierol ookKli-
?(JiiV nspeelster, de actrice MiraN. £ova- "Twee totaal uiteenlo-opt. 9.rakters". vertelt zy. „Fanni
kHi '_ de wat stille maar Prak"? .e7shoudelyke echtgenote
Sat Unstenaar Radnóti. Mira is%v

l Anarchistische, gekke meid,Mysterieuze tante diehet heft in
\ ' neemt en haar tegenspelerA urobeert te manipuleren."

Een voor Hongarije pikant detail
aan Gedwongen Mars is, dat de rol
van de kampcommandant van Hei-
denau wordt gespeeld door Laszlo
Rajk, tevens verantwoordelyk voor
de enscenering. Rajk is niet alleen
een actief politiek dissident, maar
lijkt ook als twee druppels water op
zyn vader, na de oorlog lid van het
politbureau van de Hongaarse com-
munistische partij en na een show-
proces in 1949als 'verrader' terdood
veroordeeld en opgehangen. De re-
habilitatie en herbegrafenis van
Rajk senior in 1956 luidde de Hon-
gaarse opstand in.

Rajk jr. loopt wat verongelijkt op de
setrond. Hij had graag in het eigen-
tijdse gedeelte van defilm opnamen
gezien van massale demonstraties
die de afgelopen maanden in Buda-
pest plaatsvonden tegen byvoor-
beeld de discriminatie van de Hon-
gaarse minderheid in Roemenië en
de bouw van stuwdammen in de
Donau.

" RENEE SOUTENDIJK
....Alsje een keer jekleren uittrekt, wordt meteen over een seksfilm gesproken. Maar ik heb niet het idee datik vanwege zulke kioalttetten tuordt gekozen"...

Internationaal
Kenée Soutendyk, charmant zelf-
verzekerd en gelukkig wars van
elke ster-allure, houdt zich wat op

de vlakte als het gaat om de vraag of
Gedwongen Mars niet een. wat al te
ingewikkelde film gaat worden.
„Oké, het is allemaal op papier uit-
gedacht, je weet niet van tevoren
hoe het op een publiek zal werken.

Misschien worden veel mensen wel
moe, zo van, alweer dieoorlog.Maar
er wordt aan dit thema in deze film
wel een andere dimensie gegeven."
Soutendijk is dit jaar al aan haar
vierde buitenlandse produktie toe.
Toch vindt ze het te ver gaan om van
een 'internationale doorbraak' te
spreken. „Vergeleken met Neder-
land moet ik minderkritisch zyn in

het accepteren van een rol. In Ne-
derlandkan ik by wyzevan spreken
m'n eigen onderwerp kiezen en op
myn naam de financiering van een
film rondkrygen."
„In het buitenland heb ik die naam
nog niet. Beroemdheid, och die am-
bitie heb ik niet zo, maar het bete-
kent natuurlijk wel dat je je eisen
kunt stellen als het om de kwaliteit
van rollen gaat. Gelukkig heb ik niet
te klagen, want tot nog toe kreeg ik
weliswaar niet de rol waar de film
om draaide, maar speelde de vrouw
van de hoofdrolspeler," vertelt ze.
Van de 28 films die ze nu gemaakt
heeft, zijn er veertien buitenlandse
produkties. De beste herinneringen
heeft ze echter aan Nederlandse
films: hetMeisje met hetRode Haar,
maar ook Van deKoelen Meren des
Doods en Spetters. „Dat waren ge-
woon stuk voor stuk interessante
rollen. In Nederland is ook de sa-
menwerking met de regisseur een
stuk intenser dan bijvoorbeeld in
Amerikaanse produkties. Je wordt
ingehuurd voor een rol en men ver-
wacht dat je die job klaart, hoog-
stens wordt er wat bijgestuurd. De
sfeer is een stuk zakelijker, ja."
Maar voorlopig kiest Soutendyk
voor die zakelijkheid en bijvoor-
beeld niet voor Nederlands tv-werk.
„Dat vind ik een beetje eng, het pu-
bliek gaat je dan al gauw met die
ene rol identificeren. Maar belang-
rijker is, dat ik nu eenmaal probeer
internationaal gezien iets te beteke-
nen en dan is een buitenlandse pro-
duktie interessanter dan een Neder-
lands tv-aanbod."
Niettemin zal Soutendyk ook in Ne-
derlandse films te zien blijven. „Er
zijn plannen met Ben Verbong, re-
gisseurvan hetMeisje met hetRode
Haar, voor een film die waarschijn-
lijk ook in Budapest wordt opgeno-
men. En er staat wat op stapel met
Frans Weisz. Maar dat zyn allemaal
wat lange-termynprojecten."
De suggestie dat buitenlandse regis-
seurs haar kiezen vanwege vamp-
achtige rollen in De Vierde Man en
Spetters roept de nodige veront-
waardiging op. „Als je een keer je
kleren uittrekt, wordt meteen over
een seksfilm gesproken," zegt ze
met verwijzingnaar Spetters. „Maar
ik heb niet het idee dat ik vanwege
zulke kwaliteiten wordt gekozen. Ik
hebtoch welbewezen datik ietsvan
acteren kan, dacht ik."

Limburgs duo in tv-finale bij Rudi Carrell
Van onze showpagina-redactie

KEULEN/HEERLEN - Als
het duo SHARON & HAI-
NES is het Limburgse echt-
paar Josephine en Ruud
Heine uit Hulsberg van-
avond vanaf 20.15 uur op

het eerste net van de Duitse
televisie te zien en te horen
in de Rudi Carrell-show.
Met 'You don't bring me flo-
wers' zijn zy als 'Barbra
Streisand & Neil Diamond'
doorgedrongen tot de tv-fi-
nale van de soundmix-wed-

strijd met kandidaten uit
Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland. Een hele eer
voor de Limburgers, want
uit tientallen kandidaten
die meededen tijdens de
voorronden wisten zij met
vijf andere kandidaten tot

de finale door te dringen.
Inmiddels heeft de bekende
liedjescomponist Ralph
Siegel, die Nicole aan een
overwinning tijdens het
Songfestival in 1982 hielp,
een plaat met Sharon enHaines opgenomen.

’Hoe later op de avond...’ dinsdag met Anton Geesink

Wim Bosboom: ’Ik ben
een rechtse realist’

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Dinsdag-
avond presenteert Wim Bos-
boom een nieuwe aflevering
van zijn praatprogramma 'Hoe
later op de avond. Gast is deze
keer Anton Geesink. Eind
1980 stapte Bosboom over van
de VARA - waar hij had mee-

gewerkt aan programma's als
Achter het Nieuws, Koning
Klant en De rooie haan - over
naar de TROS. Daar presen-
teert hij nu onder andereKies-
Keurig (televisie) en de
Nieuwsshow (radio). Wanneer
we praten over zijn nieuwe tv-
programma, bestrijdt Bos-

boom dat het 'het zoveelste
praatprogramma is.

„Die andere talkshows zyn geen
talkshows maar programma's waar-
in van het ene onderwerp naar het
andere voortgejakkerd wordt. Als
een gesprek zes minuten duurtkykt
de regisseur al op zn horloge. Ik
probeer, al pratende, een portret te
maken van iemands leven en werk.
Rustig, beschouwend. Uit de kyk-
cyfers blijkt duidelijk dat daar be-
hoefte aan is."
De kritiek dat hy daarbij nogal op-
pervlakkig te werk gaat, wijst Bos-
boom van dehand. „Als ik met pro-
fessor Bastiaans praat besteed ik
liever aandacht aan zyn therapie
dan aan al het geruzie rondom zyn
opvolging."

" De harde journalist is moe ge-
worden?

„Ik pas me aan de omroep aan die
het programma produceert. Als ik
datzelfde interview voor de VPRO
had gemaakt, had ik wel aandacht
aan al die ruzies besteed."

" U bent een soort kameleon?
„Nee hoor. De TROS wenst een mil-
joenenpubliek te bedienen en als je
by zon omroep werkt moet je je
aanpassen. Dat kun je heel goed
doen zonder jezelfte verloochenen.
Ik wil in m'n programma's graag
iets overbrengen, de mensen wat
wijzer maken. Dat kun je nietals je
ze voor het scherm vandaan jaagt."
Voor de VPRO, zo zegt hy stellig,
zou hy niet willen werken. „Hun
programmering is zo toevallig, zo
modieus. Er zit een ontzettende
hoop rommel by." Scherp: „Een

programma als Theo en Thea' was
ronduit weerzinwekkend. Het appe-
leert aan de meest domme gevoe-
lens die by onopgevoede kinderen
leven."

" Laten we het dan ook over The
A-team' of over 'T en T' hebben.

„Dat is ook niks, maar by de VPRO
heerst het sfeertje dat wat zy doen
altyd even goed en verheven is."

Medium
Wie het zou willen zou met alle ge-
mak een fraaie bloemlezingkunnen
samenstellen met sombere, soms
venynige uitspraken, ooit door Bos-
boom gedaan over het medium tele-
visie. Toch werkt hy al een leven-
lang voor diezelfde televisie. Daar
zit, volgens hem, geen contradictie
in. „Ik heb de tv zo intens lief, ik
vind het zon prachtig medium dat
ik het zo kritisch mogelijk wil bena-
deren. Het is te mooi om zomaar te
laten verkommeren."
Omroepen, zo luidt een van Bos-
booms stellingen, besteden hun
geldop de verkeerde manier. Teveel
geld gaat naar de sector amuse-
ment, te weinig naar de informatie-
ve programma's.
Een paar minuten latervoert hij een
pleidooi voor invoering van een
commerciële omroep. Dankzij het
grote geld van multinationals zou-
den veel betere programma's ge-
maakt kunnen worden. „Als ik bin-
nen zon bestel Shell een voorstel
doe voor het maken van een presti-
gieuze serie over het ontstaan van
het heelal, weet ik zeker dat ze daar
belangstelling voor hebben."

" U noemde uzelf vroeger een
links-realist.

„Op het ogenblik ben ik een rechtse
realist."

"Dat komt door het ouder worden
en het beter verdienen?

„Dat hangt daarmee samen, ja. Je
krygt een andere kijk op het leven.
Ik heb gezien dat links er niks vanl
terecht brengt en dat rechts, met
alle fouten en nadelen, het toch be-
ter doet." Hij verwijst naar de wijze
waarop de VARA, toen hy er nog
werkte, met zijn medewerkers om-
ging. „Dat is bij de TROS heel an-
ders. In een liberaal klimaat worden
demensen hiermet de grootste zorg
omringd."

Wanneer we de TROS-actualiteiten-
programma's vergelijken met die
van de andere omroepen zegt Bos-
boom: „De TROS buigt het nieuws
niet meer naar zich toe dan de ande-
ren datdoen.Alleen is het wel zo dat
een journalist die rechts in het
krachtenveld staat een andere keu-
ze maakt uit de gebeurtenissen. Als
er een afvaardiging uit Letland
komt zal TROS-Aktua zyn uiterste
best doen om diete interviewen. Als
tegelijk iemand uit Nicaragua komt
mopperen over de Amerikanen, zal
men veel minder snel de neiging
hebben die te interviewen. Die zal
weer eerder door bijvoorbeeld de

IKON in een programma gehaald
worden."
Maar ondanks alleverschillen die er
nog zijn, zo voorspelt Wim Bos-
boom, schuiven alleomroepen lang-
zaam maar zeker op naar 'het mid-
den. Levensbeschouwelijke om-
roepen zijn tot de ondergang ge-
doemd. „Wat is er nog over van de
socialistische VARA? Ze nemen
steeds verder afstand van de rooie
familie." De tegenwerping dat de
KRO en de NCRV hun best doen
om respektievelijk de K en de C
weer wat meer inhoud te geven
schuift hij terzyde. „Als ik naar
Brandpunt kyk zie ik toch geen ka-
tholieke actualiteitenrubriek? Als
de KRO echt een katholieke om-
roep wil zyn moet ze alleen katho-
lieke journalisten aantrekken, maar
dat gebeurt niet. Als je ouders ka-
tholiek waren is dat voor deKRO al
voldoende."

"Kortom: weg met zuilensysteem,
leve de nationale omroep?

„Ideaal is: drie netten. Eén voor de
minderheden die al dan niet terecht
zendtijd hebben gekregen, een com-
mercieel net voor AVRO, TROS en
VERONICA, een daarnaast een
soort algemene, neutrale BBC. In
dat beeld zou ook een ander, onaf-
hankelijk journaal passen."

" WIM BOSBOOM
...,JLevensbeschouwelijke omroepen zijn tot de ondergang gedoemd"...

show

’Karakter
van film

is voor mij
belangrijk’

Oorlogsfilm met Rcnée
Soutendijk in Hongarije
*a_i onze showpagina-redactie

[[PAPEST - „Zuiver toe-
f Jacht Renée Soutendijk
jj juvvoord op de vraag, hoe
üir __h komt dat veel van
ij Mms draaien om fascis-
t a tweede Wereldoor-Lj>.Als ik een rol krijg aange-
k;n. kijk ik echt niet of het
kt j°rtogsfilm is of niet. VoorL ? het karakter belangrijk,
Rho . waarin de film zich
N? K Renée heeft niette"L heel wat 'oorlogsdrama'

_
Ctw Conto staan' Het Meis"
W Rode Haar, om maarwen- de bekendste te noe-
vab°f de IJssalon. Of, als
*i.h aun ' 'Inside the Third
ü^' Of, als de echtgenote
to Jimon Wiesenthal, 'De
ti leenaars zijn onder ons.
I^*l nu weer 'Gedwongen
l^ " een film over de Hon-

oodse dichter Miklós

Ijj, pedwongen Mars' is niet zo-
'te " 00rl0gSIïlm. !egt Renée
*ftiïnr^vyi regisseurRiek King ont-
"i t^ toekijkt hoe zyn figuran-
_s,. l.Jodensterren op de sjofele

(|e^ 4it een Budapester kerk wan-
_r' ls Soutendyk aan de beurt
'CX ■ opname met hoofdrolspe-
l(jn.ris Sarandon: Hongarije, 1943,
'iv}1 en zijn echtgenote Fanni. c Soutendijk) 'bekeren' zich
!* _e katholieke geloof om aan
.t .^e deportatie te ontkomen.«omaar een oorlogsfilm om-
ui Q

Kt Sarandon, „het in feite een
Vl o een urn over een m is-
dij als Soutendijk spe-
(<( bbelrollen, want het oorlogs-
w^e geschiedenis van Radnó-aen verkocht' in een eigen-en SeUing. Sarandon verbeeldt
tv!?^ongen Mars ook de populai-
H a Benjamin Kline, een ty-
Jiitt/^erikaanse golden boy, die
Jh.jjt in de tv-detective serieP&er'.Il «ne wil meer, wil aantonen..fc' ook het serieuze werk aan-

kiest voor dehoofdrol in een
'Sn over dichter Radnóti, een
ty a^ held in Hongarije, wiens
lütj n°g steeds een voorname
'dn 'fleemt op het lesrooster van
\£>are scholen.
'lw.,1 werd met 22 anderen door\' s op 9 november 1944 op een

e
eBgetje even buiten de Hon-

N^, stad Gyor doodgeschoten,
(i^/1. en zijn medegevangen uit
J j âu eerst zijn gedwongen van
_*H kamp terug te

Hongarije.

Talenten strijden voor radiodebuut
Artiesten-

gala
HEERLEN - Bar-dancing La
Diligence in Heerlen staat
woensdag 30 november in het
teken van het Nederlandsta-
lige lied. Een groot aantal ar-
tiesten treedt die avond vanaf
22.00 uur live op tijdens de op-
namen voor het radioprogram-
ma 'Koperen Ko en Nikkelen
Nelis' van de AVRO.
Een vast onderdeel is de talenten-
jacht, die van 20.30-21.30 uur wordt
gehouden. Zes voornamelijk Lim-
burgse kandidaten staan centraal in
de 'jacht' op nieuw muzikaal bloed.
ledere deelnemer brengt twee lied-
jes ten gehore, waarna een vierkop-
pige jurybeslist welk talent nog de-
zelfde avond zyn radiodebuut
maakt in het programma dat don-
derdag 1 december van 14-16 uur op
Radio 1 wordt uitgezonden.
'Koperen Ko en Nikkelen Nelis'
werd de eerste drie jaarin de studio
opgenomen, maar sinds medio ok-
tober strijkt presentator-diskjockey
Krijn Torringa met zijn 'Nederlands
muziekcircus' neer op een lokatie
ergens in Nederland.
Tot de artiesten in 'La Diligence' te
Heerlen behoren Henk Wyngaard,
Mare en Dave, Colinda, Line Up, De
Alpenzusjes, Fietse Freem, Tony
Servi, The Singing Trumpets, Duo

Dubbelglas en Mien Oostvogels. Demini-special wordt verzorgd door
Manke Nelis. De zanger die met de
single 'O, kleine jodeljongen' hele
volksstammen in beweging bracht,
wordt begeleid door Eddie Hooren-
man (accordeon) en Hub Eyckelen-
boom(drum). De entree is 10 gulden
en de kassa's gaan om 20.00 uur
open.
Voor de talentenjacht - er is geen
leeftijdsgrens - kunnen zich nog
deelnemers opgeven. De spelregels
zijn eenvoudig. De kandidaat moet
een cassettebandje met twee zelf ge-
zongen Nederlandstalige liedjes
voor woensdag 23 november opstu-
ren naar: AVRO 'Koperen Ko en
Nikkelen Nelis', Postbus 1965, 1200
BZ Hilversum. Krijn Torringamaakt daarna met zijn team een
keuze uit alle inzendingen.

Elton John
gescheiden

LONDEN - De Britse popzanger-
componist Elton John en zyn
vrouw Renate hebben met weder-
zydse instemming besloten te gaan
scheiden. Dit heeft het paar in een
in Londen uitgegeven verklaring
meegedeeld.
De 41-jarige Elton John en 34-jarige
Renate huwden vier jaar geleden in
Sydney. In de verklaring werd geen
informatie gegeven over de finan-
ciële afwikkeling van de scheiding.
Elton John is al ruim vyftien jaar
een van de best verkopende plate-
nartiesten.

■ _____r^l k^^Bk

(ADVERTENTIE)

emememewew^ emewMW wem —————Bingokaarten zijn nu te koop bij de winkeliers met het Bingovignet
v«rcmnn_ng voor ümburai Dogbtad Bingo tlwflwnd dooren noattwuwafl»van ■!"■_« ond»r nr LO MO/IM/I64dd fr*l»M
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Duitsland 1
10.00 Heute
10.03 Die Sportschau.
10.35 Mantel/Degen. Schone Isabel-

la, Italiaans-Franse speelfilm uit 1966
van Francesco Rosi, met Sophia Lo-
ren, Omar Sharif, Dolores del Rio e.a.
Herh.

12.10 Plusminus.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Programma-weekoverzicht.
13.45 Harte Zetten. Vogel im Winter,

documentaire.
14.30 Flickerl und Fleckerl. Kinder-

programma. Afl.: Die verftixte Schul-
stunde.

15.00 ""Formel Eins. De ARD-hitpa-
rade met Kai Boeking.

15.46 Ssgsln macht frei. Tv-spel met
Gerhart Lippen, Claudia Wedekind,
Stefan Schneider e.a. Afl.: Wie man
ein Boot mietet. Herh.

17.05 Cooktown. Documentaire over
de Australische stad Cooktown, ge-
noemd naar de Britse zeevaarder Ja-
mes Cook.

17.25 Hier und Heute unterwegs.
19.00 Markt.
19.25 Meister Eder und sein Pu-

muckl. Serie. Afl.: Das Gespenst im
Gartenhauschen.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 ""Die Rudi Carrell Show.

Amusementsprogramma met Rudi
Carrell.

21.45 ""Trekking van de lottogetal-
len.

21.50 Tagesschau.
22.00 (TT)Das Wort zum Sonntag.

Overweging van Dr. Hans Peter Rie-
der, directeur van Caritas te Stuttgart.

22.05 Specdiaal verslag van de
CSU-partijdag.

22.20 Inside man "Der Mann aus der
Kaelte. Brits-Zweedse speelfilm uit
1984 van Torn Clegg, met Dennis
Hopper, hardy krüger, Costa Ekman
e.a.

23.50 Der zehnte Tag. Frans-Italiaan-
se speelfilm uit 1971 van Claude
Chabrol, met Orson Welles, Michel
Piccoli, Anthony Perkins e.a.

01.35 Tagesschau.
01.40-01.45 Nachtgedanken be-

schouwingen van Hans Joachim
Kulenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees:voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma
"" = stereo geluidsweergave
eo = tweetalig bij stereo-app.
TT ■ teletekst ondertiteling

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

Nederland 2: 31, 33. 35. 49, 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32, 34. 43, 48, 52 en 59
Duitaland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21.29, 35 en 37
Duitaland 3 WEST: 39. 48. 50, 55 en 58
Duitaland 3 (SWF): 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8
België Tele 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: satellietTV S: satelliet

België/TV 1
09.30 Sprechen Sic Deutach? Afl.:

Auf ein paar Minuten kommt es nicht
an. Presentatie: Jos Wilmots, Ingrid
Scheller-Rabe en Mariene de Wou-
ters. Herh.

10.00-12.05 Schooltelevisie.
14.30 Fllmspot. Achtergrondinforma-

tie bij de filmactualiteit. (herh.).
15.00 Toran de pony. Britse docu-

mentaire van John en Simon King.
16.00 De vluchteling. Amerikaanse

speelfilm uit 1948 van Fred Zinne-
man, met Montgomery Clift, Ivan
Jandle, Aline MacMahon e.a. (Origi-
nele versie met tweetalige ondertite-
ling). Een Amerikaanse soldaat
neemt na WO II een jongetje dat de
concentratiekampen overleefde on-
der zijn hoede.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Af1.203.

(herh.).
18.05 Plons. Afl: Plons en de mier.

(Herh.).
18.10 Bassie en Adriaan. Kinderse-

rie. Afl.ll. (herh.).
18.20 Rondomons. De rode hoed,
over Martin, een 10-jarige jongen, die
leeft in zn fantasiewereld (bijdrage
van de Noorse Televisie).

18.40 Avonturen van een muls. Te-
kenfilm.

18.50 Jukebox.
19.05 Boeketje Vlaanderen. Toeris-

tisch magazine met: Toeristisch por-
tret: regeringsgebouwen in Brussel;
Dit leuke land; Agenda. Presentatie:
Gerty Christoffels vanuit Amsterdam
n.a.v. de Sinterklaasstoet.

19.35 Lottotrekking. Mededelingen
en programma-overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kunst-zaken.
20.15 Buren. Australische serie.

Afl. 12: Shane verneemt dat hij niet
verlamd zal blijven. Anna Rossi daagt
op.

20.40 Weekendfilm. Legergrijs, Ame-
rikaanse tv-film van Glenn Jordan,
met Eddie Albert, Lloyd Bridges, Pa-
trick Cassidy e.a.

22.10 Sport op zaterdag.
22.40 Nieuws.
22.50 Weekendfilm. Legergrijs, ver-

volg.
00.25 Poolshoogte. Veertiendaagse

astronomische rubriek van dr. G. Bo-
difée. Vandaag: Jupiter in oppositie.

00.30-00.35 Coda. What if a day, van
Thomas Campiopn en John Dowland,
uitgevoerd door Paul Rans, luit.

Duitsland 2
09.30 ""Programmaoverzicht
10.00 Zie Duitsland 1.
12.10 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazine. Gast in de studio:
Levent Aktoprak.

13.40 Diese Woche. Journaal met on-
dertiteling voor doven en slechtho-
renden.

14.00 Hollywood, Hollywood. 6-deli-
ge documentaireserie over Holly-
wood. Afl.: Faszinierende Langweile
(1976-1988).

14.30 Bergsteigen abwarts. Docu-
mentaire over een expeditie naar het
binnenste van een berg.

15.10 Kinder-Kino-Festival. Der wil-
deste Westen, Italiaanse tekenfilm uit
1965 van Bruno Bozzetto.

16.35 Die Nordlichter - Von der Wa-
terkant an den Bodensee. Serie.
Afl.: Bauchschmerzen.

17.00 Heute.
17.05 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse serie. Afl.: Schwierige
Zeiten. Met: Ted Shackleford, Joan
van Ark, Michele Lee e.a.

17.35 Unter der Sonne Kaliforniens.
Amerikaanse serie. Afl: Das Liebe-
snest e.a.

18.10 Landerspiegel, nieuwsen opi-
nies uit de Bondsrepubliek.

18.57 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

Serie met Klausjürgen Wussow,

Gaby Dohm, Sascha Hehn e.a. Afl.:
Arzt zum Nulltarif.

20.15 Der Grosse mit seinem ausse-
rirdischen Kleinen. Italiaanse speel-
film uit 1978 van Michele Lupo, met
Bvd Spencer, Cary Guffey, Raimund
Harmstorf.

21.45 Heute.
21 .50 Was nun, ...? Interview met de

nieuwe CSU-voorzitter.
22.10 Das aktuelle Sport-Studio.

Presentatie: Karl Senne. Aansl.: Lot-
totrekking.

23.30 Informatie over de partijdag
van de CSU.

23.45 The best of Peters Popshow.
Muziekprogramma gepresenteerd
door Peter lllmann, met Elton John,
Chris de Burgh, Shakin Stevens
e.v.a.

01.45-01.50 Heute.

" Orson Welles in 'Der zehnte
Tag'. (Duitsland 1 - 23.50
uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz; 747 kHz (402 m) en1251 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 S: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 206 m (1440 kHz van 5 30-19 00) " FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) " KG 49.26 m (6090 kHz)
WOR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
Geen uitzending

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
14.00 Tennis in Valkenswaard. Ver-

slag van de halvefinales. Presentatie
en commentaar: Jackvan der Voorn.

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.: De beproeving.

18.15 »»Top 40. Wekelijks overzicht
van de veertig populairste platen.
Presentatie: Jeroen van Inkel.

18.55 Fabeltjeskrant. Afl.: De laatste
voorbereidingen.

19.00 Club Veronica. Maandelijks
magazine gemaakt door Club Veroni-
ca-leden.

19.25 Veronica sport.
20.00 (TT)Journaal.
20.29 Verona. Satirisch programma

van Harry Vermeegen en Henk
Spaan.

21.00 (TTjKlasgenoten. Koos Poste-
ma ontvangt Rudi Carrell.

21.45 Beauty & The beast. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Achter tralies. Bij
toeval komt de wetenschapper Ed-
ward Hughes achter de indentiteit van

Vincent. Niemand, behalve de jonge
student Jonathan Gould, gelooft hem
en samen zetten zij de jacht in.

22.35 Nieuwslijn Special. Britse do-
cumentaire over het complot dat leid-
de tot de moord op president John F.
Kennedy.

00.10 Journaat.
00.15-02.00 Paradise alley. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1978van Sylves-
ter Stallone, met Sylvester Stallone,
Lee Canalito, Armand Assante e.a.
De drie broers Carboni groeien in een
armoedige buurt op. Victor weet zich
echter op te werken tot een belangrij-
ke armworstelaar. Zijn broers Lenny
en Cosmo besluiten hierop zijn mana-
ger en trainer te worden.

België/RTBF 1
08.15 Nouba nouba, tekenfilms. 09.30Schooltelevisie. 11.40 Interwallonie -Entre dos Cais, programma voor Portu-
gezen. 12.20 interwallonie - HasretNostalgie, programma voor Turken.
13.00 Protestantse kerkdienst. 13.30
La pensee et les hommes, filosofisch
programma. Vandaag: Erasmus. herh.
14.00 Théètre Wallon: Li marli, komi-
sche opera in dialect v an Joseph Duy-
senx. 15.50 The Muppet Show. 16.20
Noubanimé, kinderprogramma met De
Smurfen. 16.45Livres propos, reporta-
ge over het internationale festival van
Franstaligen te Limoges. 17.15Au nom
de la loi, juridisch magazine. 18.15 On-
der voorbehoud: Tekenfilms. 18.25
Gourmandisches, culinaire tips. Pre-
sentatie: Louis Willems en Gabrielle
Davroy. 18.40 Trekking van de joker.
18.45 Télétourisme, toeristisch maga-
zine gepresenteerd door Guy Lemaire.
19.20 Paardekoersen. 19.22 Lotto en
joker. 19.30 Journaal. 20.00 Variétés a
la une. 20.05 Le jardin extraordinaire,
natuurprogramma. Presentatie: Paul
Galand en Arlette Vincent. 20.35 Les
loups de haute mer, Amerikaanse
speelfilm uit 1980 van Andrew V.
McLaglen. Met: Roger Moore, James
Mason, Anthony Perkins, c.a. 22.10
Match 1, sportprogramma. Presentatie:
Gaëtan Vigneron. Aansl.: Loot en joker.
23.05-23.40 Journaal.

TV5
12.00 Thalassa. 13.00 Journal Télévi-
sé. 13.30 Julien Fontanes Magistrat.
15.00 Champs-Élysées. 16.05 Brèves.
16.10 Visa Pour Le Monde. 17.20 Jeu-
nes Solistes. 17.55 Brèves Météo
Européene. 18.00 Pablo est mort.
19.50 Papier Glacé. 20.00 Le club de
l'Europe. 21.00 Arts magazine. 21.30
Cargo de nuit. 22.00 Journal Télévisé.
22.30 Météo Européene. 22.35 Chic
tornade. 23.15 Supersexy. 00.15-00.25
Papier glacé.

programma’s zaterdag televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

NCRV
15.25 (TT)Prettig geregeld. Neder-

landse serie. (hem.).
15.52 De familie Knots. Nederlandse

serie. Afl.: Linke soep. Oma knots
heeft een alternatief soepje gebrou-
wen waar een luchtje aan zit.

16.19 Kissy Fur. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl 7.

16.42 Dit is Disney. Tekenfilmmaga-
zine met Irene Moors.

17.30 Journaal.
17.46 Survival. Serie Britse natuur-

films. Vandaag: Water onder aarde.
18.11 Tegenwoordigheid van geest.

Gevarieerd oecomenisch magazine.
Presentatie: Dodi Apeldoorn.

19.00 Journaal.
19.19 (TT)Prettig geregeld. Neder-

landse serie.
19.55 ""Showmasters. Spelpro-

gramma 0.1.v. Sandra Reemer.
21.25 Different world. Amerikaanse

comedyserie. Het is kerstmis en dat

wordt gevierd. De cadeau s roepen
echter gemengde gevoelens op.

21.49 Lee Towers... Close together.
Muziekspecial.

22.06 Op verhaal komen in de Wes-
ter. Vandaag: Josef in ballingschap.

22.30 Journaal.
22.41 St. Elsewhere. Amerikaanse

ziekenhuisserie. Afl.: Visiting daze.
Dokter Ehrlich wil graag geloven dat
meneer en mevrouw Oseransky zijn
ouders zijn, maar zijn onderzoekin-
gen naar de echtheid van hun bewe-
ring voeren hem terug naar een ge-
beurtenis van lang geleden.

23.28-23.38 Opmaat. Muzikale afslui-
ting van de zaterdagavond.

" Sylvester Stallone(r.) in 'Paradise Alley'. (Nederland 2 -00.15 uur)

Nederland 3

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00-13.10 (TT)lntocht Sint Nico-

laas. Rechtstreeks verslag van de
aankomst van Sinterklaas in Zierik-
zee. Commentaar: Aart Staartjes.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.46 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Magazine in het Ma-

rokkaans-Arabisch en het Neder-
lands.

18.30 (TT)Steden en hun verleden.
Les 10.

19.00 (TT)Jeugdjournaal extra.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.46 Trekking van ds lottogetallen.
20.00 Journaal.
20.29 Tracy Ullman Show.
20.54 Nieuwssplts. Actueel jongeren-

programma gepresenteerd door Frits
Spits.

21.47 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.41-23.46 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Lee Towers en de Jody Pijper Singers in 'Special Lee To-
wers'. (Nederland 1 - 21.49 uur)

Duitsland 3 West
09.50 Tele-Gymnastik. (28).
10.00 News of the week. Engels

weekjournaal.
10.15 Actualltés. Nieuws in het Frans.
10.30 Hablamos espanol. Cursus

Spaans. Les 34. (herh.).
11.00 Umwelt " Handeln im Alltag.

Müll. (herh.).
11.30 Holk Freytag " Theaterinten-

dant in Moers. Film uit de serie Kul-
turarbeiter.

12.15 Femseh-Schatze. Die Kata-
komben von Palermo. (herh.).

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

13.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 22. (herh.).

15.35 Teletekstoverzicht.
16.00 Sport lm Westen extra. Tennis- Mastertoernooi voor dames te New

Vork.
17.00 Die Wissenschaft macht das

Rennen. High-tech beheerst Ameri-
ca's Cup, reportage.

17.30 Das Leben Ist nicht schwarz-
welss. Reportage over de zin van
kleur in natuur en dagelijks leven.
(herh.).

18.00 (TT)Lindenstrasse. Serie met
Dagmar Hessenland, Ludwig Haas,
Georg Uecker e.a. Afl.: Wahre
Freundschaft.

18.30 Schlagzeiten. Tweedelige film-
reportage over Wolfgang Niedecken
en zijn popgroep BAP. Deel 2.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine.

19.35 Sport im Westen.
20.00 Sport im Westen extra. Tennis- Masterstoernooivoor dameste New

Vork, halve finale.
21.10 Die Kreuzzüge. Documentaire

serie over de kruistochten. Afl.7: Sa-
ladin en Barbarossa.

22.10 Musik im Fernsehen. Reise
nach Kythera, ballet van Debussy,
opgevoerd vanuit het Musiktheater im
Revier, Gelsenkirchen.

23.25 Mitternachtsspitzen. Alter
Wartesaal Köln. Richard Rogier met
gasten.

00.25-00.30 Laatste nieuws.

België/Télé 21
17.10 Le Disney Channel, tekenfilms
met Micky Mouse, Zorro, Donald Duck
en Kit Carson. 18.40 Top 21, popmu-
ziek. Presentatie: Maureen Dor. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal. 20.00 Monty Pythons Flying
Circus. 20.30 Amicalement votre, serie
met Tony Curtis en Roger Moore. Afl.:
Une rancune tenace. 21.20 Cultures:
Les tribulations de Saint Antoine, docu-
mentaire over de hedendaagse schil-
derkunst van Max Ernst, Salvator Dali,
Mathhias Grünewald, e.v.a. 22.00
23.00 Jazz: Nationaal jazz Orkest van
Frankrijk.

Radio 1 radiolederKeel uur nieuws. 7.03 Nieuws
show met om 7.06 Natuurrubriek;
7.22 Weerbericht Jan Pelleboer;7.27 Uw eigen nieuws. 7.33 Uit-
gaanstips; 7.50 Dierenmanieren;
8.06TROS aktua; 6.25 Ontbijtgast;
9.03 Introductie Prijzenslag. 9.08
Doe 't zelf rubriek; 9 20 Kieskeurig;
9.35 Plantenrubriek; 950 Auto-nieuws; 10.06 Van boaken beze-
ten; 10.20 Prijzenslag. 10.30 Opuw gezondheid; 10.50Finale spel-
letje. 11.03 TROS kamerbreed.
12.03 Oud plaatwerk met HermanEmmink. 13.06TROS Aktua. 13.30TROS Country. 14.30 TROS aktua
sport. 16.06Coulissen. 19.02Jazz
Platform. 20.02Langs de lijn. 22.02
Metro's music. 23.05 Met het oogop morgen. 0.02 Damoklea. 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. 1900-7 00 Zie 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.

Duitsland 3 SWF
14.30 Avec plaisir. cursus Frans. Les

9. (herh.).
15.00 News of the week. Engelstalig

nieuwsmagazine.
15.15 Actualltés. Franstalig nieuws-

magazine.
15.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

9. (herh.).
16.00 Tennis Masters toernooi voordames.
17.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde,

les 22. (herh.).
17.30 Auf Stlppvisite bei Mitmen-

schen. 6-dejige serie. Afl.: DeutscheSoldaten in Übersee.
18.00 Das Jahr in Wald und Flur.
18.30 Christliche Frauengestalten.

Monika - Eine Mutter, documentaire.
19.00 Glaskasten.
19.26 Zandmannetje.
19.30 BZeichen der Zeit. Retrospek-

tive, serie documentairefilms. Afl.2:
Schützenfest in Bahnhofsnahe.

20.15 Notenschlüssel. Peter Wap-
newski in gesprek met de regisseur
JohnDew en de componist Mare Nei-
krug over diens opera Los Alamos.

20.55 Brlefe de coeur. Kata Labeque,
piano en John McLaughlin, gitaar.

21.00 Südwest aktuell " neues.
21.05 Vorhang auf. Hokuspokus t.g.v.

de 100-ste geboortedag van CurtGötz.
23.05 Café Grössenwahn. Thema:

Ende des Grössenwahns? Presenta-
tie: Jurgen Lodemann.

23.30 Halve finale Masters dames-
tennistoernooi. Aansl.: Laatstenieuws.

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.: Millionenerbe ge-
sucht. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05. Die
Kinderhitparade. 11.00 SAT 1 Bliek.
11.05 Heisse Ware - Kalte Füsse. En-
gelse filmkomedie uit 1966 van Robert
Asher, met Eric Morecambe, Ernie
Wise, William Frnaklyn e.a. 12.45 Mon-
tana, Amerikaanse western uit 1950,
van Ray Enright, met Errol Flynn, Ale-
xis Smith, Szoeke Sakall, Douglas Ken-
nedy, Jmes Brown en lan MacDonald.
14.00 Programma-overzicht. 14.05 Fa-
milie Feuerstein. Serie. Afl.: Der Ne-
benbuhler. 14.30 Flipper. Serie. Afl.:
Entscheidungen. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 Unser Haus. Serie. Afl.:

Das bleibt unter uns. 16.00SAT 1'
leshop. 16.25 Der Goldene Sed
16.35 Die Leute von der Shiloh FW
Afl.: Sturz ms Dunkelsee. 17.35 &
Bliek. 17.45 Programma-overf
17.50 Justitias kleine Fische. &■
TV-serie van Heinz Schirk, met Ej
HauUmann. Peter Matic, Bao
Schone, Gisela Drowe, Friedrich
Bauschutte, Friedrich Karl PreW
Martha Kleuze e.a. Afl.: Heisse N*>
18.15 Mini Max oder die unglaubl»
Abenteur des Maxwell Smart. A"]
kaanse komedie van Gary Nelson'
Die Schall-Knall-Bum-Maschine. 1'
SAT 1 Bliek. 19.00 Weerbericht enP
gramma-overzicht. 19.10 Hardcas*
McCormick. Afl.: Kleiner Irrtum, gj
Wirkung. 20.00 SAT 1 Sportblick.*
Hunter. Serie. Afl.: Ein blutiger Vetf
21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 Wolken*
mer. Amerikaanse oorlogsfilm uit'"
van Gordon Douglas, metAlan LJJune Allyson, James Whitmore, PJFaylen, Robert Ellis, Willis Bou»
e.a. 23.15 SAT 1 Bliek. 23.25 Die'
geflippten. Afl.: Bittere Gefühle. W
kaanse komedie van JaySandricrv
Jimmy Baio, Diana Canova, C&
Damon, Robert Guillaume, Kath»
Helmond e.a. 23.50 Crescendo'
Handschrift des Satans. E's
speelfilm uit 1969, van Alan G*Jmet Stefanie Powers, James 0*
Margaretta Scott, Lane Lapotaire. *
Ackland, Kirsten Betts e.a. 01.15^';
Programmaoverzicht.

SSVC
10.00 Children's SSVC. Kinderpro-

gramma. Vandaag: Cartoon Alpha-
bet.

10.30 Jimbo and the jet set. April
Fools day.

10.35 Crush a grape. Gepresenteerd
door Stu Francis.

11.05 Defenders of the Earth. Teken-
filmserie.

11.30 The satellite show.
11.55 Knight Rider. Afl.: Custom
KITT.

12.45 Pop Spot. Gepresenteerd door
Mark Page.

13.15 Grandstand. Verslag van rug-
bywedstrijden, zwemwedstrijden,
snookerspel en draver ijen.

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
exclusieve prijzen gepresenteerd
door Bob Monkhouse.

20.105 Aio Aio!! Serie.
20.35 All creatures great and small.
21.25 Miaml Vice. Amerikaanse poli-

tieserie. Crockett en Tubbs gaan op
zoek naar een prostituee als getuige
voor een moord.

22.15 Nieuws en weerbericht.
22.30 Entertainment USA. Serie. Jo-

nathanKing is deze week te vinden in
Milwaukee.

23.00 The last resort. Nieuwe serie
gepresenteerd door Jonathan Ross.

23.35 Tales of the unexpected. Van-
daag: The skeleton key, met John
Duttine, Peter Machin en Peter Jef-
frey.

00.05-00.55 Match of the day. Hoog-
tepunten van de vandaag gespeelde
wedstrijden.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden
nrmt .... (8.00 Nws.) 9.00 Toppersvan toen klassiek. 10.00 Caroline.11.00Kurhausconcert. NederlandsMozan: Trio. 12.02 Strauss & Co.13.00 Nws. 13.02 Veronica Klas-siek. The Parley of Instrumentsm.m.v. sol. 14.00Veronica Kamer-
muziekserie 88/89: Raphael Kwar-
tet. 14.35 Nieuwe grammofoon- en
compactplaten. 16.00 lang leve deoperal 18.00 Nws. 18.02 Avond-
stemming. Componist van de
maand: Sibelius. 20.00 Nws. 20.02
KRO-klassiek op zaterdagavond
met om 20.02 Principia Musica;
20.35 Werkenvan Birtwlstle; 21.40
Orgelrubriek. 22.20 Laudate23.00-24.00 KRO-Literair.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktber.en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.9 02 Sportief. 9.25 Waterstanden.
9.30 Taal van alledag. 10.00 Hol-landse nieuwe. 10.15 De muzikalefruitmand. 11.15 Tijdsein thema.
11.45 De beste van orkesten.12.00 Nws. 12.05 Meer dan en liedalleen...! 12.45 Vragen naar deweg. 13.10 Hallo nederland. 14.00Jazzspectrum. 15.30 Minjon. 16.30
Homonos. 17.00 Licht en uitzicht
INFORMATIE VAN DE RIJKS-

OVERHEID: 17.45 De Nederland-se Antillen. 17.55 Mededelingen en
Schippersberichtan. 18.00 Nws.
16.10 lyi Haberier (Goed nieuws).
18.25 Kayen Rasja (Er is hoop).
18.40Arabisch progr. 19.00 Progr.

voor buitenl. werknemers. 20.30
Laat ons de rustdag wijden. 21.14
EO-Metterdaad hulpverlening.
21.15 Reflector. 21.35 Deze week
22.00-23.00 EO Zaterdagavon-
duur.

satelliet

RTL Plus
15.55 Heute bei uns mit Nlcole Bier-

hoff.
16.00 Die Welt der Schnorchel.

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.:
Kraki wander. aus / Freunde neue gut
sein immer.

16.30 Mega. Jeugdmagazine.
17.05 Kleine Alltagsgeschichten.

Herh. Afl.: Wochenende auf dem
Land. herh.

17.20 Unglaubllche Geschlchten-
.Seriefantastiche verhalen. Vandaag:
Göttlichter Zeitvertreib.

17.55 Street hawk. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Alte Zeiten werden waer..
Herh.

18.35 RTL-Splel.
18.45 RTL aktuell.
19.00 Anpfiff. Sportprogramma.
21.15 Weerbericht.
21.25 Alfred Hitchcock zeigt. Ameri-

kaanse misdaadserie met Brad Den-
nis, Sandy Dennis, Virginia Capers
e.a. Afl.3: Eine mörderische Rolle.

21.50 Alles nlchts oderl. Talkshow.
Gast: Hape Kerkeling.

22.40 Flotte Teens. Runter mit den
Jeans, Italiaanse speelfilm uit 1980
van Marino Girolam, met Sabrina Sia-
ni, Marisa Mcli, Alvaro Vitali, e.a.

00.10 Weerbericht.
00.15-00.20 Betthupferl.

3 SAT
16.50 Am Dam Des, kinderprogra"
17.15 Kinder, Mütter und ein Ge"
Duitse speelfilm uit 1954 van W
Benedek, met Hilde Krahl, Ewa»
ser, Therese Giehse, Ursula rW
Alice Treff, Bernhard Wicki, Clarf!
derstadt,Klaus Kinski e.a. 19.00 H*,
19.22 3sat-Studio. 19.30 Andom\
neelspel van Peter Heusch, me'!
Knoll, Marita Marschall, Michael!
nig, Hildburg Schmidt, DietlindeJJbrecher, Heinrich Otmayr, MJ2Mendl e.a. 21.05 Dimitri SchoS»,
wisch: Sinfonie nr.s. 21.45 AspeKl!.
tra. 22.45 Bobuslav Martinu: DieJJmesse. 23.15 Menschen am l_Elegie van André Heller. 00.0fr°l
Sport-zeit. MitternachtsfuGball.

Sky Channel
08.00 Fun Factory.
12.00 ""Countdown.
13.00 ««Pop Formule.
14.00 ""Canada Calling.
14.30 New Music. t15.30 The Bi-Centennial Gold <_*i16.30 Shell International r'Sports 1988.
17.30 "«The Nescafé UK Top 4"!
18.28 The Times Headline Ne** i
18.30 Swiss Family Robinson 3
19.28 The Times Headline Ne*" i
19.30 Big Valley. I
20.30 WWF Superstars of Wres<" <21.28 The Times Headline NeWi
21.30 Police Story. <22.33 The Times Headline Ne** I
22.35 Mazda's Eye on Sport. 523.35 Ghost Story.
00.35 "«Canada Calling.
01.00 The Scarlet Letter.
02.00 Man at Play. '03.00 Trio. , l
03.30-06.30 Landscape Ch»" >Programmes from SKy.

Super Channel
07.00 Supertime Club.
10.00 Off the Wall.
11.00 Tube Compilations.
12.00 The Film Show.
12.30 Wanted Dead or Alive.
13.00 Dundee and the Culhafl*
13.55 Sports World.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Truck and Tractor PulH"'
15.30 Pro Celebrity Golf. ,
16.30 Gillette World Sport Sp*"
17.30 The European Top 40.
18.30 Classic Concentratlon.
18.55 Carry on Laughing.
19.25 Hollywood.
20.25 Goodyear Weather.
20.30 Feature Film: Doll Face.
22.00 Goodyear Weather.
22.05 Twilight Zone.
23.00 Late Night Movie: in

Blood.
01.30-02.30 Tracking.

Omroap Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal. 10.03 Limburg
boven. 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur. 12 03-12.59 het evene-
ment; het muziekleven In Limburg.
17.03 Limburg aktueel: nieuws en
aktualiteiten. 17.15-17.59 Vrij spel:
pop in Limburg.

BRT 2
5.30 Welkom Weekend. 6.00, 7.00,
8.00 Nieuws. 7.30 RVA-berichten.
7.45 In het spionnetje. 8.12 Te bed
of niet te bed. programma voor ho-
rizontale en vertikale luisteraars.
10.00 Nieuws. 10.03 Buitenspel.
11.30 De Vlaamse top tien. 12.00
Top 30. 14.00 Radio Rijswijck.
17.00 Nieuws. 17.05 Fris van de le-
ver. 19.00Nieuws. 19.10Dans Bar.
20.00 Domino. 22.00 Nieuws en
Lottouitslagen. 23.30-02.00 Twee

tot twee

Balg. Rundfunk
6.30 Radiofriihstück. 7.4*Jstaltungskalender. 8.00 H*.
stück. 9.05 Musikexpretfvj
Gutaufgelegt. 11.05 Gut »fk12.00 Musik bel Tlsch. "Vschauf. 14.05 Musikzeii ~Klassiek leicht serviert j
Nachmittagsstudio. 16.0A.4
light. 17.05 Liedernacht 5

,d«el. 18.40-20.00 Liedern»"
2e dccl.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen. 9 00 Jiwie kein anderer. 11.00 **j|
scher Aperitif. 12.00 Is jaj,
14.00 Viva - Was kostet <^i15.00 Sportshop. 18.00 U"Jche Geschichten. 19.00 j
20.00-01.00 Ein junges W*
gramm.

WDR 4
6.00 Nachrichten und Wejj
Morgenmelodie. 7.55 Morfl*,
richten. 8.07 In unserem AJJJMusikpaviljon. 12.05 POf 114.05 Orchester der -WL
Café Carlton. 17.00 FünW
19.05 The Jazz-hits of &H
21.00 Musik zum Trauma"1
Nachtexpress.
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Duitsland 1
Sjq j|rogramma-overzicht..rr

_
ro9ranfima met de muis. Kin-

°oo nirammaV r Gelbe Fluss. Documentai-
Hij,*- Afl. 5: Bei den Nomaden.

i%a ol,9ang Amadeus Mozart.jd ü̂'ern in d, KV 626 uitgevoerd
l\q -J>et Beiers Radiosymf. Orkest en
BL^'ers Radiokoor 0.1.v. LeonardTo|,nstein-
'4s ~* Presseclub
J.lq tagesschau Wochenspiegel.
r^. Wagazin der Woche. Regio-

-1i_S Programma.
Vo» programma-overzicht.
Ta darf nicht unterge-

' .5' c-er'e' Afl' Selbst ist der Mann.
I«jn tin Schwein kommt selten al-
W kinderprogramma.
C (TT) Wenn die Wölfe heulen.
Ca, ,IKaanse speelfilm uit 1983 van>f Ballard.
\fy (TT) ARD-Ratgeber: Gesund-

jLèk" vandaag: Schizophrenie - Das> _0 ? nach der Kn'se.
ïn (TT) Glanz der Herrlichkeit.

' Wn,''ns"Russ'scne avonddienst
i 'do 100l00 Münöter in Essen.
''"5 la9esscnau.OIa9esscnau-

.O r über uns.
I.^ pPortschau.
ijj, (TT) Lindenstrasse. Serie met
C"9 Haas, Georg Ücke, Fritz
.1q Schmidt e.a. Afl.: Umarmungen.

Bijlt Weltspiegel. Reportages van
J,sq
W Sportschau-Telegramm.
k"0 !jl°9ramma-overzicht.

.15 {TT) Tagesschau.
lik "md und Sterne. Vierdelige tv-
\h n Pe,er Veldman met Keith Mit-
-6.a.a ; John Gregg, Erich Hallhuber
J.ss*fl- 1. Londen, 1768.
<. la9esschau.Ia9esschau.

'i|^ Opfer. Zweeds-Franse speel-
\^ 1986 van Andrej Tarkowsky
Nw and J°sephson, Susan Fleet-j^'Valerie Mairesse e.a.
v,v_vagesschau.

Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Kv
lenkampff.

België/TV 1
'1^ Bollie en Billie. Tekenfilmserie■ ttrkinderen. Afl. 11: Gejaagd door"»>nd.Herh.

Af, Beertje Colargol. kinderserie.

Sgr. *rouwtje Teelepel. Tekenfilm-
I.rj. Voor kinderen. Afl.: De wolven-
fa Verpester/Bazel kan wel op Wor-

t «.^nieten. Herh.

' Wi**y litt,e Pony- Amerikaanse te-i fe '"mserie. Afl. 6: Magische muntenIR» Kj W eucharistieviering vanuit de
S,V °-L.V. -Hemelvaart te Ruisele-

' \t. °e zevende dag. Praatcafé
~. -Blikvanger, nieuwsbeelden;
'4v on,atie, politieke discussie;
V&n op zeven, weekoverzicht. Met11 .if.^Ser|tatieve studiogasten en

('l^e van den Bergh.
I 'iria| 13.30 Sunday Proms. Tweede
twe_avond van de Koningin Eliza-tVv_felstriid 1988 voor zan9- Met:

ji Aga .^ang, Werner van Mechelen,
Winska en Jacob Will en het Or-

,U van de Nationale Opera 0.1.v.
"1$ u Cambreling.
V buizen kijken. Serie over bou-

i |V' herbouwen en wonen. Afl. 8.

'VBrl*: Paul de Bolle- Herh-
t \ RRose. Britse jeugdfilm van De-nnam- Met Jennie Barrand en
iSm Cann' De 1Harige R°se heeft
j r met haar nieuwe stiefva-

.(,."'chard, een vrachtwagenchauf-_

15.55 Kattenkwartet. Canadese te-
kenfilm.

16.00 Eiland. Herh.
17.00 ■ De jarenzestig: De man van

U.N.C.L.E. Amerikaanse serie met
Robert Vaughn en David McCallum.
Afl. 1: Het lokaas. Herh. Een achter-
volging op leven en dood voert Solo,
lllya en de mooie maar duivelse Ger-
vaise Ravan naar het Andes-Geberg-
te, waar de mannen van U.N.C.L.E.
op hun beurt achternagezeten wor-
den door een bende wilden die het op
hun scalp gemunt hebben...

17.55 Nieuws via teletekst.
18.00 Tik tak. Animatieserie.
18.05 Plons. Afl.: Plons en de otter.

Herh.
18.10 Er was een keer. Korte ver-

haaltjes verteld door Jef Burm. Van-
daag: De postbediende. Herh.

18.20 Leven... en laten leven. Twee-
wekelijks milieuprogramma met o.a.
Vragenspel over plant, dieren leefmi-
lieu; Actualiteitenrubriek; Film - Bour-
goyen, Ossemeersen, een natuurre-
servaat vlakbij de stad; Tuin met vas-
te planten; De steenbok; Studio-on-
derwerp - onverwachte aanpassin-
gen. Presentatie: Gil Claes.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.00 Kijk uit. Verkeerstips. Vandaag:

Wederzijds begrip tussen vrachtauto-
chauffeur en automobilist.

20.05 Sportweekend.
20.50 Klein Londen, >Klein Berlijn.

Zevendelige reeks over een klein
Vlaams dorp tijdens de oorlogsjaren.

Deel 6. Met: Paul Cammermans, Ilse
Uitterlinden, Wim Danckaert e.a.

21.50 Stijl. Programma waarin het pu-
bliek de kans heeft antieke objecten
aan te bieden aan een kern van ex-
perts. Afl. 4. Presentatie: Christiane
Struyven en Jean-Pierre de Bruyn.

22.45 Nieuws.
22.55 Julio Iglesias Special. Ameri-

kaanse show met Julio Iglesias. Hij
zingt o.m. My love, Too many women,
Love is on our side again, Jurame.

23.25-23.35 Coda - Plastische kun-
sten. De dood en de maagd (1517),
van Hans Baldung Grien (Kunstmu-
seum Basel) uit de serie 100 Mees-
terwerken.

Duitsland 2
08.45 "" Programma-weekover-

zicht.
09.15 Eucharistieviering vanuit de

Auferstehungskirche in Innsbruck-
Neu Rum Celebrant: pastoor Albert
Markt.

10.00 Mosaik. Vandaag: Das Tessin
der Tessiner. Reportage over het
Zwitserse kanton Tessin.

11.15 Praxis extra. Medica '88. Re-
portage uit Düsseldorf over de groot-
ste medische vakbeurs ter wereld.

12.00 "" Das Sonntagskonzert: Het
Ensemble Sequentia met Middel-
eeuwse muziek.

12.45-Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals.VorvierzigJahren.Se-

rie oude weekjournaals. Presentatie:
Guido Knopp.

13.30 1 - 2 oder 3. Kinderraadspel.
Presentatie: Biggi Lechtermann.

14.15 Bettkanten-Geschichten:
Monster-Baby. Met: Dirk Störk, Katja
Strohberger, Johannes Nöldeke e.a.

14.45 Umwelt.
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, bekendmaking van de prijswin-
naars (VPS 17.04).

17.05 Heute.
17.10 Die Sport-Reportage. Met

Magdalena Muller. Vandaag 0.a.: In-
ternationaal ruitertoernooi in Berlijn.

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 Abenteuer und Legenden. Der

Tag des Condor. Documentaire over

een Indiaans dorp in het Andesge-
bergte in Peru.

20.15 (TT) Eurocops. Europese mis-
daadserie met Heiner Lauterbach,
Eva Kryll, Rolf Becker e.a. Afl.: Zorro.

21.10 Heute/Sport am Sonntag.
21.25 Der Zauberberg. Duitse speel-

film uit 1982 van Hans W. Geissen-
dörfer naar de roman van Thomas
Mann met Rod Steiger, Marie-France
Pisfer, Flavio Bucci e.a.

23.50 Brief aus der Provinz. Kunst en
natuur aan de Donau - Slot Mochen-
tal.

23.55-00.00 Heute.

" Christian Kahrmann in
'Umarmungen'.

(Duitsland 1 - 18.40 uur)

Nederland 2
VPRO
09.00 Inke Pinke. Kinderserie. Afl. 8:

De wauwelwolk.
09.15 Dribbel, animatieserie. Afl. 1:

Dribbels verrassingspakket.
09.20 Broertjes. Serie. Afl. 8: De heks

Citronella.
09.35 Codenaam koken. Culinaire ru-

briek met kok Ftueben.
09.45 Achterwerk uit de kast. Kin-

derprogramma. Afl. 2: Mischa.
10.05 Hals over kop. Duitse kinderse-

rie. Afl. 8: De betoverde kinderen.
10.35-11.00 Brillekoker. Kinderma

gazine.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.00-17.00 Tennis in Valkens-

waard. Verslag van de finale. Pre-
sentatie en commentaar: Jack van
der Voorn.

VPRO
19.00 Bij Lobith. Talkshow gepresen-

teerd door Ivette Forster en Guilly
Koster.

20.00 (TT) Journaal.
20.10 Van Kooten & De Bies Keek

op de week. In vijftien minuten leert u
blazen en tuten.

20.26 Belevenissen. Tweewekelijks
programma met een portret van een
bekende Nederlander.

20.52 Spitting Image. Satirisch pro-
gramma.

21.18 Diogenes. Serie reportages.
22.19 Radio Daniëlle. Documentaire

over een Nederlandstalige radiopiraat
in Amsterdam-Oost.

22.48 Fatzy & Co. Tweewekelijkse
Late-Night-Show. Vanavond met o.a.
de Franse zangeres Isabella Antena
en de Nederlandse zanger Kaz Lux,

voormalig zanger van Brambox. Pre
sentatie: Fatzy Smith.

23.23-23.28 Journaal.

Duitsland 3 West
09.00 Telekolleg aktuell.
09.30 Telekolleg 11. Cursus Engels

les 9. Herh.
11.00 Sehen statt Horen. Weekjour

naai voor doven en slechthorenden.
11.30 Ihre Heimat - Unsere Heimatprogramma voor werknemers uit Por-
tugal, Italië en Turkije.

12.30 Tele-Akademie. Dr. Fernand
Hoffmann: Schuld, Sühne, Verge-
bung, grosse Dichter deuten ihre
Welt. Culturele serie. Afl. 2: Van Dos-
tojevsky tot Dürrenmatt.

13.15-14.15 ■ Frauennot
Frauenglück. Zwitserse speelfilm uit
1929.

16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Ich trage einen grossen Na-

men. Spelprogramma met Hans
Gmür.

17.45 Kaufen, koehen, essen, a la
saison. Culinair magazine.

18.00 Das Geheimnis des siebten
Weges. Jeugdserievan Karsl van der
Meulen naar het boek van Tonke
Dragt. Afl. 3: Schein und Wirklichkeit.

18.30 Gott und die Welt. Theologisch
magazine. Vanavond: Leben durfen
bis zum Tod. Hospiz. Een nieuwe
weg voor stervensbegeleiding.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine. Aansl. Sport im Westen.

20.00 Abschied in der Dammerung.
Japanse speelfilm uit 1959 van Ozu
Yasujiro met Kyo Machiko, Nakamura
Ganjiro, Sugimura Haruko e.a.

21.49 West 3 aktuell.
21.55 Ich stelle mich: Sr. M. Alberta

Oeking in gesprek met P. Provinzial
Dr. Herbert Schneider.

23.25 Experimente: Hohenzollern-
Nacht. Experimentele film van Gerd
Haag.

23.45 Jazz vor Mitternacht: Subway-
Gary Bartz Kwintet.

01.00-01.15 Laatste nieuws.

België/TV 2
14.55-1600 Veldlopen Sinaai

Waas. Rechtstreekse reportage (tij
den onder voorbehoud).

België/RTBF 1
10.00 Le crédit a court terme. Zevende-
lige informatieve serie over leningen.
Afl. 3: Le warrantage. 10.30-11.00 Shé-
ma Israël. Herh. 12.00 Faire le point.
13.00 Actualités a la une. 13.05 Jour-
naal. 13.25 Jeunes solistes. Kamermu-
ziek met jonge amateursolisten. 14.20
Variétés a la une. Herh. 14.25 L'adieu
aux as. Serie met Bruno Pradal, Daniel
Rivière, Gemot Endemann e.a. Afl. 6.
15.20 Visa pour le monde. Documen-
taireserie. 16.40 Cinéma a la une.

16.45 Agence tous risques. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Les chevaliers de la
route. 17.35 Noubanimé. Gevarieerd
kinderprogramma met Malvira. 18.00
Poivre et sei. Serie. Afl.6: La mam ver-
te. 18.30 Le week-end sportif. 19.30
Journaal. 20.00 Cinéma a la Une.
20.05 Billets doux. Spelprogramma
rond de nationale loterij. 21.25 Inspec-
teur Morse. Driedelige thrillerserie met
John Thaw, Kevin Whately, Phil Nice
e.a. Afl .2: Le monde silencieux de Ni-
cholas Quinn. 22.55 Livres propos. Li-
terair magazine. Herh. 23.25-23.55
Laatste nieuws.

TV5
12.00 L'Assiette Anglaise. 13.00 Jour-
nal télévisé. 13.30 Les Cinq Dernières
Minutes. 15.00 Sacrée soiree. 16.10
Les carnets de l'aventure. 16.30 Histoi-
res naturelles. 17.00 Sports magazine.
18.00 Histoires extraordinaires d'Edgar
Poe. Tv-film. 19.00 La chance aux
chansons. 19.30 Papier Glacé. 20.00
Avis de Recherche. 22.00 Journal télé-
visé. 22.30 Meteo Européenne. 22.35 7
sur 7. 23.30 Ex libris. 00.30-01.00 Pa-
pier Glacé.

programma’s zondag televisie en radio

Nederland 1
fW l O Eucharistieviering, in de
i_h„Van St. Franciscus Xaverius tefe00*'
ft6r,'<-50 5 voor 12. Informatie uit
fol en wereld. Presentatie: Ad Lan-

l'leJ305 Nieuws voor doven en

I^ Werijntje Gijzens jeugd. Elfde-
Hii Serie naar de roman-cyclus van
C de Jong. Afl. 7. Herh. De begra-
Hjj van boer Swagemakers werd
ijd *° Plechtig als bedoeld was. Flie-lijjij er is bezorgd over de gezond-
en Van de Pastoor en maant de mis-
Im ,aars op het regenachtige kerkhof5.T.d'\\ Werkjournaal. Presentatie:
I^q a Patricio en Pieter Jan Hagens.
_ei v Magazine. Gevarieerd actu-

Pre-
ik, ,a, 'e: Annette van Trigt en Felix5.ers'journaal.
I,0 1 jyMagazine. Vervolg.

°vide en zijn vriendjes. Bel-

gisch/Canadese tekenfilmserie. Afl.:
Oorlog op het eiland.

18.14 De Smurfen. Tekenfilmserie.
Afl.: De spokensmurfers.

18.27 Meneer Kaktus. Kinderpro-
gramma met Peter Jan Rens.

18.54 Kwik en Flupke. Vlaamse te-
kenfilmserie.

19.00 Journaal
19.07 "" Flying Doctors. Australi-

sche serie. Afl.: Silhouetten in het
landschap. Een kunstenaar komt
naar Cooper's Crossing. Hij zoekt de
inspiratie van de eenzaamheid, maar
er zijn mensen die zich niet de kans
laten ontnemen een echte kunste-
naar te leren kennen.

19.53 Laat maar zitten. Nederlandse
serie. Deel 7: Mannen zonder vrou-
wen. Faber weet de echtgenotes op
een slimme manier naar het verre
eiland te lokken. De enige die niet
komt is zijn eigen vrouw.

20.28 Wereldwijs. Informatief spel-
programma. Presentatie: Robert ten
Brink en Hanneke Kappen.

21.48 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.18 De Octopus. Zevendelige Ita-
liaanse serie. Afl.7 (slot). Giulia weet
nu dat haar familie zich met huid en
haar aan de mafia heeft verkocht. Ze

probeert Corrado over te halen de
zaak in de steek te laten en er methaar vandoor te gaan. Ze brengt hem
in een ernstig gewetensconflict.

23.13 Welbeschouwd. Forum over
actuele zaken onder voorzitterschap
van Marjolein Uitzingen Forumleden:
Hans Gruijters, Hannie van Leeuwen,
André van derLouw en Arme Lize van
der Stoel.

23.53 Natuurmoment. Presentatie:
Hanneke Kappen.

23.58-00.03 Journaal.

" Maurie Fields en Val Jellay in 'Flying Doctors.
(Nederland 1 - 19.07uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.35 Monumintesoarch yn Fryslan.

Driedelige serie over de monumen-
tenzorg in Friesland. Deel 1: Monu-
menten aan het werk.

11.00 Open Universiteit. 'Als derente
daalt...'

11.30 Weekjournaal.
12.00 Het Capitool. Wekelijks discus-

sieprogramma rond de achtergron-
den van de politiek.

12.45 Cities Fit To Live In. Leefbare
steden. Documentaire serie over de
manier van leven in Europese steden.
Deel 4: Pesc, in Hongarije.

13.35-14.55 Het World Phil harmonie
Orchestra in Tokio. Het World Phil-
harmonic Orchestra 0.1.v. Guiseppe
Sinopoli voert de volgende werken
uit: 1. Ouverture I Vesperi Sicialiani,

van Verdi. 2. 2e Suite Daphnis et
Chloë, van Ravel. 3. 1e Symfonie in
D, van Mahler. (Concert ten bate van
UNICEF).

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.35 Sportuitslagen.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Grafische technieken. Les 1.
18.30 De Geld- en Effectenhandel.

Een cursus over sparen en beleggen.
Les 6.

19.00 Studio Sport I.
20.00 Journaal.
20.10 Studio Sport 11.
20.25 Verdacht. Vierdelige serie over

jeugden strafrecht. Deel 1: Jattenom
te blijven.

20.55 Panoramiek. Achtergronden
van de buitenlandse politiek.

21.25 De rivier waarin ik zwom. Drie-
delige serie. Deel 2.

22.12 Werken aan Werk: Transport.
Deel 1: De haven.

22.42 De Filosofen. Meesters van de
Westerse filosofie. Les 3.

23.32 Journaal.
23.37-23.42 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Stephan Sanders in 'Verdacht: (Nederland 3 - 20.25 uur*

Duitsland 3 SWF
09.00 Telekolleg aktuell.
09.30 Telekolleg 11. Herh.
11.00 Sehen statt Horen. Weekma-

gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - undere Heimat.
Magazine voor gastarbeiders uit Grie-
kenland, Spanje en Joegoslavië.

12.30 Tele-Akademie: Dr. Fernand
Hoffmann.

13.15 ■ Bilder der Jahrhundertwen-
de. Documentaire bij de radiocursus
Jahrhundertwende 1880-1930. Van-
daag: Frauennot - Frauenglück, Zwit-
serse speelfilm uit 1929 van Sergej
M. Eisenstein, Grigori Alexandrov en
Lazar Wechsler. Herh.

14.10 Ein müdes Lacheln. Erfahrun-
gen einer Seniorenparty. Documen-
taire over de eenzaamheid van oude-
ren. Herh.

15.00 Programm nach Ansage.
17.15 Man benimmt sich wieder.

Afl.2: Benehmen bei Tisch.
17.30 Programma-overzicht.
18.00 Touristik-Tip. Informatie voor

vakantiegangers.
18.15 Reden ist Gold. Talkshow.
19.00 Treffpunkt.
19.30 Ich trage einen grossen Na-

men. Raadspel met Hans Gmür.
Herh. Aansl.: Europabrücke.

Als Duitsland aan de tennisfinale
deelneemt, ziet het programma er
als volgt uit:

20.00 Tennis Masters toernooi der
Damen. Finale.

21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.45 Flutlicht. Actuele reportages,

nieuws, sport en studiogasten.
22.35 Prominenz im Renitenz. Gast-

heer: Achim Krauz.
23.50 Denkanstösse: Das einsame

Grab.
23.55-00.00 Laatste nieuws.
Neemt Duitsland niet aan de tennisfi-

nale deel, dat ziet het programma
er als volgt uit:

20.00 Das Beste aus 'Gute Laune
mit Musik'. Die Beatles. Herh.

20.15 Die schwarzen Bergen Kre-
tas. Documentaire over de Duitse in-
vasie op Kreta tijdens de tweede we-
reldoorlog.

21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Actuele reportages,

nieuws, sport en studiogasten.
22.35 Prominenz im Renitenz. Gast-

heer: Achim Krauz.
23.50 Tennis-Masters-Turnier. Fina-

levoor dames. Samenvatting. Aansl.:
Laatste nieuws. Eindtijd nog niet be-
kend.

België/Télé 21
19.30 Journaal. 20.00 La bataille du
Rio de la Plata. Engelse oorlogsfilm uit
1956 van Michael Powel en Emeric
Pressburger. 21.55-22.50 Le week-end
sportif. Sportuitslagen.

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.02 KRO's
ontbijtshow. 7.53 Ter overweging.
8.05 Groot nieuws. 9.02 Veronica
sport. 10.02 Wegwezen. 11.02
VARA radio 1 zondageditie 12.02
Ophef en 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, hoorspel. 23.05 Met hel
oog op morgen. 0.02 TROS Nacht-
wacht. 6.02-7.00 Een goede mor-gen met Ron Brandsteder.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 8.02 Vroege
Vogels 10.02 Tony van Verre ont-
moet Fons Jansen (5). 10.30 Mu-
ziekmozaiek. 12.02 De AVRO op
tournee. 13.02 AVRO Radiojour-
naal 14.02 Muziek met Meta.
16.02 Gitaar special. 16.30 Kom
'ns langs in Des Indes. 18.02 De
AVRO op tournee. 1900-7.00 Zie
radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws) 802 Hek-
sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin
in pop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02 KRO-miniparade 13.02 Het
weeshuis van de hits. 15.02 Tijd
voor toen. 16.02KRO's Zalige Lief-
deslijn. 18.02 KRO's Hitweek.
19.02Pop-eye. 20.02 Radio Thuis-
land. 21.02 De krijsende tafel
22.02-0.00 Op Slag van Maandag.

SAT1
09.00 Programma-overzicht. 09.10
Flipper. Jeugdserie. Afl.: Entscheidun-
gen. 09.35 Familie Feuerstein. Teken-
filmserie. Afl.: Der Nebenbuhler. 10.00
Programma-overzicht. 10.05 Unser
Haus. Amerikaanse serie. Afl.: Das
bleibt unter uns. 11.00 Programma-
overzicht. 11.05 Schift der Verurteilten.
Amerikaanse actiefilmvan JohnFarrow
met James Mason, Alan Ladd e.a.
12.45Familie Feurstein. Afl.: Der Dop

pelganger. 13.15 Unser Haus. Familie-
serie. Afl.: Aus meiner Sicht. 14.15Tier
+ Wir. Dierenprogramma. 14.40 Eis-
hockey live: Düsseldorf - Mannheim. In
de pauze Der goldene Schuß. 17.10
Scalawag. Amerikaanse actiefilm uit
1972 van Kirk Douglas met Neville
Brand, Kirk Douglas e.a. Deel 1. (om
17.55 uur onderbroken voor reclame).
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Weerbericht.
Aansl.: Programma-overzicht. 19.10
Die Schone und das Biest. Amerikaan-
se tv-serie. Afl.: Ein Anfang und ein
Ende. Deel 1. (om 19.40 uur onderbro-
ken voor reklame.) 20.00 SAT 1 Sport-
blick. 20.10 Ruf der Wildganse. Oos-
tenrijkse speelfilm uit 1961 van Hans
Heinrich met Ewald Balser, Heidemarie
Hatheyer e.a. Deel 1. (om 20.55 uur on-
derbroken voor weerbericht en rekla-
me.) 21.40 SAT 1 Bliek. 21.45 Phantas-
tische Novellen. Franse thrillerserie.
Afl.: Sternstunde. 22.35 SAT 1 Bliek.
22.45 Stunde der Filmemacher. Film-
geschiedenis. 23.00 Inferno am Fluss.
Amerikaanse western uit 1967 van Sil-
vio Narizzano met Terence Stamp,
Joanna Pettet e.a. 00.50-01.00 Pro-
grammaoverzicht.

SSVC
12.00 Childrens SSVC. Gepresen-

teerd door Nikki Towley. Vandaag:
Tree House.

12.30 How dare you! The zany, fun
game show.

12.40 Wish I could play likethat. Een
serie met Gerallt Rosser en Lloyd Da-
vies over windmolens.

13.00 The Walden interview. Brian
Walden heeft een gesprek belangrij-
ke personen in het nieuws.

13.55 Scène Here. Herhaling van de
uitzending van donderdag jl.

14.15 Holiday Outings. Vandaag:
California by Camper.

14.30 TV Movie. The Capture of
Grizzly Adams.

16.00 The Match. Live: Sheffield
Wednesday v Tottenham Hotspur.

18.05 Bullseye. Spelprogramma ge-
presenteerd door Jim Bowen.

18.30 Cartoon Time. Popeye en
Scooby Doo.

18.50 Marching as to war. Roy Castte
vertelt over de verloving en het huwe-
lijk van William en Catherine Booth.

19.25 News and weather.
19.40 Eastenders. Serie.
20.35 New Faces of '88. Serie nieuwe

acts op tv, gepresenteerd door Marti
Caine.

21.20 Howards way. Iv-sene
22.15 Spitting Image.
22.40-23.20 Edvard. Kort Noorse film

uit 1902.

Sky Channel
08.00 Fun Factory.
12.00 "" Countdown.
13.00 "" Made in Germany.
14.00 "" Canada Calling.
14.30 Rotterdam Soccer.

15.30 Past Masters Indoor Football.
16.30 Canon Fashion TV.
17.00 The Ghost & Mrs. Muir. Serie.
17.30 "" The Coca-Cola Eurochart

Top 50.
18.28 The Times Headline News.
18.30 Beyond 2000. Serie.
19.28 The Times Headline News.
19.30 The Bionic Woman. Serie.
20.28 The Times Headline News.
20.30 Lies. Film.
22.13 The Times Headline News.
22.15 Entertainment this Week. Se-

rie.
23.20 The RAC Rally of Great Bri-

tain.
23.45 "" The Coca Cola Eurochart

Top 50.
01.00 I Vespri Siciliani.
03.30-06.30 Landscape Channel

Programmes from Sky.

Radio 4
8.00 Nieuws 8 02 H Vier. 9.00 Mu-
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: Ko-
ninklijk Concertgebouworkest 0.1.v.
Riccardo Chailly m.m.v. Ronald
Brautigam, piano. (In de pauze:
Praten over muziek). 16 30 Disko-
tabel, nieuwe grammofoonplaten
en CD's. 18.02 Jazzgeschiedenis
18.30 Continu klassiek. 20 00 Nws
20.02 Specialiteiten a la carte
22.00Kamerconc: Orlando Festival
1988. 23 08-0 00 Finale: Lord Jim,
hoorspel.

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 55 Waterstanden. 10.00 Aartsva-
ders. 10 10 Kerkdienst. 10.58 Wil-
de Ganzen. 11.00 De andere we-
reld van zondagmorgen. 12.00
Nieuws 12 05 Het zwarte gat
14.00 Radio Romantüpa 16.55 Me-
dedelingen en schippersberichten.
17.00 Kerkdienst. 17 58 Wilde
Ganzen 18.00Nieuws. 18 10 Litur-
gie en kerkmuziek 18.40 De onbe-
kende islam. 19.00 Programma
voor buitenlandse werknemers

19.20Suara Maluku. 19 55 Tambu
20.30 Zorg en Hoop 21 20 Mede-
landers Nederlanders: Surinamers
21.45 Medelanders Nederlanders:
Chinezen 22.10-22.40 Jazz uit het
historisch archief

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
DS M.-Limburg-Concert: Concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur)orkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05-19 00 Sport

BRT 2
6.30 Goede morgen, morgen. 7.00
Nieuws. 8 00 Nieuws en lottouitsla-
gen. 8.12 Relax 9.00 Hitrevue
10 00 Nieuws. 10 03 De pre-histo-
rie. 11.00 Het Genootschap. 13 00
Nieuws. 13.10 Brabant op zondag
14 00 Fiestag. 17 00 Nieuws 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
twee tot twee (om 00.00uur onder-
broken voor nieuwsberichten).

Belg. Rundfunk
6 30 Frölicher Auttakt 7 45 Veran-

staltungskalender. 8 00 Frohlicher
Auttakt. 8 30 Glaube und Kkche.
905 Mundartensendung : Uver
d'Land on d Logt - van domols on
högt! Alles watt daer att ommer
Over Kelmis an et Jóhltal weete
wollt. 10.00 Sonntagskonzert
1105 Schlagersouvenirs 12 35
Ruckblick 1405 Die Deutsche
Schlagerparade 16 05 Domino -
Die Spielshow des BRF. 17.05
Sportmagazine 18 40 Senioren-
funk 19 00 Wunschkonzert 21 00
Sportuitslagen van het weekeinde

satelliet

RTL Plus
14.40 Heute bei uns.
14.45 Xanadu. Amerikaanse speelfilm

uit 1980 van Robert Greenwald met
Olivia Newton-John, Gene Kelly, Mi-
chael Beek e.a.

16.20 Heimatmelodie. Volksmuziek
met Maria en Margot Hellwig.

17.05 RTL-Spiel.
17.10 Hallo RTL.
17.20 Einfach tierisch. Dierenpro-

gramma gepresenteerd door Iff Ben-
nett.

17.50 Action - Neu im Kino. Filmtips
doorI solde Tarrach.

18.40 RTL-Spiel.
18.45 RTL aktuell.
19.00 Ein Tag wie kein anderer. Toe-
ristische quiz met Jochen Pützenba-
cher. Vandaag: Canada.

20.00 RTL-Spiel.
20.05 Valentins Sündenfall. Oosten-

rijkse speelfilm uit 1951 van Paul Lö-
winger met Gretl Löwinger, Liesel Lö-
winger, Sepp Rist e.a.

21.35 RTL-Spiel.
21.40 Das Bild als Botschaft: Jesus

von Pilatus van Duccio di Buoninseg-
na.

21.45 Nachrichtenmagazin. Actuali-
teitenmagazine.

22.10 Finale - Die Sportsendung am
Sonntagabend. Sportmagazine.
Presentatie: Burkhard Weber.

23.15 Mannermagazin 'M. Erotisch
magazine.

23.45 Weerbericht
23.50-23.55 Betthupferl.

3 SAT
16.40 Mini-Ziß am Sonntag. Jeugdjour-
naal. 16.50 Am Dam Des. Jeugdpro-
gramma. 17.15 Melodie einer Stadt.
M.m.v. Francisco Araiza, Agnes Altsa,
Wilma Lipp, Janet Perry e.a. 18.00 Und
die ewige Ruhe? Wat men op begraaf-
plaatsen kan zien. 18.30 Bedenke,
dass du sterblichbist... Film van Ivo Bu-
landa. 18.45 Der Weg zur Gegenwart.
Zwitserland tijdens de 19e eeuw. 19.00
Heute. 19.15 Tagebuch. 19.30 Heinrich
Heine. Tv-film in twee delen van Her-
bert Knopp met Christopher Bantzêr,
Eva Schuckardt e.a. 21.30 Tod und
Vollendung. Uit de serie 'Der Fenster-
gucker'. 22.10 Abendstunde im Spa-
therbst. Politiestuk van Friedrich Dür-
renmatt met Walter Kiesler en Max
Werner Lenz. 23.05 Sonntagsge-
sprach. 23.35 3sat-Schlagzeilen en
aansluitend Gut-Nacht-Musik.

Super Channel
07.00 Supertime Club.
10.00 Hit Machine.
11.00 Tube Compilations.
12.00 Rafferty Rules.
13.00 George Vandeman.
13.30 Aust rai ian Touring Car Cham-
pionships.

14.25 Goodyear weather.
14.30 Mobil One Grand Prix '88.
15.00 Car Rally.
15.30 American College Football.
16.30 Off the Wall.
17.30 The World Tomorrow.
18.00 Game for a Laugh.
18.25 Gillette Soccer Scène.
18.55 Depelhe Mode Special.
19.55 The Muppet Show.
20.25 Goodyear Weather.
20.30 Feature Film: Just Me and You
22.15 Goodyear Weather.
22.20 European Business Weekly.
22.50 Spitting Images.
23.20-00.20 Chart Attack.

Luxemburg/RTL
700 Heimatmelodie 9.00 Sonn-
tagskonzert 11 00 Ruckblick
12.00 Musikparade 14 00 Wunschdir was 17 00 Spo .shop met Ben-

no Weber 18.00 Nachgefragt met
Geert Müller-Gerbes 19 00 Votks-
tümhche Hitparade met Edy Hikte-brandt 21 00-01.00 Ein |unges Mu-
sikprogramm.

WDR 4
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 8 05 Das große Platzkon-
zert 10 05 Operette nach Wunsch
12 05 Musik ist Trumpf 13 00 Hei-
matmelodie 14 05 Wirtschatt
17 00 Der Tag urn fünt abschlie-
Ben 18.05 Schellack-Schatzchen
19.00 Erinnerung. 21.00 Musik
zum Traurnen, 22 30 Nachtexpreß
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LTM-chauffeurs halen herinneringen op

De ’groene’ eventjes
terug van weggeweest...

HEERLEN - „Aan dat stuur kon je
tenminste nog eens lekker trek-
ken... en wel het laplazerus, om pre-
cies te zijn. Maar die groene liep als
een trein hoor. Toevallig heb ik tien
jaar geleden met deze 5370 de aller-
laatste rit gemaakt. Even later werd
ik zelf afgekeurd. Ik ben jankend
weg gegaan...".
Aan het woord Jan Roeleven, een
van de bijna tweehonderd LTM-
chauffeurs die gisteren een reünie
hielden in Heerlen. Okee, de term
VSL is inmiddels uitgebreid inge-
burgerd, maar voor deze mannen
hebben de oude glorievolle namen
als lAO en De Valk hun waarde nog
lang niet verloren.
Speciaal voor hen had de perso-
neelsvereniging LTM '72 het aller-
laatste exemplaar van het type AEC
uit een Amsterdams museum laten
halen. Van 1960 tot 1978 bepaalden
ruim honderd van deze 'groentjes'
het Zuidlimburgse wegbeeld. De
oldtimer werkte een dag lang als
een katalysator voor bijna vergeten

herinneringen. Met name een aantal
pioniers doken diep in het verleden.

Conducteur
„Ik werkte eerst als conducteur op
de tram", zegt de 84-jarige Sjeng
Schreuders: „Maar toen in 1921 de
eerste bus verscheen, stapte ik over.
Maar ik moet zeggen, de tram was
gezelliger. Je had nog eens tijd voor
een babbeltje. En vielen in de herfst
debladeren, dan stopten we om wat
zand op de rails te gooien, anders
haalden we de klim niet."
Over de oorlog raakten de chauf-
feurs natuurlijk niet uitgepraat. De
verhalen gaan over zwaargewonde
Duitsers die de bussen grotendeels
van hun properheid ontdeden, over
Thei Hendriks die tussen Mechelen
en Wittem werd doodgeschoten, ter-
wijlSjeng Schreuders bijna met een
volle bus tegen twee oorlogsvlieg-
tuigen aan botste. Deze waren tij-
dens een achtervolging namelijk
aan een scheervlucht over de weg
bezig...

Maar ook de eind jaren veertig le-
verden zo hun problemen op. Er
was meer behoefte aan vervoer dan
ooit, maar de benzine was schaars
en de wegen waren veelal door de
tanks vernield. Men moest het doen
met vrachtwagens, Crosley-bussen
waar jein moestklimmen door jeop
het voorwiel te hijsen, Engelse dub-
beldekkers en de zogenaamde Bu-
chenwalds. „Die vehikels dankten
hun naam aan het feit dat ze op
mini-gevangenissen leken", meldt
VSL-directeur J. Dorren.

Fooien
Toch waren er ook lichtpunten inj
die tijd. Ruim vijftig zelfs. Want zo-
veel vrouwelijke conducteurs wer-
den ingezet om de immense stroom
reizigers te vervoeren. Naar verluidt
verdienden die een goede boter-
ham, omdat ze opvallend veel fooi-
en kregen...

De confrontatie met de nieuwste
aanwinst van de VSL anno 1988
doet de nostalgische gesprekken
even verstommen. De 501-knielbus
maakt nogal wat indruk. Hoofd-
schuddend ondergaat men een de-
monstratie. De bus moet keer op
keer door de knieën. Het schouw-
spel heeft iets weg van een goeie
ouwe mazurka. En die hoor je niet
vaak meer in dit disco-tijdperk...

Van onze verslaggever

LANAKEN/LANDGRAAF - De gemiddelde drugverslaafde
in Nederland betaalt per jaar op zijn minst elfduizend gulden
om in zijn behoefte aan drugs te kunnen voorzien. Omdat
Oostelijk Zuidlimburg op dit rfeoment naar schatting ruim
1.600 ernstig verslaafden telt, wordt door junks uit deze regio
jaarlijks voor minimaal een kleine achttien miljoen gulden aan
harddrugs uitgegeven. In deze cijfers is overigens geen reke-
ning gehouden met verslaafden die uit het omringende buiten-
land of uit andere delen van ons land in Heerlen en omstreken
hun verdovende middelen komen halen.

Toename geluidsoverlast

AWACS oefent
komende week

Van onze verslaggver
HEERLEN - De NATO Early Wam-
ing Force/AWACS op vliegveld,
Geilenkrichen houdt van maandag
tot en met vrijdag volgende week
een NAVO-vliegoefening. Er zullen
volgende week dan ook meer vlieg-
tuigen van Geilenkirchen opstijgen
dan anders. De oefenvluchten wor-
den uitgevoerd met AWACS-toe-
stellen en ondersteunende trans-
portvliegtuigen van het type Hercu-
les C-130. Die laatste vliegtuigen
maken meer lawaai dan de gewone
AWACS-toestellen.

Er wordt in de komende week ook
een aantal nachtvluchten uitge-
voerd tussen 22.00 uur en 7.00 uur.
In één bepaalde - maar door defen-
sie niet nader genoemde- nacht zul-
len er zelfs veel nachtvluchten
plaatsvinden.

Het ministerie van Defensie in Den
Haag zegt overleg te hebben ge-
voerd met de NAVO-autoriteiten
om te bewerkstelligen dat de ge-
luidoverlast- diezeker zal optreden- nihil blijft. Defensie gaat er van
uit, dat het aantal nachtvluchten be-
perkt moet blijven en het aantal van
30 per jaarniet te boven mag gaan.

De oefening wordt overigens ge-
houden in voorbereiding op een
NAVO-inspectie in het voorjaar van
1989. Eventuele onvoorziene om-
standigheden, zoals bijvoorbeeld
slechtweer, kunnen hetverloop van
de oefening beïnvloeden.

Landgraafse politiecommissaris Van Oosterbosch:

Drugomzet regio 18 miljoen

Huisvrouw
restaureert

vaandel

" Mevrouw I. Slosser legt de laatste hand aan het door haar vervaardigde vaandel voor
deHeerlensefanfare St. Joep. Foto: DRIES LINSSEN.

hoor voor. Zo is zijn rekensom erop
gebaseerd dat de gemiddelde junk
twintig dagen per maand dagelijks
één portie drugs gebruikt ter waar-
de van een kleine 45 gulden. Een
ernstig verslaafde aan heroïne ofhet
bijna dubbel zo dure cocaïne heeft
echter al gauw twee tot drie porties
per dag nodig waarvoor een veel-
heid van 45 gulden nodig is.

Schade
Omdat een junk dergelijke enorme
bedragen onmogelijk uit eigen zak
kan betalen, ziet hij zich feitelijk ge-
dwongen tot crimineel gedrag als
diefstal, inbraak en beroving. Van
Oosterbosch zei de omvang van de
schade van deze 'verwervingscrimi-
naliteit' voor Oostelijk Zuidlimburg
nauwelijks te kunnen schatten. In
een zeer voorzichtige poging kwam
hij tot een bedrag van mimimaal 28
miljoen gulden per jaar.
Overigens kwam de Groningse eco-
noom drs Hoekstra eind vorig jaar
op basis van zijn eigen berekenin-
gen tot een twee keer zo hoge scha-
depost aan door verslaafden gesto-
len goederen in deze regio.

Motorrijder
berooft

Kerkraadse

«Qne verwarring slaat toeneer ,j,e argeloze automobi-
\^ a de Slingerweg Jabeek
<H?n rydt. De medepassagier
11, ts constateert een bord dat

toegestane snel--I^,l dertig kilometer aangeeft,
(|L IJI de chauffeur toch kan
iij(j e?J het bord 'maximaal 50
\, n' aan zijn linkerzijde
Vw te nemen. Nu zullen de
De,, te mensen niet extra stop-
k J***l de zaak eens precies uit

e'Cen- Maar het blijft een
itty^d gezicht. We vermoeden
\ e ouders in Jabeek door
itfj^tfgemaakt bord hun kin-

beschermen. Als de
itia °°Pte veiligheid maar niet
j^^aar tornt door de gescha-

Vervjarring.

Lex
Sri , et alweer een tijdje stil
Oe^ Lex Nelissen? De menin-
\(. daarover lopen uiteen,
kr . hoe het ook zij, vanaf de-
Svr 9en staat de ex-plugger
\rL e^star), ex-marinier, ex-
..jJ'U'Ueling (van Heintje),
Vj a^er (bij Fortuna), ex-

''Oon) Won de gouden micro-
Vw en ex-discotheekhouder
.8

S
\

U}eer in de belangstel-
\' "iet vanwege zijn Pizze-
VLniet vanwege zijn roem-
l> _cs e leven als nachtburge-
jfy er maar omdat Lex Nelis-

Belejjf7l plaat heeft gemaakt.
r'*ï)_! aa* zeW gezongen, met
Ss rt? hulP van The Wal'
_4 '°-e 'rode' dame van Pussy-

■-eJ^ Qitarist Gordon Smith.
\\^uziek is in ieder geval ge-
". r l9"> 20 belooft hij. En voor
Ni/1rtloet een ieder dat zelfhu , beoordelen als Lex Nelis-
D^P^ende donderdag live de
'vie tfn opgaat in discotheek
Jjty rePPermiü. 'Let me cover
r'efco " zijn plaat. En welke
\fnis die titel ook moge heb-
"e j<jeit is dat Lex top-hits uit
\ntr^n vestig opnieuw op de
S>L ee-# gezet van Eric Clap-
-H °l Ray Charles. Zou Nelis-
\ oor de .zoveelste Heer aanxeuwe jeugd zijn begon-

De letters op het nieu-
we vaandel en de gou-
den versieringen zijn
nieuw aangebracht en
dat was natuurlijk een
moeilijke klus. Vroeger
maakten zusters in het
klooster dit soort vaan-
dels, nou ik vraag me af
hoe die dat klaarspeel-
den."
Vandaag wordt het
vaandel officieel over-
gedragen aan de vereni-
ging en dat gebeurt bij
gelegenheid van het St.
Caeciliafeest. Vandaag
om 18.30 uur is er een
eucharistieviering in de
kerk van de Laander-
straat. Het muziekkorps
luistert deze viering op
en pastoor Receveur zal
dan het vaandel inzege-
nen. Uiteraard ziet me-
vrouw Slosser met
spanning uit naar dit
moment.

zoiets bezig, want dat is
onbegonnen werk.
Maar ja,het was welzo."
Vooral zondags, als
haar man naar de repe-
titie van de fanfare was,
zat mevrouw Slosser
aan het vaandel en res-
taureerde, en repareerde
dat het een lust was.
„De oude afbeeldingen
waren nog goed. Die
heb ik van het oude
vaandel afgehaald en op
het nieuwe bevestigd.

Van onze verslaggever

HEERLEN - „De voor-
zitter kwam hier een
keer het vaandel van de
vereniging laten zien.
Er zaten grote scheuren
overdwars in. Een
nieuw vaandel kost
handenvol geld. Ik heb
toen gezegd, laat dat
vaandel maar eens hier,
dankijk ik wel of er iets
aan te doen is. Daar is
het mee begonnen. On-
geveer in mei van dit
jaar," vertelt mevrouw
I. Slosser. Haar man is
secretaris en muzikant
van fanfare St. Joep (of-
ficieel St. Jozef) van
Heerlen en ook haar
zoon Loek speelt in het
fanfarekorps. Zodoen-
de is ook zij nauw be-
trokken bij het wel en
wee van de vereniging.
„Dat kapotte vaandel

ging me toch ook aan
het hart. Ik handwerk
graag en ik dacht: laat
ik proberen een nieuwe
te maken. We zijn toen
op stap gegaanvoor ma-
teriaal. Velours voor de
ondergrond, goudbro-
caat voor de randjes,
etc. Toen ik op een be-
paald adres in Sittard
belde voor materiaal
vroeg men daar: Me-
vrouw, u bent toch niet
met een vaandel of

Maratbon
Sn n dr bijna gifop inne-

tr>laar de Aerobic Dance
JÜU J d*evanafzaterdagavond
5<U 7_°rden gehouden in Sport-
Rij e Varenbeu/c is afgelast.
Vü<in,ePrek aan deelnemers.
VXty uur non-stop dansen
'H\jt?s de bedoeling. Er bleken
1_ a 9 maar weinig mensen
.^ an aan zo iets idioots wil-
jii-Q Meedoen. Wellicht dat de
Of om in het Guiness Book

'ü' s_ ords te komen eindelijk
J- and is gekomen. Dat

% T(,tl3d ook, want hoe meer re-
Jf sneuvelen, hoe meer ge-

*[0 de recordjagers beginnen
% „ " E* dat allemaal voor
\lJlaamsvermelding in het
e*9e»,.-. e'c van, tja, van wat«, 'i-njk?

KERKRADE - In Kerkrade zijn gis-
teren een of meer tasjesdieven aan
het werk geweest. In totaal raakten
zes Kerkradenaren hun tas kwijt.
Een man op een cross-motor pakte
tussen twee en drie uur op de
Grachterstraat de tas af van twee
voetgangers. Dat deed hij even later
opnieuw in Bleyerheide.

Enkele uren later werden in de wijk
Nulland en de Bleyerheidestraat
twee mensen een tas armer. De poli-
tie zette de omgeving af en wist aan
de hand van getuigenverklaringen
een man aan te houden die bekende
de laatste twee diefstallen gepleegd
te hebben. Omdat deze man te voet
was en de eerste berovingen ont-
kent, houdt de politie er rekening
mee dat op dezelfde dag twee tasjes-
dieven actief waren.
De politie vermoedt echter dat het
hier een en dezelfde persoon be-
treft, die mogelijk eerder op de dag
zijn slag sloeg in Aken. De politie
verzoekt dan ook om mensen die
deze motorrijder hebben gezien
contact met haar op te nemen
5467601

Dievegges
aangehouden

Van onze verslaggever

KERKRADE - In Kerkrade zijn
donderdag tijdens de koopavond
drie vrouwen aangehouden omdat
zij in een aantal winkels sieraden,
cosmetica, wekkerradio's en kle-
ding hadden gestolen. Zij werden
op heterdaad betrapt toen ze in een
bedrijfsrestaurant het bordje waar-
op een stuk vla had gelegen en een
vlavorkje in hun tas stopten.

De dievegges zijn 31, 34 en 14 jaar
oud! In vier uur tijd hadden zij voor
’6OO aan artikelen gestolen.

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg

è Oude glorie in het kwadraat. De ex-chauffeurs stappen in de laatste 'groene , met als decor de

schachtbok van de voormalige Oranje Nassau-mijn. De knielbus rechts maakt echter overduide-
lijk dat de tijd niet stil gestaan heeft. Foto: DRIES LINSSEN.

(ADVERTENTIE)
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Prachtige klassiek, entourage ring
met open gewerkte zijschermen en
stevige band, gezet met 9 briljanten
van totaal 0.28 car.
Kwaliteit Wesselton-V.S. 1.
Winkelverkoop f 1685,- Nu f 945,-
Bij aankoopvan fSO,- krijgt U eeneen prachtig
zwaar verzilverd kado van ons.

cSVIIGCHELSEN
DIAMANTAIRS

Kouvenderstraat 76, hoek Lebouillestraat,
Hoensbroek. Telefoon: 045/213753.

'sMaandags gesloten.

Mond
Z*erlingen van de groepen 1,
ikrJ Van e nt Lambertus-
Jj°°( in Kerkrade hebben een
|i js gewonnen in de Mond
gJ^Piade. Deze Mond Olym-
"lii xoera' gehouden tijdens de

Spelen. Deelnemers
en een tekening insturen

en Olym-
LC'le Spelen. Op een speelse. "ter wilde het Ivoren Kruis,
k Qi"oot winkelbedrijf en een
). el°-l tandpastaproducenten.
i^^oot in Kerkrade is in de
J*en gevallen en daarom
E y daar op 1 december aan. teerlingen van genoemde
,j ePen een rugzakje met aller-

'Kondverzorg ingsproducten
9eboden en dat varieert

(L een wisselkaart tot een tan-
fyb°rstel. Wat dat laatste is
j,^'eenieder, maar wat is een

Op zon kaart
ito/1^ kinderen aangeven
bjJfc melktanden en -kiezen ze

Khim zijn.

Shelbeid

Daar zijn wij alweer met onze alombekende

INRUILACTIE
Uw gebruikte meubelen zijn geld waard U wordt vrijblijvend gehaald

Eventueel gemakkelijke betalingsvoorwaarden

MOONEN B.V.
Meubelfabriek en Woninginrichting

Houtstraat 24. Klimmen, tel 04 .IS-1204

Zaterdag 19 november 1988 " 13

Deze cijfers werden gisteren door
commissaris Bert van Oosterbosch
van de Landgraafse politie uitge-
sproken voor een forum van korps-
leden van de gemeentepolitie uit
het Belgische Lanaken. In een aca-
demische zitting bij gelegenheid
van het korpsfeest in die Belgische
grensgemeente hield de Landgraaf-
se korpschef een sociologische ver-
handeling over het ontstaan en de
geschiedenis van de drugproblema-
tiek in de Oostelijke Mijnstreek.
Van Oosterbosch, die aan de univer-
siteit van Leuven criminologie heeft
gestudeerd, zei er zich van bewust
te zijn dat de door hem gepresen-
teerde cijfers aan de zeer lage kant
zijn gehouden. „In gezelschap van
andere, meer deskundigen, wordt
mij in deze voorzichtigheid verwe-
ten," hield de commissaris zijn ge-

(ADVERTENTIE)

Goed dansen leer jebij
F.D.0.-dansschool

%C_>OTs
HEERLEN - KERKRADE

'"SP i% Cursussen voor
\s~*mB^P beginners en

/P' Speciale clubs
f£!__3ÜeWs gehuwde paren,

\vs*T^_V^_7 jeugdcursus

"^^|^_-9^L^^ Dirty dancing +

’ 20,- korting
voor leerlingen tm 17 jaar

(beginnerscursus) bit inlevering van
deze advertentie.

Info: 045-455609
Dagelijks inschrijven mogelijk

KERKRADE, Nieuwstraat 1401 '...
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Gooiemörge
PAP (JEF) CREMERS

oet STEIN
Proficiat mit ugge

88975 7Qe
verjaardaag van alle
kènjer en kleinkènjer

Proficiat
met jullie 40-jarig

Huwelijk
M. Jacobs

G. Jacobs-Velraeds
Kinderen en
kleinkinderen

25 jaar
HENNY & HENK
Hartelijk Gefeliciteerd
met jullie Jubileum,

wensen jullie
Oma, Opa en de

M978 Kinderen

Donderdag 24 november a.s. hopen onze
ouders, grootouders en overgrootouders

Mathieu Dols en Anna Keulers
hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren.

De h. mis uit dankbaarheid zal worden
opgedragen om 15.00 uur in de
parochiekerk.
Gezien dc leeftijd wordt er geen receptie
gehouden en zal liet feest in besloten
familiekring thuis gevierd worden.

Namens de kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Munstergeleen, november 1988
Waterslcycrwcg 25 88967

"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifl

Kl.p.v. kaarten
"Vrijdag 25 november a.s. vieren onze
ouders, schoonouders en grootouders

Gerrit Roberts
Mia
Roberts-Storms

hun 40-jarig
huwelijksfeest.

E Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot 21.00
E uur in Café-Restaurant Oud Limburg, Kerkwcg
| 32 te Puth.

I Namens kinderen en kleinkinderen
■llllUlUUUlUlUJlUlUllUllllUlUUUlllllllllllllllllllllllUlllllllllillllllllllllUlllJ.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien
van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van
69 jaar, mijn dierbare echtgenote, onze goede en
zorgzame moeder, behuwdmoeder, zuster, be-
huwdzuster, tante en nicht

Antonia Maria Borst
echtgenote van

Peter Joseph Herberigs
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: Peter Joseph Herberigs
Kerkrade: Jo Herberigsen Anja Habets

Voerendaal: Toos Vranken-Herberigs
Bert Vranken
Familie Borst
Familie Herberigs

6466 LZ Kerkrade, 18 november 1988
Spekhofstraat 12
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
dinsdag 22 november as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Lambertus te Kerkrade-Centrum,
waarna aansluitend begrafenis op de algemene be-
graafplaats Schifferheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar vanaf
10.30 uur gelegenheid is tot schriftelijke condo-
leance.
Maandag, tijdens de avondmisvan 19.00 uur, wordt
de overledene bijzonder herdacht in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek; bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.

Wegens sterfgeval is ons kantoor
maandag en dinsdag gesloten.

Accountskantoor
Herberigs-Hommes

Kerkrade
Spekhofstraat 12

Gevestigd per 10 nov. 1 988
Rechtspraktijk RL
Mr. H.B. Boogaart

Mr. W.Chr. de Roos
Advocaten en procureurs

Lenculenstraat 30
Postbus 86

6200 AB Maastricht
«.,5. Tel. 043-887259

Zeerheidvoor fn woordig
afscheid

ten stijlvolle en zorgvuldige begeleiding
van begrafenissen en crematies.
Begrafenis- en crematieverzekeringen.
Koopsommen en wilsbeschikkingen.

Begrafenis- en crematieverzorging
'HOENSBROEK e.o.'v.h. OTERMANS'

Nieuwstraat 118 6431 KW Hoensbroek
Jcfcfoon 045 211094 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij, geheel plot-
seling, in de leeftijd van 57 jaar, afscheid moeten
nemen van mijn lieve vrouw, onze dierbare moe-der, schoonmoeder, oma, schoondochter, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Wilhelmina
Übags
echtgenote van

Jan JozefHaselier
Wij bevelen de overledene in uw gebeden aan.

Kerkrade: J.J. Haselier
Kerkrade. L.H.W. Göttgens-Haselier

L.H.J. Göttgens en Nicole
Kerkrade: J.J.M. Reijnen-Haselier

G.T.M. Reijnen
Danny en Bianca

Kerkrade: mevr. J. Haselier-Krewinkel
Familie Übags
Familie Haselier

Kerkrade, 18 november 1988
Wilhelminastraat 26, 6461 BJ Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 22 november as. om 10.30 uur in de kerk
van de H.H. Jozef en Norbertus te Kerkrade, O.L.
Vrouwestraat, waarna aansluitend crematie in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer naar het crematorium is gezorgd.
De overledene wordt bijzonder herdacht in de
avondmis op maandag 21 november om 19.00 uur
in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium, ge-
legen op het terrein van de Lückerheidekliniek te
Kerkrade-Chevremont; bezoekuren van 18.00 tot
19.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

Met diepe verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het onverwacht overlijden van

Mien Haselier-Übags
gezinshelpende bij onze instelling.

Met haar persoonlijke en deskundige kwaliteiten
heeft zij zich gedurende 18 jaar met een warm hart
ingezet voor onze cliënten.
Ons medeleven gaat uit naar haar man en kinderen,
voor wie dit verlies onbegrijpelijk zal zijn.

I^^fl Bestuur, directie en
_y B medewerkenden

Stichting Gezinszorg Regio____-^ Kerkrade

Heden ontvingen wij het bericht van overlijdenvan
ons bestuurslid mevrouw

M.W. Haselier
Moge zij rusten in vrede.

Dirigent, organist, beschermvrouwe,
bestuur en leden van het
gemengd kerkelijk zangkoor
St.-Jozef Rolduckerveld Kerkrade

De plechtige eerste jaardienst van onze on-
vergetelijke echtgenoot, vader en opa

Leo Boormans
zal plaatsvinden op zondag 20 november as.
om 11.30 uur in de parochiekerk Heilige Re-
migius te Simpelveld.

Mevr. Boormans-Pergens
kinderen en kleinkinderen

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 op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.

IRISETTE JUBILEUM
DONSDEKBEDDEN MET EEN

HOOG VULGEWICHT EN
PERCAL TIJK EEN

UITMUNTENDE KWALITEIT
★ ★★

EENPERSOONS
800 GRAM OQCvan 495- voor favVlH

TWEEPERSOONS
1150 GRAM ACiï
van 750- voor

LITS-JUMEAUX I
1400 GRAM E7E
van 850- voor Jl Ji~ I

★★★
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

PROFITEER VAN DEZE
UITZONDERLIJKE AANBIEDING!!!

★ ★★
TEVENS KRIJGT U BIJ DEZE

DONSDEKENS OP ALLE MERKEN
OVERTREKKEN

10% KORTING I
ALLEEN BIJ! I

_____i___^^l^B Wn
__________!

I t
Vandaag moesten wij afscheid nemen van mijn lieve man, onze goedeva-
der, schoonvader, opa, schoonbroer en oom

Johannes Hubert
Willem Hoen

echtgenoot van

Bertha Wilhelmina Maria Delahaije
die, na een lange, geduldig gedr_gen ziekte, voorzien van de h.h. sacra-
menten, in de leeftijd van 80 jaarvan ons heenging.

Kerkrade: B.W.M. Hoen-Delahaije
Neerbeek: Jo en Ine Hoen-Gelissen

Frans, Christine, Liesbeth
Amsterdam: Mariet Hoen

Saskia
Heerlen: Bert jeHoen

Jet
Den Haag: Rally Hoen

Gouda: Ed en Marianne Hoen-Venema
Misja, Gwendolyn
Familie Hoen
Familie Delahaije

6467 LH Kerkrade, 18 november 1988
Vredesstraat 4
Wij nodigen u uit om, samen met ons, op woensdag 23 november 1988, in
de parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Terwinselen-Kerk-
rade, om 10.30 uur de h. eucharistie te vieren, waarna wij hem naar zijn
laatste rustplaats zullen begeleiden op het r.-k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Ter intentie van de overledene zal op dinsdagavond 22 november om
19.00 uur een avondmis worden gehouden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwkapel op het terrein van
de Lückerheidekliniek te Chevremont-Kerkrade, alwaar dagelijks be-
zoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze annon-
ce als zodanig beschouwen.

Met droefheid geven wij u kennis dat heden, na een moedig gedragen
ziekte, in de leeftijd van 39 jaar is overleden, onze broer, oom en schoon-
broer

Augustinus Josephus
Silverentand

Hulsberg: Eibert en Roos Silverentand-Hazen
Veldhoven: Wim en Carla Silverentand-Verbraak

Helmond: Jan Silverentand en Regine Schlösser
Zoeterwoude: Josen Mirjam Silverentand-Vollebregt

Someren: Ruud en Ria Janssen-Silverentand
en onze kinderen

Amsterdam, 18 november 1988
Corr.adres: E. Silverentand, 6336 TB Hulsberg
Dorpveldweg 2
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op dirfsdag 22 november
1988 om 12.30 uur in de aula van het crematorium Westgaarde, Ookmeer-
weg 275 (Einde Osdorper Ban), Amsterdam-Osdorp.
Guus is opgebaard op maandag 21 november 1988 vanaf 19.30 uur tot
20.30 uur in het uitvaartcentrum P.C., Ookmeerweg 273 (Einde Osdorper
Ban), Amsterdam-Osdorp.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.

I t
Vandaag namen wij afscheid van vader, schoonvader en opa

Frans Hubert Jacques
Gelissen

weduwnaarvan

Leonia Anna Catharina Helena Delissen
die, voorzien van het h. sacrament der zieken, na een liefdevolle verzor-
ging in deverpleeghuizen St.-Odilia en St.-Jans Geleen, in de leeftijd van
80 jaar van ons is heengegaan.

Neerbeek: P.H.J.M. Hoen-Gelissen
J.H.M. Hoen
Frans, Christine, Liesbeth

Beek: F.M.T.G. Gelissen
T.M.W.G. Gelissen-Janssen
Elsbeth, Katrien

Limbricht: Th.J.H. Gelissen
H.C.J.M. Gelissen-Bergmann
Camille, Cecile, Bas

Maastricht: L.J.A.M. Gelissen
P.M.M.C. Gelissen-Muller
Véronique, Christel

Geleen, 18 november 1988
Corr.adres: Klinkeberglaan 38, 6191 KG Beek
Wij nodigen u uit om, samen met ons, de h. eucharistie te vieren op dins-
dag 22 november om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te
Beek, waarna wij hem naar zijn laatsterustplaats op het oude kerkhof zul-
len begeleiden.
Bijeenkomst in de kerk om 10.00 uur, waar gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren.
Te zijner intentie zal maandagavond om 18.45 uur de rozenkrans worden
gebeden en aansluitend een avondmis worden opgedragen in voornoem-
de kerk.
Zij die geen persoonlijke kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te beschouwen.

E^ANTEL^_3
*s AKTIE

ly MANTELKOSTUUMS
( KORTE MANTELS ]

Vanaf VANDAAG ontvangt u voor iedere ’ 150,- die
u bij ons besteedt aan een mantel- mantelkostuum of

korte mantel, een

I KADOCHEQUE I| VAN VIJFTIG GULDEN |
Deze kunt u in mindering brengen op uw volgende

>w aankoop in onze zaak. )

"^. Bij een mantel van ’ 300,- krijgt u dus >^|fc^, 2 cheques a ’ 50,- /_^k\
W*^ Bi' een mantel van f 450,- krijgt u dusy^j^^HBfcfi^^^v 3 cheques d f 50,- _/_jtf^ __i

jfcfcv^fcX DEZE AKTIE DUURTy__W^jM
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IGehield de uwen steeds vereend
en hebt uw leven goed beleend.

■ Gij waart ons in uw levenstijd s
een venster op de eeuwigheid.

Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft betekend, ge- |
ven wij u kennis dat, kalm en vredig, van ons is heenge-
gaan, voorzien van het h. sacrament der zieken, in de leef-
tijd van 53 jaar, mijn geliefde echtgenote, onze zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Philomena Maria
Leonie Lucassen
echtgenote van

Nicolaes Maria Joseph
Huntjens
Vilt: Nico Huntjens

Familie Lucassen
Familie Huntjens

6325 AH Vilt, 17 november 988
Rijksweg 160
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op
dinsdag 22 november as. om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H.H. Monulphus en Gondulphus te Berg en Ter-
blijt, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k-
-kerkhof te Schimmert.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schrif- Itelijk condoleren.
De avondmis voor haar zielerust zal worden gehouden op
maandag 21 november as. om 18.30 uur in voornoemde i j
parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum Tim-
mermans, Volderstraat 22 te Meerssen; bezoek dagelijks fvan 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te beschouwen.

t :
Diep bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij voor ons en vele anderen toheeft betekend en vol bewondering voor de wijze waarop hij de last van !zijn achteruitgaande gezondheid heeft gedragen, geven wij kennis dat' r,
voorzien van het h. sacrament der zieken, van ons is heengegaan

Josef Eij gelshoven ,
echtgenoot van 'Anna Margaretha Mingers

Hij overleed, in het St.-Jozefziekenhuis te Kerkrade, op de leeftijd van 69
jaar.

De diepbedroefde familie: .
Rimburg: A.M. Eijgelshoven-Mingers
Rimburg: Karin en CepKösters-Eijgelshoven

Rogé, Ramon
Nieuwenhagen: Wiel en Mirjan Eijgelshoven-Wassen

Nik, Rob
Familie Eijgelshoven iFamilie Mingers "

Kerkrade, 18 november 1988-
-6374 LP Rimburg-Landgraaf, Rinckberg 1

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal worden ée'
houden op dinsdag 22 november as. om 10.30uur in de parochiekerk va' 1
de H. Drievuldigheid te Rimburg-Landgraaf. . [4
Samenkomst in de kerk, alwaar vanaf 10.10 uur gelegenheid is tot schrif 1^telijke condoleance.
Maandagavond wordt de overledene bijzonder herdacht in een eucharis-tieviering om 19.00 uur in vorengenoemdekerk. _
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwkamer te Nieuwenhagen' *
Beuteweg 32; bezoektijd dagelijks tussen 18.15 en 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen. ,L . H

tPeter Hupkens,
oud 70 jaar, echtge-

noot van Elisabeth
Engelbert, Schippers-
dreef 52A, 6216 TM
Maastricht. De uit-
vaartdienst zal plaats-
hebben op maandag
21 november om 14.00
uur in de parochie-
kerk van de H. Jozef
te Belfort-Maastricht.
Er is geen condoleren.

p^_—___

schilderijen
schilderijlijsten
en inlijstwerk

II B I __T^____^fil

________ I ____
I ! ___«____ _n __H /

inlijsterij

berns
putgraaf-passage 42

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

. . s\

'.
Gevestigd: Kruisstraat g/?;;

Heerlen J* j
Tel. 045-716000

E-J J.L.H. Muermans
TANDARTS .I J

1 »«_ .».-J*éis 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.

rSchols&KlassieÜ
__■Éfd Hl

39" 'i wÊ mWew1
''_^_JÊ ■■ » " §k_m

I

... een uitgebreide kollektie klassieke,
tijdloze meubelen tegen zeer mmem——mm—m\m——\m\mrf.scherpeprijzen èn een team van l_K _§■___.
geestdriftige vakmensen, die u écht -__P^__PH mXmm-Wm\m*w
nelpen een juisteen verantwoorde - - ê+—±. —*-*. _^"^. _/.
keuze te maken... \/\/llllÉ^r... da's pas 'n prima kombinatie! y V\/l |%_,_,_/!
Kom zeker naar Schols voor u beslist! \———————————^mmy_*sSSffQ_\
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Van onze verslaggever

- Het drinkwater in Limburg wordt 1,25 cent
* kuub duurder omdat de provincie het grondwater in het
*rEelland extra bescherming wil geven. De 1500 boeren in dit
°ied worden hierdoor geconfronteerd met een langer uitrij-
arbod van mest (zes maanden) waardoor meer mestopslag-

gebouwd moeten worden. De schades door deze be-dingen worden geschat op een miljoen gulden.

to
vmdt al overleg plaats tussen,Wncie, de Waterleiding Maat-

Limburg (WML) en het
j^bouwschap om te komen tot
l fchade-regeling. Het is in elk
C'de bedoeling dat de WML de

gaat uitbeta-

staat in een pakket voorstellen
[,'e kwaliteit van het drinkwater"tomende tien jaar veilig te stel-J «at Gedeputeerde Staten giste-. Haar Provinciale Staten heeftPWd.

Om de agrariërs te bewegen vlot een
beslissing te nemen wordt een pro-
vinciale bijdrage verleend van 25%
als de mestopslag in '89 wordt ge-
troffen, 20% in 1990 en 15% in 1991.

Deze subsidie komt boven op de
vergoeding die het rijk al in het
vooruitzicht stelt aan boeren die
mestopslag creëren. „De landbouw-
sector staat echter zo onder druk dat
webij moeten springen", zei deputé
ing. Mastenbroek gisteren.

Die extra opslag is nodig omdat de
langere uitrijverboden in 1990 voor
het hele Mergelland gaan gelden.
Nu is dat nog maarvoor de helft van
het totale areaal cultuurgrond van
22.000 hectare in het Mergelland.

Overigens blijft het bestaande im-
portverbod van mest uit Noord- en
Midden-Limburg onverminderd
van kracht.

Fosfaat

d^ve de schade-vergoedingen
ri e .n GS ook voor de komende
jljaar anderhalf miljoen gulden
Cj* trekken voor een nieuwe sub-
Ér 'rfgeling, die agrariërs in het
I- «eiland moet stimuleren om de
t loPslag te vergroten. De subsi-f,_" 0rdt een tegemoetkoming in

van de investering.

Mestopslag

" De overname werd gistermiddag officieel een feit, op Maastricht Airport. V.l.n.r. Frans
van Hulst en echtgenote, René Klawer en Peter Silbermann (directie Neckermann Neder-
land). Foto: WIDDERSHOVEN

Frans van Hulst begon 25 jaargeleden niet een gehuurde touringcar

’Mijn hart zei nee,
maar het verstand ja’

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Unie BLHP heeft
moeite met het personal computer-
project voor DSM-medewerkers,
dat begin deze maand is gestart. In
een brief aan de Unieledenbij DSM-
Limburg schrijft de bond „niet on-
dersteboven te zijn" van de voor-
stellen.

„Na een lange voorbereidingstijd
blijken de kortingen niet bijzonder,
en de financieringsregeling is duur.
De korting is ongeveer 15 a 18 pro-
cent. Bij zon groteafzet van compu-
ters wordt bij andere bedrijven tus-
sen de 35 en 40 procent korting ge-
boden. Wat DSM heeft gepresen-

Verzuring
in Limburg

het ergst
MAASTRICHT — De provincie
Limburg gaat een anti-verzurings-
beleid ontwikkelen. Dat beloven
GS aan de Stichting Milieufederatie
Limburg die zich ernstige zorgen
maakt over de verzuring in Lim-
burg door landbouw en verkeer.
Volgens cijfers van het Rijksinsti-
tuut voor Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne is de verzuring in Ne-
derland nergens zo erg als in Lim-
burg. Het provinciebestuur geeft
datvolmondig toe. Het te ontwikke-
len anti-verzuringsbeleid gaat on-
derdeel vormen van het provinciaal
Milieubeleidsplan. Een eerste noti-
tie is over enkele maanden te ver-
wachten. Volgens de Milieufedera-
tie moet vooral de uitstoot van am-
moniak worden teruggedrongen.

Niettemin willen de boeren van dat
importverbod af. Er zijn recent op-
nieuw onderhandelingen tussen
landbouw en het provinciebestuur
om het verbod buiten werking te
stellen. De provincie heeft het in-
dertijd ingevoerd om te voorkomen
dat overtollige mest uit Noord-Lim-
burg in het Mergelland gedumpt
wordt. De normen voor de mestgift
zijn door de provincie overigens al
eerder aangescherpt tot 81 kilo fos-
faat per hectare jaarlijks. Landelijk
ligt die norm op 125 kilo.

„Nu de boeren zelf schriftelijk wil-
len verklaren dat ze met die 81 kilo
uitkomen blijkt dat het Mergelland
helemaal geen mesttekortgebied is
zoals altijd is beweerd", aldus Mas-
tenbroek. „Wij willen het importver-
bod best opheffen maar dan moeten
er eerst wel goede afspraken wor-
den.gemaakt".

Het financiële leed voor wat betreft
de beschermingvan het grondwater
is daarmee overigens nog niet gele-
den. Voor onderzoek, voorlichting
en drie extra arbeidsplaatsen, toe-
zicht en controle heeft de provincie
jaarlyks voortaan ruim zeven ton
nodig.

Kok ’kraakt’
ministers

. Van onze verslaggever

INBRACHT - Oppositieleider
y* Kok vindt dat de ministers

' h?' .pels en Smit-Kroes elkaar(jjtyarte piet toeschuiven van de, fiüverzuring. „De manier waar-y?6. ministers hun verantwoorde-
tM^d trachten te ontlopen is ge-
j> zei Kok gisteravond op een. ekbeurt in Maasbracht, waar deIjselijke PvdA-afdeling het 10-
-" bestaan vierde.

L.
L ac heiligekoe -de auto -te ont-
jj.' Pleit mevrouw Smit-Kroes nu

Voor inkrimping van de echtedJ^Pel. De minister van land-
[ *> Braks, vindt op zijn beurt dat
C'rüsters Nijpels en Smit-Kroes
WUzen zijn voortreffelijke beleid
*kennen".

kmi gepaste trots heeft premier. jers gisteravond echter gemeld
Lde ruzie tussen de ministers
Cs en Smit-Kroes over de strijd
li^ de verzuring is bijgelegd. Be-uling was ditmaal niet nodig,
\£S een beetje hulp bij het op-
**t i?n van de geheugens: het kabi-. v eft verkleining van deveesta-
th|,°rig jaar al een „uiterste maat-
t J genoemd. Lubbers heeft bei-
l^pvindslieden die passage nog-
Sifvoorgehouden.

Vernieuwing zonder ontslagen

Mosa wint prijs
voor management

MAASTRICHT - Mosa in Maas-
tricht, producent van onder meer
tegels, is onderscheiden met een
prijs van het maandblad PW. De
fabrikant kreeg de onderschei-
ding in de categorie 'manage-
ment in veranderingssituaties'
voor de manier waarop de pro-
duktie radicaal vernieuwd is.
„Mosa was op tijd. Mosa heeft
allewerknemers binnen de poort
gehouden," schrijft de jury in
haar rapport.

Mosa maakt tegels en porcelij-
nen servies. Het meer dan hon-
derd jaar oude bedrijf, met 1.150
werknemers, schakelde onlangs
om van ambachtelijk tegelbak-
ken naar een computergestuurd
produktieproces. Compleet met
automatische ovens, robots en
beeldschermen. Deze ingrijpen-
de overgang ging gepaard met
een scholingsprogramma van
ruim één miljoen gulden.
Volgens de jury, onder andere
bestaande uit topmensen van het
adviesbureau Berenschot en
Philips in Eindhoven, komt de

eer ook aan de werknemers zelf
toe. Zy zijn het geweest die 'op
basis van eigen inbreng, inzet en
deskundigheid een ingrijpende
vernieuwing van de organisatie
tot een succes hebben gemaakt.
Een nieuw elan, een reëel toe-
komstperspectief. Dat alles in
een regio waarover, als het gaat
om het behoud of groei van
werkgelegenheid, vaak zeer zor-
gelijk wordt gesproken.
Bij de toekenning van de prijs
wordt de aanpak Mosa als voor-
beeld gesteldvoor een innovatie-
proces dat gedragen wordt door
mensen die verantwoord veran-
deren ervaren als stimulerend en
belonend, in plaats van bedrei-
gend.

Het was de eerste keer dat een
dergelijke prijs werd toegekend.
PW reikt al jarenprijzen uit voor
het beste personeels- of sociaal
jaarverslag. Dit jaar konden af-
hankelijke jury's prijzen toeken-
nen in vijf categorieën, waaron-
der 'management in verande-
ringssituaties.

BEEK - „Goeie reis jongens, en
tot ziens!" Met die woorden
zwaaide Frans van Hulst, tot
donderdagochtend eigenaar van
twaalf reisbureaus, gistermiddag
de directie van Neckermann Ne-
derland uit op Maastricht Air-
port. „Maar we hebben goede za-
ken gedaan, nietwaar?", voegden
de Neckermann-bazen Klawer
en Silbermann er lachend aan
toe. „Ik denk allebei", reageerde
de kersverse miljonair Van
Hulst. Want dat zyn florende
reisbureauketen een bedrag met
méér dan zes nullen heeft opge-
bracht, is wel duidelijk.

Het leek op een haastige transac-
tie, toen donderdagmiddag be-
kend werd dat Van Hulst verre-
weg het grootste gedeelte van
zijn aandelenpakket had ver-
kocht aan touroperator Necker-
mann. Maar dat lag toch even an-
ders. Van Hulst: „De onderhan-
delingen hebben negen maan-
den geduurd. Er zijn vele bespre-
kingen aan vooraf gegaan. Want
ik 'hoefde' niet zo nodig. Maar
uiteindelijk ben ik toch deknieën gegaan. Trouwens, het
meest opzienbarend vind ik het
feit dat het niet voortijdig is uit-
gelekt. Want met name in de reis-
wereld blijft zelden iets geheim."

Neckermann-directeur Klawer,
die razendsnel een kop koffie
nuttigt op de luchthaven alvo-
rens huiswaarts te vliegen met
de wetenschap dat de missie is
geslaagd, toont zich eveneens

zeer tevreden. „Er waren voor
ons twee mogelijkheden. Of zélf
een keten opzetten in Zuid Ne-
derland, óf een bestaande groep
overnemen. Voor dat laatste heb-
ben we gekozen. Waarom juist
dan Van Hulst? Omdat het een
prima zaak is. Een van de voor-
waarden was ook dat hijzelf mi-
nimaal nog drie jaar leidingblijft
geven aan alle zaken."

Neckermann, zo zegt financieel-
directeur Peter Silbermann,
voorspelt de Limburgse luchtha-
ven een gouden toekomst (en
dan praten we over passagiers-
vervoer en daar is niet per se een
Oost-westbaan voor nodig). „Met
deze keten erbij is ook onze toe-
komst in het zuiden veilig ge-
steld."
Klawer: „De reisbureaus van
Paul Crombag doen het even-
eens uitstekend. Staan bij ons
zelfs nummer één wat groei be-
treft. Maar Crombag zit niet in
Brabant. Vandaar dat wij Van
Hulst in de arm hebben geno-
men."

Nu de zekerheid van het perso-
neel (54 personen) voor honderd
procent veilig is gesteld en nu
alle contracten zijn getekend,
valt er bij Frans en zijn vrouw
Suze van Hulst toch enige emo-
tie te bespeuren. Hij blijft dan
wel als voorheen nadrukkelijk
bij 'zijn' bureaus betrokken, zijn
naam blijft eraan verbonden en
binnenkort gaan zowaar vier
nieuwe filialen open(Eindhoven,

Gulpen, Venlo en Roermond),
eigenaar is hij niet meer. „Daar
staat natuurlijk geld tegenover,
oké", zegt hij. „Toch heb ik het er
erg moeilijk mee gehad. Mijn
hart zei nee gezien de emotionele
binding, maar met het oog op
1992, als de grenzenopen gaan en
de concurrentie nog steviger
wordt, heb ik het verstand ja la-
ten zeggen."
Zijn vrouw: „Ik zit er minder
mee. Frans is toch ook 53 jaar...
Nu is er in ieder geval een veilig
gevoel, financieel gezien."
Neckermann is niet over één
nacht ijs gegaan bij deze transac-
tie. De groei van de luchthaven,
nieuwereisbestemmingen vanaf
'Beek' komend jaar, steeds meer
passagiers uit de Euregio, kort-
om, 'een weloverwogen besluit
met garanties en zekerheid voor
het personeel', zegt Klawer.

Als de Neckermann-topmannen
alweer in het vliegtuigzitten, laat
de man in kwestie, toch met eni-
geweemoed in de stem, nog even
de revue passeren. „Ik weet als
de dag van gisteren hoe ik op 24
maart 1964 mijn eerste winkeltje
opende in Valkenburg. Met ge-
huurde bussen organiseerden we
dagtochten, naar Trier en zo. De
eerste jaaromzet bedroeg ’129.000. De grootste expansie
vond plaats na 1979. Maar ik zeg
er meteen bij: ik heb nog niet het
gevoel datna vandaag iets moois
is gebeurd. Ik moet er nog even
aan wennen..."

JOS VAN WERSCH

’Pinkpop’ en Geleen
gaan naar de rechter

Oude pijn festival komt weer boven

Limburgse
muzikanten

naar Hilversum
- Liefst zeven-..er> Limburgse solistenen klei-

|j ensembles zullen morgen
'pelnemen aan de kampioens-
wedstrijd voor Hafabra-muzi-
j^itenvan de FKM. Deze wed-
C-d, waarop in totaal 43 solis-
-3 en ensembles van de partij
Sj. wordt gehouden in de
f^O-studio in Hilversum. Van-
??Jo.oo uur presenteren de mu-
tanten zich aan de juryleden
r^ck Koster uit Deurne en Jan

ar> Ossenbruggen uit Hoorn.

ganisatie toen kort voor Pinksteren
weten dat het festival niet traditie-
getrouw in het Burgemeester Da-

van het jaar. Gisteren werd zij in
de finale uit een groep van tien
secretaresses gekozen om deze
titel een jaar lang te dragen. Mo-
nique Schoonbrood werkt bij de
NV Koninklijke Sphinx als se-_
cretaresse van directeur Van.Vliet. Als beloning kreeg ze een
door Marte Röling ontworpen
plastiek en een reis naar de Ver-
enigde Staten voor twee perso-.
nen.

menpark gehoudenkon worden, in
verband met bouwwerkzaamheden
aan het sport- en recreatiecomplex
Glanerbrook.

Op het binnenterrein van het park
waar zich elk jaar tienduizenden
popfans hadden verzameld, werd
een buitenijsbaan aangelegd. Buro
Pinkpop was in verband daarmeein
1986 al naar het sportpark in Baarlo
uitgeweken, met de belofte van de
gemeente dat zy er alles aan zou
doen Pinkpop weer in het park te la-
ten terugkeren. Even later zag het
zich gedwongen een andere lokatie
te zoeken. Pinkpop kon nog tijdig
terecht op de draf- en renbaan in
Landgraaf, waarschijnlijk de nieu-
we vaste stek van het beroemde fes-
tival.

Buro Pinkpop verwijt de gemeente
nu het plegen van een 'onrechtmati-
ge daad', omdat zij het buro vorig
jaar te laat zou hebben meegedeeld
dat het park voortaan voor Pinkpop
taboe zou zijn. De organisatie had
wel al veel onkosten gemaakt, zoals
voor de aanvoer van materialen en
het drukken van posters en entree-
kaartjes.

Van onze verslaggever
GELEEN - De organisatoren van
Pinkpop en de gemeente Geleen
hebben elkaar voor de rechter ge-daagd. De gemeente wil door een
rechtszaak achterstallige huur voor
het Burgemeester Damenpark in-
nen. Buro Pinkpop stelt de gemeen-
te aansprakelijk voor in 1987 gele-
den schade.
Eerstgenoemde claim betreft een
bedrag van ruim 21 mille aan ach-terstallige huur, die de gemeente
nog tegoed heeft van de StichtingSociaal-Culturele Produkties uit
Roermond. De huurschuld dateert
uit 1985, toen het festival wat de be-langstelling betrof een dramatisch
dieptepunt bereikte. Slechts 15 dui-
zend popliefhebbers kwamen toen
naar Geleen-, wat de organisatie een
strop van een half müjoen gulden
opleverde.

Hoe groot de claim is die Buro Pink-
pop de gemeente Geleen wil opleg-
gen, is nog niet duidelijk. Het Buro
stelt de gemeente aansprakelijk
voor kosten die het vorig jaarheeftgemaakt bij de voorbereiding van
Pinkpop '87. De gemeente liet de or-

Maastrichtse
secretaresse
van het jaar

UTRECHT - De 26-jarige Moni-
que Schoonbrood uit Maastrichl
is uitgeroepen tot secretaresse

(ADVERTENTIE)

[fijjjj Noteer deze
m^ zondag in
\ uw agenda

Meer nieuws
| volgt volgende

week * _____\

L.

1%De secretaresse van het jaar 1988, Monique Schoonbrood, ï
toont haar trofee. [

(ADVERTENTIE)

Specialisten in
zonweringen, rolluiken
en vertikale lamellen.

Bel nu voor prijs-opgave m . -^en aktie-voordeel! ra . v_7[ s"e"e levering
Onze adviseurs J . pa"Und<ge montage
kunnen u vrijblijvend ËË ma **rvfce,
thuis bezoeken. *S_^^^^^^^_^___

TtfLM BORN De Mortel 6a
\J£_J__\ (Industrieterrein Sluisweg),m-—m Te1.04498-54776

Zaterdags geopend van 10.00 tol 14.00 uur. '

Zaterdag 19 november 1988 " 15
provincie

Drinkwater duurder
door schade boeren

Grondwater Mergelland wordt extra beschermd Vakbond vindt
PC-project

DSM te duur
teerd is dus erg magertjes", aldus
Frans Hol van de Unie.

Hol reageert met de brief op de
DSM-voorstellen nadat hij negatie-
ve geluiden had gehoord van de
Unie-leden: „Daarbij komt dat DSM
geen cent bijlegt. Een gedeelte van
de aankoopsom had toch betaald

Limburgs dagblad

kunnen worden want uiteindelijk
profiteert het bedrijf ervan."
Volgende week voeren de bonden
overleg met de DSM-directie over
onder meer het pc-project.
Begin deze maand liet DSM weten
dat het een overeenkomst had ge-
sloten met V & D. Het aanbod geldt
voor 14.500 DSM-ers. Volgens een
zegsman van het grootwinkelbedrijf
zullen ongeveer 3.000 werknemers
aan het project meedoen. De goed-
koopste, complete PC-set kost 2.800
gulden; de duursteversie kost onge-
veer 6 mille. „De goedkoopste set
kost in onze winkels al gauw 500
gulden meer", aldus B. Slothouber
van V & D.

(ADVERTENTIEj

Sïsl MENSENf; ZIJN
VEELZIJDIGE

INFORMATICA
MENSEN

ISI is «en vakopleiding
informatica op MBO-ntveau,

diemensen mét
praktijkervaringaflevert.

Gemotiveerde vakmensen,
veelzijdig inzetbaar en in het
bezit van AMSI-modules,

en ECABO-diploma.

«Nl
aichti»«_»»4rtjli-«n a

V»topltl_n(nn Umbtirs _f
T»LD*7K-»771. f

(ADVERTENTIE)

I DE JUISTE
SFEER

NU GEOPEND:
restaurant

DELEUF

Dalstraat 2, 6567 JSÜbachsberg
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
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j 1> Enige en algemene kennisgeving

! - t
Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat: hij voor ons is geweest, berichten wij dat God he-

i den tot Zich heeft genomen, mijn inniggeliefde

' echtgenoot, onze dierbarebroer, schoonbroer, oom

' en neef

Sjeng Vaessen
echtgenoot van

Antoinette Smeets
; i Hij overleed op de leeftijd van bijna 69 jaar, voor-

' zien van de h.h. sacramenten.
Stem: A. Vaessen-Smeets

Familie Keulers-Vaessen
Familie Goossens-Vaessen
Familie Vrouweraets-Smeets
Familie Candel-Smeets
Familie Smeets-Niederer
Familie Smeets-Dackes
Familie Schenck

6171 VB Stem, 18 november 1988, Smeetsstraat 73
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-

!■ fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 22 november om
11.00 uur in de St.-Jozefkerk teKerensheide-Stein.

: Maandagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
i: gehouden voor de dierbare overledene in voor-
< noemde kerk., Er is geen condoleren.
: De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
! Daemen & Zn., Heirstraat 41 te Elsloo-Stein; be-

zoek dagelijks van 19.15 tot 20.00 uur.

—*——————————————*-———————————t
Rust nu maar uit
Je hebt je strijd gestreden
Je hebt zo veel voor ons gedaan
Rust nu maar uit

Bedroefd, delen wij u mede dat heden, toch nog on-
verwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, in de leeftijd van 73 jaar, van ons is heenge-

i gaan, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoe-
der, oma, schoonzus, tante en nicht

Elisabeth Leonie
(Lies) Geraads

weduwe van

Theodorus Johannes Maria
Martens

Hulsberg: José Hagemans-Martens
Frans Hagemans
Lilian en John
Jolanda en Frank

Hulsberg: TheaLatten-Martens
ZefLatten

Kerkrade: Wiel Martens
Rita Martens-Schepers
Dave

Hulsberg: Annie Scheffer-Martens
Flip Scheffer
Audrey
Flip
Familie Geraads
Familie Martens

Hulsberg, 18 november 1988
Corr.adres.' Cremersdelweg 2, 6336 TD Hulsberg
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
denop dinsdag 22 november om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van deH. Clemens te Hulsberg,,waarna
de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene be-
graafplaats aan de Wissengracht aldaar.. Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Het rozenkransgebed, gevolgd door de avondmis,
zal worden gehoudenop maandag 21 november om
18.45 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het be-
jaardenhuis Panhuys te Hulsberg., Bezoek aldaar, dagelijksvan 19.30 tot 20.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

; t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, vrij on-verwacht, voorzien van de h. sacramenten der zie-
ken, na een liefdevolle verzorging in de ver-

i pleegkliniek Schuttershof te Brunssum, inde leef-; tijd van 81 jaar, mijn dierbare echtgenote, onze
zorgzame pleegmoeder, pleegschoonmoeder, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Wilhelmina Hendrica
Arts

(tante Mien)
begiftigd met de eremedaille verbonden aan

de Orde van Oranje-Nassau
echtgenote van

Joseph Albert Lemlijn
Hulsberg: J.A. Lemlijn
Klimmen: Frans Kamps

Kitty Kamps-Tevis
Mirjam
Familie Arts
Familie Lemlijn

Klimmen, 18 november 1988
Corr. adres: Achtbunderstraat 10,
6343 AR Klimmen.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 22 november om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Remigius te Klimmen, met aanslui-
tend crematie te Imstenrade-Heerlen. Samen-
komst in de kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.30
uur achter in de kerk.
Maandag om 19.00 uur zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondwake in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00-19.00 uur en op zondag van 11.00-12.00 uur in
het mortuarium van de begrafenis- en crematiever-
eniging Voerendaal, Kerkplein 43 aldaar.
Voor vervoer naar het crematorium is gezorgd.
Zij, die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven, h.
missen, bloemen en vele, vele condoleances, na het
overlijden van mijn onvergetelijke man, onze goe-
de en zorgzame vader, schoonvader en opa

Bertus Snijders
zeggen wij u hartelijk dank. Het is ons gebleken dat
hij door zeer velen van u, buiten ons, geliefd en ge-
respecteerd werd.

J. Snijders-Meulenblok
kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, november 1988

De plechtige zeswekendienst houden wij heden,
zaterdag 19 november om 19 uur, in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Maagd derArmen te Mariage-
wanden-Hoensbroek.

Enige en algemene kennisgeving

t
Rust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het dapper gedaan.
Wie kan begrijpen wat ie hebt geleden.
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit.

Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij
voor ons is geweest, delen wij u mede dat God tot
Zich heeft genomen, mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Friets Rademakers
echtgenootvan

Tiny Bessems
voorzien van het h. oliesel, op de leeftijd van 67 jaar.

Schaesberg: Tiny Rademakers-Bessems
Kerkrade: Lieske en Wiel

Hanssen-Rademakers
Bettina, Pascal

Schaesberg: Gerard Rademakers
Familie Rademakers
Familie Bessems

Schaesberg, Achter den Winkel 231
17 november 1988
Corr.adres: Straterweg 41, 6461 HV Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 22 november om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Catharina te Kerkrade-Holz,
waarna om 11.30 uur de crematieplechtigheid is in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Avondmis maandag om 18.30 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledeneis opgebaard in derouwka-
pel op het terrein van de Lückcrheidekliniek te
Kerkrade-Chevremont, alwaar dagelijks bezoekge-
legenheid is van 18.00 tot 19.30 uur.

t
Zij die wij liefhebben
en van ons zijn heengegaan,
zijn niet meer waar zij waren,
maar altijd waar „wij"zijn.

Intens verdrietig, maar ook dankbaar dat haar lij-
den voorbij is, moetenwij u meedelen dat onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder

Mies van Rongen
tot 25 augustus 1982 echtgenote van

Toine Eijs
van ons is heengegaan, op 83-jarige leeftijd.
Zij was dapper tot het einde.

Maastricht: Frits van Eijs
Michael, Ralph

De Steeg: Niek van Eijs
Tilly Portheine
Dominic en Martine
Dagmar, Annemiek

Schinnen: Jokeen Jo Engelen-van Eijs
Landgraaf: Miek en Ton v.d. Linden-van Eijs

Maureen en Wim, Foekje, Weike
Saskia en Marcel

Herwijnen: Jos en Jan Souren-van Eijs
Sittard: Rosé van Eijs

Anouk en Ron, Jip
Mireilla en Winfred
Chantal,Danielle

Landgraaf: Toine en Inki van Eijs-Alberts
Nathalie en Wilbert
Katja

Landgraaf: Paula van Eijs
Goirle: Jan en Kitty van Eijs-Nefkens

Erik, Lars
Familie Van Rongen
Familie Van Eijs

17 november 1988
Muzenlaan 40, 6411 AE Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
dinsdag 22 november 1988 om 12.00 uur in de paro-
chiekerk St.-Martinus te Weiten, waarna crematie
te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 11.40
uur achter in de kerk.
Rozenkransgebed, gevolgd door h. mis, op maan-
dag 21 november as. om 18.45 uur in voornoemde
kerk.
Mama is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen; ingang St.-Antoniusweg; gelegenheid tot
afscheid nemen aldaar, dagelijks van 18.30 tot 19.00
uur.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Wonder
waar zal ik zoeken
naar het wonder in de dingen
naar de geheimen
van Zijn eindeloze plan
als ik van alle teksten
niet eens één enkele
lettergreep begrijpen kan.

Met grote droefheid geven wij u kennis dat, geheel
onverwacht, van ons werd weggenomen, mijn lieve
man, onze onvergetelijke vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Harie Derhaag
echtgenootvan

Mia Reynen
Hij werd 66 jaar.

Bom: M.J. Derhaag-Reynen
Heerlen: Bernadette Gubbels-Derhaag

Frank Gubbels
Patricia, Brent

Bom: JoskeDerhaag t
Buchten: Marion Pörteners-Derhaag

Frans Pörteners
Kim, Han

Valencia (Sp.): Ber Derhaag
Ampora Derhaag-Molla
Silvia

Bom: Thera Janssen-Derhaag. Wim Janssen
Nicky

Bom: Rob Derhaag
Familie Derhaag
Familie Reynen

6121 XD Bom, 17 november 1988
Molenstraat 7
De plechtige eucharistieviering, gevolg door de be-
grafenis, zal plaatshebben op maandag 21 novem-
ber as. om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-
Martinus te Bom.
Er is geen condoleren.
In de avondmis van heden, zaterdag 19 november,
om 19.00 uur, zullen wij vader bijzonder gedenken
in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te Sittard; bezoek van 17.30tot 19.00
uur.
Mocht u onverhoopt geen persoonlijke kennisge-
ving hebben ontvangen, wil dan deze advertentie
als zodanig beschouwen.

t
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij u kennis
dat heden, toch nogvrij plotseling, van ons is heen-
gegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Anna Scheeren
echtgenote van

Peter Bouts
Zij overleed op de leeftijd van 86 jaar, voorzien van
de h.h. sacramenten.

Berg a/d Maas: P. Bouts
Berg a/d Maas: Leny Coenen-Bouts

Hans Coenen
Anita, Harrie en Roy
Renate en Peter

Obbicht: Betsie Maessen-Bouts
t Hein Maessen
Jolanda en Klaas

Berg a/d Maas: Mia Quadackers-Bouts
Harie Quadackers

Berg a/d Maas: JoBouts
Anny Bouts-Bosch
Nancy
Familie Scheeren
Familie Bouts

6129 BD Berg a/d Maas, 18 november 1988
Koningsstraat 4
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaasvinden op dinsdag 22 november om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Michael te
Berg a/d Maas.
Maandagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
gehouden voor de dierbare overledene in voor-
noemde kerk.
Er is geen condoleren. Bijeenkomst in de kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; bezoek dagelijks van 19.15 tot 20.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Dankbaar voor de liefde en de zorg waarmede hij
ons gedurende zijn leven heeft omringd, geven wij
u met droefheid kennis dat heden, in zijn eigen ver-
trouwde omgeving, na een langdurige ziekte van
ons is heengegaan, mijn dierbareman, onze zorgza-
me vader, schoonvader, lieve opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Zef Gerads
echtgenootvan

Annie Fredrix
Hij overleed voorzien van het h. sacrament der zie-
ken.

Geleen: A.M. Gerads-Fredrix
Geleen: Jos Gerads

Irene Gerads-Taalman
Rachel
Familie Gerads
Familie Fredrix

6165 TM Geleen, 17 november 1988
Daalstraat 18
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
op maandag 21 november as. om 14.00 uur in de
Verrijzeniskerk, Potterstraat te Geleen, waarna de
begrafenis op de begraafplaats Vouersveld Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van onze dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen heden, zaterdag
19 november om 18.30 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen,
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.

t
Met droefheid geven wij u kennis, dat na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor hem betekende, toch nog onverwacht van ons
is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, tevens onze beste vriend, schoonvader, opa,
zoon, broer, zwager, oom en neef

Sjaak Vissers
echtgenoot van

Gezina Robeerts
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar.

Heerlen: G.H. Vissers-Robeerts
Hoensbroek: Martin Vissers

Margriet Vissers-Offermans- Mona, Angie, Björn
Heerlen: Ria Houwers-Vissers

Sjef Houwers
Danny

Vaesrade: Peter Vissers
Aurora Vissers-Cardona
Vincent
Familie Vissers
Familie Robeerts

6419 DE Heerlen, 15 november 1988
Gelein 94
Ingevolge de wens van de overledene heeft de cre-
matieplechtigheid in besloten familiekring plaats-
gevonden op vrijdag 18 november j.l. in het crema-
torium te Heerlen.

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft 'gegeven, delen wij u mede dat, op
82-jarige leeftijd, toch nog onverwacht, van ons is
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Leonie Alice Volkert
echtgenote van

Christiaan Cornelis
van der Star

Nuth: C.C. van der Star
kinderen en kleinkinderen
Familie Volkert
Familie Van der Star

6361 CR Nuth, 18 november 1988
Chopinlaan 49
Gelegenheid om in de aula, Hoofdstraat 100 te
Hoensbroek, van de overledene afscheid te nemen
heden, zaterdag 19 november, van 19.00 tot 20.00
uur en zondag, 20 november, van 14.00 tot 15.00
uur.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10,
op maandag 21 november om 13.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
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 jijvoor ons betekende

Het hartverwarmend medeleven dat wij mochten onder-
vinden bij de ziekte, het overlijden en de crematie van mijn
lieve levensgezel en onze huisgenoot

Harry Merkx
heeft ons diepgetroffen.
Daarvoor zeggen wij u hartelijke dank.

Kitty Sanders
Heinz Peter

November 1988
Heerlen, L.T.M.-weg 48
Wij zullen Harry gedenken tijdens de plechtige zesweken-
dienst, die wordt gehouden op zondag 20 november a.s. om
11.15 uur in de St. Pancratiuskerk te Heerlen.

—

Restaurant

MOSTAR
Kerkstraat 260

Brunssum
Heerlijke Yoegoslavische
gerechten van onze
houtskoolgrill tegen zeer
aantrekkelijke prijzen.

Live orkest dat
zigeunermelodieën
speelt

Reserveren gewenst: i
045-251322

Zat. en zond. geopend v«n
12-23 u. in verder iedere

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

61371 Maandag gesloten.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis dat heden, geheel on-
verwacht, van ons is heengegaan, voorzien van het
h. oliesel, in de leeftijd van 57 jaar, mijn dierbare
dochter, onze zuster, schoonzuster, tante en nicht

Leonie Palm
Sittard: Mevr. M.E. Palm-Simon

Roosteren: Kurt Palm
Riet Palm-Kusters

Eindhoven: Eric Palm
Mieke Palm-Hustinx
en al haar neven en nichten

18 november 1988
Corr. adres: Odasingel 36
6131 GW Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 22 november as. om 10.15 uur in de paro-
chiekerk van de H. Bernadette te Baandert-Sittard.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats-
hebben om 11.45 uur in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van maandag 21 novem-
ber as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.

Wij willen jerust gunnen
al is vol droeftieid ons hart
Je lijden zien en niet kunnen helpen
dat was onze smart

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee zij ons steeds heeft omringd, geven
wij u kennis van het overlijden, op de leeftijd van
71 jaar,van mijn lievemoeder, oma, zuster, schoon-
zuster en tante

Bertha Lüpschen
weduwe van

Franz Koslowski
In dankbare herinnering:

Brunssum: F.A. Koslowski
Alan en Wendy
Familie Lüpschen
Familie Koslowski

Brunssum, 18 november 1988
Kempstraat 42
De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 23 no-
vember as. om 14.00 uur op de algemene begraaf-
plaats aan de Merkelbeekerstraat aldaar.
Bijeenkomst op voornoemde begraafplaats.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
ziekenhuis te Brunssum; bezoekuren dagelijksvan
17.30 tot 18.30 uur.

Daar het ons onmogelijk is eenieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven die wij mochten ontvan-
gen bij de begrafenis van mijn lieve echt-
genoot, onze vader en opa

Hans Kucera
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

C. Kucera-Sonnemans
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden op zaterdag 26 november a.s. om
19.00 uur in de parochiekerk van St.-Jo-
zef te Kaalheide-Kerkrade.

HIFIkopen Is een
kwestie van vertrouwen

y"ideale luisterkamers,
aandacht, vakkennis
jn een overzichtelijke
ize uit hifi stereo app.

t
Kö(.Kiei. Hifi

Plankatraat 10,Maastricht, tel. 043-211 133
Uv Bl| O.L. Vrouweplein

ii-iii__-iiii_ii-^^

Rectificatie
In de dankbetuiging van donderdag 17 novembf' |

werd abusievelijk vermeld

Til van Mulkens-Smeets
Dit moet zi;n

Til van Mulken-Smeets
-*

t Jozef Coumans.
oud 70 jaar, echtge-

noot van Maria Mar-
tin, St. Antoniuslaan
328, 6221 XX Maas-
tricht. De crematie-
plechtigheid heeft in
besloten familiekring
plaatsgevonden.

t Truus van Noot-
hoorn, oud 65 jaar,

weduwe van Jean Mi-
chon. Corr. adres:
Voldersdreef 20, 6216
TE Maastricht. De uit-
vaartdienst zal wor-
den gehouden op
maandag 21 novem-
ber om 11.00 uur in de
parochiekerk van het
H. Hart van Jezus te
Oud-Caberg. Er is
geen condoleren.

tLies Vlaspoel, oud
79 jaar, echtgenote

van' Giel Loontjens,
Gentelaan 88, 6217
VN Maastricht. De
uitvaartdienst zal
worden gehouden he-
den, zaterdag 19 no-
vember, om 15.00 uur
in de kerk van O.L.
Vrouw van Goede
Raad te Maastricht. Er
is geen condoleren.

tTheo Peeters, oud
50 jaar. Corr.adres:

Aureliushof 113H,
6215 SM Maastricht.
De uitvaartdienst zal
worden gehouden op
maandag 21 novem-
ber om 11.00 uur in de
St.-Lambertuskapel
Maastricht. Schrifte-
lijk condoleren in de
kapel.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
SINT en Piet bij u thuis
’42,50. Tel. 12-21 u. 045-
-217223.
Voor het ZAGEN van 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.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.

Door ondergetekende *S
namens de echtgenotenr
zef Jelle Zoethout 5
Leenie Maria LjK
Smeets, wonende te Wk
len aan De Doom nr■,,
een verzoekschrift '!>
diend bii de arrond'»^mentsrecntbank te M^,
tricht tot goedkeuringL
het maken van huweUr
voorwaarden. u
Dit verzoekschrift en L \
ontwerp van de wijzl»^
van de huwelijkse. v<jj
waarden liggen ter if^j |
bij de griffie dezer ree, ,
bank.
Eventuele schulde'B-
van voornoemde kun",
desgewenst gehoord *j
den in de Raadkamer \j
voornoemde Rechtb»^en wel op donderdag J j
cember 1988 om 10.00 ü*
Mr. J.P.J.M. Föllings
advocaat en procureur
Schinkelstraat 25
te Heerlen 1

A 'Bij beschikking d.d. l°j 'vember 1988 van de AP"j I
dissementsrechtbank |
Maastricht is Ingrid A'JS
ta Elisa Maria FriSjj
wonende en verblijf'te Schimmert, gem^'j«
Nuth, in "Huize PP jo
Bies" aan deOp deBiegjj \wegens een geeste"ja.
stoornis onder curatelesr
steld, met benoeming IRenier Joseph Marie t. .
sen tot curator en !
beth Hubertina Luca=' itot toeziend curatrice,
den wonende aar) £Kruisstraat 29 te 633J flSchimmert, gerne* i
Nuth.
Mr. H. Kerkhoffs
advocaat en procureur I
Mauritslaan 6B
6161 HV Geleen ,

De rechtbank te Maast^n
heeft bij beschikking,!)
10 november 1988Re"*!'cobus Johannes Corfl* Jj
sen, geboren te Heerl^J
11 augustus 1968, wo(1l
de en verblijvende m
Schimmert, gem6:»
Nuth aan de Op de B'S'Jin "Huize Op de Bies 1
der curatele gesteld, j
dat hij door een geestel^
stoornis zijn belangen jj
behoorlijk waar Kan
men. Tot curator en p
ziend curatrice werde^J
noemd zijn ouders, teJ_
ten Johannes Ant"' (
Laurentius Corneliss^.<Hendrica Clara Joh%ivan Leeuwen, beiden 1nende te Kerkrade aa>
Doverau nr. 66.
Mr. P.J. Nevelstein.
advocaat en procureur
te Heerlen

Voor al uw bont
Reparaties en moderniseren

A. Feyge
Hommerterweg 234, Hoensbroek. Tel. 045-213^

Williams administratiekantoor
04704-4411/4374

Voor al uw administraties - belastingen ,, verwerking per computer.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
SINT en Piet op bezoek.
045-719451. Ook verhuur
van kleding.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
riikosten. Bel Geleen 04490-
-45230, 24-uur service.
STOELMATTERIJ vêF-
nieuwd rieten, biezen en ro-
tanstoelen met gar. 045-
-418820.

rrmm Verschil moet er zijn
Eindelijk eens een hifi-zaak waar het

mM u niet duizelt van prijzen en
■3 produkten. Kohnen Hifi neemt alle
I tijd voor u. Wij hebben

5 luisterkamers waar u in alle rust
I J kunt luisteren en vergelijken. Op één
I (M punf w/yken we n/ef af: onze prijzen

zijn zeker zo gunstig als elders! En
_fmmmÊmiSmm~~_» i onze service is onbetaalbaar goed.

Mpfffl YdrvwM
_af "_L Plankstraat 10, Maastricht, tel. 043-211133

♦ - fPoolse vrouw zoekt ,;
haar landgenoten (18$
ir.) serieuze MANNE^,.
kennismaking/huweWs'i
Info en bemiddeling Fj
bus 106, 9400 AC tt
(antw. zegel bijslv*
SVP>- -^Wed. vrouw zkt- „r,
VRIENDING ± 50-eu(
om 4 tot 6 wkn. op ïwa
basis naar de zon te f,
Br.o.nr. GE 791, LD. "

i3, 6161 GE Geleen, v
Weduwe goed uitz., $
eerlijk karakt., Mp»j
veau, zkt. eerlijke f,^
NER tussen 55-60 jr. S^
§oed milieu. Br.o.nr' »

32, LD, Postbus 46.
AA Roermond. y
Goed uitziende man K
1.76 m. goede baan k
leuke VROUW 30-3»
kind geen bezwaar. **«nr. RO 530.L.D. Postb^y
6040 AA Roermond.^/1
Weduwnaar 64 ir. gefl
gaanstype zkt. kenm 5 J
nette VROUW lfst 1
flink postuur voor dsïmerelatie. Br.o.nr. Hf jl
L.D., Geerstr. 5 641 1 JHeerlen. ___^\
Weduwe, 60 jr., goed .^4komen. zoekt j,A
VRIENDIN, voor vr>s4
schap, winkelen enz- VA
lesbisch). Br.m. tel.nj- A
XE OCS LD, Markt 42,"1
RD KprlrraHo ___



Frans Maas doet
logistiek voor

Brabants bedrijf
VEJLO - De Noordlimburgse ex-
pedteur Frans Maas gaat voor Ge-
nerd Electric Plastics in Noord-
Bratant een logistiek centrum ex-
ploiteren. Het Venlose concern en
GE ïlastics in Bergen op Zoom
hebbtn hierover een principe-ak-
koord bereikt. In de praktijk bete-
kent dt dat Frans Maas de produk-
ten vai GE Plasticsopslaat en distri-
bueert.

Er kom een volledig uitgerust cen-
traal majazyn van 20.000 vierkante
meter rret een capaciteit van 25.000
palletplatsen.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Officier van justi-
tie mr J. Laumen hanteerde gister-
middag een zeer ongebruikelijke
verdeelsleutel toen hij zowel lof als
kritiek uitstrooide in zijn requisitoir
tegen vier mannen die hij betrok-
ken achtte bij het stelen van zes
auto's met een gezamenlijke nieuw-
waardevan een half miljoen. Onver-
holenbewondering had hij voor een
der verdachten, ongezouten kritiek
voor een deel van de burgerij.
Zeer nadrukkelijk ging Laumen's
lof uit naar een 23-jarige verdachte
uit Bom, die tijdens het vooronder-
zoek duidelijke aanwijzingen had
gegeven in de richting van de kwa-
de genius achter de reeks autodief-
stallen. Tegen deze hem welgevalli-
ge verdachte zou de officier later
sen nagenoeg geheel voorwaardelij-

ke gevangenisstraf eisen onder aan-
tekening dat van „Vóór wat hoort
wat" geen sprake was.
In datzelfde verband spoot hij even
later onverwacht felle verwijten
naar burgers die overlopen van kri-
tiek op politie en justitie maar zelf
niet thuis geven zodra deze diensten
in hun eigen belang een beroep op
hen doen. „Van die burgers krijg ik
een behoorlijke sik", bekende de of-
ficier verontwaardigd. Doelend op
angst voor represailles vervolgde hij
met stemverheffing: „Als wij niet de
morele moed hebben ons teweer te
stellen tegen de criminaliteit die nu
al bezig is de pan uit te rijzen, gaan
wij voor derest van ons leven onder
terrorisme gebukt. Ik heb ook wel
eens angst, maar zal me nooit terug-
trekken. Niet over mijn lijk!"
Met deman uitBom waren het drie
Sittardenaren die zich te verant-

woorden hadden voor diefstal van
het half dozijn kostbare en vrijwel
gloednieuweauto's ofvoor heling in
de vorm van kopen of verbergen.
Twee van dewagens waren gestolen
in Nieuwstadt en Bom, één in de
Duitse plaats Hückelhoven en drie
in het eveneens Duitse Heinsberg.

In de ogen van mr Laumen had een
34-jarige Sittardenaar de hoofdrol
gespeeld, maar gisteren, tijdens een
vier uur durende rechtszitting, had
de man zelf voor elke vraag en toe-
speling maar één antwoord: „Sorry,
ik weet van niets!" Dat gold ook
voor hem toegeschreven, mislnktp
uitlokkingvan diefstal van een duur
jacht uit de haven van Maasbracht.
Van de andere verdachten gaf een
29-jarige Sittardenaar schuldbe-
wust zijn aandeel in het geheel toe.
Hij verspeelde niettemin veel kre-

diet bij mrLaumen door stijf de lip-
pen op elkaar te houdenals het ging
om het noemen van de naam van de-
gene met wie hij op dievenpad was
geweest. Tegen hem luidde de eis
anderhalf jaar onvoorwaardelijke
gevangenisstraf.

De als hoofdverdachte aangemerkte
Sittardenaar kreeg van mrLaumen
te horen, dat het zijn goedrecht is in
de rechtszaal te zwijgen, maar dat
„zwijgrecht geen liegrecht" bete-
kent. Tegen hem eiste hij drie jaar
onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Zes weken geheel voorwaardelijk
achtte de officier voldoendebestraf-
fing van de Sittardenaar bij wie één
gestolen auto was aangetroffen. In
zijn verweer schilderde de man
zichzelf af als slachtoffer van over-
dreven vriendentrouw. De jongste
van de vier verdachten, degene die
door mr Laumen méér was gepre-
zen dan gekapitteld, hoorde een ge-
vangenisstraf tegen zich eisen van
26 weken waarvan 24 voorwaarde-
lijk met daaraan verbonden 150 uur
dienstverlening.De resterende twee
weken onvoorwaardelijk zag de of-
ficier als wettelijk gepatenteerd ta-
,rief voor autorijden in een periodï
waarin dat op grond van een rech
terlijk vonnis is verboden. Da'
vormde een aanvullend punt op de
tenlastegeleggingvan de jongeman.

Vrijdag 2 december volgen de uit
spraken van de rechtbank.

se kentekennummmer LB-75-YZ
naar België ontkomen. Waarschijn-
lijk heeft de wagen vóór de overval
geparkeerd gestaan aan de achter-
kant van het station, de Passerel.
Niet uitgesloten wordt dateen witte
Volkswagen GTI met Belgisch ken-
teken, waarin de letters ESH voor-
komen, eveneens te maken heeft ge-
had met de overval. De auto heeft
kort voor de overval nabij het bank-
kantoor geparkeerd gestaan.

vuistvuurwapen, voorzien van een
geluidsdemper. Eén van hen toonde
by de overval omstandig dat hij bo-
vendien in het bezit was van een
groene handgranaat.

Zoals vermeld, stapten beide man-
nen met enkele klanten het bank-
kantoor binnen toen dit om vijf uur
weer werd geopend in verband met
de koopavond. Nadat personeel en
klanten waren gedwongen op de
grond te gaan liggen, werd van de
beheerder onder bedreiging van de
vuurwapens geëist de inhoud van
de bankkluis te overhandigen. Tij-
dens de overvalwerd een vrouwelij-
ke cliënt met een wapen tegen het
hoofd geslagen. Bij het verlaten van
het bankkantoor dreigde het duo de
pand op te blazen als mocht blijken
dat snelpolitie zou komen opdagen., De Maastrichtse politie heeft inmid-

dels een uitbreid onderzoek inge-

' steld. De overvallers zijn met een
beige-bruine Mercedes met het val-

ij,j 'ddels is komen vast te staan
_>r u '^e overvauers' die Vlaamsa*en, gewapend waren net een

, Van onze verslaggever

Jj^-ASTRICHT- D» buit, waarvan de twee mannen zich don-, rdagnamiddag bij de gewapende overval op het bankkan-
J*van de Spaarbark Limburg aan de Spoorweglaan in Maas-icht hebben meesttr gemaakt, blijkt aanzienlijk. De grootte
r^et bedrag wenien echter noch de Spaarbank Limburg
°ch de Maastrichtsepolitie bekend te maken.

De overvaller met de lange witte re-
genjas droeg een zonnebril met
spiegelglazen. De ander droeg don-
kere kleding. Beiden waren als he-
ren vermomd. Wie iets in verband
met de overval heeft bemerkt,
wordt verzocht zich met de Maas-
trichtse politie in verbinding te stel-
len, tel 043-292222.

Laumen prijst ’meewerkende’ diefstalverdachte
Officier bekritiseert

zwijgzaamheid burgers
(ADVERTENTIE)
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Onderzoeksteam Bondsrepubliek naar Noord-lerland

Duitse justitievermoedt
bestaan IRA-commando

zich dan ook op het achterhalen van
de mogelijke verblijfplaats van de
leren. Dat heeft tot nu toe nog geen
resultaat opgeleverd.
Ook in Duitsland en België is justi-
tie op zoek naar de mogelijke
schuilplaats van de IRA-leden.
Maar volgens Prechtel is het über-
haupt niet zeker dat zij in één of
meer van de genoemde landen een
schuilplaats hebben of dat de IRA
voor haar aanslagen gebruikt maakt
van zogenoemde 'slapers' in West-
Europa, mensen dieeen normaal le-
ven leiden en alleen op bepaalde
momenten in actie komen. Het kan
ook zijn dat de daders na de aansla-
gen weer terugkeerden naar bij
voorbeeld Noord-lerland.
Het lijkt er in ieder geval wel op dat
de IRA-verdachten zeker geduren-
de bepaalde aaneengesloten perio-
des op het vasteland zijn gebleven.
Er ligt bij voorbeeld zo weinig tijd
tussen de aanslagen in Limburg en
Bielefeld dat het aannemelijk is dat
de daders in ieder geval in dieperio-
de ergens in deze contreien onder-
dak hebben gehad.

door theo sniekers
KARLSRUHE - Het Westduitse federale openbare ministerie
in Karlsruhe vermoedt dat één speciaal IRA-commando ver-
antwoordelijk is voor de recente aanslagen op Britse doelen in
Limburg, de Bondsrepubliek en België. „Er zijn aanwijzingen
dat één groep werkzaam is in het gebied waar het Britse leger
aan deRijn gelegerd is. We weten niet uit hoeveel personen die
groep bestaat en ook niet of ze opgeheven is na de arrestatie
van McGeough en Hanratty", zegt officier van justitie Alexan-
der Prechtel, rechterhand en woordvoerder van de Duitse pro-
cureur-generaal Kurt Rebmann. Ook het aantal IRA-leden dat be-

trokken is bij derecente aanslagen
staat niet vast. Waarschijnlijk zijn
het er meer dan de twee aangehou-
den verdachten. Daarvoor zijn te
veel wapens aangetroffen bij Han-
ratty en McGeough, terwijl vanuit
devluchtauto in Duisburg met twee
mitrailleurs op de achtervolgende
politiewagen werd geschoten; er
moeten dus minstens drie inzitten-
den zijn geweest. Ook de wegrijden-
de witte Golf in Waldfeucht wijst op
een groter aantal betrokkenen.

„Feit is in ieder geval dat na de aan-
houding van McGeough en Hanrat-
ty geen verdere aanslagen zijn ge-
volgd", zegt Prechtel. „Misschien
waren de anderen bang dat de twee
gearresteerden zouden doorslaan."

Maar ook dat is speculatie. Het on-
derzoek is in de drie betrokken lan-
den nog in volle gang. Of Nederland
en België om uitlevering van de
twee leren zullen vragen of juist de
zaak aan de Duitsers zullen overdra-
gen, is nog lang niet zeker.

Aantal

" Terence McGeough de morgen na zijn arrestatie in Wald-
feucht.
Daarbij speelt een belangrijke rol
dat er getuigen zijn die beweren de
leren te hebben zien schieten in
Oostende. Ook in Limburg is er een
getuige die beweert McGeough vijf
minuten na de aanslag gezien te
hebben op het Stationsplein in
Roermond. Daarnaast is er een an-
dere getuige die meent Hanratty
kort voor de aanslagen in Limburg
in de trein van Maastricht naar
Eindhoven te hebben gezien.

„Als wij kunnen aantonen dat de
twee leren ergens geschoten heb-
ben en daar en daar weer de moord-
wapens in hun bezit hadden en ook
dat ze bij de aanslagen gebruikte
auto's hebben gehuurd of gekocht,
dan zijn wij vol vertrouwen ze voor
net gerecht als daders aan te kun-
nen klagen", stelt Prechtel optimis-
tisch. McGeough zou ook bij een
.an de aanslagen in Westduitsland
gesignaleerd zijn.

Een Duits onderzoeksteam vertrekt
binnenkort naar Belfast om de
plaats te bepalen van McGeough en
Hanratty binnen de IRA. Prechtel:
„Het ziet er naar uit dat het kernle-

den zijn. „Als blijkt dat zij ook in
Noord-lerland te boek staan als mi-
litante leden die acties uitvoerden,
dan kunnen we weer aannemelijker
maken dat ze ook bij ons geschoten
hebben." Dat is natuurlijk van be-
lang voor de strafmaat.
Ondertussen wordt steeds duidelij-
ker dat Nederland een belangrijke
plaats inneemt in de hele IRA-kwes-
tie. Bij hun aanhouding kwamen
McGeough en Hanratty uit ons
land. De bij hun aanslag in Duis-
burg gebruikte auto had een Neder-
lands kenteken. De bij de aanslag in
Mönchengladbach gebruikte rood-
bruine Volvo 244 was op 11 maart
1987 in Den Haag gekocht door een
Engels sprekende man met een vals
lers paspoort. Na de aanslag in Düs-
seldorf vluchtten twee verdachte
auto's met hoge snelheid richting
ons land.

Verblijfplaats
In Nederland richt het onderzoek
van het speciale IRA-recherche-
team van de Rijkspolitie Limburg

Op 31 augustus jongstleden werden
Terence McGeough en Gerard Han-
ratty in Waldfeucht, net over de
grens bij Koningsbosch, gearres-
teerd door een Westduitse douane-
beambte. Prechtel: „Die beambte
zag een auto een verboden grens-overgang oversteken. Omdat hij bij
een soortgelijk voorval enige jaren
geleden al eens door een kogel was
verwond, ginghij nu met getrokken
pistool op de auto af."
Dat was waarschijnlijk zijn geluk,want de twee leren lieten zich mak-kelijk arresteren." In tegenstelling
tot eerdere berichten hadden ze weldegelijk een geladen en schietklaarpistool binnen handbereik. „Ze wa-
ren waarschijnlijk verrast. Door deduisternis wisten ze misschien ook
niet of er nog meer douanebeamb-
ten om de wagen stonden", zegtPrechtel. „Anderzijds hebben IRA-
leden nog nooit gericht op Duitsers
geschoten." De Duitse douane-
beamte heeft overigens ëen Britseonderscheiding gekregen.
McGeough en Hanratty worden van
een reeks aanslagen verdacht. Op
de eerste plaats die in Mön-
chengladbach op 23 maart 1987. Bij
een bomaanslag op de officiersmess
van dekazerne in Rheindahlen wor-
den 31 mensen gewond, waarvan ze-
ven ernstig.
Op 1 mei 1988 is het raak in Lim-
burg. In Nieuw-Bergen worden
twee Britse militairen gedood als
een bom in hun auto ontploft. In
Roermond wordt een Britse soldaat
doodgeschoten. In totaal zijn er drie
zwaargewonden.

Twee dagen later heeft een Britse
militair uit Bielefeld het geluk van
zyn leven als een door de IRA ge-
plaatste bom onder zijn auto tijdig
wordt ontdekt.

In Duisburg is het op 13 juli wel
raak. Twee bommen vernielen eenslaapvertrek van de Britse kazerne
Glanmorgan. Als door een wonder
raken slechts negenBritten licht ge-
wond.
Op 5 augustus ontploft een bom op
de Britse legerbasis in Rattingen bij
Düsseldorf. Drie militairen en een
Westduitse vrouw raken gewond.
De - voorlopig? - laatste aanslag
vindt plaats op 14 augustus in Oos-
tende. Een Britse militair wordt in
zijn auto door de IRA doodgescho-
ten.
De aanhouding van McGeough en
Hanratty vindt totaal onverwachts
plaats op 31 augustus. In hun huur-
auto worden twee moordwapens ge-
vonden. Op de eerste plaats de Ka-
lasjnikov-mitrailleur die in Roer-
mond gebruiktwerd en waarmee te-
vens na de aanslag in Duisburg
waarschuwingsschoten werden af-
gevuurd op een achtervolgende po-
litieauto. Daarnaast een pistool
waarmee de Britse militair in Oos-
tende werd doodgeschoten.
Dit alles brengt het onderzoek in
een stroomversnelling. Dat de
moordwapens bij de twee 29-jarige
leren zijn aangetroffen betekent
overigens niet dat zij ook door hen
gebruikt zijn; McGeough en Hanrat-
ty zouden ook wapenkoeriers ge-
weest kunnen zijn.
By hun arrestatie in Waldfeucht
reed een vlakbij geparkeerde Golf
met waarschijnlijk twee inzittenden
weg.
„Maar dat kan ook een liefdes-
paartje geweest zijn", zegt Prechtel.
Hij heeft echter goede hoop aan te
kunnen tonen dat Hanratty en
McGeough daadwerkelijkzelf actief
waren betrokken bij de aanslagen.

Prechtel verwacht dat het in Duits-
land in ieder geval niet voor de zo-
mer van 1989 tot een proces zal ko-
men. Tot dan blijven de almaar zwij-
gende leren achter slot en grendel,
Hoe de aanklacht dan zal luiden,
staat dus ook nog niet vast; voorlo-;
pig richt het onderzoek zich daar al-,
leen op de in Duitsland gepleegde
aanslagen.

Een ding staat voor Prechtel wel
vast: het is naïef te denken dat er in
deze streken geen aanslagen neer
zullen volgen. „Er zijn geen concre-
te aanwijzingen voor nieuwe aansla-
gen, maar we vrezen ze wel." I

Proces

Overvallers hadden pistool en granaat

Buit bij overval
bank aanzienlijk

j^-en Van de overvallers„ °e 9 een zonnebril met spie-°%azen.

Poëziefestival
in Heerlen

Dichters
bij elkaar

HEERLEN - In Heerlen gonst
het van gedichten, de taal wordt
gekoesterd en poëten lopen op
ritmische versvoeten rond. En
dat alles omdat in deze stad gis-
teravond het poëziefestival van
start is gegaan. De Heerlense
Schouwburgdirectie en de Lim-
burgse dichters Hans van de
Waarsenburg en Wiel Kusters na-
men het initiatief. Het is een ex-
perimenteel festival, dat echter
reeds een aardige belangstelling
geniet. Er doen dichters uit zon
tien verschillende landen mee
aan het festival dat vandaag en
morgen gehouden wordt.

" Gistermiddag werden de
deelnemers aan het poëzie-
■festival door wethouder Jo
Andriesma in het Heerlense
gemeentehuis ontvangen.

Foto: CHRISTA HALBESMA

(ADVERTENTIE,
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.. I ■In onze koliektie zit beslist

het schilderij van uw keuze.
Het is daarom beslist de moeite vaard

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

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

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

Grote Vogelmarkt
in Makado-Beek

Zaterdag, 19 november houdt MAKADO-BEEK weer
een grote en gezellige vogelmarkt.
Dit evenement vindt plaats in unit 19 naastLEENBAKKER.
Er zijn 40 kramen beschikbaar. Kom kijken, luisteren,
kopen, verkopen of ruilen.
De vogelmarkt van MAKADO-BEEK, trefpunt vooriedereen die van zangvogels houdt.

Welkom!

L MAKADO-BEEK

Inbraak bij
Damoiseaux
opgehelderd

|u ~«LEN - De Heerlense politie
(jje de twee mannen aangehouden
ÜL°P 10 oktober ingebroken heb-
L"> de woning van ondernemer
üJ^oiseaux op industrie-terrein De
loJ*! in Heerlen. De ondernemer

’ J^ena de inbraak een bedrag van
OpO gulden uit voor degene die

(L, tip kon geven omtrent de da-s- Toen daar geen reactie op
tLatri verhoogde Damoiseaux het
&seld tot een bedrag van 25.000

Jij rigens zijn de twee Heerlenaren,
(ken 27 jaar oud, niet naar aanlei-
y* van tips aangehouden.

provincie



1 1 jaar garantie
op al onze Leeuwekeur-occasions

’ 6000--/10.000-
Peugeot 305, schuifdak, LPG

Citroen Visa, rood
Ford Escort, blauwmet.

VW Jetta, als nieuw

/ 10.000- - ’ 15.000 -
Peugeot 305, zeer mooi
Volvo 340 D, blauwmet.
Talbot Horizon GL 1.5

Peugeot 205 Accent, rood
Peugeot 205 GR 1.3, 5-bak

’ 15.000,--’ 20.000-
Opel Corsa, 4-drs., 7000 km
Opel Kadett, '86, zilvermet.
Peugeot 205 GR, zeer luxe
Ford Escort, '87, 21.000 km
Peugeot 309, 2- en 4-drs.

Citroen Visa D, 4-drs., rood

Boven ’ 20.000-
Peugeot 405 GL 1.6, demo

Peugeot 205 GTI, 115 pk, zwart, als nieuw

Tijdelijk aanbod tot 30 november 1988

lenteloze financiering van 12 mnd. of 36 mnd. tegen
7,6%. Info afd. verkoop.

Peugeot Collaris
Schelsberg 45, Heerlen, tel. 045-720202.
Uw Peugeot-dealer met de beste service.

.ISSAN Patrol. 3.3L. 6-cil.,
urbo diesel, cabrio hard-, op, voorzien van alle ex-! ra's, bj. '85, in onberispe-
Üke staat, ’26.000,-. Tel.
145-717081.

'Je k. HONDA Accord,
iutom., '78, nw. uitlaat,
_PK, vr.pr. ’1150,-. Tel.14405-1339!
Te k. van Volvo-medewer-: eer VOLVO 360 GL 2 ltr.

I nj., 4-drs., lichtgroenmet.,
jj. 11-'B7, 14.000 km. Te
jevr. 04754-4212.
_3NI 1000, geheelgerestau-
"eerd, houten dashboard,
f 2100,-. Tel. 04490-12933.
Tek. Opel KADETT Rallye,

1ïov. '78, sportvelgen, spoi-
I ers, sunroof, ’ 1550,-; Maz-
!la 323, bj. '80, ’ 2250,-. Tel.■ M490-20048.
■Te k. BMW 320. dcc. '79,
sportvelgen- inruil VW Xe-
/er of Alfa Sprint mogelijk.
rel. 04490-20048.
!Te k. i.z.g.st. LADA 1200 S,
1 .PK 9-'B9, ’ 950,-. Tel. 045-
-43409.

Te k. VOLVO 244 GL, bj.
'75, geh. gereviseerd, reke-
ningen ter inzage, vaste
prijs ’ 2000,-; zien is kopen.
Tel. 045-724163.
RENAULT 25 GTS. '85, le
eig., kl. wit, 40.000 km,

’ 14.750,-. 04492-3234.
Te k. FORD Fiesta 1.1, '81,
79.000 km, ’3250,-. Stan-
leystr. 45, Heerlen, tel. 045-
-222384.
Te k. MINI Special 1100,
bwj. '79, vraagpr. ’ 1250,-.
Tel. 045-220610 of 045-
-213925.
Te k. VOLVO 343 DL aut.,
bj. '78, APK 12-2-89. vr.pr.

’ 1200,-. Tel. 045-217Ó60.
BMW 315, '82, 8250,-; Fiat
Ritmo, '83, 4750,-; Opel
Manta, '87, 2750,-; Renault
18 combi, '80. 2500,-; Peu-
geot 504 combi, '80, 4250,-;
Mazda 323 aut, '79, 1750,-;
Honda Accord, '79, 1500.-;
Volvo 340, '80, 3500,-: Ci-
troen GS Pallas, '81, 1750,-.
Oirsbekerweg 27, Oirsbeek,
tel. 04492-3582.

Waarom een occasion leasen?
Nu bij Auto Landgraaf

100% financieren!
(rente fiscaal volledig aftrekbaar) zonder aanbetaling.

Auto Landgraaf
Heerlerbaan 74-76, Heerlen, tel. 045-424268-424231.
Te k. TOYOTA Carina,
1982, met LPG, APK totU-'B9, pr. ’6500,-. Tel. 045--321778:
Te k. Opel REKORD 2.0 S,
bwj. '78, i.z.g.st Heerlerweg
?9, Hoensbroek.
Te k. MAZDA 323 Sport,
iWit veel extra's, km.st
11.500, maart '87. Tel. 04490-
-13666.
Tek. zeer mooie BMW 318 i,
owj. i.ov. '81, pr. ’BOOO,-.
■Campstr. 165, Kerkrade.
Te k. NISSAN Prairie, bwj.

|U-'B5, kl. wit + trekh.,
i.z.g.st., 6500 km, weg. omst.
reL 04490-19606.
Te k. FORD Taunus 2.3
_lhia, grijsmet, 4-drs., ra-
Üo-cass.. trekhaak, weinig
gel, ’5250,-. 04490-13395.
Koopje FIAT Ritmo 60 L,
awj. '86. blauwmet., i.z.g.st,Br. ’ 7250,-. Moet weg! Tel.
)45-319328.
Te k. Ford FIESTA 1100 S,L '80, i.pr.st, grijs, APK tot11-'B9, ’2950,-. Ridder
Hoenstr, 181, H'broek.
CITROEN BK 14 RE, '84,kl. rood, 5-bak, bijz. mooi,
f 8900,-. 04492-3234.
rORD-BUS met rev.motor,
ccl kent, ’1250,-. Inl. tij-lens kanturen, tel. 04704--kll.

Te k. Opel KADETT Hatch-
ack 1200 S, sept. '84,
tm.st. 64.000, zeer mooi,
Trijs ’8950,-, koopje! Info:
14750-31410.
Pc k. werkelijk i.stv.nw.ttAZDA 323 HB DX 1.3, bj.
85, km.st. 27.000, prijs

Jerichostraat 23,
ieerlerbaan.

Te k. SPORTVELGEN +banden voor BMW-3-serie,
mt. 15 inch. Tel. 045-210719.
Nissan CHERRY 1300 GL
bwj. '84, i.z.g.st. (inruil
mog.), ’7250,-. Hoofdstr.
36, Amstenrade, 04492-
-2601.

Mercedes 307D
alu box, 18,5 m 3, meubel-

wagen, '81
Bastiaans
Heerlen

Spoorsingel 50
045-724140

BMW 316 1800 cc, bwj. '83,
nieuw model, zeer mooi,
spierwit, sport- en orig. vel-
gen met banden, 100% in
orde. Kennedystr. 33,
Hoensbroek.
TALBOT Horizon, bwj. '80,
5-d., zilverm., APK l-11-'B9,
nw. bodem + uitl., 100%
o.k. Tel. 045-218429.
Te k. OPEL Kadett, '77,
APK tot nov. '89, vr.pr.

’ 1750,-. Te k. aanhangwa-
gen, bwj. '87, vr.pr. ’ 850,-.
Tel. 04498-54855.
LADA, okt '78, APK '89,
trekhaak, i.g.st., ’ 750,-. Tel.
04493-4792.
Tek. FORD Fiesta, bwj. '77.
Tel. 751963.
MERCEDES 200 mod. '82,
aut, LPG, CV, LM, pr.

’ 10.950,-. 045-710839.
Te k. MAZDA 323 Hatchb.
1.5Sport. z.m., bwj. 4-'B5, kl.
rood, 39.000 km, + extra's,
vr.pr. ’14.900,-. Te bevr.
045-720602.

Aazda 929 DX 2.0 '85; Mazda 626 HB GLX 2.0 '85 '86;
rfazda 626 Sed. SDX 2.0 '81; Mazda 626 Sed. LX 1.6
B3; Mazda 323 Sport HB 1.3 '87; Mazda 323 HB GLX
.5 '83 '85; Mazda 323 DX HB 1.1 '81; Mazda 323 HB
.3 '86; Mazda 323 Sed. GLX 1.6 Inj. '87; Mazda 323
ied. LX 1.3 82 '83 '86; Honda Accord 1.6 '79; Honda
record EX PS 2.0 '86; BMW 318 1.8 '84; BMW 316 1.8
Ï1; Citroen Visa RE "2" 1.1 '87; Ford Sierra V6L 2.0 '82;
ord Escort Ghia 1.6 '83; Ford Escort L 1.3 '82; Mitsu-
lishi Colt GLX 1.5 '86; Nissan Sunny GL 1.5 '84; Toyota
"ercel SR 1.3 '83; VW Golf Diesel 1.6 '84; VW Jetta 1.6
Ï7; VW Passat 1.6 '83; Opel Kadett 1.2 S 1.3 '81; Opel
kscona 1.6 S 1.6 '83; Volvo 343 en 1.4 '79 '81; Mazda
.26 Sed. SDX 2.0 automatic '81; Mazda 323 GLX HB
.5 automatic 12-'B5; Mazda 323 GLX Sed. 1.5 automa-

te '86. Nazda kroOngarantie. AUTOBEDRIJF LEYEM-
JORGH 8.V., Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-
-5838.

Mazda Driessen Beek
22-26 (rijksweg) Beek. Direciteauto

_azda 929 sedan 3.0, 14.000 km gel., '87; Mazda 626
:oupé 1.6 GLX, '86, '83; Mazda 626 HB 1.6 LX, '85, '86,
34; Mazda 626 sedan 1600 (2x) '83: Mazda 626 sedan
600, '81; Mazda 626 HB 2.0 diesel, 85; Mazda 323 VB
500, '82, '84; Mazda 323 NB 1300, '83; Mazda 323 HB,

B4; Mazda 323 Estate (stat.car), '83; Ford Escort 1600
3ravo, '83; Volvo 340 DL, met LPG, '85; Mitsubishi Ga-
ant 2.0 GLX, '81; Austin Mini, '84; Renault 18 GTL, '83;
Dpel Ascona, '81; Honda Quintet, '81. Bovag - Mazda-
croongarantie en APK-keuring.

Fiat Tipo-aanbieding!
Demonstratieauto's met hoge korting

Tipo 1.4, 7-'BB, 12.000 km, wit
Tipo 1.6 DGT, 6-'BB, 2.000 km, d.biauw

Bastiaans Fiat-dealer
Spoorsingel 50, Heerlen, 045-724140

lAuto LANDGRAAF biedt
aan: Toyota Celica 2.0 GT
inj., blauwmet., '86; Opel
Omega 1.8 LS, roodmet.,
'87; Opel Kadett 1.3 GL,
groenmet '87; Fiat Uno 75,
rood, '87; Ford Sierra XR4-
I, wit, '84; Ford Sierra 1.6Laser, wit, '85; Renault 25
GTS, blauwmet., '85; Maz-
da 626 LX 2.0, grijsmet., '86;
Mazda 323 GT, zilvermet.,
'85; Toyota Carina D, grijs-
met., '86: Opel Senator 2.5
E, '84; Chevrolet Corvette,
zilver, '78; Ford Escort 1.3,
blauwmet.. '83; Mazda 929
Legato, wit, '82; Mercedes
240 D, wijnrood, '84; Mitsu-
bishi Cordia GSR, zwart-
met., '86; Opel Rekord 2.0,
goudmet., '83; Renault 21
TS, wit, '86: Volvo 340 Se-
dan, '85; Volvo 240 GLaut.,
grijsmet, '84; Volvo 240
GLE aut, blauwmet., '83;
Volvo 240 GL, '83; Toyota
Lite-ace-bus diesel, '83.Jeep 4x4: Aro 243 diesel
hardtop, '85. Inruilers: Mits.
Gal. stat, '80, ’3250.-; Che-
vrolet Citation, '80. ’ 4900,-;
Citroen Vieszak, '80,
’1950,-; Opel Senator 2.8
aut, '79, ’6750,-; Renault
Fuego GTS, '81, ’6950,-;
Peugeot 604 SL, '76,
’1250,-; Mini 1100, '80,
’2900-, VW Polo, '78,

’ 800,-; Honda Prelude aut.,VBO, ’3750,-; Peugeot 305,
'78, ’ 800,-. Erkend Bovag-
bedriif. Snelle financiering.
Alle keuringen toegestaan.
Inruil mogelijk. Keuze uit
12 of 3 mnd. garantie, WN-
keuringsstation. Garantie
boven ’ 10.000,-. Kom vrij-
blijvend kijken en vergelij-
ken bij Auto landgraaf het
adres voor de betere auto.
Auto Landgraaf, Heerler-
baan 74-76, Heerlen. Tel.
045-424268/424231.

Top-
occasions

Auto A-Z b.v.
Schaesberg

Door verkoop van diverse
merken nieuwe auto's voor
u ingeruild, 0.a.:
Suzuki Alto GL, 3-drs. 1988
VW GolfGT4inj 1988
Toyota Camry station1988
8MW316, div. extr 1987
Opel Omega 1.8 i

nov. 1987
Saab9oo GL, 3-drs.... 1987
Porsche924S 1987
Suzuki Swift 1.3 GLXI9B7
Fiat Ritmo Carara 1987
Daihatsu Charade T51987
Audi 90E nw. model.. 1987
Mercedes 300 SE, autom...

1986
Mercedes 200 D 1986
Mercedes 190 E, autom

1986
Mercedes 230 E 1986
VW Golf 1_J GL 1986
Austin Mini 1986
BMW 320 i, spec. uitv. 1986
Div. auto's van 1985-1980.
Fin. en inruil mogelijk. Ser-
vice en garantie in eigen
servicewerkplaats. Auto
A-Z. Occasioncentrum,
Heerlenseweg 200, Land-
graaf, tel. 045-728484.
Te k. GOLF GTI '78 bijz.
mooi. Div. extra's. Inr.
event. mog. Tel. 045-251675.
Te k. VW GOLF type 1100
bjr. '78, APK 10-rB9, kl.
zwart, in nw.st., weg. over-compl. te verk. Vr.pr.

’ 2500,-. Tel. 045-271861.
Autobedrijf PLOUM biedt
te koop aan: Ford Escort
CabrioletKR 3i nw. model,
12.000 km, witte kap, ABS,
kl. wit '86; Mercedes 190 Em. div. opties, kl. rood '83;
BMW M3-uitvoering, div.
extra's w.o. leren recaro-in-
ter., elek. schuifd., sportv.
enz., kl. antrac.met '84; VWGolf 1800 GTI 16 V kl. rood'85; VW Golf CL m. sportv..
kl. wit '87; Ford Escort 1.6
CL kl. rood, z. mooi '87;
Ford Sierra 1.6 Laser 4-drs.
kl. rood '83; Ford EscortKR
3i, kl. zwart z. mooi '83; VW
Kever cabriolet 1303 S
i.z.g.st, kl. antrac.met. '73:Ford Escort KR 3 kl. rood
'82; Fiat Ritmo 65 CL in
topcond., kl. antrac.met.
'84; Mitsubishi Galant sta-
tioncar, kl. zilvermet. '83;
Nissan Silvia in bijz. goede
staat, kl. goudmet. '81; Opel
Kadett 1.6 diesel i.z.g.st., lel.
wit '83; Toyota Ceüca 2.0
KT liftback, roodmet., in
prima cond. '82; Lada 2105
GL kl. rood '83: Renault 4
GTL kl. rood '82; Mitsubis-
hi Galant 2.3 Turbo diesel,
kl. groenmet. '83; Ford Tau-
nus 1.6 GL kl. beige '79.
Verder nog div. goedkope
inruilers. 3 mnd. volledige
garantie, financ. mog. APK
gekeurd. Service in eigen
werkplaats. Autobedrijf
Ploum, Europaweg-Zuid 7,
Landgraaf. Tel. 045-312905.
Te k. GOLF L '79, 75.000
km, nwe. motor, remmen,
banden, metgroen,
5-deurs, sunroof. ’3975,-.
045-214638.
BMW 319 6-'B3, i.perf.st,
wit, schuif-/kantdak, get
glas, elek. sp. 1 + r. 045-
-325426.
Tek. TOYOTA Corolla 1300GL, km.st 52.000. Aan de
Beuk 39, Nieuwenhagen.
BMW 1602 bjr. '73, APK
gek.’ 2250,-. Tevens Toyota
Carina autom., zeer mooi
'79 ’ 2500,-. Tel. 045-464534.
Te k. Ford ESCORT KR 3 iturbo 1987, iets aparts; Por-
sche 911 cabriolet 1983, iets
aparts; Porsche 911 coupé
1979, rood als nieuw; Por-
sche 928 autom. 1981, ge-
heel S-uitgevoerd; Merce-
des 190 E 2.3 16-klepper
1985, 30.000 km gel.; BMW
316 1984, met gas,sportwie-
len enz. n. type; ËMW 320 6
cyl. sportwielen enz. 1980;Ford EScort 1600 Laser,
4-drs. 1985,z wart; Opel Ka-
dett caravan 16 D 1986;Opel Kadett 16 D a.n. Inruil
en financiering mogelijk, 3
mnd. of 10.000km garantie.
Europaweg-Zuid 304,
Landgraaf Tel. 045-324498.
AUDI 80 C diesel 4-drs.,
100% APK, bi. sept. 198^
’6800,-. 045-740915. 'T.k. VW GOLF GTI bj. '79,
zeer mooi. Te bevr. Dr.
Schaepmanstr. 21, Land-
graaf. Tel. 045-316419.
Te k. RENAULT 5 TL bjr.
'81, i.g.st, APK gek. Tel.045-324941
Ford TAUNUS 1600 4-drs.,APK t/m nov. '89, bj. '79.

’ 1450,-. 045-720951.____________________________________________________________________________

Ford Sierra 2.0 CL sedan.
5-bak, '88, ’25.500,-; Ford
Scorpio 2.0 GL, 5-bak, '86,
’26.500,-; Ford Sierra 1.8
Laser, ;86, ’18.500,-; Ford
Sierra 2.3 diesel, '86, 5-bak,
’18.000,-: Ford Sierra 2.0
GL, 5-bak, LPG, '83,

’ 12.500,-;Ford Escort 1.6L,
div. ace, 5-bak, '85,
’14.750,-- Mitsubishi Ga-
lant 2.0 GLS autom., LPG,
'86, ’18.750,-; Mitsubishi
Galant 1.6 GL, 5-bak, '86,
’17.500.-; Opel Kadett 1.2
LS, 5-drs., div. ace, '87,

’ 18.500,-: Opel Ascona 1.6
LS Hatchback autom., '85,
’16.500.-; Volvo 740 GL,
5-bak, '85, ’ 26.000,-; Peu-
geot 505 GL Select, 5-bak,
LPG '85^ 15.500,-; Renault
25 GTS, 5-bak, '86, ’ 23.500,--; Renault 11 1.4 Broadway,
4-drs., '86, ’ 13.750,-: Mazda
626LX 1.6 coupé,5-bak, '85,
’15.000,-; Mazda 626 1.6
autom., '82, ’ 6250,-; Nissan
Stanza 1.8 GL, 5-bak, '83.
’9500,-; Opel Kadett 1.6
diesel, '83,’7400.-; Ford Es-
cort 1.3L 5-drs., !81, ’ 6250,--. Inruil, financieren en Bo-
vag-garantiebewijs. Auto-
bedrijf P. VAN DIJK en
Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf, Schaesberg-Ka-
kert, tel. 045-311729. Alle
keuringen toegestaan.
Te koop Opel KADETT
1600 diesel bj. '82, 90.000
km, 4 nieuwe schokdem-
pers en banden. Prijs

’ 5350,-. 04450-2826.
T.k. Opel KADETT S '77,
APK nov. '89. Tel. 045-
-750325.
T.k. VW BUS 1979, grijs
kenteken, met ramen.
Uiterste pr. ’ 1050,-. Te bez.
Stationsstr. 29 (naast sta-
tion op plein). 045-442793.
Kl. blauw.
ROVER 2300 S, '82, LPG,
kl. blauwmet., a.nw.,

’ 8250,-. Tel. 04492-3234.

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
Sedan 1.3 '81, '82, '83, '84,
'86; Mazda 323 Sedan 1.5
'83, '86; 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;
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 La-
ser, bj. '85; Ford Escort 1.3
3+6, bj. '82; Ford Fiesta 1.1
L, bj. '85; Honda Quintet
Autom. I+7, bj. '82; Mitsu-
bishi Colt 1-GL, bj. '82; Nis-
san Cherry 1.3 GL, bj. '84;
Toyota Corolla 1.3 DX '85.
Goedkopere typen: Ford
Fiesta 1.1 L, ’3500,-;
Honda Accord Aut, '80

’ 3250,-: Mazda 323, '78 (2x)
vanaf ’2500,-; Renault 5,
'80 ’2950,-: Opel Ascona
16S autom. 79 ’3.500,-.
T.k. Ford TAUNUS bj. '79,
APK, weg. aansch. bus

’ 500,-. 04490-20254.
T.k. GOLF Diesel CL bj.
'84, veel extra's, km.st.
90.000,-. 04498-53498.
T.k. Opel MANTA GTE inj.
bj. '81, grijsmet., le eig.,
sunroof, recarostoelen. Pr.
n.o.tk.; 2 CV 6 Club 1984,
grijs, i.z,g.st 29.000 km.
’5500,-. ___. 04490-11033.
Ford SIERRA 16 L bj. '84,
3-drs., zeer mooi. ’9750,-.
04490-27965.
PEUGEOT 305 SR. bwj.
'79, elektr. ramen, schuifd!,
stereo-radio, APK2O-10-'B9.Tel. 045-219135.

Veneken specials
Golf. 1600 cc Comfort

3-deurs, 1987, extra's: getint glas, centrale
portiervergrendeling, atlasgrijsmetallic, van binnen

verstelbare spiegels, middenconsole, GTI-achterklep-
spoiler, 14.000 km.

Ford Fiesta CL 1100
blauwmetallic, 1987.

Opel Corsa 12 S
rood, 1986

BMW 316, '87
km.st. 47.000, extra's: getint glas, metallickleur,

aluminium velgen, mistlampen,
achterklepspoiler, rechterbuitenspiegel.

Ford Siera 2.0 GL, '86
met stuurbekrachtiging, 42.000 km, radiovoorbereiding,

verstralers, grijsmetallic.

± 100 inruilauto's
van diverse merken en uitvoeringen

Verkoopcentrum Veneken
Peter Schunckstraat, Heerlen, tel. 045-412641

Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Donderdag koopavond tot 21.00 uur

Jurgen
Automobielen

Alle nieuwe types
Mercedes uit voorraad

leverbaar
Mercedes gebruikt:

300 Sl '87 blauwzw.37.4oo
250D'85 roodm 78.000
250D'85rookzilv. .112.000
240D'84 groenm.. 133.000
200T'84 groen 81.000
20084 zilverm.
200aut.'87b1auw...46.000
190D'85 groen 103.000
190D'86rookzilv. ...87.000
190E'85antraciet...47.000
190Eaut.'86 blauw
190E'87 blauwm. ...10.000
190Eaut. perl.muth.

23.000
19087 do.blauw
280S'79 gr0enm...222.000
300Daut. '77 zilver.m.

ruilmot.
NISSAN GEBRUIKT

Nissan 300 ZX turbo 8-'B7
antr.

Micra SDX 3-drs. '86
zilverm.

Micra SDX 3-drs. '86 wit
Cherry 1.4 Gl 3-drs. 10-'Bl

zilverm.
Cherry 1.3 GL 5-drs. '84

blauwgr.
CherryK-type '85 blauw
Stanza 1.8 Gl'B3 wit
Sunny 1.6 i SLX 4-drs. '87

wit
Sunny 1.7 D SLX 3-drs. '87

wit
Bluebird 1.6GL'B3 wit
Prairie 1.8 SGL'B6.. grijsbl.
Laurel 2.8 SLX D 87 wit
Laurel 2.8 SGL aut. D 87

brons
Sylvia I.Bturbo4-86 .... wit
Nissan 300 ZX automaat

'85 beige
ANDERE MERKEN
Audi 80 Quattro '87

blauwm.
Audi 100 CC Avant '84

blauwm.
Audi Quattro 2.2 coupé '87

do.groen
Austin Metro 1.3 aut. '86

li.grn.
8MW31610-'B5 rood
BMW 524 TD autm. '86

blauwm.
Fiat Panda 4583 wit
Ford Fiesta '81 bruin
Ford Escort 1.3 CL'B6 ..wit
Ford Sierra 2.0 L 3-drs. '87

zwart
Ford Sierra 1.6 CL 4-drs.

'87 blauw
Lada Samara '87 beige
Mazda 323 1.3 LX 3-drs.

'87 do-grijs
Mazda 626 2.0 GLX 4-drs.

'87 blauwm.
Opel Ascona 1.3 S '81

bruin
Suzuki Alto '81 rood
Toyota tercel 4 WD '84

groen
Langheckweg 36-4Q

Kerkrade
industr.terr. Dentgenbach

Tel. 045-452570

AUTOSELECT bekend
voor degelijke auto's tegenbetaalbare prijzen, biedt
aan: Audi 100 automaat
5-cyünder 100 pk m. Lpg,
sportvelgen en veel extra's,
bi. '84; VW Passat Variant
diesel spdrs. combi bj. '86;
VW Pok) 1.1 Oxford duur-
ste uitvoering bj. '86; Ford
Escort 1.6 diesel bj. '86;
Ford Escort 1.1 Bravo bj.
'84; Toyota Starlet 1.3 DX
12-klepper bj. '86; Toyota
Starlet Special bj. '82: Toyo-
ta Celica 2.0 ST liftback
5-bak bj. '81; Toyota Corolla
stationwagen 1.3 m onder-
bouw lpgbj, '83; Lada 2105GL 1.5 bj. '86; Opel Kadett
stationwagen 1.6 LS diesel
5-drs. bj. 85; Opel Kadett
stationwagen 1.3 S bj. '83;Opel Ascona 2.0 S m. Lpg bj.
'81; Opel Kadett 1.2 §79;
Renault 5 GTL 5-bak,
slechts 24.000 km. bj. '85;
Renault 5 TL bj. '83; Mazda
626 GLX 2.0 automaat m.Lpg bj. '85; Mazda 323 3-drs.
1.5 S DX 5-bak bi. '83: Fiat
Panda 34 bj. '85; Fiat 127 S
5-bak bj. '83; Citroen Visa
Super E 1.1 bj. '84; Citroen 2
CV 6 Club bj. '84; Citroen 2
CV 6 bj.'B3; Honda Accord
EX automaat m. Lpg bj. '82;
Datsun Cherry 1.3 L 5-drs.
type '83; Volvo 340 DL m.
Lpg bj. '82; Volvo 244 GL m.
Lpg bj. '81; Volvo 343 GLS
2.0 bj. '81; Peugeot 505 GR
m. Lpg bj. '81; Peugeot 505SR automaat bj. *80; Dai-
hatsu 850 busje m. grijs
kenteken bj. '84. Inruil en
financiering mogelijk, hoge
kortingen voor kopers zon-der inruilauto!! Gegaran-
deerd goed en goed gega-randeerd: Autoselect,
Trichterweg 109, Brunssum
(bij Shell-benzinestation
Treebeek), tel. 045-229080.
Te k. AUDI 100 Avant, bwj.
'79. prijs n.o.tk. Tel. 045-
-216011.
Opel OMEGA 2.0 I '88; Ka-
dett 13 LS Sedan '86; Ka-
dett 16 S GT '85; Kadett 13
LS '85; Kadett 12 LS '85;
Corsa 12 S luxus '84; Kadett
caravan 12 S '84 en '81; Ford
Fiesta 1.1 L '83; Rekord 19
N '78; Peugeot 305 GL '82.
Automobielbedrijf J. den-
neman, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.

Te k. wegens bedrijfsauto !
trekh., 18 mnd. oud, ncx

’ 11.500,-. Tel. 04490-285(
T.k. HONDA Civic i.g.st.,
APK tot nov. '89. Prijs
’.750,-. 04499-1604.
T.k. PEUGEOT 309 SR
1600, 5-drs., bj. '86, kl. me-
tal.rood, km.st. 39.000, div.
extra's. Elke keuring toe-
gest. Tel. 04499-3987.
T.k. DATSUN Sunny 1.3
DX bj. '84, APK gekeurd,
met gasinstallatie. Koren-
bloemstr. BA, Sittard.
Opel CORSA 12 S bjr. '87,
3-drs., i.stv.nw. ’11.950,-.
ledere keur. toegest. 04490-
-26923.
T.k. Opel KADETT Special.
Prachtige auto. Gek. tot
okt. '89. Vr.pr. ’ 1500,-. 043-
-614216.
T.k. Opel ASCONA I.Bi bj.
'84, zwart 4-drs. Vr.pr.

’ 14.000,-. Tel. 043-614140.
Te k. Ford FIESTA L bj.
'84, i.pr.st. Vr.pr. ’8250,-.
Tel. 043-615242.

Grote najaarsopruiming
bij Fiat Sittycar Geleen

Fiat 127 '83 van ’ 6900,- voor ’ 5900 -Panda 34 '85 van ’ 8500,- voor ’ 7900|-
Panda 750L '86 van ’ 8900,- voor ’ 8250,-
Panda 1000CL '86 van ’ 10900,- voor ’ 9900-Uno 60 S '86 van ’ 14500,- voor/ 13900,-
Ritmo 65L '82 van ’ 5900,- voor ’ 4900,-
Suzuki Alto '84 van ’ 8500,- voor ’ 7900!-Renault 9 GTL i.z.g.st. '84 van ’ 11900,-v00r../ 10900!-Div. goedkope inruilers onder de ’4000,-, boven

’ 6000,- 3 mnd. garantie.
Kom nu en vergelijk

Sittycar Geleen, Rijksweg Noord 84,
04490-43177, Geleen.

Volvo 264 GL autom.
i.z.g.st., directieauto, bj. 1980, zilvermet., leren bekle-
ding, 109.000 km, schuifdak, trekh., stereo radio-cass.,
elektr. spiegels, centr. loek, 4 winterbanden, schadevrij,
prijs ’ 8500,-. Tel. 045-413130.

1000%
zijn onze auto's,

en 100% is genoeg!!!
Kadett HB 12S '83
Suzuki Swift 1.0GA '86
Kadett HB 1.3LS 2x'B7
Kadett HB 1.2LS 86
Kadett 13N '81
Commodore 2.5 S aut. ..'Bl
Ascona 16S met gas.... '82
Audi 90 Quattro 155 pk. '85
Audi 80 Quattro 136pk . '83
Audi 100 CC 85KW '85
Toyota Supra Targa '86
Toyota Carina
11 I.6DX '85
Toyota Corolla 1.3 DX...'83
Alfa Giulietta 1.6 '81
BMW 3161.8 '80
Citroen Axel 11 '86
Daihatsu Charade KG...'83
Fiat Panda 45 S '86
Ford Fiesta 1100L '78
Ford Fiesta 1000 '83
Lada 1200Combi '83
Renault 11 GTL '84
Renault 5 Alpine turbo... '83
Subaru
Mini Jumbo SDL '87
VW Golf 1100 '81
VWPoIoC33KW '86
VW Golf C diesel '83
VW Passat combi 1.6 D'79
Volvo 345 GLS '81

Div. inruilkoopjes
Inruil en fin. mogelijk

Bovag-garantie:
3, 6, 12 mnd.

Donderdag koopavond

Auto- en
APK-centrum
Keulartz B.V.

Locht 42 83, Kerkrade
Tel. 045-419905

Opel ASCONA 16S bj. '82,
4-drs., zeer mooi. Pr.
’5950,-. 043-617067.
T.k. cabriolet TALBOT bj.
'83, 40.000 km, als nieuw,
lichte plaatschade. Winter-
prijs ’12.000,-. 043-612975.
T.k. PASSAT Variant GLD
6 jaar 1982, met alle mogelij-
ke extra's. Te bevr. 043-
-644657.
T.k. Opel KADETT C.
Verk. i.z.g.st. Vraagpr.

’ 1750,-. APK tot aug.
Te bevr. 043-644657.

Te k. BMW 525 bj. '76. Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-220356.
Opel REKORD 2.0 S, bi.
'84, kl. champagne, LPG,
i.stv.nw., ’ 11.750,-. Tel.
04492-3234.
Te k. AUDI 80 GTI, bj. '77,
APK tot 7-'B9, iets werk.
Tel. 045-314654, alleen zon-
dag
MAZDA 323 Hatchback
1.3, bi. '81, i.z.g.st., ’4950,-.
Hoofdstraat 36, Amstenra-
de, 04492-2601.
Te k. VOLVO GLT, bj. 17-
-10-'B6, km.st. 28.500,
i.st.v.nw. Gerardstraat 6,
Landgraaf, tel. 045-318731.
Te k. GOLF GTI, bj. '83,
i.z.g.st, prijs n.o.t.k. Tel.
045-453428.
Te k. MANTA 2.0 N HB, bj.
'80, in nw.st, vr.pr. ’ 4950,-;
inruil mog. Tel. 045-460605.
RENAULT 4 GTL, '84, kl.
rood, 45.000 km, ’4750,-.
Tel. 045-420650.
Te k. van le eig. MAZDA
1000, bj. 12-77, zeldzaam
mooi, APK 4-'B9, vr.pr.

’ 1000,-. Tel. 045-451715.
LADA 2105 GL, '83, kl.
rood, in perfecte staat,
LPG. ’2750,-. Tel. 045-
-421207.
Te k. TOYOTA Celica, lift-
back, bwj. '79, APK 29-
-6-'B9. i.g.st, ’ 1350,-. Tel.
04545201)8.
Te k. VOLVO 343 L, bwj.
'80, i.z^.st, te.a.b. Re-
nierstr. 2, Kerkrade.
Te k. MITSUBISHI Colt,
bwj. '77, alle keur. toegest,
pr. ’ 800,-. 045-460573.
Te k. OPEL Rekord sta-
tioncar 2.0 E aut, 5-drs.,
52.000 km, 100% in orde, als
nieuw, APK 3-'B9,

’ 12.500,-. 045-413450.
VW GOLF 1.6 LS aut, bwi.
11-'Bl, compl. Kamei-uit-
geb., zilv.metal., vele ex-
tra's. Aparte auto. ’ 7000,-.
Tulpenstraat 21, Kerkrade-
W. 045-422364.
Te k. Vauxhall VIVA,
i.z.g.st., APK tot nov. '89, pr.

’ 750,-. 045-455265.
Te k. BMW 316, '78, 2 kleu-
ren, APK tot 6-'B9, zeer
mooi, vr.pr. ’3000,-. Tel.
043-612580.
Te k. OPEL Kadett 1.2 S,
bwj. '79, APK 3-'B9, vr.pr.
’2500,-. Tel. 045-453930.
Te k. VW KEVER metvoor- en achterspoiler, bwj.
'75, APK 7*89, vr.pr.

’ 2250,-. Papaverstr. 32,
Kerkrade, tel. 045-418887.

USA Cars & Parts
Voor al uw nieuwe en gebruikte onderdelen van Ameri-
kaanse auto's. Uitlaten, ruiten, remschijven, blokken en
remvoering, accu's, filters, bougies enz. Motoren +
transmissiebakken, plaatwerk + accessoires. Tevens
alle onderhoud in eigen werkplaats. G. Arnts, Industrie-
straat 7, Heerlen-Noord, tel. 045-220490/228630.
Te koop VW POLO GT 75
m. 1984, verk. in unieke
staat. Met enkele extra's.
Km.stand 72.000. Pr. n.o.t.k.
Inl. 043-644657.
T.k. t. weggeefprijs, weg.
omst. ZASTAVA 1100 de
luxe, 6 jr. 1982. Or. km.st.
±48.000. Te bevr. 043-
-614216.
Austin Metro 1300 automa-
tic 9-'B5 30.500 km; Austin
Metro Surf 7-'B5, 40.000 km;
Suzuki Jeep LJ 80 V 1981,
57.000 km, met veel ace;
Suzuki Jeep SJ 413 QJXmet veel ace. 1987; Toyota
I_indcruiser 2.4 turbo die-
sel 13.000 km, 8-'B7; Fiat
Uno 45 8-'B6, 39.000 km, als
nieuw; rover 501 3500 1981;
Rover SDI 2600 S dcc. 1984;
Toyota Corolla automaat1981; Mini 1979; Opel Asco-
na 1600 S 5-drs. 1984; Aus-
tin Montage 2 ltr turbo
1986; Austin Mini 25 spec.
'84; Mitsubishi Colt GLX
5-drs. 1982; Rover 216 SE
5-bak 1985. .Austin-Rover-
dealer HAVE, Industriestr.
31, Sittard. Tel. 04490-15195.
Bovag-bedrijf.
T.k. INNOCENTI '80, APK.
Div. acces. ’900,-. Tel.
04498-54293. ■_
FORD Escort Laser, 5 ver-
sn., le eigen., bj. 12-'B3
’8750,-. 04490-14427.
FORD Fiesta 1100 orig. su-
per sport. bj. '81 ’4750,-.
100%. 044Ó0-15431.
OPEL Corsa 12 S TR luxe
uitv. m. '84. ’ 7900,-. 04490-
-23947.

1 ,
Opel Ascona 1.5 diesel

'87, 4-drs., kleur blauw, nieuw ’ 33.721,- nu ’ 21.000,-.
Tel. 04490-50654.

SAMARA 1300 m. radio en
g 6 mnd. garantie. Vr.pr.
81.
T.k. Opel KADETT 5-drs.
1.6 D LS '85; Opel Kadett
3-drs. 1.3 LS '85; Peugeot
305 Break '85; Volvo 360
GLS '84; VW Caddy bestel-
wagen '84. Tel. 045-413918
of na 18.00 uur 222232.
ALFA Romeo 33. bj. '83,
prijs ’10.500,-. Tel. 045-
-714717.
Opel KADETT 1.3 S, 1985,
i.stv.nw.; Golf GLS 1.6,
1978, i.z.g.st. Tel. 045-
-442330.
Te k. 4 VELGEN met. sneeuwbanden, Uni Royai
R 14 C, i.z.g.st, ’350,-. Tel.; 04493-2949.
Weg. omst. TOYOTA Ter-. cel, nw. type, 54.000 km,

’6950,-. Rotterdamstraat
24, Heerlen.. HONDA Accord, '79, met
trekhaak en LPG, nw. ban-
den, ’2500,-. Tel. 045-
-216218.

Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zijn
bij Stiba-autosloperij Ra-
pie. Tevens schade- en ge-
bruikte automobielen. In-
en verkoop. Locht 70,Kerk-
rade-West. Tel. 045-423423.
V. grensovergangLocht.
Te k. van le eig. ALFA
SUD 5 speed, bwjr. '81,
APK '89. Vr.pr. ’1750,-;
04492-5473.
VOLVO 343 bwjr. '82 te k.
autom., LPG, trekh., i.g.st.

’ 7750,-; Tel. 04492-4340 na
18 uur.
Te k. TOYOTA Hi-Lux be-
stel, sportieve uitv., bwj.
'84. Vr.pr. ’14.000,-; Tel.
045-218299.
BMW 316 B '81 APK 11-89,
bijz. mooi, elke kleur toe-
gest ’5950,-, tel. 045--455778.
FIAT 133 i.g.st. APK klein
en zuinig, vr.pr. ’ 1500,-,
045-454115.
Te k. Toyota COROLLA,
met APK, in goede staat,
100% in orde. Vr.pr. ’ 750,-.
Tel. 045-224760.
Te k. TALBOT 1510 SX
Autom., bj. '80, apk, i.z.g.st.
Veel extra's, 0.a.: electr. ra-
men, sch.dak, st.bekr. en
boordcomp. Vr.pr. ’ 2800,-.
Tel. 045-224760.
Frans VANHAUTEN biedt
aan: Porsche 911 Coupé,
'80; Porsche 911 Targa, '78;
Porsche 924, met schade,
'79; Saab Turbo 900 GLI,
'85; Saab 900 GLI, zilver,
'83; Ford Sierra 1.6 Laser,
'86; Volvo 340, 4-drs., 2.0. L,
'84; Opel Kadett 1.3 LS,
zwart, '85; Audi 80 Coupé
Buatro model; VW Golf

TI. alle extra's, '86; VW
Golf c 1.3 Sport, '84: VW
Golf c 1.3, wiC'B6; VW Pas-
sat 1.6 D, 5-drs., '84; VW Sci-
rocco Aut, nw. model, '81;
Opel Kadett 1.6 D, 3-drs.,
'84; Opel Kadett Stationcar,
'81: Opel Kadett 1.6 S, '79;
Volvo 345 GL, 3-drs., '82:
Mitsubishi Colt, '83; Ford
Escort, 3-drs., '86; Ford Es-
cort, 3-drs., '82; Alfasud 1.5
Sport, '82; Opel Kadett 1.3,
lpg, '81: Jaguar XJ 6 serie I,
1969; 2CV6 Club, blauw,
'84; Austin Maestro 1.6 L,
'85; Volvo 242, lpg, '79; Hon-
da Civic, 3-drs., BMW
320/6 Aut, lpg, '79; Mazda
626 LX, 4-drs., '80. * Hoge
inruilprijzen * eigen werk-
plaats * snelleen discretefi-
nanciering * event. 6 mnd.
topgarantie * event. leenau-
to * APK-klaarmaken.
Autobedrijf Frans Vanhau-
ten, hock Kaalheidersteen-
weg/Dentgenbacherweg,
Kerkrade. Tel. 045-423288.

Te k. BMW 323 I
Div. opties. Bj. '84
Tel. 045-456166

Te k. DATSUN Cherry, '82,
met LPG, ’ 3500,-. Tel. 045-
-216218.
Te k. VOLVO 360 GLT, bj.
okt. '85, 5-drs., wit, 55.000
km. Tel. 04756-3158.
Te k. DAF 46 in zeer goede
staat. Tel. 045-413840.
WELLING OPEL biedt
aan: Kadett, 4-drs., 13 S GL,
'87, ’ 21.950,-; Kadett 3-drs.,
1.3 Club, '87, ’ 18.750,-; Ka-
dett, 3-drs., 12 S, '86,

’ 17.450,-; Kadett, 3-drs.. 13
S, '86, ’16.950,-; Kadett,
3-drs., 12 S, '85, ’ 14.950,-;
Kadett, 3-drs., '83, ’ 10.950,-;
Kadett, 3-drs.,'B4, ’ 11.950,-;
Kadett 5-drs., 13 S, '87,
’20.950,-; Corsa 5-drs. 12SyB6 ’ 14950,-; Ascona, 4-drs.,
1.6 Touring. '84, ’ 14.950,-;
Ascona, 4-drs., 16 S, '82,
’9950,-; Rekord, 4-drs., 2
ltr. S, '83, ’10.950,-; Corsa
1.2 Cup, '87, ’ 15.950,-; Cor-
sa, 3-drs.. 1.2,84, ’11.450,-;
Mitsubishi, 4-drs., Galant
GLX, '84, ’11.950,-; Mitsu-
bishi, 4-drs., Tredia, GLX,
'83, ’ 10.450,-; Mazda, 3-drs.,
323, '83, ’9450,-- Peugeot
205 KR, '86, ’ 15.950,-; Ford
Escort, 3-drs., 1.3, '84,

’ 10.95a-; Ascona, 4-drs., 18
S Traveller, nieuw,

’ 25.950,-; Omega, 5-drs.,
2.0 i Caravan demo, 8-'BB.
Geen les- of leaseauto's. Bo-
vag-garantie. Inruil en fi-
nanciering mogelijk. Wel-
ling autobedrijfB.V. Opel-
dealer, Haefland 2. Bruns-
sum. tel. 045-257700.

VW TRANSPORTER die-
sel 1982 ’4950,-. Nieuw-
staat. 045-211071.
VW Golf 1.6 CL bj. '86, km
35.000, div. ace. 045-219867.
Te k. MAZDA RX-7 bwj.
'79. Vr.pr. ’ 8750,-. Tel. 045-
-222198.
OPEL type kadett 12 luxe
'82 i.z.g.st. ’4950,-. Her-
longstr. 43 Heerlerbaan.
Te k. PEUGEOT 505 GL
1983 zeer mooi, 5-bak. Inr.
mog. 045-460734.
ASCONA aut. '78, verlaagd
’2750,-; Toyota Ceüca '76
breed ’ 1750,-; Chevrolet 6
cyl. aut. f2750,-; Commo-
dore '79 aut. ’ 3750,-; BMW
520 '76 ’ 1250,-; Inruil mog.
045-211071. Overbroekerstr.
54, Hoensbroek.
Te k. VOLVO 343 DL m.
LPG + trekh., APK eind
'89, ’1700,-; Tel. 04490-
-70123.
KADETT 1.6 S GT 100 pk,
1986, 42.000 km, i.z.g.st
schadevrij. Heerlerweg 45
Voerendaal.
Datsun CHERRY 3-drs.,
bwj. '80, i.z.g.st. APK 6-'B9,

’ 2250,-. Tel. 045-
-413990/412847.
Te k. ALFETTA 2 L, zwart
met ’3500,-. Overslagweg
36 Heerlen. 04492-1509.
VW GOLF 1.6 aut., m. '80,
APK, als nw., ’3450,-. TeL
045-454087.

American Cars
H. Bastlngs Schimmert

Nieuwe Amerikaanse wagens
Buick Regal Limited

Chevrolet Caprice 10x
Caprice wagon 5x

Corsica CL
Beretta GT 3x

Globemaster Vans 11x
Chevy Van 2x

Chrysler GTS 4x
Voyager

GS
ES Turbo
Le Baron

Le Baron Cabriolet 3x
Ramcharger
Miniram Van

Miniram Van Conversion
Jeep Wrangier 2x

Cherokee 2x
Pontiac Grand Prix SE

Bonneville LE
Bonneville SSE

Gebruikte wagens met Bovagganntie:
Mercedes 280 SE 1986

280 51982
200 D 1985

200 1985
190 (20.000 km) 1985

Nissan Sunny GTI 1987
Saab 900 E 1985

Volvo 480 ES 18.000km 987
Groot Haasdal 6, Schimrtert

Tel. 04404-1888. Fax. 044(4-2048
Gebr. XJTO-ONDERDE-
LEN var o.a. BMW, Ford,
Opel, W, enz. Robby's
Auto-onlerdelen. Akerstr.
Nrd. 35(. Tel. 045-224123.
Te k Honda CIVIC
5-speec, bwj. '84, ’6900-,
APK. 14490-10165.
Ford -SCORT 1.3 GL '81
’B4OC-; Renault 5 GTL
div. :cc. '83 ’7750,-; Fiat
Pan* 45 '81 ’ 3200,-: Ford
Tranitbus geel kenteken
'75 ig.st f 1450,-. Autobe-
drijfGerv. Mill,Sportstr. 10
Kerlrade. Tel. 045-421787.

Saab]
99beige2-drs J900wlbg 2-drs 1
900 turbo 16S(airflow)1
900 turto 3-drs '3
900 turbo silverarrow- 1
900 3-crs. extra's 1
9001 sdrs. schuifd. c*jj
deurvegr 1
9001 sdrs. z. mooi. 12"1

! Lancia
'Prisnal6oosportv *"Prisna 1600 I.E. Symbolj-Thena V6airc. aut.
i OVERIG-FiatCroma TD div. extra;
I

>Reiault 18 stat.car Af;’ -)50- !
Kompier

; Saab-Lancia-dealer
Akerstraat 150, HeerleU; Tel. 045-717755_^

; 3 KADETT '72 en Kad. stationcar, '78. Dorpsstf, 179, Bingelrade, 044923
Te k. GOLF GTI 16-V.J.ace, bj. '86. Tel. 045-220g
Weg, omst. te k. Opel K
DETT GT, bj. '87, km
12.000, ’ 8000,- on'
nieuwprijs. Te bevr. J
045-226591 of 04950-20ggi}
G.G. AUTO'S biedt #(Volkswagen Scirocco "
met uitbouwset e'
Volkswagen jetta 1600»
div. extra's 1987;RenauJJV6injectie met alle exff
1985; Honda Accord 4.1
1984; Ford Escort dj«
1985: Opel Kadett staüj
car diesel 1983; Ford Es<Jlaser 1984; Ford Escort»
lpg 1981; Fiat Ritmo sf>
1983 zeer mooi- Mazda *autom. 1983; Honda O
1300 luxe 1981; Citroen'
16 TRS 1983; Citroen V
GT 1982 enz. enz. ook <f
inruilers, eigen servjj
diesnt, degelijke garaf
vanaf ’ 5500,-. Ook 'adres voor auto-onderh<*
Alle accesoires voor j
auto in onze shop. _J
ziens. G.G. Auto's Heen
weg 286, Heerlen Or_weg Heerlen-Brunssujn|>{j
Te k. Ford TAUNUS I*l
Bravo uitv. schuifd., treKJ;lpg, bj. '81 ’4250,-; Mffldes 280 E autom. t.e.a.b 1!
045-270066. J
Te k. z.g.a.n. Fiat PAN^J1000 S, duurste uitv., <j
§et. glas, 5-bak, 2 verstjg|

uitenspiegels, voll. bsy
orig. sportstuur, ’ H-^S
Wagen is in abs. nw.stjl
7-'B7. weinig km. Te &_
043-612850 1
Te k. VOLVO 343 L a^mat. Vr.pr. ’llOO,- %
APK. Dr. Poelstr. 32 La"
graaf-Kakert.
FIESTA 1.1 L Bravo, 1
zeldz. mooi. Hamerstr. "ï
39 Hrl. (bij ABP). A
Te k. BMW 320 6 cyl. Bi- _
motor '82 APK 10-'BÖ
zwart, tel. 045-423599.J
Te k. DAF 66 Maraffl

’ 850,-, Peugeot 305. J
’lOOO,-, beiden m. APK 1045-259642. J
Te k. RENAULT 5 ö3
type '82 i.z.g.st. APK w]
’2150,-, tel 045-210435^

Ford ESCORT 1600 Sport,ijpr.st, APK-gek. tot mei
'89. Nobelstraat 32C, tel.
714161.
NISSAN Sunny 1.3 GL, bj.
'82, APK tot 10-'B9, prijs
’4500,-. Tel. 045-323151.
Te k. zeer mooie MAZDA
323 GT, bj. '85, kl. rood,
prijs n.o.tk. Tel. 045-257217.

Zuinig
2CV6 '83,84
Visa 11 RE '85,86
BK 14 RE, LPG '87
BXI6RS, LPG '86
BXl9diesel '86

Opel
Kadett 1.2 '81
Kadett HB 1.2 '86
Ascona 1.6 '83

Diversen
Mazda 626 HB '83/
VW Passat GL-5 var '83
Peugeot 305GL '8' <Citroen - Van Roosmaler I

Wilhelminasingel 58-63 1
Maastricht, 043-215154 (

NISSAN Cherry 1.3 ëird
'82, nw. mod. '83, apórt .mooi en goed. APK 11-'Ï9. I
’5700,-. 04406-14307. (
Met spoed te k. PEUGE3T j
505 GR '83, APK dcc. 89, 'weg. vertr. buitenl. Tel", i
044116-13845. I
KOOPJE, Ford Escort 1.3"autom. '77 100% goed APK.
3-7-'B9. Tel.: 045-323796-
FORD Escort 16L Bravo8j.'82 le eig le lak 63.000
km. schuifknat dak. ww-
glas, ANWB-keur. mog.
Tel.: 045-228469.
FORD Fiesta KR 2 bwj.'B2
zwart orgin. glas, dak,
sportvelgen enz. Vr.pr.’.1950,-. .Tel.: 045-31,328.
Opel MONZA 3E automaatAPK t7m 10-'B9 Pullmann
radio enz. ’5850,-. Inr.
mog. Tel: 045-319328.
Te k. jonge SCHADEAU-
TO'S, opel kadett 2.0 GSI
1987 an. ford escort KR 3 i
1986 n type, fiat bertone ca-
briolet 1985 iets apart.
Europaweg zuid 304, Land-
graaf Tel.: 045-324498.
VOLVO 66DL autom. bwj.'
78 APK fm nov. '89 i.z.g.st.

’ 1200,-. Tel.: 045-720951.
FIAT X 19 sportwagen zeer
mooiekl. rood. APK. Op de
knip 139, Terwinselen,
Kerkrade.
Te k. ALFA 33 1.5 bwi.'B3,

’ 9500,-. tel.: 045-254025.
Te k. MERCEDES 280 CE
coupé bwj.'7B APK i.z.g.st.

’ 12.500,-. Versilienbosch-
weg 7, Vrieheide, Heerlen.
Te k. FORD Escort 1600
Bravo bwj.'B6 ’ 13.600,-.
Tel.: 045-257268.
Ford GRANADA 2.0 '82. kl.
brons le eig. Nieuwst.
’6750,-. Tel.: 04492-3234.
Te k. BMW bwj.'79 APK tot
7-'B9 met LPG Vr.pr.
’3800,-. Tel.: 045-257723.
TOYOTA bus lite ace.,
bwj.'Bl. APK tot 11-'B9.
Tel.: 045-257723.
Te k. HONDA Accord 4
drs., bwj.'79, APK tot 11-'B9
Vr.pr. ’1950,-. Tel.: 045-
-258415.
Te k. BMW 320 I bwj.'B3
nw. model, kl. rood, zeer
veel extra's. Kruisbergstr.
80, Brunssum.

Alfa Romeo specialsc31.3 Junior, 1988; 33 1.3 Supe
1987; Sprint 1.7 QV, 1988; Giulietf1
i.B, 1979; Giulietta 2.0, 1981; G".
lietta 2.0, 1985. Autocentrum SaH
ders 8.V., Akerstraats 128, Brun*

sum, tel. 045-251644. J
Uitlaat kapof?]

dan snel naar snelservice Auto Sport, Schelsberg \\
Heerlen, 045-725507. Dealer van originele Romax u^ten en alle topmerken schokbrekers. Ook 's zaterd3"
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

APK-keuringsstation
KERP, 100% remmenspecialist voor alle voertuigen-
de Cramer 31, Heerlen, tel. 716951. A
BOSAL - Marktleider in uitlaatsystemen, leder mer*]
reet uit voorraad leverbaar, 2 jr. garantie. Kerp, I" ,
Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951. A
Autohandel E. CUSTERS, "Verlengde Lindelaan 23,
nabij markt Oirsbeek, tel. i
04492-5261, biedt te koop
aan: Nissan Patrol hardtop, ;
t. '85: Opel Ascona 1.6 S, t.
'84, ’8900,-: Renault 18, t
'82, lpg,’ 3900,-: Opel Asco-
na Diesel, '83, f 7900,-; Fiat
Uno 55 S. t. '86, ’ 10.500,-;
Alfa Giulietta 1.6, t '81,

’ 3900,-; Opel Manta, t '77,

’ 1900,-; Suzuki Carry, geel
kent., t '84, ’5750,-; Peu-
geot 305 GR, lpg, t. '82,

’ 3500,-: Toyota Starlet Sta-
tion, t. '80, ’ 2900,-; Fiat Rit-
mo 75 CL, t. '81, ’2900,-;
BMW 320, t. '78, J 2900,-;
Opel Ascona 1.6 S Hatch-
back, t. '83, ’8900,-: Opel
Ascona 1.2, t. '79, ’2900,-;
OpelRekord Diesel Autom,
t rBl, ’ 3250,-- Ford Taunus
Stationcar, 78, ’ 1400,-; 3x
Opel Ascona, '77-'7B-'79, va.
’1600,-; Ford Taunus 1.6,
lpg, t'Bl, ’ 4250,-; 2x Ford
1.6, '78, va. ’1500,-; Ford
Capri, t. '77, f1400,-; 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.st. '72, f 2200,-; Manta-
A GTE i.st.v.nw. '75,

’ 7500,-; Renault 4, verl. ch.,
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.

VW JETTA C diesel, 2-£J5-speed, APK, 100%, SJokt 1984, ’1050,-. fl
740915. A
Te k. Opel KADETT, \\bwj. '80, i.z.g.st. Kak^weg 162, Schaesbergjg^

Fiat
Klankstad

biedt aan tegen .
aantrekkelijke prijze"'

Panda 34-45... '81 t/m]
Uno 45-55 '83 t/m
Uno Diesel '84.,
Ritmo '84 t/m j
Ritmo 70 S, 5-drs
Ritmo 70 CL, 5-drs. AUt ,j
127 Super900 j
1271050 'j
Regata 85 S 100 S J
Mini 1000 E ■]
Mitsubishi Gal. Turbo "■■]
Nissan Cherry 1.3 GL ■■■_
Renault 4- 9 TL'Bl t/m,(
Opel Corsa TR ■]
Jetta '.|
Toyota Corolla Aut ■"]
Volvo 345 DLS
Diverse goedkope inru"
in voorraad. Bovag-g3'.
tic. Kaalheidersteen*.
185, Kerkrade. Tel. v
413916.

I

Jurgen Autoverhuur, 045-463333
11.000KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto'5
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp. "*Cramer 31, Heerlen. 045-716951. J

Te koop
Daimler Doublé Six, v.d. Plas serie 111, 1985, 52.000 Jprachtige staat, voorzien van alle cienkbare luxe, Sr
koopje. Tel. 04750-22314.
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verdiende? De Bruin betaalde
vier gulden per week en de jonk-
heer gaf mij een rijksdaalder".
Tijdens de Eerste Wereldoorlog
leerde Coba haar man Math Ke-
rens kennen. „Daar heeft mijn
zus Greetje voor gezorgd", zegt
zij lachend. 'Kom zondagavond
mee naar de danszaalvan Knaap'
zei Greetje. 'Daar komen veel
Limburgse militairen. Allemaal
gezellige jongensen daar is zeker
iets voor jou bij...' Coba: „Het
was meteen raak. Ik zag Math en
dacht 'dat is 'm. Op 10 februari
1917 zijn wij getrouwd. Om 11.00
uur op het gemeentehuis, een
uur later werd het huwelijk inge-
zegend door de pastoor. Neen, er
was geen heilige mis in de kerk.
Alleen mensen met veel centen
konden zich dat permitteren".
Meteen na hun trouwdag ver-
huisde het echtpaarKerens naar

Ontmoeting opzaterdag
" Coba Kerens-Van Oosten (92) kookt nog steeds haar eigen potje: op het menu van vandaag staan aardappelen,
vette jus, prei en spek. Foto: DRIES LINSSEN

er niet. Met een paar sokken of
een dikke sjaal waren wij al te-
vreden. Wij hadden nooit een
kerstboom in huis. Ik vond het
vreselijk al die dennenaalden op
de grond door het hele huis".
MathKerens stierfin '58 op 65-ja-
rige leeftijd. Ondanks dat gevoe-
lig verlies bleef Coba niet bij de
pakken neerzitten. Zij krijgt re-
gelmatig bezoek van haar kinde-
ren en de buren. „Maar er moeten
niet te veel mensen op mijn huis
afkomen. Ik hou niet van die
buurtpraatjes, want het gaat
steeds over dezelfde mensen en
zaken. Ik zit 's avonds lievervoor
de televisie. Die serie op de Belg
over zonen en dochters wordt
nooit overgeslagen. Dan het
nieuws om acht uur. Na het
weerbericht wordt het vaak zoe-
ken, want voor je plezier hoefje
geen tv te hebben. Dikwijls is er
niks op. Geef mij maar spannen-
de films zoals 'de Kanonnen van
Navarone' of de politieserie met
die oudere man als commissaris.
Jammer dat veel films pas tegen
middernacht beginnen. Dat is
veel te laat, zeker voor mensen
die vroeg naar bed gaan. Tegen
half tien 's avonds word ik ge-
beld door mijn zoon Frans. Hij
vraagt of alles goed is en dan lek-
ker onder de dekens".

Omroep Landgraaf
in ’studio Carré’

Uitzendingen ranait gemeenschapshuis Schaesberg

Hoensbroek

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Simpelveld

Kl voor
echten over bezorging

I, (739881)

H Heerlen: 739911
(c&

rToonen
Wij re 9'°redactie) _? 425335
Crt

D'agstra

* ?1
S
oredacteur Heerlen)

j^VaWillemsC, 06"15890
CfHoMmanCs_-422345

>? Rooijakkers'1<876
] Kerkrade: 455506

j r̂ens SchellenSii^9o-23936

Heerlen houdt vandaag van 15.00 tot 17.30
uur een grote speelgoed- en winter-
sportbeurs in het gemeenschaps-
huis. Wie spullen op de markt aan-
biedt, dient een deel van de op-
brengst af te dragen aan de vereni-
ging. Men kan de koopwaar van-
daag tussen 9.30 en 11.30 uur afge-
ven aan het gemeenschapshuis.

Kerkrade

Van onze verslaggever
LANDGRAAF- De lokale radio- en
televisie-omroep Landgraaf, de eer-
ste in Oostelijk Zuidlimburg, is ein-
delijk onder dak. De ruim bemeten
bovenverdieping van het onlangs
nog ingrijpend gerenoveerde ge-
meenschapshuis Carré aan de
Hoofdstraat in Schaesberg gaat fun-
geren als studiolokatie en zenuw-
centrum van de nieuwe omroep.
Daarmee staat niets meer de start
van de uitzendingen in januari in de
weg.

Hoewel het 0.L.-bestuur in eerdere
instantie had geopteerd voor wijk-" Met hulp van burgemeester V.Ritzer speldt mevrouw Die-

deren haar man deonderscheiding op. Foto: FRANS RADE.
_.

centrum de Kleikoel in Nieuwenha-
gen, toonde omroepvoorzitter Jo
Dautzenberg zich gisteren meer dan
tevreden over de definitieve studio-
lokatie. „Qua accommodatie is Car-
ré voor ons veel aantrekkelijker,
omdat het gebouw vreselijk veel
mogelijkheden biedt die we natuur-
lijk ten volle zullen gaan benutten.
De verschillende zalen in Carré zijn
bij uitstek geschikt voor radio- en
tv-registratie van bijvoorbeeld mu-
ziek- en toneeluitvoeringen. Daar-
naast openen we er een politiek café
met rechtstreekse uitzendingen,"
stelt Dautzenberg de Landgraafse
kabelabonnees al in het vooruit-
zicht. Zoals reeds eerder bericht.
zullen vermoedelijk ook de raads-
vergaderingen in Landgraaf in de
toekomst rechtsreeks door O.L.
worden uitgezonden.

" Het Sloveens zangkoor Zvon
luistert zondag om 11.15 uur de mis
op in de kapel van het Bernardinus
College. Woensdag om 19 uur ver-
leent men medewerking aan de slui-
ting van het Maria-tridium in de
Chr. Koningkerk te Vrieheide.

" De Vrije School houdt zondag
van 13.00 tot 16.00 uur een open dag
op het terrein van de Vroedvrou-
wenschool in Heerlen. Harry de
Herfst gaat met leerlingen een klas-
lokaal omtoveren in een herfstbos
en Donald ten Hooven, docent en
directeur van deVrije School houdt
om 14.00 uur een lezing over 'Het le-
ren op de Vrije School. Overigens
zal de Vrije School in het begin van
1989 gehuisvest worden in het
schoolgebouw aan de Ovidiusstraat
in de wijk Bekkerveld.

" Morgen houden de Trommelacre
van Herle vanaf 11 uur een fototen-
toonstelling en een frühschoppen
concert in café Stad Heerlen.

" Het IVN maakt morgen een dag-
wandeling in de Eifel. Men vertrekt
om 9 uur vanaf de.Groene Boord in
Heerlen of om 10.15 uur aan de kerk
in Rohren. Voor informatie:
S 721434.

" Het Bureau Sociale Begeleiding
houdt maandag van 14.00 tot 16.00
uur spreekuur voor ex-mijnwerkers
in het Centrum voor Maatschappe-
lijk Werk.

" In verzorgingstehuis Vroenhof
wordt vandaag van 14.00 tot 17.30
uur een verkoop van handwerkpro-
dukten gehouden. Deze verkoop
vindt plaats in het kader van het 40-
-jarig bestaan van het Welfare-werk.

Dré Diederen
onderscheiden

Zilver in orde ran Orunje-Xussau

Eygelshoven
" De buurtraad Baan-Kom-Wauba-
cherveld houdt maandag om 20 uur
een opebare vergadering in 't Jacht-
huis, Veldhofstraat 10.

hij al 50 jaar lang mu-
siceert bn' de
kon. erk. harmonie
St. Caecilia. Daar-
naast vervulde hij
ruim 20 jaar een be-
stuursfunktie bij de
vereniging.

Ook bij de vrijwillige
brandweer Bruns-
sum/Schinveld ver-
diende de heer Die-
deren zijn sporen.

De omroepvoorzitter liet verder nog
weten dat het huurcontract voor de
studioruimte nu al is afgesloten
voor een periode van vijfjaar. „Met
het bestuur van het gemeenschaps-
huis zijn we een gunstige huurprijs
overeengekomen, op basis van een
aandeel in de exploitatiekosten van
Carré. Bovendien zijn er uitsteken-
de mogelijkheden om de studio-
ruimten te zijner tijd uit te breiden,"
aldus een enthousiaste Dautzen-
berg.

HEERLEN
*"eé e Hard, dag. 15 18.15en 21 uur.
?f' ftiv .-10nFestival <4 films), za 24

° Coming to America, dag.
ïr Ma!" 20-30 uur- Bambi, za zo wo 148-. **'»>: Red Heat, do t/m zo 15.30. 15.3nTo _° uur- Powaqqatsi, ma t/m"«Dd h,, -30 en 20 30 uur. H5: U2: Ratt-
? °0k ï?' daS-14-30 18-45en 2045 "ur,,lb-30 uur. Who framde Roger
£k aag- 14 15 18 19 20 en 21 uur, zo\1» ",nllr- Good morning Vietnam,
u!_ *o _ if" 21 uur- d0vr« ma di ook 14
r 8ofh 16uur-The unbearable light-
I ' 'Jac iing' da8- 20 30 uur-Masquera-
Nle K en 18-30 uur, zo ook 16 uur.
r'iel-i .°k,za zo wo 1415 uur. De

üUr am de mon amie, vrij t/m ma

SCGAESBERG
t^*_2i_ ' Bnght üghts, big city, vrij

"2o r. .Ur Red Heat- vrij t/m zo 22.15"°ok 18 uur.

exposities
HEERLEN
JVit IR"e'Akerstraat 82a. Werk van
VJt/in ,e oontridder. T/m 27/11. Open,>aren° 14-17 uur. NMB, Bongerd 13.
v* 11 m„.. van Ch- Boon T/m iB/n--4Ht om vr 9-l° uur. Volkssterren-
kl/_i2nf!?n bedrogen. T/m 30/11, open
It, Th 17 uur' di en vr ook 19-30-22J*-t9 , rmenmuseum, Coriovallum-
tf* 11 di tfn Stuvt en Heerlen. T/m 11/12,
V' piln,h r 10"17 uur' za en zo 14"17
Vl' TiZ s' Des signatures anony-
ï^'ev»»_.24/11 Bezoekerscentrum
C een;Sheide- Schaapskooiweg 99.
J_ld.it/ *" krokodil. Vanaf 13/11,
V 1Van"^ zo 10"17 uur- Galerie Her-V^rs-T eeuwen, Stationsstraat 11.Ik'o-17,^Positie. T/m 4/12, open wo t/m
C Weii Uur' za 10-17 uur. do tot 21_!?fé rwhof' Kennedylaan. Werk vanl£Na„ _Trrnans- Va" 1/12 t/m 15/1,
.h l'$L 21 uur- ABP' °ude Lindes-.Ui. van Tneo Lenartz. Open zo
k, l' uur.

KERKRADE
N. T,Hoogh Anstel, Kasteel Eren-
"89 nettia "Natuur. Van 20/11 t/m
| Pen za en zo 14-17 uur.

HOENSBROEK
brijen Hoensbroek. Foto's van Hans
t.^-17 , Van 19/11 t/m 30/12, open dag.
Ui^r-iT _.r' ABN-bank. Werk van Stan»>ie Lr/m 15/1, open 9-16 uur. Foto-
./1 pai?i 'Kasteel Hoensbroek. Foto's
Hu*'on De Nooyer. Van 19/11 t/m

'*a n_n ma t/m vr 10-12 en 13.30-17
| K

en zo 13.30-17 uur.

SRUNSSUM
lft%i oave- Lindeplein sa. Werk
CVf u ,„Llnnartz. T/m 5/12, open ma
C^ *■« uur en 19-21 uur, zo 14-17

ONDERBANKEN -In de Pottenkamer
van het gemeente-
huis te Schinveid
nam Dré Diederen
(59) uit Schinveid
gisteren de ereme-
daille in zilver, ver-
bonden aan de Orde
van Oranje Nassau
in ontvangst. De
heer Diederen kreeg
de koninklijke on-
derscheiding omdat

Hij maakte 34 jaar
deel uit van het
korps en werd bij
zijn afscheid be-
noemd tot erelid van
de vrijwillige brand-
weer Onderbanken.

Vandaag wordt Dré
Diederen tijdens de
St. Caeciliadag van
de harmonie in de
bloemetjes gezet. Te-
vens worden dan de
andere jubilarissen
gehuldigd. Piet Ra-
demakers viert zijn
zilveren lidmaat-
schap en Anita Ver-
hooren is 12/2 jaar
lid. Vanaf 20.30 uur
kunnen de feestelin-
gen gefeliciteerd
worden.

Brunssum
" Het patroonsfeest van de harmo-
nie St. Caecila wordt vandaag om 19
uur ingezet met een muzikale mis in
de St. Janskerk. Aansluitend is er
een feestavond in het repetitielo-
kaal aan de Nieuwstraat. Zondag -worden de jubilarissen tijdens een
feestelijke lunch in het zonnetje ge-
zet.

" De kanarievereniging De Vogel-
vrienden houdt vandaag van 11.00
tot 22.00 uuren morgenvan 10.00 tot
18.00 uur een onderlinge tentoon-
stelling in het Volkshuis, Denne-
straat 2 te Passart.

" Onder leiding van J. Broekhoven
geeft het Ensemble Cantabile mor-
gen om 20 uur een avondvullend
concert in dr Brikke-oave. De pre-
sentatie is in handen van de zange-
res Riet Kallen en mevrouw M. Eus-
sen verzorgt de pianobegeleiding.
De entree bedraagt 6 gulden.

" De Activiteiten Commissie Tree-
beek houdt morgen van 14.00 tot
16.00 uur de jaarlijkse kinder(ruil-
)markt in het Casino. Kinderen die
met spullen naar de markt komen
kunnen vanaf 13.30 uur naar bin-
nen.

" Het Brunssums Teken en Schil-
der Collectief houdt morgen van
10.00 tot 17.00 uur open dag in
buurthuis De Burcht op de Lange-
berg. Er worden zon 180 werken
tentoongesteld.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Van het gloed-
nieuwe café La Bamba aan
het Emmaplein in Heerlen is
vrijdag in de vroege ochtend
een aantal ruiten ingegooid.
Met grote keien vernielden
vandalen tussen half vijf en
half zeven twee grote dubbel-
beglaasde ruiten en een spie-
gelpilaar. De totale schade
wordt geschat op zesduizend
gulden.

Pierre Vijgen, de eigenaar van
het café dat donderdag de
deuren opende, is des duivels.
„Een rotstreek", foetert hij.
Twee miljoen gulden werd in
de zaak geïnvesteerd. Uitein-
delijk lijktalles in orde en dan
word je al na de eerste dag ge-
confronteerd met een enorme
ravage".

De poetsploeg ontdekte vrij-
dagmorgen de vernielingen.
„Het speciale glas kan niet
voor woensdag worden gele-
verd. Er zijn dus de komende
dagen extra maatregelen no-
dig. Ik geef 2.500 gulden aan
de man of de vrouw die weet
te vertellen wie het gedaan
heeft," zegt Vijgen.

Bij de politie te Heerlen was
gistermiddag nog geen aan-
gifte van het voorval gedaan.

Eigenaar looft beloning uit

Ruiten nieuw
café ingegooid

Nuth

Briljanten paar
" St. Nicolaas arriveert morgen om
14.00 uur aan het station te Nuth. In
optocht gaat de Sint naar het Tref-
centrum, om een gezellige middag
door te brengen met de plaatselijke
jeugd.

" In bejaardentehuis Op denToren
wordt vandaag en morgen de jaar-
lijkse handwerktentoonstelling ge-
houden. Zondag tussen 13.00 en
16.30 uur worden de werkstukken
te koop aangeboden. De entree is
vrij.

" het Groene Kruis wil starten met
een cursus 'beter slapen. Maandag
vindt om 20.00 uur een informatie-
bijeenkomst plaats in het wijkge-
bouw aan de Pastorij straat 39.

ren door in Schin-
nen. Haar huwelijk
met Toon werd geze-
gend met vier zoons
en vier dochters. In-
middels zijn er 17
kleinkinderen en 13
achterkeinkinderen.
In verband met de
gezondheidstoe- 'stand van de briljan-
ten echtlieden wordt
het feest in huiselij-
ke kring gevierd.

ODe mandolinevereniging Sor-
riënto 0.1.v. L. Gibbels geeft morgen
om 20.00 uur een concert bij het
fluit- en tamboerkorps Wilhelmina
Holz te Kerkrade.

waar hij 48 dienstja-
ren volmaakte. In
het Hoensbroekse
gemeenschapsleven
was hij onder andere
aktief als voorzitter
van de accordeon-
vereniging.

Anna Henssen (83)
bracht haar jeugdja-

Toon van Hoorn en
Anna van Hoorn-
Henssen uit Hoens-
broek hopen woens-
dag 23 november het
65-jarig huwelijks-
feest te vieren.
Toon van Hoorn (87)
werd geboren in Oss.
Zijn werkkring vond
hij bij de ON 111,

Wijnandsrade

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - In het kader van het
Klaver-4-Humaniplanproject start'
vandaag onder de bewoners van
wijk De Kling in Brunssum-Noord
een enquête naar de klachten over
de ongeveer honderd drive-in-wo-
ningen.
Negen bewoners van de inmiddels
gevormde werkgroep zullen van-
daag huis-aan-huisaanbellen en alle
klachten inventariseren. Aanleiding
voor dit onderzoekje zijn de klach-
ten over deze woningen. Wanneer
eind volgende week de klachtenlijst
bekend is, zullen de bewoners, ge-
steund door Humaniplan, met de
woningvereniging gaan praten.

Enquête
’Klaver-4’

HEERLEN - Het Leger des Heils
kan f9.000 tegemoet zien voor het
inrichten van een nood-nachtver-
blijf in haar pand in Treebeek. Dit
bedrag werd gisteren door scholie-
ren en leraren van de Koningin Ju-
liana Mavo uit Heerlen tijdens een
sponsortocht bijeen gelopen.
Het bedrag wordt maandag om
kwart voor twaalf feestelijk over-
handigd aan luitenant Evert Pater.

Negen mille
voor ’Leger’

Zuidgeest opent
nieuw COC-gebouw

Van onze verslaggever
HEERLEN - Wethouder Jos Zuid-
geest opent volgende week vrijdag
officieel het nieuwe COC-kantoor
aan de Honigmanstraat nr 2 in
Heerlen. Na de opening volgt varr
16.30 tot 18.30 uur een receptie. Om
de officiëleopening enige luister bij
te zetten wordt zaterdag 26 novem-
ber een forum gehouden (vanaf
16.00 uur) over 'Homosexualiteit en
hulpverlening' en 's avonds treedt
in het nieuweCOC-gebouw de caba-
retgroep 'Truus gaat wandelen' op,
waarna om 22.00 uur de dag wordt
besloten met de swingende band
Eyeliner. Niet-leden moeten zater-
dagavond,vier gulden betalen.

De meeste huishoudelijke kar-
weitjes doet zij zelf. Stofzuigen,
deafwas en de hond Blackie ver-
zorgen. Twee maal per week
komt een hulp-in-de-huishou-
ding. „Maar als het moet, was ik
de ramen ook nog zelf', oppert
Coba. Haar zoon Frans die in
Hoensbroek woont komt regel-
matig een kijkje nemen en haalt
de boodschappen.

In haar hele leven is CobaKerens
nooit op vakantie geweest. Het
bleef bij een vijfdaagse trip naar
Rotterdam. „De zesde dag wilde
ik per se naar huis. Ik ben het

liefst in mijn eigen omgeving".
Vroeger deed zij alles te voet.
Een auto was er niet en fietsen
heeft men Coba nooit geleerd.
Klagen deed zij nooit. Dat beken-
de gevoel 'tevreden zijn met een
beetje' hield haar op de been.
Steeds kerngezond, slechts een
maal lag Coba in het ziekenhuis.
De huisarts is voor haar 'een
vreemde.
„Onlangs struikelde ik over de
drinkbak van Blackie en was
mijn knie een beetje kapot. De
dokter moest toen even langsko-
men. 'Aan u heb ik nooit een gul-
den kunnen verdienen', grapte

de huisarts toen hij de knie met
een verband inpakte. Ik hoop ge-
zond en wel de honderd vol te
maken".

Wens
Één wens zag zij nooit in vervul-
ling gaan: de hele familie op één
foto. Veel te duur was het argu-
ment... Het zou prachtig zijn:
Coba één keer in het middelpunt
van de belangstelling omringd
door haar kinderen Jan (70), Ma-
rie (68), Frans (67), Joep (66), Ma-
rinus (57), Annie (56), Willem(52),
negentien kleinkinderen en
evenzovele achterkleinkinderen.

bejaardencentrum. Ik wil geen
last voor andere mensen zijn".
Het ontbijt van Coba bestaat uit
een kop thee en twee droge be-
schuiten, 's Middags kookt zij
haar eigen eten. Twee aardappe-
len met vette jus, verse groente
en een stukje vlees. „Vette jus,
want een droge aardappel vind
ik vreselijk, 's Avonds eet ik twee
sneetjes tarwebrood en een stuk-
je krentemik. Witbrood komt
niet in huis, want dat is zo opge-
blazen en er zit geen smaak aan.
Buurvrouw Leentje Janssen
haalt steeds het lekkerste brood
bij de bakker", zegt Coba.

Nuth, want Math kreeg werk als
ondergronds mijnwerker bij de
Emma. „Wij hebbenhet nooit erg
breed gehad", zegt Coba. „Zeven
kinderen en een karig loon. Maar
niemand heeft ooit honger gele-
den. Bojerhammen met margari-
ne en suiker smaakten in die tijd
ook best. Op zondag was er paar-
devlees en pudding na. Dat was
altijd smullen. Cadeautjes met
Sinterklaas en Kerstmis waren

Vette jus
Coba Kerens wordt zonder wek-
ker steeds om half acht wakker.
Ze loopt dan heel voorzichtig de
trap af. Het voorstel van haar
kinderen om beneden een bed
neer te zetten heeft zij telkens af-
gewezen. „Zieke mensen moeten
een bed in de huiskamer hebben.
Ik ben nogfit genoeg. Bovendien
is het geen gezicht, een bed in de
woonkamer. Niemand stopt mij
in een bejaardenhuis. En zeker
niet na die affaire in het Nuther

Va» twee 'bazen': 's morgens
S-lwiXf n tot twaalfuur poetsen,
'Wip nen dweilen in de krui-
en > ers.winkel van Jan de Bruin
h üish dags van een tot vijfhet
Pan_w_ denregelen bij Jonkheer
boo ' etlUls- „Ik was geen bolle-
st ik*? 1 leren betreft. Vandaar
öij p ai vroeg moest aanpakken.
teri e nnenuis, die op het minis-
'k ooten Prachtbaan had, moestop zondag werken. Wat ik

" De handbalvereniging Wijnandia

oostelijke mijnstreek
Zaterdag 19 november 1988 " 19

" Toon en Anna van Hoorn-Henssen Foto.Frans Rade

’Niemand stopt mij in
een bejaardencentrum’

De dokter verdient niets aan 92-jarige Coba Kerens

door hans rooijakkers
7
kinde 92 jaar' Moeder van zeven
kiei

,ren- oma van negentien
der "Aderen en overgrootmoe-
kindpan negentien achterklein-
heef» n- ZIJ Praat als Brugman,
haar 6en pnma geheugen, kookt
k kr^fn

uPot Je. leest dagelijks
liet. eeft een huisarts die
te Vnaan naar verdient, haar bes-
Zij 1fna is de hond Blackie en
laarri a,bs°luut niet naar een be-
Coha v Uls" °P theevisite bij
k _u .. ens"Van Oosten in haar
straat Woning aan de Nuinhof-
»ond 't" Nooit op de voor-
eerst i .fdend, vandaag voor het
krant kleurrijk leven in de

1896
a We/d geboren op 24 juni

Was-, Voor°urg. In 1909 - zijdrnper dertien jaaroud - had

Umburgs dagblad

REDACTIE: 739282OOSTELIJKE MIJNSTREEK

JOURNAAL
bioscopen



cursussen^OPLEIDINGEN f__J
' i i i i i

__^^_^___-__»________ll^^^^^___i__B
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Sittard Wm

OPEN DAG Ii^HHH
Vriidag 25 november 1988
Vanafca 14.00uur tot ca. 18.00 uur Vj^gMM^H

Rondleidingen, demonstraties, praktijklessen

, a- __.„ LerarenopleidingenLerarenopleidingen Ra .is Onderwijs SSS ET SEI _W__M
Voortgezet Onderwys Locatie PWfttW
r_^ iSs Sittard Beukeboomweg 24 Sittard | jmWM^^°ïJJw- ifiS «* 044^6732^-

§ Voor gratis vervoer \ Siuüt «wi^an Hva" voote^' IJÉiflWii^
van/naar W^* ■
delesgebouwenen \ saam-"■""" ■ wmt
het station wordt gezorgd. \ . v^oonp^^ ■ i||llllB_MÉi!iSSUEBJ__iß___S__US WSSM

Be —-—^^ JXXij, iii IJ,J»LIi-,hi_W.jljf
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Diverse SRC-specials, nu I
voor zeer speciale prijzen: I
YAMAHA DT 50 MX, van I
f3074.- voor ’2899,-; I
Yamaha FS 1/DX, van
f 2199.- voor ’ 1999,-; Hon-
da MB-5, wit-blauw, van
f 3490,- voor ’ 3190,-; Vespa
Ciao, va. ’ 1249,-; Honda Vi-
sion. wit, van ’2790,- voor
f 2490,-; Puch Maxi - Pear-
ly, rood, van ’2075,- voor

’ 1895,-. Bromfietsspecia-
list Math Salden, Lim-
bricht
Bromfietsspecialist Math
Salden Limbricht FANlC-
dealer voor Zuid-Limburg.
Model '89 nu al uit voorraad
leverbaar.
Te k. i.z.g.st. HONDA MT 5,
bwj. '86 + verz. Prijs

’ 1600,-; 045-214533.
Te k. SUZUKI bwj. '82, kl.
rood + helm + verzek.,
i.z.g.st. ’ 500,-. 045-223065.
VESPA SI, 8-'B7, weinig ge-
lopen, met sterwielen. prijs

’ 1200,-. Tel. 045-415355.
Te k. PUCH Maxi '85, m.
dashb. en verz., i.g.st.

’525,-. Tel. 04405-2266.
Weg. omst. mooie YAMA-
HA 50 DT, kl. wiürood mcl.
verz. Vr.pr. ’1750,-. 045-
-312354.
Te k. YAMAHA FSI,
i.z.g.st. en verzek. papieren.
04_>410486. Nicolaas
Beetstr. 162 Heerlen.
Te k. gebruikte PUCH
Maxi, Vespa. Tevens grote<sortering gebruikte onder-
delen. Maasstr. 3 Beersdal-
Heerlen. 045-725309. i
A.T.8.-FIETSEN: Giant,.Raleigh, Tech. Gebruikte
Honda MT-5 wit 1988
’2100,-. Schaatsen + slij-
pen. Bert Rekers, Willem-
straat 85 heerlen. 045-
-726840.
PUCH Maxi te k., bj. '87,
vr.pr. ’ 625,-. Kasteellaan
2A, Heerlen.
PUCH Maxi te k., met ster-
wielen, vr.pr. ’ 750,-. Tel.
045-224289.
Te k. DAMESSPORT-
FIETS, Carrera, 10 versn.,
wit, vr.pr. ’300,-; jongens-
fiets, 8-12 jr Rivel, groen,
vr.pr. ’ 125,-; crossfiets
BMX 2000, vr.pr. ’lOO,-.
Molenstraat 25. Geleen, za-
terdag tussen 9.00 en 12.00
uur.
T.k. CROSSBROMMER,
zelfbouw, leeft. ±6 jr. Pr.

’ 350,-. 045-722623.
HONDA Novio dames-
brommer, met verz., i.g.st.
van onderhuod. Tel. 045-
-726967.
Te k. HONDA Custom, met
sterwielen, 15 mnd. oud.
Tel. 045-421449.
Te k. YAMAHA DT 50 MX,
bj. '83, vr.pr. ’850,-, mcl.
verz. Tel. 045-457412.
Te k. zeer mooie HONDA
MT 5 Paris-Dakar, weinig
gelopen, bj. '85, vr.pr.
’1150,-. Tel. 045-751033.

| IN 4OF 12 MAANDEN I
HET NIMA-A DIPLOMA.

Wie zichzelfwil bewijzen binnen demarketing,kan nietvolstaan
met louter theorie. De praktijk is, zeker in deze discipline, van het
allergrootste belang. ISW/Opleidingen biedt u de ideale mix van
theorie en praktijk binnen de opleiding Marketing Assistent.

Theorie en praktijk worden u aangereikt doorgastdocenten die
ruime ervaring hebben opgedaan op de diverse marketing-terreinen.
Zo wordt u niet alleen terdege voorbereid op het ISW-diploma
en het NIMA-A examen, maar ook op een geslaagde carrière in de
praktijk. Stuurde bon opvoor informatie, ofbel: 071-2585 85.

Dagopleiding in 4 maanden te Amsterdam, Eindhoven,
Rotterdam en Utrecht. Aanvang: september en februari.

Marketing Assistent. Avondcursus in 12 maanden bij u in de
buurt oa. in Heerlen en Roermond.

Aanvang: september, januari en april.

Uitknippen, invullenen in een envelop zonder postzegel versturen
naar: ISW/Opleidingen, Antwoordnummer 10120.2300 VB Leiden. |

| Dhr/Mevr: |
| Straat: |
| Postcode: Plaats: g|

Ik ben geïnteresseerd in deopleiding Marketing Assistent(NIMA-A) §.

ISW/OPLEIDINGENË
SCHUTTERSVELD9,23I6XG LEIDEN.TELEFOONO7I 258585. lij

d Hommerterweg 224
Hoensbroek

riessen
Rijkserkende diploma's

< Tekstverwerking
Uj WordPerfect

\_y I Notuleren

<^ M Msdos
UB Ambi 88I Startcursus P.C.

_—\^ I" Max. 8 cursisten en elke cursist
t-J—- ■ werkt alléén op P.C.

OM Ook spoed- en privé-cursussen in
mmm en uit huis.

I I I Bel 045-211733- 1 iedere dag tot 23.00 uur

' I OPLEIDING - ADVIES -— mmv BEGELEIDING

I

_^m- ~ OPLEIDINGSINSTITUUT
THERMEN"

Raadhuisplein 15, Heerlen— Telefoon 045-713717 }
éénjarige dagopleidingen

en tweejarige avondopleidingen

" Directiesecretaresse

" Medisch secretaresse

" Afdelingssecretaresse

" Informatrice Receptioniste

" Medewerkster uitgaand reisverkeer en
toerisme

" Receptioniste

Open dag:
vrijdag 9 december 14.00-17.00 uur

__r__rz) _ ______B^^^^^^^^^ i

JF Is je geïnteresseerdbent in informatica
en jebent gemotiveerdvoor een carrière in de
automatiseringswereld, volg dan een van de
ISI-opleidingen. Deze worden in 1989 weer
door de SBVL georganiseerd in diverse plaat-
sen in Limburg.

1. Assistent Micro-computer
In deze opleiding leer jeo.a. hoede microcom-
puter te installeren, bedrijfsklaarte maken en
ermee te werken, het werkenmet toepassings-
pakketten en het ondersteunen van anderen
bij het gebruikvan de micro.
Vereistevooropleiding:

/____________\ " MAVO-D (met handel- of economievakken)
fl ■ " LEAO-Cfl Wy4_\ \\ " ofeen vergelijkbare opleiding(b.v. een ge-
/ I F<J \ deeltelijkeMEAOofeenECAßO-opleiding-
/ | | \ De opleiding wordt gegeven in Roermond,
( 4 Heerlen en Maastricht.

2.Applicatieprogrammeur
Jekuntworden H jer|eer je 0 a e _ opstellen van stroomsche-
opgeleid tot: ma's, het schrijven van toepassingsprogram-

" AssistentMicro- ma's en het testen en invoeren ervan. Dit ge-
computer beurt via de programmeertaal COBOL.

" Applicatieprogrammeur Vereiste vooropleiding:

" Applicatiebeheerder/ " HAVO (met wiskunde)

ontwikkelaar *of een ver9e .kbare opleiding (b.v. VWO of
MEAO).

De opleidingwordt gegeven in Heerlen. i

3.Applicatiebeheerder/ontwikkelaar
Het betreft hier een nieuwe experimentele op- I
leiding. Je leert ero.a. het installeren van soft- I
ware programma's, het toepassen en aanpas- I
sen van bestaande software en het beheren
van databanken.
Vereistevooropleiding:

" HAVO (met economie)

" MEAO

" of een vergelijkbare opleiding (VWO of
MDS)

De opleiding wordt gegeven in Venray.

In deze gevallengaat het omeen éénjarigefull-
time dagopleiding,waarin praktijk en theorie
(AMBI-examens) worden gecombineerd. De
opleidingen zijnkosteloos, omdat ze doorde
overheidworden gesubsidieerd.De opleidin-
genzijn in principe bedoeld voor jongerentus-
sen .16 en 25 jaar.
(Ook als je tussen de 25en 27 jaarbent, kun je
jeaanmelden. Na overleg met het GAB, kun je
wellichttoch aan de opleiding deelnemen).

De opleidingen starten op30 januari 1989. J

mmfuuïtHel£i^lï——m-ma^mmmmmmmmmmmmmmm—e—m
m^m^^^ Jeontvangt van ons nadere informatie

en een uitnodiging voor een van
de voorlichtingsbijeenkomsten.

!_>r ; 1|^ Ik ben geïnteresseerd in de opleiding no—s
Stuur mij alle informatie.

Vy Naam -^
Lu Adres —^

Postcode -^

ST^J Woonplaats A
_***[ Telefoon --.
2 Geboortedatum m/v 'hJ Vooropleiding ~A
______ Ineen gesloten envelop, voorzien vaneen postzegel, opsturen
QQ naar de SBVL, Postbus 6070, 6077 ZH St. Odiliënberg.

-flbur___%__^^-Wr\mM Stichting Bedrijfs- en Vakopleidingen Limburfl

AROLA, 4-wielig invalide
autootje, in goede staat,
rijdt 40 km p.u. ’4500,-. Inl.
08385-11251.
FIETSEN keuze uit ± 100
stuks. Onderdelen, banden,
reparatie. Fa. Typhoon, Ma-
risstr. 14-16, Geleen-Zuid.
Koopavonden geop.
Te k. SNORBROMMER
rood bwj.' 86 i.z.g.st., ster-
wielen + verzek. Vr.pr.
’1200,-. Dr. Poelsstr. 42
Schaesberg-Kakert.
Te k. PUCH Maxi bwj. dcc.
'86 z.g.a.n. Tel. 04454-3420.

Êmmm\r*m^llWemem^m^memmmmmem^mmmm _mmÊ^Qmm^r^mr^mm^^mt_t^^^m^^^m\^me^\T^^m^e^eT^W^l

i Boeiende beroepen met toekomstperspectief
_________________■ SECRETARIEEL mÊÊÊmWÊmmW TOERISME _-__■_-_-----■----■

* . TOP SECRETARESSE V H PHILIPS " TOERISTISCH MEDEWERKER ALLROUND"
> SECRETARESSE OPLEIDING " TOERISTISCH MANAGEMENT ASSISTENT(E)
I * MANAGEMENT SECRETARESSE " MEDEWERKER BINNENLANDS TOERISME

j, * DIRECTIESECRETARESSE
] * AFDELINGSSECRETARESSE ____________■______■ HOS TESS __-_-_-_-_----_-_--_-_'

* RECEPTIONISTE . EURO HOSTESS
Deze opleiding wordt gegeven m opdracht van de Stichting Euro
Academie Nederland, welke 8 vestigingen in Nederland kent .

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

£ I 1

■H Bon voor informatie _______R____________R_______-_-_-_--_-_HHHHHHHHHi

Ik wil graag inlichtingen over: NOTENBOOMNaam : u i i i i i i _a CI.DUUWI
- . . s— h-g secretariaat:
Aares ■ _CHl___Ü___s Kerkakkerstraat 34

e^_Rt_Fl 5616 HC Eindhoven_ r-_■-%■-^ tel : 040-520620'POStCOde: plaats: .3 ESE- Helmstraat 3-5
Sturen aan: Postbus 307. 5600 AH Eindhoven | 1 6 .e/ m!_ a

_55a25

1

■
I

I_________

*pks^^ sv '**__ ■'■■■■. * ".^ m ' 9ez'nnen die krap behuisd zijn. Waarvan de ouders er onderdoor
\S*v }^H _____K_______hS9________H._____v «!__________■ ""'^^V^v/v'^- .'.^-j^^H

Jl> ':~v' M _^~__^m^Ê_{-^'i^^^^^^m BS! dreigen te gaan door bijvoorbeeld ziekte of financiële problemen-

ZE HEEFT EEN DOORZONWONINW, enkeleweken in huis te nemen. Dit werk kost geld. Daarvoor zijn we
MAAR ZOU ZICH

GRAAG ERGENS THUIS VOELEN» volledig afhankelijk van u. U kunt dooreen storting op onderstaand
Een dakboven jehoofd is nog geen thuis. Thuis is het gezellig. Maar gironummerlaten merken, dat het lotvan deze kinderen u nietkoud
voor veel kinderen is de straat gezelliger. Omdat hun ouders ze toch laat. Bezorg ze de vakantievan hun leven.Eén van deweinige leuke

niet zien staan. Omdat ze voortdurend horen dat ze in de weg dingen uit hun bestaan. STICHTING EUROPA KINDERHULP __$p
lopen. Of omdat ze om wat voor reden dan ook het idee hebben BEZORG ZO N KIND

DE VAKANTIE VAN HAAR LEVEN. GIRO 9663'
dat ze teveel zijn. Kinderen die niet weten wat geborgenheid is. T.n.v. Stichting Europa Kinderhulp, Krimpen a/d IJssel
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Vijf jaar schorsing
Vier spelers in Midden-Limburg Bomaanslag

op Nou Camp
verijdeld

Van onze medewerker
4

ROERMOND - De KNVB heeft vier spelers uit Midden-Limburg een
speelverbod voor vijfjaar opgelegd. M. Peeters van EMS-6, H. Chetitie, A.
Sadki en A. Chelaoui van FC ODA-4kregen deze langdurige straf, als ge-
volg van handtastelijkheden tijdens een wedstrijd. De EMS-speler ging
zijnn boekje te buiten na de wedstrijd van zijn team op 25 september bij
Boekoel-3. De ODA-spelers vergrepen zich op 9 oktober tijdens de uit-
wedstrijd tegen Laar-2, aan de scheidsrechter.
FC ODA kreeg honderd gulden boete, omdat de vereniging het vierde
team direct uit de competitie terugtrok. Elf andere spelers kregen een
speelverbod van drie en vier wedstrijden.

Cor Vriend in Gulpen
GULPEN - De organisatie van de tien kilometer loop die zondag in Gul-
pen wordt gehouden, is er gisterenin geslaagd Cor Vriend aan het deelne-
mersveld toe te voegen. Vandaag worden ook nog pogingen ondernomen
om de winnaarvan de vorig jaar(tevens deeerste editie van de wedstrijd),
de Belg Armand Leckers naar Gulpen te halen. Plaatselijke favoriet voor
het evenement, waarvan de tien kilometer om 16.15 uur start, is Alfons de
Bic.Zaterdag 19 november 1988 " 21

BARCELONA - Fernando Carde-
nal, gouverneur van Barcelona,
heeft verklaard dat twee leden van
de verboden Baskische afschei-
dingsbeweging ETA, die twee da-
gen geleden werden gearresteerd,
een bomaanslag op het voetbalsta-
dion Nou Camp hadden beraamd.
Het tweetal, lid van het 'commando
Barcelona', wilde tevens een politie-
bureau in de Catalaanse hoofdstad
opblazen.
De politie van Barcelona heeft do-
cumenten gevonden waaruit dit
bleek. Tevens werd een opslag-
plaats van 133 kilogram springstof
(amanal) ontdekt, waarmee het sta-
dion van de door Johan Cruijff ge-
trainde formatie diende te worden
verwoest. Het 'commando Barcelo-
na' kwam twee jaar geleden in de
publiciteit met de bloedige aanslag
op een supermarkt in de stad, waar-
bij tientallen doden vielen.

Kwalificatie voor Brussel als troostprijs

Nijssen uit
dubbelstrijd

Sponsor Oranje
oefent druk uit

Handbalteam
uitgedaagd door
gehandicapten

HAARLEM-Het Nederlands handbal
team heeft de uitdaging van een team
van verstandelijke gehandicapten aan-
vaard. De ploeg van trainer Ton var
Linder speelt vanmiddag een wed
strijd tegen een gemengd team var
Concordia. Het opmerkelijke initiatie]
van de Concordianen Karin Kooij er
Henny Schuit heeft tot doel de sport
beoefening van validen en minder-vali-
den te integreren. Nooit eerder speelde
een nationale vertegenwoordiging te
gen een ploeg gehandicapten.

li. Van onze medewerker JOHN BANNIER

ffiti ~ Nieuwe ontwikkelingen rondom het Nederlands
b 2aalhandbalteam dat momenteel deelneemt aan de vier-J|arlemse handbalweek en daargisteravond met 16-18 vanV*rijk verloor. De sponsor van het Nederlands Handbal-
H,j j^d,Kwantum, wil zich gaan bemoeien met de problemen
l b handbalteam. Deze zijn ontstaan naar aanleiding van

van de handballer van het jaar, doelman Jack\ te^ en de weigering van Wil Jacobs om voor de Oranjeploegk^omen, zolang van Linder, of een van zijn Arnhemse kor-n > aan het bewind is.

Kelly naar
ploeg Roche

LONDEN - Scan Kelly gaat het ko-
mende seizoen voor dezelfde forma-
tie rijden als zijn landgenoot Ste-
phan Roche. De lerbereikte in Lon-
den volledige overeenstemming
met de leiding van de wieleréquipe
van Fagor, een Franse ploeg met
een Spaanse sponsor.

Kelly zal begin volgende week zijn
handtekening onder de verbintenis
voor het nieuwe seizoen zetten.
Hoewel hij eerder bijna rond was
met de Belgische formatie ADR, is
met name Roche blijven aandrin-
gen op zijn komst naar Fagor.

De winnaarvan de Tour, de Giro en
de wereldtitel in 1987, die dit sei-
zoen wegens een knieblessure vrij-
wel niet in actie kwam, is zeer onder
de indrukvan de kwalitieten Kelly.

*0h,lva voor de verdere ontwikke-
\n het handbal in Nederland

'6g aH)ke zaak zyn als de Orarye-
,'^ 'ch in februari niet kan hand-
lij1 de B-poule. Ook als spon-

e c*an m een minc*er _°cd
Wl te staan. Dat laatste wil
|l,oUtri kost wat kost voorko-
lf g. *ilde pr-man Hans van Eyk
ti 0 steravond in Haarlem niet tep ln-gaan.
jileghen m eerste instantie be-
.«le met te mengen in interne
'genheden. Dat wil echter

1ty^Sen dat de kous daarmee af
ftt ■ °P dit moment allemaal ge-
|s|Jl Natuurlijk niet goed voor

erlandse handbal. Daarom
*-h ons er misschien .toch in
'. J Een ding is in elk
:_o er">liet Hans van EÜk we_

I sbs,ten moet in elk gevalop het
*_fj- en- Zover gaan onze be-
'Hs 'ssen wel. Daar zullenwij alsr alles aan doen".L
Sa v.reemd want per slot van re-ijjj ls Kwantum ook sponsor
«t^w Wit en heeft er dus be-
Wy dat Blauw Wit-speler JackV van de party is. Een en
\ ,Joüdt in dat er een lijmpo-
V^J^et komen of dat bonds-

coach Van Linder moet opstappen.
Van dat eerste wil Josten onder
geen beding weten.
Josten was overigens gisteravond in
Haarlem aanzwezig en zag hoe de
Nederlandse ploeg met 16-18 van ri-
vaal Frankrijk verloor. „Het doet me
natuurlijk wel wat. Vooral het spe-
len in een dergelijke entourage
spreekt natuurlijk aan. Over de pro-
blemenrondom mijn bedanken wil
ik liever niets meer zeggen".

Het Nederlands herenteam leek na
de pauze, deruststand was 7-8 in hetvoordeel van de Fransen, de winst
in dit matige duel te grijpen. Enkele
snelle uitvallen brachten Oranje op
een 13-10 voorsprong. Even snel
verdween de voorsprong echter
weeren tegen het einde van de wed-
strijd liepen de Fransen uit naar de
16-18 zege. Opnieuw werden gister-
avond de zwakke plekken van
Oranje blootgelegd. Vooral aanval-
lend ontbrak een krachtige leider.
MiddenopbouwerRobert Fiege kanzon duel niet aan en ook de hoek-
spelers, Bart Engelvaart en Joop
Fiege, vielen weer door de mand.
Daarom werden grote vraagtekens
gezet bij het wisselbeleid van Ton
van Linder. Hij liet terecht de hele
wedstnd Lambert Schuurs en Pa-
trick Berendsen in het veld staan,
maar ook aan de gebroeders Fiege
en dat wekte veel bevreemding.

Het avondje Haarlem had trouwens
iets weg van een sollicitatie-avond
nu de positie van Van Linder onder
druk staat. Zo waren ook de drie
Limburgse toptrainers, Pim Riet-
broek, Gabri Rietbroek en Guus
Cantelberg getuige van de Oranje-
nederlaag. Overigens was de enige
Limburger in het team, Lambert
Schuurs, opnieuw debeste man van
het veld.

Overige uitslagen: Polen - Cuba 26-23 (13-
-9); Oostenrijk - Bulgarije 22-19. Stand: 1.
Polen 3-6, 2. Cuba 3-4,3.Frankrijk 3-4,4. Ne-
derland 3-2, 5. Oostenrijk 3-2, 6. Bulgarije
3-0.

Smoke Eaters glijdt uit
(ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad lezerskorting

VERDIEN VIJF GULDEN!
Middels inlevering van deze bon aan
de kassa van het MECC geniet éént volwassene ’5- korting op de
entreeprijs van ’ 30- (zitplaats).

j- Een indoor motorspektakel dat zijn
fÊ weerga niet kent. Met deelname van
mee 0a - j0hn v.d. Berk, Dave Strijbos,

Gert-Jan van Doorn, Pedro Tragter,
Eric Geboers, Pekka Vehkonen,

| $ Roland Diepold, Ross Pederson, Broc
europa s modernste Clover, Ricky Ryan en Mike Healey.
EXPOSITIE EN CONGRESCENTRUM

|CAMEL SUPERCROSS MAASTRICHT

Van onze medewerker
AMSTERDAM - Het Geleense
Smoke Eaters heeft de vierde wed-
strijd in zeven dagen tegen Amster-
dam 2000 niet in winst kunnen om-
zetten. In de hoofdstad leed Smoke
Eaters een 5-3 nederlaag (tussen-
standen 2-1, 2-0, 1-2). Twee perioden
lang heeft Smoke Eaters achter zich
zelf aan geschaatst. Alleen ip de
laatste periode zat het team van
Daski goed in de wedstrijd, maar
deze eindsprint kwam te laat.

Eaters leek zijn kruit verschoten te
hebben.De thuisclub, toch iets ver-
zwakt omdat doelman Hoogen-
doorn en verdediger Bielski er niet
bij waren, bouwderustig aan een 4-1
voorsprong. Opnieuw was het Pao-
lucci die scoorde en nadat aanvaller
Mollen de puck verspeelde aan de
Amsterdammers, bracht Janssen
een verschil van drie treffers op het
scorebord. Smoke Eaters was in
deze periode niet vooruit de bran-
den. De derde wedstrijd binnen een
week leek aan de conditie gevreten
te hebben.
Des te opvallender was het dat
Smoke Eaters in de derde periode
terugkwam. Voorganger in het of-
fensief was Nelson, die weer tegen
de paal knalde. Nadat doelman Bo-
gaard was ingeruild voor doelman
Baggen kwam Smoke Eaters door
Nelson op 4-2. SmokeEaters leek de
wedstrijd naar zijn* hand te zetten.
Vooral toen tevens Peters de mazen
tot een doelpunt terugbracht: 4-3.
Maar opnieuw was het een mis-
greep in de Eaters-verdediging, die
Paolucci in staat stelde zijn voorma-
lige club de genadeklap toe te die-
nen.

De eerste periode in de hoofstad
verliep uiterst tam. Smoke Eaters
moesten een 2-1 achterstand incas-
seren, nadat de verdediging twee
maal een steek had laten vallen. In
een man-meer-situatie van Smoke
Eaters verspeelde aanvoerder Rob
van Steen de puck aan Paolucci, die
deze surprise gretig aanpakte en de
thuisclub op een 1-0 voorsprong zet-
te. Smoke Eaters kwam een zestal
minuten later langszij door de jeug-
dige Tommie Hartogs.

De uit Eindhoven afkomstige
Eaters-aavaller produceerde de ge-
lijkmaker met een schitterendback-
handschot. Lang plezier had Smoke
Eaters niet van deze gelijke stand.
Het gejuich was amper verstomd
toen Mc Gee voor Amsterdam de
periodestand 2-1 op het bord zette.
Opnieuw ging hieraan een onnauw-
keurigheid van de Eaters aan voor-
af.

In de tweede periode leek het alsof
Smoke Eaters lood in de schaatsen
had. Nadat een Eaters-aanval met
een schot van Nelson op de paal be-
landde namen de Amsterdammers
het initiatief in handen. Smoke

" Torn Nijssen, volgende week in Brussel

Mike Tyson
'kiplekker'

" Binnen of
buiten de ring,
bokser Mike
Tyson blijft in
't nieuws.'
Onlangs
kampte hij nog
met enorme
depressies,
inmiddels lijkt
Tyson
helemaal
opgeknapt.

Dezer dagen
hield Tyson
een
liefdadigheids
aktie onder de
armen in New
Vork. Met de
feestdagen
voor de boeg
deelde de
bokskampioen
(op de foto
rechts)in
verschillende
wijken van zijn
geboortestad
kalkoenen uit
onder de
bevolking.

\^ADVERTENTIE)

k./Jstwerk verzorgen
J geheel compleet.
'jtu e uit meer dan 300 lijsten.
* ._. onze collectie alum.c">jsten.

H Geurten
27, Hoensbroek.

045-212531
X. 's Maandags gesloten.

Uefa straft
Galatasaray

Wedstrijd tegen Xamax overspelenLimburgs Dagblad sport sport ZÜRICH - De wed-
strijd Galatasaray (Tur-
kije) - Neuchatel Xa-
max (Zwitserland) voor
de tweede ronde van
het toernooi om de
Europese beker voor
landskampioenen moet
buiten Turkije worden
overgespeeld. De tucht-
commissie van de Euro-
pese Voetbal Unie
(UEFA) besloot daar
gisteren toe, nadat een
protest van Xamax dat
de wedstrijd vorige
week woensdag in Is-
tanboel met 0-5 verloor,
was toegewezen.

De Zwitsers die de eer-
ste wedstrijd met 3-0
wonnen, hadden bij de
UEFA een protest inge-

diend over de gang van
zaken in de tweede
wedstrijd. Uit het pu-
bliek waren stenen,
munten en flessen en
andere voorwerpen op
het veld geworpen. De
reservespeler Adrian
Kunz, die zich aan het
opwarmen was om in te
vallen, werd door een
voorwerp getroffen. Na-
dat Galatasaray op 2-0
was gekomen ontston-

den de problemen. De
Zwitserse ploeg raakte
daardoor zo van de
kook, dat Xamax in een
tijdsbestek van twaalf
minuten nog drie goals
tegen kreeg.

De tuchtcommissie van
de UEFA, onder voor-
zittersschap van de Ita-
liaan Alberto Barbe,
had Galatasaray reeds
een boete van 20.000

Zwitserse francs (ruim
27.000 gulden) opgelegd
wegens het gedrag van
de Turkse toeschou-
wers in de eerste wed-
strijd.

De tuchtcommissie be-
paalde voorts dat Gala-
tasaray zijn eerste wed-
strijd voor een van de
Europese bekertoer-
nooi zal moeten spelen
in een stad die mini-
maal 300 kilometer van
Istanboel is gelegen.

Galatasaray heeft aan-
gekondigd tegen de be-
lissing van de UEFA in
beroep te gaan. Een da-
tumvoor deover te spe-
len wedstrijd is nog niet
vastgesteld.

van onze tennismedewerker
VALKENSWAARD - Ook in het
herendubbel van het 75.000 dollar-
toernooi in Valkenswaard is Torn
Nijssen uit Sittard vroegtijdig uitge-
schakeld. Door de enkelblessure die
de Tjech Petr Korda in de kwartfi-
nales van het heren enkelspel op-
liep, was deze gisteren niet in staat
voor het dubbelspel op de baan te
verschijnen tegen de Oostenrijker
Alex Antonitsch en de Tjech Libor
Pimek. Nijssen was zeer teleurge-
steld, temeer daar hij als eerste ge-
plaatste grote kans maakte het toer-,
nooi te winnen.
In zijn reactie meende Nijssen:
„Korda kan er ook niets aan doen.
Ik had ook door mijn enkel kunnen
gaan. Het is alleen jammer dat het
dit jaar de derde keer is dat mij dit
overkomt." Beide voorgaande ke-
ren was dat overigens onnodig. Zijn
partners - één keer de Australiër
Broderick Dyke en één keer de
Tsjech Jaro Navratil - waren toen al
voor de eerste partij geblesseerd. De
voortijdige uitschakeling in Val-
kenswaard kost Nijssen ongetwij-
feld punten op de wereldranglijst
voor dubbelspelers, waar hij op dit
moment de 44e plaats inneemt.
Komende week heeft Nijssen twee
toernooien op het programma
staan. Gisteren kreeg hij te horen
dat hij op grond van zijn 174eplaats
op de ranglijst voor enkelspelers
van drie weken geleden alsnog tot
het 372.500-dollar-toernooi van
Brussel is toegelaten. Hij is overi-
gens deze week weer gestegen tot
de 128eplaats. Verder speelt hij aan
het eind van de week in het Audi
Masers toernooi in Apeldoorn waar
de 16 beste heren van Nederland
mogen meedoen.

" OllieRahnasto is de tweede Finse
halve finalist bij het Challenger-
toernooi in Valkenswaard. In de
kwartfinales versloeg hij de West-
duitser Peter Moraing, in twee sets:

6-4, 6-3. Willy Masur bereikte de
laatste vier ten koste van Alex Anto--
nitsch 7-6 (7-3), 7-6 (7-4).

" De Joegoslavische autoriteiten
vinden dat Slobodan Zivojinovic'
meer waarde heeft voor het vader-
land als tennisser dan als soldaat.
Twee maanden geleden ontving de
25-jarige tennisser een oproep voor
militaire dienst. Maar de Joegoslavi-
sche minister van Defensie heeft in-
middels laten weten, dat hij uitstel
wil verlenen tot 1990.

Anton Klee te zwaar
Holzken in
kwartfinale

Inzake handbalproblematiek: ’Josten moet spelen’

LEEUWARDEN - Louis Holzken
van BC De Amateur uit Munsterge-
leen heeft zich op de eerste avond
van de Nederlandse bokskampioen-
schappen weten te plaatsen voor de
volgende ronde in het licht welter-
gewicht. Holzken won op punten (0-
-5) van Antonio Medina, nadat hy
pas in de tweede en derde ronde ■kon overtuigen. Holzken komt nu in 'de kwartfinale uit tegen Peter
Smeenk van de Muscular uit Arn-
hem.

Zijn clubgenoot Anton Klee bleek .
bij de weging 1Vè kg. te zwaar te zijn
voor het lichtwelter. Een poging om
het overgewichtweg te trainen mis-
lukte.

Schaakteam
loopt warm

SALONIKI - Het Nederlands team 'bij de schaak-olympiade in Saloniki'
is nog steeds zonder nederlaag. De
ploeg, die inmiddels heeft plaatsge-
nomen op het podium - het voor-
recht voor de hoogstgeklasseerde
vier - won vrijdag in de vijfde ronde
met 2 1/2-1 12 van- Tsjechoslowa-
kije. Dat resultaat kwam tot stand
door drie remises en één overwin-
ning; van Douven op Pekarec.

De Nederlandse dames verging het "minder goed. Na drie uur spelen
leek een overwinning met 3-0 op
Denemarken zeer goed mogelijk.
Door vergissingen en regelrechte "blunders gingen echter twee van de.',
drie partijen verloren en was een ne- [
derlaag met 1-2 het resultaat. Bij de--
dames hielden deHongaarse zusjes-
Polgar de geduchte Russinnen in
bedwang. Susza remiseerde mét
wereldkampioene Tsjiboerdanizde
en Judith won van Levitina. De
de partij werd afgebroken.

Uitslagen: heren: Nederland - Tsjecl.
wakije 2 1/2-1 1/2, Stacnik - Van der Wiel.'
1/2-1/2. Sosonko - Smejkal 1:2-12, Blatny -|
Piket 1/2-1/2,Douven - Pekarec 1-0-. Dames: ;Nederland - Denemarken 1-2, Hoib.
Harmsen 1-0, De Greef - Berg 1-0, Jensen, -:
Drewes 1-0.

(ADVERTENTIE)
p^^^"-■^"^"^^^^"^"^^"-"^"-"

I"^^"^**^""—i^"^^^^—^^^^^^^____________________________«_______^1"^^"^**^""—i^"^^^^—^^^^^^^____________________________«_______^

-W^' /KW 2e ronde KNVB Beker

W5? HAARLEM
| ?£^^ om 19.30 uur



Mevr. C. Janssen Kelmonderhofweg 50 Beek /5000-
Mevr. A. Hamers Vijlerberg 31 Vijlen ’ 500-
Mevr. M. Ploum Chevremontstraat 41 Kerkrade ’ 500-
Mevr. I. van Kempen Bongaardstraat 74 Hoensbroek ’ 500-
Dhr. J. Erkenbosch Nullanderstraat 67 Kerkrade ’ 500-
Mevr. G. Ritzen H. v. Veldekestraat 53 Heerlen ’ 500-
Mevr. M. Engels Bleijerheiderstraat 51 Kerkrade ’ 100-
Mevr. H. Solberg Kempkensweg 3 Puth ’ 100,-
Dhr. J. Derij Knipstraat 21 Wijlre ’ 100,-
Mevr. M. Hermsen Trichterweg 89 Brunssum ’ 100,-
Dhr. J. Schiffelers Marehallstraat 1 Landgraaf ’ 100,-
Mevr. A. de Jager Finefrau 46 Kerkrade / 100-
Mevr. M. Brouer J. Olieslagerstraat 5 Heerlen ’ 100,-
Mevr. M. Rutten Ursulastraat 47 Kerkrade ’ 100,-
Dhr. Th. Offermans Hulststraat 29 Echt ’ 75,-
Mevr. A. Verdoes Italiëlaan 14 Heerlen ’ 75,-
Mevr. A. Trompetter Gulperplein 6 Kerkrade ’ 75-
Mevr. J. Broekman Oldenzaalstraat 6 Heerlen ’ 75,-
Mevr. S. Willems Peterstraat 5 Munstergeleen ’ 75,-
Mevr. T. Schetters Gozewijnstraat 6 Valkenburg ’ 75,-
Mevr. A. Schüppen Rozenstraat 8 Bocholtz ’ 75-
Mevr. R. de la Croix P. Breughelstraat 13 Heerlen ’ 50-
Mevr. S. Palmers Niersprinkstraat 78 Kerkrade ’ 50-
Dhr. H. Vondenhoff Dahliastraat 28 Kerkrade ’ 50-
Dhr. J. Fanselow Hemelsley2l6 Sittard ’ 50,-
Mevr. H. Middel Parallelweg 181 Heerlen ’ 50,-
Mevr. F. Lubberding Eindstraat 15 Bingelrade ’ 50-
Mevr. G. Timmermans Wijenbergstraat 278 Hoensbroek / 50,-
Mevr. H. Schaafsma Geleenstraat 30 Puth / 50,-
Dhr. A. Geers Pallashof 19 Treebeek ’ 50-
Mevr. G. Otten Komeetstraat 14 Treebeek ’ 25,-
Mevr. J. Dijks Donatusstraat 107 Nuth ’ 25,-
Mevr. R. de Groot Pr. Margrietstraat 16 Brunssum ’ 25,-
Dhr. M. Padlina Vijverstraat 14 Brunssum ’ 25-
Dhr. J. Lousberg Sittarderweg 148 Heerlen ’ 25,-
Dhr. E. Geensen Reestraat 11 Heerlen ’ 25-
Mevr. J. Cremers Hertogstraat 5 Heerlen ’ 25-
Dhr. L. Scheepers Debetslaan 5 Landgraaf ’ 25,-
Mevr. E. Codegel Kortebachstraat 22 Sittard ’ 25-
Dhr. G. Suikerbuik Geraniumstraat 64 Sittard ’ 25-
Mevr. T. de Rooy Achter de Winkel 308 Landgraaf ’ 25,-
Rina Theunissen Bouwbergstraat 25 Schinveid ’ 25-
Mevr. A. Dicteren Annastraat 18 Kerkrade ’ 25-
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’Sneller verdiend
dan op de boerderij’

Hoofdprijswinnares Corrie Janssen in Kelmond gaan naar haar echtgenoot
Pierre, die zich ergens in de
boerderij bevond. Ze vloog hem
spontaan om de nek. "Is dat niet
geweldig, Pierre!" Corrie wist
niet waar ze de bankbiljetten zo
gauw moet laten want ze had
maar één wens: zo spoedig mo-
gelijk haar kinderen per telefoon
op de hoogte stellen van haar
geluk. Het Heilig Hartbeeldje op
de keukenkast werd meteen
'versierd' met duizendjes.
„Die niet, Pierre" riep Corrie
naar haar man die een aantal
koffiekopjes uit de kast wilde

BEEK - Bij het afscheid stak
Corrie Janssen heimelijk vier
vingers achter de rug van
haar man omhoog. Voor de
laatste bingoronde had zij
zich al ruim ingedekt. „Hij
hoeft ook niet alles te weten",

de boerderij" juichte zij.
Bij het openen van de voordeur
zag Corrie mister Bingo staan
met een grote ruiker in zijn
hand. „Och God", stamelde zij
geheel uit het veld geslagen.
Om daarna pijlsnel op zoek te

knipoogde zij naar het het
bingoteam. Even tevoren
sleepte Corrie de hoofdprijs
bij de zevende ronde in de
wacht. Vijfduizend gulden!
„Die zijn in ieder geval sneller
verdiend dan met werken op

halen. „Ze zijn al veertien dag^
niet afgewassen. „Gebruik <$
andere maar". Ze kreeg haf
schoondochter Silvia aan °"lijn. „Vijfduizend gulden gewOp.j
nen Silvia. Ja, er zitten hier A
mensen van de krant. Ik roO&
ophangen, want ze willen KO''
fie." Corrie was duidelijk uit na*
doen. Uitbundig vertellend, rfl *water en kopjes in de weer, &
les tegelijk. Hetgeen Pierre °\
opmerking ontlokte: „Vrouwe^:
Maar je went er op den duurWe
aan."
Zelf zat hij al rustig aan de ke ü'
kentafel, verhalend over Z'r
boerenbedrijf dat, nu hij en Co<'
rie op leeftijd gekomen zijn, cc
stuk rustiger geworden 's.
Rondom het huis op de weid^
staan nog een zeventigtal sen*'
pen. De rest van de beesten z'r
de deur uit, op een paar pauW^J
en de twee honden na. "Ik bc.
wel een beetje goklustig. M**
toch niet zó dat ik in het casi^te vinden ben. Een enkele kef
waag ik wel eens iets in &
staatsloterij", kwam Corrie tüs'
senbeide. „Eigenlijk moet ik mC
zoon Sjaak bellen. Maar "wacht tot het rustiger wo^
Had maar verteld dat jullie zOIJJden komen, dan had ik voor
vlaai-kunnen zorgen." ,
De dikke plakken cake vergok'
den de gemiste vlaai overige,
voortreffelijk. De vijfduizend gü

#

'
den wil Corrie Janssen bestf
den aan het opknappen van »
huiskamer. En natuurlijk krijge

.g
haar kinderen een deel. "Het 'misschien toeval", zei zij bij
vertrek. "Maar weten jullie °*vandaag het cijfer zeven °f
valt? Kijk, het is de zevendj
spelronde, wij zitten hier met t
zevenen in de huiskamer, het i
de zeventiende november ..
wij hebben een aantal zevens'
ons telefoonnummer!" De 1*
ven sigarettenpeukjes in de &,
bak zag Corrie even over w
hoofd. -»
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cursussen*^;
opleidingen é__j

euro academie -*+^m-landelijk secr: postbus 307, WI 5600 AH EINDHOVEN -n-JÊt I _______

[JÉU I \3^r_____-^
' V * V—^^Êook opleiding voor: L

■^^^^ secretaresse
receptioniste/informatricel
toeristisch medewerker I

OPEN DAGEN 11.00-14.00 uur I—-__________§
EINDHOVEN 19 Nov. '88-21 Jan. '89 - 4 Maart '89
MAASTRICHT 26 Nov. '88 -28 Jan. '89 -11 Maart '89

I uw opleiding Kerkakkerstraat 34u n--m 5616 HC EINDHOVENI ■ ■ "dre. Tel: 040-520620-

IC J"0""** MAASTRICHT
■ _t_m ptt*t* Helmstraat 3-5II ___ï IZX-^>7. s«ooah E,ndho».n Gebouw Entre Deux
■ ■___■ telefoon: 040-519067 Tel: 043-255025

i HS
MIKOJEL AKADEMIE Hogeschool Sittard

omvat een Gezond-
Wat wordt het? heidszorg Akademie,

KIE-ZEN Of enneeTsoda.eademie

KNIE-ZEN Akademie.

Kom daarom naar de Schriftelijk of telefo- 'Voorlichtingsbiieenkomst op 23 november njsch aanmelden isa.s. van 14.00 - 17.00 uur over gewenst'
" kreatieve therapie MIKOJEL AKADEMIE,(drama, beeldend vormen, muziek, dans en Sportcentrumlaan 35beweging), 6136 Sjttarde kreatief-edukatief werk te| (04490) 9 12 12(6 expressievakken) t.b.v. kultureel werk en

inrichtingswerk; tevens specialisatie Audio
Visuele Vorming.

Programma
diaserie - demonstraties - gesprekken met
studenten, studentenbelangen.

Laatste Voorlichtingsdag op 8 maart 1989.
Open dag op 28 januari 1989 van
10.00 - 14.00 uur.

HOGESCHOOL SITTARD

____-*_ OPLEIDINGSINSTITUUT
ï j „DE THERMEN"

Raadhuisplein 15, Heerlen
Telefoon 045-713717I ■ ........ ■ i . .

In december starten de
volgende cursussen:
"Tekstverwerking (Word Perfect)

Alleen nog plaatsen voor dagcursus;

" Notuleren
In januari starten de volgende
cursussen:

" Machineschrijven

"Stenografie

" Medische specialisatie voor
secretaresse

"Spaans voor beginners

"Kantoor- en secretariaatspraktijk mv

Nog noiot bij WIJSHOFF
Antiques geweest??? Nou
dat is dan jammer voor u,
want wij hebben voor u een
prachtige koliektie antieke
meubels. Amstenraderweg
9, Hoensbroek-Centrum.
Tel. 045-211976. Geopend
dond. vrijd. zaterd.
Te k. diverse TEKENIN-
GEN en schilderijen, o.a.
van Charles Eyck. Reinald-
straat 39, Valkenburg.

T.k. van verzamelaar 20 zui-
ver antieke zilveren HOR-
LOGES met sleuteltjes.
Alle goed lopend. Tel. 045-
-21662..

lANTIEKHANDEL Si-
mons. Door eigen import
debetere meubelenvoor de
laagst mogelijkeprijs. Vak-
kennis + service + garantie.
Dorpstraat 45a, Nuth. Don-
derdag koopavond. Tel.
045-243437.

Van part. te k. prachtige an-
tieke EETTAFEL met 6
stoelen, i.z.g.st., strakke
boerenstijl. Vr.pr. ’3250,-.
045-214288.

Op 4 mei heeft een aanrij-
ding plaatsgevonden op
Naanhofsweg in Nuth op t
bergje v!_. brug. GETUI-
GEN gezocht die dit heb-
ben -gezien, mld. tel. 045-
-210161.

I PC-CÜRSU
Samen met decomputer thuis het lesprogramma vof

vraag enantwoord, voor IBM/PC en compatibel**

" NEDERLANDSTALIG " BETAALBA*
" EENVOUDIG IN GEBRUIK

Cursussen van / 175,- per stuk "Incl. BTW. D Lotus 1-2-3
I : Typevaardigheid , D BASE 111

D Inleiding PC
D Praktisch PC gebruik Cursussen van ’ 495 pers1*D MS-DOS/PC-DOS versie 3.2 Incl. BTW.
D MS-DOS/PC-DOS versie 3.3 □ UNIX
D GW-BASIC ü S.Q.L
D Wordperfect O Cobol
G Wordstar O HE.I: Elementaire interrn**
D Symphony O TURBOX

U kunt nu één of meer van deze cursussen rechtstreeks bestellen.Krui*'
gewenste cursus(sen) aanen vul uw persoonlijke gegevens in.
Ik wil de hierboven aangekruiste cursus(sen) ontvangen:
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Handtekening:
Ik betaal het totale bedrag van ’O meteen bijgevoegde cheque D bij ontvangst aan de postbode
D stuur mij gratis informatie,over deaangekruiste cursus(sen).

Advertentieuitknippen en opsturen naar:
TITAN Technology. "Antwoordnummer 481. 2130WB Hoofddorp I 11-]! .-/il
Ook verkrijgbaar bij boekhandelen computershop. I /AVBel voor meer informatie 02503-33624 U U Ui-r^(tijdens kantooruren). TECHNOLOGY

Antieke wortelnoten VI-
TRINEKAST (iets aparts)
en uitgesneden slaapka-
mer. Prys in overleg. Kissel5, Heerlen.

Te k. ant. TOOGKAST,

’700,-; grenen broodkast,
’375,-; eethoek, ’250,-;
commode, ’250,-; slaapka-
mer met inlegwerk. Kerk-
straat 17, Dieteren-Suste-
ren.

INTERART, antiek!
pelveld, een van de.ij;
collecties v.h. zuKJJstrakke eiken en ?
meubelen, o.a. 1 en.[
vitrines, eethoeken.^tafels, secretaires, cjjj
bureaux enz. alle t__puntgaafweg. eig. t_\tic en logenj. mus»!
Simpelveld. Tel.: I
443161. A
T.k. ant. HALKIST.I
deksel, eind 1700, _
Pr. ’ 2000,-. Tel. 04jji[I

EEN DIPLOMA VAN HET BELLCOLLEGE IS HET PASPOORT VOOR JE TOEKOMST IN EUROPA

i Exclusieve een- en tweejarige De betere secretaresse-opleidingen: inclusief de; ■! HBO-dagopleidingen VOOr pakketten: Management - Marketing - Recht - PR. en
■___ _\_ managementfuncties in het midden- en Reclame en de opleidingen voor de Europese moderne

" È——W—\ ______ kleinbedrijf en voor non-profit-instellingen. . . „ talendiploma's:

Jfc, ÜJrP «SB B^^ I^lIcUW Cll cXCIUSIcI VOOI juridisch secretaresse - management assistent(e)
_f__ _^j£M~T^& middle manager NpHprlanH medisch secretaresse - toeristisch management

rt / ~;»||X:J^E_^^^ marketing manager directie secretaresse - hostess/receptioniste
A/»)d^HK^BßKBil toUrist manager Fulltime dagopleidingen voor de leergang secretaresse en toeristische opleidingeni tte—nPt |3Nfi4iM Wit f*^^^K~y"lKlKni^^Bü_-___',?. Kort Hoger Onderwijs KHO Bell College Heerlen - Maastricht*£^&&!I(C&WI^^ Managementopleidingen Bell College Bedrijfskunde. Infodagen: Heerlen - Oliemolenstraat 25, tel. 045-710707:

" - ~V^f*^^W*^^é#^'~** Maastricht Lambertuslaan 9, De opstap voor het doctoraalexamen ""^CSSm-^^Z* I*"'1*"'*^*V*% )d )d y_ff^ _f _f tel. U4J-_ilöUy3 bedrijfskunde. Maastricht - Stationsstraat 17, tel. 043-250303:

_J la P l ü C\\ \-yCtty Inf°daBen: 2vsannol3e.^\snol»6uduerCember '^ Infodagen zie data managementopleidingen. 2* —ber Süu"'" 28 JanUan

Jmmlf tIL ___✓ UVLISLI C 27 Ja"Uari e" 3 februari 1989 Bell ii even om le laten veten dm ._ komt? Dan mat de
f -■

*m"m"m' m*' ?^ van 13.00 - 15.00 uur koffie klaar. tf
i i ii ii i i i i i

Prijswinnaars spelronde 7Limburgs Dagblad BINGOElke weekruim ’ 10.000aan prijzen!

Foto:# Het verheugde echtpaar Janssen na de prijsuitreiking in de keuken van hun woning in Kelmond Foto . wiDDERSHOVEN

Limburgs Dagblad



TWEEDE BUNDESLIGA
Vandaag 15.30 uur:
Alemannia-Kickers Offenbach

_C>:h£<*r (15 uur)
fa^y Treebeek (14.30)

W li^Uteren (14.30)
hfl-^Paubeek (11.30)

Wlt Eys-Simpelveld (19.30)

Vandaag 20.00 uur:
Genk-Lokeren
RC Mechelen-Kortrijk
Beerschot-Charleroi
RWDM-Club Luik

Morgen 15.00 uur:
Waregem-KV Mechelen
Standard-Anderlecht
Beveren-Sint Truiden
Cercle Brugge-Club Brugge
Lierse-Antwerp

BELGIE

sport
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Programma

betaaldvoetbal

Vandaag 19.30 uur:
NAC-Cambuur

NOS-Studio Sport zendt vanavond
t.v.-flitsen uit van dit duel (Neder-
land 3, 21.45 uur).

Maas, John de Jong en Ger Schu-
man, die allemaal kampen met lich-
te kwetsuren.

Frans Körver wil geen concessies
doen met het oog op de belangrijke
wedstrijd tegen Sparta volgende
week en zegt vanavond een zo sterk
mogelijk elftal de grasmat op te stu-
ren. „Ik vind dit duel ook belang-
rijk. Het is immers maar één wed-

strijd. Winst kan een leuke opsteker
zijn voor volgende week en boven-
dien kan de club er een leuke finan-
ciële meevaller aan overhouden".

" VENLO- Ondanks het ontbreken
van Danny Hoekman (geschorst) en
Marcel Peters (gekneusde rib) ziet
Leo van Veen perspectief voor VVV
in de bekerconfrontatie met Gro-
ningen. Hij memoreert aan het re-

cente competitieduel tegen de Gro-
ningers dat in gelijkspel (1-1) eindig-
de.

„De opgaande lijn hebben wij in die
wedstrijd ingezet en daarna weten
vast te houden.Mogelijk datde Gro-
ningers onbewust een tikkeltje te-
rughoudend zullen spelen in ver-
band met hun Uefacup-besognes te-
gen Stuttgart. Elke speler wil daar

nu eenmaal graag bij zijn. Wellicht
kan dat in ons voordeel spelen", al-
dus de VVV-trainer, die de nieuwe-
ling Harrie van den Ham voor het
eerst vanaf de aftrap laat meedoen.
Hij speelt in de spits van de aanval
en Jos Luhukaij opereert vanaf de
zijkant op de positie van Hoekman.
Leo van Veen: „Theoretisch is VVV
de underdog gezien de spraakma-
kende resultaten van Groningen.
Toch zie ik mogelijkheden om bij de
laatste 16 te komen en zo denkt het
elftal er ook over. We hebben er zin
in. Dit duel is een welkome afwisse-
ling van het competitiegebeuren".

Blessurezorgen bij MVV
Optimistisch VVV met Harrie van Ham in de basisMAASTRICHT - MW-trainer

Frans Körver had gistermiddag nog
geen flauw idee wie hij vanavond
(aanvang 19.30 uur) in De Geusselt
laat opdraven in de KNVB-beker-
wedstrijd tegen Heerenveen. „Ik
kan geen elftal en zelfs geen defini-
tieve selectie bekendmaken", aldus
de oefenmeester. „Ik heb nog een
aantal licht geblesseerde spelers. De
medische staf moet uiteindelijk
maar beslissen wie wel en wie niet
kan spelen".

In elk geval niet van de partij zijn
Hans Vincent en Armand Benneker
wegens blessures. Huub Driessen is
nog altijd disciplinair geschorst en
zal derhalve ook niet spelen. Vraag-
tekens plaatste Körver achter Jean

Jan Reker: ’Wij moeten iets doen aan ons scoringsprobleem’

Herkansing Frits Nöllgen

Boek brengt
Viv Anderson
in opspraak

JENDEN - International Viv
Co^ erson moet voor de tucht-
"iirnissie van de FA, de En-

ften nVoetbalbond. verschij-
Van i\ 32-ari_e verdediger

" Manchester United wordt
doo k

aagd' omdat hiJ in een
Vootk m geschreven boek de
"«'balsport in discrediet heeft&aCht

ihoe deed uit de doeken
|L men een scheidsrechter

manipuleren. Bovendiengeerde hij dat alle middelen
dw geoorloofd om een tegen-
de n?Unt te voorkomen. „Het is
vOofSc'1' van een verdediger te
s Cor*conrie__ dat er wordt ge-
l^°rd", aldus Anderson, in
Sed a'S eerste kleurling door-zongen tQt de nationaie■4*B van Engeland.
vsn_.ISOn noemt net niveau
Wo arbiters in Engeland be-
goe^Vend- „Tegenover elke
ker ê. scheidsrechter staan ze-
deri rie slechten", aldus de ver-
def'gf.r- Hij legt uit hoe men
den e fluitistell kan mislei-
,Hj '. öe scheidsrechterscom-
datA8 heeft inmiddels geëist
Ben son voor z"n liitlatin-

' worden gestraft.

Van onze sportredactie

KERKRADE - Na de domper afgelopen weekeinde tegen
Haarlem kan Roda JC morgenmiddag weer de borst natmaken
voor het bekerduel in het Zuiderpark tegen FC Den Haag. De
geschiedenis van de confrontaties tussen de Hagenaren en de
Kerkradenaren belooft weinig goeds voor de gasten. „Het is
voor ons één van de moeilijkste tegenstanders die wij konden
loten", meent trainer Jan Reker. „Roda JC heeft een weinig im-
ponerende staat van dienst tegen Den Haag. Bovendien, als
een eredivisieclub voor de beker bij een eerste divisieclub op
bezoek gaat, is het altijd extra oppassen".

" Frits Nöllgen temidden van de Ajacieden Verkuyl (links) en Larsson. De Roda-spits krijgt te-
genFC Den Haag weer hetvertrouwen van trainer JanReker. Foto: DRIES LINSSEN

fons Groenendijk en Pierre Blattler
zullen nog even geduld moeten heb-
ben. Groenendijk mist nog wed-
strijdritme en zal tegen zijn ex-
werkgever in ieder geval op de bank
moeten beginnen. Blattler hoort
niet bij de selectie. Begin deze week
leek zijn blessureleed ten einde,
maar inmiddels heeft hij een lichte
terugslag gekregen.
Het begint dit seizoen een traditie te
w"orden dat Roda JC bij 'verre' uit-
wedstrijden daags van tevoren
reeds afreisd. Zo ook vandaag, als
de selectie reeds naar Den Haag
gaat en daar blijft overnachten.
„Een drie uur durende busreis is
nooit bevorderlijk voor een wed-
strijd. Je wordt er loom en hangerig
van. Overigens was het niet nodig
dat ik ermee op de proppen kwam
om een dag eerder te vertrekken.
Dinsdagmorgen vroegen de spelers
daar zelf om, omdat zij het als een
goede voorbereiding zien".

Kunstwielrijden
inVarenbeuk

*efl e -Morgen organiseert de
t.g£.nse kunstwielrijdersvereni-
fea e Heidebloem de traditionele,b^edstrijden in sporthal Va-
_r ', " De deelnemers - verdeeld
'est j ŝ clubs - komen uit België,
Wv Ultsland en Nederland. De:.p n.es solisten, duo's en
'■ H r.lJden staan op het program-
_oq l Heerlense toernooi, dat om. "Ur begint (entree gratis) telt
6tu °0r het persoonlijke klasse-er, het district Aken.

Voorn wint
in Berlijn

- Albert Voorn
tppj r 'Jdagavond bij het concours
WtUe 'nWest-Berlijn met Inves-
Nio e* springconcours meer-
hoom sprongen, tot een maxima-
*N h van * meter 50 gewonnen.
>de ?erlandse ruiter, die eerder
lfi_p 8 vierde werd bij het jacht-
)Dd|en, bleef foutloos in 48,29 se-ls^ n- Jos Lansink eindigde als

Horecasporten
nader belicht

Boek over kegelen, biljarten, schieten en tafelvoetbal Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Reygwart

Fortuna Sittard (opstelling): Hesp,Maessen,Liesdek, Frijns, Boessen, Mor-dang, Duut, Reijners, Lens, Clayton, De
Vries.
Haarlem (opstelling): Metgod, Linger,
Baas, Stafleu, Doesburg, Atteveld, Mat-
thaei, Numan, Kranthove, Holverda,
Peeper.

met adressen van bonden en ver-
enigingen en met een korte be-
schrijving van kopstukken uit
die verschillende takken van
sport. Werkgroepen uit de ver-
schillende bonden hebben aan
de totstandkoming van het boek
hun medewerkingverleend.

Reker wilde gisteren nog niets over
de opstelling kwijt, 'omdat de spe-
lers pas morgen (vandaag, red.) ver-
nemen wie speelt. Hij maakte ech-
ter wel duidelijk dat Nöllgen goede
papieren heeft om zijn rentree te
maken. „Achterin zit het erg goed.
Ons probleem is dat wij te weinig
scoren en daar moet wat aan gedaan
worden. Onze topscorer zit op de
bank, mogelijk dat daarin een op-
lossing schuilt".
Na een flitsende seizoensstart (vijf
treffers in zeven duels) kreeg de
voormalige SVN-spits een - door
zijn trainer voorspelde - terugslag.
Na de derby tegen Fortuna Sittard
besloot JanReker dan ook de kleine
spits rust te gunnen. „Frits heeft
daar aanvankelijk een flinke kater
aan overgehouden", aldus de Roda-
trainer. „Daar heeft hij zich inmid-
dels een beetje overheen heeft ge-
zet, want zijn prestaties in het twee-
de elftal zijn goed".
Keert Nöllgen terug in het elftal, Al-

De 'bezinningsweek' bij Roda JC
heeft ertoe geleid dat JanReker zijn
elftal in ieder gevalop éénplaats zal
wijzigen. Het is vrijwel zeker dat
Frits Nöllgen na bijna een maand af-
wezigheid weer een kans in de basis
krijgt. Nöllgen, met vijf treffers nog
altijd topscorer van Roda, moet ver-
andering brengen in feit dat Roda
JC de laatste tijd moeilijk scoort en
in de voorbije drie duels zelfs hele-
maal niet het net wist te vinden.
Daarvoor zal één van beide vleugel-
spitsen Eric van de Luer of Manule
Sanchez Torres plaats moeten ma-
ken.

dends, iets minderwaardigs".
Dat zegt Mat Koussen uit Kerk-
rade, zelf fervent beoefenaar van
het tafelvoetbal en propagandist
van de cafésporten. Hij heeft sa-
men met Wiel Offergeld de stich-
ting Sportpromotion in de Hore-
ca opgericht en donderdagavond
werd in kegelpaleis Hendriks te
Heerlen het eerste produkt van
deze stichting ten doop gehou-
den.

HEERLEN - Alleen in Limburg
al zijn 12.000 beoefenaars van zo-
genoemde 'cafésporten', die hun
tak van sport in georganiseerd
verband beoefenen. Gedacht
moet dan worden aan kegelen,
pool- en golfbiljart, sportschie-
ten en tafelvoetbal. Daarnaast is
een wellicht evengroot aantal
Limburgers dat die sporten bui-
ten de officiële verenigingen om
bedrijft.

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Overkleeft

MW (selectie): De Haan. Thewissen,
Linders, Quaden, Thai, Arts. Delahaye,
Vanderbroeck,Francois, Verbeek, Mau-
rice Benneker, Van de Boom. Meijers,
Maas (?), De Jong (?), Schuman (?). Ge-blesseerd: Driessen, Vincent, Armand-
Benneker.
Heerenveen (opstelling): Swager, Maar-
ten de Jong, Groen, Haatrecht. Verbeek,
Jerry de Jong, Bijl, Visscher. De Jonge,
Hommeles, Van Dijk.

Ook pas voor
Feyenoord-fans
DEN HAAG - In het bericht over
'Experiment voetbalpas na win-
terstop' in het Limburgs Dag-
blad van gisteren is bij de ge-
noemde clubs abusievelijk
Feyenoord weggelaten.

SITTARD - Fortuna Sittard wil
vanavond (19.30 uur, Baandert) in
de bekerwedstrijd afrekenen met de
negatieve balans tegen Haarlem. In
het duel tussen de nummers drie en
vier in de competitie is erop ge-
brand de voormalige club van trai-
ner Hansvan Doorneveld een hak te
zetten. „Wij gaan uit van een aanval-
lend concept. Daarbij is het zaak
achterin attent te zijn voor de ge-
vaarlijke counters via Peeper en
Holverda", aldus Van Doorneveld.
Terug in het elftal van Fortuna Sit-
tard is Nico Jalink. Na enkele we-
ken vanaf dereservebank te hebben
moeten toekijken, neemt Jalink
vanavond deplaats in van Mordang.
De geblesseerde voorstopper Mario
Eleveld ondergaat maandag een
operatie aan zijn achillespees, waar-
bij bovendien een kijkje in de knie
wordt genomen.

Fortuna roept
Jalink op

„Verenigingen vormen depijlers
waar de horeca op draait. Maar
andersom zorgen de horecabe-
drijven voor de accommodatie
voor onze sporten. Een wissel-
werking dus", zegt Mat Koussen.
„Het is beslist niet zo dat café-
sporten samen gaan met grote
hoeveelheden drank. Integen-
deel, iedereen die op hoog ni-
veau wil kegelen, tafelvoetballen
of schieten, diezal heel erg matig
moeten zijn met alcohol. Er komt
heel veel oefening en concentra-
tie te pas bij deze sporten. Alleen
heeft de buitenwereld daar geen
kijk op en geen begrip van. Dat
proberen we nu met dit boek te
doorbreken. We hebben in eerste
instantie 3000 exemplaren laten
drukken en de belangstelling is
nu al overweldigend".

„Toch zijn dat bijna allemaal
sporters, die nauwelijks in de pu-
bliciteit komen. De sportpagi-
na's van de kranten besteden er
nauwelijks aandacht aan. Radio
en tv kun je helemaal vergeten.
Het feit dat ze in een horecabe-
drijfbeoefend worden geeft deze
sporten kennelijk iets onbedui-

Dat produkt is het boek 'Sport in
de horeca' waarin op 264 pagi-
na's alle aspecten van schaar-
baan-kegelen, poolbiljart, golf-
biljart, sportschieten en tafel-
voetbal worden belicht. Com-
pleet met historie, spelregels en
speltechnieken, met duidelijke
actiefoto's van spelmomenten.

Opgelegd pandoer
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Van Vliet
WV (opstelling): Roox, Nijssen, Van
Berge-Henegouwen. Verhagen, Rutten,
Verberne, Reijnierse, Eijer, Stewart,
Van de Ham, Luhukaij.
FC Groningen (opstelling): Tukker, Van
Dijk, De Wolf, Boekweg, Roossien, Olde
Riekerink, Regtop, Koorman, Meijer,
Eykelkamp, Groeleken.

Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter: Blankenstein

FC Den Haag (opstelling): Stam, Tjin-
Asjoe, Adam, Jol. Purvis, Van derLaan,
Lems, Danen, De Roode, Otto, Scheller
vis.
Roda JC (opstelling): Nederburgh,
Hanssen, Brandts. Fraser, Trost. Su-
vrijn, Boerebach, Diliberto, Van de Luer
of Sanchez Torres. Van Loen, Nöllgen.
Wisselspelers: Smits, Groenendijk,
Huub Smeets. Broeders.

Broadway Baby. Winn. 2,60; pl. 1,80, 1,40;
koppel 2,90; trio 12,90.
Grote Prijs Jaarlingenshow: 1. Pandoer (R.
Vindevogel) km.tijd 1.55.8; 2. Hit the Head-
line; 3. Sesam Vryenesse. Niet gestart:
King's Power. Winn. 5,00; pl. 1,90,3,50, 3,40;
koppel 49,40; trio 904,00.
King's Power-prijs: 1. Catch me Jacky (H.
Grift) km.tijd 1.22.5; 2. Bella A; 3. Cay van
Hoafer. Niet gestart: Clen Whitesummer.
Winn. 2,90; pl. 1,60, 2,00; koppel 3,50; trio
15,60.

Blakey Delta-prijs: 1. Boris Buitenzorg
(H.Grift) km.tijd 1.21.3; 2. Zanara; 3. Ara-
besk C. Niet gestart: Yerry Doffer. Winn.
3,20; pl. 1,40, 1,90, 2,50; koppel 10,40; trio
75,20.

Boxberger Caesar-prijs (2e afdeling): 1.Al-
bustan (J.Smit) totaaltijd 2.10.8; 2. (dead
heat) Amber Espana en Puma King. Niet
gestart: Djebello en Schala. Winn. 5,-; pl.
1,70,1,30, 1,50;koppel 1-2: 3,30 en koppel 4-2
7,30; trio 2-1-4 16,50 en trio 2-4-1 17,70.
Happy go Lucky-prijs: 1. Zwaluw R.
(L.Reuten) km.tijd 1.20.9; 2. Timmer; 3.
Yviena Odilia; Winn. 14,60; pl. 2,80, 1.40,
1,30;koppel 23,60; trio 373,60.
Silverstone-prijs: 1. Belmondo O (H.Grift)
km.tijd 1.26.3; 2. Capsella Bonusan; 3. Anjo
Renka. Winn. 2,80;pl. 1.70, 2,60; koppel 8,40;
trio 43,80.
Kwartet (3-7-9-8) 1.528,60; uitbetaling W.5
(6-5-3-2-1) 2.793,-. Totalisatoromzet
144.690,-.

SCHAESBERG - De kennismaking
met de Schaesbergse baan gister-
avond zal de Belgische jockey Ron-
nie Vindevogel goed bevallen zijn.
In de Grote Prijs van de Jaarlingen-
show, een koers voor tweejarigen
over 1800 meter, legde hij met de
voshengst Pandoer van tramster
Margot van Dijk beslag op het eer-
ste prijzengeld van 5,5 mille. Hij had
daarbij de meevaller dat de uitge-
sproken favoriet, de door Martin
Watlow gereden Silverstone uit de
stal van Jan Pubben, niet thuis gaf.
Zoals dat bij de groentjes onder de
volbloeds welvaker gebeurt, verliet
hij zelfs de baan, waarna natuurlijk
uitschakeling volgde. Een andere
pupil van Pubben, de als outsider
beschouwde Hit the Headline, ver-
raste met de tweede plaats. In de
draverijen zorgde Lei Reuten uit
Koningsbosch andermaal voor een
daverende surprise.

Hit the Headline-prijs: 1. Caresse Heidia
(H. Grift) km.tijd 1.25.7; 2. Clio du Nord; 3.
Bianca Petrosia. Niet gestart: Barlo Zorgen-
nest en Bieke Zorgennest. Winn. 1,90; pl
1,20; 2,70; koppel 6,50; trio 24,20.
Boxberger Caesar-prijs (le afdeling): 1.Sydney Raaphorst (M. Riley) tot.tijd 2.06.8;
2. Blushing Event; 3. Lyminster. Niet ge-
start: Salutier. Winn. 3,30; pl. 3,10, 2,00' kop-
pel 7,40; trio 40,80.
De Gouden Armband: 1. Abbado R (mevr.
J. Dragt) km.tijd 1.24.4; 2. Cock Mendel; 3.

Dd^ÊRLEN - Zondag wordt
(O net sportpark Emma te Heer-Lri er> trimloop gehouden. Af-
lo.oiiïn en starttijden: 1 km.
Hl j^- 1,6 km. (10.15), 5 km. (10.30)

* m d 1-15). Inschrijven kan
aatse in het clubhuis van
' tot kort voor de start.

ttii^UNSSUM - De bekerwed-etaf RKBSV-Fortuna Sittard 2
ity" zondag al om 14.00 uur en'tok 2°als eerder vermeld, omI

- Zondag wordt in
Hifg klas C van de afdeling Lim-
}tl|. de wedstrijd SV Eikender-
-I^.' Haanrade I gespeeld. Deze
l^Wedstrijd begint in sport-ler Worm om 14.30 uur.

.J^ VORK - Zelfs een lichte
i -it. Van griep heeft Steffi Graf
\f^ van kunnen weerhouden
*0 e dringen tot de halve finales
lss et Masterstoernooi voor da-
Sua 'n New Vork. Op Madison
ll$s7e Garden had deWestduitse,
t^.°ehalve fit, geen moeite met

Malejeva, 6-1, 6-3. Graf
9 . .i 11 de nalve eindstrijd tegen

fchriver.
tf.rkCHIEDAM - SVV heeft Chris
Vsa/k gekocht. De 30-jarige
\ tS. Per 's afkomstig van Haar-
St was daar z^n basisplaats
VBeraakt. Het is de tweede aan-
tó van SVV in korte tijd. Vorig
ivjs- nam de Schiedamse eerste
.y e club Keje Molenaar vann°ord over.

hA^ HAAG - De Amerikaan
W^toeckel wordt met ingang
kt et nieuwe seizoen weer mana-
\ 5 het Nederlands honkbal-S^jHet bestuur van de Konink-

Baseball en Soft-
Nt nd <KNBSB) heeft ccc over-at d°mst tot en met 1991 gesloten
Ph^e Amerikaan, dievan 1981 toth*l 1983 het Nederlandse teamJ onder zijn hoede had.
u_kM-RLEM - Haarlem Nicols zal
ftiri^schrijven voor het toernooiNst opese honkbalbeker. De
EkQ

pioen ziet n°g °P tegen. Ö0nSten' die worden begroot op
_te

u gulden. Nicols heeft de as-St &
gevraagd van het bureaukt *ootball, dat geldschieters

%. zoeken öm het bekeravon-
Sf^ogelijk te maken. Ook is de%^Ponsor van de club ge--80 bij te springen.

-j/jjMEGEN - TJ VSZ Kosice
„ ,p eft gisteren in Nijmegen de
% uit de strijd om de

v unales van de Europese be-■o .?or landskampioenen met 8-2V"0, 1.2) van Steaua Boekarestgewonnen.

JOHANNESBURG- Jakob Hla
sek heeft, in aansluitingop zijn eer
ste overwinning in een Grand Prix
toernooi (Londen), in Johannes
burg de halve finales bereikt. Df
Zwitser versloeg in de kwart-fina
les van het toernooi met een prij
zenpot van ruim 1,1 miljoen gulder
de Amerikaan Matt Anger. De ir
Durban geborenAmerikaan Kevir
Curren werd uitgeschakeld dooi
de plaatselijke favoriet Pietie Al:
drich.

Buitenland

Eerste divisie

(ADVERTENTIE)

Het is beslist de moeite waard om een bezoek te brengen aan onze Galerie/Kunsthandel
in Heerlen, waar wij u een veelzijdige koliektie tonen. Schilderijen, beelden, grafiek en

sfeervolle artistieke interieurdekoraties.
De Najaarsexpositie is te bezichtigen op de zondagen 20 en 27 nov. a.s.

van 13.00 tot 17.00 uur.
Bovendien op de normale openingstijden:

woensdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur / donderdagavond tot 21.00 uur

De Najaarsexpositie duurt tot 4 dcc. a.s.

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

"I I "

KNVB-beker

Fortuna-Haarlem

SPORT KORT

Oefenvoetbal

MVV-Heerenveen

VVV-Groningen
(ADVERTENTIE)

Uniek promotieboek

______n_lï_fT_x_7___ *. n .____*L, ________________ *

,*V^L]L __: -l___H__l

___________ ______■ ____r^_____!
_______t t .■__. __r_____i

__r^_______k lii j

Stichting Sportpromotion in de horeca presenteert een uniekboek inzake - golfbiljart— kegelen- poolbiljart- tafelvoetbal— schietsport
Rijkelijk geïllustreerd met foto's van sportfotograaf TheoGijzen.
Te bestellen via telefoonnummer 045-453218

86190

Den Haag-Roda JC

Spakenburg - AZ 1-4(1-2) - 29. Verroen
0-1, 32. Van de Hoek 1-1, 45. Van Ham
1-2, 55. Groot 1-3, 90. Groot 1-4.Scheids-
rechter: Modderman. Toeschouwers:
1500. Gele kaart: Hartog (Spakenburg).

Vandaag 15.00 uur:
Rijnsburgse Boys-Willem II
WOG-Helmond Sport
Vandaag 19. 30 uur:
Fortuna Sittard-Haarlem
PSV-Volendam
MW-Heerenveen
WV-Groningen

Morgen 14.30 uur:
Utrecht-RBC
Den Haag-Roda JC
Wageningen-Vitesse
Eindhoven-Telstar
Vlissingen-BVV Den Bosch
Twente-Veendam
Ajax-PEC Zwolle
RKC-Feyenoord
Blauw Wit-Sparta

BUNDESLIGA
Vandaag 15.30 uur:
St. Pauli-Waldhof (14.15)
Köln-Stuttgarter Kickers
Stuttgart-Leverkusen
Karslruhe-Mönchengladbach
Frankfurt-Bremen
Bochum-Dortmund
Nürnberg-Hannover
Uerdingen-Bayern München
Kaiserslautern-Hamburg

Limburgs dagblad



de eigenzinnige

hij geen duidelijkeexplicatie geven.
„Ik krijg wel wat kansen, maar de
ballen gaan er gewoon niet in." Jan
Vleugels analyseert op zijn beurt de
speler Hensels. „Het ligt natuurlijk
ook aan het mindere presteren van
de ploeg. Als hij de druk van achter-
uit mee, in plaats van tegenkan krij-
gen, ben ik er van overtuigd, dat hij
nog vijftig procent meer kan. Nu is
het werken, werken en nog eens
werken. Lopen op ballen, die vaak
niet aankomen en op een bepaald
moment gaat dan het kopje hangen.

Een gearriveerde spits doet zoiets
niet. Die blijft tot de laatste minuut
verschrikkelijk scherp loeren op dat
ene kansje."

Hensels vertelt, dat hij er vroeger
met de pet naar heeft gegooid. Dat
blijkt ook wel uit het feit, dat hijeen
jaar bij de A-jeugd van Roda heeft
gespeeld. „Maar ik kreeg ruzie met
Gêne Gerards, omdat ik een beetje
veel mijn eigen zin deed. Ik hoop,
dat ik nu een stuk serieuzer ben ge-

worden." Hij geeft toe, dat het een
enorme overgang is geweest. Van
lekker en gezellig tegen een balletje
trappen naar het echte en serieuze
werk; van nul naar drie trainings-
avonden.

Daarom beseft hij terdege,
dat hij er nog lang niet is en daarom
ook deelt hij de kritiek die Jan Vleu-
gels nog op hem heeft. „Ik ken mijn
tekortkomingen en daar wordt aan
gewerkt; door iedereen. We hebben
veel blessures gehad, maar geloof
me: SVN blijft in de hoofdklasse!
En ik blijf in de basis!"

Hensels is geen vreemde bij SVN,
want een jaar of zes-zeven geleden
speelde hij daar al eens, om het vol-
gend seizoen naar Sylvia te verkas-
sen. „Bij die club heb ik een jaar of
vier gespeeld, waarna de beurt was
aan VNB (Borgharen-Maastricht).
Omdat we bij VNB niet met de fami-
lie een team konden vormen, heb-
ben wetoen bij Itteren onderdak ge-
zocht." Het andere geslacht zorgde
weer voor een verhuizing naar de
Oostelijke Mijnstreek. „Ik wilde het
nog eens bij SVN gaan proberen.
Mijn bedoeling was het tweede of
derde team, maar ik kreeg direct
een kans van de trainer." Vleugels
hierover: „Ik hoorde, dat het een
aardige voetballer was en ben een
keer naar hem gaan kijken. Ik vond
toen dat hij toch wat had. Toen ik
hem vroeg om bij de selectie te ko-
men, heeft hij mij eerst eens flink
uitgelachen. Later hoorde ik, dat hij
een stuk harder was gaan trainen."

Maar Hensels deelt ook in de alge-
mene malaise, die dit seizoen bij
SVN heerst. Van een spits mag je
toch wel verwachten, dat hij regel-
matig scoort en dat laatste gebeurt
nou net niet. Over het waarom, kan

Sandro Cabru: ’Ik krijg nu ruimte’

Van bankzitter
tot vaste keus

Van onze medewerker
PETER HEUSSCHEN

Theo van Helvert:
publiekslieveling

de dromer
kwam daar na enige tijd oP/Jrug. En vervolgens? ..*"|
kwakkeljaar, met vele uren..
de dug-out. Daarom ben ik H
eindelijk met bestuur en tr
ner gaan praten en tot nu *heb ik nog geen wedstrijd i
mist. Als vierde, veel op■,
mende middenvelder krij^J
nu meer ruimte dan in de tIJ,
dat ik als echte spits mOe
meedraaien".

Crabu werd op 16-jarige I^\tijd benaderd door scouts s.
Fortuna. Hij durfde de oV
stap niet aan, omdat hij b*.
was dat zijn studieer onderï,
lijden. „Ik heb toen ge®
woord dat Fortuna wel zou
rugkomen als ik echt een é,
de speler werd. Ik droomdet
van om een grote voetballel\
worden. Als ik hetwel had &\
gedurfd, had ik een bet*
voetbalopleiding gekreg*
Ook al had ik Fortuna's eePj
niet gehaald, een entree in
hoogste amateurafdeling *gemakkelijk geweest."

Gezien zijn avonturen in vO/
balland en zijn succes met ,
studie - na de MAVO beha3'
hij ook het MEAO-diplom3
momenteel is hij bezig
MBA - hoeft Sandro geen.sr
te hebben van zijn indertijd S
nomen besluit. Maar droflj.
doet hij nog altijd een bee-,
„Ik zou graag in de hoofdkl3
spelen en het liefst bijAlm^waar ik nooit ben weggevve*"
Maar als er een andere c'
komt, zal ik niet meteen oe*
tief reageren."

Prima sfeer bij EHC garant voor goede resultaten

Dick Veldman wil niet wijken

" Dick Veldman in zijn doel Tot nu acteerde hij hoofdzakelijk
voor de lijn. Foto: FRANS RADE

HOENSBROEK - Hoofdklas-
ser EHC prijkt na tien compe-
titiewedstrijden hoog op de
ranglijst. Koploper Venray
vergaarde evenveel punten als
de Hoensbroekse ploeg, maar
speelde één wedstrijd minder.
Wat vooral opvalt is, dat de
ploeg van John Vrijens maar
zes doelpunten hoefde te in-
casseren. In het EHC-doel
staat ditkeer niemand meteen
flinke reputatie. Nee, daar ma-
nifesteert zich momenteel de
boomlange (1.95 meter) en ta-
lentvolle Dick Veldman, 19
jaar oud. Hij presteerde hetom
de gevestigde orde, in dit geval
Jos Strijkers, van zijn plaats te
verdringen.

Een blessure dwong Strijkers al
na één wedstrijd naar de zijlijn.
Tegen Limburgia greep Veldman
zijn kans en na zijn vlekkeloos op-
treden in dat duel is hij niet meer
onder de lat weg te branden. Dit
tot tevredenheid van zijn trainer,
maar vooral van zijn teamgeno-
ten. In negen competitiewedstrij-
den groeide het vertrouwen van
de ploeg in de jeugdigesluitpost.
Zelfs zijn falen in de slotfase tegen
Waubach, toen hij een hoge bal
miste, tastte dat vertrouwen niet
aan. „Eigenlijk had ik die wed-
strijd niet willen spelen, omdat ik
de avond daarvoor betrokken was
bij een ernstig auto-ongeluk. Maar
er was geen andere doelman be-
schikbaar. En wat wil je dan?"

Veldman startte zijn voetballoop-
baan bij CSVT. Op veertienjarige
leeftijd kwam hij naar EHC. Voor

GRONSVELD - „Ik had nooit
gedacht bij SCG in het eerste
team te kunnen voetballen! Voor
mij is dat zowat de grootste ver-
gassing van de laatste jaren,"
meent de 21-jarige SCG-midden-
velder Theo van Helvert. Sinds
hij aan het begin van de competi-
tie in Gronsveld zijn opwachting
maakte, is hij in bijzonder korte
tijd uitgegroeid tot lieveling
nummer één van de SCG-sup-
porters. Zijn spelstijl heeft over-
eenkomsten met die van Gerald
Vanenburg. Gezegend met een
grote dosis techniek, die gepaard
gaat aan veel inzet en spelinzicht,
is hij een van de belangrijkste
onderdelen in het SCG-rader-
werk geworden.

Van Helvert: „Ik voel me er in
ieder gevalzeer goedin thuis. Als
nieuwkomer hebben de jongens
mij uitstekend opgevangen en
daarom voel ik me ook zo op
mijn gemak, ook binnen de lij-
nen. Aanvankelijk zag ik er wel
tegen op, dat ik tussen al die ge-
renommeerde voetballers als de
broers Bèr en Frans Roosen, Ron
Heuts en Jos Custers moest spe-
len, maar het is me tot mijn ver-
bazing toch gelukt om me te
handhaven."

Van onze medewerker
SITTARD - Het heeft, nogal
wat voeten in de aarde gehad,
maar vanaf het begin van deze
competitie is Sandro Crabu
toch vaste keus in Almanïa's
eerste elftal geworden. 'Te veel
voeten', als je luistert naar
Sandro's relaas over hard val-
len en toch weer opstaan; over
baaldagen op de reservebank
en over het niet kunnen volgen
van trainers' gedachtengang.
De problemen van de nu 22-ja-
rige lijken niét te zijn ontstaan
uit een gebrek aan voetbalca-
paciteiten, maar veel meer
door zijn manier van spelen.

Sandro: „Vanaf mijn zesde tot
mijn achttiende jaar was voet-
bal voor mij synoniem met
mooie acties en het maken van
doelpunten. Ik was zeker niet
lui, maar ik hield niet van li-
chaamskracht. Dat laatste is
eigenlijk nog zo, maar ik heb
me intussen een beetje aange-
past."

In het seizoen 1984/85 speelde
de ranke linkspoot 's-zaterdags
bij de jeugd en een dag later in
Almania 2. Trainer Gelissen
haalde hem voor de laatste
wedstrijden naar het eerste elf-
tal. „Mocht ik mooi mee degra-
deren. Het seizoen daarna was
ik mijn plaats kwijt, aan de fy-
siek sterkeGilissen." Die histo-
rie herhaalde zich een jaar la-
ter. De trainer heette nu Creu-
wels en die vond hem in eerste
instantie niet goed genoeg voor
de eerste klasse (de Broeksit-
tardenaren hadden het verlo-
ren gegane terrein in de kortst
mogelijke tijd heroverd), maar

het Al-team achtte men hem on-
geschikt. Met Piet Aussems als
jeugdtrainer kwam hij echter in
een stroomversnelling terecht.
Eerst ongeslagen kampioen om
een jaar later 'ontdekt' te worden
doorRoda JC. De verbintenis met
de Kerkraadse club duurde twee
jaar. Dick: „Hoewel het een mooie
tijd was, viel het voetballen bij
Roda niet meer te combineren
met mijn studie aan de HEAO. Ze-
ker niet toen ik in het tweede
speelde. Vaak was ik erg laat thuis
om dan om zeven uur weer op te
staan. Toen heb ik deknoop door-
gehakt en mijn studie laten preva-
leren. Ik wil eerst mijn studie be-
drijfseconomie afmaken. Daarna
zie ik wel verder."

In zijn Roda-periode leerde de in-
troverte doelverdediger 'praten'
en nu geeft hij vanuit zijn doel
aanwijzingen, maant verdedigers
tot de orde en dirigeert de 'muur.
„Dat praten is me door Jan Ver-

de prater

sleyen bijgebracht. Hij bleef daar
maar op hameren. Die man heeft
naar mijnmeningecht enorm veel
verstand van voetballen."

Even later wordt Dick Veldman
in de kantine door zijn ploeggeno-
ten op de korrel genomen. „Als je
maar niet naast die grote schoe-
nen van je gaat lopen", grapt Ton
van den Donk. Het karakteriseert
de stemming bij EHC, dat met de
ijzersterke as Veldman, Ehlen,
Adam en Duijf elke tegenstander
de stuipen op het lijf jaagt. De
lichte scepsis bij aanvang van het
seizoen is in Hoensbroek veran-
derd in optimisme. Veldman:
„Praten over een kampioenschap
is in dit stadium zinloos. Ik denk,
dat we de best geklasseerde Lim-
burgse ploeg zullen worden."

Theo van Helvert heeft altijd bij
het Maastrichtse MVV'O2 ge-
speeld en het laatste jaar in het
C-team van MVV. „Ik had er nog
wel een jaartje aan vast kunnen
knopen, maar wat koop jeer per
slot van rekening voor?", vraagt
Van Helvert zich af. „Toen een
aantal verenigingen ineens be-
langstelling voor mij ging tonen,
heb ik gekozen voor SCG."

SCG timmert aan de weg en doet
ook dit jaar volop mee in de eer-
ste klasse. Van Helvert: „Het is
bekend, dat SCG toch een van de
betere clubs in de eerste klasse is
en ik houd toch het meest yan
technisch voetbal. Dus was" de
keuze toen snel gemaakt en zoals
ik het nu bekijk is dat tot volle te-
vredenheid, zeer zeker van me-
zelf. Het loopt gewoon lekker.
Ook met Ron Heuts, de andere
centrale middenvelder, is het
heerlijk spelen, omdat wij elkaar
zo uitstekend aanvoelen. Mijn
verwachting is, dat de rest van
het seizoen ook goed verloopt en
daar hoop ik ook mijn steentje
aan te kunnen bijdragen. Maar
hoe het ook gaat. Voor mij kan
dit seizoen al niet meer stuk!"

Henk engelen zit
bomvol ambities

Peter Munnecom: ’Hij kan erg ver komen’

Van onze medewerker
TJEU STEMKENS

# Sandro Cabru wil graag met zijn Almania in de h°oKi
klasse spelen. Foto: peterROOIZ^

Op weg naar het doel
Inhaalprogramma

Hoofdklasse C
Geldrop-TopLonga-Wilhelmina'oB

Tweede klasse A
Hopel-Eijsden
Minor-RKVCL
De Ster-RKHSV
Miranda-Kolonia
Tweede klasse B
Blenck-Tiglieja
IVO-FCV
Venlosche 8.-Roermond
Helden-Sparta'lB

Derde klasse A
Kluis-RKWM
Lindenheuvel-WVV2B
Derde klasse B
FC Gracht-Schuttersveld
rest. 35 min. 0-0

Derde klasse C
Buchten-Armada

FC Oda-EW
Crescentia-Megacles
rest. 70 min. 1-1
Derde klasse D
GFC'33-Vitesse'oB
Sturmv.'2B-Excelsior'lB
'RKMSV-VVV'O3
Vierde klasse A
Vilt-Amelie

Vierde klasse B
SV Hulsberg-GSV2B
rest. 45 min. 0-0
Banholtia-SV Nijswiller

Vierde klasse C
Laura-Centrum Boys

Vierde klasse D
FC Hoensbroek-RKDFC

Vierde klasse E
Walburgia-Roosteren
Vestia-Stevènsweert
Linne-GVCG

St.-Joost-Holtum

Vierde klasse F
Heel-Leveroy

Vierde klasse G
Bevo-VCH
Egchel-Reuver
SVVH-Baarlo
HBSV-RKSVN
Vierde klasse H
Wanssum-RKDSO
Achates-Ysselsteyn
Leunen-EWC

Bekerprogramma

Geleen-Meerssen
RVU-Walram
Bekkerveld-Keer
RKBSV-Fortuna 2
Chevremont-Roda JC 2
zat. 14.00uur
Obbicht-Sittard
DESM-Stevensweert
Victoria-VVV2

WEERT - In het eerste team van
Wilhelmina '08 dook dit seizoen in-
eens de naam op van de volslagen
onbekende Henk Engelen uit Hom.
Ondanks een behoorlijke concur-
rentie in de Weerter selectie speelde
hij al herhaalde malen succesvol in
het eerste team. Trainer Peter Mun-
necom: „Het is een jongen met mo-
gelijkheden, want hij heeft de juiste
instelling. Hij wil leren en heeft er
wat voor over. Op termijn kan hij
een goede laatste man of midden-
velder worden."

Henk Engelen (19 en laatste jaar
MEAO) is afkomstig van afdelings-
club Hom, waar hij opzestienjarige
leeftijd in het eerste team debuteer-
de. Met zijn vriend Maurice Graef
was hij één van de jeugdigebeloften
van Hom. Beide spelers zijn echter
inmiddels vertrokken. Graef al eer-
der naar FC VW ep Engelen nu

moeten laten zien wat ik kan. Ambi-
ties heb ik genoeg en ik wil kijken
hoe ver ik kan komen."

Trainer Peter Munnecom is dik te-
vreden over zijn pupil: „Je moet al-
tijd afwachten hoe iemand uit de af-
deling zich staande kan houden in
dit milieu. Henk heeft echter de
juiste mentaliteit. Zijn pré is, dat hij
op veel plaatsen inzetbaar is. Hij
houdt het spel eenvoudig en daar-
door funktioneert hij goed. Alleen
moet hij brutaler worden. Vaak is
hij te lief, waardoor hij door tegen-
standers te vlug wordt afgetroefd.
Maar als hij zo doorgaat, komt hij er
wel."

naar hoofdklasser Wilhelmina '08.

Henk Engelen kan goed relativeren.
„Ik speelde in het Limburgs jeugd-
team, maar slaagde er niet in om
door te stoten. Na vorig seizoen
werd ik gepolst door Wilhelmina en
dat resulteerde in een overstap naar
de hoofdklasse. Die sprong is in
mijn ogen goed verlopen. Ik had
verwacht dat het zwaarder zou zijn.
De snelheid van handelen is natuur-
lijk veel groter en daar moet je wel
aan wennen. Op dit moment moet ik
vaker de plaats van laatste man
Neppelenbroek opvullen, als die
naar voren gaat en dat bevalt mij
prima. De komende jaren zal ik

" Optimisme bij Hub
Hensels over zijn eigen &
SVN's toekomst.

Foto: FRANS RAD*

V^W lEen rubriek
!L lover ys%^^^| 1amateurvoetbal \____

_______
I Onder # M t____*'^____________________I redactie I _É____^__l ______!^l1 van Willy^^'I Wingen 11 888

" .Vandaag: uit het niets

de ambitieuze

de technicus

Hub Hensels’ reuzenstap

sport

Van ltteren-4 ineens naar de hoofdklasse
Limburgs dagblad |

Van onze medewerker WILLY WINGEN

LANDGRAAF - Zo word je met het vierde team van Itteren
kampioen in devierde klasse van de afdeling Limburg en nog
geen paar maanden later speel je in het eerste team van
hoofdklasser SVN en sta je lange tijd bovenaan in het spe-
lersklassement van het LIMBURGS DAGBLAD. Die reuzen-
stap maakte Hub Hensels en het frappante is nu, dat deze 23-
-jarige aanvaller pas heel laat (trainer Jan Vleugels: 'Hij heeft
vrijwel de hele voorbereiding gemist') in de SVN-selectie
kwam. Eerst volgde hij de verrichtingen van zijn ploeggeno-
ten een paar duels vanuit de dug-out. Vervolgens viel hij in
het duel tegen Venray het laatste half uur in en hij speelde
toen de sterren van de hemel. Redenen genoeg dus voor Vleu-
gels om hem in het volgende competitieduel tegen Limbur-
gia een basisplaats te geven en die heeft Hensels ook niet
meer afgestaan.

" Theo van Helvert voelt zich thuis bij SCG.
Foto: WIDDERSHOVEN

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH
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W -*-et derde en laatste schot trof
K. 1 F- Kennedy in het achter-

:V0i nseven!
i^ Bens Mark Lane, een gedreven
*ch,°Caat uit New York ' is JFK van"
v 0 er een grasheuveltje schuin van

"1^ e" geraakt. Sla er zijn grassy
1),, "theorie maar op na.
(je kom je daar nu bij!
bc. I^y 's vanuit een rioolput op
Hia. V Plaza doodgeschoten. Vraag
jiist*r.aan J'm Garrisson, officier van
je ',le 'n New Orleans. Dan zal hij
dru ,'s,een vertellen dat Castro op-
Of l '0I deze moord heeft gegeven.
o|. P anders even aan bij Willem

1-ül3"s: Deze d n vaderland ge-
Cv, We' journalist maakt niet alleen
bj ttnen, maar ook Texaanse olie-
tiaa°nnen zwart als de JFK-moorde-

L$iJk""*ee Harvey Oswald schoot pre-
bü "'..Kennedy dood vanaf...
tjL, J'j dat anno 1988 nog neer tei.Kken! 6

51 .[ Patholoog-anatoom dr Wecht
"W1 in 1972 verkondigd dat JFK
|(0 Selijk door één sluipschutter
ci^l ?IJn vermoord. Ach, met de offi-
sie e. 'ezing van de Warren Commis-
ne. at alleen Oswald president Ken-
bg y heeft doodgeschoten, veegt een
0u Je Journalist toch de vloer aan.
'1 * armer Oswald kon toch nooit
g6| '5 seconden twee van de drie ko-
sPo i ' 'aten treffen- Trouwens,
V_ anc*ers die tv-documentaire van
\ * Anderson maar eens terug,
ny ?' daarin beweerde onlangs John-
(V^°selli dat hij van de mafia inW'Cae° opdracht...
Die Chicago!
V v.an Corsica zul je bedoelen.
(di/!' Ver N'ëel Turner, Brits en
Verd etrouwbaar, weet na jaren on-
ro e

r°ten speuren zeker dat drie be-
l{.|Ps,t)oordenaars uit Marseille op
>w z'jn gezet.

§atp fdaad - nog altijd worden er
-e \

§eschoten in de toedracht vanMoord van de Eeuw.
i«a_en aan de datum (22 november),
(Sim (1963)- de Plek des onheils
(iw, s'reet, Dallas, Texas) tornt
V0P i nemand. Voor de rest is 'JFK'
Oov Hi- Nog altijd. Vooral als 22
priju m°er °P de maandkalender
*. ir du'ken deze zogeheten con-

t.Ucy Junkies op. En vinden altijd
b^r '^'Station, uitgeverij en/of krant
<w 'd hun nieuwste onthullingen
Op ,Samenzwering te verspreiden.
Vaak fantastische vertelsels zit
Op . Been rem. Onlangs nog zag ik
XeKe e Duis 'n vertraagde beelden

hersens zodanig op de
ten ank va"en' dat daarmee vol-lw.de samensteller eindelijk het

'is voor een dodelijk schot van

volgt hij de dikke haardos van de,
van hem wegglijdende Kennedy.
De eerste kogel is mis. De tweede
schiet dwars door de boyenrug van
de president en blijft steken in gou-
verneur Connally. De derde is dode-
lijk.
Een klein half uur later sterft de
35ste president in het Parkland-zie-
kenhuis. Amerika huilt; de wereld
rouwt.
Twee uur na de aanslag wordt Lee
Oswald aangehouden wegens moord
op agent Tippitt, die hem wilde ar-
resteren wegens storend gedrag in
een bioscoop. De moord op Kennedy
ontkent hij heftig.
Twee dagen later wordt Oswald - die
overigens drie jaar heeft gewoond in
Rusland, het Rijk van het Kwaad zo-
als Reagan het later zou noemen -
tijdens zijn transport naar de gevan-
genis van dichtbij doodgeschoten
door nachtclubeigenaar Jack Ruby.

—f vist Ruby's kogel bleek het start-
schot voor een verbijsterende storm-
loop op de waarheden over deze no-
vember-moord. En leidde tevens tot
het bewieroken van een president,
die bijna Cuba onder de voet had ge-
lopen. Die aan de Berlijnse Muur zo

graag Ein Berliner wilde zijn.
En die sinds zijn dood als sierbord
aan menige huiskamermuur hangt.
Of ingelijst op de schouw naast de
wandtegel van paus Johannes de
23ste of andere, te jong/vroeg gestor-
ven idolen.
Kortom, bij fans zoals Hoensbroeke-
naar Frits Bruens, 42 en nog altijd
knots van Kennedy. Zet bij deze tim-
merman dan ook geen koevoet onder
zijn waarheid over JFK. Natuurlijk
heeft ook hij de verhalen gelezen,
waarin krassen zijn getrokken over
de mythe.
John F. Kennedy, een ruige rokken-
jager!? Bruens spant de kaken: „Pu-
re roddels. Hoe kon hij als president
even een paar uurtjes wegglippen
zonder body-guards... Wat moet ik
trouwens met deze leugens over
iemand die zich niet zelf meer kan
verdedigen..."
Laatst nog had hij in het winkelcen-
trum van Utrecht met gebalde vuis-
ten achter een 'punker' gelopen.
„Weet je wat die vlerk achterop zijn
spijkerjack had genaaid... Death aan
de Kennedy's. Ik moest me echt in-
houden."
Op zijn boekenplank tref je geen en-
kel boek aan, waarin de zoveelste
complottheorie wordt uitgesponnen.
Frits plukt uit de boekenkast een

boek met vouwen in de brede rug.
„Dit is pas een boek. Zelf heb ik het
al tien keer gelezen. Het heet 'Jaren
om nooit te vergeten', geschreven
door de nu al 98-jarige Rosé Kenne-
dy, moeder van John. Wist je trou-
wens dat zij in Vaals op school heeft
gezeten. Op 'Bloemendaal; dat is
die kostschool vooraan in Vaals."
Grijpt dan weer een plakboek, ook
weer vol prenten, foto's, kaartjes die
te vangen zijn onder één naam: Ken-
nedy.

E-M—Eigenlijk durft Bruens niet
meer zo uitbundig te pronken met
zijn 'moordvent'. Na een scheiding,
enkele jaren geleden, heeft hij meer
dan de helft van zijn Kennedy-reli-
kwieën opgeruimd. Weggegeven aan
even fanatieke JFK-fans. Of uit geld-
nood verzilverd.
Gelukkig heeft hij nog foto's van
vóór de uitverkoop. Haalt weer een
ander plakboek vol Kennedy-kaar-
ten, krabbeltjes en kiekjes. Legt een
foto op de eettafel en legt uit: „Dat
was ooit mijn John F. Kennedy
Room. In dik vijftien jaar had ik
campagneposters, buttons, tegeltjes,
glazen, bidprentjes-en rouwkaarten,
t-shirts, borden, munten en postze-
gels verzameld. Mijn Kennedy-post-
zegelverzameling was ’ 6000 waard.
Ja, ook verkocht vanwege de schei-
ding... net als de gouden en zilveren
munten."
Vaak vond hij deze souveniers op
rommelmarkten; soms schoof een
kennis hem een JFK-glas-met-stars-
en-stripes toe. Maar voor de nu zeker
zeldzame souveniers greep hij pen en
papier en het woordenboek Neder-
lands-Engels.
Zijn beverige bedelbrieven spraken
toch aan. Want van JFK's zus Ennice
kreeg hij een gesigneerde foto. Net
als van Edward, de broer die geen
president wil worden. Van moeder
Rosé ontving hij een kaart met Best
Wishes. En toen Frits vlak voor zijn
scheiding een doosje tulpenbollen
stuurde naar Rosé in Hyannis Port,
Massachusetts, bedankte secretares-
se Dolores Stevens de gulle Dutch-
man namens de familie Kennedy.w▼ T at hij overgehouden heeft
van de JFK-room beslaat echter nog
altijd de helft van zijn lange wand in
zijn stille stulp aan de Rechtstraat in
Hoensbroek.
Frits gidst me langs de opgepoetste
restanten van een kwart eeuw aan-

" Frits
Bruens bekijkt
de Requiem-
elpee, zijn
kostbaarste
John F. Ken-
nedy-souve-
nier

Foto's:
DRIES

LINSSEN

bidding. Het olieverfportret van
Kennedy komt 'ergens uit Brabant.
De blaasbalg met het JFK-profiel in
koper van een rommelmarkt. De
Amerikaanse vlag heeft hij gewoon
gekocht. De gouden franje zat eerst
aan een versleten gordijn.
Toch ontbreekt er iemand in deze ga-
lerie van geglazuurde glorie: Jackie.
Frits Bruens blijkt haar niet te mis-
sen: „Toen ze met die Onassis trouw-
de, lag ze er bij mij meteen uit. Ik
voelde me verraden. Was toch ook
geen stijl om met die rijke Griek te
trouwen. Wat broodnodige rust....
ledereen weet toch dat ze Onassis
om zijn geld trouwde!"

JL Vom ook niet aanzetten met
Johnson, Nixon, Carter - Reagan
kan nog net - of straks met die 'na-
aper' van een Bush. Kennedy is en
blijft voor Frits the one and only. Op
zolder heeft hij nog wat super 8-films
liggen. „Toen er nog een video was,
zette ik mijn super 8-camera op sta-
tief voor de beeldbuis en nam zo alle
films en documentaires op over Ken-
nedy."

Bruens veert op en komt terug met
een platenhoes, die hij tegen de borst
drukt. „Deze dubbel-elpee is mijn
kostbaarste bezit. Doe ik ook nooit
weg. Want ik heb ze gekregen van
kardinaal Richard Cushing, de aarts-
bisschop van Boston. Kijk maar...
hier staat zijn handtekening met
daaronder de datum: 26 juli 1964."
De elpees houden de begrafenis-
plechtigheid van JFK vast, die in het
teken stond het Requiem van Mo-
zart, uitgevoerd door het Boston
Symphony Orchestra.
Komende dinsdag, als hij 's avonds
thuiskomt van de timmerwerkplaats
in Hoensbroek, zet Frits de elpee
weer op. Om in de stemming te ko-
men voor de geheide tv-documentai-
re over zijn idool.

V____r f ik misschien een JFK-glas
wil hebben, vraagt Frits ineens even
verrassend als overbodig.
Loopt alvast naar een dressoir vol
lege Kennedy-bekers. En legt uit:
„Ik ben nu meer op 'Mieke', je weet
wel, die Belgische zangeres."
Wil dan weer een plakboek pakken.

Alleen aan de sterfdag
tornt (nog) niemand...
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Na 25 jaar
blijkt
Waarheid
over moord
op JFK
nog altijd
vogelvrij

" Het moment,
die middag in
Dallus - Jacky
Kennedy buigt
zich over de
president en
roept: 'They
shot my man!'

" Ofik
misschien een
JKF-glas wil
hebben...

voren onomstotelijk was geleverd.'
Wordt vervolgd, ook na 22 november
1988.

Op het gevaar af in de rug te worden
gelopen door betweters volg ik toch,
zij het ingedikt, de minstens 25.000
pagina's tellende documenten die de
Amerikaanse binnenlandse inlichtin-
gendienst FBI in de loop der jaren
heeft uitgebracht over de moord op
Kennedy, komende dinsdag precies
een kwart eeuw geleden.

Dallas, 23 november 1963: John F.
Kennedy, Amerika's eerste presi-
dent die door de media ontdekt is,
rijdt samen met zijn Jackie en gou-
verneur John Connally van Texas
over Elm Street. Chauffeur Bill
Greer heeft alle tijd. Per slot van re-
kening is de populaire president op
verkiezingstoernee. Met een gan-
getje van nog geen 20 km per uur
glijdt de limousine over het asfalt.
De herfstzon schijnt laag en van vo-
ren.

Op de zesde verdieping van de Texas
School Book Depository drukt Lee
Harvey Oswald zijn wang tegen de
Manlicher-Carcano, een geweer dat
hij voor $ 21,45 heeft besteld bij een
postorderbedrijf. Met zijn vizier

vrijuit

door

hans toont'n
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iMI Provincieü Limburg
Voor de realisatie van het automatiseringsbeleid beschikt de provincieLimburg over een
moderne technische infrastructuur: centraal is gekozenvoor VAX/VMS-apparatuur en de-
centraal voor MS-DOS micro-computers. Het provinciaal apparaat heeft debeschikking over
een breedbandnetwerk en maakt voor de ontwikkelingvan eigen systemen gebruikvan
"Oracle". In de komende jarenzal er veel aandacht worden besteed aan kantoor- en teken-
kamerautomatisering.
Het bureau organisatie van de Stafgroep Personeel en Organisatie is o.a. belast met de uit-
voering van het automatiseringsbeleid. Voor het beheervan de technische infrastructuur is
defunctie vacant van een

systeembeheerder vax/vms m/v
vac. no. P.89.02
functie-inhoud: ring beschikken, worden verzocht te sollici-- het leveren van een bijdrage aan dever- teren. Aan hen zal een maximaal eindsalaris

dere ontwikkeling van het systeem-, net- van vooralsnogf4.724-per maand worden
werk- en databasebeheer; geboden. De provincie kent goede oplei-- het inrichten en het beheer van de appa- dingsmogelijkheden.
ratuur en de systeemprogrammatuur;- de planning en coördinatie van het ge- sollicitaties en inlichtingen:
bruik van de systemen, de controle op de schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen te
prestaties van desystemen en het signa- richten aan het College van Gedeputeerde
lerenvan knelpunten; Staten en in te zenden aan de Directeur van- het zorgdragen voor de beveiliging van deStafgroep Personeel en Organisatie,
gegevens; Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder- het verrichten van werkzaamheden in vermeldingvan het vacaturenummer opbrief
het kader van het netwerk- en database- en enveloppe,
beheer.

Vrouwelijkekandidaten, die aan de functie-
functie-vereisten: eisenvoldoen, worden uitgenodigdte solli-- een op defunctie afgestemde HBO-oplei- citeren. De mogelijkheid tot kinderopvang is

ding (HTS-technische informatica), dan- aanwezig.
wel een door opleiding en ervaring ver- Dezefunctie kan eventueel ook in deeltijdkregen gelijkwaardig niveau; worden vervuld.- ervaring met VAX/VMS-apparatuur;- goedemondelinge en schriftelijke uit- Nadere inlichtingenkunnen eventueel tele-
drukkingsvaardigheiden goedecontac- fonisch worden ingewonnen bij de heer
tuele eigenschappen; drs. J.P.H. Jongen,hoofd van het bureau or-- ervaring met netwerkbeheer en het be- ganisatie, tel. 043-897155, en bij de heer ing.
heer van Oraclesystemen strekt tot aan- R.J.C. Görtz, projectadviseurautomatisering,
beveling. tel. 043-897207.

salaris: ln de laatste fase van de sollicitatieprocedure
afhankelijk van opleiding, leeftijd en erva- zal een vertegenwoordigingvan het bureau
ring, bedraagt het salarisvoor dezefunctie worden ingeschakeld, terwijl een psycholo-
maximaal / 5.253- per maand; ook kandi- 9iscn onderzoek tot de procedurekan beho-

V 20/46-88 daten, die nog niet over de gevraagde erva- ren-I |
■ ————— „ ,

Stichting Werkgelegenheidsprojekten \ /
Buro Kleinschalig Werk \ /
Raadhuisplein I 8641lHK Heerlen \L_é-\\

_-___telefoon 045-718601 V_______________k

De Stichting Werkgelegenheidsprojekten, met als uitvoerend orgaan het Buro
Kleinschalig Werk, is een dienstverlenende instantie, die ondersteuning biedt aan
mensen die een eigen onderneming willen starten. De ondersteuning bestaat uit
hulp bij het opstellen van een ondernemingsplan, het bemiddelen bij financiële
aangelegenheden, zicht krijgen op de marktsituatie, advisering op het gebied van
rechtsvorm en belastingzaken. De cliënten zijn voornamelijk mensen die startenvanuit een uitkeringssituatie.
Het bestuur van de stichting vraagt voor zijn bureau een:

BEGELEIDER m/v
(part-time, 16 uur per week)
De functie:
De funktionaris begeleidt de cliënten in de totale voorbereidingsfase. Hij/zijhoudt gesprekken met cliënten en onderhoudt contacten met o.a. gemeenten,
Kamer van Koophandel, R.I.M.K. en banken.
Functie-eisen:- middelbare beroepsopleiding, zoals M.E.A.O/M.8.A./M.D.S. of

vergelijkbare opleiding;
- bedrijfseconomisch inzicht en liefst praktijkervaring;
- goede contactuele vaardigheden;- zelfstandig kunnen werken;- helder en zakelijk kunnen communiceren in woord en geschrift.
Een psychologisch onderzoek en een medische keuring maken deel uit van de
selectieprocedure.
De salariëring is afhankelijk van teetijd, opleiding en ervaring.
Schriftelijke sollicitatieskunt u binnen 10 dagenrichten aan het dagelijks bestuur
van de Stichting Werkgelegenheidsprojekten, Raadhuisplein 18, 6411 HK
Heerlen. Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij het bureauhoofd, mevr. M.
Hollander, tel. 045-718601.

_____^ 88439

Koninklijke MosaB.V. is een dochterondernemingvan Redland Bouwprodukten 8.V., een Ss\^internationale organisatiewaarin een aantalNederlandse bedrijvenparticiperen diebouwpro-
duktenvervaardigenen verhandelen. Mosa ontwikkelt, produceert en verkoopt keramische pro-JM duktenzoalswand-en vloertegels alsmedeporselein. Deze produkten worden wereldwijdafgezet. In

Ë p^nnYP^^ de organisatie werken ca. 1.150 medewerkersverdeeldover dewandtegel-, vloertegel-en porseleinfa- \Ë ■—■_■_■_■ ""w
brieken decentrale afdelingen. Mosa werkt marktgericht.De produktie is hierop geheel ingericht. 1

Ë Binnen de organisatie wil men de technische inkoop-activiteiten gaan centraliserenen coördineren.
m 111 l___l ____■ I I Daarom zoekenwijvoor onze opdrachtgever een m/v

I Technisch inkoper
die techniek encommercie aan elkaarweette koppelen

Defunktie: zicht opbedrijfseconomischeèn Gebodenwordt:- Als technisch inkoperrapporteert u aan technische ontwikkelingen in binnen- Een brede en gevarieerde funktie in dede materials manager en werkt ubinnen en buitenland. Mosa organisatie diebezig is met interes-deafdeling inkoop samen met enkele santéontwikkelingen voor detoekomst,
collega's. Gevraagdwordt: In dezeonderneming wordensamen-- Ubent verantwoordelijkvoor het - Een opleidingopHTS-niveau, werktuig- werkingenresultaat gewaardeerd.Het is
inkopen vantechnische materialen, bouwkunde of technische bedrijfs- niet uitgesloten datop termijn carrière-hulpmiddelen, machinesen installaties, kunde. mogelijkhedenaanwezig zijn. Voor deze
Hiertoe werkt u nauw samen met chefs - Technische inkoopervaring opzowel funktie staateen goedsalaris. De secun-
technische dienst, projektengineers, WTB alsE ofBK terrein in een daire arbeidsvoorwaarden zijnconform
werkvoorbereiders, cheftechnisch industriële onderneming. deMosa C.A.O.
magazijn en bedrijfsleiders. - U bent zowel technisch alscommer-- Uheeft de deskundigheid om inkoop- cieel georiënteerden heeft zicht op Indien u belangstellingheeft voor deze
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ST. GREGORIUSZIEKENHUIS
VERPLEEGHUIS SCHUTTERSHOF
BRUNSSUM

In verband met het feit dat de huidige functionariseen studie volgt, bestaat op een van onze
verpleegafdelingen een tijdelijke vacature - tot 1
juli 1990-voor een ,
WAARNEMEND AFDELINGSHOOFD M/V
De aanstelling zal na 1 juli 1990 (in een anderefunctie) worden gecontinueerd voor onbepaalde
tijd.
De betreffende afdeling bestaat uit drie units, t.w.:I klasse;
II kraam/gynaecologie/gezonde zuigelingen;
111 verloskunde.
Taak:
Het waarnemend hoofd vervangt het
afdelingshoofd bij afwezigheid en is tevensteamleider van unit 11.
Binnen unit II deelt de teamleider de
werkzaamheden in, ziet loc op de uitvoering,
bewaakt de kwaliteit van de zorg en verrichtuitvoerende verpleegkundige werkzaamheden.
Tevens is de teamleider mede belast met debegeleiding van leerling-verpleegkundigen.
Functie-eisen:
Kandidaten dienen in het bezit te zijn van het
diploma A-verpleegkundige of H.8.Ó.-V, bij
voorkeur aangevuld met een diploma van de
opleiding gynaecologie/obstetrie.
Ervaring in het verplegen van kraamvrouwen en
gynaecologische patiënten strekt tot aanbeveling.
Het salaris zal worden vastgesteld op basis van
functiegroep 50. Voor het overige is de CAO
ziekenhuiswezen van toepassing.
Nadere informatie wordt verstrekt door mevr. I. v.
Buren, afdelingshoofd, tel. 045-279344, of de heer

IH. Verkoelen, hoofd verplegingsdienst, tel.
045-279327.
Schriftelijke sollicitaties binnen 14dagen te Irichten aan de personeelsdienst van het St.
-Gregoriusziekenhuis, postbus 255, 6440 AGBrunssum, t.a.v. de heer J. Meijers.

psycho-medisch streekcentrum 'vijverdal' maastricht
Het Psycho-medisch Streekcentrum "Vijverdal" is een psychiatrisch

ziekenhuis waarin ca. 500 medewerkers zorg verstrekken aan ca. 400klinische en ca. 600 poliklinische patiënten.
De Technische Dienst bestaat uit 15 medewerkers, verdeeld

over meerdere disciplines.
De dienst is belast met het onderhoud, vernieuwingen van gebouwen. en technische voorzieningen binnen "Vijverdal".

Binnen de Technische Dienst is een 100% vakature voor een:

ASSISTENT HOOFD TECHNISCHE DIENST
Van de funktionaris wordt kennis; Honorering vindt plaats aan de
verwacht dat hij zich zal gaan - meerdere jaren ervaring in hand van de indeling volgens
bezighouden met het koor- een soortgelijke funktie; FWG-methodiek in funktiegroepdinerenvan de dagelijkse - kennis van automatisering; 45, afhankelijk van leeftijd en
werkzaamheden binnen de - affiniteit met de gezondheids- ervaring tussen f 2.404-enTechnische Dienst, projekt- zorg; f 3.690,- bruto per maand,
planning en een deel van de - goede kontaktuele eigen- inclusief A.0.W.-compensatie.
administratie voor zijn rekening schappen;
zal nemen. - leeftijd 30-40 jaar. Inlichtingen:

worden verstrekt door de heer
Funktie-eisen: Arbeidsvoorwaarden: F. Klinkers, Hoofd Technische- M.T.S.-werktuigbouwkunde Van toepassing is de CAO Dienst, tel. 043-633444,

met een brede vaktechnische Ziekenhuiswezen. toestel 2263.

Schriftelijke sollicitatieskunt u binnen 10 dagen na het
verschijnen van deze advertentie, onder vermelding van

vacaturenummer 8856, richten aan de afdeling
Personeelszaken & Organisatie van het

Psycho-medisch Streekcentrum "Vijverdal",
Postbus 88, 6200AB Maastricht. ■. A
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’Thuisloos,uitzichtloos’
% Jan Mulder:
'Als je eenmaal
in het thuislo-
zencircuit zit
kom kom je er
weer moeilijk
uit.'
Foto:
WIDDERS
HOVEN

Voor je het weet, is het te laat. Dan
maak je deel uit van de gestaag
uitdijende groep van wat in de

volksmond 'zwervers' en in ambtelijk
jargon 'dak- en thuislozen' wordt

genoemd. 'One thing leads to another',
Zeggen de Amerikanen in zon geval.
Of, in de meer formele maar daarom
niet minder verhullende constatering

van staatssecretaris Dick Dees van
WVC (uitgesproken tijdens het congres
'Dak- en Thuislozen in Nederland' in
maart vorig jaar): „Sinds enige jaren

*ijn er in de grote steden weer zwervers
°p straat te zien. Nieuwe groepen dak-

en thuislozen manifesteren zich. Zij
hebben geen eigen plek in de

samenleving, geen sociaal netwerk om
op terug te vallen."

vrijuit
Zaterdag 19 november 1988 "27

„Dr uit jij! Je weet toch dat je
hier geen bezoek mag hebben."

„En mijn rechten dan als kamer-
bewoner... Het is mijn kamer, je
kunt me niet vertellen wat ik wel
en niet kan doen. Dit is onzin."
Dr uit! En je zorgt dat je je
goedje zaterdag hebt opgepakt.
Je verdwijnt! Ik wil je niet meer
zien. Dit is verdomme al de ze-
vende keer deze maand dat ik je
moet zeggen dat hier niemand
mag komen."

Het levensverhaal van iemand
die van een hoge trede op de
maatschappelijke ladder in snel-
treinvaart naar beneden donder-
de, en nu poogt treetje voor
treetje langzaamaan weer op te
klimmen.

Jan Mulder (46), woont sinds
een paar maanden 'op zichzelf.
Hij heeft een piepklein kamertje
gehuurd in de Frankenstraat in
Maastricht. Daarvoor zwierf hij
ruim tien eenzame jaren lang
van het ene naar het andere
adres. Maar nu heeft hij een
eigen stekkie, van zon drie bij
drie meter. Met een bureau vol
paperassen, een bed en een
stoel.

Als we de boven aangehaalde
'conversatie' met zijn huisbaas
mogen geloven verliest hij zijn
'thuis' trouwens al weer. De re-
den: de huisbaas vreest dat zijn
woning een 'hoerenkast'
wordt...

Mulder vertelt over zijn leven als
thuisloze op toepasselijke wijze:
op straat en in café de Gijsbrecht
in Maastricht. Mulder had me
graag thuis ontvangen. Maar
daar moesten we van de huis-
baas, zachtjes uitgedrukt
donderen.

Mulder is nerveus. Nicotine
slaat ie dan ook niet af. „Daar ga
ik weer...
Ik weet het nog als de dag van
gisteren... 14 juli 1976. Het was
snikheet. Ik verliet mijn gezin.
Want m'n huwelijk was kapot.
Ik had niets anders bij me dan de
weinige kleren aan mijn lijf. Ik
ging naar Amsterdam. Bij het
Leidseplein stapte ik de eerste
de beste kroeg binnen. Ik dacht:
laat ik het er vandaag maar van
nemen, vergeet de zorgen, mor-
gen is er weer een dag.
De volgende dag zwierf ik ver-
der en sliep bij een nieuwe 'ken-
nis. Uiteindelijk kwam ik uit bij
een opvangcentrum voor daklo-
zen, op de Oude Zijdse Voor-
burgwal."

lemand als u hadtoch ook ge-
woon een flatje kunnen zoeken?
„Ik wist niet hoe voor mezelf te
zorgen. De afwasborstel kon ik
nog niet bedienen, laat staan de
stofzuiger. Mijn vrouw deed het
hele huishouden en de kinderen.
Ze verde.lde zelfs het geld. Ik
kon dat allemaal niet toen ik op
eigen benen stond."

Was u echt zo hulpeloos?
„Luister. We zijn streng katho-
liek opgevoed. Mijn ouders leid-
den een conservatief leven. Va-
der werkte en moeder runde het
huishouden. Ik wist niet beter of
het hoorde zo. En ik ben echt
niet de enige die op deze manier
in het thuislozencircuit terecht is
gekomen."

U bedoelt: na echtscheiding?
„We vormden een 'gelukkig' ge-
zin. Dat bleek een illusie te zijn.
Mijn vrouw begon een verhou-
ding en eiste even later echt-
scheiding. Ik was zo uit het lood
geslagen dat ik ook mijn top-
functie bij een Duits textielcon-
cern kwijt raakte, incluis een
riant salaris van bijna vijfdui-
zend mark schoon... Eenzaam-
heid is de ergste ziekte die de
mensheid ooit trof."

En vervolgens ontmoette u weer
textiel op uw weg...
„In de tijd dat ik onderdak had
bij het Leger des Heils scheurde
ik lappen. Die gingen naar de
poetsdoekenindustrie. En daar-
na werkte ik in een drukkerij.
ledere maand kreeg ik kleed- en
zakgeld - een bedrag van 257
gulden - en omdat ik werkte
kreeg ik er één gulden per dag
bij. "

Waarom zocht u niet weer een
'echte' baan?
„Als je eenmaal in het thuislo-
zencircuit zit, kom je er weer
moeilijk uit. Bovendien was ik al
ver in de dertig; een lastige leef-
tijd om een nieuwe baan te vin-
den. Bij het arbeidsbureau stop-
ten ze mijn kaart gewoon weer
terug in de bak. 'Niet geschikt
voor bemiddeling', heet dat.
Ik meldde me bij de sociale
dienst en kreeg een uitkering
van duizend gulden. Omdat ik
niet wist hoe ik met m'n geld
moest omgaan, joeg ik het er
gauw doorheen."

„Vijf jaar geleden vatte ik het
plan om weer naar school te
gaan. Ik wilde naar de Hoge-
school in Sittard. Ik had uitgere-
kend dat ik daar 1760 gulden
voor nodig had en legde dat voor
aan het Arbeidsbureau. Ik werd
doorverwezen naar de Dienst
Studiefinanciering in Gronin-
gen. Maar ik kom niet in aan-
merking voor een beurs... De
overheid gunt me geen nieuwe
start."

Kon u niet steunen op de hulp
van familie en vrienden?
ledereen heeft me in de steek
gelaten. Ook mijn kinderen wil-
den niets meer met me te maken
hebben. Ik stuur ze nog weleens
wat geld of brieven, voor de ver-
jaardagen. Maar ik hoor nooit
hoe het met ze gaat.

In het 'circuit' maakte ik geen
vrienden. Er zitten vooral onge-
schoolden, waar ik geen zinnig
gesprek mee kon voeren. Ik zat
meestal alleen op m'n kamertje,
las een boek of schreef een ver-
haaltje."

Waar houdt u zich op het mo-
ment mee bezig?

„Als vrijwilligerswerker doe ik
onderzoek naar de thuisloosheid
in Maastricht. Onder begelei-
ding van professor Heijdendaal
aan,de faculteit sociale genees-
kunde van de universiteit in Nij-
megen. Over een paar maanden
moet dat afgerond zijn en lever
ik mijn scriptie 'Thuisloos Uit-
zichtloos' in."

U schrijft ook verhaaltjes.
„Ja, ik dicht zelfs. Waarom zou
ik geen Maarten 't Hart of een
Tessa de Loo zijn. Volgend jaar
ding ik mee naar de 'Hendrik-
prijs', van de stad St.Truiden.
Samen met Boudewijn Büch heb
ik een van mijn zestig ver-
haaltjes uitgezocht, getiteld 'Het
Parijse schilderesje'. Ik hoop
dat ik wat publiciteit krijg."

Wat is de oplossing voor al die
andere thuislozen?

„De helft van het aantal thuislo-
zen zou best voor zichzelf kun-
nen zorgen, mits ze de kans
wordt geboden een nieuwe start
te maken. Alleen op een ka-
mertje ben je echt beter af dan
in een opvangtehuis. Naast de
bestaande negentien erkende in-
stellingen moeten er geen meer
bijkomen. De overheid zou veel
goedkoper uit zijn als ze een
thuisloze een 'startbudget' aan-
bieden. Zo iemand kan vrijwilli-
gerswerk doen. Er zijn genoeg
baantjes, geloof mij."

En hoe verklaart u dan de werk-
rloosheid?

„De overheid biedt teveel ver-
zorging. De 'bed-bad-brood-re-
geling', waar het Leger onlangs
honderd jaar mee is geworden,
is goed bedoeld hoor, maar het
haalt niks uit. Het is te gemakke-
lijk om aan geld te komen. Ik
adviseer: nietwerken... niets
verdienen.

Hoe denkt u dat de toekomst van
de dakloze eruit ziet?

„Het gaat de verkeerde kant op.
We krijgen veel bedelaars in de
straten. Een situatie zoals in
New Vork, met gaarkeukens en
zo. En men gaat het nog gewoon
vinden ook."

Simone van Dorth

Voor Reijnen en Temme staat het
vast dat, uitzonderingen daargela-
ten, elke poging om 'doorgewinter-
de' clochards alsnog van inzicht en
leefwijze te doen veranderen, bij
voorbaat kans- en dus zinloos is.
Hun vaak vergaande alcohol- of an-
dere verslaving, met als gevolg een
totale willoosheid, maakt volgens
Temme een volwaardig gesprek on-
mogelijk. Gedwongen opname in
een psychiatrische inrichting of kli-
niek, zo die al enig effect zou sorte-
ren, is uit den boze omdat daaraan
strenge voorwaarden zijn verbon-
den. De dakloze is immers door-
gaans geen direct gevaar voor zich
zelf en al helemaal niet voor zijn of
haar omgeving.

Reijnen hierover: „Deze mensen
zijn alleen gebaat met begrip vanuit
de samenlevingen het gevoel dat zij
in hun waarde worden gelaten. Wij
moeten daarom eindelijk eens er-
kennen dat er mensen zijn die, be-
wust of onbewust, zo willen leven.
Juist ook in hun eigen omgeving,
waar ze zijn opgegroeid. Ook in
Landgraaf hebben we daarom de
morele plicht om mensen in derge-
lijke noodsituaties in elk geval een
minimale voorziening te bieden.
Doodgewoon om te kunnen overle-
ven, zeker nu de winter weer in aan-
tocht is. Met een dependance van
het Leger des Heils zou ik hier ver-
schrikkelijk blij zijn. Maar ook met
een pleisterplaats zonder franje,
waar ze altijd een verwarmde slaap-
plek kunnen vinden en koffie en
brood kunnen krijgen. Ik denk dan
aan een boerenschuur, een loods of
een garage. Want in een prachtig in-
gericht pension voelen deze mensen
zich lang niet altijd thuis."

De coördinator hoopt dan ook vurig
dat er in Übach over Worms of om-
geving een particulier te vinden is,
die zijn ruimte en wellicht ook wat
tijd voor de opvang van daklozen
ter beschikking wil stellen. „Bij
voorkeur een boerenfamilie. Maar
iemand die op een boerderij woont
en werkt, heeft een heel sterke
band met de natuur. Net als de dak-
loze."

Laurens Schellen

dat ze de huur niet meer betaalden.
Sindsdien zwerft een van hen voor-
namelijk in Waubach en Übach
over Worms rond, de ander is net
ontslagen uit de Weiland-kliniek in
Welterhof. Je kunt je nauwelijks
voorstellen hoeveel tijd en energie
wij en ook de politie in deze mensen
investeren."

Adjudant Temme knikt instem-
mend. Bijna dagelijks worden hij
en zijn collega's geconfronteerd
met 'brandende telefoontjes' met
als onderwerp een van de drie Wau-
bachse zwervers. Zo belt de uitbaat-
ster van een café regelmatig op met
de noodkreet dat een van de zwer-
vers in haar zaak zit. En die volgens
haar zó stinkt dat de overige klan-
ten er vandoor gaan. Temme: „De
mensen gaan er dan altijd voor het
gemak van uit dat we zon man wel
even zullen meenemen. Maar op
grond waarvan? Alleen omdat
iemand niet zo fris ruikt? Hij doet
toch immers geen vlieg kwaad.
Meestal maken we dan even een
praatje met hem en stapt hij uit
eigen beweging wel op. Maar waar-
heen? Hij kan toch nergens te-
recht."

Ook de Landgraafse politie heeft
dus handenvol (extra) werk aan de
drie lokale daklozen. VolgensTem-
me en Reijnen een direct gevolg
van het feit dat de drie in hun eigen
omgeving absoluut nergens terecht
kunnen. Zo kan elke Waubache-
naar je vertellen dat een van de
twee zwervende broers steevast de
nacht probeert door te brengen op
het balkon van zijn vroegere wo-
ning, in gezelschap van zijn onaf-
scheidelijke hond en dito fles. „Als
we hem op het balkon, op straat of
ergens in de struiken aantreffen, la-
ten we hem daar natuurlijk niet lig-gen. Zelfs al overtreedt hij geen en-
kele wet of verordening en hebben
wij als politie in d^t soort gevallen
enkel een 'signalerende functie.
Dan brengen wij hem naar het
Slaaphuis in Heerlen. Of we bieden
hem onderdak in een warme cel op
ons bureau, waar hij een kop koffie
krijgt en zich kan douchen. Maar in
feite is dat een oneigenlijke politie-
taak en bovendien is de cel natuur-

tere steden) voorhanden zijn. Maar
die tegelijk dezwerver, die per defi-
nitie over weinig tot geen geld be-
schikt, van deregen in dedrup helpt
met alle kans op verdere verloede-
ring, vindt ook het VPC.

Kunnen zwervers in de grotere ste-
den vaak nog wel rekenen op een
(al dan niet commercieel getint)
'slaaphuis', een dakloze in een dorp
of kleinere stad hoeft daar door-
gaans niet op te rekenen. En baart
een anoniem ronddolende zwerver
in de Randstad allang geen opzien
meer, van iemand die in een beslo-
ten wijk- of dorpsgemeenschap een
nomadenbestaan leidt, kan dat
(nog) niet gezegd worden.

Integendeel, zo iemand is binnen de
kortste keren the talk of the 'town'.
Een zwerver in een dorp kent im-
mers geen privacy. De eerste de
beste dorpeling kan je alles over
hem (of haar natuurlijk) vertellen,
weet alles van zn verleden en is
doorgaans perfect op de hoogte vanzn dagelijkse escapades. Maar te-
gelijk wordt hij in zijn eigen dorp
gemeden als een melaatse, een lot
dat vrijwel elke thuisloze beschoren
is. Want 'iemand die zwerft, heeft
dat in Nederland toch zeker aan
zich zelf te wijten,' luidt de onwrik-
bare volkswijsheid.

Een nomadenbestaan in een kleine
gemeenschap stelt riet alleen de
thuisloze zelf voor grote proble-
men, maar bezorgt ook de plaatse-
lijke politie en het maatschappelijk
werk vaak handenvol werk en voor-
al talloze hoofdbrekens. De Land-
graafse kern en voormalige ge-
meente Übach over Worms levert
daarvan een ongewild schoolvoor-
beeld. Herman Reijnen, coördina-
tor maatschappelijk werk in Land-
graaf, en adjudantLex Temme van
de gemeentepolitie kunnen en wil-
len erover meepraten.

Reijnen: „Hier in Landgraaf heb-
ben we momenteel als SWL (de
overkoepelende organisatie van het
lokale welzijnswerk - red) constant
te maken met drie daklozen. Onder
hen zijn twee al wat oudere broers.
Jarenlang hadden ze een eigen wo-
ning, totdat ze een paar maanden
geleden op straat werden gezet om-

lijk alleen voor verdachten. Terwijl,
nogmaals, deze mensen nog geen
vlieg kwaad doen," verzucht Tem-
me. Hij schat dat zijn korps gemid-
deld minstens een hele werkdag per
week kwijt is aan alle activiteiten in
verband met de daklozen. Varië-
rend van extra patrouilles tot op-
vang en van overleg met het CAD
tot en met het onderhoudenvan een
hotline met het maatschappelijk
werk.

Ook het maatschappelijk werk
komt volgens Reijnen handen en
voeten tekort nu hij en zijn mede-
werkers op zijn minst tien uur per
week volledig in'beslag worden ge-
nomen door de drie Waubachse
zwervers. „Vaak zelfs wel twee vol-
le dagenin de week. Kijk, op deke-
per beschouwd valt dit buiten ons
taakgebied. Want deze daklozen
vragen helemaal niet om onze hulp,
integendeel ze ervaren dat als pure
bemoeizucht. Met als gevolg dat ze
er heel vaak met een smoes van
door gaan als we met ze proberen te
praten of iets willen ondernemen.
Het is duidelijk dat deze mensen al-
leen al vanwege hun drankpro-
bleem onmogelijk nog uit eigen be-
weging ergens om hulp zullen of
kunnen aankloppen. Van onze kantproberen we toch zoveel mogelijk
voor hen te doen, puur uit ethische
en humanitaire overwegingen.
Want die moeten we natuurlijk niet
alleen bewaren voor acties voor
daklozen in de derde wereld," be-
nadrukt Reijnen.

Maar wat kan een maatschappelijkwerker dan daadwerkelijk nog doen
voor iemand die zijn laatste have en
goed al lang kwijt is en die boven-
dien elke vorm van hulp, hoe goed
bedoeld ook, pertinent weigert?
Niet veel, erkent ook Reijnen. Zo
vertelt de coördinator hoe hij on-
langs met een van de zwervers naar
De Heisterberg, een pension voor
alleenstaande mannen in Hoens-
broek, toog om zijn 'cliënt' daar
passende woonruimte aan te bie-
den. Reijnen: „We waren nog geen
vijfminuten binnen, of de man zei
al tegen me: 'hier houd ik het echt
niet vol, ik moet naar buiten.
Waarop hij inderdaad naar buiten
rende."

ktkin. net daklozenprobleem behalve
1 ,̂e derde wereldlanden ook in ons
\ s,eeds schrijnender vormen
io|Jleemt, moge blijken uit de na-
tonde kille cijfers. Op dit mo-
Dii ' lelt Nederland naar schatting
Ls,ens 200.000 dak- en thuislo-
for' Een kwart van dat aantal
L"11 de harde kern, daarnaast is er
v kortdurend wisselende groep
Ên meer dan 150.000 personen.Cj *° waarschuwt het brede scala
il nationale en internationale in-
''Be ' nulpverlenings- en vrijwil-
s^ "^organisaties, hun aantal stijgt
Ut [^barend. Het uitroepen door
)i(,t Verenigde Naties van 1987 tot
1^ 'nternationale jaarvan de dak-en ten spijt.

\-/ \ *tssecretaris Dees vergist zich als, Hjjdc°nstateert dat deze weinig be-
Hj enswaardige outcasts zich voor-
l^'ijk in de 'metropolen' van ons
L; ophouden. „Thuislozen zijn af-
li( llst 'g uit elk milieu, uit elke fami-
in'.^et kan gebeuren bij de buren,
kaders werksituatie en vrienden-
k|^B- Van de grote stad tot de
V e gemeente. We praten hier
\J de armste kant van Nederland.
■-t ,!& net no8 maar één stap ver-
k>" waarschuwt het Vrijzinnig
Sql testants Centrum voor Maat-
i^Ppelijke Toerusting (VPC). Dit
tw'tUut is op 31 oktober, samen
\ ile sect'e Dienst van de Raad
te,, berken in Nederland, een in-
sïa e nationale campagne ge-. k et a's belangrijkste doelen
Ow evorderen van meer kennis
\w en vooral meer begrip voor de
v's'oze, het aanzienlijk vergroten
ve de opvangcapaciteit voor zwer-
''jlc if n bovendienhet zo veel moge-

beperken van hun aantal.

He Pverleners en vrijwilligers kun-
V Vaa'c letterlijk niet meer uit de
d{ri n met dak- en thuislozen. Ne-

'and kent immers een enorm te-
kerVa£tn opvangplaatsen. De 19 er-
eCh ■ instellingen beschikken over
tt| 'nternaat met in totaal welge-

<L 2000 (!) bedden. Een eenvou-
\f J^kensommetje leert dat er
fy "ts voor één op de honderd

rVers P'aats is in zon erkend op-
c^. Scentrum. Velen in het zwerfcir-
tek 2'en z'cn daarom gedwongen
(^ ruik te maken van commerciëles,ons, zo die althans (in de gro-

Voor je het
Weet ben je
thuisloos

Limburgs dagblad



// Het ComputerCentrum Sittardis een service-centrum op
// het gebiedvan automatisering voor diverse dochter-
//bedrijven van Vendex International, zoals
//Vroom & Dreesmann, Hunkemöller, Kien, Kreymborg, Perry

//Sport, SuperDOE en Vendorado. CCS werkt met Buil-apparatuur.
j /Centraalmet een mainframe, decentraal met diverse

minicomputers, microcomputersen point-of-sale apparatuur.
!

Om onze afdeling systeemontwikkeling te versterken zoeken wij drieervaren
medewerkers voor devolgende functies:

CANTOOR-AUTOMATISERINGSMANAGER (M/v,
acaturenummer: 881131

Functie-inhoud:
■ het adviseren over deafstemming en implementatie van persoonlijkcomputer-

gebruiken in gebruik zijnde informatiesystemen
■ het begeleiden van degebruiker bij de ontwikkeling en opstarten van toepassingen

en het doen ondersteunen bij hetoplossen en voorkomen van problemen
■ het coördineren en het aanleveren van gegevensverzamelingenaan degebruiker
■ bouwenen onderhoudenvan programmatuur voor persoonlijke computer

gebruikers

Functie-eisen:
■ leeftijd maximaal 30 jaar
■ er mag geen militaire dienstverplichtingmeer bestaan
■ opleiding optenminste VWO niveau, met exacte vakken in hetkeuzepakket
■ ervaring met kantoor-automatisering is noodzakelijk
■ praktijkervaring met gebruikvan PC's is noodzakelijk
■ in bezitvan modules HE.I, HE.2, T.2 en HS.4 of vergelijkbaar

'ROJECTMANAGER *»,
; acaturenummer: 881133

Functie-inhoud:
■ het mede adviseren over de automatiseringsmogelijkheden
■ het adviseren bij:- hetanalyseren van deinformatievoorziening- hetformuleren van deinformatiebehoefte en systeemvereisten
■ hetopstellen en onderhouden van systeemontwerp
■ het coördineren van activiteiten verbondenaan het programmeren en het testen

van informatiesystemen
■ het samenstellenen onderhoudenvan systeemdocumentatie
■ het mede voorbereiden en begeleiden van de acceptatietest, systeeminvoering en

systeemevaluatie

Functie-eisen:
■ leeftijd maximaal30 jaar
■ er mag geen militairedienstverplichtingmeer bestaan
■ opleiding op tenminste VWO niveau, met exacte vakken in het keuzepakket
■ minimaal 3 jaarprogrammeerervaring
■ in bezit van modules HE.I, HE.2, T.2, HB.I en HS.2 of vergelijkbaar

PROGRAMMEUR »»
'acaturenummer: 881132

Functie-inhoud:
■ het adviseren bij het opstellen en onderhouden van het technische deel van het

systeemontwerp
■ het ontwerpen, bouwen, onderhoudenen testen van applicatie programmatuur
■ assisteren bij systeem- en acceptatietest, de systeem invoering en de

systeemevaluatie
■ samenstellenen onderhouden van programmatuurdocumentatie

Functie-eisen:
■ leeftijd maximaal 25 jaar
■ er mag geen militaire dienstverplichtingmeer bestaan
■ opleiding optenminste VWO niveau, met exacte vakken in het keuzepakket
■ het bezitvan de modules HE.I en T.2 of vergelijkbaar is vereist

inlichtingen: A
lDpverzoekkunnen nadere inlichtingen worden verkregen bij dhr. J. Spee, hoofd afdelingsysteem- /S
i>ntwikkeling (04490-25555). //
'. .ebt u interesse? Aarzelt u danniet en schrijf uwsollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum XX: 'itae, ondervermelding van hetvacaturenummer, binneneen week naar: //
\ Computer Centrum Sittard, t.a.v. Dhr. H.M. Gorissen, Directeur CCS, Postbus 349, //
5130 AH Sittard. //

\Computer Centrum Sittard-V
■ 1= 1

WIE (M/V) BRENGT ONZE
OPLEIDINGEN AAN DE M/V?

Entre Computer Center te Heerlen is GEVRAAGD WORDT:
een bedrijf dat zich toegelegd heeft op het bieden ._. J

van een totaaloplossing voor de * automatiseringservaring op het gebied van
automatiseringsproblematiek van klanten. Entre Projec,en in de administratieve omgeving
levert hiertoe uitsluitend professionele * k«nnlsva" methoden en technieken
automatiseringssystemen van gerenommeerde ' ?H,".!ft me' i en zicht op
merken zoals IBM en Compaq. bedn,fsvraagstukken in het algemeen

" uitstekende contactuele eigenschappen
Het Entre Training Center verzorgt ■ goede uitdrukkingsvaardigheid, zowel in woord
"taakgerichte opleidingen, die volledig aansluiten op als 9escnnft-
de (toekomstige) werkzaamheden van de cursist. _
Vandaar dat ons opleidingsprogramma niet alleen Daarnaast moet h.j/z.j ,n staat z.jn nieuwe

workshops en klassikale trainingen omvat, maar contacten te leggen en op te treden als
ook individuele opleidingen. gesprekspartner van beslissers van (grote)
Ter uitbreiding van ons verkoopteam zijn wij op b"Jl jve

lf
n .?." ins,ellin9en- Verkoopervaring is

zoek naar iemand, die het succes van deze aanpak noodzakelijk.

verder wil uitbouwen. .. . _
Als u denkt voor deze funktie in

TAKENü aanmerking te komen, schrijf dan een
bondige brief met uw c.v. aan:

" zelfstandig leggen en onderhouden van
contacten met (potentiële) klanten Entré Computer Center" adviseren over mogelijke oplossingen voor . . T. ..
bedrijfsvraagstukken, resulterend in het 1.8.V. 06 Ql_6CtlB
uitbrengen van voorstellen in offertevorm, e.e.a. PoStbllS 3037
in nauw overleg met collega's van andere 6101 DM Heerlenafdelingen

" mede zorgdragen voor het behalen van het Voor inlichtingen over dezefunktie kunt u contact
bedrijfsresultaat van Entré Computer Center opnemen met de heer J. Extra. UfKammmmW

Entré natuurlijk f
m* ____■ lt^Bl39s_lll____N|L^rA geautoriseerd ■Ki 2 L^^TmdlllSrJ W IBM-dealerU

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*—mr. Personal
Computers

Entré Computer Center Heerlen, Akerstraat 62,6411 HC Heerlen, 045-718815
K_9

DE LIMBURGSE
PERSONEELS .

GIDS g
1 ■■ \\^^m ________________________

________________ _____ _____■ __L m m\ m f

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

ervaren
secretaresse
bij een bedrijf in Sittard. Wij vragen een
afgeronde secretaresse-opleiding en enige
jarenervaring in een secretariëlefunctie bij
voorkeur in de gezondheidszorg. Uwleeftijd
dient te liggen tussen 23 en 30 jaar. Wij
biedeneen zeerzelfstandige baandielangere
tijd gaat duren in een leuke werkomgeving.

Vraag vrijblijvendvoor meer informatie over
bovenstaandevacature naar Helmi Hillen of
Lisette Ramakers, afd.kantoorpersoneel, tel.
04490-22080. Of kom langs.

tDeDirectie Dienstplichtzaken van het
ministerie van Defensie in Kerkrade
voorziet in de behoefte van dekrijgs-
macht aan dienstplichtig militairen.
Daarbij wordt rekening gehouden
met hun individuele belangen en de
belangen van de maatschappij. De
Directie is eveneens verantwoordelijk
voor de beleidsontwikkeling op dit
terrein. Het administratieve proces_omvat o.a. inschrijving, keuring, func-
tietoewijzing, uitstel en vrijstelling, en

Kis in belangrijke mate geautomati-
seerd.
Het bureau Plannen, bestaande uit
een drietal medewerkers, verricht be-
leidsvoorbereidendonderzoek op het
hele dienstplichtterrein, waarbij de
nadruk ligt op de kwantitatieve (per-
soneelslogistieke) aspecten. Ook
speelt het bureau een belangrijke rol
bij het te vernieuwen dienstplicht-
proces. Door interneverplaatsing van
de huidige functionaris is er plaats
voor een

HOOFD
BUREAU PLANNEN
(V/M) —
|| ff|f Het ondersteunenvan de Directie

d.m.v. beleidsvoorbereidend onder-
zoek en -advisering t.a.v. vooral de

'M procesmatige aspecten van het dienst-
H plichtbeleid en het onderhouden van
H de hiervoor nodige in- enexterne con-I tacten. Zij/hij werkt mee aan de ont-M wikkeling van zowel de klein- als

grootschalige automatisering binnen
de Directie, vertegenwoordigt de
Directie in externe werkverbandenen
verzorgt presentaties.

*( |f^,.. GEVRAAGD
Doctoraal examen Bedrijfskunde,

Bedrijfseconomie, Bedrijfseconometrie
I of een hiermee vergelijkbaar examen.

Tevens zijn goede communicatieve,
mredactionele vaardigheden en kennis

van of belangstelling voor automati-_M f sering vereist. De kandida(a)tfe) be-
schikt eveneens over een grote mate
van zelfstandigheid.

GEBODEN
Het bruto jaarsalaris bedraagt

maximaal circa / 78.000,- mcl. 8%
Wk vakantietoeslag.

REACTIES
Voor nadere informatie over de|P functie kunt uterecht bij de heerP.J.H.

Mulders (045-469609) en over de se-
lectieprocedure bij de heer R.A.M.I Hollink (045-469459).

H Bij gelijke geschiktheid genieten ledenII van etnische groepen en gehandicap-
H ten de voorkeur.

Sollicitaties kunt u binnen twee
weken na verschijning van dit blad

__\ zenden aan Directoraat-Generaal
Personeel, afdeling Personeelszaken,; Postbus 7000,6460 NC Kerkrade.

f"*jrX*% burgerpersoneel defensie

Jjjp Stichting Ziekenzorg
t-H-' Westelijke Mijnstreek

Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden)
" Verpleeghuis St. Jansgeleen, Geleen (209 bedden)
" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden)
" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden)
" Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden)

' Binnen het verpleeghuis Invia/St. Agnetenberg op de lokatie Sittard
zoeken wij kontakt met belangstellenden voor de funktie van

sekretaresse
vakaturenr. LS 137.

»
funktie-informatie: " verzorgt korrespondentie van velerlei aard;

" notuleert vergaderingen van diverse interne overlegstrukturen en
verzorgt de uitwerking ervan;

" heeft een belangrijke taak bij de ontwikkeling van de
geautomatiseerde informatieverwerking ten behoeve van het
verpleeghuis; is o.m. belast met de aanmaak en verantwoordelijk voor
het up-to-date houden van computerbestanden;

" neemt incidenteel werkzaamheden van de telefoniste/administratief
medewerkster over en verricht in dit kader haar werkzaamheden op
beide lokaties van het verpleeghuis.

Het betreft hier een full-time funktie, in principe voor onbepaalde tijd.

funktie-eisen: " VWO of HAVO + MAEO sekretariële richting;
" kennis van en ervaring met computerapparatuur en -programmatuur:

tekstverwerking en ervaring met geïntegreerdeprogrammatuur (bijv.
Lotus 1.2.3) is vereist.

Leeftijd tot 26 jaar.
inlichtingen: Mevr. C. Lennaerts, sekretariaat verpleeghuis Invia/St. Agnetenberg.

Telefoon 04490-18666, toestel 2684.

yTenbehoeve van de 0.K., Maaslandziekenhuis lokatie Geleen, zoeken wij.
m.i.v. 1 januari 1989, kontakt met belangstellenden voor de funktie van:

operatie-assistent *»«_«_.
vakaturenr. J.H. 01.

funktie-informatie: " Verrichten van algemene werkzaamheden binnen de 0.K.: voorbereidenoperaties, instrumenteren en assisteren bij operaties; tijdens operaties
als omloop fungeren; na operaties O.K. opruimen; zorg voor
instrumenten.

" Bijdragen aan begeleiding 0.K.-assistentenopleiding.
Het betreft een funktie voor 20 uur per week.

funktie-eisen: " Diploma operatie-assistent, differentiatie chirurgie.
" Bereidheid tot het verrichten van bereikbaarheidsdiensten.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring vindt plaats overeenkomstig F.W.G.-salarisgroep 45.
De overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de C.A.O. voor het
Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Adjunkt-direktrice/Hoofd Verplegingsdienst, zr. Wijenberg,
telefoon 04490-46666, toestel 2224.

Alle funkties staan in principe open'voor zowel mannen als vrouwen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan:
Dienst Personeel en Organisatie
Stichting Ziekenzorg westelijke Mijnstreek
Postbus 5500, 6130 MB Sittard

In de linker-bovenhoek van brief én enveloppe het vakaturenummer vermelden.
.

vvvvwv/
—. ■'

Onze bedrijfskringen zoeken een
energieke mentor.
Bedrijfsinformatie Funktie-inhoud:
Ornatex b.v. is opgericht in 1971 Sedert 1983 funktioneren bij Ornatex bedrijfskringen
en maakt deel uit van de Oranje (quality circles).
Nassau Groep. Zij bewerkt voor Deze worden gevormd door medewerkers die binnen
Du Pont hoogwaardige synthe- een afdeling min of meer dezelfde werkzaamheden
tische produkten en regelt verrichten. Zij hebben gekozen om de problemen die
tevens het wegtransport voor de tijdens hun werk ervaren, op te lossen.
meeste van haar produkten bin- In beginsel hebben zij daartoe een opleiding in een a'
nen Europa. Het personeel- tal (statistische) technieken gevolgd.
bestand omvat thans 500 De oplossing wordt door de bedrijfskring aan het man3*
medewerkers. De onderneming ment voorgelegd. Tot nu toe zijn vele oplossingen tot
verkeert in een expansieve fase. ieders volle tevredenheid ingevoerd.

De stuurgroep bedrijfskringen waarvan u deel uitmat
geeft richting aan de ontwikkeling van de kringen bil 1'
nen Omatex.

Funktie-informatie:
De mentor is een van de belangrijkste rand-voorwaa^
om bedrijfskringen goed te laten funktioneren.
U gaat, zo nodig, de kringleden hertrainen in techniek
en procedures die nodig zijn om een probleem ade-
quaat op te lossen. Nieuwe kringleden worden door ü
opgeleid.
U begeleidt de kringleider en de bedrijfskring.
Om deze funktie goed te kunnen vervullen zal een
gedegen opleiding noodzakelijk zijn.
U rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de
stuurgroep.

Funktie-eisen:
U heeft tenminste een middelbare opleiding, beschik
over uitstekende kontaktuele eigenschappen, die u in ,
staat stellen te kommuniceren op alle niveaus binnen 9
organisatie.

Geboden wordt:
Uw salariëring en de sekundaire arbeidsvoorwaarde!1
kunnen, zoals u dat van een moderne onderneming $
verwachten, zonder meer goed worden genoemd.

Sollicitatie-info:
De heer J. Wolters, hoofd Personeelszaken, is gaarne
bereid telefonisch informatie te verstrekken onder nX
045-468222. ,
Uw schriftelijke sollicitatie gelieve u vóór 2 decembe*
richten aan de afdeling Personeelszaken.
Ons adres: Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade. <_
S.v.p. in linkerbovenhoek van de envelop BKM vermei

|
Bewerkingsbedrijf (^\ -r ~^\ 'S + T/van Hoogwaardige "■iimiiM' lil aT-4 I ("—-" XSynthese V„_s |||||| \-S J. IldL -__ I>
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" HaraldBiff, de
geestelijke vader
van 'Afzender
Harald Strouc-
ken', naast hem
de brief van Ha-
rald Stroucken
aan, en het ant-
woord van Neelie
Smit-Kroes.

Foto: JEROEN
KUIT

is," vertelt Biff: „Als negenjarig
jongetjeheb ik aan den lijve onder-
vonden wat een brief aan een auto-
riteit teweeg kan brengen. In mijn
woonplaats Groß-Auheim bij Ha-
nau (bekend van de gebroeders
Grimm) ergerde ik mij eraan dat je
nergens voor de deur kon rolschaat-
sen. Dus klom ik in de pen en
schreef de burgemeester. En of dat
hielp: er kwam niet alleen een rol-
schaatsbaan, maar niet lang daarna
zelfs een zwembad waar eerder in
de verste verte geen sprake van
was."

Biff is van huis uit rechercheur. Na
13 jaar trouwe dienst werd hij we-
gens rugklachten op non-actief ge-
steld, met aanspraak op een pen-
sioen. In zijn diensttijd hield hij
zich al met schrijven bezig van on-
der andere detective-verhalen die
hunweg vonden naar tal van bladen
en waarvan erook enkelezijn opge-
nomen in het boek Die Stunde der
Fledermaus. Achter de typemachi-
ne produceerde hij een 800 sketches
die de belangstellingwekten van
Radio Luxemburg, die er 200 uit-
zond. Voor radio en televisie maak-
te hij ook documentaires, en
schreef hij songteksten.

Bij zijn uitgave van zijn boek Af-
zender Harald Stroucken z&\ het
niet blijven. Wat in Nederland lukt,
moet ook in Duitsland kunnen,
dachtBiff en heeft de daad reeds bij
het woord gevoegd. De verhalen
zijn er, alleen moet hij nog op pad
voor een uitgever. Op 300 brieven
door heel West-Duitsland, onder
het pseudoniem Heinz Fischer,
heeft hij inmiddels 131 reacties. Na-
men spreken voor zich: president
Von Weiszacker, de zanger Die-
trich Fischer-Diskau, de schrijver
Simmel en ook 'onze' Rudi Carrell.

Carrell is totnutoe de enige twijfe-
laar gebleken. In zijn televisieshow
las hij het briefje van de 'negenjari-
ge Heinz Fischer' die Carrell vroeg
om een man te zoeken voor zijn
tante Edeltraut. Dat kwam Carrell
verdacht voor, zeker toen hij geen
negenjarige Heinz Fischer had kun-
nen opsporen. Biff houdt het erop
dat Carrell geprobeerd heeft de
briefschrijver in zijn show te halen
en toen op een dood spoor is ge-
raakt.

Biff zegt er geen centenkwestie van
te maken. Om twee redenen zou je
hem willen geloven. Van de eerste
duizend verkochte exemplaren in
Nederland (oplage 10.000 stuks)
gaat de opbrengst naar Huize Clara
Fey in Roermond. Ook de vele pre-
sentjes die hij bij tal van zijn brie-
ven ontving - van een Royco soep-
kop, een PTT-postzegelset tot een
kunstgebit van een instituut voor
tandheelkunde - krijgen een be-
stemming buitenshuis. Het slagen in
zijn opzet noemt hij het loon voor
zijn werk. De tweede reden: „Met
het boek beoog ik ook meer aan-
dacht te vragen voor het kind. Men-
sen erop wijzen wat kinderen alle-
maal te bieden hebben en vaker
recht hebben op een eerste plaats.
Een uithangbord in een snackbar in
het Arabische Dubai sprak me zeer
aan: Children first dat daarpraktijk
was. Dat moet hier toch ook kun-
nen?"

Rene Roosiens

niet nagegaan. Die moet je gewoon
zondermeer accepteren."

ge Westduitser Harald Biff. Hij spreekt geen twee
Nederlands, maar met een fabelachtig idee

hij Nederlandse politici van formaat, sterren uit
showbiz, of bazen van grote bedrijven om de tuinte leiden en tegelijk aan zich te binden. Zonder dat ze

dat vooraf wisten, leverden ze een bijdrage aan eenbloemlezing van brieven. En het grote publiek mag°ver de schouders van Harald Biff meelezen.

Wie lukt het prominenten als de ministers Nypels ensmit-Kroes met een simpel briefje het schaamrood op
de kaken te bezorgen en showmaster Rudy Carellvoor de buis aan het twijfelen te brengen ?De 38-jari-

Ministers, artiesten, bazen van in-
stituten, bedrijven, instellingen en
belangenorganisaties beantwoord-
den brieven van een zekere negen-
jarige Harald Stroucken uit Roer-
mond achter wie in werkelijkheid
de 38-jarige Westduitser Harald
Biff schuil ging. De vraag lijkt zeker
gerechtvaardigd of de moraal hier-
bij geweld is aangedaan, zeker nu
AWB-uitgevers een selectie uit die
brieven en antwoorden heeft ge-
maakt en die als boek op de markt
brengt onder de titel Afzender Ha-
rald Stroucken.
Dat vraagt toch om ingewikkelde

ke taalfouten van een argeloze ne-
genjarige.

Enkele citaten. Harald Biff schrijft
aan minister Ed Nypels: „Lieve hui-
zenminister... Hé, zou je het erg
vinden als ik samen met mijn vriend
een tarzanboomhut in onze kastan-
jeboombouw of heb ik daar een
vergunning voor nodig? Nypels:
„Beste Harald... Je vader en moe-
der kunnen zo een vergunning ge-
ven." En Biff aan minister Neelie
Smit-Kroes: „Lieve minister van
verkeer...Papa heeft me vertelt dat
je eens de autobaan hebt dichtge-
maakt omdat er zoveel apen rond-
reden die daarom van de Arabieze
sjeiks geen olie meer gekregen heb-
ben." De minister: „Het is jammer
dat jij die autoloze zondagen niet
zelf hebt meegemaakt..."
„Het is niet zo dat het hele idee
spontaan bij een 38-jarige geboren

Wat heeft Biff met zijn 'grap' aan
de kaak willen stellen? „Nederland
doet ontzettendveel voor kinderen,
meer dan bei uns in Deutschland.
Kijk naar televisieprogramma's,
naar speelvoorzieningen in woon-
wijken, naar evenementen voor
kinderen. Wat ik me afvroeg: is Ne-
derland écht zo kindvriendelijk als
jeop het eerste oog zou zeggen?"
verklaart Biff zijn filosofie.
Wie geen Nederlands spreekt, zal
het ook niet schrijven.Dat was voor
Harald Biff geen enkel probleem.
Hij is verloofd met deRoermondse
Marjo Stroucken - vandaar ook het
pseudoniem Harald Stroucken - die
uit zijn mond de verhalen opteken-
deen voorzagvan wat karakteristie-

Vriendelijk

jurische procedures, denk je dan,
maar wie HaraldBiff spreekt, komt
tot een heel andere conclusie. Van
een kwaadaardige opzet is aller-
minst sprake, eerder van een ver-
nuftige 'grap' waarmee Biff een gat
in de markt gezien heeft en waar-
mee hij zich haast zeker in de markt
zal prijzen.
„Reageren mensen in vooraan-
staande functies wel op brieven van
kinderen, was deeerste vraag die ik
mezelf stelde. Die was snel beant-
woord want dagelijkskwam een sta-
peltje post binnen. Maar dan: als ze
horen dat achter de schrijverij het
brein van een volwassene zit die de
reacties in de openbaarheid wil
brengen. Nou, dat bleek geen punt.
Op 200 brieven kreeg ik een res-
pons van 50 procent en op een paar
na gaf iedereen de uitgever toe-
stemming tot publicatie. De rede-
nen om te weigeren ben ik verder

Diagnostisch Centrum houdt
patiënt uit ziekenhuis

droeg, daalde tot en met 1987 tot
84.000.

van bloedarmoede. Zeventig pro-
cent van de huisartsen reageert op
deze rapportage, die nu al zes ach-
tereenvolgende jaren heeft ge-
duurd.

noom, maar wel zeer veel vrouwen
met bloedingen die door iets anders
worden veroorzaakt. De gyaeco-
loogziet er uiteraard tientallen en
bovendien een geselecteerde popu-
latie. Het DC rekent het tot zijn
taak beide groepen op dit soort si-
tuaties te wijzen.

Bespreking
Door huisartsen aangevraagd on-
derzoek dat onderwerp is geweest
van grondige bespreking achteraf -
waarbij oa. de betrekkelijke over-
bodigheid van sommige onderzoe-
ken aan de orde kwam - leverde
nog aanzienlijk spectaculairder re-
sultaten op. De ureumtest verschaft
bijvoorbeeld weinig inzicht in de
nierfunctie van een patiënt, toch
werd hij voor dat doel vaak aange-
vraagd. Na bespreking liep het aan-
tal aangevraagde ureumtests terug
met 91 (!) procent.

Dat de bloedsuikertest nauwelijks
minder werd ligt weer aan het feit
dat de huisartsen steeds vaker niet-
insuline afhankelijke suikerpatiën-
ten zelf gingen behandelen, en ook
dat mag voor een deel op het conto
van het DC worden geschreven.

Elke huisartskrijgt jaarlijkseen uit-
gebreid rapport waarin commen-
taar wordt geleverd over de door
hem in één willekeurige maand van
het afgelopen jaar aangevraagde
onderzoeken; daarin wordt die
'produktie' vergeleken met die van
zijn collega's, en met wat hij vorig
jaarin vergelijkbare periode aan-
vroeg. Per individuele huisarts kan
dan bijvoorbeeld worden ingegaan
op diens wijze van behandeling van
bv. hoge bloeddruk, van geelzucht,

trum zouden de aanvragen door
huisartsen voor dat soort onderzoe-
ken worden geregistreerd, in een la-
ter stadium zouden die aanvragen
worden samengevat en besproken
met die huisartsen. Tevens konden
de huisartsen in deregio Maastricht- ongeveer tachtig- op bepaalde tij-
den van de dag telefonisch contact
opnemen met bepaalde specialisten
om te bespreken wat uitslagen kon-
den betekenen van onderzoeken die
niet onmiddellijk in een bepaalde
richting wezen.

Tot dat moment hadden huisartsen
en specialisten een beeld van elkaar
dat niet geheel klopte met de wer-
kelijkheid. De specialisten meen-
den dat huisartsen te weinig wisten,
de huisartsen verdachten de specia-
listenvan een ivoren-toren-mentali-
teit. In die situatie is wel enige ver-
andering gekomen.

Het Diagnostisch Centrum is nu de
onafhankelijke stichting DCC,
maar de uitgangspunten zijn feite-
lijk nog dezelfde als tien jaar gele-
den; inmiddels is het takenpakket
echter enorm uitgebreid. Met name
op het gebied van de communicatie
tussen huisartsen en specialisten is
al heel wat bereikt. En wat mis-
schien meer zegt: het aantal aanvra-
gen om laboratoriumonderzoeken
is gedaald, tegen de landelijke ten-
dens in die nog altijd de neiging
heeft te stijgen. Het aantal door
huisartsen aangevraagde onderzoe-
ken, dat in 1979 nog 104.000 be-

Tevreden

Pop, voor de goedevoortgang is het
essentieel dat het DC niet teveel te-
gelijk wil. Alle betrokkenen moe-
ten het werk kunnen overzien, en er
vooral de zin van inzien. De huisart-
sen in de regio Maastricht zijn ove-
rigens niet meer helemaal vrijwillig
in hun medewerking, zoals in de
eerste jaren; ze hebben nu allemaal
een contract met de stichting DCC.
Hoewel inmiddels in wetenschappe-
lijke en vakbladen al veel is gepubli-
ceerd over het werk van het Maas-
trichtse DC moet echt wetenschap-
pelijk onderzoek nog beginnen, en
dat gaat op 1 januari gebeuren. Dat
wordt gefinancierd uit het Vernieu-
wingsfonds van het ministerievan O
en W en ook WVC werkt er aan
mee.
Een ander opmerkelijk feit is dat
het Diagnostisch Centrum elders in
het land nog altijd geen opgang
vindt. Het Nederlands Huisartsen
Genootschap werkt aan standaard-
procedures, men streeft ernaar daar
tien per jaarvan uit te geven. Pop
acht dat een lofwaardig streven,
maar vreest dat de invoering ervan
en de controle op de uitvoering op
veel plaatsen slecht zullen verlopen
en dan zullen verzanden. Verslap-
ping is overal een gevaar.

Resultaat van het experiment met
het Diagnostisch Centrum is in
ieder geval geweest dat de specialist
die een huisarts uitfoetert althans in
Maastricht een zeldzaamheid is ge-
worden.

Santé Bruh

werkwijze en ook dat kan het on-
derling begrip vergroten. Resultaat
daar weer van kan zijn dat de spe-
cialist besluit patiënten die hij nu
nog geregeld naar de polikliniek
ontbiedt overte dragen aan de huis-
arts, en ook dat gaat dan weer met
behulp van een niet mis te verstaan
formulier.

Soms ligt het ookaan schijnbaaron-
belangrijke dingen. Als bij de por-
tier van het ziekenhuis een lijst
klaar ligt waarop de huisarts kan
zien waar zijn patiënten liggen,
scheelt hem dat vermoedelijk veel
tijd. En als hij dan ook nog een spe-
ciale badge draagt gaat er weinig
tijd verloren met verklaren van zijn
komst, en het toegang verschaffen
tot het medisch dossier van de pa-
tiënt.

*ls de huisarts uw plasjenaar het lab stuurt voor
°Rderzoek, of uzelf naar

het ziekenhuis stuurt
Voor een bloedonder-
zoek, dan verwacht uvan hem dat hij na af-
°op weet wat de uitslag
betekent. U verwacht

kouwens ook dat hij dat
°nderzoek met goede
fedenen laat doen. In
Vemit de meeste geval-
len is dat ook wel zo.

Maar een huisarts weet
niet alles, en soms is

**e uitslag ook voor hem
raadselachtig. Vroeger
stond hem niet veel an-
ders te doen dan u door
.\e sturen naar de specia-
'st; maar de experimen-
ten met een Diagnos-

tlsch Centrum in Maas-
tricht hebben aange-
toond dat er ook eenussenweg is.

in i Jaar is het tien jaar geleden dat
larf loenma''ge ziekenhuis St An-

a' in Maastricht werd begonnen
2o'n experiment. In dat een-

Als de huisartseen speciaal ontwor-
pen formulier krijgt voor de verwij-
zing naar de specialist kan hij daarin
veel beter duidelijk maken wat hij
wil; als de huisarts een aparte tele-
foonlijn heeft voor verbinding met
het ziekenhuis dan kan veel tijd
worden bespaard omdat de specia-
list die belt vaak 'in gesprek' krijgt-
en omgekeerd. Pop noemt dat het
'structureren van de communica-
tie.

Intussen zijn bepaalde veel voorko-
mende behandelingen standaarden
opgezet, maar, zegt coördinator

Formulier

Dat grotere begrip maakt weer de
weg vrij voor door het DC gestimu-
leerde ontwikkelingen, zoals het
bezoek van de specialist aan de
huisartsenpraktijk- hetgeen inmid-
dels al gebeurt in drie groepsprak-
tijken waar een dermatoloog, een
KNO-arts en een orthopeed een-
maal per twee weken aanwezig zijn- en bezoek van huisarts en specia-
list samen aan patiënten thuis. Dat
laatste kan trouwens aanzienlijke
besparingen met zich meebrengen
omdat het gaat om oude, bedlegeri-
ge of anderszins moeilijk te ver-
plaatsen mensen die in het huidige
systeem al snel naar het ziekenhuis
worden gebracht en daar soms we-
kenlang liggen, zonder dat dat voor
hun toestand strikt noodzakelijk is.
Omgekeerd zouden huisartsen ook
vaker hun eigen patiënt in het zie-
kenhuis moeten bezoeken, de gele-
genheid moeten krijgen om de sta-
tus in te zien, daarinmet de behan-
delende specialist te communiceren
en dergelijke.

En op die manier zien huisartsen en
specialisten ook iets van eikaars

Besparingen
Coördinator internist dr Peter Pop
kan dan ook tevreden verklaren dat
het doel, patiënten die dat niet no-
dig hebben uit handen van de spe-
cialist en uit het ziekenhuis te hou-
den, aardig in zicht komt. Daarbij is
besparing niet het eerste doel ge-
weest, wel was het de bedoeling te
komen tot betere resultaten van on-
derzoek.

Die betere onderzoeksresultaten
brengen voor de huisarts overigens
nogal eens mee dat hij meer tijd
moet besteden aan een patiënt, bij-
voorbeeld als die een bepaald on-
derzoek eist dat volgens de huisarts
niet nodig is, want dat gebeurt her-
haaldelijk.

Een heel belangrijk resultaat is on-
getwijfeld dat huisartsen en specia-
listen meer genuanceerd over el-
kaar zijn gaan denken. Pop noemt
het voorbeeld van de gynaecoloog
die een huisarts uitfoeterde die een
cervixcarcinoom had gemist. Ge-
zien de incidentie van deze vorm
van kanker, en een belangrijk
symptoom, namelijk bloeding per
vaginam, valt hier wel begrip voor
opte brengen: niet elke huisarts ziet
elk jaar zelfs maar één cervixcarci-

Zaterdag 19 november 1988 "29

Auteur dwingt prominenten
helft van boek te schrijven
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Binnen deStafgroep Provinciale Financiën is defunctie vacant van

secretaresse van de directeur, tevens
hoofd secretariaat m/v
vac. no. F.89.02
functie-inhoud: salaris:- het verzorgen van het secretariaat van de afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring

directeur; wordt een salaris gebodenvan maximaal
dezewerkzaamheden omvatten onder / 3284,- per maand; (het uiteindelijke sala-
meer het bijhouden van de agenda, het risniveau wordt binnenkort bepaald middels
regelen van telefoongesprekken, het be- functiewaardering).
heervan het archief, het behandelen van _ _, '.. _-de correspondentie, het voorbereiden M"*"?" en nlichtingen:
van vergaderingen, het administratief «chriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen te

coördinerenvan de procedures voor de "chten aan het College van Gedeputeerde
indiening van nota's e.d. en het fungeren Staten en in te zenden aan deDirecteur van
als centraal informatiepunt; * !?*^&P

«"
_ï m

0r8a _,_""'..- het functioneel leiding geven aan 2 part- Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder
time medewerksters van het secretariaat vermelding van hetvacaturenummer op brief

I van de stafgroep. en enveloppe.

functie-eisen- e mogelijkheidtot kinderopvang is aanwe-
- een voltooide VWO-, danwei HAVO-op- ziB-

leiding en het diploma directiesecreta- Nadere inlichtingen kunnen telefonischwor-
resse ofeen andere voor dezefunctie den jngewonnen bij de heer A.M.A.A. de
adequatescholing; Baedts, directeur van de Stafgroep Provin-- gedegen kennisvan geautomatiseerde cia|e Financiën, tel. 043-897164.
tekstverwerking en systeembeheer;- goede communicatieve vaardigheden en In de laatste fase van de sollicitatieprocedure
organisatietalent; zal een vertegenwoordigingvan destafgroep

V 19/46-88 - ervaring in een soortgelijkefunctie. worden betrokken.

i ■

In verband met uitbreiding van ons bedrijf, zoeken
wij:

VOORMAN HOVENIER M/V
(zij die met inzet en interesse dit vak willen leren,
worden ook verzocht te solliciteren)
Functie-Inhoud:- het als meewerkend voorman verrichten van

aanleg- en onderhoudswerkzaamheden met
betrekking tot openbaar groen, parken en tuinen;- het leiding geven en toezicht houden op een aantal
medewerkers.

Functie-eisen:- ruime theoretische en praktische kennis van
genoemde werkzaamheden;- beschikken over leidinggevende, organisatorische
en contactuele kwaliteiten;- in het bezit zijn van een rijbewijs.

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens
C.A.O. voor het hoveniersbedrijf.
Sollicitaties kunt u binnen 14 dagen schriftelijk
richten aan de heer E. Wolfs, Breusterstraat 35,
6245 EH Eijsden.

Jong dynamisch bedrijf zoekt voor haar
vestiging te Landgraaf:

lastechnische
vertegenwoordiger

* kennis en ervaring met moderne lastechnieken
zijn een eerste vereiste

» leeftijd tot 40 jaar
* doorzettingsvermogen
« goede contactuele eigenschappen

Reacties aan:
Lastraga Equipment BV
Postbus 32082
6370 JB Landgraaf

Te k. jongeLABRADORS.
Heerlerbaan 232 Heerlen.
Pr. WHIPPETPUPS t.k.
kennel of Gullyride. Tel.
04459-2156.

Tekoop HONDENREN ge-

falv. 3.00x2.40 m, vr.pr.
300,-. 045-220069.

Te k. DOBERMANN pups
z.g. stamboom, rustig en
lief karakter, Ned. stam.,
ouder aanwezig. Tel. 045-
-272158.

II ■

MULTIKONTAKT B.V.
i

Fabricage- en handelsbedrijf in aansluitmaterialen voor radio-,
televisie- en computertoepassingen vraagt op korte termijn:

HOOFD-ADMINISTRATIE
Vereisten: Opleiding SPD 1 of gelijkwaardig

Ervaring met en belangstelling voor automatisering
(IBM 36)
Leeftijd 30-40 jaar

Sollicitaties schriftelijk aan: DRAFA-MULTIKONTAKT B.V.
Langs de Hey 10
6136 KR Sittard,

39, 24 t.a.v. de heer B.G.W. Mulder

I Kurvens&LiPSCH
architektenburo bv
gevestigd in de gemeente Sittard, is een buro dat zich met een team
van 12 medewerkers bezighoudt met nieuwbouwen renovatie van
gevarieerde aard en omvang.

Wegens vervroegde pensionering van de huidige funktionaris zoeken
wij op korte termijn een

BOUWKUNDIG
OPZICHTER

Funktie-omschrijving:
toezicht houden op ac uitvoering bii groot onderhouds- en
renovatie-werkzaamheden waaronder zijn begrepen: het verrichten van
woningopnames, overleg met bewoners omtrent individuele
aanpassingen cq. tijdelijke verhuizingen, houden van
werkbesprekingen, kontrole op basis van bestek en
hoeveelhedenstaten alsmede net verzorgen van de bouwadministratie.

Funktie-eisen:
ervaring in toezichthoudende funktie in renovatie- cq.
onderhoudsprojekten, opleiding op HTS-nivo, een service-verlenende

i instelling, leeftijd vanaf 35 jaar.

Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO
voor personeel in dienst van de architekfenburo's.

Sollicitaties te richten aan:
Kurvers & Lipsch Arhcitektenburo BV

I Postbus 115, 6130 AC Sittard
89123

I

zonweringen,rolluiken,bedrijfsdeuren.
Gehlen Bom is een jong, dynamisch en expanderend
bedrijf, gespecialiseerd in rolluiken, zonweringen
vertikale lamellen en bedrijfsdeuren.
Ter versterking van de buitendienst zoeken wij een

Jong energiek
vertegenwoordiger.

voor de verkoop van rolluiken
zonweringen en vertikale lamellen
" leeftijd 25-35 jaar,
" goede kontaktuele eigenschappen,
- ervaring in verkoop,
- enig technisch inzicht vereist.

Schriftelijke sollicitaties richten aan:. Direktie van Gehlen, postbus 103, 6120 AC Bom. *

I - — ■■ ■ I

Voor het kloosterbejaardenoord
Onder de Bogen in Maastricht
wordt gevraagd een

GEDIPLOMEERD ZIEKENVERZORGSTER
MET ERVARING

Wij vragen de bereidheid te werken, indien dit nodig is,
volgens een wisselend dienstrooster, waarbij ook
weekenddiensten kunnen behoren.

Kandidaten moeten bereid zijn met het hoofd verzorging
afwisselend beschikbaarheidsdienst te vervullen.

Kandidaten moeten geschikt zijn het hoofd verzorging te
vervangen tijdens afwezigheid.

Een katholieke geloofsovertuiging is voor deze functie
onontbeerlijk.

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform
de CAO bejaardentehuizen.

Belangstellenden die aan de selectie-eisen menen te voldoen,
worden uitgenodigd schriftelijk te solliciteren bij de heer A.A.M.
Leerssen, hoofd interne dienst.
De sollicitatietermijn sluit op 30 november 1988. am3

i i

Bejaardenverzorgings-centrum
'/* "X "De Regenboog"biedt

/✓""" """"X \ huisvesting aan 160 ouderen.
I \ \ Daarnaast worden er door de

ac reoerooög %%£?ltmwonin9m
BEJAARDENVERZORGINGS-CENTRUM. JJCMMfW-OTBOTW.

Ten behoeve van ons bejaardenverzorgings-centrum en onze aanleunwoningen
stellen wij de functie vacant van een representatieve

ACTIVITEITEN-
BEGELEIDSTER (M/V)

voor 40 uren per week.
Deze functie is nieuw voor "De Regenboog" en biedt de mogelijkheid het, bestaande activiteitenbegeleidingsgebeuren uit te breiden.

Functie-informatie:
* Het opstellen van een activiteitenprogramma voor onze bewoners.
* Het zelfstandig organiseren en coördineren van recreatieve activiteiten die

zowel overdag als 's avonds als incidenteel in het weekend plaatsvinden.
* Het zelfstandig kunnen presenteren van recreatieve en bijzondere

activiteiten.
* Het stimuleren van sociale contacten tussen de bewoners.
* Het coördineren en begeleiden van dagopvang/groepsverzorging.

Functie-eisen:
* Kandidaten dienen in het bezit te zijn van het diploma

MDGO-activiteitenbegeleiding of gelijkwaardige opleiding.
* Enige jaren ervaring met soortgelijke werkzaamheden, bij voorkeur in de

bejaardenzorg, strekt tot aanbeveling.
* Begrip voor ouderen opbrengen, d.w.z. duidelijk gemotiveerd zijn om met cq.

voor bejaarden te werken.
* Beschikken over een gezonde portie organisatie- en improvisatietalent

alsmede inventiviteit is wenselijk.
Algemene eisen:
* Leeftijd vanaf 30 jaar.
* Personen uit de regio Heerlen genieten de voorkeur i.v.m. betrokkenheid cq.

bekendheid met culturele activiteiten in deze streek.
* Goed gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Salariëring en arbeidsvoorwaraden conform de CAO-Bejaardentehuizen.
Nadere informatie kunt u inwinnen bij mw. N. Schols, hoofd civiele dienst
(045-720020 toestel 22).

Schriftelijke sollicitaties dienen binnen 10 dagen te worden gericht aan de
Directie van het Bejaardenverzorgings-centrum "De Regenboog", Postbus 4451,
6401 CZ Heerlen. 89128

UW TOEKOMST LIGT
IN HET WATER...

Voor het eind januari 1989 te openen thermencentrum Thermae 2000
zoeken wij enthousiaste medewerkers die samen met directie en
collega-medewerkers de ambitie hebben dit unieke project tot een
commercieel succes te maken. Wij verwachten dat zij naast specifieke

V vakkennis beschikken over goede communicatieve en sociale
vaardigheden, een positieve levenshouding en op basis daarvan in attitude
de personificatie zijn van onze basisfilosofie.
Wij nodigen belangstellenden M/V uit - op korte termijn - te solliciteren
naar onderstaande functies. J>

le Medewerker S^S?"8

finanriplp "HEA ° "B A"dan wel M B A'studerend voor sp D

j " " . " - ruime ervaring op financieel/administratief gebied bij voorkeur opgedaan
clUminiStrcltie 'n dienstverband profit organisaties

- kennis van en ervaring met geautomatiseerde administraties
- leeftijdsindicatie: 30 jaar.
Functie-informatie:
het coördineren en mede uitvoeren van de dagelijkse gang van zaken
binnen de afdeling financiële administratie;
het leveren van een belangrijke bijdrage aan de financiële verslaglegging
(maand-, kwartaal- en jaarstukken);
kassier;
het mede beheren van het computersysteem;
het verzorgen van de aangiftes en afdracht aan de belastingen en de
bedrijfsvereniging;
het uitvoeren van bijzondere opdrachten m.b.t. het verzamelen van
administratieve gegevens;
het bij vacantie, ziekte e.d. fungeren als eerst aanspreekbare medewerker
van de dienst E en A;
het incidenteel vervangen van de medewerk(st)ers van de overige
afdelingen van de dienst E en A;
he ondersteunen van de loon-salarisadministratie. _^>

Ptipf lfPlllfPn F-nkt'e-eisen:
\_/ll_/l 1-1/UIWII _

afgeronde opleiding Stichting Vakonderwijs Horeca (S.V.H.)
- ruime werkervaring in bedrijven van topniveau- kennis van en bijzondere affiniteit met „gezonde voeding"- leeftijdsindicatie: 29 tot 39 jaar
Functie-informatie:
tot de afdeling behoort - keuken

- restaurant - zelfbediening- bar in sauna en gymnasion
- onderhoud keuken en restaurant- onderhoud afwaskeuken

Van de chef keuken verwachten wij dat hij adequaat leiding kan geven, ,
stress-bestendig is, creativiteit en flexibiliteit bezit.
I.v.m. inkoop en levering van de dagelijkse verse producten verwachten 'wij commerciële feeling en enige administratieve kennis ter beoordeling 'van zowel kwaliteit van producten als bewaking van budget.
Het spreekt vanzelf dat ook daadwerkelijk aan het productieproces in de
keuken deelgenomen wordt.

Phpf PÏvÏpI Fun^e-eisen:
\__llV_ \__.VlV/_ - beroepsopleiding (M.8.0.) Civiele Dienst/Hotelschool

- ervaring in leidinggevende functies in commerciële dienstverlening- enige administratieve ervaring
- leeftijdsindicatie: 25 tot 30 jaar.
Functie-informatie:
Werkzaamheden richten zich op huishoudelijke gebeuren in brede zin en
betreft:
- tuinonderhoud intern/extern- beveiliging- toezicht op schoonmaak- magazijn; ontvangst, opslag, beheer en uitgifte van goederen.
Van de chef civiel verwachten wij dat hij adequate leiding geeft, civiele
zaken optimaal beheerst en.op basis daarvan die bijdrage levert aan het
bedrijfsgebeuren die noodzakelijk is om een optimale bedrijfsvoering en
welbevinden en welzijn van onze bezoekers en cliënten te
bewerkstelligen. Het spreekt vanzelf dat ook daadwerkelijk aan het
civiele gebeuren deelgenomen wordt.

Chef techniek SSS"- H.T.S.-werktuigbouwkunde
Applicatie:
- warmte, technische specialisatie op A.C.1.-niveau
Als aanvulling hierop wordt wenselijk geacht, kennis en ervaring m.b.t.- meet- en regeltechniek - applicatie A.C.I. of H.T.S.
'- electrotechnische installaties - niv. M.T.S.- onderhoud liftinstallaties - ervaring op M.T.S.-niveau- sanitair-technische installaties - aanvulling GAWALO- kwaliteitsbeheersing van zwem- en thermaalwater
- ervaring met eigen energie-opwekking door middel van
verbrandingsmotoren.

Functie-informatie:
Chef techniek is - onder diensthoofd - verantwoordelijk voor (preventief)
onderhoud, beheer, bediening, bewaking en operationalisering van alle
technische installaties op een bedrijfs-economisch verantwoorde wijze.

" De installaties zijn te verdelen in de navolgende systemen:- electrotechnische installaties- werktuigbouwkundige installaties- telecommunicatie- beveiliging- transportinstallaties- waterbehandeling- bronnen
Gezien de aard van ons bedrijf alsmede de ruime openstelling zal met
name in belangrijke mate het accent liggen m.b.t. reparaties danwei
preventieve activiteiten op die tijden dat ons bedrijf gesloten is te weten
van 23.00 uur tot 9.00 uur, elke dag van het jaar.
Van de Chef Techniek wordt vewacht dat hij aantoonbaar beschikt over
adequate ervaring, leidinggevende kwaliteiten, commerciële feeling, i.v.m. .
eigen verantwoordelijkheid- binnen gestelde budgetten en. kwaliteitsnormen - voor inkoop. De functie brengt met zich mee dat hij
ook daadwerkelijk - indien nodig of wenselijk - uitvoerende bezig zal zijn-.

CerSte llier^peUl Opleiding: - fysiotherapie- manueeltherapie- sportfysiotherapie
Werkervaring:- minimaal 8 jaar in dit werkgebied

Als aanvulling hierop wordt wenselijk geacht goede kennis
en ervaring m.b.t.:- fysiotechniek- hydrotherapie

- bindweefselmassage
Functie-informatie:
binnen de organisatorische eenheid balneologie en sportmassage vindt
balneologiebehandeling plaats middels aanwending van therapieën zoals
die bekend zijn binnen de balneologie, aangevuld met fysiotechnische
applicatievormen, massagetechnieken en oefentherapie.
Van betrokkene wordt verwacht dat hij zowel zelfstandig als in
teamverband kan werken, kan improviseren, de Duitse taal beheerst
alsmede ruime ervaring heeft in leidinggeven. j

, Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geheel in overeenstemming
SlnlllPltPrPn met het niveau van de functie. Aanvullende informatie wordt gaarne
OUlllCU^lVil verstrekt door hoofd PNO-AI danwei betrokken diensthoofd. Tel.

04406-14600.
Kandidaten worden verzocht schriftelijk te solliciteren binnen 14 dagen na
verschijning van deze oproep. ~Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure- v
schriftelijk verzoek is een informatiemap over Thermae 2000 beschikbaar.
Uw sollicitatiebrief met C.V. richten aan:
Directie Thermae 2000
Postbus 198
6300 AD valkenburg aan de Geul ,

J^llllT'QQrQ Thermae 2000, Europa's fraaiste en meest complete thermencentrum
wordt nu gebouwd op de kop van de Cauberg in het Zuidlimburgse

X/ï-llfPflhlirO 'kuuroord Valkenburg aan de Geul. Dit opzienbarende, hypermoderneV dlr_t/11 UUig thermencentrum, dat geheel in het teken staat van het lichamelijk en
i /-i i geestelijk welzijn, wordt in januari 1989 geopend. Thermae 2000 wordt

tUin OC vjeUl gevoed door bronnen die putten uit een enorm onderaards reservoir dat
100% zuiver oerwater bevat. Meer dan 40.000 jaar „jong"!
Twee bronnen leveren mineraalrijk water, dat zowel aan alle Europese eisell
.als aan de strenge Duitse normen voor „Medizinisches Heilwasser" voldoet-
.Met dit warme bronwater worden de riante binnen- en buitenbassins continu

V ververst. Een derde bron zorgt voor tintelfris drinkwater.
Naast de medische en preventieve aspecten wordt in Thermae 2000 ook___ alle aandacht besteed aan sport, recreatie en meditatie. Zo komen er. --'/^^t therapie- en trainingsfaciliteiten, een saunalandschap, een hortus, een"'"■__ / restaurant en een auditorium annex congresruimte.

fl-lpR TVI/p ÊW^r ___ Thermae 2000 is niet alleen van belang voor het toerisme en de preventieve1 l mr^ i^__ gezondheidszorg in de Euregio, maar betekent ook een welkome stimulansZUUU _________ f^ ~^-. voor de werkgelegenheid.
—*
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den per maand, voor iemand in de
bijstand is dat een rib uit het lijf. Het
praktisch geheel afschaffen van die
strafkorting is een van onze grote
successen."

Grofweg een derde van de rechtsza-
ken heeft te maken met problemen
tussen burger en overheid. Door be-
zuinigingen vindt er enerzijds een
weinig doordachte wetgeving en an-
derzijds een slechte uitvoering
plaats. Hierdoor ontstaat een tegen-
gesteld effect. Door de economische
neergang is er meerrechtshulp nodig,
maar daarvoor is geen geld beschik-
baar. De Wet op de Studiefinancie-
ring is een voorbeeld van een weinig
doordachte wetgeving die veel
rechtshulp meebrengt.

Is er nog toekomst voor de sociale
advocatuur? Jan Reerink, werkzaam
bij het Buro van Rechtshulp Maas-
tricht en actief lid van de Vereniging
voor Sociale Rechtshulp Nederland,
is optimistisch. „In de hele geschie-
denis zien we een golfbeweging. De
jarenzestig waren de jaren van de
democratisering, de jaren zeventig
de jarenvan de softies, de jarentach-
tig worden gekenschetst door de no-
nonsense-mentaliteit en de jaren ne-
gentig jarenzullen in het teken staan
van de jongeren met uitkeringen en
bejaarden die het niet langer pikken.
Beide groepen behoren tot de clien-
tèle van de sociale advocatuur."

Verder zal door de steeds verder-
gaande specialisatie binnen de socia-
le advocatenkantoren de efficiency
verhoogd en de kwaliteit van de
rechtshulp verbeterd worden. Zo te
zien heeft de sociale advocaat inder-
daad een toekomst. Hoewel het
woord 'rooskleurig' daarbij wellicht
slecht gekozen zou zijn.

Ottie Schoon

Realiteit

'at'
fted Soc'ale advocatuur' is staat niet
le Sov.ast- Vrij algemeen geldt, dat

" .l<Cla'e aa"vocatuur wordt geken-
Het °°r et soort -aken waarin,
e^ s°ort cliënten waaraan men
Kjv sb'jstand verleent. De sociale
ocja?aat verleent rechtshulp in de
tC L e rechtsgebieden zoals arbeids-
iflf" sociale zekerheid, vreemdelin-
li5 n jCnt en huurrecht. Het soort
H .- 1 bevindt z'cn altijd in een af-
jiQ^ .ellJke positie; in een werkver-
iiin' n 8 is dat de werknemer in een
'°r_i ernouding de huurder. Voorts

gekeken naar het inkomen.
iet u
ai) neerlens advocatenkantoor van
Ea t len et Braver is zon so-ka ntoor. Zij leven voor 99%
lsjnoevoegingszaken. Grof betalen-
tej stellingen worden principieel ge-

..() ' Braver: „Zij kunnen elders,
e e 8rechtsbijstand krijgen. Als
lja

andaag de werkgever helpen
-k

e v°lgende dag de werkne-
ijL °P de stoep en dat kun je niet

er voegt aan die definitie toe:

De zestiger en zeventiger jaren wer-
den nog niet gekenmerkt door de
'Veronica gedachte. Carrière maken
en veel geld verdienen waren taboe.
Toen was de leus : 'Gelijke burger-
rechten voor iedereen.

Rechtenstudenten waren maatschap-
pijkritischen maakten zichsterk voor
rechtszoekenden met een kleine
beurs en/of minimale opleiding. Uit
die studentengroep ontstonden begin
jarenzeventig de rechtswinkels, in
1976 volgden de Buro's van Rechts-
hulp en in het tussenliggende tijdsvak
deden de sociale advocatenkantoren
hun intrede.

Een concentratie van sociale advoca-
tenkantoren is nogsteeds te vinden in
de Randstad. In vergelijking met de
rest van Nederland is de sociale advo-
catuur in Limburg slecht vertegen-
woordigd. Volgens Braver is dit te
wijten aan de conservatieve Orde van
Advocaten in Maastricht. Zij heeft
zich ook lang verzet tegen de op-
komst, bevoegdheden en taken van
het Buro van Rechtshulp.

r
Toch zijn er in het verleden pogingen
ondernomen om binnen de Limburg-
se sociale advocatuur tot onderling
overleg en structurele acties te ko-
men. Zo zijn eind jarenzeventig vijf-

Met vurig enthousiasme werden erbegin jarenzeventig sociale advoca-
tenkantoren opgericht. Zestigurige
werkweken teneinde iedereen te
kunnen helpen en het hoofd boven
water te houdenwaren heel normaal.
Maar zoals iedereen werden ook
deze advocaten ouder en velen gin-
gen andere prioriteiten stellen. De
strijd tussen het idealisme enerzijds
en het grote geld anderzijds deed ve-
len overstappen naar de commerciële
praktijk.
„Het is een fabeltje dat de advocaat
veel verdient. De meeste advocaten
moeten keihard werken voor een
modaal inkomen, en dat geldt voor
zowel sociale als commerciële advo-
caten. Slechts een kleine groep ver-
dient een dikke boterham. Met een
veertigurige werkweek kom ik niet
rond, ondanks het feit dat Jan en ik
een goedlopende praktijk hebben,"
aldus Piet Braver. „Een vrije zater-
dag bestaat voor ons niet."

Op devraag wat hem dan toch in die
advocatuur houdt is zijn antwoord:
„Omdat ik het leuk vindt de overheid
onderuit te halen. Een enorme be-
vrediging geeft dat. Wanneer iemand
bijvoorbeeld een bijstandsuitkering
ontvangt en onvoldoende solliciteert
dan wordt er een boete opgelegd van
10% over de bijstandsuitkering.
Deze boetes bedroegen soms 100 gul-

# Piet Braver: een vrije zaterdag
bestaat voor ons niet.

Foto: DRIES LINSSEN

Voor suggesties voor dezerubriek, schrijf naar: Lim-
burgs Dagblad, redactie
economie, postbus 3100,
6401 dp heerlen; of bel 045-
-739263.

Scherper beeld
met melkeiwitVv-ï»e had dat gedacht?

en melkfabriek die
levert

?an een elektronica-
bedrijf. DMV Cam-p'na en Philips bewij-
*en in Limburg dateen dergelijke sa-
inwerking mogelijk

» ls, en nog op eenechnisch hoogstaand
ook. Die sa-

menwerking leidde
M een vernieuwing
*j de produktie van
beuren TV-scher-

K^n en -monitoren.en verhaal achter de
j^rbeteringvan de
"beeldkwaliteit met

meikeiwitten.

lijks. Het gebeurt via een fotoche-
m'tsch etsproces.

Dat gaat als volgt: de lichtgevoelige
vloeistof (waarin de melkeiwitten zit-
ten) wordt aangebracht op de stalen
plaat en vervolgens belicht net zoals
dat bij het maken van de afdruk van
een foto gaat, maar dan aan weerszij-
den van de plaat. Als negatief dient
een glasplaat waarop het master, het
tegenovergestelde beeld, is aange-
bracht. Met andere woorden: de
plaatsen waar de gaatjes moeten ko-
men worden niet belicht, de rest van
de metaalplaat wel. De onbelichte
plaatsen worden, verderop in het
produktieproces, weggevreten door
ijzerchlorideen daarmee is het raster
gereed.

Het gebruik van caseïne heeft op
twee terreinen aanzienlijke voorde-
len, boven de vislijm (een chemisch
mengsel gebaseerd op viseiwitten)
die gedurende tientallen jaren is ge-
bruikt. Op de eerste plaats zijn er in
het nieuwe procédé beduidend min-
der chemische stoffen nodig, waar-
door het chemisch afval met een fac-
tor drie is teruggebracht. Dat ver-
klaart ook waarom Philips ook regel-
matig overleg heeft gevoerd met het
Streekgewest Westelijke Mijnstreek
en de beheerder van het regionale
stort in Schinnen. Volgens T. San-
ders, projectmanager bij Philips, is
het chroomgehalte in hetafval nu ver
beneden de wettelijke norm. „Die
ligt in Nederland op een half procent

" Projectma-
nager T. San-
ders van Phi-
lips toont een
schaduwmas-
ker. De kwali-
teit van TV-
beelden met
deze maskers
zal in de toe-
komst aan-
zienlijk beter
worden, dank
zij het gebruik
van melkeiwit-
ten. Op de
achtergrond
de automati-
sche mengin-
stallatie voor
de fotogevoeli-
ge caseïnelak.

Foto:
PETER

ROOZEN

?i W?._r lang hebben onderzoekers
!% Ps> gesecondeerd door de af-

Produktontwikkeling van
\ v'na ' ges'eute'd aan de toepas-
\y ar> een procédé om bij de pro-
S^Dv Van scnadu*vmaskers minder
VfcCne afvalstoffen over te hou-
Vj'k kleurenscherm heeft zon
\ u*masker, een stalenraster dat
\l het beeldscherm in de beeld-
\ d°rdt gemonteerd- Het zorgt er-t dat de bundel elektronenstralenk ju

_
n de beeldbuiskathodekomt, in

\|j lste kleurstelling en haarscherp
Vn geprojecteerd kunnen«enL
L, "laskers worden sinds kort ge-
Sw tnet behulp van caseïne, mel-
.jj. dat bij de produktie van kaas

olht. Philips krijgt het aangele-

computergestuurde, automatische
installatie wordt dit poeder gemengd
met chemische stoffen onder toevoe-

verd in poedervorm - het ziet er wa-
rempel uit als poedermelk. In een

Zoals gezegd, is dat masker een dun,
stalen raster. Er zitten, afhankelijk
van het type beeldscherm, 300.000
tot 400.000 gaatjes in. Gaatjes die in
breedte variëren van 70 tot 180 mi-

ging van onder meer een chroomver
binding. Het resultaat is een fotoge-
voelige lak, die nu een centrale rol
speelt in de produktie van een scha-
duwmasker.

en daar zaten we met vislijm steeds
dicht bij. Nu is het chroomgehalte
0,15 tot 0,2 procent. Maar dat neemt
niet weg dat we hetafval blijven ana-
lyseren, om te controleren of we ook
te allen tijde dit lage chroomgehalte
realiseren," aldus Sanders.

Op de tweede plaats, maar niet min-
der belangrijk, wordt de kwaliteit
van de beelden door de nieuwe werk-
wijze aanzienlijk verbeterd. Door
het gebruik van caseïne kunnen veel
kleinere gaatjes worden gemaakt,
dan met vislijm mogelijk was. En de
stelregel luidt: hoe kleiner de gaatjes
in het schaduwmasker, des te beter
het beeld. Vooral op langere termijn,
wanneer Philips met een nieuwe ge-
neratie televisies komt (High Defini-
tion Television), zal datzijn vruchten
afwerpen. Dan kunnen in Sittard
schaduwmaskers met vier keer zo-
veel gaatjes worden gemaakt: meer
dan één miljoen op een beelddoors-
nede van pakweg 50 centimeter.

De Philips-vestiging in Sittard gaat
daarmee een steeds grotere rol spe-
len bij de produktie van TV's en mo-
nitoren. Dit jaar is daarvoor al een
belangrijke aanzet gegeven door de
onderzoeksafdeling uit Eindhoven
weg te halen en onder te brengen bij
de vestiging in Sittard. Eind van dit
jaarzal deze overheveling voltooid
zijn. Verder is ook de vervaardiging
van de negatieven overgebracht naar
Sittard, waarvoor een stofvrije ruim-
te is ingericht. Op termijn zal ook de
enige andere schaduwmaskerfabriek
van Philips (in Groot-Brittannië), die
als dochterbedrijf voor Sittard func-
tioneert, volledig overschakelen van
vislijm op caseïne.

Op dit moment werken bij de pro-
duktie van de schaduwmaskers 220
mensen, het overgrote deel in Sittard
(140). Dat aantal zal nog verder toe-
nemen. Bedrijfsmanager ing C. van
Dongen verwacht dat volgend jaar,
door een verhoging van de produk-
tie, 30 mensen extra nodigzullen zijn
ondanks dat de fabricage in sterke
mate is geautomatiseerd. Op de eind-
controle na, want de schaduwmas-
kers worden nog stuk-voor-stuk ge-
controleerd. Natuurlijk hebben de
Philips-onderzoekers geprobeerd
ook dit onderdeel te automatiseren.
Maar volgens projectleider J. Lausen
is de stand van de techniek nog niet.ver genoeg om dat rendabel te doen.
Er is één troost: het is nog geen enkel
bedrijf gelukt om de eindcontrole
van de schaduwmakers door een ma-
chine te laten verrichten, die dat snel-
ler en beter kan dan de mens.

Han Brinkman

cron (een micron is éénduizendste
millimeter). Het maken van dat ras-
ter is dus een precisiewerk van de
eerste orde; de gaatjesworden er niet
in geslagen, gestanst of iets derge-

Heeft sociale advocaat nog toekomst?
vrijuit

Zaterdag 19 november 1988 "31

Jaren zeventig

tien advocaten om de tafel gaan zit-
ten teneinde het OPA (Overleg Pro-
gressieve Advocaten) op te richten.
Hieruit kwam in 1983 de SAM (So-
ciale Advocatuur Maastricht) voort
met als voorzitter Brauers kantoor-
genoot Jan de Wit. Deze organisatie
ging echter drie jaarlater al ter ziele.
Vele advocaten hadden het te druk
en/of ontkenden het belang van
structurele acties.

Is er een toekomstv°or de sociale advo-
catuur? is een van devragen die daar aanac orde zullen komen

°P het driedaagse
c°ngres dat start op
Vfijdag 25 november
!n Maastricht, onderac titel 'Sociale advo-
catuur en mensen-

rechten.

het structureel aanpakken van pro-
blemen. „Het voordeel van ons kan-
toor is dat we op drie niveaus rechts-
hulp kunnen bieden. Bij teveel be-
taalde servicekosten bijvoorbeeld
helpen wij eerst de individuele huur-
der, vervolgens de Bewonersraad en
tenslotte kaarten we de zaak nog
eens aan binnen de gemeenteraad.
Dat laatste is mogelijk doordat Jan
lid is van de Heerlense gemeenteraad
en ik actief lid ben van de Socialistie-
se Partij."

Limburgs dagblad
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De Hoofdgroep Verkeer, Waterstaat en Milieu is onder meer belast met werkzaamheden op
het gebiedvan het milieu.
De afdeling Milieu, die is samengesteld uit de bureaus Milieubeleid, Vergunningen,Lucht,
geluiden externe veiligheiden Handhaving, heeft een coördinerende facetmatige rol om
een geïntegreerdprovinciaal milieubeleid gestalte te geven.
Binnen het bureau Vergunningenvan de afdeling Milieu zijn de navolgendefuncties va-
cant:

twee projectingenieurs m/v
vac. no. V.89.05/06
functie-inhoud: functie-vereisten:- het mede voorbereiden, ontwikkelen en - een voltooide academische opleidingaan

uitvoeren van het vergunningenbeleid; een Technische Universiteit in een tech-- hetcoördineren van vergunningsproce- nologische richting (milieukunde/chemi-
dures in hetkader van de Hinderwet, Wet schetechnologie), danweieen HBO-oplei-
Luchtverontreiniging, Wet Geluidhinder ding met een door ervaring verkregen ge-
en Afvalstoffenwet, alsmede het vorm- lijkwaardig kennisniveau;
geven van de vergunningsvoorschriften; - enige jaren ervaring op het gebied van de- hetzelfstandig voeren van intern en ex- milieu-vergunningverlening;
tem overleg en het verzorgen van de - goede communicatieve eigenschappen,
(technische) ondersteuning bij de behan- zowel mondeling als schriftelijk;
deling van beroepszaken; - het vermogen om zowel zelfstandig als in- hetevalueren van de inhoudvan vergun- teamverband te werken,
ningsvoorschriften en van het vergun-
ningenbestand en waar nodig het initië-
ren van revisievergunningen;- het bijhouden van cq. onderzoek ver-
richten naar de stand en techniek t.a.v.
bestrijding van milieuverontreiniging.

bestuurlijk-juridisch medewerker m/v
vac. no. V.89.07
functie-inhoud: leid en het meewerken aan de provinciale- hetformuleren van hetvergunningenbe- milieubeleidsplanning;

leid en het meewerken aan de totstand- - het verrichten van algemeen beleidsma-
koming van vergunningen en vergun- tige werkzaamheden op milieugebied,
ningsvoorschriften;- het bestuurlijk-juridisch begeleiden van functie-vereisten:
vergunningenprocedures en van be- - eenvoltooide academische opleiding,bij
roepszaken in hetkadervan deHinder- voorkeur Nederlandsrecht (milieurecht),
wet, WetLuchtverontreiniging, Wet Ge- danweieen HBO-opleiding met een door
luidhinder en Afvalstoffenwet; ervaring verkregen gelijkwaardigkennis-- het zelfstandig voeren van intern en ex- niveau;
tem overleg m.b.t. onder meer schade- - enige jarenervaring op het gebiedvan de
vergoedingsregelingen en andere juridi- milieu-vergunningverlening;
sche procedures, het vertegenwoordigen - goede communicatieve eigenschappen,
van de provincie bij beroepszaken en het zowel mondeling als schriftelijk;
opstellen van pleitnota's; - hetvermogen om zowel zelfstandig als in- het evaluerenvan het vergunningenbe- teamverband te werken.

salaris:
voor alle drie de functies wordt, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, een salaris
geboden van maximaal / 6.065,-permaand., sollicitatiesen inlichtingen:
schriftelijke sollicitaties binnen 14dagen te richten aan het College van Gedeputeerde Staten
en in te zenden aan de Directeur van de Stafgroep Personeel en Organisatie, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht, onder vermelding van hetvacaturenummer op brief en enveloppe.

Vrouwelijke kandidaten, die aan de functie-eisen voldoen, worden uitgenodigdte sollicite-
ren. De mogelijkheid tot kinderopvang is aanwezig.
Deze functies kunnen ook in deeltijd worden uitgeoefend.

Nadere inlichtingenkunnen eventueel telefonisch worden ingewonnen bij de heer
drs. F.W.M. Span, hoofdvan het bureau Vergunningen, tel. 043-897708.
In de laatste fase van de sollicitatieprocedurezal een vertegenwoordigingvan de afdeling

V 21/46-88 worden ingeschakeld, terwijl een psychologisch onderzoek tot de procedurekan behoren.

WERKEN EN LEREN IN EEN VERPLEEGKLINIEKU!
Een van de belangrijkste kenmerken van een verpleegkliniek is, dat de bewoners veelal oudere mensen
zijn. Als je dus in een verpleegkliniek wilt gaan werken, moet je je wel aangetrokken voelen tot de
verzorging van oudere mensen, dat spreekt vanzelf.

De Stichting Opleidingen Verplegende en Verzorgende Beroepen verzorgt voor de verpleegklinieken
Klevarie en De Zeven Bronnen een opleiding ziekenverzorging.

Voor de opleiding die per april 1989 begint, zoeken wij

I leerling-ziekenverzorgenden (m/v)
De opleiding. Welke kandidaten zoeken wij?
De opleiding tot ziekenverzorgende duurt 2V2 jaar. - leeftijd bij start van de opleiding minimaal 16 jaar
Je begint met een beroepsvoorbereidende periode en 8 maanden;
van 7 maanden. Gedurende deze maanden krijg je - minimaal een LBO-diploma en 2 vakken op
voornamelijk theoretische lessen. Daarnaast maak C-niveau (waarvan zeker één theorievak). Bij
je ook al kennis met het werken in een voorkeur Mavo en/of MHNO-diploma.
verpleegkliniek tijdens enkele weken stage. Arbeidsvoorwaarden.
Na het succesvol afsluiten van de Tijdens de beroepsvoorbereidende periode ontvang
beroepsvoorbereidende periode werk je 23 je een zakgeld van ’ 395- per maand. Het salaris
maanden als leerling ziekenverzorgende op de dat je gedurende de opleiding verdient is voor het
diverse verpleegafdelingen om de theorie in de eerste leerjaar ’ 1170-en voor het tweede leerjaar
praktijk te brengen. / 1382,- bruto per maand. Dit is exclusief een
Tevens worden er nog 300 lessen gegeven in 10 eventuele toeslag vanwege het minimum
lesweken. Een lesweek bedraagt 30 lesuren, een (jeugd)loon en een toeslag voor het werken in
werk/stageweek 36 uur. onregelmatige diensten.
i

Heb je belangstelling?
Stuur dan onderstaande strook aan het hoofd personeelszaken van de Stichting Opleidingen Verplegende
en Verzorgende Beroepen, Polvertorenstraat 6, 6211 LX Maastricht.
Je ontvangt dan Informatie en een sollicitatieformulier.

Voor belangstellenden bestaat de mogelijkheid om een van onze informatie-ochtenden over de opleiding
en het beroep ziekenverzorgende bij te wonen. Deze ochtenden worden gehouden op dinsdag 13
december en donderdag 22 december a.s. van 9.30 uur tot 12.30 uur.
"

Naam en voornaam: m/v

Adres (met postcode):

ontvangt graag informatie en een sollicitatieformulier.

.^^k_^_^ B/^^^ Hij/zij* wil wel/niet* deelnemen aan de informatiebijeenkomst op dinsdag
13 december/donderdag 22 december geen voorkeur.

\. Een 'uitnodiging ontvang je per omgaande retour.
'Doorhalen wat niet van toepassing is.

f" Klevarie
en de Zeven Bronnen.

89045

V__» , -

Limburgse land- en tuinbouwbond

De L.L.T.B. behartigt de belangen van en verleent diensten aan vrijwel alle agrarische
ondernemers en hun gezinnen in Limburg. Ter opvulling van een vacature binnen onze
S.E.V.-dienst, vragen wij een

SOCIAAL-ECONOMISCH VOORLICHTER (M/V)
Functie-informatie
De functie behelst het verzorgen, mondeling zowel als schriftelijk, van individuele
voorlichting en groepsvoorlichting voor het agrarisch bedrij! en gezin. Het takenpakket is
breed samengesteld en omvat vraagstukken op het gebied van bedrijfsopvolging,
bedrijfsbeheer, bedrijfsaanpassing, bedrijfsbeëindiging, gezinsfinancién en regelingen.
Vereist
- hogere agrarische beroepsopleiding ol opleiding op vergelijkbaar niveau;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- bekendheid dan wel affiniteit met het agrarisch bedrijfsleven;
- praktische ervaring die snel inzetbaar is op de genoemde taakgebieden.
Salaris
Afhankelijk van leeftijd en ervaring kunt u ingeschaald worden in maximaal BBRA schaal
9. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend.
Sollicitaties
Deze dient u binnen 14 dagen te richten aan de algemen secretaris van de L.L.T.8.,
Wilhelminasingel 25, postbus 960, 6040 AZ Roermond. Indien u nadere informatie
wenst, zal drs. W. Dekkers, hoofd S.E.V., u die gaarne verschaffen onder tel.nr.
04750-81743. 88436
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Voor Valkenburg vragen wij

bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.

Melden: Limburgs Dagblad, 04406-15045

LimburgsDagblad
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VERENIGDE BIERBROtJWERIJEN

BREDA-ROTTERDAM BV
bieden, namens relaties, verschillende horecabedrijven ter
overname aan in Midden- en Zuid-Limburg.

Wij komen hiervoor graag in contact met: i

HORECAONDERNEMERS
met de juiste capaciteiten en redelijk eigen vermogen en
vakbekwaamheid.
Het betreft café met zaal te Heerlen, café te Voerendaal,
cafetaria met café te Roermond, café met zaal te Vilt,
discotheek in Maastricht, café Biljart te Maastricht en café met
kegelbaan te Geleen. y.

tl
Interesse? Belt of schrijft u ons even dan maken wij graag
vrijblijvend een afspraak met u. i.
a

Verkoopkantoor VBBR; Postbus 5005, 6130 PA Sittard, telefoon, 04490-17720 G. Knubben. Ii
,

DUROXGASBETONB. V. produceert m* *vierfabrieken in deBenelux, het gelijk- s
namige universele bouwmateriaal voor *buiten- en binnenmuren, vloeren en das
in allebouwsectoren. Voor onze vestigt

I inLANDGRAAF(L)zoeken wijeen-.

- ADMINISTRATEUR m/v
(25-35 jaar)
Van deze functionaris wordt verwacht dat hij/zij beschikt ,
over:
- minimaal MEAO-BA opleiding of daarmee vergelijkbaar
- zelfstandigheid m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden
- ervaring met de administraties van industriële onder-

nemingen
- kennis en ervaring m.b.t. computergebruik.
Tegenover een enthousiaste taakuitoefening staan een
goede beloning en uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Bent u geïnteresseerd?
Schrijf dan naar-.

duroxl ' hi __É
Postbus 23,4200AA Gorinchem.
T.a. v. deheer W.F. de Jong, Hoofd
Personeelszaken. Telefoon01830-500

Randstad mffkheeft volop'JKlt
werk Jjj^ ’)
kantoor
Tekstverwerkster
Voor een groot bedrijf in Heerlen. U heeft ruime ervaring
met verschillende apparatuur en diverse
tekstverwerkingspakketten. U bent ouder dan 23 jaar en u
bent bereid zowel part-time als full-time te werken,
eventueel als oproepkracht.
Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-74 00 40,
Heerten, Akerstraat 26.

industrie
Hulpkracht
U kunt gaan werken bij een bedrijf in Kerkrade. U gaat
voornamelijk stenen verladen en verder verricht u alle
voorkomende werkzaamheden. U bent stevig gebouwd en
gemotiveerdom voor enkele maanden aan de slag te gaan.
Werktijden: maandag t/m vrijdag 07.30-16.30 uur.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Textielbewerkers
U kunt gaan werken bij een bedrijf in de
textielbewerkingsindustrie, indien u 18 jaarof ouder bent.
Uw werkzaamheden bestaan uit het bewerken van textiel. Na
een korte inwerkperiode kunt u voor lange tijd aan de slag.
Bereidheid tot het werk in 2- of 3-ploegendienst is een
absolute voorwaarde.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Houtbewerkers
U kunt voor enkele maanden aan de slag bij een
houtbewerkingsbedrijf in de omgevingvan Kerkrade. U heeft
een LTS-diploma en/of ervaring in de houtbewerkingsbranche.
Bereidheid tot het maken van overuren is een voorwaarde.
Indien u niet aan bovengenoemde eisen voldoet, maar wel
enig technisch inzicht heeft en handig bent, kunt u ook voor
deze vacature in aanmerking komen.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Produktiemedewerkers
U kunt direkt gaan werken bij een bedrijf in de
voedingsmiddelenindustrie. U bent 18 jaarof ouder en bereid
in 3-ploegendienst te werken. Uw werkzaamheden bestaan
voornamelijk uit inpakken en bedienen van diverse machines.
Verder vereist dit werk inzet en goede persoonlijke hygiëne.
Na een korte inwerkperiode kunt u voor lange tijd aan de
slag.
Informatie bij Carmen Mélotte, tel. 045-45 1500,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Woningstoffeerder
U kunt gaan werken bij een bedrijf in Heerlen, u bent een
ervaren woningstoffeerder en u bent in staat zelfstandig
linoleum te snijden en te leggen. Uw leeftijd is niet van
belang.
Informatie bij Astrid Mersmans, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

techniek
Technisch medewerker/
MTS'er Elektronica
U kunt gaan werken bij een bedrijf in de omgeving van
Kerkrade. Uw werkzaamheden bestaan uit het testen van
chips. U heeft min. een LTS- of MAVO-diploma en bent in
'staat om secuur te werken. Het betreft een 5-ploegendienst
en de opdracht is voor lange duur. Tevens hebben wij bij dit
bedrijf direct plaats voor goed gemotiveerdekrachten met
een MTS Elektronica-opleiding.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

detailhandel
Verkoopster
U kunt direct beginnen bij een fotozaak indien u 18-35 jaar
bent en in Landgraaf woont. Het werk is op afroep, 10 uur
per week, vnl. op maandag, woensdag en zaterdag. De
opdracht gaat tot na de kerst duren.
Informatie bij Katinka Hundscheid, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

-.r randstad uitzendbureau
69044

Kahle Stellen?
Glatze?

Schütteres Haar?

ic~ - **IJi Vl
Europttachaa Echthaar, feit Int Rest-
haar eingewebt. Schlafen, aaunan, du-
"chen. Sport treiben. Auch «tutenwei
ac wacheend auffüllan.

NEU! Jetzt noch petlekter Eigene Her-
stellung. bis 2 Jahre Garantie. Reperatu-

■ ren aller Art. Kostenlose, individuelle Be-
i_iung Tut Damen und Herren

Haarpraxl« Stuppl
Coiffeur-Biosthetik-Kosmetik

51CX) Aachen, Heinrichsallee 48
Telefon 0949-241/508278

Volvo zoekt een HTS'er E als
werkmeester voor de afdeling
Onderhoud Carrosseriebouw
Het succes van Volvo Car B.V. het streven naar een storlngvrij verloop van het t

Volvo CarB.V, metruim 8000medewerkers, is ge- produktieproces verzorgt ude doelmatige uitvoe-
specialiseerd in de ontwikkeling, produktie, mar- ring van het onderhoud, waarbij uw aandachtook
keting, verkoop en service van Volvo personen- uitgaat naar de kwaliteit van het werk en de daar-
auto's in de top van het middenklasse-segment, mee gemoeidekosten. Vanuit uw positie draagt u
Daarnaast produceert Volvo Car ook componenten bij aan de verdere organisatorische en technische
voor de Europese automobielindustrie. In totaal ontwikkelingen. Net als uw team werkt vin twee-
omvat de Volvo Car-organisatie negen vestigingen ploegendienst (dag/nacht),
in Nederland en één in België. Gemotiveerde en
professionele mensen staan aan de basis van het Uw leidinggevende kwaliteiten en ambities
succes van de huidige300-serie en de Volvo 480. Volvo verwacht van u niet alleen een opleiding
Ook van de zojuist gelanceerde Volvo 440 hebben HTS-E, maarook een all-round technische achter-
wij hoge verwachtingen. grond. Ervaring met vergaand gemechaniseerde

en geautomatiseerde systemen strekt tot aanbe-
Moderne produktiefaciliteiten in Bom veling. Uw leeftijd is maximaal 30. Naast uw lei-
Het produceren van auto's is een complex proces, dinggevende kwaliteiten verwachten wij de capa-
dat zich voornamelijk afspeelt in de vestiging te citeit en de ambitie om door te groeien naar een
Bom. Voor de bouw van de 300-serie, de Volvo hoger leidinggevendniveau. Volvo zal uw ambities
480 en de Volvo 440 beschikt Volvo over een mo- graag ondersteunen met relevante aanvullende
dern machinepark, met onder andere robots en opleidingen,
moderne carriers. De produktie is onderverdeeld
in de afdelingen Pershal, Carrosseriebouw, Lak- Uw reactie
straat en Montage. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die

Volvo u biedt, belt u dan met de heer L. Bremmers,
Ondersteuning en onderhoud van de Hoofd afdeling Onderhoud Carrosseriebouw, tele-
gerobotiseerde produktielijnen foon (04498) 9 43 42.
De carrosseriebouw is even modern als de auto's Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan:
van Volvo. Gerobotiseerde produktielijnen en punt- Volvo Car B.V. Bom, ter attentie van de heer
lasapparatuur produceren de "body's". Een eigen B. Westerkamp, afdeling Personeel en Organisatie,
onderhoudsafdeling ondersteunt de produktie Postbus 150,6130 AD Sittard.
met periodiek onderhoud en hetopsporen en ver-
helpen van storingen. De geavanceerde technie- Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken
ken vragen van de onderhoudsmensen een grote van de selectieprocedure,
inzet, vakbekwaamheid en organisatietalent. Een
belangrijke positie in ditonderhoudsproces wordt a v

ingenomen door de _\

ingestelde werkmeester Ahfijjlw
Als leider van een team van zon 20 ervaren en UnUs§_ï UÜllllbreed opgeleide onderhoudsmonteurs E en Wtb V___4 g!J9
(op MBO-niveau) hebt u de verantwoordelijkheid <^fl_j _F^^^^^^
voor een specifiek werkgebied. In het kader van

VOLVO Kw|
Volvo Car B.V. Tjm

Zaterdag 19 november 1988 " 32ILimburgs Dagblad



Wereld-Wijd een complete inrich-
ting voor een werkplaats mee.

Werkgelegenheid
Hans Wemmers: „Daar worden de
bouwpakketten door mensen van
het land zelf verwerkt tot fietsen,
fietsambulances en buigpompen.
Het grote voordeel is dat daar ook
werkgelegenheid gecreëerd wordt.
Via brieven en persoonlijke contac-
ten krijgen wij te horen wat wij aan
de produkten moeten verbeteren en
wat ze nodig hebben en in die be-
hoefte proberen wij te voorzien. Dit
is de zuiverste vorm van internatio-
nale samenwerking van kleinschali-
ge projekten."

Naast de vaste kern van drie betaal-
de medewerkers treffen we op de
werkplaats ook een groot aantal
vrijwilligers en enkele stagiaires
aan. Na een gerichte scholing wer-
ken zij mee aan het ontwikkelen en
produceren van de eerder genoem-
de goederen. Frans van Heeswijk
werkt al drie jaarals vrijwilliger
voor de stichting. Nu volgt hij een
cursus tot constructiebankwerker
bij het Centrum Vakopleiding Vol-
wassenen in Heerlen. „Ik ben lang-
durig werkloos, maar in de tijd dat
ik voor Wereld-Wijd werk doe ik
veel praktijkervaring op en dat
bood mij de kans om aan de cursus
te beginnen. Zo krijg ik weer een
kans om aan de bak te komen," zegt
hij.
Door de gedegen vakkennis die er
bij Wereld-Wijd is heeft deze stich-
ting verleden jaar van de Stichting
Onderwijs Metaal (5.0.M.) toe-
stemming gekregen om mensen op

te leiden tot bankwerker. In de con-
structie- en machinewerkplaats, die
beheerd wordt door oudere vak-
mensen, worden enkele medewer-
kers en stagiaires opgeleid tot er-
kend vakman. Een van hen is in-
middels geslaagd voor zijn examen
rijwielhersteller en runt nu een
eigen zaak. Frans van Heeswijk:
„Dit vind ik het mooie van Wereld-
Wijd. Met een ideologische achter-
grond reviseer je fietsen die door
ons Westerlingen zijn afgedankt
voor de Derde Wereld en na ver-
loop van tijd leer je hier een vak."
Geregeld bezoeken mensen uit
Afrikaanse landen de" werkplaats.
Zij bekijken het projekt en gaan
dan ervaringen uitwisselen. Cen-
traal staat dan steeds: Wat is de be-
tekenis van Wereld-Wijd voor de
landen waar ze voor werkt? Hoe
kijkt men daar tegen het projekt
aan en hoe kan er samengewerkt
worden? Door de goede contacten
die er zijn, vinden er geregeld rap-
portages over en weer plaats. Hans
Wemmers: „Hierdoor zijn wij ons
ervan bewust waar we het voor
doen. Door het geven van voorlich-
ting aan scholen, verzorgen van
rondleidingen op de werkplaats en
het geven van lezingen werken wij
mee aan wustwording met betrek-
king tot de Derde Wereld."
Wereld-Wijd is nu nog voor een
groot gedeelte afhankelijk van sub-
sidies , maar het is hun streven om
over enkele jaren een dusdanige
produktie van vervoermiddelen en
andere benodigheden te halen zo-
dat de stichting zichzelf kan bedrui-
pen.

Frans van den Broek

'^ door Eckelrade rijdt,'angs de voormalige
phoudschool komt zal

'et vermoeden dat het
*?r een en al bedrijvig-
*d is. Waar eens de ka-

J °'ieke meisjes het huis-
' j^den werd bijgebracht,
2 jpen nu een aantal idea
{ 'en- aan fietsen, fietsam-'ances, buigpompen en

voor de Derde>eld. " In hetframes-
magazijn.

met elkaar hier en in de Derde We
reld," aldus Hans Wemmers.

Huisvesting
In Maastricht vond men geen ge-
schikte en betaalbare werkplaats.
Via via kreeg men te horen dat in
Eckelrade de huishoudschool al ge-
ruime tijd leegstond. In overleg met
en toestemming van de gemeente
Margraten kreeg de school een
nieuwe bestemming, die van werk-
plaats.

Het pand werd tegen een zeer
schappelijke prijs gehuurd. Met
hulp van familie, vrienden, kennis-
sen en vrijwilligers werd het ge-
bouw opgeknapt. Er kwamen ook
subsidies, giften, donatiesvan cha-
ritatieve instellingen en met van di-
verse zijden ontving men gereed-
schappen en machines.

De drie betaalde krachten en vijf-
tien vrijwilligers werken voor de
stichting WW = Wereld Wijd. De
afgelopen drie jaarverstuurde deze
stichtingvanuit de werkplaats in Ec-
kelrade vijftienhonderd fietsen, zo-
wel complete alsook bouwpakket-
ten, twintig buigpompen en een ge-
lijk aantal fietsambulances naar de
Derde Wereld.

Nu zijn de medewerkers volop be-
zig met vervaardigen en ontwikke-
len van ossekarren, cassavemolens
en de eerder genoemde voertuigen
en gereedschappen.

In 1981 kwamen een aantal leden
van de K.WJ (Katholieke Werkende
Jongeren) bij elkaar, die ondanks
hun technische scholing moeilijk
aan de slag konden komen. Geza-
menlijk besloten ze te kijken wat
hun mogelijkheden zijn om iets sa-
men te doen, maar waar ook ande-
ren iets aan nebben. Snel werd dui-
delijk dat ze hun eigen werk wilden
creëren.

Will Offermans, medewerker:
„Hier lopen mensen jarenlangen
soms hun hele leven werkloos rond,
terwijl er zon drieduizend kilome-
ter zuidelijker behoefte is aan de
meest elementaire dingen.

Vervoer
Een van die organisaties waarmee .
de groep contact opnam was UNA-
TA. Die houdt zich onder andere
bezig met het vervaardigen van ge-
reedschappen en kleine machines
voor de Derde Wereld. Zij hadden
ongeveer dezelfde doelstellingen als
Wereld-Wijd en waren bezig met de
produktie van onder andere water-
pompen. Omdat zij al vaker vragen
hadden gekregen op het gebied van
vervoermiddelen en niet altijd aan
deze vraag konden voldoen, brach-
ten ze Wereld-Wijd op dat spoor.
„Zo werd het idee geborenvoor het
opzetten van een garage waarin we
personenwagens konden aanpassen
aan de Afrikaanse omstandighe-
den." Om dat te kunnen verwezen-
lijken werd contact gezocht met de
Missie Vervoersmiddelen Aktie
MIVA.

Na gesprekken met de MIVA en
enige missionaire congregaties werd
toch afgestapt van het idee om per-
sonenwagens tropenklaar te ma-

ken: de invoerrechtenin veel Derde
Wereldlanden zijn veel te hoog, de
brandstofprijzen in die landen voor
velen onbetaalbaaren voor de stich-
ting vormde het opzetten van een
garage een te grote investering.
Conclusie: Wereld-wijd moest zich
gaan richten op de produktie van
kleinere vervoermiddelen en op
aangepaste technologie.
Hans Wemmers, medewerker zegt,
dat deze werkwijze ook meer ten
goede zou komen aan de gewone
mensen, en boeren op het platte-
land. Er werden tal van gesprekken
gevoerd met de Technische Hoge-
scholen van Eindhoven en Delft,
met de stichting Tooi, de FNV en
vele anderen. Het projekt kreeg
zijn vaste vorm. Op zeven novem-
ber 1984 werd de stichting WW =
Wereld-Wijd opgericht.

„Doel was: het maken van een pro-
dukt dat voorziet in een nog niet
vervulde behoefte in de Derde We-
reld, met name in Afrika; het on-
dersteunenvan lokale werkgelegen-
heid bevorderende initiatieven in
deze landen. Uitgangspunt bij al
deze doelen is de solidariteit van
werkende en werkloze jongeren

Opdrachten

reld-Wijd is nu Vraag en Aanbod
Internationaal. Deze stichting is in
1985opgericht en heeft onder ande-
re tot doel het leggen van contacten
en zorgen voor de aanvoer van op-
drachten. Kerkelijke instanties,
missionarissen en plaatsen ook ge-
regeld orders.

„Die worden in de werkplaats in
Eckelrade uitgevoerd. De mede-
werkers van Wereld-Wijd worden
begeleid door oudere vakmensen.
Een werkplaats is ingericht als fiets-
werkplaats, nog altijd de belang-
rijkste inkomstenbron, en de ander
als constructriewerkplaats. Daar
wordt nu gewerkt aan een serie
buigpompen (apparaat om buizen
te buigen) die als bouwpakket wor-
den verstuurd," vertelt Peter Gilis-
sen, een van de medewerkers.

Het samenstellen, vervaardigen en
versturen van bouwpakketten is een
belangrijke bezigheid van Wereld-
Wijd. Dozen met fietsonderdelen,
buizen en stukken ijzer staan ver-
zendklaar. Gereviseerd en op maat
gemaakt worden deze materialen
verstuurd naar onder andere Tanza-
nia, Ghana en Zambia. Tijdens een
van de eerste,transporten stuurde

In 1985 plaatste de stichting Vraag
en Aanbod Internationaal bij We-
reld-Wijd een order van honderd
fietsen, afgedankte exemplaren die
gereviseerd moesten worden. De
grootste opdrachtgever van We-

Kustlijn maakt veel
te weinig kabaal...

Fotowedstrijd

Nicotine
k U de gelegenheid te geven
\\ te wennen aan (het vervolg. L?n.2e rubriek stappen we voor
\h n ogenblik naar de tram.

te zijn naar een Belgi-
LJram en om U helemaal tot
JU jjeidte brengen naar de Kust-ae beroemde tramverbinding
W!^e Belgische badplaatsen
*:\ **e en De Panne. Wat iser dan
t{| *n de hand met die Kustlijn?
L' "'j maakt te weinig lawaai !JU', am is al veranderd van 'Stille
ij -°l 'Stille moordenaar' omdat
tir °Bal eens voor ongelukken
\ ■h'l'i komt steeds vaker in bot-

Vt?l auto's. De heren van de
fy,?, die deze Kustlijn uitbaat,
\ta ren z'cn te Pletter om depetjes op de Kustlijn meer la-
l|t l aten maken zodat ze zich
k^ r "oren en niet meer tejgen!.i w °P auto's botsen. Ze zoe-it(°aar in Belgi de oplossingen<nun gillende keukenmeiden, ze-aPpers of gewone bommetjes,
.|' Wordt gedacht aan bellen,
.JS °?flu'ten- Nee, er zijn geen
ta " uitgeloofd voor goede

landse Spoorwegen is met zeker
drie maanden vertraagd vanwege
problemen met de besturingselek- .
tronica. Zoals wij al met grote trots
schreven moet NS in totaal zestig
nieuwe locomotieven van de serie-
-6400 krijgen ter vervanging van de
serie 2400-2500-locomotieven die
uit de jaren vijftig stammen. Bij
proefnemingen met de eerste nieu-
we 6400's is gebleken dat de compu-
terprogramma's voor de besturing
van de locomotief fouten bevatten,
waardoor de elektro-dynamische
rem en de dodemansknop - beveili-
ging bij het uitvallenvan de machi-
nist - niet functioneren. Elektroni-
ca-leverancier ABB in Mannheim
heeft van NS drie maanden de tijd
gekregen om de problemen op te
lossen.

Orient-Express

" De NS gaat ook het aantal zit-
plaatsen voor niet-rokers flink uit-
breiden. Mensen die in de trein wil-
len roken, hebben straks nog maar
20% van de stoelen tot hun beschik-
king. Nu is dat nog iets meer dan
30%. De NS heeft (in mei al) een
onderzoek gedaan naar het rookge-
drag van mensen in de trein en
daaruit bleek dat er steeds minder
gerookt wordt. Wanneer de veran-
dering in de verhouding van het
aantal rokers- en niet-rokersplaat-
sen voltooid zal zijn, is nog niet be-
kend. Uit het onderzoek blijkt ver-
der dat het in de toekomst wellicht
nodig is het aantal rokers-plaatsen
te verminderen tot 10%. Maar hele-
maal tevreden zijn we pas als ook de
resultaten van het praat-, lach- en
slaapgedragvan de reizigers bekend
zijn.

doorverwezen naar een HALT-bu-
reau, die op dit moment alleen nog
bemiddelt bij het aanwijzen en uit-
voeren van een alternatieve maatre-
gel wanneer een jongere met de ge-
wone politie in aanraking is geko-
men. Er zijn 45 van die bureaus in
Nederland, voornamelijk gelegen
in de Randstad.

Rails

Serie-6400
" De aflevering van de nieuwe die
sel-elektrische locomotieven voor
het goederenvervoervan de Neder

" Na een reis van 15.000km. arri-
veerde de Oriënt Express voor het
eerst in zijn geschiedenis op het sta-
tion van Tokio. Het was de langste
tocht die ooit dooreen trein is afge-
legd, meent men bij het Guiness re-

zijn een consortium onder leiding
van het Westduitse Siemens-con-
cern en de Japanse onderneming
Mitsubishi. RENFE wil wachten op
een rapport over de implicaties van
versmalling van de Spaanse spoor-
breedte tot de Europese standaard
voor snelle treinen.

Oriënt-Express. Om (van te) smul
len, niet dan?

cords-boek. De uit 11 wagons ge-
vormde trein vertrok op 9 septem-
ber uit het Gare de Lyon in Parijs
en reed in 40 dagen door acht lan-
den. Na door België, de Bondsre-
publiek, de DDR, Polen, de Sovjet-
unie en China te zijn gereden kwam
de trein op 26 september aan in
Hongkong. Van daaruit ging het
per schip naar Japan, waar de on-
derstellen moesten worden aange-
past aan de smallere (correct) Ja-
panse spoorbreedte. De Oriënt Ex-
press zal tot 25 december 70 reizen
maken door Japan. Voor 14.000
eulden kunnen 80 koopkrachtige
Japanners - van de 1.000 aanvra-
gers -een rondreis van negen dagen
maken. Daar zijn wij, tussen haak-
jes, niet bij: wij kunnen ons geen
negen dagen achter elkaar vrij ma-
ken. We gunnen u wel een blikje in
een carrozza ristorante van een

" Op 26 januari van volgend iaar
verschijnen voor heteerst de bladen
'Rails' in de treinen. Het betreft de
opvolger van 'Tussen de Rails',
voor velen een vertrouwd tijd-
schrift, dat 37 jaren leesvoer voor
de reizigers bevatte. Eergisteren
verscheen 'Tussen de Rails' voor de
laatste keer. 'Rails' is anders dan
zijn voorganger. Het telt elke
maand 84 pagina's en staat bol van
de kleurenfoto's. 'Rails' is het blad
voor de slimme reiziger die zich wil
laten voorlichten, zo heet het. De
oplage bedraagt 50.000 exemplaren

Vandalisme
" De spoorwegpolitie zal vandalen
tussen 12 en 18 jaar die zij aan-
houdt, harder gaan aanpakken. Ze
krijgen onmiddellijk een proces-
verbaai of zullen ermee moeten in-
stemmen zelf de schade te herstel-
len. Ook dan kost het vernielen de
dadergeld: hij of zij moet tenminste
eenderde deel van de schade beta-
len. Tot nu toe had aanhouding
voor vandalen meestal pas gevolgen
wanneer de spoorwegpolitie hen al
eerder in de kraag had gevat. Was
het delict niet echt ernstig, dan
werd volstaan met een gesprek. Nu
zal iemand die is betrapt, wordenUitstel

"Restauratie-
wagen in de
Oriënt Express.

Foto:
PAUL
KUIT

" De Spaanse staatsspoorweg-maatschappij RENFE heeft het be-
sluit over de toewijzing van een or-
der van 850 miljoen dollarvoor 24
treinstellen en 75 locomotieven uit-
gesteld tot eind deze maand. De or-
der is bestemd voor nieuwe zeer
snelle treinverbindingen. De mees-
te kans maakt het Franse bedrijf
Alsthom. De andere gegadigden

vrijuit

0 De spoor-
brug in Maas-
tricht.

Foto:
WIDDERS

HOVEN

i i —————■!■ _-_____-_-__-___-___l ________
___________-___"__________
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Wereld-Wijd werkt aan werk
hier en in de Derde Wereld

Limburgs dagblad

"Een simpele
slijpmachine
van fietsonder-
delen.

Foto
WIDDERS

HOVEN

en elke week wordt de voorraad in
de treinen aangevuld.

" De redactie van 'Op het Spoor' -
het blad van NS-goederenvervoer -
organiseert in het kader van het
150-jarig bestaan van onze Spoor-
wegen een fotowedstrijd, waar
iedereen aan kan meedoen en voor
aantrekkelijke prijzen. Deze wed-
strijd is uitsluitend bedoeld voor
amateurs en heeft als thema 'NS-
goederenvervoer' in ruime zin.
Voorwaarde is dat 'het spoor' her-
kenbaar is. Inzendingen in zwart-
/wit of kleur en maximaal vijf p.p.
Alleen foto's die zijn opgeplakt op
een 2 mm dik karton van 30 bij 40
cm dingenmee naar een priis. Deel-
nemers kunnen hun foto('s) tot en
met 15 april 1989 opsturen aan NS
Goederenvervoer, Sector Cz 24,
Postbus 2025 HA Utrecht. In de lin-
kerbovenhoek van de enveloppe
vermelden: fotowedstrijd. Een se-
lectie van de winnende foto's zal
worden geëxposeerd tijdens een
manifestatie in het kader van 'NS-
150'.

1 oktober
" Zaterdag 1 oktober. Een gewone
dag. Niks bijzonders aan de hand,
zo op het eerste oog. Goed goed, in
Rusland liet de heer Gorbatsjov
zich tussen alle perestrojka-bedrij-
ven door ook nog even president
maken en in de Verenigde Staten
sukkelde Fred Rompelberg met zijn
gangmakende auto, maar voor het
overige was het een dag als alle da-
gen. Op één kleinigheid na: op 1
oktober reed er namelijk weer eens
een personentrein(tje) over de
spoorbrug in Maastricht. De lijn
Maastricht-Lanaken-Hasselt werd
(effe maar) in beslag genomen door
een diesellok (oud model) en twee
rijtuigen om spoormensen te ver-
voeren die aan een sportontmoeting
gingen deelnemen in Hasselt. Dus:
toch wel nieuws, want al rijden er zo
heel af en toe wat rijtuigen over die
brug, de laatste personentrein die
volgens het spoorboekje van die
brug gebruik maakte, reed in 1954
(!). En dat mag wel aan de (spoor-
)balk.
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DE LIMBURGSE*mI
PERSONEELS OQ\DS

""' De NV' E'aktriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ is in
s41987 °P9ericht door deNV- PNEM en NV-PLEM, in het kader

*lllllN van net s,reven van de overheid om te komen tot schaalvergroting
"ÉLs|||||||||? bij de produktie van elektrische energie.

Het totaal opgestelde produktievermogen bedraagt circa 3.900 MW,
verdeeld over centrales te Geertruidenberg (locatie Brabant), Maasbracht en

<_%^>^«Jf|| Buggenum (locatie Limburg).
Het hoofdkantoor van EPZ is gevestigd te Eindhoven.

* Bij het bedrijf zijn 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.

De afdeling Onderhoud bestaat uit de Mechanische Onderhoudsdienst, Elektrotechnische Dienst, Proces-
automatisering, Meet- en Regeldienst, Bouwkundige Dienst, Werkvoorbereiding en Magazijnen.

voor de BouwkundigeDienst vragen wij een

Monteur onderhoud
installaties (m/v)
vacaturenummer 88-LM-35. Algemeen:- De vacante functie kent als standplaats Haelen-
De groep Installaties is binnen de Bouwkundige Dienst Buggenum (Maascentrale). De aan te stellen functionaris
verantwoordelijkvoor het controleren, regelen en in dient binnen een afstand van circa 45 minuten van de
goede staat houdenvan verwarmings-, lucht- standplaats te wonen, dan wel zich te gaan vestigen,
behandelings-, klimaatbeheersings-, koud- en warm- " Bij verhuizingkan een tegemoetkoming worden
water-, sanitaire- en huishoudelijke installaties alsmede verteend In de verhuis- en herinrichtingskosten.
isolering en daken. - Werknemers vallen onder de CAO van de elektriciteits-

bedrijven aangeslotenbij deWEB. Het aantal vakantie-
Funktle-lnformatle: dagen bedraagt minimaal 25 per jaar.Tevens bieden

-Zelfstandig verrichtenvan onderhoudswerkzaamheden wij een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden,
en verhelpen van storingenaan bovengenoemde waaronder een gunstige premie-spaarregeling,
installaties. een auto-financieringsregeling en een regeling- In overleg met de groepsleiderinstallaties adviseren studiefaciliteiten.
omtrent modificaties en vernieuwingenvan deze -Betrokkene wordt opgenomenin hetAlgemeen
installaties. burgerlijk pensioenfonds en de Interprovinciale

- Toezicht houdenop onderhouds- cq. nieuwbouwwerk- Ziektekostenregeling,
zaamheden van firma's.- Mede-opstellen van het preventief onderhoud, voor nadere informatie met betrekkingtot defunctie

kunt u desgewensttelefonisch contact opnemen met
Functie-eisen: de heerP.M.L. Weijers, Personeelszaken locatie- MTS-installatietechniek ofLTS, aangevuld met Gawalo Limburg, telefoon 04759-8195.
1e monteur installatietechniek.- Ervaring op het gebiedvan installaties zoals boven Schriftelijke sollicitatieskunt U tot 14dagen na het
omschreven. verschijnen van deze advertentierichten aan de Bedrijfs-

- Ondernouds- en montage-ervaring. directeur SocialeZaken van deN.V. EPZ-Leeftijd vanaf 25 jaar. p/a Postbus 4001,6080 AA Haelen, onder vermelding
van het vacaturenummer in uw sollicitatiebrief.

Salaris, afhankelijk van kennisniveau en ervaring,
maximaal / 3.729,- bruto permaand, in de uitloop te
bereiken.

\\Kmm*m*mKmmmmmmmmmmmmmmmmi_mi^ __^b__M_______ MM mm Technisch BureauBY-Alphen a/du 111 \_\ CTV/f «*M-Tm. 1«f I Limburg 8.V.-Maastricht
Jm J___^___ -_■_-_ ▼ ■_■ Handelmaatschappij BY-Alphen

a/d Rijn

Voor ons bedrijf te Maastrichtzoeken wij een tweetal inven-
tieve funtionarissen op HT.S.-werktuigbouw-niveau. "

PRODUKTIELEIDER ~
De funktie:

" Het organiseren, koördineren en kontroleren van
werkvoorbereiding en produktie.

" Het ondersteunen van de verkoop door het geven van
ontwerpadvies, alsmede het meedenken in klantgerichte
oplossingen.

" Het begeleiden van speciaal machinebouw, konstruktie-
werk, revisie-en reparatiewerk.

" Hetbewaken van dekwaliteit alsmede hetplannen van
de produktiestroom.

TECHNISCH VERKOPER „*
ter versterking van onze buitendienst.

De funktie:

" Hetbezoeken van bestaande en nieuwe relaties.
" Het meedenken bij klienten omtrent het technisch oplos-

sen van problemen.

" Het makenvan offertes alsmede afsluiten van orders.
" Het geven van voldoende nazorg.

Het produktiepakket bestaat uit het vervaardigen van:
speciaalmachines, apparatenbouw en konstruktiewerk.
In hetverkooppakket zitten tevens een aantal handels-
produkten.
Gewenst is, dat de kandidaten een ruime produktie-, resp.
verkoopervaring hebben in demetaalindustrie.
Eigenhandig geschreven brieven met vermelding van
persoonlijke gegevens, welke uiteraard vertrouwelijk zullen
worden behandeld, gaarne onder nr. 8811 RL/8.8. terichten
aan:
y^_N Produktiviteitscentrum voor deMetaalnijverheid

m V&JJ Postbus 140,
J_^ 3730 AC De Bilt

———————————————————_________________________________———————————————————
Voor het kloosterbejaardenoord
Onder de Bogen in Maastricht
wordt gevraagd een

GEDIPLOMEERD ZIEKENVERZORGSTER
MET ERVARING

Wij vragen de bereidheid te werken, indien dit nodig is,
volgens een wisselend dienstrooster, waarbij ook
weekenddiensten kunnen behoren.

Kandidaten moeten bereid zijn met het hoofd verzorging
afwisselend beschikbaarheidsdienst te vervullen.

Kandidaten moeten geschikt zijn het hoofd verzorging te
vervangen tijdens afwezigheid.

Een katholieke geloofsovertuiging is voor deze functie
onontbeerlijk.

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform
de CAO bejaardentehuizen.

Belangstellenden die aan de selectie-eisen menen te voldoen,
worden uitgenodigd schriftelijk te solliciteren bij de heer A.A.M.
Leerssen, hoofd interne dienst.
De sollicitatietermijn sluit op 30 november 1988. _<«

f \
Sandia 8.V., met hoofdkantoor te 's-Hertogenbosch, maakt
deel uit van de Zwitserse multinational CWS, gespecialiseerd. _ in produkten voor persoonlijke hygiëne. Bij Sandia zijn thans

4s___tï. -°'n 170 medewerkers in dienst. Het bedrijf voert een
J____f complete hygiënelijn, die onder andere bestaat uitmmA-WeWM textiel-handdoekautomaten, waarin Sandia marktleider is,
W_m zeepautomaten, toiletdispensers en een uniek

m 'air-control'-systeem. De cliënten van Sandia treft men aan in
net bedrijfsleven, de overheid, de gezondheidszorg en de

mmmmwmr \JrAI t-L^l/A horecasector, waaronder vele gerenommeerde accounts. In
principe richt Sandia zich op alle gebouwen met openbare
toiletvoorzieningen en wasruimtes, waarin zij zich profileert
door uitstekend geavanceerde kwaliteitsprodukten en een
klantgerichte organisatie, met o.a. een 24-uurs servicedienst.

Gelet op de groei van Sandia, heeft de verkooporganisatie op dit moment behoefte aan versterking, zodat wij
op zoek zijn naar enkele

vertegenwoordigers m/v voor de regio
Zuid-Limburg

topverkopers voor een internationaal topprodukt met Zwitserse degelijkheid

De functie: Sandia vraagt: - een basissalaris, dat u sterk- na een intensieve produkt- en - commerciële ervaring in een kunt uitbouwen door uw
sales-training gaat u, na korte representatieve verkoopfunctie; resultaten en inzet;
tijd, praktisch aan het werk; - een opleiding op middelbaar - secundaire arbeidsvoorwaarden,

- in uw rayon legt u persoonlijke niveau; waaronder een company-car en
contacten met de juiste - een leeftijdsindicatie van 25 tot een pensioen- en
personen bij potentiële cliënten, 35 jaar; studiekostenregeling,
voornamelijk bedrijven, - het in bezit zijn van een
(overheids)instellingen, rijbewijs BE.
ziekenhuizen en horecazaken, Sandia biedt-__ i^^^s^ wijze - - ïïcmraan a

Sandia te presenteren £$ïï!_-^b^- vanuit uw woning als basis, _ ondersteuning vanuit de Tale ""„„„nSf~__bezoekt uop deze wijze verkoop binnendienst, de Scita iS mefc v aan-dagelijks prospects in uw rayon afdeling telemarketing en door sollicitatiebrief met c.v. aan.
en sluit u orders af; periodieke vervolgtrainingen;- in uw baan krijgt u de volledige - de mogelijkheid om uw
steun van uw regiomanager, commerciële kwaliteiten te Sandia 8.V.,
aan wie u direct rapporteert. ontwikkelen binnen een afdeling personeel & organisatie,
Wekelijks neemt u deel aan de organisatie met postbus 2264,
verkoopvergadering. groeiperspectieven; 5202 CG 's-Hertogenbosch.

<__________ 4

VAN DER VALK MOTEL HEERLEN
vraagt:

- ZELFSTANDIGE KOKS
- CHEF DE PARTIE

* jaarbetrekking
Soll. schriftelijk of na tel. afspraak naar Motel
Heerlen, Terworm 10, 6411 RV Heerlen, tel.
045-719450. mm

ACCOUNTAT TSKANTOORACKERMANN
Akerstraat 59-61, Heerlen
vraagt op korte termijn een

ASSISTENT-ACCOUNTANT m/v
op M.8.A./S.P.D.-niveau

Functie-eisen:- meerdere jarenervaring op een
accountants-/administratiekantoor met
geautomatiseerde verwerkingen;- ruime kennis van B.T.W. en I.B.;- zelfstandig en accuraat kunnen werken;- goede contactuele en representatieve
eigenschappen.

Functie-informatie:- Verzorging, controle en assistentie van
administraties, toezicht bij
computerverwerking;- assistentie bij fiscale controles;- samenstellentussentijdse financiële
overzichten, jaarstukken en aangiften.

Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan
het postadres: Postbus 3086, 6401 DN Heerlen.

69121

Famila D.V. zoekt voor haar cliënt, een grootschalig*!
Doe 't Zelf- organisatie ambitieuze mensen m/v die toe
zijn aan een nieuwe uitdaging in de funktie van

MANAGER
regio Zuid-Limburg

" U dient over leidinggevende ervaring te beschikken bj
voorkeur in de d.h.z- of supermarkt-branche.

" Vooropleiding op minimaal middelbaar
(beroeps)niveau.

" Uw leeftijd tot 40 jaar.

Indien u voor deze funktie belangstelling heeft, kunt u
uw sollicitatie, voorzien van recente pasfoto, zenden aart
Famila b.v., marketing- en bemiddelingsorganisatie,
t.a.v. Mr. drs. P. Vonhof, postbus 524,
5460 AM Veghel.

■ Das ist unser Angebot für den deutschen Touristikmarkt. Hotels, Reiseleïtu'I Abwicklung derBuchung — überall sollenunsereKunden voll zufriedenges*
I werden.
I Wollen Sic uns dabei helfen?
I Wir suchen für die Sommersaison 1989(Eintrittstermin 2a Marz 1989)

jßeiseleiter/innen
I " Sic betreven unsere Gaste in unseren Urlaubsgebieten und sorgen da'1

dal3sic sich wohl fühlen.
I " Sic überprüfen, daß unseren Gasten diezugesicherten Leistungen gevd'

werden.
I " Slehaben weitere vielfaltige Aufgaben, die wir Ihnen in einem persönlidl'

Gesprach n_her erlautern mochten.
I Nach erfolgreichem Einsatz in derSommersaison im Ausland bieten wir lhi*I die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhfiltnis. In den Wintermon*I werden Sic nach einer vorbereitenden Schulung als Touristikfachberater/i"I einem unserer Reisebüros tatig sein.
I Wenn Sic zwischen 21 und 30 Jahrealt sind, eine abgeschlosseneAusbildu'I odereineentsprechende schulische Vorbildung mitbringen sowiezwei Fret*
I sprachen (bevorzugt Spanisch) beherrschen, darm sollten Sic sich mit uns
I Verbindung setzen.
I Freundlichkeit, Belastungsfahigkeit, Flexibiliteit und ein sicheresAuftreten J"
I wichtige Voraussetzungen für diesenBeruf.

I Touristische Vbrkenntnisse setzen _|^^^^^^^9FF"rß_l^ï nicht unbedingtvoraus — wirbereiten S"
gründlich auf Ihre neue Aufgabe vor **

m«m_m|||_|_| aber Engagement und Freude an dies*
■ Ij' j il JÊwtlSEefm nicht alltö9lichen Aufgabe mussen S"

I ■_fc-_-_-_É---^------ï----M--_! I mitbringen.

"mk?^^^^i___ I Bitte bewerben Sic sich schriftlich mit&
—_mï^^mmi-—hm^mmm\ I üblichen Unterlagen.

pffffll^^WPW^l ITS International Touriat Sepvldl
I mmmmmm-)-t-*-mmd*mJLM Postfach 980220, D- 5000Köln 90.

p^^^^pTT Jj^^ï I Oder rufen Sic zur ersten Kontaktauf-|U__J_4_____J____________l nahme an: Telefon 09/49/2203/4228»______________ , +>

Fri-jado Super Service Systeem 8.V., ,*
Overemer 6, 4824 AJ B^ <
vraagt voor uitbreiding van de service-activiteiten een

ALL-ROUND KOELTECHNISCH
SERVICEMONTEUR M/V
voor Zuid-Limburg
Van u wordt verwacht: .
- ruime koeltechnische en elektrotechnische kennis en ervaring; e- het bezit van rijbewijs BE;- goede contactuele eigenschappen;- flexibele instelling.

Wat u kunt verwachten:
- goed salaris; s- aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden;- servicewagen van de zaak. s

Indien u niet aan de door ons gestelde eisen kunt voldoen, is het
onnodig te solliciteren.

Uw schriftelijke sollicitatiekunt u richten aan bovenstaand adres, t.n.v.
dhr. P. Witteman.

De Stichting St. Anna beheert 3instituten voor zwakzinnig^
te weten: Huize St. Anna te Heel, Huize Op de Bies te ScN^
en Huize Maasveld te Maastricht. Hier verblijven circa 100"
geestelijk gehandikapten.

4Binnen de Verplegingsdienst van Huize St. Anna te Heelis
vakature te vervullen van

plaatsvervangend
afdelingshoofd m/v
Taken: ,- het assisteren en zonodig vervangen van het afdelings^- het mede verrichten van alle werkzaamheden die betreK",

hebben op het verzorgen, begeleiden en behandelenv^
bewoners.

Vereisten:- diploma verpleegkundige Z, B, HBO-V;- enige jaren ervaring in zwakzinnigenzorg;- leidinggevendekapaciteiten.

Werktijden:- wisselende diensten (inklusief weekenden).

Arbeidsvoorwaarden :- konform de CAO voor het Ziekenhuiswezen.
i

Nadere informatie omtrent deze vakature en het niveau vaf
bewoners, kan telefonisch worden ingewonnen bij de heer
L Hintzen, Hoofd Verplegingsdienst Huize St. Anna
(telefoon 04747-1641).

Schriftelijke sollicitaties, binnen 10 dagen na het verschijn*],
ditblad, onder vermelding van vakaturenummer 86035, te <*
aan deAlgemeen Direkteurvan onderstaande Stichting,
Postbus 5001, 6097 ZG Heel.

,JQ Stichting "St. Anna"Vnl Huize "St. Anna", Heel
iv Wdl Centrum voor zwakzinnigenzorg .
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elektrotechnische groothandel _
j. w. bernard & zn b.v.
j

J. W. Bernard & Zn. B.V. is één van de grotere elektrotechnische
groothandels in Nederland.
Via elf regionale vestigingen en vier werkplaatsen wordt een breed skala
van produkten geleverd aan installatiebedrijven en industrie.
Service aan de afnemer staat bij onze medewerkers voorop.

Voor onze vestiging HEERLEN zoeken wij:

EEN MEDEWERKER VOOR BALIE/MAGAZIJN
Hij onderhoudt aan de balie kontakten met de afnemers,
(voornamelijk installateurs)

' Voor deze funktie is een opleiding vereist op MTS-E nivo, met
ervaring als elektromonteur, óf enige jaren ervaring in een
gelijksoortige funktie.
I

Salaris en secundaire voorwaarden zijn afhankelijk van opleiding en. ervaring.

Uw schriftelijke sollicitaties kunt U richten aan:
I Postbus 2774, 6401 DG HEERLEN.

Voor telefonische informatie kunt U bellen:
045 - 71.71.06, en vragen naar de heer H.W. Senders.

II J. W. Bernard & Zn. B.V.
elektrotechnische groothandel ■r*^"^^
Heerlen M _mW ■

IVl^i a Perstorp Company

I^.^AC BV, gevestigd te Landgraaf, produceert en verkoopt snelle
*robiologische testsystemen voor de detektie van mikro-organismen in

rp, .^stoffen, processing en eindprodukten in de voedsel-, frisdranken-,
*"i kosmetika- en pharmaceutische industrie.

\j
v 0r de service van onze apparatuur in Nederland en België zoeken wij

0r spoedige indiensttreding een

\ MTS-ER ELEKTRONIKA (M/V)
o*
e Medewerker/ster zal verder betrokken worden bij de kwaliteitskontrole

Afwikkeling van instrumenten.

e.na.daten, die willen reflekteren, dienen te voldoen aan de volgende

-. 'n het bezit van rijbewijs BE;
rvaring in het foutzoeken in digitale, analoge schakelingen en„ rOcessor-technieken;_

SOede uitdrukkingsvaardigheid in de Engelse taal;„ 9°ede kontaktuele eigenschappen;„ .e'fstandig kunnen opereren;
v
,n'eresse buiten het vakgebied, zoals chemie en mechanica;
ennisvan hogere programmeertalen strekt tot aanbeveling.

51 "ousiasme, ondernemingsgeest en creativiteit zijn belangrijke
tenten in ons expanderend bedrijf.

Wlftel'ike sollicitaties te richten aan LUMAC BV, t.a.v. Ing. M.H.
fj.^reibers, Postbus 31101, 6370 AC Landgraaf. Telefonische inlichtingen:

s-318335.
"S^^ 89064

I

swcitcHn id_ tissotqd

1 .EKRK BALMAIi. OMEGA O -fiVk-ffak
Ed. Maassen is een kwaliteitsbewuste organisatie in de horlogebranche en trendsettende
leverancier van Zwitserse wereldmerken.
Wij maken een gezonde groei door en staan op het punt stappen te nemen in de
uitbreiding en ontwikkeling van de bedrijvigheid.
Wij zijn op zoek naar:

A COMMERCIËLE BINNENDIENST
MANAGER M/V
De juiste persoon is tussen 30-35 jaaren heeft reeds een carrière opgebouwd in
een toonaangevend bedrijf in de verkoop van merkartikelen.
Bovenal heeft deze manager de energie en doorzettingsvermogen om leiding te

k kunnen geven aan een binnendienst team. Een goede, theoretische opleiding is
vereist. Salaris in overeenstemming met de capaciteiten.

B DIREKTIE ASSISTENTEN M/V
De juistepersonen zijn ± 25 jaaren hebben al voldoende ervaring opgebouwd in
een toonaangevend bedrijf. Hebben een zeer goede theoretische opleiding gevolgd
en beheersen de moderne talen. Uitsluitend ervaren krachten dienen te solliciteren.
Salaris in overeenstemming met de capaciteiten.

C COMMERCIËLE MEDEWERKERS M/V
Kandidaten dienen goede spreekvaardigheid te bezitten en een aantal jaren
handelsgerichte ervaring te hebben opgedaan. Beleven plezier aan persoonlijk
kontakt. Min. opleiding op middelbaar - handelsgericht niveau. Leeftijd tussen 25-30
jaar. Salaris in overeenstemming met de capaciteiten.

D AANKOMEND COMMERCIEEL
MEDEWERKER M/V
Kandidaat dient een handelsgerichte opleiding te hebben gevolgd en een duidelijke
belangstelling te bezitten voor de commercie. Goede spreekvaardigheid is
noodzakelijk.
Leeftijd 18-22 jaar.

E SERVICE MEDEWERKER M/V
Voor de after-sales service, handige hulp gevraagd voor onze technische afdeling.
Leeftijd 18-22 jaar.

F MAGAZIJN MEDEWERKER M/V
Kandidaat met enkele jaren ervaring geniet de voorkeur. Ervaring in een
handelsbedrijf, werkzaamheden: orders gereedmaken, goederen verwerking etc.
Leeftijd ± 22 jaar. In bezit rijbewijs BE.

G POETSMEDEWERKER M/V
Dient zelfstandig en secuur te kunnen werken. Ervaring strekt tot aanbeveling.
Poetswerkzaamheden van V_ dagen van 13.00-17.00 uur.
Leeftijd 20-30 jaar.

De kans om te werken met een commerciële organisatie en een marktleider op haar
gebied.

Belangstellenden, voor één der funkties (letter aangeven) nodigen wij uit hun brief met c.
v. en recente pasfoto te sturen aan Direktie Ed. Maassen, Postbus 1250, 6201 BG
Maastricht.

DE NAAM ACHTER ZWITSERSE WERELDMERKEN

— ___________ '\___w_-_m
___

w_^_^_— I

Aanbiedingen opvouwbare
KOOIEN v. honden, katten,
vogels enz. va. ’94,-. Ken-
nels, nachthokken, hek-
werken, tuinpoortjes enz.
Bresma, Bocholtzerweg 19,
Simpelveld. 045-444917.
Wilt U Uw paard of pony
zelf verzorgen. Wij hebben
BOXEN te h. Binnen-bui-
tenmanege en stapmolen.
Inl. tel.: 045-270959.

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.
Yorks- en FOXTERRIERS,
tekkels, boemers, Rottwei-
lers met stamb., Walem 11a,
Schin op Geul 04459-1237.
D.H.-teven in div. volw.
leeftijden te k. van keur-
meester weg. beëind. hob-
by. Na 18 u. 045-242506.

Vandaag
grote vogelmarkt

in Makado-Beek.

__W De Limburgse RIAGG's zijn voornemens bijzondere zorg te gaan besteden aan de hulpverlening aan
__^_l ___y_W autisten, personen met autistiform gedrag en verwante kontaktstoornissen en hun ouders, zulks in
I W^A^mWAW samenwerking met andere instellingen op het gebiedvan de geestelijke gezondheidszorg, de

' \—^—^—W—^m^mw Sociaal Pedagogische Diensten en de Limburgse Afdeling van de NVA (oudervereniging).
mm^^Ammmr Tot die zorg worden gerekend signalering, diagnostiek, behandeling, begeleiding, konsultatie en

voorlichting.

I' "'AGG's zijn Gelet op de omvang van de doelgroep en de spreiding van de aanwezige voorzieningen wordt er
Gespecialiseerde voor deze taak een onderscheid gemaakt in 2 regio's:

i [ 'weedelijnsvoorziemngen 1. Noord- en Midden-Limburg

' v°or ambulante geestelijke 2. Zuid-Limburg
Gezondheidszorg, met als
kerntaken: Voor elk van deze regio's zoeken wij een full-time

I ~ hulpverlening

SS," KOÖRDINATOR
ÜSïï'*"urn AUTISTENHULPVERLENING (m/v)
~ Noord-Limburg
~ Midden-Limburg

' - Westelijke Mijnstreek Met als standplaats respektievelijk
~ Oostelijk Zuid-Limburg 1. Roermond
~ Maastricht en omgeving 2. Heerlen

beRiAGC's werken voor Tot de taken behoren:
e leeftijdskategoneën. _ Het ]<oörcjlrlererl stimuleren en verder tot ontwikkeling brengen van de hulpverlening aan

2. onderhouden autisten, waarbij aan de toegankelijkheid van de zorg bijzondere aandacht dient te worden
'ntensieve besteed.
<~„_.
, ... - Het in aansluiting op bovenstaande ontwikkelen en bevorderen van passendesamenwerkingsrelaties , . ... *^, samenwerkingsvormen en-strukturen.

"iet de eerste lijn en met _ He, p^^peren aan de uitvoeringvan de zorgac intramurale
voorzienmgen voor Van de kandidaten verwachten wij:
Geestelijke _ Een voltooide akademische opleiding (ortho-)pedagogiek of ontwikkelingspsychologie, met

I Gezondheidszorg aantekening psychodiagnostiek
- Affiniteit tot multidisciplinair en multimethodisch werken.
- Ervaring met hulpverlening bij autisme.- Goede redaktionele vaardigheden.
- ln staat tot beleidsmatig denken en handelen.

' - Organisatorische kwaliteiten.
- Bezit van rijbewijs B-E en auto.

Arbeidsvoorwaarden:
- Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 3 jaar.

Verlenging is echter niet uitgesloten. "-De CAO AGGZ is van toepassing.
- Pensioenfonds PGGM.

Schriftelijke sollicitaties kunnen gericht worden aan respektievelijk:
1. Dr. M. Beekers, RIAGG Midden-Limburg,Postbus 21, 6040 AA ROERMOND

Ka 2. De heer P. Mars, RIAGG Oostelijk Zuid-Limburg, Postbus 165, 6400 AD HEERLEN.. 1

Te k. nest LABRADORS,
tel. 04743-2303.
Te k. nest mini yorkshire
TERRIËRS, tel. 04743-2303.
Duitse Herder kennel biedt
PUPS met stamb. aan,
geënt en ontw. Gefokt op
schoonheid en karakter, te-
vens een teef van 4 jr. en
een van 4 mnd. Tulpstr. 16
Vaesrade-Nuth. Tel. 045-
-241610.
Te k. BOOMER hondjes 8
wek. ingeënt + dierenpas-
poort. Tel. 040-863946.

, 1
Te k. BULLTERRIER-
PUPS 8 wkn. Red. priis.
Navolaan 71 (Vrieheide)
Heerlen.
Te k. ROTTWEILER 2 jaar
oud, met stamboom. Prijs
n.o.t.k. Tel. 045-228726.
Te k. BEAUCERON met
stamb. oud 2 jr, teer. Tel.
04406-41395, tussen 20.00 en
21.00 uur.
Te k. DWERGKEESJES,
vlinderkeesjes en zeer
mooie boomers. Tel. 045-
-214859.

J Voor gedistingeerde oude heer,
wonend in eigen huis, zoeken wij
een

dame of heer
met goede contactuele
eigenschappen, zodat betreffende
zelfstandig kan blijven wonen.
Hierbij is privacy voor beide
betrokkenen gegarandeerd.

Uitvoerige informaties als salariëring, zullen in
onderling overleg besproken worden.
Brieven onder nummer HK 572 van het Limburgs
Dagblad, postbus 3100, 6401 DP Heerlen. au*.

I fl
VERENIGDEBIERBROUWERIJEN

BREDA-ROTTERDAM BV
Akerstraat 59-61, Heerlen

vraagt op korte termijn een

ASSISTENT-ACCOUNTANT m/v
op M.8.A./S.P.D.-niveau

Functie-eisen:- meerdere jaren ervaring op een
accountants-/administratiekantoor met
geautomatiseerde verwerkingen;- ruime kennis van B.T.W. en I.B.;- zelfstandig en accuraat kunnen werken;- goede contactuele en representatieve
eigenschappen.

Functie-informatie:- Verzorging,-controle en assistentie van
administraties, toezicht bij
computerverwerking;- assistentie bij fiscale controles;- samenstellen tussentijdse financiële
overzichten, jaarstukken en aangiften.

Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan
het postadres: Postbus 3086, 6401 DN Heerlen.

89121

SEfiSifeS_\ "1 . ___ 1 1 __T _i

_
___L

_
_kll.ii ~j

§11.i: .".,:.,:;,

Is een speciaalzaak met een uitgebreide koliektie tegels, sanitair,
behang, verf, dekoratiematerialen, vloerbedekking, gordijnen,keukens,

tuin-, auto-, elektra-artikelen, gereedschappen, ijzerwaren, hout en
houtwaren, bloemen, planten en bomen.

Praxis Beek heeft momenteel een aantal vakatures in de onderstaande
afdelingen.
Wij zoeken daarvoor enthousiaste mensen, die geïnteresseerd zijn in
de DHZ-arfikelen.

voor de afdeling sanitair (30-36 u.)
Vereist: — verkoop ervaring— contactuele eigenschappen— opleiding installatie techniek— interesse in de tegelverkoop

voor de afdeling tegels (20-24 u.)
Vereist: — verkoop ervaring— contactuele eigenschappen— opleiding algemeen bouwkundig— interesse in de sanitairverkoop

voor de koopavond(en) en de zaterdag (11-15 u.)
Vereist: — kennis van behang- en verfwaren— of kennis van auto-, tuin-, elektra-artikelen— verkoop ervaring strekt tot aanbeveling— contactuele eigenschappen

— een opleiding in het bedrijf— meer verantwoordelijkheid en meer uren bij goed functioneren— een spoedige aanstelling— diverse secundaire arbeidsvoorwaarden
Indien y van mening bent, dat één van bovengenoemde vakatures nu
precies is wat u zoekt en u tevens aan de gestelde eisen denkt te
voldoen, dan verzoeken wij u, of schriftelijk te solliciteren of een
sollicitatieformulier aan ons adres op te halen.
Praxis Doe-Het-Zelf Center, DSM straat 5, 6191 NB Beek, t.a.v. de
direktie.
89160 ELKE KJLUS BEGINT BIJ PRAXIS

/f GEMEENTEV_Ek KERKRADE
De Sociale Dienst van de Gemeente Kerkrade omvat een viertal
afdelingen, te weten:
de afdeling Dienstverlening, Algemene en Juridische Zaken,
Financiële Administratie en Interne Zaken.
De afdeling Dienstverlening bestaat uit 3 units.

In verband met vervroegd uittreden van de huidige functionaris
komt bij deze afdeling de functie vacant van:

UNITHOOFD M/V
Taken:- leiding geven aan de medewerkers van de unit;- bewaking van de kwaliteit en kwantiteit van het werk in de unit;- signalering en advisering aan het hoofd van de afdeling

omtrent nieuwe ontwikkelingen;- vraagbaakfunctie bij het verstrekken van adviezen en het
aanreiken van oplossingen;- vertegenwoordiging van de unit in de diverse in- en externe
overlegsituaties.

Functie-eisen:- opleiding op HBO-niveau (bijv. HEAO-EJ, HBO/MW);- opleiding Sociale Verzekeringen;- ruime ervaring op het werkterrein alsmede ervaring in
leidinggevende functie;- goede communicatieve vaardigheden en contactuele
eigenschappen.

Salaris:
De inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt
meximaal ’ 5253- (schaal 10, verdere uitloop behoort tot de
mogelijkheden).

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer
Nijdam, afdeling Dienstverlening. Tel. 045-467719

Een psychologische test maakt deel uit van de
sollicitatieprocedure.

Belangstellenden die voldoen aan bovenstaande eisen, worden
uitgenodigd hun sollicitatie binnen 14 dagen te richten aan het
College van Burgemeester en Wethouders van Kerkrade,
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade.

99137

IDUROXGASBFTONB. V. produceert mei
vier fabrieken in de Benelux, hetgelijk-
namige universele bouwmateriaal voor
builen- en binnenmuren, vloeren en daken,
in allebouwsectoren. Voor ome vestiging

I inLANDGRAAF (L)zoeken wij'een. '

- HTS'er-E m/v
(30-40 jaar)
De medewerker/-ster zal worden belast met alle ontwik-
kelingen, zowel elektronisch als elektrotechnisch t.b.v.
besturing en automatisering van produktie-installaties.
Voor het vervullen van deze functie is ervaring een vereiste.

Bent ugeïnteresseerd?
Schrijf dan naar.

durnxFn?ÏÏHiTl
Postbus 23. 4200AA Gonnchem.
T.a. v. de heer W.F. deJong. Hoofd
Personeelszaken. Telefoon 01830-50911
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9 De
grimmige,

streng
bewaakte

toegang tot
het Bundes

gerichtshof in
Karlsruhe.

Foto onder:
# Alexander

Prechtel:
'Europese
recherche
moet er
komen.'

Foto's
CHRISTA

HALBESMA

’1992 biedt terroristen kansen

Twee met
pistoolmitrailleurs

bewapende politieagenten
bewaken de toegang naar
het Bundesgerichtshof aan

de Herrenstrasse in
Karlsruhe. De argeloze

bezoekers moeten buiten
eerst via de intercom het

doel van hun komst en hun
identiteit bekendmaken. In

de hal van het gebouw
vraagt een achter kogelvrij

glas verscholen
veiligheidsbeambte de
identiteitspapieren. Als

deze in orde zijn bevonden
mogen we via een

elektronisch geregelde
draaideur het hoofdgebouw

binnen. Opnieuw twee
politieagenten die de gasten
uit Nederland opwachten.

In een aparte kamer
worden de tassen op
metalen voorwerpen
doorzocht. Met een

metaaldetector worden ook
de gasten zelf op wapens

afgetast. De fotografe moet
haar nagelvijl inleveren.

verscherpen, te versterken. Daarbij
moet ook bekeken worden wat bij-
voorbeeld te doen met Frankrijk en
zijn voormalige koloniën. De men-
sen komen van daar zonder proble-
men naar Frankrijk en zo ook naar
ons. Dat brengt problemen. Met de
Noordafrikanen komen niet alleen
misdaden, maar ook problemen met
de werkgelegenheid," vertelt Prech-
tel zonder blikken of blozen.

Het wegvallen van de binnengrenzen
en de kansen die daarbij aan misdadi-
gers en terroristen worden geboden,
maakt volgens Prechtel een Europe-
se recherche noodzakelijk, al voor-
ziet hij wel politieke problemen.
„Het grote probleem is natuurlijk de
souvereinitiet van de verschillende
staten. Ik weet niet of de burgers het
wel zo leuk vinden als bij voorbeeld
een Fransman in Frankrijk door een
Nederlander wordt gearresteerd, ook
al is die dan lid van een Europese re-
cherche."

Die problemen en de bevoegdheden
van de gemeenschappelijke recher-
che zijn zaken voor de politici, meent
Prechtel. „Maar de Europese recher-
che moet er komen, zal er komen,
dat kan haast niet anders," zegt hij
zeer nadrukkelijk.

rorist bevindt of we een huis d*
zoeken."

Opvoeding

worden van een terroristische organi-
satie als de RAF staat gevangenis-
straf. Zo ook op het ondersteunen
van terroristische groepen door bij-
voorbeeld vlugschriften te versprei-
den. Op het lidmaatschap van een
terrorische groep staat tien jaar, is
iemand ook nog leider dan is de mini-
mumstraf die erbij komt drie jaar.

Volgens Prechtel speelt echter vooral
de begane misdaad een rol bij de
strafbepaling. „Een terrorist die
iemand vermoordt krijgt geen le-
venslang omdat hij terrorist is, maar
omdat hij iemand heeft gedood."

Hij vindt dat al die in West-Duitsland
vaak omstreden wettelijke mogelijk-
heden ook zeker geen overreactie
vormen op de bedreiging die van het
terrorisme en zware misdaad op de
samenleving uitgaat. „Er is bij ons
veel discussie of die wettelijke rege-
lingen nodigzijn en jekunt altijd zeg-
gen 'er is toch niets gebeurd?' Maar
wie bewijst dat er niets is gebeurd
door juist die regelingen?"

De staat moet volgens Prechtel een
middenweg vinden tussen de vrijheid
van de burger en datwat nodig is om
de samenleving te beschermen. „Ik
geloof niet dat de beperking van de
rechten bij ons zo veel voorstelt, ze-
ker als je het vergelijkt met andere
landen, waar er helemaal nooit over
wordt gediscussieerd. Bij alle nieuwe
wetten wordt geroepen dat we op
weg zijn naar de politiestaat. Dat
komt weer door dat onzalige verle-
den, dat we niet ontkennen kunnen,"
zegt de jurist, refererend aan de
Tweede Wereldoorlog.

„Een klein voorbeeld: in Duitsland
wordt altijd geklaagd over het con-
troleren van de post van gevangenen.
Maar in Zwitserland wordt niet al-
leen iedere brief van een vastzittende
terrorist gelezen, maar ook geco-
pieerd. Toch zegt niemand dat men
in Zwitserlandop weg is. naar een po-
litiestaat." Ook noemt Prechtel het
doodschieten van drie ongewapende
IRA-leden in Gibraltar door leden
van de Britse anti-terreur eenheid
SAS. „Ik vind dat niet goed. Maar in
Engeland was er geen enkele op-
schudding over zoals bij ons als we
een straat afzetten waar zich een ter-

Dat in Nederland niet dezelfde!
telijke maatregelen zijn genome
zoals bij voorbeeld na de gijzel
acties van de Molukkers in de jj
zeventig jaren, komt volgens Pl
tel omdat er bij ons gewoon laflfl
zoveel moorden en moordaansil
zijn geweest. „Pas nog heeft del
een aanslag gepleegd op staatssj
taris Tietmeyer," voert hij ter 'f
stratie aan.

Dat veel voorkomende terrorist
extremisme in de Bondsrepubli*!
wijt hij met name aan het de ge*
denis van het 'Derde Rijk', dat 1
veel verzet en wantrouwen tegej
staat zou hebben geleid. Ook e«j
kan spelen dat veel oudersdie de1
ler-tijd hebben meegemaakt hu"1
deren niet 'politiek' hebben opffl
voed, meent hij. „Ik geloof dat t
kinderen politiek moet opvoedej
duidelijk moet maken dat er aw
wegen dan geweld zijn."

Volgens Prechtel is het gevaar <1
van extreem links - dat hij meel
met 'terrorisme' verbindt - uitgn
de Bondsrepubliek nog altijd vej
groter dan het sterk groeienderel
extremisme. „Politiek extremist!
meer ideologisch gericht, hoeft!
te betekenen dat men overgaatl
misdrijven. Momenteel hebbenj
geen enkele zaak lopen tegen el
rechts-extremist. Terroristen hej
tot doel te doden, mensen de vOfl
te benemen. Als mensen zich da*
samenrapen, is dat terrorisme-

Prechtel meent dat de RAF iedej
moment weer kan toeslaan. To''
harde kern, zij die bereid zijn 'f,
den, zouden zon vijftien tot O*Jpersonen behoren, deelsbekefl^j
deels niet. De groepering zou e*l
vijftigtal leden hebben.

Als naaste medewerker van Re\|
mann wordt hij ook zelf beschet]
„Ik vind dat niet zo erg. Het hel
ook voordelen. Als ik 's avondsl
biertje ga drinken hoef ik niet #1
rijden."

Theo Snie"l

de explosieven tussen de drie en de
tien jaarcel krijgen."

Duitsland waakt goed over Vrouwe
Justitia. „Een paar jaar geleden von-
den we in een huis hier vlak tegen-
over een raketwerper met 42 projec-
tielen. Die hadden hier moeten in-
slaan," verklaart het 'doel' van ons
bezoek, Alexander Prechtel, veront-
schuldigend. De 42-jarige juristheeft
het al ver geschopt in de hiërarchie
van het 'Generalbundesanwalt-
schaft', het federale openbare minis-
terie van de Bondsrepubliek. Prech-
tel is de naaste medewerker eti
woordvoerder van de procureur-ge-
neraal (de hoogste officier van justi-
tie).

Naast Rebmann is Prechtel als enige
bevoegd,de pers te woord te staan.
Meestal is dat over spionagezaken,
maar vooral over terrorisme. Zoals
over de recente IRA-aanslagen in de
Bondsrepubliek. Omdat er een dui-
delijke band bestaat tussen de IRA-
aanslagen bij onze oosterburen en
die in Limburg, dook de naam Prech-
tel regelmatig op in de Nederlandse
kranten. Aanleiding ook voor een
gesprek met de officier.

Voor de genoemde aanslagen wor-
den twee in Duitsland vastzittende
IRA-leden verantwoordelijk geacht.
Zij werden op 31 augustus 1988 in
Waldfeucht aangehouden nadat zij
net de grens bij Koningsbosch waren
overgestoken.

Het vermoeden bestaat dat IRA-le-
den na de recente aanslagen in de
Bondsrepubliek snel naar Nederland
vluchtten. In Groot-Brittannië wordt
Nederland zon beetje als een vrijha-

Middelen

ven voor terroristen beschouwd. Ziet
ook Prechtel dat zo? „Nee," meent
de Duitser. „In het verleden waren er
landen waar terroristen niet zo hard
werden vervolgd en waar ze zich kon-
den terugtrekken, waar ze haast niets
kon gebeuren. Dat is nu niet meer in
die mate het geval, zeker niet in Ne-
derland."

veel leden niet zozeer asiel willen, als
wel de Bondsrepubliek willen gebrui-
ken als basis voor politieke en terro-
ristische actie, buiten Duitsland wel
te verstaan.

„De grootste aanklacht wegens terro-
risme die we ooit hebben ingediend
ging onlangs uit tegen zestien Koer-
den. En daar komen er mogelijk nog
een paar bij ook." Verder wijst hij op
de komst van Tamils en Palestijnen.
Van die laatste groep werden er kort
geleden dertien aangehouden, bij
wie grote hoeveelheden wapens en
explosieven in beslag werden geno-
men. Drie Palestijnen zitten nog
vast. Zij kunnen voor het bezit van

Asielzoekers
Het grootste probleem vormt volgens
Prechtel, kind van Russische ouders,
het 'internationale terrorisme. „De
stroom asielzoekers zorgt voor pro-
blemen," legt hij uit. Van enkele na-
tionaliteiten zouden volgens hem

Ook de wettelijke middelen die de
Europese politie ter beschikking zou-
den moeten staan bij het bestrijden
van misdaden en terrorisme zouden
echter wel eens voor problemen kun-
nen zorgen. In Duitsland heeft de po-
litie bij voorbeeld meer wettelijke
mogelijkheden dan in Nederland.
Duitsers moeten een (machinaal
leesbaar) persoonsbewijs bij zich
hebben, terwijl in Nederland het
noemen alleen al van een beperkte
legitimatieplicht bij velen de haren
recht overeind doet staan.

In Duitsland kan de politie van ver-
dachte automobilisten snel de gege-
vens opvragen in het verkeersregis-
ter. Personen die van een zwaar mis-
drijf worden verdacht en tegen wie
door de rechter een arrestatiebevel is
uitgevaardigd, kunnen voor onbe-
paalde tijd worden vastgehouden.
Men is veel eerder strafbaar: op het
pogen iemand te overreden lid te

Buitengrenzen
Een ander probleem voor de mis-
daad- en terrorismebestrijding vormt
het loslaten van de binnengrenzen
van de EG na 1992, ook al is Prechtel
een warm voorstander van een hech-
te Gemeenschap. „Het arbeidsveld
van misdadigers, niet alleen terroris-
ten, wordt groter. Zij kunnen uitwij-
ken naar bij voorbeeld Spanje of Ne-
derland, misschien ook nog eens
Oostenrijk en Zweden. Het is daar-
om met het loslaten van de binnen-
grenzen zaak de buitengrenzen te

Perry Haan, spitsroeden lopen bij Paul Bocuse
De leerling schetst de leermeester:
„Hij was duidelijk de patron, de gro-
te baas. Dan kwam je met een zwaar
tableau aanlopen en dan stond hij in
de weg, maar je hoefde écht niet ex-
cusez-moi te zeggen. Je had maar te
wachten tot hij opzij ging, als hij dat
deed..."
De leerling isPerry Haan. Twintig ja-
ren jong. Limburger uit Landgraaf.
Eindejaarsstudent aan de Middelba-
re Horecaschool in Heerlen. Vijfe-
neenhalve maand was hij commis de
salie bij een wereldberoemde cuisi-
nier. Stagiair bij Paul Bocuse of, zo-
als Jan Brusse hem eens typeerde, bij
de 'Picasso van de kookkunst. In
diensmet drie sterren en vijfrood ge-
kruiste bestekjes in de Guide Miche-
lin bekroonde gastronomische tem-
pel in Collonges-aux-Mont-d'Or, op
twaalf kilometer van Lyon, liep Perry
spitsroeden. „Als ik het nog eens in
dezelfde functie moest overdoen,
ging ik beslist niet terug. Wat je ook
deed, het was nooit goed. Maar, ik
ben heel blij er te zijn geweest. Heb
er heel veel geleerd."

In weerwil van verlies van kilo's li-
chaamsgewicht; van vóóral in het be-
gin veel slaapgebrek; van jagen en
jachten;van een kamertje in het dorp
dat 'een krot' was en waar in de bad-
cel champignons groeiden- 'zo voch-
tig was het.' Perry Haan is glimmend
trots op het schriftelijk getuigenis
heeft ons algehele voldoening ge-
schonken en een verbale oppepper
als je straks ergens terecht wilt, bel je
me maar. Van de hand en uit de
mond van Monsieur Paul Bocuse lui

même. Een man die nooit tijd heeft;
voortdurend bezig, veel op reis en
bezeten is van zijn restaurants én zijn
métier. Op de vraag „Wat heb je er
gedaan?" luidt Perry's antwoord:
„Alles in de bediening." In de prak-
tijk kwam dat neer op beduidend
méér dan spijzen ronddragen en
ronddienen. Zó maar een dag van
Perry Haan in de tempel:

„Je begon 's morgens om half negen.
Met poetsen van koper en zilver en
daarna opdekken. Twee hielden zich
onderwijl bezig met bloemverzorging
en -schikken. Alle bloemen kwamen
uit de eigen tuin. Rond twaalf uur be-
gonnen de lunchen. Als ik de lange
dienst, de garde, draaide ging ik door
tot 's avonds tien uur ongeveer. In
het andere geval had ik tussen lunch
en diner een beetje vrije tijd en ver-
volgens werd het vaak diep in de
nacht."

„Wat heb je er geleerd?"

„Op de eerste plaats zeer snel wer-
ken. Snel en perfect. Met de zoge-
naamde Franse slagwas er niet bij.
Vervolgens omgaan met mensen en
tenslotte een hoop kleine kneepjes
van het vak."

„Zoals?"

„Als in een restaurant in Nederland
iemand naar het toilet of naar de tele-
foon loopt, reageert de bediening er
gewoonlijk niet op. Dan loopt zo
iemand de kans dat tijdens zijn afwe-

zigheid het volgende gerecht geser-
veerd wordt. Niet bij Bocuse. Wan-
neer een gast zich van tafel verwij-
derde, werd alles stop gezet en ge-
wacht tot de man of vrouw weer te-
rug was. Als een gast een sigaret op-
stak, werd altijd keurig gewacht tot
hij uitgerookt was."

„Serveerde je ook aan tafel uit?"

„Vele gerechten komen op het bord
door. Uitserveren is eigenlijk het
werk van een chef de rang, maar als
die aan een andere tafel bezig was
sprong je bij. Dan begon je de eend
te trancheren of de varkensblaas
open te snijden. Kip van Bresse en
gevogelte, gevuld met een farce en
gekookt in varkensblaas, vormt een
paradepaardje van Bocuse. Volaille
en vessie, wordt dit genoemd. Maar
als de patron zélf in het restaurant
was, keek je wel uit het werk van een
ander te doen. Dat wilde hij per se
niet. Hij zag alles. Hij wist precies
wat overal gaande was, had onmid-
dellijk in de gaten als er aan een ta-
feltje iets niet klopte."

„Wat deed hij dan?"

„Dankon hij scherp als een havik kij-
ken, dan liep iedereen van maitre
d'hötel, er waren er vier, tot chef de
rang, op zn tenen, dan stond je on-
der extra druk. Geen enkele gast
mocht iets merken. Monsieur Bocuse
liep tijdens lunch en diner twee keer
door het restaurant. Hij was én speel-
de de grote vedette. Hij is zeer publi-
citeitsbewust, geniet er ook van..."

„De drukte?"

„Altijd druk met gasten overal
daan. Heel veel Japanners, /l
weinigmaar fotografeerden vee'■ 1
proefden slechts maar namen vajj
schotels foto's. En dan verder *J
sers, Zwitsers, Fransen, En.e.
Amerikanen... Niet te geloven
ze vandaan kwamen. Op zaterdaJzondagmiddagen kwam het
voor dat in het restaurant zelff <honderdvijftig a honderdzes'i^ten waren. Daar kwamen dieJj
Abdij, in de zalen, er nog cCi
Nog eens zon dikke tweeho".
couverts. Het was dan vaak eefl'
kenhuis..." Ter informatie: n°jk
ter staan bij Paul Bocuse zon j*
man in de keuken én in de bedie^!Perry: „Het loopt er vrijwel e^l
één."

„Had jehet gevoel dat er, in het 'Jvan je stage, ook werkelijk opr I
gelet?"

]
„Nou en of! Maar vóór alles è} i
restaurant. Dat ik in het begi"jj
een in het diepe werd gegooid-^
resseerde niemand. Het was .1
gens nooit goed. Als er niks v'jj
te merken, kreeg jete horen da i

langzaam was. Je stond voort»
onder grote druk. In het beg'.^i
ik het erg zwaar. Thans besef 'j
als je bij Paul Bocuse gefuncti"'j
hebt, je in Nederland in elk ' i
rant terecht kunt. Dat papier') 'I
Monsieur Bocuse is goud waa'0' I

Nino Tomad^l
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Welstand
Waar elke architect in Nederland mee te maken krijgt is welstand.
Niet in de betekenis van iemands goede gezondheid maar van de
fraaiheid van voorkomen of goed uiterlijk. Het toezicht op de wel-
stand van gebouwen berust in Nederlandal sedert decennia bij onaf-
hankelijk commissies, de Welstandscommissie, die los van een
bouwvergunning een ontwerp beoordeelt op fraaiheid.

nanciering
*lr> oktober is voor 89 % vanprogramma een lening aange-ven. Dat betekent dat onge-
J.26.200 woningen zijn gefl-
eerd en datvoor zon 3300 wo-
Jkn de financiering nog moet
ijen geregeld. Vorig jaarrond
Ij-d was slechts 31 % van het
Jjramma de financiering afge-

"
Istaatssecretaris heeft er het
*evertrouwen in dat ook voor
Resterende aantal een lening
.borden afgesloten, zeker nu

1 januari 1988 geen klim-men meer hoeven te worden
Inloten. De gemeentes is dan
E bericht dat de financiering
rflijk 31 december 1988 rond
Hzijn.
lu^n contingentvan 9000 waren
L; september voor 8246 premie-
kr-beleggerswoningen plannen
luiend. Evenals in 1987 waren

de verhouding 2:1) al 436
omgezet

'^ premie-A-woningen.

p september waren voor
Wel alle categorieën wo-
£en voldoende plannen in-

I ,',end om het woningbouw-
\c vamma uit te putten.
iii ' financiering van sociale
I '(''Woningen op de kapi-
v ''«Harkt levert totnutoe
_

problemen op. De bouw
'[ J 1 vrije sector-woningen
'i> w^er ri JksDi;idrage) over--13 verre de verwachting.

jüs staatsecretaris Heer-man Volkshuisvesting in
df 1brief aan de Tweede Ka-
\i f over de voortgang van de
* n>ngbouw 1988.

tt „et kader van het project Fi-
£\ J-'eel Beheer op het ministerie
n I.: ?- meer dan voorheen gelet op

pste indieningvan aanvragen
J geldelijke steun. En dat bete-
et j concreet, dat alleen plannen,
„Ji jf^r l oktober volledig zijn in-'end, betrokken worden bij de

k
efdeling van contingenten,

j... binnen als tussen de pro-
-2 'es-
tt w? meeste provincies zijn meer
tó »^ngenbouwplannen inge-
s, d dan het contingent groot is.
ni.regeling kent een beperkte
t. j^lijkheid voor rechtstreekse

i*. eenten om meer plannen teJ, °reren dan het contingent van
'4 '§emeente omvat. Daarom zal
ijl H

er> vereffening moeten plaats-
ii en om te voorkomen, dat het

' J^lijk programma (29.500)
overschreden.

Bouw vrije sector-woningen overtreft verwachting

Indiening woningbouwplannen
en financiering probleemloos

E-nummers de toevoegingen
precies op het etiket staan. In de
additievenwijzer staat welke
stoffen bij deze nummer horen.
Binnenkort wordt aan de minis-
ter van WVC een rapport aange-
boden, waarin 160 ouders en kin-
deren vertellen over hun ervarin-
gen met gedragsstoornissen ver-
oorzaakt door voedsel additie-
ven.
De brochure is te bestellen door
overmaking van ’ 1,75 op giro
363913 ten name vanKonsumen-
ten Kontakt Den Haag onder ver-
melding van 'Additievenwjjzer'

Visboek
Dank zij modern en snel vervoer
van verse vis neemt deze grond-
stof in de moderne lichte keuken
een vooraanstaande plaats in. Dit
natuurprodukt vereist een ade-
quate behandeling en verwer-
king. Maar degene, die vis koopt
en verwerkt wil ook graagzo vol-
ledig geïnformeerd worden over
afkomst en hoe ze er uit zien.
Het grote Visboek, vierde uitga-
ve in de M&P/Teubner-reeks,
geeft op al deze vragen uitge-
breid antwoord. Met name het
encyclopedisch gedeelte zal voor
iedere lezer van onschatbare
waarde zijn.
Het boek begint met een over-
zichtelijk en chronologisch op-
gebouwde indeling.
Aan de hand van prachtige illu- ■straties krijgt zowel de beginnen-
de als gevorderde cuisinier uitge-
breide informatie over het berei-
den, serveren en eten van de
meest uiteenlopende vissoorten.
Het idee en concept van dit boek
stamt van Christian Teubner en
de heldere teksten van culinair
specialist Ronnie Potsdammer
en medewerkers.
Het grote Visboek kost ’ 120,-, is
weliswaar niet goedkoop maar
dat is voor de echte visliefhebber
geen bezwaar. Een waardevol ge-
schenk-idee voor de komende
Sinterklaastijd ofKerstmis.
Het boek is verkrijgbaar in de
boekhandel. In dezelfdereeks en
in dezelfde uitstekende uitvoe-
ring verschenen reeds: het grote
Dessertboek, het grote Patéboek
en het grote Schaal- en Schelp-
dierenboek.

Fit met
vitaminen
Bij Sijthoffs Uitgeversmaat-
schappij is zojuist verschenen
het boekje 'Fit met vitaminen....
en andere vitale stoffen' geschre-
ven en samengesteld door Ilse
Dorren.
In deze brochure rekent zy af
met allerlei misverstanden over
vitaminen, mineralen en spoor-
elementen.
Het is een handige gids vol infor-
matie over die stoffen, welke on-
misbaar zijn voor een goede ge-
zondheid en een fit gevoel.
Aan de orde komen: Wat vitami-
nen en andere stoffen doen; hoe-
veel men nodig heeft; waar ze in
voorkomen; signalen die het li-
chaam geeft bij tekorten; tips
voor vitaminetoevoer en een
handige verklarende woorden-
lijst.
Het boekje telt 152 pagina's, kost

’ 22.50 en is in de boekhandel
verkrijgbaar.

" De mijnwerkerskolonie de Hopel in Kerkrade. In 1907
ontworpen door deDuitse architect A. Reichpietz. Zijnstijl
- overstekende daken, kleine vensters, gegolfde topgevels en
hoekloggia's - is terug te vinden in 26 van de in totaal 47
woningen.

Op de etiketten van Nederlandse
produkten wordt wel vermeld,
dat er kunstmatige stoffen zijn
toegevoegd, maar nog altijd niet
precies welke. In de ons omrin-
gende landen moeten middels

Additievenwijzer
Dinsdag jl. presenteerde Konsu-
menten Kontakt een brochure
over kunstmatige toevoegingen
in voedsel. Het televisiespotje en
de 'Additievenwijzer' behandelt
de meest voorkomende toevoe-
gingen zoals kleur-, smaakstof-
fen en conserveringsmiddelen.
Via een kleurcode wordt aange-
geven of er twijfels of verdenkin-
gen tegen deze stoffen zijn.
Konsumenten Kontakt vindt dat
er nog teveel toevoegingen zijn
toegelaten, die schadelijke ge-
volgen kunnen hebben. Met
name intolerantieverschijnselen
(migraine door sulfiet in wijn,
klachten astmapatiënten over
conserveringsmiddelen), aller-
giën, gedragsstoornissen zowel
bij volwassenen als kinderen.

Met de komende feestdagen in
het verschiet is het wellicht een
bron van inspiratie voor zowel
ouders als kinderen, om samen
iets voor te bereiden.
Er worden heel wat ideetjes aan-
gedragen om bijvoorbeeld Sin-
terklaasgebak te maken. Kerst-
versieringen voor boom of op ta-
fel samen te stellen.
Een mooie palmpasenstok, of
menukaarten voor Pasen en klei-
ne hapjes. En niet te vergeten
een zelfgemaakt carnavalspak.
Aan de hand van duidelijke
werktekeningen is het niet moei-
lijk om de voorbeelden uit te
werken. Een duidelijke inhouds-
opgave in chronoloigische volg-
orde vergemakkelijkt het opzoe-
ken van een bepaald feest en al-
les wat daarmee samenhangt.
Het boekje is verschenen bij uit-
geverij Van Holkema & Waren-
dorf en kost in de boekhandel

’ 14.90.

Er komt heel watvoor kijken om
een huis goed te beveiligen tegen
ongewenst bezoek. Het boekje
'Inbraak: ... te voorkomen?' van
Quint Publikaties in Soest, kan
een goedehulp zijn. Het inbraak-
veiliger maken begint met de
meest eenvoudige en vanzelf-
sprekende maatregelen, zoals ra-
men en deuren niet open laten
staan en het monteren van dege-
lijk hang- en sluitwerk.
Alle inbraakgevoelige punten
van het huis worden bekeken en
de daarbij passende beveili-
gingsmaatregelen belicht. Diver-
se typen sloten en sleutels en
nuttige adviezen komen uitge-
breid aan de orde, evenals elek-
tronische beveiligingsapparaten.
Het boekje kost ’ 9,95 (mcl. ver-
zendkosten) en is te bestellen
door overmaking van dit bedrag
op postgiro 206.30.16. t.n.v. Quint
Publicaties Soest, onder vermel-
ding van de titel.
Voor meer informatie: __ 02155-
-14951.

Inbraak: ...
te voorkomen

Prettige
feestdagen

architect uitgenodigd wordt om
van meet af aan aanwezig te zijn
bij het beoordelen van de teke-
ning.

Dan hoeft het helemaal geen
handjeklap te worden. Het zou,
denk ik, een professionele dis-
cussie opleveren tussen ontwer-
per en commissie. De architect
zou dan uiteraard wel op basis
van gelijkwaardigheid moeten
kunnen funktioneren en nooit
als een schooljongen met huis-
werk weg worden gestuurd. Eer-
lijkheidshalve moet gezegd wor-
den dater in Nederland tot op ze-
kere hoogte al sprake is van een
onderhandelingssituatie. Jam-
mer genoeg is die werkwijze nog
lang niet zo ingeburgerd als in
het buitenland.

Overigens ook leuk is dat in som-
mige landen behalve welstand-
stoezicht doorde gemeente soms
ook omwonenden of anderen ge-
legenheid hebben om bezwaar te
maken tegen plannen op basis
van 'welstand. Die mogelijkheid
wordt geschapen door het open-
baar maken van de bouwaan-
vraag. Dat gaat soms zo ver dat
men de tekening op een bord
plakt op de plaats waar gebouwd
wordt.

Vrijesector

Niet dat daar een schokkend re-
sultaat uit kwam. Welstandszorg
is beslist geen puur Hollands
produkt, zoals klompen en wind-
molens. Ook in België, Frank-
rijk, Denemarken, de Bondsre-
publiek, Engeland en Zwitser-
land wordt aan 'welstandszorg'
gedaan. Alleen onder een andere
naam en op een andere manier.

Dr. Nico Nelissenen drs. Cees de
Vocht komen tot de slotsom dat
het Nederlandse systeem hele-
maal zo gek nog niet is. In de ons
omringende landen blijkt name-
lijk het welstandstoezicht uitge-
oefend te worden door gemeen-
tebesturen, in casu de verant-
woordelijke ambtenaren. In Ne-
derland zoals gezegd door een
onafhankelijke commissie.
In het buitenland blijkt verder -
in tegenstelling tot bij ons - dat
het toezicht gekenmerkt wordt
door onderhandelingen tussen
ontwerper en bestuur. Daarin
wordt dan getracht tot een voor

door Egbert Hanssen

alle partijen acceptabele oplos-
sing te komen.
Dat is zo gek nog niet. Hoe vaak
lopen de frustraties niet op door-
dat ontwerpen keer op keer wor-
den afgekeurd al of niet met op-
merkingen en kanttekeningen
voorzien. De architect moet dan
weer geheel opnieuw aan de slag
en de tekening aanpassen. Ver-
volgens wordt het ontwerp op-
nieuw beoordeeld door de wel-
standscommissie. Al met al een
omslachtige procedure. Dat het
veel sneller kan blijkt dus in het
buitenland waar de betreffende

Nou staat die welstandszorg. be-
ter gezegd hetwelstandstoezicht,
al lang ter discussie.Niet dat elke
architect de toets van een com-
missie wil ontlopen. Nee, uit on-
derzoek blijkt zelfs dat het me-
rendeel van de bouwmeesters
enige invloed van de overheid
hierin als een minimale garantie
zien tegen het al te zeer overgele-
verd zijn aan de nukken van de
bouwheer. Gemeenten zien het
van hun kant als een garantie te-
gen ontwerpen van onvoldoende
kwaliteit.
Toch wordt het welstandstoe-
zicht vaak ervaren als een keurs-
lijf. Theorie en praktijk lopen
hier bovendien vaak niet paral-
lel. In de praktijk mag heel wat
omdat sancties vrijwel nooit
worden toegepast. Maar wat wil
men dan? Om de zaken eens wat
op een rijtje te zetten heeft deKa-
tholieke Universiteit Nijmegen
afdeling Bestuurs- en Beleidswe-
tenschappen eens over de grens
gekeken. Hoe doen ze het eigen-
lijk in het buitenland?.

Ih^e categorie vrije sector met
k^alige bijdrage van ’ 5000,-- 18.388 woningen plan-
k.. ingediend. Het landelijke
jllHgent bedraagt 21.000. Voor
* koningen liggen er nog aan-
kom die alle kunnen worden

k^et Meerjarenplan Woning-
k werd uitgegaan van de rea-
Jl*e van 15.000 vrije sector-wo-

en zonder rijksbijdrage in
e- Deze verwachting blijkt
[j 1te wordenovertroffen omdat

jl. al voor meer dan
ivo woningen in deze categorie

waren afge-

Verhoging van
normbedragen

onderhoud woning

Nieuwe scharen

Phet totale budget voor wo-, «Verbetering (’ 1.224 miljoen)
|h eind september voor ’ 1.107

aan volledige plannen
ll^en het provinciaal contingent
pliend. Er liggennog voor ’ 81
|J0en aan volledige plannen die
l?*en en tussen de provincies
| verdeeld.

l^r 1988 is een bedrag van ’ 252
lloen van de woningverbete-
-0 ongesubsidieerd. Dit houdt
| band met de rentevoordelen
IL Woningcorporaties door de
Kj roegde aflossing van derijks-
k^gen. Per 1 oktober was hier-
yf 154 miljoen ingediend.

L^tssecretaris Heerma gaf alL^er dit jaar te kennen dat hij
tP vertrouwt dat de beoogde
pstelling wordt gerealiseerd.

Voningverbetering

" Het grote Visboek

Staatssecretaris Heerma van Volks-
huisvesting heeft de normbedragen
verhoogd die woningcorporaties
van het Rijk krijgen voor onder-
houd van huurwoningen. Het gaat
om woningwetwoningen waarvoor
subsidie wordt gegeven volgens de
regeling uit 1968 oféén van de oude-
re regelingen. Dat schrijft de Staats-
secretaris in een brief aan de ge-
meentebesturen en woningcorpora-
ties.

Uit een enkele jaren geleden gehou-
den onderzoek is gebleken dat het
normbedrag voor het onderhoud
van woningen niet toereikend was.
Daarom is per 1 juli 1986 naast de
trendmatige aanpassing een strctu-
rele verhogingvan ’ 75,- per woning
doorgevoerd.

Op basis van de ontwikkeling van
lonen, prijzen en produktiviteit zou-
den per 1 juli 1988 de onderhouds-
normen met een geringbedrag moe-
ten worden verlaagd. Omdat echter
gebleken is dat deze normbedragen
voor onderhoud nog niet toereikend
zijn heeft de staatsecretarisbesloten
tot een structurele verhoging van

’ 50,- per woning, daardoor gaan per
saldo de onderhoudsnormen met

’ 40,- omhoog.

zijn herkenbaar aan een opmerkelijke, zeer
moderne vormgeving.
Elk exemplaar wordt geleverd met een door-
zichtige opberghouder voor de (roestvrijsta-
len) schaarbenen, hetgeen de veiligheid ten
goedekomt.
De prijzen variëren van ’ 15,50 tot ’ 22,75.

De Finse fabrikant Fiskars, een van de groot-
ste producenten van scharen ter wereld,
heeft een nieuwe serie scharen gelanceerd.
De reeks bestaat uitvijf verschillende types,
elk voor speciale toepassingen ontworpen.
Zo is er een huishoud-, een universeel-, een
keuken-, een naai- en een hobbyschaar. Ze
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f Tekoop |
BINGELRADE, Geerstraat S HEERLEN, Drieschstraat H SITTARD, Mozartstraat S
Monumentale Limb. carré-boerderij met cv., binnenerf, Nabij centrum gelegen appartement met garage, lnd.: Goed onderh. halfvrijst. woonh. met cv., garageen leu-
werkplaats, opstallen en weiland. Percopp.: 2520 m . hal met toilet, woonkamer ±38 m 2, keuken, 2 slaapka- ke tuin. Ind. 0.a.: woonkr., aanb.keuken, 3 slaapkrs.,
Geheel recent authentiek gerest, uitst. onderh. Ind. 0.a.: mers, badkamer met ligbad en v.w. Aanv.: i.o. Vraag- badkr. met o.a. ligb. en 2etoilet, vaste trap naar zolder
woonkr. met centr. open-haard-partij, ruime keuken, prijs:’ 125.000-k.k. met vierde slaapkr. Aanv.: spoedig. Vraagpr.
wijnkelder, badkr. met ligbad en v.w., apart toilet, 4 ’ 146.000,-k.k.
slaapkrs., 2e badkr. met o.a. douche en 2e toilet, grote HEERLEN, Eikenderweg H
zolder.Aanv.: i.o. Prijs op aanvraag. Goed gelegen winkelpand met 2 appartementen. Ind. SITTARD, Ch. Beltjenslaan. S

0.a.: Sout.: geheel onderkelderd. Beg. grond: winkel (± Schitt. gel. (Kolleberg), vrijst. villa metcv., inp. garage,
BINGELRADE S 80 m 2), kantoor. 1e Verd: app.: hal, woonkr., keuken, kelders en mooietuin.Percopp.: ca. 800 m2. Ind. o.a: li-
Nabij dorpscentrum rustig gel., halfvrijst. woonh. met slaapkr., badkr. 2e Verd.: app.: hal, woonkr., keuken, v jng met open haard, zeer luxe keuken met app., 3
c.v.,kelder,bergingenroyaletuin.Percopp.:ca.loare. slaapkr., badkr.Aanv.: i.o. Koopprijs: ’ 260.000,-k.k. slaapkrs., 2 badkrs. Aanv.: spoedig. Vraagpr.:
Ind. 0.a.: woonkr., keuken, bijkeuken, 3 slaapkrs., ’379.000-k.k.
badkr., 2e apart toilet, vaste trap naar grote zolder. HEERLEN, Geleenstraat H
Aanv: direct. Vraagprijs: ’ 185.000-k.k. In centrum gelegen luxe appartement met garage en SITTARD (Kolleberg), Kapellerweg. S

berging, lnd.: ruime hal, woonkr. met groot balkon, mo- Op uitst. locatie gel. vrijst. landh. met cv., inp. garage,
PAPENHOVEN.OpdeCouI S dernekeuken,badkr. met ligb, slaapkr. Aanv.: i.o.Koop- zwembad en zer grote tuin. Percopp.: 2500 m 2. Ind.
Uitst. onderh, rustiek gel, vrijst. landh. metcv, kelder, prijs: ’ 165.000-k.k. oa: royale living met open haard, keuken, study, 4
royale garage, geschikt v. 2 auto's en grote tuin. slaapkrs, 2 badkrs., doucheruimte, garderobekr.Aanv.:
Percopp. 1.600 m 2. Ind. 0.a.: grote living met open HEERLEN,v.d.Scheurstraat 115 H i.o.Vraagprijs:’640.000-k.k.
haard, mod. woon-/eetkeuken, tuinkr., waskeuken, 3 Rustig gelegen halfvr. woonhuis met cv., garageen tuin.
slaapkrs., study, royale badkr. met ligbad, douche, 2e lnd-: provisieruimte, garage/hobbyruimte (ca. 40 m 2), STEIN, Wilhelminaplein S
toilet, dubb. v.w. Het pand biedt vele extra's. Aanv.: i.o. hal, L-vorm. woonkr. met open hrd en plavuizenvloer, Rustig gel. halfvrijst. woonh. metcv.. Ind. 0.a.: L-vorm.
Vraagprijs: ’ 350.000-k.k. keuken, 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, douche, v.w. en |jv jngi keuken, 3 slaapkrs. bet. badkr. met douche, v.w.

2e toilet. Vliezotrap naar zolder. Aanv.: i.o. Prijs: Aanv.i o. Koopprijs: ’ 99.000,-k.k.
HOENSBROEK, Akerstraat-Noord H ’ 159.000-k.k.
Goed gelegen, halfvr. woonh. met cv., 3 garages, en VALKENBURG-Broekhem M
tuin. Perc. opp.: 389 m 2. Ind.: Sout.: kelder. Beg.gr.: hal, HEERLEN, Huskensweg H vrijst. herenh. met gar. en tuin. Ind.: Beg.gr.: ruime hal
woonkr. met parketvl. en open hrd., luxe keuken met Rusitg gelegen halfvr. woonh. met berging, garage en met entree en toilet, woonkr. (± 50 m 2), luxekeuken met
app., tuinkr. met schuifpui (ca. 18 m 2), waskeuken. 1e tuin (Perc. opp. 365 m 2). lnd.: kelder, entree, U-vormige app. 1e Verd.: overloop, 3 ruime slaapkrs., moderne
Verd: 2 slaapkrs., badkr. metligb., v.w., aparte douche- woonkr., keuken, badkr. metzitbad, v.w., 3 slaapkrs. Het badkr. met ligb., douche, toileten v.w. 2e Verd.: zolder-
ruimte metv.w. 2e Verd.: 2slaapkrs., vliering. Hetgehele pand is voorzien van kunststof ramen (dubb. beglazing) ruimte en 2 slaap-/hobbykrs. Onder het pand iseen sou-
pand is voorzien van dubb. beglazing enverkeert in uitst. enged. rolluiken. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 90.000,-k.k. terrain geschiktvoor vele doeleinden o.a. praktijkruimte,
staat van onderhoud. Aanv.:i.o. Prijs:’ 185.000-k.k. Pand is voorzien van kunststof kozijnen met dubbele

HOENSBROEK, Hommerterweg H beglazing; goed onderhouden.Aanv.: i.o. Prijs n.o.t.k.
BRUNSSUM, Dr. A. Kuyperstraat H Goed gelegen winkel-woonhuis met binnenplaats, lnd.:
Rustig gelegen woonh. metcv, garage en tuin. lnd:kei- kelder. Beg.grond: entree, winkel (± 46 m 2), magazijn, VALKENBURG a/dGEUL M
der, entree, woonkr, keuken (6x3 m), badkr. met douche toilet. 1e Verd.: woonkr., keuken, toilet, badkr. metdou- :.<t
en v.w. 1e Verd.: 3 slaapkrs. 2e Verd.: vaste trap, 4e che, slaapkr. 2e Verd.: 2 slaapkrs., bergruimte. Aanv.: /slaapkr, bergruimte. Aanv.: i.o. Koopprijs ’ 105.000- i.o. Vraagprijs: ’ 150.000-k.k. / - .^lfc^. j*
k.k. _____________ ____..:
BRUNSSUM-Treebeek H Monumentale 18e-eeuwse villa, gebouwd in Lodewijk A JÊÈÊÉÈI—.Rustig gelegen hoekwoning met cv., berging en tuin. XV-en XVI-stijl, ontwerpvan Dr. Cuypers. Met cv., kei- Jm J !_____BInd. 0.a.: Sout.: kelder, grote hal, doorzonkr, keuken. 1e der, bijgebouwen. Ind. 0.a.: beg. gr.: royale hal, 4 ka- ___»■ 1' Pi^wll____l^Verd.: 3 slaapkrs., badkr. 2e Verd.: vaste trap naar 4e mers. Verd.: 4 slaapkrs., badkr. Aanv.: i.o. Prijs op aan- __Jt I _RM_______l____SM BÜBH_S

BRUNSSUM-Treebeek H SCHAESBERG,Ringoven H 11. Hf iflilillRustig gelegen halfvr. woonhuis metcv, garage en gro- Rustig gelegen woonhuis met cv., garage en tuin. lnd.: '"__ mm Wm%mÊWwWs*%[tetuin. (percopp. ca. 615 m 2) lnd:kelder, hal, woonkr. hal, toilet, woonkr., keuken met app.. 1e Verd.: 3 2_\ l___P*'«____---___________*(ca. 34 m 2), keuken, bi|keuken, berging. 1e Verd.: 3 slaapkrs., badkr. metligb., v.w.en 2etoilet. 2e Verd.:zol- ___V H <__# ._P_I
slaapkrs., badkr. metdouche, v.w.en 2e toilet. 2e Verd.: der Het geheel is geïsoleerd. Aanv.: i.o. Vraagprijs: .!P^__f__|
BRUNSSUM, Dr. A. Kuijperstraat H ÜBACH OVER WORMS, Kloosterstraat H mWkm\ —T~Rustig gelegen woonh. metcv., berging en tuin. lnd.: en- Bij centrum gelegen woonh. met cv., tuin (266 m 2). lnd.: Wks_
tree, woonkr., keuken, douche, 3 slaapkrs. Aanv.: i.o. 2 kelders. Beg.gr.: entree, L-vorm. woonkr., ruime keu- Hol_pM
Vraagprijs: ’85.000-k.k. ken met app.. bijkeuken, toilet, badkr. met ligb., douche \r-jfófgjtffgfjmg_

en v.w. 1e Verd.: 3 slaapkrs., toilet met v.w. 2e Verd.: Goed gelegen, royaal winkel- praktijkpand met boven-
SLEK-ECHT, Haeselaarsweg S vaste trap naar hobbyzolder. Het geheel is voorz. van woning en tuin. lnd.: winkel, keuken, bijkeuken en ber-
Uniek gel, goed onderh. landh. met garage, honderen- kunststof kozijnen, dubb. begl. en is prima onderh. ging. 1e Verd: grote woonkr. met keuken. 2e Verd.: 3nen, paardeboxen en weilanden (ca. 5800 m 2), centrale Aanv.: i.o. Prijs ’ 113.000,-k.k. slaapkrs., badkr. 3e Verd.: zolder. Pand is deels geisol.
liggingt.o.v.Eindhoven.MaastrichtenHeerlen.lnd.o.a.: en verkeert in goede staat van onderh. Aanv.: i.o.L-vorm. living, grote keuken, 4 slaapkrs., werkkamer, LlMBRlCHT,Bovenstraat S Vraagpr:’ 185.000,-k.k
luxe badkr. met dubb. v.w., douche, ligbad, bidet en 2e Gunstig gel., halfvrijst. woonh. metc.v, kelders, garage,
toilet, zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 375.000-k.k. Dit carport en mooie tuin met privacy. Perc. opp.: ca. 625 VOERENDAAL,Minghof H
pand moetu gezien hebben! m 2. Ind. 0.a.: grote woonkr., mod. keuken, wasruimte, 5 Rustig gelegen vrijst. landhuis met cv. en tuin (perc.

slaapkrs, badkr. metdouche, v.w. en 2etoilet, vaste trap opp. ca. 600 m 2). lnd: 2 kelders. Beg. grond: ruime hal,
EIJGELSHOVEN, W.Alexanderstraat H naarzolder. Aanv.:i.o. Vraagprijs:’ 195.000,-k.k. toilet, woonkr. met 0.h., keuken met app., slaapkr.,
Rustig gelegen woonhuis met cv., inpand. garage en badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 1e Verd.: 3
tuin. lnd: Beg. gr.: 3 slaapkrs., badkr. metzitbad,v.w. en OIRSBEEK, Prov.Weg Zuid S slaapkrs., badkr. met douche, v.w., toilet, cv./hobby-
-2e toilet. 1e Verd.: entree, keuken, Z-woonkr. (ca. 35 m 2) ruimte. 2e Verd.: zolder. Pand verkeert in uitstekendeen terras. Aanv: i.o.Koopprijs: ’ 99.000-k.k. staatvan onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 345.000-k.k.

GELEEN, Antoniusstraat S S-————fM Uk IGunst. gel. woonh. metcv., kelder, berging en tuin. Ind. _WAV_\ _WÈS_t _■"■ ISIIGUWbOUW
0.a.: woonkr., keuken, bijkeuken, doucheruimte met WMeWm__r_flHf_Hl *w*«^e* wwm*%*%Mwer

douche en toilet, 3 slaapkrs. met muurkasten, zolder. f___m_W__SmwM WbÈS— ■'■ "* BRUNSSUM H
Aanv.:spoedig. Vraagprijs: ’ 94.000,-k.k. B>*P"____ ____________

"_ Nog twee premie-woningen met oude subsidieregeling
P_RHS ____fe_jt__.«. van ’ 44.000- maximaal. Metde ontwikkeling van deze

halfvrijstaande woningen met diepe tuin op het zuiden
GELEEN, Eindstraat S ____\ m_mm___\ wordt optimaal gebruik gemaakt van de omstandighe-
Halfvrijst. winkel-woonh. metc.v., kelders, garage voor2 den van het glooiendeterrein in het plan 'De Hemelder'.
auto's, werkplaats (ca. 42 m 2) en binnenplaats; W_\ Voor de bewoner betekent het een aantrekkelijke woon-
percopp. 320 m 2. lnd.: bedrijfsruimte (ca. 25 m 2), kan- variant metde inpandige garage/berging (opp. 33,5 m 2)
toor, woonkr., keuken met app., bijkeuken, badkr. met Bl^^H en de entree/hal op de begane grond. Verder o.m. een
ligbad, douche, v.w. en 2e toilet, 4 slaapkrs., grote hob- woon-/eetkamer met direct tuincontact, open keuken, 3
byruimte met ap. toilet metv.w., zolder. Pand isgeschikt V^fl slaapkamers en een badkamer met ligbad en vaste was-
voor diverse doeleinden, vrije achterom. Aanv.: i.o. Tm-- "iJP tafel. Vrij achterom. Kooppr. ’ 150.300-v.o.n. NETTO
Vraagprijs: ’ 225.000-k.k. „ mÊmWmm MAANDLAST: ’ 615-

Zeer royaal, halfvr. herenh. metcv., aanbw., kelder, ga-
rage en grotetuin. Percopp. ca. 1085m 2. Ind. o.a: living BRUNSSUM H

OUD-GELEEN, Peschstraat S met parketvloer, woon-eetkeuken, bijkeuken, 6 Deze stijlvolle halfvrijstaande woningen hebben een
In centrum gel., gerenov. winkel-woonh. met c.v. Ind. slaapkrs., bet. badkr. met ligb., v.w., 2e toilet, vaste trap royale, ruimtelijke vormgeving met mogelijkheden voor
0.a.: winkelruimte (ca. 55 m 2), 2 bergruimten, woonkr., naarzolder. Aanv.: i.o.Vraagprijs: ’239.000-k.k. een sfeervolle inrichting. De begane grond heeft o.m.
keuken, grootdakterras, 2 slaapkrs., badkr. metdouche, een ruime hal, eethoek, woonkamer, open keuken. Op
v.w. en 2e toilet, zolder. Aanv.: direct. Vraagprijs: SITTARD, W.Churchllllaan S deverdieping 3 slaapkamers en een badkamer metlig-

’ 149.000-k.k. Gunstig gel. vrijst. woonhuis met cv., garage en tuin. bad, tweede toileten vaste wastafel. De zolder is te be-
Ind. 0.a.: woonkr., keuken mét app., 3 slaapkrs., badkr. reiken via een vaste trap. Kooppr. ’ 162.900-v.o.n.
met ligbad, v.w. en 2e toilet, zolder. Aanv.: spoedig. Rijksbijdr.’6soo-belastingvrij,volgenspr-C-regeling.HEERLEN, Bekkerveld H Vraagprijs: ’ 165.000-k.k.

Prima gelegen halfvrijstaand woonhuis met cv. en tuin.
lnd.: 2kelders. Beg. grond: hal, toilet, woonkr, keuken, SITTARD, Holleweg S J?_nill/irff___I7_pfCbijkeuken. 1e Verd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligbad en Gunstig gel., degelijk vrijst. woonh. met cv., dakterras, **""* eWM-— vCl-
v.w. 2e Verd.: vaste trap naar 4eslaapkr, 2 bergruimten, kelders, garage, carport en tuin. Percopp.: ca. 600 m 2. BRUNSSUM H
Aanv: direct. Prijs: ’ 170.000,-k.k. Ind. 0.a.: woonkr., suite, keuken met app., bijkeuken, Bouwkavels te koop voor particuliere bouw in plan De

kantoor, 3 slaapkrs, badkr. met o.a. 2e toilet, 2 bergzol- Hemelder. Prima gelegen tegenover park. Percopp.
ders. Pand isgeisol. en tevens geschikt voor div. doel- vanaf 300 m 2. Zonder verplichting aan aannemer of ar-

HEERLEN, Dautzenbergstraat 30 H einden. Aanv.: direct. Vraagprijs: ’ 219.000-k.k. chitect. Prijs vanaf’55.000,-v.o.n. (mcl. BTW.)
In centrum gelegen winkel-woonhuismet cv en tuin. Ind.
0.a.: Sout.: magazijnruimte. Beg.gr.: winkel (_ 130 m 2), SITTARD, In deCamp S —m _^ <ê
kantoor, hal, berging. 1eVerd: winkel (75 m 2), woonkr., Uitst. onderh. halfvrijst. herenhuis met cv.,kelder, gara- _I © JlUUl* CMGVT3QQO.keuken, toilet. 2e Verd.: 5 slaapkrs., badkr. 3e Verd.: ge en mooie tuin. Ind. o.a: royale living, keuken, tuinkr.,
vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o. Verdere gegevens op bijkeuken, 3 slaapkrs., bet. badkr. met douche en v.w., GELEEN of MUNSTERGELEEN.
aanvr. zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs’ 165.000-k.k. Woonh. of appart. met min. 2 slaapkrs. Aanv.: spoedig.

S- InlichtingenKantoor Sittard _F____EE__^V
M- Inlichtingen Kantoor Maastricht _**--!
H- Inlichtingen Kantoor Heerlen li._r.___f ________________ ________________ — - - __^ —Ë-SI DRS. RUI JTERS
Taxaties Verzekeringen makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen
r/M^„. . _. -. . . 6131 AL sittard " rijksweg zd 35 ■ tel 04490-11611| Hypotheken Unancenngen \ ED maastricht-^6^95^62-tel 043-218941

6411 AT heerlen " van grunsvenplein 12 ■ tel 045-713746
Openingstijden: werkdagen 9-17.30 uur, zaterdag 10-12 uur.

V _-H-----_____^üüiH--_____^J
: .|:;._::ï.........M.............5ï1.._._:.!.:...ï W$<M........... .......^ .

...^..irrrrrr.rrm.rf—w.._.".-.vvvvw.v. .-.-. .v.v. .-.'.".-.-.'.-.-. .-.v.v.v.- .V.
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Heden 19 november wil Stienstra vin de gelegenheid stellen meer dan
150 woningen te komen bekijken welke gelegen zijn in Kerkrade en Eygelshoven. IEr is een enorme keuze: eengezinswoningen, villa's, herenhuizen, bungalows

en landhuizen voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

DEZE KEUZE BIEDEN WIJ U IN NIEUWBOUWPROJECTEN: j

Eygelshoven, Op de Bossen Villapark Eygelshoven Waubacherveld In het plan Waubacherveld
Kerkrade, Romeinenstraat met een keuze uit 6 typen woningen: te Eygelshoven, gelegen

Kerkrade, Schoolstraat bungalows, villa's, herenhuizen en tegenover het Burg. Boyensbos.
Kerkrade, Gladiolenstraat huizen in landhuisstijl. Geschikt voor landhuisbebouwingtKerkrade, Hoog Anstel Diverse typen zijn reeds in aanbouw. Prijzen vanaf’ 72.500,-- v.o.n. j

Kerkrade, Pannesheidestraat De prijzen variëren van’ 184.000,--
-v.o.n. tot’ 297.950,- v.o.n.
l

De prijzen variëren van ’ 199.860,-- v.o.n. _W
tot/212.880,-v.o.n. _W_^mm*\ \\ fM__É^^ HEEFT U EEN^^ % W§ ïlüiiiS*^^^^_^^T Èf EIGEN HUIS EN ~^ % tmji^^tt^'~~^_^^kW e* WENST _ ~_ ~^meme*——~
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M—ymrrrr*>>m",amxn"^k I VERBETERING? in de gemeente Landgraaf i
."bon' ï. ______É____-^^ " Informeer naar de — en Kerkrade _#„mDniy*****"^" 'Uiiken en vergelljKen w__ m mogelijkheid om M Fotopresentaties zijn aanwezig AW|«^erhlsmeen obeSekaaode0beSekaaode —,:f^ \t^Z^/ -^^^
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BORN - B.P. 'HONDSBROEK'
NOG ENKELE PREMIE-A-WONINGEN MET GARAGE

Aan de hoofdstraat van het plan 'Honds- I^' "- v, -^-T' ' ' ■broek', deKoningsstraat, worden door """*- —'*■--__ ~~~ ~ - - . t
Bouwmaatschappij Keulen BV uit Geleen s&^~ïhalfvrijstaande woningen met ttki _ Jfe»***^ "*-w?*
garage gebouwd. Attractief ingedeelde " -" '&m__, /%« ■_4*__Ü__sa. ■">--woningen met o.m. een woon-/eetkamer, *I&_9-__fSm____ ■ ~^"n****~. .open keuken, 3 slaapkamers, badkamer .^fclfffi S&J^V _\ . '_,-%_»»
met ligbad, vaste wastafel en een aan- L--_V_______f wir F^~^ i ' in^, Sn_il__*l___ B^*",»*~>a____??ï__

isolerende beglazing in woon-/eetkamer Efrf~~ g^^^^J'SSSiia^y^R_>»a ____J»_L]|Fi

De tuin ligt op het zuiden gericht. f~r^ __?_r^l_r*^***-«_
Koopprijs/139.150,-v.o.n. -H /W ilRijksbijdrage max. ’ 44.000,- totaal, llTl ' "'"' ' <t"r~~*^ .--’*)- \J f!a- 'k wil r

/l/tvpersoonlijke omstandighe- / dr ~~—-_____^den spelen een belangrijkerol p_r___=i / d ~~—-— '—"—-—-bij de koopoverwegingen en ____P_T. / s'code ~~
de uiteindelijkekoopbeslis- m—W1 I Plaat ——- -sing. Die omstandigheden zijn W\.l HRQ D| IT____!__DO /r ~

~~~~~~~-^voor iedereen weer anders. u mmé LJll^J. IILJImJ Ll*^__ / e,efoon —-—___.
Laat u daarom gedetailleerd mm ' WmWm ■"-*'■ ■ «^^«W ■ -_-■ **■# / '-___^^———__^^
inlichten dooronze deskundi- makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen / /fandenlZ^e7ulii^n 6131 *Bittart ■ rii"«"* -35 ■ tel 04490-11611 I^%^%^^^

® STER GARANT .I De nieuwe klasse voor de nieuwe eigenaar

1 MAASTRICHT I 1 HEERLEN: I 1 GELEEN: I
Merk TvPc Bwjr. Nieuwpr. Onze pr. Merk Type Bwjr Nieuwpr Onze pr Ü.61* _, I_!.L Bwjr' N'eUWpr °n2e pr
Mercedes Ben? .fMF A_ f iten" , m " ~ „ nZI ' meuwPr- unze pr. Mercedes Benz 380SE '85 ’148.000,- / 75.000,-
Meced.sß.n_ 230 i "__ . "..n~ _lyÏÏ'" erce^es Benz 300 D '87 ’ 96.700,- ’72.500,- Mercedes Benz 260 E '86 ’ 91,000- ’69.000-
Mecedesßenz 200 D '87

_
raÏÏ" ..1ÏÏ" Mercedes Benz 300 D '87 ’110.700,- ’77.500,- Mercedes Benz 190 E '85 f 64.500- ’37.500-

Mecedesßenz 200 D 1. . fifi nnn ~

_
_2ÏÏ~ erce^ s Benz 300 D '86 ’113.000,- ’69.500,- Mercedes Benz 300 D '86 ’ 92.000- ’ 56.000-

Mecedesßenz 200 D II

_
S'" .SnÏÏ~ Mercedes Benz 190 D '86 ’ 64.400,- ’42.500,- Mercedes Benz 200 D '85 ’ 72.000- ’.2.500-Merceaes benz 200 D 85 ’ 71.000- ’40.250,- Mercedes Benz 190 D 86 ’ 65.800- f4150- M_ rrprip .Ron? iqnn 'ar

_
fi .nnn _47K_nMercedes Benz 190 D '86 ’ 63.200,- ’42.500,- Mercedes Benz 190 D '85 ’ 64.400- ’36000- Me cedes B.nz 90D '86 . fi. non ~

__7 .nn"Mercedes Benz 190 D ;84 ’ 62.500,- ’29.500,- Mercedes Benz 190 D '85 ’ 62.000!- }S- „£__£K_ 19 D '86 . SSO.I {S.'!Kuit ! 4vD6i S JïHfc .£& SïïT Benz .1 5 J S'SSgc JS-S-: ":° "GLE^ S" .S;~
A«a Romeo Gu„,e,a 2000 '85 ’ 36.500,- ’ 15.750,- Fia, ,bizal.2B 6 f VvZ,- jïffi- Fo!d°Sierra ?? '85 J ’ 1elot

II II P| De enige officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg met vestigingen in
llfl B" ■" MAASTRICHT-Akersteenweg 10-Tel. 043-613200

__.-__ IWI ■ ■ HEERLEN/HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - Tel. 045-224800.mmW ■■ ■ *mm ____■ ■ GELEEN - Rijksweg Nrd. 125 - Tel. 04490-46333

lllillllllil :|iÉllllllll.illl.llllll

Woont u in Limburg?
en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands grootste
relatieburo geeft u natuurlijk ook een grote kans van sla-

gen. 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. Willernse, 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 Nederl. 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

Samen verder
Gemakkelijk gezegd. Het gaat erom elkaar te *f
Het LCH kan u daarbij helpen. Ruim 30 jaar er^

Al duizenden mensen vonden elkaar via het L
Vraag informatie: 030-760630

Stichting LCH
Huwelijks- en relatiebemiddeling
Prinsenlaan 1, 3732 GN De Bilt

In uw omgeving:
Heerlen, 045-412847

Maastricht, 043-435231
Sittard, 04490-23450

Erkend door Raad van Toezicht _^_J

Als u nu belt, heeft u morgen w
Heeft u al ergens een lening lopen,

dan nog kunt u bij Frisia terecht! 1
Voor woningverbetering, boot of caravan (tarieven van* |

’ 30.000,- = 96x ’ 451,- (10,2%) of 120x/ 392,- ( 10,2%)
’40.000,- = 96x ’ 601,- (10,2%) of 120x/ 523,-(10,2%)

’ 70.000,- = 96x ’ 1.053,- (10,2%) of 120x/ 915,- (10,2%)
’BO.OOO,- = 96x ’ 1.203,-(10,2%) of 120x’ 1.046,-(10,2%)

Bel nu: 02263-7171 (
,

Voorschotbank Frisia: geopend tot 21 u.; zatjg^



Mevrouw Minis heeft ook minder
leuke ervaringen. „Een keer heb ik
gezegd, hier kom ik niet meer. Het
was me te vies. Daar mochten de
honden de hele dag binnen met
slecht weer. Die honden mochten
alles. Op een keer piste er een tegen
de poot van de stoel waar mijn man
in zat. Dat gaat toch te ver."
De oppassers zijn allemaal hele lie-
ve mensen, zou Mies Bouwman zeg-
gen. Voor een schijntje passen ze op
huis, hond en kind. Een tientje on-
kostenvergoeding per dag. De
Home Sitters Centrale strijkt ’ 17,50
op per dag. Daarnaast zijn er ver-
goedingen voor oppas op dieren
en/of kinderen. Met het verschil
moet alles worden betaald: de ver-
goeding voor de onbezoldigde me-
dewerkers in Voerendaal en de vijf-
tien medewerkers in het land diede
aanvragen regionaal behandelen, de
telefoon- en portikosten en de com-
puter.

Ans Bouwmans

8 gallas en Dynasty zijn ertets bij. Wij hebben de afgelo-
-1 maanden zes maal opge-

_-**': Allemaal grote huizen,J^zen waren er bij." De fa-'Ule Verwrjst uit Oss. Een
Qrtrialig onderwijzeres enn free-lance journalist an-,* cabaretier en goochelaar.
* merkt af en toe dat dieens.en, met al hun rijkdom

ictl jaloers op jekunnen zijn.
Ben een vreemde willen ze,8 wel eens wat loslaten.Jfis merk je wat vreemds

!j.n hun gedrag en achteraf
Jkt dan wat er aan de hand

*s- We hebben opgepast bij
directeur, die 's avonds

j^zaam een shaggie zat te
in zijn muziekkamer.

JT^r bleek dat hij tweehon-
Ju mensen op straat moest%n."
.n mUie Verwijst zyn graag gezie-"Ppassers, want ze zyn bereid de

hypotheekrente 15 november 1988
navolging van de banken die vorige week hun hypotheekrenteta-

ln6Uen ver^aa9den, hebbennu ook enkele laatkomers hun tarieven ver-
aod. De gemiddelde verlaging bedraagt 0,2 %., rentepercentages

\l a vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-
gedur. in pet. garantie garantie

opgave werke- opgave werke-
., bank lijk bank lijk

Bn- var.1' 1,5 6,1 6,42 6,3 6,64
1 jaar" 1,5 6,3 6,64 6,5 6,85
3 jaar" 1,5 6,7 7,07 6,9 7,28
5 jaar" 1,5 7,0 7.39 7,2 7,61
7 jaar" 1,5 7,2 7,61 7,4 7,82

10 jaar" 1,5 7,3 7,71 7,5 7,93
15 jaar" 1,5 7,7 8,15 7,9 8,36

*Bp 2 jaar"» 1 6,0 6,27 6,2 6,48
5 jaar" 1 6,7 7,01 6,9 7,23

10 jaar" 1 6,8 7,12 7,0 7,34
15 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55

"^obank var." 1,5 6,1 6,42 6,3 6,64
2 jaar" 1,5 6,5 6,85 6,7 7,07
5 jaar" 1,5 7,0 7,39 7,2 7,61
7 jaar" 1,5 __ 7,2 7,61 7,4 7,82

b
°uwr. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 6,5 6,95 6,5 6,95

10 jaar" 1,5 6,8 7,27 6,8 7,27
15 jaar" 1,5 7,0 7,49 7,0 7,49
30 jaar" 1,5 7,4 7,92 7,4 7,92

«ntrale Volksbank 2 jaar" 1 6,1 6,37 6,3 6,59
5 jaar" 1 6,7 7,01 6,9 7,23
7 jaar" 1 6,9 7,23 7,1 7,44

10 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87
ideaalrente 1 6,6 6,91 6,8 7,12

irektbank/NCB-bank 1 jaar" 1 6,2 6,48 6,4 6,69
3 jaar" 1 6,7 7,01 6,9 7,23
5 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55

r*«us Wis.kantVCDK 1 jaar" 1 6,3 6,59 6,5 6,80
5 jaar" 1 6,9 7,23 7,1 7,44
ljaar" 1 6,5 6,71 6,7 6,91
5 jaar" 1 7,1 7,33 7,3 7,54

*<*■ Midd. Bank 1 jaar" 1,5 6,3 6,64 6,5 6,85
3 jaar" 1,5 6,7 7,07 6,9 7,28
5 jaar" 1,5 7,0 7,39 7,2 7,61
7 jaar" 1,5 7,2 7,61 7,4 7,82

b
var./5 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
h
"stbank 2 jaar" 1 6,3 6,64 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

*»bo (adviesrente) var." 1 6,3 6,64 6,5 6,80
2/3 jaar" 1 6,7 7,07 6,9 7,23
4/5 jaar" 1 7,0 7,39 7,2 7,55
stabiel" 1 7,3 7,71 7,5 7,87
var.1' 1 xxxx xxxxx 6,7 6,91
2/3 jaarll 1 xxxx xxxxx 7,1 7,33
4/5 jaar" 1 xxxx xxxxx 7,4 7,64
stabiel 31 1 xxxx xxxxx 7,7 7,96

*bo Hypotheekbank 3 jaar" 1 6,7 7,07 6,9 7,23
5 jaar" 1 7,0 7,39 7,2 7,55
3 jaar" 1 xxxx xxxxx 7,1 7,33
5 jaar" 1 xxxx xxxxx 7,4 7,64

""«u-bank Limburg 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

«tÜ'Jand-Utrecht «tand. 1 Jaar* 1.5 6.3 6,79 6,3 6,79
»uÜ_*-rd 5 Jaar" 1,5 6,9 7,28 7,1 7,66
n««d__rd 7 Jaar* 1,5 7,1 7,66 7,3 7,88
«CÜ"*" 1 10 Jaar»' 1,5 7,3 7,88 7,5 8,10
I .t. , ard 15 J--r* 1,5 op aanvraag op aanvraagV?"» ljaar»» 1,5 xxxx xxxxx 6,6 7,12

*W. 1988 budget var.4' 1,5 6,8 7,13 6,8 7,13

*ebte-VriJheid Hypotheek

levenhypotheken

(Kapltaalhyp.) 5 Jaar* 1 7,0 7,36 7,1 7,47
10 Jaar" 1 7,4 7,80 7,5 7,91

**,«ratlu«b.(Spaarhyp» 5 Jaar" 1 1,1 7,44 7,3 7,66
mmüf^bankLimburg 5 Jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66*«»rhyp.)
*w„, .. 6,8 7,12 6,8 7.18(JU°{»«be Alg. 5 Jaar» 1 7,0 7,34 7,2 7,55i-Hypotheekplan) 7 Jaar» 1 7.1 7,44 7,2 7,55

10 Jaar" 1 7,4 7,77 7,4 7,77
15 Jaar" 1

''Maatschappijen 5/10 Jaar" - 6,9 7,12 6,9 7,12
15/20 Jaar" - 7.3 7,55 7,3 7,55

1 ___rb_*nk Llmbur' «Jaar» 1 7,1 7,44 7,3 7,66
**arhyp.)

(>»»_i,.*md-Utrecht 7 Jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7.66«Uiten) 14 Jaar" 1 7,4 7,77 7,6 7,98

*' Si!an dwaling achteraf »' Hal fjaarbetallng achteraf
t "«an dbetaling vooraf "> Kwartaalbetaling achteraf
Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

Kan
het

licht
uit?

kinderen erby te nemen. De meeste
oppassers beginnen daar niet aan.
Een te zware last. „Ach na een week
ben je die verantwoordelijkheid
weer kwijt", meent de vroegere on-
derwijzeres.

De Verwysten waren niet de enigen
die op hun oppas-expedities in gro-
te huizen toefden. Het gros van de
cliënten van HCS komt uit welge-
stelde kringen. Landhuizen en pa-
leizen hebben echter ook nadelen:
grote tuinen. In het reglement van
de Home Sitters Centrale (HSC)
staat: 'indien tuinonderhoud wen-
selyk is (met uitzondering van een
enkele keer gras maaien en
sproeien) moet hiervoor een finan-
ciële regeling met de HSC worden
getroffen.'

Nu de dagen steedskorter wordenverbruikt u méér elektriciteit.De lampen brander langer. Dat is op zich nieterg, maar veel lampen branden onnodig. Dat kost elektriciteiten dus geld.Dit euvel is uiteraard door oplettend-heid te voorkomen.
Vooral op 'verborgen'plekjes, zoals in dekelderkast, het toileten op dezolderblijft het lichtvaak doelloos bran-den, ben duidelyke stickerop de binnen- ofbuitenkantvan de deur met detekst 'licht uit' kan wellicht helpen.Voor kelderkasten e.d. zyn fittingen met een kontaktschakelaarverkrijgbaar, die de lamp uitschakelen als dedeur dicht gaat.
Bovendien is het veelal niet nodig datoveral een sterke lamp brandt. Probeer het eens met 25 watt. Dat is al eenstuk goedkoper.
By uw energiebedrijf weten ze alles over zuinig omgaan met elektriciteit, loop daar gerust eens binnen. En.,
vergeet niet elke zondagavond ofmaandagmorgen vroeg de stand van uw gasmeter op te nemen, die te noterenoo uw meterkaart en te vergelijken met de tabel die wekelijks in deze krant staat.

Enkele jaren geleden
richtte Emmy Ter Horst-
Lataster uit Voerendaal
de 'Home Sitter Centrale'
op. Vrijwilligers aange-
sloten bij deze centrale
passen op woningen
waarvan de eigenaren op
vakantie zijn ofom ande-
re redenen weg van huis.
De Home Sitters Centra-
le heeft inmiddels een
klantenbestand van 1.000
huizenbezitters zowel in
Nederland als daarbui-
ten. Daarnaast zitten in
de computer 400 namen
van oppassers of oppas-
paren opgeslagen. Bijna
de helft daarvan was vo-
rige weekaanwezig op de
eerste ontmoetingsdag
van de Home Sitters Cen-
trale. Een verzameling
jongere ouderen toege-
sproken door oprichter
Ter Horst Een dag met
veel vragen, lange toe-
spraken en zelfs wat
stukjes cabaret. Niemand
kende elkaar, maar ze
hadden allen een ding
met elkaar gemeen: de
zucht naar avontuur.

Onbezoldigd

ons een beetje. Daarom hebben we
ons bij de HCS opgegeven. We wil-
len nu weer. Met deKerst. De win-
ter duurt ons te lang." Mevrouw Vis-
ser vindt dat je niet moet gaan op-
passen voor het geld. De oppassers
krygen een onkostenvergoeding
van een tientje per dag. Ze moeten
zelf hun eten bekostigen en mogen
alleen gebruik maken van het krui-
denrekje op hun logeeradres. De
reiskosten worden bovendien al-
leen vergoed als het verblyf korter
is dan zeven dagen.

„Al met al geef je meer uit dan je
overhoudt. Als je in zon nieuwe
omgeving bent wil je er toch wat
van zien. Je maakt uitstapjes. Je
koopt wat meer dan normaal." Me-
vrouw Visser oogst bijval. Het ge-
zelschap aan haar tafel is het volle-
dig met haar eens. Je moet er niet
by inschieten, maar als je ergens
drie weken een huisje huurt ben je
heel veel geld kwyt. Nu kryg je er
nog geld bij, zo moetje het ook be-
kijken. Over deenkeling diehetwel
'voor het geld' doet, wordt met
strakke toon gesproken. Ook op de
ontmoetingsdag schijnt er eentje
rond te lopen.

Cliënten lijken datwel eens met een
korreltje zout te nemen, getuige het
relaas van meneer Loonstra uit
Schoonhoven. „Broeders en zusters
oppassers. Mijn vraag is welke
norm stelt de Home Sitters Centrale
aan een tuin? Wij hebben opgepast
op een huis met een tuin van 2500
vierkante meter, waarvan 1500 vier-
kante meter grasgazon. Dat gras
groeide als kool en moest elke week
worden gemaaid. De eigenaar had
ook een kwekerij van fuchsia's.
Tweehonderd fuchsia's had ie.
Moesten om de dag water hebben.
Elke dag werkte ik van 09.00uur tot
14.00 uur in de tuin en dan hadden
die bloemen nog geen water gehad.
Wat kreeg ik daarvoor? Niets. De
HSC had wel genoteerd dat de
cliëntzon grotetuin had, maar geen
duidelijke afspraken over tuinon-derhoud gemaakt." Zijn toehoor-
ders waren het roerend met hem
eens: je bent oppasser en geen on-bezoldigd tuinman.

Loonstra heeft het mevrouw Ter
Horst, directrice van de Home Sit-
ters Centrale, welverweten. Maar ja,
zij kon er ook niet zoveel aan doen.„Als niet in de overeenkomst staat
dat tuinonderhoud is gewenst,hoeft
de oppas het ook niet te doen. Maar
ja,er zijn mensen die proberen mis-
bruik te maken van degoedheid van
de oppassers. Dan zeggen ze dat er
een tuinman is, maar vergeten te
melden dat die net die weken ook
met vakantie is. Misschien dat we
de kwestie van de tuin duidelijker
moeten afspreken in de contactenmet de cliënten", reageert Ter
Horst. MeneerLoonstra uit Schoon-
hoven is alvanaf het begin oppasser
bij de Home Sitters Centrale. Vijf
jaar geleden, toen mevrouw' Ter
Horst voor heteerst op deradio was,
hebben hij en zijn vrouw zich aan-gemeld.
„Je ziet de omstandigheden waarin
andere mensen leven. Je bent in een
andere omgeving", motiveren ze
hun aanmelding. Al vijfjaar bivak-
keren ze by tijd en wyle in landhui-
zen, verbouwde boerderijen, heren-huizen en soms een 'gewoon' rijtjes-
huis.
Vandaag zijn ze op de eerste ont-
moetingsdag voor oppassers van de
Home Sitters Centrale. Uit allewindstreken zyn ze naar Apeldoorn
gekomen. Eénhonderdachtentach-
tig van de in totaal vierhonderd op-passers hebben positief op deuitno-
diging gereageerd.

Onder hen zijn meneer en mevrouw
Visser uit Friesland. Zy zyn afgelo-
pen zomer drie weken in Limburg
geweest. Tydens het verblijf in devilla in Beek hebben ze in heel Lim-
burg rondgekeken. Ze hebben byna
alles gezien, alleen deeigenarenvan
het huis waarop ze pasten niet.
Daarmee hadden ze alleen telefo-
nisch contact.

Origami op video,
doe-cursus in beeld

VHS-Betamax-VCC) uit een cur-
susboek van 50 pagina's louter
vouwvoorbeelden, al het beno-
digd Japans Origamipapier,
drupvrije lijm, bloemenband,
corsagemateriaal, kantmanchet-
ten voor Biedemeierboekjes, be-
weegbare oogjes voor dieren, af-breekmesóe, vouwbeen en een
kleurencatalogus. Het totale
pakket, inclusief videoband,
kost ’ 210,-.

De cursus is geschikt voor ieder-
een: kinderen vanaf 7 jaaren vol-
wassenen, zyn in staat om ermee
te beginnen. In de cursus wor-
den internationale tekens ge-
bruikt. Dit houdtin dat u van elk
boek, in welke taal dan ook, devoorbeelden kunt vouwen. U
hebt immers het geschreven
woord nietmeer nodig: u leert de
tekeningen 'lezen.

Op de videoband krijgt u uitge-

breide en eenvoudige instructies
hoe u stap voor stap en vanuit
een aantal basisoefeningen tot
een volledig werkstuk kunt ko-
men. Bovendien vindt u een
keur aan ideeën en toepassingen,
waarbij ook weer aan jong en
oud is gedacht. Enkele voorbeel-
den van die toepassingen zyn:
doosjes, bloemen, dieren, kerst-
versieringen, Kusudama's,
wenskaartenenz.

De cursus en het materiaal kun-
nen ook heel goed van pas ko-
men als u al een gevorderde
vouwhobbyist bent en u over-
weegt om zelf wat lessen daarin
te gaangeven. U hebt dan een
stevig houvast bij het opzetten
van uw cursus, met de video-
band als uitgangspunt.

Voor meer informatie:
«04120-37547.

Avonturiers
Het gros van de aanwezigen is ge-
pensioneerd of met de VUT. Jonge-
re ouderen. Te jong om thuis te zit-
ten en te oud om nog te mogen wer-
ken. „Het zyn allemaal een beetje
avonturiers. Je moet er niet aan be-
ginnen als je je vertrouwde omge-
ving nietkunt verlaten", meent me-
neer Visser. Maar dat gaat niet altijd
op. Meneer en mevrouw Minis uit
Heerlen passen altyd op in Lim-
burg. Mevrouw Minis helpt in deweekends ergens mee. Dat wil zegraag blijven doen. „De meesten
passen ergens opom iets van de om-
geving te zien. Wij passen op omdat
we het leuk vinden in een andere
omgeving, een ander huis te leven
voor een tydje. Vanafhet begin heb-
ben we opgepast bij die man van
Brand in Wijlre. Die mensen gaan
niet meer weg als wy niet komen
oppassen. Die zyn zo met ons ver-
trouwd geraakt. Dat is leuk."

ledereen weet inmiddels
wel hoe populair de hobby
van de papierkunst in Ne-
derland is. Met name het
Origami (Japans woord
voor papier vouwen) is een
apart kleinkunst-leven gaan
leiden met een bjjna heel
eigen cultuur.

Er zyn veel en meestal goede
boeken en boekjes op dit gebied
te koop. Overal in het land wor-
den ook speciale cursussen en
tentoonstellingen georganiseerd.
Nieuw, (het kon byna nietuitblij-
ven) is het in beeld brengen van
een volledige cursus op video-
band. Het is van Mak Origami uit
Oss en er is een uitgebreid basis-
pakket aan verbonden.
Dat basispakket bestaat behalve
de videoband zelf (keuze uit

Rectificatie
In het bericht 'Kunststof sani-
tair, veilig en variabel' van zater-
dag 12 november jl. van het
Woonblad moet het daarin ver-
melde telefoonnummer van In-
tercore B.V. als volgt zyn: SO2O-
-6624522.

Onkosten-
vergoeding
Meneer Visser was vroeger in het le-
ger. Toen trokken ze de nele wereld
rond. Dat zwerversbloed zyn ze nietmeer kwijtgeraakt. „We verveelden

hoort een street-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streetverbruik sinds
jaarverbruik van: van: 10 oktober 1988

800 m316 m380 m 3
1000 m320 m3100 m'
1200 m325 m3121 m 3
1400 m329 m3140 m 3
1600 m' 33 m3161 m 3
1800 m337 m3181 m 3
2000 m' 41 m3201 m 3
2200 m345 m3220 m 3
2400 m349 m3240 m 3
2600 m' 53 m3260 m 3
2800 m157 m1281 m 3
3000 m361 m3300 m 3
3300 m368 m3332 m 3
3600 m374 m' 361 m 3
3900 m380 m3391 m 3
4200 m386 m3421 m 3
4500 m' 92 m3451 m'
5000 m3102 m3502 m 3
5500 m3113 m3553 m 3
6000 m3123 m3602 m 3
6500 m3133 m3653 m 3
7000 m3143 m3703 m 3
7500 m3154 m3753 m 3
8000 m3164 m3803 m 3

Het wekelijkse streetverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

Tabel voor de week van
maandag 7 november
t/m zondag 13 november 1988

ACTIE ZUINIG STOKENGros van clientèle is welgesteld

Zaterdag 19 november 1988 "39

De weelderige wereld var-
de Home Bitters Centrale

Limburgs dagblad

Overzicht hypotheekrente

woonblad



r. AMSTENRADE "\ /" BRUNSSUM ""*\ f BRUNSSUM . "~"N.. /W__É_9^____U __l________!_____P_____i__l

lil _—**____ïl_ —D
WÊÊÊÊmmm\ Honingboomstraat ■Hoofdstraat 18 Rustig gelegen, goed ondei- Merkelbeekerstraat 50Ruim winkel-woonhuis in het houden hoekwoning met gara- Nabij centrum gelegen ruimcentrum, lnd.: kelder, winkel- ge en c.v. lnd 2 kelders, gara- hoekappartement met lift cvruimte ca. 100 m2, kantoor, toi- ge en tuin Beg. gr: hal, toilet, parkeerpl. en balkon ' Ind ;

letgroep, carport. Achterom woonkamer m. parket en open sout: berging. 3e verd " voor-bereikbaar 1e verd.: royale haard, luxe keuken met aan- portaal, hal, L-vorm woonkwoonk., badk., keukenruimte, bouwinstall. 1e verd.: 3 aansl. open' keuken met eiken
bijkeuken. 2e verd: 4 slaapks. slaapk., badkamerm. ligbaden inrichting en app. 2 slaapksObject is voor div. doeleinden »■*■ 2e verd.: zolder. Kunststof badk. m. ligb., apart toilet Ge-geschikt (horeca, eetgelegen- kozijnen en dubbel glas, ge- hele woning voorz v dubbheid, friture, boetiek e.d). n9el voorzien van rolluiken. beglaz. en rolluiken Service-
Aanv. direkt. Bwj. 1953. Aanv. in overleg. kosten ’ 85 - p mnd
Vraagprijs ’ 129.000,-kk.J \Pri|» f 98.500,-k.k. J Waagprijs ’ 139.000,- k.k. J

BRUNSSUM f EYGELSHOVEN ~X f HEERLEN

Bw^m^^^j»
"*-"» ____I_____r,4lÉ 9 _______________^4____________. *_fi

_______p_____ü^^*^^^^ ______■ ________________
Ir. Op den Kampstraat 15 Loysonstraat 22
Fraai tussen vijverpark en een- Waubacherveld. Zeergoed on-
trum gelegen appartement met derhouden en ruim halfvr. <_,«!«„»__.» _
cv., lift, garage en ruim balkon, woonh. lnd.: sout.: prov.kelder, Mniersiraai i
ca. 17 n. . Ind. 0.a.: berging op hobbykelder, garage. Beg. gr " Miisschemig. Hoekwoning met
de parterre. 2e verd : hal! hal m. tegelvloer, toilet, woonk grote tuin. Perc. 332 m^ Moge-
woonkamer met open keuken m. groot balkon, ruime keuken ",kn- voor gar_??« di. P®9'(tot. ca. 43 m 2), 3 slaapkamers, rondom tuin. 1e verd.: 3* 4 ?''ru,me wo?.nk (35 m>"keu"
badkamer met ligbad, v.w. en slaapks., fraai bet. badk. m. ken m

X
i"ncntin9 en aPPara-

w.a en toilet. Hardhouten ra- "go., v.w. en 2e toilet. De wo- U
e%Wd 3S o* .nTsymen en kozijnen. Bwjr. 1977. ning is geïsoleerd en ged rol- Jsiaap*. vaK in is»/

Aanvaarding spoedig. luiken. Bwj. 1975. Aanv. direkt. .ITJ6."-» nnn _".Prl|s ’ 198.000,- k.k. J Vrijs ’ 149.000,- k.k. J ’ 96.000-k.k. J
S~ HEERLEN "N/"" ""hÊËrIËn N /" KERKRADEC __ _ \ f <j| m_A A I *V>

Welterlaan 32
Smaragdstraat 23 Royaal, uitstekend gelegen H__É___
haffvrijstaand woonhuis met

halfvrijst herenhuis m. garage Lod. van Deysselstraat 47
cv., carport en tuin. Ind oa- 8n cv ■ , ,!°u': cv" was" Hoekwoning met cv., carport,
provisiekelder, royale keuken «n provisiekelder, garage. Beg. zij- en achtertuin. Ind. o.a. beg.
met eenvoudige innchtinq gr:: ha! met tegelvloer, toilet, gr.: woonkamer met aanslui-
woonkamer(ca. 32 m 2) badka- .'me vl"9 _* m met Parkat- <«"<* open keuken met luxe
mer met douche en toilet was- r 6'1 offn haard en balkon' kunststof keukeninstallatie
ruimte en berging. 1e verd 2 KeuKan. fraaie tuin rondom. 1e voorzien van apparatuur, ber-
grote slaapkamers. Dak ver- verd. overloop, 4 slaapka- ging. 1e verd.: 3 slaapks. en
nieuwd, deels rolluiken, woon- ,mer? sadk5adk _" ''§bu'vw"" 2e badkamer met ligbad, douche,
kamer dubbel glas, kozijnen L0^1f.9'B^2 rg^der| _*: en 2e toil«<- 2e verd.: via
grotendeels vernieuwd perc- ! ' 195? „„-ca- 90° m vaste ,raP zolderkamer, cv.-
opp. ca. 485 m2Aanv. medio 1989. ruimte en berging.

Sm» f 109.000,-k.k. J V^i» / 250.000,-k.k. J \jrl|s ’ 129.0Ö0,-k.k. J

af NIEUWENHAGEN "X [^ SCHAESBERG ""X

_-=__________E_E_H_D éjtééêm 1A v. Ostadestrsst 8 _M 1
Haanrade Fraaie halfvrijst.
bungalow met cv., Inpandige KB Hgarage en tuin. lnd. sout.
dubb. garage, waskslder, 2 m__w

_
mmt

_
hobbyksldsrs, kantoor/study > Dorpstraet 87 !L ?, 13
Beg. gr.: hal metbreukmarmer- Woonhuis m. centrale verwar- woonhuis met cv., garage en
vloer, toilet, woonkamer m min8 "" kleine binnenplaats. ,vin' lnd' oa-: kelder. Beg. gr.:
parket, open haard en fraai ter- lnd.: hal met tegelvloer.toilet, woonkamer met open haard,
ras. keuken m. luxe install woonkamsr, keuken m. tegel- keuken en bijkeuken. 1e verd.:
badkamer m. ligbad, douche vioer.serre,' binnenplaats. 1e 3 «jMPks. Sn badkamer. 2e
en v.w, 3 slaapks Bwjr 1972 vsrd: 3 slaapks., badkamer m. verd.: zolder via vaste trap.
Opp. 435 m. Aanvaarding in üflbad, douche en v.w. Bwjr. Dak 19Mvernieuwd, percopp., overleg ca. 1950. Aanv. In overleg. 271 m

\irl|» / 225.000,- k.k. 1 W|i ’ «9.000,- k.k. I \PrlJe /119.000,-k.k. I

/"SCHAESBERG N.f SIMPELVELD "*\ /'uBACH OVER WORMs"N_____________________ I || i mmm__e_m. IlSS

Akkerwinde 22
SS^ÜKüI? 8.. TyP« vr|j"«-nd woonhuis met

"rlkkebekk^7« g^sV Jn c v Z "V, ?"""""& flara°e
H^vrijsuand woonhuis me. g^L^w^n&'m': S"'"p^i^vl^?' "^M Ww^kamer' «In "" "'"TT' Ü*" "wSmer, 'keu'EgföÏÏmPJK. SS cmemn9!e^r9nara«: » <&%"ÏS-T'oTie verd.: 3 ruime slaapks. en gr.: entree met plavuizen^ SSo 4 flaapkamers badkaSTn^Tmlchine^ns,^ TËL**" f"*"' StT'tohe en"*e£?Xr"__ Verdf2ad;uiVm.' _M Z!r Bouwjaar 1973.

aquinci
Makelaarelij 0.g., taxaties, hypotheken en verzekeringen

Deken Nicolayestraat 1, 6411 CL Heerlen
_\j_\m\ "7 *___ EZ. m*m-mm-*m ook s zaterdags
W*TW" f OOTv van 10 00-13 00 uur

-_-_-----H______________________Hl
Joekt u 'n reisgenoot, part-
ier of (pen)vriend(in)? Gra-
is folder: INTERCOM-
>AS, Postbus 15. Eindho-
ven. Kontaktblad kost ’7,-.
-OMOLESBIES en op
:oek naar een relatie?
stichting Alternatieve Re-
atievorming, Lange Geer
14, Delft, teh 015-136631. Er-
eend door Raad van Toe-licht.

ANWB auto- + matorrü-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, Dederfe-Ujke goed., gevaarlijke stof-fen, vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-ce Cap.
BIJLES Ned., moderne enklassieke talen, door erva-ren docent. 045-317161.

STUDIEBOEKEN bestelt
u bij Gustave Alberts, Dr.
Poelsstraat 22, Heerlen,
045-714956.
Cursus opleiding CHAUF-
FEURSDIPLOMA CCV-B
startdatum 26 nov. as. Ver-
keersschool Leo Cremers,
Reeweg 82/139, Landgraaf.
Voor al uw rijbewijzen, tel.
045-312558/319474.
Voor een perfecte en be-
taalbare rijles. Naar autorij-
school „DIEMANT". Les-
auto Mercedes 190D. Tel.
045-250286/322642.

...

I iTEKOOpT^^"^"
___. _______________ _____? __*_________■

_______
""-*____ ___■_____, _ddÉfl ___.

''1 _____

wijnandsrade■ RIANT LANDHUIS
met wijds uitzicht, gunstig gelegen in de
driehoek Geleen-Heerlen-Maastricht.
Indeling 0.a.: hal, ruime living (70m2) met
vide, moderne keuken, bijkeuken, 4ruime
slaapk., 2 luxe badk., div. kelders en
zwembad (in aanbouw), dubb. garage.
Het pand is geheel geïsoleerd, bouwjaar

■ 1983
Vraagprijs ’ 470.000,— k.k.

I MAKELAARSKANTOOR O.G.I DRS.SCHREINEMACHER B.V K*I brusselsestraat 55, maastricht |||
| telefoon 043-219157 tel.no. b.g.g. 649473 ____,

lil ra__i|!
lF=j \na nm p* l bi

Nog enkels exclusieve

halfvrijstaande herenhuizen
op uitstekende lokatie aan deAmbtmanlaan. Royale
indeling met o.a. grote living, half open keuken, 3
slaapk., badkamer m. ligbad en 2e wc, zolder, car-
port en berging, v.a. ’ 167.900,- v.o.n. excl. rente-
verlies

EEN PROJECT VAN MONDOHOMEI

|7^^^ul2__2fi_]__________^

Alleenst. heer 48 jr. zkt.
kennism. m. nette VROUW
om samen nog iets moois
ervan te maken. Br. o. no.
HK 571 LD Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

EENZAAM: doe er wataan, bel huwelijksrelatiebu-
ro Geluk, 04498-54604 of
045-211948.
Vrouw, 32 jr. m. 2 kind. zkt.
MAN om ser. relatie op te
bouwen. Br.m.foto op crew.
ret. o.nr. BR 299, LD, Rum-

81, 6443 CC
Brunssum.

____Bffferflfr.^^ __* i
'i^c' ■__ -_-_-_-]-"" *r__l ifrWH** —s*f i

~S ." \ydT Wmmm—wL _HBP

_wS2m\m—*wi—rwï—^ _\_^_/j_y_\ / Br ■ /T' '"\

-KJÉffiJJ,.-^^ I begane grond
l!Bglfg>Jßll!_gl_Sf_TOßM I h ' i ■BtfgjfcffiiiWT?^^ i i i ; i|___l—_hUH I [terras |^Sl______i_____i l____H_______________H

I I lMaptam«r 51MpKamer :!±_:ïÈn;dakt''rri'!' 2e verdieping

«^^^^^^j^i^^^JiL^^J_gJ^J^n^l^_J^J J N. j—
i)^— tj,i zithoek_

________ I: " . - _______■ _____ ________
Tjaraga - . | r—i— "

■WONEN IS NL. AL MOGELIJK VOORI ra ELL— I^s|CA. f 492,- NETTO PER MAAND. |Fl - _..CT-A--- J*^T
■^■■■■■iiHHMj _f_fe " 's V over._i»o N | slaapkamer-- |00p 4-|

rT-TlV^ entreef~_". keuken m entreeL—i Li'-U -"V I

m * ♦- verhoogd kxjpniveau

______B__l«^ _______■i^T^ygßH IH I Heden 19 novemter en zondag
l>-J S__r_j ryi^-«W ■ 20 november van 1400-16_00 uur.
MÉÉÉMBMJMM^^IiiII Adres Op gen Hoes 54 M

ALLEENSTAANDEN;
breng eens een bezoek aan
onze gezellige dans- en con-
tactavonden in de kelder-
bar La Chalet, zat. d.j. Ri-
chard, zond. speciale avond
v. paren met dj. Wim. Cha-
let Treebeek, Komeetstr.
25a, 045-211375.
Nette vrouw, 54 jr., zkt. eer-
lijke MAN 55-60 ir., 1. 1.70,
die voor mij en de kinder.
een fijne vriend wil zijn en
voor de kleink. een lieve
opa. Geen bartype, lfst. met
auto. Br.o.nr. GE 790, LD,
Markt 3, 6161 GE Geleen.
ALLEENSTAANDEN:
Werkgroep 't Guliks Hoes,
hoek Agricolastraat-Opho-
ven 1 Sittard, organiseert
iedere zondag een dans- en
contactavond. Bewijs ver-
pl. Inl. 04490-42064 of47962.

Nieuw: Café dancing
WINDROSE, Akerstr.-Nrd!
150, Hoensbroek. De zaak
met sfeer en gezelligheid
voor het iets oudere pu-bliek. Geopend do. i/m
zond.
Zaterdag 19 november, de
gezellige dansavond voor
ALLEENSTAANDEN in
café The Corner, Sittarder-
weg 114, Heerlen, aanvang
20.30 uur. Bewijs verplicht,
het bestuur. .
Vr. 37 jr. ongebonden wil
wegdromenen genieten i.d.
armen van een heerlijke hu-
mor. MAN. Br. o. no. MA
510 LD, Stationsstr. 27,6221
BN Maastricht.
Elke zaterdag en zondag
bal voor ALLEENSTAAND
DEN. Café Metropole, a.d.
Rijksweg te Beek.

J.man begin 50, jeugdiguit-
ziend, goede job, zoekt ser.
kennism. met fijne eerl.
DAME (40-48) voor 't op-
bouwenvan goede en vaste
relatie. Br. o. no. HK 569
Limb. Dagbl., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Jongeman 30 jr. zkt. langs
deze onsymph. weg, een
J.VROUW of meisje v. 22-
-32 jr., zond. kind. voor ser.
kennism. Br. m. foto wor-
den op crew. ret.gest. Br. o.
no. BR 297 LD Rumpener-
str. 81, 6443 CC Brunssum.

Welke eerlijke nette gezon-
de alleenst. man Ift. 58-63 jr.
wil graag kennism. met net-
te WED. 61 jr. om samen
nog nietsvan 't leven te ma-
ken. Br. o. no. HK 570Limb. Dagbl., Postbus
3100, 6401 DP rieerlen.

In 6 maanden
Europakunde (1992!)

Brevet voor de toekomst
Een schriftelijke cursus voor ieder die zich wil voorD«r
den op het opengaan van de Europese markt. G»
speciale vooropleiding nodig. Heel wat boeiende 'ma's worden behandeld op economisch, sociaal, fis0*en financieel gebied. U kunt anderen een forse stap
zijn. In de gratis studiegids vindt u alle informatie. V*

hem vandaag nog aan (postz. niet nodig).
Nationale Handels Academie

Antwoordnummer 35035, 5960VJ Parmingen (bij
Telefoon 04760-71008 J

Sport, j.man431.1.70,70 kg
zkt. lieve VROUW, doel re-latie opbouwen. Br. o. no.MA 509 LD Stationstr. 27,
6221 BN Maastricht.

Jonge vrouw 28 jr. t_iVRIENDIN om van A
samen te ondernemen. ,
o. no. XE 021 LD MarK*'
6461 ED Kerkrade, _s__

1_■? nOED ONDER DAK MET STIENSTRA WM
1 Bgil IPBïïTJii-fcMMStJH-HiJ_Hl»HSfciHiilllH»Ht»T^ifl M 1._============ g

==-_-_------=: As-_------------É-Bi______liMlA--fi^

BOCHOLTZ H BRUNSSUM H HEERLEN H HOENSBROEK H mogelijkh. overnsme max KERKRADE H SCHAESBERG H me< lu« 'n»<all ■ doorzag
Uitst. onderhouden woon- Halfvrijst. drive-in woning Centrum, luxe appsrtsment Representetief herenhuis ’ 44.000.--subsidie. Tegel- West. Zeer goed onderhou- In jongs wijk gel eengezins- woonk. met tegelvloer, .
huis met gsrege, woonk. met met belkenplefond, dichte met lift, L-vorm. woonk., gel. in centrum t.o. plent- werk kan nog uitgekozen den woonhuis met berging woning met tuin, berging slaepk., badk. met ligbed *opsn keuken 28 n., 3 eetkeuken met eiken install., keuken met luxe install., soen, wijnkelder, L-vorm. worden. eetkeuken met eiken aan- woonk ca 36 m.'keuken 3 2e toilet en zolder,
slaapk, badk.enruime berg- terras en tuin, 3 slsspk., grote slaapk., bet. badk, bal- woonk. 48 m* met traver- bouwkeuken enapp, woonk slaapk, badk. met ligbad en vfc __
zolder badk. met ligbad. kon en kelderberging tinvl. en open haardpartij, _.. 1 met veldbrand-wand 3 2e toileten ruime bergzolder -* nM________-___

Prijs/110.000,- k.k. 1823 Prijs’ 90.000,-k.k 2735 dichte keuken, bijkeuken, 30 , J i|^^__4 slaapk., bedk. met ligbad, 2e Parterre dubb. begl. en opti- £~. _.__ ~---, _~ ri ~---, _~ n m diePc ,vin met terrassen ó^* ■■ toilet. Bovenverd. met par- mael geisol. J_rf' __fli
,_i HEERLEN n HEERLEN H in nivo s, borders en vijver- m_ ~mStm ! "elvl Oak recentelijk ver- ,t

~nv ■'.. De Stack, goed onderhouden Schaesbergerveld, goed on- partij, 3 ruime slaapk, badk. 4p!Ï SS nieuwd. Tuin ca. 10 m. diep, _____■_>'^______n______________ B____I woonhuis met berging, tuin, derhouden woonhuis met 2e verd: 2 slaapk en berg- _\ gel op zuiden. BbmM-K _____
__W_ I grote woonk, halfopen keu- tuin, kelder, luxe keuken met zolder Bwjr 1938 l Prijs/118.000,-- k.k. 2802 C___Bf__-_____________l
ml^_m I ken met install., 3 slaapk. en compl. install.. woonk.. 2 tfCVtf-B HRMPHH ■ BPI badk. grote slaapk., luxe badk en P"<j! KLIMMEN H Jn___9____________-____ _____^^i

Prijs/ 90 000,- kk 2717 J^————\ galow met tuin, inpandige -Jfe MH -Etf<^HVk^. l__Kr^*"B*Tn garage. Lvorm woonk 46 Blf-KI Él* Prü^^^OOl^^^^'
■ __■ i W_">l Ohemolen, nabij park en bos _S_______l__-"' Pnjs f 142 000 -vo n. 2680 keuken met luxe install., 'jfl MW upaAu A/miAniitll

Pnjs/125 000.- kk 2755 | I , oelegen vnjst woonhuismet |S^__H|Ï werkk 3 slaapk. 2 luxe Halrwi st v^nh°s met _"'
BOCHOLTZ H ZM I % living 42 m. aparte keuken. HP»_____Ï______l Landhuis met grote garage, noeg geheel met'dubb. beg?., Prijs/1 „,?,!_,.. 'LTüllii h?oitct-Quelle Drive-in woning met ~W BH m^\ bijkeuken, 5 royale slaapk, _H_fl_H barruimte en hobbyruimte dak-en spouwisolatie Uitst ' «««mjißinrai,». ,
garage, tuink. woonk met <-_■__»-■ ■ badk en berging Perceels- _W_m_m (tot. ca 60 m 2)in souterrain, onderhouden SCHAESBERG H i?oi,„_'_,;_ .! ?i' __„..«st'ged. open keuken ca. 41 m 2, t_W_%_^_M opp. ca. 1000m. _-^-_-^____iJ living ca. 46 m 2 met open Prijs/289.000,-k k 2749 Centrum Ruime oudere wo ,_?n__.„7«! L L ? .SS slaapk, badk. me, ligbad. Prijs/295.000,-k.k 2642 P"^206.000--k k 2277 ha.r_p._ij. keuker, met in- ■||

_
||W

_
Ufl

__
|v|

n.ng o^deZde^d'woonk. Pn,./"tfooÖ SkV"_#»douche en 2e toilet. -_____________________■_______________________■_■ stall en alle app, 4 slaapk., NIEUWENHAGEN H met mogelijkh open haard _-rig^^ Prijs/102.000,-k.k 2633 HEERLEN H KERKRADE H luxe badk. met ligbad, dou- Oude Heide, rustig gel dichte keuken met compl' ÜBAÉH Ó/WClhtJfS*-!________ ?.?■ goed on^erhouden Nabu centrum oei heren- che, bidet en toilet en grote woonhuis met garage/ app, tuin met div. bergingen Centraal erTrusiia oei uit»1«ÉÉta^ halfvrijst. woonhuis met k,.._L-.^w_) . zolder bereikbaar via vaste atelier, carport, woonk. met en oed overdekt terras 7 „_?2lï, 1 9 B „il/O'
EM TrJ HEERLEN H zonnige tuin. inpandige ga- I"K U;9ïïn trap. Uitst. geisol.. ged. roll. serre ca. 33 m 2, dichte keu- g"otfsLDk bldk letoiief °nderh°uden ee_.Q e2.ns^.»~LÏ Douve Weien, uitst. onder- rage. royale woonk. gezel- S^_.„,lV-ÏÏ_ „ Zeer luxe afgewerkt met ken, waskeuken tuin cc. 12 ffilen douche'd, fb_.ro "'"9 m«canx>rt 'uime t*

houden landhuis met tuin, lige eetteuken, 3 slaapk. en "2_;9[°'e k«"k.en
mb' k«^en, kostbare en du.rzame mate- m .diep. berging 3 slaapk. en ruimten en 3e sl_.Dk; _____ _4 '_ *"_" i-vXgarage voor 2 auto's, wijn- badk. met ligbad. s'aapk badkjmet hgbad. , badk. ÊenedenSerd ged met 2_" BpK °°"k■ Wm2 me' P'"ï,n--IJH* j kelder, representatieve kan- Pnjs/127.500,-k.k. 2757 hobbyk. en zolder. dubb. begl. ti. deVe^'nat. tefrf*

"Jj^H ruimte woonhuis met tuin. garage. ____M______fl ________________" __________! _l^^__^^___ _________■ ,s^l '8000, k 2

_____»! ________________________ü_____ > Pm. Hl9500 -kk 2753 fc.^^^ ABÉmH Hi__*■«*! i __H_N ______■__________■ woonhuis met garage "«
Bloemenwijk, zeer goed on- B^^B^J HEERLEN H __r__^_^^_____. Prijs/275.000,-kk 2417 Itt4P ""■■ m! met open haard, keuk».
derhouden tussengel sou- Heksenberg halfvrijst _____■_____■___________■! ~~mm~^ - met install., bijkeuken.
terrainwoning met tuin en ! r^"^--B-_fc| woonhuis met kelder tuin ■■■^ KERKRADE H —~— _—~- """"" slaapk., badk. met zitbad.'i
veel ruimte berging, was- ' , =JB» garage,woonk, luxekeuken! F^f^ÊsTTT n__ Cen,rum' appartementop 2e «S Pnjs’92 500,-kk 2678 vaste trap naar zolder. NJruimte, hobbyruimte, ga- ___. ' -^WS J slaapk badk en zolder Prijs/232.500,-k.k. 2754 verd. met ruime woonk., f-___MM_HB____Bl pand me' Parketvl., g»"
rsge, L-vorm. woonk., ged. Prijs/460.000,-kk 2686 Met rolluiken ._■_,_/■__ a...- n open keuken, 2 slaapk, badk. Pnjs/144.500,-k.k. 2606 SCHAESBERG R therm. begl. en roll. „,
open keuken, 3 slaapk., badk. Prijs/99 500 -k k 2765 KERKRADE H met o.a. ligbad en toilet, ber- Centraal en rustig gelegen Prijs/109.000,-k.k. 21»'
en ruime bergzolder. Opp. HEERLEN H ' Bouwgrond tot.opp. 308 m. ging, balkon, therm. begl. en NIEUWENHAGEN H ruimesouterrainwoning met ......... ■.- fl150m. Heerlerbaan. Woonhuis met HOENSBROEK H Prontbreedte 7.15 m. Diepte hardh. koz. Halfvrijst. woonhuis met inpandige garage en kelder, WAHLWILLER
Prijs/125.000,- k.k. 2589 tuin. 8 garages, kelder. Bouwplande Dem vrijst ge- ca 40 m. Direkt aanvaard- Prijs/111.000,--v.o.n. 1943 berging, tuin, prov.kelder, L- ruime eetkeuken met aan- Uitst. onderhouden h«"
1 — woonk. 44 m? met open schakeld woonhuis met ga- baar — vgrm. woonk, woonkeuken rechtcomb. metapp, tuinca. vrijst. woonhuis met garaflv

BRUNSSUM H haard,open keuken, 3 ruime rage woonk met goedafge- Prijs’30.000,-k.k. 2459 KERKRADE H met kunst, install.. bijkeuken 6m. diep, woonk. ca. 25 m. carport, woonk. 29 ""j
Aan de buitenrand van Op slaapk., badk. met o.a. ligbad scheiden keuken inpandige ■_._-__.._,__.,____. n Haanrade, rustig gel. woon- met zitbad. 3 slaapk., badk. badk. met ligbad, 3 slaapk. dichte keuken compl "?. j
gen Hoesgel. leukwoonhuis en veste trap naar ruime zol- garage 4 ruime slaapk KERKRADE H huis met tuin, berging, open met douche en vaste trap Ged. hardh. koz. en dubb. app. 4 slaapk, badk. met *voor kleiner gezin met tuin der. badk met ligbad vaste trap Ouder tussengel. woon- keuken, woonk met parket- naar4e slaapk. en bergruim- begl. toilet, ruime bergzolder °op westen, woonk, keuken. naar zolder met mogelijkh huis met kelder, tuin 30 m vl., 4 slaapk. badk. met lig- te. Prijs/99.500,--k.k. 2121 grotetuin .
2 slaapk. en luxe badk. met ' w ,1 voor 5e slaapk c g study of dieP' woonk.. keuken met bed en zolder. Prijs/129.000,-k.k. 2707 Prijs/145.000,-k.k. 27*,
ligbad, douche en 2e toilet. ——————WÊÊÊk hobbyk Met vloer sdouw- eenvoudige install, bijkeu- Prijs/115.000,--k.k. 2269 SCHAESBERG H <
Prijs’89.000,-k.k. 2787 Wk ■ en dakisol., hardh'koz en ken,berging, 4slaapk, badk. OIRSBEEK H Op de Heugden. Uitst. onder- WITTEM "— *_M dubb begl met üflbad en toilet. Gel. op KERKRADE H In dorpskern gel. karakteris- houden halfvrijst. woonhuis Party. Uitst onderhoud*''BRUNSSUM, H ■S—_____wmÊÊ Prijs/175 280 -von 0000 loopafstand van centrum West. Uitst onderhouden tiek boerenwoonhuis op met garage, tuin, woonk. 40 tussengel woonhuis tl'Treebeek, herenhuis met jrW"^BTT7 Prijs/92 500,-kk 2700 woonhuis met L-vorm. 1000 m 2 perceelsgrootte m J, keuken met eetbar en woonk keuken 3 slaap""tuin, kelder, woonk. met par- HOENSBROEK H _-„-„.^ F 77 woonk. met allesbrander, met gewelfde kelder, zitk., . install., 3 slaapk., badk. met badk. én vaste' trap o» 1'
ketvl, open haardpartij, keu- Halfvrijst. woonhuis metter- KERKRADE H dichte keuken met witte eetk., keuken, eansluitend ligbad en 2e toilet en veste ruime zolder en tuinbergin*ken met luxe install., 2 HB HL.-. ras, zonder tuin kelder Spekholzerheide. Woonhuis kunststof install., 3/4 schuur, binnenhof 80 m 2, 2 trap naarzolder. Mogelijkh voor overnan 1'
slaapk.. badk met ligbad, \mt_M lL_____t woonk, dichte keuken me' royale woonk annex slaapk., badk met ligbad, garages, div stallen, grote Prijs/147.500.-k.k. 2798 rijkssubsidie (f 27 500 -I _,douche en 2e toilet, vaste ,■__■______■IP^*1. badk, 3 slaapk en vaste trap keuken, tuin, garage, 3 douche en 2e toilet, tuin ca. moestuin, 3 slaapk en i A „,,„,., . Prijs’ 132 000 -k k 279 etrap naar zolder met 3e *%~jmme~i~m—^ ,

naar zolder slaapk. badk en vaste trap 12 m. diep, carport en ber- badk. SCHINVELD H
slaapk. en berging. Prijs/139 000.-k.k. 2708 Prijs/78 000 -k k 2772 naar zolderverdieping. Goed ging. Prijs/159.000.-k.k. 2782 Rustig gel. woonhuis metPrijs/115.000,-k.k. 2616 ' ' geisol, ged. met dubb. begl., Prijs/119.000,-k.k. 2797 garage, tuin, dichte keuken J_____________________________________________________________ _)

_____■■ ______H9fl__^_J__J ___P^______^_____^^__fu!m_47_Pl9lr^ ______A _I__NH Gaafn» vfiibl'|V*nd

|M|||^Hg^gAj|g|É^-ld gum I I#WII vol.^.g.mform.tKOV.r
mmT^^^^l ■ I ■ o Beitaande woning nr. Straat mm\\rm 19mï¥mf\fmmmme\ .WE r H-M IT IM^WWiVll*^

WÊ ml"* I LZ| lu^ I i :;;;;;:;;:":":;;";::::;::: po.tcod./p_a» Kantoor Maastnch
Rüfl ■ 1 rT-_ir_-TT__r-Tt___i "I _______! _Ti_^_ii_l»lJi_B 2j_______l

m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m In ongei.ankftfdetnvtlop renden een BPIV9PHHP^^PPHHM|^^^H mT^ Stitn«tr« Mekelmerai, BV, "fifff ÜÏÜ_L_B HL__üf___L _________________! ■*
K________l___É_____________l ' Pil IIÏT .VTJ.WI_P_^_?B Aniwoordnumrrwr 40 6400 VB HMtltn «■ ■ ■■ ■IMIMMMiF|MÉM__TT^"É_M___I__Mi■■ i—üt^^z^'i^u.. j i^cngnnrflynin^lx2%%%%^
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iimburgs^qxm 11-LAI» Tn 3_t._S!S!S!bod IYMKEL44R
BRUNSSUM: goed gelegen

a '976. Ind. 0.a.: royale living met vide, openhaardpartij en
"fcrmervloer (ca 70 n. ), keuken met complete luxe keukenin-

bijkeuken, grote hobbyruimte, werkkamer, drie slaap-'
"*niers, twee badkamers. Koopprijs: ’ 415.000, k.k.
'ERLEN: tussenwoonhuis met gas-c.v.-installatie en zonnige

!?tertuin. lnd o.a: diverse kelders (ook van buitenaf bereikbaar),

Joelde gang, betegeld toilet, woonkamer, keuken met aan-rjj^keuken met diverse ingebouwde apparatuur, drie slaapka-
J*rs,betegelde badkamer met ligbad en vaste wastafel, bergzol-
£[_^anvaardmg: n.o.t.k Vraagprijs: ’ 82.500, k.k.

"____——rwf_ HEERLEN-CENTRUM: wo-— t*¥\ _A-a^?3 ningen met ruime garage,
Ifl ps^ \'\\ 9as~cv en ,vin' gelegen aan
ffij.Xvniï-ii.l ***^_ii*v_l de Pa,er Beatusstraat, op

|B I^-'-?fe loopafstand van het winkel-
I| nTrTBTIHr -Pl 1^ Ji_S __ centrum van Heerlen. Goedeïl I. T.S8isola,ie- Indeling: woonka-

______■_ P__-___i ________ I "* | mer, keuken, drie slaapka-
|ffliCT_^L-JÏ^ÉJ t\ ft_l mers, badkamer. Dank zij de

riï _slf^. no9e rijkssubsidie bedraagt
m—H/ I 1fJ^fl^Wfef^É de netto maandlast slechts
<__»-.-_._„. '\J& vanaf ca. ’ 570,-.

_ Nl : *-lf___ ELav

vl^i .»*»_ *ikié.Ï_S B_______ »3 ft_. l Af

_—^_____—__________"________B_______________«___>^(____
nt-RLEN: aan hetprachtige Bekkerveld met zn statige kas-
j*niebomen wordt de residentie Bekkerveld opgeleverd, be-
lande uit 16 royale appartementen met o.a. twee slaapka-
j*^en met parkeergarage en berging in het souterrain. Deze
_**' ruime woningen (ca. 140 tot 160 m 2) bieden een maximale
£jvacy en veiligheidaan debewoners door de indeling van het
Bebouw en de geplande technische installaties. Verschillende
yPartementen zijn reeds bewoond - enkele eigenaren moe-?" nog intrekken. Nog slechts 4 appartementen zijn tekoop.
r 6koopprijzen variëren van ’ 366.000, tot ’ 386.000,- v.o.n.
Jnruirvan uw eigen woning is mogelijk. Voor serieuze belang-

vanden ligt een uitgebreide brochure klaar.

fm. HEERLEN - Bekkerveld: ruime
■ _ woning met gas-c.v., garage metHklMM| IhM | extra bergruimte en tuin. Ind.

0.a.: twee kelders, woonkamer,
IMËH tuinkamer, eetkeuken, vier slaap-

kamers, badkamer en zolder.
Vraagprijs: ’ 198.000,k.k.

i HEERLEN: geschakeld woon-
H /i huis met gas-c.v., carport (moge-

Jfem /' Mjkheid voor garage), berging en
Wm _____MB_? ,u'n Goed onderhouden. Muren

B en dak zijn geïsoleerd, gedeele-
jjßpH 'ijk dubbele beglazing. Ind. 0.a.:

j* woonkamer met plavuizenvloer,
■■■] keuken, drie slaapkamers, bad-

kamer, zolder. Overdraagbare
IL j H J-UUfl rijksbijdrage. Vraagprijs:
teT^-^■B,C- / 129.000, k.k.
I'jERLEN- Heerlerheide: beleggingspand: drie oudere panden,
"■ale huuropbrengst ca. ’ 12.500,per jaar. Prijs: n.o.t.k.

Ö
HEERLEN - Nabij centrum: ruime
hoekwoning met gas-c.v., garage en
tuin. Zeer goed onderhouden. Ind. 0.a.:
drie kelders, ruime woonkamer (ca. 47
m 2) met parketvloer en open haard, eet-
keuken met een goed uitgevoerde keu-
keninstallatie met apparatuur; 1everd.:
drie slaapkamers, badkamer, toilet; 2e
verd.: twee zolderkamers, grote zolder-
ruimte. Vraagprijs: ’ 159.000,-k.k.Iü^RLEN - Grasbroekerveld: woonhuis met gas-c.v. en kleine

-Z1 Geheel onderkelderd. Woonkamer - keuken, drie slaapka-
K^badkamer. Vraagprijs: ’ 98.000, k.k.

HEERLEN - Zuid: Douve
Weien. Uitstekend gelegen

_^t__. vrijstaande semi-bungalow__W9_Y^\l _%, met gas-c.v., ruime inpandi-
____\ 9e garage en rondom tuin

I—- ruim 1000 m 2). Het
Hpand is geheel geïsoleerd;

Hfc^ Hdubbele beglazing, .nd. 0.a.:Hwoonkamer, eetkamer, keu-
|<en met plavuizenvloer,

Psn haard, vier slaapkamers, twee badkamers, werk-studio-
uimte Het pand is geheel onderkelderd; diverse berg-hobby-

fr^ttgn. Vraagprijs: ’ 398.000, k.k.
»n "LEN: op zeer goede stand gelegen tussenwoning met tuin
iL?chteringang. Ind. 0.a.: kelder, woonkamer, aparte eetkamer,
5-*en met bijkeuken; 1everd.: drie slaapkamers, badkamer met
\r| ' 9'°°^ dakterras, vaste trap naar zolder met bergruimte en
Hj Sardekamer. Pand is goed geïsoleerd en voorzien van nieuwe

bedrading. Vraagprijs: ’ 139.000,.
HOENSBROEK: winkel-kantoor-

HML pand met twee boyenwoningen.
fc^^^UJß --f __ Boyenwoningen zijn verhuurd.
.üiJf^^M __BSJ_s- Huuropbrengst ca. ’ 10.500, per

HL, jaar. Winkel/kantoorruimte ca.|^^^"->--UjfciH , 120 m . Archiefruimte. Prijs

H"»»^— _*__? 1-e.a.b.

JJPENSBROEK: aande buitenrand van Hoensbroek (Schuur-
* . gelegen semi-bungalow met gas-c.v., inpandige garage,
°n rondom tuin (totaal ca. 1.500 m 2). Bouwjaar 1972. Gedeel-!6|ijk voorzien van dubbele beglazing. Ruime woon-/eetkamer
jCa 67 m 2) met hardstenen vloer, openhaardpartij, compleet
"gerichte keuken, vier slaapkamers, twee badkamers, hobby-

"s^te. wijnkelder, zolder. Vraagprijs: ’ 450.000, k.k.
L — S*V . HOENSBROEK: goed gelegen

H^^^""'" ' hoekhuis met kleine tuin. Enige
E^_P__tfiflÉ, ROH achterstand in onderhoud. Ind.

HJj BK oa " provisiekelder, woonkamer

*" || Mfh---. i met schoorsteen, keuken, toilet,
IBJIUwI douche, drie slaapkamers, vaste

IVIBI ,raP naar zolder. ,wee slaapka-
*w ' ________■ mers- Direct te aanvaarden.

■^^T^^M i Koopsom: ’ 57.500, kk.

_\ HOENSBROEK: woonhuis met
Hmjlffijf 9as-cv., berging en tuin. Rusti-

_HÉ %Wkf 'IWge en 9oede woonstand Goed
j onderhouden. Achterom bereik-

-»<»»■' m', woonkamer - serre, keuken, vier
Ijf' slaapkamers, badkamer, zolder.

jj^NSBROEK: mooi en modern geschakeld woonhuis met tuin,
k^Se en cv. Ind. 0.a.: entree, toilet, woonkamer, kunststof keu-iW^'allatie, drie slaapkamers, betegelde badkamer met douche,
K *'e vaste wastafel, 2etoilet. Zeergoede staat van onderhoud,W" uitwendig schilderwerk vernieuwd. Prijs: ’ 132.000, k.k.
liyj NSBROEK: in centrum gelegen appartementop de 3e etage.
%r °a : berging, woonkamer, keuken, douche, twee slaapka-
»fe' 9edeeltelijk dubbele beglazing en kunststof kozijnen. Aan-■ W'n9 direct. Vraagprijs: ’ 57.000, k.k.
sss "SBROEK: goed gelegen woonhuis met inpandige garage,
"Wr__.V' en tu'n 'nd' oa ' T"vormige woonkamer, keuken, driefkamers, badkamer. Vraagprijs: ’ 119.000, k.k._ KERKRADE: gerenoveerd hoek-

M*.— woonhuis (gedeeltelijk nog af-
' * B werken) met grote garage, gas-
J j I c.v. en tuin. Ind. 0.a.: kelder,_____________ ___■ ____-t^__E gang. ruime woonkamer met par-

S^Ua H_____l I ketvloer en open haard, eetkeu-I ken met aanbouwkeuken met di-
verse apparatuur, drie slaapka-

ijMHH__________ mers' complete badkamer. Aan-
HHÉ vaarding: n.o.t.k. Vraagprijs:

’92.500, k.k.

aKERKRADE: in rustige woonwijk
gelegen woonhuis met gas-c.v.,
tuin en aparte garage, lnd.: en-
tree met toilet, woonkamer met
gedeeltelijk open keuken, ber-
ging, drie slaapkamers, badka-
mer met ligbad, vaste wastafel en
2e toilet. Vliezotrap naar bescho-
ten en begaanbare zolder. Ge-
heel geïsoleerd. Goede staat van
onderhoud. Aanvaarding: in
overleg. Prijs: ’ 129.000,-k.k.

■fcË^^ KERKRADE: goed gelegen
Éta^_^ woonhuis met zij-ingang en ach-(fc^^ terom, mogelijkheid voor garage.

____________■■________■ _n_% u'me,uin en cv 'nd oa.: ruime■UUR__ f kelder, mooie woonkamer metHP*J _ gedeeltelijk open keuken en
et' * W^»overdekt terras. 1e verd.: badka-
■■■l _________________Ri'"''"Wl mer mcl ''9had' douche, vaste_ wastafel en 2e toilet, twee slaap-

,__. ■<■■■■ i >i w- "-" kamers vaste trap naar geïso-
leerdi zolder met mogelijkheid voor twee slaapkamers, goede
staat van onderhoud. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs:
f 125)00,-k.k.

BIMMHI houden en gerenoveerd tussen-
woonhuis met gas-c.v., berging,
achterom en grote tuin. Ind. 0.a.:
betegelde gang, toilet, woonka-
mer, woon- eetkeuken met eiken
aanbouwkeuken met apparatuur,
kelder, drie slaapkamers, bete-
gelde badkamer, hobbykamer

SJÊÊ met dakkapel (2e verd.). Aan-—^—Jm vaarding in overleg. Vraagprijs:

’ 108.000,-k.k.
_____£____" __ SCHAESBERG: woonhuis met

gas-c.v., garage en tuin. Bouw-
k^^ jaar 1976. Muren en dak zijn ge-

_^ keuken met een goed uitgevoer-
mgm de keukeninstallatie met appara-

SCHAESBERG: prima onder-
._, fi—^ÊÊ k g_ houden halfvrijstaand woonhuis—V Smet gas-c.v., garage, zonnige

j &^|a Stuin en rustig gelegen. Ind. 0.a.:
__W uHW^fk- I Hübetegelde hal. Z-vormige woon-st.■ ■kamer met tegelvloer, betegelde■eetkeuken, voorzien van een

Haanbouwkeuken met apparatuur,■vier slaapkamers, badkamer met
ligbad en toilet. Hardhouten ko-

zijnen en isolatie aanwezig. Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs:

’ 149.000, k.k.
SCHAESEERG: rustig aan plantsoen gelegen, goed onderhouden
tussenwooihuis met gas-c.v. en berging. Ind. 0.a.: gang, betegeld
toilet, ruim woonkamer, keuken met kunststof aanrecht, drie
slaapkames, badkamer met douche, vaste wastafel en aansluiting,
toilet, zoldr. Vraagprijs: ’ 109.000,- k.k. Subsidie eventueel ter I
overname, \anvaarding: n.o.t.k.

j. Mm SCHAESBERG - CEN- I//' tt|^^ü TRUM: groot vrijstaand II* 1 woonhuis met mooie grote
I 11 tuin (totaal perceel 1.000m 2).; ff. Garage, tuinberging, gas-

fi _ I c.v. Bouwjaar 1976. Goed
■awgl onderhouden. Rolluiken.
|V ■ Ook zeer geschikt voor prak-

9B_ tijkruimte, kantoor e.d. Apar-
te ingang naar souterrain.

Ind. 0.a.: giheel onderkelderd, royale hal, L-vormige woonka-
mer (ca. 5i m 2) met open haard, keuken met apparatuur, zes
slaapkames, twee badkamers, doucheruimte, zolder. Vraag-
prijs: ’ 295000, k.k.

B SCHAESBERG: rustig en blij-
vend goed gelegen woonhuis
met gas-c.v., berging en tuin.
Bouwjaar 1982. Goed onderhou-
den. Muren en dak zijn geïso-
leerd; ged. dubbele beglazing.
Ind. 0.a.: woonkamer, keuken,
drie slaapkamers, badkamer met
o.a. ligbad en douche, vaste trap
naar de zolder. Vraagprijs:

’ 115.000,k.k.
SCHAESBERG: aan plantsoen

fv gelegen, goed onderhouden half-, k vrijstaand woonhuis met gas-
c.v., garage, aanbouw en achter-. ll^^H m\è ,üln 'nd ' kelder' 9an9' ruime

m JÊ woonkamer, bijkeuken, woon-
*r~ü 'eetkeuken met aanbouwkeuken,

vier slaapkamers, douche enVHHHH bergzolder. Aanvaarding: direkt.
Vraagprijs: ’ 134.000,-k.k.aÜBACH OVER WORMS: ruim
woonhuis met olie-e.v., grote ga-
rage en tuin. Gedeeltelijk dubbe-
le beglazing. Ind. 0.a.: twee kel-
ders, woonkamer-ensuite, keu-
ken, bijkeuken, doucheruimte,
vier grote slaapkamers, vaste
trap naar zolder, twee zolderka-
mers, grote zolderruimte. Vraag-
prijs: ’ 127.000,k.k.

ÜBACH OVER WORMS: goed onderhouden, zeer ruim halfvrij-
staandwoonhuis m»t gas-c.v., garage en grote tuin (totaal 465 m 2).
Ind. 0.a.: betegelde gang, provisiekelder, L-vormige woonkamer
met schuifdeuren (ei. 43 m 2), betegelde woon-eetkeuken metaan-
bouwkeuken met ipparatuur, hobbyruimte, 2 badkamers, vijf
slaapkamers, berczolder. Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs:

’ 165.000, k.k.
ULESTRATEN: rustq gelegen, halfvrijstaande bjngalow met gas-
c.v., garage, goed aaigelegde tuin en patio metveel privacy. Dub-
bele beglazing. Ind. ca.: L-vormige woonkamer (ruim 42 m 2), eet-
keuken, drie slaapkamers, badkamer, zolder. Koopsom:

’ 239.000, k.k.

j___fflEFl^^
VALKENBURG-Hekerteek: type vrijstaande en halfvrijstaande
woningen met gas-c v., garage en tuin. Ind. 0.a.: L-vormige woon-
kamer, keuken met bijkeuken, drie slaapkamers, badkamer en
vaste trap naar de zolder (mogelijkheid 4e slaapkamer). Verkoop-
prijs ’ 162.550, v.o.n. (excl. renteverlies). Op dit project is depre-
mie B-regeling van toepjssing. Totaal ’ 15.000,.
VALKENBURG: 2 halfvrijstaande premie A-woningen met garage,
aan de buitenrand van Valkenburg en toch op loopafstand van het
centrum. Woningen met o.a. L-vormige woonkamer, keuken, drie
slaapkamers, badkamer ei vastetrap naar de zolder. De hoge pre-
mie A-regeling 1987 is van toepassing. De netto maandlast be-
draagtdaardoor slechts ca ’ 568,-. Vraag uitgebreide documenta-
tie aan.

VALKENBURG: vrijstaande ruime semi-bungalow met dub- Ibele garage, grote tuin (totaal 2.350 m 2), degelijk uitvoeringsni-
veau - uitstekend onderüouden. Gelegen aan de buitenrandvan het centrum. Ind. 0.a.: royale hal (ca. 35 m 2), L-vormige
woonkamer (ca. 65 m 2) met open haard, complect ingerichte
keuken met apparatuur, bijkeuken, drie grote slaapkamers,
twee badkamers, hobbyruimte, zolder. Prijs: f 425.000, k.k.

WIJNANDSRADE: rustig gelegen patio-Dungalow met gas-c.v. en
garage. Ind. 0.a.: L-vormige woonkamer met parketvloer en open
haard, keuken, twee slaapkamers, badkamer. Vraagprijs:

’ 169.000, k.k.
Taxaties

Koop en verkoop
Hypotheken

Pickéc Rt^Ew
makelaardij bv

Bfl■■■ van Itersonstraat 15, postbus 31193, 6370 AD Landgraaf
NVM Ook 's zaterdags geopend van 900 tot 17.00 uur.

H? OVERALLS, 2V. Voor / 100,-. P. Rae-,\__i_o4s-322741.
t\Si-_"P: Steeds wisselende"i?ad van ± 100 ge-
MJI TRACTOREN enE? heftrucks. van 1,5,2,
sl J ton. G. Cornelissen,N-_tBs9-5107_.
Cs VOLBLOED Spa-

r'l a2v. 4 Jr- hengst, bruin«Rekeningen, hg. 1.62
&; springverm., eerlijk£*«■" Vaste pr. ’4000,-.
Sw*; stai Bemelmans,l^dekerk te Puth.

Inschrijvingen DIEREN
voor de kerstveetentoon-
stelling te Beek op 11 dcc.
1988 bij M. Dewez, Adsteeg
20 Beek L. tel. 04490-75443.
Te k. VOEDERWORTE-
LEN. Gebr. Schaepkens,
Klimmenderstraat 106,
Klimmen, 04405-1359.
Te k. mobiele GRAAFMA-
CHINE, O&K, M.H. 4, bj.
'78, i.g.st, prijs n.o.t.k. Tel.
045-319847.
Te k. RIJZADEL en pony-
zadel met div. attributen,
zwart koetstuig + 2-cil.
Deutz trekker met aan-
hangwagen. Tel. 045-
-310947, b.g.g. 045-316768.

VEESCHEERMACHI-
NES, Econoom ontwor-
mers, ook voor schapen,
wordt bezorgd. Vitafarm
Haelen, tel. 04759-3565.
Te k. perceel WEILAND,
270 ha, gem. Beesel. Tel.
04749-2585.

KALKSLIB, drijf-, cham-
&ienonmest. Pustjens,

1759-3565 of 06-52107893.
Tek. raszuiver CHAROL-LOIS-PINKEN. Door eigen
import, kwaliteit en scher-,pe prijzen. J. Senden, Oud-Lemiers 28,Lemiers, 04454--5026.

Wees de winter een slag voor en koop of huur een
Master heteluchtkanon

daarvoor. Ook
infraroodstralers, bouwdrogers

en gebruikte kanonnen in voorraad.
G. Cornelissen, _Mill.

_ 08859-51072.

TE HUUR
AANGEBODEN
"Café Mijnzicht"
Gelegen aan de Rozenstraat 23
te Kerkrade (Kaalheide).
Dit café met zaal en royale boyenwoning heeft
een uitstekende ligging.
Kandidaten die in het bezit zijn van de benodigde
vestigingspapieren en enig kapitaal, kunnen
telefonisch kontakt opnemen met
Bierbrouwerij De Leeuw B.V.
te Valkenburg aan deGeul,
op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur,
de heer R.W. Oranje,
telefoon: 04406-13434.

DE IA HAVE
" makelaardij o.g. " taxaties

" verzekeringen " hypotheken

BRUNSSUM
Hoekwoning met berging. Indeling: kelder, gan-
g/entree, woonkamer met open keuken, serre,
badkamer (douche), toilet, berging. Eerste ver-
dieping: 2 slaapkamers, bergzolder, gas-c.v.

; Vraagprijs ’ 78.000- k.k.
HOENSBROEK
Halfvrijstaand woonhuis met berging en binnen-
plaats. Indeling: kelder, entree, woonkamer,
keuken, toilet, douche, stal, binnenplaats. 1e
verdieping: 2 slaapkamers; 2e verdieping: zol-
der met slaapkamer.
Vraagprijs ’ 69.000- k.k.
Dringend gevraagd woonhuizen in diverse prijs-
klassen.

Q 045-223434
ZATERDAG VAN 10 TOT 12 UUR

I|\. Hoofdstraat 88, Hoensbroek _/M

In 'HARTJE HEERLEN' hebben wij voor u
een

l MÖDÉt l
ingericht.
Wij hebben nog slechts 5 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 WT

i Jk-
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. KOKGROEP

Is uwverlanglijstje
alklaar?

jaagMMBMMMi Mg .J^sB^ PMCIOO. Componeer je eigen muziek met het Wat zyn uwwensen voor 5 deeem-
j__M Wh„. Jp succes van de FlratO: de Music Composer.

UI UM W 1 Complete synthesizer met ingebouwde moge- her? Mneiliik? l__aat Philins't u dan ëe-_¥ 1 lljkheld voor spelen, componeren, mixen en Der- lvloe"UK- l-331 rnnips t u aan ge
arrangeren. Tot vier octaven. Met maar liefst

M C_J 100 instrumenten naar keuze en Ingebouwde makkelijk maken.
__pii_iiiiiiiiiiii)iiiiiii.ii ' ti_r wÊÊ W K cassetterecorder, f 445-

-vldeokoppen voor perfect beeld lookstilstaand] en tweeaudlokoppen voor Br kW ■ B_^L -, r. uu-i--max.BuurHlFistereogeluid.Voorteprogrammerennnetoverzichteli|kea-
■*■■■ 1 Bl rezen- an v'era>ent de "nilips

IM fl| 5 meteen na 't uitpakken van pas!
B M D6591. Autore-

mggmmmgmmmgggmgm 'Il verse stereo radio-
cassettespeler

_■ _■ __l j_ll met 3-bandsgraph- Wat die TVbetreft: denk even aan
■-■___■_-____■_____■_________" «■■■» ■!

27CE7594/30R. Matchline HIFI stereo kleurentelevisie met On Screen II scnlkt voor "- je Matchline-serie van Philips. Op het
Display, Computer Controlled Teletekst en draadloze afstandsbediening. stereo en Mt^70 cm/HO0 FSQ-Vision beeldbuis met een beeldschermdiameter van ■ _________ IH_ I Wor..! geLe*er... u- a _, i-i _- _.„! a u_w, __- _._,
66 cm. Compleet met losse luidsprekerboxen en matrix surround sound- _____Ks*__H met In ear hoofd- gebied van beeld en geluid hebt Uer de
aansluiting, f 2.899- Ij telefoon, f 225-

-■lï____fc______l absolute top mee in huis.Deze kleuren-□ Bp"*T^ - televisie is nu al geschikt voor allerlei

meerbare universe- o^\^—\^ri^le afstandsbedie- C-_M ÉlB_pP'-*^fr +*
ning Voorgeprogram- *48$Ë—W^ ___________É____É _P
alle Philips-codes ÊÊt _w——\
van tuner, versterker, LH V
cassettedeck, a| ■* de Philips Music Composer is een
Compact Disc. CD WH HIH BIVJ P'^^
corder, enz. U kunt m*r~~~w\W
hem tevens pro- VKR6BSI. VHS-HQ Videocamera-recorder met combinatie van honderd muziek-
grammeren voor CCD-opneemelement, volautomatische scherp-
vrijwel al uw niet- stelling,regelingvanwitbalansendlafragma.Elek- jncrnimpntpn _>pn .vnthp.izpr en een
Phllips-apparatuur. tronlsche zoekervoor directe controlevan uw op- instrumenten, een synme_.i_.er en een

25CE5570/108. Stereo kleurentelevisie met Computer Controlled Tele- De LCD-display namen. Maximale opname-/weergavetl|d Is vier
tekst en afstandsbediening. 63 cm/llo° FSQ-Vision beeldbuis met een maakt uw comman- uur. Wordt geleverd met netvoeding/modulator, stereo cassetterecorder.
beeldschermdiametervan 59 cm. 2xlsW muzlekvermogen. f 1.999,- do'szichtbaar, f340- acculader, accu en schouderriem. f 3.995-

Een origineel cadeau is ook de all

j—. . ■ "" < _-.« "■" _r>«^v 1 round afstandsbediening: één afstands-Onze surprise by een Philips CD-speler: die _ kun,voorprognmmerc„
Koop nu een Philips CD-speler! Dan hebben we een interessante surprise f_m ". ; - _____

~„ . ~ ...., ..,.__ , ,_-!_/-__. | E' " J.fi r- a T—___l-L voor tienverschillende Audio-en Video-voor u: een jaar lang gratis de lidmaatsehapseard van de CD Club. I^^m» ______' >R " fjk\
Dat betekent meteen al een gratis CD naar keuze (waarde f 39.951, korting op j JÊ WÊËiI apparaten en vrijwel alle andere merken.

80 top CD's, allerleispeciale aanbiedingen en gratis het CD Club Magazine in huis! \S_J_\

■'
f C'HM. Hebben we uop een idee

BwbbmJ| ' "' '-■".:'"■'"■■"" I gebracht? Bedenk dan dat elke Philips-

Hlßl^^H winkelier nogtientallenandere mogelijk-

_^Ê heden heeft, waarmee u zich op

5 decemberkunt latenverrassen. Check

Bj uw verlanglijst nog maar eens op wat u 't

STMBB3. Midi HiFi-systeemcomblnatle met afstandsbediening. Compact CD4Bo.Compact Disc-speler met LED-display.Geschikt voor afspelen liefste wenste!
Disc, dubbel cassettedeck, versterker met een uitgangsvermogen van van de'normale'Compact Disc en Bcm CD-singles Met'shuffle play'
2x 40W,digitaletuner, semi-automatische platenspeler, basreflex drieweg om de nummers op een disc steeds in wisselende, willekeurige volg- _ ■ "«"luidsprekerboxen met een continue belastbaarheid van 60W. f 1955- orde te laten horen, f 535,- I -/"*!, Jj^-fV"! ï^Rl I IF"^C

HOENSBROEK BRUNSSUM LANDGRAAF
H. SCHOLL & ZN. B.V. KREMERS HAND. MIJ. B.V. KREMERS HAND. MIJ. B.V.
HOOFDSTRAAT 4143 KERKSTRAAT 324 STREEPERSTRAAT 72
045-219222 045-271225 045-317657
VAN UDEN BV J KREUTZ ELECTRONICS B.V.
HOOFDSTRAAT 12 KERKPLEIN 39
045-212655 045-313815

PHILIPS g
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COMMERCIEEL
fft>VASTGOED

TE KOOP/TE HUUR
HEERLEN, Oranje Nassaustraat 26
In centrum gelegen winkelpand, grootte ± 300m2BVO.
De frontbreedtebedraagt 12 meter. Het geheel is luxe af-
gewerkt met o.a. systeemplafond, aluminium pui, vloer-
bedekking, keuken en toilet. Huurprijs en uitvoerige ge-
gevensop aanvraag.

BRUNSSUM, Kennedylaan.
In het winkelcentrum "Klingelsberg" is nog één winkel-
pand beschikbaar ter grootte van 127m 2b.v.o. Uitv. ge-
gevensop aanvr.
GELEEN, Zuidhof 26ged. + 27.
In uitstekend gesitueerd winkelcentrum Zuidhof is nog
één winkelruimte ter grootte van ± 105 m 2 b.v.o. be-
schikbaar. Huurpr. ’ 32.025,12p.j. excl. B.T.W. Uitv. ge-
gevensop aanvr.

HEERLEN, Zeswegonlaan.

pis
__^**,*_m_L___ S it _.*■«_ Ji_h

__a ___^__B___i I t i.—L _."- **»

t—_mt**'~-m wË££s9ëa ■8*
cm—

Wijkwinkelcentrum "Zeswegen"biedt nog huurmogelijk-
heden voor bijv. drogist, kapsalon, dibevo, videotheek,
bakker, slager. Beschikbare opp. v.a. 79 m . Uitv. inlich-
tingen overhuurpr.etc. op aanvr.

SITTARD, Limbrichterveld.
In een woonwijk temidden van woningen en div. scholen
in het voortgezetonderwijs ligt hetgoed bereikbare win-
kelcentrum Limbrichterveld, met hierin nog 1 winkel te
huurvan 62m 2. Huurpr. ’ 12.000,-per jaar excl. BTW.

SCHAESBERG-LANOGRAAF, hoek Hoofdstraat
Past. Schattenstraat

____li_____ ______
Gunstig gelegen KANTOORRUIMTE ter grootte van
ruim 465 m 2intotaliteit, of inunitsvanaf ± 125 m 2te aan-
vaarden. V.v. lift en cv. Huurpr. ’ 145,-/m2 p.j. excl.
B.T.W.
NIEUWENHAGEN LANDGRAAF, Sunpleln 3
Aan marktplein gelegen winkelpand, totaal bebouwde
oppervlakte _ 700 m ,met aparte kantoor- woonruimte-
mogelijkheden op verdieping. Indeling o.a. winkelruimte
(frontbreedte 20 meter), magazijn metgoede bevoorra-
ding, kantine, toiletten en kantoor. Uitvoerige gegevens
en kooppnis opaanvraag.
SITTARD, Broekslttardenweg 168
Naast huisartspraktijk gunstig gelegen kantoor/praktijk-
pand ter grootte van ± 100mrvoorzien van 3 kantoor-
ruimten, keuken, toilet en P-voorziening. Aanvaarding:
direct.Huurprijs: ’ 1.000-per maand.
SITTARD, Industriepark Noord, NusterweglOS
Op industrieterrein gelegen bedrijfshal 520n. metapar-
te kantoorruimte 100 m 2 en parkeerterrein. Huurprijs

’ 5.000- per maand exclusief BTW. Uitvoerige gege-
vens opaanvraag.

SITTARD, Industriestraat 35
!____________■_______&

e___\ BF^

<rË^__k_fi___t n Bp**y v,i

Op handelsterrein gelegen badrijfsobject, grootte _
250 m 2, bestaande uit showroom, werk- wasruimte en
verhard terrein, alsmede vrijstaand woonhuis met o.a.
kantoor, kelder, hal, woonkamer, luxe keuken, 3 slaap-
kamers en fraaie badkamer. Uitbreiding ismogelijk. Uit-
voerige gegevensen koopprijs op aanvraag.

SITTARD CENTRUM, Paardestraat

!____* M____ - '«_»____*_**'*'\\\\\" tÊÊ- *^VÊ !____ t^lemm- W

PP^*** I !______________________________________________■______________.

WfHmm^^ 3m___m*ï.
Ruim kantoorpand met archief/opslagruimte in souter-
rain en 375m kantoorruimte verdeeld over 2 verdiepin-
gen. Uitv. gegevens inzake indeling, plattegr e.d. op
aanvraag. Prijs: ’425.000-k.k.
SITTARD, Nieuwstadterweg 19
Op industriepark "Noord" gelegen bedrijfsruimte, grootte
± 200 m2BVO bestaande uit showroom, magazijn, kan-
toor en garagealsmede vrijstaand woonhuis, erfen wei-
land.Koopprijs enverdere gegevensopaanvraag.

SITTARD, Rl|ksweg Noord hoek Allee
Zeer gunstig gelegen tuincentrum bestaande uit o.a.
nieuwbouw-kassen (grootte 390 n. ) metterrein rondom
en groot P-terrein. Tijdens bouw kan met afwerkingsei-
sen rekening worden gehouden. Huur- cq. koopprijs op
aanvraag.

SUSTEREN,Kerkstraat 65
Bednjfscomplex, geschikt voor handelsdoeleinden, bc-

' staande uit hal met kantoor. Aanv.: direct. Vraagprijs

’ 665.000,-k.k.

Bdrs.ruijters
Drs. Ruijters CommercieelVastgoedB.V.
6131 AS sittard'stationsplein 1- tel 04490-23344
buitenkantooruren:
04752-3143 04490-198827045-214250

Te huur gevraagd, op jaar-
)asis. LANDBOUW-
GROND tegen zeer hoge
luur. Br.ond.nr. HK 560
-imburgs Dagblad, 6401
3P Heerlen.
Te k. jonge HENNEN. Zil-
itraat 20 Dicteren. Tel.
14499-1341.
Texas Viking TUINFRE-
_EN vanaf ’ 995- excl. 6%
3TW. Met compleet pro-
jramma toebehoren. Collé,
.usterweg 90, Sittard. Tel.
14490-19980.
3PRUIMING nieuwe ma-
rines: Eurom melassever-
leler 500 ltr. ’ 1100,-; Kux-
nann kunstmeststrooier
100 ltr. ’ 600,-; FeUa zwad-
jark 3.30 mtr. (lakschade)
"3500,-; OSBE houtka-
:hels vanaf ’ 1250,-; Rotor-
.opeg 2.50 mtr. met drie-
>unts ’6900,-; mengmest-
'erspreider 5200 ltr.8500,-. Collé, Nusterweg
'0, Sittard. Tel. f4490-19980

Nu voor speciale prijzen en
uit voorraad leverbaar: alle
typen vaste tand CULTI-VATOREN nu ook metrol.
Veewagens 2-4 koeien en
6-8koeken tandem as. Drie-
poots woeler. Kuilvoersnij-
ders U-model met en zon-
der koekketting. Gebr.
mach. '0.a.: vaste tand culti-
vatoren Rumpstad enz. ook
met rol. Bef direkt Jean
Spons - Eysden. 04409-
-3500/2524.
Te k. gevr. door belegger
êoede kwaliteit LAND-

IOUWGROND event. ook
vrije grond in Z.L. Br.o.nr.
VA 562, LD, Reinaldstr. 40,
6301 EC Valkenburg.
Rode VOERWORTELEN,
25 kg ’6,-. Veendrick, in-
gang Kasteel Amstenrade.
KERSTBOMEN te koop,
alle maten. Tel. 04490-
-42092.
T.k. PAARDEWEI + schut-
stal 10,5 a. Schinveid
’7,50/m. Tel. 045-316466.
LIMOUSIN-PINKEN te k.
F. Weerts, Stokhem 72,
Wfllre. Tel. 04450- f577.

AL_\ PAUL |XE SIMONS I
MAKELAARDU QG
ASSURANTIËN TAXATIES
HYPQ_T_____NFINANCEN

I EURORAWEG ZUID 214 ÜBACH OVER WORMS I
I Zaterdag bereikbaar van 10.00tot 13.00uur

I Übach over Worms-Rimburg I
llt "*■'■" B ____ 1 Hoekpand met cv., berg., I
_"f JkwFl^Am I keld, zold. (via vaste tr. evt 3e I

jLJI I sik.) en ruime tuin. Ind. 0.a.: I
I woonk., eetkeuk. met eik. in- I
9 stall.. 2 ruime sik. en badk. Pr. I
I ’ 85.000,-k.k.

I Schaesberg
I Rustig gel. halfvr. 3-slk.woning met ruime gar., berg. en tuin. I
I Zeer goed onderh. pand is voorzien van o.a. moderne op. I
I haard, modern gekl. sanit., 2 schuifpuien, luxe keuk install I
I etc. etc Pr.: ’ 138.000,-k.k. Voor snelle beslissers een inte- II ressante eindprijs. Binnen kijken loont beslist de moeite.

I Eijgelshoven
I Goed gel. halfvr. woonh. met sout. (o.a. gar), tuin etc. Ind. II 0.a.: ruime hal, leuke woonk., keuk. met aanbouwinstall., 4 I
I sik. en badk. Vr.pr. ’ 149.000,- k.k.

I Hoensbroek
I Op goede stand jong halfvr woonh. met gar., cv. en tuin op I
I zuiden. Ind. 0.a.: hal, ruime eetkeuk. met compl. install., I
I woonk., wasruimte, 3 slpk., badk. en berg Gehele pand II kunstst. kozijnen en dubbel glas. Vr.pr. ’ 137.500,-.

I Kerkrade-Bosberg___ Zéér goed gel. vrijst woonh met gar. en tuin. lnd. o.a: ruime I
I hal, L-vorm. living met op. haard, luxe op. keuk., 3 slpk., I
I pracht badk. en gr. zold. met hobbyruimte. Pand is geh. on- I
I derkeld. en is prima onderhouden. Pr. ’ 230.000,- k.k.

I Schaesberg
I Hoekp. met gar. en tuin. Ind. 0.a.: ruime zold annex 4e sik. II Pand ligt rustig en is goed onderh. Pr. ’ 126.000,-k.k.

\ _8> 045-318182 f

DICKROSBACH
T. >^ ONROEREND GOED

Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade
Tel. 04492-2619

Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade
Telefoonnummer: 04492-2619

EYGELSHOVEN
Rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis met c.v. lnd.: hal,
ruime woonkamer, keuken, bijkeuken en berging, 3 slp.ka-
mers, badkamer met ligbad, zolderkamer plus bergzolder,
het pand is geheel voorzien van rolluiken. Direct te aan-
vaarden.
Vraagprijs ’ 100.000,- k.k.
HOENSBROEK
Rustig gelegen halfvrijstand woonhuis met c.v. en grote
tuin. lnd.: woonkamer, keuken, 3 sip.kamers, badkamer
met douche, kelder, berging en bergingszolder. Het pand
is geheel voorzien van rolluiken en biedt de mogelijkheid
voor het bouwen van een garage. Direct te aanvaarden.
Vraagprijs ’ 110.000,-k.k.
LANDGRAAF
Landelijk, rustig gelegenvrijstaand woonhuis met garage,
cv., boomgaard en landbouwschuur (inh. 500 m 3). Ind.
woonhuis: woonkamer, grote dichte keuken met inbouw-
app., badkamer met ligbad, 3 grote slp.kamers. Woonhuis
plus de landbouwschuur zijn voorzien van hardhouten ko-
zijnen. Tot. opp. ± 2760 m .Vraagprijs ’ 250.000,- k.k.
ÜBACH OVER WORMS
Zeer goed onderhouden en geheel geïsoleerd, landelijk
gelegen woonhuis. Bouwj. 1985. lnd.: garage, berging,
open keuken met luxe witte aanbouw, woonkamer, 3
slp.kamers, badkamer met douche en v.w., wasberging,
zolder via vliezotrap. Grote tuin ca. 30 m diep met terras.
Vraagprijs ’ 150.000,-k.k.

ÜBACH OVER WORMS
NIEUWBOUW

HTussenliggend woonhuis,
geheel geïsoleerd en voor-
zien van thermopane begla-
zing, met garage en c.v.
lnd.: hal, L-vormige woonka-
mer, keuken, 3 slp.kamers,
badkamer met douche en
v.w., zolder. Grote tuin ca.
25 m diep. hel geheel is ge-
bouwd met duurzame mate-
rialen. Direct te aanvaarden.
Vraagprijs ’ 137.500,-k.k.

Voor eventuele informatie over ons totale woningbestand
en/of aanbiedingen gelieve u contact op te nemen met ons
kantoor, maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur.

mmmm DE PROES IN
SLAAPKAMER ■ INTERIEURS |

Weg met de sleur in

1 opmerken vind je niet overal. Een Hülsta slaapkamer vind je in Limburg zelfs alleen bij Van Sloun

Interieur (de grootste Hülsta-dealer van Nederland). Levering met prijsgarantie! Van Sloun is
uitgegroeid tot een van de grootste en meest toonaangevende meubelzaken voor het tóp-

slaapkamerinterieur. Vertegenwoordigt alle bekende merken. Schitterende kollekties die borg staan voor
absolute kwaliteit. Kom u zelf overtuigen in onze showrooms.

m " ■ " INTERIEUR

Mvan /loun interieur w
WAARBORG

GELEEN, Annastraat 19, tel. 04490-52865
ROERMOND, Minderbroederssingel 33/Zwartbroekstr. 20, tel. 04750-10110
SITTARD, Industriestraat 4a, tel. 04490-21839

I VALKENBURG, Reinaldstraat 1, tel. 04406-12705 (zondags open van 13.00-17.00uur) I

,———— -m -—-___.__.—-__.— ——1 |
HEERLEN

" Mod. bungalow in Weiten
met gar. op zeer goede stand. ÉÊÊ___ "_ I Ilnd.: prov.keld . c v.-keld . I __*"badk. m. douche. 2 keld.. gr. I ——I&_t~~*—Wwoonkam. m. open haard. I I 3Ê I =
mod. luxe keuk., tumberg., I E^J l2**#__.badkam. m. ligbad en2e toilet, ■ I =3 slaapkam., dakisol., dubb. I I |
begl., zeer goed afgewerkt. -H-M
Prijs: n.o.t.k.

i^^^^
I =

HOENSBROEK

" Halfvrijst. woonh. met garage en tuin. lnd : entree, toil.,
L-vormige woonk. met open keuken, 3 slaapkam., badkan, [ =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 jÊ" Halfvrijstaande villa op zr. goe- J ïde stand nabij centrum. Indeling: llll Jf)frr*a'!3. I

_
2 kelders, wijnkelder, entree, toi-.j^^r»*'—"_i__.
let, moderne keuken, tuinkamer, R{9||HMjSiß_'<
grote living, 4 slaapkamers, luxe 2 MWvWfe I Êbadkamer, aparte douche, toilet,■ ■,'_!
zolder, mansardekamer, grootK_|H^^^Bm£ | :zwembad met kleedruimte en 21 *HIRE I =cabines, toilet, zeer goed onder-Kml
houden en veel luxe. Ook zeer I I

_
gesch. als kantoor of praktijk. ■ j =Prijs op aanvraag.

LANDGRAAF ;£__"Vrijst. landhuis met gar. en tuin _"■ _»#>,
m. schitt. uitzicht, lnd.: keld., en- ï%.^BFfrmlÉL ■ -tree, toil., gr. mod. luxe keuken __"^,.;"t^\\ _\ WUM
met app., woonk., serre, hobbyr ■_____¥_?& £
zolderberg., veel vaste kasten ■

SCHAESBERG _\\\ WmmSe%_» I =" Halfvrijst. woonh. m. maga- ___\ I :zijn en gar. lnd.: 4 keld., werk-
ruimte, entree, 2 toil., kantoor,
kamer, serre, keuk., kamer en- | j
suite, douche, 3 slaapkamers, ■ l [
zold. Inh. ca. 788 m . Ook als ;
kantoor of winkel te gebr. _j_\
Vraagprijs ’ 98.000- k.k. HfMIJ

Wegens de enorme aanvraag
HUIZEN TER BEMIDDELING TOT

VERKOOP IN:
HEERLEN OF DIREKTE | I

OMGEVING GEVRAAGD
Prijsklasse: ’ 200.000- tot ’ 400.0©-

Vraag vrijblijvend inlichtingen.

I "Winkel/woonhuis met ondergr.
■ en tuin. lnd.: 2 keld., winkel,
I keuk., toil., 3 magazi|nen, kan- IkV I 'I toor. badkam, 2 slaapkam.. |^^^b_Jß_J^^^J_j woonkam , zold. en mansarde-
| kam. Het pand is voor meerdere
j doeleinden gesch.

Vraagprijs ’ 195.000-k.k.

_t4__wmm___mmgJS
HEERLEN

j " Dubbel winkel/woonhuis met
| ruime tuin. Ind. van beide pan- ______ f_l 181j den: keld., winkelruimte, ach-I terkam. keuk., toil. 4 slaap- _B. S-U-. 4K-| kam., zolder. Tot. inh. 1000 m 3. \<^^_________'i,(^\

(m _\ Onroerend Goed Makelaardij ,—^—

! A
Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen

Telefoon: 045-717237! j

Te k. gladh. FOXTER-
RIERS met stamb. T.
Busch, Putstraat 50 Sittard.
Te k. RIJPAARD, 11 jaar,
vraagprijs ’ 2500,-. Tel.
04492-1646.
T.k. GROENENDAELER
teef, 4 jr. oud. Pr. ’200,-.
Tel. 045-722623.

Te k. COLDEN-RETRIE-
VER en witte boxerpups,
met stamboom. Tel. 013-
-430626, b.g.g. 355836.
Te k. bruin DWERGPOE-
DELTJE, ontwormd en
geënt; tevens Betamax rec-
order. Tel. 04754-5418.
Te k. blonde BOUVIER-
PUPS met stamboom, in-
geënt en ontwormd. Tel.
04925-1825, na 18.00 uur.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll
fi HEERLEN-NRD.

= I .' ' ' I f79 00° " k k
HHV App. op 1eetage, luxueus af-

gewerkt, lnd.: hal, woonka-
= fl I mer met __ open keuken met— fi I plavuizen, 3 slaapkamers +
== I H badkamer._ "* . RETERSBEEK

«■^^^^^^ (Voerendaal)

= 'jÈ___v mt Jji Landelijk gelegen halfvrijst.
PW m 5 woonhuis met cv lnd : hal, [

= ■ *"*"*"* Bl woonkamer 7.54x5.624.29 j, metvrij uitzicht, keuken, dou- ;
■ÜE B I-fl I che, berging en tuin. 1e j=fl _U_^_m__WL__i verd.: 3 slaapkamers. 2e jI verd.: zolderruimte. Aan- i_______ vaarding vrijwel direkt.

= SCHAESBERG= ’ 278.000,- k.k.
-_=

_
f Vrijst. woonhuis met c.v. en j

*"-'. in tuin. lnd: hal, woonkamer 40 :
== | ___HKL_ -aü m2, 9oed ge°ut- keuken, bij- j

= en berging. Aanvaarding in overleg.

ËË= VOERENDAAL__ mm-Ê--_, f 158.000,-k.k.lAt Halfvrijst. woonhuis met cv
EEEE L, é i jU en grote garage, lnd : hal,

I L-vormige woonkamer met
=fl btaP^ji °Pen haard en half open keu-

l_..jfej ken' terras en ,vin- garage
= ■ R 14.00x3.40 met c.v. en
= I g spouw. 1e verd.: 3 slaapka-
= ---^■^■^■^■^i^e^---e-" mers badkamer met cv. en
= spouw. 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met douche,
= vaste wastafel en 2e toilet. Aanvaarding eind 1988.

VOERENDAAL
-= _____

émW__\ f 152.000- k.k.
Halfvrijst. woonhuis met ga-____ _______ ra 9e' b|- 1983 lnd : nal<■ woonkamer met _> open
keuken ±36 m 2 met plavui-

-_-= I B^s| I zenvloer, terras en tuin (op,
_^_mmt____ I het zuiden), garage

mmmWmÊ)mmm 1e verd.: 3
ss H"'*'»EW' ---__------■ slaapkamers + badkamer
= met douche, vaste wastafel en 2e toilet. 2e verd.: zolder te
■_= bereiken via vliezotrap. Aanvaarding vrijwel direkt

= l^^V^L^^Aeyj HEERLEN-CENTRUM
___= T_Y_Jï{ffcdÉËXtmË———mm mnd.
__= g PFI Winkel woonhuis met c.v.________ w .Tr_H_^M;' _■ winkelruimte ±70 m 2, front

— IgjjZ _____________ aparl ,e bereiken, woonka-=Lw I Itl^l mer 48 m?' 9°ed keuken 2e
== H-:OIT "V* :,W*'WAmimm verd.: 3 slaapkamers + bad-

= kamer. 3e verd.: zolderruimte en nog 2 kamers. Aanvaarding— direkt.

B_ Winkelwoonhuis met tuin- j
■j^^j lnd.: kelder. Beg. gr.: winkel |

= 1 feh + etala9e ±50 m" °P beg' 1gr. ook nog een compleet j
=___= app. 1e verd.: kamerensuite, i

slaapkamer + badkamer 2e I
i :-. jj< verd.: 2 slaapkamers + dou- \

= —_——____§ che. 3e verd.: zolderruimte. |
E Dit object moet u van binnen gezien hebben. Aanvaarding i__ direkt.

H Woning of bedrijfspand verkopen?
Makelaar Ernens kan u. van dienst zijn.

Geen verkoop - geen kosten.
m Maak vrijblijvend een afspraak.

Ü " Makelaar o.g. " Taxatie*
== " Bedrljfsob|ecten " Hypotheken
WW " Woningen " Venekeringen

1makelaardij^\mum4
Hoolstraat 42, Voerendaal

Tel. 045-752142
iiiiiiiiiiiiiiiiiii

Peia MESTVERSPREI-
DERS uit voorraad, 4- en
5-tons, vanaf ’5750,-. Te-
vens nieuwe Bergmann
mestverspreiders. Collé,
Nusterweg 90, Sittard. Tel.
04490-19980. ■
Karcher koud- en WARM-
WATERREINIGERS. Col-
lé, Nusterweg 90, Sittard.
Tel. 04490-199_i0.
Deutz D25 smalspoor
LANDB.WAGEN 6 m lang.
watervat 12001 op onderstel

’ 650,-. veekar voor 3runde-
ren ’850,-, kleine kar ’ 350,--. 04406-40437.

„Nieuwe" Van Lengerich
KUILSNIJDERS, nu met.dubbel-messysteem en.zonder hoekketting., gebr.
kuilsnijders, steekschop-
ketting en Ü-snijders, gebr.
mengmestverspreiders,
3500, 6500 en 7200 ltr., Lu-
cas voerdoseerbakken, nu
ook met bietensnij, direkt
leverbaar. Steeds voorradig
goede gebr. Deutz tracto-
ren, event. met garantie,
DX 6.10, 4.70, 7807 C, 6807,
6806, 6206, 4507, 4006-3006,
IHC 633, 633A, 423 en 523.
LMB J. Horsmans, Klim-
men, 04405-2775.

Te k. GILERA 125 Off the
Road. Tel. 04492-4017.
HONDA 500 four, bwj. '77,met toerkuip en kofferset.
Vr.pr. ’2000,-. Tel. 045--443316.
Te k. SUZUKI GS 550,stuurkuip, i.z.g.st. type '79.Koopje ’ 1850,-. Inl. 04750--25684/

Te k. SUZUKIGS 850, bwj.
'80. cardan, nw. banden enuitlaat, i.z.g.st. Winterpr.

’ 2650,-. 045-463285.
Te k. HARLEY DAVID-
SON Liberator bwj. '42
i.z.g.st., gereviseerd + ge-
reslaureerdjPas 150km gel.
’11.500,-. Tel. 045-253155.
Kasteelstr. 44 Brunssum.
Te k. geweldig mooi KA-
WASAKI XX 80, kl. groen,
1 jr. oud. Vr.pr. ’ 1750,-.
Ernst Casimirstr. 2 Kakert-
Landgraaf.
Te k. weg. omst. HONDA
CB 750 F Bold'Or, rood,
1981, i.z.g.st. 045-424042.
Te k. v. meisje YAMAHA
350 LCF, bwj. '86, 6000 km,
nieuwst., vr.pr. ’4400,-.
Tel. 045-319325.
KAWASAKI 550 F, bjr. '84.
Pr. ’4600,-. Tel. 045-714717.

Te k. 4-rijer WIENER. Feld-
biss 76, Kerkrade.
Te k. elec. ORGEL, merk
GEM 126 B, z.g.a.nw.
Nieuwwijkstr. 8, Schinveid,
tel. 045-251115.
Te k. JVC KEYBOARD
KB 500, Korch Polysix en
Yamaha DX 100. Tel. 045-
-324856.
Fender GITAARVER-
STERKER type Squire 15
watt, 3 mnd. oud, pr. ’ 180,-,te bevr. 045-417228 na 18uur.
PIANO'Sen vleugels in alleprijsklassen. Stemm rep.,verh., transp. H.J. Schet-
ters. Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-21r/00.

Te k. VERSTERKER m.
Custom 200 watt Tel.: 045-
-320805.
Tek. PIANO (zwart), ’ 350,--. Tel. 045-351919.
Tek. ORGEL, merkParma,
’450,-Tel. 045-317256.
Te k. SYNTHESIZER Ro-land D-50, weinig gebruikt,compl. in doos (m. snoeren
etc.) ’3050,-. Tel. 045--229163.

Te k. GOLDEN RETRIE-
VER, 4 mnd. oud, m.
stamb., pr. ’650,-. Tel. 045-
-464345.
Te k. DUITSE HERDERS
8 weken ’250,-. Moeder
aanwezig, ingeënt + dieren-
paspoorf. Tel. 040-863946.
Te k. YORKSHIRE'S 7
wk., ontw. + geënt ’ 450,-.Landvoogdstr. 61 Heerlen
(afsl. de Cramer).
Goed TEHUIS gez. voorzeer mooie herder. Tel.
04490-38119.
PAARDEDEKENS af ma-
gazijn. Nergens goedkoper.
Zat. van 10 tot 16 uur. Sit-
tarderweg 72A Heerlen.
Te k. mooie kruising DO-
BERMANN-PITBULL-TERRIERS, ingeënt + ont-
wormd. Inl. 04450-2461.
Kennel biedt aan blonde
BOUVIERPUPS + zw.
masker, stamb., ing. + ont-
wormd. 04923-6618.).
Te koop BOUVIERPUPS
met stamboom, prima af-
stamming. Vader Neder-
lands kampioen. Tel. 04929--63176.

BOCHOLTZ
HALFVRIJSTAANDE WONINGEN PREMIE-A_

.____—^"__. "iIn het riant gelegen, gevarieerde woon- $*£
plan'Kerkeveld'wordteen aantal halfvrij- ■4Ljs£*ÉÊ>"& «« ■f«ïfcss&' 'staande woningen met berging gereali- «* A wmfiMiiseerd. De woningen hebben een vriende- tjKijSf "^^ÊP^LMké&^v^ ."f»}>V.. J]J.J]*^
lijke architectuur en een aantrekkelijke fSsff ■»#_** v^^^K^&p /é^m^^m^o/Zmmmw///Z-vormige indeling op de begane grond *SB^^'^^^_^^^^ »5v i &—\met woonkamer, eethoek en open keu- Mm 3B^^^i^w_fta^lS-^£l^^:\ mL^/^M////////^—^W////r^^Sf9^
ken. Op de verdieping zijn 3 slaapkamers, _^S_S_ï?£> '//'///h-" J_J_Hfi*i ■HPeen badkamer met douche en vaste ï;^fw *i 8$»

F f*nUPON \ X 'l.i Koopprijs/ 136.620,- v.o.n.
I %o\J*** w \ S I'S! Rijksbijdrage max. ’ 41.000,- totaal,
l _.««n «an de halfvrij- l Umi volgens premie-A-regeling.

Graag wil ik me« weten vana

l mentatie. Uw persoonlijke omstandig-. | heden spelen een belangrijke
\ Naam l rol bij de koopoverwegingen —m —,

—' I en de uiteindelijke koopbeslis- __T_/lI Adres 1 sing. Die omstandighedenzijn WW 4 Wm^.Wmè\é~- W~m\\ II mm~m\~mW~me—\\\ Postcode— " voor iedereen weer anders. I_k_j llH^ KI I—K^
:— Laat u daarom gedetailleerd __■'t—dl L/PlO- 11\Jt\J I tTWf| Plaets 1 inlichten door onze deskundi- ——1 Telefoon J gen. Geheel vrijblijvenden makelaardij onroerend goed - sittard maastricht hee~j

1 ._. i_,_,r_kantoor « zonderkosten uiteraard. 6411 AT heerlen "van grunsvenplein 12■ tel 045-713'

srüssriïi%s%^"__\ e4QoVß______, ***^' ______4
_B-B_____-B



Limburas
WQDQD^mJmmW
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! Heden open huis
ton. - Op gen Hoes 54: markante huizen met een
jj"t div. typen. Bijv.: garage, 2 slaapkamers en
"*. op beg.grond: woonkamer/keuken van 35 m 2""eterras op 1e verd., en een slaapkamer met

badkamer (ligbad) op de 2e verd.
Prijzen vanaf ’ 89.000,- k.k.

14.00-16.00 uur. Ook morgen 20 november.
Jl" Benzenraderweg 165: appartement op de 1e

Woonniveau: woonkamer met balkon, woon-;^n, 2 slaapkamersen badkamer. Het 2e niveau
2 mansardekamers en een bergruimte.

Prijs ’ 69.000,-k.k.
Van 14.00-16.00 uur.■ Plan Sinzelbeek: atrraktieve huizen met garageBadkamer met ligbad. Het plan is gelegen in een

b . natuurrijke omgeving,

’ 163.600,- v.o.n. (subsidie ’ 12.000,-).
Van 14.00-16.00 uur.

Zondag open huis
*J " Weiten: een herenhuis met een ouderwetsJj°onkamer/keuken van ca. 49 m 2en een ruime
Sn- Komt u ook eens de ingerichte woning bekij-- .zen vanaf ’ 194.990,- all-in (excl. fin.kosten).

I "i uw eigen huis is bespreekbaar. Volg de bor-
den vanaf de J.F. Kennedylaan.

Netto maandlast ca. ’ 789,-.
Van 14.00-16.00 uur.

I ?■ Maria Christinawijk: huizen met div. kelder-
den 4 slaapkamers, in de prijsklasse vanaf

i jO-- k.k. (netto maandlast is ca. ’ 495,-). Er is
I *u*e uit div. typen. Adres: Hermelijnstraat 33.

Van 14.00-16.00 uur.ii u _
: r»t Melottestraat: markante halfvrijstaande hui-. p!. 9arage en een woonkamer/keuken van ca. 40i toï2en vanaf ’160.974,- v.o.n. (excl. max.| " * rijksbijdrage). Inruil van uw eigen huis is be-
% spreekbaar.
i aandlast ca. ’ 716,- (op basis van Loonvast-hy-

potheek).
Van 14.00-16.00 uur.

\, °e modelwoning is door Jawa ingericht.e. Romeinenstraat: halfvrijstaande huizen met
i nriten een subsidie van max. ’ 44.000,-. Hierdooru al wonen voor ca. ’ 540,- netto per maand.

Van 14.00-16.00 uur.
I Maandag open huis
jii, " Douve Weien: het laatste halfvrijstaande

'■ *ta 'nd- oa' L"vorm- l'vin9. ca. 35 m 2; 3 fraaie
| 6rs< badkamer, bergzolder en een garage metjtyJfaP- In aanbouw. Prijs ’ 170.000,- v.o.n. (excl.j" - rijksbijdrage). Netto maandlast ca. ’ 713,-.. I Van 17.00-19.00 uuri'nl- Stienstra Makelaardij B.V.
L tel. 045-712255
J *--—.— i ,
i J|KERKRADE: njim hoekhuis met garage, tuin,
| J^erpiaats, gr. kamer, tv-kamer met parket, open
\ d®11 bijkeuken, bad, 3 slaapkamers, 2e toilet, zol-j<üjamer, kelder; cv. Tel. 045-453383.
\^BRUNSSUM, Pastoor Hagenstr. 20, halfvrijst.i Djj^Q) winkel-woonhuis-bakkerijrgeschikt voor div.jgleden. Direct opleverbaar. Pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-!^~

Übach over Worms
\ v^ist. woonhuis (6 slpk.) m. garage en tuin. Perc." schitterende woonomgeving. Vr.pr. ’ 198.000,-
-j
|i Übach over Worms
\ jt)

ri(lerr)- woonhuis met tuin. lnd.: woonk., keuken,
k.Par. badk., serre, 3 slpk., zolder. Perc. 209 m2.
\ w . 92.500,- k.k.
L Schaesberg
f ) (3 slpk.) m. kl. binnenplaats, centrale ligging.
|i83.000,-k.k.
£^G 045-324133. Reeweg 79 Landgraaf. Woon-fil^ngalows gevr. Geen verkoop, geen kosten.

I^NHAGEN te k. h.vrijst. bungalowbj. 72 m. cv.,
\ ,^erk. Beg.gr.: hal m. marmervl., grt. woonk. met
I jpkeuken, 3 slpks. en toil. Souterrain: luxe badk.
j en douche, bidet, 2 v.w., 3 hobbyr., prov.ruime
I n Veel schoonmetselw., ged. dubb. begl.. j>, Ven±terr. en tuin. I.pr.st. v. onderh. (tot. opp. 4,5
\ Tel. 045-311297.
\ ',(* N> Hertstraat 7: knusse tussenwoning met ga-
jlg .6t veel extra's, w.o. sauna, wastafel, douche en

'\ O s°uterrain. Ruime woonkamermet eethoek en
\ iL keuken, 3 slaapkamers. Prijs ’ 115.000,- k.k.
| V-SJPartners Vastgoed, tel. 045-728671.

Geleen
Henri Hermanslaan 472

Heden open huis
Il van 14.00 tot 15.00 uur
i .(J^ent op de eerste woonlaag, met kelderber-
\ 5|- uit hal, ruime woonkamer, keuken, toilet, bad-L^et douche, 2 slaapkamers en balkon, cv..
ypriis slechts ’ 65.000- k.k. Kijk en doe uw bod.

I Livac BV
j^ugstraat 19, Sittard. Tel. 04490-10855

zaak in
centrum Heerlen

.tit' 'age overnamekosten. Geschikt voor textiel.
I. MA 511, LD, Stationsstraat 27, 6221 BN Maas-

,a (Schaesberg) te k. geh: gerenov. tussen-
-6r V'n. gr- berging, kelder, cv., boiler, hal, L-woon-
t'Keuken, bijkeuken, toilet, douche, 3 slaapk.,
\ j 'igbad v.w.t. + 2e toilet, vliering, autopad ach-

’ 134.000,- k.k. 043-253912.
Hit te k. halfvr. woonh. met ruime garage, hal,
I. Lmet tuinkontakt (op zuiden), keuken, 3 slpks.,

b auk, zolder. Pr. ’145.000- k.k. Tel. 04492-

-.8 (Weiten) te k. patiobungalow, cv hetelucht,
\ nieuw dak met garantie, thermopane roll. lnd.;
_f-?_,e,n- m- °Pen keuken, bijkeuk., badk., 3 slpk.
BfeS_2-000.- k.k. Tel. 045-411398.
\?EN'??? Doe-het-zelf! Te huur bestel- enSjv?ens (hvdr- laadlift)". Ook ruime keuze in perso-
vAut 9"Pers- busjes en campers. Bastiaans Inter-L 'Overhuur. Heerlen, t.o. busstation, SpoorsingelJN_J_5-724141. a

l $■ HANDELSHUIS te Coo Quist t.o. de waterval)\ ®en moderne friture en taverne (café) over te?sër_e oor al,e verdere ml. zich wenden 09-32-- Te k' ha,fvriJst. woonhuis + loods, lnd.:
ï-be/' keuken- badk- wc, 6 slaapkamers, berging.
Sof?'ng (35 m^' 9rote tuirl, loods l- 10° m2- Ge_
«&r_ leine ondernemer. Te aanvaarden jan. '89.■ t^t/J 80.000,-. Tel. 045-228662.
%hERENHUISJE landel- 9el- geh. gerenov. o.a.
„VT beg|a2in9. diepe tuin, stal, vr.pr. ’ 85.000-
-§ _._ * sePl- '89- Broekhuizenstr. 42a Rimburg-

045-320129.
e koop of te huur gevraagd

ViJat of appartement in centrum Heerlen.I " SB 003 Limburgs Dagblad, Fr. Erenslaan 4■ 6371 GV Schaesberg.

Amstenrade
Nieuwstr. 24. Perf. onderh.
halfvrijst. woonh. met gara-
ge, 3 slpk., cv., zolder.

’ 95.000- k.k.
Vaesrade

Naanhofsweg 64. Vrijst.
woonh. op 800 m2grond-
perceel. Prima gel. met ga-
rage. ’ 139.000-k.k.

Oirsbeek
Oppevenerweg 10. Vrijst.
prima geleg. groot heren-
huis met mooie tuin, gara-
ge, 5 grote slaapk., ruime
50 m2woonk., ruime hal.
Moet binnen gezien wor-
den. ’ 139.000,-.

Klimmen
Klimmenderstr. 27. Voor-
mal. cafépand (Bic de Kos-
ter) met cv., ruime bedr-
.ruimte (60 m2), 6 slpk.,
zolder, kelder, grote par-
keerpl. ’ 105.000-k.k.

Hulsberg
Churchillstr. 14. Prima ge-
leg. halfvrijst. wit woonh.
met garage, mooie tuin, 3
slpk., zolder(vaste tr.), kel-
der, c.v. ’ 135.000-k.k.

Sittard
Engelenkampstr. 24 11. Pri-
ma geleg. (voor en achter
vrij uitz.) nabij centr. Mooi
appartem. met 38 m2
woonk., 2 slpk., witte aan-
b.keuk., c.v. Dir te aanv.

’ 88.000- k.k.
Sittard

Korenstr. 36, prima on-
derh. woonh. met garage,

\ tuin, 3 slpk., zolder, kelder,
grote woonk., aparte keuk.,- alles dubb. gl., rolluiken-
/hardh. koz. ’ 95.000-k.k.
Tel. 04490-

-42550
Jos Storms o.g.

KERKRADE-WEST, nabij
centrum. Woonhuis, voor-
malig winkel/woonh. te k.
a. Tel. 045-442332.
Te huur of te koop gezocht,

■ huis voor PRIVEDOEL-
EINDEN, omg. Sittard of

'Brunssum. Tel. 045-
-\425100.. HERENHUIS te k. 9 ka-
i mers. Kapelstraat 16, IJze-. ren-Valkenburg.

' Te k. gevr. WOONHUIS tot
-’150.000,-; omg. Simpel-
veld-Voerendaal. Tel. 045-

-1454628.
'Te k. nieuw BEDRIJFS-
PAND gel. aan Indus-■ triestr./Havikstr. Event. t te
k. als 2 aparte kavels. Inl.
tel. 04490-12824.
GELEEN te koop Jupiter-
straat 88, hoekhuis met ga-
rage. Tel. 04490-53711.

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
Hypotheek
Centrale. Voor ambtenaren en hoge-

re beroepen. Rente va.
5,1% Spaarhyp. va. 7%.

! Ook hypotheken tot 130%
e.w., tel. 077-519775.
NEERBEEK, Neerbee-
kerstr. 16, ruim vrijst.. woonh. in oude dorpskern
met 2 opritten, 2 gar. en■ grote werkplaats, aparte

_
zitkamer, bijkeuken en
twee kelders, geheel ge-, i'soleerd, c.v. en dubb.
begl., tot. opp. ± 850 m2,: pr. n.o.t.k. Aanv. dir. Inl.

' 04490-71695.
.Te k. vrijst. BEDRIJFS-
I PAND met boyenwoning
en ruime uitbreid, mog.,; gel. B. Lemmensstr. Ge-, leen. Pr. i.o. Tel. 04490--;40478.

Sittard, Hemels-
ley 71

Zeer fraai geleg. uitgeb.
woonh. m. cv., ruime
woonk., fraai inger. keu-
ken, kelder, 3 slpk., badk.,
vaste trap zolder, gr. hob-
by, royale tuin op z. Voor-
zijde vrij uitzicht.
Heden open huis
van 14.00-16.00

uur
Koopprijs ’ 117.500- k.k.

[ Goed onderhouden, fraai vrijstaand LANDHUIS met c.v.
en tuin op zonzijde, met veel privacy, bj. 1978. Ind. be-
gane grond, hal ca. 13.5 m 2,L-vormige woonkamer met
open haard en open keuken met luxe inrichting, ca. 50

I m 2, bijkeuken ca. 6 m 2,garage ca. 21 m 2, berging ca. 9
m 2. 1e verdieping: overloop, 2 slaapkamers elk ca.
720x360 m, 1 slaapkamer ca. 320x320, badkamer met

i douche, ligbad en 2e toilet. Spouw- en dakisolatie, gro-
i tendeels dubbele beglazing en rolluiken, hardhoutenko-
> zijnen, alarminstallatie. Perceelopp. 578 m 2. Prijs
t ’ 315.000-k.k. Einighausen. Tel. 04490-12616.
Te k. of te h. halfvrijst. WOONHUIS met garage. Z-vor-
mige woonkamermet open haard, benedenhuis geh. te-
gelvloer, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, ruime

i zolder, goed geïsoleerd; c.v. Perceelopp. 237 m 2. Aman-. dusstraat 9, Brunssum. Vr.pr. ’140.000,-; huurprijs
i ’ 1000,- p.mnd. Inl. 045-254193, na 18.00 uur.
KERKRADE te k. woonh. (2 onder 1 kap) voorz. van
roll., vast ingeb. allesbrander, 3 slpk., zolder, garage, kl
tuin, ’ 138.000-k.k. Tel. 045-421814.

i Te koop te LANDGRAAF, Achterstraat 19: hoekwoning,
i 360 m 2 grond, ’95.500,-. Tel. 045-322934, b.g.g.

325867.
Te huur gevr. WOON-
RUIMTE met ruime tuin,
voor hobbyruimte, ±
’700,-. Tel. 02285-16359.
Aangeb. EENGEZINSWO-
NING, 2 km van Enkhui-
zen, 300 m van IJssel-
meer. Gevr. woning met
ruime tuin voor hobbyruim-
te. Tel. 02285-16359.
KERKRADE-TERWINSE-
LEN: uitst. onderhouden,
rustig gelegen, woonhuis
met c.v. en garage, bereik-
baar via tuin met terras.
Maarzijde 17. lnd.: voor-
tuin, entree, toilet met fon-
teintje, ruime woonkamer
(41.5 m 2) met open keu-
ken, plavuizenvloer, bal-
kenplafond, gemetselde
eetbar; verd.: 3 slaapka-
mers, badkamer met dou-
che, v.w. en 2e toilet, grote
bergkast op overloop.
Bouwjaar 1973. Aanvaar-
ding in overleg. Vr.pr.
’127.500,- k.k. Inl. Ger
Knauf, 045-352054.

Kerkrade
Goed onderh. tussenwon.
met o.a. kelders, hal, L-ka-
mer, keuken, portaal, toilet,
serre en berging, badk.,
twee slpk. en vaste trap
naar zolder, cv., voor- en
achtertuin, sp. te aanv.
Prijs ’ 92.500,- k.k.

Eys
Ruim ouder woonhuis met
o.a. kelder, twee woonk.,
keuken, toilet, grote gar.
Totaal 5 slaapk., eventueel
aparte woning. Grote zol-
der. Besloten binnen-
plaats. C.v. Terst. te aanv.
Prijs ’ 100.000-k.k.

Beek
Op goede woonstand gele-
gen, halfvrijst. woonhuis
met o.a. geheel onderkel-
derd, mcl. gar., hal, eiken
keuken, L-kamer met te-
gelvl., drie slpk., badk. en .
toilet. Goed geïsoleerd.
Terst. te aanv. Prijs op
aanvraag. Kerkhoffs Make-
laardij 0.g., Kleingenhou-
terstraat 50, 6191 PP
Beek.
EYGELSHOVEN, Op de
Bosse: uitst. onderh. ge-
isol. woonhuis met c.v.
lnd.: was-, hobby- en berg-
kelder, van buiten bereik-
baar; beg.grond: voortuin,
keuken met app., woonka-
mer met eiken parket, bet.
buitenterras (23 m 2); verd.:
2 slaapkamers, badkamer
met ligbad, doucheen v.w.;
zolderverd., slaapkamer
en zolder. Aanvaarding in
overleg. Vr.pr. ’ 110.000,-.
Inl. Ger Knauf, 045-
-352054.

Taxaties
voor aan- en verkoop,

hypotheekaanvraag, ge-
meentegarantie, succes-
sie- en belastingdoelein-
den, verzekering en ontei-

gening.
Taxateurs- en ,

makelaars-
kantoor ;

Van Wersch B.V. !
mak. 0.g., Stationsstraat .54, 6461 EJ Kerkrade,

tel. 045-452234. .
Te huur gevr. in BRUNS- |
SUM: een eengezinswo- ,
ning, omgeving Treebeek, !Op de Vos, Klingelsberg of
Hemelder. Huur tot

’ 725^Tel. 045-252920.

■I I

____rfl m^M

___________ _____________________ _____________________

HHRehtHH
Wij installeren de s^l^J_[____l gekend hoge energiebe-

meest succesvolle Hoog m^^/^/^j^^^^___ Sparenc|e eigenschappen
Rendementketel van Nederland. van dezebijzondereC.V.-ketel.
De Nefit Turbo®. Nu ook als HR-Combi Dus, als uw huidige ketel aan vervanging
met geïntegreerde warmwater-voorzie- toe is, vraag ons dan om een betrouw-
ning voor een optimaal tapcomfort. baar en goed advies.
Wij vertellen u graag alles over de on- Vraag om de Nefit Turbo® HR-ketel.

Gaswacht Limburg i^Kt^"
InStall.DGOr. WCIZGIS Gwenbfcht, 04498-57225

TtX. 11. oCllldd 611 -LU. Heerlen, 045-226779/212203

Install.bedr. Coonen gßffw-
M_lth FliriQ Kapelwefl 15
ITiaUI. UIIIO Bom, 04498-52086

"

Vlek Verwarming BV SgSa^
Alll l_PPlptl Ril Stationsstraat 588
«lU. UCCICII DV Schinnen, 04493-1916

Ruijters-van der Vloed gSSS«»

Install.bedr. Simons S^.ia
Intertherm Limburg BSWI 045*1393.

Install.bedr. Sjef Übaghs KTST"
tax 04406-41785,04406-40053

APlnfim & Zn Grupelloetrwrt 31-35
■ ■ lUBIII « CU. Kerkrade, 045-452841

NefitTurbo?De snelste geldverdieneronderde CV-keteLs.

Gevraagd
woonhuis met ruime tuin;
achterstallig onderh. geen
bezwaar. Tot ’90.000,-.
Tel. 045-717976.

Hotel
V'burg-Neerhem. 11 twee-
pers, kam. (bad, toilet en
tv-aansluit.), gas-c.v. Kel-
der. Prima staat. Direct te
aanv. ’ 450.000,-.

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardij,
lid NVM, Rijksweg 67, Gul-
pen, tel. 04450-2182.

Bar-restaurant
Thans seizoenbedr. Nabij
camping. Gem. V'burg.
Met 3 vak.app. en woning,
50 a 55 pers. ’ 375.000-
-plus inventaris. Direct vrij.

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardij,
lid NVM, Rijksweg 67, Gul-
pen, tel. 04450-2182,

Vakantiehuis
in bungal.park, 5 km van
Vaals, mooi uitzicht, in
goede staat, L-woon-.eet-
kam., 3 slpk., badk. Vrijst.
ca. 300 m 2 grond.

’ 75.000,-.
Makko Gulpen

Taxatieburo-makelaardij,
lid NVM, Rijksweg 67, Gul-
pen, tel. 04450-2182.
BOUWGROND gevr. in
Heerlen-Zuid. Tel. 045-
-421366.

I I
HEERLEN-NOORD, ’ 65.000,- k.k.
Goed onderhouden appartement op 2e etage. Indeling: entree, rui-
me woonkamer met keukenhoek, 2 slaapkamers, badkamer, extra
hobby/studeerkamer. Berging en eigen cv. Bouwjaar 1982.

HOENSBROEK, ’ 70.000- k.k.
Ruime, goed gerenoveerde woning met cv, tuin en achterom. Ruim
entree, kelder, waskeuken, woonkamer (± 40 m 2), grote keuken,
badkamer, 3 slaapkamers.

KERKRADE, ’ 85.000,-k.k.
Modern appartement aan de Akerstraal, zeer goed onderhouden.L-vormige woonkamer (± 32 m 2), keuken, 2slaapkamers, douche.
Berging en eigen cv.
KERKRADE, ’ 85.000,-k.k.
Akerstraat 60. Woon(winkel)huis met ruime parkeergelegenheidol
tuin. Moet aan opgeknapt worden.

HEERLEN-CENTRUM, /90.000- k.k.
Mooie vrijgezellenflat (2 slaapkamers). Bouwjaar 1983.
HOENSBROEK, ’ 105.000,-k.k.
Mooie halfvrijstaande woning met grote tuin. Ruime woonkamer,
keuken, kelder, douche, 3 slaapkamers, zolder (vaste trap).

HEERLEN, ’ 125.000,-k.k.
Nabij centrum, Gouverneurstraat. Modern, halfvrijstaand woonhuis
met cv, tuin, berging en garage. Grote woonkamer, aanbouwkeu-
ken, 3 slaapkamers, badkamer, zolder.

Geheel kosteloos en vrijblijvend bespreken wij gaarne met huisei-
genaren, die hun pand nu of op langere termijn wensen te laten
verkopen, de prijs- en verkoopmogelijkheden.

■ TROOST■__■ ONROEREND GOED,
JBWP HEERLEN. TEL. 045-717976 i

bedrijfscomplex te Venlo
zeer geschikt voor groothandel en opslag-
aktiviteiten;
volumineuze detailhandeltoegestaan in
bepaalde branches.
Perceelsoppervlakte 9.725 m 2
Kantoor 565 m 2
Loods 1.065 m 2
Kelder 670 m 2
Werkplaats 540 m 2
Ligging: Broekestraat 46, nabij

hetcentrum van Venlo
Huurprijs: op aanvraag

Aanvaarding: in overleg

( TEHWR j
KANTOORRUIMTE IN
HET CENTRUM VAN
SCHAESBERG
(gem. Landgraaf).
Vlak bij de Markt, gunstig gelegen t.o.v.
de uitvalswegen naar Heerlen, Kerkradeen 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 hetvoorschot servicekosten
f 105,-per maand.
Voor verdere inlichtingen: de heer
A.J.M. Sijstermans.

KOK BEHEER BV WT

l ______
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. KOK GROEP

__L 9__ ________"""_^r-- T r ,— * ai. i o
m Hrl _ o *^te?!

HvVie zorgt voor distinctie in keukenland?
m ■ V^^^Als gedistingeerdeklasse uw 'cup oftea' is, voelt u zich in

_t een Alno helemaalthuis.

En ü 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. Lemmensstr./__unnelstr./Ifogovenstr./Heidestr.
Openingstijden: di. t/m vr. 9.00-18.00 uur, za. 10.00-17.00 uur

I TE HUUR
IN HEERLEN
D GEITSTRAAT: 3-kamerappartementen met balkon.
lnd.: w.kamer met open keuken, douche met vaste wastafel, toilet, 2
slaapkamers en berging.
Huurprijs vanaf ’ 545,82 per maand, exclusief voorschot servicekosten.

D KEMPKEN: 2- en 3-kamerappartementen met balkon en lift.
lnd.: w.kamör met open keuken, douche met vaste wastafel, toilet, 1 resp.
2 slaapkamers en berging.
Huurprijs vanaf ’ 533,24 per maand, exclusief voorschot servicekosten.

D VERDRAGSTRAAT: 2-kamerappartementen met balkon en lift.
lnd.: w.kamer met open keuken, douche met vaste wastafel, toilet, 1
slaapkameren berging.
Huurprijs vanaf ’483,38 per maand, exclusief voorschot servicekosten.

IN BRUNSSUM
D PALLASHOF; 2-kamerappartement met tuin of balkon.
lnd.: w.kamer met open keuken, douche met vaste wastafel, toilet, 1
slaapkamer en berging.
Huurprijs vanaf ’613,29 per maand, exclusief voorschot servicekosten.
INSCHRIJVEN VOOR DE VOLGENDE OBJECTEN IS MOGELIJK:
HEERLEN: Heerlerbaan, Corneliusplein, Lokerstraat, Wannerplein,
Wannerstraat, Eurenderweg, Benzenraderweg. KERKRADE: Drievogel-
straat. EYGELSHOVEN: Putstraat, Veldhofstraat. BORN: Barbarahof.
GELEEN: Rijksweg-Noord. BRUNSSUM: Pr. Hendriklaan.
Dit zijn projecten van de Stichting Bijzondere Woningbouw.
VOOR MEER INFORMATIE:

l/l VA-BOG M(^©[?fl(_3[jDd] few
Voogt-Abma ,

Heerlerbaan 157, 6418 CC Heerlen
tel. 045-424515, fax 045-425439

__._.. H404

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

—*_ÜÈ)____i ■

l__l _______*—^mmemmFmfm^^^-l

——————M————---—__---_„_---_-BB___-__ll-----------^_f/~"

binnenhuisoteg/?

► MODERNE INTERIEUR VERZORGING

ZITMEUBELEN EETKAMERS WANDMEUBELEN VLOERBEDEKKING
TAPIJTEN GORDIJNEN VERLICHTING KUNSTNIJVERHEID

IjBENZr 2\\\\
■Pr"" _____ __

Wr_\ "■^"ï

EKSKLUSIEF I I

CREA T I O N S^- M
SHOW i>_-w«wiw---» ■ i N M
SPECIALE
PROMOTIE
AANBIEDINGEN

binnenhuisofes/pn
Rijksweg Centrum 2-2a, Postbus 360, 6160 AJ Geleen
Telefoon 04490-49212*

Openingstijden:
maandag 13-18 uur
dins-, woens-, en vrijdag 9-18 uur▲ donderdag 9-21 uur
zaterdag 9-17 uur
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I
Kerkrade

De notarissen J.LTh. Oostwegel en
mr. P.W.H.A. Ritzen te Kerkrade-West,

zullen op vrijdag 2 december as. des namiddags om■ 15.00 uur in café Rolduc, Zonstraat 33 te Kerkrade, op
grond van artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek

■"" publiek bij opbod verkopen:
gemeenteKerkrade

HET APPARTEMENTSRECHT
rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de drieka-
merwoning op de derde verdieping en berging in het
souterrain, gelegen aan deKloosterbosstraat 26 te Ker-
krade, kadastraal bekend gemeenteKerkrade, sectie G
nummer 2276 Al4.
Aanvaarding: terstond in eigen gebruik bij betaling
van dekoopprijs.
Betaling van de koopprijs: uiterlijk 15 januari 1989.
Bezichtiging: in nader overleg met voornoemd notaris-
kantoor.
Nadere informaties: ten kantore van voornoemd nota-
riskantoor, Willem Sophiaplein 10 te Kerkrade-West,
tel. 045-411945. _u_o

KERKRADE, Op dinsdag 29 november 1988, 's middags om 15.00 uur,
zal notaris A.L.J.M. Muris te Kerkrade, op verzoek van zijn
opdrachtgever, in café dr Toere, Terbruggen 3 te Eygels-
hoven, gemeente Kerkrade, in het openbaar bij opbod ex
art. 1223 BW verkopen:

woonhuis met garage
ondergrond en tuin, te 6469 XE Eygelshoven, gemeente
Kerkrade, Kwikstaartstraat 3, kadastraal bekend als ge-
meente Kerkrade, sectie N nummer 66, groot 1,50 are, als-
mede Va onverdeeld aandeel in de buurweg, kadastraal be-
kend als gemeente Kerkrade, sectie N nummer 69, groot
76 centiare.
Hat pand bevat:
begane grond: hal, toilet, woonkamer, keuken;
verdiepingen: 3 slaapkamers, badkamer, zolder;
het pand is voorzien van gas-c.v.
Aanvaarding: koper kan na betaling van dekoopsom
met de grosse der akte van veiling ontruiming van het, gekochte bewerkstelligen.
Betaling: de koopsom dient te worden voldaan op
uiterlijk 12 januari 1989.
Bezichtiging: in overleg met genoemd notariskantoor.
Gegadigden dienen tijdens de veiling desgewenst van hun
fincieéle gegoedheid te doen blijken.
Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van nota-
ris A.L.J.M. Muris, Grupellostraat 6 te Kerkrade, tel. 045-
-457251.

weten vóóruuw
-__W

ktvervanp

Comfort in huis: eenkwestie van warm water
én warm wonen. Méér comfortkrijgt u door dietwee op
de juiste manierte combineren. Datkan
zelfs met één combi-toestel: de Vaillant 11Thermocompact.

Maar erzijn nog veel meer
mogelijkheden. Vaillant heeft t voor u (
opgeschreven. Dat boekje kost ul5 mi- Mm
nuten van uw tijd. U kunt er jarenplezier
van hebben-

Haal t even op. Het ligt voor u v__,T_m_«np_t

klaar en het is natuurlijk gratis. mVSSSi'Sr

Wij weten het al:
INTERTHERM LIMBURG

Ampèerestraat 9, Landgraaf
045-313939

P. FRANSSEN
Hambeukerboord 35. Heerlen

045-412081

INSTALLATIEBEDRIJF HAAS B.V.
Past. Erensstraat 30, Landgraaf

045-313786

M.H.H. RAMAKERS
Koningswinkelstraat 13, Valkenburg

04406-12352

DOM v.d. BERGH
Voorstad 25, Sittard

04490-10630

TECHN.BURO GEBR. AARTS b.v.
Haaskoul 6, Bom

04498-51239

GEBR. GHIJSEN b.v. loodgieter instal.werken
Locht 65-67, Kerkrade

Jan Campterstr. 18, Heerlen
045-416768 045-416206

H. HOEPPERMANS C.V.
Emmaplein 8, 6411 JP Heerlen

045-713265

LOODGIETERSBEDRIJF JO REYNEN b.v.
Irenelaan 36. Geleen

" 04490-42763

H. SCHRAA en ZN.
Jongmansweg 47, Heerlerheide

\ 045-212203 045-226779

VLEK VERWARMING b.v.
Litscherveldweg 8, Heerlen

045-212057

LIRA - JO RADERMACHER
Koempel 84. Landgraaf

l 045-322972

imLEMMENS/MEESSEN b.v.■____■ INSTALLATIEBEDRIJF
Litscherveldweg 2. Heerlen, 045-213661

H A. PLOEM & ZN b.v.
BI Centrale verwarming en sanitair

Grupellostr. 33, Kerkrade, 045-452841

Kerkrade
De notarissen J.LTh. Oostwegel en mr.

P.W.H.A. Ritzen te Kerkrade-West,
zullen op donderdag 1 december as. des namiddags om
15.00 uur in café Rolduc, Zonstraat 33 te Kerkrade, op
grond van artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek

publiekbij opbod verkopen:
gemeenteKerkrade

HET WOONHUIS
met verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin,
staande en gelegen te Kerkrade, Meuserstraat 193, ka-
dastraal bekend als gemeente Kerkrade, sectie L num-
mer 987, grooteen are en eenendertig centiare.
Aanvaarding: eventueel te bewerkstelligen met de
grossevan de akte van veiling.
Betaling van de koopprijs: uiterUjk 15 januari 1989.
Bezichtiging: in nader overleg met voornoemd notaris-
kantoor.
Nadere informaties: ten kantore van voornoemd nota-
riskantoor, Willem Sophiaplein 10 te Kerkrade-West,
teL 045-411945. ____

KERKRADE-WEST
De notarissen J.L.Th. Oostwegel en mr.

P.W.H.A. Ritzen te Kerkrade-West,
zullen op vrijdag 25 november as., des namiddags om

' 15.00 uur, in café-dancing 't Wieltje, Akerstraat 36 te

'Kerkrade-West, op grond van artikel 1223 van het Burger-
lijk Wetboek pubHek bi j opbod verkopen:

gemeente Kerkrade:
het winkel-woonhuis. met kantoor, magazijn, werkplaats, ondergrond, erf en tuin,. staande en gelegen aan de Akerstraat 111 te Kerkrade-. West, kadastraal bekend als gemeente Kerkrade, sectie K

t nummer 304, groot een are en negentig centiare.
Indeling: benedenverdieping: winkelruimte; 1e verdieping:
woonkamer, keuken, toilet; 2e verdieping: drie slaapka-
mers, bad en berging.
Aanvaarding: terstond in eigen' gebruik bij betaling van de
koopprijs.
Betaling van de koopprijs: uiterlijk 10 januari 1989.
Bezichtiging: in nader overleg met voornoemd notariskan-
toor.
Nadere informaties: ten kantore van voornoemd notaris-
kantoor, Willem Sophiaplein 10 te Kerkrade-West, tel. 045-
-411945.

Halfvrijstaande woning te Landgraaf
De notarissen mr. A.N.J.M. Janssens en

dr. A.FI. Gehlen te Heerlen

' zullen op dinsdag 29 novmeber 1988 om 15.00 uur in cafe-
restaurant Het Streeperkruis, Streeperstraat 66 te Land-
graaf, in het openbaar ex artikel 1223 lid 2 8.W., bij opbod
in een zitten verkopen: woonhuis en garage met onder-
grond en tuin, staande en gelegen aan de Veldiusstraat 2 te
Landgraaf, kad. bek. als gemeente Schaesberg sektie F
nummer 459, groot 3.20 aren.
Indeling: entree, toilet, woonkamer en keuken. 1e verd.: 3
slaapkamers tn badkamer met douche. 2e verd.: zolder (te
bereiken d.m.v. vliezotrap).
Aanvaarding: terstond en in eigen gebruik, na betaling koop-
prijs en kosten, eventueel met behulp van de grosse van de
akte van veiling. Het pand is niet verhuurd.
Bezichtiging: alleen op vertoon van een door het notariskan-
toor afgegeven toegangsbewijs, op de maandagen 21 en
28 november a.s. telkens van 14.00 tot 15.00 uur.
Betaling koopprijs: uiterlijk 16 januari 1989.
Inlichtingen: ten notariskantore, Tempsplein 25 te Heerlen
(tel.nr.: 045-719430).

/ \
Te koop in Kerkrade
premie-A-woningen met
garages aan de
Kloosterbosstraat

Kosten vanaf ’ 139.000- v.o.n.
Rijkspremie ’ 44.000,-*
Netto maandlast ’ 513,-*
* Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm

i pil! _^ii^\y 1,8 Pl IJL-J l IBL fL
~ i -u-Hgj Mnf.i'HF-81-if-*-.''^' i'~-~

Inlichtingen/verkoop: van maandag t/m vrijdag van "9.00-17.00 uuren volgens
afspraak; 's zaterdags volgeq?

■Mas afspraak.

Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf 045-316222V —————--/

Gemeente Landgraaf
De notarissen J.L.Th. Oostwegel en mr.

P.W.H.A. Ritzen te Kerkrade-West
zullen op 30 november as., des namiddags om 15.00 uur,
in de fanfarezaal, Hoogstraat 191 te Nieuwenhagen, ge-
meente Landgraaf, krachtens bevel van de arrondisse-
mentsrechtbank te Maastricht alsmede in opdracht hunner
pricipaal, publiek bij opbod verkopen:

gemeente Nieuwenhagen
het woonhuis met garage en tuin, staande en gelegen te
Nieuwenhagen, gemeente Landgraaf, Mentenlaan 20, ka-
dastraal bekend gemeente Nieuwenhagen, sectie C num-
mer 185, groot 2 are en tweeëntachtig centiare.
Indeling: kelder;
benederverdieping: woonkamer, keuken en toilet;
eerste verdieping: drie slaapkamers en badkamer.
Aanvaarding: terstond en in eigen gebruik na betaling van
de koopprijs.
Betaling van de koopprijs: uiterlijk 11 januari 1989.
Bezichtiging: 22 en 29 november as. van 15.30 uur tot
16.30 uur.
Nadere informatie: ten kantore van voornoemde notaris-
sen, Willem Sophiaplein 10 te Kerkrade-West, tel. 045-
-411945.

Perceel bouwgrond
Valkenburgerweg Heerlen

Notaris mr. M.H.J.M. Tomlow te Heerlen
zal op 25-11-1988 om 15.00 uur in het openbaar, teneinde
uit onverdeeldheid te geraken, in het Baron Hotel te Heer-
len, Wilhelminaplein 17, bij opbod verkopen:
perceel bouwgrond, gelegen tussen het pand Valkenbur-
gerweg nummer 105 en 113 te Heerlen, kadastraal bekend
als het perceel gemeente Heerlen, sectie E nummer 5715,
gr. 4,16 are.
Bebouwing is eerst toegestaan na wijziging van het vige-
rende bestemmingsplan Welten/De Kommert.
Het perceel is vrij te aanvaarden na betaling der koopprijs,
welke uiterlijk 30 december 1988 dient te worden voldaan.
Voor nadere inlichtingen wende men zich tot het kantoor
van notaris Tomlow, Akerstraat 77, 6417 BJ Heerlen, tel.
045-717044.

OPENBARE BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het waterschap Roer
en Overmaas

maakt
ter voldoening van het bepaalde in artikel 220,
lid 1 van het Reglement voor het waterschap
Roer en Overmaas

bekend dat

met ingang van maandag 21 november 1988
gedurende dertig dagen op de secretarie van de
gemeenten
Roermond;
Swalmen;
Melick en Herkenbosch en
Haelen
alsmede op de secretarie van het waterschaps-
huis

ter inzage ligt

het ontwerp-kwantiteitsbeheersplan voor het
stroomgebied van de Maasnielderbeek en de Lei-
graafvan Weyershof naar Asselt.

Het waterkwantiteitsbeheersplan dient als
leidraad voor het door het waterschap te voeren
waterhuishoudkundig beleid en beheer.

Bezwaren
Gedurende vorengenoemde termijn kunnen
belanghebbenden schriftelijk bezwaren tegen
het ontwerp-waterkwantiteitsbeheersplan voor
het stroomgebied van de Maasnielderbeek en de
Leigraaf van Weyershof naar Asselt indienen bij
het college van hoofdingelanden (postbus 185,
6130 AD Sittard).

Het dagelijks bestuur voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,
W.H.Th, van Megen drs. F .W.G. Laarakker

—IQRoer en Overmaas _2
Parklaan 10, Sittard. 'i

van tilburg keukens
limburg bv < nuth««k«.tam» ;

■ Een nieuwekeuken. Hiervan ver-
wacht Udat Uer vele jarenlang

wfP^^!m^_\ plezier van zalhebben. Alles moet
perfect functioneren en ookna

HO!-W^^^*^^*^iÏMB| jarener nog mooi uitzien.
■fl '"*' Daarom stellenwij van >rational<

Mt^f^m _-"__] R /^^_L_*11'__! de allerhoogste eisen aan onszelf
' > **»T_3Ctó^_l en aan ons produkt. Dat betekent

£___________________■ "^t______ ■ hoogsteaccuratesse, vooruitstre-
PNfl|"-- BJ-^MB ??SJ SnPJ vende technieken en nauwlet-

ff ——m\ JfmW^ I ten de controle op materiaal en
________________■ _______________■______________!_____[ .__l _fe_)Hp verwerking. Dat betekent echter

!-^^M Eh^^ "^inventiviteit, flexibiliteit ten
opzichtevan uw wensenen indivi-_ fl^ff duee/ adviesvoor uwkeukenwen

___\
j Alleen op die manier is een hoge

degelijkheiden lange levensduur
gewaarborgd. Kwaliteit, die zich

_wg_U iedere dag weer bewijst. Het
argument voor een komplete

■ inbouwkeuken.

>rational<
Keuken leasen vanaf f 100,-per maand.

De Weverstraat 11, Nuth (naast gemeentehuis),
tel. 045-244610
Nusterweg 88, Sittard (naast Leenbakker,
industrieterrein Noord), tel. 04490-21910

'sÊe—^ÊÊÊÊÊeWmwm\

GRAETHEIDE
De notarissen mr. E.M. Huyben en mr.

A.H.G. Wagemans te Geleen
zullen op donderdag 24 november 1988 om 15.00 uur in
café De Sjoester, Mgr. Buckxstraat 3 te Bom, ex artikel
1223 B.W. bij opbod in het openbaar verkopen:
appartementsrecht, gelegen te Bom, Graetheide 59A, ka-
dastraal bekend gem. Bom, sectie I nummer 1114-A-2.
Indeling: woonkamer met balkon en keuken, hal, cv.-ruim-
te, toilet, 2 slaapkamers en douche, alles gelegen op de be-
gane grond; berging in het souterrain. Verder behoort tot
het appartementsrecht een garage en tuin.
Aanvaarding: na betaling van de koopprijs, welke betaling
moet plaatsvinden op uiterlijk 5 januari 1989. Het pand is
thans geheel ontruimd.
Bezichtiging op de woensdagen 16 november en 23 no-
vember 1988 telkens van 15.00-16.00 uur.
Geïnteresseerden wordt geadviseerd vóór de veiling kon-
takt op te nemen met het notariskantoor om informatie te
verkrijgen betreffende eventueel te verkrijgen rijkspremie.

Notarissen Huyben & Wagemans,
Kummenaedestraat 43 te Geleen, 04490-47175.
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CHAMAR SCHOENHANDEL
Akerstraat 401, Kerkrade

SCHOENMODE CRIJNS
Kouvenderstraat 40, Hoensbroak

045-211330

SCHOENMODE F. HOENEN
Rumpenerstraat 100,Brunssum

045-250101

SCHOENHANDEL HOEDEMAKERS
Markt 25, Beek
04490-71658

SCHOENMODE AUGENBROE
Terbruggen 13, Eygelshoven
Do. koopavond. 045-351791

FA. MULDERS
SCHOENENSPECIAALZAAK

Limbrichterstraat 15, Sittard
04490-19312

SCHOENMODE KLEIN-BRETELER
Bleijerheidestr. 134,Kerkrade

045-453035

MODECENTRÜMJEHEN
Plusstraat 22-26,Kerkrade

045-411218
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Merkelbeek, Belenweg 27a, luxe bungalow metvl
verwarming, totaal geïsoleerd, lnd.: zeer ruime hal.
let, grote woonkamer, grote keuken, bijkeuken,
kantoor, toilet + douche, zeer grote garage, ov*
terras, 3 ruime slpks., luxe badkamer met ligbad.
der, zeer grote voor- en achtertuin. Opp.: 1490
Vraagprijs ’ 298.000,- k.k.
Hoensbroek, Emmastr. 67, woonh. m. c.v, 'woonk., keuk., gr. achtert., 3 slpks., douche. Bijll
fin. ’ 475- netto per mnd.

Heerlen, Benzenraderweg 89, mooi woonh. op 16
ge met tuin en 4 sips. op loopafstand ziekenhui*
centrum. Bij 100% fin. netto ’490- per rr*

Brunssum, Vondelstr. 107, halfvr. geh. onde**
woonh. met garage. Bij 100% fin. ’550- netto
maand.

Brunssum, Op gen Hoes 80, vrijgezellenwoning'
centrum. Bij 100% fin. ’ 450,- netto per mnd.

AtöP=Wfi^&y van Oppen b\
Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum, Tel. 045 25 46'

maandag t/m vrijdag: 9.00- 12.00en 13.30 ■ 17.30^
zaterdag: 9 00-12.00 uur

_>

■weru*
ramen + deuren

" advies in onze M
showroom rr*'»

Hoensbroek: f "
~'f\"^-';-"'i?

Tel. 045-224581 L /ijk '{ _\ }
en 04490-74739 L>■ Y_ _^A

Gangelt (Selfkant) è*^
Tel. 09-4924546016 mm\m\\—^mfÊÊW

KRÈNGS

É Provincie
Limburg

mwiwtaUng Verordening bodem-en grondwater-
m 165/46-88 bescherming Limburg. Kennisgeving v»'

een aanvraag om ontheffing. Aanvraag■'
vraag d.d. 12 oktober 1988van deRijks*^
logische Dienst, District Zuid te Heerlen'
gekomenten provinciehuize op 13 oktOM
1988,en ingeschreven onder no. Br 553.
Tervisielegging.Aanvraag ligtter inzago.
af 23 november 1988 a. in het provincißJ^
(bibliotheek) tijdens de werkuren; b. in".
gemeentehuisvan Meerssen, Bom en S.
tijdensdewerkuren en daarbuiten op de'
daar gebruikelijke plaatsen en tijden to' ,
eindevan de termijn waarbinnenbero«P.
worden ingesteldtegen de beschikking V
de aanvraag. Bezwaren. Gemotiveerde ~
zwaren kunnen door eenieder tot 23 de°.
ber 1988schriftelijk worden ingediend&
Gedeputeerde Staten, Postbus 5700,62®
MA Maastricht. Degene die daarom telo'
nisch verzoekt (043-897477) kan tot 16 0*
cember 1988mondeling bezwaren inbf*,
gen. Geheimhouding. Degene diebez**,
maakt kan verzoeken zijn persoonlijke 9
yens niet bekend te maken.
Maastricht, 19 november 1988.| _ Jt
I

_ . .„ .. ~ | Nieuw uit Amerika/Canada, deorigi-Extra openingsaanbieding: nele pi,otenjacks, ook voorsuede rokken vanaf 189,- voor 89,50 kinderen va. 149,*in de nieuwste modekleuren.| | i 1- Ook gespecialiseerd in i /Lammycoats grote maten.Van 4"." V°OR 299.9" - Bij aankoop worden reis-
-3/4 damesjassen kosten vergoed. ii *Van 799,- VOOR 399,90 en 149,- - Inruil van lederen kleding
Dames en heren leren jacks en bont mogelijk.
Van 499,- VOOR 249.- - ledere dag geopend van,_r

_
nrnMt

_
n 10.00 tot 19.00 uur II \vin 269 VOOR 149 90 " ledefe ZOndag 9eoPendvan by

' VOOR 149'90 van 10.00 tot 18.00 uur.
Leren broeken I m ',
Van 369,- VOOR 189,90 r—
Truien met leer Tegen inleve^ïnalte_\7 t_Z^~7 1Van 89,90 VOOR 39,90 fentie ontvangt u ma» ?^ Bdver-

korting bii aanknnolfl' 100'"extra
Aanbiedingen gelden ook in de andere filialen. I __^°"BÜPen DOVen 599,..

Limburas
-OTGDOD^III^UI"

Zaterdag 19 november 1988 > 44



INSTAANDE BOUW
pHINVELD
'r ruime halfvrijstaande woning met ga-
*" in uitstekende staat van onderhoud.
*ling: begane grond, hal, toilet, ruime""kamer met vide, keuken,

3 ruime slaapkamers, badka-
rrTlet ligbad en 2e toilet.
7*r- volledig afgewerkt te bereiken via,vastetrap.
jihoning kan op korte termijn betrokkeni, aen.
([

°e koopprijs is o.a. begrepen: stoffering,
.elegde tuin, en verlichting)

’ 165.000- k.k.

NIEUWBOUW
NCHT
i aan-bouw zijnde halfvrijstaande vrije-

* Or-woning op mooie locatie.
«honing is gezellig ingedeeld, heeft een
1 ~9e en de zolder is te breiken via een
ftrap.
'^woning is financieel gezien zeer gun-'voor 2-verdieners.

6ns kan de financiering gebeuren met
I »Un-stige Loonvast-hypotheek.

v.o.n. ’ 136.200-

-fOR MEER INFORMATIE:
| tel. 04754-5999
'a|erdags geopend van 10.00 -13.30 uur.

■*■!_■.■ Kerkveldsweg W 29A

I LBP Tel. 04754-5999

v^VASIGOtDBV b-fl-a- 043"646313

ir '

JTW GEMEENTE IV_Bk_ KERKRADEi 1

VERKOOP ONROEREND GOED
De gemeenteKerkrade verkoopt aan de Anselderlaan, 5
bouwkavels, t.w.:

- kavel A, groot ca. 611 m2, prijs ’ 47.500-- kavel B, groot ca. 696 m2, prijs ’ 50.000-- kavel C, groot ca. 675 m2, prijs ’ 50.000--kavel D, groot ca. 510 m2, prijs ’ 42.500--kavel E, groot ca. 300 m2, prijs ’ 30.000 -
De verkoopprijzen zijn exclusief B.T.W.
Inlichtingen bij de dienste Rovom, afdeling grondzaken
en eigendommen, 8e verdieping, gemeentelijk
administatiegebouw, tel. 045-467592. M.427

Te k. E. PONY palomino,
2/2 jr., met pap.; merrie en
C. pony met pap., merrie.
Tel. 04490-72282.

Te k. jonge KONIJNEN.
Tel. 045-710573.
Te k. zwarte KONINGS-
POEDELPUP, reu, ouders
aanw. Tel. 04764-1540.
Te k. BERNER-SENNEN-
HONDEPUP, reu. Tel.
04764-1540.

Help! Welke dierenvriend
redt 3 BOUVIERTJES van
een gewisse dood? Tel. 045-
-319784.
KLEURKANARIES
o.rood isabel, r.brons m+p,
div. kweekkooien en t.t.
kooien. Julianastraat 6,
Nieuwenhagen.
Zeer mooie lerse SETTER-
PUPS met stamboom t.k.
Tel. 045-221268.
Gratis jonge HONDJES af-
halen voor 10.00 uur. Feld-
biss 77, Kerkrade.

RASHONDJES, puppies
van labradors, korth. Duit-
se staande honden, collie's
(lassies), jackrussel terriërs,
cocker spaniels, heide-
wachtels, ruwh. foxterriers,
malthezers, poedels, langh.
teckels, pekingeesjes,
yorkshire terriërs en ver-
schillende soorten en kleu-
ren, grote en kleine bas-
taardhondjes. Gedipl. ken-
nel, ook alle hondenartike-
len. Lochterweg 8, Budel-
Schoot (achter weert), tel.
04958-1851. Dagelyks ge-
opend, ook s zondags,
's dinsdags gesloten.

Te k. wegens tijdgebrek
ROTTWEILER, lVzJr. oud,: ’ 200,-. Tel. 045-417739.

MAN, z.k.m. nette vrouw. voor ser. latrelatie, leeft,
tussen 45-54 jr. Br. ond. nr.
MA 514 LD, Stationsstraat
27, 6221 BN Maastricht.
Welke nette, jongeVROUW
biedt betrouwbare, (nog)
geb., soms eenzame man,
60+, 1.82 m, g. milieu, auto,bemidd., af en toe een ge-
zellig huis. Br.ond.nr. HK
578 Limburgs Dagblad,
postbus 3100, 6401 DPHeerlen.
Wed. z.k.m. nette eerlijkeVRIEND om samen deeenz.h. de rug toe te keren,
Ift. 63-65 jr. Br.o.nr. HE 03 _
LD, Geerstr. 5, 6411 NM
Heerlen.
Goeduitziende VROUW v.40, 1.73, MBO zkt. contactm. leeftijdgenote om samenuit te gaan, en leuke dingen
te doen. Br. o. nr. BR 301LD, Rumpenerstr. 81, 6443CC Brunssum.

I EEN APPARTEMENT IN HET VRIEHEIDEPARK HUREN
BETEKENT WEL HEEL COMFORTABEL WONEN.

~~ "j 48 geheel gerenoveerde apparte- Gebruikersvriendelijk. Het complex
VOORMEER INFORMATIE i menten vlak bij het centrumvan is met liften uitgerust en ook voor1 Heerlen meteen mooi uitzicht op de rolstoelgebruikers en invalidenI Brunssummer Heide. gemakkelijk toegankelijk. Dubbele
Naam | beglazing en vloerverwarming
I De woningen. Een ruime living van zorgen voor extra comfort.

' 40 m 2dieaan de praktisch ingerich- De woningen zijn direct beschikbaar.
Adres I te keuken grenstReeft, net als de 2 Huurprijs, exclusief service- en stook-. slaapkamers, een ruim balkon. kosten f 485,- per maand.

Pn t nrio ' e Dadkamer is fraai afgewerkt, een Modelwoning. Op aanvraag zullenrostcoae geiserzorgt voor permanente wij u gaarne in de geheel ingerichte
1 warmwatervoorziening. modelwoning rondleiden.

Wow^ ; KOK BEHEER BV m
m . *Zendenaan Kok Beheer BV, Antwoord- "> ' --lik

nummer 4095,6400VC Heerlen. . | _f(Postzegel overbodig!. § _____ _^_^
— ! Akerstraat 23,6411 GW Heerlen. KOK GROEP

I i

Ser. heer, 65 jr., zkt. ser.
VROUW. Br.o.nr. HK 579
LD, postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Jonge getrouwde VR. m.
baby zkt. kennism. m.
soortgel. vr. (leeft. ±23 jr.,
omg. Brunssum) om gez.
activiteiten te ondernemen.
Br. o. nr. Br 302 LD, Rum-
penerstr. 81, 6443 CCBrunssum.
Nette vrouw. 1.68 m, 59 jr.,
financ. onafh., zoekt ken-
nism. met nette serieuze
HEER, voor duurzame
vriendschap. Br.ond.nr.
HK 576 Limburgs Dagblad,
Sostbus 3100, 6401 DP

[eerlen.
Geh. vrouw, ong. 50 ir., zkt.
kennism. met VROUWvan
ong. zelfde leeftijd, om sa-
men leuke activiteiten te
ondernemen. Niet lesbisch.
Omg. Onderbanken.
Br.ond.nr. SI 611LD, Baan-
dert 16, 6136 ER Sittard.
Dame, 49 jr., zkt. kennism.
m. alleenst. HEER uit netmilieu, min. lengte 1.75 m.!Br.ond.nr. HE 033 LD,Geerstraat 5, 6411 NM
Heerlen.
Alleenstaandenvereniging
Rumpenerlinde Brunssum.
ledere zondag de gezellige
ONTMOETINGSAVOND
vanaf 21.00 uur. Leden, ukunt zich tot 1 december
opgeven voor de sfeervolle
kerstavond op 18 decem-
ber. Vr. uitn. net bestuur.
Man, 48 jr., vast inkomen,
zoekt leuke VROUW tus-
sen 42 en 52 jr. Br.ond.nr.
XE 024 LD, Markt 42, 6461
ED Kerkrade.

Stichting Mens
en Relatie

Postbus 5050, 6401 GB
Heerlen.
Hanneke, 40 jr. Aantr. be-
schaafde opgewekte on-
dernemende vrouw, hui-
sel., houdt v. strandvakan-
ties, zkt. man, goede ge-
sprekspartner, MBO/HBO-
niv., b.vk. lang en sportief.
045-726539.
Karin, 46 jr. Intell. gevoeli-
ge beschaafde vrouw,
HBO-opl., houdt van hand-
werken, stijldansen, wan-
delen, zkt. man. 045-
-726539.
Bert, 28 jr. Aardige nette
j.man, houdt v. vissen,
sport, etentje, zkt. aardige
vrouw, kindr. geen be-
zwaar. 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. Per-
soonlijke bemiddeling.
Hoog slagingspercentage!

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

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.

Nette WEDUWE 48 ir„ hui- _
selijk type zkt. nette man Gez. doodgewone MAN tot
tot 51 jr. met zacht en eerl. 52 jr.. die net als ik vt. 45 jr.
karakter. Geen bar-of uitg.- er nog goed uitz. en eentype. Liefst in bez. v. auto. duurz. rel. zkt. Hak deGraag br. met recente foto knoop door en schrijf. Mag
en telinr. Doel mooierel. op lk er een foto bij. Óp erew>
te bouwen.Br. o. nr. HK 574 ret. Br.o.nr. BR 300 L.D.
Limburgs Dagblad, post- Rumpenerstr. 81, 6443 CC ,
bus 3100, 6401 DP Heerlen. Brunssum. .
PARTNER-CONSULT. Adviesbureau voor partnerkeu-"
ze Zuid-Nederland voor het H.8.0. Acad./Vergelijkbaar
niveau. Vraag de gratis brochure of bel voor een vrijblij-'
vend gesprek mw. M. Schiks, 045-740088 p.b. 443
Heerlen.

Vrijstaand landhuis met garage, lnd.: souterrain, prov.-
kelder, wasruimte, cv.-ruimte. Parterre: entree/hal, garde- '"robe, toilet, grote L-woonkamer, luxe aanbouwkeuken. ter-
ras. 1everd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer met lig- ■

bad en v.w., apart toilet. ;.
PRIJS OP AANVRAAG

SUSTEREN
Vrijstaand woonhuis geheel onderkelderd. lnd.: souter-
rain, geheel onderkelderd. Parterre: entree hal, toilet, kan-
toor, woonkamer met 4 trappen niveauverschil, zitkamer,
open luxe aanbouwkeuken. 1e verd.: grote overloop, 4
slaapkamers, badkamer met ligbad, douche, toilet en v.w.
PRIJS OP AANVRAAG

ECHT_-- Landhuis met inpandige ga-
rage en achtergelegen prak-_0^ » tijkruimte, lnd.: entree/hal,'

\^Jr ___ jm L-woonkamer met open
haard en tegelvloer, open

kE-pI I keuken met inbouwappara-■■■ tuur. portaal, Dijkeuken. 1eI verd.: overloop, 4 slaapka-

" mers, badkamer met ligbad,
douche, toilet en dubbele
v.w. Praktijkruimte ca. 60 m 2.-_■_■__--■_____■ prijs OP AANVRAAG

Technisch Buro Nieuwstadt

/Bespaar gas bij de bron!
FL Unl direkt20*30% gaskostenbesparen meteen HRol _
fl£?*u'n' 99 vke,e' Wl'leveren en monteren alle bekende merken Ê
MkSr Turbo. Remeha. Rapido, Radson etc, met garantie. M
\X Qe betaling mogelijk. ' f __—_^mI 'bon In voor m««r Inlormatl» éf W^^ m

30601.61 CX) VL Nieuwstadt (geen postzegel nodig) \&M

trTVpred
i'.V «\__<^_o_N»j^l'i\ \(Wil il /\f I /^\\ IEEN1 EEN ,UWEEL VAN EEN MONTUUR. Vjgbaarbij: T%f%yfm{%

\ Heerlen JEi Akerstraat 18a y OL
J Telefoon 045-714856 lOllfifCH
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Stroom, Lenting & Partners bv __3
heetvoortaan

Lenting & Van Irsen verzekeringen bv fD
3

Wat blijft is (_)
het vakmanschap \__i

de betrouwbaarheid _j
\ de service

Prof. Pieter Willemsstraat 21
6224 CC Maastricht

M6E... W/Ê '&*** Telefopn(043) 63 73 73

[ Lenting^f Van Irsen
verzekeringen bv

Ü _\

NUTH - Hunnecum
Tussenwon. m. tuin, kelder en gas-c.v. lnd.: entree, woonka-
mer (36 m2), keuken m. aanbouwkeuken, toilet, badkamer m.
ligbad en vaste wastaf 1e verd.: 3 sip.kam. waarvan 2 m. par-
ketvloer, zolder via vliezotrap met verlaagd plafond, dakkapel
en dakraam. Bwj. 1939 (in 76 geh. gerenoveerd). Inhoud 510
m3, perceeloppervl. 455 m2. Dak is geïsoleerd. Benedenver-
dieping thermisch beglaasd, enkele ramen m. alu. rolluiken.
Vraagprijs ’ 118.000- k.k.

STEENSASSURANTIËN CV SmJ
Nuinhofstraat 70 - Nuth

l 045-241534 I
I _M___-----------I----------I I

EXCL USIEFLANDHUIS
tv ivmv________"____■__- Jfjèwmt"

Grevenbicht, Burg. Houbejistraat 22
Algemeen
Vrijstaand landhuis, grondopp. 1.197ml. Fraai aangelegde.
volgroeide achtertuin met terrassen, vijverpartij en tuinberging.
Pand biedt veel ruimte en gebruiksmogelijkheden. Is gebouwden
afgewerkt met le klas materialen, o.a. parketvloeren en goed
geïsoleerd.

Sousterrain
Speel/hobbykelder van 32 nr. CV-kelder,provisiekelder,
bergkast.

Begane grond
Speelse indeling door nivoverschil in woonkamer, haardzit en
eethoek. samen 56 nr. Doorgang naar keuken mej komplete
installatie,bijkeuken met aanrecht. Kantoor 12 m" met
muurkasten. Dubbele garage.
Verdieping
3 Slaapkamers resp. 17. 14. 13 nr met kasten en vaste wastafel.
Luxe badkamer met ligbad, douche. 2 wastafels, toilet. Studeer-
hoek, dakterrasen balkon.

Koopprijs ’ 385.000,-k.k.
Aanvaarding en bezichtiging in overleg.

JÊLWmulleners vastgoed
\ Sittard 04490-18911 /

KENWOOD
CAR Hi-Fi

~e___m^m———————————m—memmem

Kenwood KRC-363Lo.a. met

" antidiefstalslede ■_■ m\ f\" 4-speakeraansluiting ÊLm KIK
" autoreverse ■
" music-search *-¥ m-W %êW ■

■ Kenwood
Wl* _r *60 wa,t

*»_>*WeeWi per QQ
| KFC^TÓóT

__ Koffiedrinkend Nederland
Betreft: het Keurmerk van Max Havelaar /*_m***^r-£y^\

Geachtekoffiedrinker, l^_W_mjf\ *; J-P^l
Thuis, onderweg, op uw werk of waar danook, \°^HFrT i ■ " HC7

overal genietu van uw dagelijksebakje koffie. Met zn \"?^*v 4c £/
allen zijn we er zo verzot op, dat we erper dagruim zeven \^>fitp n *_r V»> tv'
miljoen litervan drinken! qpJ^>-^

Omdatkoffie zóbelangrijk voor ons is, vragen wij, koffiebranders, uwaandacht
voor degenen die dekoffiebonen verbouwen. Voor de miljoenenboerenfamilies die in
armoede leven, omdatze te weinigvoor hunarbeidbetaald krijgen.

Door te kiezen voorkoffie methetKeurmerk van Max Havelaarkunt uhun situatie
verbeteren. HetKeurmerk garandeert namelijk dat dekoffie is gekocht bij coöperaties van
kleine boeren. Meestalrechtstreeks, soms via een export-organisatie. Maar altijdvoor een
rechtvaardige prijs.

Dankzij dezerechtvaardige prijs kunnen ze een fatsoenlijk bestaan opbouwen en
zijn ze minderafhankelijk van ontwikkelingshulp.

Wij, alskoffiebranders, werken daar graag aan mee. We vragen u hetzelfde te doen.
Kies voor koffie methetKeurmerk van Max Havelaar.Thuis, onderweg, op het werk ofwaar
dan ook. De koffie is verkrijgbaar in speciale verpakkingenvoor het grootverbruik.

Wij branders staan garantvoor desmaak.HetKeurmerk van Max Havelaar staat

garant voor rechtvaardigheid.
Uwkeus bepaalt hetresultaat.

Metvriendelijke gtt>et,

H.vanAsseldonk iC_\Jo^ B. C.Hülscnbeck " J.Fokkinga ' J^S> S.Durwael

ajfrt I**B- NEUTEBOOM __O.S é Vferddhandd
Clm_t_C~l IJg) koffiebranders M*__E_»iVM*_-.siM)SiB9i ___ms______^______\

Algemene Koffie enThechandel AketBreda DorlasKoffie BV H. Neuteboom BV SOS-Wereldhandel
Postbus 1086,4801BBBreda Postbus 54,3800AB Amersfoort Postbus 34,7600AAAlmelo Postbus 115,4100ACCulemborg

076-211081 r"l 033-612349 05490-64062 03450-13744

H.J.Algra AjWv\ ]^A^\_Jiw»ss'nk^_^—> G. A. Griffioen [3C«urooröt\ K.TiktaJt_-----'^Xj^V' I^*_4

Algra's Koffie en Theehandel "*" Fa. wed. A.Garsen 'DePelikaan' B.V. Leonard van der Vijver Sc co Tiktakkoffie- enthechandel
Postbus 227,8000AEZwolle Pelikaanstraat 9,7201 DRZutphen Postbus 333,3100AHSchiedam Postbus 115,9700AC Groningen

038-215459 05750-12024 010-4266112 050-127241

B.J.Uferink^/*W^VW"" VM.Cm^^-^/^J^^ s^UsJ^^^^ H Levelt "-^^l "H.. van der Wouden

qL^Z^^. # PEEXB IOPPIE '

Fa. A. Bcukenhorst 8cZoon Geelste co BV Koffiebranderij enTheehandel Simon Levelt BV Koffiebranderij G.Peezc BV
Postbus 21,7100AAWinterswijk Warmoesstraat 67,1012HX Amsterdam Prins Hendrikkade 26,1012TMAmsterdam Trans 30,6811 HS Arnhem

05430-12051 020-240683 020-248014,020-228428 085-511654

J.Berghof B.Knol JX^S^mmm me'° __-_^ -^£-_\- S. HoogendijkWr^ mum MLMAISON BLANCHE DAEL vt-wwmmmtm, l/SHVIt^JKI _________
BlancheDael K. ten HaveKoffiebranderij en Theepakkerij BV Stichting Ideële Import vanZijtveldKoffiebranderij

Wolfstraat 28,6211GN Maastricht Postbus51,7400AB Deventer Herengracht 142,1015BWAmsterdam Kerkstraat 100,1211 CSHilversum
043-213475 05700-18732 020-272566,020-237403 035 .7600,035-18685

De Stichting Max Havelaar verleent haar Keurmerk aan allekoffiemerken dieaan de statutairevoorwaarden voldoen.
Koffie met hetKeurmerk van Max Havelaar isal verkrijgbaarbij:
A-markt " Amax " Bloemhof, supermarkten ■deBoer ■ Boni " JanBruins " deBron " ClOOO " Cirkel ■ Disky " Dreize super " Edah-plusmarkten " ■
Garantmarkt " Golff " Gruma " Hoogvliet-super ■ Gebr. deJong" Jumbo super 10 " Koffie-en theespeciaalzaken " Komart " Konmar " Kortimarkt "
MCD ■ Natuurvoedingswinkels - Nieuwe Weme " Novib - Paraat " Plusmarkt - Poiesz - Primarkt - Pryma - Sanders - Spar ■ Spar alledag -Spar super - Spar voordeelmarkt ■ Sperwer ■ Super ■ Super-discount - den Toom - Torro - Veenendaals supermarkten - Végé versmarkt "Ven groothandel " VNR reformwinkels " Vomar " Wereldwinkels en lokale verkooppunten "en de eigen winkels van de aangesloten branders en
organisaties.'

Informatie: Stichting Max Havelaar, Postbus 5 7,4100 AB Culemborg, Tel. 03450 -13744.

Zaterdag 19 november 1988 " 45Limburgs
-OTGKDBIIIiAir
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. WE VaKaniß Cli liEKrCailCtoS
I NICE-MONACO 7 dagen ’ 599,- ffI ZWITSERLAND 5 dagen ’ 499,- fI BERLIJN 3 dagen ’299,- fI BERLIJN 4 dagen ’419,- ff LONDEN 3 dagen ’339,- fI LONDEN 4 dagen ’449,- ff PARIJS 3 dagen ’279,- ff PARIJS 4 dagen ’399.- ff PARIJS 5 dagen ’499,- ff

I OBER-HARZ 5 dagen ’499,- ff
I LUGANO 7 dagen ’749,- ffI OOSTENRIJK 10 dagen ’ 795,- ff

________ ____H____r_R_T_ll_M9___l__nVß_m__M_W

———__————■^—— —r——

Een luxe hotel- en appartemen- / Pc
tencomplex op een verrassend veelzij- ’ *°n_t ook!"
dlg eiland. Bijv: schitterende wandel-, f Jü^gi Kerst ar _■fiets- en ruiterpaden. Subtropisch / H°fet: f}. 495 . "zwempaleis Bij sneeuw langlaufen I lnc'■"' diner dansan, Idoor bos en duin! / App_ite_iem,„ M

U verbll|ft in een sfeervolle ambl- / vanaf: fl 88 1ance. Restaurant, hotelbar, gezellige I Papp.pd' II
lounge, overdekt zwembad metkin- 1 Dlner-reserverin IIderbadje, solarium, sauna, fitness, I en verlenging IItennisbanen. wogelijk

fömZ%^-\-mm- «ÏV <^sS__T* I\m.l&P _A---* ._!__..■*» i*_^_\

Tl KOOP: stenen recr.bung.'s, voll. geïsoleerd, te Zwiggelte
(gem. Westerbork). Prijzen v.a. ’ 114.000.- v.o.n. Bel voor een
afspraak met (05920) 4 03 13, (05933) 4 63 98 of kom langs.
Wij zjjn aanw. elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Vatoord „De Llndenberg". Let op: Speciale aanbieding)
T.h. bosrijk gel. comf. bung.'s met KTV, incident, video, wasse-
rette, sportveld, speeltuin en verw. zwembad gedurende het
seizoen. Vanaf nu tot 3-2-'B9, behalve Kerst en Oud op nieuw,.
’l5O,- p.w., weekend of midweek all-in. Vr. gr. folder 1989,
Postweg 1, 7451 TS Holten of bel 05483-61364.

BUITENCENTRUM 'DE PEPPELHOEVE', specialist in
het verzorgen van uw GROEPSVAKANTIE, STUDIE-,
WERKWEEK/DAGEN. Met eigen overdekt zwembad
en sportzaal. Geen zelfverzorging. Peppelerweg 46,
3881 NA Putten, tel. 03418 - 5 15 69.

November/december-aanbledlng! OVERLOON/DE PEEL.
ANWB ""bungalows, vrijst., cv., open haard, ktv, gravel
taonisb., pracht, wandel/fietsgeb. Nu f 285- p.w., kerstweek

’ 595.-. Inl. + kleurenfld.: (010) 4 67 26 33.

KERSTMIS IN ZUID-LIMBURG - HOTEL RICHE,""fam.hotel in Valkenburg verzorgt ook dit jaar weer uitste-kend 4-, 5- en 6-daags kerstarr. Reeds v.a. ’ 375.- p.p. op ba-ai- van h.p. 2-pers. kamer met tel./bad/toilet mcl. welkomst-drankje, diner-dansanten div. extra's. Vrijbl. info: Neerhem 266301 CH Valkenburg, 04406 - 1 29 65.
BREEK ER EENS EEN WEEK-END UITI Hotels in Valken-
burg, live muziek. Spec. prijs v.a. ’ 127.50 p.p.
Info: LIMBURG REIZEN. Tel 04406 - 1 48 77.

SPEC.KERSTARR. Valkenburg v. alleenstaanden, 5 dgn. p.
luxe touringcar. Vertr. 23 dcc. Dag-exc. Brussel en Ardennen.
Qegar. 1-pers. kam. Info: UMBURG REIZEN, tel. 04406-14877.

Te h. luxe 5-sterren BUNGALOWS op loopafstand van
Veersemeer en Noordzee. V.a. nu reserveren voor 1989
reeds mog. Bel voor info en folder (01189)3133. mi:

PJfoteDgrossJèSr I.

Zen en vergader* en. I
Tevens weekend en

■W con(erentie arr.
4444 Bad Bentheim, Duitsland.:____;_'^^j

EQQEQEBIRQE SAUERLANO
Comf. vakantiewoning 2-6 pers. Kerst/Nieuwjaarsvak. en
krokus nog vrij. Tel. 09-492944466.____ 5 jaarHotjlaEhanc. a^tvrijheid j

Gezellig familiehotel in magnifiek gelegen Bad Bentheim. !Luxe woon/slaapkamers op hetzuiden.Sfeervolle lounge, bar, restaurant. Café/terras, relax-center
met solarium, Romeins stoombad, whirl-pool en binnenbad
(29*0). Ons aanbod mcl. royaal ontbijtbuffet en elke avond

4-gangen-keuzemenu's:

6-daags jubileum-arrangement
tijdelijk DM 260,- p.p.

inclusiefaantrekkelijke jubileum-verrassingen
De nieuwe jaarwisselings-arrangementen liggenreeds klaarl 'Postbus 129, D-4444 Bad Bentheim.

Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder.
» . \

_
-_. . _«

■ ■ —■—-—»

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-
sen. U betaalt alleen de kilometers (mcl. 4 pers.). Bel 09-
-49.2056-4556 .__

125 jtw privépenaion Karl Hom, tel. 09-4964558728 of 8479. D-3590 Bad
Widungen Frebershausen, rust en recr. een idyll. dorpje bij het bos. K. m.
do/wc, gez. sfeer, conv.zaal m. tv, burgert keuken, eig. slagerij, vp OM 32
■ 40. Dicht bij Edersee.

| Kerstmis bij DORINT
i Stijlvolle ambiance

Feestelijke Kerstarrangementen inclusief
Candlelight-Dinner, Kerstmenu's, begeleide
wandelingen, vorstelijk k/w buffet, bezoek
+ cadeautje van de Kerstman, etc.

Bijv. Trier v.a. DM 360 p. p. (3 nachten)
Südeifel v.a. DM 618 p. p. (4 n.)
Sauerland v.a. DM 555 p. p. (4 n.)
Keulen (nieuw) v.a. DM 355 p.p. (3 n.)
Bad Neuenahr v.a. DM 518 p. p. (3 n.)
Spa_ Ardennen v.a. DM 706 p. p. (4 n.)

Inf. en reserv. bij uw reisb. of bij:
DORINT Postbus 123, 6040 AC Roermond,

Telefoon: 06-0221333 (gratis).

Dorint*
Een winttrsprookje beteven in het BEIERSE WOUD! In een mooi pens. m.
een- en tweepersoons kamers, alle k. m. do/wc. Mooie wandelwegen,
langlaufloipen, skleën of gewoon in een ligstoel van de winterzon genieten!
Logies m. ontbijtbuffet DM 19,50, hp DM 29,50. Nü boeken! "Pension Be-nedikt", fam. Wollnik, D-8391 Lackenhëuser 100, tel. 09-498584865, va.

' 16-1-88k vrij!

Mat kant nog vrij! Coml. vak.won op de boerderij Knuffeldieren, pony's hatlingerjFam Von Postel. Mühlenweg 10. D-224. Warwerort/Büsum. lel 09-4948342493.

Kindarvriandal. panslon-gaathof-alagarlj
Kart Altmann in hat Balen* woud.D-8491 Warjenried, Hinler Buchbergstr. 1, tel. 09-499947487. Comt. Immers, ligwei. zaal,vp of l/o, mooi en rustig gelegen.

FREYUNGER VAKANTIELAND. Gasth. pens. Hubertusstuben, een oase der gastvn|hetd.
Comf. kamers, won,, sauna, solarium, lltness, 6 skililts, loipen bij het huis, zonnig bi| het
bos gel. D-8391 Philippsreut, Obermoldauer Str 36, lel. 09498550781 ot 422.

Lux* vakantiewoning dir. bij Twistzee (hess. bergland), nu vrij. Vraag de foldertam. Helmut Nirk, lm Hingel 5, D-3549 Twistetal-Twiste, tel. 09-495695334.

WINTER- OF ZOMERVAKANTIE IN EEN CARAVAN????
Caravan-Interland verhuurt compl. inger. caravans in: Ehrwald,
Tirol, in het Zugspitzgebied; Bruck a/d Grossglockner bij Zeil
am Sec en Kaprun. In Karinthie, Klagenfurt, Wörthersee 30'
sta-caravans van mei t/m sept. Inl.: Caravan-Interland, Postbus
64, 1231 CV Loosdrecht. Tel. 02158 ■ 55 33.

Leeftijden: 12/18 jr en 19/25 jr.
Alle prijzen mcl. busreis, 7 dg. H.R, ski-les,
liftabonnement, huur skimateriaal
IN _;kWJ_Vfl?___m 23 t/m 31 dcc. '88.
Sneeuwzeker gebied: Saalbach vlakbij Kaprun
(tot 3100 m.). Reissom: 12/18 jr. ’ 750,-
Reissom: 19/25 jr. ’ 865,-
-■:i;(«r_<iu\7_y!l_T!___l 03 t/m 12 febr. '89.
Nog enkele mogelijkheden voor de leeftijd
12/18 jr. Reissommen van: ’ 750,-// 790,-.
l--f_?_-f?.i:ii_ll ________!?4 maart 89 t/m 02 april '89.
Zeil am Sec en Saalbach 12/18 ir. ’ 760,-
-19/25 jr. ’895,-
-stichting sportieve aktiviteiten
S 03417-51225
secr. J. J. Grevink, Telgterweg 232, 3853 NR Ermelo

ST. MICHAEL IM LUNGAU, 1075 mt. hoogte, 65
liften, 200 km afdaling en 220 km loipe. Hotel -
pension - privé. Alle kamers met douche/toilet.
Bel voor inf. 01880-1 51 42.

WINTERSPORT
div. hotels, mcl. busreis v.a. 477.-

EURORAPIDE REIZEN " 030 " 62 80 04
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-TOUM ■ 070; 63 39 39. Lid SGR.

Alpen Expres...
Al vanaf/136,- met de meest komplete

vakantletreln naar de sneeuw!
Het 5-sterren Hotel-Restaurant op derails naar ,

Oostenrijk, Italië, Zwitserland en Duitsland.
Ook uw auto kan mee!

Vraag defolder "Sneeuwretour" bij uw reisburo,
het NS/Transreisburo of dereisverkopende bank.

Stubaidal/Tirol
Vakantiewoningen v. 2-8 pers., 45-65 m2. J. Span, A-6186 Fulpmes tel 09--4352252019.
FIEBERBRUNN Nieuwe vak. won. v. 2-6 pers., rust. gel. dir bii eenlanglaufloipe Vraag de folder a.u.b. K. Wörgetter, Mittermoos 29, A--6391 Fieberbrunn. Tel. 09-43535 .6093,

EURORAPIDE REIZEN
2x per week naar Spanje, div. hotels en app., retour al v.a.

199.-, royal class toeslag 45.-.
NU OOK IN HET NOORDEN VAN NEDERLAND

030 - 62 80 04
Iberbus

Spec. aanb. Costa Brava va. ’ 190- retour. Salou va. f 210,- retourCosta Bianca va. ’250- retour. Into (020) 241010, (010) 4130978,Vraag onze nieuwe tolder.

■ ■ — 'i ■ ~—

ii
H4DAGENPARUSF399,T~
I van 24 t/m 27 december 1988. 1
1 Inklusief rondritten en verblijf ff

( I in 4-sterrenhotel. JL^L^^______r^^l

SPECIALE AANBIEDING WINTERREIZENÜ!
LUXE TOURINQCARREIZEN met BAR/VIDEO/TOILET.

Ook ROYAL CLASS mogelijk, / 50.- p.p. retour.
LLORETDEMAR Vertrek 23-12 Januari Krokus
HOTEL: 11 d. 17 d. 10 d. 10 d.
AUQUSTA CLUB"' VP 599.- 819.- 349.- 449-
COPACABANA"* VP 649.- 879.- 379.- 439.-
HELIOS" VP 709.- 879.- 379.- 449.-
DONJUAN*" VP 559.- 699.- 359.- 399-
SAMBA" VP 559.- 699.- 299.- 329.-
APT. ALVA PARK*"" LQ — 499.- 299.- 319.-

BENIDORM
HOTEL: FENICIA*", VILLA BENIDORM"', LUNA"*,

DON ROLF"
Vertrek 23-12 Januari Krokus
11 d. 17 d. 10 d. 10 d.

VP 779.- 959.- 459.- 469.-
APT.MAYRA"*" LG — 599.- 299.- 319.-
Alle kerstreizen Incl. KERST- en NIEUWJAARSDINERS en
LUNCHPAKKET. Gunstige kortingen voor een 3e pers. op
kamer. Ook 17-daagse reizen voor jan. en krokus mogelijk,

prijzen op aanvraag.
Voor alle reizen ook EIGEN VERVOER mogelijk.

VRAAG ONZE NIEUWE WINTERBROCHURE AANI

FIESTA TOURS HOLLAND
Tel. 045 - 32 22 22 / 32 40 00

Dagelijks boeken van 09.00-21.00 uur, op zon- en feestdagen
van 12.00-18.00 uur.

De nieuwste trein naar de
Franse sneeuw!

Al vanaf ’ 169- vanuit Nederland zónder
overstappen naar de Franse Alpen per

France Alpes Expres
Vraag de folder "Sneeuwretour" bij uw
reisburo, het NS/Transreisburo of de

reisverkopende bank.

12000 VAKANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN -TEL. 05975 - 14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Holland -Hoofdweg 99 - 9681 AC Midwolda.

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 sted-
vak. 9 dg v.a. / 1475. Zomerspecial vertr. 16/7 v.a. / 2848.
TEKKa AW Grt. Hertoginnelaan 163A, Den Haag 070-468700.

Ofe Hongarije Tours
ARNHEM- BRUSSEL- BUDAPEST- KÖLN

KERSTREIS BUDAPEST8-daagse busreis, HP, Hotel"" ’ 699,-
Boekingen: bij uw ANVR-reisbureau of bij GéGé 085-435050

KERST-OUD/NIEUWJAAR
FEESTELIJKE REIZEN

PULLMAN
INTERNATIONAL HOTELS

Kies voor ambiance en gezelligheid in een 4-sterren Pullman
hotel in Parijs, Luxemburg, Saarbrücken, 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

Gratis kleurenbrochure ■ bel:
070 -52 27 09

AIRQ.PA 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 Gógó Hongarije Tours,
Arnhem. Tel. 085-435050."

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +
btw. Tel. 04492-2601.

Stacaravans
Atlas

Brookwood
Colorado
en Tudor

Ook steeds inruilers voor-
radig.

Ralon Car. Imp.
Brommelen 58A, Geulle,

tel. 043-645079.
Te k. div. mooie gebruikteVW CAMPERBUSJESori-
gineIe uitvoering benzine
uitvoering 2-4 pers. metkoelkast, kachel, verhoogd
dak pilotenstoelen zit-
/slaapbank kooktoestel, inperfecte staat, in diverse ty-
pes Beckers Caravans BVHandelsstraat 24 Sittard
Te1.04490-20608.
Te k. op vaste plaats in
HEIMBACH (Eifel) Adria
caravan 4'/2-master. Vr.pr.
’1750,-; Te bevr. 034§0-
-16946.
Te k. Stocker WINTER-
VOORTENT ’500,-; ski-
box ’ 150,-- skidrager

’30,-. Tel. 09-321176003 f

Te k. gevr. TOURCARA-
VANS, tel. 045-323178.
Camping Cars Ridderbeks,
Caravans Gruau, Predom.
Vouwwagens: Scout, Triga-no, Europa-Camper. Te-
vens reparatie en onder-houd. Lid Bovag. Kom eens
kijken in Koningsbosch,
Prinsenbaan 135, tel. 04743-
-2213.
Te k. Kajuit ZEIBOOT
lengte 5.60 mtr. met 5 pk
Honda b.b. motor mcl. kan-
telbare wegtrailer, goedgek.
R.W.D. Tel 045-417206 na
17.00 uur.
Te k. weg. omst. KNAUSSudwind 485 bj. '86 m.
ring.verw., luxe wasr.,
rondz. omv. etc. Geh. uit-
ritsb. voort., chem. toilet,
spieg., gasfl. Vr.pr.
’12.500,-. Tel. 045-461669.
Caravelair en Sprite model1989 is er! Nu ook in grijs
interieur. BARTELS Cara-vaning. Hommerterweg
256, Amstenrade, 04492-
-1870.
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.
CHATEAU- enHome-car- :
dealer Ralon, ook voor jon-ge inruilers. BrommelenFBA, Geulle, 043-645079.

VRAAG ONZE NIEUWE
WINTERBROCHURE AAN.

Luxe touringcarreizen, ook
Royal class mogelijk. Diverse
hotels en app. in LLORET DE
MAR va. ’ 299,- p.p. V.P.
BENIDORM va. ’299- p.p. lo-
gies en va. ’ 459,- V.P.
Speciale 17-dgs. KERSTREI-
ZEN 23/12-08/01 va. ’699,- VP
Lloret de Mar en va. ’ 999- VP
Benidorm inkl. Kerst- en Nieuw-
jaarsdiners.

FIËSTA TOURS HOLLAND
Tel. 045-322222/324000

Dagelijks boeken van 10.00-21.00 uur.
Poli op zon- en leestdaaen.

Hotel Rooland - Arcen.
Weekend-arr.: 2 overn.
met ontbijt, 2 3-gangen
diners, welkomstcocktail,
slechts / 125.- p.p. Bos-
rijke omg. a/d Maas, wan-
del- en fietsroutes. Te-
vens vergader- en con-
gresace, ook kerst-arr.
Tel. 04703-21 21.I_-__H_H__--I------I

WINTERSPORT in het Bre-
genzerwald. 1050 m App. bij
skilift, vanaf 100 Ös. p.p.p.d.
Fam. de Jonge, 01184-
-63866 of 09-4355132178.

TELETRAVEL - WINTERSPORT
KRONPLATZ

Supermodem skigebied, '35 moderne liften, rustig
gebied, / 695.-,

bus, pension, skipas.
KROKUS

Er is nog plaats in Luttach.
Bus, halfpension, skipas en les

/ 725.-
Vraag onze gratis krant:
01650 - 5 58 55, lid SGR

VRAAG ONZE NIEUWE
WINTERBROCHURE AAN.

Luxe Touringcarreizen, ook
Royalclass mogelijk. Diverse ho-
tels en app. in TIROL. Prijzen va.
’319- p.p.
Speciale 17-dgs. KERSTREI-
ZEN 23/12-8/1 va. ’649- p.p.
logies met ontbijt.
’1049- p.p. halfpension, inkl.
Kerst- en Nieuwjaarsdiners.

FIËSTA TOURSHOLLAND
Tel. 045-322222/324000

Dagelijks boeken van 10.00-21.00
uur. Ook op zon- en feestdagen.

Overdekte CARAVAN-
STALLING v.a. ’ 250,- per
jaar. Bartels Caravaning,
Hommerterweg 256, Am-stenrade. Tel. 04492-1870.
BUITENSTALLING op
verhard terrein, ’ 150,- perjaar. Bartels Caravaning,
04492-1870.
CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpenkreuzer,
nieuwe kleurcombinaties
zowel in grijs als bruin en
met forse naseizoenskor-ting. Carvans: Burstner,
Hobby, Knaus. voortenten.'Brand, Gerjak, Isabella,
Trio. Caravan-Iport Feijts.
Hoofdstrat 84, Amstenrade.
04492-1860.
Te k. TABBERT Markt-
graaf caravan, geh. compl.,
i.z.g.st., bwj. '82. 04451-16-4.

BOERDERIJVAKANTIESchwarzwald gehele jaar.
Overnachting/ontbijt va.
DMI6.-. 09-497671279 of
045-323496.
Te k. RECR.BUNGALOW,
bi.'B6, in bos nabijHeeswijk
(Br.). Woonoppervl. ± 60m. Vr.pr ’65.000- met
compl. inventaris. Tel.
03240-23299. "KERSTREIS van 23-12 t/m2-1-'B9 Ellmau in Tirol. Per
luxe touringcar. Zeer goed
hotel, 4 keuze menu, kerst-
en nieuwjaarsdiner en par-
ty met dans- en muziek, in-
clusief excursies. Volldeig
verzorgd. Folders op aan-
vraag. Tel.: 045-253547.
Ook de hele WINTER, elke
plaats water, elektriciteit en
riolering voor uw chalet of
caravan. Camping "De
Sterregraef", Paalstenen-
weg 90, 3761 Neerharen-
Lanaken. Tel. 09-
-3211721686, 5 km van
Maastricht.
Vak.woning HOOG-
SAUERL. laij Winterberg,
10 DM p. pers., ski- en lang-
laufgebied. 045-418682.

Leer nu zwemme
Zwemschool Pierre Zende

-»^--m--»--—-_■——-—-_— i' ai - ' ' m ■ — I"
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omspecialeprogramma NPPKPRMANN PFI 7 'Aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. MLUIALIAITInIII. I\ LI t l
Boeking en informatie bij uwreisburo of bank met het Neckermann-vignet of bel 020 - 99 8811.
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___^^^\^_f____________________

\Jr\Met ABC Reizen
f zit u ook goed in

Per luxe touringcar naar de wintersport: -.

GOLDEGG IM PONGAU 10 dgn 10. va 285,- p.p-
WAIORING IN TIROL 10 dgn. lo.va. 335,- p.p.
DORFGASTEIN 10 dgn. 10. va. 365,- p.p. cL
Per luxe touringcar naar het zonnige BENIDORM:

_x APPARTEMENTEN MAR AZUL OF )i
MARISCAL ai vanaf 249,- p.p. ï

SliË_y_______K HOTEL CAMPOSOL oen „ \■=^Qr--jpTrMX 10 dgn. V.P. va. 360,- p.p- \\Ajlk wRukW (vertrek elke vrijdag)
:_/M»(è__~^=J^H Boekingen en informatie bij uw ANVR

1| , ■ ~-jQ] Reisburo of bel ons: 045-717777 t;

Bi

_____li__p_iïS©Stt
__n *'A'
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Nog maar al te vaak blijkt er bij een overlijd^"
weinig tot niets te zijn vastgelegd.

Het valt ook niet mee om stil te staan DÜ
zaken als een testament, codicil of voogdijschap !

Toch zijn er goede redenen om 't wel te doen,
want wat gebeurt er met uw partner, de kinderei 1 j
en het huis? Wij hebben een boekje voor u samen
gesteld waarin duidelijk en overzichtelijk de mee**
essentiële maatregelen worden besproken.

Stuur de coupon naar SIRE, p/a Stephenson-
straat 12, 2723 RN ZOETERMEER. Sluit een extr*
postzegel van f 1,- bij. Dan krijgt u het boekje
'Voor het te laat is' thuisgestuurd.

Naam m/v \
Adres J \
Postcode Woonplaats ssötfPublicatieaangeboden doordit blad In ««menwerking S.Rf
met de Stichting IdeëleReclame. __B^,(

1 "■■""'' '—mm— " —■■■■■■ — —■■ ■ ■ — _A\ \

Oude POTKACHEL, zeer
foede allesbrander, ’ 75,-.

el. 04742-1501.
m in 2 of 5 dagen!
in, Maastricht. 043-212211

Te k. YAMAHA DT bwj.
'87, in st.v.nw. Tel. 045-

Te k. Maxi PUCH bwj. '85
met verz., ’450,-. Tel. 045--419700.

____É_J_-P
Te k. Engelse C^fSPANIELPUPS.
manstr. 48 Schaesjsg |.
Te k. COCKERSP^!mnd. oud m. stamp'
tel. 045-218170.
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Live!!!
Sex-Relax-Box
Lekker bellen met z'nlallen, 50 ct./min.

06-320.324.06
Babbelbox

babbelen via de Babbelbox! Bel 06-- 02 en jekomt direkt in kontakt met 9 anderes Gezellig babbelen met zn tienen over onder-
-7^ zoals het weer, sport, mode, relaties, kleinkinde-
.Wi'iek, lekker eten, lekker roddelen of zomaar een

Maar alleen luisteren kan natuurlijk ook. Ano-

" Overdag voor alle leeftijden, 's nachts alleenvoor
JJ.de 18. En wil je een 'onder-onsje' met een vanr^ere bellers? Druk dan op de O-toets en vraag de
u-°r een apart lijntje. Dus pak de telefoon en legaKt via de Babbelbox.

06-320.330.02
k. 50 e/min.

è Bel de Babbellijn!
met zn tienen. Over alles waar je zin in

.v°etbal, relaties, 't weer, vrijen, film, muziek etc.
L ls 't maar gezellig blijft. Wordt het te persoonlijk en
v 6en lijntje met zn tweeën? Druk danop de 0-toets
s*a9 de operator of ze jullieeven apart zet. Tot ho-
rt °P de Babbellijn ('s nachts alleen voor volwasse-

-06-320 330 03
50 et/min.

Voor feest en pret bel...

Eroslijn
06-320.321.22

50 et. p.m.

Relax-line
06-320.320.06

V 50 et. p. min.

G
A
V

lL Anoniem
iv ... naar watnen vertellen aan
gareel & André
f;320.320.21nacht 0.50 p.m.
i*S escortservice
L.Vzat. 11 uur...? Tel.ÖÏ5034,

.<B. Ma.-vr. 11-24u.,
L'MB u. Tel. 045-

-r^T—ijl^1 privé en escort
g * 50,-. Tevens drin-
B^eisje gevr. 045-

-lfllriTown, BOYS voor
.17 -en escort. Tel.

jft Spetters

?0 stoten per dags-^gent per min.

bandje 555
06-

- min.

[Jb Hawajana
l*ür>a, pool, restau-

ye*ellige bar, leuke
\ atmosfeer.% .'l'aandag - vrijdag

\ i 4-00 tot 24.00 uur.
ijefeld-LinnIto'^abenstraat 156,h<gglsl-572679.

'fopsex> Best!
10:325.251^0.325.25
'leners
-50 a. p. min. 06-

-'?0.320.10, iCel voor gratis
\ r'Sprosterkalender

' Aansteker en sticker

Qrat is
KSUrprisepakket
,e zevende
i 06-

- min.

C_ 30-07. Non-stopV'CHE verhalen.
M^minuut.

i°ve Line
PL6nd om met zn
I 'n zon bubbelbad

te zitten.
i Jel. 06--%320.61

Sweetlips
06-320.320.50

Sabrina. 50 cent per min.

VIDEOCLUB Frimousses.
Welkom bij ons, open da-
gelijks van 11.00 tot 2.00
uur, zondag van 14.00 tot
2.00 uur. Kleine Gracht 10,
Maastricht.

KARIN, Hannie, Elly,
Yvonne, Regina. Club Cin-
derella, Oude Rijksweg
Noord 56 Susteren, naast
tennishal.

lets geheel nieuws bij
YVONNE, te mooi om waar
te zijn. Bedenk jeniet, kom
langs + 4 meisjes aanw.
Tel. 045-425100, ook's za-
terdags + 's zondags, tev.
ass. gevr.
JONGEMAN biedt zich
aan voor erotische film- of
video-opname. Br. o. nr.
HO 626 aan Limb. Dag-
blad, Kouvenderstr. 215,
6431 HE Hoensbroek.

Nee... niet
stiekem naar me

kijken!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-320.320.14

50 et. p. min.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.321.10
Bel voor gratis

tienersposterkalender '89,
aansteker en stickers.

Tieners
Nieuw 06 Nieuw

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
50 et. p. min.

Pussy Cat
06-

-320.320.09
50 et. p. min.

Privé bij JOLANDA:
04492-3198, 18-24 uur,
's zaterdags geopend.

Sex - non-stop
06-

-320.320.08
200 verhalen p.d.

50 et. p. min.

Je eigen provincienummer voor en van
Limburg

06-320.330.86
Maak nu vrienden/vriendinnen en relaties

op korte afstand! 0,50 p.m.

Queensclub
geopend va. 15.00 uur ma. t/m vrijd. Zat. va. 20.00 uur.

Holzstr. 103 Kerkrade. Tel. 045-451391.

06-Erotiek | I 06-Croepssex

BPTOfffiM 06-320.321.i 2 ■'TFTHfWTWBHomo ii.»tft('06 - 320.320.01 BS!S__!T!B O 6- 320.330.11
Erobek m»t 'nknipoog! pj^||j|f|m^| Praat mee: zó maak je

"WPÜWWWIKNH 06-320.91 IA nieuwe vrienden! Mm-EBEBBII Opz^esVi. '"««""^320.330.22

06 - 320.320.02 _____H___fFW_____i 06-Amusemeirt
Maakt jebeter in bed! |£^^^^£^J

■CTfCIfITH 06 - 320.321.18 _ü_7_2
BiHilriÉdÉHi-B D.°p»mdends_.o6erob.k T^^noöïwïrne opn oon tn ,*°vr«8«r! uo " ■»*U.JZU.U.__^%« ___w^ie_]_M wmimmm
P?sol_in °* ■ 320-321.25 06- 320.320.11

jSJSpSj^ -—-w_^_
'j***"* 06 - 320.321.77 06 - 320.321.02_? \ .Tr,"?- "__■ H"'M«ngw.kk.i.d lekker! Elke dag compleet maf!Wie durft luistert m«_ Griezel en .mul mee' -
06-320.321.04 06-320.322.00 I Bé______É

Telelon.scbe orgie' 0ebette klassieke 06-320 330 10■PPHMMB Gezelligbellen metYn
____lÉ______lÉ____il______l _______f_n>_f?____l benen tegelijk. 24 uur per
06 320 321 06 etmaal, 'i Nachts alleen /
Alle, «„partnerruil! 06-320.322.02 »0" «_w.aen.nl/

____PTWlW_Hs______l 0« bettevan 't land! J»^_-^V____m^4n^^H ■ffWfPHI Meent S\£^'______________ ___j_jj_^L_^_^M U per minuut/ Xff\
06-320.321.08 06-320.322.90 J^&mMHeerlijke live-gesprakken! De meegaandste meisjes! __/VV' imW

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
De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.

Sex Royal
06-nr voor 50 cent p.m.

320.320.24
PRIVÉ voor zakenmensen,
ook in het weekend. Tel.
043-214000.
PRIVÉ en escort, iedere
dag, tel. 045-220866.

Voor'n telerwip. Veilig,bijzonder
en met een dozijn tegelijk.

i 06 il I 320.324.60 I
I 50 cent per minuut ___

PARTNERRÜILCLUBI/losbandige cc, met les* en Sander Voor ■
/ speelse paren het spannende overspel. ■I Q6-3-______£i____J

I De wildste /ive-sex Uit de
mond van I lands lekkerste pornosier ■

BUURMAN-BUURVROUW f’ C/uren bi| ie hete buren ■
£en nummer om voor thuis te b/i.ven ■

06-32033C
I S M-V A R l *i
Kruip direkt naar de telefoon' Meesteres ■

An Keb staal ie al op le vrachten ■
/ oe-32Q___7Q_m_J
ISEX KONTAKT CLUB |

Zo /eer ,e de sex-parlner van ie dromen ■
kennen, tol in dedetails Be/en bestel ■

,^^o___3__o_3____ —_J
"iofüi riooudiom tt 11300 ioo» 10 1»»»

ESCORTSERVICE voor
een leuk meisje bij u thuis
of in hotel. Tel. 045-
-728577.

*** Nieuw ★★★

De Babbelfoon
lekker kletsen met zn tienen. Bel de Babbelfoon als u

trek heeft in een fijn gesprek.

06-320.330.05
('s nachts alleen voor volwassenen)

50 et p.m.

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

1 Non-stop SEXVERHALEN
IRetinafoon 06-32032103,

50 et. per min.

Nieuw Nieuw
Privéhuis

Club Exclusief
Er zijn 5 leuke meisjes voor
u aanwezig. Alles is moge-
lijk. Van 11.00 tot 23.00
uur. 's maandags t/m 's za-
terdags. Industriestraat 13,
Kerkrade, tel. 045-423634.
Ingang privé parkeerplaats
naast pand. Tevens nog
leuke meisjes gevraagd.
Intern gratis mogelijk.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Escortservice

Charmante jongedame
komt bij u thuis of in hotel.
Dag. v.a. 2C u. tot 4 u.
's nachts. 045-718086. -
I KtfSKgJJjlf I

De Intiemsteverhalen of belevenissen
kun je nukwijt Deel jegeheim met 13
andere bellers. o^v_Na 21.00 uur uitsluitend [Êjt^B*voor _.volwassenen. [| JW/ Ij

1 320.m80Llol,_l

ESCORTSERVICE 04490-
-23730, voor alles in. Bel
voor afspraak. Discretie
verzekerd. Van 20 uur t/m
5 uur ma. t/m za. Zondags
gesloten.

KANDRA met Cindy, Joy-
ce, Rita + Marianne van
19.00-3.00 u. privé en es-
cort. Tev. leuk meisje gevr.
Tel. 045-228975.

Kanjers!
06-320.330.72

Tatiana - 50 cent per min.

Erotel
06-

-320.320.20
Een nummertje om nooit

te vergeten.
06-

-320.320.91
Wij zijn jong en
we willen wat!

50 et. p.m.

„RYANCO" voor discrete
bemidd. van privé-adres-
sen. 04749-4258.

Club 2000
Nieuw!! Nu ook op zat. en
zondag open van 14-24 u.
Tevens nieuwe meisjes-
aanwezig. Dus wil je het
goed en fijn moet jein Club
2000 zijn. Rijksweg Nrd.
22a Geleen. Tel. 04490-
-42315.

Oooohh
06-320.320.66

Sex 50 et. p.m.

Diana Escort
045-

-320905/321038
Met 6 sexy meisjes, ledere
dag van 9.00 tot 02.00 uur,

ook in het weekend.

„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.

Stichting Nevenevenementen
\^ Wj Wereld Muziek Concours
/""ïi"V Kerkrade

roept gegadigden op voor (een)

standplaats(en)
in de meest ruime zin van het woord (m.u.v.
het horecagedeelte op de Markt te
Kerkrade-Centrum en het Paviljoen aan het
Stationsplein).
Periode
W.M.C. 1989 (30 juni t/m 23 juli).
Locatie
Stationsplein, Kapellaan, Kerkplein, Markt,
gehele voetgangersdomein
Kerkrade-Centrum, Van Beethovenstraat en
om en nabij de Rodahal.
Inschrijvingen
in gesloten enveloppe vóór 1 december 1988 aan:
inschrijvingen W.M.C. 1989,
S.N.E. - W.M.C.,
postbus 133,
6460 AC Kerkrade.

Onze bouwvereniging is werkzaam op het gebied
van de sociale woningbouwen heeft het beheerover ongeveer 12.000 wooneenheden in__m^— Maastricht.

_^____ De organisatie omvat een vijftal afdelingen, te
weten: Algemene Zaken, Bewonerszaken,

V V Financiële Administratie, Interne
Organisatie/Automatisering en Technische
Dienst.

De afdeling Bewonerszaken behartigt de belangen van woningzoekenden en
onderhoudt de contacten met de bewoners, zowel individueel als groepsgewijs.
Daarnaast draagt zij zorg voor een goede hulp- en dienstverlening.
Ten behoeve van de verdere invulling van dat takenpakket zoeken wij
kandidaten voor een tweetal functies, te weten:

VERHUURFUNCTIONARIS (M/V)
Deze verhuurfunctionaris zal in hoofdzaak worden belast met het selecteren van
woningzoekenden ten behoeve van de verhuur van onze woningen en is
mede-verantwoordelijk voor het verzorgen van goede voorlichting en informatie.

VERHUURFUNCTIONARIS (M/V)
Deze verhuurfunctionaris zal - naast het selecteren van woningzoekenden - inhoofdzaak worden belast met de dienstverlening aan onze huurders, met name
ten aanzien van sociale en financiële problemen waarvoor een beroep wordtgedaan op onze bouwvereniging.
Functie-eisen:- opleiding op het niveau van MBO;- goede contactuele eigenschappen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;- het vermogen om in teamverband te kunnen werken;- kennis van de volkshuisvesting en de werkzaamheden van

bouwverenigingen strekt tot aanbeveling.

De afdeling Algemene Zaken zoekt, wegens een ontstane vacature, op kortetermijn kandidaten voor de functie van:

MEDEWERKER
DIRECTIESECRETARIAAT (M/V)

Deze functionaris zal in hoofdzaak worden belast met het voorbereiden ennotuleren van diverse vergaderingen, het uitoefenen van diverse
secretariaatswerkzaamhedenten behoeve van de directie (telefoonbehandeling,maken van afspraken, bijhouden agenda en representatieve taken), alsmedehet verzorgen cq. uittypen van voorkomende correspondentie.

Functie-eisen:
- HAVO, aangevuld met een secretaresse-opleiding;- bekendheid met tekstverwerking;- goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en ervaring met notulering;- goede contactuele eigenschappen;- kennis van de werkzaamheden van bouwverenigingen strekt tot

aanbeveling.
Arbeidsvoorwaarden:- het salaris en overige arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld conform deCAO voor woningcorporaties;- aanstelling vindt plaats voor de periode van één jaar met een proeftijd vantwee maanden. Bij gebleken geschiktheid vindt daarna een aanstelling vooronbepaalde tijd plaats.

Een psychologisch onderzoek voor de functies Verhuurfunctionaris behoort totde selectieprocedure.
Eigenhandig geschreven sollicitaties met opgave van opleiding en ervaringdienen uiterlijk 5 december 1988 in ons bezit te zijn en te worden gericht aande directie van de bouwvereniging Sint Servatius, Postbus 1150, 6201 BDMaastricht. M228

COMAN BV J/raadgevende //ingenieurs SY
/y Raadgevende Ingenieurs te Heerlen adviseert, ontwerpt, begroot en// begeleidt voor opdrachtgevers de ontwikkeling en realisatie van// projekten in de utilitaire en industriëele bouw op het gebied van// constructies, technische installaties, energie, akoustiek, bouwfysica,

// gebouwbeheer en onderhoud, management.

f/ Op korte termijn bestaan vakatures voor een

// ADVISEUR
y AKOUSTIEK/BOUWFYSICA

(M/V)
De gezochte kandidaat moet in staat zijn om zelfstandig
advieswerkzaamheden te kunnen verrichten op het gebied van
akoustiek en bouwfysica.
De uit de voeren advieswerkzaamheden hebben o.a. betrekking op:— geluidsisolatie van woningen en gebouwen— interne akoustiek
— zonering en sanering— horecalawaai— lawaai op de arbeidsplaats— hinderwet en wet geluidshinder— bouwfysica

Vereisten:— voltooide opleiding op minimaal HTS-niveau— ruime ervaring— goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid— zelfstandig kunnen onderhouden van kontakten met opdrachtgevers

en voor de projektgroep warmte- en luchttechnische
installaties een

TECHNICUS (M/V)
De gewenste opleiding is MTS/HTS Werktuigbouwkunde aangevuld metde kursussen MIT en/of TWL en/of HIT.
Leeftijd tot 35 jaar.

Kandidaten worden verzocht hun sollicitatie met uitvoerig curriculumvitae, voorzien van recente pasfoto te zenden aan:
Directie Coman BV, Raadgevende Ingenieurs
Spoorsingel 54, Postbus 198, 6400 AD Heerlen
89157

pu_-ö_____:
1 J!^fe__j. j

Sex-fantasieën worden echt twerkelijkheid. Na 21.00 uur
wordt t ruig

06-2(132430 I
50cfpernwi4tft

ieuw, nieuw DALLAS
STAR vanaf 10.00 u., ook
zat, en zond. 045-721759.

Gezellige huisvrouw zkt.
dito voor ESCORT. 045-
-311895. Na 20.00 uur.

Gay
Phone

fe3Za.: Leve de SRV
Zo.: Onverwacht reis-

plezier
06-320.322.06

fe3Dag & nacht 0,50 p.m.

PRIVE-CLUB ter overna-
me aangeboden, mooi in-
ter. ideale ligging, lage
huur v. villa omgev. Diest
± Vz uur van grens 09-
-3216564026.
Club LA-STRADA ma. t/m
vrijd. v. 14.00-2.00 u. zat.
19.00-2.00 u. Pr. Hen-
drikln. 178 Brunssum, tel.
045-272350.

Wie steelt de show ...
de meisjes van

Club
Bubbles

fesßijksweg-Zuid 131, Ge-
leen, tel. 04490-42313. Te-

vens meisje gevraagd.
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; Het is hard studeren '
in Tilburg!

'téStuderen. Het studentenleven. Wordt dat ook jouw leven volgend jaar? Jeziet, quastuderen biedt Tilburgheel veel. Maar... Tilburgeist daarbij ook Terug naar jeaanmeldingsformulier. Als je nog twijfelt welke univers'
Dan gaat dus ook jouwaanmeldingsformulier kort voor 1 december aan- heel veel. Als jedat als opoffering beschouwt, dan zit jeverkeerd in Tilburg. in gaatvullen, laat datdan nogeven open en stuur als deweerga de Ir»0

staande naar het CBAP in Groningen. Over jestudierichtingben je'twaar- De kwaliteit van de KUB studieprogramma's vraagt van joueven- uit deze advertentie in. Jekrijgt omgaand uitvoerig info-materiaal °v

schijnlijk al grotendeels met jezelfeens. Maar welke windrichting ga jeuit? veelkwaliteit aan inzet en motivatie. Hard werken dus. En dat niet erg vin- KUB, de Katholieke Universiteit Brabant.
Het hoge noorden of't diepe zuiden? De Randstad of't verre oosten? den. Omdat studeren je uitgangspunt is. ",,*'

Er is 'n voortreffelijke middenweg: naardeKatholieke Universiteit Daarbij heb jeoverigens veel steun aan het feit dat deKUB relatief Wm^^m^' / Ink>Bon

Brabant in Tilburg. Zeer centraal. In de provincie Brabant die zich storm- bezien een kleinere universiteit is.Kwaliteits-gericht. Daardoor loop jeniet _s_s_s^ Voor naclere 'nfc>rmatie over studeren aan de M^
achtig ontwikkelt. Eenvoudig omdat Noord-Brabant daarvoor nog de in je eentje te pionieren, maar kun jeprofiteren van persoonlijke aandacht _s_s_J^vy/*ssy/*' Jé_^_^rr^y(^-/^ O Stuur mij algemene informatie over studeren inTilbuf_
ruimte biedt. en'n pnma studiebegeleiding. \_r^Sy^y'&y Katholieke Universiteit Brabant.

Kijk, dan geeft „Tilburg hebben gedaan"zeker eenforse streep vóór Daarnaast biedt Tilburg mogelijkheden te over om de boog op in y v v/ **>/ o Mijn belangstelling gaat uit naar de studierichtingen)
in je carrière. Het is zó 1992.' Daarbij biedt de Katholieke Universiteit tijd plezierig te'ontspannen. Kan ook moeilijk anders in de stad met de
Brabant een uiterstveelzijdig programma. Hier staat jouwkeuze ongetwij- meeste hogere beroepsopleidingen van Nederland. Naam: Voorletters
feld ook bij... Muziek, ballet, journalistiek, beeldende kunsten en noem maar op.

' ' r Adres: Pbstcode: Plaats:

" Taal- enLiteratuurwetenschap "Sociale Zekerheidswetenschap " Vrije- Met de bijbehorende „randverschijnselen" alsgezellige terrasjes, cafeetjes en
\fooropjeiding: Klas: -^tijdswetenschappen*Personeelwetenschappen " Wijsbegeerte* Theologie* Psycho- eettentjes. Theatersen concerten bezoeken ofgewoon lekker 'n avondje uit,

logie * 'Sociologie * Bestuurs- en Beleidswetenschappen * Economie * Fiscale Tilburg zal je niet gauw vervelen! Gebruik y°°r verzending een envelop zonder postzegel. Aan: Katholieke Universiteit
ö rr . . antwoordnummer 60569,5000 WB Tilburg.

Economie * Bestuurlijke Informatiekunde * Econometrie * NederlandsRecht En het plezierigste daarbij is: jegenieter meervan omdat jeweet dat Katholieke Universiteit Brabant, Hogeschoollaan 225,5037 GC Tilburg. Telefoon oi3'

: " Fiscaal PechfJuridischeBestuurswetenschap* Taal en Informatica 't goed zit met jestudie. " """"
i Katholieke Universiteit Brabant j
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