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Onderzoek inHeerlense wijk wijst op te hoge concentratiesPAK's en kwik

Bodem Zeswegen vervuild
Van onze verslaggevers

HEERLEN - In de bodem onder de Heerlense wijk Zeswegen
Jn hoge concentraties PAK's en kwik aangetroffen. Dat blijkt

|. 't onderzoek door het afvalstoffenbureau PBI uit Sittard, dat
£ opdracht van de gemeente Heerlen grondmonsters nam ineswegen. De wijk is gebouwd ophet terrein van de voormali-
8e kolenmijn Oranje Nassau I.

Uit het (oriënterend) onderzoek
komt naar voren dat diverse con-
centraties schadelijke stoffen de
veilige normen overschrijden. Dat
betekent dat sommige plekken voor
sanering in aanmerking komen. On-
der de schadelijke stoffen komen
vooral Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen (PAK's) voor, die
mogelijk kankerverwekkend zijn.

De voorlopige resultaten hoeven
niet te betekenen dat Zeswegen zo-
danig vervuild is door schadelijke
stoffen, dat er direct gevaar heerst
voor de volksgezondheid. Wel be-
vestigen de PBI-gegevens de nood-
zaak van het inmiddels opgestarte
vervolgonderzoek.

Lubbers: snel
beslissing over
KEP-paspoort
'%$ HAAG - Premier Lubbers
* at maandag met ministerVan den
Iq °ek van Buitenlandse Zaken pra-
jj_ over de problemen rond het pas-
Jfh^Project en paspoortproducent
!j- ■ In elk geval zal er een beslis-
fy§ vallen vóór beiden vrijdag naar
|( °dos vertrekken voor een bijeen-

van de Europese top.

ijj 2ei de minister-president giste-
IvC °P de persconferentie na afloop
jVjj het kabinetsberaad. De premier
W 6niet 'nSaan °P vragen of hetbj^r is dat uit een definitiefrapport
|rQ het paspoort blijkt dat" het
\0 otste deel van de passen slecht
sj/^t afgeleverd. De minister-pre-
\ nt sloot niet uit dat dit definitie-!L aPport maandag op tafel ligt in
iCjj. gesprek dat hij heeft met zijn

Ueëa van Buitenlandse Zaken.

Voorbarig
Om nu al te spreken over mogelijke
sanering van het voormalige mijn-
terrein is volgens de gemeente
Heerlen dan ook te voorbarig. Bo-
vendien is er nog weinig bekend
over de effecten van bovengenoem-
de schadelijke stoffen voor de
volksgezondheid en het milieu.

Het weer
(jJ-ISTIG HERFSTWEER
H lWeer wordt ditweekeinde
qJ» bepaald door een hoge-
ikjkgebied boven Engeland
i, * langzaam naar het zuid-
4al*en DeweeSt en dat maan-
\S ten zuidoosten van ons
W" ügt. Daardoor is er dit

weinig wind; zwak
i^ westelijke richtingen. Ook
k er veel bewolking met deeste kans op wat zon voor

r genmiddag. Vannacht vor-mn zich mistbanken die
H*atselijk hardnekkig kun-
o^ zijn. De temperaturen
in daS lopen op tot 8 graden
j Zuid-Limburg en 10 graden
Jl"* rest van onze provincie,
j? temperaturen in de nacht
V^ken tot 4 graden.
tyi_r meer informatie over het
ijf** in Limburg kunt u bellenJ^U22346.

08.18 onder: 16.36
J*aanop: 18.35 onder: 11.46
Ï°HGEN:jT^op: 08.19 onder: 16.35

19.52 onder: 12.22

Groepsleider
misbruikt

gehandicapte
kinderen

GROESBEEK - Een 39-jarige
groepsleider van een instituut voor
meervoudig gehandicapte kinderen
in Groesbeek wordt verdacht van
ontucht met en seksueel misbruik
van kinderen, die aan zijn zorg wa-
ren toevertrouwd.
De groepsleider is gisteren, evenals
zijn 38-jarige vriend met wie hij de
hem ten laste gelegde feiten zou
hebben gepleegd,voorgeleid aan de
officier van justitie in Den Bosch.
De mannen, woonachtig in Oss,
zoudenzich in de periode 1982-1988
verschillendekeren hebben vergre-
pen aan drie pupillenvan het Groes-
beekse instituut. De ouders van de
gehandicapte kinderen zijn intus-
sen ingelicht. De zaak kwam aan hetrollen toen de slachtoffers zich ver-
spraken tegenover andere groeps-
leiders op het betreffende instituut.

Geen cellengebrek meer in Limburg

Weinig arrestanten
vrij door celgebrek

door joos philippens
MAASTRICHT - Het aantal
arrestanten dat in Limburg op
vrije voeten moet worden ge-
steld wegens gebrek aan cel-
ruimte is drastisch afgeno-
men. Er werden dit jaar tot nu
toe slechts negentien mensen
weggezonden; in 1987 waren
er dat nog 165. Deze opmerke-
lijke afname is volgens persof-
ficier mr Nabben van de Maas-
trichtse rechtbank te verkla-
ren door een capaciteitsver-
groting bij de huizen van be-
waring en de gevangenissen.
De afgelopen jaren was een sterke
stijging te zien van het aantal arres-
tanten dat naar huis moest worden
gestuurd. Vorig jaar werden er al-
leen al in het arrondissement Maas-
tricht 77 arrestanten vanuit de poli

tiecel naar huis gestuurd wegens
plaatsgebrek.

Verder konden 29 mensen het huis
van bewaring verlaten om plaats te
maken voor arrrestanten die van
een zwaarder delict verdacht wer-
den, terwijl in twaalf gevallen zelfs
geen plaats was in een politiecel.
Daar steekt het voorlopig totaal van
dit jaar bijzonder positief tegen af.
Als reden wordt genoemd de ope-
ning van een nieuw huis van bewa-
ring in Grave dit voorjaar. In Grave
zijn voor het gebied van het ge-
rechtshof Den Bosch (waar Lim-
burg onder valt) continu 58 cellen
beschikbaar. Ook is in Den Bosch
een vleugel van het huis van bewa-
ring heropend. Daarnaast is er ook
sprakevan een betere doorstroming
van huizen van bewaring naar ge-
vangenissen, omdat ook daar extra
celruimte wordt gebouwd.

# De politie is de gisteren de
hele dag bezig geweest met tech-
nisch onderzoek in het donder-
dagavond uitgebrandde Hil-
versumse restaurant Boeddha.
Daarbij kwamen drie mensen
om het leven. Zeventien bezoe-
ker lagen gisteren nog in diver-
se ziekenhuizen. Het technisch
onderzoek concentreert zich op
de vraag hoe het vuur zich zo
snel heeft verspreid. Volgens ge-
tuigen verspreidde het vuur
zich pas als een 'sneltrein' door
het restaurant, nadat het pla-
fond had vlam gevat.

Het plafond was enkele jaren
geleden vernieuwd met kunst-
stofmateriaal. De brandweer
heeft toen echter geen controle
op de brandveiligheid -uitge-
voerd. „We wisten niet dat het
plafond vernieuwd was", aldus
brandweercommandant L. Ha-
geman. Gebrek aan personeel
maakt he% volgens hem onmoge-
lijk om regelmatig steekproeven
te nemen bij openbare gebou-
wen en andere gelegenheden.
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Nieuw middel
doodt met Aids
besmette cellen

DALLAS - Onder-
zoekers aan het me-
disch centrum van
de universiteit van
Texas hebben een
middel ontwikkeld
dat een door geneti-
sche manipulatie
verkregen proteïne
(CD4) bevat die in
staat is cellen te do-
den die zijn besmet
met het Aidsvirus,
terwijl het niet-be-
smette cellen onaan-
getast laat. Dit staat
in een verslag van
het centrum dat vrij-
dag is gepubliceerd
in het tijdschrift
'Science'.

Dr Jonathan Uhr,
voorzitter van de af-

deling microbiologie
van de universiteit,
zei dat het middel
nog in het reageer-
buisstadium ver-
keert en dat het nog
ongeveer een jaarzal
durenvoordat het op
mensen kan worden
uitgeprobeerd. Hij
benadrukte echter
dat het middel Aids
niet geneest, maar
het ziekteproces
daarvan slechts ver-

traagt door de be-
smette cellen te do-
den. „We willen geen
valse hoop wekken,"
zei hij. „Er is nu een-
maal nog erg veel dat
we niet weten." Uhr
verwacht echter wel
dat het nieuwe mid- ■del minder nadelige
giftige neveneffec-
ten zal hebben dan
de produkten die tot
nu toe zijn ontwik-
keld.

Periodieke keuring voor
auto's vanaf vier jaar

DEN HAAG - Minister Smit-Kroes
van Verkeer en Waterstaat wil de
verplichte periodieke keuring
(APK) laten gelden voor auto's van
vier jaaren ouder. Nu zijn auto'svan
drie jaar en ouder APK-plichtig.
Vanaf 1990 worden de auto's boven-
dien op milieu-eisen gekeurd. Daar-
bij wordt gekeken naar de werking
van de katalysator en de uitstoot
van uitlaatgassen.
Dit heeft de minister mede namens
haar collega Nypels (Milieu) in een
brief aan de Tweede Kamer laten
weten. In de jarendat auto's nogvrij
zijn van keuring, wil de minister een
vrijwillige milieukeuring. Deze
nieuwe constructie moet vanaf 1990
ingaan.
De auto's worden bij de keuring
scherper gecontroleerd op de afstel-
ling van de motor die een onnodige

uitstoot van uitlaatgassen veroor
zaakt. Als dat extra kost, wordt da
door het ministerie van Verkeer en
Waterstaat betaald.
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Lekker uitslapen,
lekfarbmrichen,_ heeriüke zondag!

■^—r^^X —■r -i__ _K________i »V*JlemMJiW
Doe eens wat anders met dezondag. Slaap lekker
uit, maak er iets moois van enkom brunchen in
het Grand Hotel. Tussen 12.00 en 15.00uur
staat een uitgebreid feestelijk buffet voor u
klaar, met de lekkerste vis- en vleesgerechten en
bijzondere zoete en zoute lekkernijen.
Onze pianist zorgt voor de
sfeervolle omlijsting^___VMPÜl^9f__tmeWfWTfs a^jjjiÉf
___—"*^^^^^^^Voor kinderen maken wij
daar graag 16 gulden plus een kwartje van
Heerlijke zondag!

Meesterlijketen, &\étstdijkslapm:-^Mt~
<^fêMI I I Groene Boord 23. 6411 GE Heerlen, iel 045713846

Alle kamer*voorzien van b-d, douche, toilet, KTV,
radio, telefoon, broekenper*, minibaren haarfóhn.

Stroom in Limburg
nogsteeds goedkoop

■ ■■daar moet ik van
profiteren...

(ADVERTENTIE)

WEEKENDSTUNT
ADIDAS VOETBALSCHOENEN

.________■_____! *v_É Jr' maten (28*35) vanaf 39,75
jJÊ Sr. maten (36-45) vanaf 49,50

X* T* TRAININGSPAKKEN
Jp * al vanaf 59,50

S"*^"*^J kindermaten va, 49,50 |

HENDRIKS^TEXTIEL-_^Cl||
GHi»^NT-SCH(HK)OTINKWAIJTmENU^PRUZ£N! J ff

L Heerlen, Schelsberg 88, 045-721124
Sittard, Brugstraat 1, 04490-15656
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% Speelclub Ledenmededeling Maasbracht -o

i Geheel verbouwd in stijl |
1 Ook in

I SPEELCLUB 1
1 MAASBRACHT {

ligt de loper voor U uit
f diverse EXTRA AKTIES
l met PRACHTIGE PRIJZEN k

Breng legitimatiebewijs mee
CO fZ

J Open van 14.00 - 06.00 uur
Drankjes en hapjes gratis

-£j Rijksweg 3, Maasbracht
S> Speelclub Maasbracht - Speelclub Maasbracht - Speelclub Maasbracht =

(ADVERTENTIE)

Een afgewogen beeld van de nieuwste
programma's van vele toonaangevende
merken vindt u nu in onze showrooms.

Interieurverzorging *fl
FrOns EurÜngS bv Valkenburgerweg 43. Voerendaal. Tel. 045-751212 'Geopend: di l/m vrij van 10.00 - 18.00uur, maandags van 13.00- 18.00uur, donderdags tol 21.00 uur, zaterdags van 10.00- 17 00 uur



Exposities
'Ontmoeting met
Rob Graafland'

MAASTRICHT - Onder detitel 'Ont-
moeting met Rob Graafland (1875-
-1940)' wordt in het Spaans Gouver-
nement aan het Vrijthof in Maas-
tricht een expositie gehouden met
werk van Rob Graafland. Deze ten-
toonstelling is vanaf morgen tot en
met 16 februari te bezichtigen op
woensdag en donderdag tussen
10.00 en 13.00 en 14.00 en 17.00
uur.
De reden voor deze expositie is de
schenking van het -werk van de
Maastrichtse schilder door zijn
dochter, mevr. S. Twaalfhoven-
Graafland aan de stichting Wagner-
de Wit. De collectie zal in steeds
wisselende delen worden geëxpo-
seerd en wordt begeleid door een
monografie, geschreven door de
kunsthistorica Monique Dickhaut.
Ze beoogt de bezoeker opnieuw
kennis te laten maken met de mens
en kunstenaar Rob Graafland en
met de bezielde en bezielende leer-
meester van het 'Stadsteekeninsti-
tuut' en de Zondagsschool. Het
doel van de expositie is verder tot
een meer objectieve beoordeling te
komen van het werk van de kunste-
naar, die in de bekende literatuur
van de beeldende kunst in Limburg
meestal wordt gekwalificeerd als
salonschilder.

Recent werk Gertie
Bierenbroodspot

ROERMOND - Galerie Wansink in
Roermond toont vanaf vanmiddag
17.00 uur recente schilderijen,
beelden en tekeningen van de Am-
sterdamse kunstenares Gertie Bie-
renbroodspot. Deze expositie loopt
tot en met 31 december en is te be-
zichtigen van woensdag tot en met
zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.
Deze expositie wordt door de kun-
stenares opgedragen aan de Fran-
se fotograaf Pierre de Fenoyl, een
goede vriend van haar die een paar
jaar geleden op jonge leeftijd over-
leed. Het werk van deze fotograaf
toont een opmerkelijke overeen-

komst met de kleurrijke schilderijen
van Gerti Bierenbroodspot. Het is
dan ook niet verwonderlijk, dat in
haar nieuwe schilderijen, beelden
en tekeningen een klein mummie-
hoofd, een geschenk van de Fe-
noyl, een centrale plaats inneemt.
Gerti Bierenbroodspot reist veel,
meestal in de landen rondom de
Middelandse Zee - Griekenland,
Italië, Spanje en Egypte - met hun
architectonische en archeologische
overblijfselen van oude culturen. Zij
gebruikt materialen als woestijnmi-
neralen, kalkwater, zand e.d. in
haar werk die zij in haar nabije om-
geving vindt. Het werk van Bieren-
broodspot laat zich niet gemakkelijk
voegen in stromingen, het hoort bij
haar en de veranderingen erin, die
in de loop der jaren waarneembaar
zijn, komen voort uit haar voort-
gaande ideeën en de ervaring van
het kijken.

'Open dag' in
Thermenmuseum

HEERLEN - In het Thermenmu-
seum, Coriovallumstraat 9 te Heer-
len is morgenmiddag tussen 14.00
en 17.00 uur de mogelijkheid de re-
constructie van een Romeinse keu-
ken en een Romeinse pottenbak-
kerswerkplaats te bezichtigen als-
ook detentoonstelling 'Jan Stuyt^en
Heerlen. Originele tekeningen van
huizen, stedebouwkundigeplannen
en uitbreidingsplannen en foto's
van bouwwerken geven een beeld
van het werk van de Heerlense ar-
chitect.

Duo-expositie
in Kunstkamer

CADIER EN KEER - Momenteel is
er recent werk te zien van Marli
Hommel uit Maastricht en Hennie
van Overbeek uit Utrecht in galerie
De Keerder Kunstkamer te Cadier
en Keer. Deze tentoonstelling loopt
tot en met 3 januari en is geopend
op vrijdag, zaterdag en zondag van
14.00 tot 18.00 uur.

Van Marli Hommel worden schilde-
rijen, enkele werken op papier en
twee kamerschermen getoond, die
getuigen van een spontane, directe
manier van werken. Hennie van
Overbeek is een bedachtzame
beeldhouwer, die wekenlang aan
zijn werken kan blijven kappen en
polijsten om ook het kleinste detail
te perfectioneren. Hij gebruikt
steen, brons en in zijn meest recen-
te werk ook baksteen.

En verder...
... houdt Paul Haimon morgenmid-
dag om 15.00 uur inKasteel Oost in
Valkenburg een causerie over
kunst en kunstenaars.... wordt tot en met 24 december
een expositie gehouden in galerie
Felix in Maastricht met pastels en
grafiek van Charlotte Gerards en
olieverven en gemengde technie-
ken van Josée Hofhuizen. Open:
maandag tot en met vrijdag tijdens
winkeltijden.

... exposeren Mariene van Doorn
en Joris Gaymans textiele schilde-
rijen en beelden in atelier Jac Vin-
ken in de Stationsstraat 282 in
Nuth. De expositie loopt tot en met
11 januari en is geopend van dins-
dag tot en met vrijdag van 9.00 tot
18.00 uur.

kunst

Oprechte schilderkunst in Heerlense stadsgalerij

Peter Wehrens en het
gewicht der dingen

HEERLEN - Ten genoege van
de liefhebbers van oprechte
schilderkunst organiseert de
Heerlense stadsgalerij een ten-
toonstelling van recent werk
van Peter Wehrens - een Lim-
burgs kunstenaar, geboren in
Sittard, wonend in Beek, wer-
kend in Maastricht. Wehrens
vestigde al eerder de aandacht
op zich door tentoonstellingen
in het Bonnefantenmuseum,
het museum van Bommel-van
Dam, ter gelegenheid van zijn
onderscheiding met de prijs van
dezelfde naam, en meerdere
malen bij Wanda Reiff: haar ga-
lerie toonde zijn werk laatstelijk
op Art Cologne 1988. De stads-
galerie doet dat met dezelfde
overtuiging waarmee zij ook
haar op de beginselen van Con-
ceptual Art stoelende presenta-
ties maakt - zij is beginselvast,
maar niet eenkennig.

Conceptual Art beheerste de kunstwe-
reld in de vervlogen tijd waarin Peter
Wehrens, voorbereid op een toekomst
als exacte wetenschapper, koos voor
een toekomst in de kunst. In een soort
schilderkunst, teruggaande op grote
tradities waaraan voor hem de namen
verbonden waren van Della Frances-
ca, Goya en Velasquez. En die ver-
nieuwend werden voortgezet door En-
gelse kunstenaars als Bacon en Hock-
ney waarnaar zijn bijzondere belang-

stelling uitging. Peter Wehrens hield
ook als kunstenaar met traditionele
middelen stand in de avant garde, tot-
dat de Nieuwe Wilden hem tehulp
schoten en het schilderen weer mocht.

De tentoonstelling in de stadsgalerij
gaat gepaard met het verschijnen van

een boek - het zal eerst morgen te
zien zijn - gewijd aan de kunstenaar
en zijn ontwikkeling. Het bevat artike-
len van tenminste vier dichters en
schrijvers, waaronder Jurri Poot, sinds
kort conservator aan het Stedelijk Mu-
seum van Amsterdam, die ook de ten-
toonstelling zal inleiden.

De tentoonstelling zelf toont die ont-
wikkeling niet, maar slechts de laatste
fase: schilderijen en gouaches uit 1987
en 1988 onder de noemer: 'Het ge-
wicht der dingen. Zulke noemers -
'Stillevens' en 'Die Löcher sind wichtig'
zijn andere - duiden niet zozeer een
onderwerp aan dan wel een samen-
hang: een periode in de activiteit van
de kunstenaar.
Die activiteit is overigens continu. Men
wil wel fasen onderscheiden waarin de
inhoudelijkheid, het thema, of zelfs de
boodschap meer accent had ten op-
zichte van de beeldende vormgeving.
Wehrens is altijd betrokken geweest bij
de mens, zijn verschijning en zijn lot.
Ook in latere fasen, waarin het portret-
karakter terugtreedt en de relatie van
figuur en ruimte verandert, blijft de dra-
matiek manifest. Uiteindelijk vult de
sterk lineairefuguratie het hele vlak. Zij
krijgt een meer stilistisch karakter. Of:
een meer symbolisch. Als vaak terug-
kerende tekens herkent men de vrou-
welijke figuur in essentiële vormen,
een mannenhoofd, een vismes en een
hoed: volgens sommigen een machts-
symbool.
Zij worden in het beeld gerangschikt
naar de ordenende wetmatigheden
van het klassieke stilleven, met een
grote terughoudendheid ten aanzien
van de puur esthetische effecten daar-
van: 'Schönmalerei' wordt geweerd,
soms letterlijk doorgestreept. Het

wordt er niet eenvoudiger op de bw
den van Wehrens te duiden.Zij werWJj
op de toeschouwer in door het opw6"'
ken van associaties. De oplossing vij
de raadsels is niet enkelvoudig: v»
aangereikt wordt is ambivalent; *waarnemer heeft met de schilderij^
zijn eigen dialoog.

Cirkels
Het optreden van punten, cirkels f
vierkanten is in 'Het gewicht der djigen' opvallender dan ooit. Het he*i
een effect van ruimtelijkheid tot 9eV^ji- alsof de cirkels, meer dan de bod^van een hoed, gaten zijn en de wei*'
wijze uit collagetechnieken ontwikk^is. Het effect van de hele presentatie^
- Wehrens' weren van Schönmale^ten spijt- er een van aangenaam^
en warmte; het drama speelt zich af|
boeiende kleurstellingen en comp"*
ties, soms gedempt, soms levendji
als in het liggend naakt dat het thei*
vormt van het grootste schilderij op<J
hoofdwand, dat van een kleinere Jzeer evenwichtige compositie op I>*
zelfde thema in paars vergezeld gaa
Tesamen bepalen de onderdelen v*Jde collectie in hoeverre de kunstenajj
het beeldend idee dat aan de serie t*
grondslag ligt, heeft waargemaakt;
zijn waarneming - zo drukt hij zich v
leveren zij daarop en tenopzichte
elkaar commentaar. Een picturaal v
norneen dat men bespieden kan tot J"
met 8 januari 1989.

Pieter Defesc1̂

Het exotische palet
van Harry Kooien

MAASTRICHT - In de Limburgse
kunstwereld treft men tweemaal de
naam aan van Harry Kooien: de meest
bekende was tot op hoge leeftijd als
beeldend kunstenaar in de openbaar-
heid. Hij stierf in Heerlen in 1985. De
ander kreeg zijn bekendheid - en
waardering - in eerste instantie onder
de vele jaargangen studenten van de
kunstnijverheidschool, later stadsaca-
demie, waaraan hij als docent verbon-
den was. In tweede instantie ook daar-
buiten, maar pas laat: bij zijn zeventig-
ste verjaardag en na een tentoonstel-
ling in het museum van Bommel-van
Dam, toen nog onder regie van Lei Al-
berigs, in 1980.

In de vijf jaarna zijn pensionering had
de docent zich tot de gedreven schilder
Kooien ontwikkeld vanuit een inhaal-
gevoel: hij kon eindelijk al de dingen
doen die hij altijd had willen doen, al
sinds zijn opleiding in Roermond, Til-
burg en Amsterdam. Hij had zijn schil-
derkunst intussen onderhouden. Tij-
dens zijn vakanties in Frankrijk was hij
landschapsschilder in de impressionis-
tische traditie, met een zuidelijke affini-
teit voor het mediterrane coloriet. Hij is
dat eigenlijk gebleven, al heeft hij
naakten en stillevens geschilderd. De
bewondering voor Cezanne en Gau-
guin is ook aan zijn huidige werk af te
lezen.
Wel heeft zijn schildertrant zich ontwik-
keld tijdens wat hij zelf noemt zijn
'weelderig uitlevingsproces'. Op grond
van zijn contacten met studenten

waarvan sommigen later roem zouden
verwerven als Lataster, en op grond
van de tijdgeest, waarvoor hij gevoelig
was, naar een grotere stylering en abs-
tractie. De picturale actie is doorslag-
gevend geworden. Een tentoonstelling
in galerie Wolfs toont, kleurig als een
kaleidoscop, zowel voorbeelden van
zijn eerdere als van zijn latere benade-

ring. Er zijn grote, zorgvuldig opge-
bouwde stillevens en uiterst bewogen
landschappen, waarbij de waargeno-
men werkelijkheid nog slechts uit-
gangspunt was.

Hij vertaalt ze tot bewegingen, veelal
golfbewegingen, in een bijna exotisch
palet, de horizon hoog, de k>chten
paars, blauw en donker. Ook in zijn la-
tere'werk blijkt hij, zoals destijds in
Venlo, een vitaal schilder, bijna onma-
tig in zijn hang naar hevige kleur als
van glas-in-lood ramen. Wie die trek
met hem deelt kan zijn hart ophalen:
tot 3 december.

Pieter Defesche

" 'Stilleven' van Peter Wehrens, te zien in de stadsgalerij.

" Frans landschap van Harry Kooien

recept
Biefstukjes voor
de fijnproever
Benodigdheden voor 4 personen: 4
sneetjes wittebrood, 100 g boter of
margarine, 4 biefstukjes van ± 125
g elk, 150 g champignons, 6 el lau-
we koffieroom, 1 vol glasrode port,
zout en versgemalen peper.
Snijd de sneetjes wittebrood in de
vorm van de biefstukjes en bak ze in

ruim 25 g boter aan beide zijden
goudbruin. Leg ze daarna op een
warme schaal. Voeg aan het braad-
vocht de rest van de boter toe en
bak daarin de biefstukjes snel aan
beide zijden goudbruin, boven hoog
vuur.
Leg de biefstukjes op het gebakken
wittebrood en houd warm.
Maak de champignons schoon zon-
der ze te wassen en snijd ze in dun-
ne plakken. Bak de champignons in

het braadvocht, niet langer dan 3
minuten. Giet er dan de lauweroom
en de port bij, strooier zout en over-
vloedig versgemalen peper op, leg
deksel op de pan en laat de saus 5
minuten op niet te hoog vuur prut-
telen. Giet saus en champignons
over debiefstukjes. Serveer er aard-
appelpuree by.

TIP: Drink hierbij een rode Bor-
deaux ofBeaujolais.

CRYPTOGRAM

Horizontaal
1. De eerste schelm ziet er armoedig uit. 5.
Verdient H. niet zijn boterham met tromme-
len? 9. Als een ongeluk haast heeft, zit het
niet mee. 10. Dient die prul om u muzikaal be-
zig te houden? 11. Haal snel Engelse lucht, al
is het ordinair. 12. Je kunt elk gans gemeen
daarmee doden. 13. Als je 's in een kleine hol-
te kroop. 15. Wordt de verkiezingsstrijd om
H. met een glaasjebezegeld? 17. Ik kreeg ge-
nade en men heeft me niet in de cel gestopt.
19. Is het onmeetbaar getal dan voedsel voor
de apen? 21. Het is toch onzin dat de Spoor-
wegen twee keer Noë moeten vervoeren. 23.
Heb jij patent aangevraagd voor die rotkooi?
25. Hoeveel was de paling er vroeger in Span-
je waard? 26. Ik kreeg 2 keer een por uit het
publiek om eens van alles wat te spelen. 27.
Geef me die maar als je niets anders te drin-
ken hebt. 28. Ik meen die ziekte hier opgelo-
pen te hebben.

Verticaal « e1. Kijk door het venster met een fioop^j
blik in de toekomst. 2. Als de hel me te slee
is, ga ik ergens anders heen. 3. Heeft de <%
nigte u bont en blauw geknepen? 4. isA
dochter aan het lager onderwijs verborio\j
omdat ze niet meer krom loopt? 5. Het i"'
en dijn te verdelen over de uren. 6. Hij kr"V
om nog een gebakje te bemachtigen. 7. B^L
dierlijk vet kijkers? Echt waar? 8. Degene",
de spelleiding om de Chinese afstand"!3,,
vraagt, is wel godsdienstig. 14. Als hij 'L
heerst, is hij niet bepaald week. 16. Geef "Jeen poot, ja, dan krijg je het zelfde als nr- „
hor. 17. Hoeveel betaal je voor die drank 0)
in het midden staat? 18. Het maakt niets ui' tfhet een lier is. 19. Een hele bak metaal of |S
tekenen. 20. Ze hebben 2 keer in het En96

je
bier kleurstof gedaan. 22. Waarmee hee'l^pas geverfd? 24. Het heeft geen zin om ".
zinnen op te schrijven die niet gelijk eindi9c
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Korthals Alles: onbegrijpelijk groot aantal

Jaarlijks 50.000
paspoorten zoek

'p onze parlementaire redactie

ÏHAAG - Jaarlijks verdwijnen
P tot 50.000 Nederlandse pas-
"en. „Niet bekend is ten aan-
'van hoeveel frauduleuze han-
feen zijn gepleegd danwel hoe-

gewoon' zijn zoek geraakt," zo
''"ift minister Korthals Altes
"tae) aan de TweedeKamer.

reageert daarmee
Prnerkingen van deKamer over
'Oorgestelde verhoging van deNm gevangenisstraf voor het

'aken van paspoorten van twee

naar vier jaar. Eerdere schattingen
kwamen uit op 30.000 tot 35.000 ver-
misten paspoorten per jaar.
„Het is een onbegrijpelijk groot aan-
tal," aldus de minister in zijn brief.

„Blijkbaar zijn velen zich onvol-
doende bewust van het belang van
het zorgvuldig bewaren van reisdo-
cumenten. Ook dat een verhoogde
leges verschuldigd is in geval van

vermissing, blijkt niet afschrikkend
te werken."
Naar aanleiding van de problemen
rond de produktie van het nieuwe
paspoort door KEP, erkent Kort-
hals Altes dat 'de mededeling dat er
een fraudebestendig paspoort zou
komen te stellig was.
De bewindsman verwacht dat er in
de loop van 1989 een fraudebesten-
dig Benelux-visum zal komen. Over
een harmonisatie van het visumbe-
leid tussen de Benelux, Frankrijk
en de Bondsrepubliek liet Korthals
Altes zich bij eerdere gelegenheden
sceptisch uit.

Definitief besluit over BTW komende week

Kabinet: mogelijk hoger
accijns op brandstoffen

Van onze parlementaire redactie

HAAG - Binnen het kabinet wordt overwogen de ac-
"^en op brandstoffen, en dat met name diesel, medio 1989
LPG zal worden geheven. Zo zou een tegenvaller bij de

gedeeltelijk kunnen worden opgevangen. Het

* om de verlaging van de BTW van 20 naar 18,5 procentr l januariaan te passen ofuit te stellen, lijkt daarmee van
baan.
l^ier Lubbers heeft dit gisteren
|i.?.°P van het kabinetsberaad la-

Voor volgend jaarwordt„tegenvaller bij de aardgasbaten
tV>5 tot 2 miljard gulden voor-l3- Topambtenaren hebben het
fiet echter aanbevolen voorlo-og geen besluiten ter dekking

,?emen. Eerst moet het totale
1 van uitgaven en inkomsten
1988 vaststaan. Lubbers noem-
*t advies van de topambtenaren
r^n 'vrij overtuigend. Komen-

valt in kleine kring een de-
?f besluit over de hoogte van
Wvf.

ajaarsnota
omk an e g-sbaten kwam aanJde tijdens een bespreking vanJajaarsnota in het kabinet. Deze
il'geschreven voor minister Ru-
l* (Financiën), geeft de voorlopi-

van de lopende be-
ulg 1988 aan, exclusief belas-
51rikomstên. Uit het stuk blijkt

dat de uitgaven dit jaar 1181,1 mil-
joengulden hoger uitkomen dan ge-
dacht. Daartegenover staan extra
inkomsten van 694,4 miljoen gul-
den. In totaal is er dus een tegenval-
ler van 486,7 miljoen gulden.

Van de hogere uitgaven wordt 400
miljoen gulden veroorzaakt door
Onderwijs, 100 miljoen door VROM
en nog eens 100 miljoen door alle
andere ministeries samen. Daar-
naast zijn er tegenvallers van enkele
honderden miljoenen guldens bij de
WIR-investeringssteun en bij door
de Staat gegarandeerde export kre-
dietverzekeringen voor het bedrijfs-
leven.

De tegenvaller van 486,7 miljoen
wordt niet door bezuinigingen ge-
dekt maar in het financieringstekort
opgevangen, zo besloot het kabinet.
Nadere besluiten zijn nogwel nodig
over de doorwerking van de tegen-
valler bij Onderwijs in 1989 (200 tot
250 miljoen gulden) en VROM (en-
kele tientallen miljoenen). De mi-
nistersploeg wil zich daar echter pas
over buigen als het totaalbeeld aan
uitgaven en inkomsten over 1988,
inclusief belastingen, definitief
vaststaat.

Ruimte-postkantoor
-De Russen openen van-

-3 een vast postkantoor in de
en wel in hun permanent be-?de station Mir. Het gaat direct

l". wanneer de Frans-Russischese arriveert met het speciale
j^tempel compleet met datum,.s gisteren het Sovjetpartijblad

De krant wijstverzamelaars
et nadruk op dat zij absoluut

p Post voor hen kunnen behan-
hetl en dat het werk van het post-
Jteor strikt beperkt blijft tot per-

brieven van ruimtevaar-
en speciale correspondentie.

Politie
In dat kader zal ook nog besloten
moeten worden hoe de 100 miljoen
gulden die het kabinet recent extra
voor de politie uittrok, in 1989 en1990 verwerkt moet worden. In
ieder geval hoeven de betrokken
ministers Van Dijk (Binnenlandse
Zaken) en Korthals Altes (Justitie)
dat niet binnenhun begrotingen op
te vangen.

Onder vuur
Vanuit het kabinet zijn de PvdA-

voorstellen hard onder vuur geno-
men. Zij zouden de middeninko-
mens te hard treffen. Donderdag
riep premier Lubbers de PvdA ech-
ter op tot een nieuw politiek ge-
sprek over de belastingplannen. In
een verklaring lieten de sociaal-de-
mocraten blijken daartoe bereid te
zijn.

Volgens een zegsman van de fractie
is het PvdA-alternatief voor de be-
lastingvoorstellen van het kabinet
altijd 'voorlopig' geweest. Binnen
de fractie wordt nu opnieuw naar de
eigen voorstellen gekeken. Wijzi-
gingen zijn daarbij niet uitgesloten
al zullen deze volgens de zegsman
'niet revolutionairzijn.

Eerder speelden binnen de fractie
ook al twee alternatieven. Zo werd
gedacht aan een belastingtarief van
52 procent, en een laagste tarief dat
zou gelden voor inkomens tot 37.500
gulden. In een brief heeft het PvdA-
Kamerlid en belastingspecialist
Kombrink gisteren premier Lub-
bers om nadere uitleg gevraagd
over zijn aanbod tot een politiek ge-
sprek over de belastingplannen.
Met name vraagt Kombrink ofLub-
bers inderdaad bereid is de belas-
tingplannen te herzien of dat hij al-
leen wil dat de PvdA haar handteke-

ning onder de kabinetsplannen zet.
Overigens noemt Kombrink de op-
roep 'opvallend.

Overwicht
Het Oostblok heeft op alle terreinen
een gijpot overwicht op de NAVO.
Het heeft meer tanks, vliegtuigen,
kanonnen, pantserwagens, anti-tan-
kwapens, helicopters en soldaten.
Ondanks de nieuwe wind vanuit
Moskou gaan de Sovjets en hun
bondgenoten onverdroten voort
met bewapenen, zo luidt de NAVO-
boodschap. „Het zijn niet de bedoe-

lingen die tellen, maar de mogelijk-
heden," zo waarschuwde Wörner.
„En bedoelingen kunnen snel ver-
anderen." Als dat gebeurt dan we-
ten we nu tenminste precies wat de
tegenstanders aan middelen ter be-
schikking hebben en dat is veel te
veel, zo meent het bondgenoot-
schap.

„Gorbatsjov heeft nu de kans om de
daad bij zijn woorden te voegen,"
zei Wörner over de naderende on-
derhandelingen, de 'Conventional
Stability Talks'. Een eerste daad zou
kunnen zijn het net zoals de NAVO
open en bloot op tafel leggen wat

het Warschapact aan- conventionele
wapens heeft.
„Een uitdaging," zo noemde Woer-
ner de publicatie van de brochure
'Conventionele strijdkrachten in
Europa: de feiten' dan ook. Open-
heid over en doorzichtigheid van
militaire gegevens dient het streven
naar minder bewapening in Europa,
zei de secretaris-generaal. Het doel
van de onderhandelingen is voor de
NAVO het wegnemen van de capa-
citeit van het Warschaupact om een
verrassingsaanval en grootscheepse
offensieve acties tegen Westeuropa
te ondernemen. Nu heeft het nog
steeds meer troepen en materieel
dan het voor zijn eigen veiligheid
nodig heeft.

Sociaal-democraten bereid tot nieuw gesprek met kabinet

PvdA herziet alternatief
voor belastinghervorming
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De PvdA kijkt op-
nieuw naar een door haar fractie ge-
maakt alternatiefvoor de belasting-
hervorming, die het kabinet in 1990
wil doorvoeren. Aanleiding vormen
nieuwe berekeningen van het mi-
nisterie van Financiën over het al-
ternatief. Daaruit is gebleken dat
het geen 2,35 maar 2,16 miljard gul-
denvergt.

De PvdA publiceerde begin novem-
bereen alternatiefvoor de kabinets-
plannen rond de belastinghervor-
ming. Daarin kozen de sociaal-de-
mocraten voor drie wijzigingen ten
opzichte van de kabinetsvoorne-
mens: - onder het nieuwin tevoeren
laagste belastingtarief vallen alle in-
komens, afgezien van een belasting-
vrije som, tot 36.500 gulden bruto
(bij het kabinet 41.500 bruto), - het
belastingtarief dat volgt op het 35
procent tarief is geen 50 (kabinets-
voorstel) maar 53 procent, - voor al-
leenstaanden blijft, in tegenstelling
tot de opzet van het kabinet, een
toeslag bestaan. Deze is 2250 gul-
den, belastingvrij.

" Deze puinhopen bleven over
van stellingen van het Sunniti-
sche Volksbevrijdingsleger
(PLA) nadat de Israëlische
luchtmacht er gisteren bombar-
dementen op uitvoerde. Het is
voor het eerst dat die Libanese
organisatie, die de havenstad Si-
don beheerst, wordt bestookt.
Meestal zijn Palestijnse stellin-
gen het doelwit. Vijf guerrilla-
strijders werden gedood. Er vie-
len vijftien gewonden. Een Israë-
lische legerwoordvoerster sprak
van een aanvalop 'terroristische
doelen ten noorden van Sidon'.

binnen/buitenland

Sacharov eredoctor van
universiteit Groningen

GRONINGEN - De Russische ge-
leerde Andrei Sacharov krijgt een
eredoctoraat aan de Rijksuniversi-
teit Groningen voor zijn uitzonder-
lijke verdiensten op het gebied van
de mensenrechten. Dat heeft de uni-
versiteit gisteren bekendgemaakt.
Sacharov zal het eredoctoraat aan
de faculteit der rechtsgeleerdheid
volgend jaar juni zelf in Groningen
in ontvangstkomen nemen, zo is de

verwachting bij de universiteit. Be-
halve Sacharov krijgen nog zes an-
dere mensen een eredoctoraat, on-
der wie dichter en wetenschapper
Leo Vroman en ds. Frank Chikane,
secretaris-generaal van de Zuidafri-
"kaanse Raad van Kerken. De ere-
doctoraten worden toegekend in
verband met het het 375-jarig be-
staan van deuniversiteit. Bij andere
jubilea worden gewoonlijk slechts
enkele eredoctoraten uitgereikt. Nu
zijn het er meer in verband met het
375-jarig bestaan. Ook koningin
Beatrix werd gepolst, maar zij liet
weten geen prijs te stellen op ere-
doctoraten.

Verwijt
In zijn brief verwijt Kombrink de
minister-president opnieuw valse
voorlichting te geven over de effec-
ten en de inhoud van het PvdA-al-
ternatief. Voorts vraagt hij op talrij-
ke detailpunten nadere stellingna-
men van de premier.

Nieuwe brochure over krachtsverhoudingen in Europa
NAVO-chef Wörner: cijfers

'uitdaging' aan Warschaupact
Van onze correspondent

BRUSSEL - De NAVO heeft
gisteren een eerste stap gezet
in de 'propaganda-oorlog' die
zeker gevoerd zal gaan worden
rond de onderhandelingen
met het Warschaupact over de
vermindering van de niet-nu-;
cleaire bewapening in Europa,
die begin volgend jaar in We-
nen moeten beginnen.

NAVO-secretaris-generaal Manfred
Wörner presenteerde in Brussel een
nieuwe brochure met het allerlaat-

Iste cijfermateriaal over de conven-
pionele krachtsverhoudingen in
Europa 'van de Atlantische Oceaan
tot de Oeral. Cijfers die overigens
geen verrassingen opleveren.

Katholiek in
Noord-lerland
doodgeschoten

BELFAST - Vermeende protestant-
se extremisten hebben in de nacht
van donderdag op vrijdag een ka-
tholieke man vermoord in de buurt
van de Noordierse plaats Coagh (in
het graafschap Tyrone). Dit is in po-
litiekringen vernomen.
Een zegsman zei dat het slachtoffer,
Phelim McNally, door verscheidene
kogels werd getroffen toen hij op
bezoek was bij zijn broer Francis.
Deze is lid van Sinn Fein, de politie-
ke tak van het verboden lerse Repu-
blikeinse Leger (IRA), aldus de
zegsman. Volgens hem is de 30-jari-
ge Phelim McNally, getrouwd en
vader van vijfkinderen, waarschijn-
lijk vermoord door protestantse ex-
tremisten.

Onderzoek naar
privatisering
Staatsloterij

DEN HAAG - Het kabinet wil een
nieuw onderzoek naar mogelijke
privatisering van de Staatsloterij.
Minister Ruding en staatssecretaris
Koning (Financiën) zullen daar bi-
nennkort opdracht toe geven. Het
kabinet verwacht van een geprivati-
seerde Staatsloterij dat deze zich
'bedrijfsmatiger en flexibeler' zal
opstellen, en meer zal inspelen op
de behoeften van het publiek. Daar-
door wordt de concurrentiepositie
ten opzichte van illegale en buiten-
landse kansspelen verbeterd.

PUNT UIT
Hoogbegaafd
" Met de benoeming van ont-
wikkelingsspycholoog dr F.
Mönks tot buitengewoon hoog-
leraar 'ontwikkeling en groei
van het hoogbegaafde kind',
heeft de Katholieke Universi-
teit Nijmegen de eerste buiten-
gewone leerstoel in Europa ge-
kregen op het gebied van hoog-
begaafdheid. Mönks is sinds
1962 aan de Nijmeege universi-
teit verbonden. Hij geniet zo-
wel landelijk als internationaal
bekendheid als deskundige op
het gebied van ontwikkeling en
opvoeding van het hoogbegaaf-
de kind.

Borstkanker
" Te vet eten kan de kans op
borstkanker vergroten. Vooral
een overvloed aan onverzadig-
de vetzuren en dierlijke eiwit-
ten kan het ontstaan van tumo-
ren bevorderen. Dat stelt me-
disch bioloog drs G. Bunnik in
zijn proefschrift waarop hij
dinsdag promoveert aan de
Rijksuniversiteit Utrecht. Zijn
onderzoeksresultaten zijn geba-
seerd op dierproeven met vrou-
welijke ratten. Hij verwacht
dat die resultaten ook gelden
voor de mens.

Ontvoering
" De 21-jarige C.C. die wordt
verdacht van de ontvoering
van baby Renee Bos uit het
Dordtse Merwedeziekenhuis
blijft voorlopig in verzekerde
bewaring. Het gerechtshof in
Den Haag heeft gisteren de be-
schikking van de rechtbank in
Dordrecht, die de voortzetting
van de bewaring van devrouw
in een psychiatrische instel-
ling beval, bevestigd. De
raadsvrouwe van verdachte
had beroep ingesteld tegen de
voortzetting van de voorlopi-
ge hechtenis, omdat volgens
haar gevaar voor herhaling
ontbrak en het voor het onder-
zoek niet nodig is dat de
vrouw nog langer vast zit.

'Snippen'
" Het aantal valse briefjes van
honderd ('snippen') dat in om-
loop is, heeft al voor meer dan
een miljoen gulden economi-
sche schade aangericht. Dat
blijkt uit gegevens van de Cen-
trale Recherche Informatie-
dienst(CRI). In junivan dit jaar
waren al zon 10.000 valse hon-
derdjes uitgegeven. Bovendien
waren toen bij de Nederland-
sche Bank 1500 namaaksnip-
pen aangetroffen en hadden
politie en justitie 5000 valse ex-
emplaren gevonden. De verval-
singen zijn bedriegelijk echt,
aldus de CRI. Ze zijn afkomstig
van één bron, maar mogelijk in
verschillende drukkerijen ver-
vaardigd.

Ma verkocht
" Omdat zij op zwart zaad za-
ten maar het gokken niet kon-
den laten, boden twee broers uit
de Zuidchinese provincie Yun-
nan ten einderaad hun moeder
te koop aan voor 1200 yuan (cir-
ca 650 gulden). Ze verloren ech-
ter al bij de eerste inzet. De
broers hadden hun moeder, een
analfabete, zover gekregen dat
zij een vingerafdruk had gezet
had onder de verkoopakte. De
krant vermeldde niet of de gok-
verslaafde broers zijn gearres-
teerd, en zei ook niets over het
lot van hun moeder, die op pa-
pier eigendom was geworden
van een boer uit de provincie
Guangxi.

Ontkenning
" Marokko heeft met klem
een Frans radiobericht tegen-
gesproken dat Rabat heeft be-
sloten weer diplomatieke be-
trekkingen aan te knopen met
Iran. „Het bericht van de Fran-
se radio is nergens op geba-
seerd," zo zei een woordvoer-
der van het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Teheran
verbrak de betrekkingen in
1979, toen de sjah van Iran
twee maanden in Marokko
verbleef na de islamitischere-
volutie te zijn ontvlucht.

Opgepakt
" De Egyptische politie heeft
de laatste twee maanden op
grond van de noodtoestand
ruim 1800 mensen opgepakt.
De helft van hen is om politieke
redenen gearresteerd of is mos-
lim-fundamentalist. De nood-
toestand werd ingesteld na de
moord op president Anwar Sa-
dat in 1981. Ze werd in maart
voor drie jaar verlengd. Op
grond van de noodtoestand
kunnen personen zonder vorm
van proces voor ten hoogste 45
dagen worden vastgehouden.

Noodweer
" Overstromingen en grond-
verschuivingen als gevolg van
onophoudelijke regenstormen,
hebben in Thailand aan zeker
150 mensen het leven gekost.
Thaise autoriteiten noemen
deze overstromingen, die
twaalf van de veertien provin-
cies hebben getroffen, de ergste
in vijftig jaar. Destorm, die za-
terdag begon, heeft 128 bruggen
en 67 dijken en irrigatiewerken
in elf provincies vernield.
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SCHITTEREND
idee voor een geslaagd

KERSTFEEST
Evenals vorig jaar, brengen
wij weer het FEESTELIJKE
KERSTDINER, met de
prachtige muzikale omlijsting
van het ensemble „Consorcio
Manuel Garcia" en
„Nostalgique".
Een middag vol culinair en
muzikaal genieten.
Wij adviseren tijdig te
RESERVEREN.
Beleefd uitnodigend, _t^^__\I»Pm_«ii_Sil
tel. 045-254770 J^^KT%Brunssum .-*^ *»_ K>

(ADVERTENTIE)

I de ouderwets f
I lekkere §
I Limburgse borrel. |

_f\ _-__»*!?l^__-»^^b__l I ____<

S? I »_^^------l 15^^^
t_S I

JKfifiT Zoiets zaligs kan toch -«
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B.V. Distilleerderij Jacq.Hennekens, Beek
Limburgs enige distilleerderij.
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Rapport
Minister Van denBroek van Buiten-
landse Zaken beslist begin volgen-
de week wat er met het nieuwe pas-
poort gaat gebeuren. Hij zal dat
doen aan' de hand van een rapport
van de projectgroep Paspoortpro-
ject van het ministerie.

Nadat de afgelopen zomer de door
fabrikant KEP vervaardigde pas-
poorten door TNO waren afge-
keurd, heeft de directie van KEP
twee weken geleden gemeld dat de
problemen met het paspoort waren
opgelost. Er werden toen opnieuw
437 paspoorten aan Buitenlandse
Zaken aangeboden. Het ministerie
heeft geen opdracht gegeven voor
een nieuwe test. Wel schijnt het pas-
poort op verzoek van KEP door
TNO te zijn getest. TNO zou op-
nieuw enkele fouten hebben gevon-
den. Ditmaal in het drukwerk. De
fraudebestendigheid zou nu wel in
orde zijn.

Volgens het ministerie van Buiten-
landse Zaken maakt dat niets uit
voor de beslissing die minister Van
den Broek de komende dagen zal
nemen over de voortgang van het
paspoortproject. Al eerder heeft de
minister de Tweede Kamer meege-
deeld, dat de proefneming met het
nieuwe paspoort in een aantal ge-
meenten op 1 januari niet zal door-
gaan, zoals aanvankelijk de bedoe-
ling was.

Van den Broek en ook premierLub-
bers willenaf van KEP. Besluit Van
den Broek metKEP te stoppen, dan
krijgt hij een schadeclaim van 80
miljoen gulden van de banken, fi-
nanciers van de ontwikkeling van
het nieuwe paspoort bij KEP. De
minister streeft ernaar om danKEP
te laten overnemen door de Staats-
drukkerij in Den Haag en/of de
drukkerij Johan Enschedé en Zo-
nen in Haarlem, zoals eerder in deze
krant gemeld.

Inmiddels heeft het in Raalte geves-
tigde bedrijf Sallmetall een kort ge-
ding aangespannen tegen KEP. Het
bedrijf beschuldigt KEP ervan ge-
bruik te hebben gemaakt van een
door Sallmetall ontwikkeld fotogra-
fisch systeem waarmee de pasfoto
op het paspoort kan worden beves-
tigd. KEP ontkent dat.

Kerkbestuur Oosterbeek weigert herdenkingsteken

Held in Slag om
Arnhem overleden

Van onze correspondenten
LONDEN - Kolonel Dick Lons-
dale, een sleutelfiguur in het dra-
matische slot van de Slag om
Arnhem, is op 74-jarige leeftijd in
zijn woonplaats Coleford in So-
merset overleden. Dick Lonsdale
was in september 1944 de majoor
in het geallieerde leger, die in het
hervormde kerkje van Ooster-
beek de restanten van bijna ver-
slagen bataljons verzamelde
voor een laatste gevecht. Zelf
met het hoofd en arm in verband,
sprak hij vanaf de kansel de ver-
moeide en veelal gedemorali-
seerde soldaten, waaronder tal
van ernstige gewonden, toe.

Van de toen 30-jarige majoor
straaldealle zelfvertrouwen afen
Dick Lonsdale slaagde erin om
nog een keer het moreel op te vij-
zelen voor een laatste krachttoer
van verzet, die ertoe heeft geleid
dat nog zon 2.000 van de 8.000
man aan de slachting door de
Duitse overmacht is ontkomen.

De naam van de onverzettelijke
majoor werd door de Britse ge-
neraals verbonden aan de wan-
hopige groep die in Oosterbeek
was overgebleven. Vol trots en
bewondering werd gesproken
over deLonsdale Force, zoals die
nadien, compleet met de kansel-
toespraken van de majoor en de
emotionele scènes in het kerkje,
herhaaldelijk is beschreven en
zelfs verfilmd. Vandaar dat het
idee om deLonsdale Force in het
algemeen en de dappere majoor
in het bijzonder, extra te eren,
aanvankelijk veel aftrek vond.

De bedoeling was om in het
kerkje van Oosterbeek een ge-
brandschilderd raam aan te
brengen met de historische af-
beelding van de verzamelde mili-
tairen.

De oud-Royal Air Force-officier,
Alan Hartley, stelde zich be-
schikbaar om een geldinzame-
lingsactie voor het raam te orga-
niseren. En in dit verband
schreef hij ook naar de twee Bri-
te generaals uit de Slag om Arn-
hem: Urquhart en Hackett. De
eerste schreef in een kort briefje
dat hij een glas-in-lood raam in
het oude kerkje van Oosterbeek
minder geslaagd vond. Maar ge-
neraal Hackett, inmiddels Sir
John, gaf openlijk te kennen dat
het hele idee van een speciaal
ereteken voor de Lonsdale Force
hem tegenstond.

" Een tafereel uit de bloedige en voor de Britten desastreus verlopen slag om Arnhem. Sol
daten in gevecht in de buurt van Oosterbeek.

Afgewezen
Sir John, onder andere schrijver
van een boek over zijn oorlogser-
varingen als vluchteling in de
Biesbosch, vond een apart erete-
ken voor de Lonsdale Force te
veel eer voor een groep afge-
dwaalde militairen, die van vijf
verschillende bataljons afkom-
stig waren. „Er waren nog ge-
noeg anderen die ook hun spo-
ren hebben verdiend in de bloe-
dige dramatische slotfase van de
verloren Slag om Arnhem", zei
bij.

Deze openlijke tegenstand heeft
de laatste jarenvan kolonel Dick

Lonsdale er niet plezieriger op
gemaakt. Nog onlangs noemde
hij het niet aflatende verzet van
generaal Sir John Hackett tegen
het ereteken in Oosterbeek een
soort klasseoorlog en voegde hij
er cynisch aan toe: „Dat de naam
van een simpele majoor in de ge-
schiedenis blijft voortleven, is
voor de generaal kennelijk on-
verteerbaar".

Door toedoen van de generaals
gaf de kerkvoogdij van het Oos-
terbeekse hervormde kerkje
geen toestemming om het raam
ook inderdaad te plaatsen. Lons-
dale, moegestreden en verbit-
terd, liet een paar maanden gele-
den nog weten het niet tekunnen
verkroppen dat de naam van de
'Lonsdale Force' niet via het her-
denkingsraam in de geschiede-
nis zal voortleven. En dat, terwijl
naar de generaals Urquhart, Hac-
kette en Frost welrespectievelijk
een laan in Oosterbeek, een weg
in Heelsum en een brug in Arn-
hem is genoemd. De dood van de
al lange tijd ziekelijke kolonel
Lonsdale heeft de strijd om een
ereteken voor de legendarische
Lonsdale Force een nieuwe dra-
matische wending gegeven.

Geldinzamelaar Allan Hartley
heeft inmiddels meer dan 10.000
gulden bijeen en vraagt zich af
wat hij er zonder de strijdbaar-
heid van Dick Lonsdale nog mee
aan moet. „We kunnen het be-
drag gemakkelijk uitbreiden als
het eenmaal tot vastomlijnde
plannen komt". Ook Hartley be-
grijpt niet waarom het kerkbe-
stuur in Oosterbeek nu zo na-
drukkelijk tegen is. Het gaat toch
om een ereteken dat een speciale
band schept tussen de hervorm-
de kerk en de oud-strijders. Ik
ben aan de eer van Dick Lonsda-
le verplicht om te doen wat ik
kan. Maar zoals de zaken er nu
voorstaan, zie ik het somber in".

Leden Eerste Kamer bezorgd over eenheid in het kabinet

Raspaarden Lubbers mogen
best eens uit de pas lopen

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - De CDA-fractievoorzitter in de
Eerste Kamer, Kaland, riep deze week premier
Lubbers op ervoor te zorgen dat de ministerraad
altijd met één mond spreekt. Hij riep daarvoor de
jrondwet aan, waarin de minister-president
■vordt opgedragen te zorgen voor eenheid van ka-
oinetsbeleid. Openlijk door ministers beleden
ïigen standpunten horen daarin niet thuis, vond
Kaland.

De CDAer refereerde daarbij aan de 'ruzie' tus-
sen de ministers Smit-Kroes, Braks en Nijpels
over de vervuiling van het oppervlaktewater en
de strijd tegen de zure regen. De minister van
auto's, Smit-Kroes vindt dat de boeren de groot-
ste vervuilers zijn. Haar collega van de boeren,
Braks, wijst met het vingertje naar de auto's en
Nijpelsvindt dat zij beiden meer moeten doen om
vervuiling te voorkomen. De ministers rolden,
Dm met Wiegel te spreken, vechtend over straat.

Lubbers hoort dat soort taferelen te voorkomen,
vindtKaland. In ons parlementair stelsel past het

niet dat ministers hun meningsverschillen over
het kabinetsbeleid openlijk naar buiten brengen.
Een wat ouderwets standpunt, waar formeel wei-
nig tegen in te brengen is. De praktijk is echter
aanmerkelijk weerbarstiger.

Tactiek
Openlijk uitgedragen meningsverschillen keren
met de regelmaat van deklok terug. Telkens wan-
neer er conflicten in het kabinet dreigen, hebben
een of meer van de hoofdrolspelers er belang bij
hun positie in het kabinet te versterken. Het
openlijk uiten van de eigen mening, kan daarbij
in de tactiek passen.

De achtereenvolgende ministers van Onderwijs
hebben een traditie op dit punt hoog te houden.
In het eerste kabinet-Van Agt was deVVDer Arie
Pais een meester in het laten uitlekken van zijn
eigen standpunt, vooral als het om bezuinigingen
op zijn departement ging. Beroemd is zijn brief
aan het kabinet, waarin hij het bezuinigingsbeleid

van de toenmalige minister van Financiën 'dwei-
len met de kraan open' noemde. Het hielp hem
overigens weinig.
Ook zijn opvolger Deetman is sterk in het bepalen
van zijn positie in het kabinet door middel van de
publiciteit. Bijna elke zomer in de afgelopen zes
jaar, verschenen er grote krantekoppen waarin
het aanstaande aftreden van Deetman werd ge-
meld. Hij had daarmee overigens meer succes.
PremierLubbers heeft deminister van Onderwijs
regelmatig behoed voor al te draconische bezuini-
gingen.

Raspaarden
Lubbers vergeleek zijn ministersploeg deze week
met een kudde raspaarden. Stuk voor stuk van
grote kwaliteit, maar ja, ze gaan niet allemaal tel-
kens precies dezelfde kant op. En als er eens een
afdwaalt is de supercowboyRuud Lubbers er al-
tijd nog om hem of haar weer bij de kudde te krij-
gen. Dus een echt probleem is hetniet, meende de
premier.

Kaland en in zijn kielzog de D66-staatsrechtge-
leerde Vis, lieten zich zo echter niet afschepen. De
eenheid van het kabinetsbeleid mag niet in ge-
vaar worden gebracht, menen zij. En de premier
is bij uitstek verantwoordelijk voor die eenheid.
Daarover mag geen misverstand bestaan.

De opstelling van deze senatoren lijkt echter wel

wat al terigide. Natuurlijk kan het niet zo zijn»'
er elke week een minister lijnrecht tegenover *j
rest van het kabinet komt te staan. Maar het m<?*
kunnen dat een minister eens voor zijn eigen Wfj
kei opkomt. Niet alleen binnen de beslotenhel
van het kabinet, maar ook daarbuiten is het he
maal niet erg dateen lid van het kabinet eens w
onvrede laat blijken.

Het gaat pas echt te ver als een minister, in
dagbladinterview het hele fundament onder <> fkabinet probeert weg te halen. Toen minis1
Deetman een paar maanden geledenhet totale. 1, j
geerakkoord via het dagblad Trouw in twÜV
trok, kon Lubbers niet anders dan krachtig aan °noodrem trekken. Deetman moest zijn excuSe
aanbieden. Het bevorderde bovendien zijn pop
lariteit binnen de ministersploeg niet.

" Premier Lubbers: '...Supercowboy...'

binnenland

Kabinet beslist volgende week over voortgang project

Nieuw slachtoffer in
de paspoortaffaire

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Paspoortdes-
kundige Uiterlinden van het
ministerie van Buitenlandse
Zaken is het vijfde slachtoffer
van de paspoortaffaire gewor-
den: hij wordt overgeplaatst
naar het Nederlands consulaat
in Hamburg. Eerder vertrok-
ken staatssecretaris Van der
Linden van Buitenlandse Za-
ken, minister Van Eekelen van
Defensie en op het ministerie
van Buitenlandse Zaken wer-
den secretaris-generaal Jacobs
en hoofd algemene zaken Son-
daal geofferd.

Volgens het ministerie vertrekt
Uiterlinden niet als gevolg van de
paspoortaffaire. Ambtenaren die in
aanmerking komen voor een post in
de buitenlandse dienst worden
iedere driejaar overgeplaatst. Al en-
kele maanden geleden kreeg Uiter-
linden de mededeling dat hij zou
worden overgeplaatst naar een post
in het buitenland.

Bij uitleveringsverzoek zou aanhouding gevolgd zift

Argentinië bekritiseert
Den Haag in zaak-Kipp

Van onze correspondent

HAARLEM/BUENOS AIRES- De Argentijnse autoriteiten
hebben kritiek op het lakse be-
leid van de Nederlandse rege-
ring in de zaak-Kipp. Als Ne-
derland eind september direct
om uitlevering van de voort-
vluchtige oorlogsmisdadiger
had gevraagd, zou de man on-
middellijk zijn gearresteerd.
Dit heeft de openbare aankla-
ger in Buenos Aires, Luis Mo-
reno o Campo, verklaard.
Abraham Kipp, die in 1949 bij ver
stek ter dood is veroordeeld, is on

dergedoken, nadat deze krant begin
oktober publiceerde over zijn ver-
blijfplaats. Er werd tot publikatie
overgegaan nadat de Nederlandse
regering had laten weten geen stap-
pen tegen Kipp te zullen onderne-
men.

Voorwaardelijke
celstraf voor

euthanasiepoging
DORDRECHT - De rechtbank in
Dordrecht heeft een 44-jarige Pa-
pendrechtse, die in februari van dit
jaar probeerde haar al 17 jaar in
coma liggende zoon te doden, ver-
oordeeld tot een voorwaardelijke
gevangenisstraf van een jaar met
een proeftijd van twee jaar.

Het vonnis van rechtbankpresident
M. Steenbeek was gelijk aan de eis
van officier van justitie, die in de
hoogte van de strafmaat rekening
wilde houden met de sterk vermin-
derde toerekeningsvatbaarheid van
de Papendrechtse op het moment
van haar wanhoopsdaad.
In 1971 raakte de toen vier jaar oude
Patrick tijdens het spelen met
vriendjes onder het ijs. Drie dagen
na het ongeluk werd de beade-
mingsapparatuur uitgezet omdat de
artsen de hoop op herstelvan de be-
wusteloze jongen hadden laten va-
ren. De jongen bleef in in leven,
maar is nooit meer uit zijn coma ont-
waakt.

Arrestaatie
Volgens 'procurador federal' More-
no o Campo zou een officieel Neder-
lands uitleveringsverzoek echter tot
directe aanhouding van Kipp heb-
ben geleid.

„Het probleem is dat het bericht is
gepubliceerd, maar dat er nooit om
uitlevering is verzocht. Ik heb het
nog bij het ministerie van Binnen-
landse Zaken nagetrokken. En dat
is zeer ernstig, want de man heeft in
alle kranten gelezen dat hij opge-
spoord is en nu is het te laat", laat de
aanklager vanuit Buenos Aires we-
ten.

De Argentijnse minister van Justi-
tie Paixao verklaarde vorige week
tegenover een verslaggever van Ve-
ronica Nieuwslijn dat zijn land niet
langer een wijkplaats voor oorlogs-
misdadigers wil zijn en dat de rege-
ring de politieke wil heeft om iets te
doen tegen gevluchte nazi's.

Imago
De zaakKipp heeft de afgelopen da-
gen opnieuw flinke aandacht gekre-
gen in de Argentijnse pers. De En-
gelstalige Buenos Aires Herald be-
steedde woensdag een hoofdartikel
aan de zaak onder de kop 'Onaan-
vaardbare excuses. „Het is onbe-
grijpelijk dat een oorlogsmisdadi-
ger, die wordt gezocht door een zo
onberispelijk juridisch lichaam als
een Nederlands gerechtshof op
grond van een technisch detail in
staat zou worden gesteld om eron-
der uit te komen", aldus het blad,
dat vreest voor Argentinië's interna-
tionale geloofwaardigheid.

Intussen zorgt de Nederlandse a 1?
bassaderaad in Buenos Aires, I
Coops, voor verwarring. De Ned'H
landse regering zegt de ambassa",
opdracht te hebben gegeven "U
standpunt van de Argentijnen ifl 1
winnen met betrekking tot in <*3
land verblijvende oorlogsmisda^j
gers. Coops heeft thans tegeno^J
NRC Handelsbladverklaard dat W
gehele dossier over Kipp aan de^j
gentijnen is overhandigd. Hen
zijn gevraagd „of zij alsnog via &2
juridische omweg voor zijn uitlev
ring kunnen zorgen". .

Gelijk
CDA-senator Kaland had op éénpunt gelijk. T°fshij minister Braks citeerde, die op een vraag °*~,
geen overleg tussen de ministers is om met &
standpunt naar buiten te komen, antwoordd
:„Heel weinig. Ik vind dat iedereen zijn eigen v*
antwoordelijkheid moet nemen". Dat vond **-,
land veel te ver gaan, en terecht. Het kan natul^lijk niet zo zijn dat een bewindsman vindt dat°eenheid van kabinetsbeleid structureel aan
laars kan worden gelapt.

In het algemeen is de eenheid van beleid m «
praktijk nauwelijks een probleem. Het zou ?*js
wel heel erg saai worden, als er nooit eens J^j.
bleek van meningsverschillen binnen het ka\g
net. Ministers zijn ook maar mensen, die af en'■~
ook weleens boos kunnen worden. Dat die D° ep
heid af en toe publiekelijk wordt geuit is éeV
ramp. Dan weten de kiezers ook dat er echt è,
worsteld wordt met de problemen, waarvoor "
kabinet zich gesteld ziet.

(ADVERTENTIE)
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De Pakistaanse Munwar Hussain Za'
van donderdag 24 t/m zondag 27

novemberknopen aan een tapijtrnë'
een knóopdichtheid van ± 450.000
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Naar echt parlement en een gekozen president

Hervorming politieke
bestel in Sovjetunie

Van de redactie buitenland

- Het politieke stelsel van de Sovjetunie gaat
ehde week op de helling. Dinsdag komt de Opperste

LJ et (het parlement) in Moskou bijeen om een reeks
L°rmingen te bespreken die het land een echt parle-
' en een gekozen president met uitgebreide be-

J^heden moeten geven. De bijeenkomst moet het de-
L.^ve einde inluiden van het verstarde stelsel dat par-eer Gorbatsjov van Stalin en Brezjnjev erfde.

W v lanceerde zijn hervor-
Hjj cvoorstellen op de roerige 19e
KL°nferentie in juni, maar stuit-
He °P verzet van de conservatie-
lf uSel- Zo was van zijn voorstel
te .^f gekozen president die de
tuften van het beleid uitzet,
j. erug te vinden in de resoluties

'<t lu
6 e conferentie afgesloten

jjj aar na de 'schoonmaak' van
Q °Ktober in het Kremlin, waar-, °atsjov zijn conservatieve ri-
ldpêor LlgatsJov uitschakelde,
il* tijd rijp voor hervorming
*lPolitieke bestel.

emieken
ij die vorige maand
V SePubliceerd, hebben tot
Wnd felle polemieken in de

Pers geleid en ditmaal verliep
l^ Dat heel wat minder braaf en
%!** ze^s tot een Poutieke4oh ting tussen Moskou en de
*fd ï

rePUDueken> die bepaalde
van de voorgestelde

'Wng van de grondwet als eeng °P hun rechten zieri.
_R 1h v an d,Letland en Litouwen be-_ Va°ora* bezwaar tegen een arti-
Ne r̂in het nieuwe parlement
ft s J?°vjetunie - het Congres van
'i^'gevaardigden - de beslis-

krijgt in kwesties die be-
i v g hebben op de samenstel-
V& de Sovjetunie. Daarmee
\ de republieken in feite het

* af zich van de Sovjet-
v au? scheiden, een recht dat zij

ns °P PaPier - nog wel
\f Bovendien vinden de Bal-

onaanvaardbaar dat het cen-iijt Parlement de bevoegdheid
\J}^ -.bijzondere administratie-'^et gelen" te nemen in de re-
Sn oftewel ordetroepen te
V^' zoals gebeurde bij de ruzie
fyj. Armenië en Azerbajdzjan

Xagorny-Karabach.

Vetorecht
'L altische republieken werdenSt}?.n handtekeningen tegen dets^Uen opgehaald, terwijl het1 vfarlement zelfs de soevereini-iL n Estland proclameerde en
\^ vetorecht op de wetten uit
'of toekende. Onder druk van
pesten uit de Oostzee-repu-
i feu kloofde Moskou maandag

aaltte ontwerpartikel over
"t van afscheiding te herzien.

afperste Sovjet moet zich nu\ j^ee wetsvoorstellen uitspre-
il*'Bih t eerste behelst een reeks
%f^gen in de grondwet die het
L^kt bestel een democratischer
*l r moeten geven. De partij zal
'\h van haar bevoegdheden
\]p afstaan aan het parlement
*fehVale 'sovJets'> de provinciale
0(Vcenteraeenteraden. Verder omvat

%t
WerP een aantal voorstellen

\ Rechtsstelsel moeten verbe-\ uaarnaast moeten de 1500 le-
'*rj^ Opperste Sovjet stemmen
'fyie nieuwekieswet, die in ver-
hief11 met meer kandidaten

Progres
nieuwe stelsel komt in de

V van Opperste Sovjet een
\ 5p^s Van Volksafgevaardigden'
\^50 leden. Dit Congres, dat
\ ü?n keer per jaar bijeenkomt,
*V * 2iJn midden een Opperste
't. «iet tussen de 400 en 450 le-
\\ e afgeslankte Opperste

moet een echt parlement

worden, dat enkele maanden per
jaar bijeenkomt. Het Congres kiest
behalve de leden van het parlement
ook een president.
Naast veel bijval over de voorstel-
len, is er ook kritiek. Menigeen
spreekt de vrees uit dat de Opperste
Sovjet, het eigenlijke parlement, on-
der curatele zal komen te staan van
het Congres van Volksafgevaardig-
den, dat het hoogste staatsorgaan
wordt.

Ander punt waarop de nodige kri-
tiek kwam, is het voorstel voor een
president met uitgebreide bevoegd-
heden. De president, die tevens
voorzitter van deOpperste Sovjet is,
heeft nu slechts een ceremoniële
functie. In het bestel dat Gorbatsjov
voor ogen staat, krijgt de president
veel meer macht. Daar komt bij dat
hij deze functie combineert met de
post van partijleider, die sinds jaar
en dag de werkelijke macht in han-
den heeft.

Bevoegdheden
Veel aanhangers van de 'perestroj-
ka' vinden dat deze machtsconcen-
tratie haaks staat op het streven van
Gorbatsjov het politieke bestel tedemocratiseren. De kerngeleerde
en burgerrechtenactivist Andrej Sa-
charov noemde het „gevaarlijk" zo-
veel macht in handen van één man
te geven.

Overigens valt uit de ontwerpartike-
len nog niet op te maken welke be-
voegdheden de president nu precies
krijgt. De president mag kandida-
ten aanwijzen voor de functie van
premier, voorzitter van het Opper-
ste gerechtshof en procureur-gene-
raal. Verder is hij de voorzitter van
de Defensieraad, een post die Gor-
batsjov nu ook al heeft. Maar over
de stem die de president in het be-
leid heeft, zijn de voorstellen nogal
vaag.

Van de 2250 gedeputeerden in het
Congres van Volksafgevaardigden
worden 1500 rechtstreeks gekozen.
De overige 750 zetels zijn gereser-
veerd voor vertegenwoordigers van
de communistische partij en andere
landelijke organisaties. De commu-
nistische partij en de vakbonden
mogen ieder 100 afgevaardigden
aanwijzen, terwijl een aantal anderemaatschappelijke organisaties - zo-
als de kunstenaarsbonden, de Kom-
somol en de Vrouwenbond - ieder
75 vertegenwoordigers mogen af-
vaardigen naar het Congres. Ten-
slotte zijn er 75 zetels opengehou-
den voor nieuwe groeperingen.

Belofte
Generaal Noriega zei donderdag
in een toespraak voor jonge offi-
cieren dat de voorgenomen ver-
kiezingen op 7 mei doorgaan.
„Wij hebben ons tot het houden
van de verkiezingen verplicht",
zei hij. „Het verkiezingsschema
en het democratische proces in
Panama zijn niet veranderd.

Maar de sterke man ging niet in
op de speculaties in Washington
dat stappen worden genomen
om de dialoog met de VS te her-
vatten.

buitenland

Politiek coördineringsdocument van oppositie

I 'Weg vrijgemaakt voor
aftocht van Noriega'

I "an deredactie buitenland
PSHINGTON - In Pana-f a hebben zes oppositie-
j^ijen plannen bekendge-
!aakt, die voorzien in de

' Tning van een over-
"ngsregering, een aftocht
J 1 sterke man generaal. jinuelNoriega en in de bc-. te dat deze, evenals zijn
,'^ste medewerkers, nietj*1 Worden vervolgd. Dit is
j. Panamese politieke envPbrnatieke kringen te

vernomen.

Eén van de ondertekenaars van
het „politieke coördineringsdo-
cument" was de voormalige pre-
sident van Panama Eric Arturo
Delvalle. Deze werd in februari
afgezet, maar wordt door de VS
nog altijd gezien als het wetmati-
ge staatshoofd van het land. Del-
valle verklaarde bereid te zijn
zich bij zijn afzetting neer te leg-
gen om de weg te effenen voor
een overgangsregering.

Gabriël Lewis, de voormalige
ambassadeur van Panama in de
VS, zei datde verklaring „de weg
vrijmaakt voor een aftocht van
Noriega met medewerking van

de strijdkrachten."
De Panamese oppositie zoekt
een oplossing volgens welke No-
riega het land verlaat voor de vol-
gend jaar te houden verkiezin-
gen. Verder zouden zes van de
naaste medewerkers van de ster-
ke man, zonder hun militaire
rang te verliezen, moeten wor-
den benoemd op diplomatieke
posten in het buitenland.
Volgens Lewis probeert dePana-
mese oppositie het legerer toe te
bewegen druk uit te oefenen op
Noriega om te onderhandelen
met deVS. De generaal werd eer-
der dit jaar in dat land beschul-

digd van drugssmokkel, wat on-
der meer tot gevolg had dat de
VS Panama economische en
handelssancties oplegden in een
poging Noriega tot aftreden te
dwingen.

In kringen van Amerikaanse mi-
nisterie van buitenlandse zaken
verluidt dat de regering-Reagan
„geen enkele 'deal' overweegt",
maar dat zij wel bereid zou zijn
de door de oppositie opgestelde
plannen te steunen.

" MANUEL NORIEGA
...verkiezingen gaan door...

Februari-geweld als 'genocide' veroordeeld

Parlement van Armenië
houdt voet bij stuk

MOSKOU - Met het besluit van het
Armeense parlement onveranderd
vast te houden aan de eis tot terug-
gave van Nagorny-Karabach, heeft
de crisis in het zuidenvan de Sovjet-
unie een nieuw hoogtepunt bereikt.
Vlak voor de dinsdag beginnende
zitting van de Opperste Sovjet of
unie-parlement in Moskou voegde
dit probleem op de zuidelijke flank
zich vrijdag nog eens in alle scherp-
te bij derevolte van de drie Oostzee-
repubheken in het noordwesten.
Het besluit van het parlement werd
bevestigd door een woordvoerder
van het ministerie van buitenlandse
zaken in Jerevan.
Het etnische geweld in het zuiden
bleek inmiddels te zijn overgesla-gen van Azerbajdzjan naar Arme-
nië, rn twee afzonderlijke inciden-
ten werden donderdag een Azer-
bajdzjaan en een Armeniër gedood
in Goris en Kalinin, zo werd vrijdagvernomen uit officiële Armeense
bron. Daarmee kwam het totaal van
de doden sinds het begin van hetconflict op zeker 40. Daarin meege-
rekend zijn de drie soldaten die
dinsdag werden gedood in Koriva-
bad in het noorden van Azerbajdz-
jan, toen troepen tussenbeide kwa-
men tussen Armeniërs en Azer-
bajdzjanen.

Berichten spraken donderdag van
een „anti-Armeens pogrom" dat be-
gon in de stad, maar „na de drie sol-
daten op dinsdag zijn er in Koriva-
bad geen mensen meer omgeko-
men", zo bevestigde woordvoerder
Gennady Gerasimov van het minis-
terie van buitenlandse zaken in
Moskou vrijdag soortgelijke berich-
ten uit het gebied zelf. „Er gelden
uitgaansmaatregelen en dat helpt",
zei hij.
Volgens een officiële Armeense

woordvoerder werden er dinsdag in
Korivabad 60 Armeense huizen
platgebrand door groepen Azer-
bajdzjanen, maar werden er geen
Armeniërs gedood en wordt de Ar-
meense wijk in de stad zwaar be-
waakt door troepen. De Armeniër
die donderdagomkwam in Armenië
zelf, was het slachtoffer van een
aanval door een groep Azerbajdzja-
nen op een gezin. Waardoor de Azer-
bajdzjaan omkwam, in een ander in-
cident, kon de woordvoerder niet
zeggen. Het Armeense parlement
veroordeelde vrijdag het eerdere an-
ti-Armeense geweld in Azerbajdz-
jan van februari als .volkeren-
moord. Toen werden in Soemgait
zeker dertig mensen gedood van
wie het merendeel Armeniërs. Het
was de eerste zitting van het parle-
ment, nadat het zijn werk eerder in
de week opschortte na de uitbar-
sting van nieuw geweld in Azer-
bajdzjan.

Dit geweld , waarvan de precieze
omvang nog niet bekend is, concen-
treerde zich in drie plaatsen, behal-
ve Kirovabad in de hoofdstad Ba-
koe en in de regio Nachitsjevan. Er
raakten buiten de dodenv»lgens of-
ficiële cijfers nog zeker 126 mensen
gewond.
Volgens een woordvoerder van het
persbureau Armenpress zijn tot
donderdagavond 1.700 vluchtelin-
gen uit Bakoe, Kirovabad en Na-
chitsjevan gearriveerd.

" MICHAIL
GORBATSJOV

...kritiek en bijval
voor ingrijpende

hervormingen van
de politieke

samenleving in de
Sovjetunie...

'Hypothetisch'
In het Lagerhuis heeft de pre-
mier in grote woede afgerekend
met beschuldigingen van La-
bour, als zou zij staan te trappe-
len om de koningin een reis naar
Moskou te verbieden, terwijl zij
voor haar eigen Russische trip
aanzienlijke bedragen aan belas-
tinggelden heeft besteed. Marga-
ret Thatcher sprak van een hypo-
thetische situatie, omdat Gor-
batsjovs uitnodiging er nog niet
eens is en noemde het hoogst on-
gebruikelijk dat dit soort zaken
in het Lagerhuis aan de orde
tcomt.
Niettemin meldde eerder de
complete Britse pers dat premier
Thatcher een Russisch bezoek
van de koningin zou afwijzen.
Dat wordt gezien als een pijnlij-
ke inbreuk op de sfeer van strik-
te vertrouwelikheid, waarin de
premier de koningin adviseert.
In deze ontwikkeling staat het fa-
meuze roddelcircuit hier rood-
gloeiend en wordt veel sjagrijn
en woede gesignaleerd in de om-
geving van de koningin. Extra
aangewakkerd, zo fluistert men
hitsig, door het bijna koninklijke
onthaal dat Margaret Thatcher
ten deel viel, toen zij vorige week
in Washington afscheid nam van
haar grote vriend en toeverlaat
president Ronald Reagan.

Veel te 'Royal', beweert Labour
nu, en namens deoppositie gooi-
de Neil Kinnocks plaatsvervan-
ger Roy Hattersley nog eens ex-
tra olie op het vuur door op te
merken dat premier Thatcher
zich de laatste tijd wel heel erg
vaak bedient van de 'wij-vorm,
het majesteitelijk meervoud. Een
taalgebruik dat vroegere pre-
miers graag aan de koningin
overlieten, aldus Roy Hattersley.

Verholgen
In het kamp van de conservatie-
ven is men razend op Labour.
Ook al omdat leden van de oppo-
sitie een gouden regel hebben
doorbroken, toen zij met de ko-
ningin aanzaten bij een diner, ter
gelegenheid van koning Willems
glorieuzerevolutie, 300 jaar gele-

den. Het was bij deze gelegen-
heid dat de koningin haar ver-
ontrusting uitsprak over de tus-
sentijdse verkiezingsoverwin-
ning van de Schotse nationalis-
ten in de Glasgowse arbeiders-
wijk Govan aan de Clyde. En dat
de kiezers in Govan deTories en
Labour hadden afgewezen, om-
dat zij niets te bieden hebben.

„Ik weet het, want ik ben er metde Brittannia geweest," had de
koningin opgemerkt. Prompt
verschenen er stukken in de
kranten over een slecht geïnfor-
meerde vorstin, die aan boord
van een van 's werelds meest lu-
xueuze jachten naar Govan was
gevaren om er het armoedepeil
te onderzoeken.
Ook dit voorval heeft de stem-
ming in huize Windsor niet be-
vorderd. De koningin is uiterst
verbolgen over de publikatievan
haar uitlatingen. Want ook daar-
mee is een vaste regel gebroken.
Opmerkingen over de koningin,
privé gemaakt, worden in elk ge-
val niet afgedrukt. Terecht, want
anders heeft zij geen leven,
klinkt het nu in koor. En er
wordt al geroepen om de schul-
digen van Labour op te sporen
en hard te straffen.

" KONINGIN
ELIZABETH

„...slecht geïnformeerd.."

" PREMIER THATCHER
„...hypothetisch geval..."

Novum
Tussen de acht autonome gebieden
bestaan grote onderlinge verschil-
len. Dat leidt ertoe dat effectief fe-
deraal overheidsbeleid vrijwel on-
mogelijk is en dat bij de besluitvor-
ming veelal niet meer dan slappe
compromissen uit de bus komen.
Zo heeft de centrale regering heel
weinig kunnen uitrichten om de
enorme inflatie terug te dringen en
orde op zaken te stellen ten aanzien
van de buitenlandse schuld.

Eén van de grondwetswijzigingen

opent voor buitenlandse bedrijven
en investeerders de mogelijkheid
om volledig eigenaar te worden van
Joegoslavische ondernemingen in
speciaal geschapen vrijhandelszo-
nes. Tot nu toe waren buitenlandse
belangen in Joegoslavische onder-
nemingen beperkt tot een maxi-
mum van 49 procent, zodat de staat
uiteindelijk de zeggenschap hield.

Voorts is de hoeveelheid grond die
in particulier eigendom kan worden
verworven, uitgebreid van 10 tot 30
hectare. Een aantal bepalingen die
bezit van onroerend goed van zowel
particulieren als bedrijven en orga-
nisaties aan banden legden, zijn op-
geheven.
De wetswijzigingen bieden verder
de mogelijkheid om verlieslijdende
ondernemingen te sluiten en een
aandelen- en obligatiemarkt in het
leven te roepen om bedrijven aan
het benodigde kapitaal te helpen.

Fundamentele veranderingen in het
politieke bestel worden niet doorge-
voerd. De enige politieke ontwikke-
ling is, dat personen in bestuurlijke
en partijfuncties op nog grotere
schaal rechtstreeks zullen worden
gekozen en er in principe een onbe-
perkt aantal kandidaten voor een
functie kan worden gesteld. Veran-
deringen in de richting van een
meerpartijenstelsel biedt de grond-
swetswijziging niet.

Wrijvingen tussen
premier Thatcher
en Britse koningin

Van onze correspondent
LONDEN - De gevoelige pro-
tocollaire verhouding tussen
de Britse koningin en pre-
mier Margaret Thatcher lijkt
grondig verstoord. In de om-
geving van Buckingham Pa-
lace en de ambtswoning aan
nummer 10 Downing Street
gonst het van geruchten dat
de premier haar wekelijke
audiëntie bij de koningin zou
hebben gebruikt om te voor-
komen dat een aantal wrijf-
punten zich ontwikkelen tot
een regelrechte constitutio-
nele botsing, met alle schade-
lijke gevolgen van dien.

Duidelijk is in elk geval dat er
over en weer flinke irritaties zijn
ontstaan. Wat de koningin be-
treft vooral na de stroom berich-
ten dat premier Thatcher klaar
zou staan om haar veto uit te
spreken over een bezoek van
Hare Majesteit aan Moskou, als
zij volgende maand officieel door
Michail Gorbatsjov wordt uitge-
nodigd tijdens zijn verblijf in
Londen.

Joegoslavië biedt
investeerders uit

buitenland kansen
Van de redactie buitenland

BELGRADO - Het Joegoslavische
parlement heeft 34 amendementen
op de grondwetaangenomen die be-
doeld zijn om de economie en het
politieke bestel te reoganiseren. Met
de amendementen worden totaal
135 grondwetsartikelen herzien. Dat
wil zeggen dat eenderde van de in
1974 onderTito aanvaarde constitu-
tie op de helling is gezet. In die
grondwet wordt verregaande auto-
nomie gegeven aan dezes deelrepu-
blieken en twee zelfstandige provin-
cies Kosovo en Vojvodina. Deze
autonomiebepaling wordt door
sommigen gezien als één van de be-
langrijkste oorzaken van de huidige
politieke en economische crisis.

m
(ADVERTENTIE)

Het is beslist de moeite waard om een bezoek *" \te brengen aan onze Galerie/Kunsthandel in Heerlen, (aèOPB^ \
waar wij u een veelzijdige kollektie tonen. VMiIS^WfL-J
Kunsthandel Herman van Leeuwen

Stationsstraat 11, Heerlen, tel. 045-715902
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3v VaKaimC cll KvKiCclllv Kv
I NICE-MONACO 7 dagen ’ 599.- fff ZWITSERLAND 5 dagen ’ 499.- ff
I BERLIJN 3 dagen ’299,- fI BERLIJN 4 dagen ’419.- fI LONDEN 3 dagen ’339.- fI LONDEN 4 dagen ’449,- fI PARIJS 3 dagen ’279,- f

I PARIJS 4 dagen ’399,- fI PARIJS 5 dagen ’499,- ff
I OBER-HARZ 5 dagen ’499,- ff
I LUGANO 7 dagen ’749,- ff
I OOSTENRIJK 10 dagen ’795,- ff

ri KOOP: stenen recr.bung.'s, voll. geïsoleerd, te Zwiggelte
;gem. Westerbork). Prijzen v.a. ’ 114.000.-v.o.n. Bel voor eer
afspraak met (05920) 4 03 13, (05933) 4 63 98 of kom langs
Wij zijn aanw. elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

KERST BIJ DEN EN DUIN. Er zijn nog enkele vakantiehuizen tijdens
A j[\. de kerstperiode vrij, in de schitterende-__r^lV rvV bossen van Den en Duin in Norg.

Ij|j\ Bel direct en vraag informatie: 05928 ■T^^ _-i-_- 1 3! g4tangeloër duinen, L 17in Norg.
I
BUNGALOWPARK 'WICO', SCHOONOORD. Rust -Comfort - Privacy. Wij verwelkomen u graag in onze
comf. vrijst. bungalows, aan de rand van het bos. Vee
recreatiemogelijkheden in de directe omgeving. Prijs
kerstvak. vanaf / 345.- p/w. Inl.: 05918 - 13 36.

UAARN - BUNGALOWPARK DE MAARNSEBERG, gel. te mid. van
prachtige bossen. T.h.: comf. 4""bung. (2-10 pers.). (Sok v. weekend/
iidweek, tev. v. KERST en OUD EN NIEUW. Prosp. opaanvr. 03432-12 84.

CAMPING 'HET GOUDMEER', uniek gel. rondom een meer
a/d rand v/h natuurgebied Fochterloërveen, zwem-vis-roei-
/vater, kantine, snackbar, jeugdhonk. Gratis vervoer sta-
caravan. 8431 RL Oosterwolde, 05160 - 82 81.

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-aanbiedlng! OVERLOON/DE PEEL.
ANWB ""bungalows, vrijst., cv., open haard, ktv, gravel
tennisb., pracht, wandel/fietsgeb. Nu ’ 285.- p.w., kerstweek
f 595.-. Inl. + kleurenfld.: (010) 4 67 26 33.

Vraag nu de 28 pagina's tellende brochure van Roompot Re-
creatie '88-'B9 aan, deze maand met speciale december-bijla-
ge. ROOMPOT RECREATIE - camping - bungalows - chalets-jachthaven- zwemparadijs - strand en zee. Tel. 01107 - 42 00.

KERST CRUISE
met de beroemde

MERMOZ*****

Brazilië - Amazone - Guyana
Barbados - Guadeloupe

20 dcc. 88 t/m 5 jan. '89

7.595
p.p., 2-p. hut, mcl. vliegr.

CARIBBEAN CRUISES
10 dgn. zorgeloze luxe v.a.

2.295
p.p., 4-p. hut, mcl. vliegr. (2-p. hut v.a. 2.795)

Vertrek: febr., maart, april '89.
Beleef de betovering v. d. Caribbean op een droom-
schip met een superservice, excellente keuken en de

beroemde ongedwongen sfeer.
Bestel de kleurenfolder door onderst, bon ongefr. op te

sturen naar: antw.nr. 3109, 3760 WD Soesterberg.
Dhr./mvr
Adres .'
Postc/woonpl

of bel: 03463 - 37 78 / 24 06

HOLIDAY CRUISES

i -I ___________st___i^H C_RÉ_________________n
Staanplaats Verhuurvan: 3 „„„„** o-in

UXembura Personenauto's/p!ey=~p~h Vaiiat T __!1 U,"
... .. ~ . ZTso^en 9enS4Jm>^rmÊs, (incl-BTW) inclusief 800 km.!Waar de lucht nog zuiver personen JJrzvgzr^ IH\ \*. .. '„ _ . . ,_„

ls busjes (^fVtt§-r*_H l\ Geldig van 15 december 88

Weekplaatsen ’ 150- _BJPWPtPPW_T3~__IC?L=Jt^^-B ■__■ w-w- »»-_y_w w »- -^»Inf. folder op aanvraag. Bj_u _____SQj^kjl WÊ^jM ■#»JLWff ff ' #'# __?V
Tel. 02510-24438 of __ " iT-l-tf - M .ik _>_■

\immmimmuHimbeginnen met een uitstekende vakantiewoning! Die
huurt u bij ons. Bel nu. Er zijn nog enkele luxe
bungalows en appartementenvrij.

Kobeko fSSS Fa.deWit fgöjl Fa. De Muy
De Koog ISSJ De Koog iSSJ De Cocksdorp- 1 02228-746 -BSB 02228-398 lü-Éi 02225-433

3 M
Een luxe hotel-en appartementencom- / '^KèrstïïïlTVTplex op een verrassend veelzijdig eiland. I komt ook.'" JBijv: schitterendewandel-, fiets-, en ’ 4-daagsKerstruiterpaden. Subtropisch zwempaleis etc. I Hotel: fl. 8

arr I
U verblijft in een sfeervolle ambiance I,nc' 'diner dansant mGezellige lounge, hotelbar,restaurant, / Appartement ■overdekt zwembad met kinderbadje, I vanai: n 88

en: f
tennisbanen,fitness.solarium,sauna. I PJpp.p.d 'ffBi) sneeuw langlaufen door bosen duin!! / ""-rwerverin* ■« verlenging * ff(T*— **** ra L m°MHk ffYd'Qmekinder . % J „;* lßl^'--______fV-fê^p k4__u :i;
186 HOTELKAMERS ffV^Me-ïl I__________-__KT f_fl ■_,
EN APPARTEMENTEN Hl' tJ_^

I Winter op AMELAND. Fietsen door de duinen, wandelen op'| strand en bij sneeuw uitstekende langlaufmogelijkheden. Dit ir, combinatie met recreatieve mogelijkheden, zoals: subtropiscl
/ zwempaleis, bowlen of museabezoek. Ook nog plaats in de- gTÏJJ kerstvakantie. Vraag de gratis gids met winterarran-

KTyJjé gementen of de gidsv. vakantie en vrije tijd a ’ 2.50_ WêZM AMELAND - Postbus 14 - 9163 ZL Nes - Tel. 05191 -20 20
I TEXEL, omg. Dennen, mod. vrijgel. 4-6 pers. bung's, centr
1 verw., ligb., ktv, etc, zon*en speelweide.Tot 23 dcc. en v.a. 1 janr ’ 295.- p. w. all-in, ook weekend en midweek. Tel. 02220 -35 67

■ KERSTMIS IN ZUID-LIMBURG - HOTEL RICHE
I ""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
1 sis van h.p. 2-pers. kamer met tel./bad/toilet mcl. welkomst

drankje, diner-dansanten div. extra's. Vrijbl. info: Neerhem 26
| 6301 CH Valkenburg, 04406 - 1 29 65.

VALKENBURG a/d GEUL
__vv3 I11--I _^^r

T 'nMooiekerst ]
I Even uitblazen met dekerst? 'nPaar dagen lekker

bijkomen? Kom naar Valkenburg. Met de sfeer van het
zuiden die juistnu zo apart is. Onderga de betoverende |
rust in de sluimerende natuur. Neem 'n fijn appartement.
Of laat u heerlijk verwennen in een sfeervol hotel-
restaurant. Kerstmis inValkenburg.Echt heel bijzonder!
Een 3-daagskerst-arrangement krijgt uai
v.a. fl. 192,50 p.p.

IVWHetGeuldal. Tel. 04406-13364
PostbusB2o,63ooAV Valkenburg _VV_I

CDE,r,/~_,E. SINT MAARTENSZEE/N.H. Tel. 02246 - 15 60.
XlKLtlt, 4/6/1 O-pers. bungalows aan duin, 2/3/4 sik., totVOS 17/6f 395.-/795.- p. w., weekend / 195.-/395.-

Bungalow Service St. Maartenszee. GRATIS
ZWEMPARADIJS. T.h. bung.'s aan zee. Tel.
02246 - 15 96, na 18.00 uur 02230 - 2 26 62.

f ~^N -fVfT de ideale vakantie
ji_l_"_^ fijn dichtbij huis...

Voor een onvergetelijke vakantie bent u welkom in
Recreatiepark Westerbergen of

Recreatiepark Hunzebergen
Schitterend gelegen in prachtige Drentse natuurgebieden,

temidden van bos en hei

" BUNGALOWS " APPARTEMENTEN
(volledig ingericht, inclusief videocircuit)

" GROEPSVERBLIJF (alleen in Westerbergen)

" KAMPEERPLAATSEN " SPORTVELDEN
" ZWEMBADEN (verwarmd)

Recreatiepark „HUNZEBERGEN"
valtherweg 36, 7875 TB Exloo, tel. 05919-49116
Recreatiepark „WESTERBERGEN''

Oshaarseweg 24, 7932 PK Echten, tel. 05288-1224

Stuur mij een folder

Naam
Adres

Postcode + woonplaats
In open enveloppe (zonder postzegel) zenden aan:
R. W. H. Antwoordno. 2800, 7875 ZR Exloo.

Alpen Expres...
Al vanaf/136,- met de meestkomplete

vakantietrein naar de sneeuw!
Het 5-sterren Holel-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.

' Brixen im Thale te huur 6-pers. WONING. Kerstmis en
oud- en nieuwjaar vrij. Tel. 050-771062. .

WINTERSPORT
div. hotels, mcl. busreis v.a. 477.-

EURORAPIDE REIZEN - 030 - 62 80 04
WINTERSPORT. 10-daagse busreis all-in v.a.

’ 595.-. Dolomieten, skj-safari v.a. ’625,-,
Langlaufsafari v.a. ’505.-. 10% groepskorting v.a. 10
pers. JOY-TOURS - 070 - 63 39 39. Lid SGR.

-*a-<«05 jaar IHQTEL~*HANG 9astvrijheid

Gezellig familiehotel in magnifiek gelegen BadBentheim.
Luxe woon/slaapkamers op het zuiden.

Sfeervolle lounge, bar, restaurant. Café/terras, relax-center
metsolarium, Romeins stoombad, whirl-poolen binnenbad
(29°C). Onsaanbod mcl. royaal ontbijtbuffet en elke avond

4-gangen-keuzemenu's:

6-daags jubileum-arrangement
tijdelijk DM 260,-p.p.

inclusief aantrekkelijke jubileum-verrassingen

t De nieuwe jaarwisselings-arrangementen liggen reeds klaar!
t Postbus 129, D-4444 Bad Bentheim.n Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder.
3 ■ " '. V*"I""^"l" dan 100 jaar familiebedri|t. rustiek. behaagli|k. sleervol. Bur-

ill.Jl-Tltfü. yot' specialiteiten, mod. ka. m do/wc 2 kegelb, tietsverh.gWHjffff paarden en tennis dichtbi| Hp DM4S,- Folder Osterwick, D-4428
-|_ magprP Rosendahl tel 09 49 2547-7135 [

" In het Schwarzwald is ook het najaar mooi' Voordeelweken in de rom. Ferrenpark Termen-I, bronn 5-11 tm 10-12 per week in een vak huis (42 vierk. meter -90 wierk. meter. va. DM 199,-.Gewoon bellen ol schrijven: Fenenpark Tennenbronn GmbH 7741 Tennenbronn tel■ 09 497729-588 jj^

IWij komen u halen. Wij brengen u naar uw
vakantiedoel. Gemakkelijk, veilig en voordelig.

: IKoerier- en reisservice brengt u naar het doel van uw wen-
"' sen. U betaalt alleen de kilometers (mcl. 4 pers.). Bel 09-
-,1 49.2056-4556

I Kerstmis bij DORINT
Stijlvolleambiance

Feestelijke Kerstarrangementen inclusief
Candlelight-Dinner, Kerstmenu's, begeleide
wandelingen, vorstelijk k/w buffet, bezoek
+ cadeautje van deKerstman, etc.

Bijv. Trier v.a. DM 360 p. p. (3 nachten)

ISüdeifel 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).

Dorinf
| |

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. ’ 210- retourCosta Blanca va. ’250- retour. Info (020) 241010, (010) 4130978Vraag onze nieuwe folder.

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.

0^ Hongarije Tours
ARNHEM-BRUSSEL- BUDAPEST- KÖLN

KERSTREIS BUDAPEST8-daagse busreis, HP, Hotel"" f 699-
Boekingen: bij uwANVR-reisbureau of bij GéGé 085-435050

Dit jaar al een''zon-retourtje''gemaakt?

TUNESIË BüH
Éénmalige superaanbieding __^BjJrf__fllï^^^B
Vertrek op 3 december BaUHnffFHÉ I '
*** 3-sterren Hotel Sahara Beach
Halfpension /!|^^v!!>S_L £1*1398,-
S VANDER BIESENBi!
H ; vooralmwreiz^\

KERKRADE HEERLEN LANDGRAAF VAALS GELEEN
Hoofdstraat 69, Dr. Poelsstraat 3, Raadhuisplein 13, Tyrellsestraat 9, Elisabethstraat'3*
045-453460 045-715961 045-322233 04454-5050 04490-49859I : A\

Vak.huisjes t.h. Ook LONDEN Inl. en gratis '89 brochure:
Palthor Holidays BV.' Van Nijenrodeweg 893, 1081 BH Am-
sterdam, (020) 442161 ' 93170

Hotel Rooland - Arcen.
Weekend-arr.: 2 overn.
met ontbijt, 2 3-gangen
diners, welkomstcocktail,
slechts ’ 125.- p.p. Bos-
rijke orhg. a/d Maas, wan-
del- en fietsroutes. Te-
vens vergader- en con-
gresace., ook kerst-arr.
Tel. 04703 - 21 21.

Van privé 1h op een oud boerderij bij Bn-
lon (Saueri). sklgeb. ideaal v kinderen
(geen auto's) gez ka m bad op de eta-
ge, babysitt in huis (gratis). L o DM 16,-
Kerst en Oudjaar vrij. Tel.
09 49.2963-2314

ski-dakkoffers v.a. 340-
-ski-imperialsafsluitb. v.a. 39-
-ook voor auto's zonder goot
langloopski v.a. ' 99-
-donzen ski-jacks v.a. 290-
-skihandschoenen v.a. 14-
Alpine A skiset v.a. 390-
Kruisberg 50, Meerssen
Geopend iedere namiddag,

dinsdag gesloten
K 043-643500

TELETRAVEL WINTERSPORT
Er is nog plaats in

SAND in TAUFERS, no. 4 in
de ANWB top-5, in de

KROKUS
Bus, H.P., skipas en les

/ 750.-p.p.
Fantastische skivakantie in
OBERTAUERN; no. 3 in de
ANWB top-5, vergevorderde

skiërs. H.P. en skipas,
v.a. ’755.-. Bel snel:

01650 - 5 58 55. Lid SGR

I ____R_TT_[

" 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.
Hoofdstraf 84, Amstenrade.
04492-1860.
WINTERTENTENSHOW.
In onze showroom staan 6
typen wintertenten opge-
steld. Ideaal voor de herfst-
vakantie en wintersport.
Isabelle, KIP, DWT, Sunti-
me. Snelle levering, vele ty-
pen uit vooraad leverbaar.Beckers Caravans BV,
Handelsstraat 24, Sittard.

Te k. IT 471 4 a 5 pers. m.
alle toebeh. bj. '77, mcl.
stall. ’3200,- tel. 04490-
-22660.
Caravelair, Sprite en Eccles
model 1989 is er! Nu ook in
grijs interieur. BARTELS
Caravaning, Hommerter-
weg 256, Amstenrade.
04492-187Q.
TOURCARAVANS en
vouwwagens Beyerland,
Sprinter, Vitesse, Quartz,
Award en Wilk tourcara-
vans, Walker Sunny- dou-
blette en Olympique vouw-
wagens. Div. show, verhuur
en gebruikte caravans. De
Olde Caravan, Langs de
Hey 7, md.p. nrd., Sittard,
tel. 13634.
SINT-NICOLAASCA-
DEAUS voor caravans,
campers, vouwwagens en
tentkampeerders. O.a. cam-pingmeubel, gas-water-220V en 12 V apparatuur, cam-
pingservice, pannen en pot-
ten, spec. aanbieding van
luxe voortenten, winterten-
ten en luifels, te veel om op
te noemen. Uw kampeer-
shop bij uitstek. De Olde
Caravan, Langs de Hey 7,
md.p. nrd., Sittard, tel.
13634.
Te k. MOTORJACHT
12x2.7 84 Pk diesel. Inruil
camper of kl. kacht mog.
tel. 04490-71925/74747.
Te k. CAMPERS, VW
LT2BD '83 m. 5 pers. Kar-
mann opb. Fiat Ducato 13D
'84 m. 4 pers. Grensland
opb. Fiat Ducato 14D '87
dubbele, m. 5 pers. camer-
unit en open laadbak (wii-
selb.). Ford Transit autom.
'79 m. 4 pers. opb. enz.
Camperbedrijf Jos Erkens,
Koolweg 11-13, Elsloo, tel.
04490-71925/74747.

Stacaravans
Atlas

Brookwood r
Colorado t'
en Tudor F

Ook steeds inruilers "TJradig.
Ralon Car. m

Brommelen 58A, G^\
tel. 043-64507g>^f

Camping CarsRidd^j*
Caravans Gruau, P'^ifcVouwwagens: Scout. Il
no, Europa-Campe^j'
yens reparatie en £j fhoud.Lid Bovag. Ko«_| tl
kijken in Konings^i (j
Prinsenbaan 135, tel w h2213.

Te k. KAMPEERWA^ Ü
Bedford Diesel bj. '&fi »
pi. inger. ’ 18.000,-. Te' i,
421706 (mr. mog). _^X
Te huur van part- *CAMPER, ook gesch**
te overwinteren; speCjß
terprijzen. Tel. 0449jj>j^
Tek.KIPTP36Obj
voort., ijskast, vw, Wirn’10.900,-. Heerenweg-"II"
Heerlen. V

Te k. van part. Kip ?
CARAVAN 470 de y<
4-5-pers., bj. 1979, C°J (
met voortent, i.z.g.st;,/ n
’7750,-. Tel 04742-2g|{(,
Dieselgeneratoren 14 It
5000 W. 12-24-220-38" ~luchtgekoeld ’ 3500.': ( 7
watergekoeld ’ 6250.'^ *Ruggerini scheeps°'ij Ite zien bij fa. Snijders, j i,
vetweg 14 BeatJi*») r,
Maastricht. Tel. 043^^

> . * « ,j,"i ' %,':■. ' i V.ïï<rv ' '" ■'■\5»*^.-:"""V :-:.-'--'/« 'V' ■'.■', ■■JSSral

&\, *j£sg. -ètï-''



Staalbedrijf Echt
inHollandse handen

Li ~ Het staalconstructiebedrijf
SdJ11 m Echt heeft de meerder-
i ~arf de aandelen verkocht aan
\ jf.uidhollandse onderneming
H'sourik & Co. Dit bedrijf heeft
dijneiang van 51 procent verwor-
r|(. De naam van het be-
|J m Echt, waar 80 mensen wer-
k^°rdt gewijzigd in Mourik-

inbonden zijn van de samen-
! tussen beide bedrijven op
tt^gte gebracht. De nieuweiL.^atie gaat haar activiteiten
fye " n- Theelen was onder meer
hv^aliseerd in zwaar construc-
i^* (silo's, tanks, kranen e.d.).
(^er if aPParatenDoUW gaat het

bedrijf zich ook richten op
'lirj 'Scne nieuwbouw en onder-. ' industriële dienstverlening

en milieutechniek.
Joh. Mourik & Co Holding te Groot-
Ammers is een groep bedrijven die
zich bezighouden met milieutech-
niek voor onder meer de (petro-
chemische industrie. Voor Mourik,
waar 1.200 mensen werken, bete-
kent de overneming een geografi-
sche uitbreiding van activiteiten.

Portugal opveg naar '92
rffMtri- 0N - Sinds Portusal in
3 Ger: ls gewordenvan de Europe-
l). (meenschap heeft het een eco-
i^'lb gr°ei doorgemaakt waar

Moderner land in de EG ja-
r'^j P kan zijn. In 1985 werd een
:j C^centage van 3,3 procent ge-
% '987' m 1986 was dat 4>3 ProceQt>f\l' v«f procent en voor 1988
éfo^ ?eh groei van vier procent

BEURSOVERZICHT
Kalm

WITERDAM - De aandelen
IVn1 zÜn vrijdag op de Am-
KiVarn-se effectenbeurs fors

I\_
er geworden nadat het be-
Van het Rotterdamse trans-
eh opslagconcern in de

* Ve^g u*t weten een jaarwinst

'^ jachtendie 50 procent bo-
li resu'taat van vorig jaar

Tot nu toe was gere-
de °P een winststijging van 40

s.erit. De slotkoers lag maar
L.°P f 97, wat een koersstij-

* 'hhield van f 4,50.

Vj^urs bood aanvankelijk
V gebruikelijke beeld van
W^zetten en van weinig ver-

Hjlv?ngen. Veel richting was*yje^ te vinden, ook al omdat
V.Street de voorgaande dag.
*Bi gebleven en de dollar: elwas.
>r e middag brokkelden de
"ijs^n echter behoorlijk aftoen
% °°t-Brittannië een recordte-
J^an2,43 miljard pond in ok-
S d °P de lopende rekening
Srj e betalingsbalans werd be-
Sgj^ernaakt, gevolgd door een\ /^g van de basisrente met
V °1 procent. De lagere ope-

>^ van Wall Street versterkte■Ko e druk °P °^e aande-
B ersen. De algemene stem-■ ti^si ncjex sloot 0)5 punt lager

Iit) „''" De omzet kwam toch nog
I^s,- 961,8 miljoen, waarvan
II miljoen in aandelen.1

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs

Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 85,70 84,70
Ahold 85,30 84,60
Akzo 145,40 144,30
A.B.N. 41,20 41,00
Alrenta 161,90 162,00
Amev 50,40 49,90
Amro-Bank 76,40 75,90
Ass. R'dam 139,00 139,50
Bols 137,50 139,00
Borsumij W. 106,50 106,80
Bührm.Tet. 54,90 54,70
C.S.M.eert. 62,40 62,40
Dordtsche P. 203,30 203,20
Elsevier 59,40 59,00
Fokker eert. 21,20 21,20
Gist-Broc.c. 40,80 39,60
Heineken 140,30 139,00
Hoogovens 65,00 64,20
Hunter Dougl. 73,00 72,80
InLMuller 61,90 62,50
KLM 38,30 37,70
Kon.Ned.Pap. 43,40 42,50
Kon. Oüe 220,70 222,60
Nat. Nederl. 62,80 62,00
N.M.B. 180,00 179,00
NedUoyd Gr. 223,70 222,50
Nijv.Cate 71,00 71,20
Océ-v.d.Gr. 268,00 266,00
Pakhoed Hold. 92,50 97,00
Philips 31,00 30,60
Robeco 93,90 93,50
Rodamco 153,90 154,00
Rolinco 88,70 88,20
Rorento 60,00 60,00
Stork VMF 24,30 23,60
Unilever 113,20 112,20
Ver.Bezit VNU 87,70 87,70
VOC 29,70 29,60
Wessanen 81,60 80,40
Wolt Kluwer 150,50 148,00

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123A NL 86-96 132,60 132,60
12%NL 81-91 112,50 112,50
12/2NL 81-91 111,85 111,85
12NL81-91 108,30 108,30
11%NL 81-91 110,15 110,15
ll'/2 NL 80-90 105,10 105,10
IM NL 81-91 108,00 108,00
11Vi NL 81-92 108,95 108,90
lIV2NL 82-92 109,40 109,40
11V4 NL 81-96 115,80 115,80
IM NL 82-92 109,40 109,40
11 NL 82-92 110,70 110,65
103/» NL 80-95 109,50 110,70
10% NL 81-91 106,20 106,20
lO'/z NL 80-00 123,20 123,20
lOV2 NL 82-92 108,50 108,50
lOV2 NL 82-89 103,75 103,75
10'ANL 80-90 106,20 106,20
10/4 NL 86-96 120,15 120,15
10'ANL 82-92 108,55 108,55
10/4NL 87-97 121,70 121,70
10NL 80-90 104,95 104,95
10NL 82-92 109,15 109,15
10NL 82-89-1 102,25 102,25
10NL 82-89-2 104,20 104,20
9/2 NL 80-95 106,00 106,00
9V2 NL 83-90 104,30 104,30
9/2 NL 86-93 110,35 110,20
9>/4 NL 79-89 102,00 103,90
9NL 79-94 104,40 104,35
9NL 83-93 108,35 108,25
8% NL 79-94 103,55 103,55
8% NL 79-89 103,05 103,05
8% NL 84-94 109,50 109,50
BV2 NL 78-93 103,00
BV2 NL 78-89 100,60 100,60
BV2 NL 79-89 101,70 101,70
BV2 NL 83-94 107,60 107,60
BV.NLB4-94-1 107,75 107,75

B/2 NLB4-94-2 114,20 113,90
BV2 NLB4-91-1 103,35 103,35
BV2 NLB4-91-2 104,15 104,15
BV2 NLB4-91-3 104,50 104,50
BV2 NLB7-95 110,35 110,35
BA NL 77-92 103,10 103,10
8% NL 77-93 103,10 103,10
8% NL 79-89 100,80 100,70
BV4 NL 83-93 105,90 105,90
8% NL 84-94 107,25 107,25
BV4 NL 85-95 108,80 108,80
BNL 83-93 105,10 105,05
BNL 85-95 107,75 107,75
7% NL 77-97 104,00 104,00
7% NL 77-92 103,25 103,25
7%NL 82-93 103,95 103,90
7%NL 85-00 107,90 107,75
7/2NL 78-93 102,90 102,90
7/2 NLB3-90-1 101,35 101,35
m NLB3-90-2 101,80 101,80
Vh NL84-00 106,70 106,55
7/2NL 85-95 105,80 105,80
7/2 NL 85-2 95 106,00 106,00
7/2 NL 86-93 104,50 104,45
7NL 66-91 101,90 101,90
7NL 66-92 101,70 101,70
7NL69-94 102,10 102,10
7NL85-92/96 104,40 104,40
7NL87p93 104,95 104,70
6% NL 78-98 102,65 102,65
6% NLI-2 85-95 103,30 103,30
6% NL 86-96 103,45 103,45
6% NL 88-98 102,75 102,50
6V2 NL6B-93-1 101,90 101,90
6V2 NL6B-93-2 102,20 101,90
6V2 NL 68-94 102,40 102,40
6V2 NL 86-96 101,90 101,65
6V2 NL 87-94 102,50 102,25
6V2NL88-96 101,70 100,90
6/2NL 88-98 101,10 100,85
6NL 87 100,45 100,25
6V4 NL 66-91 101,20 101,20
6% NL 67-92 101,60 101,20
6%NL86-92/6 101,10 101,10
6% NL 86/96 100,20 100,00
6% NLB6p95 101,00 100,80
6V4 NLB7-3p95 101,00 100,75
61/4NLB7-1/95 100,70 100,60
61/4NLB7-2/95 100,70 100,65
6%NL88-94 101,40 101,20
6V4NLBB-98 100,25 100,25
6NL 67-92 100,70 100,70
6NL 87-94 100,30 100,10
6NL 88-94 100,25 100,00
6NL 88-95 99,55 99,30
6 NLBB-96 98,80 98,70
5% NL6S-90-1 99,80 99,80
5% NL6S-90-2 100,40 100,20
s/4 NL64-89-1 99,90 99,90
5% NL64-89-2 99,80 99,80
5NL 64-94 98,60 98,70
4% NL59-89 99,80 99,80
4/2NL 60-90 99,30 99,30
4V2 NL 63-93 99,00 98,90
4% NL 60-90 99,00 98,90
4% NL 61-91 98,90 98,80
4/4 NL63-93-1 97,00 96,90
4% NL63-93-2 97,90 97,80
4NL 62-92 97,90 97,80
3% NL 53-93 97,80 97,70
3% NL 848-98 96,00 96,00

_W4NL 50-90 99,00 98,90
3% NL 54-94 95,80 95,70
3»/4 NL 55-95 95,40 95,30

Binnenl. obligaties
bng-leningen
12BNG 81-06 117,80 117,80
11BNG 81-06 113,50 113,50

BV2 BNGB4-09-1 111,30 111,30
BV2 BNGB4-09-2 111,80 111,80
7.60BNG 73-98 101,80 101,80
7% BNG73-98-1 101,10 101,10
7 BNG 66-92-4 101,20 101.M

6% BNG 67^92 101,00 101,00
6% BNG 68-93 101,50 101,50
6V_ BNG67-92-1 101,10 101,10
6%BNG 67-92 100,60 100,60
6 BNG 65-90-1 100,30 100,30
6 BNG 65-90-2 100,60 100,60
5% BNG6S-90-2 99,80 99,80
s/2 BNG 65-90 99,80 99,80
5% BNG 64-89 99,50 99,50
5% BNG 64-90 99,50 99,50
5 BNG 64-89-1 99,70 99,70
4/2 BNG 58-88 99,70 99,70
4/2 BNG 62-92 97,40 97,40
4/2 BNG 62-93 96,90 96,90

Converteerbare obligaties
5ABN 85-95 104,90 104,70
8Asd.R.B4-92 100,50 100,50
BA A.1.R.85 109,50 109,50
6V2 Bobel 86a 91,30 91,50
6%8r/MolBs 1,15 1,15
6%8ührm.73 210,00 210,00
6'A Cham 86 85,30 85,30
5 Enraf-N.86 93,00 93,00
6H00g0v.85 112,30 113,00
B'/2HolecBs 92,20 92,00
sHoop Co 87 85,50 84,80
8%KNSM 75 121,00 121,00
9 Meneba 74 101,00 100,50
7%Nutr.72 310,00 312,00
7%Nutr.72 uit 300,00 290,00
6V2 Njjv.Bs 121,00 122,00
6V2 R01.67 98,50 98,50
14SHV 81 148,00 148,00
8% Stevin76 103,50 103,50
BV2 Volker7B 103,10 103,10

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 26,70 27,30
ACF-Holding 52,30 52,50
Ahrend Gr. e 147,50 147,40
Alg.Bank.Ned 41,90 41,70
Asd Opt. Tr. 23,00 22,70
Asd Rubber 8,10 8,20
AntVerff. 340,00
Atag Hold e 60,00 59,80
Aut.lnd.R'dam 54,50 55,00
BAM-Holding 212,00 214,00
Batenburg 63,00 63,50
Beers 110,00 116,00
Begemann 53,00 53,70
BeUndo 421,00 422,00
Berkei's P. 4,70 4,80
Blyd.-WUI. 21,40 21,00
Boer De, Kon. 247,00 249,00
de Boer Winkelbedr. 58,80 58,00
BoskausW. 9,15 9,10
Boskalis pr 7,45 7,40
Braat Bouw 899,00 899,00
Burgman-H. 2950,00 2950,00
Calvé-Delftc 748,00 748,00
Calvépref.c 4120,00 4170,00
Center Parcs 56,00 55,80
Centr.Suiker 62,40 62,30
ChamotteUnie 10,10 10,30
Cindu-Key 98,50 97,50
Claimindo 405,50 405,50
Cred.LßN 64,00 64,00
Crown v.G.c 64,50 64,20
Desseaux 178,00 178,30
Dordtsche pr. 201,00 201,00
Dorp-Groep 38,50 39,80
Econosto 166,70 166,50
EMBA 106,00 106,00
Enraf-N.c. 39,80 40,00
Eriks hold. 280,00 280,00
Frans Maas c. 51,00 b 55,00
Furness 60,50 60,50
Gamma Holding 57,50 58,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 24,70 24,50
Geveke 34,10 34,10
Giessen-de N. 74,00 76,50

GoudsmitEd. 138,00 138,00
Grasso's Kon. 71,00 71,50
Grolsch 108,50 108,80
GTI-Holding 138,00 142,00
Hagemeyer 68,70 69,00
H.B.G. 165,00 165,00
HCS Techn 11,80 11,90
Hein Hold 120,00 120,00
Hoek's Mach. 143,00 142,00
Holdoh Hout 425,00 425,00
Holec 14,50 14,40
HA.L. Tr. b 735,00 735,00
HoU.Am.Line 745,00 742,00
Heineken Hld 120,00 120,00
HoU.Sea S. 1,26 1,34
HoU. Kloos 281,00 281,10
Hoop en Co 10,40 10,60
Hunter D.pr. 2,00 2,00
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 31,80 31,40
IHC Caland 15,80 16,30
Industr. My 148,00 148,00
Ing.Bur.Kondor 582,00 582,00
Kas-Ass. 30,40 30,40
Kempen & Beg. 198,00
Kempen Holding 15,10 14,90/
Kiene's Suik. 1220,00 1220,00
KBB 68,50 68,00
KBB (eert.) 68,00 67,50
Kon.Sphinx 58,50 58,60
Koppelpoort H. 250,00 248,00
Krasnapolsky 148,00 147,60
Landré & Gl. 36,80 37,00
Macintosh 40,00 40,00
MaxweUPetr. 555,00 551,00
Medicopharma 60,50 61,00
Meha Int. 5,90 5,90
MHVAmsterdam 17,10 17,10
Moeara Enim 970,00 978,00
M.Enim 08-cert 12460,00 12500,00
Moolen en Co 31,40 31,60
Mulder Bosk. 38,00 38,50
Multihouse 9,80 9,70
Mynbouwk. W. 408,00 408,00
NaefT 225,00
NAGRON 45,00 45,00
NIB 450,00 445,00
NBM-Amstelland 11,80 11,60
NEDAP 244,00 245,00
NKF Hold.cert. 197,50 198,80
Ned.Part.Mu 28,50 28,00
Ned.Springst. 6600,00a6500,00
Norit 530,00 547,00
Nutrieia 222,00 233,00
Orco Bank e. 77,20 77,40
OTRA 386,50 385,50
Palthe 139,50 139,50
Polynorm 87,50 87,50
Porcel. Fles 112,00 112,00
Ravast 51,50 52,30
Reesink 56,00 55,70
Riva 45,00 44,50
Riva (eert.) 44,20 44,30
Samas Groep, 51,80 51,90
Sanders Beh. 73,00 72,00
Sarakreek 34,60 34,50
Schuitema 1075,00 1075,00
Schuttersv. 99,00 99,00
Smit Intern. 21,50 21,60
St.Bankiers c. 24,70 24,40
TelegraafDe 354,00 353,50
TextTwenthe 203,00 203,00
Tuhp Comp. 67,50 67,80
Tw.Kabel Hold 105,00 105,90
Tw. en Gudde 95,00 95,00
Übbink 74,00 74,80
Union Fiets. 16,60 16,80
Ver.Glasfabr. 204,00 204,00
Verto 57,40 57,50
Volker Stev. . 41,50 41,50
Volmac Soflw. 81,80 81,60
Vredestein 17,50 17,30
VRG Gem.Bez. 158,50 158,00
WegenerTyl 154,50 154,50
West Invest 18,30 18,30

WoltersKluwer 150,50 148,00
Wyers 54,00 56,80

Beleggingsinstellingen
ABN Aand.f. 64,00 63,50
ABN Beleg.f. 51,50 51,40
AldoUar BF $ 20,50 20,50
Alg.Fondsenb. 207,00 206,00
Alüance Fd 9,90 10,00
Amba 40,80 41,20
America Fund 235,00 235,00a
AmroA.in F. 89,30 89,30
Amro Neth.F. 63,30 63,40
Amro Eur.F. 60,40 60,50
Amvabel 94,80 94,00
AsianTigersFd 50,00 50,00
Bemco Austr. 61,50 61,50
Bever Belegg. 25,60 25,60
BOGAMIJ 116,80 116,00a
Delta Lloyd 36,50 36,00
DPAm.Gr.F. 20,60 20,50
Dp Energyßes. 32,00 32,00
Eng-H0U.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 67,90 68,00
Eurinvestü) 105,00 105,00
EurAss. Tr. 5,10 5,05
EurGrFund 48,00 46,60
Hend.Eur.Gr.F. 146,00 145,00
Henderson Spirit 64,50 64,60
Holland Fund 57,00 58,00
HoltOblFonds 129,30 128,50
HoU.Pac.F. 96,00 96,90
Interbonds 592,00 592,00
Interefi.soo 30,50 29,80
Intereiï.WaiT. 203,50 203,80
JapanFund 36,70 36,70
MX Int.Vent. 63,00 62,80
Nat.Res.Fund 1235,00 1235,00
NMBDutch Fund 31,00 30,70
NMBObhg.F. 36,50 36,50
NMBRente F. 101,40 101,30
NMBVast Goed 35,20 35,70
Obam, Belegg. 179,90 178,20
OAMF 14,75 14,75
Orcur.Ned.p. 47,30 47,50
Prosp.lnt.H.l. 10,60 10,60
Rentalent Bel. 1356,90 1356,50
Rentotaal NV 31,00 31,00
Rounco cum.p 99,50 99,50
Sci/Tech 17,40 17,40
TechnologyF. 17,30 16,60
Tokyo Pac. H. 235,50 240,00
Trans Eur.F. 61,80 e 61,10
TranspacF. 491,00 488,00
Uni-Invest ' 116,00 116,00
Unico Inv.F. 80,00 79,70
Unifonds 24,50 24,60
Vast Ned 120,10 120,10
Venture F.N. 38,50 38,50
VIB NV 84,00 84,00
WBO Int. 74,10 74,20
Wereldhave NV 203,80 201,50

Orig. n.amerik. aandelen
Aliied Signal Ind 32,50 32,50
Amer. Brands 53,70 53,70
Amer. Expres 27,00 26,60
Am.Tel.&Tel. 29,10 28,80
Ameritech 92,80 92,40
Amprovest Cap. 127,00 127,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 27,00 27,00
AU. Richf. 78,00 78,00
BAT Industr. 4,40 4,45
BeU AÜanüc 70,50 70,00
BeUCanEnterpr 37,70 37.9C
BeU Res.Adlr 1,40 1,4C
BeU South 39,70 39.2C
BET Public 2,28 2,2f
Bethl. Steel 20,50 20,8(
Boeing Comp. 62,30 61,6(
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 25,75 25,6(

Citicorp. 25,50 25,50
Colgate-Palm. 43,00 43,00
Comm. Edison 32,20 32,20
Comp.Gen.El. 395,00 402,00
ControlData 17,70 17,70
Dai-IchiYen 3190,00 3170,00
Dow Chemical 84,50 84,80
Du Pont 81,00 81,00
Eastman Kodak 45,50 45,00 d
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 221,00 229,00
Exxon Corp. 42,30 42,20
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 20,40 20,00
Ford Motor 51,40 51,10
Gen. Electric 44,30 44,60
Gen. Motors 82,20 82,20
Gillette 33,00 33,00
Goodyear 48,00 48,00
Grace & Co. 25,00 25,00
Honeywell 59,80 59,80
Int.Bus.Mach. 117,50 116,50
Intern.Flavor 46,40 46,00
Intern. Paper 44,60 44,60
nT Corp. 49,20 49,20
Litton Ind. 71,20 71,20
Loekheed 39,20 39,20
Minnesota Mining 59,00 59,00
MobilOU 42,70 42,70
News Corp Auss 11,50 11,00b
Nynex 65,70 65,20
Occ.Petr.Corp 25,50 26,10
Pac. Telesis 30,50 30,00
P.i O. ® 6,00 6,00
Pepsico 40,00 39,70
Philip Morris C 95,80 96,00
PhilL Petr. 19,50 19,50
Polaroid 35,00 35,00
Privatb Dkr 235,00
Quaker Oats 50,30 50,30
RJR Nabisco 86,70 86.70
StGobin Ffr 536,00 542,00
Saralee 44,25 44.250
Schlumberger 32,60 32,80
Sears Roebuck 40,00 40,00
Southw. BeU 40,20 39,70
Suzuki (yen) 722,00 728,00
Tandy Corp. 41,00 41,00
Texaco 45,90 46,20
Texas Instr. 36,30 36,30
T.I.P Eur. 1,61 1,61
ToshibaCorp. 986,00 1000,00
Union Carbide 25,10 25,40
Union Pacific 61,50 61,50
Unisys 25,80 25,80
USX Corp 26,30 26,30
US West 57,30 56,90
Wamer Lamb. 74,00 74,00
Westinghouse 51,70 51,80
Woolworth 51,20 51,20
Xerox Corp. 55,50 55,50

" Certificaten buitenland
AMAX Ine. 44,00 44,00
Am. Home Prod. 148,00
ATTNedam 55,50 55,50
ASARCO Ine. 33,00
AU. Richf. 151,00 149,00
Boeing Corp. 118,50 118,50
Can. Pacific 32,50 29,00
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 47,50 46,50
Citicorp. 48,50 48,50
Colgate-Palm. 83,00 83,00
Control Data 31,00 31,00

I Dow Chemical 163,00 164,00
l Eastman Kodak 87,00 87,00
l Exxon Corp. 81,00 81,00
I Fluor Corp. 38,50
I Gen. Electric 84,80 84,80

I 1Gen. Motors 160,00 160,00
Gillette 65,50 65,00
Goodyear 94,00 95.0C
Inco 55,00 55.2C

1.8.M. 223,00 223,50
Int. Flavors 93,00 87,00
ITTCorp. 96,50 96,50
Kraft Ine 185,00 185,00
Kroger 107,00 107,00
Loekheed 76,00 76,00
Merck _- Co. 105,10 105,10
Minn. Min. 114,00 114,00
Pepsi Co. 75,50 74,50
Philip Morris C. 182,50 182,00
PhUl. Petr. 35,50 35,50
Polaroid 68.00 68,00
Procter & G. 150,00
QuakerOats 101,50 101,00
Schlumberger 63,50 64,00
Sears Roebuck 76,00 76,00
SheU Canada 62,80 62,80
Tandy Corp. 78,00 78,00
Texas Instr. 70,00 67,00
Union Pacific 118,00 118,00
Unisys Corp 49,00 48,00
USX Corp 52,50 52,50
Varity Corp 4,00
Westinghouse 99,30 99,30
Woolworth 99,00 99,00
Xerox Corp. 104,00 104,00

Warrants
Akzo 35,80 35,20
AMRO warr. 5,20 5,50
Asia PacGr F. 4,60 4,80
Boganuj 9,90 9,90
FalconsSec. 12,05 12,30
Honda motor co. 2050,00 2150,00
K.L.M. 85-92 121,00 119,80
Phüips 85-89 37,50 38,00
Stßankiers a 3,00 2,90
Stßankiers b 3,80 3,90

Euro-obligaties & conv.
10% Aegon 85 102,70 102,70
Aegon warr 14,70 14,70
10V2 ABN 87 98,80 98,80
13Amev 85 98,75 98,75
13Amev85 98,30 98,30
10 AmevBs 103,30 103,30
11Amev 86 99,80 99,60
14%Amr087 99,50 99,50
13 Amro-BankB2 103,20 103,20
10'AAmro 86 98,00 98,00
10 Amro 87 98,50 98,50
5% Amro 86 101,10 101,10
AmroBank wr 23,30 e 24,00
Amrozw 86 71,00 70,75
9BMH ecu 85-92 102,25 102,50
7 BMH 87 98,25 98,25
11 CC RaboB3 104,25 104,25
9 CCRabo 85 105,70 105,70
7 CCRabo 84 108,30 108,30
IOVsEEG-ecu 84 101,00 101,40
9%E18-ecu 85 106,25 106,25
12/2 HIAirLF 96,00 96,00
12NIB(B) 85-90 103,00 103,00
IMNGUB3 104,70 104,00a
10NGU83 102,00 102,00
2% NMB 86 86,90 86,90
NMB warrants 29,25 29.25
8% Phü. 86 98,25 98,25
6% PhU.B3 95,50 95,25
14%Un.Becumy 86 99,00 99,00
12% Urül. 98,00 98,00
4% Akzo 69 212,00 210,00
5V_ Amro 69 398,00
5% Gist 69 470,00 470,00

Parallelmarkt
Alanheri 15,20 15,20
Berghuizer 46,60 45,50
BesouwVanc. 36,30 36,00

1 CBObUg.F.I 102,00 102,00
1 CBObUg.F.2 102,10 102,10

CB obug.F.3 103,40 103,40
DeDrieElectr. 25,50 25,50
Dentex Groep 27,80 27,80
Dico Intern. 77,50 77,50
DOCdata 32,00 32,00
Geld.Pap.c. 66.50 66,20
Gouda Vuurv c 55,80 55,80
Groenendijk 24,70 24,70
Hes Beheer 196,00 196,00
Homburg eert 4,00 f 3,90
InfotheekGr 18,10 18,10
Interview Eur. 7,20 7,40
Inv. Mij Ned. 39,10 39,00
KLM Kleding 24,50 25,00
Kuehne+Heitz 25,40 25,00
LCI Comp.Gr. 32,10 32,30
MeUe 282,00 280,50
Nedschroef 64,00 63,50
Neways Elec. 8,50 8,50
Pie Med. 10,90 10,90
Simac Tech. 15,40 15,20
Text Lite 5,80 5,60
Verkade Kon. 291,00 290,00 a
Weweler 72,70 74,80

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Akzo c jan 150,00 229 4,20 3.50
akzo p jan 140.00 234 230 2,60 a
amev c jan 55,00 617 0,90 0.60
amev c apr 55,00 182 2,20 2,00
d/Fl e feb 195,00 190 3,00 a 3.00
d/Fl p dcc 195,00 355 3,10 2.80 b
eoE e dcc 235,00 214 650 5,00
eoE e dcc 240,00 711 3,00 250
eoE e dcc 245,00 250 1,60 0,90 b
eoE e jan 245,00 196 430 a 3,10
eoE p dcc 230,00 255 1,20 2,00
eoE p dcc 235.00 144 2,10 3.20
eoE p dcc 240.00 527 3.90 5.80
eoE p dcc 245,00 614 730 9,00
eoE p jan 230,00 268 2,70 3.50
eoE p jan 235.00 288 4,50 5,50
eoE p jan 240,00 313 650 7,70
eoE p feb 220,00 800 2,00 2,50 b
giSt e jan 45,00 199 1,40 1,20
hoog c jan 60.00 348 6,80 6.50 a
hoog c jan 65,00 274 3,90 3,40
hoog c jan 70,00 142 1,70 1,70
hoog c apr 65.00 142 6.50 6.00
hoog e apr 70,00 169 4,00 3,80
hoog p jan 70,00 155 6,90 7,50
kim e jan 40,00 263 1,30 0,90
nedl c apr 220,00 216 19,50 19,50
nla p mei 130.00 179 1,00 1.10
nis p feb 115,00 250 2,20 a 230
nlw p mei 100,00 150 0,70 0,70
natn p apr 65,00 184 3,80 4,40
obl p nov 102,50 250 3,20 a 3,15
phU c jan 30,00 160 1,60 1,50
phü c jan 35,00 288 0,40 030
ptül p apr 30,00 147 1,90 2,30
phil p 093 30,00 195 5,70 6,10
olie e jan 210,00 514 14,00 15.30
olie e jan 220,00 375 6,60 7,50
obe c jan 230,00- 810 2,60 3,00
olie e jan 240,00 193 1,00 1.10
oUe c apr 230,00 148 7,10 B,oob
olie c apr 250,00 379 2,30 2,30
oüe c 091 210,00 159 34,00 34,70
olie p jan 230.00 180 1030 9,00
olie p apr 240,00 154 19,70 18.00
unü c jan 110,00 232 6,00 5,50
unü c jan 120.00 237 1,90 1,60
unü c 091 100,00 210 28,00 27,00
voc e jul 30,00 150 2,60 230

»=litti |=ki*_M+ti.i«.
b=W*_M .=latM+ti-4h.
c=e.-claim k=gt-_M+k
d=ei-hridM_l Nged-M+g
t=ga-an+b-_-i vk=slotkMrs rarigt dag
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economie

dijker Groep start besprekingen met Van Dien & Co

Mammoetfusie tussen
accountants op komst

Van onze Haagse redactie

f HAAG - De accountantsorganisatie Dijker Groep in

fbergen wil fuseren met Van Dien & Co uit Amsterdam.
7ngs zijn beide partijen 'verkennende besprekingen' be-

Na bundeling zal deze accountantsmaatschappij de
JJ-te van Nederland zijn, en behoren tot de 'grote acht' lei-

e accountantsconcerns van de wereld.

ka Van Dien & Co is namelijk
bij een internationaal

al jaren maakt zij
[.üit van de Amerikaanse Deloit-<skins and Sells International.Veountantskringen komt het fu-

sie-voornemen van de Dijker Groep
(ook wel bekend als Dijker &
Doornbos) en Van Dien & Co nogal
onverwacht. Eind september brak
de Dijker Groep haar onderhande-
lingen over een fusie met de Ameri-

kaanse Price Waterhouse na een
jaarplotseling af. Volgens deDijker
Groep wegens 'verschillen in strate-
gie, organisatie en cultuur.

Dat de plannen voor een fusie met
Price Waterhouse serieus waren,
blijkt uit het feit dat de Dijker
Groep uit het samenwerkingsver-
band met de organisatie BDO (Bin-
der Dyker Otte) was gestapt. Deze
accountantsorganisatie staat tiende
op de wereldranglijst.

De aansluiting bij een internatio-
naal concern als Van Dien & Co is
voor de Dijker Groep broodnodig.
De fusie met Price Waterhouse
werd algemeen beschouwd als een
laatse kans voor de Dijker Groep
om internationaal nog mee te kun-
nen komen. Omdat alle belangrijke
Nederlandse accountantsorganisa-
ties al zijn aangesloten bij interna-
tionale concerns, werd de mogelijk-
heid voor de Dijker Groep om nog
een fusiepartner te vinden uiterst
klein geacht.

Wannneer de fusie een feit is, zal de
nieuwe combinatie zon 4000 werk-
nemers en vijftig kantoren hebben.
Daarmee is de maatschappij het
grootste accountantsconcern van
Nederland.

Nederlandse beleggers
investeren in Parijs

AMSTERDAM-Ne-
derlandse beleggers
gaan in het centrum
van Parijs aan de
Rue de Courcelles
nog dit jaarvan start
met de bouwvan een
kantorenproj eet.

Hiermee is een in-
vestering gemoeid
van ’ 300 miljoen,
het grootste bedrag
dat ooit door Neder-
landse beleggers in
Frankrijk in één ob-
ject is gestoken.

De beleggers zijn
Nationale Nederlan-
den/VastGoed die
deelneemt voor 40
procent, het Artens-
pensioenfonds (20
procent), het GAK
namens aangeslote-
nen (20 procent) en
vermoedelijk Amev
voor derest. Ontwik-
kelaar Bougues-

/France Construc-
tion bouwt een kan-
toor van circa 19.000
m.2 en een parkeer-
garage voor bijna 300
wagens. Uitgegaan
wordt van een huur-
niveau van rond

’ 900 per m2. Er is al
veelbelangstelling
van huurders voor
het complex.

Personeel weigert revisie asbesthoudend materieel

NS huren 100 treinstellen
Van onze correspondent

UTRECHT - De Nederlandse
Spoorwegen hebben een overeen-
komst gesloten met de Westduitse
Bundesbahn voor de huur van zon
honderd treinstellen.Dat is gebeurd
nadat deNS derevisie van 142 trein-
stellen uit 1954 waarin kanker-
verwekkend asbest is verwerkt,
voor onbepaalde tijd hebben uitge-
steld. Ook met de Belgische spoor-
wegen is bijna een akkoord bereikt
over de huur van treinstellen.
Gisteren zou de eerste trein van het
type 'hondekop' bij wijzevan proef
worden opgeknapt in de specialeas-
bestloods van de Haarlemse werk-
plaats. De 150 monteurs dievoor het
werk zijn aangewezen, weigeren

met de 'bakken' aan de slag te gaan.
Ze houden vast aan hun voorwaar-
de dathet asbesteerst volledig moet
worden verwijderd voordat ze gaan
repareren.
De Spoorwegen meent dat de eis
van de werknemers onuitvoerbaar
is. Het kost te veel geld en te veel
tijd. Daarom onderzoekt de
Utrechtse hoofddirectie nu of het
mogelijk is in het buitenland bruik-
bare treinstellen te kopen.
De NS willen de oude treinstellen
van het type 'hondekop' ten dele op-
knappen zodat ze kunnen worden
ingezet om de verwachte toename
van reizigers in 1990 het hoofd te
bieden. Het inzetten van de trein-
stellen is een tijdelijkemaatregel. In
1993 worden ze alsnog gesloopt. De

wet schrijft voor dat alle treinen
waarin asbest is verwerkt dat jaar
van de baan moeten.

De NS verwachten dan voldoende
nieuwe treinstellen te hebben om
de stroom passagiers te verwerken.
„We hebben oude treinen nu alleen
even hard nodig", aldus de woord-
voerder. Hrj voegde eraan toe dat de
noodmaatregel om treinstellen van
de Bundesbahn te huren ook geen
zoden aan de dijkzet. „Honderd wa-
gons zijn lang niet genoeg om de ex-
tra reizigers te kunnen vervoeren.
Daarom zoeken nog verder in ande-
re Europese landen, maar daar lig-
gen de treinen ook nietvoor het op-
rapen. We zrjn wat dat betreft aan
het einde van ons Latijn".

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 25-11-1988 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.050-’ 26.550,
vorige ’ 25.900-/26.400, bewerkt ver-
koop ’ 28.150, vorige ’ 28.000 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 345-/ 415, vori-
ge ’ 345-’ 415; bewerkt verkoop ’ 460
laten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,88 2,00
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 1,56 1,68
Franse fr. (100) 31,70 34,20
Zwits. fr. (100) 132,00 136,50
Zweedse kr. (100) 30,75 33,25
Noorse kr. (100) 28,25 30,75
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oostschill (100) 15,70 16,30
Spaanse pes (100) 1,64 1,79
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 45,75 48,75
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06

Ilers pond 2,86 3,11
Jap. yen (10.000) 157,00 162,00

FNV: 2 procent
loonsverhoging
in kleinmetaal

AMSTERDAM - Industriebond
FNV gaat de CAO-onderhandelin-
gen in de metaalnijverheid, ook wel
aangeduid als 'klein-metaal', in met
een looneis van 2 procent. Verder
moeten de schalen van de jeugdlo-
nen en de vakantietoeslag ook nog
eens met 2 procent omhoog.

Voorts moet de huidige Vut-rege-
ling permanent op 59 jaarkomen en
moet er parttime-Vut worden inge-
voerd. De metaalnijverheid is met
270.000 werknemers de grootste be-
drijfstak in de marktsector.
De lonen in de metaalnijverheid
zouden per 1 januari '89 met 2 pro-
cent omhoog moeten gaan en er zou
een minimum moeten komen van
360 gulden per procent loonsverho-
ging. De bond wil naar een een-jari-
ge cao.

De wergevers in de metaalsector
hebben al laten weten dat ze zich
geen stijging van de arbeidskosten
zou kunnen permitteren, maar de
Industriebond FNV is niet erg van
die uitlating onder de indruk en
doet ze af als „borrelpraat".

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,93625-93875
Brits pond 3,5585-5635
Duitse mark 112,765-815
Franse franc 32,985-3,035
Belg. franc 5,3795-3845
Zwits. franc 134,680-730
Japanse yen 159,92-160,02
Ital. lire 15,155-205
Zweedse kroon 32,280-330
Deense kroon 29,210-29,260
Noorse kroon 29,880-29,930
Canad. dollar 1,62925-63175
Oost. schill 16,0310-0410
lers pond 3,0090-0190
Spaanse pes 1,7150-7250

* Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,6825-6925
Hongk.dollar 24,70-24,95
Nieuwz.dollar 1,2675-2775
AntiU.gulden 1,0700-1000
Surin. gulden 1,0700-1100
Saudische rial 51,50-51,75
Ecu gulden 2,3345-3395

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 273,3 272,9
alg.-lokaal 266,7 266,6
internationals 280,5 279,8
industrie 240,7 241,0
scheep/luchtv. 218,9 218,5
banken 337,2 334,9
verzekering 561,7 556,7
handel 452,0 453,2
cbsobl.index 117,4 117,3
rend. staatsl. 6,01 6,02
waarvan 3-5 jr 5,86 5,87
waarvan 5-8 jr 6,04 6,05
waarv.s langst 6,27 6,28
rend. bng-len. 6,42 $42
rend. banklen. 6,03 6,03

Brenninkmeyer - In zijn woning
inLaren is donderdagnacht op tach-
tigjarige leeftijd Frederik Brennink-
meyer overleden. Hij kreeg een
hartstilstand.Frederik was van 1953
tot 1963 directeur van C&A Neder-
land en nestor van de familie Bren-
ninkmeyer, die de modeketen op-
zette.

Minister Ruding van Financiën stelde deze week bij een
AH-filiaal in Amsterdam, gesecondeerd doorAlbert Heijn,
de eerste elektronisch betaalkassa in gebruik. Ahold liet
daarbij weten dat de PTT de tarieven voor het elektronisch
betalen moet halveren. Als dat niet gebeurt, dan dreigt
Ahold samen met andere grote bedrijven een eigen netwerk
op te zetten. Volgend jaarvolgen nog 24filialen, met totaal
300 kassa's.(ADVERTENTIE)

4X
1LANCIA#|THEMA i.e.

NIEUW!
Met een zeer speciaal prijskaartje

Div. kleuren - div. extra's

faL KOMPIER
SB Heerlen, Akerstraat 150

93876 Maastricht, Galjoenweg 45

I- CO

>wt^v^ Si

" '3ft
Autronic

kj>irsbeek I
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i^_~~pr7~ALS FRUMAU UITPAKT.TT

_^»yï^-LEDERWARENT**''k/^ 16 HEERLEh ■ ' -\

Even iels verklappen... Wisi 11 dal Sijben morgen vanaf 1 1.00 uur open is? Kunt IJ eerst

lokker uitslapen, en dan naai Sijben. De héle familie is welkom, gezellig! Dus: tot

morgen, want hel wordt vast en zekei een geslaagde dag bij Sijben. Tot 17.(X) uur kuni l)

terecht op alle afdelingen.

ROERMOND
Maasniekterweg 33 Tel. 04750-16141 Roermond-Maasnicl.

BjmnP-fflnpipilJlJH Te huur VAKANTIEHUIS- Te koop LANGLAUF- ________PBJMM-_HJMUjjijjiUiMLaLJM^M JE in ski-gebied La Roche SKI'S ’ 50,-. Tel. 045- I Vffl 3__PT
BOERDERIJVAKANTIE ta dennen- M5-416280. 216740. M^-MJ^-JovemacMfntohtbm J": Leer nu zwemmen in 2of 5 dagen! W*iA"\TdemnMlfi- OQ 4Q7fi7i97Q nf a njkosten. Bel ,JI
045-323496

D,i^'ï' OI Zwemschool Pierre Zenden, Maastricht. 043-212211 04490-45230, 24-uurj^J

B_Hf 1 "'_?"■ ■■j"ï!.,_b■* l__._e__.^_*-A_ti "__H_BT_^viJU^,S_^;^ÏV'?: _T- __'f>S_l\W\K- aLV '____-__I_i _______*__' ttH
__r_-4___i

f*! «> On/o vorige op/icnbartiule herfsl-aanbiedinu was een grandioos siII tl _T _T 1 jarom komen wy ook dit najaar weer met een spekiakulaire aanbieding jM-JM.M ▼▼ * pjngg,, mC| briljanten. Nog steeds is de dollarkoers aan de lage kant.
O* * 1 Daardoor hebben wij opnieuw een kottektie schitterende briljanten kunne* ,
"lèf)flK G_TGï_lfl kopen voor prijzen, diebeduidend lager zijn dan normaal. En daarom

jjynng,, w jj jbans onze klanten een beperkt aantal uiterst waardevolle ,
■g J briljantringen aanbieden tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Vanzelfspreke"8

QQtl |)ofl V-tIXÏ dat wiJ de hoge kwaliteit van deze sieraden volledig garanderen. Dit is cc"

"*"*** *-',-r** waarlijk unieke kans om deze beeldschone en waardevolle briljantringen'e J
V T ■ kopen voor zeer vriendelijke prijzen. De komende weken bent u dan ook
V __lt2SS6r van harte welkom in onze zaken in Heerlen en Maastricht. w»**.***. H

Wij zullen u daar mei genoegen deze sprankelende _B^_W§_i^»^!itl
kollektie tonen. <_^^§I^^^j_ï

WT^KXWa\\WHÊÊKTTOÊ^tIUKW999HÊÊÊ^^^KKÊÊÊÊÊ^^^^^^KÊÊm^^^j^KKKÊ^Ê^m
Utma^irAwMwmTtllirtMlllwM^MlÏÏwMwWi __£-3*____ \r^L^9

Normaal/ 1.425*-. Nu ’ 995^ |
Vz Alliance: 15 briljanten a 0,03 et. = 0,45 et. _ j

Normaal/3.100,- ___ Nu’ 1.95Ui]l
Hele alliance: 30 briljanten è"o,oFctT^o,%"cT Ij

Normaal/5.800,- Nu’ 3_9QU>
!r_ Alliance: 11 briljanten a 0,06 et. - 0,66 et.

Normaal/4.200,- Nu’ 2.750 J
Hele alliance: 25 briljanten a 0,06 et. - 1.50 et. !]__ Normaal/9.100,- Nu’ 5.50}»?, ]
l/_ Alliance: 9 briljanten a 0,08 et. ~ 0,72 et.

Normaal/ 4.700,- Nu’ 2.95JJH
Hele alliance: 23 briljanten a 0,08 et. = 1.84 et. n I

Normaal/ 11.000,- Nu’ 6.9ojj>
Hi Alliance: 9 briljanten a 0,12 et. = 1,08 et. _

Normaal/6.900,- j Nü ’ 4.35}M
Hele alliance: 21 briljanten a 0,12 et. = 2,52 et.

Normaal/ 14.700,- Nu’ 9.70 W
Kwaliteit: VSI (vcry small inclus). Kleur: Top Wesselton (is hoog Jè-v-a»wit). Leverbaar in 18karaat geel ol witgoud. De prijzen gelden cfSSSk,
voor de halve-alliance ringen voor alle maten,voor de hele-alliance ___J*l_y^.
ringen de maten 16tol 18,5. Eronder reduktie, erboven toeslag. <2__eV_T___B^ ]
Alle ringen mei een taxatie certifikaat. ./_K^__T_RB_l

\K/h I -Kil (Il r Sa-4^^i Kr____ /'

0,25 etKwaliteit: VSÏ/Top Wesselton.
18 K. geel of witgouden montuur standaard.

Normaal/2.350,- Nu’ 1.175y
0,50 etKwaliteit: VSI/T Wesselton-Wesselton.
14 K. geel of witgouden montuur standaard. ~«/i J

Normaal/ 5.750,- Nü’ 3.65JM
0,75 cl.Kwaliteit: VSI/Wesselton.
14 K. geel of witgouden montuur standaard.

Normaal ’ 10.300,- Nü’ 6.32^|
1,00 et.K waliteit SI/Wesselton. 1
14 K. geel of witgouden montuur standaard. _ _ _ _ _/./■ J

Normaal/15.700,- Nu’ 9.70<M
Alle ringen worden voor/icn van een laxalic ccrtilikaal.

_______■___■ Vaessen v_____^
JUWELIERS-DIAMANTAIRS SINDS 1900

Hoek Bongerd-Oranie Nassausttaat. 6411 LD Heerlen, tel 045 712440 /
Maastrichter Smedenstraat 1113.6211 GK Maastricht, tel 043-211428 -✓
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ST.NICOLAAS WEMNRAK^Njpi^rn

irimafopn uw ptt^inkel

boven bent,

met een "Homevox"- telefooninstallatie,
voorkomt u deze ergernis. r n

bel gratis !j^dteen Primafoon in Maastricht, Qg _ Q402
fd, Heerlen, Roermond en Venlo _ 1

,8?el een fijne baan of\ys RIJ-INSTRUC-*.>m/v) of rijschool-
R(Wi/v)? Met het Ka-,-Voldiploma, erkendCoterie, kunt u echtaan de slag. Dag-,

s?" en avondoplei-
kyTt binnenkort inft/am, Best, Delft,
klj Zwolle. In een half
*n ' -u een goede baan-
ityïïgen rijschool heb-
'ih » u vast en zekerrjcet toekomst? Vraag
d» gratis studiegids:

Sw r^aderschool (ook

Kt,„Maastricht vraagt
Ka n> ook voor week-KJ11620.

e|?ng. ondern. echt-vr. voor het runnen
C/.R/SNACKBAReen

.tS'Jke ref, Postbusi^OAD Sittard.
[Cjte BUFFETHULP

met er-
.irfji' s woendagsavond
fef.midd. KleikoeleNajagen.
fot^art-time TAXI-■ïFEUR. Na 17.00■te-241491.

gevraagd voor pri-Ij^Sgn. Tel 045-228975.
.Itf^OORS gevraagd.f^!M2O6B.voor PRlVE-

garantielOOn-

tóferte PLEGE-
fcit für Aachener Al-
I„' gesucht. Bewer-ker- Nr. 586 HK,Belbus 3100, 6401 DP

(ervaring
ïèn/ ?nkel zondag-

eventueel deel-Sp- + Trocadero. Tel.

' 3 °PPAS gevraagd
<. hMiddagen in de,R°r-ond.nr. BR 307[Cpu<ïipenerstraat 81,
Ej^-J_£unssum.
lik JES gevr. voor pri-
H. te Maastricht,
fy'ntern. Tel. 043-
W Vragen naar dhr.

I{j?ek Zkt. vr. BUF-fehH P v- 2 avonden in
?ir -r.Erv- vereist, Ift.i^VTel. 04490-79297.

kalkoenfï-
ÏL, en romige sinaas-
R- vs met garnituur:,Lgebak van de dagJ&V koffie: J3,95:
T^OOM/RESTAÜ-&>_>u Coin- Honig-«f9* 33, Heerlen, tel.

Banketbakker gevraagd
m.i.v. januari 1989, minimaal 2 jaar praktijkervaring,

leeftijd tussen 18 en 25 jaar.
Patisserie Kengen, tel. 045-717454.

Gevraagd SPORTLERAAR(RES), voor het geven van
aerobic, zwemlessen en fitness. Bij voorkeur CIOS opl.
of gelijkwaardig. Enige ervaring. Br. m. foto naar sport-
school P. Zenden, St.-Bernardusstraat 5, 6211 HK
Maastricht.

Uw tijd zetten wij om in geld
Bent ü hierin geïnteresseerd, en in bezit van een eigen
auto, bel dan voor meer informatie met Keser Uitzend-
buro, tel. 045-718831, Bettina Lemmens.
De huisartsenmaatschap van het gezondheidscentrum
Neerbeek zoekt op korte termijn een gediplomeerde

fulltime doktersassistente
Bij voorkeur ervaren kandidaten worden uitgenodigd
z.s.m. te reflecteren. Kennis met automatisering strekt
tot aanbeveling. Reakties gaarne binnen 7 dagen te
richten aan: Huisartsen G.C.N. Kerklaan 11, 6191 GM
Neerbeek,-Beek.

Gezicht actieve WAO'ER of
gepensioneerd heer in bezit
van tel. en auto, voor enkele
middagen per week, alle
lichte voorkomende werk-
zaamheden ’5,.- per uur
plus autovergoeding.
Br.o.nr. HO 637 aan Limb.
Dagblad, Kouvenderstr.
215 HE Hoensbroek.
Bekende bar vr. met spoed
2 leuke MEISJES, ervaring
niet vereist. Intern mog.
Voor info 04750-15802.
Ervaren ZANGER gez.
voor allround 5-mans or-
kest, install. aanw. Tel. 045-
-752259 of 423443 of 04459-,
1462.
Gevr. nette huishoudelijke
HULP voor maandag of
dinsdagmorgen. Tel. 045-
-713601 na lff uur.

De BoekettenspeciaHst
vraagt:

„Bloemist(e)"
voor zelfst. running van fi-

liaal te Heerlen.
Aanm. tel. 045-242538 na

18.00 uur.
Welke ervaren TIMMER-
MAN kan voor ons op vaste
prijsbasis stoelen en tafels
lijmen, vlakken en repare-
ren. Gaarna alleen reacties
van snelle, correcte en vak-
bekwame mensen, die
thuis kunnen werken. Br.
ond. nr. HO 636 aan Limb.
Dagblad, Kouvenderstr.
215, 6431 HE Hoensbroek.
Coverband (m. optredens)
zkt. BASSIST(E)/koor. Tel.
04490-21852.
Gezocht z.s.m. HULP in de
huishouding c.g. kinderop-
pas, evt. ook 's avonds,
Kerkrade centr. Inl. tel. 045-
-320444/456936.

EscortesS rla|e onze zakenrelaties willen begeleiden tijdens
lijjv hun verblijf in Zuid-Limburg.
Ii^au vereist o.a. meertalig, goed uitziend, goede

*'en gegarandeerd, reakties m. foto. Br. o. no.
j^Q_s33LD Postb. 46, 6040 AA Roermond
reniging Ons Genoegen Hoensbroek vraagt een

leider/ster
°r kleutergym en jongensgroep, 3 uur/week. ,

V Inl. tel. 045-218383 of 721315.
Prins Bernhard Internaat
voor schipperskinderen

Sintelstraat 19, Maasbracht vraagt

0 invalgroepsleiders/sters
j)r. voor kortere of langere perioden in te vallenePen kinderen in verschillende leeftijdsgroepen
W. van 6-18 jr.

a( gevraagd een prot. chr. levensovertuiging.
V^_ Tel. 04746-1692.
tov^en een ondernemend SLAGERS-(ECHT-
b |

v°or zelfstandige exploitatie v.e. kwaliteitsslage-f/^hchisebasis i.d. omg. Maastricht. Omzetind.°0.000,-. Door snelle bijbouwing in de directeI^9 zal de omzet in 2 a 3 jr. verdubbelen. Enig
% gewenst doch niet vereist. Bent u deman-
ür, °le dit aanspreekt, dan nodigen wij u uit binnenIt j'ereageren onder br.o.nr. MA 512, LD, Stations-

BN Maastricht.

BROOD-BANKETBAK-
KER gevr. Tel. 045-225868.
Gevr. MEISJE voor goed
lopend privéhuis; intern
mogelijk. Tel. 045-721759.
Gevr. LASSER, om auto's
spuitklaar te maken, ook
C02 lassen (als bijverdien-
ste). Tel. 045-453406.
Nette TAXICHAUF-FEURS gevraagd, voordag- en nachtdienst. Per-soonlijk aanmelden: KroonTax, Anjelierstraat 123A,Heerlen.
MEISJE tot 20 jaar, voor
nationale en internationale
Kapperswedstrijden. " Tel.045.25326 of 320536, na18.00 uur.
Gevr. huish.HULP, 3 halvedagen gem. Vdaal per 1-1-
-89. Geen zwartwerk.Br.o nr. HK 588 LimburgsDagblad. Postbus 3100,6401 PP Heerlen.
Int. CHAUFFEURS ge-vraagd. Zonder ervaringonnodig te solliciteren. Int.Vn P/.£, SJarmansj De baan40 6351 BL Bocholtz. Tel.045-444300.
Welke STUCADOOR, elec-'tncien en loodgieter wil
£ iP£n. r,iPet verbouwen.Tel. 045-721976.
Care-Reiniging vraagt metspoed MEDEWERKERSPP^zaterdag voor een pro-ject te Arcen. Het gaat hier
?m ... ■ ■ machine-onderhoud.Leeftijd v.a. 18 jaar. Tel. re-acties tussen 9-12 uur enloiPiLf-11 170° uur- Tel. 040-

-w"SiPTo£o\T,J?evr.T 0£o\T,J?evr. ervarenWONINGSTOFFEERDERt
K nntè_'wiJs- Telef- afspr.04459-1955 na 17 uur.

W^Vraagd ervaren BROOD-BANKËTBAKKER.Schriftelijk solliciteren.Bakkerij Martens, Tud-dernderweg 85, 6137 CBSittard.
BUFFETMEISJE i^Tvraagd, leeftijd 25-30 jaar,met ervaring; geen ani-meerwerk. Bar-dancingg^ontein", tel. 045*

Bost VERWARMING 8.V.,Romeinenstr. 8, Kerkrade-w. Sanitair, gas, water, cv.,badkamers, riolering, dak-werk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV., Schaes-perg. Gevelreiniging, uit-kappen, voegen, steigerver-huur. Tel. 045-312154/--312709.
STUKADOOR kan nogwerk aannemen. Tel. 045--459073.
SCHILDERS kunnen nogbehang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel045-210020.
TRAP BEKLEDEN, railshangen, gordijnen maken.Voordeelprijzen en vak-manschap. Gratis prijsop-
gave. Sehillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-gen. Tel. 045-312613.

Tuin goede winterbeurt,
SNOEIEN enz. Bel tijdig
045-272093 na 19.00 uur.
SCHILDER kan nog bin-nenwerkzaamheden aann.'Tel. 045-416342.
METSELAAR kan nog bin-
nenwerk aannemen, ook
steenstrips en voegen. Tel.045-2137139.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating.
Ook tuinaanleg 045-326574.
VERBOUWING, woonka-
mer, keuken, bad, garage
tel. 045-326574.
KLUSJESMAN kan nog
div. werkz. aannemen. Re-
novatie binnen en buiten inbouwsect., tegelz., behan-
gen, schilderw. Tel. 04459-
-2087 of 3450.
TV-ANTENNES ’395,-,all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-burg. Geen voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.
Klein bouwbedrijf kan nog
VERBOUWINGEN aanne-
men, tegelwerk, timmer-
werk, metselwerk, stuca-
doorwerk en vernieuwen
van daken. Tel. 045-721850.
Voor kleine verbouwingen,
stucadoren, tegelzetten en
dakdekken. Tel. 045--220929. Door geheel Zuid-
Limburg.
Poolse vrouw, 35 jr., zoektWERK, hetliefst in de huis-houding. Tel. 04490-40827.
Schilder kan nog al uwSCHILDERWERKZAAM-HEDEN aannemem. Tel.045-323883.
Ruim ervaren DISCJOC-
KEY b.z.a. voor de do.- en
zat.avond in bezit v. eigen
yerv. Tel. 04750-23490.
Vrouw 45 biedt zich aan als
KINDEROPPAS hele enhalve dagen. Tel. 04490-
-14832. ■
KINDEREN Gevr. voor
startende crèche. Tel. 045-
-413072. Na 18.00 uur.
TV/VIDEO-REPARATIE_ Görgens. Tel. 045-314122

DAKDEKKERSBEDRIJFDe Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met delangste schriftelijke garan-
*"& °el voor vrijblijvendeofferte. Tel. 045-224459.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft 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 alkTdak- en ZINK-WERK dakdekkersbedrijf
3P2i2s2ËOUmanS' teL Mi
SIERPLEISTEREN, stu-cadoren, alle soorten ver-
bouwingswerkzaamheden. ,
045-216666.
Let op! Uw"dak is ons vak!DEkdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793. Te-vens ZINKWERK en PVC-
dakgootbekleding. Gratisofferte.

BIJLES Ned., moderne enklassieke talen, door erva-ren docent. 045-317161

H WMm ■#______■ _____r _________t >L^V\^V-*/-V-,"»y:' -,"i**".*"A*'''"lrV'ï"'.*'-'^;** i'-"-*-'"-
-\\\\WM M!# -I ___

■' ''vïv-'-'V\;^/-V'.^^v-^'r.^j^V.-Nf.;:?;.

HERBSTPREMIERE
IN MODESTOFFEIM

: V r'^^-^fl^f'ffv:! t iJ.ij.7tn iT___t'&s&'

«f für die testikb» d isen|fef

—inflQchenQuFderfldQlberbsbrQße ._£" 2 77 il

primafopn uw ptt.winkel
voor: - telefoontoestellen en installaties

tevens reparatie- telefoonaansluitingen, wijzigingen
en verhuizingen Cl

_ .
-telefoonkaarten spaarpot .
- mobilofonie fe»*„

rmt) [ 06-0402 j lfl| I
l_^_SV\ vanaf f. 100,-een
__(r*^_. %^ leuke verrassing* van ' 14,95
_Bfr_. \*4_lk voor f 995*
_■ JirVVQ * Zolan9 de voorraad strekt

yy\-T_ik *"* vinclt een Pr'ma,oon 'n Maastricht,

ËËH Sittard, Heerlen, Roermond en Venlo

———______
■_-_________________■■ ZONDAG 27 NOVEMBER ■___________■■_■

I BOEDELVEILING Ivan de complete nalatenschap van:
DHR. VAN DER MEER (WIJLEN) IN OPDRACHT VAN NOTARISKANTOOR MR. M.M.P.P.E.

GROUTARS, ALSMEDE TOEVOEGING DIV. DEELBOEDELS EN DIV. VERZAMELINGEN
VEILINGBEDRIJF LAMBER CV. ZAL OPENBAAR VERKOPEN de complete inboedel van wijlen V.d. Meer,alsmede div. deelboedels en div. COLLECTIES. De veiling zal worden gehouden t.o.v. de weledelgestrengeneer mr. M.M.P.P.E. Groutars, notaris te Maastricht.
MEUBELS: biedermeier zilvertafel, monnikstoel omstr. 1700, empire buffet, halfhoog vitrinebuffet omstr. 1845,dekenkist, gatelegg tafel, div. tafels, div. 2- en 3-deurs kasten, compl. slaapkamer, dekenkist, eiken halbank,eetnoeken, commodes, toogkast, div. omakasten, boerentafel met 9 stoelen, ant. Engelse spijlstoelen, div.kleinmeubilair, Henri Deux dessert, kloosterkastje miniat., 3-delig biedermeier stijlbankstel, div. spiegels, lampene'c. etc, eiken bankstel met lederen stoffering, bibliotheekkastje etc.
JUWELEN: div. ringen in goud, bezet met briljanten en saffieren, 35 kavels.
PERZISCHE EN OOSTERSE TAPIJTEN: Perzische kirman, heriz, afsjar, hammadan, mout, alsmede tapijtenatkomstig van de liquidatie van een importeur, met o.a. mouth, bidjar, gasgay, belouch, keshan etc, in divmaten.
SCHILDERIJEN: Limburgse school, w.o. 2x Pierre Daems, Jelinger en andere schilders.
VARIA, DIVERS EN KLOKKEN: Zweedse Person breimachine, div. ant. kandelaars, pendules, o.a. verguld,vazen, samoeraizwaarden, servies, Soc Ceramique, ant. tinnen kraankan, pieque-fleur, canton vaas, citers,divers kleingoed in tin, koper en brons, reguul beeld, koperen waterpomp, régulateurs, bimbammers, bestek in
cassette, alsmede antieke tuinvazen, porselein en aardewerk, w.o. Reqout en Chinees, en alles wat verder tertafel zal komen.

KIJKDAG: ZONDAG 27 NOVEMBER VAN 10.45-12.30 UUR
VEILING: ZONDAG 27 NOVEMBER, AANVANG 13.30 UUR

DE KIJKDAG EN DE VEILING WORDEN GEHOUDEN IN*ZAAL 'T VOSKE, GROTE STRAAT 8 TE BERG EN TERBLIJT

C GEVRAAGD: VOOR INBRENG IN KOMENDE VEILINGEN:INBOEDELS, BEDRIJFSINVENTARISSEN, ANTIEK, COLLECTIES, ETC. |
I Belast met de uitvoering: jj jê^■ Veilingbedrijf XLCÜPW&I IJiasti3us_£lliZJj2r^^ tel. 043-620649. W

'jj ■■!--*", 9162330 \: t I

XJ9SLr*~" 3AOA7 24^ \
%,-___» 4H825 ' ï \m urn - «o-*. 4

19 26 .r,

"_|P\ ' \ VriiOM 21 28 ">„ \
_—-n\ z»»*dafl ,> " Hj_ \

De handige vertrouwde
Limburgs Dagblad-kalender is er weer. Ook in

1989 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden,

terwijl de kalender bovendien de nodige ruimte
biedt voor aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad, en de meeste zaken waar

u losse nummers kunt kopen. _ X C OCDe pnjs J D.LtD.

(I LimburgsDagblad J
-».., „~-„i„„«,»„u:^ii„„. Nieuw uit Amerika/Canada, de origi-Extra open.ngsaanbieding: nele pilotenjacks> <,<„, voor' a

suede rokken vanaf 189,- v00r89,50 kinderen va 149--in de nieuwste modekleuren. ' ' '
i »mmu^«»= " ook gespecialiseerd inhToy

o urt«D -_._.,_, grote maten. O
Van 499,- VOOR 299,90 - Bij aankoop worden reis- £
3/4 damesjassen kosten vergoed. h-.Van 799,- VOOR 399,90 en 149,- - Inruil van lederen kleding c
Dames en heren lerenjacks en b 0"1 mogelijk.
Van 499,- VOOR 249,- - ledere dag geopend van -Ö

Leren rokken 100° tot 1900 uur- 'S
Van 269 - VOOR 149 90 "ledere zonda9 geopend {=a vuuhi4S,s_ van 10.00 tot 18.00 uur. SLeren broeken | [ ;>
Van 369,- VOOR 189,90 |~V~^^^~^m^M^±_ *Truien met leer »l!S®n ""evering van der»**.. I
Van 89,90 VOOR 39,90 , Kj^ïïï^J-irïS
Aanbiedingen gelden ook in de andere filialen 1 '"«Pen Doven 599 -

I printeen _,
O, KOM ER EENS KIJKEN

n _. r- n..A 1 - tafel of

PALERMO^ wandtoestel
P^B_____é 'nummer

_4 herhaling_____ P^_te_-___(_r "voor a"e

(f| J #^1 telefooncentrales
f - regelbare bel

C^jQ^B'\ I^*ÜJI-M^ __J in wit en zwart

J^W e' 9rat's ;
JÈükA^m, i 06-0402 ]

m*^K. *"* v'nt" een Pr'm-f°on 'n Maastricht,
1 Ja < W) Sittard, Heerlen, Roermond en Venlo
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Restaurant

MOSTAR
Kerkstraat 260

Brunssum
Heerlijke Yoegoslavische
gerechten van onze
houtskoolgrill tegen zeer
aantrekkelijke prijzen.

Live orkest dat
zigeunermelodieën
speelt

Reserveren gewenst:
045-251322

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

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

t37l Maandag gesloten.

Een behandeling van A tot Z.
Uitvoerige demonstraties in onze 5

/Hl luisterkamers, vakkundig advies,
bezorgen en aansluiten, en...

i een perfecte
1 I nazorg

y^Sy_______Hi__
|fln " I Plankstraat 10. Maastricht<*JJB ,f F (bij O.L. VrouwepleinjTel. 043-211133

Openingstijden: di. t/m vr. 9.30-18 u., do. koopavond,
zat. van 9.30-17 u.

ROYAL COINS is aanwe-
zig met grote munten- en
bankbifjettenstand tijdens
de antiekbeurs van Kerkra-
de in de Rodahal. Tevens
gratis taxatie.
MUNTENVERZAME-
LING Wilhelmina en Julia-
na 1900-1980. Tel. 04754-

-_so_9_

ITe k. ant. ATLAS, Stiehlers
handatlas 1866, prijs n.o.t.k.
045-462151 na lSuur.
Wegens verhuizing te koop
6 met leer beklede antieke
STOELEN en tafel, ’ 2750,-
-; 1 antieke hanglamp,
’650,-; 3 koperen waterke-
tels è’ 550,-; zware salonta-
fel met laden, massief no-
ten, f 475,-; 2 Bretonse stoe-
len a ’ 195,-. Tel. 04747-2549.

£_
NT
fD

Stroom, Lenting & Partners bv ■_}

heet voortaan £
Lenting & Van Irsen verzekeringen bv fD

3
Wat blijft is V

__)het vakmanschap Ji
debetrouwbaarheid _J

de service

Lenting <§f Van Irsen

Nog noiot bij WIJSHOFF
Anfiques geweest??? Nou
dat is dan jammer voor u,
want wij heoben voor u een
prachtige kollektie antiekemeubels. Amstenraderweg
9, Hoensbroek-Centrum.
Tel. 045-211976. Geopend
dond. vrijd. zaterd.

Kunst &
Antiekbeurs

Kerkrade
Rodahal

vrijdag 25 november
van 19 tot 22 uur

zaterdag 26 november
van 14 tot 22 uur

zondag 27 november
van 11 tot 18 uur

Ned. Antiquairs Gilde
Inl. Organisatie Buro

Bezemer, tel. 01613-3090
INTERART, antiek Sim-
pelveld, een van de mooiste
collecties v.h. zuiden in
strakke eiken en grenen
meubelen, o.a. 1 en 2 drs.,
vitrines, eethoeken, salon-
tafels, secretaires, cylinder-
bureaux enz. alle meubelen
puntgaaf weg. eig.'restaura-
tie en logenj. Irmstr. 64,
Simpelveld. Tel.: 045-
-443161.
ANTIEKHANDEL Si-
mons. Door eigen import
debetere meubelen voor de
laagst mogelijke prijs. Vak-
kennis + service + garantie.
Dorpstraat 45a, Nuth. Don-derdag koopavond. Tel.
045-243437.
Antieke wortelnoten VI-
TRINEKAST (iets aparts)
en uitgesneden slaapka-
mer. Prijs in overleg. Kissel
5, Heerlen.
Te k. van verzamelaar 20
zuiver zilveren ant. ZAK-
HORLOGES. Alle goed lo-
gend en sleutelopwinding,
2 cassettes met Juliana zil-
ver geldmunten. Tel. 045-
-216625.

Te k. wegens plaatsgebrek
HONDA CB4OOT. Tel. 045-
-723295 winterkoopje!.
Te k. PUCH Maxi Starlet,
kl. antracietmetallic, als
nieuw, mcl. sterw. en cock-
pit, vr.pr. ’ 950,-; tevens Ka-
wasaki XX 80 crosser, bj.
jan. '87,vr.pr. ’ 1600,-. ErnstCasimirstraat 2, Kakert-
Landgraaf.
TEk. SUZUKI GS 850 Car-dan, i.z.g.st. Vrj.r. ’ 2950-,
bwj. '79. 045-212218.
Tek. HONDA 500 KR goed
onderh. 4 jr. oud ’4100,-,
tel. 045-723998.
SUZUKI GS 550 bwj. '78,
km.st. 35.000 i.z.g.st. Tel.
045-322625.

WEGGELOPEN, omg.
Übachsberg, 22-11, licht-
bruine boxer. Tegen belo-
ning terug te bezorgen. Tel.
045-752861.

ACTIE "T^Knikarmzonnescherm
5.50 m breed, 2.50 m uitval, V ’ ~T
doek naar keuze Ly l
d.h.z.-prijs ’ 1020,-incl. BTW _■
" markiezen

" aluminium rolschermen V, II N l" knikarmrolschermen *>>s-^/^. 'IL *" vertikaal vlakhangende /^Jr"~\zonwering 1 \ik__ej
" stalen rolschermen ___^A. J

" binnenzonweringen /****—*S

" rolluiken' / I \

" losse verkoop van doek

" Luxaflex-produkten
Kom eens langs en vraag vrijblijvend offerte
Kipstraat 30-32, Kerkrade, tel. 045-453416

Venetimfelinds
Kerkrade .«.«w
Kipstraat 30-32, Kerkrade, tel. 045-453416

IS NEDERLAND I
GEDOEMD ONDER
TE GAAN IN GORE
LIEDERLIJKHEID?
Is uw gezondheid (aids), reinheid en geluk u iets
waard? ...
Bestel het boekje:

ONWETENDHEID IS DE ERGSTE KWAAL
Voor ’ 4- franco huis.
Giro: 2963282. Rabo: 16.78.52.574
T.n.v. Stichting voor recht zonder onderscheid,
postbus 275, 6500 AG Nijmegen.
(De jongeren hebben recht op een eerlijke,
vreugdevolle jeugd.)

LEERLINGEN VAN I
MIDDELBARE
SCHOLEN.
Wenst u voor uw scriptie, werkstuk of lezing over
abortus informatiemateriaal? Gratis zenden wij u een
informatiemap. P.B. 275, 6500 AG Nijmegen.
Stichting voor recht zonder onderscheid. 9n04

DE PROFS VOOR
'N INDIVIDUEEL INTERIEUJ
"linéa-dc" uit de design collection van . ..I " _ __.—, ' BS 3 j|L_|__i
hülsta. Wit is tijdloos en combineert ||tt§o ni .*liir_EN_l
gemakkelijk met warme kleuren. Daarom rf^ .^_L_ 7^____ pL. ÏIBÉP_E
brengt hülsta naast eiken, kersen ofzwart- :V____/-^'' f«"BiihjiKill_ff
essen ook het ingetogen wit. Bewonder W^^^^W^^^^jTMm
kwaliteit in uw lievelingskleur in onze

ROLFBENZ huteta 'B

■ 1 opmerken vind je niet overal. Hülsta vind je in Limburg zelfs alleen bij Van Slouh Interieur
(de grootste Hülsta-dealer van Nederland). Levering met prijsgarantie! Van Sloun is uitgegroeid tot
van de grootste en meest toonaangevende meubelzaken voor het individueel interieur. Vertegenwoof" I

o.a. Brühl & Sippold, Rolf Benz, Begana, Laauser, Lübke, Young. Schitterende kollekties die borg

staan voor absolute kwaliteit, vorm en funktionaliteit. Kom v zelf overtuigen in onze showrooms.

Mvan/loun interieur SnJ
'NT..-.-LX GELEEN, Annastraat 19, tel. 04490-52865 Valk6nd VW-W ROERMOND, Minderbroederssingel 33/Zwartbroekstr. 20, tel. 04750-10110 f nn^l7.°_l. SITTARD, Industriestraat 23, tel. 04490-13663

I VALKENBURG, Reinaldstraat 1, tel. 04406-12705 ■

zaterdag 26 november 1988 110Limburgs Dagblad



Landgraafse ouders boos

Deining over
zwemlestarief

Van onze verslaggever

waar volgens de vrouw een
agressieve hond zat die ze zelf
ook niet de baas kon.

waar Mira korte tijd later over
leed.

gedeponeerd. Het gros derklach-
ten werd afgewezen, maar op een
punt had de politie volgens de
ombudsman anders moeten han-
delen. Vóór de inbeslagname
had voor de aap een goede op-
vangplaats moeten worden gere-
geld, aldus de ombudsman.

Van onze verslaggever
DEN HAAG/BRUNSSUM - De
politie van Brunssum is volgens
de Nationale Ombudsman niet
helemaal correct te werk gegaan
bij het in beslag nemen van het
Javaanse aapje Mira bij een kin-
derloos echtpaar in Brunssum,
op grond van de wet Bedreigde
Uitheemse Diersoorten, in ja-
nuarivan dit jaar.

Een dag later kwam de politie te-
rug en toen kwam de aap uit de
mouw, of beter gezegd uit het
achterkamertje. De vrouw gafals
verklaring op dat ze de aap vier
jaar geleden van een kennis had
gekregen ter verzorging. De ken-
nis zou het dier nooit meer opge-
haald hebben. De vrouw kon
daarna geen afstand meer van
Mira doen.

LANDGRAAF - Onder een groep
van ruim vijftig ouders van kinde-
ren die in het Landgraafse zwem- en
recreatiebad In de Bende zwemles
krijgen, is grote opwinding ont-
staan, nu de directie per 1 januari
komend jaar een ingrijpende ta-
riefswijziging heeft aangekondigd.
De ouders zijn verontwaardigd om-

Het echtpaar Joordens had over
hetoptreden van de politie diver-
se klachten bij de ombudsman

Mira .verd overigens in beslag
genomen na een anonieme tip.
De eigenaresse had de ombuds-
man laten weten dat zij tijdens de
huiszoeking door de politie was
bedreigd, maar dieklacht is afge-
wezen. Overigens ging de politie
na de eerste controle onverrich-
terzake huiswaarts. De vrouw
ontkende toen een aapje in huis
te hebben. Het huis werd door-
zocht op een achterkamertje na,

De aap kwam na de inbeslagna-
me echter vier dagen in een asiel
terecht, dat niet op verzorging
van apen is ingesteld. Daarna
werd de aap overgedragen aan
de stichting AAP in Amstelveen,

Provincie: twaalf miljoen voorBrunssum en Onderbanken

Bouw bejaardencentra zeker

dat kinderen die niet binnen een
halfjaar hun A-diploma halen, aan-
zienlijk meer voor hun zwemlessen
zullen moeten gaan betalen dan nu
nog het geval is.

Actievoerster mevrouw Henny Win-
gelaar, die inmiddels een petitie met
handtekeningenlijst heeft ver-
stuurd aan B en W en de zwembad-
directie, heeft berekend dat de les-
geldverhoging in het meest ongun-
stige geval zelfs zon 40 procent be-
draagt. Die situatie doet zich voor
wanneer een kind voor het 'afzwem-
men' een jaar lang drie- of viermaal
in de week les nodig heeft. „Het
zwembad zegt dat een gemiddeld
kind binnen een halfjaar zijn zwem-
diploma haalt. Maar niet alle kinde-
ren lukt dat. Die van mij bijvoor-
beeld doen er bijna eenjaar over."

Bedrijfsleider Gerard Te Loo van
het Landgraafs gemeentebad, dat
eind vorig jaar voor 2,5 miljoen gul-
den tot riant zwemparadijs werd
omgetoverd, kan zich de klachten
van deze 'specifieke groep ouders'
wel enigszins voorstellen. Maai
wijst tegelijk op de dringende nood-
zaak wat te doen aan een aantal gro-
te nadelen van het huidige entree-
systeem. Volgens Te Loo de voor
naamste reden voor de tariefwijzi
ging, die -zo toont hijaan- het zwem
bad per saldo ook nauwelijks iets
oplevert. „Wel is het zo dat een zeei
kleine groep intensieve gebruikers
nog geen vier procent van onze be-
zoekers, naar verhouding echt vee!
te weinig betaalt. Dat moeten we nt
inderdaad rechttrekken. Gemid
deld zal deze kleine categorie zwem
mers ruim twintig procent mééi
moeten gaan betalen. Voor de res'
verandert er niet veel. Maar vergeel
niet dat we vergeleken met andert
soortgelijke baden nog steeds eer
stuk goedkoper zijn."

Van onze verslaggever

Disc
"et Koninklijk Heerlens
wienkoor Sint Pancratius
P in samenwerking met het

Capella Aquensis een
"'Pact disc gemaakt met wer-
*van de in 1872 geboren com-
rist Don Lorenzo Perosi. Het

half uur op het blinkende
J^tje is voor de 75 Akense
"}Bers onder leiding van An-
' Rieu die de vierstemmige

Domini' zingen.
1 daarna is het Koninklijk

Mannenkoor Sint
onder de bezielende

*"ftg van Henri Heijndaal
[J de beurt voor de opvoering
I" de Requiem-mis van dezelf-Italiaanse componist. Na-
'"'lij/e toeer een aardig geko-
J tijdstip om zon CD te laten
Schijnen.

Film BRUNSSUM/ONDERBANKEN - De bouw van twee
nieuwe bejaardenhuizen in de gemeenten Brunssum
en Onderbanken, als vervanging van het sterk verou-
derde bejaardenoord Huize Tieder, is zeker.

'Opzichters'
op rooftocht

MAASTRICHT - Opnieuw is het inMaastricht twee mannen gelukt on-
der valse voorwendsels een woning
binnen te dringen om daar de goed-
gelovige bewoonster te besteleni
Gisteren gebeurde dat in een wo-
ning aan de Sint Lucassingel waar
twee mannen zich aandienden alsopzichters van de bouwvereniging
Beter Wonen. Na te zijn binnengela-
ten gingéénvan hen naar boven ter-
wijl de ander de benedenverdieping
voor zijn rekening nam. Nadat het
tweetal was verdwenen, miste dej
huisbewoonster een bedrag van
ruim duizend gulden.

De Maastrichtse politie adviseert in
voorkomende gevallen een deugde-
lijke legitimatie te verlangen.

Maat

gemeentewege vernomen, kan ge-
zegd worden dat de bouw van de
beide bejaardenhuizen, waar al ja-
renlang over gesproken en gekib-
beld wordt, nu in kannen en krui-
ken is.

Eerder gaven GS van Limburg al
een 'verklaring van geen bezwaar'
af voor de bouw van de beide ver-
zorgings-tehuizen. GS koppelde
aan die fiattering echter de voor-
waarde dat de gemeente Bruns-
sum Huize Tieder moet aankopen
van de (particuliere) eigenaar, die
rond 1 miljoen gulden voor het
kapitale pand wil hebben.
Aangezien Brunssum in principe
al besloten heeft om over te gaan
tot deze koop, zo is gisteren van

De bouw van de beide nieuwe
verzorgingstehuizen, met ieder
een capaciteit van 50 bedden, gaat
twaalf miljoen gulden kosten. In
principe komt dit geld voor reke-
ning van de provincie. Toch zal de
stichting Gregorius de Grote uit
Brunssum, die de verzorgingste-
huizen gaat exploiteren, in eerste
instantie dit bedrag moeten lenen.
GS komen vervolgens op voor de
aflossing en de rente van de aan-
gegane lening.

Gewonde
motorrijder

gevlucht

O-k de van oorsprong Heer-
e amateur-cineast Herman

gften is niet vergeten dat de_ fan cadeautjes kopen in-
weer is aangebroken,

pof vandaag is (exclusief bij
de gisteren gepresen-

j*devideo-film 'Heerlen Vroe-
* voor 59 gulden verkrijg-r- Een heus plaatselijk do-
C^nt dat tot stand is kunnen
Jj?n dank zij de beschikbaar-
"ing van privé-filmmate-

uit (lang) vervlogen tij-
-2(1900-1950). Niet alleen de

mgr Savelsberg
rjnen nog in bijna-levende-
J|e kunnen aanschou-
wd 904), maar ook beelden
* de Duitse bezetting in Heer-

? en de bevrijding door de
is picco bello in

*e film samengevat en weer-
Öe.en. En wat te denken van

K. al even legendarische dr
ÏJ*dershoven (villa Corioval-
L^> die voor de familie-came-EJ1934) entertainment van de
f^ste plank ten beste geeft.
KjT'o7»-' de moeite van het be-
L?Cen waard. En ook goed luis-
l^i, want Hub Mans (Van Ge-

l tot Gewest) spreekt de tekst
l het Heerlens Salonorkest
W^Se zorgde voor de 'muzak'

van beeld en ge-

Hoewel de kostenplanning rond
is en algemeen wordt aangeno-
men dat met de bouw in de zomer
van volgend jaar gestart kan wor-
den, kleven aan de uiteindelijke
realisatie van de beide tehuizen
nogal wat haken en ogen, die voor
oponthoud kunnen zorgen. College Heerlen trekt plan in

Toch geen wrakken
naar Smitzerveld

" De kapel (geheel rechts) met
een nabootsing van de Lour-
desgrot bij Huize Tieder. Het
voortbestaan van de voormali-
ge parochiekerk komt bij even-
tuele sloop van huize Tieder in
het gedrang.

Foto: DRIES LINSSEN

Van onze verslaggever

HEERLEN - Burgemeester en
wethouders van Heerlen zijn te-
ruggekomen op hun eerdere be-
slissing om in het Smitzerveld
schroothandel toe te staan. Een
woordvoerder van de gemeente
heeft gistermiddag bevestigd dat
het college in zijn vergadering
van afgelopen dinsdag dit be-
sluitheeft genomen.

gemeentebesturen in de regio
om te kijken waar een betere lo-
katie gevonden kan worden.

Kapel
Een van de 'haken' is bijvoor-
beeld de kapel, gesitueerd bij het
eventueel te slopen Huize Tieder.
Dit bouwwerk, voorheen paro-
chiekerk van Merkelbeek, speelt
bij veel gelovigen een belangrijke
rol. Wanneer Huize Tieder aange-
kocht wordt en mogelijk tegen de
vlakte gaat, komt ook het voortbe-
staan van de kapel in het geding.
Brunssum wil na de aankoop van
Huize Tieder best garant staan
voor het behoud van dit Gods-
huis. Tenminste, wanneer Onder-
banken bereid is om bij te dragen
in de aankoopkosten.

l^ e 18-jarigeLoes van Dieten
[" Heerlen is eindelijk in het
P?lt van haar Lyceum-diplo-
/*" Een beetje aan de late kant,
tf"' op 16 mei was het schrifte-C*e examen. Wat is er aan deF_d. Tijdens het examen werd
Frs 2iefc en moest in het zieken-
tp Worden opgenomen. Op 17
L* toen hertentamens waren,
Lv ze in ieder geval in tweerwcfcen examen doen, maar deE;' moest toch echt via het
V^tsexamen en dat vond op
U-bndag 29 augustus in Eind-
k^i plaats. Op 16 september
|L e 9 ze te horen dat ze ge-
ijsd was en dat het diploma

Worden toegestuurd. Dat
(L aï>i ook eind oktober, maar
V?r stond haar naam niet cor-
ty}°p. Dat kan later voor pro-
ïih en zor9en dus het diploma
bj/9 terug naar het ministerie|J* Onderwijs en Wetenschap-

KERKRADE - Een onbekende
motorrijder is donderdagmiddag
na een aanrijding op de Heerle-
nersteenweg in Kerkrade ge-
vlucht. De man is volgens een
woordvoerder van politie ge-
wond geraakt, nadat hij met een
les-auto in botsing kwam. Op de
motorkap van de auto zijn name-
lijkbloedsporen aangetroffen. De
identiteit van de bestuurder kon
niet worden vastgesteld. Niet al-
leen koos hij het hazepad na de
aanrijding, ook aan de hand van
de kentekenplaat kon diens iden-
titeit niet worden achterhaald: de
motor was op 13 november in
Herzogenrath gestolen en boven-
dien voorzien van een vals kente-
kenplaatje dat thuishoort op een
bromfiets die kortgeleden in
Heerlen werd gestolen. De Kerk-
raadse politie zoekt getuigen van
dit ongeval zich te melden door te
bellen 045-467666. Ook mensen
die de motor vanaf 13 november
hebben zien rondrijden wordt
verzocht zich te melden.

In eerdere instanties gaf het
Heerlense college groen licht
voor de vestiging van schrootbe-
drijven op het Smitzerveld, dat
vlak naast de kerk van De Vrank
aan de Beersdalweg gelegen is.
Onder andere zouden schroot-
handel Swinckels, die nu nog op
het terrein In de Cramer geves-
tigd is en schroothandel Van de
Loop die nu nog op de Kissel zit,
er naar toe gaan. De omwonen-
den protesteerden heftig en
schreven een brief op poten naar
het college.

Nu heeft het college het besluit
dus teruggedraaid. Er komt geen
schroothandel op het Smitzer-
veld en het Heerlense college
gaat overleggen met de andere

HEERLEN - De Groepering
Heerlen-Noord is fel tegen de ves-
tiging van een methadon-ver-
strekkingspunt in het pand Bok-
straat 59. De drie man tellende
raadsfractie vindt dat de beslis-
sing omtrent het methadonhuis
herzien moet worden en dat in sa-
menspraak met de gemeenteraad
naar een andere plaats hiervoor
moet worden uitgekeken.

(ADVERTENTIE)

, Naam— . , * » i^^*_t_A_^_frf_6?e^^tt1 ——-vv^^——. z^^d^^^mI poste. + Pl-ats <________— ——l (ÉK.^^^VV

. C^—-«r——""'- HimbumDagblaa^

fj-^en inwoonster van Kerkra-
d(, heeft gistermiddag iemand
lo_" de telefoon gehad, die be-
fy.erde namens de Rutgers
rJ^hting een enquête uit te voe-
'e-h! "y stelde vragen naar het
j^eie leven van deKerkraad-
q*n ging op de antwoorden die
\??°uw gafin. „Dat vond ik al
iy, dacht. Normaal staan de
jjf'Sen van een enquête vast.
\<Clr deze man vroeg door opr^ boorden die ik gaf," aldus
k Mevrouw. Navraag bij de
L l9ers Stichting leert dat deze
ij. }eUing nooit telefonische en-
L^es houdt. „Dat doen we
$?lt- Maar we krijgen wel re-Xi^itig reacties van mensen
l"oo et 'and, die gebeldzijn
br?T mensen die zich voordoen]L 'cmand van onze stichting.
k(jf wiensen proberen intieme
Wip n le ontfutselen aan degene
|j, *e opbellen, dat is een erger-
L e zaak," aldus een woord-
Lerder van de Rutgers Stich-
\ 9.

'Met ontsteltenis' hebben de
raadsleden kennis genomen van
het plan. „Er zullen ook dag-op-
vang activiteiten plaatsvinden inhet betreffende pand. Wij vragen
TJ waaruit gaan deze activiteiten
bestaan?" schrijvenze in een brief
aan het college. „Wij zijn van me-
ning, dat er te gemakkelijk maat-
regelen worden getroffen om ten
behoeve van drugsverslaafden
middelen ter beschikking te stel-
len. De inwoners die zich aan de
gangbare normen houden, vinden
bij het college toch ook niet zon
gewillig oor," aldus de fractie.

Onderbanken heeft zich door het
extreem lang voortslepende
AWACS-debat echter nog niet
over deze zaak kunnen buigen.
Wethouder Dohmen van Onder-
banken liet gisteren weliswaar
weten dat men positief tegenover
het voorstel van de gemeente
Brunssum staat om mee te beta-
len in de aankoopkosten, maar
ook datmen niet bereid is om echt
diep in de buidel te tasten. Hoe
groot de bijdrage van Onderban-
ken dan moet worden, kon Doh-
men gisteren niet zeggen. Bruns-
sum denkt dat een bedrag van
twee ton redelijk is.

Groepering Heerlen -Noord

Raadsfractie
tegen komst

methadonhuis
Vals

Laat (2)
donderdag kwam

Lfiieuuje diploma aan, nu
E^d de naam er goed op. Loes,
Ipf inmiddels aan de opleiding
B verpleegkundige in het
ii*rlense ziekenhuis is begon--s_> is erg blij en in huize Vant^ten viert men ingetogen een

'°-at eindexamen/eest. " zie verder pagina 17

(ADVERTENTIE)

Goed dansen leer jebij
F.D.O. -dansschool

HEERLEN ■KERKRADE

_"? 1_) Cursussen voor
j7_É*ÈpP^ beginners en

Speciale clubs
jjQsghJ'V gehuwde paren,

V^J*lrvri^_7 jeugdcursus

~^7A*^^fck__ Dirty dancing +

’ 20,- korting
voor leerlingen t/m 17 jaar

(beginnerscursus) bij inlevering van
deze advertentie.

Info: 045-455609
Dagelijks inschrijven mogelijk

KERKRADE, Nieuwstraat 140

(ADVERTENTIE)

-__-_r_*^7T^--*il^____i ___r^T-^__L^^_Tr^r_i_»___i __P^ 1 I

(ADVERTENTIE)

KADO VAN HET JAAR!
De videofilm

yart:-mr?n4in Haenen--^' *v;-:%
Met unieke, rjis.oriscrie filmbeelden

"LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDAKTEUR: RON BROWN. CHEF-EDITIEREDAKTIE: HANS TOONEN
FDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5. TEL. 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, MARKT 42, TEL. 045-455506; 6431 HE HOENSBROEK, KOUVENDERSTRAAT 215, TEL. 045-218555;
Nb BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719.

Ombudsman heeft kritiek op politie Brunssum

Mira niet goed opgevangen

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
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Roger Kleinen
en
Marielle Beckers
gaan maandag 28
november
om 15.00 uur trouwen.

Adres van de dag
Maastrichterlaan 2,
Landgraaf.

iiiiiiiiiiiimuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiu

Dankbetuiging
Wij bedanken iedereen voor alle attenties, I
felicitaties, bloemen en cadeaus op ons
goudenhuwelijksfeest.

H. Seeverens
S. Seeverens-v. Emmerik
kinderen en kleinkinderen

iiiii il mi lllllllllliiiiiiiiiiiini iiimii 1111 l lIIIH3

t
Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, ge-
ven wij met droefheid kennis, dat heden na een
kortstondige ziekte van ons is heengegaanonze lie-
ve moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Fien van Weersch
weduwe van

Huub Damoiseaux
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
zij op 72-jarige leeftijd.

' Valkenburg: Ger en Wiel
Moonen-Damoiseaux
Brigitte en Jack
Roger en Annegem
Ralph

Veldhoven: Jan en Lenie
Damoiseaux-Horbach
Ron en Anje

Didam: Lei en Mariet
Damoiseaux-Meijers
Roy, Lars, Cyril

Spaubeek: Annie en Frans
Hendriks-Damoiseaux
Ilse en Lucas
Christel
Familie van Weersch
Familie Damoiseaux

6176 AP Spaubeek, 24 november 1988
Kerkstraat 5
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
dinsdag 29 november a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Laurentius te Spaubeek, waarna
debegrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van onze dierbare overledene zal een
avondwake gehoudenworden maandag 28 novem-
ber om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen, alwaar
gelegenheid tot bezoek, dagelijks van 17.30 tot
18.30 uur.

f
Vurig verwachtte ik de Here
toen neigdeHij Zich tot mij
en hoorde mijn hulpgeroep.
(Ps. 40, vers 2)

Onze Heer en Heiland nam Heden tot Zich, onze
lieve vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Jan de Jonge
echtgenoot van wijlen

Karolina Ottens
op de leeftijd van 96 jaar.
■

Hoogezand: J. de Jonge
M. de Jonge-v.d. Linden

Heerlen: M. de Jonge
Plymouth: G. de Jonge

Heerlen: H. de Jonge-Pieters
Nieuw Buinen: A. Kleefman-de Jonge

G. Kleefman
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie De Jonge
Familie Ottens

Kerkrade-West, 25 november 1988
Huize Firenschat, Schaesbergerstraat 25
Corr.adres: Karmelstraat 78, 6418 VW Heerlen
De teraardebestelling vindt plaats op dinsdag 29
november as. om 14.00uur in dekapel van huizeFi-
renschat, Schaesbergerstraat 25 te Kerkrade-West,
die wordt geleid door ds. Nijland.
Bijeenkomst in voornoemde kapel, alwaar vooraf
gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Vader is opgebaard in het streekmortuarium, gele-
gen op het terrein van de Lückerheidekliniek te
Kerkrade-Chèvremont; bezoek van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat onverwacht,
na een kortstondige ziekte, is overleden, voorzien
van het h. sacrament der zieken, mijn lieve vrouw,
mijn zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoe-

| der, dochter, zus, schoonzus, tante en nicht, in de
leeftijd van 50 jaar

Lieske Mullenders
echtgenote van

Jan Janssen
Kerkrade: Jan Janssen
Kerkrade: Wilma Smeets-Janssen

Ger Smeets
Daisy, Daniel
Familie Mullenders
Familie Janssen

6461 TK Kerkrade
Ailbertuslaan 339
24 november 1988
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 28 november a.s. om 11.00 uur in de
Blijde Boodschapkerk teKerkrade.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Voor de hartelijke blijken van medeleven, na het
overlijden en bij de begrafenis van

Maria
Stoffels-Janssen

danken wij u van harte.
U was voor ons een grote steun.

Kinderen en kleinkinderen
Roosteren, november 1988
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden za-
terdag 26 november om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Jacobus deMeerdere te Roosteren.

t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht uit ons midden werd weggenomen,
mijn inniggeliefde vrouw, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Gilberte Jeanne
Simons

echtgenote van

Henricus Hubertus Jozef
Swelsen

Zy overleed in de leeftijd van 45 jaar.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: H.H.J. Swelsen
Den Bosch: Mare Swelsen

Diana Swelsen-van Kempen
Shannon

Heerlen: Chris Swelsen
Sandra Blankestein
Familie Simons
Familie Swelsen

6415 XL Heerlen, 24 oktober 1988
Leeuwardenstraat 3
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 29 november a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Drievuldigheid, Heerlen,
Schaesbergerveld, waarna aansluitend de crematie
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis ter intentie van onze dierbare overlede-
ne maandag 28 november a.s. om 18.30 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
zij voor ons is geweest, geven wij u kennis van het
overlijden van onze lieve moeder en oma

Caecilia Webers
weduwe van

Hubert Helgers
en

Jos Kurvers
In de leeftijd van 80 jaar.

Sittard: Gerda Beurskens-Helgers
Jo Beurskens
Cecile en Leon

Limbricht: Mia Dukers-Helgers
Jo Dukers
Marianne en Alain
Monique en Han

Maaseik: José Claessens-Helgers
Jan Claessens
Kinderen Kurvers
Familie Webers
Familie Helgers
Familie Kurvers

Susteren, 25 november 1988
Corr.adres: Familie Beurskens-Helgers,
Bergstraat 120, 6131 AW Sittard
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 29 novem-
ber om 11.00 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw Hemelvaart te Einighausen.
Samenkomst in de kerk. Overtuigd van uw mede-
leven is er geen condoleren.
Maandag, 28 november om 19.00 uur avondmistot
intentie van de overledene in bovengenoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van begra-
fenisonderneming Peusen, Kloosterstraat 31 te
Susteren. Gelegenheid tot afscheid nemen dage-
lijks van-17.00 tot 17.45 uur.
Mochten wij door deze droevige omstandigheden
iemand vergeten zijn, gelieve deze annonce als
kennisgeving aan te nemen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een loodlottig ongeval overleed, op 24-jarige
leeftijd, mijn lieve vriendin, onze onvergetelijke
dochter, zusje, schoonzusje, kleindochter, tante en
nicht

Karin Didderiens
vriendin van

Paul Hendriks
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Sittard: Paul Hendriks

Koningsbosch: M. Didderiens
G. Didderiens-Hoffmanns
Familie Didderiens
Familie Hendriks

Koningsbosch, 24 november 1988
Corr.adres: P. Hendriks,
Reinoudflat 99, 6136 DL Sittard
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden dinsdag 29 november
om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen teKoningsbosch.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Maandag 28 november om 19.00uur herdenking in
de avondmis in voornoemde kerk.
Karin is opgebaard in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Heerlen; bezoektijd van 16.00 tot 17.00
uur.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven onder-
vonden tijdens de ziekte, het overlijden en de
begrafenis van mijn zorgzame echtgenoot

Henk Hoefakker
willen wij u allen langs deze weg hartelijk
danken voor de vele condoleances, h.h. mis-
sen, gebeden en bloemen, alsmede voor uw
aanwezigheid bij de begeleiding naar zijn
laatste rustplaats.
Een speciaal woord van dank aan pastoor
Jansen, pastoor Huids en pastoor Wassen-
berg, groepscommandant en medewerkers
korps rijkspolitie Valkenburg en zijn familie
en vrienden.

C. Hoefakker-Pasmans
en familie

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 27 november as. om 10.00
uur in de kerk van deH.H. Nicolaas en Barba-
ra te Valkenburg aan de Geul.

f
11 est vn age dans la vie
oü chaque rêve doitfinir

Met grote droefheid, omdat we hem zó zullen missen, maar dankbaarvoor
alles wat hij voor ons gedaan heeft, berichten wrj u het overlijdenvan mijn
lieve man, onze lievepapa, opa en groot-opa

Mr. Jan W.G. Bardoul
oud advocaat-procureur

oud-burgemeester der gemeente Bocholtz
geboren 28-6-1906 overleden 24-11-1988

weduwnaar van

P.F.M. Loffeld
echtgenoot van

C.H. Paulissen
Heerlen: C. Bardoul-Paulissen

Camberley (G.8.): Wies en Tony Skinner-Bardoul
Mark, Julian

Atlanta, Ga. (U.S.A.): Piet en Suzy Bardoul-Schnitzeler
Patty en Bruce
Gary enKim
Raymond en Molly
Jean-Pierre

Heerlen: Jan en Marianne
Bardoul-van Kerkoerle
Pauline en Bruno en kinderen
Hans, Bart, Marianne, Hanneke

Noordwijk a. Zee: Riet en Klaas Rubingh-Bardoul
Peter-Jan en Nicole en kind
Jan-Frank, Paul

Atlanta, Ga. (U.S.A.): Roos Bardoul
Dean, Michèle

Heerlen: Frits en Irene
Bardoul-van Wersch
Susanne, Josianne, Brigitte

Voerendaal: Kees en Marianne
Bardoul-Keulaerds
Peter, Ankie

Venlo: Paula en Jaap Admiraal-Bardoul
Marie-France, Sebastiaan

Terneuzen: Ed en Rita Bardoul-Desender
Terry, Edward, Jennifer

Atlanta, Ga. (U.S.A.): Toepie Bardoul
Familie Bardoul
Familie Loffeld
Familie Paulissen

Groene Boord 1, 6411 GE Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehoudenworden op maandag 28 november
1988om 12.00 uur in de St.-Pancratiuskerk te Heerlen, waarna de begrafe-
nis plaatsvindt in het familiegraf op het kerkhof aan de Akerstraat te
Heerlen.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de foyer van
het Grand Hotel aan deGasthuisstraat te Heerlen.

I " "
Diepbedroefd, maar berustend dat haar een langer lijden bespaard is ge-
bleven, geven wij u kennis, dat na een langdurig maar voorbeeldig gedra-
gen lijden van ons is heengegaan, gesterkt door de h. sacramenten, mijn
inniggeliefde vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Tonny
Robroek-Bergevoet

* 13-3-1926 t 24-11-1988
echtgenote van

Harry Robroek
Voerendaal: H.H.B. Robroek

Heerlen: W. Robroek
B. Robroek-Moonen
Chantal, Joyce

Brunssum: J. Robroek
T. Robroek-Dehing
Tamara, Dennis

Voerendaal: F. Robroek
M. Robroek-de Groot
Riek, Jordi,Koen, Geert
Familie Bergevoet
Familie Robroek

25 november 1988
Tenelenweg 150, 6367 VZ Voerendaal
Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal gehoudenworden op maandag 28 november
a.s. om 11.00 uur in deparochiekerk St.Laurentius te Voerendaal, waarna
aansluitend begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk, vanaf 10.40
uur.
Avondwake, heden zaterdag 26 november om 18.30 uur in voornoemde
kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkapel van het De Weverziekenhuis te Heer-
len. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 16.00 tot 17.00
uur.
Zij dieonverhoopt geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te willen beschouwen.

f
Wij geven u kennis dat heden in de Heer is overleden, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader en fijne opa

Antoni Willem Henricus
(Harry) Dortu

echtgenoot van

Maria Jozefina Hubertina de la Haye
op de leeftijd van 79 jaar.

Heerlen: M.J.H. Dortu-de la Haye
Hoensbroek: Noël Dortu

JosetteDortu-van Beneden
Vincent en Barbra
Familie Dortu
Familie de la Haye

24 november 1988
Zomerstraat 17, 6411-GP Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehoudenworden op woensdag 30 november
a.s. om 12.00 uur in de dekanalekerk St. Pancratius te Heerlen, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats .
te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, in de kerk vanaf 11.40 uur.
Avondmis, dinsdag 29 november om 19.00 uur in voornoemdekerk.
Pap is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h Crom-
bach, Oliemolenstraat 30, Heerlen (ingang St. Antoniusweg).
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 19.30-20.00 uur.
Zij, dieonverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie- i
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

I + fNaeen zorgzaam leven is heden van ons heengegaan, in de leeftijd van 79
jaar, mijn inniggeliefde echtgenoot, onze broer, zwager, oom en neef

Lei Latten
echtgenootvan

Doortje Hesseling
Winthagen: Doortje Latten-Hesseling

Familie Latten
Familie Hesseling

Winthagen, 24 november 1988
Corr.adres: Arendstraat 5, 6414KA Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op dinsdag 29 novem-
ber om 11.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende
Bijstand te Kunrade, waarna begrafenis op de alg. begraafplaats te Voe-
rendaal.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Maandag zal de overledene bijzonder worden herdacht tijdens de avond-
mis om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nem'en dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur en op
zondag van 11.00 tot 12.00 uur in het mortuarium, Kerkplein 43 te Voeren-
daal.
Zij, die geenkennisgeving mochten hebben ontvangen, gelieven deze an-
nonce als zodanig te beschouwen.1 ->'

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te bedanken, voor het
medeleven ondervonden, tijdens de ziekte, en het overlijden van mijn
dierbare man, vader en opa

Frans Jozef Dassen
betuigen wij op deze wijze aan allen onze hartelijke dank.
Het was voor ons een grote troost zoveel belangstelling te ondervinden.

Mevr. C. Dassen-Sistermanns
Kinderen en kleinkinderen

Enige en algemenekennisgeving

t
Vrijdag werd, in de beslotenheid van haar gezin, op
de algemene begraafplaats aan de Randweg te
Hoensbroek, begraven

Antonetta Lagaay
B.P.M. Schönberger
Mare
Jeroen
Bart

Molenaarlaan 23
6132 BA Sittard
Liever geen bezoek aan huis.

f ■ <voor al uw ,
handen-

arbeidartikel«"!

berns
hobby-hall

putgraaf-passage 42
I heerlen, tel. 045-7110"*

(tegenover city-flat) ,

A

Enige en algemene kennisgeving
t

Heden overleed tot onze droefheid onze goedeoom

Sjang Munsters
Hij overleed, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken in de St.-Janskliniek te Geleen, in de leeftijd
van 89 jaar.
A.B. M.S. Marpema: Lies en Albert

de Vries-Kitzen
Peter en Jolanda
Marjon en Henk
Mare
Familie Munsters

6127 BR Grevenbicht, 25 november 1988
Corr.adres: Prins Hendrikstraat 19
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 29 novem-
ber as. in de parochiekerk van de H. Catharina te
Grevenbicht om 10.30 uur.
Geen condoleren.
Wij zullen hem gedenken in de avondmis van
maandag 28 november as. om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.

4-Frans Wevers, oud 83 jaar, echtgenootvan May-
-1 ke van Caubergh, Via Regia 40D, 6217 JV Maas-

tricht. Eucharistieviering in de parochiekerk vande H. Theresia te Maastricht op maandag 28 no-vember om 11.00 uur. Gelegenheid tot schriftelijkcondoleren achter in de kerk.

tLies Habets, oud 69 jaar, weduwe van Harie Bin-dels, corr.adres: A. v. Harenstraat 7, 6223 CA
Maastricht. De uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 28 november om 10.20uur in de parochie-
kerk van St. JozefArbeider te Meerssen-West. Er isgeen condoleren.

+ Truus Crijns, oud 73 jaar, weduwevan Giel God,
l corr.adres: Paus Johannesstr. 4, 6235 CX Ule-

straten. De uitvaartdienst zal gehouden worden op
maandag 28 november om 10.30 uur in dekerk vanChristus Hemelvaart te Pottenberg-Maastricht. Eris geen condoleren.

1 ■

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

Verkoop van alleen echte
Perzische tapijten.

DOFA EXCLUSIEF
PERZISCHE TAPIJTEN
Honigmanstraat 43, Heerlen,

| tel. 045-740491.

Begrafenis- en crematieverzorging
HEERLEN e.o.

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Hen stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangruimten.
Tevens verzorging van komplete koffietafel.
Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Begrafenis^ en crematieverzekeringen.
Koopsommen en wilsbeschikkingen.

====3= Oliemolenstraat 30 - Postbus 2755
6401DG Heerlen - Tel. 045-714427.

| Waarin is opgenomen:J.G.Boon,
mr/fJm Kerkraderweg 88, Heerlen -Tel. 045-416814.
Wwm/r/i ■ DAG EN NACHT BEREIKBAAR
W\wA _f _l J.S. Post, gedipl. uitvaartverzorger

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 j
In de Cramer 37, Heerlen. J; ; J

>l
M.i.v. 1 december gevestigd te Bocholtz e.o-

in opvolging van Mevr. Ita Klaassen

Marjolijn Kooter
verloskundige

Spreekuur volgens afspraak.
Heiweg 182,

6351 HZ Bocholtz
s3o« Tel. 045-444389 I

J
>j

Ruim 50 jaar was in Chevremont kapsalon
HERRMANN-PAFFEN en
HENSGENS-HERRMANN een begrip

Er werd gekapt, geföhnd en geknipt.
Op 2 december a.s. gaat hieraan een einde komef-
We zijn inmiddels elders gaan wonen.
Dank aan klanten, vrienden en bekenden
voor de fijne tijd en het vertrouwen.
We gaan zelf nog aan de toekomst bouwen.

Miets en Paul Herrmann-Paffen
Ketie en Toon Hensgens-Herrmann
Kloosterbosstraat 36, Chevremont >
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Van onze verslaggever

IP-EX - Het juridische steek-
rel dat de afgelopen weken is
Roerd over het bedrijven-
Fk Technoport Europe bij
j-t vliegveld 'Beek', heeft bij
,Urgemeester Albert van Goe-

van Beek veel kwaad
1'-cd gezet. In zijn eigen ge-
pentelijk voorlichtingsblad
6eft hij in krasse taal zijn gal

gespuid over de hele gang van
zaken. Het steekt hem vooral
dat de rechterlijke macht zich
met deze bestuurlijke aangele-
genheid heeft bemoeid.

Niettemin noemt van Goethem de
aktie van de inspecteur een ronduit
beschamende vertoning. „Gelukkig
is het bedrijf inmiddels bezig met
bouwen. Onbegrijpelijk is echter
dat wij in Nederland zo met onze
kansen omspringen."

Hij trekt deze conclusie op een mo-
ment dat het rumoer over de vesti-
ging van de Venlose expediteur
Frans Maas op het Beekse bedrij-
venpark nog maar net is verstomd.
Zoals bekend had de Inspecteur
van de Ruimtelijke Ordening in
Noord-Brabant en Limburg tegen
die vestiging een bezwaarschrift in-
gediend bij de Raad van State. De
gemeente Beek trok echter aan het
langste eind.

Pngeveer 35 Limburgse bedrijven bij cao belrokken

Acties dreigen in
touringcarvervoer

" Drs F. Feij terug naar Limburg

Ook de tegenstanders van de Oost-
westbaan krijgen in het artikel een
veeg uit depan. Vooral de Belgische
regering, die bij de besluitvorming
rond de nieuwe start- en landings-
baan dwars blijft liggen.
Van Goethem vreest dat de Belgen
altijd bezwaar blijven maken, zelfs
als de problemen met betrekking
tot de geluidsoverlast opgelost wor-
den. „Want zij hebben van de Ne-
derlandse aarzeling over de Oost-
westbaan al menige Zaventemse
vrucht kunnen plukken."

Van onze verslaggeefster
F-N HAAG - In het Limburgse
r^ingcarvervoer dreigen volgen-
|j 'ftaand acties als de werkgevers
iet toegeven aan de cao-eisen van
F chauffeurs, stelt districtshoofd
ï/^ouw M. Schrijnemaekers van
E Vervoersbond FNV in Sittard.
2/. de touringcarchauffeurs be-
iji!ten niet te rijden, dan kunnen
i *antiegangers die rond de kerst-
|?Sen per bus naar wintersportge-
| den willen gaan daarvan de

e kunnen worden.

Onderuil
Volgens Van Goethem heeft de Bel-
gische ministervan verkeer 'zijn de-
cibellen-verhaal' zelf onderuit ge-
haald, door in een recentelijk tv-in-
terview de uitbreidingsplannen van
de eigen Brusselse luchthaven te
verdedigen met de stelling dat
vliegtuigen steeds geluidsarmer
worden.

De werkgevers vinden de actie-
dreiging nogal voorbarig. De ach-
terban van de FNOP stelt dat een
wijziging in de vergoeding bij pen-
deldiensten de loonkosten met 10
procent verhoogd. En de bedrijven
vrezen de gevolgen van 1992. „Het
pendelvervoer kan gemakkelijk
overgenomen worden door buiten-
landse touringcarbedrijven," ver-
klaart Stokman.

de vervoersbond FNV. Daarnaast
vragen ze een koopkrachtverbete-
ring van twee maal 1,5 procent
(voor 1989 en 1990). De vervoers-
bond vindt het optreden van de
werkgevers 'asociaal' en is daarom
hard de onderhandelingen inge-
gaan.

? ' en 9 december vinden in res-
Sittard en Venray le-

J^ergaderingen plaats om het
van de werkgevers voor deee Jarige cao te bespreken. Of er

Ves komen hangt af van het re-
Vaat van de onderhandelingen
r 12 december op landelijk ni-
-0 tussen de vakbonden FNV en
"»,y en de werkgeversorganisaties
*NVTo en FNOP worden gehou-n.

gaat hier om de cao voor beslo-
I* busvervoer. Het streekvervoer| er niet bij betrokken. Landelijk
??} er ongeveer vijfhonderd be-
jjjiven die zich bezighouden met
touringcarvervoer.

~Urnburg zijn ongeveer dertig tot
J'endertig touringcarbedrijven1Vestigd. Negentig procent daar-
j/1 is aangesloten bij de Vereni-

|i?B Nederlandse Organisatie voor
J; Personenvervoer FNOP, aldus

tourwagens J. Stokman.,^gens de FNV hebben de Lim-
h.r6se touringcarbedrijven samen
li 8e honderden chauffeurs inKst.
- Problemen tussen werkgevers
f .Werknemers hebben vooral be-
Hp mg op de door de werkne-,.rsorganisaties gewenste wijzi-
L 8 van de betalingsstructuur bij
ndeldiensten.
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Van Goethem na juridischrumoer rond Technoport:

'Nederland steeds meer
bestuurd door rechters'

Het leeuwendeel van de bijna 2 mil-
joenen gulden komt van Monumen-
tenzorg.Drs Frans Feij 'in' voor 'Grasbroek'

Burgemeester van Breda
kasteelheer in Sittard

Een woordvoerder van de burge-
meester van Breda zei gisteren niets
te weten van een vroegtijdig vertrek
van drs Feij. „Hijzelf heeft steeds
gezegd zijn tijd te willen uitdienen
en dat is nog ruim twee jaar", aldus
de woordvoerder. Frans Feij die
burgemeester was, van Vlodrop.
Posterholt, Melick en Herkenbosch
en Venlo, nam verleden jaar af-
scheid als eerste kamerlid voor de
WD.

Schrijfster
signeert

kinderboek

SITTARD/BREDA - Burgemeester
Frans Feij (62) van Breda wordt de
nieuwekasteelheervan het met mil-
joenen aan overheidssubsidie ge-
restaureerde 16e eeuwse kasteeltje
Grasbroek in Sittard. Zo is uit wel-
ingelichte politieke kringen in Sit-
tard vernomen. Rentmeester Molle
van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Heeze, eige-
naresse van het kasteel, bevestigde
gisteren de grote interesse van de
uit Limburg afkomstige burge-
meester. Hij ontkent echter dat er al
een definitief huurcontract is geslo-
ten.

Bij deprovincie Limburg was de in-
teresse van deBredase burgemees-
ter volslagen onbekend. Bij de ge-
meente Sittard was geen bevesti-
ging of ontkenning te krijgen. Pro-
vincie en gemeente, als subsidiege-

vers hebben totnutoe steeds aange-
geven dat zij graag een culturele be-
stemming aan het kasteeltje willen
geven. ,
Burgemeester Feij heeft enkele we-
ken geleden het kasteel in Sittard
bezocht en zijn interesse laten blij-
ken, zo werd gisteren bekend. Rent-
meester Molle van Natuurmonu-
menten gaf gisteren toe dat er meer-
dere gegadigden voor het kasteel
zijn, waaronder een niet nader ge-
noemde museumstichting.

Ook de gemeente Sittard heeft in
het verleden al enkele malen laten
weten in onderhandeling te zijn met
diverse instellingen en kunstenaars
die interesse voor het gerestaureer-
de pand hebben. De gemeente Sit-
tard heeft de restauratie onder lei-
ding van architect ir P. Mertens uit-
gevoerd door bouwmij Laudy uit
Sittard gesubsidieerd met een ton.

HEERLEN - De schrijfster
Mink van Rijsdijk zal aanstaan-
de woensdag in de Heerlense
boekhandel Winants tussen 13
en 15 uur haar nieuwste kin-
derboek signeren. Het boek,
getiteld 'Hoera, het regent' is
geschreven op verzoek van de
Nederlandse Stichting voor
Leprabestrij ding.

Van onze verslaggeefster

Het gaat over een Nigeriaanse
jongen die bang is dat hij aan
lepra lijdt. Die vrees blijkt on-
terecht. Het boek is verkrijg-
baar als paperback (7,50 gul-
den) en in een gebonden versie
(12,90 gulden). Mink van Rijs-
dijk is sinds 1975 columniste
voor het dagblad Trouw.

Kort geding legen inwoners Brunssum en Vaals

Limagas eist toegang
om gas af te sluitenMet mobiele apparatuur naar Warschau

Medisch team
opereert Polen

in vrije tijd

" Het medisch team bestaat
uit prof Penn (derde links),
technicus Boom (tweede
links),fysicus Dassen (derde
rechts) anesthesiste Smets
en cardioloog Smeets
(uiterst rechts). Hoofd in-
strumentele dienst Van der
Stelt (uiterst links) gaat niet
mee. Hij heeft bijgedragen
aan derealisatie van de mo-
biele apparatuur-set.

Haar bekendste boek is onge-
twijfeld 'Uw moeder was weer
erg in de war vandaag', ver-
plichte literatuur bij de bejaar-
denzorg-opleiding. Verder
schreef Mink van Rijsdijk ver-
schillende boekjes over rouw-*
verwerking, zelfdoding, fo-
bieën, vrouwenemancipatie
etc.

In deregel is Limagas tevreden over
het betalingsgedragvan de verbrui-
kers. Geen ander nutsbedrijf in Ne-
derland kent zoveel energieklanten
die automatisch betalen: 65 procent
bij Limagas tegenover het landelijk
gemiddelde van vijftig procent.
Niettemin gaat het bedrijf gemid-
deld acht keer per jaarover tot juri-
dische middelen om de gastoevoer
te kunnen afsluiten.

Van onze verslaggever
HEERLEN/MAASTRICHT - Het
Limburgse bedrijf voor de distribu-
tie van gas, Limagas in Nieuwenha-
gen, heeft gisteren in een kort ge-
ding voor de rechtbank van Maas-
tricht de toegang tot twee woningen
geëist. De inwoners, een uit Bruns-
sum en een uit Vaals, hebben een
forse achterstand opgelopen bij de
betaling van de gasnota's. Limagas
wil nu een rechterlijke machtiging
hebben om de woningen binnen te
komen en de gastoevoer af te slui-
ten.

Tevreden

kenhuis hier in Maastricht," rea-
geert professor Penn. De hart-
operaties gaan in Maastricht ove-
rigens gewoon door tijdens zijn
afwezigheid. Er blijven nog twee
hartchirurgen achter.

MAASTRICHT - Een uniek pro-
ject noemt de Maastrichtse hart-
chirurg prof dr Olaf Penn het.
Volgende week opereert hij sa-
men met zijn team in drie dagen
tijd zes Poolse mensen met har-
tritme-storingen in een medisch
instituut in de Poolse hoofdstad
Warschau. Normaal gesproken
komen patiënten naar een chi-
rurg. In dit geval gaan de chirurg
en h_t medisch team met hun
eigen apparatuur naar de patiën-
ten toe; in hun vrije tijd nog wel.

Limagas ziet zich nu ook tot deze
stap genoodzaakt omdat het anders
niet langer de veilige gasvoorzie-
ning kan waarborgen. „Daar heb-
ben we nu geen controle meer op,"
zei de woordvoerder.

Volgens een woordvoerder van Li-
magas heeft het bedrijf alle andere
wegen bewandeldom afsluiting van
gas te voorkomen. „Een kort geding
is het uiterste middel waarnaar wij
grijpen. Voor het zover is, is al een
hele procedure doorlopen. Er wordt
bijvoorbeeld geproken over een be-
talingsregeling, desnoods over een
vrij lange periode, voordat de deur-
waarder eraan te pas komt," aldus
de zegsman.

„Zo zijn wij.We brengen ook veel
van onze vrije tijd door in het zie-

Een reis naar Nederland is voor
hen veel te duur. „Het zijn alle
zes nog jonge mensen die anders
hun hele leven invalide zouden
blijven of altijd medicijnen zou-
den moeten innemen."
Een operatie van het medisch
team in Polen kost 25.000 gul-
den. Het fonds hartchirurgie
neemt het grootste deel van de
kosten voor haar rekening.
Zes operaties is niet veel. Er zijn
nog geen afspraken gemaakt
over vervolgbezoeken maar prof
Penn verwacht dat dergelijke
operatie-reizen naar Polen in de
toekomst nog wel eens vaker uit-
gevoerd zullen worden. „Of wij
dat dan moeten zijn of een team
uit een ander ziekenhuis, moet
nog worden bezien," meent
Penn.

Perm en zijn collega's gaan naar
Polen omdat dat goedkoper is
dan een luchtbrug van Polen
naar Nederland. „Het punt is dat
wij in Europa het meeste weten
over hartritmestoringen en zij
een aantal ernstige gevallen heb-
ben die dringend een operatie
nodig hebben."
Volgens Penn zijn de Polen erg
opgelucht dat het Maastrichtse
team naar hen toe kan komen.

Ten onrechte vastgezeten wegens moord

Man krijgt hoge
schadevergoeding

de woning werd aangetroffen, be-
vond H. zich daar ook. Hij werd na
een eis van acht jaar door de recht-
bank in Maastricht tot zes jaar gevan-
genisstraf veroordeeld.
H. ging tegen dit vonnis in beroep bij
het gerechtshof in Den Bosch. Daar
eiste de procureur-generaal weder-
om zes jaar celstraf maar het hoger
gerechtshof sprak de Geleendenaar
op 25 april van dit jaar vrij en ont-
sloeg hem van verdere rechtsvervol-
ging.

Laatste klant
Daarop diende H. een eis tot schade-
vergoeding in. H. heeft altijd volge-
houden dat zijn vrouw moet zijn ver-
moord door de „laatste klant" op die
bewuste dag.

Van onze verslaggever
GELEEN/DEN BOSCH - De 43-jari-
ge Arnold H. uit Geleen, die er vorig
jaar nog van van werd verdacht zijn
36-jarige echtgenote Eva om het le-
ven te hebben gebracht, heeft van
het gerechtshof in Den Bosch een
schadevergoeding toegewezen ge-
kregen van 36.000 gulden. Dit op

grond van het feit dat hij ten onrech-
te achter slot en grendel heeft geze-
ten op verdenking van de moord op
zijnvrouw.
Die werd op 28 april 1987 gewurgd
aangetroffen in haar woning in de
Van Goyenstraat. De vrouw Was
werkzaam als prostituee. Toen het
stoffelijk overschot van de vrouw in

"Kasteel Grasbroek voor miljoenen gerestaureerd, straks gewoon 'huw,
huis"? Foto:PETERROOZE
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door rob peters

„Langzaam dringt zich de vraag op
wie Nederland nu eigenlijk regeert.
Kennelijk steeds meer de rechter,
die geroepen wordt over bestuurs-
zaken te oordelen", aldus van Goe-
them.

Limburgs dagblad provincie



Groot is de leegte
diehij achterliet

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van mijn onvergetelijke man, onze
lieve vader, schoonvader en opa

Louis Weerts
Mevrouw A. Weerts-Schetters
kinderen en kleinkind

Op zondag 27 november a.s. om 10.00 uur, tijdens
! de eucharistieviering in de parochiekerk van deH.
Laurentius, willen wij hem bijzonder herdenken.

De eerste jaardienstvoor mijn lieve echtgenooten
vader

Cher Arets
zal plaatshebben op maandag 28 november om
19.00 uur in de St.-Eligiuskerk te Schinveld.

■

Janet Arets-Woodyatt
en Elliot

Schinveld, november 1988

■^MHRMBBI^H MINI 1000 bj. '79, 2 nw.
■7_El I banden, accu, uitlaat,

WÊÊÊÊÊmÊmaaaaaaaaaamm i.z.g.st., apk 11-'B9. Pr.
'e k. MAZDA 626 Sedan ’ 1-50,- Tel. 045-444481.
.6, bj. '84, in uitstekende Te k. VW Golf diesel bwj.
iaat, op LPG. APK, prijs '80 i.z.g.st. Tel. 0415-251132.
9000,-. Tel. 045-74082(5: T. ~ RMW „R hj .7Q -p.

'e k. Opel ASCONA 1.8 zender uitbouw, sportvel-
RE, bj. 11-'B3, km.st. gen, sunroof, 4 hoofdsteu-
-4.000, vr.pr. ’10.250,-; in- nen. Vr.pr. ’4OOO,- i.g.st.
jil mog. Kwikstaartstraat Grachtstr. 40 Brunssum., Kerkrade. Tel. 272670.
lazda 929 DX 2.0 '85; Mazda 626 HB GLX 2.0 '85 '86;
lazda 626 Sed. SDX 2.0 '81; Mazda 626 Sed. LX 1.6
13; 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
cd. LX 1.3 '82 '83 '86; Honda Accord 1.6 '79; Honda
.ccord EX PS 2.0 '86; BMW 318 1.8 '84; BMW 316 1.8
11; Citroen Visa RE "2" 1.1 '87; Ford Sierra V6L2.0 '82;
ord Escort Ghia 1.6 '83; Ford Escort L 1.3 '82; Mitsu-
ishi 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
17; VW Passat 1.6 83; Opel Kadett 1.2 S 1.3 '81; Opel
,scona 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-
c '86. Nazda kroOngarantie. AUTOBEDRIJF LEYEM-
iORGH 8.V., Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-
-5838.

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaar echte garantie

Voor ieder voertuig uit voorraad leverbaar
" Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 716951

MRECTIEAUTO BMW 525i, kl. donkergrijs, bj. '84, nog
i staat van nieuw! Prijs ’ 23.500,-. Tel. 045-410500 of
45-418163.
'e k. BMW 320 I bwj. '83.
iw. model, rood. zeer veel
"xtra's. KruisbCTgstr. 80
3runssum.
?e k. RENAULT 18 TS bj.
79, koopje. Moet weg. Wau-
>acherweg 5 Brunssum.w=

Dinsdag 29 november
aanvang 20.00 uur
DE ROEPING VAN DE
BEELDDRAGER GODS

Baron Hotel
Wilhelminaplein 17
Heerlen

VOLVO 360 GLS. '83,

’ 9750,-; Volvo 240 GL, '81,
’7250,-; Volvo 264 GLE,*80, ’ 5500,-; BMW 316, '82,
’8250,-; Citroen GSA Pal-
las, '81, ’ 1750,-; Opel Man-
ta, '78, ’2750.-; Mini Spe-
cial, '80, ’ 2250,-: Ford Gra-.nada, '82, ’ 6750,-. Oirsbe-
kerweg 27, Oirsbeek. 04492-
-3582.

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

APK-keuringsstation
KERP, 100% remmenspecialist voor alle voertuigen. Ir
de Cramer 31, Heerlen, tel. 716951.
BOSAL - Marktleider in uitlaatsystemen, leder merk di
reet uit voorraad leverbaar, 2 jr. garantie. Kerp, In de
Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.

Jurgen Autoverhuur
045-463333

11.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto's er
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp, In d«
Cramer 31, Heerlen. 045-716951.

Te k. GOLF GTI '78, bijz.
mooi, div. extra's. Inr.
event. mog. Tel. 045-251675.
Te k. aangeb. Skoda 130 L
'86 en 105 L '85; BMW 518
'78; Triumph autom. '84;
Polski 1500 '80; Audi 100
'80; Sunbeam '79 enz. Tev.
het 'juist adres voor al uw
reparaties, garage PIET DE
LA ROY EN Zn., Hoofdstr.
114, Hoensbroek, tel. 045-
-212896.
Te k. CITROEN Visa Super
II bj. '81, apk tot 11-rB9.
Vr.pr. ’2950,-. Tel. 045-
-258415.
Te k. VOLVO 245 GL
i.z.g.st. Bwj. '79. Vaste pr.
’3500,-. Tel. 045-253571.
Te k. FORD Capri 20 GL (6
cyl) bj. '78, apk £-'89, i.z.g.st.
Pr. ’ 1950,-. Tel. 045-459889.
Tek. ALFAROMEO Juliet-
ta bwj. '78, apk ’ 600,-. Ver-
siliënboschweg 7 Vriehei-
de-Heerlen.
SAAB 900 GLS sedan '82,
kl. blauwmetall. Stuur-
bekr., aut. In uniek mooie
staat ’8500,-. 045-454217.
Te k. z. snelle ALFASUD
TI als nieuw, type '82
’3750,-. Tel. 045-412593.
Te k. HONDA Prelude '86
wit, met div. ace, verkeert
in showroomconaitie. Ge-
spreide betaling mog. Tel.
045-458765.
Te k. ASCONA B. '76, apk.
Tel. 045-442692.
Te k. PEUGEOT 304 GLD
'79, ideale onderd.auto, geh.
intact. Roestgat in subfra-
me. Tel. 045-463363.
VW Jetta CL 1.8 i, 2-drs. bj.
l-'B7, atlasgrijsmet., sport-
stoelen, 5-bak, etc. 37.000
km. Pr. 20.500,-. 045-416017.
Tek. MANTA 2.0 N, HB, bj.
'80, zeer mooi, div. ace.
80.000 km. Vrpr. ’4850,-.
Inr. mog. 045-460605.
MAZDA 323 sedan 1.5 GLX
aut. 9-'B6, vele extra's
’18.000,-. Elke keur. toe-
gest. Tel. 045-458319.
Te k. TRIUMPH hardtail.
Pr. n.o.t.k. Tel. 045-440401.
Zat, na 19 uur.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Rekord 2.0
S, autom.. zilvermet., '85;Manta GTE, zilvermet.,
i.z.g.st, '81; Kadett 1.3 LS,
div. extra's, antraciet, '87;
Kadett 1.3 GS, div. extra's,
wit, '86; Kadett 1.3 Luxe,
5-drs., wit, 75.000 km, '80;
Ford Escort 1.3 Ghia, 5-drs.,
groenmet., '82; Escort 1.6L,
3-drs., geel, '82; VW Golf
CL, groenmet., 3-drs-,
i.st.v.nw., '82; VW Polo GT*
coupé, rood, '83; Mini 1000,
i.st.v.nw., blauwmet., '82,
’3900,-; Datsun Bluebird
autom., 4-drs., LPG, '81,
’3750,-; 2x Datsun Cherry,
goudmet. en rood, t. '80. In-
ruil, garantie en financ. mo-
gelijk. Autobedrijf Gebrs.
Dominikowski, Kantstraat
48, Übach over Worms-
Ldndgraaf, tel. 045-326016.

Opel REKORD 2.0 S '84, kl.
champagne, lpg, i.st.v.nw.
’11.500,-. 044923234.
RENAULT 26 6 cyl. inj. '84,
le eig., kl. turquois, 55.000
km ’ 15.250,-. 04492-3234.
Nissan LAUREL SGL 2,8
D aut. '85, le eig. kl. blauw,
i.st.v.nw. ’ 15.000,-; Tel.
04492-3234.
VOLVO 343 DL 1.4 de luxe
bwj. 7-82, APK 10-89, bijz.
mooi en goed. ’5850,-;
04406-14080.
Te k. SIMCA Talbot 15-10
GLS met LPG bwj. okt. '80
i.z.g.st. Pr. ’1150,-; Rijks-
weg Noord 76 Geleen.
Te k. MERCEDES 190 die-
sel bwj. 1987, km.st. 54.000.
Van Poortvliet Geleen b.v.,
tel. 04490-88444 (alleen tij-
dens kantooruren).
Autobedrijf Ruyl b.v. biedt
aan: MERCEDES 280 SL
1975; Mercedes 280 TE
sportv. 1982; BMW 525i5-bak ABS, schuifd.,
sportv. 1985; BMW 525i
autom., schuifd. (nw. mod.)
1982; BMW 518 i 5-bak.
schuifd. 1985; BMW 318iverlaagd sportv. 1985;
BMWII6 verlaagd sportv.
1986; BMW 315 sportv.
1983; Volvo 740 GL Turbo
diesel 1985; Volvo 360 GLT
1986; VW Kever 1303 Ca-
briolet 1977; Opel Corsa 1.2
S Irmscher ombouw 5-bak
1987; Opel Kadett 1.6 GT
5-drs. 5-bak 1985; Opel Ka-
dett 1.2LS 5-drs. spec. uitv.
1985; Opel Manta 2.0 GSI
5-bak 1984; Opel Rekord 2.0
LS (nw. mod.) 1983; Opel
Senator 2.0 E (nw. mod.)
1983; Audi 100 cc 2.2 Inj.
1985; Peugeot 505 GL 5-bak
Stationcar 1985; Peugeot
205 GT 5-drs. 1984; Honda
Prelude 1.8 1985; Honda
Accord 2.0 EX schuifd.
1986; Honda Accord 2.0 LX
1986; Honda Civic 3-drs.
1982; Ford Escort KR 3i
ABS 1987; Ford Escort 1.6
L 5-drs. 1982; Ford Escort
1.3 Bravo 5-drs. 1983; Ford
Sierra 2.3 GL Stationcar
diesel 1984; Ford Sierra 1.6
Laser 5-drs. 1986; Ford
Sierra 1.6 Laser 3-drs.,
sportv. 1985; Ford Taunus
2.0 Bravo 1981; Ford Tau-
nus 1.6 Bravo autom. 1982;
Ford Taunus 1.6 L (nw.
mod.) 1979; Nissan Sunny
LX diesel 3-drs. HB 1986;
Nissan Sunny 1.3 DX 1982;
Nissan Sunny 1.4 GL 1980;
Nissan Cherry 1.5 DX 1984;
Alfa Giulietta 1.6 1982; Fiat
Regata 1985; Fiat Panda 34
1986; Renault 25 TS 1986,
1985; Renault 9 GTL 1983;
Opel Ascona 1.6 4-drs. 1982;
Opel Ascona 2.0 E 1980;
Opel Kadett 1.3 S 1981;
Opel Kadett 1.2 S Station-
car 1981; Mazda 626 2.0 LX
diesel 1984: Mazda 323 1.3
DX 3-drs. 1981; Mitsubishi
Galant GLX sportv. 1986;
Mitsubishi colt EL 1984;
Mitsubishi colt turbo 1983;
VW Passat C diesel 1982;
VW Jetta GLI 1981; Toyota
Corolla 1.6 GL Liftback
1984; Toyota Corolla 1.3DX
1983; Toyota Carina II 1.6
DX 1984; Toyota Celica 2.0
ST LB 1981; Toyota Cressi-
da 2.2 DX diesel 1982; Old-
timer: Peugeot 201 4-drs.
geheel gerestaureerd 1929.
Inruilers; Alfa Alfetta 2.01979; Hyunday Pony 1983;
Mazda 323 1977; Opel Ka-
dett Stationcar + City 1977;
Toyota Corolla Sportswa-
gon 2x 1977-ToyotaStarlett
1.2 DL 1979. Autobedrijf
Ruyl b.v., Stationsstraat 85,
Elsloo, 04490-71766.
INGERUILD: Volvo 343
DL '79 schakel en autom.
vanaf ’1950,-; Ford Tau-
nus 1.6 L autom. LPG m.
'81 ’2500,-; Galant LPG

’ 1500,-; Manta CC 2.0 L '81

’4950,-; Hoofdstr. 200H'broek, 045-227395.
DUBBELASSER voor
autotransport gevraagd
met papieren. Tel. 04459-
-1665.
VOLVO 343 DL bwj. '79, in
abs. nieuwstaat. Vr.pr.
1950,-. Tel. 045-225454.

Tek. MINI 1000, bj. '80, wit,
APK, vraagprijs ’1600,-.
Tel. 045-2170-4.
Tekoop RENAULT 4 GTL,
i.g.st, bj. okt. '80, APK tot
nov. '89, vraagprijs ’ 1150,-.
Tel. 045-212F28, na 18.00
uur.
Te k. Ford FIESTA, bj. '78,
APK 8-'B9, mooie auto,prijs

’ 1450,-. Tel. 045-423063.
Te k. AUSTIN Allegro, bj.
'78, APK 24-5-'B9, z.m.,

’ 750,-. Tel. 045-452008.
Te k. MINI Mayfair, '84,
i.z.g.st, km.st. 34.000, veel
extra's. Tel. 045-352884.
Te k. GOLF 1600 GLS aut,
bj. '81, compl. Zender-uit-
geb., zilvermet., veel ex-
tra's, aparte auto, ’7000,-.
Tulpenstraat 21, Kerkrade-
West, tel. 045-422364.
Te k. DATSUN Sunny de
Luxe. bj. '78. APK lö-'B9,

’ 1300,-. Tel. 045-464428.
Te k. Ford SIERRA 2.0 CL,
bj. '88, km.st. 16.000, tot mei
'89 garantie, vr.pr.
’26.750,-. Tel. 045-312129:
5-deurs stationcar Opel KA-
DETT 13 S, bj. '80, champ-
.met. APK, vr.pr. ’4750,-.
Tel. 045-319328.
Te k. i.z.g.st. luxe FIAT 127
Top. bj. '79, 1jr. APK, vr.pr.

’ 1600,-. 045-352120.
VW SCIROCCO GT, type
'80, APK, LPG, le eig.,

’ 3750,-. Tel. 045-720951.
Te k. OPEL Rekord 2.0 E
autom., stationcar,'B4, APK
3-'B9, extra: schuifdak, slot-
vergr., met. 100% in orde,
vr.pr. ’11.800,-. Tel. 045-
-413450.
Tek. 2 CV6, bj. '82. Tel. 045--419177.
Te k. AUDI 50 (Polo), bj.
'76, APK tot 5-'B9. en div.onderdelen, ’ 900,-. Tel.045-312604.
Fiat UNO 45 S bwj. '6-'B6,
d.blauwmet, get. glas, open
dak, 5 versn. ’ 11.500,-. Tel.
04405-2464.
Te koop onder garantie en
service: FORD Escort ca-briolet n.t. uitgevoerd '84;
Ford Escort XR3-i '84: Opel
Ascona 4-drs. '84; Golf tur-
bo diesel '83; Porsche 944
'85; Citroen Visa '86; Fiat
Ritmo '82- Mitsubishi Ga-
lant '81; Mitsubishi Sappo-
ro '79 en '78; VW Golf 1300
'83; Opel Kadett diesel '83;
Ford Mustang '80,4 cyl.; Ja-
guarXJS '77 en Datsun Su-
nyy'B4. Div. inruilers. Auto
P. Franken' Ganzeweide 59Heerlerheide. Inruil, financ.
en garantie. Tel. 045-727711
of 216475.
Te koop doorlopend div.
Hollandse en Duitse
SCHADEAUTO'S. Te bevr.
Ganzeweide 59 Heerlerhei-
de. Tel. 045-727711 en
216475.
Te koop PORSCHE 911
Targa, zeer mooi. Te bevr.
Kennedydstr. 33 Hoens-
broek.
LELIJK EENDJE 2 CV 6
Charleston, bj. '84. Valken-
burgerweg 44 Voerendaal.
Opel KADETT stationcar,
5-drs. bwj. '84 ’8750,-. Tel.
045-725984.
Opel KADETT 12 S hatch-
back, bwj. '83 in nieuwst.

’ 7250,-. Tel. 0435-725703.
SAAB 900 GLi '82, kl.
blauw, le eig. i.z.g.st.

’ 8750,-. 04492-3234.
RENAULT Fuego GTX m.
'81,kl. grijs i.z.g.st. ’4500,-.
04492-3234.
Trim DOLOMITE bj. '79,
apk 8-'B9, van Bovag-rayon-
directeur geweest, als 2e
auto gebruikt ’3900,-. Tel.
045-243696.
Ford ZEPHYR bj. '79, apk
5-'B9, 6 cyl. benzine, station,
i.z.g.st. ’4750,-. Autobedrijf
W. Schoffelen. Tel. 04404-
-1317.
Te k. set FOND-METAL
sportvelgen + NCT all wea-
ther banden, mt. 195x15
inch. Tel. 04k5-210719.

Te k. HONDA Accord
4-drs. bwj. '79, apk tot 11-
-'B9. Vr.pr. ’ 1950,-. Tel. 045-
-258415.
Te k. BMW 320 + lpg, bj.
'79, apk tot 7-'B9. Vr.pr.

’ 2950,-. Tel. 045-257723.
Te k. TOYOTA Lite Ace bj.
'81, apk tot 11-'B9. Vr.pr.
’3800,-. Grefkenstr. 19
Brunssum.
Te k. FORD Fiesta bwjr.
'77, apk gek. V_-'B9. Prijs
n.o.t.k. 045-259788.
MINI 1000 HLE jubilee-
uitv. bwj. 6-'B4, 33.000 km,
zeer mooi. Vr.pr. ’6750,-.
045-228469.
FORD Escort 16 L bravo,
bwj. 9-'B2, le eig. 64.000km.le lak, veel extra's. 045-
-321815.
MITS. Lancer 1400 GL
i.z.g.st, apk, bwj. '80 t.e.a.b.
Tel 045-322625.
OPEL KAdett 13 LS met
veel extra's, bwj. '85. Vr.pr.
’13.500,-. 045-322976 bgg
324425. _
Te k. FORD Taunus 1.6,
echte 61.000 km ’1250,-.
Stanleystr. 45 Heerlen.
Te k. FORD Fiesta '81,
79.000 km ’ 3250,-. Tel. 045-
-222384.
Te k. KADETT diesel, 5
versn., 3-drs., le eig. nw.st.
Keur. toegest. Bwj. 8-'B3.
Vr.pr. ’8250,-. Inr. mog.
1213-laan31 Landgraaf. Tel.
045-316526.
Te k. NISSAN Kingcap 4 x
4 m bwj. 7-'B6 m. verwarm-
de en verlichte hardtop,
alarm, 4 nwe. banden 225
trekh. voor en acht, spat-
bordverbreders. 045-
-312132.
Te k. TOYOTA Corolla 1300
GL bwj. eind '83. Vr.pr.
f9500,-. Aan de Beuk 39Nieuwenhagen.
VOLKSWAGEN kever
Lg.st bj. '73. Vr.pr. ’ 1750,-.
Tel 045-322994.
OPEL Corsa 13 SR spec.
uitv. '84, Innocenti 90 L '80,VW Passat diesel '83, Alfa-
sud '80, Autobianchi '78.
DHZ-garage De Kissel, Kis-
sel 42 Heerlen.
TOYOTA Sportswagon apk11-'B9, bj. '77, i.z.g.st. ’ 975,-.
Tel. 045-717081.
TALBOT Samba, apk 11--'B9, bj. '82, in pr.st Vr.pr.

’ 1675,-. Tel. 045-717081.
Te k. MERCEDES 190 E
bwj. eind '85, verlaagd, get.
glas, portvelgen, kl. antra-
ciet Te bevr. LTM-weg 57
Heerlen. Tel. 720284.
Koopje. VW Polo, apk '89,
nw. koppeling ’750,-. Tel.045-226773.
Te k. OPEL Kadett sept
'81, wit, nwe. banden enz.
Vr.dr. ’5900,-. Tel. 045-
-244831.
Te k. MERCEDES 280 CE
coupé, autom. blauwmetal.,
sportwielen en brede ban-
den, bj. '81. Auto verk innieuwst. Trichterweg 125
Brunssum (Treebeek).
HONDA CRX 1,6 V. zwart,
bj. l-'B7. Tel. 043-636174.
Te k. OPEL Kadett 1.3 A
wit, met exclus. sunroof, bj.
'86. Tel. 045-442162.
Te k. weg. sterfgev. RE-
NAULT 11 5-drs. GTX bj.'86, le eigen., schadevrij
± 37.000km t.e.a.b. Tel. 045-
-424426. Na 17.00 uur.
Te k. VW Golf GTI. Vr.pr.
’3500,-. Tel. 045-710248.
DATSUN Cherry 3-drs. bj.
'80 i.z.g.st, apk 6-'B9 f 2250,--. Tel. 045-413990/412847.
Te k. BMW 316 1800 motor
bwj. '81, kl. wit, m sportv.
en veel access. Pr. n.o.t.k.
Tel. 045-740015 na 16.00 u.
Te k. KADETT 12 N bwj.
'80, i.z.g.st Pr. ’4750,-.
Breitnerstr. 32 Heerlen. Tel.
045-722445.
Te k. FIAT Uno 45, bj. '84.
Vrpr. ’6900,-. Tel. 04454-
-2578.
Te k. AUSTIN Allegro 1500
spec, 5 versn. bj. '78, m.
Apk, Pullman bekl., trekh.+ div. res.onderd. i.g.st. pr.
’850,-. 04454-2375.
Te k. OPEL Kadett 13 SBerlina, bj. '80, apk tot 11--'B9. 04454-2092.
Te k. FIAT Ritmo '84, lpg,als nw. ’ 6700,-. Tel. 0445C--2826.
Te k. VW Polo '86-MOTOR,
nwe. banden, uitlaat, rem-
men en schokbrekers, apk
tot 11-'B9. Pr. ’ 2500,-. 04455-
-2496.
Te k. OPEL Ascona D '80,
gerev. motor, nw. banden +
apk ’2900,-- Suzuki Jeep
'80 ’ 3700,-. Tel. 045-270856:
Te k. FORD Fiesta 1.1 L
bwj. '79 + apk, i.z.g.st.
’2250,-. 045-720951.
AUTOSERVICE Haleco
BV, Daelderweg 27 Nuth.
Tel. 045-242192 to. de Ma-
kro, VW Golf diesel, bwjr.
'85. Mazda 323 autom. bwjr.m _
Te k. gevr. AUTO'S Enbe-
drijfsauto's. Schade of dief.
geen bezw. 045-720200.
Koopje. OPEL Ascona '83
i.z.g.st. Tel. 04490-37501.
Te k. MERCEDES 190E
bwj. '85; Peugeot 205 GTI
1.9 bwj. '87; Ford Sierra 2.3
D bwj. '86; M & D auto's,
Rijksweg 343, Maasmeche-
len, tel. 09-32-11761127.
Te k. met schade AUDI 902,3 bwj. '87; Audi 80 bwj.
'87; Opel Kadett GT 1.6 S
bwj. '88; Porsche 944 bwj.
'85; M & D auto's, Rijksweg
343, Maasmechelen, tel. 09-
-32-11761127.
MAZDA 323 Hatchback 1,3
LX type '87, 33.360 km,

’ 14.800V; Burg. Mae-
nenstr. 83, Elsloo.
Te k. VOLVO 340 DL
5-speed, zilvermet 13.000
km van Volvo-medew. Pr.
n.o.t.k. Tel. 04490-76920.
Te k. MITSUBISHI Lancer
.78 i.g.st., APK tot febr. '89;
Opel Kadett '77, APK tot
nov. '89, mooie auto. Tel.
04498-54855.
Te k. FORD Taunus 1600L
bwj. '78, APK tot 17.04.89
i.g.st., brede banden en vel-
gen. Tel. 04493-1582.
Te k. electr. ORGEL merk
Diamand 807. Tel. 045-
-412839.
Te k. OPEL Rekord 2L '79
+ gas ’2500,-; Escort '76’450,-; + APK. Clercstr. 7Brunssum. Tel. 045-258086.
Tek. RUILMOTOREN van
type 200D+ 240 D diesel
Mercedes Benz met waar-
borg. Tel. 045-241736.

ROVER 2300 S '82 blauw-
metallic als nw. LPG

’ 7250,-; 04492-3234.
RENAULT 4 GTL '84 kl.
rood, 45.000 km, ’4750,-;
Tel. 045-420650.
VOLVO 343 '81 radio/cass.,
APK-gek. ’3250,-; Tel.
04490-42359.
Niet te geloven. Een gloed-
niwueAUTO met 2 jaarga-
rantie voor ’9695,-; Haast
u, helaas nog maar enkele.
Üw Skoda-dealer voor de
mijnstreek. Garage Central
Geleen, Rijksweg Centrum
97.
Te k. OPEL Kadett bwj. '76,
nw. uitlaat, nw. banden,
APK 10-89. 045-224760.
Opel MONZA 2.5aut. '80 kl.
grijs 60.000 km, als nw.

’7250.-; 04492-3234.
MERCEDES 230 E aut. '83
kl. wit, i.st.v.nw. LPG

’ 13.500,-; 04492-3234.
CITROEN BK 14RE '84 kl.
rood 5-bak, bijz. mooi

’ 8900,-; 04492-3234.
LADA 2105 GL '83 le eig.,
rood, LPG, in perf. st.

’ 2750,-; 045-421207.
Te k. Toyota COROLLA
bwj. '75, i.z.g.st., APK 11-89.
Vr.pr. ’ 700,-; 045-224760.
OPELKadett 16S 3-drs. HB
bwj. '82, APK 10-89 gewel-
dig mooi ’6350,-; TJ4406-
-13137.
NISSAN Cherry 1.3 nieuw
model '83 echt ais nw., APK
10-89 /"5700-; 04406-14307.

Te koop mooie BOBTAIL-
PUPS, ingeënt en ont-
wormd. Te" 04923-64668.
Te k. mooie MECH. HER-
DER puppies 9 wk. oud,
geënt ontw., iets moois,
4492-3421, 045-258136.

Te k. jonge LEGKIPPEN
’lO,- per stuk. Tel. 045-
-318480.
Te k. blonde BOUVIER-
PUPS met stamboom, in-
feënt en ontwormd. 04925-

-825.
HONDESLAAPHOK
nieuw, moet weg. Tel. 045-
-216715.
Te k. NEW-FOUNDLAN-
DERPUPS zw. + br. m.
stamb. en HD-gar. Melic-
kerweg 4, Herkenbosch,
04752-1115.
PAPEGAAIEN: baby grij-
ze roodstaartjes, div. tam-
me en pratende papegaaienen 5 soorten kakatoes, pa-
pegaai metkooi reeds vanaf
’2OO.- met spraak- en ge-
zondneidsgar. Tvs. inruil en
inkoop. Kwekerij Handels,
Pr. Mauritslaan Beek,
04490-75359.
Te k. gevr. COLLIES, per-
sonata s en papegaaien. Tel.
04490-75359.
Te k. bruin DWERGPOE-
DELTJE ontw. + geënt te-
vens Betamax ree. 04754-
-5418.
CHOW-CHOW pups met
stamb., rood en zwart. Ken-
nel Buchiëng, tel. 04747-
-2910.

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 geheelvrijblivend bellen met onze medewerkster in

uw omgeving, (ook 's avonds/weekend).
Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort, 045-740730

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

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

De Relatielijn
Een nieuwe service van 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

Weg. omst GOLDEN RE-
TRIEVER te k., 5 mnd.
oud, zind., kinderlief met
stamb. ’ 475,-. 045-464345.
Weg. omsth. te k. ROTT-
WEÜLER, teef, 2 jr., goed
waaks, lief v. kind., prijs
n.o.tk. Tel. 045-223681.
Te k. DWERGSCHNAUT-
ZERPUPS, peper/zout,
met stamboom, ingeënt en
ontwormd. Tel. 04920-
-24730.
Yorks- en FOXTERRIERS,
tekkels, boemers, Rottwei-
lers met stamb., Walem 11a,
Schin op Geul 04459-1237.

DE LA HAVE I
" makelaardij o.g. " taxaties
" verzekeringen " hypotheken
HOENSBROEK
Halfvrijst. woonhuis met voor/achtertuin en garage. %Ligging nabij centrum. Gas-c.v.. Ind. beg. grond: I
hal, toilet, woonkamer met plavuizenvloer en open I
haard, keuken. 1e verd.: badk. (met ligbad en 2e |
toilet), 4 slpks. (waarvan een met parketvloer), 1
wasruimte. 2e verd.: grote zolder. Bj. '74
Prijs ’ 147.500,-.

HEERLEN
Geschakeld woonhuis met tuin en berging, gas-c.v. |
Ind.: hal, toilet, woonkamer(40 m 2) met parketvloer |
en open haard, keuken, berging. 1everd.: 3 slpks., %
badkamer met ligbad en 2e toilet. Bj. 1976. Per- |

! c.opp. 188 m 2.Dak vorig jaar vernieuwd. Rolluiken |
(elektr.). Onmiddellijk te aanv.: Prijs ’ 105.000,-k.k.

HOENSBROEK |
Halfvr. woonhuis met berging en binnenplaats, s
Ind.: kelder, entree, woonk.,keuken, toilet/douche- W
ruimte, berging. 1e verd.: 2 slpks. 2e verd.: zolder 'mi
met slpk. Direct te aanvaarden.: Prijs ’ 60.000,-k.k. 1

HEERLEN/HOENSBROEKBedrijfsterrein met bedrijfshal en vrijstaande bun- 1
galow. Vloeroppervl. hal 400 m 2, perc.opp. 2100 Im 2.Prima loctie.
Prijs op aanvraag.

HOENSBROEK
Winkelruimte met boyenwoning. Ind. beg.grond:
winkel, garage en grote tuin. 1e verd.: hal, toilet,
woonk., keuken, serre. 1e verd.: badk. en 3 slpks.Aparte opgang. Aanvaarding direct.
Prijs ’ 129.000,-k.k.

a 045-223434 i
ZATERDAG VAN 10 TOT 12 UUR

Hoofdstraat 88, Hoensbroek ynS

Rita Süssmuth j
neemt het op j

voor Jenninger j
BONN -Rita Süssmuth heeft gisteren bij haar W
stallatie als voorzitter van de Bondsdag nog et »goed woordje gedaanvoor Philipp Jenniger, h«*|
omstreden voorganger. De 51-jarige ex-minis|'
van Volksgezondheid en Familiezaken prees -""tolerantie en beheersing van zaken.
Jenninger trad twee weken geleden af na een r^ e
in het parlement ter herdenking van het begin v^j1
de jodenvervolging in 1938 (de Reichskrista":
nacht). Het werd hem kwalijk genomen dat hij n!e
daarin genoeg afstand nam van de nazi-ideolo.'6*' l
die hij leek te vergoeilijken. Süssmuth heeft de oH
dankbare taak om het door de affaire aangetaS^Jimage van de Bondsdag op te vijzelen. 1

Stichting Mens !
en Relatie
postbus 5050,

6401 GB Heerlen
Sjaak 32 jr. Lange slanke
knappe j.man, vlot en mo-
dern gekleed, opgewerkt
en degelijk, natuurl., zkt.

huisl. rustige vrouw,
045-726539.

Ans 43 jr.Aantr. vrouw met
positieve instelling, praat
graag, houdt van koken,
uitgaan, zwemmen, 1
zoon, zkt. beschaafde

man, 045-726539.
Adrie 28 jr. Keurige degelij-
ke man, eerlijk en betrouw-
baar, 1.73 m, ongehuwd,
vaste baan en auto, zkt.
vrouw, evtl. met jong kind-

je, 045-726539.
Ben 36 jr. Rustige intell.
man (MBO-niv.) rookt niet,
r.k., 1.75 m, ongehuwd,

zkt. slanke vrouw.
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

COMFORTABEL ZITTEN I
voor een extra lage prijs! I

I Soft line bankstel met moderne poolstofbekleding, lekker losjes
I verwerkt op rug en zitting.

_,„, h.»—-— 3+2-zitsnu I Ös#Oj^~
m^*J^^^* >^ Bijpassende draaifauteuil 725-

Royaal uitgevoerde zitgroep met eigentijdse bekleding, nu voor 'jBSÊBM
een verrassend lage prijs.

3+2-zitsnu - s#s_fOj~" "^ÊtWÊ
Gloednieuw hoekbankstel, bekleed met een mooie poolstof en

.^Ê^t^Ê— m ,»mmmmia»mmÊma»ttttUaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa3 dOnSZaChte Stoffering.
2-zits bank met armleuning, royaal rond hoekelement,

"""N 2-zitsbank met knuffelhoek.

_-_-_ÉÉ_- compleetnu _bVvl)j~
Dit zijn slechts 3 voorbeelden uit onze

m grote collectie bankstellen in stof en leder.

Ook grote keuze in moderne wandmeubels,
Hf " eethoeken en salontafels.

(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!
De KONTAKTENBANK
zoekt met u mee (Landelij-
ke) schriftelijke bemidde-
ling met persoonlijke aan-
dacht. ’75,- per 3 mnd. of
f 200,- per jr. U beslist zelf
hoe vaak u kontakt op-
neemt en met wie. Vraag
gratis en vrijbl. een proef-
nummer aan van ons
tijdschr. v. alleenst waarin
onze werkwijze beschreven
staat, zodat u kunt beoorde-
len of deze methode u aan-
spreekt. KONTAKTEN-
BANK (Martha Cohen) er-
kend door Raad van Toe-
zicht tel. 020-6628618, Post-
bus 7098, 1007 JB Amster-
dam.

Te k. jongeLABRADORS.
Heerlerbaan 232 Heerlen.
Te k. prachtige BOBTAIL-
PUPS m. stamb., ouders
HD-vrij, tevens is ons le
nest ned. schapendoesjesgeboren. Inl. P. Janssen(kennel Ruchiëng) 04747-
-2910.
Te k. FRETTEERHOND
goed onder appèl. Reeweg
58 Abdissenbosch-U.o.W.
Te k. Mech. HERDER-
PUPS, moeder PH 1 423,
vader PH 1 430. 2xkamp. v.
Nederl. Naanhofsweg 93
Vaesrade. Tel. 045-243439.
Te k. Siberische HUSKY, 7
mnd. oud, lief voor kind.
’450,-; Tel. 04490-26859.
Te k. DWEERGOE-
DELTJES zwart geënt +
ontw. Tel. 04490-37470.
DUIVENLIEFHEBBER
noteer dit! Vrijdagavond 9
december as. 19 uur in 't
Wielderhoes te Wijlre, film
en dia over evolutie van de
duivenvoeding, veel voor-
komende ziekten o.a. Para-
myxc. Dossche biedt meer
dan voeder.
Te koop DWERGKEES-
JES, vlinderkeesjes en
boomers. Tel. 04k5-214859.
Te k. M.H. PUPS, v. Rex,z.v. Berry Hogeling. P.H. I
434. P.H II 475. M. Cora,
P.H. I 415. L. Verhagen. Tel.
045-423740.
Jonge FOXTERRIERS te
k. Theunissen, A ge Water
28 Schinveld. 045-253582.

Provincie wil meer
nadruk op transport

Van onze redactie economie

HEERLEN/MAASTRICHT - De provincie Limburg gaat zij
(meer) richten op de mogelijkheden die de provincie heeft
transportregio. De inspanningen zullen vooral worden geconceljj
treerd op de twee logistieke knoopppunten, te weten Venlo et
Maastricht Airport. Dat blijkt uit een reactie van de provincie OY
een onderzoeksrapport dat TNO in opdracht van het Limburg^bestuur heeft gedaan naar de toekomstperspectieven van »
transportwereld in de provincie.

Uit dit beperkte onderzoek, uitge-
voerd in de zomer van 1988, blijkt
dat deLimburgse expediteur zich al
behoorlijk internationaal georiën-
teerd hebben. Er zijn in het buiten-
land nevenvestigingen opgericht, of
er is gekozen voor een samenwer-
kingsvorm met een lokale vervoer-
der in het buitenland.

Bevestiging
Die internationale georiënteerd-
heid, zo laat TNO weten, kan als een
positief aspect worden gezien in het
licht van 1992 (opheffing van de bin-
nengrenzen van de EG). Maar, voe-
gen zij er meteen aan toe: „Uiteraard
zal de concurrentie voor de Lim-

Frans Andriessen
mikt op andere
'job' in Brussel
«F

BRUSSEL - Met de aanwijzing
van de Italianen Carlo Ripa de
Meana en Filippo Maria Pandolfi
zijn alle leden van de nieuwe Euro-
pese Commissie bekend enkan het
gevecht om de verdeling van de ze-
ventien portefeuilles losbranden.
De Nederlander Frans Andriessen
(CDA) beschikt over goede papie-
ren om de Belg Willy de Clercq in
januari op te volgen als EG-com-
missaris voor buitenlandse betrek-
kingen en handelspolitiek, zo me-
nen waarnemers in Brussel.
MinisterBraks heeft er nooit een ge-
heim van gemaakt dat hü Andries-
sen, al sinds 1981 het Nederlandse
gezicht in Brussel, liever nóg een
paar jaar landbouw ziet doen. Maar
de voormalige minister van Finan-
ciën, die de afgelopen vier jaar met
enig succes de Europese boterber-
gen, wijnplassen en wat dies meer
zij te lijf is gegaan, wil zijn vleugels
nu verder uitslaan en de hervormin-
gen van het Europese landbouwbe-
leid op internationaal niveau verde-
digen. De strijd moet worden beslist
tijdens een besloten bijeenkomst
van de zeventien nieuwe Commis-
sieleden in een kasteeltje in Wallo-
nië op 16 december. Ook de nieuwe
Westduitse commissaris, Martin
Bangemann, heeft zijn oog op bui-
tenlandse zaken laten vallen.

burgse ondernemingen sterker z^,
ook op de Limburgse en Nederla"
se markt."

.5Het onderzoek bevestigt de indru j
dat de transportsector in Limb 11/
kansrijk is en dat dezwaartepuo^,
daarbij liggen op Venlo en oiw>a
ving «n de luchthaven. „Daarna^
zijn er wezenlijke bedreigingenK
als het wegvallen van de grenzen*|
daarmee het moeten opereren j

een open eigen markt." In het f",
port staat verder dat deze twee
gistieke knooppunten de enige j

Limburg zullen blijven. De anoe
fvervoersknooppunten zullen 'w^.,schijnlijk niet' uitgroeien tot \oé

tieke punten met een bovenregiol\|
le functie en betekenis, maar weL
de aangrenzende gebieden in Dul
land en België.

Wat betreft de kansen voor Venl*'
het rapport wat optimistischer &
stemd dan voor de luchthafMaastricht Airport is, meer ® ,
Venlo, afhankelijk van externe 'K
toren. De onderzoekers noemen "het bijzonder de 'lokatiestrat-- ,
van luchtvaartmaatschappijen 3
luchtvrachtbedrijven. Letten^staat er: „Tot dusver hebben zij j,
luchthaven gebruikt als niet d-2*»
geslibd knooppunt. Hierdoor is J
positie van de luchthaven rela^u
zwakker en vereist daarom juist,,
aandacht in het overheidsbeleid

Kwaliteit
IHet rapport wil echter ook een ,(

sombere kijk op de positie van |
luchthaven vermijden. Maastr>c.j
Airport werkt met een aantrekke'^deel van de luchtvrachtmarkt *
heeft die positie weten te verkrij-,,
door een 'hoge kwaliteit van dien'
verlening.

In hetrapport van het Instituut v"o|
Ruimtelijke Organisatie van ".
TNO worden ook enkele aanbeS
lingen gedaan aan het provincie"J;
stuur, waaronder maatregelen V
de infrastructuur kwalitatief te v J
beteren. Voordat echter tot con^„
acties wordt overgegaan wil hetrA
vinciebestuur eerst nog het sWV
punt van een aantalbetrokken oft»
nisaties weten. Vooruitlopend d*^,
op zal de provincie, op korte "t
mijn, het overleg openen met de .-

delingLimburg van de NOB (N^I'-
nale Organisatie voor Beroepsé,
derenvervoer).
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HEERLEN - Van in-
vloed op het minder
vrijlaten van verdach-
ten is ook het gedaalde
aantal bevelen tot ge-
vangenneming bij de
beide Limburgse recht-
banken. De reden van
deze daling konden
mr. Nabben en staf-
functionaris Van
Kruchten van de Roer-
mondse rechtbank niet
geven.

Minder bevelen
gevangenneming
beïnvloedt ook
cellengebrek

Het rayonbureau van
het Hofressort Den
Bosch bevestigt de ver-
mindering van het aan-
tal wegzendingen. Deze
instantie is verantwoor-

delijk voor de verdeling
van verdachten over de
verschillende Huizen
van Bewaring. Woord-
voerder Van Eupen:
„We zaten steeds met

meer dan honderd ar-
restanten, waar we geen
plaats voor hadden. Mo-
menteel is dat nog maar20 a 30."

Van Eupen tekent aan
dat het ressort Den
Bosch landelijk gezien
in een gunstige positie
verkeert. „Andere
rayons azen nu al op
onze plaatsen, waar-
door het best mogelijk
is dat de situatie in de
toekomst weer minder
rooskleurig zal uitval-
len", aldus de woord-
voerder.

Tegeltableau
contra-cadeau

MAASTRICHT - „Het geeft dit mooie,
maar wat onpersoonlijke gebouw een
persoonlijke tint." Met die woorden be-
tuigde algemeen directeur B. Kaptein
van de Sphinx in Maastricht zijn dank
voor een tegeltableau dat gisteren in
het Maastricht expositie -en congres-
centrum MECC werd onthuld. Het ta-
bleau- gemaakt bij de Sphinx zelf- is
een geschenk van de gemeente Maas-
tricht ter gelegenheidvan het 150-jarig
bestaan van de keramische industrie.

Het tableau is gemaakt naar een ont-
werp van de Maastrichtse architect A.
Meys. Een 24-tal prominenten, van poli-
tici als oud-premier Van Agt en de hui-
dige premier Lubbers tot kunstenaars
als Toon Hermans en Jan Wolkers -
hebben het tableau van een penne- ofpenseelvrucht voorzien. In devorm van
een gedicht of een tekening.

Het tableau is eigenlijk, zo zei burge-
meester Ph. Houben van Maastricht,
een contra-cadeau voor het beeld ('Re-
latie') dat de Sphinx de gemeente
Maastricht schonk en dat op het O.L.
Vrouweplein in Maastricht staat.

Forse buit
bij overval
in Geleen

Van onze verslaggever

GELEEN - De tot nu toe onbeken-
de man, die donderdagavond een
jeanswinkel in Geleen overviel en
daarbij schoot op de eigenaar van.
de zaak, heeft volgens voorzichtige
schattingen van de Geleense poli-
tie cheques en contant geld met
een gezamenlijke waarde van
50.000 gulden buitgemaakt.
De gemeentepolitie, die gisteren
een groot deel van de dag besteed-
de aan een buurtonderzoek, is nog
niet veel verder gekomen. Wel
staat vast dat de dader gereden
heeft in een rode Renault die een
kenteken heeft waarin de letters
LL voorkomen.
Bert Janssen uit Sweikhuizen, die
na de beroving van zijn winkel de
dief achtervolgde en daarbij werd
neergeschoten, maakt het naar
omstandigheden redelijk. Hij kon
echter nog niet door de politie wor-
den gehoord.

Pieter Janssen
slaagt voor

einddiploma
Hafa-directie

ERMOND - Een geldboete van een half miljoen gulden
■* gisteren voor de Roermondse rechtbank geëist tegen de

Vonk uit Melick-Herkenbosch. Tegen één van degeuren van de onderneming vorderde officier van justitie
»" van der Hark vier maanden gevangenisstraf, waarvan
* voorwaardelijk en een geldboete van twintig mille. De
fabriek zou in '84 ten onrechte 650.000 gulden aan export-
sidies van de Europese gemeenschap hebben opgestreken

'r de aangifteformulieren voor de douane opzettelijk on-
-81 in te vullen.

Elfjarige
belt met

'oom agent'

Officier eist drie jaargevangenisstraf

'Imposante uitstraling'
leidde tot oplichting

- Na een fikse
"e op school besloot een elfja-
-6 Maastrichtse scholier gister-
°rgen de politie als vrederech-

Jn te schakelen. Hij rende
*■" het postkantoor Brusselse-
Pjt en belde van daaruit het

Jachtig artikel 28 van de Poli-
y^t, dat vordert dat de politie
J^P en steun verleent aan hen. zulks behoeven", spoedde

?J Patrouille zich naar de zich
voelende knaap om

ijf hem te praten en vervolgens
j*leveren bij de directeur van"J school. Deze beloofde het
Afliet verder op te lossen.

Het betrof de uitvoer van kaaspoe-
der naar Iran en smeltkaas naar Li-
bië. De kaaspoeder bevatte onge-
veer vijf keer zoveel lactose (melk-
suiker) als toegestaan was om nog
voor de EG-subsidie in aanmerking
te komen.
De EG verstrekt deze tegemoetko-
mingen bij export naar buiten de
Gemeenschap gelegen landen. Het
bedrijf meende dat die gegevens
niet op het formulier hoefden te
worden ingevuld. Bij de smeerkaas
was het gehalte aan droge stof vol-
gens de EG-subsidierichtlijnen iets
te laag, hetgeen ook opzettelijk niet
vermeld zou zijn.

Volgens de officier had het bedrijf
de export puur en alleen opgezet op
via deze wijze gelden van de Euro-
pese Gemeenschap in de wacht te
slepen.

Raadsman Van Eindhoven bestreed
dit. „V. heeft zich alle moeite ge-i
troost om deze formulieren op aan-
wijzingen van een lijst van het pro-
duktschap voor zuivel correct in te
vullen. Er is zelfs nog uitvoerig con-
tact over geweest met de inspectie
in- en uitvoer."
„Uit verklaringenvan de zes door de
verdediging opgeroepen getuigen
waaronder vertegenwoordigers van
het produktschap voor zuivel en
een belastingdeskundige is toch
duidelijk geworden dat het invullen
van dergelijke formulieren een zeer
complexe en verwarrende materie
is", aldus de raadsman. Een bewijs
voor de valsheid in geschrifte vond
hij danook niet aanwezig.

De rechtbank onder voorzitter-
schap van mr E. Bakermans doet
vrijdag 9 december uitspraak in
deze zaak.

Van der Linden
dinsdag terug
inTweede Kamer

'® HAAG- René van derLinden
jjftaanstaande dinsdagals Twee-

beëdigd. Dat heeft een
rdvoerder van het CDA gisteren

r-edeeld. De beëdiging van de
[j^atssecretaris van Buitenland-
eden staat om twee uur op de

K> a ' voor bet begin van de
6ede Kamer-vergadering.
W
|J7* portefeuille Van der Linden
iJ^n de CDA-fractie krijgt, is nog
ü_ bekend. Intern moet daarover
3 borden gepraat. Van der Lin-
t^eemt de zetel van mevrouw
jJ^Jeveld-Wouters over, die totJ>erneester van Hilversum is be-
F&d.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Voor bewe-
zen geachte zwendelpraktij-
ken van uiteenlopende aard
eiste officier van justitie mr
J. Oosterhof gisteren voor de
rechtbank in Maastricht ge-
vangenisstraffen van twintig
en zestien maanden tegen een
48-jarige thans in Bom wonen-
de Maastrichtenaar. „Een man
met vele identiteiten" aldus
mr Oosterhof.
Hij herinnerde daarbij aan de velepseudo-creaties waarin verdachte
zich in het verleden aan goedgelo-
vige zakenlieden heeft gepresen-
teerd. Meerdere malen stelde hij
zich voor als de kapitaalkrachtige
zakenman Leon Melchior of als
buurman van de even zwaarwichti-
geCaransa.

Ook probeerde hij indruk te maken
door zich aan te dienen als hoteldi-
recteur of eigenaar van een keten
van exclusieve boetieks. De groot-
ste bekendheid heeft de man ech-
ter opgebouwd in diverse Neder-landserechtszalen.

MAASTRICHT/DEN HAAG - Dein Borgharen woonachtjge musi-
cus Pieter Jansen is sinds gisteren
in het bezit van het einddiploma
Hafa-directie. In Den Haag legde
hij met glans zijn examen af tij-
dens een concert met de Koninklij-ke Militaire Kapel en kwam zo-
doende in het bezit van het 'groot
directiediploma.

Pieter Jansen behaalde in 1983 het
praktijkdiploma Hafa-directie ophet Maastrichts conservatorium en
zette zijn studie voort bij Piet Stal-
meier in Hoensbroek. Jansen, die
ook in het bezit is van het pianodi-
ploma docerend musicus en van
het slagwerkdiploma uitvoerend
musicus, is docent slagwerk aan
het conservatorium van Maas-
tricht en slagwerker bij het LSO.
Bovendien is hij artistiek leider
van het Limburgs Slagwerk En-
semble en naast Heinz Friesen di-
rigent van de Philharmonie van
Bocholtz.

Geleerd
„Ik durf veel meer", is zijn ant--
woord op de vraag, wat hij in die-
vijf jaar nu precies geleerd heeft.
„Ik heb niet alleen op een breed
vlak informatie gekregen, ik ben
ook veel rijper geworden en kan
met een orkest meer doen op het
gebied van kleur en opbouw. Ik
heb daarbij in de praktijk ontzet-
tend veel geleerd van collega Heinz'
Friesen en van diverse dirigenten,"
die ik als musicus bij het LSO her>
meegemaakt."

Hoog cijfer
Dat vonden blijkbaar ook de com-
missieleden Laro, Stalmeier, Kuy-
pers, Conjaerts en Crüts. Zij gaven
Pieter Jansen een 9 voor de uitvoe-
ring van Badings's Reflections,'
waaraan hij drie repetities lang met
de KMK heeft kunnen werken en[
een 8 voor Chant de I'arbre van.
Lancen, dat tijdens het examen
moest worden ingestudeerd.

In vrijheid
na vonnis
ontucht

i^STRICHT - Met het opleggen
> gevangenisstraf van acht
|( waarvan vijf voorwaarde-!(leh aftrek van voorarrest gelastte
l, echtbank in Maastricht gisteren
iV*s de onmiddellijke invrij-
« sstelling van een Heerlenaar|wervan was beschuldigd van juni
j(j.Jot maart van dit'jaar herhaal-
sdK ontuchtige handelingen te

Qen gepleegd met drie minder-ge jongens.
W.. dagen geleden had de offi-
|^. Van justitie twaalf maanden
L^t waarvan acht maanden en 22
*eh voorwaardelijk.

zijn geboorteplaats Maastricht, liet
hij gisteren echter verstek gaan.
Dat weerhield de rechtbank er niet
van de twee tegen hem uitgebrach-
te dagvaardingen nauwgezet door
te ploegen.

Flessentrekkerij
Na enige tijd in Brunssum te heb-
ben gewoond, zocht de man vorig
jaar opnieuw domicilie in Maas-
tricht. Hij kwam er in contact met
twee gezusters die hem geld en een
ring toevertrouwden maar daarvan
nimmer iets terugzagen.

Datzelfde overkwam de zoon van
verdachtes toenmalige vriendin
van wie hij geld kreeg om voor hem
computerapparatuur aan te schaf-
fen en schoolgeld te betalen. Als
specialiteit vermeldde de dagvaar-
ding over die periode ook een vijf-
tal gevajlen van flessentrekkerij,
het misdrijf dat er uit bestaat er een
beroep althans gewoonte van te
maken zich zonder volledige beta-
ling te voorzien van goederen of
diensten.

Als slachtoffers van dergelijke
praktijken voerde officier Ooster-
hof gisteren twee Valkenburgse
hotelhouders, een cafébaas in
Spaubeek, een computerbedrijf in

Heerlen en een kledingmagazijn in
Sittard op.

In een latere periode verplaatste de
man zijn activiteiten in westelijke
richting. Onder de noemer flessen-
trekkerij rangschikte de officier
voor die periode het kopen van een
frontbalkmaaier in Schinnen, nieu-
we brilleglazen in Brunssum, een
zonnehemel, een personenauto en
diverse meubelen in Limbricht als-
mede autobrandstof in Bom.
Daarnaast zou hij een auto hebben
verkocht waarop beslag was ge-
legd.

Imposant
In zijn requisitoir schilderde mr
Oosterhof de afwezige verdachte af
als iemand met een klaarblijkelijk
imposante uitstraling, goed van de
tongriem gesneden en niet bepaald
bescheiden in zijn wensen.
Om die te vervullen misbruikte hij
echter de goedgelovigheid van an-
deren. Zijn slachtoffers zocht hij
veelal onder hardwerkende mid-
denstanders.
De officier achtte een fikse vrij-
heidsstraf op zijn plaats. Bovenal
om de maatschappij enige tijd te
beschermen tegen verdachtes ma-
nipulaties. Op 9 december volgt de
uitspraak van derechtbank.

(ADVERTENTIE)

f PERZENHUIS 1
TEHERAN

I HEERLEN J

Nieuwe I
collectie I
Dhurry's I

(platgeweven
kleden in zachte

pasteltinten) ■
Promenade 143 raïk 1

In de zaal waarin hij reeds rond zijn
twintigste 'debuteerde', die van

Pek grootste vervuiler
Vervolgonderzoek in Zeswegen moet ernst vervuiling uitwijzen

Vervolg van pagina 1 Het oriënterende bodemonder-
zoek door PBI is gebaseerd op
historische gegevens. Daarom
was het onderzoek voornamelijk
gericht op de op- en overslag-
plaatsen van de voormalige ON-
I-mijn en op de slikvijvers, om-
dat daar de meeste kans was op
het vinden van bodemverontrei-
nigingen.
Ir. Henk Vijverberg van de Lim-
burgse Milieufederatie tekent
hierbij echter aan, dat er bij het
afvlakken van de steenberg voor
bebouwing zoveel is geschoven
met de grond, dat de kans be-
staat dat ook op andere plekken
verontreinigingen worden ge-
vonden.

uitgebreide bodemonderzoek in
Zeswegen afgewacht.
Bovendien wacht dc Werkgroep
op een onderzoek van het Rijks-
instituut voor Volksgezondheid
en Milieuhygiëne. Het RIVM on-
derzoekt momenteel dc milieu-
effecten van pek en dc daarin
voorkomende PAK's.
Een woordvoerster van het mi-
nisterie van WVC (Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur)
vertelde gisteren echter dat dc
resultaten van dat onderzoek
nogwel even op zich zullen laten
wachten.

snel geassocieerd met de gesteld-
heid van de bodem, hoewel tot
dan toe niet was gebleken dat er
iets aan de hand was met het
mijnsteen in de ruim 2500 inwo-
ners tellende woonwijk.

Zoals bekend werd de woonwijk
Zeswegen in mei van dit jaar op-
geschrikt door een rapport van
de Wetenschapswinkel in Maas-
tricht, waaruit bleek dat nogal
wat bewoners met gezondheids-
klachten zaten, waarvoor geen
directe oorzaak kon worden aan-
gewezen. "De klachten werden daardoor al

Klachten

dem nader te onderzoeken. Dat
resulteerde in de huidigerappor-
tage. Komende woensdag(20 uur
in gemeenschapshuis dr Stjee-
berg) zal de gemeenteHeerlen de
'Zeswegenaren' over de resulta-
ten uit het PBI-rapport en de si-
tuatie in de wijk nader informe-
ren.

- Het Projectbureau
£>or Industrieel Afval (PBI) uit
Jttard heeft in de zomermaan-en achttien grondboringen

■ e>richt en het water in twee
j»"Uipruimtes onderzocht in de

eerlense nieuwbouwwijk Zes-egen. In de grondmonsters is,
°oral daar waar vroeger eenverslagterrein was, veel pek

'*ngetroffen.

p et blijkt dat in de pek te hoge
0ncentraties PAK's (Polycycli-
ehe Aromatische Koolwater-

J^ffen) zitten. Bij twee bodem-monsters overtroffen de gehaltes
PAK's zelfs de zogenaamde

"Waarde. In dat geval is de con-
,er»tratie vuile stoffen zo groot
at op grond van milieurichtlij-

van de overheid gesaneerd
worden. De hoogste gehal-

s aan PAK's zijn aangetroffen
oP een braakliggend terrein en

lePer in de grond bij woningen.

d
e Werkgroep Zeswegen vindt
at daar waar te veel PAK's zijn

niet per se moet
Ij °rden gesaneerd. Eerst wordeneresultaten van het nu lopende

Deklaag
Ook in de deklaag die in Zeswe-gen over de steenberg ligt, zijn
hoge concentraties PAK's. geme-
ten. De hoeveelheid PAK's is op
sommige punten zo hoog dat ernader onderzoek nodig is. Op
één plek in de deklaag is boven-dien een hoog gehalte aan kwik
aangetroffen. Dit overigens totverbazing van dewerkgroep Zes-wegen. De deklaag bleek trou-
wens opveel plekken niet dik ge-
noeg, waardoor het mijnsteen tedicht aan de oppervlakte komt.

De gemeente Heerlen reageerde
in eerste instantie dan ook sus-

Toch werd later besloten, mede
om de fiks gegroeide onrust bin-
nen de wijk in te dammen, de bo

send op de bevindingen van de
Wetenschapswinkel: „Er is niets
aan de hand in Zeswegen, geen
reden tot ongerustheid," was
destijds de strekking van het
commentaar.

(ADVERTENTIE)

■kunststof■ hardhout w■RAMEN■deuren■ veraiws^^b

de mooiste show inLimburg!

ALKUBOUW
VERANDA'S,

RAMEN*
DEUREN

telefoon 045 -24 19 1 7 IK
Dorpsstraat 7

I NUTH
(ADVERTENTIE)

Specialisten in
zonweringen, rolluiken
en vertikale lamellen.

Bel nu voor prijs-opgave m , _
en akiie-voorüeel' I. w!£ s"e"e tever/noOnze adviseurs 1 . "«"".ige montaoekunnen u vrijblijvend J ma service.
thuis bezoeken. ■—________

FU_JI BORN De Mortel 6aLj__L__| (Industrieterrein Sluisweg),*~^m Te1.04498-54776
Zaterdags geopend van 10.00 tot 14.00uur. *

# De met voornamelijk Pak's vervuilde woonwijk Zeswegen in Heerlen. In hoeverre de
aanwezigheid van deze stoffen schadelijk is voor de bewoners en het milieu, moet nog blij-
ken' Foto: DRIES LINSSEN

(ADVERTENTIE)

De NV Waterleiding Maatschappi| Limburg
maakt hel volgende aan haar afnemers in
de gemeenten Landgraaf, Heerlen en Ker-
krade bekend Met ingang van 1 december
1988 zullen de gemeenten Landgraaf en

Kerkrade, (voor zover voorzieningsgebeid
van de NV WML) wat betreft de distributie
van drinkwater ressorteren onder het dis-
trict Brunssum Het voorzieningsgebied
van de NV WML in de gemeente Heerlen
zal met ingang van diezelfde datum ressor-
teren onder het district Voerendaal
Voor het aanvragen van wateraansluitin-
gen, alsmede voor de melding van storin-
gen in de watervoorziening, dienen de af-
nemers in Landgraaf en Kerkrade zich van-
af die datum te wenden tot het distnctskan-
toor Brunssum, Dr. A. Kuypersstraat 2,
6444 XS Brunssum, tel 045-272660 De
afnemers in de gemeente Heerlen dienen
zich te wenden tot het districtskantoor Voe-
rendaal, Keerberg 98. 6367 EL Voeren-
daal, tel 045-751284 Voor storingsmel-
dingen buiten de kantooruren krijgt men op
bovenvermelde nummers een doorverwij-
zing naar de wachtdienst
93181 De directie
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Wegens onterecht opstrijken EG-subsidies

Half miljoen geëist
tegen kaasfabriek
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cursussen*^;
OPLEIDINGEN \jtA_

Informatica opleidingen
W^ Avondopleidingen voor de
-_J Rijkserkende A.M.8.1 88 examens

"^ 1.1, HE.I, HE.2, T.2, HS.I, HS.4 en HP.6
Ifl K^l Cursusplaatsen: Heerlen, Maastricht, Venlo, Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Breda,

Nijmegen
Vooropleiding: HAVO, VWO, MBO, HBO Ml7l
Voor meer informatie onderstaande coupon ongefrankeerd opsturen naar C.C.O.

P^^^^flJ antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen of 045-717600.

I Naam: dhr./mevr.: Leeft.:

Opl.: Woonpl.:

Adres: Tel.:

Praktijkdiploma informatica ,PDh

rijkserkende ambi 88 examnes
Avondopleidingen voor carrière in de automatisering.
Collegeplaatsen Breda-Den Bosch-Tilburg-Eindhoven-Venlo-Heerlen.
Informatie aanvragen door deze coupon ongefrankeerd op te sturen naar ECS, antwoordnummer
142, 6400 AA Heerlen.

Naam:

| I^F' Adres:

European Computer School woonplaats:
Passage 4-6 6411 JT Heerlen je|. Leeftijd
Postbus 2,6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 93i-2 '

CENTRUM VOOR
| I/ 1 KANTOORINNOVATIE

PDI
PRAKTIJKOIPLOMA

INFORMATICA
DE NIEUWE MODULAIRE
INFORMATICA-OPLEIDING

OP MBO-NIVEAU
De cursussen zijn op één vaste avond in de week
(tussen haakjes staat het aantal avonden).

MG 1 (20) 28/3

MG 2 (18) e/4

MG 3 (15) 9/1

SPOED MG 1 (10) 4/1 alleen in
(max. 1 2 deeln.) Midden-Limburg
Wijzigingen voorbehouden
N.B. Bovenstaande cursussen worden gegeven in

VENRAY en HEERLEN.
Aanmelding en info via ons secretariaat:

Centrum voor Kantoorinnovatie,
St.-Antoniusstraat la, 5801 AR Venray,

93890 telefoon 04780-89800.

Hommerterweg 224
Hoensbroek

rfriessen
Rijkserkende diploma's

I Tekstverwerking
<£ m WordPerfect
( ) BSI TyPen
yy I Notuleren

t~~p BJ Lotus
<4^ fM Msdos

!■ Ambi 88
E Startcursus P.C.

f*\^ f Max. 8 cursisten en elke cursist

0""~* ■ werkt alléén op P.C.
W_S Ook spoed- en privé-cursussen in
■hJ en uit huis.

I I I Bel 045-211733
■ E iedere dag tot 23.00 uur_____ I OPLEIDING - ADVIES -—— ■■■ BEGELEIDING

I —-——-■
Rijkshogeschool Maastricht

Jeugdwelzijnswerk
Studeren in Maastricht
Je beroep maken van het werken met kinderen
en jongeren die extra zorg en ondersteuning
verdienen.

De HBO-J is een vierjarige dagopleiding met als
arbeidsterrein o.a. dagverblijven en internaten
voor kinderen en jongeren met
opvoedingsproblemen, tehuizen voor
gehandicapte kinderen en jongeren,

Z Kinderziekenhuizen, club- en buurthuiswerk,
bureaus voor jeugdhulpverlening.
Recent onderzoek onder afgestudeerden wijst

0 jm op een gunstig arbeidsperspectief.

< Maastricht is bovendien een stad die studenten
veel te bieden heeft.

b__l Toelatingsvoorwaarden:
diploma VWO, HAVO, VHBO of MBo (driejarige

Z cursusduur); vanaf 21 jaar kan bij gebrek aan
een van voornoemde diploma's een
toelatingsexamen worden afgelegd.

Open dagen:
■^B 9 januari, 10 januari a.s.
f Na aanmelding vooraf wordt een programma

van de dag toegezonden.

ym jeugdwelzijnswerk
~ | St. Theresiaplein 20

62139CG Maastricht
tel. 043-299840

CHATEAU- en Home-car-
dealerRalon, ook voor jon-
ge inruilers. Brommelen
58A, Geulle, 043-645079.
Te k. CARAVAN, merk
Detleffs Nomad, 4-5-pers.,
met koelkast, toiletruimte,
feïntr. disselbak, bouwjaar

987, verkeerd in perf. staat.
Tel. 045-463246.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +btw. Tel. 04492-2601.
Overdekte CARAVAN-
STALLING v.a. ’ 250,- per
jaar. Bartels Caravaning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
BUITENSTALLING op
verhard terrein, ’ 150,- per
jaar. Bartels Caravaning,
04492-1870.

GOUD, zilv., munt, postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 Geleen.
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstr.
Nrd. 208, Hoensbroek. Tel.
212371.
Te k. gevr. div. FRITU-
RE/SNACKBARS. Ligging
geen bezwaar. Offertes met
prijsopgave schriftelijk on-
der Postbus 196, 6130 AD
Sittard.
Defecte KLEUREN-TV'S
vanaf 1980 (typenummer
vermelden). 045-723712.
WINKELRESTANTEN en
restpartijen. Tel. 043-210830
tussen 13 en 18 uur.
VIDEO'S, kleuren t.v.'s en
stereotoren gevraagd
04406-12875.
Te koop gevr. MSX 8235,
8245 en 8250. Tel. 045-
-224779.
Kleine TRACTOR-CIR-
KELMOTORMAAIER,
min. 8 Pk. Tel. 04404-1582,
na 18 uur.
Inkoop GOUD, brilj., mun-
ten enz. Contant geld. Ver-
seveld, Saroleastr. 80A
Heerlen. Tel. 045-714666
Leg, verp..

LÜfp hogeschool heerlen
hoger technisch onderwijs

Tijd: zaterdag 10 december
van 9.30-13.00 uur

i Plaats: Dr. Jaegersstr. 40 Heerlen
* Benzenraderweg 1 Heerlen

INFORMATICA
technische informatiesystemen - bestuurlijke informatiesystemen-
tweejarige programmeursopleiding
CHEMISCHE TECHNOLOGIE
proces- en milieuchemie - procestechnologie - materiaalkunde

D WERKTUIGBOUWKUNDE
automatisering - energietechniek -constructietechniek -
produktietechniek - bedrijfskunde

* BOUWKUNDE EN CIVIELE TECHNIEK
bouwkunde - civiele techniek - constructie- uitvoering -
bouwinformatica

Z ELEKTROTECHNIEK
energietechnieK - informatietechniek- technische computerkunde
TECHNISCHE NATUURKUNDE
toegepaste natuurkunde - besturingstechnologie

U Aanmelden
Zo spoedig mogelijk vóór 1 maart a_s.
Aanmeldingsformulier verkrijgbaar bij de M Ëk

m ■ administratie. Telefoon 045-734936. J|lll.

\\\\\\\\^^-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Wl^k

Wij zijn op zoek naar

V PARTTIMEW BUSCHAUFFEURS
die als versterkingschauffeurs kunnen gaan werken bij
een busonderneming in onze regio. De werkzaamhe-
den zullen 3 a 4 uur per dag in beslag nemen. Wij zoe-■ ken mensen die in het bezit zijn van een groot rijbewijs ■■ en eventueel chauffeursdiploma CCV-B. Verder dient ■u over goede kontaktuele eigenschappen te beschik-
ken. Tevens zullen een psychologische test, een rijtest
en een medische keuring onderdeel uitmaken van de
sollicitatieprocedure. Heeft u interesse, en denkt u voor
deze funktie in aanmerking te komen, neem dan kon-I takt op met Keser Uitzendgroep in Heerlen, Luc Goos- m■ sens, tel. 045-713120. 930-s m

Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren.

Ak ksFj^_J UITZENDGROEP_____-____■ VOOR ELK BEROEP

Middelbare ondernemersopleiding
voor horeca en toerisme/recreatie

Heerlen

vraagt per 1U januari 1988

1 DOCENT(E) ENGELSE TAAL
le of 2e graads
voor 10 lesuren

De lesuren worden gegeven op maandag en
vrijdag.

Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan:

Stichting Handelsonderwijs in de Mijnstreek
T.a.v. de heer H.G.W. Dols
Postbus 2516
6401 DA Heerlen

i_ 93074
Eventuele nadere inlichtingen kunt u
inwinnen bij dhr. Gielen, tel. 045-716139.

■ "

" Te koop gevr.Amiga COM-

" PUTER met eventueel bij-. passende kleurenmonitor.- Tel. 045-718459.
1 Te k. gevr. oud ijzer en me-

" talen, sloop- en SCHADE-

" AUTO'S. Tel. 045--. 272216/272516, ook- 's avonds.
f Gevraagd loop-, sloop- en1 SCHADEBROMFIETSEN; van ’ 25,- tot ’ 2500,-. 045-
-' 222384.
r Tweedehands KEUKEN
J en verwarmingsradiatoren.

Tel. 04490-51201 of 54352.- Te k. gevr. VIDEO 2000 vi-
deorekorder. Tel. 04493-

-' urn.- Te k. gevr. sloop-en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.. Tel. 045-216475 of 727711.- DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer, dan u denkt! (Verhuur zon-der borg). Tel. 045-411930.- KANTELDEUREN en rol-- luiken bestellen? Straten

l Voerendaal bellen, (ook
i voor industrie). Tenelen-

weg 8-10, tel. 045-750187.

____________________________
Metselaar kan nog BIN-
NENWERK aannemen,
ook steenstrips en voegen.
Tel. 045-213789.
BETONMOLEN merk De-
scha, IV2 jr. oud, met kabel
en waterton. Pr. ’ 175,-.Tel.
045-458666.

Aanbiedingen opvouwbare
KOOIEN v. honden, katten,
vogels enz. va. ’94,-. Ken-
nels, nachthokken, hek-
werken, tuinpoortjes enz.
Bresma, Bocholtzerweg 19,
Simpelveld. 045-4449177
D.H.-teven in div. volw.
leeftijden te k. van keur-
meester weg. beëind. hob-
by. Na 18 u. 045-242506.
Zeer mooie lerse SETTER-
PUPS met stamboom t.k.Tel. 045-221268.
BRIARDPUPS (Fauve)
uitm. schoonheid + ge-
hoorz., ouders te bezicnt.
Tel. 09-3211658302. Belg.
Limburg na 18.00 uur.
Weg. omst. goed tehuis gez.
voor- BASTAARDREU
kruising herder-boxer, erg
lief en goed waaks, Stru-
verstr. 5, Kerkrade.

Welke slimme
ondernemer durft zijn
zelfstandigheid aan?

Gelegen in een goede volksbuurt in Heerlen,
hebben wij een buurtsupermarkt te huur -
groot 275 m2VVO - waarin zich bij voorkeur
een zelfstandig ondernemer dient te vestigen,
welke vanuit zijn specialiteit, b.v. groenteman,
slager, bakker, zijn eigen invulling aan assorti-
ment en prijsstelling geeft.

Onze organisatie steunt op de achtergrond,
dus niet in uw dagelijks beleid.
Over kondities valt met ons goed te praten.

Voelt u zich aangesproken?

Bel dan snel naar:
073-403228 overdag of

93134 04902-14050 's-avonds.

hoveniersbedrijf

guy vlfolfs
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.

Gevraagd:
EEN ALLROUND

MAGAZIJNBEHEERDER M/V
Deze toekomstige medewerker dient bij voorkeur te
beschikken over:- ervaring in soortgelijke funktie;- bekendheid met automatisering;- goede kontaktuele eigenschappen;- leeftijd vanaf 25 jaar.

Geboden wordt:- uitstekende salariëring;- prettige werksfeer in een jongen dynamisch
automobielbedrijf.

Kandidaten worden verzocht hun schriftelijke
sollicitatie, welke uiteraard discreet wordt behandeld,
met uitvoerige omschrijving van reeds opgedane
ervaring, te richten aan:

Jk ATRO-HEERLEN BV
//// Afd. Personeelszaken

Postbus 3061
W/// 6401 DN Heerlen.

rpfVi centraal bureau
rSH voor de statistiekia
vraagt voor de hoofdafdeling Arbeid en Lonen
een
WETENSCHAPPELIJK
MEDEWERKER (M/V)
vac.nummer 64.87.040/LID

De Enquête Beroepsbevolking levertvanaf 1987
informatie op over de samenstellingvan de
beroepsbevolking en over veranderingen daarin
op basis van maandelijks te houdensteekproef
onderzoekenbij ca. 20.000personen. De
afdeling dieuit 11 medewerkers bestaat, geeft
inhoudelijkvorm aan dezeenquête, voert de sta-
tistische bewerkingen uiten stelt depublikaties
samen.

Taak: " statistische analyses van arbeids-
marktgegevens;

" het samenstellenvan publikaties;

" ontwikkeling van de inhoud en
onderzoeksopzet van de Enquête
Beroepsbevolking;

" contacten onderhouden met ex-
terne gebruikers van de statisti-
sche informatie, (waaronder minis-
teries en wetenschappelijke en
internationale instellingen).

Vereist: " voltooide universitaireopleiding
economie of econometrie;

" aantoonbare interesse voor de
economie van de arbeid;

" kennis en ervaring met analyseme*
thoden van microgegevens, in het
bijzonderbetreffende het arbeids-
marktgedrag, strekken tot aanbe-
veling.

Salaris- " Max. 11, afhankelijk van opleiding,
schaal: leeftijd en ervaring max. ’ 6065,-

-bruto permaand.

Stand- " Heerlen,
plaats:

Contact- " G.M. Bon, 045-73 66 66,
persoon: toestel 2436.

Een psychologisch onderzoekkan deel uitma-
ken van deselectieprocedure.

Degene, diereeds eerderop dezevacature solli-
citeerde behoeft niet opnieuw tereageren.

Sollicitaties onder vermelding van het vacature-
nummer, inzenden voor 10 decemberaan het
Centraal Bureau voor de Statistiek, Hoofd van
de hoofdafdeling Personeel en organisatie,
Postbus 2281,6401 CZ Heerlen.

Transcarbo [7Ü!
kunststoframen b.v. II ■ y m

Door konstante uitbreiding van
onze bedrijfsaktiviteiten
vragen wij met spoed :

- ERVAREN PUIENPLAATSERS- ERVAREN AFTIMMER-
WERKLIEDEN

- ERVAREN INMETER
VOOR KUNSTSTOF EN
ALUMINIUM PUIEN- ERVAREN ZAGERS,
LASSERS EN AFHANGERS
Gelieve bij voorkeur schriftelijk te solliciteren'
TRANSCARBO KUNSTSTOF

RAMEN BV.
In de Cramer 27
6411 RS Heerlen
Tel. 045-717275

~a*
-^^— I - ii l ■__________■ n

ASB uitzendbureau is met spoed op zoek
naar

jiiffflil
mts'er elektro
met ervaring in PLC voor onder-
houdswerkzaamheden.
Dewerkzaamheden worden verricht
in 3-ploegendienst. Goede sala-
riëring wordt gegarandeerd.
Het werk gaat 6 maanden duren en
het bedrijf ligt in de directe om-
geving van Roermond.
Eigen vervoer is noodzakelijk.
Voor informatie kunt u vragen naar
Hebe Pietersz van onze vestiging.

_____________________________»<

uitzendbureau
Kloostcrwandstraat 1-3, 6041 HJ Roermond

04750 - 18400
Dr. Poelsstraat 15, 6411 HG Heerlen

045 - 719600
Forum 100 (MECC), 6229 GV Maastricht

043 - 616333

Zaterdag 26 november 1988 16



bioscopen
HEERLEN
IP*; Die Hard, dag. 15 18.15en 21 uur.',: Coming to Ameriea, dag. 15.30VO 30 uur. Bambi, za zo wo 14 uur.C*: The Milagro Beanfieldwar, dag.
■"'8.15 en 20.30 uur. H5: U2: Rattler^ljm. dag. 14.30 18.45 en 20.45 uur,K[* 16.30 uur. Who framed Roger
Ffe dag. 14 15 18 19 20 en 21 uur, zo
K 1» en 17 uur. Good morning Viet-
fc'u g' 183° en 21 uur' dü V"J ma di
■ij uur, zo ook 16 uur. The unbeara-
■"ÖKness of' being, dag. 20.30 uur.
Parade, dag. 14 en 18.30 uur. zo ook
*■ Junglebook, za zo wo 14.15 uur.JV'Pera: Tannhauser, zo 11 uur. De

f"": Kroniek van een aangekondig-
L° ud, vrij t/m ma 21 uur. Kinderfilm-rae Spoel: Walhalla, za 15 uur.
SCHAESBERG
Bj*'no: Coming to Ameriea. vrij t/mr^ur, zo ook 18 uur, ma t/m wo 20.30
r^ed Heat, vrij t/m zo 22.15 uur.
MAASTRICHT
,'" Midnight run. dag. 14.30 en 20.30
jj28 zo ook 18 uur. Die Hard. dag.
Vn2l uur, zazo ook 18 uur. Bambi,
j.er>wo 14.30 uur. Hanna's war, dag.
t„e n 20.30 uur, za zo wo alleen 20.30
Voming to Ameriea, dag. 14.30 en 21ift zo ook 18.15 uur. Cinema-Pala2^° framed Roger Rabbit, dag. 18.45'5 uur, za zo ook 16.30 uur, zo ook
V Big Business, dag. 18.15 uur, zal-K 16.15uur, zo ook 14.15 uur. Good, mftg Vietnam, dag. 18.45 en 21.15L, 2° ook 14.15 uur. De ondraaglijke, ,e'd van het bestaan, dag. 20.15, Junglebook. za 16.30 uur, zo 14.30jValace 2: Pomoprogramma, dag.v.a. 13.30 uur, za zo v.a. 14uur. Ci-
|t' A world apart, do vrij za 20 en

"ur, zo t/m wo 19en 21.15 uur. L«-j^Robinsonade,dag. 20 uur. Atten-°aridits. do t/m zo 21 uur. I've heard
Vterrnaids singing, dag. 22 uur.

H? Roma, ma t/m wo 21 uur.Kinder-u's Zoem: De Inktvlek, zo 14 uur.

GELEEN
»'" Uie Hard, do t/m di 20.3» uur, zo
LV uur. Studio Anders: De ondraag-
Ej) 'chtheid van het bestaan, do t/m di
1 Uur. Jungle book, zo 15 uur.

SITTARD
■jl' Coming to Ameriea, do t/m di
»Vur, zo ook 15 uur. Crocodile Dun-
_■'" do t/m di 20.30 uur.

exposities
HEERLEN

'e aigne, Akerstraat 82a. Werk van
i Van 4/12 t/m 24/12. Open

zo 14-17 uur. Volkssterren-
V- Ogen bedrogen. T/m 30/11, open;'i0 13-17 uur, di enrr ook 19.30-22
L. 'hermenmuseum, Corievallum-
Jr?: JanStuyt en Heerten. T/m 11/12,
i ju t/m vr 10-17 uw, za en zo 14-17
(j Galerie Herman van Leeuwen,
HVsstraat 11. Najaars-expositie.
b 12, open wot/m vr 10-17.30 uur, za
|y>r, do tot 21 uur. Welterhof, Ken-

I ■h?n- werk van André Offermans.Ijj'2 t/m 15/1, open dag. 9-21 uur.
galerij, Raadhuisplein. Werk van

It Wehrens. Van 27/11 t/m 8/1, open
vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur.

KERKRADE
'* Hoogh Anstet, Kasteel Eren-

Ik' 'Natuur. T/m 4/1/89, open
l*° 14-17 uur.

HOENSBROEK
«C^'eel Hoensbroek. Foto's van Hans
Fa£ T/m 30/12' °Pen daë- 13-30-17
KVBN-bank. Werk van Stan Cau-
(tj 81'm15/1. open 9-16 uur. Pstogale-
[!(,) j!Kasteel Hoensbroek. Foto's van
rt(h„e Nooyer. T/m 27/12, open ma t/m
k y.en 13.30-17uur, za en zo 13.30-17
lbt°*liotheek, Pastoor Schleiden-
]

0 Werk van Nol Pepermans. Tot.
pin ,P pn ma, wo en do 10-18 uur, di en
L 'i[> uur.
LANDGRAAF
dl £*ntenuis. Werk van JefDicteren.
S) .2 t"n 21/12, open tijdens kantoor-
i nza3 en 10/12 van 14-16 uur.

BRUNSSUM
'Vf e"oave> LJndeplein sa. Werk*H Vu'tm Linnartz. T/m 5/12, open ma*K 14-17 uur en 19-21 uur, zo 14-17

VOERENDAAL
Prj 'e De Leuf, Dalstraat 2. Werk vanPljJj,Van Berkel en Joop Rooijers.
Mi* ■ Gemeentehuis. Werk van Jac-ftl Jr Klinkers en Kees Verhoeve.
N.l,'" t/m 31/1, open op werdagen
i '-30 (di ook 13.30-16.30 uur).

NUTH
\ r Jac Vinken, Stationsstraat 282.
%,Van Mariene van Doorn en Joris
Blans. Open di t/m vr 9-18 uur, za

DENSEL-SCHIMMERT
'10l van Oensel, Haagstraat 5.Hf: an Joke van Geel en Octavia Mo-

i r" 24/12, open do t/m zo 14-17 uur.
VALKENBURG

ost- Pau' Haimon-expositie.
| 11, open wo, za en zo 14-17 uur.

GELEEN
Hanenhof. Groenstraat 44.

!\"n Hans ter Horst. T/m 4/12. open
ityVu 17-20uur. CZF, Elisabethstraat

van Gre Tabbers-Verkuyl. T/m
% .Kabo-bank, Markt 5. Werk vanl6 U]

a"sen. T/m 21/12, open ma t/m vr
| uur, vr ook 18-20 uur.

SITTARD
V?r. Steenweg 86. Werk van Ron
fr. jfns. T/m 3/12, open do t/m za 12-17V^'itzraedthuis, Rosmolenstraat 2.fc»Van Denies Damiaens. T/m 27/11,
ft. ui t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
\\galerie Zabawa, Ophoven 183.& Vr an pi Backus. T/m 18V12, open wo
Jc^. ">-20 uur, zo 14-17 uur. GalerieJL, Steenweg 44. Werk van Charlot-O'enkamp.

.. Regioredactie
°stelijk Zuid-Limburg

Voor
klachten over bezorging

(739881)
Heerlen: 739911

('is Toonen
j:n ef regioredactie) © 425335
u"n Dragstra
J^dsredacteur Heerien)

*!chard Willems

I^'le Hollman
JT 045-422345jLar<s Rooijakkers**14876
antoor Kerkrade: 455506

j?s van den CampJ351514
k Urens Schellenx04490-23936

Bèr Smit van 't Pannesjop' zetpunt achter schoolleven
HEERLEN - „Eenpunt achter de
school, maar na de komma gaat
deze jongen verder. Er is nog zo-
veel te beleven", schrijft het
scheidend schoolhoofd Bèr Smit
in zijn afscheidsboekje aan
ouders en leerkrachten. Na een
half mensenleven van lesgeven,
organiseren, mobiliseren, ren-
nen en jachten vertrekt hij van
de basisschool 't Pannesjop in de
Heerlense wijk Schaesberger-
veld. Hij maakt komende don-
derdag officieel gebruik van de
DOP-regeling (Doorstroming
Onderwijs Personeel). Een af-
scheid dat pijn doet na drieën-
dertig jaar, ondanks zijn invul-
ling achter de interpunctie.

De DOP-regeling beoogt een
evenwichtiger leeftijdsopbouw
bij het onderwijs-en ondersteu-
nend personeel. Daarnaast kun-
nen hiermee ook de salariskos-
ten in de hand gehouden wor-
den. Een jongere kracht is im-
mers aanmerkelijker goedkoper.
De Katholieke Onderwijs Vakor-
ganisatie (KOV) juicht de maat-
regel toe, zeker nadat duidelijk
geworden is dat door de 55 tot 58-
-jarigen, voor wie de regeling
geldt, er gretig gebruik van ge-
maakt is.
Uit een evaluerend onderzoek is
naar voren gekomen dat er dit
jaar 6000 Doppers uit het onder-
wijs stappen. Die uittocht heeft
overigens alles te maken met de
huidige situatie op de scholen.
Het is niet écht leuk meer, zoals
ze het in onderwijskringen eufe-
mistisch uitdrukken.

Huilen
Voor Bèr Smit was het aller-
minst eenvoudig om die beslis-
sing te nemen. Gedurende zijn
hele zomervakantie twijfelde hij
hevig over deze beslissing. Tot-
dat hij op een avond in septem-
ber wakker schrok in dezandbak
bij de atletiekbaan, waar hij re-
gelmatig als trainer vertoeft. Zijn
besluit kwam hierna vrij abrupt.
„Binnen 24 uur heb ik de knoop
doorgehakt. Ik ben naar het be-
stuur gestapt en vervolgens hui-
lend naar huis gereden. En alsof
de duvel ermee speelde: de vol-
gende dag waren de kinderen on-
gelofelijk aardigtegen mij. Op de
gang heb ik weer een potje staan
grienen. Want je gaat na zon lan-
ge tijd niet zomaar weg.

Voor hem was de hele schooltijd
één groot feest. Een feest dat hij
wel op het juiste moment gaat
verlaten. „Het élan om de kar te
trekken begon te tanen. Dan
moet je moet je kiezen: of met
opgeheven hoofd uit je levens-
werk stappen, of als een lastig en
teleurgesteld mens door de
school te dwalen., vertelt hij dui-
delijk geëmotioneerd in zijn
woonkamer aan de Heuvelweg,
slechts enkele honderden meters
van zijn school. „Daarvan zou-
den de kinderen de dupe wor-

W** Ontmoeting op
S«P _B zaterdag

'Maar achter de
komma gaat deze

jongen verder'

" Bèr Smit temidden van zijn kinderen op het schoolplein aan deEindhovenstraat
Foto: DRIES LINSSEN

den. Ik heb steeds voor ze geko-
zen. Welnu, ik ga".

Leegte
Waarschijnlijk zal zijn afscheidin het Schaesbergerveld meer
leegte achterlaten dan iemand
kan bevroeden. De 'school' van
Bèr Smit is meer dan een plaats

waar lesgegeven wordt. Het ge-
bouw is eigenlijk een soort ge-
meenschapshuis, een multifunc-
tioneel centrum met een grote di-
versiteit aan activiteiten.
Meester Smit (Pietje Potlood
voor ingewijden) was nooit te be-
roerd om zijn medewerking te
verlenen. Sterker nog: regelma-
tig was hij de de motor en het
middelpunt van een bijeenkomst
of een viering.

Cherubijn
Na zijn HBS-A periode in Sittard
aanvaardde de jonge Smit een
baantje als losarbeider op een
fruitveiling in Beek. Karren los-
sen en laden. „En 's nachts voor
een andere baas doorwerken. Ik
verdiende met dat ploeteren 125
gulden in een week. Veel geld
voor die tijd". Zij diensttijd bond

hem twee jaar aan het regiment
Limburgse Jagers als reserve-of-
ficier. Daarna was hij een poosje
vrachtrijder. In de weekeinden
sjouwde hij meelzakken naar
bakkerijen. Belandde tenslotte
in Heerlen op de kweekschool.
Binnen zestien maanden werden
daar onderwijzers klaarge-
stoomd. „Na twee weken moes-
ten we al het veld in om praktijk
op te doen. We werden losgela-
ten op de meute." Hij kreeg een
combinatieklas met 56 leerlin-
gen. „Het ging flitsend", herin-
nert hij zich. „Tussen mij en de
kinderen klikte het meteen."
Dat hij altijd kind met de kinde-
ren wilde blijven, bleek toen hij
op latere leeftijd als cherubijntje
verkleed vanaf het hoge balkon
in de school door de aula zweef-
de. Twee gebroken ribben en in-
wendige kneuzingen waren net

onvoldoende voor een plaats in
de hemel.

Turbulent
De voormalige leerschool St.-Jan
van de onderwijzersopleiding
kreeg de naam 't Pannesjop, ont-
leend aan een pannen- en steen-
fabriek in de wijk. Actieve pas-
toors stimuleerden het geboorte-
cijfer, wat ondermeer leidde tot
een leerlingenaantal van 500 in
de zestiger jaren. Aankomende
onderwijzers mochten er ' prak-
tijk opdoen. Smit: „Een turbu-
lente tijd met veel jonge veulens
die dartelden, maar mij tegelij-
kertijd jong hielden. Op een ge-
geven ogenblik liepen er wel zes-
tigrond. Om eerlijk te zijn: jewas
wel eens blij als de week praktijk
voorbij was." De mijnsluitingen
en de voortschrijdende vergrij-
zing reduceerden het aantal leer-
lingen tot het huidige peil van
175.

Tekort
Ook het aantal formatieplaatsen
voor de leerkrachten daalde.
Meer dan evenredig. Het gevolg:
combinatieklassen, bergen corri-
geerwerk en de vele vervangers-
gezichten.
„Je kunt van iemand die tijdelijk
een zieke collega vervangt toch
niet verwachten dat die zich be-
trokken voelt bij de school. Uit
solidariteit met de anderen offer
je de ambulante tijd en zelfs je
ATV op. En danvind je jezelfsla-
pend terug in de zandbak." Als
remedie tegen de heersende ma-
laise ziet hij een betere scholing
en begeleiding van beginnende
leraren. Ook toekomstige school-
hoofden zouden zich eerst moe-
ten onderwerpen aan nascholing
alvorensaan de klus te beginnen.
Maar niet in de laatste plaats
speelt de salariëring een rol.
„Daarom hoop ik ook dat er in
1992 een tekort aan leerkrachten
zal ontstaan."

Tja, en dan die komma. Plannen
heeft hij genoeg. Zijn geliefde at-
letiek sport zal waarschijnlijk
een belangrijk deel van zijn tijd
gaan opslokken. De Koninklijke
Nederlandse Atletiek Unie
(KNAU) stuurde hem al een tra-
ningscontract. Na de advertentie
voor een nieuwe schoolleider
meldden zich prompt vijf cultu-
rele verenigingen bij het vertrek-
kend hoofd. Of hij geen interesse
had...
Bèr Smit weet verdomd goed
wat het verenigingsleven in-
houdt. Jarenlang bekleedde hij
een reeks uiteenlopende functies
van opa in de speeltuin tot aan
voorzitter van het feestcomité
van de harmonie Flos Carmeli.
Even wil hij de boot afhouden.
„Buiten het lezen van vaklitera-
tuur en de krant ben ik nergens
aan toegekomen." Hij heeft een
heel lijstje gemaakt van wat hij
allemaal wil achter die komma.
Historische romans spellen, ko-
ken, gedichten schrijven, bijles-
sen geven aan de kinderen die
dat nodig hebben en rondleidin-
gen verzorgen in zijn geliefde
stad Sittard. „Chaotisch was
mijn lessenaar en wanordelijk
soms mij klas", schrijft hij. Deze
spring-in-het-veld zal zijn brui-
sende levensstijl ook na diekom-
ma niet veranderen.

peter heusschen
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JOURNAAL
Bingelrade

" In het kader van het 10-jarig be-
staan van de hoffeesten wordt mor-
gen om 20.00 in het Ontmoetings-
centrum een film-dia-video-avond
gehouden over deze feesten.

Ubachsberg

" Het IVN maakt morgen een mid-
dagwandeling in de omgeving. Ver-
trek om 13.30 uur aan dekerk.

Schaesberg

" Vanmiddag om 12.10 uur arri-
veert St. Nicolaas aan het NS-sta-
tion in Schaesberg. In optocht gaat
men richting 'Carré', waar de men-
sen van Promotion Markt e.o. de
plaatselijke jeugd een fijne middag
aanbieden.

Terwinselen
" In het gezondheidscentrum De
Maar aan de Caumerstraat 11 in Ter-
winselen wordt zondag om 14.00
uur een expositie geopend van de
vrijetijds-schildersgroep Terwinse-
len. Tevens vinden er demonstraties
plaats van enkele amateurschilders.
Zondag van 14.00 tot 17.00 uur en op
11 december eveneens van 14.00 tot
17.00 uur. Werkstukken zijn te be-
zichtigen tijdens de openingstijden
van het gezondheidscentrum.

Heerlen
" In het Baanlozencentrum aan de
Grasbroekerweg 166 is sinds 1986
het Vrouwenhulpcentrum Lange
Lies gevestigd. Alle vrouwen kun-
nen er terecht met hun vragen en
problemen. Op dinsdagmorgen is er
van 9.30 tot 11.30 uur spreekuur, zo-
wel op kantoor als via de telefoon.
Donderdag wordt een telefonisch
spreekuur gehouden van 19.00 tot
21.00 uur. Bij Lange Lies zijn ook
praatgroepen voor vrouwen met in-
cest-ervaringen en met een eetver-
slaving. Telefoon: 045-722727.

" 't Gringeltje start in januari met
een vrouwengroep. De groep komt
eens per 14 dagen bijeen op woens-
dagavondvanaf 20 uur. Men wil vor-
mings- en ontspanningsactiviteiten
gaan bieden. Voor meer informatie:
Zymose, © 045-225300.

" Het Thermenmuseum houdt
morgen van 14.00 tot 17.00 uur open
dag. Het museum is uitgebreid met
een reconstructie van een Romeinse
keuken en een pottenbakkerswerk-
plaats. Ook kan men detentoonstel-
ling 'Jan Stuyt en Heerlen' bekij-
ken. Toegang gratis.

" De CFO-afdeling Heerlen houdt
maandag om 19.30 uur de algemene
ledenvergadering in Motel Heerlen.
Burgemeester P. van Zeil houdt een
inleiding over het sociaal econo-
misch perspectief voor oostelijk
Zuid-Limburg.

" Vanavond is er vanaf 21.30 uur
een session in De Nor. Bekende mu-
zikanten uit de regio zorgen voor

een gezellige sfeer. De entree is
f 2,50.

Hoensbroek
" De beheerscommissie 'de Koffie-
pot' heeft voor de week van 27 mei
tot 3 juni weer een vakantiereis ge-
organiseerd naar De Dennenhoeve
in Nunspeet. Voor informatie en
aanmeldingkan men terecht bij het
dienstencenrum aan de Metten-
straat 60, S 213668.

" Het Bureau Sociale Begeleiding
houdt maandag van 14 tot 15.30 uur
spreekuur voor ex-mijnwerkers in
'Óns Huis', St. Josephstraat 21a.

Brunssum
" Kerkkoor Sancta Familia van de
parochie Langeberg viert dit week-
einde zijn 40-jarig bestaansfeest.
Morgen wordt om 10.30 uur de
feestmis opgedragen in de parochie-
kerk. Van 12.00 tot 13.30 uur is er re-
ceptie in gemeenschapshuis 'in 't
Ven. Men hoopt op de receptie veel
oud-leden te ontmoeten.

"De plaatselijke FNV-afdeling-
houdt maandag om 20 uur de na-
jaarsvergadering in verenigingsge-
bouw De Burcht.

" Het jeugdorkest van harmonie
Concordia Treebeek concerteert
vandaag (zaterdag) samen met het
jongerenkoor Jokola uit Brunssum
in het Jeugdhuis aan de Maanstraat
20 in Treebeek. Het concert begint
om 19.30 uur. Entree gratis.

# Burgemeester Jan Mans speldt Evert Janss de versierse-
len op die horen bij de onderscheiding officier van Oranje
Nassau. Mevrouw Janss kijkt toe. Foto: DRIES LINSSEN

Bij gelegenheid afscheid
Evert Janss
officier in

Oranje-Nassau
KERKRADE - Evert Janss (59)
de scheidende directeur van de
stichting Werkvoorziening Parti-
culiere Mijnen (WPM) is gisteren
officier in de Orde van Oranje
Nassau geworden.Hij ontving de
versierselen die bij de koninklij-
ke onderscheiding horen, uit

handen van burgemeester Jan
Mans. Hij kreeg de onderschei-
ding voor het vele werk dat hy
verrichtte voor de tewerkstelling
van ex-mijnwerkers.

In verband met het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd
neemt Janss afscheid als alge-
meen directeur van de WPM.
Deze functie vervulde hij vanaf 1
januari 1975.

In 1954 studeerde de heer Janss
af als mijnbouwkundig inge-
nieur. Tot 1974 werkte hij bij NV
Laura in Eygelshoven. Als
hoofdingenieur werd hij belast
met de sluitingderbedrijven, die
eind 1974 was voltooid.

Ook op maatschappelkijk gebied
is de heer Janss erg actief. Zo
was hij voorzitter van het Sociaal
centrum Eygelshoven, voorzitter
van de Stedelijke Werkgroep
Ouderenbeleid Kerkrade en lid
van de besturen van de LTS
Schaesberg en het Kerkraadse
ziekenhuis.

Haast geboden
bij nieuwbouw
bejaardenhuis

Vervolg van pagina 11

BRUNSSUMONDERBANKEN -De gemeente Brunssum is feitelijk
alleen bereid garant te staan voor
het voortbestaan van de kapel, wan-
neer Onderbanken twee ton bij-
draagt in de aankoopkosten van
Huize Tieder.

De gemeente Onderbanken heeft
dit voorstel nog niet formeel behan-
deld. De suggestie van Brunssumse
zijde moet nog in een bijzonder
sterk verdeelde gemeenteraad van
Onderbanken ter sprake worden ge-
bracht. Gezien de huidige (slechte)
verhoudingen binnen die raad en
het wantrouwen in de richting van
het college naar aanleiding van de
AWACS-problematiek. is het moge-
lijk dat de besluitvorming vanuit
Onderbanken voor nogal wat ver-
traging zorgt.

Brunssum wil echter haast maken.
Vooral omdat het niet verantwoord
is ruim tachtig bejaarden nog langer
in het verouderde Huize Tieder te
verzorgen. Beide gemeenten zullen
dus op korte termijn de handen in
elkaar moeten slaan, wil men ko-
men tot een snelle afwikkeling van
het 'bejaardenverzorgings-pro-
bleem', waar beide gemeentennu al
bijna twee jaartegen aan hikken.

Lokatie
Hoewel over de lokatie van beide
centra nog niets vaststaat, heeft
Brunssum al laten weten het nieu-
we bejaardenhuis te willen bouwen
in het Koutenveld. Onderbanken
geeft de voorkeur aan situering op
de zogenaamde 'Bleekplaats' in het
centrum van de kern Schinveld,
ook met het oog op de verdere ont-
wikkeling van de marktwand al-
daar.

Het personeel van huize Tieder en
de daar verblijvende bejaarden, zul-
len gewoon mee verhuizen naar een
van de beide nieuw te bouwen be-
jaardencentra. Dat is gisteren verze-
kerd door een woordvoerder van de
provincie. Wat er na de verhuizing
met Huize Tieder gaat gebeuren, is
onzeker. Sloop is een van de moge-
lijkheden. Daarnaast heeft het pand
ook een ruimtelijke waarde, waar
een passende bestemming voor te
vinden moet zijn. De gemeente
Brunssum wil hier echter nog niets
over kwijt.

Als alles goed gaat en de vertraging
beperkt blijft, zal begin komend
jaar het defintieve plan ter goedkeu-
ring naar GS gestuurd worden. De -
kans dat de bouwvakkers komende
zomer daadwerkelijk in beide ge-
meenten op de steigers staan, is on-
danks de nog te overwinnen proble-
men reëel.

Distributie
heupprotesen

toch vanuit
Voerendaal

Van onze verslaggever

VOERENDAAL - Zodra het Ame-
rikaanse bedrijf Implant Technolo-
gy, gespecialiseerd in kunstheupen,
voldoende vakbekwame gereed-
schapsmakers heeft gevonden in
West-Europa, blijft Voerendaal de
aangewezen plek als distributiecen-
trum.

Wanneer Implant Technology dit
centrum in de steigers zal zetten, is
nog niet bekend. Voorlopig heeft
het in Secaucus (nabij New Vork)
gevestigde bedrijf de handen vol
aan de produktie van heupprothe-
sen voor de Amerikaanse, dus bin-
nenlandse markt. „Hoewel Implant
in eigen land de vraag naar gereed-
schapskoffers nauwelijkskan bijbe-
nen, zijn we in Europa toch naarstig
op zoek naar toeleveringsbedrijven
en/of orthopedisten," licht Implant-
vertegenwoordiger J. Boers uit Voe-
rendaal toe. Momenteel wordt er ge-
werkt aan het opzetten van steun-
punten in Italië en Duitsland. Van-
uit Voerendaal worden de prothe-
sen uiteindelijk gedistribueerd.

DSM traint
mensen in

voormalige mavo
Van onze verslaggever

GELEEN - Komend jaar zullen
2500 werknemers van DSM Lim-
burg Services in de voormalige
Don Boscomavo aan de Burge-
meester Lemmenstraat in Geleen
worden getraind in het kader van
een zogenaamd 'klantgericht-
heidsproject'.

DSM heeft demavo voor de perio-
de van één jaar van de Herkenbo-
sche beleggingsmaatschappij
Terborch bv gehuurd.

Als kandidaat-koper wordt vol-
gens een woordvoerder van de
maatschappij de Sittardse bokser
Arnold Vanderlijde genoemd, die
interesse zou hebben om er een-
sport- annex fitnesschool in te
vestigen.
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Hi____l___l. Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-

| KENS. Tel. 04405-2896.
Ij Gevr. schade- SLOOPAU--1 TOS. Tel. 045-411480.

ROADSTAR vr. loop-
sloop- schade-auto's, ook
wrakken ook na 18 uur, tel.
752997 of 226346.
Lashobbyisten: te k. AR-
GON-CO,-CILINDERS.

1 Erkens, Hovenstr. 50, U. o.
W. 045-318521 na 18.00 uur.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg! 045-254049.
Te k. OPEL Ascona '79 D, met ATS-velgen, APK t.m.
10-89. Vr.pr. ’1750,-; Tel.
04498-51710.
Voor schade-, sloop-, loop-

jauto's en onderdelen moet
'je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Te k. gevr. sloop-en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100,- tot
’5000,-; 04490-43481.
Wij kopen alles. BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
van recente datum. Contant
geld. Donny Klassen BV,
in- en verkoop. Meerssener-
weg 219, Maastricht, tel.
043-635222 of 634915.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te k. VOLVO 360 GLT, bj.
okt. '85, 5-drs., wit, 55.000
km. Tel. 04756-3158.
Exclusieve MASARATI Bi-
turbo 1984 met alle extra's,

' i.z.g.st., ’26.500,-; Inr. mog.
t Tel 04493-3513 na 16 uur.

Te k. VW Golf C bwj. okt.
'86, 33.000 km, stereo radio-
,'cass., striping^ elke keuring
toegest. ’ 14750,-; Houte-: rend 57 Stem.

1 Te k. TOYOTA Corolla '85,
4-drs., tel. 045-214341.
MERCEDES 280 SE

i autom., '85, d.bl.met., grijs
I leer, ABS enz. ’ 39.500,-.

Tel. 045-255589/252579.
Autohandel E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
nabij markt Oirsbeek, tel.
04492-5261, biedt te koop
aan: Mercedes 280SE, t '82,
alle extra's; Toyota Cressi-
da Diesel, nw. model '83,
’6900,-; Opel Ascona 1.6 S,
t '84, ’ 8900,-; Renault 18, t
'82, lpg,’3900,-; Opel Asco-
na Diesel, '83, / 7900,-; Fiat
Uno 55 S, t '86, ’ 10.500,-;
Alfa Giulietta 1.6, t. '81,

’ 3900.-; Opel Manta, t. '77,

’ 1900.-; VW Golf GTi, alle
extra's, i.st.v.nw., ’6.750,-;
Peugeot 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, ’2900,-;
Opel Ascona 1.6 S Hatch-
back, t. '83, ’8900,-; Opel
Ascona 1.2, t. '79, ’2900,-;
Opel Rekord Diesel Autom,
t ’3250,-; Ford Taunus
Stationcar, '78, ’ 1400,-; 3x
Opel Ascona, '77-'7B-'79, va.
’1600,-; Ford Taunus 1.6,
lpg, t '81, ’ 4250,-; 2x Ford
1.6, '78, va. ’1500,-; Ford
Capri, t '77, ’ 1400,-; VW
Passat t. '81, ’3750,-; Re-
nault 4 TL, t. '84, ’4750,-;
Citroen Visa, t. '80, ’ 2700,-;
Mazda 616, t. '79. ’ 1900,-;
2x Crysler Talbot, vanaf
’1250,-; Datsun FII, 3x,■ vanaf ’ 1400,-; BMW 1602,
i.z.g.st/72, ’ 2200,-; Manta-
A GTE i.st.v.nw. '75,

’ 7500,-;Renault 4, verl. ch.,
t '83, ’ 3400,-; BMW 520 I,
alle extra's, t. '84, ’ 13.000,-;
div. goedkope inruilers.
Alle auto's met recente
APK. Inruil, financiering
mog. Geopend van 10.00 tot
19.00 uur; zat, tot 17.00 uur.
Te k. RENAULT 11 TLweg. bedrijfsauto, jan. '86,km. 45500, 5-drs. kl. blauw,
tel. 04498-52728.
Te k. VW KEVER bj. 1972,
oranje i.z.g.st. tel. 045-
-243162.
Te k. FIAT 128 bj. '78
i.z.g.st. Tel. 045-456459.
CITROEN VISA 11 E kl.
metall. grijs bj. 6-'B6, km.
40.000 ml. 045-444117.
Te k. FORD Fiesta '78. nwe.band., uitl. Apk 8-'B9. Vr.pr.
’1650,-. 045-517661.
Auto's hallo, OPGELET.
Wij betalen ’3OO- tot

’ 20.000,- voor uw auto, ook
sloop. Tel. 045-411572.
Te k. BMW 520i, bj. '82.
autom., electr. ramen en
spiegels, schuifdak, get.glas, sportvelgen, in prach-
tige staat; inruil mog. Tel.
04490-37068.
Wij betalen de hoogste prijs
voor uw AUTO, ook sloop.
Tel. 045-416239.
Te k. 2 CV6 SPECIAL,
i.z.g.st., bj. '82, ’ 3000,-. Tel.
045-320687.
Te k. BMW 525, bj. '80, veel
extra's, o.a. spoilers, licht-
met. velgen, get. ramen,
etc, vaste prijs ’3500,-. P.
Schunckstraat 490, Heer-
len, tel. 045-416289.
Ford TAUNUS 1600, 4-drs.,
i.z.g.st, APK t/m nov. '89,
bj.79. ’ 1250.-. 045-720951.
Te k. FORD Fiesta bj. '79,
schakel 3 drs. kl. goud. met.
Heutkestr. 56, Brunssum
045-273174.

American Cars
Schimmert

Uit voorraad
leverbaar

nieuwe Amerikaanse wa-
gens: Buick Regal, Che-
vrolet Corsica, Chevrolet
Beretta, Chevrolet Capri-
ce, Chevrolet Caprice sta-
tioncar, Chevrolet Van,
Globemaster Van; Chrys-
ier: ES-ES - turbo - GTS -Voyager - GS Turbo II -mini Ram Van Conversion,
Jeep dealer, Wrangier,
Cherokee, Pontiac Bonne-
ville - LE-SSE, diverse in- ',

ruilwagens.
Groot Haasdal 6

Schimmert, 04404-1888
Tevens alle onderdelen

en reparaties.
Te k. EEND 2 CV6, bi. '80, ;APK'B9, vr.pr. ’ 1100,-. Tel.045-225904.

Mazda A. Caubo B.V.
Kerkrade

Suzuki Swift 1.3GS 1985
Subaru 1.3 GL 1984
Mazda 323Sedan 1.3 DX 1983
Mazda 323 HB 1.3 LX 5v 1985
Mazda323HBI.3GLX 1985
Mazda 323 HB 1.3 LX 5-deurs 1985
Mazda 323Estate 1.5 LX 1987
Mazda 626 sedan 1.6 GLX 1983
Mazda 626 HB 2.0GLX 1987
Mazda 626 coupé 1.6 GLX 1987
Mazda626 coupé 1.6GLX 1983
Mazda E 1600pick-up 1983
Mazda E 2200 diesel bestel 1985
Ford Scorpio 2.0 GL 1986
Mitsubishi Colt 1.3 GL 1981
Mercedes 190E 1983
Volvo 740 GLE automaat 1985
Fiat Ritmo 60L 1985

Autobedrijf A. Caubo B.V.
Langheckweg 2, Kerkrade

045-464646
Uw Mazda-kwaliteitsdealer

Tek. Honda PRELUDE, bj
'79, ’4250,-; tevens Merce
des 300 D, '76, ’ 2750,-: bei-den APK-gek. M.L. King-
laan 83, Hoensbroek, tel.
045-223694.
Te k. AUTORADIO, Mitsu-
bishi, ’ 75,-. Tel. 045-750785,
tussen 17.00 en 18.00 uur.
Te k. PORSCHE 924, 1976,
sportv., sunr., stereo, nw.
motor en bak, '81, prijs

’ 9500,-; event. inruil sta-
tioncar mog. Tel. 04498-
-52691.
OpelKADETT City, bj. '78,APK '89, vr.pr. ’ 950,-. Tel.
045-272010.
KADETT 16 S GT, 100 pk,
'86, rood, veel extra's,
i.z.g.st., 42.000 km. Heerler-
weg 45, Voerendaal, tel.
045-751278.
Te k. goed onderh. FORD
Taunus 2.3 Ghia, bwj. '81,
gr.metal., trekh., sunroof,
radio/cass., auto is
wint.klaar. Te bevr. Kerke-
veld 8, Bocholtz. Tel. 045-
-441172.
Te k. TOYOTA Starlet, bwj.
'79, APK 10-'B9, pr. ’ 1300,-.
04490-22529.
MINI Metro 1000 Special,
bwi. 1983, i.z.g.st, km.st
53.000, nw. uitlaat, remmen
en accu, pr. ’4950,-. Tel.04490-23155.
Te k. zeer goed onderh.
PEUGEOT 505 GR, bwj.
'81. ’3900,-. 043-641196.
Te k. Opel ASCONA, '78,
i.z.g.st. Tel. 045-222814. Wil-
helminastr. 154, Hoens-
broek.
VOLVO 360 RS, voor de
liefh.. 135 pk, i.z.g.st. Veel
ace, bwj. '83, ’ 12.800,-. Tel.
045-222947.
VOLVO 340 GL Sedan,
bwj. '84, km.5t.'79.000, div.
extra's, pr. ’ 10.500,-. 045-
-315780.
Te k. ESCORT Laser, dcc.
'83, wit, ’ 10.500,-. Dorpstr.
17a, Brunssum, tel. 045-
-256810.
Tek. ALFA 33 1.5,kl. bruin,
l.m. velgen, pr.n.o.t.k. Tel.
04490-15464.
Tek. Ford FIESTA I.l,bwj.
'82, i.z.g.st, vr.pr. ’5500,-.
In de Cramer 50, Heerlen.
Te k. BMW 733 I, met alle
extra's, APK-gek., in z.g.st,

’ 3900,-. Broekstr. 62,
Schinveld, na 16.00 u., zat.
hele dag.
Tek. KEVER 1303, bwj. '73,
APK -'89, vr.pr. ’3000,-.
Tel. 045-457037.
Tek. 2 CV 6 '79,’ 750,-. Tel.
045-253671.
Te k. MAZDA 323, aut.,
bwj. '84, ’9000.-; Toyota
Tercel ’4000,-. Fr. Halsstr.
58 Heerlen. Tel. 722802.
Te k. PEUGEOT 305 GL
diesel, bwj. '82, blauw, APK
gek., i.z.g.st. Tel. 04459-
-1668.
Opel CORSA 13 S Swing,
bwj. '85, 29.000 km, 5 versn.,
lientmet, velg. etc. Vr.pr
’13.800,-. Tel. 045-752950
Voerendaal.
Te k. weg. overcompl. Opel
ASCONA, 4-drs. met
schuifd., bwj. '80. Tel.
04490-45218.
Koopje VW PASSAT '79,
geen roest, nwe. banden,
APK 9-'B9, i.z.g.st Vr.pr.

’ 1600,-. 04454-1177.
TOYOTA Tercel coupé, bi.
'80, 5 speed, grijsmet,APK,
nw. banden, enz., prijs
’3450,-. Tel. 045-319328. '

Te k. BMW 520 bwj. '77,
APK 29-3-'B9, ’ 1500-
-event ruilen tegen kleinere
auto. 045-226543.
Te k. VW GOLF diesel bj.
9-'Bl, i.z.g.st, ’6750,-. Tel.
045-31694X).
Opel KADETT City 1200 S,
bj. '78, APK, sunroof en
trekhaak, vr.pr. ’ 2350,-.
Tel. 045-310406.
Te k. Opel BLITZ. Garage
Haleco, Daelderweg 27, t.o.
Makro Nuth.
Te k. weg. omst mooie
MERCEDES 240 TD, kl.donkerblauwmet, bj. '79,
vr.pr. ’ 12.750,-; inruil
event. mog. Ernst Casimir-
straat 2, Kakert-Landgraaf.
Te k. GOLF C 1.8, 90 pk,
bwj. '3-'B6, antr. grijsmet.,
lientmet. velgen, verlaagd.
Vr.pr. ’ 17.000,-. Zat. na 16
uur 045-462386.
Te k. RENAULT 14 TS,
bwj. '79, APK 2-'B9. Vr.pr.
’1150,-. Tel. 045-325859,
bgg. 411835.
Koopje BMW 320, bj. '77, in
pr.st, APK tot 5-'B9. Div.
ace ’2600,-. Tel. na 19 u.
045-462035.
Te k. 280 CE wit, weinig
km, veel extra's, bj. '72.
Vr.pr. ’6000,-. 045-461870.
Te k. VOLVO 343 DL bj.
'80, km.st. 97.000. Vr.pr.

’3700,-. Inl. tel. 045-320310.
Na 17.00 uur.
T.k.BMW 320 6 cyl. '80, get.
gl., antrae, LPG, mooi en
goed ’6250,-; Fiat 127 C 900
3-drs., t '83, mooie auto
’3950,-. 04498-54651. Na 14
uur.
Te k. BMW 323ibj. '80, an-
trac.metal. Wagen is in perf.
st. mcl. winterbanden opvelg. Pr. n.o.tk. Tel. 04490-
-79297.
BMW 316, '86, le eig., zwart-
metallic, alle extra s, 30.000
km. Kempstr. 40, Bom.
Te k. VW JETTE C-Elan
'86, 5-bak, diesel, pr.

’ 13.500,-. 04450-2386.

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.'B4; 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, bi. '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 1.33+6, bj. '82; Ford Fiesta 1.1
L, bj. '85; Honda QuintetAutom. 1+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 LI L, 79 ’3500,-;
Honda Accord Aut., '80

’3250,-: Mazda 323, '7é (2x)
vanaf ’2500-, Renault 5,
'80 ’2950,-; Opel Ascona
16S autom. '79 ’ 3.500,-.
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. grensovergang Locht.
OpelKADETT 1.2, bj. 8-79,APK 8-'B9, groenmet., nw.
uitlaat, ’ 1950,-. 045-713883.
Opel REKORD 2.0 S^ 1985,
zilvergrijs, 4-drs., LPG, in
zeer goede staat, prijs

’ 13.250,-. 045-270999.
GOLF 1300, 2 jaar oud, le
eigenaar, z.g.a.n., diverse
extra's, ’15.500,-. Tel. 045-
-226829.
MAZDA 323 sport '83,
43.000 km, i.z.g.st. 045-
-419933.
Te koop AUSTIN Mini 1000
Mayfair, bwj. 'eind '85,
30.000 km, i.z.g.st. Van par-
tic. Tel. 045-227012.
GOLF diesel bwj. '78,

’ 1250.-. Schaesbergerweg
172, Heerlen.
Te k. Opel ASCONA 1.6,
bwj. '77, APK 7-'B9, 4 nwe.
banden, i.g.st. Vr.pr.
’2150,-. Tel. 045-224233 na
16.00 uur., 1 — :—

Bankes Bedrijfswagens
Rijksweg Noord 19, Echt

Tel. 04754-2453
biedt aan:

Mercedes 207 D2x '85
Mercedes 307 Dokt. '83
Peugeot J 5D bestel '85
Peugeot 305 bestel benzine '83
Renault Master T3SD bestel '85
Opel Rekord 2,3Dbestel '85
Simca 1100 bestel '83
Fiat Fiorino D Bestel met imperial....

'85
Golf Caddy Hardtop D '85
Isuzi bestel D lang 75.000 km .... '84
Datsun Urvan D '86
Mitsubishi L3OO D '86

Mitsubishi L3OO D verhoogd-ver-
lengd '84-'B5

Mitsubishi Canter (voor glasver-
voer) '81
Toyota Corolla Van D '85
Toyota Lite-Ace LPG '84
Toyota Lite-Ace D '85 2x '87
Toyota Hi-Ace D kort '85-'B6-'B7
Toyota Hi-Ace D lang d.c '85
Toyota Hi-Ace D lang verhoogd . '85
Toyota Hi-Ace D met ramen lang

'85
Toyota Hi-Ace D personenbus... '85
VW Bestel D 2x '85-'B6
VW Bestel D Turbo 46.000 km... '85
VWKleinbus (Caravelle) '85
VW LT3SD pick-up (huif) '85
VW LT3SD meubelbak '82
VW Pickup D '84
VW Personenbus Benzine CL (Ca-

ravalle) luxe '85
Verkoopwagen L 2,40 b, 1,80 h 2,00

'84
VW LT2BD bestel '86
Toyota Dyna pickup D 22.000 km ....

'86
Alle auto's worden afgeleverd mcl.

APK + 10.000 km-beurt. Inruil en fi-
nanc. + garantie. Onderhoud eigen
werkplaats. Geopend ma. t/m vrij-
dag 8.00 -19.00 u. Zaterdag 9.00 -

16.00 u. Of natel, afspr.
BMW 635 CSI

alle ace, LPG, o.a. leer, sportwielen, elektr. ramen, 10e
mnd. '80’ 25.000,-; Auto Aarts, Hamstr. 211, Kerkrade,
tel. 045-212545.

Te k. VW Golf GTI bwi. '78
rood + extra's. Vr.pr.

’4250,-; Tel. 043-642494.
Te k. MITSUBISHI Galant
2300 TD, bi. '82, i.z.g.st.
Mergelsweg 84, Heerlen.
Nissan MICRA SDX, 4
mnd. oud, met 8 mnd. ga-
rantie, ’ 4000- onder
nieuwprijs. Tel. 045-415528.
BMW 525 bwj. '81 APK 07-
-'B9, zeer mooi, vele extra's.Tel. 04490-53319.
SEAT dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek. Tel.
045322455 biedt met gar. te
koop aan: Seat Ibiza 1.2 GL
'87; Seat Malaga 1.5 GLX
'88; Malaga 1.2GL '85; Seat
Ronda 1.2 GLX '86; Subaru
Mini '87 en '86; Subaru 1800
GL 4 WD '88; Subaru 1800
GL '85; Subaru 1300 '80;
Daihatsu 1300 '83; Peugeot
305 GL '80; Lada 2105 GL
'82 en '83; Honda Civic '80
en '76; Mazda 323 '81 en '78;
VW Golf '80; VW Derby '77;
Opel Kadett '77; Horizon
GL '78 en '79; Austin Alle-
gro '78; Fiat Polski '77; FiatRitmo diesel '80; Renault
R5C '85; R5TL '81; Sun-
beam 1000 '79; Citroen Visa
GT '83; Fiat 127 '78: AlfaSud '81; Mini 1000 '78; VW
Camper '80; Mazda 1300 '76;
Subaru 1300 3-drs. '84; Tal-
bot Solara 1.6 GLS '81. Inr.
en fin. mog. Donderdag
koopavond.

10% korting
op diverse nieuwe Seats
(showroömauto's). Kente-
ken op jan. '89. Seatdealer
A.C.H. Jeugrubbenweg20,
Hoensbroek. 045-222455.
Nu zeer voordelig te koop
wegens winteropruiming.
Enkele voorbeelden uit 40
OCCASIONS: Opel Ascona
1.6 4-drs. '85 ’ 13.500.-; Maz-
da 323 L '85 ’ 11.750,-;Ka-
dett E stationcar model '85

’ 13.500,-; VW Polo 13 cou-
pe '85 ’ 12.500,-; Ford Fies-
ta 11 Fest. '86 ’13.000,-;
Ford Sierra 20 GL '85
’17.500,-; Ford Escort 1.3
CL '86 ’ 16.000,-. Alle auto's
met volledige garantie.
Leiienaars autocentrale,
Ridder Hoenstraat 151,
Hoensbroek. Infolijn: 045-
-212091.
Te k. van le eig. zeer mooie
RENAULT 18 TL station-
car, bwj. '80, kl. rood, pr.

’ 2350,-. Demstr. 26 Hoens-
broek.
Te k. HONDA Civic, bj. 11-
-'B5, i.z.g.st., ’ 12.750-; inruil
frotere auto mog. Tel. 045-

-53572.
Te k. OPEL Rekord, bj.
eind '85, 33.000 km,
’13.750,-; inruil event. mog.
Tel. 045-316940.
Te k. MITSUBISHI Cordia
turbo, geh. uitgeb., met
sportwieien, bj. 83' inruil
event. mog. Tel. 045-721850.
Te k. TOYOTA Tercel De-
luxe, bj. '79, APK, prijs
’500,-. Tel. 045-317898.
Te k. VOLVO 340, met ex-
tra's, radio etc, over 2 j.
oud, 34.000 km, i.st.v.nw.,
prijs ’ 17.900,-. Te bevr. 045--463289.
GOLF diesel, bj. '77, APK
mei '89, vr.pr. ’ 1650,-. Bar-
barastraat 12, Kerkrade,
045-455385.
Te k. leuke FORD Taunus
1600 bj. '78, apk tot juli '89.
Pr. ’850,-. Veldstr. 37
Brunssum (Roozengaard).

Ford ESCORT 1.6 L, metLPG, 5 versn., 1983, ’ 9750,--. Tel. 045-416339.
BMW 316, bj. '81, APK 11-
-'B9, bijzonder mooi, elke
keuring toegest., ’ 5950,-.
Tel. 045-455778.
VW JETTA GLS, bj. '82,
APK 11-'B9, i.z.g.st., prijs

’ 5750,-. Tel. 045-455778.
Te k. PASSAT CL diesel,
autom., '83, i.z.g.st ’ 7900,-.Kampstraat 27, Kerkrade-
West
VW GOLF automaat 1.6
LS, m. '80, zeer mooi, APK,
’3450,-. Tel. 045-454087.
Te k. Ford TAUNUS 1.6 L,
lpg, bwj. '80, nw. model,
APK tot 10 mnd. '89. Vr.pr.

’ 2250,-. Tel. 045-723736.
Mooie MERCEDES 280,
bwj. '78, kl. mod., gerev.
motor, lpg. el. sch.dak. Pr.

’ 4750,-. Tel. 045-242192
ma.-zat. tot 17.00 uur.

Land Rover 110" td
demo

1988
nw.pr. ’ 86.750-

-nu ’ 61.000-
-„De Uiver" b.v.

tel. 04492-1931.
Range Rover td.

demo
1987

nw.pr. ’ 62.500-
-nu ’ 49.800-
-„De Uiver" b.v.

tel. 04492-1931.
Mercedes 711 Kipper
Ecovan Demo

1988
nw.pr. ’ 84.600-

-nu ’ 71.700-
-„De Uiver" b.v.

tel. 04492-1931.
Mercedes 914 Ecoliner

open laadbak
Demo 1988
nw.pr. ’ 99.000-

-nu ’ 69.000-
-„De Uiver" b.v.

tel. 04492-1931.
Landrover 90" td

demo
1988

nw.pr. ’ 51.000-
-nu ’ 44.324-
-„De Uiver" b.v.

Tel. 04492-1931.
Te k. SAAB 900 turbo, t. '81,
APK 10-'B9, nw. banden en
motor1, alarm, prijs n.o.t.k.
Tel. 045-720766.
VW JETTA C diesel, APK,
2-drs., 5-bak, bj. 11-1984,

’ 10.500,-. 045-740915.

Mercedes
Demonstratieauto's met

fabrieksgarantie.
190 E 16 kleppen '88
560SEC coupé '87
500SL sport '87
500SEL zilver '87
300 E bruin met '86
280 SLC coupé 80
230Eantrac '86
190 E '82-'B6
300 D '84-'B5
250GDJeep '88
500SE '85-'B6-'B7
280Sen SE 80-'B2-83
280E autom.-gas '84
380SEL blauw met '82
250zeer mooi '71
200D zilver '83
BMW 635 IM uitv '87
Porsche G 44 Turbo '86
Opel Kadett autom '85
Jan v." Cruchten

exclusieve
auto's

Tel. 045-722844 of 727529
Schandelerstr. 2-4 Heerlen
MERCEDES 280 aut. kl.,
mod. LPG i.nw.st. alle ex-
tra's ’4750,-; Tel. 04750-
-27528.
OPEL Kadett 13 SR Bwj.
'80, rood, pr. ’5408,-; Tel.04490-23830.
FORD Escort bwj. '81, 2e
eig. i.z.g.st. ’5500,-; Tel.
04490-27965.
OPEL Corsa 12S 3-drs. bwj.
'87, ’11.950,-; ledere keur.
toegest. Tel. 04490-26923.
OPEL Omega 2.0 i CD
autom. + airco. bwj. '87. Inr.
mog. Tel. 04754-5019.
OPEL Kadett 1300 GT met
extra's bwj. '87, pr.

’ 19.750,-; Tel. 04754-5019\
Te k. FORD Escort XR3i,
bwj. '87, evtl. mr. mog. Tel.
04490-13976.
Te k. OPEL Kadett 1.6S
type LS 5-drs., bwj. '87,
23.000 km mcl. trekh. Evtl.mr. mog. Pr. ’ 18.000,-; Tel.
04490-26179.
Te k. OPEL Kadett Hatch-
back 1200 S sept. '84, km
64.000, zeer mooi, pr.

’ 8950,-: (koopje). Info
04750-3Ï410.
FORD Taunus bestel LPG
'79 ’ 1350,-; Mitsubishi Ga-
lant '77 ’1250,-: Ford bus
m. rev. mot. '78 ’1250,-;
VW Buggy zonder motor
’550,-; VW Passat '80

’ 1250,-;Opel Kadett Bestel
'78 ’ 1450,-; Toyota Celica
'75 f 1750,-; alle auto's zijnAPK-gek. en verkeren in
goede staat. Voor ml. tij-
dens kantooruren 04704-
-4411.
Te k. BMW 525 LPG Bwj.
'79, alle extra's, pr. ’ 2500,-;
Heistr. 68 Sittard.
LANDROVER 88 Benzine
met LPG, APK-gek. tot
nov. 1989 f 4000,-; LKBOV
Suzuki Jeep 56.000 km
1981; Suzuki Jeep
SJ4I3QXJ 1987; Toyota
Liftback 1600 autom. 1981;
Mitsubishi Galant 1600 GL
Stationcar 1981 en 1982;
Rover 2600 S 1984; Austin
Metro Surf 1000 1985; Aus-
tin Metro 1300 autom. 1985;
Fiat Uno 45 1986; Mini Ju-
bileum 25 1984; Opel Asco-
na 1600 5-drs. 1984; Austin
Montego Turbo 2.0 liter
1986; Rover 216 SE als
nieuw 1985' Austin Rover-
dealer HAVE.lndustriestr.
31, Sittard, tel. 04490-15195.
Inruil fine. Bovag garantie.
Tevens uw adres voor uw
APK-keuring.
Te k. VW Passat Variant
diesel CL bwi. '82 in uitst.
st., veel extra s, zien is ko-
pen. Tel. 043-644657.

Radrema Auto bv
Galjoenweg 73 Beatrixhaven

Maastricht
Ook voor exclusieve ANWB gekeurde occasions.

Ook hier geldt kwaliteit wint uiteindelijk altijd.
Wij bieden onderstaande auto's met ANWB-keuring:

JaguarXJ6 4.2 automaat 1985
Mercedes 300Dvele extra's model 1986
Mercedes 190D1987
Suzuki Jeep SJ 413 QJX 1986
Mazda929 sedan 3.0 injection V6+extra's 1987
Mazda626 sedan 2.0LX nw. model 1987
Mazda626 coupe 2.0GLX + ps.twr. uitgevoerd 1987
Mazda626 coupe 2.0GLX + extra's 1987
Mazda626 coupe 2.0GTS injection 1986
Mazda626 HBS 2.0 GLX automaat + extra's 1986
Mazda323 sedan 1.3 1983
Mazda323 HB 1.3automaat + extra's..! 1984
Mazda323 sedan LX 1.3 1986
Mazda323 sedan GLX 1.3 1986
Mazda 323 sedan diesel 1.7LX 1987
Mazda 323 HB 1.3LX 1985
Mazda 626 sedan 1.6 1981
Mazda 626 sedan 1.6 LX 1983
Mazda 626 sedan 1.6 LX 1983
Mazda626 sedan 2.0 LX 1983
Mazda626 sedan 1.6 GLX 1984
Mazda 626 sedan 1.6 LX 1985
Mazda 626 sedan 1.6LX 1986
Mazda 626 HB 2.0GLX automaat 1984
Mazda 626 HB 1.6LX atuomaat 1985
Mazda 929 sedan 2.0 1984
Mazda 929 sedan 2.0 1982
Austin Metro Surf 1985
BMW3IBi 1982
BuickSkylark 1981
Citroen Axel 12LRS 1985
Fiat Uno 70 SL 1986
Ford Transit 1980
Ford Escort 1.3 L 1983
Landrover 109 1980
Lada 21OS 1981
Mitsubishi Colt 1.4Larbo 1983
Nissan Stanza 1.8 HBS 1983
Nissan Sunny 1.7 diesel HBS 1983
OpelAscona 1.6S 1983
OpelCorsa 1.3 S + extra's 1986
Peugeot 309GL 1986
Peugeot 305GT 1984
Renault 11 Le Mans 1985
Renault 9 automaat 1982
Toyota Corolla 1.3 DX 1987
Volkswagen Jetta 1984
Daihatsu Charade 1986
Honda Accord sedan 1986
Verwacht: Mazda 626 sedan 2.0 LX automaat 1984.

Radrema Auto's bv
Galjoenweg 73 Beatrixhaven

Maastricht, 043-632250
Te k. OPEL Kadett C i.g.st.
Zien is kopen. Vr.pr.

’ 1750,-; APK tot aug. Tel.043-644657.
Te k. FORD Fiesta L bwj.
'84, i.pr.st. Vr.pr. ’7950,-;
Tel. 043-615242.
Te k. OPEL Ascona 1.8 Ibwj. '84 zwart 4-drs. Vr.pr.

’ 14.000,-; Tel. 043-614140!
Te k. Fiat PANDA White
'85, 38.000 km z. mooi, leeig., sch.vrij. Vr.pr. ’ 7600,-;
Tel. 045-258887.
Unieke kans: t.k.w.a. bedr-
.auto; Lada 1200S. b.rood,APRIL '88 met div. ace,
7000 km. Vr.pr. ’7600,-;
Tel. 04750-18553.
Te k. VOLVO 340 DL 5
speed wit, 3-drs., bwj. nov.'87 km 16.000, prijs 20.000,-;
Tel. 04490-21369.
OPEL Corsa 12S luxueus
M 84 7900 APK 50.000 km.
04490-24937.
Te k. van Volvomedewer-
ker VOLVO 360 GL Inj. wit
bwj. 8-87 met div. access. in
abs. nw.st. Tel. 04499-1439.
Isuzi gesloten bestel diesel
1986, Isuzy Pickup diesel

1987 met polycap.
Göttgens

Sittard
04490-16565.

MUSTANG 5.0 Ghia aut.,
airco., stereo, cruise contr.
'79, mr. mog. ’3850,-;
04490-22932.
Koopje. FORD Fiesta bwj.
1977 i.z.g.st., APK 11-89 kl.
rood. Pr. n.o.t.k. 04498-
-51397.
Te k. OPEL Commodore
25S bwj. '79. Vr.pr. ’ 5000 -■
04490-17715. "*
Te k. DAIHATSU Jeep
type Taft bwj. '83. P.P. RU-bensstr. 82 Sittard.
Te k. DATSUN 120 AF IIcoupé '77, apk sportst. m.rood windowroof ’llOO--i.g.st. Tel. 04493-4471.
FIAT Ritmo diesel, geen
roest, bwj. '82. pr. ’4750,-;
Tel. 04490-10999.
Ford ESCORT Laser 5-bak
bwj. 12-83 met lak, le eig.,
i.nw.st., pr. ’8600,-; Tel.
04490-14427 le lak.
Ford FIESTA 1100, orig. su-
per sport, bwj. 5-81, veel
ace,pr. ’ 4750,-; Tel. 04490-
-15431.
Ford ESCORT 1100L 5 ver-
sn. bwj. '85. Pr. ’11.500,-;
Tel. 04490-11087.

AUDI 80 GLS bwj. '79, apk
10-'B9 ’2300,-. Renault 18
GTS bwj. '79, apk 8-'B9

’ 2400,-. Vorstenstr. 26
Heerlen.
Te k. FORD Escort 1100
bravo + extr. Bwj. '82,
i.z.g.st. Vr.pr. ’7950,-. Tel.
045-229958.
FORD Scorpia 20 CL '87;
Ford Sierra 1800 laser met
gas '86; Ford Fiesta 1100 Cl*86; Opel Rekord 20 S Berli-
na '84; Opel Kadett 1200
GLS '84, Opel Corsa 1200
LS '85; Toyota Corolla 1300
DX 3-drs. '85; Toyota Corol-
la 1300 GL sedan '85; Toyo-
ta Corolla 1300 stationcar
'86; Mazda 323 de 1. 3-drs.
'84; Fiat Panda 45 CL '85;
Honda Jazz '85; Honda Ci-
vic automatic '81; Ford
Taunus 1600 bravo '82
’4900,-; Opel Ascona 1600
de 1. '82 ’6500,-. Garantie,
finane inruil + apk. Auto-
bedrijf P. Veenstra, Rotter-
damstr. 98 Heerlen. Tel.
725806. Na 18.00 uur.
312059.

BMW316!88
d.groenmet, 19.00 km
’lO.OOO,- onder nieuwpr.
Nog 2 mnd. fabr.gar. Tel.
045-725974. Na zaterd.
Te k. OPEL Ascona 1.6 bj.
'83, 4-drs., apk nov. '89,
i.z.g.st. Vr.pr. ’ 10.500,-. Lo-
kerstr. 50 Heerlerheide.
Te k. VW Passat C diesel
5-gang '82, 105.000 km. Tel.
045-425996.
Te k. OPEL Kadett GSI bj.
'85 met 15 jots sportwielen,
Kony schokbreKers, wei-
ning km. pr. n.o.t.k. Boven
Devoonstraat 4 Zeswegen-
Heerlen.
Tek. GOLF m.v. ace Vr.pr.

’ 1850,-. Europalaan 37
Vrieheide.
Te k. MITSUBISHI Galant
2300 GLX diesel, bj, 1981,
nw. model, kl. bruinmet,
5-speed, ’ 4500,-. Piet Heyn-
straat 22, Geleen.
Te k. Opel REKORD 2.3
diesel, bj. sept. '84, kl.
blauw, km.st 70.000,
i.z.g.st., ’ 8500,-. Piet Heyn-
straat 22, Geleen.

GOLF diesel div. nw. on-
derdelen, i.z.g.st. wegens
overcompl. Pr. ’ 5300,-.
Mascherelstr. 4 Wijnandsra-
de, voor 19.00 uur.
Te k. Toyota CARINA bwj.
'81, sunroof, gasinst, trekh.,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-258739.

Veneken-specials
Golf 1600 cc Comfort

3-deurs, 1987, extra's: getint glas, centrale
portiervergrendeling, atlasgrijsmetallic, van binnen

verstelbare spiegels, middenconsole,
GTI-achterklepspoiler, 14.000km
Ford Fiesta CL 1100

Blauwmetallic, 1987
VWGolf 1600 Diesel, '86
62.000 km. Veneken-prijs: ’ 16.900-

Nissan Cherry 1.3 GL, '86
55.000 km, wit

VW Passat, 1600 cc
5-deurs, blauw, 17.000 km, november '87

Audi 100 2.0 E
Zermatzilver, april '88, getint glas, centrale

vergrendeling, radiovoorbereiding, enz.
± 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

Te k. CITROEN CX 2400
GTI i.z.g.st., duurste uitv.,
electr. ramen, electr. schuif-dak en spiegel, pr. ’ 2000,-.
Apk-gekeurd tot 1-8-89. Te
bevr. Dorpstr. 73 Bingelra-
de.
OPEL Kadett 13 S combi
bj. '80 Lz.g.st ’4250,-,
04490-19291.
HONDA Accord 4-drs. bj.
'81 ’3750,-04490-19291.
GOLF diesel '83 te koopweg, omst Als nieuw. Tel.
04451-1509.
Te k. DATSUN Cherry '79APK 3-'B9 vr.pr. ’2250,-
Broekhem 36, Valkenburg.
Ford Sierra 2.0 CL sedan
5-bak '88 f25.500,-; FordSierra 1.8 laser '86’lB.OOO-; Ford Sierra 2.3diesel 5-bak '86 f 18.000,-;
Ford Sierra 2.0 GL 5-bak
lpg '83 ’ 13.500,-; Ford Sier-
ra 1.6 laser 5-bak '85

’ 15.500,-;Ford Escort 1.6Ldiv. ace. 5-bak '85 ’ 14.500,-;
Volvo 740 GL 5-bak '85
’25.000,-; Mazda 626 LX
coupe 5-bak '85 /'15.000,-;
Peugeot 505 GL select
5-bak '85 ’ 15.500,-; Renault
25 GTS 5-bak electr. ramen
'86 ’ 23.500,-; Renault 11 L 4Broadway 5-d. '86
’13.500,-; Opel Kadett 1.2
Is div. ass. 5-d. 5-bak '87

’ 17.500,-; Opel Ascona 1.6
GL '84 5-drs. ’ 11.500,-; Nis-
san Stanza 1.8GL 5-bak '83’9500,-; Mitsubishi Galant
1.6 GL '86 ’ 17.500,-; Mitsu-
bishi Galant 2.0 GLS
autom. '86; Toyota Camri 20GLI autom. 5-d. '85; OpelAscona 1.6 LS 5-d. autom.'85; Mazda 626 1.6 autom.
'82 ’ 6250,-; Ford Escort 1.3
L5-d.'Bl ’6750,-. Inruil, fi-
nancieren en bovaggaran-
tiebewijs. AUTOBEDRIJF
P. van Dijk en Zn, Hom-
pertsweg 33 Landgraaf
(Schaesberg, Kakert) Tel.
045-311729. Alle keuringen
toegestaan.
Terug van financierings-
bank BESTELBUS Ci-
troen C 25 Benz, '83,’6500,-. Emly H.O. Tel.
04490-23738/04498-54510.
Van part. Ford SIERRA 2.0
Ghia, bwj. '85, 43.000 km,
nw.pr. f 39.000- vr.pr.

’ 17.000,-. Tel. 045-752215!
Te k. TALBOT Solara 1.6
GL bj. '80, APK sept '89,
lpg, trekhaak, nw. accu, uit-laat enz., auto in prima
staat, 04752-2794.
HONDA Accord bj. 11-'Bl
’3500,-, tel. 045-461729.
Koopje BMW 525 '79 met-
.groen, nw. banden, sport-
velgen, get. ramen, elek.spiegels, trekhaak. Phil. ra-dio/cass.' enz. pr. / 3000,-,
kampstr. 165, Kerkrade.
Koopje NISSAN Blue Birdbj. '82 met APK, motor de-fect. Te bevr. tussen 11 en
13 uur, tel. 04490-16952.
VOLVO 340 GL automaat
okt. '84, 4-drs. sedan 54000km. ’ 11.000,-, 04490-26665.
Te k. OPEL Kadett City bj.
'79 zeer mooi. Pr. n.o.t.k.
Kruisstraat 42, Broeksit-
tard.
Tek. BMW 320 6-'7B uitgeb.
m. sportvelgen pr. / 2350.-,
04490-20048.
PORSCHE 924 '82 in perf.
st. ’24000,- tel. 04459-1263.
DATSUN 280 ZX '80 zeer
mooi ’11500,-, tel. 04459-
-1263.
Opel MANTA A 1.9 S '72
i.z.g.st. ’l9OO,- APK tel.04459-1263.
Te k. Ford FIESTA '83km.st. 65000 i.z.g.st, vr.pr.

’ 6900,-, 04490-34089.
Tek. OPEL Kadett 1.3HB 5
drs. APK gek., Rijksweg
Zuid 122, Geleen.
Tek. RENAULT 20 bj. 1980
le eig. i.g.st. APK gek. pr.

’ 1200,-. tel. 04490-32710.
Te k. NISSAN Prairie bj.
1988, tel. 04493-3043.
Herfstopruimingü! FransVanhauten biedt aan: Por-sche 911 Targa '78; Porsche
911 coupe W '79; Porsche
924 klein def. motor '78;
Porsche 911 Targa '77; Por-sche 911 coupe R '79; Por-sche 911 Targa B '76; Mer-cedes 350 SE autom. '78;
VW Golf GTi all. extr. '86;
Audi coupe Quatro model;
Saab 900 Turbo GL '85;
Ford Sierra 1.6L 3-drs. '86;
Ford Sierra 1.6L 5-drs. '86;Opel Kadett 1.3 S zw. '85;
Seat Ronda 1.5 GLX '84;VW Golf3-drs. wit '86; Saab900 GLi 4-drs. '84; Opel Ka-dett 1.6 diesel '84; Ford Es-cort 3-drs. '86; Volvo 345 2liter 5 d '85; Ford Escortsdrs. '82; Opel Ascona z.
mooi '83; Volvo 345 GL me-tal. '82; Opel Kadett 1.3 Slpg '81; VW Golf 1.3 C sport
'84; VW Passat 1.6 diesel
'84; BMW 320 6-cyl. autom.
Lpg '79; Mazda 626 4-drs.
metal. '80; Opel Kadett sta-tioncar '81: Mitsubishi Colt
3-drs. '83; Alfa Sud 1.5 sport
'81; Honda Civic ojaknap-
per '78; Volvo 242 DL lpg'79; Peugeot 104 GL 5-drs.'81. Hoge inruilprijzen +
eigen werkplaats + snelle
en discrete financiering +
event. 6 mnd. topgarantie +
event. leenauto + APKklaarmaken. AUTOBE-DRIJF Frans Vanhauten,
hoek Kaalheidersteenweg-
/Dentgenbacherweg, Kerk-
rade. Tel. 045-423288.
Te k. Opel COMMODORE
2.5 S Berlina uitv., bwj. '80.Tel. 04455-1368.
BMW 528 i 1981, APK juni
'89, 04408-1410.
Te koop Opel ASCONA 16
S, lpg, luxes, bwj. '83, sun-roof, zilvermet., i.z.g.st. Tel.
045-216605.
VW DERBY GLS, bwj. '80,
zeer mooi, APK. Vr.pr.

’ 2550,-. Bergplein 9
Hoensbroek.
Te k. Opel KADETT GSi,
bwi. '85, 60.000 km, div. ex-
tra s, niet ingevoerd, scha-
devrij. 04493-4818.
Tek. GOLF dieselGLD, bj.
eind '78, 100%, APK-gek.,
prijs ’2400,-. Tel. 04490-
-22689.
Te k. MAZDA 323 autom.,
bj. '79, APK-gek., prijs

’ 1600,-. Tel. 04490-27521.
Te k. Opel KADETT 13 SBerlina, 5-drs., bj. '81. J.Haydnstraat 4, Brunssum,
tel. 045-256072.
Te k. MANTAA typebj. '71,
apk tot april '89, moet opge-
knapt worden. Pr. ’ 1000,-.
Prof. Cobbenhagenstr. 13Kerkrade (Rolduckerveld).
Te k. 2x OPELKadett C bj.
'79 en '76, beide apk en
ANWB gek. Te bevr. 045-
-751859.

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., 13S, '86, ’16.950,-; Kadett.
3-drs., 12 S, '85, ’ 14.950,-:
Kadett, 3-drs., '83, ’ 10.950,-;
Kadett, 3-drs., '84, ’ 11.950,-;
Kadett 5-drs., 13 S, '87,’20.950,-; Corsa 5-drs. 12Ö
'86’ 14950,-; Ascona, 4-drs.,
1.6 Touring. '84, ’ 14.950,-;
Ascona, 4-drs., 16 S, '82,
’9950,-; Rekord, 4-drs., iItr. S, '83, ’ 10.950,-; Corsa
1.2 Cup, '87, ’ 15.950,-; Cor-
sa, 3-drs., 1.2, '84, ’11.450,-;
Omega 4-drs. '87, GL
’31.450,-; Mitsubishi,
4-drs., Galant GLX, '84,
’11.950,-, Mitsubishi,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,

’ 10.950,-; Ascona, 4-drs., 18S 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 autobedrijfBV. Opel-
dealer, Haefland 2, Bruns-
sum, tel. 045-257700.
Te k. AUDI 100 5 E, bj. '80,
APK tot 3-'B9, vr.pr. / 3100,--. Tel. 04454-2092.
Nejan autobedrijf: NIS-SAN Micra GL, bj. '85' di-
verse Opeis va. 82; Fiat
Uno diesel, Peugeot 205
GTI, Volvo 340 autom.
Rembrandtstraat 64, gele-
gen a.d. Slingerweg naarNieuwenhagen-Brunssum,
045-25071
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; Ka-
dett caravan 12 S '84 en '81;
Ford Fiesta 1.1 L '83; Re-kord 19 N '78; Peugeot 305
GL '82. Automobielbedrijf
J. Denneman, Raadhuisstr.
107. Hulsberg.
Mooie VOLVO 343 '77, apk
tot juli '89. Pr. ’ 950,-. Stan-
leystr. 30 Heerlen (Ganze-
weide).
Opel KADETT, stationcar,
'80, ’3750,-; Ascona aut,
'78, ’ 2750,-; Mazda 929, '79,
’1350,-; Chevrolet 6 cyl.,
aut, '80, f2750,-. Inruil
mog. Tel. 045-211071.
VW BESTEL, '82, diesel,
’4750,-. Tel. 045-211071.

Stationcar
Opel Kadett, te koop van
1e eig., type 1.3 S, '82,
vr.pr. ’ 5500- (mcl. BTW).
Tel. 045-423265, na 18.00
uur.
VW POLO deLuxe, m. '80,
3-drs., zeer mooi, met APK,

’ 2750,-. Tel. 045-454087.
FIAT 133. APK, klein en
zuinig, i.g.st, ’1150,-. Tel.
045-454115.
VW KEVER, bj. 1972, APK
tot 11-'B9, 100%, f2500,-.
Tel. 045-423750.
Te k. VOLVO 340 L, 3-drs.,
bwj. '84, le eig., schadevrij,
le lak, verk. in st. v. splin-
ternw. met keuringsrapp.
’8750,-. Inl. 043-254462.

Fiat
Klankstad

biedt aan tegen
aantrekkelijke prijzen:

Panda34-45...'81 t/m'B7
Uno 45-55 '83 t/m'BB
Uno Diesel '84,86,87
Ritmo '84 t/m'B6
Ritmo 70 S, 5-drs '86
Ritmo 70 CL, 5-drs. Aut

'85
127Super 900 '82
1271050 '86
Regata 85 S 100 S '84
Mini 1000 E '85
Mitsubishi Gal. Turbo ...'B3
Nissan Cherry 1.3 GL ...'B6
Renault 4 - 9 TL '81 t/m '85
Opel Corsa TR '84
Jetta ...; '83
Toyota CorollaAut '80
Volvo 345 DLS '82
Diverse goedkope inruilers
in voorraad. Bovag-garan-
tie. Kaalheidersteenweg
185, Kerkrade. Tel. 045-
-413916.
Te k. jonge SCHADEAU-
TO'S, opel kadett 2.0 GSI
1987 a.n. Ford EscortKR 3 i
1986 n. type, Fiat Bertone
cabriolet 1985 iets apart.
Europaweg Zuid 304,
LandgraafTTel. 045-324498.
TOYOTA, type Tercel, nw.
model '83, ’6950,-, als
nieuw. Rotterdamstraat 24,
Heerlen.
G.G. AUTO'S heeft voor u
voorradig: Citroen BK 16
TRS, 1983; Citroen Visa
Sport, 1982; Ford Escort
diesel, 1985; Ford Escort,
1984-1985; Opel Kadett die-
sel, 1983, stationcar; Opel
Kadett 12 S, 1983-1980;
Mazda 323 autom., 1983;
Audi 80 GL 1600, 4-drs.,
1982; Toyota Celica; Volks-
wagen Scirocco; Honda Ac-
cord; Opel Rekord, enz.
enz. Garantie vanaf ’5500,-;
onderhoud van uw auto, in-
ruil mogelijk, ook het adres
voor al uw auto-accessoires.Tot ziens. G.G. Auto's en
autoshop, Heerenweg 286,
tel. 045-224172.(Gr0te weg
Heerlen-Brunssum).
FORD type Escort 1.3 L
Bravo 82 zeldz. mooi,
Kerkraderweg 166, Heer-
len.
Te k. AUDI 80 CL diesel
APK 4 drs. 100% zeer mooi10-'B2, ’6800.-, 045-740915.
Tek. BMW 3 L CSI bj. '71 in
prima staat. pr. n.o.t.k. in-
ruil mog. Crijns, R. Vis-
scherstr. 7, Molenberg.
Tek. Opel KADETT 1200 S
i.z.g.st. Kakertsweg 162,
Schaesberg.
Te k. Opel ASCONA 16 S
bj. '77 APK '89, lpg pr.

’ 1350,-, tel. 045-32382Jf
Te k. BMW 320 '77, tel. 045-
-721503.
Weg. vertrek buitenl. te k.
RENAULT 5 TL Le Car kl.
rood, juni '85 km 57000
i.z.g.st. APK tot 6-'B9, vr.pr.
’8250,-tel. 045-713541.
FIESTA 1.1. L Bravo '82
zeldz. mooi, Hamerstr. 37-
-39, Heerlen (bij ABP).
Te k. VW GOLF GTI bwj.
'79, zeer mooi. Te bevr. Dr.
Schaepmanstr. 21 Land-
graaf. Tel. 045-316419.

10007|
Zijn onze auto's ■

en 100% is genoegM
VW Polo GT 1.3 1
Kadett HB 1.3 L5.... 2*l
Kadett HB 1.2LS 1
Kadett HBI2S ]
Kadett 13N ""Commodore 2.5 S aut ■Ascona 16S l[
Ascona 16S met gas. 5 ■

Audi 90 Quattro 155p^ iAudi 80 Quattro 136 pK.7 *
Audi 100 cc 118 pk ""]
Toyota:
Supra Targa 3.01
CarinaH I.6DXgas.
Corolla I.3DX aut
Starlet de Luxe 5D
Alfa Guilietta 1.6
8MW316 1.8
Citroen Axel 11
Fiat Panda 45S ""
Ford Fiesta 1100L. '?8
Hyundai Pony 1.5 L
Lada 1500 Combi.... 2"
Renault 11 GTL
Renault 5 Alpine TurW
Subaru Mini Jumbo 50
Suzuki Swift 1.0 GA
VWPoIoC33KW
VWGoIfI.6GLS ,
VW Golf C diesel ■■

VW Passat combi 1 6 v
Volvo 345GLS

Div. inruilkoopjeS'
Inruil en fin. 100% mog*
(rente fiscaal volledigr

trekbaar)
Bovaggarantie:

3, 6, 12 mnd. ,
Donderdag koopavo^
Auto en APK Centre

Keulartz b.v.
Locht 42, 83, Kerkra""»

Tel. 045-419905 1
Te k. VW Golf 1.1 b^l*
kl. defect (ontsteK»
Vr.pr. ’900,-; Tel- 1417166. __^M
Te k. Ford ESCORT At'
turbo 1987, iets apartVJl
sche9ll cabriolet 198*JI
aparts; Porsche 911 c<&
1979, rood als nieuWi _
sche 928 autom. 198 U.

heel S-uitgevoerd;
dcs 190 E 2.3 16-kle_B
1985, 30.000 km gel.: *9
316 1984, met gas, spon»
len enz. n. type; BMW #■
cyl. sportwiélen enz- 'TÊ
Ford EScort 1600 Lfiß4-drs. 1985,z wart; Ope*
dett caravan 16 D ZM
Opel Kadett 16 D a.n. Vm
en financiering mo?fi"?M
mnd. of 10.000km gai^lß
Europaweg-Zuid ,JB
Landgraaf Tel. 045-3g*ÏM
BMW 315 juni '83, inm
st., wit, schuif7kante"JHget. glas, elektr. SpV 1045-325426. Jk
Te k. Ford ESCORTS
Bravo, bwj. '84, 80.000' Mlicht blauw met, vee'dH
tra's, ’11.500,-. Tel H
710547 na 18.00 uur. -A,
Te k. ASCONA }^\
4-drs., 45.000 km, ’ 13 01N S'04490-21337.
Te k. GOLF diesel, b*V H>|
luxe uitv., kl. wit J.'Sh89.000 km. Tel. 04457j%ty1
Tek. VOLVO 360 GI
inj., 4-drs., l.groen
bwj. 11-'B7, 14.000 *A
i.v.m. verkrijgen bedr-.* f.
schadevrij en spec. pr'J
bevr. 04754-4212.
Te k. z. mooie Hondajh
VIC 1300 Luxe, 5-sPfkbwj. '84, gunstige pr- ,'04490-10165" A %
Te koop SUZUKI Alt? hA \
bj. 1986, km.st. 21.50» :■.
045-214098. A f

Te k. TOYOTA Tercel |>f
'80, a.nw. Km. 83.000,3froof, apk 12-'B9 ./,- V '<;
Heulenderstr. 97 *>'sum. y,. .—^ If

Jurgefl;:
Autocentru'I'^

Alle nieuwe typeS
Mercedes uit voortf3 \

leverbaar
Mercedes gebruik'

300 SI '87 blauwzw.
250D'85 roodm.
250D'85 rookzilv.
240D'84 groenm.
200T'84 groen
200 aut. '87 blauw. s
190D'85 groen
190D'86 rookzilv.
190E'85 antraciet .j%
190Eaut.'86
190E'87 blauwm.
190Eaut. perl.muth. ~jr
19087 do.f|3 l280S'79 groenm.
300Daut. '77 *i

NISSAN GEBRUIK"^Nissan 300 ZX turbo 8" t
Micra SDX 3-drs. '86 j \
Cherry 1.4 GI 3-drs. I(VM
Cherry X-type'Bs D' J
Stanza 1.8 Gl'B3 'M
Sunny 1.6 i SLX 4-drs- A
Sunny 1.7 D SLX 3-drs-- b
Prairie 1.8 SGL'B6. grl)^
Laurel 2.8 SLX D '87""""jff
Laurel 2.8 SGL aut D VSylvia 1.8 turbo 4-'B6 ■"" JNissan 300 ZX aut. «'
ANDERE MERKEN
Audi 80 Quattro '87 b
Audi 100 CC Avant '84.^
Audi Quattro 2.2 coup^ Q
Austin Metro 1.3 aut. °jn
8MW31610-'B5 f[
BMW 524 TD autm. '&bf <
Ford Sierra 2.0 L 3-drs si
Ford Sierra 1.6 CL 4-fj'87DIJ*Lada Samara'B7 £, $
Mazda 323 1.3 LX 3-0"j \'87.d0;3(«,:
Mazda 626 2.0 GLX 4> \'87bia^ t
Opel Ascona 1.3 S '8 1 \

Langheckweg 36-4Ü
Kerkrade J \industr.terr. Dentgenf"

Tel. 045-452570^1r
Te k. OPEL Kadett lA é
diesel 3-drs. kl. wit v^W-l
eig. bi. '87, vr.pr. (infl&L*

’ 19.000,-. fel' 045-2575^1
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J^ARD- Op 2 september
( =Lstart in het Zuidengel-
w kouthampton de ruim
|fv. maanden durende
(JJbread Round the

Race, de vijfde uitga-
een wedstrijd die om
jaargehouden wordtlakend staat als de lang-en zwaarste zeilrace ter

tjh e.ld. In de vorige editie
&de Nederlands be-
C*se zeiler Dirk Nauta
fo 2iJn Jacnt Philips Inno-L°r als tweede achter het
hJJJse schip L'Esprit d'E-
'aiV" Volgend jaar wil
tJ^a in de liefst 33.000 zee-
Ch lan&e uitputtingsslag
i^j e aardbol als eerste Ne-L'^der met zijn inmid-m Equity & Law II om-
L?°pte oceaanzeiler een

l doen naar de eindzege.
>ve een lange en uiterst

selectieproce-

Qfoor

C£ULEN

L e heeft Nauta zijn tien-StJ^ige bemanningsequipe
Lornpleteerd met Lim-
tlfj Ser Sander Geelen. Voor

1-jarige Sittardenaar,
(;^eJaarsstudent aan de
iti>°Pean Business School
jonden,ging een lang ge-

lih sterde wens in vervul-

" Anton Janssen schudt FC Twente-verdediger Wilfried Elzinga af Tegen FC Twente speelde
de ex-Fortunees een van zijn beste wedstrijden voor PSV.

De gereserveerde houding van
Anton Janssen, is illustratiefvoor
'post natale depressie' waaronder
PSV gebukt gaat sinds de verove-
ring van de Europacup. Waren de
Eindhovenaren verleden seizoen
rond dit tijdstip al onbereikbaar
voor de 'concurrentie'; die supre-
matie is inmiddels genivelleerd
tot acceptabele proporties. PSV
steekt weliswaar nog boven de
competitie uit, maar zeker niet
meer met kop en schouders. Vol-
gens Janssen het directe gevolg
van de verbeterde kwaliteit van
het Nederlands voetbal.

Desondanks rekent de ex-Fortu-
nees op een basisplaats tegen zyn
voormalige werkgever. Het mee-
spelen van Wim Kieft kan wat dat
betreft van doorslaggevend be-
lang zijn. „Kieft is een speler die
voor het doel gevaarlijk is. Aan-
voer vanaf de zijkanten is voor
hem erg belangrijk. Ik kan voor
die aanvoer zorgen". Tenminste
als Fortuna's constantste speler
van dit seizoen, René Maessen, dat
allemaal goed vindt. „Ik ken René
als een goed verdediger. Hij is een
terriër die zich vastbijt in zijn te-
genstander. Bovendien is hij bezig
aan een prima reeks. Dat maakt
het er allemaal niet makkelijker
op. Maar ik kom er heus wel een
keer voorbij".

dat in De Baandert te laten
zien". Op het moment dat
Janssens problemen tot het
verleden behoren, sukkelt
PSV. De ploeg wordt welis-
waar gewoon weer kam-
pioen, maar de vanzelfspre-
kendheid, waarmee verleden
jaar met alles en iedereen de
vloer werd aangeveegd, is er
niet meer. En als Fortuna Sit-
tard de afgelopen weken de
ogen goed de kost heeft ge-
geven dan zijn de kwetsbare
plekken in de miljoenenfor-
matie ontdekt. „Fortuna is
voor PSV van oudsher altijd
al een taaie tegenstander,
maar ik gok toch op een klei-
ne overwinning voor ons".
En zoals bekend bedoelt An-
ton Janssen met 'voor ons' al
bijna een jaar lang PSV.
De tegenslagen hebben AntonJanssen nietvan de wijs gebracht.

Hij heeft keurig zijn plan uitge-
stippeld. Bescheiden van aard
maar gericht werkend naar de ab-
solute voetbaltop. En PSV is
Europese top. „Dat klopt", zegt
Janssen, „maar dat houdt niet
automatisch in dat elke speler van
PSV Europese top is. We hebben
een sterk team. Een groep van
acht a negen spelers, die de vaste
kern vormt. Daarnaast is er een
evengrote groep dieelke week het
gevecht tussen dereservebank en
een basisplaats aan moet gaan. Tot
die categorie hoor ik. Zeg maar

Limburger zeilt
de wereld rond

De concurrentie in het Eindho-
vense kamp is moordend. Alle
trainingen worden op het scherpst
van de snede uitgevoerd. Wie daar
onderuit gaat, kan het schudden
voor de volgende competitiewed-
strijd(en). En Anton Janssen kon

dat ik speel op een plaats tussen
de bank en het veld. Ik weet nooit
met zekerheid of ik speel. Dus ook
nu tegen Fortuna kan ik daarover
weinig zeggen. Al zou ik het bij-
zonder spijtigvinden als ik niet te-
gen mijn oude club in actie
kwam."'

het regelmatig schudden de afge-
lopen periode. „Ik kon dat ge-
vecht nooit aangaan. Een kansloze
zaak, bij voorbaat. Als je op tach-
tig procent van jekunnen traint in
een groep waarin deverschillen zo
klein zijn, kom je gewoon telkens
twintig procent te kort". Een lies-
breuk, 'n scheurtje in een buik-
spier en een afgescheurde spier-
aanhechting maakten twee opera-
ties noodzakelijk. Na de tweede
ingreep moest Richard Smit, de
Amsterdamse fysiotherapeut, er-
aan te paskomen om de zaak weer

„Je ziet het aan Ajax en Feyen-
oord. Altijd vertoevend in de top-
drie hebben deze clubs aan den lij-
ve ervaren dat ploegen alsFC Gro-
ningen, Fortuna, Roda JC en zelfs
Volendam een serieuze aanval
hebben ingezet op de gevestigde
orde. Ook PSV merkt dat. Ge-
noemde ploegen hebben zich be-
ter op ons systeem ingesteld; heb-
ben hun maatregelen getroffen.
De speelwijze van Ronald Koe-
man bijvoorbeeld. Vorig seizoen
had niemand daarop het ant-
woord klaar. Nu ligt dat duidelijk
anders. Daarbij komt de instelling
van de tegenstander. ledereen wil
van de Europacup-winnaar win-
nen. Dat is een uitdaging; een ex-
tra motivatie. Niemand heeft iets
te verliezen tegen PSV".
Dat wederom heeft tot gevolg dat
men in Eindhoven uit de ivoren
toren is gekropen. Guus Hiddink
hanteerde vorig seizoen nog de
stelregel dat iedereen zich maar
aan PSV had aan te passen. Te-
genwoordig wordt de speelwijze
van een tegenstander niet meer a
priori aan de Brabantse laars ge-
lapt. Een gevolg van de verander-
de krachtsverhouding en het rui-
mer 'assortiment' waarover Hid-
dinkkan beschikken. Met het her-
stelvan het duo Janssen/Ellerman
en de komst van dé tropische ver-
rassing Romario, kent PSV zeker
niet meer de knellende personele
problematiek van voorheen.

bevoorrechte positie brengen."
De White Bread Round the
Wordl Race wordt in zes etappes
afgewerkt. „We starten volgend
jaar op 2 september in Sou-
thampton. Elke etappe duurt
drie tot vijf weken. Onze eerste
tussenstop is Punta del Este in
Uruguay. Vervolgens voert de
route via het Australische Perth,
Auckland in Nieuw-Zeeland, op-
nieuw Punta del Este, Fort Lau-
derdale in de Verenigde Staten
terug naar Southampton, waar
we op 18 mei 1990 finishen. Het
wordt een bijzonder avontuur.
Vooral de tocht door de Zuidelij-
ke Oceaan, die vrijwel zeker met
enorme golven, storm en een
temperatuur net boven het vries-
punt gepaard zal gaan. Op be-
paalde momenten zullen we ook
in de zogenaamde doldrums, de
benaming van windstiltes rond
de evenaar, terechtkomen. In
zulke situaties kom je vaak drie
dagen geen meter verder. Ik kijk
er nu al verlangend naar uit. Het
is een enorme uitdaging. En niet
zo gevaarlijk als men denkt. Dirk
Nauta kent alle risico's die aan
dit avontuur verbonden zijn. Hij
heeft de nodige voorzorgsmaat-
regelen ggtroffen. Er kan dus vrij
weinig gebeuren. Als er iets mis-
loopt, ben je aangewezen op de
hulp van de tegenstanders. Die
moeten dan wel toevallig in de
buurt zijn."

„De trainer heeft het voor 't uitzoe-
ken", meent -Janssen. „Afhanke-
lijk van de speelwijze van een ko-
mende opponent, wordt gebruik
gemaakt van de selectie. Gekozen
uit de acht spelers die geen vaste
basisplaats hebben. Vandaar ook
dat je zelden met zekerheid kunt
zeggen dat je speelt. Het klinkt
misschienvreemd maar ik hou me
daarmee niet zo bezig. Je moet op
elke training honderd procent
presteren. Ik leef van dag tot dag
en tegen het eind van de week
hoor ik wel of ik van de partij ben.
Met andere woorden: wel of niet
spelen is niet van wezenlijke in-
vloed op de wijze hoe ik de trai-
ning benader. Je moet alles geven
om een kans te maken. Als je dat
niet doet, val je buiten de boot.
Dat legt druk op je. Maar daarte-
gen ben ik nu opgewassen. Beter
dan in het verleden. Toen kon ik
in die onderlinge competitie niet
standhouden omdat ik niet fit
was".

Sander Geelen verduidelijkt, dat
tijdens de eenzame tocht aan
boord elk bemanningslid een be-
paalde funtie heeft. „Omdat een
etappe soms vijf weken kan du-
ren en de boot dag en nacht op
topsnelheid moet blijven varen,
is het noodzaak dat de taken van
de bemanningsleden regelmatig
verwisseld worden. ledereen is
capabel om vrijwel elke taak op
zich te nemen, zoals het sturen
van de boot, het hijsen en stellen
van de zeilen, enzovoorts. Daar-
naast hebben we allemaal een
bepaalde algemene verantwoor-
delijkheid zoals navigatie, elec-
tronica en proviandering. Ik
moet zorgdragen voor de com-
municatie met de wal. Voorts
werk ik tijdens de voorberei-
dingsperiode tot september vol-
gend jaar aan het onderhouden
van relaties met sponsors."

# Sander Geelen poseert in zijn werkkamer bij 'n replica
van Columbus' driemaster Santa Maria. Als voorbereiding
op de Whitbread Round the World Race 89/90 start de Sit-
tardenaar volgende week in de Ruta del Descrubimiento,
de oversteektocht van Cadiz naar Santo Domingo, die Co-
lumbus bijna 500 jaar geleden als eerste maakte. Op de
voorgrond een afbeelding van de Equity & Law 11, het jacht
waarvan Geelen bemanningslid is. Foto: peter ROOZEN

had mijn aanduiding vooral te
maken met mijn functioneren in
de bemanningsgroep. Team-
geest is noodzaak in een maan-
den durendereis rond de wereld,
waarin je dag en nacht op een
kleine en van alle luxe verstoken
boot in primitieve omstandighe-
den moet doorbrengen."
De unieke onderneming van de
Equity & Law 11, waarin Sander
Geelen een belangrijke pion zal
zijn, wordt mogelijk gemaakt
door levensverzekeringsmaat-

W de laatste uitgave in 1985,
mÜn zinnen op de Whit-

k{ 5 Round the World Race ge-
JV* volgde diewedstrijd op de
\tM et boeide me enorm.
Osdien heb ik alles in het
\* gesteld om in het beman-
Vsteam van schipper Nauta
t^^omen te worden. Afgelo-
% 2°mer kreeg ik de kans om
V^aar te maken. We namenC e Equity & Law II aan zeil-
'V\ in Nederland, Engeland,

en België deel. Aan
»V^lndevan die selectieperiode

8 ik van Dirk Nauta het ver-
Le nde antwoord. Ik was ge-

§d in mijn opzet," memoreert
r Geelen met glunderend

I* . Geelen vertelt met gepas-
1$ °ts over zijn geslaagde mis-
fof «a, ik ben de eerste Limbur-
:lV in derace om de wereld■ Maar men moet niet den-

dat myn aanduiding van
<V 5 eien dakje liep. Ik heb een

j.arProces van drie jaarachter
In die periode moest ik

\ J*e tegenslagen overwinnen.een bepaald moment werd
verteld, dat van de tien be-

Een fitte Janssen kan vanavond
een plaag zijn voor zijn vroegere
broodheer. Kan een Oranje-alter-
natiefzijn op links. Kan een vaste
basis plaats veroveren in het
boekje van Hiddink. Kortom, de
25-jarige heeft perspectief en zit in
een perfecte omgeving om gestal-
te aan dat perspectief te geven.
Zelfs het huis dat hij onlangs be-
trok ademt internationalevoetba-
lallure. Ronald Koeman was de
vorige bewoner. „Ik ben me be-
wust van de mogelijkheden die er
zijn. Ik moet inderdaad dit jaar
een vaste basisplaats zien af te
dwingen. Dan ben ik weer een
stap dichter bij mijn doel. Dan
verwacht ik ook dat het contract
tussen PSV en mij wordt ver-
lengd. De afstand naar Oranje
wordt daardoor weer een stuk
kleiner. Alles op zijn tijd. Ik con-
centreer me eerst op Fortuna. Ik
heb er een keer tegen gespeeld.
Welgeteld vijf minuten mocht ik
invallen. Ook toen had PSV pro-
blemen, want het werd in Eindho-
ven slechts 2-2. Wij zijn gewaar-
schuwd".

manningsleden er al zeven gese-
lecteerd waren. De resterde
plaatsen waren bestemd voor
een arts en een Belg. Er bleefder-
halve slechts één plek over. Ik
had dus maar een kleine kans.
Niettemin bleef ik doorzetten."
De ambitieuze zeilfanaat uit Sit-
tard werd uiteindelijk beloond
voor zijn volharden. Geelen:
„Eerste vereiste is, datjeallezeil-
functies onder de knie hebt. Als
kind trok ik al met mijn ouders
naar de grindgaten inRoermond.
Op mijn elfde maakte ik als be-
manningslid mijn wedstrijdde-
buut. In de 470-klasse nam ik als
stuurman deel aan onder andere
de Sneekweek, Loosdrechtweek
en de Nederlandse kampioen-
schappen. In de loop der jaren
deed ik de nodige ervaring op.
Die zal ik volgend jaar in de Whi-
tebread Round the World Race
hard nodig hebben. Niettemin

Vooraleer Sander Geelen en de
andere Nauta-boys aan de start
van 's werelds belangrijkste zeil-
race verschijnen, hebben ze nog
één belangrijke testwedstrijd
voor de boeg: de Ruta del Des-
crubimiento oftewel de ontdek-
kingstocht van Columbus. Mor-
gen reist het gezelschap af naar
Zuid-Spanje. Geelen: „Zondag 4
december start de Ruta del Des-
crubimiento in Cadiz. De over-
steek naar Santo Domingo in het
Caraïbisch gebied, die Columbus
bijna vijfhonderd jaar geleden
maakte, gaat ruim drie weken
duren. Deze race beschouwen
we uitsluitend als training en
laatste belangrijke test voor de
Whitbread Round the World
Race. Een kans om nog één keer
transatlantisch te varen. Daarna
gaan we ons opmaken voor het
échte grote werk. Ik kijk er nu al
verlangend naar uit."

voorzien isvan eenkleine tachtig
pk aluminium turbomotor, on-
derging een ingrijpende verbou-
wing, omdat met het oog op de
snelheidhet gewichteen heel be-
langrijke rol speelt. Daarom
werd ook de bemanning van
twaalf naar tien personen terug-
gebracht. Bovendien, door ge-
bruik te maken van nieuwe, ster-
kere en duurdere materialen zo-
als titanium ter vervanging van
roestvrij staal aan dek of in de
mast, honeycomb kunststof voor
de luiken en spectra voor de zei-
len en het touwwerk, werden
vele kilo's bespaard. En de vóór
de windse zeileigenschappen
werden verbeterd. Deze optima-
lisering leverde een aanzienlijk
snellere boot op. Daarnaast heb-
ben vier bemanningsleden mini-
maal één keer aan de Whitbread-
race deelgenomen. Stuk voor
stuk voordelen, die ons in een

schappij Equity & Law. Vandaar
uiteraard de naam van het schip.
Het gehele project slokt liefst
drie miljoen gulden op. En dan te
weten, dat aan de Whitbread
Round the World Race geen
geldprijzen verbonden zijn.
„We doen het alleen om het avon-
tuur en de eer." Sander Geelen
beseft goed wat hem te wachten
staat. „Een extra stimulans is de
overtuiging, dat we een kans op
de eindzege hebben. Ons jacht;
dat bijna twintig meter lang is en

EINDHOVEN - Voor één
miljoen verhuisde Anton
Janssen bijna een jaar gele-
den van Fortuna Sittard naar
PSV. Voor geen goud wil de
25-jarige middenvelder het
afgelopen jaar nog eens over
doen. Het seizoen dat voor
PSV een voetbalzegetocht
werd, werd voor Janssen een
rampjaar. Inmiddels, na di-
verse operaties en maanden-
lange inactiviteit, is Janssen
opgekrabbeld. „Sterker
nog", meent hijzelf, „ik ben
honderd procent fit en hoop

Ex-Fortunees Anton Janssen wil 'rampjaar' heel snel vergeten

PSV-shirt als pijnstiller
aan de praat te krijgen. "Ik zat he-
lemaal vast. Na drie weken inten-
sieve behandeling bij Smit, kwam
ik weer goed op gang".

En wel zo overtuigend, dat coach
Guus Hiddink in het met gemeng-
de gevoelens tegemoet geziene
Europacup-duel tegen FC Porto
een beroep deed op Janssen. Een
terechte keuze bleek achteraf,
want de twijfelgevallen Janssen
en Ellerman ontrafelden de als bij-
zonder stabiel bekend staande
achterhoede van de Portugese
kampioen. Janssentrok die goede
lijn door in de thuiswedstrijd te-
gen FC Twente, maar moest ver-
volgens tol betalen. Een normaal
verschijnsel na een langdurige
blessure-periode.

door
FRED
SOCHACKI

Sander Geelen
op avontuur in

Whitbread Round
the World Race

Zaterdag 26 november 1988 "19

Limburgs Dagblad sport



Op 1 januari moet de kaartverkoop
voor de eindronde al beginnen.
Dinsdag en woensdag hebben het
organisatiecomité en de wereldfe-
deratie FIFA in Zürich nog een hele
strijd voor de boeg voor de voorver-
koopkantoren hun werk kunnen
gaan doen. Twistpunt van de be-
spreking over het toernooi, dat van
8 juni tot 8 juli 1990 wordt gehou-
den, is dè prijs van de entreebewij-
zen. De Italianen zijn dure kaarten
gewend in de eigen betaalde series.
De FIFA wil publieksvriendelijke
prijzen, waarbij het goedkoopste
ticket 17 gulden mag kosten.
Vast staat in ieder geval, dat net als
bij de Europese titelstrijd in West-
Duitsland in de voorverkoop vou-
chers over de toonbank gaan. Die
geven enkele maanden voor aan-
vang van het wereldkampioenschap
recht op de kaarten.

In Italië lopen de voorbereidingen
goed. Negentig medewerkers van
het WK-bureau zijn al volop aan het
werk. Ze hebben de bonden al een
katalogus met veertig mogelijke
kwartieren voor hun ploegen toege-
stuurd. De twaalf stadions kunnen
het recordcijfer van 634.663 toe-
schouwers bergen. Alle kijkers heb-
ben een zitplaats. De kleinste arena
is dievan Palermo: 36.630. De groot-
ste accommodatie is het Olympisch
stadion van Rome, dat in verbou-
wing is. Voor definale biedt het sta-
dion 80.258 plaatsen. Nieuwbouw
wordt er gedaan in Turijn (67.411) en
Bari (56.874).

West-Duitsland wil als het zich
plaatst als groepshoofd van poule E
naar Udine en Verona. De voorde-
len op klimatologisch en publieks-
gebied zijn overduidelijk.
Nederland, met zijn Milan-sterren
Rijkaard, Gullit en Van Basten, zou
een belangrijke gegadigde zijn voor
plaatsing in groep D, dat in Milaan
en Bologna zijn wedstrijden speelt.
Ex-wereldkampioen Brazilië is in
de markt voor groep F, in het arme
Palermo en Cagliari. De Sovjetunie
lijkt kandidaat voor poule C, in Tu-
rijn en Genua. In Zürich wordt vol-
gende week ook beslist welke sta-
dions na devoorronden niet meer in
aanmerking komen. Udine, Bari,
Cagliari en Palermo lijken de afval-
lers te worden.

Napels. Gastland Italië (groep A)
speelt zijn wedstrijden in Rome. De
rest van de deelnemers, die nog
geen van 22 zijn gekwalificeerd,
hebben een waslijst van wensen in-
gestuurd.

Titelverdediger Argentinië, hoofd
van groep B, opent op 8 juni in Mi-
laan het toernooi en zakt daarna af
naar het Maradona zonnig gezinde

In Italië rekent de organisatie op
acht miljoen buitenlandse voetbal-
toeristen. Eenvoudiger dan de prij-
zenslag is in Zürich de vaststelling
van het speelschema voor de 52
wedstrijden. De 24 deelnemende
landenploegen, zo staat al lange tijd
vast, worden net als in Mexico ver-
deeld over zes groepen van' vier die
in totaal in twaalf stadions spelen.
De nummers één en twee en de vier
beste nummers drie gaan door naar
de achtste finales, waarna die laat-
ste zestien volgens knock-outsys-
teem doorspelen.

ROME - Het wereldkampioenschap voetbal 1990 in Italië gaat
alle records breken. De FIFA houdt rekening met een inkom-
stenpost van 215 miljoen Zwitserse frank (bijna 300 miljoen
gulden). In 1986 in Mexico was dat nog 144 miljoen frank (195
miljoen gulden). Naast de toegenomen recettes zijn vooral de
tv-rechten verantwoordelijk voor die stijging. De FIFA ont-
vangt van de televisie-stations 90 miljoen frank (121 miljoen
gulden). In Mexico was dat slechts 49 miljoenfrank (66 miljoen
gulden).

Voorverkoop Fortuna-PSV liep als 'n trein

Lens nog twijfelgeval

Van onze verslaggever

KERKRADE - Op Kaalheide staan
morgenmiddag twee ploegen in het
veld, die in de eerste fase van het
nieuwe seizoen nadrukkelijk in de
schijnwerperskwamen. De Europe-
se successen van Roda JC en FC

Groningen geven de onderlinge
confrontatie, waarbij aansluiting bij
de eredivisie-top op het spel staat,
een speciaal tintje.
"Het verschil tussen beide clubs is,
dat wij in maart nog in de Europa-
cup zitten terwijl Groningen dat na-
genoegzeker kan vergeten na de ne-

Terwijl Groningen (met de trefzeke-
re ex-Roda JC'er Hennie Meijer in
de gelederen) inmiddels naam heeft
gemaakt als een ploeg 'die altijd en
overal scoort', is bij Roda JC in de
doelpuntenproductie flink de klad
gekomen.

derlaag tegen Stuttgart. Daar staat
tegenover dat Groningen nog altijd
in de Nederlandse beker zit", baalt
Roda-trainer Jan Reker nog altijd
van de recente bekernederlaag bij
FC Den Haag.

EHC moet bewijs
kunnen leveren

Hoofdklassers hervatten competitie krijgen. Jammer genoeg is me dat
niet gelukt", aldus de Maastrichtse
trainer, die morgenmiddag wel
weer kan beschikken over Gerrie
Schuman, Jean Maas, Frank Ver-
beek, Hans Vincent en Guy Fran-
cois. Deze vijf spelers zijn weer ge-
nezen van hun blessures.
WV-trainer Leo van Veen brengt
geen mutaties aan in het team dat
het vanavond in en tegen Veendam
moet opnemen.

" Albert Voorn, geen landen-
wedstrijden.

Voorn
geschorst

helder voor de geest en toch werd
Geldrop een week later aan de zege-
kar gebonden. Het schort volgens
trainer Bèr Lejeune nog aleens aan
de organisatie. Hij: „Wanneer we de
zaken nu eens goed weten te organi-
seren, zijn we, ook op het veld van
Venray, zeker niet kansloos. Het
wordt tijd, dat we eens een wat con-
stantere prestatielijn gaan neerzet-
ten." Venray-trainer Ruud Wouters
wenst niet verrast te worden door
Sittards speelwijze. „Ik verwacht
een defensief ingesteld Sittard en
daarom mogen we ook niet te gretig
worden. Mensen als Sangers en
Kraus zouden hun nut voor Sittard
dan wel eens kunnen bewijzen."

„We hebben een paar interessante
weken voor de boeg. Eerst naar
TSC, voor mij echt de grote onbe-
kende in de hoofdklasse, dan TOP
thuis, daarnaGeldrop uit en dan op-
nieuw een uitwedstrijd, nu naar
Venray. De komende weken kan
EHC zijn kracht tonen'en dan weten
we ook waar we aan toe zijn," aldus
EHC-trainer JohnVryens.

Van onze medewerker
HEERLEN - Na een week gedwon-
gen rust pakken de hoofklassers
morgen de draad van het competi-
tiegebeuren weer op. EHC verrast
dit seizoen vriend en vijand, zeker
na de sombere vooruitzichten bij de
Hoensbroekse ploeg aan het begin
van het seizoen.

„Ik heb samen met technisch mana-
ger Ron Weyzen in het begin van
deze week een gesprek gehad met
Huub Driessen. Ik heb geprobeerd
hem op andere gedachten te bren-
gen en hem weer aan het spelen te

Van onze sportredactie
SITTARD - Voetbal leeft weer in
Sittard. Dat is de conclusie dieFor-
tuna trekt op de massale toeloop die
vanavond wordt verwacht voor het
treffen tussen Fortuna en PSV.
„Mensen die beweerdenin geen tien
jaarmeer een stap in deBaandert te
hebben gezet, zag ik kaartjes ko-
pen", aldus Hans van Doorneveld.
Op alle voorverkoopadressen en
aan het stadion zijn overigens nog
voldoendekaartjes te krijgen.
Fortuna's enige probleem vooraf
aan het treffen met de winnaar van
de Europacup bestaat uit Sigi Lens.
Vanochtend heeft Hans van Door-
neveld een extra training ingelast
om Lens aan een laatste test te on-
derwerpen. Mocht de rechtervleu-
gelspits niet fit genoeg zijn om aan
de zware opgave te beginnen, zal
Jos Mordang zijn plaats innemen.
Morgenmiddag staat MW voor een
bijzonder zware taak om het vier-
puntenduel in Rotterdam tegen
Sparta tot een goed einde te bren-
gen. Naast de geschorste Alfons
Arts en Hans Linders, zal trainer
Frans Körver geen beroep kunnen
doen op de disciplinair gestrafte
Huub Driessen.

Leo van Veen hoopt in elk geval op
dezelfde aanvallende impulsen als
vorige week tegen FC Groningen
(drie treffers). „In de verdediging
zijn toen kostbare fouten gemaakt
waaruit hopelijk lering is getrok-
ken". Twee geblesseerde spelers
zijn op de weg terug. Marcel Peters
traint weer met de groep, maar Ger-
rie Slagboom is voorlopig nog indi-
vidueel bezig. De come back van
Chris Burhenne - wederom aan zijn
knietje geholpen- laat zich nog niet
voorspellen.

„Voorwaar een zware klus", aldus
de oefenmeester van de Venlona-
ren, die met name beducht is voor
de fysieke kracht van de noordelij-
ke formatie. „Als we het initiatief
aan hen overlaten, wordt het knap
lastig om overeind te blijven. In
voetbaltechnisch opzicht zijn we
sterker. We hebben het er in de
voorbespreking uitvoerig over ge-
had. Laten ze het op het veld maar
bewijzen".

BAARN - De tuchtcommissie van
de Nederlandse Hippische Sport-
bond (NHS) heeft de springruiter
Albert Voorn tot en met 30 junivan
het volgend jaar uitgesloten van
deelneming aari landenwedstrijden.
De straf is Voorn opgelegd, nadat
hij op 30 junitegen de instructievan
bondscoach Henk Nooren het
CHIO in Aken had verlaten.
De tuchtcommissie, onder voorzit-
terschap van mr. Oomen achtte, na
Voorn en dienst advocaat Van Veg-
gel gehoord te hebben, bewezen dat
Voorn door zijn handelwijze de be-
langen van de NHS en de hippische
jsport in het algemeen heeft ge-
schaad.
[Voorn verklaarde zijn vertrek uit
een meningsverschil met de chef
"d'équipe over het inzetten van zijn
[paard Winnipeg. Het dier, nota bene
.op stal bij Nooren en later doorver-
"kocht aan Paul Schockemöhle, was
"volgend Voorn onvoldoende in
;vorm voor het zware werk. Nooren
.wildeVoorn verplichten met Winni-
«peg de zware parkoersen voor de
[landenwedstrijd te rijden. Voorn
'weigerde en kon vertrekken.
"De gestrafte ruiter heeft tien dagen
[om in hoger beroep te gaan.

Oefenvoetbal
-Zondag, 14.30 uur
"Almania-VW2

Limburgia mag niet klagen. De
stand op deranglijst is bevredigend
en het spelpeil wordt steeds beter.
Aan de Venweg is Vlissingen mor-
gen Limburgia's opponent. De
Zeeuwse ploeg is een team van
uitersten. Het ene moment worden
de sterren van de hemel gespeeld,
terwijl de ploeg een week later als
een kaartenhuis in elkaar stort. Een
onberekenbare ploeg derhalve,
maar desondanks blijft Limburgia-
trainer Math. Schaepkens optimis-
tisch. „Het zal ongetwijfeld een
strijd op het middenveld worden,
want Vlissingen speelt met een ex-
tra middenvelder. Daar zal het dus
erg druk worden. Maar die speelwij-
ze biedt wel perspectief voor onze
diepgaande mensen."

„Het valt op dat wij niet meer heb-
ben gescoord sinds Pierre Blattler
geblesseerd is. Hij zet de lijnen uit
op het middenveld, heeft ideeën en
daar ontbrak het aan. Van Loen
werd zelden in stelling gebracht.
Hopelijkverandert dat nu, want ook
Groenendijk is zo iemand die Van
Loen kan bedienen. Die zwakkere
periode is natuurlijk niet alleen te-
rug te voeren op het ontbteken van
doelpunten. Een aantal spelers
kampt met vormverlies. Pak nou
Frits N"ollgen. Die begon heel hoog
op de ladder en is daarvanaf geval-
len. En misschien is dat met het hele
elftal een beetje het geval. Ik heb
van begin af aan gezegd dat het
voetballende gedeelte beter moet
worden. Groningen is een tegen-
stander die zelf ook wil aanvallen.
Dat en het feit dat de ploeg dinsdag
nog een zware Europacup-wedstrijd
had, speelt ons in de kaart".

Om de doelpunten-impasse te door-
breken hoopt Roda JC morgen op
de frisse inbreng op het middenveld
van de inmiddels fitte Alfons Groe-
nendijk en Pierre Blattler. Laatstge-
noemde is na vier weken afwezig-
heid volledig hersteld en kreeg gis-
terochtend groen licht van de medi-
sche staf. Vandaag legt Blattler tij-
dens de training een laatste test-
case af. "Als hij daar doorheen
komt, staat hij in de basis en dan
zien we wel hoever hij komt", aldus
Reker.

„Haarlem en vooral Den Haag wa-
ren harde lessen. Wij zullen snel de
draad weer moeten oppakken wil-
lenwij niet achterop raken. Er staan
acht clubs, waaronder wij en Gro-
ningen, met evenveel punten in de
sub-top. Het duelvan zondag is dus
erg belangrijk willen wij in de race
blijven. Daarom moeten wij niet
langer achterom kijken naar de te-
genvallers van de laatste weken.
Uitgerekend nu het tegenzit is het
de kunst de koppies niet te laten
hangen".

Toch zit Vleugels met de uitwed-
strijd tegenDESK (voorlaatste) met
de handen in het haar, want Mer-
mens (geblesseerd) en Custers (ge-
schorst) zijn er zeker niet bij, terwijl
het meespelen van Zenden,
Reintjes, Hensels en Dahlmans
uiterst twijfelachtig is. „Zoveel pech
als dit jaar heb ik nog nooit meege-
maakt," verzucht Vleugels. „Als je
dan ook nog zou verliezen, ontstaat
er wel een verschrikkelijk groot gat.
Laten we dat dan maar niet hopen."
Overige duels: Waubach-Longa,
Geldrop-Wilhelmina'oB en TOP-
Halsteren.

„Ik hoop, dat iedereen zich goed
realiseert, dat van Peter Franken
(vorige week maakte hij zijn ren-
tree, red.) geen wonderen mogen
worden verwacht," zegt SVN-trai-
ner Jan Vleugels. „Je merkt binnen
de spelersgroep echter wel hoe be-
langrijk de terugkeer van Franken
is."

Sittard wisselt goede prestaties te
vaak afmet slechte. Hetdebacle van
Oss stond iedere Sittard-speler nog

Landskampioen wil risico's bij vertrek cracks vermijden

PSV haalt Tsjech
Chovanec binnen

EINDHOVEN - Landskampioen
PSV heeft zich versterkt met de
28-jarige Tsjechoslowaak Jozef
Chovanec. De middenvelder van
Sparta Praag tekende een con-
tract van drieëneenhalf jaar bij
de Eindhovense voetbalvereni-
ging. De transfer moet nog wor-
den goedgekeurd door de Tsje-
choslowaakse voetbalbonden de
Stichting Arbeidszaken.

teiten. PSV kwam de speler twee
jaar geledenvoor het eerst op het
spoor bij een internationaalvoet-
baltoernooi in Terneuzen, waar
Sparta Praag tot de deelnemers
behoorde. Daarna zijn de Eind-
hovenaren de libero blijven vol-
gen. De laatste keer, dat trainer
Guus Hiddink de Tsjechoslo-
waak aan het werk zag, was in de
Europa-Cupwedstrijd Sparta
Praag - Steaua Bukarest.

wedstrijd vormde hij het centra-
le verdedigingsblok met Franti-
sek Straka, die inmiddels naar
Borussia Mönchengladbach is
uitgeweken. Daarna volgden nog
31 interlands, waaronder één te-
gen Nederland. In 1986 won het
Tsjechoslowaakse team in Praag
met 1-0 van Oranje, dat toen on-
der leiding stond van Rinus Mi-
chels.

" Chovanec, 32-voudig in-
ternational.

Een titel waarvoor hij dit jaar op-
nieuw een van de voornaamste
gegegadigden is. Chovanec start-
te zijn loopbaan in Puchov. In
1978 verliet hij zijn geboortestad
om bij Sparta Praag in dienst te
treden. Met uitzonderingvan zijn
diensttijd - hij speelde in die pe-
riode twee seizoenen voor Ruda
Hvezda Cheb - bleef hij Sparta
trouw. Met die club van trainer
Vaclav Jezek veroverde hij drie
keer de Tsjechoslowaakse lands-
titel.

Chovanec speelde 32 interlands
voor het Tsjechoslowaakse elftal.
PSV hoopt zich met het aantrek-
ken van de middenvelder, die te-
vens als libero kan worden inge-
zet, ingedekt te hebben voor een
eventueel vertrek van enkele
toppers aan het eindevan het sei-
zoen. Het transferbedrag werd
niet bekend gemaakt.
Met Jozef Chovanec heeft PSV
een linksbenige speler met veel
ervaring in huis gehaald. De 28-
-jarige Tsjechoslowaakwerd twee
jaar geledenin zijn land tot voet-
baller van het jaar uitgeroepen.

Niet alleen PSV dong naar de
diensten van de routinier. Ook
Vfb Stuttgart probeerde hem vo-
rig seizoen in te lijven. De club
van Arie Haan slaagde er niet in
tot overeenstemming te komen
met de Tsjechoslowaakse autori-

In maart 1984 debuteerdeChova-
nec als international. Hij werd
opgeroepen voor het duel tegen
Oost-Duitsland in Erfurt. In die

De transfer is nog niet helemaal
afgerond. Manager Kees Ploegs-
ma reist volgende week nog-
maals naar Praag om de laatste
details te regelen. „Ik verwacht
geen problemen met de Tsjecho-
slowaakse voetbalbond. Er is al
een gesprek geweest. Wij betalen
de bond een bepaald bedrag.
Daarna moet de stichting Ar-
beidszaken nog een advies uit-
brengen. Van die kant verwacht
ik ook geen tegenwerking", al-
dus de Eindhovense manager.
Chovanec maakt waarschijnlijk

begin januari tijdens het zaal-
voetbaltoernooi in München zijn
debuut bij de landskampioen.

PEC Zwolle-Feyenoord
Vandaag 19.30 uur:
Veendam-VVV
Willem I I-Den Bosch
Fortuna Sittard-PSV
Morgen 14.30 uur:
RKC-Haarlem
Roda JC-Groningen
Twente-Utrecht
Sparta-MVV
Ajax-Volendam
PSV 14 11 1 2 23 33-
Volendam 12 8 1 3 17 26-
Feyenoord 13 73317 3^Fortuna 13 7 3 3 17 22*
Haarlem 13 7 3 3 17 20"
Ajax 13 7 2 4 16 27'
Twente 13 5 6 2 16 &
Groningen 13 634 15 28;»
RodaJC 13 5 5 3 15 1
Utrecht 13 4 3 6 11 I°J
PEC Zwolle 14 5 1 8 11
Veendam 13 508 10 I[*
Den Bosch 13 42710 Ij
Sparta 13 2 5 6 91;
Willem II 13 2 5 6 9 WA
RKC 13 3 2 8 8 2^[
VW 14 1 6 7 8 I%|
MW 13 2 3 8 71^

__<

Eerste divisie

Vandaag 19.30 uur: 'GA Eagles-Wageningen
NAC-De Graafschap
Cambuur-Heerenveen
Telstar-Heracles I
Morgen 14.30 uur: L
DS'79-Emmen L
Excelsior-AZ
FC Den Haag-SVV
Vitesse-RBC
Eindhoven-Helmond Sport
Excelsior 13 9 3 1 21
Vitesse 14 8 5 1 21 2U
NEC 14 7 5 2 19 2*;
AZ 13 7 3 3 17 2V
Heerenveen 13 7 1 515 %
NAC 12 5 4 3 14 IT, I
Den Haag 13 62514 & *GAEagles 13 6 2 514 22,
SVV 13 5 4 4 14 I£kHeracles 13 4 5 4 13 1b ':
De Graafschap , Ei

14 5 3 6 13 2JUDS'79 13 6 0 7 12 2<U
RBC 13 5 2 6 12 1 .
Cambuur 12 4 3 5 11 2Ui
Eindhoven 14 4 2 8 10 IVs
Telstar 13 3 3 7 9 Tjk
Wageningen 14 2 4 8 8 ■
Helmond Sp 13 1 5 7 7 i^üEmmen 13 3 0 10 6
NEC kampioen eerste periode-

Buitenland

FIFA incasseert driehonderd miljoen gulden

Record-recette WK voetbal

MILAAN - Ruud Gullit, al vier
maanden kwakkelend met blessu-
res, is zeker weer twee weken uitge-
schakeld. De voetballer van AC Mi-
lan raakte bij de training opnieuw
geblesseerd aan het linkerdijbeen.
Hij verrekte de spier, die hem drie
weken geleden in het competitie-
duel tegen Hellas Verona ook al par-
ten speelde.

Gullit weer
geblesseerd

Galatasaray kreeg tevens een boete
van 27.000 gulden. Bovendien moet
de ploeg de eerst volgende thuis-
wedstrijd in een Europacuptoer-
nooi op meer dan 300 kilometer af-
stand van Istanbul spelen.

PARIJS - De voorzitter van de
UEFA, Jacques Georges, is door
supporters van de Turkse voetbal-
club Galatasaray met de dood be-
dreigd. De Fransman heeft laten
weten de dreigbrief serieus te ne-
men. Georges besloot een lijfwacht
aan te stellen. Bovendien is de be-
waking van het hoofdkantoor van
de UEFA in Bern verscherpt.
Aanleiding tot de woede van de
Turkse voetbalfans is de beslissing
van de UEFA, de wedstrijd Galata-
saray-Xamax Neuchatel (5-0) in de
tweede ronde van het toernooi om
de Europa Cup I op neutraal terrein
over te laten spelen. Het duel werd
twee weken geleden meerdere ke-
ren onderbroken, omdat toeschou-
wers voorwerpen op het veld wier-
pen. Een wisselspeler van de kam-
pioen van Zwitserland, die bezig
was met de warming-up, en een
grensrechter werden geraakt.
Eerder deze week blokkeerden sup-
porters van Galatasaray, dat zich
door de ruime overwinning aanvan-
kelijk voor de volgende ronde had
geplaatst, uit protest een dag alle te-
lefoonlijnen van het kantoor van de
UEFA. De fans gaven daarmee ge-
hoor aan een oproep in een Turks
dagblad, dat de telefoonnummers
van de Europese Voetbalunie had
gepubliceerd.

Lijfwacht ingeschakeld
Kantoor bewaakt

Voorzitter UEFA
met dood
bedreigd

Programma
betaald
voetbal

Daarna werd de Europees voetbal-
ler van het jaar nog speelklaar ge-
maakt voor een deel van de derde
Europa-Cupwedstrijd tegen Rode
Ster Belgrado. De duels Italië-Ne-
derland en AC Milan-Atalanta
moest de door Ted Troost behandel-
de Gullit vervolgens laten schieten.
De Nederlander verklaarde in Mi-
laan, na de mededeling dat hij het
duel tegen Napoli moet missen,
weer fit te zijn voor de stadsderby
tegen Inter, op 11 december.

fjjPSm l^-jmuüw Êtvwuüii)
%?u"v___r//^ D O If

u om 19.30 uur
■ i ■ —-—■""————-— __———_-

" Zo eindigde een paar weken geleden het optreden van Pierre Blattler. Als deRoda JC'ervan-
daag goed dooreen trainingstest komt staat hij morgen opKaalheide weer in de basis.

Foto: DRIES LINSSEN

Werder Bremen-Karlsruher SC
Vandaag 15.30 uur:
Leverkusen-HSV
St. Pauli-FC Köln
Stutt. Kickers-Bayer Uerdingen
Bayern München-FC Nürnberg
Hannover-Bochum
Dortmund-Frankfurt
Mönchengladbach-Stuttgart
Morgen:
Waldhol Mannheim-Kaiserslautern
Tweede Bundesliga
Vandaag 14.15 uur:
Freiburg-Alemannia Aachen
BELGIË
Vandaag 20.00 uur:
St. Truiden-Cercle Brugge
Anderlecht-Beveren
Antwerp-Waregem
Lierse SK-Charleroi
Morgen: 15.00uur:
Kortrijk-Beerschot
Luik-Mechelen
Lokeren-RWDM
Club Brugge-RC Genk

Fortuna Sittard-PSV
Vandaag 19.30 uur.
Scheidsrechter: Van de Niet iFortuna Sittard (opstelling): Hesp. y
sen, Liesdek, Frijns. Boessen, Jain^^fReyners, De Vries, Lens/Mordang, CWjij
PSV (opstelling): Van Breukelen, <>tf
Koeman, Koot, Heintze, Vanenburg, v*y
le, Romario, Linskens, Kieft, Gillhau*
sen. .

Veendam-VVV

Vandaag 19.30 uur.
Scheidsrechter: Bulthuis.

J
Veendam (opstelling): Hoekstra, D^Jf
Veldmate,Wiebing, Mulder, Steenge, "
Jans, Ball, Nijgh, Van Buuren.
WV(opstelling): Roox, Nijssen, VanJSflHenegouwen, Verhagen, Hutten, Ve"?^
Reynierse, Eijer, Stewart, Van de Haf'
kay. j

Roda-Groningen
Morgen 14.30 uur.
Scheidsrechter: Uilenberg.

Roda JC (selectie): Nederburgh, r\^tf
Brandts, Fraser, Trost. Suvrijn, Boe*»
Groenendijk, Blattler, Sanches-Torr^y
Loen, Van de Luer, Smits, Nöllgen, B'°*\
Diliberto, Huub Smeets. r
FC Groningen (opstelling): Tukke* i
Dijk, De Wolf, Boekweg, Roossien, OW°J
kerink, Regtop, Koorman, Meijer, Eyke
Groeleken. ,

Sparta-MVV

Morgen 14.30 uur.
Scheidsrechter: Van Riel. 1
Sparta (opstelling): De Goey, Sdhuufj
Spork, Sandel, Mulder, Van Stee, v*
Berg. Libregts. Snoei, Beukers, Vuren* $
MW(selectie): De Haan, Theeuwissjf
lahaye, Quaden, De Jong, Maas, v f,
Vanderbroeck, Verbeek, Francois, ,'
Schuman, Meyer, M. Benneker, *Boom, Coumans

BUNDESLIGAGullit heeft dit seizoen slechts één
volledige wedstrijd gespeeld, met
het Nederlands elftal op 14 septem-
ber tegen Wales. Door kwetsuren
aan de knie, de enkel en de dijbenen
kon hij voor de landskampioen nog
geen compleet duel afwerken.

Europees 'onderonsje'
Roda JC met Groenendijk en Blattler tegen FC Groningen
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Bram Kool brengt
ervaring mee Torn Nijssen in

Brussel gestrand

Wél winst in Mastertoernooi Apeldoorn

voornamelijk bezighouden met de
jongens, die nog een zetje in de rug
nodig hebben: Paul Dogger en
Mark Koevermans.

tf^STRICHT- Drie zonen van Bram Kool stonden bij Toer- en Wie-
Heer al op de ledenlijst. De belangstelling van pa was dan ook

% aarbaar. Het aanvaarden van het voorzitterschap betekende een
(Sende stap, waarover TWC Heer zich verheugd heeft getoond. Im-
-4,1?' behalve interesse brengtKool senior (die woonachtig blijft in het

e Bergschenhoek!) ook ervaring mee. Enkele decennia
tlfc n was nÜ een verdienstelijk beroepsrenner. Eén keer nam hij

deel aan de Tour de France.

Zwaarwelter Marco Veurink, de
derde knaap van de nieuwe Lim-
burgse lichting, slaagde eveneens
met lofvan de jury: 5-0 tegen Willy
van Delden. Veurink is geen „gebo-
ren" bokser. Hij voert de stoten
exact volgens het boekje van Land-
graaf-trainer Jozef Moonen uit. Het
is net alsof hij eerst in het theorie-
boekje kijkt alvorens de klap van
zijn keuze uit te delen. Maar als die
klap komt, is hij raak. Veurink is
een bokser met een zogenaamde lo-
denvuist. Het nadeel van die vertra-
gingstaktiek is wel dathij veel moetincasseren.

Holzken de lichtwelterparij met 5-0
in zijn voordeel. In de eindstrijd
ontmoet hij de Rotterdammer Ar-
thur Santana.

Behalve de partij Nijssen-Davids (6-
3, 6-3) waren deresultaten in Apel-
doorn: Oosting-Schaap 6-2, 6-7 (2-7),
7-5; Feenstra-Dogger 6-7 (6-8), 7-5,
6-1.

BRUSSEL - Torn Nijssen is er niet
geslaagd de halve finale van het en-
kelspel van de open Belgische ten-
niskampioenschappen in Brussel te
bereiken. Door tweemaal service-
verlies moest hij de winst aan de
Zwitser Jakob Hlasék laten: 7-5;
6-4. Een aantal uren eerder had
Nijssen in het Masterstoernooi van
Apeldoorn wél van Hendrik-Jan
Davids de kwartfinale gewonnen:
6-3, 6-3.

Van onze tennismedewerker

Arnold Vanderlijde bekeek het gis-
teravond allemaal met een goedkeu-
rend knikje. Hiji hoeft maandag in
de Arnhemse Rijnhal, waar tien ti-
tels op het spel staan, de Limburgse
zaak niet alleen op te knappen.

Louis Holzken, een pupil van Jan
Derhaag van De Amateur Munster-
geleen, is autosloper van beroep.
Een nuttige kwaliteit voor een bok-
ser, maar in de ring blijkt Holzken
vooral te beschikken over een ver-
fijnde techniek om een tegenstan-
der uit elkaar te nemen. Hij heeft
een goed overzicht en een zuivere
linkse stoot die hij met maximaal
rendement inzet. De Arnhemmer
Peter Smeenk slaagde er niet in de
Limburger te verleiden tot een
knokpartij. De eerste twee ronden
was het verschil nauwelijks zicht-
baar. Met drie goede treffers op het
hoofd in de laatste ronde besliste

Tabak bleek goed gekozen te heb-
ben. Bert Pater werd twee keer aan-
geteld en volgens de nieuweregele-
menten wordt het gevecht daarna
meteen gestaakt. Maandag, tijdens
definale in Arnhem bokst Tabak te-
gen de Utrechtenaar Wilfred Herts.

De meeste indruk maakte Jack Ta-
bak. De Hoensbroekse lichtgewicht
had nauwelijks twee minuten nodig
om zijn tegenstander Bert Pater de
zegen te geven. Met verwoestende
linkse stoten op de levermaakte Ta-
bak een kordaat einde aan het fa-
beltje dat hij op de vlucht zou zijn
geslagen voor Regilio Tuur. De
Olympiër komt uit in het vederge-
wicht. Dat is ook de normale klasse
van Tabak. Vlak voor de Nederland-
se titelstrijd stapte Tabak plotseling
over naar een zwaardere categorie.
„Ik heb een stevige handblessure.
Eigenlijk kan ik daar niet mee bok-
sen," aldus Tabak. „Als ik in het ver-
dergewicht was gebleven, had ik
een week eerder in de ring gemoe-
ten. Ik wilde mijn hand wat tijd ge-
ven te genezen."

Van den Putte
redt Belgische

eer op Schaesberg

De uitslag van Rotterdam-Heeren
veen werd 3-7 (0-2, 2-4, 1-1).

In de derde periode domineerde het
team uit Geleen. De 6-4 van Jenkins,
die hiermee zijn blunder goed maak-
te, bood weer perspectief, maar door
een fout van keeper Bogaard vkon
Nijmegen alsnog tot 7-4 weglopen.

Nadat in de tweede minuut van de
tweede periode Jenkins van de
Eaters in eigen doel had geschoten
(3-0) liep de aanvalstrein van de
thuisclub op volle toeren. De gasthe-
ren wisten de voorsprong zelfs op te
voeren tot 5-0, voordat de eerste tref-
fer van Smoke Eaters een feit werd.
Het was de kleine Nelson, die dat
doelpunt voor zijn rekening nam:
5-1. Daarna 'explodeerde' Smoke
Eaters en binnen drie minuten was
de stand voor de Geleendenaren een
stuk aantrekkelijker door doelpun-
ten van Louwers en Vorstenbosch:
5-3. Een verrassingsaanval van Nij-
megen bracht de tweede periode-
stand op 6-3.

In de tiende minuut was het ander-
maal raak voor de thuisclub. Spit-
man-aanvaller Vos verschalkte de
Eaters-verdediging en bracht de
stand op 2-0.

Reeds na 14 seconden in de eerste
periode keek Smoke Eaters tegen
een 1-0 achterstand aan. Nijmegen-
aanvaller Ten Bult was de Eaters-
verdediging te snel af en Bogaard
had het nakijken.

NIJMEGEN - De visite aan Spitman
Nijmegen leverde Smoke gister-
avond opnieuw verlies op. Met 7-4
(2-0; 4-3; 1-1) werd de ijshockey-
ploeg uit Geleen geklopt.

Eaters met
lege handen

Vandaag bokst hij met Bayer Lever-
kusen de uitwedstrijd tegen Bun-
desligakampioen Ahlen. Maandag
steekt hij zijn hand uit naar een
nieuwe Nederlandse titel. Drie ge-
vechten in vier dagen. De gentle-
man-bokser draait er zijn hand niet
voor om. „Die wedstrijden na de
lange rustperiode zyn nodig om
weer in mijn ritme te komen".

ROTTERDAM - In zijn eerste ge-
vecht na de vermaledijde Olympi-
sche Spelen heeftArnold Vanderlij-
de zijn geschonden profiel met har-
de hand uitgedeukt. Via een over-
tuigende overwinning op de 25-jari-
ge Floris Dekker kwalificeerde de
Sittardenaar zich zoals te doen ge-
bruikelijk voor de finale van de na-
tionale titelstrijd in het zwaarge-
wicht. Vanderlijde legde in de partij
alle opgekropte woede over de vaak
negatieve kritieken na de „dreun
van Seoel". Drie ronden lang hield
hij de moedige huisschilder uitDor-
drecht onder de nog altijd lichtge-
blesseerde duim. Vanderlijde is
weer helemaal terug. De rust heeft
hem goed gedaan.

Vanderlijde
onbedreigd
naar finale

Feyenoord neemt vroeg afstand

PEC Zwolle wordt
te laat wakker

In de eerste set van de partij in
Brussel tegen Hlasek bleef Nijssen
ondanks dat hij meer moeite met
zijn servicewinst had tot 5-5 op ge-
lijke hoogte met de Zwitser. Op dat
punt kon hij zijn service niet meer
vasthouden en verloor hij. In de
tweede set moest hij al in de zeven-
de game zijn service afstaan: Bij 5-4
leek hij nog terug tekomen. Die mo-
gelijkheidkon hij echte niet benut-
ten.
De Fransman Henri Leconte bereik-
te ook de laatste vier. Hij versloeg
Wally Masur uit Australië met 6-4,
1-6, 6-3.

Hij noemt een aantal namen. La-
haye, Haan, Van den Brekel, Nol-
ten, Steenbakkers, Vergoossen,
Ramakers, Nol Ehlen. „Met Eh-
len en een paar anderen, waarbij
Ab Geldermans en Bart van de
Ven, heb ik in 1958 de Ronde van
Polen gereden, waarin wij als on-
afhankelijken het moesten opne-
men tegen de Oosteuropese
staatsmateurs".

Bij de profs bracht hij het tot de
tweede plaats (achter Piet Da-
men, red.) in het NK 1958. Hij
won dat jaar ook een paar crite-
ria. „Eentje in Limburg", zegt hij.
„Het was in Nuth, als ik mij goed
herinner. In Berg aan de Maas
werd ik ook eerste, maar wegens
truitje trekken volgde diskwalifi-
catie. Ik had impulsief gehan-
deld omdat ik opeens iemand
naast mij zag opduiken, dienet te
voren nog had gezegd niet te zul-
len meesprinten. Naderhand ben
ik in de toenmalige fabrieks-
ploeg Eroba, waar wijlen Toine
Gense chef d'equipe was, nog
teamgenoot van de meeste Lim-
burgse profs geweest".

de van Gelderland en Ronde van
Haarlemmermeer op mijn naam,
telkens via een solo."

De sportieve eerzucht blijft bij Torn
Nijssen niettemin groter dan zijn
angst voor overbelasting. De Sittar-
denaar is één van de spelers, die in
zijn eigen toekomst investeert. Zo
noemt bondscoach Stanley Franker
het aantrekken van een privé-coach.
Van begin volgend jaar vormt hij
met de Australiërs Woodforde en
Limberger een trio dat onder lei-
ding van Barry Phillips-Moore de
toernooien gaat afreizen.

Kt 0 en vier renners uit het
\*hertogdom. Ook dit keer

van de PartÜ- maar het
i^V allesbehalve een herhaling
IW succesformule uit het vo-r seizoen."
Ir, J,'gens, Charly Gaul bleef in
K 0r Federico Bahamontes
fc,°rinen Tour 1959 weliswaar
fc^ 1 op een voor zijn doen te-
h^ 'ellende twaalfde plaats,

van de acht Nederlanders
\ ?en zes niet eens de finish.

°k niet", aldus Bram Kool.1^ Veertiende etappe van Auril-
daar Clermont-Ferrand bete-

et einde. Het was ver-
tiijj warm en de stern-en «.ln de ploeg had al eerder
iL 'hnke dreun gekregen. Een
Vg?erder was Martin van der
tfc&t in de uitvallerswagen ge-

en een andere landgenoot,
%r Van Est, had de tijdslimiet
5^ Schreden. In de hierop vol-
\r ■ etappe kwam ik zó slecht
fc(w Ult, dat ik op een gegeven
kh ent pal vóór de bezemwa-P r^ed."

1^*959 was dat", zegt de kers-
C * voorzitter. „Destijds werd
jjL) edstrijd nog verreden' met

L ehploegen. Precies eender
'a^en aar eerder, toen Charly

°P de eindzege beslag leg-
|L ormde ons land met Luxem-
L 8één ploeg. Acht Nederlan-

ZWOLLE - Een dag voor de thuis-
wedstrijd tegen Feyenoord kwam
Ted Troost, debekendehaptonoom,
op bezoek bij PEC Zwolle. Voor een
vriendschapsbezoek. Misschien is

het verstandig dat hij de komende
week voor een serieus consult naar
Zwolle komt. Want tegen de opge-
lapte topper uit Rotterdam-Zuid
bakten de volgelingen van Theo La-
zeroms er één helft niets van. Bin-
nen driekwartier stond het 0-3. Pas
na rust werd PEC agressiever. Toen
was het te laat (2-4).
Het had een mooi avondje voor PEC
moeten worden. Het fraaie stadion
(inclusief luxe zakenplaatsen)was
eindelijk klaar en bovendien had de
club, als laatste uit deeredivisie, een
shirtsponsor gevonden. Het hielp
niet. Feyenoord liep door de Zwolse
gelederen alsof het nooit tot de mid-
denmoot van het vaderlandse voet-
bal was afgedaald. Twee keer Smo-
larek en één keer Houtman plaat-
sten de elfvan Rob Jacobsin een ze-
tel.

PEC Zwolle: Abma, Leusink (Van An-
keren), Hansma, Veldwijk, Duim,
Smook, De Meijer, Patrick, Roos, Van
der 'Vaart (Oostrum), Cooke.Feyenoord: De Jongh, Monkou, Met-
god, Nortan, Heus, Lokhoff, Barendse,
Van Geel, Hofman, Houtman, Smola-
rek.

PEC Zwolle-Feyenoord 2-4 (0-3). Score:
30. Smolarek 0-1, 35. Smolarek 0-2, 42.
Houtman 0-3,52. Roos 1-3, 53. Cooke 2-3,
56. Hofman 2-4. Scheidsrechter: Reyg-
wart. Toeschouwers: 8.500.

Brenda Schultz volgt datvoorbeeld.Franker vindt de tijd gekomen, dat
de jeugd-winnares van Wimbledonwat meer op eigen benen komt te
staan. In de persoon van de Ameri-
kaan Bill Belser is iemand gevon-
den, die in elk geval het komende
half jaar de begeleiding op zich
neemt. Stanley Franker gaat zich

" WENEN - Jessica Gal heeft vrij-
dag de halve finales bereikt van de
strijd om de Europese judokam-
pioenschappen voor junioren. De
Amstelveense judokawas vrijgeloot
voor de eerste ronde en won in de
tweede omloop van de Engelse
Brown.

„Ik startte een bedrijf in de
bouw. Mijn interesse voor de
wielersport bleef. Ik heb be-
stuursfuncties bekleed in het
district Zuid-Holland en in een
samenwerkingsverband van
wielerclubs in Den Haag. Toen
mijn. zonen zich bij TWC Heer
aanmeldden, ging mijn belang-
stelling automatisch ook uit naar
het wielerleven in Limburg."

Kool reed veel etappekoersen.
Olympia's Tour, Ronde van Ne-
derland, waarin hij in 1960 een rit
won, Ronde van Zwitserland,
noem maar op. Omstreeks 1962
hield hij het als renner voor ge-
zien.

Kelly noch Lemond naar Fagor

René Pijnen weer
in ziekenhuis

CHAESBERG - Pikeur Van den
Putte zorgde gisteravond op de
Draf- en renbaan van Schaesberg
met A tout Coeur voor deenige Bel-
gische overwinning in de strijd om-
de Limburg Cup. "

Uitslagen
Tongeren-prijs: 1. Rittas Hope (T. Kooy-
man) 2.58,5 - 1.25,0,2. Channa Wittenhof, 3.
Balthazar BR. Winn. 1,90; plaats 2,10, 4,80;
koppel 37,80; trio 326,00.
Rosé Bay-prijs: 1.Countach (T. Cain) 1.14,1;
2. Intensitie; 3. Fairy Chimes. Niet gestart:
Sammy Jo en Season Raaphorst. Winn.
3,30;plaats 1,10,1,00;koppel 2,40; trio 16 00.
Kuurne-prijs: 1. Camee Guapa (H. Grift)
2.11,4- 1.21,7; 2. Cid Olympic; 3. Bram Pitt.
Winn. 3,80;plaats 1,70, 1,10;koppel 3,30; trio
34,40.
Jacques-prijs: 1. Sibora (mevr. E. Tholen)
1.49,7; 2. Vivic Daneer; 3. Snowflake. Niet
gestart: Moonlight Shadow en Ballada
Winn. 6,90; plaats 2,60, 1,10; koppel 12,70;
trio 165,40.
Sterrebeek-prijs: 1. Cervino Montana(mej.
A. van den Berg) 2.55,2 - 1.23,4; 2. Bram Bui-
tenzorg; 3. Charlotta V. Niet gestart: Cally
Girl Meca. Winn. 3,20; plaats 1.20, 1,20, 1,30;
koppel 5,50; trio 32,80. Tongeren-Schaes-
berg-prijs I: 1. Antenor (H. Grift) 1.23.6; 2.
Amarillo Darby; 3. Yes Roodnoot; 4. Une
Judook. Winn. 2,60; plaats 2,00, 2,10, 2,60;
koppel 33,80; trio 650,80.Kwartet niet gera-
den.
Roseburn-prijs: Niet gestart Creetower,
Imperial Sky en Wauthïla. 1. LeuUnk Mau
2.38.0; 2. Sidney Raaphorst; 3. Puma King.
Winn. 5,40; plaats4,10, 2,20;koppel 7,30; trio
50,20.
Tongeren-Schaesberg-prijs II: Niet gestart
Viky du Lombart. 1.Always Again (H. Grift)
km.tijd 1.20.7; 2. Zetter West; 3. Valseuse.
Winn. 2,00; plaats 1,40, 3,30, 10,20; koppel
36,40; trio 940,20.
Tongeren-Schaesberg-prijs III: 1. Bravo
Nora (H. Grift) km.tijd 1.21.4; 2. Boy de
Bloomerd; 3. Vizon Valvo. Winn. 2,00;
plaats 1.20, 2,00; 1,40; koppel 5,00; trio 80,00
Tongeren-Schaesberg-prijs IV: Niet gestart
Upper Darby. 1. A Tout Coeur (F. van den
Putte) km.tijd 1.20.9; 2.Yromi W; 3. Yke Ba-
ker. Winn. 2,50; plaats 1,30, 4,90, 1,20; kop-
pel 185,20; trio 616,90.
W59-11-3-9-8. Uitbetaling f3.110,60. Totali-
satoromzet na 10 van de 11 koersen:
f 188.968,00.

Van onze sportredactie
BREDA - Oud-wielerprof René Pij-
nen is met spoed in het ziekenhuis

van Breda opgenomen met een slag-
aderlijke bloeding in de buikholte.
Eenzelfde voorval vond ook al
plaats in december 1987, vlak voor-
dat hij in de zesdaagse van Maas-
tricht zou starten, Pijnen verkeerde
toen langer dan een etmaal in le-
vensgevaar. Hij herstelde, maar op
circa veertigjarige leeftijd moest hij
toen wél een punt zetten achter zijn
wielercarrière.

Het Rotterdamse publiek kon zijn
10l niet op en scandeerde zelfs de
naam van de in de Kuip vaak uitge-
floten Metgod. Uitgerekend de
duurste aankoop van Feyenoord,
tot dan uitstekend spelend, bracht
PEC terug in de wedstrijd. Zijn ta-
xatiefout zette Ed Roos, door PEC
van Feyenoord gehuurd, alleen voor
invaller doelman De Jong. En toen
Cooke een minuut later uit een vrije
trap voor 2-3 zorgde, leek een ver-
rassende wending mogelijk. Zodat
Metgod vervolgens weer voor alles
wat lelijkwas werd uitgemaakt. Ten
onrechte. Feyenoord, kennelijk
toch iets gegroeid, temde de Zwolse
furie snel met een fraai hakballetje
van de sterk spelende ex-Roda
JC'erRené Hofman: 2-4.

V
fe 6n Bram Kool in 1958 vanuit
l r̂ overstapte
Isfi de onafhankelijken, een na-
W.and verdwenen categorie
f!Wprofs> die zowel biJ de be"
\^enners als amateurs

uitkomen, had hij niet be-
\? een grote bekendheid.Ss: kwam", aldus de toenmali-
*ls van Delft, „omdat ik
Jw1et-sprinter steeds met ere-

Sen tevreden moest zijn. Ik
geleerd te knokken.

■Vd an Proiïteerde ik nader-
'lt - ■ Als onafhankelijke schreef. mateurklassiekers zoals Ron-

n h ermnert zich de gebeurte-
JC^og alsof het slechts enkele'en en niet ai negenen-
-4 jaar is geleden.
Hiu10est", zegt hij „verschrik-
W* afzien. Ofschoon ik dat in
tlit goed kon was het

er toen te erg' Misschien
n°g in koers gebleven zijn

■Sr^ijn Ploegmakkers Gerrit
Jl «ng en pieter de Jongh niet
M$at

e bezemwagen hadden
1^n ogenomen. Zij schreeuw-

r'e t v°n°Phoudelijk naar mij om
%> °or gezien te houden. 'Man,
"iQg af, waar doe je het allemaal
lWVoor?', riepen zij. De verlei--Bt<Awas te groot. Ik zocht hun
C^chap op. Van de acht Ne-

V-hders kwamen alleen Piet
>ijs !!eh en Jaap Kersten in Pa-

Hij vond het prima, dat de zonen
lid werden van een club uit het
zuiden. „Zekunnen vaker op uit-
zending naar bijvoorbeeld Belgi-
sche koersen rekenen. Die zijn
een betere leerschool dan het cri-
teriumwerk hier". Wat hij van
mijn werk als voorzitter ziet?
„Nou, ik heb de mensen van
Heer gezegd, dat er voldoende
kwaliteit in huis is om nog meer
dan voorheen aan de weg te tim-
meren. Daarvoor wil ik me inzet-
ten. Ik zal 's winters maandelijks
en zomers minstens een keer per
week naar Limburg komen. De
afstand Bergschenhoek-Maas-
tricht is in amper twee uur over-
brugd. Mijn Mercedes doet het
prima. Vroeger heb ik duizenden
kilometers achter het stuur geze-
ten, op heen- en terugreis van
een koers. Mooie tijden waren
het."

(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
■1 weerga niet kent. Met deelname van

"* 0.a.: John v.d. Berk, Dave Strijbos,
Gert-Jan van Doom, Pedro Tragter,
Eric Geboers, Pekka Vehkonen,

| $ Roland Diepold, Ross Pederson, Broc
europa-s mooernste Clover, Ricky Ryan en Mike Healey.
EXPOSITIE EN CONGRESCENTRUM

CAMEL SUPERCROSS MAASTRICHT

Excelsiormoet
zwaarboeten

v an onze sportredactie

V?DAM -De KNVB gaat Ex-
fog 154.000 gulden in mindering
Vof1 °P de uitkeringen uit de
t o"P°t, het egalisatiefonds en
& k uS-contract. De commissieeroep heeft het appèl, dat de

Kralingse club tegen de beslissing
van de licentiecommissie had aan-
getekend, afgewezen. Excelsior
moet boeten voor het feit, dat het in
de twee voorgaande seizoenen de
begroting aanzienlijk heeft over-
schreden. Het seizoen 1987-1988 le-
verde een exploitatietekort op van
584.000 gulden. Het voornemen van
het nieuwe bestuur om de schulden
te gaan saneren wordt door het be-
sluit van de licentie-commissie aan-
zienlijk bemoeilijkt.

De herencompetitie ligt stop tot 10
december. Dit weekeinde neemt de
nationale ploeg, met Lambert
Schuurs en Remco Vijgeboom in de
gelederen, deel aan een internatio-
naal toernooi in België.

" De handbalschool van VGZ Sit-
tardia dames houdt vandaag, zater-
dag, van 14.30 tot 16.30 uur in desporthal van het Nationaal Sport-
centrum te Sittard een scholings-
project met als onderwerp: acties
van hoekspelers in de aanval. Han
Busio en Cecile Leenen zullen een
en ander toelichten en demonstre-
ren. Zij worden geassisteerd door
Ton Reynders, Bert Bouwer, Jos
Kohlen, Ria Mulder, Leon Tum-
mers en Paul Verjans. Diverse aan-
valsacties van hoekspelers zullen de
revue passeren. Aanmelden (kosten
fl 5,00) kan ter plaatse. De scholing
is in eerste instantie bedoeld voor
trainers en hoekspelers(sters), maar
ook andere belangstellenden zijn
welkom.

MAASTRICHT - In de eredivisie
zaalhandbal bij de dames speelt
Vonk/Mosam zondag om 14.15 uur
in sporthal De Geusselt tegen SEW.
Voor de puntloze hekkesluiter uit
Maastricht wordt het bijna een on-
mogelijke opgave om de landskam-
pioen te verslaan. Koploper Her-
schi/Ven L gaat op bezoek bij Niloc.
Aanvang 14.00 uur in Amsterdam.
In de eerste divisie staat de onver-
valste derby en topper tussen Hol-
box/Swift en VGZ/Sittardia op het
programma. Het duel wordt zondag
gespeeld in de Jo Gerrishal van
Roermond en begint om 14.00 uur.
De overige wedstrijden (zondag)
met Limburgse deelname: Caesar-
VELO (16.10, De Haamen Beek);
Bevo-DWS (13.25, Parmingen); Auto
Caubo lason-EMM (14.25, De Wie-
gerd Valkenburg).

Mosam tegen
landskampioen

(ADVERTENTIE)

KELA WONINKRIJK
SHOWROOM

________*_^^_^_?_____ia_«____.

I

Chesterfields exclusief
geïmporteerduit Engeland, tax-free

buylng posslble
Piet van Heugten tapijttegels

rechtstreeks van fabriek.
Alleen zaterdags geopendvan 10.00

tot 16 00 u ol na telefonische
afspraak. .

Hoensbroek, Kouvenderstraat 136.
Telefoon 045-222947
Exclusief voor Limburg.

" Scan Kelly heeft de aanbieding
van Fagor om de tweede kopman te
worden achter zijn landgenoot Ro-
che afgeslagen. Donderdag het Kel-
ly, nog steeds onder contract bij
KAS, de deadline in de onderhan-
delingen verlopen. Volgens de di-
recteur van de wielerploeg, Agustin
Mondragon, zal zijn fabriek geen
moeite doen nu Greg Le Mond te
halen. Le Mond en Roche, de Tour-
winnaars van 1986 en 1987, passen
niet in één ploeg. „Je zet niet twee
hanen in hetzelfde hok", aldus Mon-
dragon, dieer van uit gaat, datKelly
alsnog kiest voor het Belgische
ADR. Overigens zijn ook Italiaanse
ploegen op jacht naar de handteke-
ning van de ler.

Ex-prof uit Zuid-Holland
voorzitter wielerclub Heer

door harry muré

" Torn Nijssen, geen doublé.

W^eld uit de Ronde van
1958 voor amateurs

i Qnafhankelijken. Bram;Jo£ heeft net als de andere
deelnemers een

door wiel verheesen

ROTTERDAM - De Limburg-
se bokssport heeft gisteravond
een daverende slag geslagen.
Drie jonge knapen van amper
twintig jaar bereikten met vlag
en wimpel de finales van de
Nederlandse amateurkam-
pioenschappen. Jack Tabak,
Louis Holzken en Marco Veu-
rink zorgden tijdens de halve
eindstrijd in Rotterdam voor
een score van honderd pro-
cent. Een zeldzame weelde
voor de zuidelijke bokshisto-
rie, die de laatste jaren bijna
uitsluitend werd geschreven
door Arnold Vanderlijde.

Zaterdag 26 november 198821

Limburgse voltreffer
Nieuwe bokslichting scoort honderd procent

" Louis Holzken (links) gaf vooral door technisch overwicht zijn opponent Peter Smeenk geen
kans. Foto: COR VOS

Limburgs dagblad sport

teddybeer cadeau gekregen.
Links Piet Steenvoorden.
Rechts, op de rug gezien,
Broeksittardenaar Nol Eh-
len.
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Tatoto«<lo49ii4»ja r —--- -^ =^ ;— Kelderweg 1, Eys - Wittem, Telefoon 04451 ■ 1707 . - «^. ■"«-■-eVji ■ i-vr dj-iict * f-»' ..f j " *LA BUTTE AUX BOIS * Dineren met Kerstmis * 1

MENU I MENU II MENU 111 hfl_HH| ■SH-I Mt^=^^ Vraag om onze kerstmenukaart.
Meloen m. Ardenner ham Viscocktail a. Rundvleessoep qastvniheid en romantische klanken van ons huisensemble, . . , . ,

b. Champignonsoep Er _f!9brengen u in de juiste stemming om te genieten van * Op OUdejaarSÜVOUd OnS SpeClüle
a Rundvleessoep a. Rundvleessoep ** Kf Ht /-v EJ onvergetelijke sfeervolle uren. OudeidCirsmenU
b. Champignonsoep b. Champignonsoep Gevulde Tongrolletjes jH I__| Ifilf, Zaterdag 24 december

b. Tournedo" b. Wiidzw'ijnfiiet "" __^____f^N__TSlflll !Hi Zondag 25 en maandag 26 december > ' ' "'^'
mandarijnlikeur a. Flensjes met ijs + - "i*9fi_--*p" Hij?'- -~^.JM B Bij deze gelegenhedenheeft u keuze uit 2 menu's Min - len - Nimle 935«

3 FIpnSIPS met MS + ** ii IL- r -F-t*C* _l_*Cl/ 1 TH-UH»- 3JJ

b. Chocolademousse Kof,ie b' tocolade
>
"usse s__L__l_t ____tf_fl ___fl Vanaf 20.Qpuur verwachten wij uop onze soiree HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT

Koffie per c(juvert jB5 i n 't hart van Bourgondisch Limburg van 12.00 tot 14.30 uur serveren wij een #______rPer couvert ’ 65,-
K .NDERMENU Sfeervol tafelen in ons romantisch restaurant

veaassingslunch ,^f_-^^__.r\nxL-»tnmtn<j j 7
tn) f ü7 r n Wi; nopen dal wij u een of meerdere dagen mogen begroeten en _r_fr___ ___rr7/l/r7_rP

Fruitcocktail a. Rundvleessoep a. Kippefilet Kinderijs Beide kerstdagen geopend. Kerstmenu s va. ’ /b- tot ’ y/,su u zeer pretuge lees!dagen en een heel gelukkig 1989 %gtm/^^^tUMLfitK

Lb. Champignonsoep b. Biefstuk Per couvert ’ 20,- Menu's op aanvraag. Aparte salons I I Tel. 09-3211721286. Paalsteenlaan 90,3761 / V J I /,"£/ J
J V^ 93622 Oud op nieuw zijn wij ook geopend \^ 939 MLanaken-Neerharen, ca. 6 tan van Maastricht X_. "^

?Si-*-,l| I Op aanvraag zenden wij u gaarne ons 'jê ErZ&flj^

4v_7JlÖ__ _ï__x y___TÜ? I Op 2e kerstdag is het mogelijk
\\dr i om u/onze uitgebreide kaart Zaterdag 24 december

IJI -Jr---. Restaurant Zondag 25 december "e
_» :n\ \ 1 VLjrw1/11 x.llll , Ayjy-* s middags en s avonds en

/^ -^=^" -xi IJ &rkï' / rlfr//j///i/; dineren in gezelligekerststë l
/ \ Al _r^_____-' ' I "*e*éWMrBk" adVfULtrf met levende muziek K

>^X__i«CX^t3_k O^nN \ /'T?_________. ___*■ Mncctrctraat _>_>/^k^P^l^^\ ■■ _yfi*s3A»- nesersiraai^, Menu's sturen wij u swï^aSSr *_JP?^CS** __P_b -,^^__ ri /t= jW^TW k^ fc Ve dwezeltP^SL-é^^rT „PISPi WrWVÊ, «J LMf \%l veiawezen gaarne op aanvraag toe. <r
\ / l|p%gi *%FT^S.<<l (Lanaken) aaV3^^^/ lfv^ __^___l föfc^_s u1ereikt 0"s resta^ ant Rötisserie d'Ouwe Hoef °V y W^^^m WkLüJÉÊÊÊ ' H" Jl_J^ %T^-^iV door In Maas,ncht Oude Baan 546 b', i_#*l ___■ > ?!?l_____b : T_^_r>_^r richting ziekenhuis 3630 Maasmechplen *■ . 1u,lWr 1 * * iS________E^_ \ i£ro'^>C^J' a««^^j«i *« ".;rti-k+;*-.« ouou ivictdol llc(_.r lului 1mGtAiirztnt ■**' l^^> JÉ^ *? Annadal te rijden, richting tpl nq^n7KdSAR kifUbldUfcilll ppp BW ■ «^l^ Bilzen-Hasselt, ! iel. 09-3211764846

"De BlaUWe Engel" U-ir, 1 __^' '-___■ ___èl v, JSSna 31 december grote h,K_> ■ _gp'l5veldwezelt, daarna na a

■Pr MjÉÊL t^<;' I 2km aan de linkerzijde. SÜVeSterparty0p le en 2e kerstdag l;'nov 1 _rA *J 1 y V Ji^rïMl ;<____t |Bji__________________________________________________________ 1

Wij zijn ook geopend op _P W Jt^/t _ ■-^ F Ij
oudjaarsavond en nieuwjaarsdag H w '&J *fcJ Z*S^' ______T7PI_-! Ü-T^"^^""

___É*~*l___i'*-^= __ra_P S________s__#--''i-_w_rr' -;<,^____PP jinNl M^K '__! _^^^_i\B
Valkenburgerweg 21, Heerlen É s^^'^^^w P^^P^yJlß /r^u^ 1

Telefoon: 045-713063 |<ffil»_i______J ■■■■^■■É S_____________Éi-___------_------^ y H
V. /— —^ f Voor sfeervolle f

"ÜA I I PRINS /^^ l kerstdagen r^^iMjl '^**** *Han,
Rijksweg-zuid 25,6i3i al sittard \JnR^/ *- — \oiestaurant lëlS_ltSli«_|__!!^^"_ iftv y Reserveringen: tel. 04490-15041 C^^^SllfPttj? ,JÏ"

"

/O '/^V'j^j -t 71- ’,:? 4. / IrV^Y/T/9 In ons intiem restaurant houden wij op beide kerstdagen een \aM*sKjl4/^yllC/ IJtV sfeetVOl keYStditlC^&ca^yömm^\uporc)o m KERSTBUFFET I
oo"f romantische -^C'jfcfflt \ P P T4T77? 4 /VTIK/1' restaurants U kunt zelt uw keuze maken uit de verschillende smakelijke f r"„n r, ~ j'jpfzSfrßr ■ fe"'jtt _l\.-___-*_l J. iIUA/li\ -*"

voor-, tussen-, hoofd- en nagerechten en zo uw eigen kerstmenu N,*» IfiK ' *~ '~. Ti T"~' T S~** T^»samenstellen. i» "^ «L-.> _W_ -*-*^l- _D_fc_L« V_X_fcS
VOOr UW lUnCh Of diner U

H
W.§astheer e"ziJn medewerkers zullen u hierbij gaarne E«|^ """an^ Riikswee 20 Gulpenadviseren en indien gewenst aan tafel serveren. ■_ a"'r~lV»_ 1Bo

kijkswc^, _tr, ouipcn., - . , 6 ■_ T«l. 045-7241«2 T.l 04450-1414eerste en tweede kerstdag De prijs per persoon bedraagt ’ 52,50
Voor onze jonge gasten ’ 29,50 informeer vrijblijvend M fIAHi/raaa arafl,naar onze kerstmenu s r , <s <s

Informatie en/of reserveringen: Na de Kerst is onze zaak enkele dagen gesloten, maar op nieuw- toegezonden.
i - _»_.- -.nv m* _ n jaarsdag staan wij weer klaar om u 'prinselijk' te verzorgen. Tijdens de kerstdagenLa Bonne Aiiberge, Waterstraat 7 vanaf is.oo uur geopend Reservering gewenst.k 6277 NH Slenaken, tel. 04456-541. J Nieuwjaarsbrunch zondag 1 januari vanaf 12 uur ’ I L«« ■ J V Beide kerstdagen geopend J'

/ : S»^ J
Kiezen, bellen... thuis dineren!

PARTYPLAMK LUXE OPGEMAAKTE HORS D'OEUVRES B|l de hors d'oeuvres en Mlades wo'den stan(laard stok' N.B. Van de te verwarmen gerechten dienen minimaal 2 " ■ J__ _T^-Mfl Al 1"^ BeZOrgen OD 24, 25, 26 en 31
Een feestelijk opgemaakte sniiplank met onder meer boe- ffors d'Oeuvre Brasserie bmi- roomDOter en dieetmarganne en whisky-, ravigóte- eenheden te worden besteld! Een eenheid is voldoende /■> I I W ’B WA »^F r _ _
ren-, kruiden- en leverpaté, binnen- en buitenlandse kaas- Met onder meer Margratense appehïes en salade waldorf en kernesaus geleverd voor twee personen. /II II LM WI .■ |t december TUSSen 14.UU en
soorten als camembert. roquefort kruidnagelkaas. edam- "oom boegen oèS Een en ander wordt u gepresenteerd in een luxe doos met //■ |% fm \ IJ-LJ II % -. n "mer en emmenthaler kaas, h.erbij een rauwkostgarmtuur, ven* Voor

o
de scha'en en comp°"eres IS een s,a,iedeld WARME OF KOUDE HOOFDGERECHTEN ’/ J___ -_L m._4«.-& J_L ____-ff J_L*. 18.00 UUr.

kruiden- en roomboter en dieetmarganne en twee hele ...... in nA|,„nkto h ._ ..,,„m. ...... ~_„.,„ ',„, H verschuldigd: 2- en 4-persoons schalen ’2O-, 6-per- „, _ ...... 1/ . , ■_ i i_n„„ ..^^, .„.,
Voor ±B personen / 75,- Kn^Sset CfgSn.'S S "V^^TZZTZtZ ""tHntt^nSST whiskyham //O PARTY SF.RV , C E NU reeds bestellen VOOr UW

LUXE BORRELGARN.TuUR PANOORA =%,,«*S^ipW »" * ={» ü«ï_r_K-__^ AVj ■ d.ner thU.S. J
40 canapes luxe belegd op een fraaie schaal (canapés zijn xe schaal met apart daarbij een glazen compotiere met sala- AAHViUIIHGFH OP mes", whisky- ravigóte- en cumberlandsaus stokbrood r \*t*\aSkorstloos gesneden sneetjes brood van ca. 4x4 cm, met dehusarde. Voor 2 personen ’6O- HfIRJ! wnFIIVRFS FM C_iü/ifc en luxe mimbroodjes (ham ca. 275 gram pp.) ' kam _■ ______ ___■ _■ _■

______ _#1roomboter besmeerd, ijsbergsla en het onderstaande luxe Vm 4ra «men ï9S HURS O OEUVRE SEN SALADES ■ gratis in bruikleen êrm _■ _■ __^__ __T^ __■ _■ _■ -■■ «Vbeleg)- " 2 personen * ?_l
_

De hors d oeuvre sen salades kunnen naar eigen keuze JÏII„T' ,„,=,, ■ -ffl MTaW ■ ■ #_- _FH __" ___
5 canapes belegd me. gerookte IJsselmeerpaling Voor 6 personen ’125,- worden uitgebreid met onder meer: vanaf minimaal 25 personen p.p. ’ 8,50 |#1 #1 1%_ #1 #I -<5 canapes belegd met gerookte zalm Hors d'Oeuvre Grande Passaae prijs per eenheid: lamsbout ingroentetuin l__#l-_ll | — l-Pi#_t __!___#
ZSSüÜÜ-Ül1!!- Me. onder meer gerookte Usseimeerpa°ng, gerookte zalm, ??"<;rf' ookte"«Inwrpaling. Getrancheerde lamsbout ,n een overheerlijke saus met %# ■■ %ÊW %_T ■ ■ W

sSSSiïSS"^8"*1" gerookte forel, meerval, seelachs. Hollandse en Noorse «
(

100 gram ’12,50 thijm en een snuifje knoflook, vergezeld door vier verse , ASwXïfï«».m» 9arnalen- rivierkreeftjes, komkommer met krab. verse gefileerde gerookte zalm, groenten van het seizoen en geglaceerde aardappeltjes.
vZlmwwiTJX" 9 zalmsalade- <°maatl« 9evuld met ton.jn, gevulde eieren, « 10° 9'am / «.50 0l! 9ere*' verhitten in een voorverwarmde oven, zoals be- nilir Pfiri DCPCI Cl^hT^l^T p„„h„, ,« gebrade ossehaas. fncandeau, ham van het been, Arden- gefileerde gerookte Gulpener lorel. schreven in het bijgevoegde verwarmingsvoorschrift. „___ nnnnill IN/I" NHtLKfc llfcLN5 rolletjes ham met asperges Per schaal ’75,- ner ham met meloen, acht groentes in aspic, paté van de ca. 125 gram ’9,- Per persoon (min. 2 pers.) ’27,50 WO A IIR -Ti Uil-Li- *JI 1.1-11-.U---.0

-nlin« vnnprcDcrurcu eu chedcu chef- ve,se ananas- peerl|es en een nlke- da9verse 9""- Hollandse haring met sjalotjes en uitjes. Twee kaltsoestarties metkalf<nwm,»rik f)WmWU»W9\JmlmMm.m^ „.ijKOUDE VOORGERECHTEN EN SOEPEN tuuf. rj„ a„es ,raa, e„ smaakvol opgemaakt op een luxe 2stuks ’ B,_8 ,_ T«k*Sf"tik * M^TZf me. kalfs- VA »'«"*«»*". ' Gezren de versheid van alle gerechten en de beperkte houd- K_&tKE:l"- üSCocktail Fruits de Mer _« apart daarbij een glazen compohere met salade gepocheerde moot Noorse zalm, mmX opgemaakt \ ,^JJ'Z art^k en 5- >fZ^ baarheid, adviseren w„ u deze op een koele plaats, circa 10 E'^ „maevmo
9

«<*Een champagnecoupe met een compositie van Noordzee- »amn Voor 2 personen ’75,- ca. 225 gram, met kruidenboter ’13,50 leid door grotchampignonroomsaus Bij dit gerecht drie °C te bewaren en op de afleverdatum te consumeren. sna riV m T /12S"en IJsselmeervissoorten, waarbij apart een romige sherry- Voor 4 personen ’l3O,- half meloentje, gevuld met Hollandse verse groenten van het seizoen, gemengde sla, appeltjes De borrelgarnituur, de koude schotels, salades en cocktails Roermond Vomoevina f tt'flcognacsauseneenmimstokbroodje. ’l5,- Voor 6 personen ’175,- garnaaltjes, 2 stuks ’27,50 uit Margraten en gebakken aardappeltjes. ’29,50 worden kant en klaar geleverd op statiegeldschalen, resp. Boven Roermond tot Weert ’3o,*
Cocktail de Crabe p,at „Homard et Poisson Exclusives $""'^^ ’so Varkentje &" De glazen coupes kunt u be-

itSZmwl,hf a nMV" £.n,LÖeÏÏ!! n xm^ ."T* ro"de
ll

luxe *** T' f CU" Ardenner ham met meloen, 4 plakjes, Varkenshaasje van ca. 225 gram, begeleid door een te soepen, hoofdgerechten en de groenten worden ge- Contant bij afhalen c.g. afleveren. Wij accepteren Eurori*
iïi^ÏÏZ'Z ZLZ 9f17 « "na" mMTnt he'e '", ii$ °,l""0n 9ek°°Hk,e k,e6

K Z aIM 9" ' / ".- „T f" t Mus van verse papnka' 9'otchamp.gnons, sja- koe id geleverd, zodat u deze slechts even op het gas of in *«. betaalcheques (groen) en g.robetaalcheques.Ballantine s whisky en een mini stokbroodje ’ 17,50 ongeveer 7 0 grani gedeeltelijk opengesneden en bedekt o ' otjes, vodka en room. de ove
s
n hoeft „ nmmn m imi ,„ e

a
n sen/ies Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW

n-m, u.i„ r„u„mn ~ „u»-.,.„ door saus tartaar, het geheel omringd door vlechtjes ge- »"u;" ,7 ' . ,° "B-ra- ". „ B dit gerecht drie verse groenten van het seizoen ge- Passage 1-3 te serveren Besteltermiin"W^v»"ioï'S,Me« kreeft Apart T^ UflmMrpal,inS' 9e'°ïe 25 ïï ",en ' ' ''" ?de S'3' aPPeI,,B "'* Margra,en e" 9ebakke" aardap- 6301 DW Valkenburg aan de Geul U dienTto 20-25 minuten ,n een 10 minuten voorver- «nTnen uiterlijk 2 dagen vóór leverdatum «L^TITL^Z:^!^ ÏÏL^T^t^ZTt ÏS^ZSJSTZL^ P' '265°- telefoon 04401-14433 TT^b^ «**» wpm. U ontvang, van ons 'een bevestig
bij dit exclusieve (voor)gerecht: kerrre-en whiskysaus. Een V Hollandse garnalen komkommer met' nvie°- rechten

onderstaande, te verwarmen ge- Kabeljauw WWmmmm!!fmTWrW^yTÏÏ Bij aflevering onWangt u van ons een bereidingsinstructie. van uw bestelling
ministokbroodje ontbreekt niet. ’ 20,- kfeett|es verse ha[ing met S|a jot|es en een ri|k 'óagvers huw magnetron of oven stan(| 6. ? (arca 200 Moot kabeljauw van ca. 200 gram, in een zachte Gulpener- Indien uw keuze uitgaat naar een hors d'oeuvre als maal- |Vkop,e van Surnierd V°°rCocktail Monica garnituur. Voor 6-8 personen ’ 225,- verwarmt u zelf in 20-25 minuten de meest overheerlijke rnosterdsaus. met verse worteltjes, gemengde sla en ge- tijd, adviseren wij u één van onze soepen alsmede een des- Eve„tUeie hestellinoen oo kortérrtermiin dan 2 dagen '"Een creatie van kippefilet, ananas, appel en Franse selderij gerechten: m" aardappeltjes. ’ 19,50 sert te serveren. oin een champagnecoupe, waarbij apart een lichte kerne- Salade de Saumon twee kalfsbiefstukjes van elk ca. 110 gram, in een grot- Gepocheerde teetongfilets usr-fnrrHTFW Vo°' de verpakkingen wordt geen statiegeld berekend, uit- .esaus en een mimstokbroodie. ’12,50 Een fijne rode zalmsalade met een garnituur van onder champignonroomsaus ’l5,- One babyzeetonghlets gepocheerd en bedekt door een Baiaro^aux Noii gezonderd de statiegeldschalen. U hoetl ook niets terug te Geldig vanaf 1-8-1988. (Hiermede vervallen alle vorm
Disque d'Homard mee' "sselen- toniin. seelachs. Noorse garnalen, artis- .Valkenberghse kmenebats', 2 stuks, in een smaakvolle kreeftesaus met muskaatdrurfjes. Twee verse groenten van Een bavarois gemaakt van verse ingrediënten als slagroom, geven ot te brengen. pnjslijsten).
In eigen keuken bereide verse kreeftesoep met een scheutje jokkeharten, gevulde eieren asperges, pompermckel, i saus met veel kruiden en rode wijn, ca. 350 gram het seizoen, gemengde sla en gekookte en gebakken aard- eierdooiers en noten Voor ± 6personen ’2O,- Op alle leveringen zijn de Uniforme Voorwaarden federatie Vanzelfsprekend maken wij u, indien gewenst, vrijwil**
Remy Martin VSOP cognac en ongeslagen room halve peerties, tomaat en komkommer ’l4,- appeltjes completeren dit gerecht. ’29,50 Mousse au chacalat Horeca, zoals gedeponeerd ter griffie van de arr.rechtbank een voorstel op maat. Voor bi| u thuis, op de zaak of m"'
_. ..„ . .. Per liter ’ 17,50 Voor ± " pe,SOnen '"^ ■Spe"lf's" «> °^'T[T^Tl: ff kruk*o?*- N.B. Bovengenoemde gerechten zjn .kant en klaar' en die- Een luchtige chocolademousse met slagroom en geschaaf- »'s-Gravenhage onder nummer 94/1983, van toepassing. varlonaktafe "Consomme Madrilene Salade Husarde ' de hruiden van ie M' kortüm die t>pische smaak die nen verwarmd te worden in een mannetron dan wel een de amanrlelties Voor + 6 oersonen / 20,- Bezorgen Desgewenst met of zonder gastdames en -heren, W**
Een heidere bouillon van gevogelte me, gewelde tomaatjes. Ke"S* vlees s|alot|es appel augurk en ««* "««' ca. 250-300 gram ’ 12,50 oventp sïand 6/7 (c^ca 200 X) gedu IZe desFruits fJs B" aa' ,enn9en binmn m s,raal van 15 kllome,Er' "or- fiT"r^ m<* '"^ "' *°... Perli,er Z1".- aardappel, aangemaakt met een fijne mayonaise en gegar- Gebraden kippefilets in een zoetzure saus met vruchtjes, rende 20-25 minuten. r^^Lfnermakt " verse binnen- en buitenlandse den geen kosten in rekening gebracht. Indien besteld be- beste en dergelijke.
Consomme Trois Volailles neerd'rr*! 2 soorten paté. salami' asperges ,n ham, gevul- circa 300-350 gram ’ 12,50 De gemengde sla ,s apart verpakt Maakt u gebruik van een S„ onder mr sen kiwi sinaasa fa« h°9er öan / 200- vervallen * even,uele hm* ltZlf " """ °"9'n 'Een krachtige bouillon met een vleugje wildsmaak, van on- de eieren, halve peerties en fruit. Gebraden varkensrib in een zachte Gulpener-mosterdsaus, magnetron, dan kunt ude gerechten niet in de geleverde ", .„„.i «.„-heipn e a afhankelijkvan het seizoen kos,en prijsstelling

V der meer kwartel, eend en maïskip. Per liter ’12,50 Voor ± 6-8 personen ’5O,- circa. 250-275 gram ’lO,- verpakking verwarmen! pcl'appel' wmm°°" v^fe persoran ’ 27,50 \ X
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r_
e zin van die club.'
Marianne van Du-

_P^ ren: „Als jekind is
sestorven, hoor je in het ziekenhuis

°mt u morgen de spullen halen of
ee mt uze meteen mee?' Je komt
j^orm in de problemen en wilt pra-

Jl en met lotgenoten over al die mis-
tte infusen. Of bij voorbeeld over
et feit dat de dokter had gezegd,at je naar huis kunt gaan, maar dat
s"achts jekind toch sterft. Dat zijn
n°rrne frustraties die je vaak niet
an je familie of buren kwijt kunt.
fndat zij die verhalen eng vinden,
dreigend. Want diep in hun hart, e'en ze dat ze morgen ook de klos
jiUnnen zijn.", eëelmatig praten Marianne enaar man Chris van Duren nu met
j'sere ouders die hun kind door
«nker hebben verloren.

r*et ouderpaar, dat nu ook weer
1 °°ie tijden doormaakt, praat hel-

K~ren duidelijk over de periode dat
, avid ziek was en stierf. Hun ver-

aa' mag in de krant. Juist omdat ze
Pen dat er daardoor wat meer be-

f'P en steun komt voor mensen,dip
~. een kind hebben dat aan kanker

P"t- Zelf hebben ze het gevoel dat
te vaak in de steek zijn gelaten.

I ecernber 1979. David van Duren,
et drie jaaren de oudste zoon van
ar> Chris en Marianne is vaak moen heeft last van blauwe plekken
Ver zijn lichaam. Marianne gaataar de huisarts, die haar 's avonds
kan vertellen dat David leukemie

Jeft. De volgende dag ligt hij op de
.Veling oncologie van het Emma
Jnderziekenhuis in Amsterdam.re maanden moet hij daarblijven,n |« die tijd wordt hij bestraald en

'18' hij chemotherapie.
rtetl gemoedelijke gezinsleventje

0|-t op een keiharde manier ont-
'cht. Marianne van Duren: ~Je
"r'kt enorm. Van al die zieke kin-
re n in het ziekenhuis. Elke prik,

|. David kreeg, voelden wij ook.
( jaar man Chris: ~Je gaat een hek

°r en je stapt een slagveld op.
l ' is er een grote drukte. Je moet

alert zijn. Kijken of de behan-
j

,ir|g wel loopt zoals het moet. En
n 'neens is het afgelopen, de ka-

ki n,len zwijgen. Jouw kind is over-
v etl- Dan pas kun je gaan zitten,■ venken. De periode ervoor heb

alleen maar constant gevoch-

Natuurkunde
K

0j„. eerste weken zitten Marianne
21 /~hris dag-in-dag-uit aan Davids

kbed gekluisterd. Het lesrooster
d

n Chris, die dan natuurkunde op
Marnix College in Haarlem
't, wordt er speciaal voor aange-

., '" Constantijn, de jongste zoon
at naar oma en opa. En dan is er

j "ürlijk ook nog het lijden en
ü(jgaan yan jg ancjere hinderen

Pde kankerafdeling.

)., e maanden na de behandeling
j " David naar huis. Anderhalf

s. r 'ater, op vierjarige leeftijd
u r't hij. In het Emma-kinderzie-

"juis. Door de chemotherapie is
1..v'ds weerstand zo afgenomen dat
1j,.. °ngontsteking krijgt, die zo

J*t later fataal zal zijn.

nderhalf jaar lang knokken Chris
s Marianne voor hun David, maar

*elf'er''ezen e stl"ijd- Het lijkt er
1; s even op dat ze elkaar ook nog
?j. 'Ü raken. Chris: „Je kijkt met
J, tvveetjes naar je kind. Niet naaraar. Daar heb je geen tijd meer
i\|0t- Dat merk je pas na later."ar'arme: „In Amerika is een ver-
l[j B'ng opgericht voor ouders van
l 'feren, die overleden zijn aan
$c
, er- Ze helpt ouders om niet te

eden. Heel veel mensen gaan
1 elkaar."

Omgeving
f is er nog de omgeving. De
dj'''e, de vrienden en kennissen,
r tactloos of gewoon slecht reage-

°p de nare gezinssituatie. Ma-

'Vrienden dachten dat we
nooit meer zouden lachen'

" Chris en
Marianne van
Duren. 'De
wond geneest,
maar het gemis
blijft:

In de open keuken van de familie Van
Duren hangt een foto van David. Te

midden van de portretten van de andere
kinderen. Zijn ogen lachen, maar het

hoofdje is kaal. Door de chemotherapie
(medicijnen) en de bestraling zijn zn
haren uitgevallen. David van Duren
overleed op vierjarige leeftijd aan

leukemie. Zijn ouders zijn nu, acht jaarna
zijn dood, actief bij de één jaar oude

Vereniging voor ouders van (overleden)
kinderen met kanker.

Eén op de
dertigduizend
kinderen krijgt
jaarlijks kanker

rianne van Duren op felle toon:
„Mensen realiseren niet wat ze
voor je zouden kunnen betekenen.
Maar ze hebben het altijd te druk of
komen met een goede smoes. Je
hebt verwachtingen van mensen,
die niet uitkomen. De eerste paar
maanaen hebben we niet eens nor-
maal gegeten door alle drukte. Het
was dan een verademing als vrien-
den bij ons kwamen koken."
„Toen David was gestorven moes-

ten wij snappen dat kennissen het
moeilijk vonden om op een goede
manier te reageren. Ik werd er
doodziekvan om steeds maar be-
grip op te brengen voor al die men-
sen die niet durfden te vragen hoe
het met mij ging. Een deel van de
familie heeft ons ook in de steek ge-
laten."

De leerlingen op het Marnix Colle-
ge zamelen geld in voor cadeautjes

voor David en twee kinderen vra-
gen geïnteresseerd aan Chris van
Duren hoe het met zijn zoon gaat.
Hoe werd er op het Marnix College
door de leerkrachten gereageerd?
Chris: „Er werd nauwelijks gerea-
geerd. Ik kan me één situatie herin-
neren van een collega, van wie ik
het totaal niet had verwacht. Die
ging gewoon bij me zitten. We heb-
ben een half uurtje zitten praten.
Dat gaf mij een verschrikkelijk blij

gevoel. Het luchtte op."
„Als mij nu weer zoiets overkomt,
ga ik niet werken. Het is ontzettend
zwaar. Als jevoor de klas staat, ben
je toch steeds met je hoofd in het
ziekenhuis, bij je kind. Je weet dat
er een grote kans is dat het misgaat,
maar alleen niet wanneer. Het is af-
schuwelijk moeilijk. Je tilt jezelf
steeds maar weer op om door te
gaan. Want je kunt geen moment
stoppen."

Marianne: „Doordat Chris is blij-
ven werken, hebben we niet goed
samen het verdriet kunnen verwer-
ken."

Voetbalstadion
Marianne: „Een op de dertigdui-
zend kinderen krijgt jaarlijkskan-
ker. Soms had ik dat beeld wel eens
voor me: een voetbalstadion vol

met kinderen en die ene van mij
pikken ze eruit. Ik had geen zelfme-
delijden, maar ik was wel vaak boos
op anderen. Op mensen bijvoor-
beeld die op vakantie waren ge-
weest en dan achteraf zeurden dat
het te kort was. Dat vond ik zon
onzin."

David heeft nooit geweten dat hij
dood zou gaan, wel vertelden zijn
ouders dat hij heel ziek was en dat
hij daarom die prikken en pijn
moest hebben. Marianne: ~Hij
deed het altijd fantastisch. Eén keer
per week moesten we naar het zie-
kenhuis en dan vroeg-ie: 'krijg ik
een prik in mijn hand of in mijn
rug?' Als ik danzei: in jerug, kroop
hij hier onder de bank en riep 'ik ga
niet."
~Ik stond er altijd een uur eerder
voor op. Chris was dan boven met
Constantijn en ik praatte lang met
hem. Zei hem dat wij er ook heel
verdrietig over waren, maar dat het
echt niet anders kon. Na een half
uur kwam hij uit zichzelf onder de
bank vandaan. Ik heb hem er nooit
onder uit getrokken."

„Toen David doodging, was dat
ook verschrikkelijk voor Constan-
tijn. We hebben achteraf spijt ge-
had dat we David toen niet aan
Constantijn hebben laten zien. Dat
vonden we voor onszelf te emotio- -neel. Dat het ene broertje met het
andere, dode broertje zou worden
geconfronteerd... We hebben hem
ook niet meegenomen naar de be-
grafenis. Constantijn heeft in het
begin gezocht naar zijn broertje.
Hij zit in dat vliegtuig', zei hij dan.
Als we langs het ziekenhuis reden,
riep hij: we gaan David halen. Op
de begraafplaats, stelde hij voor om
David op te spitten. Hij heeft ook
een rouwproces doorgemaakt, ver-
stopte zich in de kast en was agres-
sief."
„Constantijn kan zich nu die tijd
niet meer herinneren. Maar we
merken wel dat hij er enorm onde^
heeft geleden. Laatst werd onze
baby heel erg ziek. Op dat moment
stortte hij in. 'Wedden, ze komt
nooit meer thuis, ze haalt het niet',
riep hij."

Leuke dingen
Langzaam krabbelden Chris en Ma-
rianne van Duren (nu allebei 41
jaar) uit een diep. diep dal. Lang-
zaam leerden ze weer om leuke din-
gen te doen met hun oudste zoon
Constantijn. „Vrienden van ons
dachten dat we nooit meer zouden
kunnen lachen. Toen hadden we
nooit kunnen denken dat we nu
weer gelukkig zouden zijn", zegt
Chris. Vijf jaarna de dood van Da-
vid besloten ze dat de tijd weer rijp
wasvoor nieuw leven. Christiaan en
Elisa werden geboren en Jasmijn,
een Koreaans meisje werd geadop-
teerd. Toch leeft David nog steeds
voort in het gezin Van Duren.

Marianne: „Als David jarig is, ko-
men er nog vrienden van ons met
bloemen. We eten taart en praten
over hem. Dat is heel fijn. Op zijn
sterfdag gaan we naar het kerkhof
met de kinderen. Maken we het
graf mooi. Zetten een bloemetje
neer. Dat is een traditie geworden.
En verder, verder hangen er overal
foto's van hem in huis."
Stilte: „Het is een zere plek, maar
je voelt hem niet voortdurend
meer."
Chris: „Het is misschien een cliché,
maar ik ervaar het als een soort am-
putatie. De wond geneest, maar het
gemis blijft. Soms heb ik nog steeds
het gevoel dat wanneer we met zijn
allen in de auto zitten, er een lege
plek i5..."

marcel goedhart

Voor informatie over de Vereniging
voor ouders van (overleden) kinde-
ren met kanker: Tel: (02977) 41724
of (038) 216889.
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DE LIMBURGSE Wff PERSONEELSGIDS
WKÊ :'■'#*&-. %m wKaWmk w ''■■ M ___________F

| landbouwbelang
Landbouwbelang te Roermond is de Landbouwbelang zal overgaan tot modernisering van de organisatie van de handel in
centrale coöperatieve vereniging bedrijfsgoederen. Deze worden afgezet via ca. 50 "Boerenbond" -winkels. Ook een groeiend
van 50 Limburgse landbouw- aantal kwaliteits- en prijsbewuste partikulieren kopen gereedschap en materiaal voor huis en
coöperaties. tuin bij de Boerenbond.
De organisatie is gericht op dienst-
verlening aan de ledencoöperaties De modernisering en reorganisatie zal in handen worden gelegd van een
en aan de ruim 6000 aangesloten m

_s_-_ïïtl. direkteur groothandel m/v
4 mengvoederfabrieken,
2 landbouwmechanisatiebedrijven, met ondernemersgeest en managerskwaliteiten.
1 fruitverwerkingsbedrijf en
3 magazijnen voor de opslag en Dg tQta|e aktiviteit heeft enjgs2jns het sektor is noodzakelijk. Deze ervaring dientoistnbum van meststoffen, gewas- karakter van een vrijwillig filiaalbedrijf of een meerdere aspekten te omvatten:beschermingsmiddelen, aardolie- franchise-keten. De groothandel zal door een in- en verkoop, marketing, organisatie van
produkten e.d. jujst |<ommercjee| beleid, goede advisering goederenstroom en distributie, administratie
Detotale omzet bedraagt en merchandising bij moeten dragen aan en automatisering.570 miljoen penaar. groei en dynamjek Daarbij zal aan kandidaten, die affiniteit
Bij Landbouwbelang werken De aan fe ste|| en direkteur zal zijn aandacht hebben tot de agrarische sektor, een zekereca. 400 mensen. over een Dreec| geDjed moeten spreiden: voorkeur worden gegeven.

inkoop, assortimentsbeleid, distributie, Leeftijd tot ca. 40 jaar.
reklame, afnemersbegeleiding, administratie,
automatisering enz. Geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd
Het sukses zal in belangrijke mate worden hun sollicitaties voorzien van een curriculum vitae
beïnvloed door de persoonlijkheidvan de met konkrete aanduiding van opleiding en ervaring
direkteur: kommunikatieve kapaciteiten, takt, te richten aan de heer J.P.C.ten Hove, direkteur
visie en gevoel voor het haalbare. van het adviesbureau, die bereid is telefonisch

nadere inlichtingen te verstrekken
De gedachten gaan uit naar een zakenman (kantoor: 043-212999, privé: 04451-1990).
met een vooropleiding op HBO-niveau. Sollicitaties worden zorgvuldig en vertrouwelijk
Ervaring als manager in de groot- of detail- behandeld. Een psychologisch onderzoekkan

*^^,v handel in de DHZ- of een andere non-food- deel uitmaken van de selektie-procedure.

■ I r^t m r^C IJI I Adviesbureau dr. Joseph L. Herold____■ _M_Ü I I
_____

I l\^ _____ !___/ Spoorweglaan 16,6221 BS Maastricht

lid van de organisatie van adviesbureaus voor werving en selektie/oaws

_____________PJ_-OTVVIVVffV>V>-| I Nette SCHOONMAAK- Gevr. voor ADMINISTRA- Jong dynamisch BOUWI STER gevr voor de och- TIEF werk. 2a 3 halve dgn. BEDRIJF vr. voor direkt
tenduren in Laurensberg p. week. Soll. onder vermei- en indirekt ploegen, metse-

)RKEST gevraagd, duo of Club 2000 in Geleen kan (Brd). Bezit van auto uit- ding van opleiding + erva- laars, ijzerylechters, con
rio voor fam.feestavond op nog een MEISJE plaatsen, drukkelijk vereist. Géén nng. Br.o.nr. LA 006, Fr. structieschilders en üm
1 december. Gaarne telef. Werktijd in overleg. Tel. zwartwerk. Inl. tel. 045- Erenslaan 4, 6371 GV Land- mer-aftimmerlieden. Vooi
eactie: 045-225273. 04490-42315. 452914. graaf. ml. 04902-15061.

Hoechst \seert inviteert MTS-ers
(procestechniek, electrotechniek
ofwerktuigbouw) voor een
goed gesprek over de toekomst
m leidinggevende produktienincties.
lioechst Holland N.V. is een en gevelelementen,binnenwanden Arbeidsvoorwaarden
dochterondernemingvan een van en kabinesystemen. Daarnaast Naast een goede honorering voor
's werelds grootste chemische/ wordt ®Trespa-Volkern toegepast dezefuncties kennen wij aantrek-
farmaceutische bedrijven met ves- in speciaal meubilair.De afnemers kelijke secundaire arbeidsvoor-
tigingen in 120 landen, waar worden door de afdeling toepas- waarden,
samen ruim 190.000 mensen wer- singstechniek ondersteund. Zo geldenvoor de 5-ploegendienst
ken aan de toekomst. een toeslagvan 28,5%, een ge-
Het hoofdkantoor van Hoechst De toekomst. middelde werkweek van 33,6 uur
Holland is gevestigd in Amster- Om in de toekomst te kunnen blij- en heeft men per ploegencyclus
dam. Moderne produktiebedrij- ven voldoen aan de groeiende van vijf weken twee aaneengeslo-
ven vindtvin Vlissingen en Weert, vraagnaar ®Trespa-Volkern wordt ten weekeindenroostervrij.
Hoechst Holland heeft thans circa op ditmoment de produktiecapa- Ook een 13e maand salaris en 8%
2400 medewerkers. citeit aanzienlijk uitgebreid. vakantietoeslag maken onder

Daarbij staan moderniseringvan andere deel uit van het arbeids-
Hoechst Weert. de bestaande en ontwikkeling voorwaardenpakket.
Hoechst Weert is een veelzijdigen van nieuwe produktielijnen en
vooruitstrevend bedrijf waar in nieuwe technologieëncentraal. MTS-ers m/v.
prettige sfeer meer dan 1000men- Een ideale werkomgeving derhalve Hoechst Weert nodigt u uit te sol-
sen direct ofindirect betrokken voor MTS-ers m/v die een liciteren indienu beschikt over
zijnbij deontwikkeling,produktie nieuwe uitdaging in hun loopbaan een opleiding op MTS-niveau in
en verkoop van ®Depron poly- aandurven. Uitdagend is enerzijds derichtingen elektro, werktuig-
styreenschuimfoliën,®Genotherm het leidinggeven aan een ploeg bouw en procestechniek,
pvc-hardfoliën en Trespa-Volkern produktiemedewerkers en ander- Enige leidinggevende ervaring is
hardkunststofplaten.Produkten zijds verantwoordelijk zijn voor noodzakelijk, evenals de bereid-
met een veelheid van toepassings- de bedieningvan technisch hoog- heid om in 5-ploegendienst werk-
gebieden. De door Hoechst Weert staande produktie-installaties en zaam te zijn.
ontwikkelde Trespa-Volkern voor het producerenvan een uniek Uw schriftelijke sollicitatiekunt u
platen worden naar vele landen in kwaliteitsprodukt. richten aan: Hoechst Holland N.V.,
West-Europa en daarbuiten ge- Uitdagend is ook uw directe be- Vestiging Weert, afdeling Perso-
exporteerd en door de afnemers trokkenheid bij de optimalisering neel en Organisatie t.a.v. de heer
toegepast in de bouw. Het accent van bediening en gebruik van de W.G.P. Muris, Boshoverheide 20,
ligt daarbij op gevelbekleding installaties. 6002 SM Weert.

HOECHST IN HOLLAND
tIs opmerkelijkwat je daarallemaal kunt doen.

HOECHST HOLLANDNV. VESTIGING «VEERT W—lf\ f* W^ | Lwji
BOSHOVERHEIDE 20.6002SM WEERT. I IV^V^V^I I _, ______

■M^_-_____--------__________-__________-________-_-----___«

/ DE STEVENS GROEP\zjjj
Ë Ter versterking van het commerciële apparaat, zoeken wij een

/ commercieel manager m/v

Ë Stevens Holding B.V, mei haar vier Hij is in eerste instantie verantwoordelijk Geboden wordt:
/ werkmaatschappijen, is met circa voor het dagelijkse commerciële . een veelomvattende verantwoordelijke

65 medewerkers een in de branche management van een van de functie,
toonaangevende toeleverancier van werkmaatschappijen. . een sa'|aris en bijbehorende emolumenten
materialen die hun toepassing (Marketing en sales - dus omzet-marge en op net njveau van <je functie.
vinden in de woning-, utiliteits- en winst).
wegenbouw en enkele bijzondere Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan: >i
marktsegmenten. Tot zijn taak behoort onder meer: DE STEVENS GROER *.de dagelijkse leiding van het commerciële fostbus "-> AD S'"D' ,

team Uv' de heer J- W' Houben' directeur, bij
.de periodieke rapportage aan de directie, wie u °°k telefonisch inlichtingen kunt. het onderhouden van contacten met de Lnwi,nnen "f de*t^ca,ura

andere werkmaatschappijen, Telefoon: 04490-25700. J
" het zelf bezoeken van de grote accounts. t

\
Vereisten: )

" minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring in
een commercieel leidinggevende functie
(bij voorkeur opgedaan in de commerciële /
toelevering aan de bouw), ij

" hij is in staat op hoog niveau (ook f .
technisch) te onderhandelen met zowel I
(semi-)overheden als architecten, I ij
ingenieursbureau, aannemers en I \
installatiebedrijven, 1 ,

STEVENS BOUWMATERIALEN BV f—Tm ' 9°edl Uj|dJ"l*in9SVaardi9heid (mondelin9 ’ \stevens bouwservice bv IJH en schriftelijk), Ë {
bouwmarkt siharo bv Ml § I " minimum leeftijd circa 35 jaar, Ë .}
vusiM' bv ---■—I . een psychologisch onderzoek kan tot de # i
Dr. Nolensiaan 122, Sittard selectie-procedure behoren. # i

m y

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v
-_-_-------______________-_________

telefoniste
r bijeen bedrijf in Geleen. Wij vragen

ervaring met een geautomatiseerde
telefooncentrale. De werktijden zijn
wisselend. U dient bereid te zijn
tussen 07.30 en 18.30 uur te werk-
en. Geboden wordt een afwisselen-
de part-time baan en een goede
beloning. De opdracht zal langere
tijd gaan duren.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matie over bovenstaande vacature
naar Helmi Hillen of Lisette
Ramakers, afd. kantoorpersoneel,
tel. 04490-22080. Of kom langs.

i—

' / ■ "liDe stichting Burgerlijk Armbestuur beheert de gecombineerde
verpleegklinieken Klevarie (396 bedden) en De Zeven Bronnen (120
bedden) alsmede twee bejaardenverzorgingstehuizen, Lenculenhof en
Molenhof (totale capaciteit 341 plaatsen).
Binnen bejaardenverzorgingstehuis Lenculenhof bestaat een
plaatsingsmogelijkheid voor een

subhoofd m/v ;
dat mede verantwoordelijk is voor een afdeling met ±40 bewoners.
Functie-informatie:
- het bij afwezigheid van het afdelingshoofd leiding geven aan het

afdelingsteam;- de medezorg voor een goede uitvoering van de verzorgende en
huishoudelijke werkzaamheden die op de afdeling verricht moeten
worden;- het mede toezien op het welzijn van de bewoners en het mede
bevorderen van een goed werkklimaat op de afdeling.

Functie-eisen:- kandidaten dienen in het bezit te zijn van het diploma
bejaardenverzorgende, ziekenverzorgende of MDGO-VZ;- enige leidinggevendeervaring strekt tot aanbeveling.

Algemeen:
- leeftijdsindicatie 25 tot 30 jaa,r;- nadere informatie over de functie kunt u inwinnen bij dhr. A. Ograjensek,

directeur Lenculenhof, tel. 043-216766.
Arbeidsvoorwaarden:- een rechtspositieregeling analoog aan die van de gemeente Maastricht,

is van toepassing;- de IZA-ziektekostenregeling en de Algemene Burgerlijke Pensioenwet
zijn van toepassing;- het salaris bedraagt minimaal ’ 2085,- en maximaal ’ 2816,-, met een
mogelijke uitloop tot ’ 2972- bruto per maand;- een taakomschrijving kan bij de afdeling personeelszaken opgevraagd
worden (tel. 043-210541, toestel 534).

_A Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14dagenrichten aan
_^^ het hoofd personeelszaken, Polvertorenstraat 6, 6211 LX

JM Maastricht, met vermelding van vacaturenummer A-8.m3*Lenculenhof
a

CENTRUM VOOR KUNSTZINNIGE VORMING ROERMOND

Het Centrum voor Kunstzinnige Het centrum is qua kontouren Hét is echter de bedoeling dat
Vorming Roermond is een nieuw opgebouwd onder bestuurlijke het centrum vanaf 1989 gaat
instituut in het kader van het verantwoordelijkheid van het funktioneren onder de bevoegd-
heroverwogen welzijnsbeleid college van Burgemeester en heden en verantwoordelijkheden
van de gemeente Roermond. Wethouders. In dat verband van een Stichtingsbestuur.

hebben zij met ingang van Daarom wensen Burgemeester
Dit instituut gaat een breed cdu- 1 september jl. een direkteur en Wethouders voor de verdere
katief aanbod leveren op het benoemd en onlangs een invulling van dit ambitieuze
gebied van muziek, dans, drama, beleidsplan vastgesteld. In dat projekt, met een belangrijke uit-
literatuur, beeldende kunsten, plan zijn de bedrijfsfilosofie, de straling naar het kulturele leven
ruimtelijke vormgeving en audio- doelstellingen en de organisa- in Roermond, in kontakt te komen
visuele vormgeving. tiestruktuur uitgestippeld. met vijf enthousiaste, deskundige

BESTUURSLEDEN (M/V)
Hierbij gaan de gedachten uit genaamde Raad van Commissa- Op verzoek worden aan belang-
naar zowel vrouwen als mannen rissenmodel. stellenden het beleidsplan en de
uit de regio Roermond, met een Er moet gerekend worden op konceptstatuten toegezonden,
brede belangstelling voor maat- een vergaderfrequentie van één Voor nadere inlichtingen kunt u
schappelijke ontwikkelingen in keer per maand. zich wenden tot Wethouder
het algemeen, en voor kunst en J. Bennis, tel. 04750-89506 of
kuituur in het bijzonder. Wilt u maatschappelijk aktief Drs. P. Schoenmakers, Hoofd af-
Daarnaast zijn deze personen in -zijn en voelt u zich sterk aange- deling Welzijn, tel. 04750-89630.
staat deskundigheid en ervaring sproken door deze uitdaging,
in te brengen op een van de vol- maak dan uw kandidatuur be- Reakties kunnen bij voorkeur
gende gebieden: kend aan het college van Burge- vóór 12 december a.s. worden
personeelsbeleid, organisatie- meester en Wethouders van gezonden aan Burgemeester en
ontwikkeling, financiën, juridi- Roermond. Wethouders van Roermond,
sche zaken, P.R. en marketing. Reakties van personen die wil- Postbus 900,
Aldus vormen zij met elkaar een len attenderen op mogelijke ge- 6040 AX Roermond, onder ver-
slagvaardig bestuur dat onbezol- schikte kandidaten worden melding van C.K.V. in de
digd wil werken volgens het zo- eveneens met belangstelling te- linkerbovenhoek van enveloppe
«KKKKBK» gemoet gezien. en brief.

j|^_= gemeente roermond "^



0 Voor de een is het een
troeteldier, voor de
onder een wraakgierig

'' tonster. De Duitse
W herder, de dobermann,

bouvier en - niet te
vergeten - de pitbull.

' Vooral die laatste soort
boezemt angst in. Maar
u het nu de hond of is
het de baas, die zich
Misdraagt? Een gesprek
°ver honden met Hans
dorrestijn, schrijver van
Het Complete
Anti-Hondenboek. De
gesublimeerde woede
van een hondenhater.

' herdershond is voor Hans Dor-
pjn bij uitstek de hond die gelijk,e stekels bij hem overeind doet
(an: ~Die zal ik nooit vertrou-

J}' 'Een goede bewaker', staat erE'seviers Hondengids. Dat lijkt
Jjj tuist. Elke herdershond heeftn nature de neiging alles wat
eemd is in de benen te bijten.

IPr de pitbull vind ik een zegen.
|

e ruimt de rest op en als-ie daar
L* mee bezig is, dan wordt-ie ver-j/^n. Dan heb je geen hbnd meer
Pr> dus het probleem lost zichzelf
& at is de oplossing. Mensen die
" zo druk maken over de agressien die pitbull zien het verkeerd."

.|lk
Vr^stijn is de man die in Neder-

k i en omstreken waarschijnlijk
(/.net minst met honden opheeft.r" 1 afkeer bundelde hij in 'Het

H Anti-hondenboek' en hij
V"er vurig voor de hond onder de, *Penwet te brengen. Dorrestijn is
i jij"ter, schrijveren cabaretier. Met
I V?Pr°gramma 'Liederen vani nhoop en Ongeloof krijgt hij de

J en in den lande vol. „Uiteraard
|V 'k daarin ook een anti-honde-
C ■ Waarbij ik de zaal het refrein;
l °it, nooit, nooit, neem ik een
PQ' laat meezingen. Bij de derde
f,r zeg ik dan: Ik hoop dat u zich
|, aan houdt! Dat is aardig natuur-
j ; driekwart van de aanwe-
Fn heeft een hond."

I afkeer van honden bij Dorres-
t ls diep geworteld en stoelt op
t. Jeugdtrauma, een soort oer-f/ik.
V- 'k heb dat ook in mijn boek
pchreven. In dat hoofdstukje

■

Een kmistochHgeen
hond

baas
wordt duidelijk datprivé ervaringen
een niet geringe rol spelen. Het is
bij mij als het plagen van de hon-
denliefhebber begonnen, maar het
zit dieper. Het plagen heeft een ern-
stige ondertoon. Dat dweperige van
mensen over hun hond, dat heb ik
altijd gewantrouwd. Het idiote idee
dat honden beter en trouwer zijn
dan mensen, jezus Christus!"

Grommend schim
~Herdershonden", hoor je wel
eens zeggen, „zijn nooit helemaal
betrouwbaar. Ik geloof het graag.
Zelf ga ik veiligheidshalve uit van
de stelling dat alle honden chro-
nisch onbetrouwbaar zijn. Maar die
herdershond, dat heeft met m'n
jeugd te maken. Toen ik eens als
jongetje van een jaarof zeven bij
een vriendje op bezoek kwam, had
ik er geen idee van welk groot ge-
vaar mij daar bedreigde. Verlegen
kom je dan zon kamer binnen,
waar je de rest van de mensen niet
kent. Opeens klinkt het bevel: Her-
tha, pak 'm! En daar vliegt een
bruine grommende schim door de
lucht, werpt mij tegen de grond en
gaat met vier poten wijdbeens over
me heen met zijn bloeddorstige bek
naar mijn keel staan happen. Een
afschuwelijke ervaring voor een
kind. In triomf sprongen de twee
broers van mijn vriendje te voor-
schijn. Dat hadden ze 'm toch maar
gelapt. Ik moet het verdrongen heb-
ben, want heel lang heb ik er nooit
meer aan gedacht. Zo vergaat het je
als klein kind. Je verlaat zon huis
en vergeet maar het liefst. Maar het
moet die ervaring zijn, die geleid

" Hans
Dorrestijn:
'Hondenbezitters
zijn zeer
onbetrouwbare
lieden...'

heeft tot mijn agressie tegen hon-
den."

Agressie? Is het geen angst?

~Nee. Ik ben niet bang voor ze. Ha,
dat zouden ze wel willen! Dat is de
bedoeling van die hufters. Hoewel
ik er van overtuigd ben dat een
hond alleen maar betrouwbaar is
voor het eigen baasje. Hele rook-

wolken van sentiment hangen er
over zaken als hondetrouw en dat
ze zo lief zijn voor kinderen. Het is
te vergelijken met de sentimenten
van de nazi's, die met tranen in de
ogen kerstmis vierden, maar even
gemakkelijk babies tegen de muur
gooiden."

In 'Het Complete Anti-Honden-
boek' voert Dorrestijn in het hoofd-

stukje Beet aan dat veel mensen die
een hondebeet oplopen niet naar
een arts durven, uit vrees dat men
zulk een doktersbezoek zal opvat-
ten als een ergerlijke manier om de
trouwe viervoeter in een kwaad
daglicht te stellen. De schrijver
meent ook dat de hond een voor-
keur heeft voor weerloze slachtof-
fers en hij ondersteunt zijn betoog
met een geval uit de praktijk: „Van

een arts die zijn beroep al twintig
jaar uitoefende, hoorde ik dat hij
niet lang geleden een flauwte moest
onderdrukken toen hij een elfjarig
meisje moest behandelen dat was
aangevallen door een bouvier. Echt
wel gewend aan ernstige verwon-
dingen kon de geneesheer de aan-
blik van het kindergezichtje waar-
aan de gehele rechterwang ontbrak,
niet verdragen. De kiesjes van bo-
ven- en ondergebit lagen bloot. Ik
verzocht de dokter verder niet in
details te treden..."

Obscene handeling
„Overigens, ik heb besloten er zelf
mee op te houden om tegen de hond
te ageren. Het kan best dat ik, sinds
ik me bewust ben van de motor van
mijn afkeer, nooit meer iets aan
mijn anti-hondenboek zal toevoe-
gen. Ik denk dat ik de kracht verlo-
ren heb om er nog over tekeer te
gaan. Maar als ik dan weer buiten
loop en ik zie een hond zn behoefte
doen... die kont zo open en bloot
waar een drol aanhangt die er lang-
zaam uitkomt... zo onesthetisch.
De mens doet alle moeite voor zich-
zelf om die handeling voor anderen
te verbergen, op het toilet met de
deur op slot. Voor honden hoeft dat
kennelijk niet. De ontlasting van
honden kom je overal op straat te-
gen. Soms zie ik een mooie vrouw,
die zich in alle opzichten zo heeft
gekleed, dat je geen enkele verbin-
ding meer legt met de animale kant
van het fysieke. En die laat haar
hond dan rustig in het openbaar die
obscene handeling*verrichten, vlak-
bij zich. Je ziet zo iemand dan er-
gens in de verte kijken, alsof ze er
niet bij hoort. Want ze beseft wel
dat ze iets doet wat ongepast is. lets
raars. Vandaar dat de woede van
hondenbezitters ook zo groot is als
je er over begint. Al die stront op
straat, je moet voortdurend een ge-
deelte van je energie besteden door
naar de grond te blijven kijken."

„Honden, dat is de meest nutteloze
diersoort. Ik heb lievereen boer die
gesteld is op zn schapen, maar te-
gen de tijd dat 't nuttig is ze naar de
slager te brengen ook niet twee da-
gen op bed gaat liggen om daar van
bij te komen. De hond is een deca-
dent verschijnsel. Als je ooit een

leuke hond tegenkomt, dan is het
een samenraapsel van allerlei ras-
sen".
„Hondenbezitters zijn zeer onbe-
trouwbare lieden. Die zogenaamde
hondenliefde is niet echt. Ze schep-
pen er geen groter plezier in hun
kalf tegen jou op te hitsen. Ze ver-
bergen hun eigen onzekerheid ach-
ter die hond. De wezenlijke bedoe-
ling is de mensen de stuipen op het
lijf te jagen. Je neemt niet een kalf
van een hond om de mensen gerust
te stellen. Een bos bloemen, dat is

'De pitbull
vind ik

een zegen'
een vredessymbool. Maar niet twee
krankzinnig blaffende honden,
waartegen dan alsmaar vergeefs
'Stil nou, stil nou!' geroepen wordt.
Bij zulke gelegenhedenkun je alles
verwachten, behalve veel goeds."

Er is toch wel iets goeds over hon-
den te zeggen. Denk aan de blin-
dengeleidehond...
Nadenkend: „Mmmm, daar waag
ik me niet aan. Hoewel, dan zie je
eindelijkeen hond die goed is opge-
voed, ook al is het meestal een her-
dershond. Die heeft een functie en
voor zulke honden ben ik echt niet
bang. Maar voor de rest... Of een
hond te vertrouwen is, daar kom je
pas achter als-ie een hap uit jekont
genomen heeft."

Wordt je boek ook door hondenbe-
zitters gekocht?
„Als ik de verkoopcijfers bekijk,
dankan het niet anders. Ik denk dat
ze het met veel plezier lezen. Er
staat namelijk precies in hoe bedrei-
gend ze zijn en daar hebben ze die
hond voor aangeschaft. Zo werkt
het naar alle kanten. Na lezing zul-
len ze het wel op vuilnisbelt gooi-
en."

Ko van Leeuwen

Willy Hoeben: een aalmoezenier, datistookeenmissionaris

J^ERLEN/DEN HAAG - Als 12-jarige knaap las hij in de
rJ^holieke Illustratie dat de Amerikaanse generaal Douglas
K acArthur - na de overgave van Japan in 1945 hoofd van de
duttende macht in dat land, die de Japanners wilde opvoe-
V:n tot Westerse democratie - had gezegd dat Japan na de
kernbommen op Hiroshima en Nagasaki rijp zou zijn voor

christendom en op slag wilde Hubertus Gerardus Wilhel-
hUs (Willy) Hoeben missionaris worden in het Land van de
v'J^ende Zon. Dat was in 1948, maar het zou tot 1988 duren
„ °rdat hij Japan voor het eerst zou bezoeken en dat louter
v.alleen omdat hij zich die reis zelf cadeau deed bij gelegen-
Hj.'^.van zijn zilveren priesterjubileum. Hij werd dus geen
j lssionaris in Japan, maar aalmoezenier bij de Koninklijke
i^htmacht; sinds 1 november jl. is hij er zelfs hoofdaalmoe-
'Ln,er, in rang gelijkgesteld aan kolonel, zoals dat officieel
* £l- „Maar," zegt de in de Heerlense Vroedvrouwenschool

'fj. °ren pater van de Oblaten van de Onbevlekte Maagd Ma-
i/> „een aalmoezenier is ook een missionaris, een gezonde-

' 'emand met een boodschap."

tyjV'euwe, hogere functie heeft drs
ger y Hoeben ook 'geografisch' ho-m ,°P gebracht; naareen verdieping
l(^. et immense luchtmachthoofd-
l^nier aan de Haagse Binckhorst-
W' Hij voelt zich er nog danig on-
tijj nB, kent maar enkelen van de
r^ 01 1.600 mensen die er werken,
v- et 'n de kilometers lange doolhof
bor J&ngen en trappen steeds op de
te aJes kijken om zich te oriënte-
er. S Cen SO°rt vertrouwd te'
t|je cht' hangen in zijn werkka-

de Maastrichtse Sterre der Zee
v 5 een door Aegidius Martini ver-dcj"d'gde landkaart van het hertog-n Limburg anno 1603, reli-
t„ een, meegebracht uit zijn laatste
Ljar|gjarige standplaats, de vlieg-ls Deelen.

Mysterie
Waarom hij - op 4 mei 1936 - in de
Vroedvrouwenschool in Heerlen
ter wereld moest komen, is voor
hem nog steeds een mysterie - 'mis-
schien was ik wel een moeilijke be-
valling' - want zijn ouders woonden
in Ulestraten, om precies te zijn in
Moorveld, recht tegenover de in-
gang van het vliegveld Beek. „Ik
weet nog hoe de Amerikanen het
aan het eind van de oorlog in re-
cordtempo hebben aangelegd en ik
herinner me ook het gekrakeel dat
later losbarstte over de naam die er
aan gegeven zou worden."

Na zijn lagere schooltijd in Ulestra-
ten, ging Willy naar het klein semi- |

" Drs Willy
Hoeben
...met het
uniform trek je
als
aalmoezenier
symbolisch
een stuk
solidariteit
aan...

narie van de paters Oblaten in Ra-
vensbos, Valkenburg, en zeven jaar
later naar het Belgische Gijzegem
bij Dendermonde. Zijn jaar novi-
ciaat - een soort proeftijd' - deed
hij in Sevenum in de Peel. "Onze
congregatie had in Nederland geen
eigen groot seminarie, maar meer-
dere in het buitenland. Dus werd ik
naar Gijzegem gestuurd. Het had
net zo goed Duitsland, Frankrijk of

lerland kunnen zijn."

Tijdens zijn studie daar - twee jaar
filosofie en vier jaar theologie -
bleef de 'hang' naar Japan latent
aanwezig en toen in 1958 in Brussel
de Expo zijn spullen inpakte was
Willy Hoeben ter plekke om uit de
Japanse stand- legaal- spullen weg
te slepen ter uitstoffering van zijn
kloosterkamer. „Allemaal vanwege

dat Katholieke Illustratie-verhaal,"
bekent hij zonder schroom. In Gij-
zegem wijdde de bisschop van Gent
hem in 1963 tot priester. De door
Eugène de Mazenod gestichte con-
gregatie had in die tijd plannen voor
een eigen groot seminarie in Neder-
land - men had al optie op een stuk
grond in Groesbeek bij Nijmegen -
en daarvoor had men bevoegde do-
centen nodig. Dus kreeg Willy Hoe-

ben de opdracht kerkelijk recht te
gaan studeren, een studie van het
soort waarvoor alle studenten als
het kon op de vlucht sloegen.

„Ik ging een beetje met lood in de
schoenen naar Rome. tenslotte was
Rome niet Tokio. Maarhet werd al-
lemaal beter dan ik had gedacht. Ik
haalde er in '66 het licentiaat aan de
Gregoriana-universiteit en ben er
van de Kerk gaan houden. In die ja-
ren was alleswat in het Vaticaan ze-
telde hoog verheven, kerkprinsen
waar de gewone katholiek stijl te-
genop keek. De functies waren in-
derdaad verheven, maar de mensen
die ze bekleedden bleken deson-
danks gewone stervelingen met alle
falen en feilen vandien en dat gaf
mij inzicht in het menselijk gezicht
van de Kerk."

Van Agt
De 'revolutionaire' jaren zestig
luidden een woelig tijd in voor de
Nederlandse kerkprovincie. De
plannen voor het groot seminarie
van de Oblaten in Nederland bleven
wat zwevend en zouden uiteindelijk
helemaal niet doorgaan. Voor pater
Hoeben geen tijd van afwachten,
maar verder studeren. Nu in Nijme-
gen: strafrecht en strafprocesrecht
met als bijvak penitentiair recht. En
wie werd zijn ordinarius, zijn prof?
Dries van Agt, ook al een man - al
zou dat pas later blijken - met on-
miskenbare voorkeur voor Japan.

In die tijd werden de theologiestu-
denten uit België ingekwartierd bij
de pater Franciscanen in Alverna
(bij Nijmegen). Zij werden daar be-
geleid door twee paters Oblaten en
Willy Hoeben was daar een van. De
rechtenstudie werd al pendelend
tussen de bedrijven door volbracht,
eerst vanuit Alverna, later vanwege
een interne reorganisatie vanuit
Driebergen en Cuyk. Zijn stage liep
pater Hoeben in een strafgevange-
nis in het Duitse Kleef en in de Nij-
meegse Rijks Inrichting voor Meis-
jes. Met het gevangeniswezen heb-
ben de Oblaten van de Onbevlekte
Maagd Maria zich overigens altijd
al beziggehouden naast hun missio-
naire taken.

Draai
In 1970 deed pater Hoeben zijn
doctoraal Nederlands recht, was 34
en liep hoofdaalmoezenier Willem
Vroom (inderdaad, die Vroom) te-
gen het lijf. Die zei 'kom maar eens
kijken' en dat zou Willy Hoebens
leven en loopbaan een duchtige
draai geven. Hij solliciteerde bij de
krijgsmacht, kreeg de baan en ook
de toestemming van zijn superieu-
ren. Zijn eerste standplaats werd

Schaarsbergen. Later volgde Dee-
len. Hoofdaalmoeenier is hij ge-
worden, omdat zijn mede-aalmoe-
zeniers hem daartoe in een soort
conclaaf hebben aangewezen.

Waarom als priester de krijgsmacht
in? „De geestelijke verzorging daar
is een aangelegenheid waarvan
iedereen wel de noodzaak inziet.
Sociale dienst en personeelszorg ge-
ven duidelijk hulp aan mensen die
in de knoei zitten, maar daarnaast
heeft een aalmoezenier ervoor te
zorgen dat mensen kritisch bewust
blijven in de uitoefeningvan militai-
re zaken, dat zij zich bewust blijven
van de grote verantwoordelijkheid
die zij dragen. In eerste instantie
ligt mijn werk van hoofdaalmoeze-
nier in Den Haag, naar de top van
de luchtmacht toe en gelijkwaardig
daaraan naar de leiding van de
Rooms Katholieke Kerk, met name
naar de legerbisschop, mgr Bar, die
ik overigens zeer goed ken," zegt
pater Hoeben.

„In de tijd van de discussie rond de
kruisraketten keken ook collega's
mij wel eens vreemd aan. Tenslotte
zat ook ik in de krijgsmacht. Toen
waren er vreemde reacties te beluis-
teren en soms leek het wel dat
iedereen die een militair uniform
droeg ook schuld droeg. Maar die
jongens op Woensdrecht of waar
dan ook kan men toch niet verant-
woordelijk stellen. Het is toch de
politiek die in zulke zaken beslist." *

Pater Hoeben heeft 19 aalmoeze-
niers onder zijn 'commando. 17
van hen werken in Nederland, twee
bij de troepen in de Bondsrepubliek
Duitsland. „Voor dit corps draag ik
de verantwoordelijkheid, ik dien de
voorwaarden te scheppen, waar-
door elke aalmoezenier optimaal
kan werken en ik dien er tevens
voor te zorgen dat het corps kwali-
tatief en kwantitatief goed is en
blijft."

Pak
Hoofdaalmoezenier Hoeben loopt
in uniform, de kolonelsstrepen op
zijn mouwen. Hoeben: „Dit pak
draag ik niet zomaar. Ik draag dat
bewust, want zo geef ik uitdrukking
aan het feit dat de man van de
geestelijke verzorging erbij wil ho-
ren. Met dit pak trek jeeen stukje
solidariteit, mede-verantwoorde-
lijkheid aan. Het is tevens zoiets als
het aannemen van een schutskleur,
delen in zorgen, verdriet en vreugde
van de mensen om je heen. Als ik in
Japan was terechtgekomen, had ik
ook met stokjes leren eten, net als
alle anderen daar."

Max Schmeetz
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'ver de dood van Mozart is al veel
:schreven. Vanaf zijn sterfdatum

1791 is een heel leger Mozartvor-
:rs opgestaan om de waarheid om-

! ent zijn overlijden te onthullen,
oor velen van hen stond (staat)

! ist dat de toondichter moedwillig
m het leven is gebracht door de
iet hem bevriende Italiaanse com-
onist Antonio Salieri. Hoewel er
ok talloze regels zijn gewijd aan
et veronderstelde complot dat sa-
lenspannende vrijmetselaren, jo-
en en jezuïeten tegen Mozart had-
en gesmeed. Geen naaste van de
amponist is in de loop der eeuwen
iet beschuldigd. Zelfs Konstanze,
lozarts echtgenote, werd pos-
tuum de beschuldigende vinger
>egestoken.

loofdredacteur van De Groene
Amsterdammer, Martin van Ame-
angen, heeft zich aangesloten bij
e vorsers en scheef het 73 pagina's
ellende essay 'De moord op Mo-
art van Nazareth'. Van Ameron-
en, gebiologeerd door de Bour-
eois van weleer, weet de vraag
|r!oe kwam Mozart aan zijn einde?'
'o op te spelen dat de lezer zijn ant-
/oord reeds voor de laatste bladzij-
e wil weten. Precies zoals Van
vmerongen dat al eerder klaar-
peelde in zijn boek over 'Gods
luikspreker' Richard Wagner en
Het Matrassengraf' over het sterf-
bed van Heinrich Heine.

Vooropgesteld dat de lezer de arro-
'antie van de scribent aankan waar-
an de geur niet alleen tussen de re-
,els opstijgt, maar die ook nog eens
luitengewoon onvriendelijk voor
iet reukzintuig is wanneercitaten in
liverse talen onvertaald blijven.

weging: 'Bijna benijd ik de wedu-
wen waaruit alle begeerte vervloge"
is, die aan de Ganges zitten in de
hoop door het water naar de eeu-
wigheid te worden afgevoerd.

Van Amerongen neemt de lezer
mee naar de bibliotheek waarin de
boeken, essays en hypothesen over
Mozarts dood op de schappen
staan. Bondig scheidt hij daar het
kaf van het koren en concludeert
uiteindelijk dat Mozart waarschijn-
lijk een natuurlijke dood is gestor-
ven. Verschrikkelijk boos maakt
Van Amerongen zich over het feit
dat de mystiek rond toondichters
dood in leven gehouden wordt, ook
al door de film 'Amadeus'.

De publicist signaleert dat in de zes-
tiger jaren van deze eeuw de eerste
redelijke artikelen verschenen over
de dood van de componist. En dat
die weer teniet gedaan worden door
de mystificatie die de filmindustrie
schromeloos inbrengt als ingrediënt
voor een bioscoopfilm.

Na zijn optreden als raadsman voor
de vele verdachten in het Mozart-
schijnproces en na metten te heb-
ben gemaakt met de geschiedver-
valsing kan de Mozart-liefhebber
Van Amerongen het niet laten om
het opgeld doende posthume eerbe-
toon aan Mozart van Nazareth te
memoreren: de vernieuwers waar-
onder Hogwood, Bruggen en Har-
noncourt 'hebben Mozarts orkest
tot de normale proporties terugge-
bracht en zij hebbenzijn oeuvre van
het pathos van de negentiende eeuw
ontdaan, steunend op de partituren
waaruit de historische vervalsingen
zijn verwijderd.'

De moord op Mozart van Nazareth- Martin van Amerongen; de Haan,

’ 14,90

E.H.

Fay Weldons
nieuwe novelle
boeit niet

Omslag
Indringender dan de kleurenfoto
die het omslag siert is tenslotte ha^'
beschrijving van de ketens van de
Himalaya - huis van ijs -, gezien .
vanuit haar kamerraam: 'Ze vor-
men een planeet, drijvend boven <f
aarde en alsof je de maan nadert'
daar een blauw tussengebied, cc"
nevelgebied, waarop de bergen
drijven als witte majesteitelijke 'oceaanstomers naar de eeuwig-
heid.' Het omslag toont daarondef
een beeld van spelende kinderen-
De schrijfster heeft een eerder on
werp waarop op dezelfde plaats &
mediterende man drijft in het wa'e
van de Ganges. Niet dood, maar a'
beeld niettemin te onbehaagelijk .
geacht voor de openbaarheid. 'He
moest een klein boekje worden. 'zegt zij met de honderd boeiende
pagina's in de hand. 'Ik heb veel
materiaal over. Misschien doe ik É 'nog iets mee. Zij maakt haar p'afl
nen op. Gedreven om getuige te
zijn van het gebeuren, dat zij vo"r'
ziet: een apocalyps. Een teloorga1*
van wat op de wereld puur is en °"gestoord in zijn tot op de schepp'"-
teruggaande toestand. 'leder keef
als ik een land bezoek schijnt de
kwaliteit van het leven er verrnill'
derd'.
Een beschouwing over het aande
van de Westerse maatschappij in "
gang van zaken heeft een °Pc
eind: men moet niet leven zond'
hoop. Zij zal schrijven over cc
vriendin in Midden-Amerika *,
een eenzame en fanatieke stf)
aanbond tegen het teloorgaan
het regenwoud. In een kamer bet1
den wordt het beeld beheerst dö\
een uitbundig groeiende plant v
rosé bloemen: 'Mijn Mexicaa"*'
plant', zegt Inez van Dullemen "*het afscheid nemen, nadat ze fl

eerste pagina van haar boek hee
gesigneerd ter herinnering aan *

Leven en dood aan de
oevers van de Ganges

'Huis van ijs', nieuwe reisverhalen van Inez van Dullemen

ke dromerigheid.

'Vaak denk ik', zegt zij, doelend op
de welvarende en beveiligde vader-
landse samenleving 'dit kan de wer-
kelijkheid niet zijn. En de werke-
lijkheid is hetgeen zij naspoort, be-
kommerd, maar de vrees overwon-
nen. Vrees voor de wisselvalligheid
van het leven, vrees ook voor de ri-
sico's van wat veel weg heeft van
expedities: naar de binnenlanden
van Alaska. Kenia, Midden-Ameri-
ka en het Verre Oosten. 'We zijn
wel gehard', zegt de gastvrouw, die
men zich bezwaarlijk kan voorstel-
len in safaripak. Wat haar tot reizen
aanzet is, naast de eb- en vloedbe-
weging van haar bestaan - de eeu-
wige pendel tussen het huiselijk le-
ven met man, kinderen, hond en
kat en de werkelijkheid daarbuiten
- de drang naar vrijheid, voor het
eerst geproefd kort na de oorlog
toen de wereld voor jonge mensen
openging.

Ook de eb- en vloedbeweging van
haar schrijverschap heeft daarmee
van doen: zij kan een roman als
'Het gevorkte beest' opbouwen
vanuit haar werkvertrek en vanuit
een grote en introverte inspanning.
In de leegte die ontstaat na het ein-
de van dat proces, is de behoefte
aan reizen, nieuwe beelden en een
extraverter manier van werken on-
weerstaanbaar. Zelf ziet zij beide
manieren van schrijven niet als van
elkaar gescheiden. Het schrijver-
schap vraagt altijd alert zijn en zo-
danig waarnemen, dat ervaringen
uit zielsdomeinen of uit landen kun-
nen worden doorgegeven als door
een doorgeefluik. Haar verbluffend
scherpe manier van waarnemen is
overal manifest. Ook het nieuwe

boek opent met voorbeelden van
beschrijvingskunst, die beeldend
zijn als een film.

Van fotografie bedient zij zich niet.
Daarvoor heeft ze haar eigen reden:
een fototoestel belemmert een on-
bevangen 'Ontmoeting met de an-
der', zoals zij die op bijzondere wij-
ze heeft: met de roeier in Benares,
met haar gastvrouw aan de voet van
de Himalaya. Men hoort zelden een
vrouw gekscheren in een vreemde
cultuur. Haar ontvankelijkheid zal
ook aan de basis liggen van haar af-
finiteit met dieren. Heel indringend
is haar beschrijving van het voort-
bewegen van de olifant, waarop zij
haar reis maakt door de jungle.En
van de gieren, die als monniken ge-
doken in hun kap op de grote vlakte
zitten aan de overkant van de Gan-
ges. Zo ziet zij de kraaien in het
hooggebergte: dalzwenkers, da-
loverstekers, ruimtegoochelaars als
zwarte snippers boven paarse af-
gronden.

Haar beeldend vermogen maakt
haar reisverslagen zo evocatief dat
men de illusie heeft India te kennen
wanneer men het boek heeft neer-
gelegd. Intussen krijgt men al lezen-
de iets mee wat dieper gaat dan
beelden. Gedachten over de wereld
als een kosmisch gebeuren en een
filosofische benadering van leven en
dood. Soms impliciet als in de be-
schrijving van vrouwen in witte ha-
bijten, als dorre bladeren aange-
waaid, soms expliciet als in de over-

Voor de tweede maal in een jaarverscheen van Inez van
Dullemen een boek - het werd eerder gedeeltelijk gepu-
bliceerd in het weekblad De Tijd -, een bundel reisver-
halen als neerslag van een verblijf in India en Nepal:
'Huis van ijs. Daaraan vooraf ging dit jaar 'Viva Mexi-
co. Schrijfster sinds 1949 kreeg Inez van Dullemen eerst
brede belangstelling door haar nominatie voor de Ako-
prijs met haarroman 'Het gevorkte beest. Het was haar
zestiende boek. Men bereikt het aantal achttien zonder
dubbeltellingen, waarbij mag worden bedacht dat me-
nige bundel novellen bevat die, afzonderlijk uitgegeven,
in omvang bij 'Het bittere kruid' van Marga Minco niet
zouden achterstaan. Het is dus minder dan ooit vol te
houden, dat de schrijfster op grond van de omvang van
haar oeuvre niet tot de vooraanstaande Nederlandse
schrijvers kan worden gerekend. Alleen al haar indrin-
gende boek 'Vroeger is dood', op voortreffelijke wijze
verfilmd, had haar plaats in die groep kunnen rechtvaar-
digen.

van hen raakt gefascineerd door
Gabriëlla Sumpter, overleden op
haar 61ste aan leverkanker ('Kan ik
eenieder aanbevelen' sneert ze van-
uit haar graf). Vooral haar kijk op
het geleefde leven, doortrokken
van verknipte minnaars, irriteert
de, overigens zelf keurig getrouwde
uitwerk-priester. Maar naarmate de
sensuele Sumpter hem meer en
meer rode oortjes bezorgd met haar
vrijpostige leefregels, raakt hij on-
herroepelijk verliefd op de stem uit
het graf.

Juist hier begin ik dan te geeuwen.
Want die verliefdheid van de uit-
werk-priester glijdt van me af als
water van een teflon-pan. Jammer
dat Fay Weldon jeals lezer loslaat.
Wat niet wegneemt dat Weldon ook
in deze korte roman via Gabriëlla
Sumpter een vuistvol wijsheden uit-
deelt, die je lang bijblijven. Bij-
voorbeeld deze: in een huwelijk
met te weinig seks is de bedrogen
echtgenoot jaloersop de minnaar,
en wordt de misleide echtgenote on-
gelukkig gemaakt door de maitres-
se; want de arme huwelijkspartners
krijgen alleen maar wat er is over-
gebleven.

De Regels van het Leven - Fay
Weldon; Uitgeverij AWB, ’ 19,90.

H.T.

ioms heb je eerst de buis nodig om
n de ban te raken van een auteur,
ïen omweg, ik geef datvlot toe, die
liet zonder risico is. Want de ken-
ïismaking met het oorspronkelijke
verk kan verkeerd uitpakken om-
lat de beeldbuis vaak veel weg-
leemt. Toch verkneukelde ik me
)uitengewoon toen Fay Weldons
ïovelle 'De Regels van het Leven'
nijn kant werd opgeschoven. Om
ïaar even meesterlijk als venijnig
/erfilmde roman 'Leven en Liefdes
/an een Duivelin' moet ik af en toe
ïog breed grijnzen. Afgaand op de
laptekst moest 'De Regels van het
..even' overkomen als een schitte-
ende satire op de liefde.

<rap 100 bladzijdes verder ben ik
:en illusie armer en een waarheid
ijker: vertrouw nooit de flaptekst.
irVat er dan mis is aan deze 'baby'
/an Fay Weldon? Het boek boeit
'ewoonweg niet. Dat heb je niet
neteen door, omdat het gegeven
/ccl belooft. Engeland anno 2004
iat letterlijk op de knieën gaat voor
ie GNFR ofwel de Grote Nieuwe
-ictie Religie, 's Nachts knielen
/astleg-priesters in witte habijten
jp verse graven om met gevoelige
>ony-sensoren de levensverhalen
/an overledenen op te nemen. Ver-
bolgens worden de banden afgeluis-
:erd door uitwerk-priesters. Een

gesprek en aan 'een mooie nove^
berdag'. _ n

uit een in enge kaders doorgebrach-
te jeugd, dan treft bij Inez van Dul-
lemen haar hang naar dramatiek en
haar betrokkenheid bij de bewegin-
gen in grote landen: bij de opkomst
en ondergang van steden, regen-
wouden en culturen. Misschien zijn
er na Slauerhoff en Multatuli weinig
schrijvers met eenzelfde onrust.
Bijzonder is, dat haar aandacht
voor persoonlijke en intieme le-
venservaring er niet minder om is
getuige het eerder genoemde boek
'Vroeger is dood' en meesterlijke
novellen als 'De verrader. Onge-
woon tenslotte lijkt haar ontvanke-
lijkheid voor alle realiteiten van het
aardse bestaan, ook al is haar
schrijftrant 'bloemrijk, literair en
doortrokken van een melancholie-

Misschien is ze onder de Nederland-
se schrijvers een buitenbeentje, zo
wil ze wel overwegen tijdens een ge-
sprek, dat plaatsvindt in haar stille
Haagse huis. 'Vos-van Dullemen'
vermeldt het naamplaatje. Als dat
al zo is, dan is zij dat stellig ook
door het brede scala van literaire
vormen dat zij hanteert. Zij noemt
haar boeken beurtelings novellen,
reisboeken, romans, verhalen en
kronieken. Vaak, maar niet altijd,
is haar oeuvre op de kleine maat ge-
sneden: 'Het gevorkte beest' is een
kloeke roman. Meer nog is zij an-
ders door het brede scala van haar
onderwerpen. Als het een wezen-
strek is van de Nederlandse litera-
tuur, dat ze zich in hoge mate bezig-
houdt met eigen ervaringen, veelal Prozadebuut

van Rob MolinHet leven houdt Ward Ruyslinck 'hunkerend gevangen'

Cynisme bij een bijna 60-jarige

" Ward Ruys-
linck, een cy-

nicus even
voor zijn zes-
tigste verjaar-

dag.

geven van de ontwikkeling van
scholier tot volwassen man van d
hoofdfiguur. Hij doet dat met fl*
en gedrevenheid en is sommige $
vallen met een gevoel voor sfeef'
die zijn poëtische afkomst verra' .
den. Alleen: zijn personages kon1

niet tot leven, het blijven starre
symbolen, die alleen de uiterlijk
kenmerken dragen van degenen,
die worden uitgebeeld. Als lezefj
raak je niet begaan met het lot v
de wegkwijnende, bijna blinde ~grootvader, met de stervende st' I
moeder, of de vader, die 'verkee ,
was in de oorlog. En zeker niet AY
de hoofdpersoon zelf, die zijn df
in de maatschappij maar niet ka"?
vinden en zijn heil zoekt in dran
.tranquilizers en vergetelheid.
'Aardbeien in september heeft
geen indruk op mij gemaakt, ho^wel ik het vlot geschreven bock 'JVplezier gelezen heb. Daarvoor ê
yen de verhalen niet diep genoe?

Aardbeien in september - Rob
lm; Uitgeverij de Geus, ’ 22,50- ;

Met 'Aardbeien in september'
maakt de in Hoensbroek wonende
Neerlandicus Rob Molm zijn proza-
debuut. Molm (41), leraar aan een
middelbare school, heeft enkele pu-
blicaties, waaronder poëziebundels
op zijn naam staan en schrijft lite-
raire kritieken in een regionaal dag-
blad. 'Aardbeien in september' is
geen roman - die worden, zeker
door beginnende auteurs nog maar
hoogst zelden geschrevenin dit land
- maar een bundel van zeven verha-
len, die jezou kunnen omschrijven
als levensfasen van een hoofdfi-
guur, waarvoor de schrijver zelf
model schijnt te hebben gestaan.

Het blijft voor de lezer echter gis-
sen, waar het autobiografische ele-
ment - als dat er al is - ophoudt en
de fantasie begint. In ieder geval
heeft de hoofdfiguur uit de bundel -
soms als 'ik-figuur', soms voorzien
van een naam - net als de auteur
zijn jeugddoorgebracht in Maas-
tricht en heeft hij uiteindelijk geko-
zen van het vak van leraar. In de ze-
ven zorgvuldig gecomponeerde ver-
halen - rijkelijk voorzien van flash-
backs - probeert Molm een beeld te

toon is achterhaald, het liedje is
bekend. Dat geldt niet voor alle
gedichten in deze bundel. Waar
Ruyslinck zich niet 'gevangen'
voelt, maar 'hunkerend' in het
leven staat, komt hij origineler
over:

'(...) wij fladderden gekortwiekt
en gekooid
van droom naar spel en spelen
wensen.
Maar wacht totdat ons denken
dooit.
dan worden wij verbaal herbo-
ren mensen.
Je zult het zien, wij leren 't ooit.

Misschien moet je daar zeventig
voor zijn of 100 jaargeleden ge-
boren zijn als Roland Holst. Als
ik toch iets voor de verjaardag
van Ward Ruyslinck zou mogen

uitkiezen, kies ik uit zijn proza-
werk. Want daarin is zo volop
aanwezig wat in zijn gedichten
ontbreekt: verbeelding.

Hunkerend verlangen - Ward
Ruyslinck; de Prom Baarn,

’ 14,90.
F.B.

Wie zestig wordt, staat bij zijn
verjaardag even stil. Zo hij al
niet vervroegd uitgetreden is,
igt het einde van een loopbaan
n het nabije verschiet. Tijd dus

l vT>or mijmeringen en terugblik-
ken; overpeinzingen bij een na-
derende levensavond.

Voor de Vlaamse schrijver
Ward Ruyslinck is zijn aanstaan-
de verjaardag aanleidingom een
rantal nooit eerder gepubliceer-
de gedichten alvast op voorhand
:e bundelen: bij uitgeverij de
Prom te Baarn verscheen voor
Ruyslincks zestigste verjaardag
Hunkerend gevangen', een der-

I :igtal gedichten ('hekeldichten
;n verzen van liefde') geschre-
den tussen 1969en 1988. De titel
/an het boekje ontleende Ruys-
inck aan een kwatrijn van A.

Roland Holst dat tevens het
motto van de bundel is:

'£n ik weet niet, is het heimwee
of verlangen,
een herinnering ofal een voor-
gevoel?
Houdt het leven met een onge-
weten doel
mij, bevlogene, hier hunkerend
gevangen?'

Ward Ruyslinck, die vooral als
romanschrijver bekend staat,
komt in zijn sporadisch gepubli-
ceerde gedichten vaak cynisch,
soms zelfs verbitterd over. In
deze verzameling is het al niet
anders: verbittering over geloof
en kerk, maatschappijkritiek die
in de jaren '60 niet misstaan zou
hebben. De meeste van zijn ver-
zen raken mij niet echt: hun
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De moord op
Mozart

# Inez van
Dullemen, in-
dringend en
evocatief ook
in haar nieuwe
reisverhalen.
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-en statig pand, vlakbij het een-
? van Nijmegen, zetelt het fami-, dr'jf P. de Bruijn BV. Vijf ge-
'tles zijn de 55-jarige Pieter
J.Segaan. De zevende generatie
j?" zich warm om het bedrijf
.«over te nemen. „Mijn zoon
''°°pt momenteel stage bij Cha-

Jpétrus in Bordeaux. Dat is niet■ Het is heel moeilijk om daar
Vn te komen. Maar als je er zit,
""toet je alle groten der aarde op
Üebied van wijnen." Pieter de Bruijn: 'In de kerken werd vroeger veel meer wijn gedronken dan nu

Kwaliteit
iü v le expliciete erkenning van

is Pieter erg blij.
itbisschoppen willen de kwali-
ir(|an de wijn handhaven, dat is

nodig. Er wordt soms eenP rotzooi verkocht. Miswijn„. 'anger dan andere wijnen
Paar blijven, omdat een fles
'in niet in één dag op gaat. Dat De wijnboeren in die gebieden mo-

dere notabelen bij jou de wijn ha-
len. Je verkocht niet alleen aan de
kerk, maar aan de hele elite. Bo-
vendien werd er vroeger in de ker-
ken veel meer wijn gebruikt dan nu.
Er waren toen meer erediensten.
Door de ontkerkelijking is dat sterk
afgenomen."

is de wijn beneden de maat. Dat
rapporteren we dan aan pastoor
Boelens. Het komt weleens voor
dat we een lid moeten royeren, om-
dat die bij voortduring slechte wijn
heeft geleverd. Maar er zijn natuur-
lijk ook goederapporten. Kijk, hier
heb ik er één, met lof van de jury."

Pieter de Bruijn schenkt nog eens
in. „Rokertje erbij? Ja, dat vind ik
gezellig." De Bourgondische le-
vensstijl bevalt hem. „Fantastisch
toch, zoals die Fransen weten te ge-
nieten. Die zitten gewoon de hele
middag aan tafel. Dat is toch prach-
tig?"

Terug naar de miswijn: „Vroeger
was miswijn een zeer belangrijk
produkt. Als je als wijnhandelaar
zaken kon doen met de pastoor, zat
je goed. Want dan kwamen ook de
burgemeester, de notaris en de an-

"Lu moet je deze eens probe-
;' *egt Pieter de Bruijn, terwijleen Beaujolais inschenkt,
/-akt weer heel anders." Het
} Moeite om bij het gesprekson-
*erp te blijven. Pieter de Bruijn
Jet alleen wijninkoper, hij is ook
,^'tter van de Rooms Katholie-
jereniging van Nederlandsew'jnleveranciers. Zijn club

onlangs in het nieuws, toen
'Schoppen de priesters maan-

HJ-n miswijn uitsluitendte be-
b*er> van leden van de vereni-

gen hun wijn uitsluitend als miswijn
verkopen na toestemming van de
bisschop in dat gebied. „Daarvoor
wordt een certificaat afgegeven.
Wij, de importeurs, moeten dat cer-
tificaat en de factuur opsturen naar
de Raad voor de Liturgie. Dan krij-
gen we de doppen en capsules,
voorzien van het stempel van de
Raad voor de Liturgie, waarmee de
flessen worden afgesloten. Dat is
het bewijs, dat de wijn als miswijn is
erkend."

meer kosten dan zeven, acht gul-
den."

Pieter de Bruijn heeft het voorzit-
terschap van de vereniging te dan-
ken aan zijn vader. Nou ja, te dan-
ken. „Ik had altijd gedacht dat deze
kelk aan mij voorbij zou gaan. Mijn
vader heeft de vereniging opgericht.
Dat was in 1935. Maar voor hem is
het op een teleurstelling uitge-
draaid." Wat er precies is gepas-
seerd, wil de huidige voorzitter niet
vertellen. „Maar ik dacht toen: dat
zal mij niet overkomen." Pieter de
Bruijn is zijn vader nietrechtstreeks
opgevolgd. „Op een gegeven mo-
ment werd ik gevraagd. Je voelt je
dan toch verplicht om dat te doen."

Het is niet de enige functie, waarbij
Pieter in de voetsporen van zijn va-
der is getreden. Boven de voordeur
prijkt een bord, waarop vermeld

staat dat hij ook honorair consul
van Frankrijk is. „Ik vertegenwoor-
dig de Franse overheid in de regio
Nijmegen. Vroeger deed mijn va-
der dat. Een leuke baan, het levert
weliswaar niks op, maar je komt in
contact met een heleboel mensen."

Terug naar de miswijnleveranciers.
De vereniging is niet zo groot. „We
hebben 25 leden, importeurs, over
het hele land verspreid. Het leden-
tal is gedaald door bedrijfsfusies. Er
zijn niet meer zoveel katholieke
wijnimporteurs." Echt druk heeft
de voorzitter het niet. „Het bestuur
komt twee keer per jaarbijeen. En
dan hebben we nog de algemene le-
denvergadering, een keer in de
twee jaar. Dat is gezellig, met een
diner erbij."

jos heymans

De nuchtere cijfers tonen aan dat
de handel in miswijn nauwelijks wat
voorstelt. In het begin van de jaren
zestig verkochten de gezamenlijke
miswijnleveranciers 250.000 flessen
per jaar. Dat aantal is inmiddels ge-
halveerd. „We verkopen nu jaar-
lijks 120.000 flessen. Dat blijft de
laatste jaren tamelijk stabiel," ver-
telt de voorzitter. Ook financieel is
de handel in miswijn niet opmerke-
lijk. Miswijn wordt namelijk ook
gekenmerkt door zn relatief lage
prijsniveau. „Een fles mag niet

vereist een hoog alcoholpercentage.
Bij een laag percentage bederft de
wijn veel sneller," vertelt De
Bruijn.

Wie zou denken dat de kwaliteit
van de wijn op het altaar er niet echt
toe doet, vergist zich. In het Ro-
meins Missaal staat nauwkeurig
omschrevenaan welke eisen de wijn
moet voldoen. „In het evangelie
volgens Lucas staat dat de wijn een
zuiver natuurprodukt moet zijn. Er
mag dus niets aan worden toege-
voegd; geen suiker, geen alcohol,
geen zwavel. Je moet dus een druif
hebben, die van naturetot een hoog
alcoholpercentage leidt. Daarvoor
gebruiken we de muskaatdruif. Die
vind je in de wat warmere streken;
Zuid-Frankrijk, Spanje, Sicilië en
Griekenland."

Streng
Er is een strenge controle op het ge-
bruik van miswijn. Namens de
Raad voor de Liturgie reist pastoor
Boelens van pastorie naar pastorie.
Hij neemt monsters, die door de
Vereniging van Miswijnleveranciers
worden gekeurd. De Bruijn: „Soms

Snelle markt dwingt
tot 'prototyping'

Peugeot/Citroën-groep. Zij willen
in de jaren '90 een prototype klaar
hebben van een auto, waarin bedui-
dend meer kunststof is verwerkt
dan tegenwoordig.
Directeur Kikkert verwacht dan
ook dat de produktiecapaciteit de
komende jaren zal stijgen.

Han Brinkman

sche matrijs verkocht. De techniek
hiervoor heeft het bedrijf gekocht
van Hettinga Equipment in lowa
(VS).

massa, veel goedkoper is dan staal.
Ook de bewerking is anders; me-
taalbewerking kost veel tijd, terwijl
de keramische matrijzen gegoten
worden. De krimpvrije giettechniek
maakt het mogelijk de tweede ma-
trijshelft af te vormen tegen de eer-
ste, en dat levert een aanzienlijke
tijdwinst op.

De keramische matrijzen zijn ech-
ter niet geschikt voor langdurig en
veelvuldig gebruik, en daarom al-
leen aantrekkelijk voor lage pro-
duktaantallen - voor bedrijven die
in kleine series produceren of die
vooruitlopend op een grote serie-
produktie hun prototypes willen
uittesten. De kostprijs bedraagt
volgens ir Kikkert bij zeer grote
produkten, zoals bumpers, slechts
vijftien procent van de prijs die
voor de stalen versie op tafel gelegd
moeten worden. Gemiddeld geno-
men doetKupron drie tot zeven we-
ken over de fabricage van een kera-
mische matrijs, tot dertig procent
van de kosten van een stalen exem-
plaar.

Dat gebeurde onder de vlag van de
divisie kunststofverwerking. Een
divisie die doorgaans veel met ma-
trijzen te maken heeft. Voor het
maken van produkten uit kunststof
worden immers veelal matrijzen ge-
bruikt. Zo is bij een andere DSM-
dochter, Curver in Brunssum, bij-
voorbeeld spuitgieten een beroefd
produktiemiddel. Daarbij wordt
hete, vloeibaar gemaakte kunststof
onder hoge druk in een matrijs ge-
spoten.

Kupron Prototypes, een volledige
dochteronderneming van DSM. De
wieg van Kupron staat bij het cen-
traal laboratorium van het chemie-
concern, waar het procédé voor de
vervaardiging van keramische ma-
trijzen werd ontdekt.

In tegenstelling tot Metaco heeft
een bedrijf in Sittard zelf de kennis
vergaard om tot de produktie van
keramische matrijzen te komen:

VERNIEUWEND

V"or suggesties voor deze
(~bnefc, schrijf naar: Lim-
V"_- Dagblad, redactie

postbus 3100,
7*j|l dp heerlen; of bel 045-

Prototypes. In vele takken
van industrie zijn ze abso-
lute noodzaak. Zon
proefprodukt geeft name-
lijk een indicatie voor de
uitvoerbaarheid van een
ontwerp en er kan verder
mee geëxperimenteerd
worden. Prototypes wor-
den echter niet zomaar ge-
maakt, daarvoor zijn de
fabricagekosten veel te
hoog. Dat komt omdat het
vaak puur ambachtelijk
werk is. En omdat voor
een kunststoffen proefex-
emplaar speciaal een ma-
trijs vervaardigd moet
worden - een doorgaans
stalen omhulsel met een
uitsparing die de vorm
heeft van het te maken
produkt; het maken van
zon matrijs of master voor
een autobumper kost al
gauw één miljoen gulden
en vergt meer dan een jaar
tijd.

brengen. De levenscycli worden als
maar korter. Er is een grotere be-
hoefte aan prototyping, snel en te-
gen niet te hoge kosten" zegt ir R.
Kikkert, directeur van Kupron.

De ontdekte techniek was drie jaar
geleden de reden voor de oprichting
van de nieuwe onderneming. Be-
drijfsleider werd ir H. van Dalen,
op wiens conto de vinding van de
Kupron matrijstechniek mag wor-
den geschreven. De toekomst zag er
goed uit. Kunststof verdringt ande-
re materialen steeds meer van de
markt, en er worden regelmatig
nieuwe kunststoffen uitgevonden.
Een ontwikkeling die nog volop in
gang is. „Daarbij komt dat vooral
de autoindustrie sneller dan vroeger
nieuwe produkten op de markt

voor een motorkap - zijn de klanten
nauwelijks in categorieën te verde-
len: het gaat verder om de meest
uiteenlopende bedrijven. Varië-
rend van fabrikanten die matrijzen
nodig hebben voor schaatsonderde-
len tot en met wijnrekjes en behui-
zingen voor elektronische produk-
ten.

De huidige produktiecapaciteit van

De klanten van Kupron kunnen niet
te ver van het bedrijf in Sittard af
liggen. Dat komt, legt directeur
Kikkert uit, omdat snelle communi-
catie mogelijk moet zijn. Bedrijven
willen immers de looptijd van een
researchproject steeds verder in-
korten. Ze kunnen zich geen vertra-
gingen permitteren. Wanneer er
zich problemen voordoen, bij het
maken van een protype, moeten
ook de toeleveranciers snel ter
plaatse kunnen zijn. Kikkert: „Het
gaat soms zo hectisch dat tijdens de
bouw van de matrijs nog de nodige
veranderingen moéten worden aan-
gebracht."
In de praktijk betekent dit dat Ku-
pron in het buitenland alleen zaken
doet met ondernemingen in de om-
ringende landen. Frankrijk vormt
een uitzondering. Vooral door de
taalbarrière is het hier moeilijk za-
ken doen.

Er gloort echter licht aan de hori-
zon. Sinds kort zijn bij de vervaar-
diging van matrijzen nieuwe tech-
nieken in opmars, die al bij sommi-
ge Limburgse bedrijven toegepast
worden. Twee van die ondernemin-
gen maakten onlangs bekend dat zij
bij het maken van matrijzen zijn
overgestapt op c.g. zijn begonnen
met keramisch materiaal.
Metaco uit Reuver bijvoorbeeld,
heeft recentelijk een eerste kerami-

Kupron ligt op circa honderd ma-
trijzen per jaar. Het exacte aantal is
afhankelijk van de grootte van het
produkt waarvoor de matrijs nodig
is. Negentig procent van de produk-
tie is nu bestemd voor derden. De
rest gebeurt in opdracht van DSM.
Een voorbeeld daarvan zijn de ma-
trijzen voor het Cawiar-project,
een internationaal samenwerkings-
verband van onder andere DSM en

veren dan fabrikanten van stalen
matrijzen. Dat is mogelijk doordat
het materiaal, een keramische giet-

Kupron, dat voor vijftig procent
voor de autoindustrie werkt, kan de
matrijzen goedkoper en sneller le-

Behalve autoindustrieën- de groot
ste matrijs tot nu toe was bestemd

# Eén van de
stappen in het
matrijsproces is
het spuiten van
een dun laagje
metaal op een
model van het te
maken kunststof-
fen produkt. De
metalen laag, die
ook teksten goed
'copieert', hecht
zich later aan de
keramische giet-
massa.
Foto:
PETER ROOZEN

f°rdat het gesprek over
* kwaliteit van miswijn
f Sang komt, moet eerst
*n andere wijn worden
froefd. Een Bourgogne

huis Louis Latour."rins Bernhard is daar
jdol 0p" weet de
i'jnneegse wijninkoperter de Bruijn. Hij, telg
'het geslacht De Bruijn
dat sinds 1772 wijn

'Porteert, levert aan het
tof. Trots laat hij zijn
eU\ve catalogus zien. „In
.°ranje, want koningin
eatrix heeft ons zojuist

herbevestigd als
hofleverancier."

Miswijnleverancier: 'Ik had
altijd
gedacht
dat
deze kelk
aan mij
voorbij
zou gaan'

Zaterdag 26 november 1988 "27
vrijuitLimburgs dagblad



—— ■ " ' ,1' " «I

DE LIMBURGSE * WF
PERSONEELS «GIDS

STICHTING BEJAARDENOORDEN
„ZUSTERS ONDER DE BOGEN"

, St. Servaasklooster 14
6211 TE Maastricht

Telefoon: 043-219241

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 soilicitatietermijn sluit op 30 november 1988. 88443

wilhelminastraat 39
Z 6131 KM sittard
" tel.: 04490-95656
"" De Stichting Centraal Ziekenfonds te Sittard is
■ werkzaam als uitvoeringsorgaan van de
VI Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere

Ziektekosten en heeft een personeelsbestand van
71 circa 235 personen.

De automatiseringsactiviteiten binnen onze_ organisatie zijn deels centraal, deels decentraal
_t georgansieerd. Met betrekking tot het centrale_, deel werken wij extern in service bij een
m '^fag^ rekencentrum op een Unisys 1100 72 mainframe.
" W Decentraal maken wij intern gebruik van Unisys
-; W 5000 90 Unix systeem.
_< ' De operationele automatiseringsactiviteiten zijn- aa^^T ondergebracht in de afdeling

Informatieverwerking terwijl de■■ ontwikkelingsactiviteiten binnen de afdeling
Systeemontwikkeling plaatsvinden.

In verband met toenemende informatiebehoeften
op decentraal niveau zoeken wij op korte termijn
voor onze afdeling Systeemontwikkeling een

a. Programmeur
Deze zal meewerken aan de bouw en het beheer van
geautomatiseerde systemen, voornamelijk in een Unix omgeving.De functie biedt de mogelijkheid om door te groeien naar
systeemanalist/programmeur.
Functie-eisen:
* een opleiding op middelbaar niveau
* een flexibele persoonlijkheid met goede contactuele vaardighedenen een sterk analytisch vermogen
* minimaal enkele jaren ervaring met Cobol (JSP)
* ervaring met mapper en/of C strekt tot aanbeveling
* kennis van Dbase en datacommunicatie technieken is een pré.

— b.Adviseur persoonlijk
computergebruik
Deze zal in samenwerking met de afdelingschef en een collegainvulling geven aan de verdere uitbouw van de
gebruikersondersteuning tot een informatiecentrum.
Functie-eisen:
* een opleiding op HBO-niveau (HEAO.BI/Ambi)
* een flexibele persoonlijkhijd met uitstekende contactuele

vaardigheden en een sterk analytisch vermogen
* didactische vaardigheden

t * minimaal enkele jaren automatiseringservaring
* ervaring met mapper, Dbase en/of Lotus strekt tot aanbeveling.

In verband met het ontstaan van een vacature op de afdeling
Informatieverwerking zoeken wij op korte termijn een

c. Gegevensbeheerder
Deze zal binnen de groep systeembeheer, tezamen met een tweetal
collega's de verantwoordelijkheid dragen voor het systeem/bestands-
en applicatiebeheer in de meest brede zin.
Functie-eisen:
* een opleiding op H.8.0-niveau (HEAO-BI), danwei middels

ervaring verkregen gelijkwaardig nivo
* een flexibele persoonlijkheid met goede contactuele en

redactionele vaardigheden
* kennis van Unix en 1100 systemen, alsmede op het gebied van

datacommunicatie, strekt tot aanbeveling

Voor de functies a, b en c geldt:
* een leeftijdsindicatie van 25 - 35 jaar
* initiatief en doorzettingsvermogen
* het kunnen werken in een jong enthousiast team
Wij bieden:
» een uitdagende baan in een prettige en moderne werkomgeving
* een goede salaris
* uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
» ruime doorgroeimogelijkheden
* mogelijkheden tot het up to date houden en uitbreiden van kennis

Informatie:
Informatie over de functie-inhoud kan m.b.t. de vacatures a en b
verkregen worden bij de heer G.C.M. Geurts, chef systeemontwikkeling.Terzake vacature c kan informatie ingewonnen worden bij de heer M.H.Keulen, chef informatieverwerking.
Sollicitaties:
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatiebrief voor 10december 1988 te richten aan de heer H.M.M. Wachelder,
personeelsfunktionaris van het Centraal Ziekenfonds, Wilhelminastraat
39, 6131 KM Sittard.

|||| Provincie
UjJ Limburg

In de hoofdgroep Welzijn zijn alle beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende activiteiten
samengebracht op het gebiedvan welzijn, volksgezondheid, cultuuren onderwijs.
De hoofdgroep bestaat uit zes bureaus en een stafbureau.
Bij het bureau onderwijs en educatie- dat uit negen medewerkers bestaat - is de functie
vacant van

part-time medewerker onderwijszaken m/v
(20 uren per week)
vac. no. Wz.88.05

functie-inhoud: salaris:- het (mede) voorbereiden en uitvoeren afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring
van de autonomeen wettelijke taken, die wordt een salaris geboden van maximaal
de provincie op het terrein van devol- f 4.199,- per maand op full-time basis,
wasseneneducatie vervult; . .- hetzorgdragen voor de afstemming van 80"'^*!?s «n inlichtingen:
hetvolwasseneneducatiebeleid op aan- schriftelijke sollicitaties binnen een week te
verwante beleidsveldenzoals het eman- richten aan het College van Gedeputeerde
cipatie- en arbeidsmarktbeleid; Staten en ln te zenden aan de Directeur van

- het behandelen van subsidie-aanvragen de Stafgroep Personeel en Organisatie,
van instellingen en voor bijzondere pro- Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder
jectenop de beleidsgebiedenvan het bv- vermelding van hetvacaturenummeropbrief
reau. en enveloppe.

- het verrichten van diversevoorkomende Vrouwe|ijkekandidaten, dieaan de functie-werkzaamheden op het terrein van on- eisenvo|doen#worden uitgenodigd te solli-derwijs en educatie, waaronder het for- citeren De moge|ijkheid tot kinderopvang ismuleren van onderzoeksopdrachten. aanwezig
functie-eisen: Nadere inlichtingen kunnen telefonisch wor-- een voltooide hogere beroepsopleiding, den ingewonnen bij de neer f.p.h.M.H. Wolf,

bij voorkeur HfcAO ot HBA; hoofd van het bureau Onderwijs en Educatie,- affiniteit tot en (overheids)ervanng met tel 043-897136onderwijsaangelegenheden, in het bij-
zonder op hetterrein van devolwas- In de laatstefase van de sollicitatieprocedure
seneneducatie; zal een vertegenwoordiging van het bureau- goederedactionele en communicatieve worden ingeschakeld.

V 22/46-88 eigenschappen.

Randstad jjpk
heeft volop S^w
werk JP» 71
Produktiemedewerkers
U kunt gaan werken bij een bedrijf in de
voedingsmiddelenindustrie. U bent 18 jaar of ouder en bereid
in 3-ploegendienst te werken. Uw werkzaamheden bestaan
vnl. uit inpakken en bedienen van diverse machines. Verder
vereist dit werk inzet en goede persoonlijke hygiëne. Na een
korte inwerkperiodekunt u voor lange tijd aan de slag.

Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

Informatie bij Carmen Mélotte, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

ir randstad uitzendbureau

-- I Productie van luchtkanalen
11fl len luchttechnische komponenten

o^o brema-air products bv

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

Voor onze productieafdeling in Maastricht vragen wij

een spuiter
De hoofdwerkzaamheden zullen bestaan uit het
verrichten van schilderwerk t.b.v. het geproduceerde
plaat- en lichtconstructiewerk.
Verder verwachten wij van de sollicitant een goede
motivatie en brede inzetbaarheid, omdat hij ook op
andere plaatsen in onze productie te werk gesteld'
moet kunnen worden.
Voor telefonische inlichtingen kan, tussen 16.45 en
18.15 uur, contact opgenomen worden met de heer
G. Schellingerhout.
Schriftelijke sollicitatieste richten aan de directie,
postbus 3029, 6202 HA Maastricht. Tel. 043-631166.

Gevraagd

Bakker
i.b.v. middenstandsdiploma voor bakkerij in

Maastricht, goed salaris + winstdeling.

Boyenwoning beschikbaar.

Tel. 043-214674
93069

Rectificatie

ACCCXJNTANTSKANTOOR/\CKERMANN
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.

69121

Ft
rpn Stichting Ziekenzorg

L-B-J 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)

yTenbehoeve van de linnendienst/wasserette Verpleeghuis St. Jansgeleen,
lokatie Geleen, zoeken wij kontakt met belangstellendenvoor defunktie van:

hoofd
linnendienst/wasserette
vakaturenr. Hvß 2

funktie-informatie: " betrokkene geeft leiding aan de linnendienst/wasserette St. Jansgeleen
en de linnendienst in de personeelsflat;

" in voorkomende gevallen verricht betrokkene uitvoerende
werkzaamheden;

" betrokkene onderhoudt kontakten met andere afdelingen.

Het betreft een full-time funktie

funktie-eisen: " diploma op M.8.0. niveau;
" beschikken over leidinggevende kapaciteiten;
" beschikken over relavante ervaring.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring vindt plaats overeenkomstig F.W.G. funktiegroep 35.
De overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de C.A.O. voor het
Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Nadere informatie omtrent de inhoud van de funktie wordt gaarne
verstrekt door mevrouw M. Swaak, assistent hoofd Civiele Dienst lokatie
Geleen, telefoon 04490 - 46666 toestel 1152.

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.

Kolf erkens bakkerijen b.v. k
Erkens Bakkerijen BV levert dagelijksvers brood, banket en
bake-off produkten aan vele bakkers, instellingen,
speciaalzaken, supermarkten, warenhuizen en eigen filialen in
Limburg

Ter ondersteuning van het verkoopteam zoeken wij een:

Commercieel medewerker/ster
Functieomschrijving:
* Dilpoma MEAO-c of MDS
* Commerciële vaardigheden, zoals klantgericht denken en >handelen
* Goede contactuele eigenschappen <
* Rijbewijs BE f
* Leeftijd tussen 20 en 35 jaar '* Moet zelfstandig kunnen handelen

Wij bieden:
* Een uitdagende baan, met veel afwisseling waarbij de

kandidaat zijn/haar creativiteit geheel tot uiting kan brengen.
* Goed salaris met secundaire arbeidsvoorwaarden.
* Prettige werksfeer waarbij veel ruimte is voor eigen ideeën.
(

Tevens zoeken wij voor één van onze afnemers een:

Bake-off bakker
Functieomschrijving:
» Nadat u een gedegen opleiding hebt genoten bij Erkens

Bakkerij, bent u verantwoordelijk voor het gehele bakproces
bij onze afnemer.

* U draagt zorg voor de bakschema's, voorraadbeheer en
bestellingen.

* U zorgt voor een optimale presentatie van uw produkten.
* U werkt samen in een team van ± 6 mensen, die voor de

verkoop zorg dragen.

Functie-eisen:
* Bij voorkeur LTS-consumptieve opleiding
* Commerciële instelling
* Leeftijd maximaal 22 jaar.

Wanneer u interesse heeft in bovenstaande vacatures, dan richt
u uw uitsluitend schriftelijke sollicitaties, voorzien van een
curriculum vitae aan:

Erkens Bakkerijen BV, t.a.v. de heer GJ.H. Braun, postbus 33,
93180 6440 AA Brunssum, -<

HIERO WOONSUPER B.V.
■ meer dan 10.000 m2woonplezier. ,-ot?sÖjl

De woonspeciaalzaak met het grootste r-^2ïV_ v_____
assortiment en de laagste prijzen van E-«^-^_s^_--*(_»/^^^^
Limburg, zoekt wegens uitbreiding van L^Ëgg/\J[l\mJL\ V~S» |
diverse afdelingen wit £/ il II CA V*tV X^ J
A) VERKOPERS F

met ervaring in het tapijtvak en/of meubelvak,

en

B) HULPVERKOPERS en/of PART-TIMERS
waarbij enthousiasme en inzet van de persoon belangrijker zijn dan"
leeftijd. Ervaring in het „vak" is geen noodzaak.
Werktijden zullen in onderling overleg worden vastgesteld.

Geïnteresseerden kunnen zowel schriftelijk als mondeling reageren op de^
vacatures.

Reacties richten aan de bedrijfsleiding van HIERO WOONSUPER 8.V.,
postbus 6010, 6401 SB Heerlen,
tel. 045-420026.

Engelvaarttricot b.v. BEïMf
Nieuwe Gouwe O.Z. 40
2803 RA Gouda . >

"iftvraagt voor onderhoud en herstelwerkzaamheden aan /v/^«
tricot-speciaal naaimachines v—r

Naaimachinemonteur
Soll. na tel. afspraak onder nr. 01820-23979 j

KUNSTSTOF
KOZIJNTECHNIEK b.v.

Zoekt wegens uitbreiding van de aktiviteiten

DYNAMISCHE
VERKOPER

Functie-omschrijving
de aan te stellen kracht dienst zelfstandig contacten te leggen en te
onderhouden met nieuwe en bestaande relaties, zoals
woning-corporaties, architecten, bouwondernemingen en beleggers.
Vereisten:
Leeftijd tussen 30 en 40 jaar.
Opleiding op minimaal M.T.S. bouwkunde-nivo.
Goede contactuele eigenschappen.
Verkoopervaring in de bouwbrache.
Kandidaten met verkoopervaring in de ramenbranche genieten de
voorkeur.
Geboden wordt
De juiste kracht bieden wij een uitstekend salaris met goede
perspectieven en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selectieprocedure.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties, welke zeer vertrouwelijk worden
behandeld, dienen vergezeld te zijn van recente pasfoto en gericht te
worden aan:

Kunststof Kozijn Techniek b.v.
Postbus 424
6000 AK Weert. &
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ÊLSENDORP - De argeloze wandelaars die door het
°°s van landgoed De Sijp in De Peel lopen, genieten van- laatste zon en deprachtige herfsttinten. Soms laten zeeen been slepen om gevallen bladeren op een hoopje te
Vegen. Dat ritselt zo lekker. Niets aan de hand dus, lijkt

het. Maar het bos waar ze doorheen wandelen, is zo
goed als dood.

.!' ls dus geen bos meer", zegt de
£ntere bosbeheerder Piete"en van de stichting Brabants
"dschap. Hij gaat tussen de

staan. „Als je hier naaren kijkt, mag je de hemel niet?,; Het moet hardstikke donker
l Het is helemaal niet donker.
Rendeel zelfs. De lucht is
j*> dat is heel goed te zien. De
{^tammen priemen in de lucht.. "ebben nauwelijks een kruin.
Vee takken zijn kaal., nen loopt naar een grote boom
L een mooie groene bast. „Deze
|j H[ nog aardig uit, he?", vraagt
a vanuan pakt hij een stuk van de
k rs en pelt een groot deel van de

! |j*: ~dood, hardstikke dood".
(5 °s°eheerder wijst naar andere

k.en- „Die hebben nog mooi
|. De leek ziet niks bijzonders.
<v r de bomen staan te kwijnen.
t Cn misschien nog een jaarof

Ze hebben geen kruin, maar
'tri at z'Jn de tw'JBen de

,|, e stam groeien. Dat heet
rot. Hoort niet. Het is een

t%eep van de boom. Ze gaanem aal kapot.'

jpookbos
[t L°ndleiding van Geenen door
,1 celgebiedeelgebied in Noord-Brabant
[j *'en hoe onrustbarend slecht
ij, Jj^t het milieu gaat. Op de dag
h Tweede Kamer er bij
k-ster Nijpels (milieubeheer) op
tl 'ngt eens op te houden met
i schrijven van filosofische
lj s

' maar daadwerkelijk
Regelen te nemen, spreekt de
jt oneerder van een hopeloze

r, nen toont percelen bos die eenj^teloze aanblik hebben.tJ>ewaaide stammen hangen
j.n andere bomen aan. Andere,
0 "J als afgeknapte lucifers op de

d- Elk takje dat wordt
l^faakt, breekt moeiteloos af.

totaal levenloos. Een
«e(kbos dat het 'De Rouwkuilen'

lijjkre stukken, zoals in De
,''horst, zijn helemaal kaal. De
«„,nen van het Brabants
C schap nebben daar de boel
(lil "Jirnd. Even verderop is een

8 uitBedund bos- "A"e zieke
\è ■ bomen bebben we er
L "Uit gehaald. Binnenkort staat

meer", zegt Geenen,
'en we verder gaan"?

Ijs» etreft de aantastingen is er
'rSchde boomsoor,en nauwelijks
o e tl1'. De sterke eiken lijden net
'üijm a's ce Brove den- De
ij ps-den staat er net zo treurig

k> s de Corsicaanse den.
Sr?°Ver de dennebomen nog
talk" draBen- 'ijken ze op de
dcc b°om thuis na oud en nieuw.
\}tn zeSl net te weten welkeregelen hij moet nemen „Op
Vpge stukken zetten we nieuwep'ant, maar dat wordt ook niet

ouder dan een jaarof vijf. In plaats
van veertig of vijftig jaar. Op
andere plekken dunnen we uit en er
is ook bos waar we helemaal niets
aan doen. We weten het niet en het
lijkt ook allemaal zo zinloos".
Naarmate de tocht verder gaat,
wordt Geenen cynischer. „Je weet
dat depurperen heidenvan Brabant
talloze malen zijn bezongen. Dit
moet nu die purperen heide zijn".
Het is een groot geel-kleurig veld
met hier en daar een uitgeputte
boom. De heide is totaal vergrast.
„Het is allemaal pijpestro', zegt
Geenen, „voor vijf jaar was dit een
paarse vlakte, de purperen heide".
De bosbeheerder meldt, dater in de
hele Peel geen gezondeboom meer
te vinden is. Hij laat prachtige lanen
met bomen zien. „Die bomen zijn
doodziek". Hij voorspelt dat ze
binnen enkele jaren tegen de vlakte
gaan, wat hem zeer aan het hart
gaat.

Al 30 jaar woont en werkt Geenen
in de Peelse bossen. „Ik heb van
mijn voorganger prachtige, kapitale
bossen gekregen. Die zou ik ook
hebben willen overdragen aan mijn
opvolger. Maar het zit er niet in. Je
schrikt je rot als je de foto's van
toen met die van nu vergelijkt.
Over vijf tot tien jaar zal het hier
heel erg veranderd zijn. En je
maakt mij niet wijs dat dit goed
voor de mens is".

Stront
De zure regen heeft in De Peel hard
toegeslagen. Het gebied ten oosten
van Eindhoven, ongeveer tussen
Oss en Weert, is het meest
getroffen stukje Nederland. Het
gebied ligt ongelukkig onder de
rook van de zware industrieën in
België en West-Duitsland. Maar de
belangrijkste oorzaak van de
problemen is de intensieve veeteelt
in De Peel zelf.
De uit de mest vervluchtigde
ammoniak verbindt zich in de
atmosfeer met andere
verontreinigde stoffen, zoals
zwaveldioxide, en veroorzaakt in de
streek zelf extra zure neerslag, al
dan niet in de vorm van regen. De
zandgronden van Oost-Brabant zijn
zeer gevoelig voor de verzuring. De
effecten zijn vrijwel direct
merkbaar.
In 1983 merkten de bosbeheerders
dat het fout ging in de bossen. De
bomen werden gevoelig voor
extreme ziekten. Zo braken er
plotseling schimmel-epidemiën uit
en konden de bomen zich niet
herstellen van diverse
rupsenplagen. De vitaliteit van de
bomen bleek sterk verminderd en
daardoorraakten ze gevoeligvoor
allerlei gekke kwaaltjes.

Enkele weken geleden onthulde de
Universiteit van Nijmegen dat de
gevolgen van ammoniak-uitstoot
nog ernstiger zijn dan tot nu toe

" ....De boom-
stammen prie-

men in de lucht.
Ze hebben nau-

welijks een
kruin. De iele

takken zijn
kaal... De Peel,

in 1988.

Foto's:
ROLAND

DE BRUIJN

" Jan Baan
van de Stichting
Brabants Land-
schap: 'Als er
geen bos is,
daalt de kwali-
teit van het le-
ven'

£ Bosbeheer-
der Piet Geenen
pakt een stuk
van de schorsen
pelt een groot
deel van de
stam. 'Dood,
hardstikke
d00d...'

werd gedacht. Bossen blijken
ammoniak als een spons uit de lucht
op te zuigen. Dit verklaart waarom
de bossen op de zandgronden, waar
de bio-industrie weligtiert, nog
sneller aftakelen dan elders.
De mestproblematiek in De Peel is
enorm. In het landelijk gebied staan
om de honderd meter, achter bijna
elke meestal zeer riante woning,
een of meerdere stallen. In totaal
worden er naar schatting drie
miljoen varkens gefokt en vet
gemest.
Niet alleen boeren houden zich met

deze vorm van veeteelt bezig. Ook
de bankdirecteur, de
transportondernemer en de
bouwvakker houden varkens. De
bedrijven zijn geautomatiseerd.
Voor het voederen en het afvoeren
van mest zijn geen mensenhanden
nodig. De zetbaas of de echtgenote
kunnen het werk alleen af. De
bio-industrie is in de Peel volkomen
uit de hand gelopen.
De varkenshouders komen haast
om in destront. Vorig jaarsteeg het
bijna letterlijk tot aan hun lippen.
Als gevolg van de natte winter kon

een bepaalde hoeveelheid mest niet
over het land worden uitgereden.
De mestbanken konden evenmin
uit de voeten met het gigantische
aanbod en de gierkeldersraakten
overvol.
Hoewel ze geen afdoende oplossing
bieden, heeft de landelijke overheid
allerlei regelingen ingevoerd om de
hoeveelheid mest, die niet alleen de
lucht, maar ook de bodem en het
grondwater vervuilt, terug te
dringen. Zo zijn er tijden dat geen
mest op het land mag worden
gebracht. Onlangs mocht dat weer
voor het eerst na een maand. Over
de hele Peel hing een strontlucht,
de ammoniak.
Boeren proberen de mestregelingen
te ontduiken. Op hun land mogen
ze bijvoorbeeld maar een bepaalde
hoeveelheid mest uitrijden. Ze
kopen of huren dan een paar
hectare land in Groningen, waar ze
uiteraard de mest niet naar
toebrengen. Maar in hun
mestboekhouding kunnen ze de
hoeveelheid uitgereden mest in
overeenstemming brengen met het
aantal hectare land dat ze bezitten.
Controle is er niet.

Dode bossen, zure regen,
mestoverschotten, het lijkt er in De
Peel weinig toe te doen. Overal
wordt nog volop gebouwd. Nieuwe
stallen verrijzen; oudere worden
gemoderniseerd. Bouwbedrijven
zetten voor tienduizenden guldens
nieuwe mestputten neer. Ook
komen er steeds meer
pelsdierenfarms en
kalverenmesterijen.
Deze uitbreidingen stroken niet met
de inkrimping van de veestapel die
de milieubeweging als laatste
redmiddel ziet om nog te redden
wat er te redden valt. Ook in de
politiek wordt over verkleining van
de veestapel gesproken, maar harde
besluiten zijn er nog niet gevallen.
Het CDA heeft een sterke aanhang

Politieke onmacht

in de agrarische sector.
Op plaatselijk niveau beseft men in
De Peel ook nog steeds niet dat er
zich in het gebied een ecologische
ramp voltrekt.
Gemeenteraadsleden uit de
ongeveer 100 Peelgemeenten
reageren plotseling verbijsterd op
de brochure die de stichting
Brabants Landschap, die in De Peel
een goede 1000 hectare bos bezit,
en de Brabantse milieufederatie
over het ammoniakprobleem
hebben uitgebracht. Ondanks alles
wat er al over zure regen is
gepubliceerd, gaan de ogen nu pas
open.
Plaatsvervangend rentmeester Jan
Baan van de stichting Brabants
Landschap vindt het al heel wat dat
dertien gemeenten in Oost-Brabant
met elkaar de ammoniakproblemen
gaan bespreken. Een aantal
gemeenten heeft besloten om geen
uitbreidingen en nieuwe vestigingen
van bio-industrie toe te staan.

Baan noemt het treurig dat er nog
steeds gemeenten zijn die nergens
om geven. Die houden zich zelfs
niet aan de richtlijn dat nieuwe
veehouderijen niet binnen een zone
van een halve kilometer van een bos
mogen worden gebouwd. Andere
gemeenten passen de 500 meter
nauwkeurig af en geven een
vergunning.
„Struisvogel-politiek", zegt
rentmeester Baan, „de problemen
zullen er alleen maar groter door
worden".

Een typisch staaltje van politieke
onmacht heeft het provinciaal
bestuur laten zien. Het
nitraatgehalte in het
drinkwatergebied van
Vierlingsbeek en Boxmeer is tien
maal te hoog. Het aanleggen van
leidingen vanuit Lieshout en Veghel
om het grondwater te verdunnen, is
de enige -nood-maatregel die de
provincie heeft genomen. Andere
oplossingen stuitten op verzet van

De mensen komen pas overeind als er geen boom meer staaf

De bossen van de Peel
zijn al vrijwel verloren

Het Nederlandse bos is op sterven na dood. De alarmbel is al zo vaak
gegaan dat iedereen dat wel eens gehoord kan hebben. De ene keer

zeggen de wetenschappers dat van heel Europa de Nederlandse
bossen er het slechtst aan toe zijn. Een andere keer blijkt uit

onderzoek dat het allemaal nog erger is dan gedacht. En wat doet de
regering? Concreet beleid ontbreekt, klaagt de Tweede Kamer nu

pas. Nog even en het hoeft niet meer. Dan is er niets meer, zoals
binnenkort in natuurgebied De Peel. Een portret van Oost-Brabant,
het stukje Nederland dat het meest door de zure regen is aangetast.
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de boeren. De bevolking draait op
voor de kosten.

Tolerant
De gedreven rentmeester staat
versteld van de tolerantie van de
burgers. Het enige waar de mensen
af en toe over klagen is de stank.
Het stervende bos zien ze niet.
Daarom gaat het Brabants
Landschap volgend voorjaar een
speciale actie voeren. „Het hoort
niet tot onze taak om de mensen
bewust te maken van de ernst"
.zegt hij, „maar als wij het niet
doen, gebeurt het niet".

De landbouworganisaties krijgen
wel meer het besef dat er iets niet
klopt, zegt Baan. Het overleg met
die instellingen komt van de grond.
Veel boeren willen er echter niet
aan. „Die zeggen er van overtuigd
te zijn dat wij de bossen niet goed
beheren. Er wordt volgens hen niet
goed gezaagd en gekapt. Ze vinden
ook dat de bossen bemest moeten
worden. Dat komt hen dan ook
goed uit. Raken ze wat meer van
hun overschotten af.

Baan vertelt dat Staatsbosbeheer
wel experimenteert met het
bemesten van de bossen. Hij vindt
dat erg riskant. „Het is veel te
kunstmatig. Het karakteristieke
van een bos is juist het natuurlijk
evenwicht. Van boven vallen de
bladeren die op de bodem worden
afgebroken. Als je dat doorkruist,
doorbreek je het evenwicht. Dan
ben je bezig met landbouw".

Ook het bestrooien van de
bosbodem met kalk, dat het zuur
neutraliseert, wordt door de
rentmeester afgewezen. „Je gaat de
verzuring tegen, maar de
organische stoffen spoelen uit. En
vraag maar aan de boeren: kalk
mergelt de bodem uit. Kan je niet
doen".

En zo ziet rentmeester Baan de
bossen verdwijnen. „De meest
karakteristieke bomen van De Peel
en ons land raken we kwijt. Wat je
overhoudt is jong bos met berken
en lijsterbesstruiken. De mooie
oude bossen zijn weg en daarmee
ook de specifieke planten en dieren.
Dat is een grote verschraling. Dat
gaat ten koste van de leefbaarheid
van deze streek. Als er geen bos is,
daalt de kwaliteit van het bestaan".
Baan is verontwaardigd dat het
collectieve bezit van water, lucht en
bodem wordt bedreigd door een
bedrijfstak met individuele
ondernemers. Hij vindt dat de
bio-industrie moet worden
gesaneerd. „Als er nog een beetje
sprake wil zijn van
overlevingskansen voor De Peel
moet de ammoniak-uitstoot met 90
procent worden teruggedrongen"

De sanering zal niet gemakkelijk
verlopen. De veehouders moeten
worden uitgekocht. Dat is een
centenkwestie, die nog wel enige
tijd zal duren. Baan: „Ondertussen
wijst de klok een voor twaalf.
Tegen het eind van deze eeuw zijn
er geen eikenbossen meer. Voor
latere generaties blijft er weinig
over. Om dat te voorkomen moeten
we blijven knokken".
Maar bosbaas Geenen gelooft er
niet meer in. „Je kan wel blijven
vechten", zegt hij, „maar je loopt
elke keer met jekop tegen de muur.
Je ziet dat er geen verandering
komt. Die bedrijven blijven maar
uitbreiden".

Ook in de politiek heeft hij weinig
vertrouwen. „Terwijl je ziet wat er
aan de hand is, vinden ze het toch
nodig eerst nog nieuwe
onderzoeken te doen. Gaan ze in de
Rouwkuilen weer een stuk bos
overkappen. Dat kost handenvol
geld en waar leidt het toe"?

Het lijkt wel of niemand het wil
inzien, zegt hij, toch een beetje
ontdaan. De wandelaars zijn te
argeloos. Die genieten nog van de
paddestoelen op de dode bomen.
Als er een excursie is, wordt hem
gevraagd niet al te veel te zeuren
over zure regen. En de politici laten
het bij woorden. „Ze komen pas
overeind als het bos weg is".

Wat kan een bosbaaser dannog aan
doen? Geenen weet het niet meer.
Hij probeert afstand te nemen door
niet meer dag en nacht met de
aftakeling van de bossen bezig te
zijn. Daarom is hij actief geworden
in de reddingsbrigade van Oploo en
Mill. Het betreft dus geen
reddingswerk van de bomen in De
Peel. De redders bewaken in de
zomer de stranden van Texel.

weert schenk
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DE LIMBURGSE*" VT
PERSONEELS dTGIDS

Bij de faculteit der Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Limburg is bij de vakgroep Medische Psy-
chologievacant de functie van:

onderzoeksassistent M
voor 16 uur per week (0,4 fte)
De functionaris zal vooralsnog werkzaam zijn t.b.v. het onderzoeksprogramma"Experimentele
Psychopathologie". Dit deelproject houdt zich bezig met de studie naar angststoornissen en pijn en
maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van de faculteit der Geneeskunde en de faculteit der
Gezondheidswetenschappen.
taken
de aan te stellen medewerker zal zich gaan bezig houden met:- het zelfstandig plannen van protocollair onderzoek alsmede hetonder supervisie uitvoeren van
onderzoeksprotocollen;- het afnemen van enquêtes bij proefpersonen;- het bepalen c.g. maken van: bloeddruk, hartslag, ECG, EMG, lactaat, alsmede andere psycho-
fysiologische maten dievoor het onderzoek van belang zijn;- het voeren van deproefpersonen-administratie;- het maken van codeboeken;- het invoeren van data in en het verwerken van data m.b.v. decomputer;- het beheer van onderzoeksgegevens.

vorol ston- bij voorkeur een verpleegkundige opleiding (in ieder geval beschikken over een paramedische
achtergrond) i.v.m. metenvan bloeddruk, ECG afname etc;

- nauwkeurigheid en een goed organisatievermogen;- ervaring in werkzaamheden m.b.t. geautomatiseerde gegevensopslag of in ieder geval een uit-
gesproken interesse daarin;

- bereidheid tot een flexibele invullingvan de werktijden (eventueel ook in de avonduren).

salaris
het salaris bedraagt afhankelijk van leeftijd en ervaring maximaal’3.284,-bruto per maand bij een
volledige werkweek (schaal 6 BBRA).
Inlichtingen
over dezefunctie kunnen worden ingewonnen bij: Prof.dr. J. Bremer, voorzittervan de vakgroep
Medische Psychologie, tel. 043-888134 of bij Dr. A. Schmidt, tel. 043-888166.

In het kader van het streven van de faculteit naar een evenwichtige personeelsopbouw, worden
S^^-^-^X vrouwen uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

/iO^"l vacaturenummer: LID 8115
lil Schriftelijke sollicitaties, onder duidelijkevermelding van het vacaturenummer op brief en envelop
%\j^__ binnen 14dagen te richten aan de dienst Personele Zaken van de Rijksuniversiteit Limburg,

Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

///W= Rijksuniversiteit Limburg

""^TI SEP NEDERLAND B.V. I
/xfffl^k Een van de meest vooraanstaande producenten van kunststof
Ë f \rr ____ verpakkingsmaterialen in Europa met specialisatie op het gebied van
X.X _F flessen, tanks, containers, speelgoed, etc. Het bedrijf beweegt zich op

nagenoeg de gehele verpakkingsmarkt van de cosmetische, farmaceutische
en huishoudelijke produkten tot de voedings- en hobbysector toe.
Wij zoeken voor ons hoogwaardig
elektronisch machinepark:

OPERATORS
Funktie-inhoud:
verantwoordelijk voor het storingsvrij laten verlopen van het produktieproces van
extrusieblaasmachines, de visuele en manuele controle van de eindprodukten, het verhelpen van
kleine storingen alsook het bijhouden van controle- en produktiestaten.

KWALITEITSCONTROLEURS
Funktie-inhoud:
het controleren van de diverse eindprodukten; bij constatering van afwijkingen corrigerende
maatregelen aangeven, alsmede het uitvoeren van produktietesten.

Vereisten voor beide funkties:
een voltooide MTS-opleiding of LTS met ervaring, bereidheid tot arbeid in 3-, 4- en 5-ploegendienst.
Zij die menen voor deze funkties in aanmerking te komen, kunnen schriftelijke sollicitatiesmet curriculum
vitae, richten aan SEP Nederland 8.V., t.a.v. afd. personeelszaken, postbus 1080, 6460 BB Kerkrade.

93827

gg Provincie
.jlfïï Limburg

In de hoofdgroep Welzijn zijn alle beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende activiteiten
samengebracht op het gebied van welzijn, volksgezondheid, cultuur en onderwijs.
De hoofdgroep bestaat uit zes bureaus en een stafbureau. Bij het bureau Maatschappelijk
Welzijn is defunctie vacant van een

beleidsmedewerker maatschappelijk welzijn m/v
vac. no. Wz.89.01
functie-inhoud: salaris:- het volgen, signaleren en analyseren van afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring

ontwikkelingen op sociaal-cultureelter- wordt een salaris gebodenvan maximaal
rein in de provincie en het vertalen daar- ’ 6.065,-per maand.
van in een sociaal-cultureel beleid;- het initiërenvan projecten ter verbetering sollicitaties en inlichtingen:
en vernieuwing van de kwaliteitvan het schriftelijke sollicitaties binnen 14dagente
sociaal-cultureel werk, passend binnen richten aan het College van Gedeputeerde
deprovinciale kaders; Staten en in te zenden aan de Directeur van- het - vanuit het sociaal-cultureel werk - de Stafgroep Personeel en Organisatie,
ontwikkelenvan een beleid t.a.v. groepen Postbus 5700. 6202 MA Maastricht, onder
metachterstandskenmerken; vermelding van het vacaturenummer op brief

- het beoordelen van plannen en subsidie- en enveloppe.
aanvragenvan organisaties en het eva- Vrouwelijkekandidaten, die aan de functie-luerenvan de effecten van het gevoerde eisenvo|doen, worden ui,genodigd te soMi.

citeren. De mogelijkheid tot kinderopvang is
functie-eisen: aanwezig.- een voltooide universitaire opleiding in Voor nadere in|ichtingenover deze functiebestuurskundige, juridische of weten- kunt u zich wenden tot de heer drs p Eschappelijke richting; hoofd „,_ he, buregu Maatschappelijk Wel-- tenminste enkele jarenervaring met het zijn tel 043-897125ontwikkelenvan beleid in genoemdesec- '

tor, bij voorkeur bij de overheid; In de laatstefase van de sollicitatieprocedure- een praktische instelling t.a.v. het oplos- zal een vertegenwoordigingvan het bureau
sen van problemen en het vermogen om worden ingeschakeld, terwijl een psycholo-
in multi-disciplinairwerkverband te kun- gisch onderzoek tot deprocedure kan beho-
nen functioneren; ren.- goederedactionele en communicatieve 4V 24/47-88 vaardigheden.

____———____■_--------_

. ACADEMISCH

UNjf ZIEKENHUIS*\J4 MAASTRICHT

Bij de afdelingRevalidatie Geneeskunde is binnen de afdeling
Ergotherapie plaatsvoor een

ergotherapeut m/v
(52,63%)
vacaturenummer 547/3

Bij de afdeling Ergotherapiewerken momenteel 3 ergothera-
peuten die samen 2.1 formatieplaatsen (blijven) bezetten.

Functie-Inhoud: op verwijzingvan de revalidatiearts, pa-
tiënten ergotherapeutisch behandelen. Dit betreft zowelklini-
sche als poliklinische patiënten. Het patiëntenaanbod laat
een breed scalavan ergotherapeutischetherapieën toe.

Vereisten: HAVOA/WO-opleiding; Nederlands diplomavan
de opleidingvoor Ergotherapie; ervaring als gediplomeerd
Ergotherapeut(e) is vereist.

Salaris: afhankelijk van opleidingen ervaring, maximaal
fl. 4.115,-bruto per maand, conform schaal 808 BBRA '84
(full-time dienstverband).

In de loopvan 1989bestaat er een mogelijkheid dathet
dienstverband zal worden uitgebreid tot 38 uren perweek.

Inlichtingen:kunnen worden ingewonnen bij deErgothera-
peuten, telefoon 043-862797, of bij de heerR. Blezer,
personeelconsulent, telefoon 043-862193.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht op de
eerste plaats taken op het gebiedvan de patiëntenzorg,
en staat daarnaast ten dienste van het wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 697 bed-
den; er werken ongeveer 2500 personeelsleden volgens
de arbeidsvoorwaardenvan de overheid.
Teneinde een zorgvuldige sollicitatieprocedure te verze-
keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd; de
zgn. NVP-sollicitatiecode.Een medisch onderzoek maakt
deel uit van deze procedure. Voorelke functie komen zo-
wel mannen als vrouwen in aanmerking. U kunt Uw solli-
citatie, ondervermelding van hetvacaturenummer, oplei-
ding en ervaring, binnen 14 dagen zenden aan de Dienst
Personeelen Organisatie van hetAcademisch Ziekenhuis
Maastricht,postbus 1918,6201 BK Maastricht

Almelo - Apeldoorn - Heerlen - Oss - Delft - Diemen

Wij zijn een landelijk opererende groothandel in
technische en electrotechnische artikelen met 6
vestigingen in Nederland.

Ter versterking van onze enthousiaste bemanning in
ons verkoopkantoor te Heerlen zoeken wij een

Vertegenwoordiger
electrotechniek m/v

Wij verwachten:- ruime verkoopervaring in de e.t.-branche- leeftijd ca. 30 jaar- opleiding MTS-E ofgelijkwaardig niveau- goede contactuele eigenschappen
- uitgesproken commercieel gevoel

Wij bieden:- goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden- auto van de zaak- interne en externe cursussen en produkttrainingen
- uitdagende en zelfstandige functie

Uw uitgebreide, schriftelijke sollicitatie kunt u richten
aan: BV Claessen & Co, t.a.v. dhr. L. Wolters,
postbus 2616, 6401 DC Heerlen 93, 72

De gemeente Heerlen staat - opnieuw - voor zeer
wezenlijke opgaven met name ook op sociaal-
economisch terrein. Het regeringsvoornemen om
Heerlen aan te wijzen als stedelijk knooppunt, de
plannen tot omvattende herstructurering van het
Heerlense centrumgebied, de ontwikkeling van
Heerlen als telematicastad en niet in de laatste
plaats de kansen en mogelijkheden van de ge-
meente Heerlen in een Europa zonder binnengren-
zen, wijzen op een aanmerkelijke taakverzwaring op
economisch gebied. Als gevolg van deze taakver-
zwaring en een uitbreiding van werkzaamheden
kan binnen de sectie economie van de afdeling"
economie en arbeidsmarkt van dedienst Algemene
en Bestuurlijke Aangelegenheden op korte termijn
geplaatst een:

PROJECTMEDEWERKER ECONOMIE M/V
(38 uur per week)

Functie-informatie:
Onze gedachten gaan daarbij uit naar een persoon,
die binnen het team van de sectie economie met
name de projectmatige uitvoering van het gemeen-
telijk economisch beleid voor zijn rekening wil
nemen. Onder projectmatige uitvoering verstaan
wij vooral het inhoudelijken administratief begelei-
den van projecten, alsmede de advisering aan
bestuursorganen inzake de uitvoering van deze
projecten.
De gezochte projectmedewerker zal voorts onder
meer fungeren als centraal informatiepunt voor het
startende bedrijfsleven, belast worden met het
verzorgen en actualiseren van aquisitiemateriaal en
met het organiseren van bedrijfsbezoeken en -bij-
eenkomsten.

Functie-eisen:- H.E.A.0.-diploma (bedrijfseconomische richting)
of vergelijkbaar niveau;- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkings-
vaardigheid en goede contactuele eigenschappen;- de persoon moet zelfstandig kunnen werken,
creatief, flexibel en alert zijn;

- depersoon moet affiniteit hebben met het werkveld.

Een medisch en op defunctie gericht psychologisch
onderzoek kunnen deel uitmaken van de selectie-
procedure.

Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring kan
maximaal een salaris worden aangeboden van

’ 4.724,— (maximum schaal 9) bruto per maand.

Nadere inlichtingen over dezefunctie kunnen desge-
wenst worden ingewonnen bij de heer N. Kentgens,
afdelingshoofd (tel. 045-764702).

Sollicitaties binnen 10dagen onder nummer 261 met
vermelding zowel op brief als enveloppe te zenden
aan de directeur dienst personeel en organisatie
gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen.

SligroßV !
is zijnfiliaal in Maastricht aan het ontwikkelen om in hetbegin van 1989 van start te kunnen gaan als een
Totaal Horeca Groothandel.

Binnen deze horeca groothandel zullen een aantal gerenommeerde versspecialisten zelfstandig
opereren.

Hierdoorontstaan de volgende vakalures:

Voor de afdeling AGF:

Een AFDELINGSCHEF full-time
- Gedacht wordt aan aan dynamische AGF specialist met ervaring in de horeca-branche, of een

duidelijk aantoonbare affiniteit hiermee.
Uiteraard heeft deze specialist, leeftijd 30 tot 35 jaar, de benodigde AGF vakdiploma's en is het leid*1 ii
geven hem aangeboren.

Een MEDEWERKER AGF full-time ,
- Van deze persoon, leeftijd ca. 25 jaar, wordt verwacht dat hij de afdelingschef volledig kan vervange* e

Uiteraard zijn hier de benodigde AGF diploma's en ervaring in deze sektor een must. fj

Een ALGEMENE HULP AGF 25 uur per week jj
- Van deze flexibele jongealleskunner, leeftijd ca. 20 jaar, wordt verwacht dat hij het rijbewijs in zijn \

bezit heeft. Werkervaring c.g. sterke belangstelling voor de horeca- en AGF branche is een pré.

Voor de afdeling Verse Vis:

Een AFDELINGSCHEF full-time I
- Gedacht wordt aan een horeca vakman pur sang, met een gedegen opleiding visverwerking of kok,

leeftijd 30 tot 35 jaar. E
Ambitieuze leiderscapaciteiten zijn hierbij onontbeerlijk. Ir

Twee MEDEWERKERS full-time
- Wij denken hierbij aan twee goed gemotiveerde medewerkers van ca. 25 jaar. Ervaring in het

visverwerkingsbedrijf of in de horecabranche is noodzakelijk. |,

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij woonachtig zijn in de regio Maastricht.

Wij bieden u uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in .een gezonde en dynamische \
werkomgeving. \
Schriftelijke sollicitatiesrichten aan:
Horecagroothandel AGF Martin Boumans BV Smit Zeevishandel BV
Oude Kerkstraat 8 Lavendellaar 28
5507 LC Oerle mn 5467 BE Veghel___________________________ _ _3

■MajUMMMfc CENTRUM VOOR
imßÊwa^^aaaammam KANTOORINNOVATIEEKI pc-

TRAININGEN

De cursussen welke met een * zijn afgedrukt, kunt u niet
alleen in Venray, maar ook in onze vestiging HEERLEN
volgen.
De cursussen zijn op één vaste avond in de week
(tussen de haakjes staat het aantal avonden):

CURSUSSEN STARTDATA

Startcursus Informatica (6) 12/1*
MS-DOS Basis (4) 9/I*. 18/2*
MS-DOS Gevorderd (4) 15/2
PC-Systeembeheer (12) 13/2
WordPerfect 4.2/5.0 (6) 10/1*
WordPerfect Gevorderd (4) 28/2

Lotus 123 (6) " 13/2*
Lotus 123 Gevorderd (6) 3/4
Lotus Symphony (8) 14/2

(HEERLEN 15/2)

dßase 111 plus (6) 12/1*
dßase 111 plus gevorderd (4) 2/3
dßase 111 plus programmeren (8) 12/1
Kantoorautomatisering
voor het secretariaat (20) 12/1
Kantoorautomatisering
voor administr. functies (25) 11/1
Novell voor gebruikers (4) 19/4
Wijzigingen voorbehouden
NBAanmelding en informatie via ons secretariaat:
Centrum voor Kantoorinnovatie
St.-Antoniusstraat la, 5801 AR Venray
Telefoon: 04780-89800 938 83

I "Sa
Loondienstbetrekking voor:

JONGE LIMBURGSE
TANDARTS

(tot 30 jr.) bij Nederlandse kollega. r
De vestigingsplaats is vlak over de grenSi i,

in Duitsland.
Tel. 045-425715

=^_^_lH Safety-Service Limburg l
zoekt op zéér korte termijn, voor
diverse objecten, in vaste dienst °< /
part-time verband:

" BRANDWACHTEN
(min. 2e klas perslucht) (
Bij voorkeur met groot rijbewijs. ELEKTR. MONTEUP

r
Sollicitatie schriftelijk richten
aan:

Safety Service Limburg
Stadswegske 2B
6131 AG Sittard
Tel. 04490-16115 9**jfl

/*"" viJ grimbergen
Grimbergen Constructies Heerlen B. V. is een van de grootste kassenbouwers
in Nederland. Grimbergen heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen en
bouwen van o.a. groente- en bloemkwekerijen en tuincentra in Nederland en
Europa. Grimbergen biedt ook mogelijkheden in de vorm van
turn-key-projecten.

Wij vragen een

administratief medewerker/secretaresse m/v
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
" correspondentie, typen, telex en vertaalwerkzaamheden;
" verwerking financiële adminstratie m.b.v. de computer;
" telefoon- en postafhandeling;
" verzorging exportdocumenten.

Wij vragen:
" bij voorkeur atheneum, aangevuld met secretaresse-opleiding of gelijkwaardige

opleiding op MBO/HBO-niveau;
" goede spreek- en schrijfvaardigheid van de Duitse en Engelse taal en, in mindere

mate, van het Frans;
" zelfstandig kunnen werken.

Wj bieden:
" een verantwoordelijke en afwisselende baan;
" een goed, vast salaris, afhankelijk van leeftijd en eventuele ervaring, en secundaire

arbeidsvoorwaarden.

Indien u interesse heeft, schrijf dan een sollicitatiebrief, voorzien van pasfoto, aan
Grimbergen Constructies Heerlen 8.V.,
Sourethweg 17, m* 6422 PC Heerlef1'

_. 7'



Sint
Sittardse advocaat mr. A. Houtak-
kers afschaffing van het reclamever-
bod heel acceptabel. „Zeker zoals
het plan eruit ziet in het arrondisse-
ment Maastricht. De Orde van Ad-
vocaten in dit arrondissement wil
namelijk gezamelijk op kosten van
de Orde reclame gaan voeren voor
de advocaat in het algemeen. lets
anders wordt het echter wanneer
advocatenkantoren individueel
overgaan tot reclame. De kleinere
kantoren zullen dan noodgedwon-
gen achterblijven, omdat zij geen
budget voor het reclamevoeren
kunnen vrijmaken", meent Hou-
takkers.

Ook de advocaat
mag nu de boer op
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Ander zijds
# Mr. Bakers,
lid van het Col-
lege van Afge-
vaardigden. 'De
advocatuur
moet imago ver-
beteren'
Foto: 3-POOT

Stroomversnelling

publicatieverbod,
waaronder het

reclameverbod, voor
°caten werd deze week

vergadering van de
ürde van Advocaten
Jschaft. Deken van de

van Advocaten voorhet arrondissement
Roermond, mr.

'ü'enkamp, voorzag het
al eerder. "Een'k'iciteitsverbod is niet

"anger houdbaar,
omdat hetnJdig is met artikel 1U

; Europese Verdrag
'jj de Rechten van de

en anderzijds
"at de advocatuur "de
r op gaat" en vooral

'nn-en het midden- en
v'einbedrijf nieuwekanten wil vinden".

Vijf procent gaat naar andere advi-
seurs, terwijl slechts 10% bij de ad-
vocaten belandt. Dit zou 100%
moeten zijn", zegt mr. I. Bakers, lid
van het College van Afgevaardig-
den voor het arrondissement Maas-
tricht.

Deken van de Orde voor het arron-
dissement Maastricht, mr. P. Dah-
men, kan de gevolgen nog niet in-
schatten. „Het blijft koffiedik kij-
ken. De houding bij de advocaten
'die ik tot nu toe bespeur is afwach-
tend. Wat gaan de andere kantoren
doen? Ik verwacht wel dat er meer
werk voor mij komt. De wijze waar-
op reclame gevoerd wordt is aan
mijn toezicht onderhevig. Of men
zich aan de spelregels, berustend op
welwillendheid en vertrouwen zal
houden, valt te bezien. Verschillen-
de advocaten lopen nu ook al recep-
ties af om te vertellen hoe goed zij
wel niet zijn. Dit mag nog steeds
niet. Volgens de nieuwe verorde-
ning mag reclame voeren immers al-
leen schriftelijk".

Bakers verwacht niet dat het in
Limburg zon vaart zal lopen. „Het
op grote schaal reclame maken kost
erg veel geld en het is maar de vraag
of het veel oplevert. Als een advo-
caat klanten wil trekken door met
zeer lage tarieven te gaan werken
en deze te publiceren, zal hij niet al-
leen advertentiekosten moeten be-
talen maar ook nog eens minder
verdienen met het door hem te ver-
richten werk. Het is dan maar de
vraag of hij er per saldo op vooruit
gaat. Hoe groter het samenwer-
kingsverband is waarvan de advo-
caat deel uitmaakt, hoe groter ook
het terrein zal zijn waarop dat sa-
menwerkingsverband zijn diensten
kan aanbieden. Reclame zal daar-
om mijns inziens vooral van de gro-
tere kantoren uitgaan. Ik denk dan
met name aan samenwerkingsver-
banden in de Randstad, waar kan-
toren van zon veertig advocaten
voorkomen."

otti schoon

Veranderingen
Of er nu voor de advocaten daad
werkelijk iets gaat veranderen is
een vraag waar verschillend over
gedacht kan worden. Zo vindt de

cliënt en de grotere behoefte aanmarktdoorzichtigheid bij een toene-
mend aantal "specialisaties" zijn
hier debet aan. Ook moet de advo-
catuur haar imago verbeteren. Zij
wordt vaak gekoppeld aan conflic-
ten. De adviserende en conflict-
voorkómende functie van de advo-
caat is vrij onbekend, met name in
het bedrijfsleven waar voor de ad-
vocaat een enorme markt ligt. De
accountant, de grootste concurrent
tot nu toe, heeft het voordeel van
een vaste relatie met bedrijven.
Vijfentachtig procent van de zaken
komen dan ook bij hem terecht.

terrein van het juridisch advies be-
geven, mogen wél publiciteit bedrij-
ven. Dit betekent voor de advoca-
tuur een nadelige positie. De be-
hoefte aan informatie is groot. De
toegenomen mondigheid van de

Voor de advocatuur kwam de zaak
in een stroomversnelling door een
uitspraak van het Hof van Discipli-
ne in Utrecht, het hoogste tuchtcol-
lege voor advocaten, in januarivan
dit jaar. De deken van de Orde van
Advocaten bij de Hoge Raad, mr.
J. Geelkerken, diende dan ook een
klacht in, toen de Haagse strafplei-
ter mr. Wladimiroff zichzelf nogal
aanprees in een publicatie in Else-
viers Weekblad. Het Hof van Disci-
pline oordeelde evenwel dat het al
te stringent hanteren van het recla-
meverbod in strijd zou kunnen zijn
met het recht van vrije meningsui-
ting, et Hof refereerde in haar uit-
spraak aan een beslissing van het
Europese Hof voor de rechten van
de mens in de zaak van de Ham-
burgse dierenarts Barthold, die - in

vrije beroepen niet te rijmen is met
de vrijheid van meningsuiting.

strijd met zijn beroepscode - in een
artikel wervende uitlatingen had ge-
bezigd. Het Hof besliste dat een ab-
soluut verbod van publiciteit bij

maken dat hij gespecialiseerd is in
arbeidsrecht, strafzaken of andere
terreinen. Het gebruik in de publici-
teit van de term "specialist" is tot nu
toe alleen toegestaan voor de belas-
tingskundige. Een algemene veror-
dening op de specialisatie is in voor-
bereiding.
Hoewel het reclameverbod door de
beroepsgroep zelf is opgelegd, werd
het sinds de advocatuur een meer
commercieel karakter heeft gekre-
gen als een hinderlijke beperking
gezien. Een beroepsgroep als de re-
gisteraccountants schafte hun indi-
viduele advertentieverbod eind vo-
rig jaar al af.

"Concurrenten van advocaten, zo-
als juridische adviesburo's, recht-
bijstandsverzekeraars tot op zekere
hoogte en anderen die zich op het

L-an het publiek nu verwachten
L" e nieuwe verordening op de
fcpeit? Advertenties waarin ad-
C!en zichzelf en hun kantoor
t^JZen zullen zijn toegestaan.
L'? Zullen advocaten zich onge-
le schriftelijk bij personen, in-
L Een en bedrijven bekend mo-
fcri?'Cen' r blijven echter enige
ls 'ngen bestaan. Reclame met
u Ccespercentage en vergelij-
L reclame blijft verboden.een cliënt mag de advocaat
J^bliciteit bedrijven, zonder
kfrukkelijke toestemming van
b^nde cliënt.
V er de advocaat zijn tarieven
/°rWaarden publiceert, moet
„""ondubbelzinnig en helder

mag niet volstaan met mi-
sprijzen. Hierbij geldt ook
bi* verbod van vergelijkende

Zoals een arts zich niet in adverten-
ties mag etaleren als deskundige bij
uitstek om hazelippen te herstellen,
zo mag de advocaat niet kenbaar

Totstandkoming
Het reclameverbod is tot stand ge-
komen in een periode dat de betref-
fende beroepsgroepen streefden
naar maatschappelijke erkenning.
In die fase - de eerste reclamever-
boden stammen uit de 19eeeuw -
trachtten de vrije beroepsbeoefena-
ren de professionele kant van hun
beroepsuitoefening aldus te bena-
drukken. Publiciteit werd daarbij
als strijdig met de waardigheid en
het aanzien van het beroep geacht.
Min of meer gelijkvormige regels
bestonden internationaal. Het re-
clameverbod geldt nog in verschil-
lende bedrijfstakken.

Zelfs Sinterklaas weet niet meer waar
hij aan toe is. Eeuwenlang heeft hij on-
gebreideld en zonder op zijn vingers te
worden getikt gezorgd, dat de kinderen
rond deze tijd met enige regelmaat iets
in hun schoen vonden en op zijn ver-
jaardag bedacht werden met mooie ge-
schenken. Nooit is de Sint daarbij iets in
de weg gelegd. Hij kocht vrachtwagens
vol speelgoed in en hoefde daarbij al-
leen maar op de prijs te letten. Want
ook de beurs van de Sint heeft een bo-
dempje.

Maar sedert deze week is Sinterklaas de
kluts kwijt. Heeft hij net zijn inkopen
gedaan en daar verneemt hij dat hij
geen rood speelgoed meer mag geven.
Geen rode autootjes, geen rode Lego-
blokjes, geen trein met een rode loco-
motief en geen poppenhuis met een
rode badkamer. Rood is verboden voor
Sinterklaas.
Wie zou denken dat deze boycot van het
rood afkomstig is van een groene partij
als het CDA, die heeft het mis. Natuur-
lijk, groen heeft de pest aan rood. maar
dat beperkt zich gelukkig slechts tot de
arena waarin politiek wordt bedreven.
Nee, de verbieders van het roodge-
kleurde speelgoed vint de Sint in de
kringen van de milieubeschermers. Ook
groen, maar toch een ander tintje dan
CDA-groen.

Zij immers zijn er achter gekomen dat
plastic pas echt mooi rood wordt wan-
neer en veel cadmium in gestopt wordt.
En cadmium is een heel smerige stof die
slecht is voor de gezondheid.
Dus ook plastic speelgoed met een rode
kleur bevat teveel cadmium en wanneer
de kinderen daarop sabbelen en zuigen
lopen ze de kans de meest enge ziekten
te krijgen. Hoewel, andere geleerden
hebben weer uitgerekend dat een peu-
ter al een hele doos Lego moet opeten
wil het zoveel cadmium binnen krijgen
dat het echt gevaarlijk is. Dan zullen
trouwens de andere ingrediënten waar-
uit plastics gemaakt worden hun vernie-
tigend werk al lang gedaan hebben.
De geleerden weten er alles van, de mi-
lieubeschermers weten het nog beter,
maar die arme Sinterklaas, die zit er-
mee. Een heel schip vol rode geschen-
ken, die hij in een of ander ontwikke-
lingsland moet zien te dumpen en intus-
sen in Nederland allemaal teleurgestel-
de kinderen.
Is het zo gek dat Sinterklaas er ook aan
denkt om in de VUT te gaan?

Elkenradenaar maakt
zijn valken thuis

„In mijn optiek moet een valkenier in figuurlijke zin stropersbloed
hebben. Ook ik ben begonnen als stropertje. Als kleine jongen

ging ik met de jachtopziener mee.
Je hielp hem, maar zodra hij naar huis was ging jedekonijnenpij-
[?en na. Wandelen in de natuur was heel doelgericht. Je wilde iets

veroveren. Je leerde om te gaan met wilde
dieren uit de omgeving.

Ik haalde bijvoorbeeld jonge eekhoorns, vossen en eksters uit en
dan was hetde kunst om deze te temmen. Ja, en dan krijg jeplots

een torenvalk in handen... Dat gaat je in het bloed zitten."
Aan het woord is Elkenradenaar P.J.M. Corten. Als kleine jon-

gen stroper. Nu specialist in kunstmatige inseminatie
bij roofvogels." Valkenier

Corten publiceer-
de als eerste mi-
croscoopfoto's
van havik-sperma
en verrichtte
grensverleggend
werk op het ge-
bied van de
kunstmatige inse-
minatie bij roof-
vogels. Hij staat
op defoto met
één van zijn 'ho-
me-made' exem-
plaren.
Foto:
WIDDERSHOVEN

aBeerbuisbaby's vinden
in onze huidigearn-enleving niet meer

Met enige
Celmaat signaleren we
krantenkoppen, die

resultaten uit de
.genetische wereld
{ kondigen. Natuurlijk is
/"tens- als hij zijn eigen.rt op kunstmatige wijze
lt n produceren - ook in

at de dierenwereld eenhandje te helpen.

meiijk aan het hof, jagen voor het
vertier. Die jagerij was een uitge-
sproken decorummiddel.
Deze society-aangelegenheid had
zijn laatste herleving omstreeks
1850. Toen bloeide de befaamde in-
ternationale equipage van het Loo
op: de Royal Loo Hawking Club.
Uiteindelijk werd in 1929 de laatste
continentale équipe in zuiderlijk
Nederland opgeheven. Intussen
werd sinds 1923 de individuele val-
kerij gerenoveerd. Bescherming en
kweek waren toen al aan de orde.
Het voorbeeld voor onze heden-
daagse inspanningen."

De valkerij maakte zich vanaf die
tijd los van, zoals Corten het
noemt, de 'reuze historische nega-
tieve belasting. Merkwaardig ge-
noeg ontwikkelde zich sinds 1924
parallel, maar geheel onafhanke-
lijk, onbevangen en onbelast van
historische tradities, een valkerij in
de USA, die nu aan de top van de
valkerij in de wereld staat.

'isil ( jer sinds enige tijd een herstel
fc t|.e roofvogelpopulaties op te
lfe« n' En die is op opvallende
hrr! 0t star>d gekomen. Een klei-
L eP valkeniers (een valkenier
k a nd die roofvogels voor de
»|j-,africht en verzorgt) is er na-Jti|. na zon twintig jaar experi-
fc^n in geslaagd kunstmatigeL'natie toe te passen bij de ha-Pn de valk.

digheden." Cultuur-historische
waarden worden daarmee, volgens
Corten, zeker niet geheel ontkend.

Deze stortvloed van nieuwe ontwik-
kelingen en vooruitgang verbijster-
de enkele 'traditionelen'.
„Wij werden uitgemaakt voor fau-
navervalsers. Je krijgt te maken met
professionele gevoeligheden als je
als 'amateur' een valk thuis kunt
kweken, voordat instituten zover
zijn. Later zullen ze ons werk inzien
en erkennen als een zegen."

Er is nog steeds geen wetenschap-
pelijk instituut in Europa, dat inge-
richt is voor de kweek van roofvo-
gels. Zo wordt de kweek alleen uit-
gevoerd door particulieren. In te-
genstelling tot de USA en Canada,
waar grote overheidsinstituten er
hun schouders onder hebben gezet.
Daar worden met honderden tege-
lijk in gevangenschap gekweekte
vogels uitgezet. Zij worden ge-
bruikt als indicators voor het mi-
lieuherstel. Wel verleent een aantal
universiteiten in Europa steun, en
kan er onderzoek verricht worden.

geur van een tiental roofvogels, die
ieder hun eigen stekkie in de tuin
bevuilen. En dan zijn er ook nog
twee honden, die iedere keer als er
in de buurt van het huis lawaai ge-
maakt wordt, aanslaan.
Corten is éénvan de pioniers op het
gebied van de eigen kweek van
roofvogels. Hij vindt dat de mens,
die de natuur schade heeft berok-
kend, deze ook weer moet herstel-
len. Maar waarom nu juist roofvo-
gels?

it^V.De intense natuurliefheb-
.^ behoeder heeft grote interes-
i|V roofvogel wordt bij de valke-
JltQ,1 meer aan de vrije wildbaan
tV .' maar trluis gemaakt.
L *uiden is er een valkerij-équi-
»' 'genaamd 'Jacoba van Beie-
fii 2e gr°ep heeft door de ja-
»<. n de ontwikkeling gedra-

zeggen dat we de kweek van roofvo-
gels beheersen."

Anti's
Problemen hebben de valkeniers
met bepaalde 'anti's' in onze sa-
menleving; de mensen die beïnvloe-
ding van de natuur on-esthetisch
achten en dus ook het kunstmatig
insemineren van roofvogels. Daar-
door zijn er in de wetgeving nog
steeds geen duidelijkheden omtrent
de valkerij. „In Nederland is het erg
moeizaam om begrip voor ons werk
te krijgen. Dat zijn we langzaam
aan het doorbreken."
„Je moet met logica aankomen om
de publieke opinie te veranderen en
daarmee ook de wetgeving. De
jachtvergunningin ons land voor-
ziet bijvoorbeeld in beperkende re-
gels, die niet stroken met de wetge-
ving elders in Europa. Dat kan toch
niet, willen we straks een verenigd
Europa voor ogen zien."

Corten was de eerste die micro-
scoopfoto's van havik-sperma pu-
bliceerde en hij verrichtte grensver-
leggend werk op het gebied van de
kunstmatige inseminatie.

„Ik had zeer frequent contact met
buitenlandse valkeniers, kweekcen-
tra en instituten. Op verschillende
universiteiten in de USA en Canada
werd ik bijvoorbeeld uitgenodigd
om bij vergelijkend werk te komen
helpen." Men bracht in 1976 een
vergelijkende studie uit omtrent
zijn publikaties en verwachtingen.
„Zoiets ervaart men met gepaste
voldoening".
Er was ook een sterk contact met
Zuid-Frankrijk. „In de bedevaart-
pleisterplaats Rocamadour, waar
een hoge concentratie van roofvo-
gels voorkomt, werd het zeer ge-
waardeerd dat ik christelijke aan-
dacht had voor de menselijke pro-
blemen ter plaatse." Na jarenlange
contacten werd Corten, vorig jaar
oktober, onverwacht tot ereburger
benoemd van Rocamadour.

Corten kon over zijn werk ook spre-
ken op verscheidene congressen in
de USA, Canada, de Golfstaten en
overal in Europa. „Daar werd ik
uiteraard ook uitgenodigd op ver-
schillende jachtpartijen."
Even gaat Corten terug in de tijd...
„Die jachtpartijen zijn echt prach-
tig. Ik herinner me in Frankrijk een
sprookje: die beukenpartijen in het
bos, de geluiden van paarden, hon-
den en hoornblazers, echt wonder-
lijk hoor."

simóne van dorth

Sprookje

„Dit zijn nieuwe, sterk beperkende,
maar wel zinvolle voorwaarden om
nog aan de valkerij te kunnen deel-
nemen. Het schept een hogere vol-
doening en is trouwens de enige
aanvaardbare, moderne legitimatie
voor die sport in de huidige omstan-

Invriezen
„Problemen bij de ontwikkeling van
kunstmatig insemineren zijn nu na
20 jarenin de hoofdlijnen opgelost.
We kunnen nu sperma 'in leven'
houden in koelinstallaties, met be-
hulp van een verdunningsmiddel.
We weten nu met welke spuit we
het sperma in moeten brengen. We
vriezen het sperma eerst in tot mi-
nus 20 graden, en daarna tot min
200 in vloeibaar stikstof. We bewa-
ren het in containers. Voor het ge-
bruik halen we de rietjes eruit en la-
ten het rustig op kamertemperatuur
komen. Deze praktijk is kostbaar
en arbeidsintensief. Hier in de regio
krijgen we gelukkig de steun van
een instituut bij Roermond, dat
kunstmatige inseminatie toepast op
kalkoenen."

Pesticiden
„In de zestiger jaren werd opge-
merkt dat invloed van de mens op
de natuur zeer ernstige schade had
opgeleverd. Doordat men, bijvoor-
beeld, veel gebruik maakte van pes-
ticiden. Enkele oorzaken zijn in-
middels onderkend en gelukkig ten
dele opgeheven. Ook de roofvogel-
populaties gingen achteruit. Maar
door de jagers, waarvan een sterke
gebondenheiden een positieve inte-
resse en zorg voor de natuur ver-
wacht werd, diende ook steun en
herstel van hun sector gewerkt te
worden."

zochten uit welke chemicaliën we
moesten gebruiken voor het bewa-
ren van sperma en welke instrumen-
ten te gebruiken voor transport van
sperma. De juiste broedmachines
moesten ontwikkeld worden. De
gevangenschaps-kweek moest ge-
controleerd worden via monitors.
En ga zo maar door. Kortom: er
was nog een lange weg te gaan,
voordat het beoogde resultaat be-
reikt werd... Maar nu kunnen we

roedmachines
jtu studeerden het gedragen de

ke
n (nesten), moesten researchn naar ziekten en voeding. We

ld.Jtj0 aanzet in 1967 van de inter-
ï<k Ni

6 bundeling der valkeniers,
jti j Nederlandse inbreng aan, dat
k ee> van de traditionele menta-le erlaten diende te worden,
h n de bedreigende terugval in
frlL Uur en de te verwachten be-
Vj n de overheidsmaatregelen,
k nze ,ja( valkeniers met expe-
W ten °P vogels in gevangen-I van start moesten gaan.

„Voordat de valkerij een met praal
en pracht omgeven society-gebeu-
ren aan de hoven in de baroktijd
werd, was jagen op wild vooral een
middel van bestaan. Op de Aziati-
sche vlakten waar veel valken huis-
den, werd voor het eerst gebruik ge-
maakt van roofvogels. Door de gro-
te volksverhuizingen werd de jage-
rij geïntroduceerd in West-Europa.
Daar ging men, weliswaar voorna-

Corten wil echter niet te veel over
zichzelf babbelen. Veel liever ver-
telt hij de hele historie van de valke-
rij. Het is net alsof je een dikke pil
open slaat. Ziehier een beknopte
samenvatting.

Historie

Corten, een charmante heer en 65-
-plusser, vertelt met groot enthou-
siasme over de valkerij. In zijn pit-
toresk huisje te Eikenrade, vol at-
tributen uit de valkerij, zoals bel-
letjes, knopen, huifjes (vogelkap-
pen), foto's en prentjes, ontdek je
al snel dat jete maken hebt met een
echte valkenier. Opvallend is de

vrijuitLimburgs dagblad



r^~^_3^~r—p—tw»- >\ f "\ f
■■^-F £ I c ;„„„i ,(.. ■ "" Jr ..V"__BS« ■ __«w--'_-< _«vm a> at ■«, „^_*r kwi velen onder u- en tevens met een *nw______ T/W ' Spoorsingel 46A ..._.' "SM -*Wï( UnCIIE IIC AAB *&0^ 4,_«,:. ... .. ~. .. .... u T^T O B*\JJ __L y-r -$V <I> .«__*>. PMrtt liwCwl-i UC #%#■__■ i<oZÏix&&r' iê*ï2s§24&\ prachtig uitzicht over Maastricht, maakt 1-4 I W6412 AC Heerlen #W.i_y- P"% ■■Pil jsp££^-— van uw kerstfeest een evenement JIJJLaJ'Ji!%fï?^ll Welterlaan4s jS» TOO l

i. I' W -^'rf^J Heerlen. Tel. 045-714432 2e kerstdag li/Vf 1
Kerstdiner Doe op 2c kerstdag W JiöT^,''9aarat'M? 1
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een zachte mosterddressing

_
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Reerug/wildzwijnmedaillons Mokka en kerstgebakjes Reserveer tijdig. ms* j tCÖtfliUfStilt jfOttü?t. Jöttttt 1e kerstdag
Serie 1: 14.00-16.30 Serie 2: 16.00-18.30 Luikerweg 80, Maastricht, telefoon 043-217133 Diner-dansant in buffetvorm! Onze koksZl j
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Haute cuisine 1 1 9^Wmg~ l_^4 ** op 25 en 26 december tevens 1Ai k____l kerstfamiliebrunch a 675 fr. all-in. f.-., _«__..o1
/\ f ■i-—.—i Her menu?
|]f I ’ ■ Silvester-feestavond, „muzikale omlijsting" d.j. Maris. S
\/0 \rXT^i(\ \T\(\[\\ Diner 1 450 fr. inclusief aperitief champagne piper Als u even opbelt, sturen wij u per
"VJK \J\j\l V ï~J\JI IL HpiHl mtr&Z Ét _-i heidsieck omgaande en vrijblijvend uitgebreide
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MÊÊÊO bÊM Éim ■■fV| ! _f/_k\4P^_P^l „8-^1
Een prachtig wildmenu van 5 gangen f 70,— I isfcP _____4Q .^y I _^C^ __l'/_fc_V I _■/ _5 MB ___>- ___Xl

_■ Kl r " L%\\W*jmßs£^ ____) S_/ I ____*' VÜIMenu de Noël JH 3k "T____l ___ _ ?f_
een uitgelezen 7-gangenmenu f OO, — IH *"^|j K_JI--WMpMI MM^___________-__----------^_--_-__-----_-----------------_--_----------___l_a_M__i_aiM_a^^^^^

De menu's worden op aanvraag gaarne toegestuurd. ___l^___fe #. 2___| j jV , |rV^tfi-i -_^H H____« j/ ___Pa^^«_P__l _^"MM^B--_ M J
Uiv fi)dige reservering wordt doorons ten zeerste op prijs - II _^H__k ÉËS B* <J^lS_i __s_r* I 'Jlu II ______& _^ p _i* -' 'wl^___^_S_r _Hfe J* .^a\w ■kv*'^ ittaaar ■i.^aaaaaaaaaar 4hK " V l?_fa___v i; H. 93593 gesteld. ’■ ■ ____#>>> ".-, "■■w^____W_l BR^^ _w Jüt __c_r ■_

# H _Br . i ix**^_~ "* Hns^ %b.% # __| SBHr c Z^VHM_f^VBHI _H^V / _h-fiffliM_«^^

/^^V molenstraat 12 / RESTAURANT f /»>_ Hotd KetnVCttCf
(tijdig reserveren) L±SYrioUnbron±\ Tel. 04490-15639 c\f^ !limbricht f^/ vSbJIjP Pr. Mauritslaan 22 'Menu/ Menw2 Jj y£> JkM-PI __£ 6191 EG Beek ji
JAMBON ET PATÉ ALA CAPRICE SYMPHONIE DE POISSON FUMÉE

o<_^t^ t^f U^KA/f^ffiA^l/ ]ÊSx\ Tel. 04490-71319
samenstelling van paté en gerookte ham div. soorten gerookte vis 24-25-26 december geepend W^W
fumet deperdreau fumet de perdreau _ Restaurant De Bokkeriejer
heldere bouillon van patrijs heidere bouillon van patrijs Wij zenden u Ojp aanvraag

sorbetau citron suprème depintadeau gaarne|ons feestmenu toe. - 1e en 2e kerstdag serveren ook
vedrissing van citroen parelhoendedilets met canthareKen in roomsaus _ kerst(Uners fr cm
noisetteDE veau CHIVRY sorbet au citron uesgewenst verborgen wij

sfeervolle ambiancekalfsoester met een groenekruidenroomsaus vedrissing van citroen ook UW feestmenu thuis. j/re/rwcumi/tunw.

DESSERT NOËL MEDAILLONS DE CHEVREUIL SAINT d Mf^ Degenen die van ons nog geen menu's
kerstdessert HUBERT Keservet|!n gewenst. ontvangen hebben, zenden wij op

ir f 47.50 p.p. reebiefstukjes met veenbessen in een wildsaus ■ aanvraag nog graag een kaart toe.oeièlkï Rijksweg g63A
OOMÜq.. DESSERT NOEL M_^m J_C-ll« Uw gastheren:ïittiSaDdösi kerstóessen Maasmecnelen ....3 „ , ~tximfuwy Kerswessen

A«rfw.->-0-0 t Wim en HubKempenerV "^P 9253? J o_»,i/i/ p.p. / \ 92559 Tel. 09-3211765378 J V 93M0 J

/^"" "^\ /^" k.^^ HOTEL /^^ 4^l§^ /f / fUw kerstdiner aan de oever van de Maas r_fe_^^'^*^JS \ /tT^r)/^^'!-'! T AMl^\ 'i „ Tk l)P7klé*7^(7 Kestaurant
le kerstdag is december ms , Jps*-fuffil MhKOhLLAND S-5 /R g c £7 Le Patron" Epen
Met een feeërieke aankleding, een tongstrelend I^'lBSBIRITrial 23 /\ b
kerstdiner, en het geheel omlijst met sfeervolle muziek SS___S-^PP^ Holset 100, Vaals. Tel. 04454-1459 s|l<r^-W/>/7'' /* /*"/*/"van onze entertainer, maakt u uw kerstfeest lot een &!LtfclHj//7AMrfrtt*?h?YlK£> Reserveer nu uw kerstdiner in één van de
evenement. KERSTMENU H^v J^UO***'lUi7^L'lUJ C \ ' mooiste dorpen die Limburg bezit.
Op aanvraag zenden wij u gaarne onze kerstmenu's -^toe. ceroo*« san«bo«/opeenbed^anjüade me, s.ukjes apPet en af*fcTÖBBÏ- Diner-dansant op beide kerstdagen.
Reservering gewenst. . VOOT een QOedOok voor de kleintjes wordt dit jaar goed gezorgd. Lichl gebondensp inaziesoep met reepjes gerookte zalm " Aanvang kerstdiners ±18 00 uurWij richten hiervoor een speciale speelzaal in met ' verzOTOÓ ett betaalbaarspeelgoed en tekenfilms. Schanongrolletjes gevuld metkreeftgarnalen en schaaldierensaus waßMéwmjgmM az. ** c-

i 1 uw gastheren spoomvanPtnoiNoir kerstdiner. Restaurant „De Kroon"
Ook voor oud en nieuw een . R Eüen ifp^^ L \V-"|

speciaal arrangement | xheUnissen
Biefstukje van hazerugfile, met veenbessensaus ** i&l^P^^"lft-H^.

Gesauteerde ossehaas met een donkere basilicumsaus TafelreSerVeÓng gewenst. | 1 d_^_!vlll. __?_L_,W
ir , Voor telefonische !&£, fflt&. f'£

' PP^fvllJßnFlf innOl^Pnhnnf Dessertbuffet: een keuze uit verschillende nagerechten rXerStmenii Op aanvraag. inlichtingen: L V%, -.i!;
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Maasboulevard 101 - Maastricht - Telefoon: 043-254361 I \ van 12.30-13.30uuren van is.3o-i9.30 uur. J \ 93528 6281 AD Mechelen. Tel. 04455-1950 / JiJ^-?t—^W^^'{l
33481 f V^ Wij verzoeken u beleefd le reserveren. M f — J
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Zoekt u 'n reisgenoot, part-
ner of (pen)vriend(in)? Gra-
tis foWer: INTERCOM-
PAS Postbus 15. Eindho-
ven. Kontaktblad kost ’ 7,-.
HOMO/LESBIES en op
zoek naar een relatie?
Stichting Alternatieve Re-
latievorming, Lange Geer
44, Delft, tel. 015-136631. Er-
kend door Raad van Toe-
zicht
EENZAAM: doe er wat
aan, bel huwelijksrelatiebu-
ro Geluk, 04498-54604 of
045-211948.
Zoek(t) u/jij een VRIEN-
D(IN)? Word(t) lid van de

" Christelijke Korresponden-
tie Klub. Voor informatie:
Postbus 392, 2130 AJ
Hoofddorp.
Jongeman 36 jr. zkt. ken-
nism. met leuke VRIEN-
DIN. Br. m. foto worden op
erewoord beantwoord. Br.
o. nr. HE 037LD Geerstr. 5,
6411 NM Heerlen.

IPARTNER-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.
ledere vrijdag, zaterdag, zondag en maandag dansen
voor een iets ouder publiek, 's Maandags 10 consump-
tiebonnen voor ’ 14,-. Bar-dancing „De Fontein",
Schandelerboord 7, Heerlen, tel. 045-723100.
Wed. VROUW 55 jr. fan. on-
afh. zkt. contact met nette
eerlijkevriend zacht karak-
ter, om een fijn vaste
vriendschap op te bouwen.
Br. graag met een uitvoeri-
ge persoonsbeschr. en liefst
met foto. Auto welkom. Br.
o. no. HE 036 LD Geerstr. 5,
6411 NM Heerlen.
Wed., 64 jr. zoekt langs deze
weg een eerlijke huiselijke
VRIEND, event. samenwo-
nen. Br. ond. nr. HO 634 aan
Limb. Dagblad. Kouven-
derstr. 215, 6431 HE Hoens-
broek.
Elke zaterdag en zondag
bal voor ALLEENSTAAN-
DEN. Café Metropole, a.d.
Rijksweg te Beek.

Eenvoudige man zkt. eenv.
DAME tot 40 jr.Br. liefst m.
foto o.nr. BR 305 LD, Rum-
penerstr. 81, 6443 CC
Brunssum.
Met de feestdagen (en daar-
na) liever niet meer alleen.
Ik ben een lieve, elegante,
beetje aparte vrouw, 52 jr.,
goea ontw. en veelz. geïnte-
resseerd. Is er voor mij een
aardige, beschaafde, repre-
sentat. VRIEND van beslist
goed niveau, leeft, tot 60 jr.,
lengte ±1.70 (of groter)?
Trefw. warmte, gezelligh.
Beg. als LAT-rel. Tater nog
meer. Br.m.foto op crew.
ret. Br.o.nr. HK 587, Lim-
burgs Dagblad, postbus
3100, 6401 PP Heerlen.

ALLEENSTAANDEN; I
breng eens een bezoek aan ionze gezellige dans- en con- ■tactavonden in de kelder-
bar La Chalet, zat. dj. Ri- ;
chard, zond. speciale avond
v. paren met a.j. Wim. Cha-
let Treebeek, Komeetstr.
25a, 045-211375.
J.man 43 ir. zoekt lieve
VROUW, doel relatie op-
bouwen. Br. o. no. MA 508
LD Stationsstr. 27, 6221 BN
Maastricht.
Poolse vrouw zoekt voor
haar landgenoten (18 tot 62
ir.) serieuze MANNEN voorkennismaking/huwelijk.
Info en bemiddeling Post-
bus 106, 9400 AC Assen
(antw. zegel bijsluiten
s.v.p.).
Hr. 55 jr., 1.72, zkt. aardige
art. intell. VRIENDIN.
Br.o.nr. HO 628, aan Limb.
Dagblad, Kouvenderstr.
21576431 HE Hoensbroek.
Alleenstaanden opgelet! 14
januari houden wij weer
een DAGTOCHT voor al-
leenstaanden. Bel. 04498-
-54604 of 045-211948. |

Sport, jongeman, 29 jr.,zkt.
netteVROUW voor eerlijke
rel., 1 kind geen bezw.
Br.o.nr. BR 303; LD, Rum-
penerstr. 81, 6443 CC
Brunssum.
ALLEENSTAANDEN:
Werkgroep 't Guliks Hoes,
hoek Agricolastraat;Opho-
ven 1, Sittard, organiseert
iedere zondag een dans- en
contactavond. Zondag gra-
tis verloting. Bewijs verpl.
Inl. 04490-47962 of 42064.
Attract. dynam. dame (53)
wil graag net alleen zijn in-
ruilen voor een samenzijn
met een HEER v. niveau
(53-58) die net als zij houdtv.d. goede dingen des le-
vens, zoals lekker uiteten,
vakanties, wandelingen en
een goed gesprek. Graag
brief met foto en tel.nr. En-
kel ser. reacties gewenst.
Br.o.nr. MA 517 LD, Sta-
tionsstraat 27, 6221 BN
Maastricht.
Vrouw zoekt nette MAN,
Ift. 55 tot 66 jr. Geen avon-
tuur. Br.o.nr. SB 009 Fr.
Erenslaan 4, 6371 GV Land-
graaf

Zaterdag 26 november ge-
zellige DANSAVOND voor
alleenstaanden in café The
Corner, Sittarderweg 114,
Heerlen. Aanvang 20.30
uur. Bewijs verplicht. Het
bestuur.
Alleenstaande vrouw, 59 jr.,
zoekt VRIENDIN (niet
lesb.), liefst niet-rokend.
Br.ond.nr. LD 007 SB, Fr.
Erenslaan 4, 6371 GV
Schaesberg.
Dame 34 jr. uit goed milieu
zoekt kennism. met be-
schaafdeHEER Ift. tot 45 jr.
voor serieuze rel. Br. o. no.
616 Limb. Dagbl. Baandert
16, 6136 ER Sittard.
Ongehuwde vrouw 39 jr.,
m.b.0.-opl. uit goed milieu
z.k.m. dito MAN. Br. m.
foto o.e.ret. Br. o. no. RO
534 LD Postbus 46, 6048 AA
Roermond.
Alleenst. heer, 65+, in bezit
van auto, zkt. DAME, ± 65
jaar, om de eenzaamheid
aangenamer te maken. Al-
leen ser. bedoelingen.
Br.ond.nr. BR 306 LD,
Rurnpenerstraat 81, 6443
CC Brunssum..

Alleenstaandenvereniging
Rumpenerlinde Brunssum.
ledere zondag de gezellige
ONTMOETINGSAVOND
vanaf 21.00 uur. Leden, u
kunt zich tot 1 december
opgeven voor de sfeervolle
kerstavond op 18 decem-
ber. Vr. uitn. net bestuur.
Nieuw: Café dancing
WINDROSE, Akerstr.-Nrd.
150, Hoensbroek. De zaak
met sfeer en gezelligheid
voor het iets oudere pu-
bliek. Geopend do. t/m
zond.
Wie wil een serieuzerelatie
aangaan m. jonge man 25 jr.
m. baan, geenmtgaanstype.
Die lief en leed wil delen
met jongeVROUW 21-25 jr.
lief en eerlijk evt. m. baan.
Schrijf eens m. foto o. nr.
GE 795, L.D. Markt 3, 6161
GE Geleen.
J.man WAO'er 48 ir., 1. geh.,
ibv auto, zkt. KENNISM.
m. alleenst. dame, liefst ook
1. geh., voor duurz. relatie,
leeft. ± 45 jr. Br. o. nr. HO
631, Limburgs Dagblad,
Kouvenderstraat 215, 6431
HE Hoensbroek.

Nette heer, 41 jr., gesch.. 1
kind, zkt. lieve VROUW
voor serieuze relatie.
Br.ond.nr. SB 008 LD, Fr.
Erenslaan 4, 6371 GVLand-
graaf
Nette serieuze vrouw zon-
der kinderen zoekt ken-
nism. met een HEER tot 75
jaar,voor een goed gesprek,
samen vreugde en leed de-
len. Event. blijvende
vriendschap. Br. o. nr. Si
615 L.D. Sittard, Baandert
16, 6136 ER Sittard.
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 DP
Heerlen.
Welke vrouw, flink postuur
v. 55-65 jr. wed. of gesch. g.
bzw. wenst VRIEND-
SCHAP met ongeb. man,
55 jr.Financ. onafhank., be-
zit v. auto. Serieuze briever;
o.nr. SB 010 L.D. Fr.
Erensln. 4, 6371 GV Land-
graaf

Alleenst. vrouw, 41 jr., be-schaafd, sportief m. mod.
levensopvattingen zkt. k.m.
HEER tot 46 jaar. Br.o.nr.
HE 035, Limb. Dagblad,
Geerstr. 5, 6411 NM Heer-
len.
Nette dame 57 ir. zkt. ken-
nism. m. nette HEER. Br. o.
no. XE 028 LD Markt 42,
6461 ED Kerkrade.
Doodgewone man, 65 jr.,
z.k.m. VROUW om samen
de eenzaamheid de rug toe
te keren. Br.o.nr. HO 632,
aan Limb. Dagblad, Kou-
venderstr. 215, 6431 HE
Hoensbroek.

PIANO'S en vleugels inalle
prijsklassen. Stemm., rep.,
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.
PIANO'S te k. va. ’ 1500,-
-tevens pianoverhuur v. 1 -36 mnd. voor ’ 600,- Piano-
handel Wieland, Geleen,
Rijksweg Nrd. 13, tel.
04490-54140.

SOUNDMIX voicf In
haalt zang uit casJ*plaat enz. Inl. 0475+*
18 uur. -V[l
Thomas ORGEL me)l
bank en lesboeken'
Tel. 04492-2797._^'
El. ACCORDEONfy
sterker, pianoklaV 'bas ’9007-. Tever»5 o» i
met ritme ’ 500,-. gj
26298 St.-Jozefstraa1

_ÏÏË: ~*o.Elektr. ORGEL .*' {
F225, nwj)r. ’ 99f,'M
’4500,-. Tel. 045j^i
Ervaren ZANGÉ*^voor allround 5-nW
kest, install. aanw- * >
752259 of 423443^/j
Te k. electr. OR^r?rythmic box. Vr.pr' y
Tel. 04492-1739.__^g
Te k. gevr. CUR^1?
NTI keyboard. Te'-: 72426. -^Te k. Ibanez Spa^if■ TAAR ’200,-AnoW&l, ’ 100,- Pearl overd'*,. 045-256859. Bellel ,
maandag. /!
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Door doe-het-zelf-rage
Toename aantal
verhuiswinkels

St eeds meer verhuizersJPenen een verhuiswin-
*el- Van de 400 'erken-ae verhuizers' (leden
*?n het samenwer-
kingsverband van ver-
huizers) hebben er 150
interesse getoond voor
j*nverhuisshop. C.J.C.
Willebrink, voorzittervan de erkende verhui-
*ers, schat dat er nu zon
'"yintig verhuisshops
Sin.
"oor het verhuren van
auto's, gevelliften en
Verpakkingsmateriaalen het geven van infor-
matie hopen de verhui-
*ers meer grip te krij-
§en op de 'doe het zelf-
Verhuizers.
eigens Hillebrink wil

deel van de leden
ar» het samenwer-

*rngsverband wel in-
op deze rage, zo-'ang de reglementen

jUet worden geschaad.
**6t logo van de erken-

de verhuizers is wette-
lijk beschermd en kan
dus niet zomaar ge-
bruikt worden.
Hoe broos dat regle-
ment is blijkt bijvoor-
beeld uit het feit dat
verhuisauto's met dit
logo verhuurd worden
mét chauffeur. Op die
manier kunnen dhz'ers
onder toezicht van een
erkende verhuizer be-
sparen op de kosten.

ring van het reglement
wenst zal het bestuur
zich daar bij neerleg-
gen. Inmiddels heeft
een aantal verhuizers
hun verhuiswinkel al
geopend.
In die verhuiswinkel is
alles te krijgen dat voor
een verhuizing nodig is:
pakpapier voor glas-
werk, verhuisdozen,
'bubbeltjes-papier',
dekkleden, meubelhoe-
zen, steekkarren en
wiggen. Te huur of te
koop, al naar gelang de
wens van de klant.

In het voorjaar houdt de
Vereniging van Verhui-
zers een congres over
de toekomstperspectie-
ven van de bedrijfstak.
Als de meerderheid van
de leden een verande-

Verder verhuren de fir-
ma's ook gevelliften
met personeel.Dat weet

precies hoe de lift werkt
en daarmee worden on-
gelukken voorkomen.
Als de potentiële 'zelf-
verhuizer' een auto bij
een dergelijk bedrijf
huurt, hoeft er geen
borg betaald te worden
en zijn de goederen tij-
dens het transport ver-
zekerd. Dat is dan ook
de reden dat veel jonge-
ren van de diensten vanzon verhuiswinkel ge-
bruik maken.

Bang voor klantenver-
lies is deze branche
niet. Zelf verhuizen doe
je maar één keer, als je
ervaren hebt wat er alle-
maal bij komt kijken
om zonder brokken en
beschadigingen te ver-
huizen. Als de klant van
de verhuiswinkel dan
goed geadviseerd is,
komt hij voor de vol-
gende complete verhui-
zing bij het bedrijf te-
rug, zo redeneert men.

Voldoet nu al aan milieu-eisen na 1990

Warmte/kracht-bron
draait op rioolgas

** de Energy Economy vak-
|Türs > die deze week plaats-
Ij^d in de RAI te Amsterdam,
|£S een typisch voorbeeld van
Fonologische vooruitgang te

j*. Een door een motor aan-
dreven generator, die zowel

ctrische energie als warmte
(Hevert, terwijl de motor op
°°lgas draait.

buurland is voorloper op het ge-
i^u van warmte/krachtinstallaties,
|v Uiterst zuinig met aardgas om-

Door de geproduceerde
niet alleen te gebruiken

dlsr aandrijving van een generator,war via motorkoeling, uitlaat-
»tr rptewisselaars en gedeeltelijk
(k| ing ook voor bijvoorbeeld een-
L e verwarming.
fl^t aardgas en rioolgas kunnen

Kernper en Van Twist Die-
k, Uit Dordrecht gefabriceerde mo-
bioen ook op LPG, diesel en zelfs
ije Bas lopen. Het bedrijf heeft voor
Üe

e laatste toepassing een installa-
W?an een varkensfokkerij gele-

" De complete warmte/kracht-installatie Twitex

Levende afscheidingen
Een van de eerste zaken die aan de
ordekomt bij de aanleg van een tuin
is de keuze van de afscheiding. Men
heeft daarbij dekeuze tussen een af-
scheiding van dode materialen of
een van levend materiaal. Beide
hebben hun voor- en nadelen. Veel
wordt, echter niet alleen vanuit een
kostenaspect, gekozen voor de le-
vende versie, een haag dus.

Een haag, de groene wand, heeft tal-
loze functies: grensaanduiding, pri-
vacy, geluidsdemping en het creë-
ren van een luwplekje. Dat laatste is
niet alleen belangrijkvoor de bewo-
ners zelf om te kunnen zonnen,
maar ook voor bepaalde planten die
op een luwe plaats beter tot ontwik-
keling komen.
Indien de keuze op een levende af-
scheiding is gevallen zullen we uit
moeten maken of we een winter-
groene of een bladverliezende haag
gaan planten. Een groen blijvende
haag belemmert ook in dewinterpe-
riode het uitzicht en vooral in die

sombere periode willen we onze
blik toch vaak wat verruimen. Maar
er zijn wel situaties denkbaar waar-
bij dat juistniet gewenst is. Sommi-
ge bladverliezende haagplanten, zo-
als bijvoorbeeld de haagbeuk,
houdt in de winterperiode het dorre
blad erg lang vast. Aan de ene kant
wellicht een voordeel, maar het
wordt ook wel als een nadeel be-
schouwd. Wintergroene hagen, spe-
ciaal dievan coniferen, zijn in hetal-
gemeen ook duurder dan bladver-
liezende.

Van de bladverliezende soorten is
de liguster nog steedspopulair. Wel-
licht niet moeders mooiste, maar
wel goedkoop, behoorlijk snel-
groeiend en bovendien goed strak
te houden. Haagbeuk, al eerder ge-
noemd, is evenals de gewone of
eventueel de bruinbladige beuk,
zeer goed bruikbaar. Ze kunnen vol-
doendehoog worden om nieuwsgie-
rige blikken te weren.

Van de coniferen is Taxus wellicht "■de mooiste en bovendien is deze
soort ook veruit het best bestand te-
genregelmatige snoei. Hij is echter |
kostbaar en groeit vrij traag. Ver-
schillende cultuurvormen van Cha-
maecyparis lawsoniana en Thuja oc-
cidentalis zien we vrij veel toege- :past. Ze zijn met betrekkelijk wei- 'nig snoei mooi te houden. Tegen- .woordig wordt Cupressocypaqris
leylandii veel toegepast vooral van-
wege de prijs en de voor een coni-
feer zeer snelle groei. Een bezwaar
is dat deze conifeer op den duurvrij
breed kan worden.

Hagen vragen natuurlijk het nodige
onderhoud. Regelmatige snoei is
nodig; in kleine tuinen is het nood-
zakelijk een haag niet hoger dan
175-200 cm te laten worden, want ;
anders voel je je opgesloten. Snoei 'bladverliezende struiken na het l
planten tot op minstens de helft te- ,
rug om een goedevertakking tekrij-
gen.

motor kan lopen.
De aardgastoevoer wordt automa-
tisch afgesloten en de motor func-
tioneert verder op het rioolgas, dat

daardoor niet terechtkomt in de
buitenlucht, waar het rioolgas nog
wel eens als stank wordt ervaren.
De uitlaatgassen zijn in vergelijking

Werking
J!(Vlridustriële gasmotor wordt ge-
xft op aardgas, waarna het riool-
ijVer van een rioolwaterzuiverings-
ij^^aUatie wordt verwarmd. Daar-

°r komt rioolgas vrij, waarop de

met andere brandstoffen zeer
schoon en voldoen nu al aan de
eisen, die in Nederland pas na 1990
zullen gelden.

Al deze installaties worden com-
pleet geleverd met geluidsisoleren-
de kast en door de fabrikant ont-
worpen en gebouwd schakelpaneel.
De vrijkomende warmte van koel-
water, uitlaatgassen en smeerolie
zijn te gebruiken voor een centrale
verwarmingsinstallatie of een ander
industrieel proces.
Wanneer de generator meer stroom
levert dan nodig, kan de generator
het net voedpn

Toekomstgericht
Hoewel warmte/krachtinstallaties
een kostbare aanschaf zijn, blijkt de
periode, waarover deze installaties
zich terugbetalen steeds korter te
worden.
Daarnaast vergt de steeds verder-
gaande toepassing van electronica
op kantoren en in fabrieken een be-
trouwbare voorziening tegen uitval
van stroom. Een dergelijke instal-latie kan in zulke noodgevallen veel
stroom leveren, maar onder norma-
le omstandigheden in continube-
drijf stroom en warmte tegen de
laagst mogelijke kosten leveren, de
combinatie van zekerheid over
stroomvoorziening en lage energie-
kosten zal in detoekomst een steeds
belangrijker rol gaan spelen.

Bed-, bad- en huishoudtextiel:
Kleur en fantasie
bepalen de sfeer '" — -

De Nationale

V-tatogen 15-18 jonnori
PuMeksdogen 19-21 januari

U" JAARBEURSUTRECHT/HOLLAND

pak, samenwerkingsvormen, kre
dietadviezen, vakopleidingen, win
keipresentatie en automatisering
worden verstrekt door diverse orga
nisaties.
Op 16 januari zal staatssecretari:
van Economische Zaken A.J. Even
huis de prijs uitreiken aan de win
naar van de Nationale uitvind- eiIdeeënwedstrijd van Themans. Oj
17 januari vormt de beurs het plat
form voor de uitreiking van de i;
gouden spijkers, een initiatiefvar
het vakblad MIX.

De nationale Doe-Het-Zelf-beurs

Feiten en cijfers
rondom Karwei '89

Pfev\i Uze m dessins, kleur- en stof-L'atie van huishoudtextiel is de
lk*ste jaren sterk toegenomen. HetL1wel of er dagelijks nieuwe mo-

Uze varianten bijkomen.
Im
fV meest opvallend is de bedmode.
I, r de toenemende populariteit
|tye het dekbed heeft het een nieu-
[b, dimensie gekregen. Het dekbed-tü trek is de smaakmaker voor de
Opkamer geworden, al valt niet te
V dat er °°k fraai gedessi-
u yrde dekens zijn.

te afstemming een functioneel pro-
dukt. Dank zij modieuze dessine-
ring en nieuwe lichtgewicht mate-
rialen is de bedsprei thans weer fa-
voriet. Overigens kan een sprei als
pronkstuk over een dekbed worden
gelegd.

Douchen en baden is onderdeelvanons dagelijks leefpatroon. Dat heeft
zijn weerslag op de aankleding vande slaapkamer en badkamer. Erwordt hoe langer hoe meer ge-
streefd naar harmonie in kleur endessin. Niet alleen binnen de badka-
mer met badmatten, baddoeken,
douchegordijnen etc. Bed- en bad-
textiel zijn verrassend mooi op el-
kaar afgestemd en zelfs kan een bij-
passende badjas worden gekocht.

Het tafelkkeed hoort er in een inte-
rieur ook bij. Mooie tafellakens zijn
er niet alleen voor feestdagen als
Kerstmis en Pasen. Een extra ac-
cent wordt verkregen door een ta-fellaken te voorzien van een dekora-
tief dekservet.
Het meeste tafellinnen is gemaaktvan katoen, linnen of halflinnen.
Brabants bont bijvoorbeeld is weerhelemaal in. Men kan er zelfs pas-
sende gordijnen en keukendoekenbij aanschaffen.
Het afstemmen van kleuren en des-
sins blijft evenwel een individueelspel dat, dank zij het brede aanbod
in interieur- en huishoudtextiel gro-
te voldoening geeft.

k eP- en bloemmotieven blijven
titulair. Daarnaast vindt er eenU^Uwe ontwikkeling plaats in an-
%?s°ortige dessins, waaronder
V v.rouJ^e motieven voor een mo-
b^*} interieur. Qua kleur tendeert
tr. °edtextiel naar tamelijk donke-
t^'Prachtig warme kleuren, waarbij
*ilve m°erdruk, sporen van goud of
Vaf. in het dessin alsmede een de-
jb^-tieve afwerking met bijvoor-
V l" sierstiksels voor extra cachetrBen.

"Het dekbedovertrek is de smaakmaker voor de slaapkamer
geworden.

Van zondag 15 tot en met zaterdag
21 januari 1989 is de Jaarbeurs in
Utrecht weer het Doe-Het-Zelf-hart
van Nederland. De eerste vier dagen
is deze beurs uitsluitend toeganke-
lijk voor vakbezoek, terwijl de laat-
ste drie dagen het publiek toegang
heeft.

Voor de derde maal vindt de beurs
plaats in de combinatie vak/pu-
bliek, die in 1988 respectievelijk
16.763 en 24.045 bezoekers trok. Een
stijging van het vakbezoek met 6 %
en 73 % van het conmsumentenbe-
zoek.

Van devakbezoekers is 10 % afkom-
stig uit de groothandelsbedrijven,
10 % uit de bouwnijverheid en 80 %
uit de detailhandel. Van de bezoe-
kers van KARWEI '88 verwachtte
67 % een lichte tot sterke stijging
van hun omzet.

Op deze vakbeurs is het aanbod af-
gestemd op de behoefte van de be-
zoekers. Op een vloeroppervlakte
van 20.000 m 2netto standruimte
vindt hij een compleet assortiment,

in een overzichtelijke en sectorge-
wijze indeling van de hallen.
Het grootste aanbod is dit jaarverte-
genwoordigd in de sector ijzerwa-
ren en gereedschappen met 130 ex-
posanten. Gevolgd door 60 expo-
santen in de sector verf + behang,
lijmen en kitten; hout- en bouwma-
terialen 30 exposanten, de tuinsec-
tor 20 exposanten, de vakgerichte
informatie 19 exposanten en het de-
monstratieplein met 30 exposanten.

Demonstraties
In navolging van het Klussenplein
in 1988 kent de DHZ-beurs in 1989
een demonstratieplein, een geza-
menlijk initiatief van de Jaarbeurs
met het blad Doe-Het-Zelf. Hier vin-
den uitgebreide demonstraties
plaats van materialen, technieken,
toepassingen en ideeën. Tijdens de
publieksdagen kunnen actieve
dhz'ers hier hun hart ophalen. Tij-
dens de vakdagen zijn de demon-
straties vooral bedoeld voor het
winkelpersoneel in de dhz-branche.
Informatie over commerciële aan-

hb 6 „Populariteit van het dekbed
b^t ertoe geleid dat de deken als
$Sj extiel wat in de verdrukking is
L^kt. Toch worden er nog heel
*ri L raaie dekens in aktuele kleuren
\ acssins gemaakt. Hetzelfde geldt
W kens en spreien. Sommige fa-zanten van bedtextiel gaan er-

Sitoe over lakens uit te voeren in
'%„ de dessins als bepaalde bed-

uit hun kollektie.
* de bedsprei is voor een perfek-
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Afscbeid-partij

" lets anders dan de ligusterhaag is de haagbeuk, altijd bedekt, in de winter voor een korte pc
riode dor, bladgevend.

Limburgs WOONBLAD
Nieuw product om inbrekers buiten de deur te houden

Infrarood-detektor met
parabolische spiegel

Aan het assortiment infra-rood
detectoren is een nieuw produkt
toegevoegd.De Arrowhead ir 210
passiefinfrarood.

Dit apparaat dankt zijn ontstaan
voornamelijk aan high-tech com-
putertechniek bij de ontwikke-
ling van een revolutionaire para-
bolische spiegel.

De ontvangst van het signaalvan
een indringer wordt door deze
spiegel optimaal verwerkt en
daardoor wordt de detektiesnel-
heid in het te bewaken opper-
vlak (12x12 meter, ca. 70m2) aan-

zienlijk verhoogd.

Ook in de looprichting naar de
detektor is de ir 210 aanmerke-
lijk sneller dan de gebruikelijk
uitvoeringen. De verhouding sig-
naalVruis is door het grote signaal
aanzienlijk en daardoorwordt de
kans op vals alarm sterk ver-
laagd. De spiegel heeft ook een
anti-kruipzone waardoor signa-
lering ook direkt onder de detec-
tor plaatsvindt.

Het door de parabolische spiegel
opgevangen signaal van de in-
dringer wordt verwerkt tot een

electrisch signaal.
De kwaliteit van dit zo, kritische
element in een passief infrarood,
kan door eigen produktie beter
worden gegarandeerd.

Vormgeving en geringe afmetin-
gen (150x54x44 mm) maken ge-
bruik bij alle standaard inbraak-
detektie systemen mogelijk. Hij
is leverbaar met en zonder ge-
heugen, met een garantie van 5
jaar en kost ’ 209,- (excl.BTW).
Voor meer informatie: Lobeco
Beveiligingen b.v. in 's-Graven-
hage, de heerD. van Driel, ® 070-
-502221, toestel 135.
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.BOCHOLTZ H M_hardh. koz. en berging. Perceelsopp. ca. woonhuis met grote tuin, keuken met luxe install met den woonhuis met berging, uitgebouwde zolder. Spouw- SCHAESBERG H.Centrum, groot woonhuis I HL *^ ]o_42_______________ rnogelijkh. voor garage, kei- app., 2 slaapk., 2e badk. en eetkeuken met eiken aan- en dakisol. Nabij centrum. Rustig gel1 ,met garage, zitk, woonkeu- ____?*"__. der' woonk" luxe keuken. zolder. Geschikt voor dubb bouwkeukenen app, woonk Prijs’ 159.000,-kk 2812 zeer goed onderhoudenhalf-, ,ken met moderne install, 3 _fc_ï__?*^>___ __r^^_ fraaie badk., 3 slaapk en bewoning Dit pand moet u met veldbrand-wand, 3 — vrijst. woonhuis met garage.

.slaapk (evt. 6), badk. ruime I __?l'',*"^2ï,* WT ' zolder. beslist van binnen zien! slaapk, badk. met ligbad, 2e OIRSBEEK H tuin grenzend aan weiland
.zolder, grote tuin ca. 70 m BWJBi^^'il^i _§pJP?ri___.J' ■'- i^-il Prijs/129.000,-k.k 2184 toilet Bovenverd met par- Uitst. gesitueerd woonhuis woonk mcl keuken met|diep. -__----_-.V^» Lu _l _w -.-St HFHHTETn Ti i-ïlSw ke,vl Dak recentellik ver- met garage, kelder, woonk. app., 3 slaapk., luxe badk..' ■' ■_" ]__■ __pl "__r "EERLEtM H /V meuwd Tuin ca 10 m diep. en open keuken, fraaie open met 2e toilet en bergzolder

j^ W^^i*T~y,*'l*Wl' Hfl Centrum-Zuid. Goed onder- JU Efc gel. op zuiden. haardpartij, aanbouwkeu- Ged.met dubb begl en bijna
_^^ataatt%a9 __________*___ÈI houden herenhuis met tuin, is|| _& Prijs/118.000,- k.k. 2802 ken, tuin 15 m. diep op zut- geheel met rollgM| rnogelijkh. voor garage, _______ den, 3 slaapk, badk. en vlie- Prijs/144.500—k k 2804_& JJfËÉ I pHT^^qr^nr^^^^TßA? royale woonk. met open __ Hlpk KERKRADE H ring. Spouwisol. '___-■ -__RB I ngaS-B-i " haard, aparte keuken met IV"" Luxe geschakeld woonhuis SIMPELVELD H

| Pn]s/205000v00^813 HEERLEN H {ralie'tadk'en z°ólderS'aaPk'' _Ö_S tufn In^ara "'Tv'"' '"Ts _____-_-V£_ HU'S G°ed onderhouden

I BRUNSSUM Hï g^fentüin^onnige"^!! P"Js/1-9.Ö00.--k.k. 2819 m 2 met luxe afwerking en |i\ haard!.L ■ Wronhu,imeïcaroort tuin met schu.fpui, keuken, 3 ucpairM ü
open haardpartij. schitte- keuken, eetkamer, bijkeuken," _____É___fs ' "°°nnuis me'carP°".'"in. s|aank badk met Irahad Vnl HEERLEN H rende keuken, app , 3 grote 4 slaapk . badk met 2e toilet___Éfiï_______i hobbyruimte 2. s aapk, d'aaP£ vo^ Hartje Heerlen, keung appar- Prijs/159.000.- k.k 2584 slaapk, ruime badk met __«-____ »*er ruime zolder, zij- en ach-

Pn,sni9 000,-kk 2660 teuke n met Tnstal 3e "" Zrf klnsls.ofte temen, me. HftkeTderber- douche en ligbad, vaste trap M M tertuin. ''. keuken met install, je ging, royale woonk metbal- KERKRADE H naar grote zolder In de af- ■ Hft _b „

" BOCHOLTZ H WifrMtX-f- kk 92730 MBV-' I kon, aparte keuken met luxe Bungalow m bungalowpark werking ,s gebruik gemaakt P£ *SI **«*&. Halfvrijst woonhuis met ga- '|S/ a""""'" /JU R^ jßjj £fs TOO kk" 2621 9el me< 9ara9H. 9rote tuin fm
hoo9waard'9e en duur- P_P-M»P - %,

.ders.' grote w^'nk '"luxe Op __^kl__M^» HEERLEN H "en, nivo 1 living 36 m' Prijs/209 000,-k.k. 2362 mMM^ * .__, ruime keuken, waskeuken, 4 '~,.., m _, ha,„,„„ „,,„ J f? ,7,' j met open haard en plav.vl., „mi,..». n SP___&W _. ___S. slaapk. badk. met ligbad en Z U
mT"5 „ ___Wl DouveWeren, modernwoon- |uxe keuken met alle app.. 3 KERKRADE H er nAF<.RFRr p

douche en vaste traD naar woonku met parketvl. en -^| huis zonder kap met tuin, , ken luxe badk Met Wes< Uitst onderhouden SCHAESBERG H
" g°ote zolder

P open haard dichte keuken H||| garage, royale woonk, keu- t hermiKh aastn qed roll woonhuis met L-vorm Op goede rustige lokatie gel. ■P^PW"2' Prns f V'S fIOO kk 7RII met app , geheel bet. badk fPJili I ken met luxe install , 3 ruime 'hermiscn glas en gea roll. a||esbrander woonhuis met tuin, woonk.. _■"*' ...„ «f
i»; j.vaaj, meto.a. hgoad, serre, terras. ||_-_| I slaapk, fraaie badk en zol- j dichte keuken met witte keuken met compl install., _*-____]

BOCHOLTZ H turn' 3 slaaPk. en vas,e IraP ■H JW der Uitst geisol. ___LJTr 4 kunststof install, 3/4 garage met zadeldak en zol- Prijs/ 215.000,-k.k. 2795
■Op eerstePklas lokatie oei

"aar 2°Wer Nagenoeg ge- K_,, Prijs/199000,-k.k. 2838 SM|k«é 4 __J| slaapk, badk met ligbad, der, 3 slaapk, badk met 2e
■haP|fvry, landhuis,n USS: p" tf99r^o''°k k 2826 W unCMcnDn» U i _T_____S_l douche en 2e toilet, turn ca toilet en ruime bergzolder. ÜBACH O/WORMS H" staat van onderhoud met

000.-k k 2826 HOENSBROEK H' BWJKé| 12 m diep. carport en ber- M~ehjkh «^draagbare Op rustige lokatie goed on-

" blijvend vrij uitzicht naar nvrFi CHAVFM ü Nabij centrum, ruim woon- 1 KaVMB ging. subsidievan max.’ 10.500.-. derhouden woonhuis met
achteren woonk met aed 5,. . 5 . nuls met terging, tuin op Prijs/119.000.-k.k. 2797 tuin, garage, uitgebouwdeopenkompTTukenca 62 "^T^f'^T, T?« HEERLEN H zuiden gelegen, provkelder, „ woonk met ópen haard en"mT open haard, plavvl 3 *9%fr\ % £_l, iT'■iSI Centrum. Halfvrijst. woon- doorzonwoonk, dichte keu- ..^^ NIEUWENHAGEN H jri-__-_-PV parketvl, keuken, terras/■ slaapk, luxe badk , bergzol- ,1 „,1;" L„! „ huis met rnogelijkh voor ga- ken, grote slaapk met bal- Pn)S /262 550-kk. 2699 Rustig gel. eengezinswoning _V=T___f tuin ca. 12 m. diepmet tuin-

" der. zeer groot souterrain ca £,'„„, LLnhlarri mot w„ rage. nieuwe cv. ♦ elektra- kon, badk. met douche en met tuin, berging, woonk, ■JJI ..__-?, berging. 3 slaapk, badk. en

:sgSm_ s|»fs ll^f::-isiss ü^Mb WSS- p^B I JKi
bad, bergzolder en zij- en badk p'an d met eiken par- dlv bergruimte, ged rolt! JABEEK H ■j|^_____

m

, r*| me[garage ,vin woonk 40
a^chtertum ketvl therm begl en hardh koz Geheel gerenov Limburgse I ________(__! m 2, keuken met eetbar en Prijs/144.500.--k.k. 2803
Prijs/102.000.-k.k. 2827 Prijs/107 000,-k.k. 2809 carré boerderij met div berg- U" l ifl _P*_l 5p install., 3 slaapk., badk. met
--....--.... n ruimten, binnenplaats en I II ~»-.Jtl ■__■ SSS ligbad en 2e toilet en vaste ÜBACH O/WORMS HBRUNSSUM H g^ HEERLEN H grote schuur opp 1010 m! I -P""*L Prijs/82.500.-k.k. 2657 trap naarzolder Uitst. onderhouden en ge-
Uitst. onderhouden woon- ""« Ji. i j^^éè Passart-Zuid. Halfvrijst. Gewelfde kelder, woonk.. I . Prijs/147.500,-k.k. 2798 neel gerenoveerde souter-huis met berging, tuin. Wl__ ÉÉÉI 1 -ijM woonhuis met garage, voor- aansluitend keuken met luxe HM NIEUWENHAGEN H . rainwoning met inp. garage,
provkelder, woonk., open _B_-BL_ifi _>t- "* en achtertuin, grote woonk, eiken install., aparte werk- H^^y""' Halfvrijst. woonhuis met ga- SCHAESBERG H tuin, living 34 m 2, dichte keu-
keuken met install. 3 ! keuken, bijkeuken, serre, 2 en speelk, 4ruime slaapk, 2 P"js/135.000.-k.k. 27bl rage, tuin en berging, Op de Heugden, ruim ouder ken met compl. install, ter-
slaapk, badk met ligbad en | PH__-R slaapk, badk en zolder. luxe badk, grote zolder Par; woonk met openkeuken 32 woonhuis met zij-ingang ras, berging, 3 slaapk en
vliering. Prijs/132.500,-k.k. 2816 terre is geheel voorzien van KERKRADE H m 2,3 slaapk, badk. met lig- woonk. ca 29 m* dichte' badk. met douche. Prijs/109.000.-k.k. 2684 plav, alle koz. zijn van mer- Nabij centrum gel. statig bad. douche en 2e toilet. keuken met compl. kunststof Prijs/119.000,-k.k. 2637„_,,.,„,... — HEERLEN H bau met dubb. begl. vooroorlogs herenhuis met Prijs ’ 123.500.-k.k. 2066 blok en app. ged. overdektBRUNSSUM H p- r ,'qqnon k k ?oRI Schandelen. Herenhuis met Prijs/339.000,-k.k. 1607 kelder, tuin, garage, salon ca. terras, tuin 25 m. diep met ÜBACH O/WORMS H. Centrum Riant gel apparte- r"l"-/ IJ3"'-^'' "■■'■■ dakterras, kelder, woonk. 40 m 2.zitk./eetk. grote keu- OIRSBEEK H div. bergingen, 2 slaapk.. Geheel gerenov. woning met; ment met uitzicht op het vij- met parketvl, serre, keuken KERKRADE H ken, bijkeuken, 5 slaapk., Aan plantsoen gel. goed on- luxe badV met douche, lig- berging, tuin, prov- en hob-

-1 verpark, berging, woonk HEERLEN H met install., badk., 3 slaapk. Zeer goed onderhouden ka- badk. met ligbad, hobbyk. en derhouden halfvrijst. woon- bad en 2e toilet, grote berg- bykelder. woonk., keuken. metopen keuken met install. Nabijpark en bosgel. woon- en grote zolder. rakteristiek herenhuis met zolder. huis met garage, L-vorm. zolder en 3e slaapk. +4e met install,badk. met ligbad,; ca. 41 m 2, aansluitend groot huis met fraaie tuin, garage. Prijs’ 109.000,--k.k. 2821 kelders, grote tuin. dubb. ga- Prijs/ 232.500.-k.k. 2754 woonk. met openhaardpartij. slaapk. Ged. met kunststof 2 slaapk. en zolder. Met; terras met elektrische zon- 2 kelders, royale hal, living rage, woonk.. aparte keuken separate keuken met koz. met voorzetramen alum. koz.. therm. begl. en
neschermen. 3 slaapk., luxe 42 m2,aparte keuken, bijkeu- HEERLEN H met install, zeer luxe badk KERKRADE H Poggenpohl install., tuin op Prijs’ 118.500.-k.k. 2679 roll.

' badk met ligbad en 2e toilet, ken, 5 ruime slaapk.. badk. Nieuw Einde, halfvrijst. en grote slaapk., woonk.. West. Zeer goed onderhou- zuiden, 3 slaapk., badk. en Prijs’ 99.000,--k.k. 2739

__^-^^PrMnffiM^H7T^PP^n_^^P!^^^rTi_r/vjnjPT^Ml t%l llr^fl Gaarne vnibiiivend LC^_T■■■niCj^ I voiied,^ ,n,orma„eove, Naam " |H= Kantoor Heerlen. Tel. 04^1225^8____T^^^l ■ ■ ■ ° **es,aande woning nr. Straat: --rßtffßßffl-f'B FIIM IMl*F¥^W-__l

ElilS L__Tl ■ I IJ ■ Lr"! ■ ■ I* I Po«code/ Pi«.s: Maastr ichl^ TeL04^25293^1l_T^ lil 1^ Il I" I I "' ' _Kn~nT~l HlfT'ffW-Lli-l kk-Mj». ■ n-nt-IW-l
In ongefrankeerde envelop jenden aan UUSj ÉÉÉjIÉH!sr'W'ff(^r^PlrPlTTT_^^__l _p^ Stienstr» Makelaardij BV, ?ff^ EB__B __7__^l_! (!ji_^^ynfiii^rffi____________U________4________l I " F'll tfWTfTTTTjf^ Antwoordnummer 40.6400 VB Heerlen " Hg^H ||iÉMÉIHMMi_MWÉM_M^^MiiM-ii---i---i LLii'-^-^H-'ii^'j.j 1
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SITTARD
GESCHAKELDE BUNGALOWS MET GARAGE

Op een steenworp afstand van aantrek-
kelijke voorzieningen èn dichtbij het
Sittardse stadscentrum worden ten
zuiden van de Lisztstraat enkele gescha- .
kelde bungalows met inpandige garage/ *""'berging gebouwd. De bijzonder aardige ■ V%
Z-vormige indeling met o.m. een woonka- :'<c^& i*_____&^ .■/--£-■

isolatie en isolerend dubbelglas. .J^*^*^?!^^''^^?
Koopprijs ’ 161.000,- v.o.n. ~fc ~ " ir"^giiiT '^j
Rijksbijdrage ’ 5.000,- belastingvrij, «g J*aar?it'°W,s in Sittard-Uhrh^

l/wpersoonlijke omstandig- I Adres —______
heden spelen een belangrijke I m~Z Postend ~~—rol bij dekoopoverwegingen I c°de
en de uiteindelijkekoopbeslis- j 1 I Plaats " —_____ I
S£!^rïï2r^&* tQ nR^ Rl II ITFR9 T--*^li^r_—______
Laat u daarom gedetailleerd MUS-SU L-*- IV-*. I IWIW I I—l \KJ ______ I
inlichten door onze deskundi- . . _ . . — . _....,__,/ ""zenden aan- Ma__i-, I
gen. Geheel vrijblijvend makelaardij onroerend goed- sittard maastncht heerlen Drs. Ruijters BV l„eJaarsl«rrtoor
uiteraard. 6131 AL sittard " rijksweg zd 35 " tel 04490-11611 L 6130 vb s^„._- '""woordnumm... 5 JJ I

K-__l ln d,t centrum zijn diverse winkels 4__ÉllP^fill I

ï^l " _
Gaarne vrijblijvend volledige informatie !:É|Sfc -^t*«. i" i f 4 EL*---" - ' ! Iï |l/\Move^ehuU b,j he, winkelcentrum | ' 110 RKf' -" '^J?^p^>] I I DUWteUndgraaf JS^fb/£> >5^

B^9 jsii:=i2iir_!rass3 lilil^f l
L_Vll ZIJN OOK! Uhankel^vanhel^wonm^ttde I

HBt rilkveisti-W na aankoop verdieping 2 (waarvan 1 ruim 17m_)

P^H ■ I r^/-,—-—"-"'—*;""""" I slaapkamers ■

I L^S3KS_ - ssr._r OTTO MAANDLAST ai*u-nuIn_.(c_.4on_t> IflAfi-712255* S_s€" CA ’ 52^^^^^^^

GELEEN Henri Hermanslaan
Uitstekend gelegen RUIME HOEKFLAT met eigen gas-
c.v. en berging. Ind.: hal, keuken, ruime woonkamer m.
schouw, 3 slaapk., w.c, douche, balkon, ’ 69.000,-.

BERG EN TERBLIJT/VILT
RUIM BOERENWOONHUIS met gas-c.v., garage, schuur
en tuin. Ind.: kelder, hal, grotebet. keuken, woonkamer, 5
slaapk., eenv. douche, zolder, ’ 142.000,-.

VALKENBURG/BROEKHEM
Mooi gelegenen prima onderh. WOONHUIS met gas-c.v.,
garage en fraaie tuin. Ind.: hal, keuken, ruime woonkamer
van 37 m 2, 3 slaapk., mooie badkamer m. ligbad en 2e
w.c, grote zolder via vaste trap. ’ 145.000,-.

SUSTEREN/MIDDENVELD

':___:^llllllllllllllllllllllll!llHlllljr=:^
| f^\ -Is I \EEh.

Nog enkele exclusieve HALFVRIJST. HERENHUIZEN op
uitst. lokatie aan de Ambtmanlaan. Royale indeling met
o.a. grote living, half open keuken, 3 slaapk., badkamer m.
ligbad en 2e w.c, zolder, carpört en berging, va.

’ 167.900,- v.o.n. excl. renteverlies. Een MONDOHOME-
PROJEKT!

SCHIMMERT
Sfeervol verbouwd BOERENWOONHUIS met gas-c.v. en
patiotuin. Ind.: kelder, ruime hal/tuinkamer, riante living (48
m 2) m. open haard, luxe inbouwkeuken, atelier/garage, 3
slaapk., badk. m. ligbad en 2e w.c, grote zolder.
’186.000,-.

ÜBACHSBERG/VOERENDAAL
Fraai gerestaureerd BOERENWOONHUIS met gas-c.v.
en mooie tuin (m. eigen kapelletje). Ind.: gewelfde kelder,
hal, werkkamer, royale woonkeuken annex eetkamer,
mooie living, 4 ruime slaapk., badkamer, hobbyzolder en
atelier. Prijs en aanv. in overleg.

MHEER
Aan de Smitsberg (Papenweg) gelegen BOUWTERREIN
van 735 m 2m. prachtig uitzicht en plan voor vrijstaand
landhuis, ’ 75.000- k.k.

Te huur of te koop gezocht,
HUIS voor privéaoelein-
den, omg. Sittard ofBruns-
sum. Tel 045-425100.
Te h. gevr.: jong stel zoekt
klein WOONHUIS mettuin
in Kerkrade per l-l-'B9 of
vroeger, tel. 09-
-49240324888.
Student zkt. WOONRUIM-
TE per l-l-'B9 of l-2-'B9, tot
’450,-. 076-220791.
Leraar geschiedenis zoekt
vrije WOONRUIMTE. Tel.045-212062.
Te h. gevr. WOONH/APP.
m. 2/3 slpks. in Vaals e.o.
per l-l-'B9, tel. na 19 uur
04454-5458.
Werkende jonge vrouw
zoekt in ome. DSM Geleen
een KAMER of apparte-
ment te huur. Tel. 04765-
-1779.

I Bedrijf zoekt voor mede-
werker (ingenieur) en echt-
genote een ruime (halOvrij-■ staande ongemeubileerdeHUURWONING in rustig
dorp tussen Heerlen en. Maastricht. Liefst 3 of 4: slaapkamers, tuin en gara-i ge.'Aanvaarding in overleg.

f Gaarne zo spoedig mogelijk- contact opnemen met me-
vrouw Go of mevrouw Al-
bersen. Telefoon nummer[ 045-467878.
T.h. of t.k. gevr. kleine: BUNGALOW, 1 a 2 slaapk.

1vold. Kerkrade of Heerlen.

" 045-422350.- Te h. gevr. EENGEZINS-
WONING, liefst met gara-; ge. Tel. 045-317898.
Leraar zkt. APP./KAMER; per l-l-'B9 of l-2-'B9 tot[ ’450,-. 076-216068.- Studente zkt. KAMER in- Maastricht per 1 jan./febr.
Tel. 04406-40385.

Sinds 1938

SPAUBEEK
Vraagprijs ’ 269.000-
Royaal boerenwoonhuis
met binnenplaats, royale
achtertuin en huisweide.
Geheel verbouwd en ge-
moderniseerd. Voldoet
geheel aan alle momen-
teel te stellen wooneisen.
Grote woonkamer, keu-
ken met complete aan-
bouwkeuken, complete
badkamer, 4 slaapka-
mers, diverse bergruim-
ten. Prima staat van on-
derhoud.

HOENSBROEK
Vraagprijs ’ 118.000-
Goed onderhouden tus-
sengelegen woonhuis
met voorgelegen carport,
voor- en achtertuin,
woonkamer, keuken met
aanbouwkeuken en 3
slaapkamers.

'j* ■ >JÜi|
_____MI

HEERLEN
Vraagprijs ’ 169.000-
Groot kantoorpand. Be-
gane grond kantoor ca.
45 m2.Gang, garderobe,
trappenhuis, toilet, keu-
ken, bijkeuken. Verd.: 3
kantoorkamers ca. 40 m 2,
overloop, trappenhuis,
badkamer met toilet, ber-
ging. 2e verd.: overloop,
4 kamers, voor- en ach-
tertuin. Representatief
kantoorpand. Ook als
stadswoning te gebrui-
ken.

SCHAESBERG
Vraagprijs ’ 129.000-
Tussenliggend winkel-
woonhuis met achter-
plaats, achterinrit, gara-
ge, winkelruimte, ber-
ging, magazijn, eigen en-
tree, boyenwoning,
woonkamer, keuken,
groot dakterras, badka-
mer, 4 slaapkamers, zol-
der. Goede staat van on-
derhoud.

HEERLEN
Vraagprijs ’ 100.000-
Tussenliggend bedrijfs-
pand met boyenwoning,
werkplaats en magazijn.
Indeling o.a. kelder, win-
kelruimte/showroom,
werkplaats/loods, maga-
zijnen, keuken, 3 kamers,
badkamer, 2 mansarde-
kamers.
Goede gebruiksmogelijk-
heden als bedrijfsopslag-
ruimte in directe nabij-
heid van centrum.
W

*

HOENSBROEK
Vraagprijs ’ 195.000,-
Zéér ruim tussenliggend
winkel-woonhuis met bo-
yenwoning en achterlig-
gend appartement, ruime
berging en magazijn-
ruimten, achterinrit en
achterplaats/tuin. Totale
inhoudvan gebouw circa
1.750 m 2. Verkoopruimte
circa 130 m 2.

50 jaar
vertrouwd

met vastgoed

Te h. gevr. rustig gelegen
WOONHUIS, voor echt-
paar met 1 kind (10 jr.),huur tot ’700,-. Tel. 045-
-442907.
Te h. gevr. PAARDESTAL
en weiden in omg. van Ko-ningsbosch, voor ml. 04750--10792.
Rustig heer zoekt gemeub.
ZITSLPK. al dan niet met
kost. Kerkrade of omg. Br.
o. no. XE 027 LD Markt 42,
6461 ED Kerkrade.
Zuid-Limburg: per 1 dcc.gezocht gemeubileerdeWOONRUIMTE met min. 1
slaapk. voor werk. echt-
paar. Inl. 03432-3104 of1754.
Gevr. per 1 jan. WOON-
RUIMTE ± ’300,- in Heer-len of omgev. Liefst: kamer
met tuin of plaatsje, buitende stad, caravan, vak.huisje
of op boerderij. Tel. 071--124673.
Studente zoekt KAMER in
Heerlen. Tel. 04705-2506.
Te h. gevr. d. j.man met v.baan KAMER in Sittard of
omg. Tel. 04490-23120.

/ÖS PAULHE simons
k -____# MAJ^LAARDU QQ

ASSURAhTTIrINTAXATTES
HYraTH___NFINANCLEN

I EURORr\WEGZUID2I4 ÜBACH OVER WDRMS
I Zaterdag bereikbaar van 10.00tot 13.00 uur

I Schaesberg __-8I Hoekp. met gar. en tuin. Ind. F f \I 0.a.: L-woonk., op. keuk , 3 -*—I slpk . luxe badk: en ruime
I zold., annex 4e slpk. Pand is w J^PI goed onderh. Pr. Bf—tiM lil K_iI ’ 126.000-kk.

I Übach over Worms-Rimburg aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^
I Hoekp. met cv., berg., keld. en ruime tuin. Ind. 0.a.: woonk.,
I eetkeuk. met eik. install., 2 ruime slpk., badk. en zold. (via
I vaste trap, evt. 3e slpk.). Pr. ’ 85.000- k.k.

I EygelshovenI Goed gel. haltvr. woonh. met gar. en tuin. Ind. 0.a.: sout.. rui'
I me hal, woonk., keuk., met aanb.install., 4 slpk. en badk
I Vr.pr. ’ 149.000-k.k.

I HoensbroekI Jong haltvr. woonh. met gar., cv. en tuin op zuiden. Ind.oa;I hal, woonk., ruime eetkeuk. met install., 3 slpk., badk. Eo
I berg. Geh. pand Ktinstst. koz. en dubbel glas. Vr.pr
I ’ 137.500-k.k.

I SchaesbergI Rust. gel. halfvr. 3-slk.woning met ruime gar., berg. en tuin
I Pand is voorzien van o.a. moderne op. haard, modern gekl
| sanit., luxe keuk.install. etc. Geh. pand rolluiken. Pf
I ’ 138.000,-k.k.

f O 045-318182

aW U Ecrevissestraat
Dit huis moet u van bil'

I M»- M M !iM Luxueus, groot woonhuis_LMyf'l_*la'J_. met 9r- tv'n' "inke garage'-_-_______|__a_ai L-woonk. (57 m2) met tra-
Makelaarskantoor vertinvloer en open haard,
Peters & Partners B.V. aanbouwkeuken met app
A. Printhagenstrat 36 1e verd.: 3 gr. slaapk., gr
6161 EK Geleen badk. met ligbad + aparte
04490-48191 douche, flinke hobbyruimte

' sZaterdags geopend met doka. Bergzolder (vli-
van 10.00 tot 12.30 uur. zotrap). Vraagprijs

’ 248.000,-k.k.

Spaanse Singel £01,,eb!?*;m . J
Degelijk halfvrijst. woonh. Gro,e nalfvrllst- middensm-
et garage, berging, tuin. 2 woning met garage, gas
flinke kelders, royale hal £VV "if*8. tuin' wo?kenmet parket, woonk. met ;(8-40x 3.70) open keuken
open keuken, 3 slpks., met '"^ ? lken ,aanbKk!Ü

k
douche en vaste trap naar ken; ,3

h
flinke sPks'v/

b
a
a
fl
d
a2e verd. met 4e slpk. en "* 'M'nJS'^u.^hobbyzolder. Koopprijs Pnjs ’ 158.000-k.k.

’ 158.000-k.k. ■.■■><.-^^.imiii_j<É

I Einderstraat
Halfvrijst. woonh. met ga'

Churchillstraat rage, berging, aanbou*Halfvrijst. woonh. met gas- gas-c.v., tuin, woonk'
cv., garage en tuin (hoek- (7.40x3.70) ' aanbod
pand). Ind. o.a. provisiekei- (6x2.30), keuken. ie
der, doorzonkamer, keu- verd.: 3 slpks., douche, z°\ken, 3 royale slpks., nieu- der vlizotrap, ged. dub"*1we badk. met douche, 2e glas, spouwmuur- en kap'
toilet en v.w. Vraagprijs isolatie. VraagPr'is

’ 128.000,-k.k. ’ 128.000,- k.k.

Alb. Thljmlaan Europalaan
Uitst. gelegen halfvrijst. Mool gesitueerde vnjs
woonh. met garage, gas- bungalow. Ind. sout: ve'
cv. en tuin. Bouwjr. 1952. warmd zwemb?A rtie
Ind. 0.a.: provisiekelder, openslaande <VXV na*
L-vormige woonk. met tuin en roya=-QVenterra 5;
schuifpui, keuken + bijkeu- cv" en^J^iekelder, i°

ken, 4 slpks., bet. douche. geerk^XV: flinke hal,
Het pand is voorzien van vint>^'^m2), keuken + m
spouwmuurisolatie. Vraag- keueKn, 3 slpks. en bad*
prijs ’ 158.000,- k.k. Koopprijs / 325.000- k.K-

-r.r_„i_i,-„ Ter Hallen 7SSn;oos, gelegen
royale dnve-in worw . met sch we|fkelder.,npand,ge.garaoj^W. woonk; (40 me. ope"
hinknJ n..m: UOrHP haard' woon-eetkeukenbegane p^JJ 1e verd.: (20 m2), diverse stallen.ie?TtX^°PrïeUÏT' verd.: 5 slaapkamers &
pn^Yinv«e^Hk3vlP

a
k
n badk- Spoedig te aanvaafphjs^^Toa-tk""39" öen.Koopprij,/115.000-

-_-----________________■ Gravenstraat, Tehuur appartement met 3
slaapk., keuken, woonk-

Êk ÉB^^^ badk. en balkon (1e +2e
Itk woonlaa9)- Huur mcl. 9aS'aff I water, electra en stookkoS'I ten ’ 850,- per maand.

Nieuwbouw herenhuizen
Nachtegaalstraat Binnenkort wordt gestart
Uitst. onderh. winkelwoon- met de bouw van nog 3
huis met garage, magazijn r jante vrijstaande huizenen werkplaats (voorheen met garage, waravan wij er
bakkerij), gas-c.v., flinke u aan de Keulsteeg nog 1
tuin, 4 kelders, mooie bo- te koop kunnen aanbieden
venwoning. Grotendeels indeling o.a. een L-vormige
voorzien van dubb. begla- woonkamer mcl. open keu"
zing. Vraagprijs ken 41 m2. De royale gara-

’ 225.000,-k.k. ge is inpandig bereikbaar
3 Royale slaapkamers en

WÊ^^FTTTra—r^aaaaaaam badkamer voorzien van lig'
__H_____l___Ulii!_fl I bad, v.w. en 2e toilet. De
Heerlenerweg 2e verd. is uiteraard te bc'
Goed onderh vrijst. semr- "ken v,,a een vaste tra£
bungalow met grote gara- Maxlmale .lsola,ie *£
ge-berging, woonk. 40 m2. *pouwrnuunsolat.e en duP
tuink., keuken + kl. bijkeu^ bele beglazmg in hardhou
ken, 1 slpk., badk. 1e verd.: 'en kozijnen. Tuin ca. 30rfl-
-3 slpks., 2e badk. Mooi dlep' Documentatie °P
aangelegde tuin. Vraag- aanvraag verkrijgbaar
prijs ’ 295.000,-k.k. Koopprijs ’172.000,

' ' v.o.n.



ACTIE ZUINIG STOKEN
Tabel voor de week van
maandag 14 november
t/m zondag 20 november 1988

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruik van: van: 10 oktober 1988

800 m322 m3102 m 3
1000 m327 m3127 m 3
1200 m332 m3153 m 3
1400 m338 m3178 m 3
1600 m343 m3204 m 3
1800 m348 m3229 m 3
2000 m354 m3255 m 3
2200 m359 m3279 m 3
2400 m365 m3305 m 3
2600 m370 m3330 m 3
2800 m375 m3356 m 3
3000 m381 m3381 m 3
3300 m389 m3421 m 3
3600 m397 m3458 m 3
3900 m3105 m3496 m 3
4200 m3113 m3534 m 3
4500 m3121 m3572 m 3
5000 m3135 m3637 m 3
5500 m3 148 m3701 m 3
6000 m3161 m3763 m 3
6500 m3 175 m3828 m 3
7000 m3188 m3891 m 3
7500 m3202 m3955 m 3
8000 m3215 m31018 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de.
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

i

Overzicht hypotheekrente
Hypotheekrente 22 november 1988
Een rustige week aan het hypotheek-front. Ten opzichte van vorige
week noteerden wij geen rentewijzigingen.

rentepercentages
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-

Naam bank gedur. in pet. garantie garantie
opgave werke- opgave werke- _
bank lijk bank lijk

ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN

A.B.N. var." 13 6,1 6,42 6,3 6,64
ljaar" 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

ABP 2 jaarl» 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

Amrobank var." 1,5 6,1 6,42 63 6,64
2 jaar" 1,5 6,5 6,85 6,7 7,07
5 jaar" 1,5 7,0 7,39 73 7,61
7 jaar" 1,5 73 7,61 7,4 7,82

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 6,5 6,95 6,5 6,95
10 jaar" 1,5 6,8 737 6,8 737
15 jaar" 1,5 7,0 7,49 7,0 7,49
30 jaar" 1,5 7,4 7,92 7,4 7,92

Centrale 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 6,9 733 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

Direktbank/NCB-bank ljaar" 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

Grens Wis.kant.CDX ljaar" 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 73 7,54

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 1,5 6,3 6,64 6,5 6,85
3 jaar" 1,5 6,7 7,07 6,9 738
5 jaar" 1,5 7,0 7,39 7,2 7,61
7 jaar" 1,5 73 7,61 7,4 7,82

Pancratiusbank var.s jr." 1 7,0 7,34 7,2 7,55
ideaalrente 1 7,0 7,34 7,2 7,55

7 jaar" 1 73 735 7,4 7,77
10 jaar" 1 7,5 7,87 7,7 8,09

Postbank 2 jaar" 1 6,3 6,64 6,5 6,80
5 jaar" 1 6,9 733 7,1 7,44
7 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66

Rabo (adviesrente) var." 1 6,3 6,64 63 6,80
2/3 jaar" 1 6,7 7,07 6,9 733
4/5 jaar" 1 7,0 7,39 73 7,55
stabiel" 1 7,3 7,71 73 7,87
var.3' 1 xxxx xxxxx 6,7 6,91
2/3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 7,1 7,33
4/5 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 7,4 7,64
stabiel3' 1 xxxx xxxxx 7,7 7,96

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 6,7 7,07 6,9 733
5 jaar" 1 7,0 7,39 7,2 7,55
3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 7,1 733
5 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 7,4 7,64

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 6,2 6,48 6,4 6,6«
3 jaar" 1 6,7 7,01 6,9 733
5 jaar" 1 6.9 733 7,1 7,44
7 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66

Westland-Utrecht stand. 1 jaar 2' 1,5 6,3 6,79 6,3 6,79
standaard 5 jaar 2' 1,5 6,9 7,28 7,1 7,6.
standaard 7 jaar" 1,5 7,1 7,66 7,3 7,88
standaard 10 jaar 2' 13 7,3 7,88 7,5 8,10
standaard 15 jaar 2' 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar 2' 1,5 xxxx xxxxx 6,6 7,12
2e kw. 1988 budget var." 1,5 6,8 7,13 6,8 7,13

* Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN

FGH (Kapitaalhyp.) 5 jaar2l 1 7,0 736 7,1 7,47
10 jaar 2' 1 7,4 7,80 73 7,91

Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 7,1 7,44 73 7,66

Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66
(Spaarhyp.)

6,8 7,12 6,8 7,12
Zwolsche Alg. 5 jaar" 1 7,0 7,34 73 735
(ZA-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

LEVENHYPOTHEEK

NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" 6,9 7,12 6,9 7,12
15/20 jaar" - 7,3 735 73 735

Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 7,1 7,44 73 7,66
(Spaarhyp.)

Westland-Utrecht 7 jaar" 1 7,1 7,44 73 7,66
(lage lasten) 14 jaar" 1 7,4 7,77 7,6 7,98

" Maan dbetalingachteraf *' Hal fjaarbetaling achteraf
21 Maan dbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf
0 Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

All Terrain Bikes, nieuwe generatie fietsen

Win warmte
met folie
en schild

en radiator straalt zijn warmte
£aar allekanten af. Aan de ach-

verdwijnt veel warmte
'a de buitenmuurof de borstwe-
lri _ onder het raam. Daarmee

pat veel energieen dus geld ver-
Radiatorfolie op de muur

J* de borstwering doet wonde-en. De kosten die daarmee zijn
*errioeid, verdient u in één stook-
i^tzoen dubbel en dwars terug.
"etzelfde geldtvoor een warmte-
Cr>ild. Dat is een plaat die tussen

'e radiator en de muur of het
(tas Wordt geplaatst. De glim-
mende kant moet hierbij niet
Jaar de radiator, maar naar de
*antvan de muurof het glas wor-
-2 geplaatst.p...vergeet niet zondagavond of

vroeg de stand
uw gasmeter op te nemen,

Qle te noteren op uw meterkaart
e{][te vergelijken met detabel die
«ke week in dezekrant staat. Be-
haring loont altijd!

Lampen
|£nergiezuinige lampen zijn
fweliswaar duur in aanschaf,
l^aar kunnen door hun lage
energiegebruik ook zorgen
K°or een besparing van enkele
Pentallen guldens op de ener-
Rierekening. Ze moeten wel op

?e juiste plaatsen worden ge-
buikt. Dergelijke lampen ge-

de beste resultaten in ver-
dekken waar het licht vaak en
lar»g brandt. Bijvoorbeeld in de

Voor bijna elkenar»glamp en schemerlamp is
er wei een ernegiezuinige lamp
te koop. Meer informatie over

' j-n-ergiezuinige verlichting
*r».gt u via de Postbus 51-tv-
sPot 'Zuinig aan. De gelijkna-
mige folder is verkrijgbaar bij
°°stkantoor en bibliotheken.

Technologie met
sprongen vooruit

Wendbaar

Op het gebied van versnellingen en
remmen heeft de ontwikkeling ook
beslist niet stilgestaan. Alle derail-
leursystemen zijn momenteel uitge-
rust met een zo geheten 'indexscha-
keling', die borg staat voor trefzeke-
re werking van de derailleur: met
een simpel klikje spoort de ketting
precies over het gekozen tandwiel.
Naast de bestaande drie-versnel-
lingsnaaf kan ook gekozen worden
voor een vyf-versnellingsnaaf, ver-
vaardigd uit lichte, roestbestendige
metalen.

De velgremmen zijn zodanig verbe-
terd dat ze ook onder natte omstan-
digheden een optimale werking ga-
randeren en zelfs soepel te bedienen
zijn.
De nieuwste generatie fietsen lijkt
alleen vanuit de verte op de totnu-
toe gangbare types. All Terrain Bi-
kes(ATß's) of Mountainbike, waren
aanvankelijk echte stoere crossfiet-
sen met een enorme keuze aan ver-
snellingen, ultradikke banden en
superstevige remmen. Anno 1988 is
er een ruim aanbod van dezefietsen.

In de Verenigde Staten en in landen
als Zwitserland, Frankrijk, Spanje
en Italië is de ATB de tophit op
fietsgebied. Nederland, het fiets-
land bij uitstek, reageert nog aarze-
lend op de komst van dit nieuwe
vervoermiddel.

Secretaire sierlijk
door de eeuwen heen

is om verstopte binnensteden te
doorkruisen of rustige recreatiege-
bieden op te zoeken en zelfs bij
woonwerkverkeer over iets langere
afstanden is de fiets weer in opmars.

Dat is een van deredenen waarom
de ATB's uitermate geschikt zijn
voor gebruik in de stad. De versnel-
lingen stellen de gebruiker in staat
moeiteloos de Limburgse heuvels te
beklimmen of zonder veel krachts-
inspanning snel uit stilstand op te
trekken. De wendbaarheid komt
voort uit een totaal andere geome-
trie van het frame.

De zitpositie is lager, daardoor dich-
ter bij de grond en in noodgevallen
dus een belangrijk en veilig voor-
deel.

Aanpassingen
Logisch dat deze voordelen door
Raleigh werden gebruikt bij de fa-
brikage van de 'Stads'-TB's (City-
Bikes), een compromis tussen ATB,
racefiets en de vertrouwde Neder-
landse stadsfiets. Frame en stuur
zijn van de ATB afgeleid. Omdat de
Stads-TB vooral ook functioneel
moet zijn, is hij opgetuigd met stevi-
ge spatborden, sterke bagagedrager
en verlichting. Men kan kiezen voor
trommelremmen of speciale canti-
lever-remmen en voor naaf- of de-
railleur-versnellingen.

" De All Terrain Bike kan voorzien van spatborden, verlich-ting en bagagedrager als 'Stads-Bike' gebruikt worden.

Kosten
Van büna alle vervoermiddelen istot op decent nauwkeurig berekend
wat het gebruik ervan kost. Uitzon-
dering hierop vormt de fiets, daar-over is weinig bekend. Het Neder-
lands Instituut voor Budgettering
(NIBUD) noemt in haar budget-handboek een bedrag van vijf cent
per kilometer of minder. Uitgaande
van een vrij dure fiets, inclusief all-risks verzekering en een gemiddel-
de gebruiksafstand per dag van 12
tot 15 kilometer, kan de kilometer-
prijs oplopen tot ongeveer 12 cent
c.g. ’ 1,50 per dag.

Ter vergelijking, een auto uit de
middenklasse kost, gemeten over
hetzelfde korte traject, all-in per ki-
lometer ’ 0,46.

Onderzoek door ANWB en Consu-
mentenbond heeft aangetoond dat
de meestereizigers per verplaatsing
met auto of openbaar vervoer een
afstand van negen kilometer afleg-
gen. In verstedelijkte gebieden zijn
auto, tram en bus over dieafstanden
net zo 'snel' als de fiets, in de spitsu-
ren vaak langzamer. Telt men daar-
bij de tijd, nodig voor parkeren, lo-
pen naar en wachttijden bij bus- of
tramhalte, dan is de fiets nog snel-
ler.

De afgelopen jaren heeft de fietsindustrie haar produkten in
hoog tempo gemoderniseerd, daardoor is er een ruime keus
aan fietsen met geweldige rij-eigenschappen. Bij de produktie
van die raspaardjes gebruiken de fabrikanten uitsluitend on-
derhoudsvrij hoogwaardig aluminium en geanodiseerde meta-
len.

Steeds meer mensen kiezen bewust
voor defiets, die bij uitstek geschikt

De hedendaagse secretaire heefteen gladde, strakke vormgeving,zonder overbodige elementen.Daarnaast is er voor de liefhebersvan een klassiek interieur ook eenriante keus uit stijlgetrouwe ko-
pieën van de secretaires uit vroegertijden.

Tot het midden van de 18e eeuw wa-ren de meeste meubels statussym-bolen. De omschakeling naar meerpraktische en vooral meer gracieuzemeubels was het gevolg van eennieuwe leefgewoonte die in de loop
van die eeuw zijn intrede deed enduidelijk tot uiting kwam in de
meubelontwerpen, de zogenaamde
boudoirmeubelen en met name de
secretaire.

Periodes
Boudoirmeubels moesten tegemoet
komen aan wensen ten aanzien van
het wooncomfort omdat het te ma-
ken had met een leven, waarin veel
tijd werd besteed aan lezen, schrij-
ven, handwerken en kaarten.

Heldere handleiding

Secretaires uit de tijd van de Franse
Mesdames Dubary en De Pompa-
dour waren rond gebogen van
vorm. Rijkelijk versierd met bloem-
motieven, inlegwerk en verguld
bronzen beslag. In de daaropvol-
gende Louis XVI-periode, was de
techniek verder en was de 'table a
écrire' - zoals de secretaire werd ge-
noemd - voorzien van ingenieuze
vakjes, laatjes, schapjes en een
schuiflade waaruit in uitgetrokken
toestand een lessenaarklapte. " Een klassieke secretaire

Een handig stukje informatie, dat in
dhz-zaken en bouwmarkten waar
Rigipsprodukten worden verkocht,
gratis te verkrijgen is. Het kan ook
rechtstreeks bij de fabrikant, Rigips
Benelux, Antwoordnummer 1, 4100
VB Vianen (tel. 03473-73644) wor-
den besteld. In het briefje of op de
kaart vermelden: Rigips dhz-bro-
chure.

bof 1 alleen in de professionele
wordt gipskartonplaat inrrne hoeveelheden toegepast,

hJJ doe-het-zelvers verbruiken dit
"0 me materiaal in toenemende
h" t Een van devele redenen is dat
ï0 prnakkelijk verwerkbaar is.
tea is een beetje advies, vooraf-Va?nd aan en tijdens de klus, voor
j.ilen welkom. Zo denkt fabrikante^Ps er ook over. Dit bedrijf heeft

V 0 brochure samengesteld, uitge-
u als een 'magazine', waarin een

Ijjtal van de meest voorkomende
l>ssen in huis heel duidelijk wordt
j^andeld, zonder lastige vaktaal
i^, v»orzien Van heel goed 'leesbare'ïjjetsen.e die klussen aangepakt moeten

worden, wordt stapsgewijs ver-
klaard. Een scheidings- of voorzet-
wand, geluidwerende wanden, of
bijvoorbeeld de zolder met gipskar-
tonplaat afwerken of verbouwen,
het staat er allemaal in. De bij elk
karwei benodigde materialen zijn in
verbruiksstatenkeurig op een rij ge-

In de periode van de Art Deco, tus-sen beide wereldoorlogen, was wat
ontwerp van secretaires betreft alles
geoorloofd wat door de consumentals mooi werd ervaren. Van een
vastomlijnde stijl is eigenlijk geen
sprake, de herkenbaarheid werd
meer bepaald door het excentrieke.

Anno 1988
Door de introduktie van MDF meu-
belplaat (Medium Design Fibre

Board), een zeer sterk materiaal, en
de geavanceerde produktietechnie-
ken is een nieuwe moderne secretai-
re ontwikkeld. Hoofdbestanddelen
vormen enkele laden, een kastje in
de onderbouw, een wegschuifbaar
schrijfblad en een afsluitbare bo-
venbouw.

De toepassing van hoogwaardige
lakken zorgt voor een perfekte af-
werking in diverse kleurstellingen
van wit, grijsen zwart tot de primai-
re kleuren en pasteltinten.

Als reaktie op de fantasieloze stijli-
mitaties uit de tijd van de industria-
lisatie (1850-1900) legt de Jugendstil
meer nadruk op schoonheid. Secre-
taires uit die tijd getuigen van kun-
stig vakwerk.

De Engelse Regency stijl kenmerk-
te zich door het gebruik van Chine-
se, Indische en Egyptische stijlmo-
tieven. Hoogtepunt uit deze periode
vormt de 'Patentsecretaire' van
Thomas Sheraton, een beroemd
meubelontwerper.

Gietmarmeren toilettafel
- ir H. Ruijg, innovatie-
adviseur van de Rijks-
nijverheidsdienst;- Mar Groen, publicist
op dhz-gebied;- J. Hoffmans, hoofdre-
dacteur van het maand-
blad Doe-hetzelf.

Inzendingen, die moe-
ten bestaan uit een te-
kening met beschrij-
ving en/of een model,
kunnen tot 1 december

1988 worden gestuurd
aan:

Themans 8.V., t.a.v.
J. Kooyman, Postbus
115, 7200 AC Zutphen,
__? 05750-16241.

Voor aanvullende infor-
matie en voor aanvrage
van het wedstrijdregle-
ment kunnen potentiële
deelnemers zich even-
eens tot dit adres wen-
den. Alle inzendingen
worden vertrouwelijk
behandeld. De inzen-
ders worden persoon-
lijkop de hoogte gehou-
den van de ontwikke-
lingen rondom de wed-
strijd.

brengt.
In de deskundige jury
voor de beoordeling
van de inzendingen
hebben onder meer zit-
ting:

- mr R.A.M. Tromp, no-
taris in Zutphen (voor-
zitter);- ir G. Oostrom, lid van
de Octrooiraad;- drs. F.K. Steup, direc-
teur Stichting Uitvin-
derscentrum;

De drie jaar geleden
voor deeerste keer door
Themans B.V samen
met het maandbladDoe-het-zelf georgani-
seerd uitvindwedstrijd
voor creatieve dhz'ers,
wordt dit jaar herhaald.

Uitvindwedstrijd
doe-het-zelvers

ri kleine toilettafel kan even functioneel zijn als een grote, waarvoor in
_V* vertrek dat niet te royaal bemeten is vaak te weinig plaats is. Zon
_i-7Pacte toilettafel is de nieuweLuxocron. Hij is in twee formaten, 60x45
shet X45 cm' verkrijgbaar, compleet met bijpassende spatplaat en plan-

sc^wastafel is vervaardigd van zogeheten gietmarmer. De bak heeft één
rV^irïe kant, zodat er een praktische aflegruimte overblyft, naar wensjjjch-tsof links.
rjj°ntage tegen de wand is eenvoudig, zonder beugels maar met bouten
(£ uit het zicht blijven.e Luxocron is een produkt van Ocrietfabriek in Baarn, ©02154-13641.

Deelnemers aan deze
wedstrijd maken kans
op één van de drie
hoofdprijzen of één van
de overige honderd prij-
zen. Bovendien, en dat
is voor de meeste uit-
vinders nog belangrij-
ker, bestaat dekans dat
het bedrijf een uitvin-
ding in produktie
neemt en als David-pro-
dukt op de markt

Limburgs dagblad woonblad
Zaterdag 26 november 1988 "35
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RIANTE BOUWKAVELS I

IN HET PLAN I
SCHANSERWEIDE I

_
Aan de rand van de villawijk Hoefveld is een nieuwe

J woonwijk in ontwikkeling: Schanserweide, waar plaats is
gereserveerd voor een 27-tal bouwkavels.

* Het terrein is ruim verkaveld in percelen van 650 m 2tot 2350 m 2.- De percelen zijn geschikt voor diverse typen vrije sektor-
bouw: villa's, bungalows, herenhuizen en landhuizen.

Prijzen vanaf’ 62^)94,-- v.o.n.

\ 33pi§a® 1332232323 1
\ ._/_!__V^\ L_ E^-ELSHQVEN ||_|||r^||^_7_S^^^_K^_li

<^~"i r~9G t-^ \ ______^^__r_i^____-^^-^_^^_^_>_b^^-^l-ll

xs^mik^ \\ nr \!' fe^^fj -V^^« ' V i__ I* i"—'("_ l*. '» J'l 11/- V/9ZA I

Gaarne vrijblijvend volledige

I^ft^^^l informatie over de bouwkavels ■V%^IIH te Nieuwenhagen-Landgraaf, \~~\/—1 m**l**'^on.oe-end 9o_- HyDoth«*n v>rt»ke„r>g_n ■

IPostCOdt/PlUti: St.«n*tr_ M_.eiii.dnBV
TlUfOOn: w| KluW'M 56. 6411 BW H«rl«n MMm«<"n<rr.,o^ ■. In ongafrankttrdt tnvtfop zanden am Stitnitra Tk- C 7100-CC^ imSToo..,

I Makiliardij BV, Antwoordnummer40, 6400 VB Hearlan. I V/fOl I_lZo3 wïicoT*00

TE
KOOP

HEERLEN

Vrijstaande semi-bun- I
galow met 2 bijgebou- I
wen, geschiktvoor kan- I
toor/praktijk, dubbele I
bewoning etc. Perceel I
1225 m 2. Vraagprijs I

’ 395.000- k.k.

MUNSTERGELEEN
Curiastr. 14. Unieke aanbie- ■

ding! 4-slpk.woning, cv.,
woonk. (9,50 m), cv., rustige
ligging. Vraagprijs

’ 107.500,-.

PUTH
Bovenste Puth 83. Uitst. on-
derh. boerderij, rustig gel. Inh.:
1040 m 3.Opp.: 4085 m 2. Tuin
(zuid). Ind. alsmede vraagprijs
op aanvr. U kunt rustig even
aanbellen om deze woning te
bekijken!

OIRSBEEK
Opdegraaf 38. Terraswoning,
blijvend vrij schitterend uitzicht
(zuidkant), uitst. onderh.,
woonk.-keuken (45 m 2), 4
slpks., kantoor, badk., ligbad,
2e toilet, open keuken, aan-
bouwk., zonneterras (20 m 2),
bj. '71. Vraagprijs ’ 179.000,-.

BRUNSSUM
Trichterweg 203. Uitst. onderh.
vrijst. landh., cv., garage, gr.
tuin, mcl. bouwplaats. Zeer lux.
afgew. (onderhoudsvrij),
woonk., woonkeuken, schitte-
rende aanbouwk., bijkeuk.,
kantoor, 3 slpks., badk., ligbad,
2e toilet, bj. '75. Inh.: 550 m 3.
Opp.: 850 m 2. Vraagprijs
’259.000,-.

N.M.W. Quaden
makelaar-taxateur o.g.
lid NVM, Gelrestraat 4

Munstergeleen
04490-19644

Mm i■!_kJ Kramer
Makelaardij o.g.
Verzekeringen

VANDAAG
OPEN HUIS

ii ii.mul y/Ê vé j_v_

GELEEN, Spoorstraat 98
van 13.00-14.30uur
DIT HUIS MOET U VAN
BINNEN ZIEN, WAAR-
TOE U VANDAAG DE
KANS HEEFT.
Gerenoveerd woonh. m.
gar., cv. en grote tuin,
L-woonkam. m. park.vl.,
open haard, openkeuk. m.
eik. mr., badkam., 3 slpk.,
zolder via vaste trap.
Koopprijs ’ 119.000- k.k.

ELSSTRAAT V Sl9l JW BEEK
C 04490-73601______________________

TE
KOOP

BRUNSSUM
I

Promenade. Ruim win-
kel-woonhuis, winkel-
oppervlakte 80 m 2.
Vraagprijs ’ 175.000,-
-k.k.

ÜBACH O/WORMS

Kerkstraat. Winkel-
woonhuis met garage,
winkeloppervlakte 45
m 2.Prijs n.o.t.k.

Te h. eemeub. APPARTE-
MENTEN pr. mcl. verw. +
water vanaf ’740,-; mnd.
tot ’ 865,-; mnd. Inl. 04405-
-1584.
Te h. KAMER opp. 25m2in
Hoensbroek met gez. dou-
che en keuk., pr. all-in
’375,-; Tel. 04490-51201 of
54352.
KAMER te h.in H'broek,
beg. grond met kookgel.,
douche, wc. vc. 045-225514.
Te h. EENGEZINSWO-
NING te Landgraaf. Woon-
/eetkamer, eïkenkeuken,
rolluiken, luxe badk., I gro-
te slaapkamer met grote
kast, gen. gestoffeerd voor 2
jr. te verhuren. Huurpr.

’ 650,--p. mnd. excl. Inl. tel.
045-457524. na 18.00 uur.
Te h. ruim WOONHUIS,
Bouwbergstr. 11, Schin-
veld. per 1-12-88. Huur

’ 850,-. Tel. 04490-17379.
Sittard, halfvr.st. woonh.
Huurpr. ’ 850,-. Geleen,
halfvr.st. woonh. Huurpr.

’ 885,-. Inl. Huurcentrale
Limburg. Tel. 045-228151.
Te h. SITTARD nette gem.
woonruimte ± 25 m2, lof2
pers. per 1 dcc. 04902-41838
tuss. 18en 19 u.
Te h. ZOLDERETAGE
eigen woonk., slpk. en keu-
kentje met gebr. van luxe
badk., huur ’650,-; all-in.
Br. o. no. GE 796 LD, Markt
3, 6161 GE Geleen.

Tekoop
GELEEN, Geleenbeeklean
Uitst. onderh., goed geis., vrijst. landh. met cv., grote
garage, geschikt voor 2 auto's, div. kelders en mooie
tuin.Ind. 0.a.: L-vorm. living met open haard (ca. 55 m 2),
luxe keuken met app., 3 slaapkrs., study, mod. badkr.
met ligbad, douche, bidet, dubb. v.w. en 2etoilet. Veel
zolderruimte. Het pand is luxe afgewerkt. Aanv.: 1.0.
Prijs: op aanvraag.

GELEEN, AntonlUMtraat
Gunst. gel. woonh. met cv., kelder, berging en tuin. Ind.
0.a.: woonkr., keuken, bijkeuken, doucheruimte met
douche en toilet, 3 slaapkrs. met muurkasten, zolder.
Aanv.: spoedig.Vraagprijs: ’ 94.000,-k.k.
GREVENBICHT,GroteTienden
Uitst. onderh., goed gelsol., halfvrijst. woonh. metcv.,
aanbw., garage entuin. Ind. 0.a.: L-vorm. living metmog.
v. open haard, keuken met app., bijkeuken, 3 slaapkrs.,
bet. badkr. met ligbad, douche, 2e toilet, v.w., vaste trap
naar zolder. Overname B-subsidie is mog. Aanv.: i.o.
Vraagprijs: ’ 144.000,-k.k.
LIMBRICHT, Boyenstraat
Gunstig gel., halfvrijst. woonh. met cv.,kelders, garage,
carport en mooie tuin met privacy. Perc. opp.: ca. 625
m 2. Ind. 0.a.: grote woonkr., mod. keuken, wasruimte, 5
slaapkrs., badkr. metdouche, v.w. en 2etoilet, vaste trap
naar zolder.Aanv.: i.o. Vraagprijs:’ 195.000,-k.k.

MAASBRACHT, Gangboord
Prachtige, uitstekend aan derand van Maasbracht gele-
gen halfvrijst. woning. Stijlvolle architectuur. Op oeg.
grond fraaie entreepartij, L-vorm. zitkamer met rnoge-
lijkh. voor open hrd., eethoekmet tuincontact, open keu-
ken, garage. Verd. met 3 slaapkrs., badkr. met douche,
v.w. en 2e toilet, vide. Degelijke bouw, afwerking met
o.m. hardh. deuren en kozijnen. Koopprijs ’ 185.000,-
-v.o.n.
MUNSTERGELEEN,Gouv. Houbenlaan
Op goede stand gelegen halfvrijst. herenhuis met cv.,
garage en tuin. Ind. 0.a.: royale living, aparte keuken, 4
ruime slaapkrs., bet. badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet,
zolder. Aanv.: direct. Vraagpr. ’ 155.000,-k.k.
SITTARD, Holleweg
Gunstig gel., degelijk vrijst. woonh. met cv., dakterras,
kelders, garage, carport en tuin. Percopp.: ca. 600 m 2.
Ind. 0.a.: woonkr., suite, keuken met app., bijkeuken,
kantoor, 3 slaapkrs., badkr. met o.a. 2e toilet, 2 bergzol-
ders. Pand is geïsol. en tevens geschikt voor div. doel-
einden. Aanv.: r*: "?ct. Kooppr. ’ 209.000,-k.k.
SITTARD, Kollenberg
Riant gel., vrijst. landhuis met inp. garage, wijnkelder,
groot dakterrasen tuin metopt. privacy. Percopp. 1.345
m 2. Ind. 0.a.: woonkr. met vide en open haard (ca. 90
m 2), tuinkr. met open haard, study, keuken met app., 4
slaapkrs., grote hobbyruimte, doka, wasruimte, 2
badkrs. metdubb. v.w., ligbad, douche en toilet. Bezich-
tigingen uitsluitend na afspraak. Aanv.: i.o. Prijs opaan-
vraag.

SITTARD,Walramstraat
Uitst. onderh., nabij centrum gel., maisonette metcv. en
berging. Ind. 0.a.: L-vorm. living metmog. v. open haard,
study, keuken, 4slaapkrs., bet. badkr. metligbad en v.w.
Aanv.:spoedig. Vraagprijs ’ 136.000-k.k.
STEIN, Amblorixstraat
Op goede stand gel., vrijst. woonhuis met cv., kelder,
garageen tuin.Percopp.: ca. 400 m 2. Ind. o.a. woonkr.,
keuken, bijkeuken, serre, 4 slaapkrs., badkr. metligb. en
v.w., vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs:
’165.000,-k.k.

SUSTEREN, Bernhardlaan
Op goede standgel.,vrijst. woonh. metcv., aanbouwen
tuin. Percopp. 420 m 2. Het pand is geschikt voor o.a.
praktijk, kantoor. Ind. 0.a.: woonkr., luxe keuken met
app., kantoor, hobbykr., werkplaats, berging, 3
slaapkrs., mod. badkr. metligbad, v.w., 2e toilet. Zolder.
Aanv.: i.o. Vraagprijs:’ 205.000,-k.k.
PUTH, Margrietstraat
Uitst. onderh., halfvrijst. woonh. met cv., garage en tuin.
Ind. 0.a.: woonkr. met open hrd en parket, keuken, 4
slaapkrs., badkr. metligb., v.w. en 2etoilet. Aanv.: spoe-
dig. Vraagprijs: ’ 178.000-k.k.

SCHINVELD, Brunssumrherstraat
Centraal gel. vrijst. woonh. met cv., kelder, garage en
grote tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. woonkr., serre, keuken, bij-
keuken, 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w. en 2e toilet.
Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 185.000,-k.k.

ROERMOND-M AASNIEL, Seh.v.d.Portenstraat
Ruime maisonette met cv. en berging. Ind. 0.a.: grote li-
ving, keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligbad. Huursubs.
mog. Huurprijs: ’ 706,63.Aanv.: spoedig.

B DRS.RUIJTERS
iMkriaanJÜ onraermd goed - sittard maastricht heetten
6131 AL sittard ■ rijksweg zd 35 ■ tel 04490-11611

-L. Openingstijden: werkdagen 9-17.30uur, zaterdag 10-12uur MV. aaf

I MAASTRICHT
kantoorruimte te huur

jê *r*jß *"

_pk_______4J_- !___ _SI____■__!■ ie___ saaaa\

W*^^**^!aaaaaawr

" representatief gebouw, op prima ligging, met
unieke vestigingsmogelijkheden " goed bereik-
bare toplokatie in centrum van de stad " meren-
deel reeds verhuurd aan gerenommeerde onder-
nemers " ruime parkeermogelijkheden " opp.
vanaf 160 m 2" direct te aanvaarden " huurprijs
vanaf ’ 150- per m 2.

B DRS. RUI JTERS
Drs. Ruijters Commercieel VastgoedB.V.
6131 AS sittard ■ stationsplein 1" tel 04490-23344

| j.woffermansI _<£_xl
mabclaardijag.bv lIHAI

Telefoon? Ó44Ö§-313^ I IKantooradres: r_onngsp«ei.i-..-«-.--.,... ,_.—. .— ■ H
\j<__TC3pondentJcadrei: Postbus 22 6336ZG Hutsbefg. J

_| te huur]
WINKELRUIMTE

IN HETCENTRUM
VAN HEERLEN

Vlak bij de Markt, gunstig gelegen in de Passage, is - als laatste van de
drie - aantrekkelijke winkel-/bedrijfsruimte te huur.
De ruimte is verdeeld over:
winkelruimte groot 167 m2met een sousterrain van 158 m 2en op de ver-
dieping kantoorruimte c.g. showroom, groot 360 m 2resp. 242 m.
De basishuur bedraagt voor de winkelruimtef 120,-per m 2per jaaren
voor de kantoorruimte f 50,- per m 2per jaar (excl. BTW en voorschot ser-
vicekosten).

Het pand is bijzonder aantrekkelijk omdat de mogelijkheid van opslag- of
kantoorruimte in ruime mate aanwezig is.

3_]Stienstra kokbeheerbv r
BEDRIJFSHUISVESTING --------Kruisstraat 56, Akerstraat 23, kok groep -
6411 BW Heerlen. 6411 GW Heerlen. _>

- -u i aam f yymMM

GELEEN
HALFVRIJSTAANDE PREMIE-A-WONINGEN

INNIEUWE FASE PLAN 'DASSENKUIL'
Het nieuwe Geleense plan Dassenkuil is f^Z^^^^^i^^W^^S^mm^^^^^^^^^^mm^^^^^^^^^3S^\
Diverse aspecten spelen daarbijeen fafflSÊÊaaafeÊÊWm' vs#«^^^_^^S '\keuzebepalende rol: de gunstige lokatie, ww_^«ij^|^^aßl. ' '^^<r^_»,_i-l
deopvallend ruime opzet en het open "^ËBFMéataÉ&Ê^W
bebouwing met attractieve woningen, -_j_k. -^jav^^B^ÉS^^SF-■

krijgt devoorgevel een levendig aanzicht. f^^'''!_Q^^rii^2^t~~~:~ "~~;- : .^"''T^^^B fJ*|
Daarnaast worden door de entree in de 'l^S^_HJraWß_y^/^L_. '~~'

IpQjr» \ T __/' wastafel, en een zolder te bereiken via\ een vaste trap. Elke woning heeft een
«ten over de l —~s&- garage. Verder worden de woningen

1 ik wi» gr33^ mccir-n het gevarieerd en i z jjgeve| 00|< bij de indeling aantrekkelijke degelijk gebouwd en met zorg afgewerkt«Le-A-w°ningen .k-gaenkun' te l uitgangspunten geboden. De woningen met o.m. goede isolatie.1 mfm oP9ezette Pm?i de dOOO"16 \ hebben verder o.m. een L-vormige
l Geleen. Stuurt u l woon-/eetkamer (de tussenwoningen Koopprijs vanaf ’ 130.790,-v.o.n.I 1 een 2-vormige), open keuken, 3 slaap- Rijksbijdrage ’ 50.000,- totaal,
\ Naam ——- — l kamers, badkamer met ligbad en vaste volgens premie-A-regeling
\ Adres— "^_____ \ am—^i

1 postcode^-- 1 W\]

;^ - \ jfllDRS.RUIJTERS
1 enden aan: Make,3arurT)mer 5, cl makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerien
\ Ruilters BV, Anwoo _i 6131 AL sittard " rijksweg zd 35 " tel 04490-11611\ 613° VB Srtta^^^^^^^^^^^^____^"~

== BOCHOLTZ =
ÊË§ W/ÊÊÊk H_M_PPI__I ’ 118.000-k.k.

Goed onderhouden drive-in ==
_s= I I woning met direkt tuin-con- == I IkiWIJM tact. Ind: hal + toilet, garage =9.24x4.80/2.70. 1e verd.: =H woonkamer + hui'open keu- =
= I ken ± 40 m2, terras + tuin, _=

I via achterzijde ook bereik- == aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaam baar. 2e verd.: 3 slaapka- ==
=mers, badkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e toilet. Aan- E= vaarding direkt.
= _fTB-tfl HEERLEN-NRD.= {gflMflL I f 79.000,- k.k.=im 'jmMt nfÊ App' °P 1e etage, luxueus al- ==kHqI gewerkt. Ind.: hal, woonka- _=

== 1 9_____i I mer me'l'2 °Pen keuken met Ü= 1 Sn plavuizen; badkamer + 3
Sjl slaapkamers. Aanvaarding -_=

= I I vrijwel direkt.

_§= HEERLEN ==
= j ’ 109.000-k.k.

LJ I Stadswoning aan de rand =B*H I van Heerlen. Ind.: hal, woon- =
-_= "* ___ « I kamer met °Pen keuken

I 8.17x4.57/3.20, 2 slaapka- =I mers, badkamer met douche == léMiH I en vaste wastafel, dakterrasI 30m2 op het zuiden. Aan- =aa vaarding in overleg.
LANDGRAAF _=

’ 210.000,-k.k. =ÉÊ ■ Vrijst. woonhuis met garage =_fl I Ibi 1985'9rond°PP- 635 m2, ==A_L -fl b_t> __H bijkeuken, grote tuin. 1e =
■I Hl verd.: 3 slaapkamers i bad- _=

= I I kamer. 2e verd.: 1 slaapka- =I mer + bergruimte. Aanvaar- =_=

' '_ ding vrijwel direkt.

IÜ MHnvaMHni landgraaf

= ___J|Hyfl I f 135.000-k.k.I Ouder gerenoveerd half- =■ vrijst. woonhuis met garage _=I en royale tuin. Ind.: kelder. ==Ik JtaflH Beg.gr.: hal, grote woonka- Ell^^H I mer. keuken (eiken), badka- =UI I mer met ligbad en vaste was- === 1 I tafel, terras + tuin. 1e verd.: =aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaW 3 slaapkamers. 2e verd.: zol- ==— der te bereiken via vaste trap. ==, 4 ÜBACHSBERG
JL >■ I prijs op aanvraag

Am Ji^mm. fl Vrijstaand villa bj. 1909, =.^A^U I goed onderhouden, grond- == JLU I opp. 1130 m2. Ind.: kelders; ==■ Beg.gr.: hal, studeerkamer =I 4.50x4.00, moderne keu- =jI ken, woonkamer 7 50x4 50. ==■ diverse bergingen en gara- §= aaaaaaaaaaa\aaaWm^M**am\\ ge 1e verc| . 3 slaapkamers == + badkamer. 2e verd.: 2 slaapkamers + zolder.= Aanvaarding direkt. . . =

j Woning ofbedrijfspand verkopen? I
Makelaar Ernens kan v > 1. van dienst zijn.

Geen verkoop - geen kosten.
Maak vrijblijvend een afspraak.

Hj " Makelaar o.g. " Taxaties
= " Bedrijfaobjecten " Hypotheken
= " Woningen " Verzekeringen

Imakelaardij^ |
|ERNENS|

Hoolstraat 42, Voerendaal
Tel. 045-752142

■lllllllllllllllllllllllllllli

Te huur gevr. in Maastricht
monumentaal pand
Br. o. no. VA 563 LD Reinaldstraat 40,

6301 EC Valkenburg.

Te h. ruim gem. KAMER
met eigen kookhoek, dou-
che en wc, voor rustige
huurder. Tel. 045-453846.
Gem. Nuth APPARTE-
MENT tot 1 mei '89 te h.
Tel. 045-241284.
Mooi APP. woonk., eetk., 2
slpk., keuken, douche, w.c,
t.v.- en tel.aansl. Huursubs.
mogl. tel. 045-310706 na 18
uur.

ITe h. APPARTEMENT te
Kerkrade. Inl. 045-415547.
Gemeub. ZIT-/SLAAPKA-
MER met cv., douche en
keuken. Pannesheider
straat 1 of 19,Kerkrade.
Gemeub. KAMERS te h
met eigen kookgel. en tel
Schaesbergerweg 103
Heerlen. 045-415718 er
725053.
Te h. ruime BOVENWO
NING omg, Heerlen. T«
bevr. 045-725327.

" Betaalt u meer dan 8% rente?

" Ontvangt u binnenkort een verlengings-
voorstel van uw bank?

" Loopt uwvaste rentetermijn
binnen 5 jaaraf?

Overslulten is gunstiger dan ooit

Waar u ookkoopt, bij Stienstra
vindt u de voordeligste
hypotheek.

Annutteitsba»*
5 jaarvast 6,4%

£2r 7 jaarvast 6,6%
10 jaarvast 6,7%
15 jaarvast 6,9%

L^v^^asis

30 jaarvast 7,os%^^^wjP^
DE SPAARHYPOTHEEK

_^if(M^vaa d*Spaarbankmetde "S"

Rente vanaf 5 jaarvast 6,8%

f^ " Mogelijk is ook een rente van
7-10-12-15-20 en 30 jaarvast.

" Ook zonder gemeentegarantie mogelijk.

TE HUUR GEVRAAGD
IN SITTARD
OF GELEEN

Voor één van onze relaties zoe-
ken wij op korte termijn een op
goede stand" gelegen halfvrij-
staandof vrijstaand woonhuis.
Huurprijs tot circa ’ 1000,- per
maand.

Bdrs.ruijters
makelaardij onroerend goed - sittardmaastricht heerlen
6131 AL sittard " rijksweg zd 35 " tel 04490-11611

E BOYENWONING in het
5 centrum van Heerlen, voor: alleenstaande dame.
Ë Huurpr. ’500,- p.m. all-in.: Tel. 045-710595, na 18.00
Ë uur.
Ë KAMER te huur in studen-: tenhuis te Heerlen. Tel. 045-
-Ë 721268.
r Te h. in Simpelveld grote- KAMER. Pr. ’350,- all-in.
ITe bevr. 045-443238 of

443716.

1 1
Te h. vrijst. WINKEL-
/WOONH. langs Rijksweg |
Nrd. Geleen, ’ 500- p. mnd.
Brieven aan postbus 131, .
Sittard. "APPARTEMENT te huur i
nabij centrum Heerlen, i
Ook gesch. voor 2 studen- i
ten. Tel. 045-727088. i
Mooie grote gestoff. KA-
MERte huur in centr. Heer- !■ len, all-in ’370-. Tel.
216973.

' Te h. in winkelerf aan de Akerstr. te Kerkrade-W. WIN-
KELRUIMTE, 275 m 2, met uitbreidingsmog. tot 700 m 2.
In gedeeltes is ook bespreekbaar. Inl.: 04743-2224.

Te huur in'Simpelveld
luxe klein appartement, hoek Markt/Dorpstraat.

s Telefoon 045-442725.
Te huur aangeb. omg. Heerlen

l Bloemenzaak
"- goed omzet, lage overname. Br. o. no. HK 111 Limb._ Dagblad, Postbus 3100, 6401 PP Heerlen

l: Te huur: Heerlen-Beersdal
'" Hunzestraat 20: ruim, halfvrijstaand woonhuis met gara-n ge en tuin, 3 slaapkamers, ruime zolder, gas-c.v. Aan-
j- vaarding direkt. Huurprijs ’ 822- p. mnd. Laura & Ver-
ê eeniging, Rimburgerweg 2, Eygelshoven. Tel. 045-
-_ 352324.

Brunssum, gem. *'. II
SLPK. met eig. ingHM
douche, we, rustig Me}"in IHmm. v. ziekenhuis. Inl- «j II
15.00 uur Laanderstr. II
Heerlen. "II
Te h. gemeub. ZIT-Sl^i. M
met keuken. Alleen dan* II
Tel. 045-720350. r -^yM
Teh. Kerkrade-W. I<lill
NING. Ind.: woonk.,kkTK ■slpk., douche, we, berM II
excl. ’650,-. Vrij vanaf* II
12-'BB. Tel. 045-440887. y W
Ter overname aangebo4j,|B
compl. ingerichte FBI V.M
RE, centrum Geleen. .* teilder contanten onnodië.j II
reflekteren, tel. 04492jj^W
APPARTEMENT te «tl
in Oirsbeek. Tel. 044»'W
2601. y ■
Te huurruimeBOVEN^? I
NING. Pieterstraat ■Schaesberg-Landgraaf, ~r, I
bez. van I£ÜOO tot20.00^ M
Te h. KAMERS en appaj^ ■menten te Susteren. i, ■04499-1615 of 06-52lQTgJ^M
CAFÉ met grote woningLjfl
tuin omg. Heerlen, gez^jiß
ingericht, goedlop^f *■dorpscafé, huur ’ 500,- tafflmnd. Kooppr. mv. slecV I
’27.500,-; HorecabuA ■
Limburg, Frits van
(beëd. taxateur horeca). J ■043-630127.
FRITURE-CAFETERIAjJIfI
Kerkrade-W. z. wony ■
goedlopend bedrijf, n „r, _■
7 800,- per mnd. KoOp^.M
mv. ’57.500,-; Horeca^ W
reau Limburg, Frits.vjiDijck (beëd. taxateur n°' H
ca). Tel. 043-630127. VÊ
CAFE-BILJART met j^W
verenigingen te Sc»*^ H
berg, mooi ingericht, r^l m
bedrijf (opp. 100 m2) ty ■woning, huur ’ 850,- £js ■mnd. Vr.pr. ’ mv. slecV I
’25.000,-; HorecaburaM
Limburg, Frits van y*.!- II
(beëd. taxateur horeca)-' ■
043-630127. -^ ■FRITURE-CAFETARI^ II
Sittard z. woning, moo> 2 I
drijfmet goedeomzet, n y. I

’ 1250,- per mnd. Vr.pr-Li) I
’49.500,-; Horecabu&ii II
Limburg, Frits van Vm ■(beëd. taxateur horeca)- ■043-630127. 'II
FRITURE annex res^j I
rant in Heerlen, z. won*V I
Goed gel. en degelijk II
richt bedrijf met goedej" j. ■
zet. Huur ’ 1500.-per $%■ 1
Kooppr. mv. ’ 69.500rl£jtS 1
recabedrijf Limburg, \^f 11
van Dijck (beëd. taxate H
horeca). 043-630127. 1
Te h. 1-pers. APP. best- % j
zit/slpk., badk. m. toilej 4, I
hal. Huur ’5OO,- Pm.V 1
mcl. water, licht en l I
Naast rest. Lotus, KaïrvPV. I
17 Schaesberg. Te LH I
04455-2236. _^- I

Landgraaf I
Bijzonder royale drive I
woning aan de NieuWc

-*hagerheidestraat. Ind- °V ï
L-vorm. living van 41 n J
(mcl. keuken), 3 slp^jj
badk. met ligb. en 2e to"^3fl

■ dubbele gar. Huurp1'!

’ 1000,-per mnd. (e*^
Inl. Stienstra Makela^'

b.v., tel. 045-7122j5x
Te h. FRITUREWAG^.met vaste standpl., le^,ji-
omzet, uniekekans om * $
der eigen geld een mo^-eigen zaak te beginnen- j

leen serieuze kandid-
erv. Tel. 045-226582. -.

VALKENBURGkamerVe
h. 3 min. v. station, v I, opg. Tel. 04406-15323^^
Te h. APPARTEMENT^alleenst. of paar te K^rde-Vink. Tef 045-72566^

.-■-■-■--■
HUURHOEKWON. Bfyt
slpks, mooi gel. ’ 350,- \g?
idem 3 slpks. of kooP'V
kwon. ±95.000,-. Br-<Jur-BR 308 L.D. Rumpenei'

" 81, 6443 CC Branssunv^l
" Te ruil gevr. met sJ?/2>jïjl

biedt aan ruime hoeW'fjjjja
gezinswon. + grote -WJ-- Zeswegen, vr. " ,rf«l. RUIMTE omg. Aar^jj
/Bekkerveld ± ’700,- l^^iWoningbouwver. V' o*Tl■ mee aan ruil. Tel. a| 727868 b.g.g. 045-71949^
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öe Spaar-Optimaalhypotheek is een nieuwe hypotheekvorm van de Rabobank die grote voor- |~""""""^~"n een hoge rentevergoeding. Dus een optimale groei van het spaartegoed. In de tweede plaats leidt
delen biedt. RFM' "F eze rentek°PPeiïng tot stabiele netto lasten. Bovendien is die rentevergoeding fiscaal onbelast,

Zekerheid * -itlM IL- terwijl de hypotheekrente steeds volledig aftrekbaar is. Zobiedt de Spaar-Optimaalhypotheek ieder-
Uge netto hypotheeklasten en grote zekerheid zijn de belangrijkste kenmerken. Het principe WAMAU een die een eigen huis kwpt of al heel\ optimaal verdeel. En dat is vast ook aantrekkelijk voor u.
is eenvoudig: de Spaar-Optimaalhypotheek kent een lening waarop niet wordt afgelost. In plaats VMNMI Maak een afspraak.
daarvan wordt met premies van een levensverzekeringeen spaartegoed opgebouwd. Aan het einde u ; . . Va,Y
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, m n ■ ■ iiiui >van de looptijd is dat spaartegoed gelijk aan het geleendebedrag. De hypotheek wordt dan ineens fl 0/ S^i^Sfn^ 3" hnnOllb /afgelost. Bij overlijden voor de einddatum wordt altijd het geleende bedrag uitgekeerd. K U 119000311» L__ÏJ/Veel geld uitsparen. V|V #U Rabobank voor eengratis berekeningvan . , , , /Öe rente over het spaartegoed is altijd gelijk aan de hypotheekrente. Dit betekent in de eerste plaats ■ ■ de hypotheeklasten. geld dl gOede lciau /
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Gemeente Landgraaf
notarissen J.LTh. Oostwegel en mr.

P.W.H.A. Ritzen te Kerkrade-West
7| op 30 november as., des namiddags om 15.00 uur,
(^ fanfarezaal, Hoogstraat 191 te Nieuwenhagen, ge-
J?'e Landgraaf, krachtens bevel van de arrondisse-
Rechtbank te Maastricht alsmede in opdracht hunnet

publiek bij opbod verkopen:, gemeente Nieuwenhagen
met garage en tuin, staande en gelegen te

JJ*enhagen, gemeente Landgraaf," Mentenlaan 20, ka-
(,aal bekend gemeente Nieuwenhagen, sectie C num-

?root 2 are en *weèen,acn,'9 centiare.
Ij., y. K6lo6rj
C6rverdieping: woonkamer, keuken en toilet;
k 6 verdieping: drie slaapkamers en badkamer.i|L*arding: terstond en in eigen gebruik na betaling van
CPprijs.
(V^g van de koopprijs: uiterlijk 11 januari 1989.
V h,'ging: 22 en 29 november as. van 15.30 uur tot
'vur-kl V_ informatie: ten kantore van voornoemde notans-
ïgWillem Sophiaplein 10 te Kerkrade-West, tel. 045-

KERKRADE-WEST
0e notarissen J.L.Th. Oostwegel en

Hr. P.W.H.A. Ritzen te Kerkrade-West
IjT °P woensdag 7 december a.s. des namiddags om
V Uur in café 't Wieltje, Akerstraat 36 te Kerkrade-West,
s°id van artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek

'HJBLIEK BIJ OPBOD VERKOPEN:
i, Gemeente Kerkrade:
'l^oonhuis met verder aanhorigheden, ondergrond, erln. staande en gelegen aan de Drievogelstraat 20 te
i^e, kadastraal bekend als Gemeente Kerkrade, Sec-
W nummer 481, groot ongeveer twee aren en vier en ne-
\s centiaren.
y'^9: benedenverdieping: winkelruimte, 2 kamers er

\£< 1e verdieping: 3 kamers, keuken en toilet, zolder-
\ n 9 met 2 mansarde-kamers.Varding: terstond in eigen gebruik bij betaling van de

jJ'JJgvan de koopprijs: uiterlijk op 25 januari 1989.
\ 'Wging: in nader overleg met voornoemd notariskan

VVe informaties: ten kantore van voornoemd notaris
\$r, Willem Sophiaplein 10 te Kerkrade-West, tel. 04&, "J) 9311!

_-____. ,

bedrijfscomplex te Venlo
*6er geschikt voor groothandelen opslag-

detailhandeltoegestaan in
6Paalde branches.

9.725 m 2kantoor 565 m 2
£Oods 1.065 m 2helder 670 m 2Werkplaats 540 m 2

' Broekestraat 46, nabij
het centrum van Venlo

"üurprijs: op aanvraag

ding: in overleg

Kerkrade
De notarissen J.L.Th. 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 hetBurgerlijk Wetboek' publiekbij 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 gemeente Kerkrade sectie G
nummer 2276 Al4.
Aanvaarding: terstond in eigen gebruik bij betaling
van de koopprijs.,Betaling van dekoopprijs: uiterlijk 15 januari 1989.
Bezichtiging: in nader overleg met voornoemd notaris-kantoor.

1Nadere informaties: ten kantore van voornoemd nota-riskantoor, Willem Sophiaplein 10 te Kerkrade-West;tel. 045-411945.

KERKRADE
De notarisen J.L.Th. Oostwegel en

mr. P.W.H.A. Ritzen te Kerkrade-West
zullen op vrijdag 9 december a.s. des namiddags om 15 00uur in café Rolduc, Zonstraat 33 te Kerkrade od arond vanartikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek

PUBLIEK BIJ OPBOD VERKOPEN:

" Het woonhuis met verdere aanhorigheden ondergrond erfen tuin, staand en gelegen te Kerkrade, Adriaan Brouwers-straat 33, kadastraal bekend als Gemeente Kerkrade Sec-tie L nummer 384, groot vijf aren en acht en vijftig centiaren.

f Indeling: L-vormige woonkamer met open keuken hal drieïslaapkamers en badkamer- Aanvaarding: eventueel te bewerkstelligen met de arosse- van de akte van veiling
Betaling van dekoopprijs: 25 januari 1989ïBezichtiging: in nader overleg met voornoemd notariskan-- toor.
Nadere informaties: ten kantore van voornoemd notaris-.kantoor, Willem Sophiaplein 10 te Kerkrade-West tel 045--411945. . 93106

WOONHUIS TE SITTARD
Notaris mr. Theo Gelissen te Sittard_ zal, zulks ten verzoeke van zijn opdrachtgeefster, opwoensdag 7 december 1988 om 15 uur in het Oran-I Jr?wtel' *"iksweS Zuid 23 te Sittard, ex art. 1223,2I 8.W., in het openbaar bij opbod verkopen:

HET WOONHUIS
-, met verdere opstallen en tuin te Sittard Merovin-genstraat 54, kad. bekend gem. Sittard sectie S num-mer 72, groot 1,63 are.
Indeling: entree/gang, woonkamer met open keu-ken, toilet. Boven: 3 slaapkamers, badkamer en zol-der, e.e.a. voorzien van cv. (gas).
Aanvaarding: in eigen gebruik na betaling vankoopsom en kosten.
Betaling koopsom: uiterlijk op 18 januari 1989.
Nadere inlichtingen, ook inzake bezichtiging kan-toor notaris mr. Theo Gelissen, Walramstraat'24 teSittard, tel. 04490-10547.

:^m^,. Te huur
ïjjpHJ|jp- ter overname

BAVARIA BV

I café Wilhelmina
Hoogstraat 76 Landgraaf
Zonder papieren en enige contanten onnodig teI reflecteren.
Te bevr. bij Bavaria BV. Tel. 04493-2626,
dhr. F.J. Swinkels of J. Otermans.

Kerkrade
De notarissen J.L.Th. 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 hetBurgerlijk Wetboek

publiek bij 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, groot een are en eenendertig centiare.
Aanvaarding: eventueel te bewerkstelligen met de
grossevan de akte van veiling.
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, j
tel. 045-411945. sara'

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 Vb onverdeeld aandeel in de buurweg, kadastraal be-
kend als gemeente Kerkrade, sectie N nummer 69, groot
76 centiare.
Het 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 de koopsom
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
fincieële 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.

»Ettzam
WONING
BOSSCHERWEGIO7
TE MAASTRICHT

De inspecteurderDomeinen te
1 Helmond, Mierloseweg 2c, Post-

bus 233, 5700 AEHelmond, tel:
04920-36880zal op woensdag 14
december1988om 10.00uurvoor-

■ middags te zijnenkantore in het
! openbaarbij inschrijvingverkopen

de hierna vermelde woning:

deaan deBosscherweg 107 te
Maastrichtgelegenhalfvrijstaande
woning metondergrond, erfen tuin,
meteenperceelsoppervlakte van
ongeveer321 m 2.

De voorwaarden
Voormelde woningis verhuurd. en inlichtingen

zijn verkrijgbaar

Er is uitsluitendop donderdag £ÏK?en1 december 1988 gelegenheid tot ter piaatse0p de
bezichtigingvan 10.00uur tot 11.30 dagvan bezich-
uur en van 12.30uur tot 15.00uur. tiging.

In 'HARTJE HEERLEN' hebben wij voor u
een

ingericht.
Wij hebben nog slechts 5 appartemen-
ten met huurprijzen van f 565,- en f 575,- I
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 BT

I
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. KOKGROEP

Te koop in Landgraaf
Premie-A woningen
met garages.

f',V[|
'Ulij-L «lip ilip i|è

Bij het nieuwe centrum van de gemeente Land-
graaf, worden aan de Dorpstraat en de Verdistraat
fraaie eengezinswoningen met garage en tuin ge-
realiseerd.
De indeling van deze woning is hal, toilet, woonka-
mer, keuken, 3 ruime slaapkamers, badkamer en c.
v.-kast.

Kosten ’ 145.200,- v.o.n.
Rijkspremie ’ 44.000,-*
'Netto maandlast ’ 519,-*
* Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm
Inlichtingen verkoop: van maandag t/m vrijdag van

9.00-17.00 uur en
volgens afspraak;
s' zaterdags volgens afspraak.

RIKSEN
Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf 045-316222V J

TE HUUR
Kantoorruimte te Heerlen, nabij centrum, kort
bij uitvalswegen. Oppervlakte 115,5 m2. v

Netto huurprijs: ’ 187,-/m2 excl. BTW.
Incl. vloerbedekking, verticale lamellen, ver-
lichtings armaturen, deuropener met beeld-
scherm, servicekosten t.w. gas, water, electra,
onderhoud lift en onderhoud cv.
De ruimte is als volgt ingedeeld: heren-/da-
mestoilet, keuken met gasgeiser, 4 kantoor-
ruimtes, bergkast, computerruimte c.g. berg-
ruimte.
Bezichtiging volgens afspraak.

BESTAANDE BOUW
SCHINVELD
Zeer ruime halfvrijstaande woning met ga-
rage, in uitstekende staat van onderhoud.
Indeling: begane grond, hal, toilet, ruime
woonkamer met vide, keuken.
Verdieping: 3 ruime slaapkamers, badka-
mer met ligbad en 2e toilet.
Zolder: volledig afgewerkt te bereiken via
een vaste trap.
De woning kan op korte termijn betrokken
worden.
(in de koopprijs is o.a. begrepen: stoffering,
aangelegde tuin, en verlichting)
Koopprijs ’ 165.000- k.k.

NIEUWBOUW
OBBICHT
In aanbouw zijnde halfvrijstaande vrije-
sector-woning op mooie locatie.
De woning is gezellig ingedeeld, heeft een
garage en de zolder is te breiken via een
vaste trap.
Deze woning is financieel gezien zeer gun-
stig voor 2-verdieners.
Tevens kan de financiering gebeuren met
de gunstige Loonvast-hypotheek.
Koopprijs v.o.n. ’ 136.200-

VOOR MEER INFORMATIE:
tel. 04754-5999

's Zaterdags geopend van 10.00 -13.30 uur.

wkmm.MmM Kerk ve,dswe9w 29A
yjf WLW Tel. 04754-5999

ttU^GUUCKVASTO-ÖBV b-fl-fl 0*3"646313

Betonmortel + betonpompen
Levering ook 's zaterdags

Betonklinkers
In diverse vormen en kleuren, levering rechtstreeks van-

af fabriek b.v. A-B-C Mij; Geleen, tel. 04490-55555.

PAARDEDEKENS af ma-
gazijn. Nergens goedkoper.
Zat. van 10 tot 16 uur. Sit-
tarderweg 72A Heerlen.
Te k. DOBERMANNPUPS
z. goede stamb. Ned. stam,
ouders aanw. Tel. 045-
-272158.

IJonge PAPEGAAIEN, 2 ir.
spraakgarantie. ’175,-. In-
ruil mog., papegaaienkool
vanaf ’59.50. Flamingo.
Meerssenerweg 15, Maas-
tricht, 043-634945.
Tek. nest jongeTECKELS,
langharig. 3 teven en 2
reuen, ontwormd en geënt.
Margrietstraat 13. Land-
graaf, tel. 045-323027.

'mburgs Dagblad Limburgs
-WGDGD^II_LA«—
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Umaaaam
ioed gel. HANDELSHUIS te Coo (juist t.o. de waterval)

' est. uit een moderne friture en taverne (café) over te
emen. Voor alle verdere ml. zich wenden 09-32-
-9634505.
Vegens ziekte

te huur of te koop
iodern restaurant met kookeiland + grote ronde eetbar
- 60 zitplaatsen, dir. te aanv., overname inventaris,
onder contanten niet te reflecteren. Br.o.nr. HK 581,
imb. Dagblad, Postbus 3100, 6401 PP Heerlen.

Te huur in Heerlen
Vinkelpand 400 qm, gelegen nabij markt, vanaf 1.1.89.
'oor inlichtingen brieven onder nr. 584 HK L.D. Postbus
100, 6401 PP Heerlen.

\ vïj gaan ons gezellige huis verkopen en vinden
108.000- redelijk. Goed gerenoveerd. Tuin op zui-

en, 30 m diep. Eerlijke interesse? Zo. 27-11-'BB, van
1.00 tot 16.00 uur, OPEN HUIS, Heigank 108A, Nieu-
/enhagen.

i lITTARD-CENTRUM, Heinseweg, zeer gunstig gel.
alfvrijst. woonhuis voor- en achtertuintje met oprit. Ind.:
elder, hal met toilet, woonk. met parket, doorzonk., 3
Ipk., badk., 2e toilet, zolder, aanv. direct. Vr.pr.
138.000,- k.k. Tel. 043-476000.

"e koop/te huur CAFEPAND met boyenwoning. Zeer
unstig gelegen. Locht 28 Heerlerbaan. Ook geschikt
oro niet-horecadoeleinden. Inl. 04408-1765.
.evraagd. WOONHUIS met ruime tuin. Achterstallig on-
ierh. geen bezwaar. Tel. 040-448656.
lEERLEN-PALEMIG te k. halfvr. woonh. o.a. kelder, gr.
.-vormige woonk. met parketvl. en open h., gr. keuken,
erre, gr. tuin, ideaal v. kinderen, 3 slpk., badk. met dou-
he, bad, v.w. en 2e toil., zolder m. vaste trap. Vr.pr.1r 95.000,-. Tel. 045-724107.

Heerlen ’ 65.000,- k.k.
louwplaats aan de Pleyweg (naast 53) 705 m2.
Heerlen-Noord ’ 65.000,- k.k.
[eer goed onderh. appartement met eigen cv. en ber-
ling. Ind.: woonk., keuken, badk., 2 slpk., hobby/stu-
leerk.
Hoensbroek ’ 70.000,- k.k.
.euke tussenwon. met cv., tuin en achterom, ruime md.;
i.a. 3 slpk., ook mogelijkheid voor kantoor met woning.
<erkrade-West ’ 85.000,- k.k.
ylooi appartement met berging en eigen cv., grote
voonk. met balkon, keuken, douche en 2 slpk.
<erkrade-Panneshei ’ 85.000,- k.k.
3eheel nieuw gerenoveerde tussenwoning met verwar-
ning en kleine binnenplaats. Fraaie entree, kelder, 2
;lpk., werkkamer, ruime douche, grote woonk. met zon-neterras en kompl. keuken, zolder, goed geïsoleerd.,Hoensbroek ’ 105.000,-k.k.

[Halfvrijst. woonhuis met grote tuin, kelder, woonk., keu-een, bijkeuken, douche, 3 slpk., zolder (vaste trap).

’ 115.000,-k.k.
'eer goed onderh., halfvrijst. woonhuis met cv., ber-
ging, tuin en gar., entree, grote woonk., keuken, 3 slpk.tadk. en zolder (vliezo).
Heerlen ’ 125.000,-k.k., Souverneurstraat. Zeer mooie, halfvrijst. woning mei

';.v., tuin, berging en gar., woonk. (± 30 m2), moderne
reuken, grote douche, 3 slpk., zolder (vliezo).

Geheel kosteloos en vrijblijvend
gespreken wij graag met huiseigenaren, die van plar
.■bjn hun pand binnenkort of op langere termijn te later

verkopen de prijs- en verkoopmogelijkheden.
Troost Onroerend Goed, Heerlen,

tel. 045-717976.
| slabij centrum KERKRADE, zeer mooi gelegen halfvrij-

.taande woning met o.a. L-vormige woonkamer met te-
jelvloer, open haard, open keuken, berging, 3 slaapka-
ners, badkamer met bad, douche en 2e toilet. Betim-
Tierde vliering. Mooi onderhouden tuin. Grote garage
net eigen oprit. Vrij te aanvaarden per 1 jan. 1989
f 165.000,- k.k. Inl. 045-452865.

Heden Open Huis
van 14.00 - 16.00 uur

p Gulpen - Dr. Schepelstraat 3 (plan Ingbergracht): hui-
len in landhuisstijl met een woonk. van 9 m met voorz.
'oor een open haard, badk. met ligb. en 2e toilet, gar.

Prijs ’ 165.000,- v.o.n. (subsidie ’ 8000,-)
fr Heerlen - Benzenraderweg 165: appartement op de
Ie en 2e verd. Woonniveau: woonk. met balkon, woon-
eetkeuken, 2 slpk. en badk. Het 2e niveau heeft 2 man-
sardekamers en een een bergruimte. Prijs ’ 69.000,-
-;.k. Er is een keuze uit div. typen en indelingen.

'Fr Hoensbroek, plan de Dem Zuid, halfvrijst. huizen mei
jar. en met max. ’44.000,- subsidie. Ind. 0.a.: woonk-. keuken ca. 35 m2en 3 royale slpk.

Netto maandlast ca. ’ 550,-
-fr Wijnandsrade - Deckersstraat: 2e fase nog te bou-
ven, halfvrijst. huizen met gar. en een woonk./keuken
'an ca. 39 m2. Prijzen vanaf ’ 164.000,- v.o.n. (excl.

’ 6500,- subsidie). Netto maandlast ca. ’ 749,-).

Zondag Open Huis
van 14.00 - 16.00 uur

i V Elsloo, Visserspoel - West. Attraktieve herenhuizer
.net gar., gelegen in een bosrijke omg. van nabij ruime
winkelvoorzieningen, met loonvasthyp., een nette

! naandlast van ca. ’ 795,-. Tevens is de inruil van uw
eigen woning bespreekbaar. Adres: Aan de Slakberg.

Fr Heerlen - Weiten. Een herenhuis met een ouderwet,
jrote woonk./keuken van ca. 49 m2en een ruime ach-
erfuin. Komt u ook eens de ingerichte woning bekijken'
Drijzen vanaf ’ 194.990,- all-in (excl. fin.kosten). Inrui
/an uw eigenhuis is bespreekbaar. Volg de borden van

af de J.F. Kennedylaan. Netto maandlast ca. ’ 789,-
-tt Heerlen, Maria Christinawijk, Huizen met div. kelder
uimtes en 4 slpk., in de prijsklasse vanaf ’ 89.000,- k.k
netto maandlast is ca. ’ 495,-). Er is een keuze uit div
ypen. Adres; Hermelijnstraat 33.
Fr Vaals, Ir. E. Melortestraat. Markante halfvrijst. huizer
net gar. en een woonk./keuken van ca. 40 m2. Prijzer
/anaf ’ 160.974,- v.o.n. (excl. max. ’ 15.000,- rijksbij
Jrage). Inruil van uw eigen huis is bespreekbaar. Nette
naandlast ca. ’716,- (op basis van Loonvast-Hypo

theek).
De modelwoning is ingericht door Jawa woninginrich

ting.
Inl. Stienstra Makelaadij b.v.

■ Tel. 045-712255.
Je k. in BRUNSSUM Pastoor Hagenstr. 20 halfvrijst, voormalig) winkel-woonhuis-bakkerij geschikt voor div
I nogelijkheden. Direct opleverbaar. Pr. n.o.t.k. Tel. 045

.50062.

Panden met kamerverhuur
Hoensbroek ’ 95.000-k.k

8 huurders; netto jaarhuur ± ’ 15.000-
Hoensbroek ’ 195.000-k.k

25 huurders; netto jaarhuur ± 50.000-

Info en/of afspraken voor vrijblijvende bezichtiging:
Troost Onroerend Goed, Heerlen

Tel. 045-717976

HOENSBROEK te koop modern, ruim, haltvrijstaand
woonhuis met garage en tuin. Indeling beg. grond: hal,
toilet, woonkamer met open haard (32 m 2), eetkamer (15
m 2), keuken en wasruimte. Alle ruimten zijn voorzien van
een Noorse-leisteenvloer. Verd.: 4 slaapkamers en bad-
kamer. Koopprijs ’ 172.000-k.k. Inl. v. Oost Ass. v.o.f.

i Tel. 045-224241, na kantooruren 045-218062.

Leuke EENGEZ.WONING + tuin en gar. Demstraat 30. Heerlen, vrij uitzicht, dubb. beglaz, Amerik. keuk., par-
ket, steenstripmuur. Met eig. bijdrage van ’ 20.000-
-bedraagt de netto maandlast ± ’ 648-, 30 jr. vast; leuk.winkel-woonhuis met 2 grote boyenwoningen gel. nabij
markt Hoensbroek met eig. bijdrage van ’lO.OOO-
-bedr. de netto maandlast ± ’ 435-, 30jr. vast; prachtig
herenhuis halfvr. rustige buurt Schaesberg met tuin en

"gar., grote woonk., parket, aparte tv-nis, 4 slpks., met
eig. bijdrage van ’ 20.000- is de netto maandlast
’7lO-, 30 jr. vast. Vrijblijv. bezicht./inform. D.R. VI-

; guurs Hypotheken Landgraaf, 045-320554.
'Te k. nabij ABP uitst. ond. BELEGGINSPAND huur-
opbr. ’ 29.000,-. Kooppr. ’ 283.000,-. Tel. 045-
-711617.
KERKRADE Holzstraat, te k. winkel-woonhuis, grond-
opp. 837 m 2, inrit voor en achter, veel parkeergelegen-
heid, ’ 130.000-k.k. Tel. 045-461681 b.g.g. 212414.

Limburgs
TODaraiii_-A»

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hoge-
re beroepen. Rente va.
5,1% Spaarhyp. va. 7%.
Ook hypotheken tot 130%
e.w., tel. 077-519775.
Te huur of te koop gezocht,
huis voor PRIVEDOEL-
EINDEN, omg. Sittard of
Brunssum. Tel. 045-
-425100.
HOENSBROEK te k. half-
vrijst. woning, rustige lig-
ging in centrum, best. uit
woonkamer met parketvl.,
keuken, 4 slaapk., rolluiken
achterzijde, kelder, car-
port, berging en tuin. Tot.
opp. 285 m 2. Vraagpr.
’140.000,-. Inl. 045-
-212839.

Te k. gevr. woning in
LANDGRAAF tot
’180.000,-. Min. opp. 600
m 2.Tel. 04406-40810.

KERKRADE-TERWINSE-
LEN. Uitst. onderhouden,
rustig gelegen, woonhuis
met cv. en garage, bereik-
baar via tuin met terras.
Maarzijde 17. Ind.: 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 2etoilet, grote
bergkast op overloop.
Bouwjaar 1973. Aanvaar-
ding in overleg. Vr.pr.
’127.500- k.k. Inl.: Ger
Knauf, 045-352054.

ZONDAGOCHTEND
bij u in de bus

wmmffit
Morgenochtend krygt u weer een omvangryk overzicht van de in

Oostelyk-Zuid-Limburg aangeboden woningen in de bus: het makelaarsblad
WONEN NU, uitgegeven door drie gerenommeerde makelaars die in dit
gebied werkzaam zijn.

In WONEN NU bundelen zij hun selectie uit het totale aanbod van
zon 1800 woningen.

WONEN NU wordt verspreid in Schinveld, Merkelbeek, Jabeek, Brunssum, Treebeek, Nuth, Wy-
nandsrade, Vaesrade, Schimmert, Hulsberg/Arensgenhout, Heerlen, Hoensbroek, llbach o. Worms,
Nieuwenhagen, Schaesberg, Kerkrade, Eygelshoven, Voerendaal, Klimmen/Termaar/Craubeek,
Ransdaal/Weustenrade/Retersbeek, Übachsberg, Simpelveld, Bocholtz.

tinnes W 1■ Koop en verkoop m^^^^^^^^^^^^^^^^^^mHypotheken I^^^
Pickce V\Wk
makelaardij bv

Van postbus

Ook zaterdags geopend van uur.

aquina
Makelaardij 0.g., taxaties, hypotheken en
Deken Nicolayestraat 1, 6411 Ct Heerlen, 045-715566. I

zaterdags van

SJdrsruijters
Makelaardij Sittard, Maastricht, Heerlen

At Sittard, Rijksweg tel. 04490-11611
6411 AT tel. 045-713746

Wyckerbrugstraat tel. 043-21894 M

Sittard
Vrijstaand, op zeer goede
stand gelegen landhuis
met inpandige garage. Vier
ruime slaapkamers, riante
badkamer met ligbad, dou-
che, toilet en 2 vaste was-
tafels, 2e badkamer op ver-
dieping met douche, toilet
en vaste wastafel. Woon-
kamer, zitkamer met open
haard, keuken met com-
plete keukeninstallatie.
Woonhuis is compleet ge-
ïsoleerd. Grondopp. 10351
m 2.Bouwjaar 1980. Vraag-
prijs ’ 495.000,-.

Schimmert
Landhuis met garage, zeer
goede stand, uitstekend
sanitair, riante living met
serre, aangelegde tuin. Vrij
te aanvaarden. Grondopp.
2300 m 2. Inhoud ±700 m 3.
Bouwjaar ±1968. Vraag-
prijs ’ 375.000,-.

Wijnandsrade
Vrijstaand woonhuis met
garage, tuin rondom, ge-
heel onderkelderd, bj.
1968. Inh. ±650 m\ grond-
opp. 518 m 2. Vr.pr.

’ 225.000,-.
Inlichtingen
Makelaardij

F. Heuts B.V.
beëdigd taxateur
tel. 045-244636

Over te nemen goedlopen- |
de DELICATESSEZAAK i
in Midden-Limburg. Br. o. i
nr. 788 LD, Markt 3, 6161 |
GE Geleen.
T.k. gevr. WONING in
Kerkrade, 1 a 2 slaapk. vol-
doende. Pr. ±’ 100.000,-.
Zonder garage geen bezw.
Tel. 045-422350.
Te k. in centrum SITTARD
luxe appartement met lift
en 2 slaapk. en garage.
Aanv. in overl. Inl. 04490-
-12756.

EYGELSHOVEN, Op de
Bosse, Bongartstr. 11: uit-
st. onderh. geïsol. woon-
huis met cv. Ind.: was-,
hobby- en bergkelder, van
buiten bereikbaar; beg-
.grond: voortuin, keuken
met app., woonkamer met
eiken parket, bet. buiten-
terras (23 m 2); verd.: 2
slaapkamers, badkamer
met ligbad, douche en v.w.;
zolderverd., slaapkamer
en zolder. Aanvaarding in
overleg. Vr.pr.
’110.000,-. Inl.: Ger
Knauf, 045-352054.

U wilt een huis kopen?
U wilt uw huis verkopen"?

Vraag vrijblijvend info.
Onroerend Goec

Maatschappij
Jac Stel

Verzekeringen, financierin
gen, hypotheken.

Schelsberg 132 Heerlen
Tel. 045-721866

’129.000,-
Wijlre, modern huis me
gar., 3 slpk., douchek. me

2e toilet, zolder, cv.-gas
’135.000,-

Wylre, modern huis, gar.,'.
slpk., badk. met douche er

2e toilet, zolder, cv.-gas.
Makko Gulpen

taxatieburo-makelaardij,
NVM-makelaar, Rijksw

67, Gulpen,
tel. 04450-2182.

Te k. gevr.
bouwgrond in

Nieuwstadt
Tel. 04498-56806.

MAASTRICHT/HEER hall
vrijst. ouder woonhuis 3 è■slpk., grote tuin. Vr.pt
’125.000,- k.k. Tel. 043
477466.
KERKRADE-West, nab
centr. degelijk pand, ooi
gesch. als woonh. m. Ap
partement voor slecht;

’ 79.000,- te k. a. Tel. 045
442332.

Open Huis
Vandaag

26 november
1988

Schaesberg -
Veldstr. 17

van 11.00 tot
15.00 u.

Halfvrijst. woonhuis met
cv.-gas, gar. en naastgel.
winkel-, kantoor- of prak-
tijkruimte (ca. 50 m2). Ind.
0.a.: kelder, L-vormige
woonk. met parketvloer,
keuken met aanbouwkeu-
ken en apparatuur, 3 slpk.,
badk., zolder, rolluiken.

Vr.pr. ’ 159.000,-k.k.
Hoensbroek

Neerbraakstr. 40
van 14.00 tot

16.00 u.
Mooi en modern gescha-
keld woonhuis met tuin,
gar. en cv. Ind. 0.a.: en-
tree, toilet, woonk., moder-
ne witte keuken met appa-
ratuur, drie slaapk., bete-
gelde badk. met douche,
dubbelevaste wast., 2e toi-
let, cv.-ruimte, zeer goede
staat van onderh. Aanv. in
overl. Vr.pr. ’137.500,-

-k.k.
Taxaties

Koop en verkoop
Hypotheken

Pickée
makelaardij bv

Tel. 045-414819
Van Itersonstraat 15, post-

bus 31193,
6370 AD Landgraaf.

Ook 's zaterdags geopend
van 9.00 tot 17.00 uur.

Sittard
Burg. Arnoldstr. 44

heden open huis
van 12 - 16 u.

1 Prima gel. (aan plantsoen),
woonh. met 4 slpk., ruime
zonnige tuin, cv., grote (9
mtr.) gar., woonk. met par-
ket en serre, ’ 147.000,-

-k.k.
Valkenburg

v. Meijlantstr. 1, uniek gel.
perf. gerestaur. mergelvak-
werkhuisje gel. bij fluwe-
lengrot, alles in originele st.
(max. 2 pers.), moet bin-
nen gezien worden,

’ 85.000,- k.k.
Vaesrade

Naanhofsweg 64, vrijst.
woonh. op 800 m2grond-
perceel, prima gel. met gar.

’ 139.000,-k.k.
Oirsbeek

1 Oppevenerweg 10, vrijst.
prima gel. groot herenhuis
met mooie tuin, gar., 5 gro-
te slpk., ruime 50 m2
woonk., ruime hal, moet
binnen gezien worden,

’ 139.000,-k.k.
Klimmen

Klimmenderstr. 27, voor-
mal. cafépand (Bic de Kos-
ter) met cv., ruime bedr-
.ruimte (60 m2), 6 slpk.,. zolder, kelder, grote par-
I keerpl. ’ 105.000,-k.k.

Hulsberg
Churchillstr. 14, prima gel.

■ halfvrijst. wit woonh. meti gar., mooie tuin, 3 slpk.,
1 zolder (vaste trap), kelder,

cv. ’ 135.000,-k.k.

! Jos Storms o.g.
04490-42550.

MUNSTERGELEEN te k.
halfvrijst. woonh., cv., ga-
rage, w.k. 10.50x90, 3
slpk., Amerikaanse keu-
ken, badk. met ligbad +
eiken kastjes. Tuin en zol-
der. Dubbele beglazing.
Uitst. ligging. Kooppr.
’149,500- k.k. Tel.
04499-3136 na 6 uur.

Monumentaal
pand met stallen, huiswei,
4 slpk., badk., zitk.,
woonk., kelder, c.v.-g.

’ 205.000,-
Makko Gulpen

taxatieburo-makelaardij,
NVM-makelaar, Rijksw.

67, Gulpen,
tel. 04450-2182.

Winkel-woonhuis
Gulpen, opp. winkel ± 100m2, kelder, magazijn, gar.,
3 krs., badk. c.v.-g.

’175.000,-
Makko Gulpen

taxatieburo-makelaardij,
NVM-makelaar, Rijksw.

67, Gulpen,
tel. 04450-2182.

ROERMOND
Kasteel Annendaelstraat 33

UW KANTOOR
AAN HUIS

Te koop in Roermond, riant
en goed onderhouden half-
vrijstaand woonhuis met
grote tuin, aangebouwde
kantoren en garage aan de
Kasteel Annendaelstraat.
Ook uitstekend geschikt als
praktijkruimte.

Indeling benedenverdie-
ping: entreehal, ruime
woon-eetkamer met open"
haard, moderne eetkeu-
ken, toilet.
Kantoren: aparte entree,
berging en 3 kantoorruim-
tes (± 80 m2), alsmede toi-
let.
lew verdieping: 3 slaapka-
mers, balkon, luxe badka-
mer.
2e verdieping: 1 slaapka-
mer en zolder.
Vraagprijs: ’225.000.- k.k.
Inlichtingen: 04750-28844

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-40, tel.
045-463333.
Te h. een BEDRIJFSHAL
1320 m2. gel. aan de Kissel
te Heerlen. Totaal geisol.
voldoende park. gelegenh.
5 jroud. Inl. Biallass b.v. tel.
045-412189 b.g.g. 045--310557. _
AUTO/TRUCKVERHUUR
Bastiaans Interßent. Rui-
me keuze in pers.-auto's,
9-pers. busjes, campers, be-
stel- en vrachtwagens; ook
met hydr. laadlift. Heerlen,
Spoorsingel 50, t.o bussta-
tion. Tel. 045-724141.
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.
ST. NICOLAAS en Zw.
Piet cost. te huur tevens
Kerstman cost. Bijsmane,
Mgr. Schrijnenstr. 31 Bek-
kerveld. Tel. 717608.

HET WITTE WONDER VAN TECHNIEK.-
Chronotherm 111, de klokthermostaat
die écht bij de tijd is
De klokthermostaatvan nu iseen klein wondervan techniek
Optimaal comfort in huis, bij een zo zuinig mogelijk energie
verbruik. Verschillende programmalsvoor de werkdagen,*zaterdag en de zondag. Makkelijk instelbaar, want de bedfr

ningstoetsen en het uitleesvenster vertoj
_^m tÊk len u stap voor stap en in duideül*

■k Nederlands hoe uuw wensen kvt 11

Wk programmeren. Digitale techniek, d*
rekening houdt met u en met uw kosr

H bare verwarmingsinstallatie. EnB mooiste is: een strakke vormgeving"!
eigentijds wit en grijs, die past in e*

Honeywell CmOHoM&im 1Ü

bemelmans - jongen bv
MECHANISCHE VENTILATIE EN LUCHTVERWARMINO

Risseweg 30, 6004 RM Weert Wr*>
telefoon 04950-38755 ~^fri___/

KERKRADE-WEST
AKERSTRAAT 60

BEDRIJFSPAND MET BOYENWONING
Dit voormalige cafépand behoeft renovatie, waardoor *"dit pand voor de interessante prijs van

’ 85.000,- k.k.
kunnen aanbieden. *m
Het pand heeft een grote ruimte aan de achterzijde - tjjl
gebruiken als parkeergelegenheid - welke aansluit op I*
Carboonplein. i

VOOR ONDERNEMER DIE ZICH VOOR WEINIG GELD OP
GOEDE LOCATIE WIL VESTIGEN, DE AANBIEDING.

t TROOST
ONROEREND GOED,

WÊmW HEERLEN. TEL. 045-717976 J
S\

.aaaaaa¥mWWmmm¥^\a\\\\\WmmÊmm%\\mmm\

__fl■ 3*2 J ZzlMj I|l TtTi f"1 1 1 I |Tt II

" Fabr. Delmac met acryl en 10 jaar

" garantie tegen verkleuren

" Meerkamerprofiel

" Dubbel, isolerend glas

" Renovatiesysteem (indien gewenst)

" Gespreide betaling mogelijk

Stuurda bon in voormoor informatie f S aaaa^a\
Naam F myK
siraai *aaa*+M
Plaals .Tel ___»*_S
TBNAntwoordnummer 30601. 6100 VL Nieuwsladi igeen postzegel nodig) ma\ aaaa^\[re jgjji*

__^_r^T^_^r^^___r^^^ P^^^^^r^TpVP-^PI

■SiififlfflßM W,
Open huis vandaag van

13.00 uur tot 15.00 uur

:-;-.-■ L_-fi-nnl_--_-J m

f_«fltf_fl_i
Brunssum - Koekoekstraat 3, Schuttersveld. Geheel
verbouwd woonhuis met cv en garage. Ind. 0.a.: kelder.
Beg.gr.: entree, woonk. (ca. 32 m 2) m. openhaard, keu-
ken (ca. 15 m 2) m. fraaie eiken install., douche, bijkeu-
ken, berging. 1e Verd.: 3 slaapk. 2e Verd.: zolder.

' Kunststof ramen en kozijnen, dubb. begl. en rolluiken.
Deze woning moet u van binnen zien.

Prijs ’ 115.000-k.k.
Aquina Makelaardij bv

045-715566

Nieuwenhagen (gem. Landgraaf),
Apollolaan 22

Halfvrijstaand woonhuis met garage, woonkamer (o.a.. met plavuizenvloer en haardpartij), keuken met eiken in-
stallatie, mcl. apparatuur, vier slaapkamers en badka-
mer met douche, toilet en verwarming. Mooi aangelegde

achtertuin met groot terras en vijver.
Prijs ’ 148.500-- Groep: tel. 045-712040.

Te k. te LANDGRAAF (Schaesberg) O.N.straat 16,
gunstig gel. geh. gerenov. tussenwoning, tuin, gr. ber-
ging, kelder, hal, gr. L-woonkamer, gr. keuken, bijkeu-
ken, g. boiler, toilet, douche, 3 slpks., badk. m. ligbad
v.w.t. + 2e toilet, gr. vliering, autopad achterom, cv.
Pers. opp. 323 m 2.Vr.pr. ’ 134.000-k.k. Direct te aanv.
Tel. 043-253912.

| ; -~ I

Debeste stapin derichting
vanïikoopwoning is gratis.
die manier worden vaak de kostbaarste fouten gemaakt, mfi I 1'. ... Êm-WMM^É^ .. . ..
boekje te schrijven: "Hoe u blij blijft met een eigen huis." !Sft I I '{ |MÖt«rVï~^"^f 11 p H

mm\amJt'-«r>.,.-*■**"*»**"&■/ 'M-""*' »-___l-^ xWÊÊk i woonplaats: '. —-" I-ü-HH-^> ■■ laEm\aa\ aaaaaa&famSki-*iïX WH_f aaaaStVaW ' _E_Ï:K: rl_P_rP9^ . >w.... v.. im:lrMWT_B% t___l _§____?^ft'^-^Hr _£__F ?ft____k ■■-I3ËH:

_------B-i--B^----Éfc^-M^^itS-----[--B i|w ■ leieioon: —~~

door het invullen van de bon. Of door even te bellen met IT&S lij j ij 1 I IL_-_J

Vraag 't vandaag nog aan. Want van dat ene uurtje | JLjCH _TJ_-MVliypOl_nCC]v.
t. ,

2n. ~ . ... üiE DatvvDonteenstukprettj^lezen zou u strakswel eens 30 jaarplezier kunnen nebben. : lp _r o

HYPOTHEEKRENTE 7,0% 15JAAR VAST. MET GEMEENTEGARANTIE'I

Zaterdag 26 november 1988"38



Onze Spaarhypotheekis
\ in demeeste gevallen de oversluitkosten meerdan waard
il-

Waar het precies aan ligt weten we niet. Maar oversluiten van de ene hypotheekvorm naar de andere, is
% Ja, ik ben geïnteresseerd in de jets waar mensen bijna nooit uit zichzelf over beginnen. Vandaar dan ook dat wij dit nu doen. Want als er _

Spaarhypotheek. 00jt een goede reden is geweest om over te sluiten naar een andere, ,■ ~~~m^.\^ÊlmW7*^
D Stuurt u mij de folder tezamen met een gunstigere hypotheekvorm dan is die er nu wel: de Spaarhypotheek. i 1 _^_Hrekenvoorbeeld toe. Deze unieke en door de Vereniging Eigen Huis'als best geteste' Iffl_kl fl _P '" Jm _Pf x
D Neem contact met mij op voor het maken hypotheekvorm van dit moment scheelt val gauw zon f 1.000,- netto l/il IM 11 _r *--2P^S \Wvan een afspraak. per jaar.Voeg daarbij: Vll 11til " r~"^^,JM P&T*de huidige lage rentestand; "\\V^s!!H_. %*0Naam: ___ * de uiterst stabiele maandlasten; ■■■ \\ mvw-~s-.

Adres: _. *de gegarandeerde eindwaarde; W ( /Ls^ \
Postcode- — * een maximaal fiskaal voordeel gedurende de hele looptijd; AW (\ i / ' \ N \

en u heeft, ons inziens, allereden om snel meer informatie aan te kW UXftWoonplaats: vragen of een afspraak te maken. WÊ / \J _^^______^__
Tel. tijdens kantooruren: u kunt daarvoor gebruik maken van de bon. Maar u mag natuurlijk r

ookrechtstreeks bellen met één van onze kantoren.Stuur de bon in een envelop zonder
postzegel naar:, | IZTIu^Anx"00,'lnumme'20' | spaarba^ïklïrnbuTg ju Vooraluwbankzaken Spaarbank Limburg

"1 Kantoren Spaarbank Limburg. Hoofdkantoor: Markt 17-18,Maastricht, tel. 043-296666. Distriktskantoor: Spoorstraat38, Venlo,tel. 077-541212.Bijkantoren: Maastricht (20), Amby, Beek, Berg en Terblijt,Blerick (4), Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer (3), Meerssen, Roermond,

Sittard (3), Tegelen, Vaals,Valkenburg, Velden,Venlo(4) en Venray.
S_ -

vBs*sov*Maf***** r-v r-\ BELGIË woensdag gesloten, ft i miijw M'iiijiiyM imaf

OPENINGSTIJDEN: V /^Vv^O, ~ ie.,Dageli|ks van 10-12en 13-reuur » 7"_ / ft M b U D E EN. LANAKEN Zaterdag en .onaag 13-18uur ■" ___;_____—' I mtmmm~am~mt~ t̂mtmmmm^m^^tt^m—^^^^^^VV 0932 -11 -714120 Woensdag gesloten I , . ■ I a,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa\aaaaaaaaaaaaaaa^

Life Lijn,
'3-321395 7 dagen

xSj<_geopend.

}x Royal
v?r voor 50 cent p.m.

£rotel
h 06"
<0.320.20
fc_

emmertje om nooit
te vergeten.

h 06"
<0.320.91

Wij zijn jong en
we willen wat!

et. p.m.

Sn te vernalen °' belevenissenVJkwijt. Deel ie geheim met 13
W"ers <*-"__w\ uu uur uitsluitend |C|jjgßr_

/^volwassenen II W7§

vrouw verwent HE-
fcßr. o. no. SBOII LD,

Crensln. 4, 6371 GVR__S_I \ NATHALIE en Ro-
-s'vOk zat. en zond. Tel.

| vr. nette DA-
l^ Voor middag- en/of
1 Privincialeweg
te 31 A Oirsbeek. Tel.

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.

Sex - non-stop
06-

-320.320.08
200 verhalen p.d.

50 et. p. min.

Love Line
Zaterdags ga ik altijd uitge-
breid in bad, maar niet in

mijn eentje.
Tel. 06-

-320.320.61

Live!!!
Sex-Relax-Box

Lekker bellen met zn allen, 50 et /min

06-320.324.06
Relax-line

06-320.320.06
50 et. p. min.

i

*** 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.
Grijp je kans en laaTjèTeens 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 jeeen onderonsje?Vraag dan Bobby of hij jullie even apart zet. Alleen luis-

teren mag natuurlijk ook., 50 et/min.
06-320.323.0V

ESCORTSERVICE 04490-23730, vooralïes in. Bel voor
afspraak. Discretie verzekerd. Van 20 uur t/m 5 uur ma.
t/m za. 's Zondags gesloten.

Door een UNIEKE BOUWFORMULE kunnen wij op een
snelle en efficiënte wijze op diverse uitstekende lokaties in
Zuid-Limburg prachtige VRIJSTAANDE LANDHUIZENvoor u realiseren.
Uw eigen inbreng daarbij vinden wij vanzelfsprekend.Ook de "inruil" van uw bestaande woning kan een onder-
deel vormen van de totale onderhandeling. Uitvoerige do-
cumentatie evenals de bezichtiging van een modelwoning
kan via één van onderstaande adressen worden geregeld.
Heeft u zelf een bouwterrein informeer dan naar de uniekezelfbouwmethode.

AMSTENRADE
\°V_ B.P. "Achter den Hof"r"''_-____rJrX Ho\ Lan-nuis met inpandige

5-kSWt*V-^"L: trJ_H9n|_foJl lr|d. 0.a.: woonkamer met
'■/. Tjf.-'. t 'Wffjlfcf verscholen keuken 41 m2,
' *¥*_IF*^ VEaiVÏ* drie slaapkamers en luxe.-JiJESL^!^ 3^ --=■ badkamer. Perfect geïso-

leerd.
Prijzen vanaf ’ 226.500,- vrij op naam.

N»"7.. ?_b«___ - - . .■ "*\ BRUNSSUM

rÉ^' r~/^^__te»_ ''BP- "De Hemelder"
|0?* f «VT^Nfr*- Herenhuis met garage

jj» | H JpT] Ind. 0.a.: woonkamer met
JH *k| verscholen keuken 41 m2,

"TRT" S ■'■ IiFPS drie slaapkamers, luxe bad-
!(■ _Vy-lM ■frjüj^'- »**»■ kamer, zolder met mogelijk-
h % ""£-- -^^ ~*ië heidvoor vierde slaapkamer.

■" - : Perfect geïsoleerd.
Prijzen vanaf ’ 269.500,- vrij op naam.

«5-^jjta KLIMMEN Hagerweg
OJ^^to- . Landhuis met garage
.B®|JBï'si>~»—-"—~7\ V 'nd- 0.a.: woonkamer met
JBctßßv /ls__ verscholen keuken 43 m2,
i"4^^_£-«rT s,UQ,eerkarner 13 m2, drielul «ffl&t 11 J'iS slaaPkamers en badkamer.i^J»-'1-»*-1"^ <£jjfc*l|' Perfect geïsoleerd.
i^%^> jSPfcS^ Prijzen vanaf ’ 253.000,- vrijSïB*- W £a\i«v__'. 0p naam

PUTH-SCHINNEN
jjotor'\ BP "Achter Einder Coolhorf"

JÊw\^ r_\ Landhuizen in diverse typen
■\-~JÈ?& -*fc=V en uitvoerin9en met inde-
F;/#~ X 'WW*_^ lingsvarianten. «uime woon-
tS' ï-Jk"" \j£^*~~ kamer. drie of vier slaapka-
PV_n^^*--~V«_- ~~^ mers. Hoog afwerkingsnivo
pÖß*B^^^-'^'TUfc. en perfect geïsoleerd.

Prijzen variëren vanaf

’ 219.500,-vrij op naam.

Queensclub
geopend va. 15.00 uur ma. t/m vrijd. Zat. va. 20.00 uur

Holzstr. 103 Kerkrade. Tel. 045-451391.

Voor n tele^wip. Veilig, bijzonder
en met een dozijntegelijk.

i 06 ,
I 1320.324.60
I 50 cent per minuut

Ik adem zachtjes
in je 00r...

ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690

Best in Town, BOYS vooi
heren. Privé en escort. Tel
040-517097.

Kanjers!
06-320.330.72

Tatiana - 50 cent per min.
Spetters

06-320.330.71
120 stoten per dag
50 cent per min.

Standje 555
06-

-320.325.55
50 et. p. min.

ï) Club Hawajana
met sauna, pool, restau-. rant, gezellige bar, leuke
r atmosfeer.

Open maandag - vrijdag
van 14.00 tot 24.00 uur.

Krefeld-ünn
J Rheinbabenstraat 156,_ 09-492151-572679.

3 Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.320.10
e Bel voor gratis

tienersposterkalender
1989, aansteker en sticker

1 I $uperSy(Bq( \
- | Sex-fantasieën worden echt t

werkelijkheid. Na 21.00 uur
wordt t ruig.

I 06-J20.324.30 \li 50ctper»mt4t/t

lets geheel nieuws bij
YVONNE, te mooi om waar_ te zijn. Bedenk je niet, kom
langs + 4 nieuwe meisjes
aanw. Tel. 045-425100,
ook 's zaterdags + 's zon-
dags, tev. ass. gevr.
Escortservice VRAAGT
meisje. Na 19.00 uur 045-
-740511.

!!!SPAARHYPOTHEEK!!!

/1\ —T —T\

"SLAAP MAAR VERDER! OF.

met één telefoontje
honderden guldens
verdienen?
Dat kan! Door uw hypotheek om te zet-
ten naar een lagere rente.
Momenteel gelden de tarieven: varia-
bele rente van 6,4%, waarbij u zelf be-
paalt wanneer een 10 jaarvaste rente-
periode voor u ingaat. Zeer aantr.
voorwaarden bij aflossing hypotheek,
verkoop onderpand etc.

Eveneens kunnen wij u lage rentes
aanbieden voor periodes van 5,10,15,
20 en 30 jaar vast.

Dat scheelt u al gauw honderden gul-
dens per jaar! Wilt u precies weten
hoeveel voordeel dat voor u kan ople-
veren?

Te koop
Bom, Graetheide
Halfvrijst. woonh. met garage en tuin, met veel privacy.Ind. beg. gr.: hal, toilet, mk., muurk., woonkamer met par-
ketvl., open keuken, beuken trap naar 1everd. Ind.: ov»rl.,
2e toilet, muurk., beuken tr. naar zolder, badk. met douche
en vaste wastafel, 1 zeer ruime slpk. met parket, 2 ruime
slpk., zolder, cv., rnogelijkh. voor 4e slpk. Geheel voorz.
van spouw- en dakisol. Zeer energiezuin. woning. Vraag-
prijs ’ 155.000,-k.k.

iDE BRUIJN ASSURANTIËN
Nachtegaalstraat 91, 6165 BK Qeleen,
tel. 04490-40955.
Openingstijden: zat. 10.00-13.00 uur, ma. t/m
vr. 8.30-17.30 uur.

■—■■ ' ' ■-—^aa/Êtam^—^—^M^—^—^^—

En als zon lekker ding te intiem
wordt, neem je toch een lijntje met

zn tweeën...
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een
avontuurtje.

(Alleen luisteren mag natuurlijk ók)
50 et/min.

06-320.330.03
CLUB MIRABELLE Kerkrade (nieuwe leiding) vraagt
nog enkele leuke meisjes. Intern + garantieloon mog.
Tel. 045-419823 / 076-871827.
K|J_^ ■_■ » I KATJA, privé en escort va.
l\l|fj||\A/l ’50,-. Dringend meisje
l HIVUÏÏ . gevr. 045-423608.

HardSeXÜ Belnulzes
Bel eens als je durft! 320.320.05
50 et. p.m. 24 uur 06- 320.320.05
320.325.35 320.320.28
320.325.35 320.320.28
TAnopv 320.322.30

I U|Jot?A 320.322.30
ne best. 320.320.m

qoVqococ Afsprakenlijn
o_iu.o_iO._iO ge| 023-242090
O__U.O__C)._-.0 afluisteren dagelijks

CLUB LA STRADA ma. 320.324.05
t/m vr. Tel. 045-272350. 50 et. p. min.

_, ■
Op de Babbelbox ontmoet je de mensen die vrijuit pra-

ten over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn.
Wie weet, misschien maak je wel een afspraakje of

neem je een lijntje met zn tweetjes.

Babbelbox
Bellen met de Babbelbox doe je met zn tienen of, wan-
neer je daar behoeft aan hebt, intiem met zn tweetjes

(druk op de 0-toets).
('s Nachts alleen voor volwassenen, 050 et/min.

06-320.330.02
„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.

Diana Escort
045-

-320905/321038
Met 6 sexy meisjes, ledere
dag van 9.00 tot 02.00 uur,

ook in het weekend.

Aaaahh!
06-320.321.66

Sex 50 et. p.m.
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.

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington
06-320.320.22

Hot News
06-320.323.66

Na 21.00 u. Specials
50 et. per min.

KANDRA met Cindy, Joy-
ce, Rila + Marianne van
19.00-3.00 u. privé en es-
cort. Tev. leuk meisje gevr.
Tel. 045-228975.
Privé bij JOLANDA 04492-
-3198, 11-24 u. 'sZater-
dags geopend.

Sonja zkt. gezellige
huisvrouw voor

Escort
Bellen na 20.00 uur

045-311895.
BIGGY'S escortservice,
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.

Club 2000
Nieuw! Nu ook op zat. en
zond. open van 14-24 uur

met leuke jonge meisjes.
Dus wil je het goed en fijn,

moet je in Club 2000 zijn.
Rijksweg Nrd. 22a Geleen,

04490-42315.
Bent u een heer

in het verkeer???

De meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131,
Geleen, tel. 04490-42313,

tevens meisjes gevr.

Gratis
surprisepakket

De zevende
hemel, 06-

-320.320.07
50 et. p. min.

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Dames, er is een goeduitz.
J.MAN, 36, voor u. Br. o.
no. GE 797 LD, Markt 3,
6161 GE Geleen.

ISABELLE ontvangt u pri-
vé. Ook in het weekend.
Tel. 043-214000.
Nette sportieve man 40 jr..
Hij zoekl veel LIEFDE en
hij wil er alles voor over
hebben. 100% disretie is
voor mij een erezaak. Br. o.
nr. HK 583 Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
PP Heerlen.
Nieuw Nieuw

Privéhuis
Club Exclusief

Er zijn 8 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. '

G
A
V

Anoniem
Luister mee ... naar wat
mannen vertellen aan

Marcel & André
06-320.320.21
Dag en nacht 0.50 p.m.

Escortservice
Charmante jongedame
komt bij u thuis of in hotel.
Dag. va. 20 u. tot 4 u.
's nachts. 045-718086.
Nog enkele MEISJES
gevr. voor exclusieve club.
Informatie 04750-33598.
ESCORTSERVICE voor
een leuk meisje bij u thuis
of in hotel. 045-728577.

Gay
Phone

Za.: Hoogtepunt in 't rad
Zo.: Midnight surprise

06-320.322.06
Dag & nacht 0,50 p.m.

Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
Bekende bar vr. met spoed
2 leuke MEISJES, ervaring
niet vereist. Intern mog.

i Voor info 04750-15802.

1 SLEDEHONDENPUPS te

" koop, alaskan mallamoute,, met pap. Panhuisstr. 21,Voerendaal.
Te k. DUITSE-HERDER-
TEEF. 14 mnd., ’ 100,-. Tel.
045-324070.
Tek. PUPS, 2 reuen, 1teef-
je, geënt + ontw., ’ 150,-.
Bouvier m. kruising. Tel.
045-272493.
Te k. 2 CHIHUAHUA'S,
reu en teef, het kl. honde-
ras, langhaar, m. stamb.. 6
mnd., ing. + ontw., kam-
pioensafst. Tel. 08345-2390.
Te k. gezonde, stevige
YORKSH.RETERRIER-
PUPS, stamb getat., in-
geënt + ontw. Gansbeek 40
Geleen. Tel. 04490-42611.
Te koop zwarte POEDEL
met papieren, 11 mnd. oud.
Tel. 045-215614.
Te k. BULLTERRIER-
PUPS, 8 weken, red. prijs.Navolaan 71, Vrieheicte-
Heerlen.
DOBERMANNPUPS te k.,
ouders HD-vrij met stam-
boom. Rijksgëdipl. kennel
Von Leuchtenstern, tel.- 045-310948.
Voor serieuze liefhebber

" van PERZISCH LANG-
HAAR te koop prachtig ka-
tertje met stamboom.

' 04760-7445272659.
Gratis jonge POESJES af

' te halen. Na 14.00 uur. TeL
045-443559.

Limburgs
-mmmmtaaUkMr
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üHOUT, board, triplex, meu-
pelpl., wandpl., schrootjes
in div. soorten, lak, lijm,
:beits, gips, kalk, cement,
'stucadoormortel, tempex
en glaswol, ijzerwaren,
verfwaren, tuinartikelen,
plastic golfpl. en vlakke pi.,
plastic dakgoot, regenpijpen 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
'garantie. R/J Handelson-
derneming. 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
.zendervoor in uw auto. Fa.
.Straten, Eijkskensweg 18,
'Geulle. Tel. 043-641044!
SCHUURTJES, tuinhuis-
jes, kippe- en hondehok-
ken, vele afm., reeds vanaf

’ 195,-; Houtbouw Übachs,
Evgelshovergracht 39,
'Kerkrade-Vink, tel. 045-
-1460252.
AANHANGWAGENS Jo
Knops. Rijksweg Zd. 195,
Sittard. tel. 04490-12718.
'Te koop SLAGERIJBE-
■NODIGDHEDEN. o.a. cut-
ter hakblokken, lintzagen,
gehaktmolens, weegscha-
len, shoarmagrill, 4-pans
frituurpan, 40 winkelwa-
gentjes. Tel. 04244-2222.
Mazu groothandel in SLA-
GERIJBENODIGDHE-
DEN. Tel. 04244-2222.
:Wie exclusieve dames- en
.BRUIDSSTOFFEN zoekt,
zal stoffenzaak Tummers

'vinden. Kerkstraat 302,
promenade, Brunssum.
Gebruikte KLEURENTE-LEVISIES te koop vanaf

" ’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide

;48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.

' KLEURENTELEVISIES
.Philips, Blaupunkt, ITT,, vanaf ’ 95,-.Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33. Heerler-

' heide. Tel. 045-213432.
Het allernieuwste van:

i Denon
! JVC
SYamaha

Revox
i

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
VLOERBEDEKKING,

gordijnen en karpetten.
Irote 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.

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.

1 Goede KLEUREN TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld va. ’ 145-, zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.
KERSTFIGUREN 18 cm in
antiek 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.

1 BAR-BUFFET, 2 mtr. met
roodkoperen tap en bier-
koeler, pr. ’2500,-. 045-
-318549.

,le soort GRASZODEN,, ’3,50 m 2. Gratis thuis be-
zorgd. Afgehaald ’3,25
p.m-. Ook gehele aanleg
van uw tuin en straatwerk.
Bel vrijblijvend: 045-
-323178.
Te k. Philips MSX 2 COM-
PUTER, NMS. 8220 + data-
rec. NMS. 1510 samen met
ioyst, boeken en spelletjes.
Pr. ’ 600.-. 045-443659.
Te k. noten WANDMEU-
BEL 3.00 mtr. lang.
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-310534.
SINTERKLAASTIJD ka-
dotijd, leuke kadoideeën op
autogebied in onze auto-
shop, keuze uit 1001 artike-
len en voor elke beurs, kom
vrijblijvend kijken in onze
shop, ook op koopavonden
geopend. G.G. Autoshop,
Heerenweg 286, Heerlen
(grote weg Heerlen-Bruns-

-1 sum).

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 ’lOO,-; 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
Schrijfmachines

IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-
gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295,- excl. btw.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.
Hoogte binnen

handbereik

Aaa\Mk
ilO 11 j_l ISISI I 11 I

Verkoop verhuur Service

oaa_»o-37a7a
Philips VIDEOREC. N1702

’ 125,-; wasdroger ’ 150,-;
tafelvoetb.spel 7 35,-; stof-
zuig. ’ 25,-; pick-up ’ 25,-;
radio ’ 35,-. Kennedylaan 6
Brunssum. Tel. 045-258401.
Te k. CIRKELMAAIER
electr. ’ 120,-; hoekkastje
eiken ’250,-; wateronthar-
der ’ 500,-; cirkelzaag op
benz. mot. ’ 900,-; houtka-
chel v. werkpl. ’ 50,-; smee-
dijz. buitenlant. ’ 250,-. 045-
-272353.
Te k. pr. lederen RELAX-
STOEL (leasy boy). Nw.pr.
’2450,- voor ’1750,-. 3
mnd. oud. Tel. 04405-2708.
Te k. PIANO. Tel. (MO-
TU/^
Vloer- en WANDTEGELS,
restpartijen ’ 10. / 15,-,
’2O,- p/m 2mcl. BTW. Te-
gelhandel Janssen, De Hut
7 Gulpen. 04450-1970.
2 ALLESBRANDERStek.
Pr. n.o.t.k. Na 15.00 uur.Tel.
045-752283.
Te k. JUXE-BOXEN geh.
ferevis., 3 mnd. garantie,

'el. 045-242906 b.g.g.
242261.
Stammetjes BRAND-
HOUT te k. vanaf ’ 5,- perm3, eigen motorzaag nood-
zakelijk. Tel. 045-751253.
Te k. WALKAM type AIWA
HSG 36 + garantie.mcl.
speciale hoofdtel. ’ 150,- en
cd's van popmuziek ’ 25,-.
Tel. 045-443161.
Nog enkele

showkeukens
3 m eiken-wit m. tegelbl. +
app. van ’8345 voor

’ 4790,-. Uw keuken in
Olm - wit mass. blad Noor-
se stijl v. ’BBOO- v.

’ 4400,-. L. Keuken mas-
sief wit gekalkt v.
’14.400- v. ’6900,-.
Vossen Keukens, Eiken-
derweg 77, Heerlen. 045-
-717555.
Tek. KERSTDENNEN tev.
met kluit, ook amorica's,
ml. 045-411842.
Te k. Canada PLANKJES
var. lengten 0,80 tot 1,20 m.
Breedte var. van 6 tot 10
cm, 1 zijde wankant, dik 2
cm. ’2BO,- per m* excl.
b.t.w. HoutindustriePelzer,
Rijksweg 36, Wahlwiller,
tel. 04451-1218, 04450-2168.
BANKSTEL rundieder
795,-, 995,-, 1295,- enz. Idem
rundl. met eiken 995,-,
1295,-1995 - enz. Eethoeken
eiken ronde of langw. tafel
v.a. 395. Eethoeken in no-
tenh. v.a. 495,-, idem mo-
dern v.a. 295,-; wandmeu-
bels modern, klassiek in
noten en eiken, ook hebben
wij voor liefhebbers het
zeer aparte kunstmeubel,
als eenmanszaak zijn wij
met alles spotgoedkoop en
wij ruilen uw oude meube-
len in aan hoogste waarde.0..K. Hallen, Agnes Prin-
thagenstr. 22-24, Geleen,
centrum (vlakbij Alb.
Heyn).
Te k. COMMODORE 64 +
reset, diskdrive, dataset,
disks, orig. softw. + cartr.,
joysticks, boeken, 6 mnd.
oud. ’ 730,-. Tel. 045-222269
(Marcel).
Partij MULDENPANNEN
te koop, tel. 04492-1822.
STARFASHION Groot-
handel biedt aan: dames-
en herentruien, jacks,
jeansbroeken, pantalons,
dames- en herenslips, jog-
gingpakken, viscose blou-
ses en rokken. Kinderjog-
ging en kinderspijkerjacks.
Jeanshemden, sweaters
enz. Dagelijks. In de Camp
32, Broeksittard, tel. 04490-
-19235. Geen partic. ver-
koop^
Zoekt u zeer mooie ge-
bruikte MEUBELS, ookantiek, zeer veel keus. Kou-venderstraat 208, Hoens-
broek.
HEERLEN-C gr. KAMER
in studentenhuis, gez. keu-
ken, douche. Vrij 1 dcc. Tel.
045-711386.
Mooie en gezonde Perzi-
sche KITTENS te koop.
Tel. 045-420585.

HERENFIETS Shimano
van ’2700- voor ’1150,-;
kinderfiets ’70,-; kinders-
ki's + schoenen + stokken.
Tev. allesbrander compl.
’250.-. Tel. 045-441346.

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:
Schneider music
center SPP 29

Geen ’ 598,- of ’ 498-
-maar ’ 98-
Maar ook: 4 Sony

audioracks Z2OOO music
center, per stuk geen

’ 998- of ’ 798-
-maar ’ 498 —

Maar ook: 4
droogautomaten 9300, per

stuk geen ’ 598- of

’ 358-,. maar ’ 298-
Maar ook: 3 Bosch

koelkasten, 3 sterren,
automatische ontdooiing,
per stuk geen ’ 998- of

’ 758-,
maar ’ 398-

Maar ook: 5 Philips
videorecorders VR 6468,
per stuk geen ’ 1398- of

’ 1198,-
-maar ’ 898-

En nog veel meer!

Witte Hal
Geerweg 9

(achter station)

Sittard
Tel. 04490-18162

Zoekt u een
complete
keuken?

Wat dacht u
hiervan:

geen 30 tot 40
maar 50 tot 60%

korting!
(en soms zelfs meer!)

Spiksplinternieuwe
keukens die tijdelijk in onze

showrooms hebben
gestaan. Kom nu kijken.

Hom
Keukenmagazijn

Loperweg 8, Echt
Tel. 04754-6188

Te k. PC IBM comp. vr.pr.

’ 1200,- tel. 045-222484.
Te k. Minitrix TREIN nw.
Ër. ’2500,- voor ’950,-.

'orpsstr. 111, Bingelrade.
KLEUREN TV. te koop,
heel mooi toestel 045-
-724099.
KLEUREN TV. te koop 12
tip vol transistor, 045--270083.
Eiken mohair beige EET-
HOEK’ 225,-; mooie eiken
tweezitter ’250,-, tel. 045-
-441337.
Te k. SNELWEGER Ber-
kel. Losstaand 200 kg pla-
teau 105 x 120 cm. Te bevr.
045-453115.
Te k. BALENPERS
(nieuw) fabr. Vink. Te bevr.
045-453115.

Weg. verhuizing tek. OLIE-
KACHELS, kolenkachels,
douchecabine, kasten.
Waubacherweg 5 Bruns-
sum.
Te k. 18 CARNAVALS-
PAKKEN v. grote optocht
+ 16 afvaltonnen v. kinder-
optocht. 045-271820 of
272962.
Te k. GASVERWAR-
MINGSKETEL (Crane)
28.000 kal, gehl compl.
’250,-. Hoofstraat 114Hoensbroek. 045-212896.
Te k. DRUMSTEL Premier
compl. Vaste pr. ’ 1000,-.
Tel. 045-253571.
IJSKAST ’95,-; gasforn.

’ 95,-; wasaut. ’ 175,-;
gaspl. ’ 75,-; dubbeldrs.,
koel- vriescomb. ’ 190,-.
Kissel 5, Heerlen.
AFWERKLIJSTEN ïn
hout en kunststof, ruime
sortering in voorraad. Hou-
ten profielen ook volgens
tekening leverbaar in elke
houtsoort. Geurten Hoens-
broek, 045-212531, Horn-
merterweg 27.
VOORDEUREN, buiten-
deuren, balcondeuren leve-
ren wij geheel compleet
met afhangen, beglazing,
hang- en sluitwerk. Nu met
gratis veiligheidsslot. Vrij-
blijvend prijsopgave. Geur-
ten Hoensbroek, 045-
-212531, Hommerterweg 27.
VOORDEURLUIFELS in
Meranti keuze uit div. mo-
dellen, met dakpannen of
lei-singhles. Ook compleet
aangebracht leverbaar.Geurten Hoensbroek, 045-
-212531. Hommerterweg 27.
INLIJSTWERK verzorgen
wij geheel compleet. Keuze
uit 200 schilderij- en por-
tretlijsten. Nieuw onze coll.
alum. wissellijsten. Geur-
ten Hoensbroek, 045-
-212531. Hommerterweg 27.

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 k. Etna GASHAARD,
bankstel, 4 Opel-velgen en
banden, i.g.st. Tel. 04454-
-3292.
Te k. blank eiken EET-
HOEK met 6 stoelen, bie-
zen bekleding, z.g.a.n., prijs

’ 1600,-. Inl. 045-320310.
Te k. div. gebruikte sachs
dolmar gebr. KETTING-
ZAGEN, ook nieuw. Sachs
115 nu ’995- mcl. + gratis
iack, kettingen, olie, zaag-
Dladen, onderdelen etc.
Sachs-dealer. 045-422797.
2e-hands MEUBELS te k.
ook antiek. Meubelhal, Zr.
Paladiaplantsoen 28 Meers-
sen. Tel 043-644172.
Te k. prima WASMACHI-
NE, combi Zanker of AEG,
met garantie. Tel. 045-
-314914.
Te k. BENZINELAMP
(mijnlamp). Dahliastraat 10,
Schinveld, 045-258441.
Uw meubels nieuw be-
kleed. STOFFEERDERIJ
J. Kloprogge, Dr. Poels-
plein 29, Simpelveld. Tel.
045-443771.
FITNESSAPPARATUUR:
hometrainers, roeiappara-
ten, compl. ntnessstations,
chroom halterstangen van-
af ’ 52-, balterschijven va.

’ 2,40 per kg; alles uit voor-
raad leverbaar. Smash, afd.
fitness, Theaterpassage
Kerkrade, tel. 045-459230.
Zeer mooie JUKEBOX ±
20 jaar, tel. 045-224224.
Te k. gebruikte 4-wielige
BOUWLIFTEN 380 V. vol-
doenaan alle keuringseisen
1 x400 kg, lengte 13mtr. 2 x
600 kg, lengte 10 meter, 1 x
100 kg. 044^0-11724.
HOUTHANDEL Impreg
de laagste prijs voor verge-
lijkbaar blank of geïmpreg-neerd balk- en tuinhout,
huisjes enz. Prima biels

’ 27,50 thuisbez. In de Cra-
mer 104, Hrl. 045-751687.
Fa. Quaedackers biedt aan:
leren JASSEN, broeken en
rokken. Alleenvoor handel,
tel. 045-462000.
Te k. magere huisbrand
ANTRACIETKOLEN no. 3
en 4, 045-319784.
Te k. 2 bruine NERTS-
MUTSEN’ 100,- p.st. + chi-
que breitsw. jas ’ 1000,-;
mt. 40-42. Tel. 045-740724.
Lange NERTSBONTJAS
mt. 40, chic en toch sportief,
z.g.a.n. 045-312592.
Te k. Chesterfield leren
BANKSTEL; barokstijl
eetkamer en enkele Perz.
tapijten als nieuw. 045-
-223094 of 323751.
Te k. antiek DRESSOIR,
wit modern wandmeubel,
ca. l/2 jr. oud, driewielertje
en kinderfietsje va. 3 jr.Tev.
div. kleinspul, z.g.a.n. Tel.
045-219598, b.g.g. 223819.
Te k. MARKLIN, Trix Ex-
press treinen, huisjes etc,
fijn geknoopt oosters tapijt,
95x160 cm. Tel. 045-241239.
Te k. MSX-COMP. + moni-
tor + printer + datarec.,

’ 995,-. 04490-77435.
Te k. GEHEUGENUIT-
BREIDING v. MSX
2-8235/45/50/80. Tel. 045-
-224779.
Te k. AMIGA 500 mcl. ace.
en softw. Tel. 045-324981.
Te k. COMMODORE C 64
met datarec, joy-stick en
spelletjes, ’ 250,-; Atari
spelcomputer m. 5 spel-
letjes,^ 50,-. Alleen zond.
Past. Welterstr. l.Waubach,
tel. 045-322980.
HIFI-VERST., gebruikt,
Luxman 2xBo W, ’350,-;
equalizer ’ 125.-; tun.verst.
2xloo W, ’250-, ’350,-;
2x40 W, ’99,-; cass.deck
Akai, ’ 175-, ’ 150,-; Sony

’ 150,-; tape-deck Phil.
’175,-; eindtrap 2x125 W

’ 250,-; nieuwe comp.disk
Phil. ’245,-; CEC ’290,-;
midiset ’ 295,-. Inr. mog. F.
Meyer, Verzetstr. 15, Hrl.,
tel. 045-417651.
Te k. KERSTGROEP va.

’ 75.-. Tel. 045-250583.
Te k. AUTOBANDEN
4x185/14 ’ 350-Good Year;
4x175/13 ’3OO- Michelin,
alles nw. Te bevr. 045--219864.
RENFIETS m. 10 versn "meisjesfiets Scanner; 2
Etna kacheltjes- stereo + 2
boxen. Heufkestr. 56
Brunssum. 045-273174.

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

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt, vanaf ’ 350-

R. Spoor Kantoormachines, 045-443961, Bocholtz
Zonnehemels

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

Gratis montage en bezorging.
Ook 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
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.
Te k. HOUTKACHEL mcl.
houtbak e.a. toebeh. T.e.a.b.
Tel. 045-753666.
Te k. CROSSFIETS en kin-
derfiets, duoblok Sfinx ca-
mel.Auping-spiraal 1,40 x 2
m. Tel. 045-750890.
Te koop LANGLAUF-
SKI'S ’50,-. Tel. 045-
-216740.
Nieuw in Geleen. Alle soor-
ten feest- en SIERKAAR-
SEN, wierook, aroma-
lampjes en oliën. A. Print-
hagenstr. 21, Geleen-Cen-
trum.
Echte Franse ambachtel.

stijlkeukens
in massief eiken/beuken,
noten, dennen. Geloogd en
antiek oud-eiken.
Vossen stijlkeukens,
Eikenderweg 77 Heerlen.
Tel. 045-717555.
Te k. weg. overcompl.
staande SCHEMERLAMP
(klass. mod.); zware salon-
tafel m. plavuis.; ant. naai-
mach.; Pfaff leren donker-
bruine draaistoel.
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-416095.
Te k. COMMODORE VIC
20 met acces., z.g.a.n. Tel.
04405-2733.
Tek. Yamaha STEREO-IN-
STALLATIE. Tel. 045-
-460573.
Wij leasen al vanaf ’ 30,60
per maand, 3 jaar vast. Een
professionele COPIEER-
MACHINE, faxen al vanaf
f 1950,-, met 50-nummerge-
neugen, een nieuwe elec-
tronische schrijfmachine
voor een 2e-hands prijsje.
Zolang de voorraad strekt.Leasen ook mogelijk. Voor
meer info: Burweij H.0.,
Kerkradersteenweg 25,
Kerkrade, tel. 045-460427.
De mooiste

keukens
van Leicht, Lagor, Mape,
Moretuzzo, Nobilia. Topde-
sign uit Duitsland, België
en Italië vindt u bij Vossen
keuken design, Glaspaleis
Kerkplein Heerlen.
Te k. BANKSTEL, lits-ju-
meaux, stoelen, ledikant,
enz. Tel. 045-351387.
Te k. eerste klas ANTRA-
CIETKOLEN ’17,50 per
zak. 37 V-2 kg. 045-723736.

Diana Mode
winkel Op de Kamp,

Landgraaf, 045-326526
Boetiek Regina

winkel De Parel,
Brunssum, 045-258036

Grote maten japonnen en
pakjes voor kleine prijzen

Te k. verschillende soortenKERSTGROEPEN, in div.kleuren. Heiluststraat 53,Kerkrade, tel. 045-420765.

Halve
prijzen

Pakken, japonnen,
leatherlook, truien,
blousen, rokken,

pantalons. De hele
kollektie van Gin Fiz
Halve prijzen
Mode Haan

Hoogstr. 98 Landgraaf
200 m nabij winkelcentr.

Te k. IBACH vleugel, pr.
’3250,-. Tel. 045-714284.
Te k. 7-dlg. woonk. BANK-
STEL, witte kasten, vloer-
bedekking, leren jassen
kort + lang, div. huishoud,
artikelen. Tel. van 12.00-
-16.00 u. 045-728188.
Te k. eiken EETHOEK
eiken salontafel. Tel. 045-
-415061.
Te k. heel sjiek KOLEN-
FORNUIS. Vr.pr. ’lOOO,-.
Heigank 108Landgraaf.
Te k. Yamaha KEY-
BOARD (nog niet gebruikt)
met compl. cursus LOl
1988. Nw.pr. ’ 1200- vr.pr.
’600,-. 045-462151 na 18
uur.

Kantoorn
Zeer grote partij kantoormei
gebruikt. Alleen topmerken
Blerk etc. met meer dan 50'
derneming, Handelsstraat
23738, b.g.g. 04498-54510.

Te k. antieke EETHOEK,
salontafel manou 137x72
cm en bontjas Zweeds lam
m. 38/40. Na 10 uur tel. 045-
-710918.
Te k. Philips MS X 2 COM-
PUTER, NMS 8245, compl.
met monitor en Canon
therm. printer. Te bevr. 045-
-442561.
Te k. 2 SALONTAFELS,
massief eiken. Tel. 045-
-442561.
HONDESLAAPHOK,
nieuw, moet weg. Tel. 045-
-216715.
KEYBOARD Gem DSK 8,
met midi-aansluiting. Tel.
045-216715.
Te koop AANHANGWA-
GEN, betonmolen, profie-
len, steigerplanken, specie-
kuipen, bokken, kruiwa-
gens. Wilhelminastraat 23,
Hoensbroek, tel. 045-
-223244.
Te k. zwaar eiken BOE-
RENHALKLOK, 2.20 m
hoog, 60 cm breed en 30 cm
diep, Westminster uur-
werk, ’1750,-. Tel. 045-
-459591.
Te k. zware LUCHTBUKS,
van ’335,- voor ’lOO,-, te-
vens te k. gevr. wedstrijd-
buks voor kogel. Tel. 045-
-415768.
Weg. omst. HERENKOS-
TUUMS, gr. 1.80 m, vols-
lank, zeer goede kwaliteit,

’ 100,-. 045-453823.
Te k. Bèta VIDEO, 12 kan.,
’225,-; tv-kastje, 2-drs., bo-
ven en onder videovak,

’ 100,-; Atari 600 L compu-
ter, compl., ’ 125,-; mijns-
tempel, ’ 75,-. Houwer 45,
Schaesberg, tel. 045-323179.
Te k. eiken KEUKEN. Tel.
045-318250.
Te k. 4 FAUTEUILS tel.
04490-20082 na 5 u. Pr.
n.o.t.k.
Te k. BANKSTEL 3-2-
1-zits. Tel. 045-271116.
AEG Turnamat S WASAU-
TOMAAT f 275,- m. 6 mnd.
gar. Tel. 045-271036.
Jute v. CARNAVAL ’6,-
-p.m., 4 m br. Dorpstr. 179
Bingelrade. 04492-3072.
Te k. AANH.WAGEN 2.45
x 1.40x0.40 en 1.90 x 1.20x
0.40. Tel. 045-251304.
Te k. DANSMARIEKE-
PAKJE mt. 34-36 wit-rose
compl. met laarzen. Tel.
045-724886.
Zeer mooie AANHAN-
GER. M. Trompstr. 24
Landgraaf-Eikske. Tel. 045-
-410754.
Te k. KINDERWAGEN
combi 3 in 1, wit leer. nw.pr.
’1200,-. Vr.pr. ’500,-. Tel.
045-425275.
Zwaar eiken BANKSTEL
3-2-1-zits met passende sa-lontafel, velours kussens
met veren. 1 jr. oud. Nw.pr.
’BOOO,- nu voor ’2500,-.
Tel. 045-229409.
STUNTEN bij Boetiek
Beau. De 1000eklant krijgt
'n videorecorder cadeau.
De laatste Miami-Vice col-
berts ’45,-; jeans, stretch,bandplli, basis, trader, wijd
en halfwijd geen f 109,-
-maar van ’37,50 tot ’50,-.
De laatste winterspijkerjas-
sen ’ 85,-. De mooiste swea-
ters v.a. ’27,50. Ook kin-
derkleding. Hogeweg 77A
Voerendaal. 's Maandags
gesloten.
Te k. METAALDRAAI-
BANK. Tel. 045-717914. na
12.00 uur.
Te k. COMPRESSOR, lint-
zagmacinne (220 V), hout-
draaibank, afzuiginstall.,
co2-lasapparaat 045-717914
of 045-722259. Na 12.00 uur.

neubelen
jbelen, showroom, nieuw en
o.a. Ahrend, Artifort en van
i% korting. Emly Handelson-
-348, Sittard. Tel. 04490-

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.

De dienst stadsontwikkelingvan de gemeenteHeerlen
bestaat uit zeven afdelingen, te weten: dienstsecre-
tariaat; bedrijfseconomische zaken; bouwtoezicht;
volkshuisvesting en landmeten; milieuzorg; ruimte-
lijke ordening; bouwzaken en onroerend goed.
De dienst telt 140 formatieplaatsen.
Bij de afdeling onroerend goed(14 formatieplaatsen)
is vacant de functie van:

RAYONFUNCTIONARIS ONROEREND
GOED TRANSACTIES (M/V)
(functienr. 12.07.005)

Functie-informatie:
De rayonfunctionaris verricht werkzaamhedenin het
kader van verwerving en verkoopvan gemeentelijke
onroerende goederen, met inbegripvan deraakvlak-
ken verpachten, verhuren en ingebruik geven.
Tevens verzorgt hij het geheel van informatiever-
strekking hierover, zowel intern als extern, alsookde
administratieve verwerking.

Functie-eisen:- kandidaten dienen te beschikken over een vakge-
richte opleiding op H.8.0.-niveau, waarvan het
diploma Bestuursambtenaar als basisopleiding
onderdeel heeft uitgemaakt;- ruime ervaring op bedoeld werkterrein en inzicht
in waardebepaling van onroerend goed zijn nood-
zakelijk;- goede contactuele eigenschappen.

Salariëring bedraagt, afhankelijk van leeftijd, oplei-
ding en ervaringbij aanstelling maximaal’4.724,-
-bruto per maand.

Een medisch en een op defunctie gericht psycholo-
gisch onderzoek zullen deel uitmaken van de selec-
tieprocedure.

Sollicitaties binnen 10 dagen onder nummer 262,
I met vermelding zowel op brief als enveloppe, te
I zendenaan dedirecteur dienstpersoneel en organi-
I satie, Postbus 1, 6400AA Heerlen.

Te k. 1 HALTERBANKJE,
1 zware verrekijker met tas
20 x 70,1 ivoren schaakspel.
Tel. 04490-34127.
Te k. ANTIEK in perfecte
staat: eikenVlaamse brood-
kast, Mechelse salontafel,
Henri Deux salontafel,
commode met deurtjes en
eiken blad, commode met
laden en eiken blad, 1 zware
bronzen hanglamp,L -15; 1
bronzen hanglampL -16 en
2 wandlampjes L - 16, 1
prachtige bronzen klok-kestelletje L - 15; enkele
porseleinen en bisquit hei-
ligen beeldjes, grote hang-
klok met 2 kop. gewichten.
Te bevr. Merodestr. 18
Stem, tel. 04490-34127.
Te k. mass. grenen KEU-
KENKAST/DRESSOIR.
Tel. 045-716603.
Te k. COMM. 64 + discr. +
resetknop + datarec. + 2
joyst. + alle software (60
disckettes + 20 cass.) + lite-
ratuur samen ’850,-; ook
printer star NX-10 C >/■> jr.
oud ’ 600,-; Tel. 045-413724.
Te k. ATARI Comp. 1040
ST mcl. mon. SM 125

’ 1000,-; Atari disk. dr. SF
314 f 250,-: Atari Hard disk
20 MB SH 205 ’ 850,-; Ep-
son printer RX 80 FT
’200,-; div. software. Tel.
045-420101.

Te k. ORGEL merk Emi-
nent Solina F225, nw.pr.

’ 10.000,-; Tel. 04405-1236!
Te k. VIDEO 8 camera-rec-
order Sony m. tuner + toe-
beh. Plateau-aanhanger 2
as 5 m lang, 4 antieke eiken
Mech. stoelen en tafel, 6
ant. eik. stoelen nw. bekl.
Pr. n.o.t.k. Tel. 04457-2210.
Te k. GASKOOKPLAAT 3
mnd. oud. Vr.pr. ’200,-.
Prof. Debijestraat 52
Hoensbroek.
WINTERAARDAPPE-
LEN, kleinbintjes v.a. 25 et
p. kg afgehaald, fritesaard-
appelen 100 kg ’ 35,-, uien 5
kg ’2 50, wortels 5 kg
’2,50. Veendrick, ing. kas-
teel Amstenrade.
Ca. 100 m 2SYSTEEM-
PLAFOND ’lOOO,- geheel
compleet, 2 copieerappara-
ten, kassa met groepen,
mooie Opel Kadett HB
3-'B3. Zaterdag 9-5. Amsten-
raderweg 9 Hoensbroek.
Te k. CAFEVOETBAL-
SPEL ’650,-; eiken eet-
hoek ’ 150,-; Lima trein m.
rails enz. ’ 85,-; balkenlamp
6-lamps ’70,-. 045-417739.
Te k. ENgelse KINDERW.
Silvercross donkerbl., gr.
wielen z.g.a.n. ’550,-. Tel.
045-254547. Zat, na 18 u.

Te k. wasbeer BONJkort m. zeer mod. nf\
f 500,-; Tel. 045-42010^ ■
Te k. BANKSTEL 3-2;
Vr.pr. ’750,-. Tel. <1
2578. I
Te k. complete Tl©
KAMER als nieuw ’Tel. 045-226845.
Te k. ENCYCLOPÏ
splinternieuw, koopjfi
delig. Kolbert modern
zermodel mt. 48. Tel. 0
3267.

20jongeLEGKIPPEl
men ’ 125,-, 045-42153M
Tek. witte KONINGS*DELS m. stamb. en efll
goedkoop te bevr. RinJ|
15, Gulpen tel. 04450-9
Te k. BOXERPUPSJstamboom van off. kW
tel. 045-253109. J
Mooie blonde BOUv?
PUPS met stamboom
geënt en ontwormd,'
04923-66189. I
Jonge ROTTWEILERS,
stamb. en ingeënt. CKf
HD-vrij. Teirö4llo-I3j
Te k. WYANDOffI
NEN, 6 mnd. Overstfj
Munstergeleen, tel. "*13694.

Nu is het zover...
de opening van

RUUD *P******
aaaaaaaaaaaaaa^m^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam aaa^^r^
te Heerlen, Geerstraat 6 - Tel. 045-713300
door Wilbert Suvrijn
Tevens de gehele middag originele

FILARAPBAND
Profiteer van onze openingsaanbiedingen

Gratis £ski-schoen «__S
Geldig t/m 24 december (zolang de voorraad strekt)

" SCHOEN t.w.v. ’ 169,- bij aankoop van Alpine-ski's + bind. + stok.

" SCHOEN t.w.v. ’ 79,- bij aankoop van Tatra-LL ski + bind.

" SKI-JACK van ’ 149,- voor ’ 100,-.

" MOONBOOTS o.a. Lotto en Mistral va. ’ 54,95

" BLIZZARD LIGHTSKI + Salomon 447 bind. van ’ 429,- voor ’ 359,- (zeer go^
ANWB-rapport).

" VOETBALAANBIEDING t/m 5 december Adidas trainingspak Ned. elftal van
/ 159,95 voor ’ 139,-.

" DIADORA voetbalschoenen 20% korting.

" SKI-VERHUUR en -reparatie tegen zeer lage prijzen.

" Voornoemde aanbiedingen zijn ook geldig in SITTARD: Rosmolenstraat 18, t*l,
04490-25839

1

Engelvaarttrlcot b.v. F2O
Nieuwe Gouwe O.Z. 40 ttóöot.
2803 Gouda-Nederland

vraagt een *r—4-—'

BREIMEESTER TECHNIEKER
voor onze nieuwe breierij gevestigd in Gouda,

waar 70 Albi rondbreimachines staan.

Buiten het technische gedeelte te beheersen dient ook leiding gegeven
te worden aan de gehele breierij.

Bent u geïnteresseerd of wenst u meer informatie dan verzoeken wij u
contact met ons op te nemen, schriftelijk onder postbus 80, 2800 AB
Gouda, of telefonisch onder nr. 01820-23979. &'

i

\\^XiiSy COMAN BV raadgevende ingenieurs
/ is een expanderende onderneming met activiteiten
/ op het gebied van advies- en ingenieursdiensten in/ binnen- en buitenland.

/ Binnen onze vestiging te Heerlen vaceert
/ op korte temrijn de functie van

ALL-ROUND SECRETARESSE
Tot haar taken behoren 0.a.:

" agendering van directie en maken van afspraken;
" postbehandeling;
" coördinatie met het secretariaat van de moedermaatschappij;
" correspondentie middels Word-Perfect tekstverwerkingsprogramma;
" administratieve werkzaamheden;
" alle verdere voorkomende werkzaamheden binnen het kader van

haar functie.
Onze gedachten gaan uit naar een gedisciplineerde en geroutineerde
persoonlijkheid van ca. 30 jaar, die gewend is zelfstandig te werken,
een opleiding heeft genoten op minimaal middelbaar niveau, de
moderne talen spreeKt en schrijft en een ruime ervaring heeft
opgedaan in een soortgelijke functie.
Bekendheid met moderne automatisering is een pré.

Aan deze veelzijdige en afwisselende functie ligt een goede
honorering ten grondslag.

Kandidaten worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie, voorzien
van recente pasfoto en curriculum vitae, te richten aan:

personeelsdienst COAAAN BV raadgevende ingenieurs, postbus 3013,
6202 NA Maastricht.

Voor inlichtingen over deze functie kunt u zich wenden tot de heer J.
M.J. Bos, tel. 043-635767 (na kantoortijd 043-635209).
I 93891

-_



'is van Dijk in 'Musica di Gloria. (Nederland 1 - 21.56 uur)

Nederland 1
»J305 Nieuws voor doven en
■|>thorenden.
(TT)Prettig geregeld. Neder--5e serie. (herh.).öe familie Knots. Nederlandse
"Afl.; Omkoperij. Neef Herbert'samen met zijn collega De Wit
*lastingambtenaar de boekhou-, van De Knotsen inspecteren.
feen raakt opeens een beetje in

Kissy Fur. Amerikaanse teken-ge. Afl.: 8.
'Oit is Disney. Tekenfilmmaga-

Ipiet Irene Moors.
I journaal,

survival. Serie Britse natuur-

films. Vandaag: De buffel.
18.10 Welles nietes. Spelprogramma.

Thema: Moeten ouders hun kinderen
beschermen tegen agressief speel-
goed? Presentatie Legien Krom-
kamp.

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

landse serie rond een onderwijsecht-
paar.

19.54 --Showmasters. Spelpro-
gramma 0.1.v. Sandra Reemer.

21.34 Different world. Amerikaanse
comedyserie. De spanning stijgt wan-
neer Denise en haar studiegenoten
voor de laatste examens blokken. Bo-
vendien helpt Denise ook nog in een
studie-adviescentrum.

21.56 Musica di gloria.Louis van Dijk
speelt met een orkest 0.1.v. Dick Bak-
ker bekende geestelijke liederen.

22.30 Journaal.

22.41 Op verhaal komen in de Wes-
ter. Vandaag: Jozef in huize Pontifar.

22.56-23.43 St. Elsewhere. Ameri-
kaanse ziekenhuisserie. Afl.: Getting
ahead. Dr. Craig is in alle staten als
nii merkt dat zijn door John Doe ge-
stolen manuscript een bestseller blijkt
te zijn. Dr. Westphalls dochter Eliza-
beth deelt nogal schokkend nieuws
mee.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VOO
16.00 "«Tineke. Programma over al-

ies wat met eten en drinken te maken
heeft. Presentatie: Tineke de Nooy.

17.30 Dynasty. Amerikaanse serie.
Afl.: De valstrik. Alexis blijft Dana be-
stoken met vragen en uiteindelijkver-
telt Dana tegen haar zin in de reden
van haar onvruchtbaarheid.

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

18.55 Fabeltjeskrant. Afl.: Praathuis
en eethuis.

19.00 -«Baas boven baas. Spelpro-
gramma gepresenteerd door Will Lui-
kinga.

19.25 De heilige koe. Auto- en motor-
magazine.

20.00 (TT)Joumaal.
20.29 " "Action. Spelprogramma ge-

presenteerd door Bram Vermeulen.
21.47 Beauty & The beast. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Het lied van Or-
pheus. Father ontvangt een oproep
van de bovenwereld in de vorm van
een advertentie in dekrant. Deze ad-
vertentie is geplaatst door Margaret
Chase, de vroegere echtgenote van
Father, die nu aan kanker lijdt.

22.35 Execjtive action. Amerikaanse
speelfilm uit 1973 van David Miller,
metBurt Lancaster, Robert Ryan, Will
Geer e.a. In hoeverre was de moord
op John F.Kennedy het werk van de
eenling Lee Oswald?

00.05 Journaal.
00.10-01.30 Revolverhelden. Ita-

liaans-Engelse speelfilm uit 1966 van
Giovanni Grimaldi, met Stephen For-
syth, Conrado San Martin, Helka Line
e.a. Revolverheid Steve wil trouwen
met zijn Susan en ergens rustig gaan
leven. Dat wordt hem door zijn part-
ner en aanstaande schoonvader
Duke echter niet in dank afgenomen.
Deze geeft de opdracht het jonge
paar op te sporen.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

% Marga van Praag presen- |
teert 'Jeugdjournaal extra. |
(Nederland 3 - 19.00 uur)

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. =
Les11.

19.00 (TT)Jeugd journaal extra.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.46 Trekking van de lottogetallen.
20.00 Journaal.
20.29 Tracy Ullman Show.
20.54 Nieuwsspits. Actueel jongeren- =

programma gepresenteerd door Frits =Spits.
21.47 Studio Sport.
22.30 Journaal. =22.41 Gala van de Europese Film =

1988. Officiële uitreiking vanuit het =Theater desWestens in Berlijn. Voor- =zitter: Isabelle Huppert.
23.55-00.00 Nieuws voor doven en =

slechthorenden.

Duitsland 1
.Tagesschau und Tagesthe-

t &ie Sport-Reportage., 'öer Ruf des Herzens. Afl.: Die
lnlnung. (herh.).. Showfenster.
i Auslandsjournal.
j persoverzicht.
s tagesschau.

" Programma-weekoverzicht.. Aus der Traurn. Reportage. Zuidzee-eilanden.
.Hickerl und Fleckerl. Kinder-
.ïarnma. Afl.: Onkel Heribert und
I.^uberflöte.,! ""Formel Eins. De ARD-hitpa-
? "iet Kai Boeking.
'"An hellen Tagen...aus dem

*iigau. Muziekprogramma ge-
citeerd door Fritz Strassner.
l^v- het Chiemgaukoor, de Schie-fer Alphornblazers e.v.a.
u Glücks-Spirale '88.
~ (TT)Die Medizin-Reportage.
j/JJidheidsmagazine. Vandaag:

id und Heute unterwegs. -
i Markt.
geister Eder und sein Pu-
rfl' Serie. Afl.: Die Geheimnisvol-f_aukel.
Ij programma-overzicht.

5 (TT)Tagesschau.
i Wind und Sterne. 4-delige se-
Jan Peter Yeldhamn, met Keith
fH John Greggm Erich Hallhu-
L 6a. Regie: Lawrence Gordon
f- Afl.4.
! *»Trekking van de lottogetal-

ij
; (TT)Das Wort zum Sonntag.
."atie van pastoor Ottheinrich

"Matt Dillon, Gene Hackman en Ray Fry in 'Target. (Duits-
land 1-22.15 uur)

Knödler uit Reutlingen.
22.15 ««Das Film-Festival. Target -

Zielscheibe, Amerikaanse speelfilm
uit 1985 van Arthur Penn. Met: Gene
Hackman, Matt Dillon, llona Grübel
e.a.

00.10 Der Fall Serranoo. Franse
speelfilm uit 1977 van georges Laut-
ner, met Alain Delon, Ornella Muti,
Stephane Audran e.a.

02.10 Tagesschau.
02.15 Nachtgedanken. Beschouwin-

gen van Hans Joachim Kulenkampff.

Duitsland 2
09.30 ""Programma-weekover-

zicht.
10.00 Zie Duitsland 1.
12.10 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazine.
13.40 Dlese Woche. Journaal met on-

dertiteling voor doven en slechtho-
renden.

14.00 Bombardieren verboten! Re-
portage over monumentenbescher-

ming in tijden van oorlog.
14.30 Die tollen Abenteuer der

schonen Pauline. Amerikaanse
speelfilm uit 1967 van Herbert B. Leo-
nard en Joshua Shelley, met PamelaAustin, pat Boone, Terry-Thomase.a.

16.05 Auf einem langen Weg. 3-deli-ge jeugdserie naar het boek van Gu-drun Pausewang, met Nils Viktor Sor-ge, Mark Heine, Heidrun Polack e.a.
Af1.1: Wie die Adameks Hals über

( .K°Pf KonX on zuhause fort mussen.16.35 Die Nordlichter. Von der Wa-
terkant an den Bodensee, serie. Afl.:
Die Ausreisserin. Met: Simon Ja-
combs, Tanja Zielke, Anne-Kristin
Missall e.a

17.00 Heute.
17.05 Unter der Sonne Kallfornlens.

Amerikaanse serie. Afl.: EnergischerEntschludd, met Ted Shackleford,
-■^«"m30 Ark' tichele Lee e.a.
17.35 Unter der Sonne Kalitorniens.Amerikaanse serie. Afl: Auf Gang-sterjagd.
18.10 Lënderspiegel. Nieuws en opi-

nies uit de Bondsrepubliek.

V-KANALEN, BOLFLENGTEN
Itl'n CAI-abonnees:

anaien zie schema exploitant

TjWart wit programma
P stereo geluidsweergave_ tweetalig bij stereo-app.
* teletekst ondertiteling

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

Nederland 2: 31. 33, 35. 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32. 34. 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12, 24 en 46
Dult»land2:2l.29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48, 50, 55 en 58
Duitaland 3 (SWF): 40, 55 en 56
BelglèVTVl: 10 en 44
BelgieVTV 2: 25 en 47
Belglé/RTBFI:3enB
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plua: 7, 26, 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet '

RADIO
f«s"° '! 9,^?„en 1°0.3 mHz: 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: 103.9en 90 9 mHzRadio 4: 98.7 en 94.5 mHzRadio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102 < 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 45RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49 26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

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

Serie met Klausjürgen Wussow,
Gaby Dohm, Sascha Hehn e.a. Afl.:
Ein kleiner Teufel.

20.15 «*Aus Berlin. Europas Sterne
strahlen, gala-nacht van de eerste
Europese Filmprijs. M.m.v. Klaus-
Maria Brandauer, Roman Polanski,
Isabelle Huppert e.a.

22.30 Heute.
22.35 Das aktuelle Sport-Studio.

Presentatie: Dieter Kürten. Aansl.:
Lottotrekking.

23.55 BDie Bande des Schreckens.
Duitse speelfilm uit 1960 van Harals
Reinl naar het boek van Edgar Walla-
ce, met Joachim Fuchsberger, Karin
Dor, Elisabeth Flickenschildt e.a.

01.25-01.30 Heute.

Duitsland 3 West
09.50 Tele-Gymnastik. (34).
10.00 News of the week. Engels

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

Spaans. Les 35. (herh.).
11.00 Moderne Technik verbindet

die Welt. Videotext und Videodat im
Computer - Dienste unseres Hauses
werden erklart.

11.30 FernUniversitat im Driften. Die
Arbeitsverfassung des Nationalsozia-
lismus/lnterpolation I.

12.15 Fernseh-Schatze. Komm Zi-
gan. (herh.).

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

13.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 23. (herh.).

16.35 ""Teletekstoverzicht.
17.00 Bruchlandung - die brennen-

de Frage.
17.45 Der Sternenhimmel in Dezem-

ber. M.m.v. dr. Erich Übelacker.
18.00 (TT)Lindenstrasse. Serie met

Dagmar Hessenland, Ludwig Haas,
Georg Uecker e.a. Af1.155: Umar-
mungen.

18.30 Gut drauf. Live magazine. Pre-
sentatie: Martina Regel.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine.

19.35 Sport lm Westen.
20.00 ■Verschwörung im Nachtex-

press. Amerikaanse speelfilm uit
1951 van Anthony Mann, met Dick
Powell, Paula Raymond, Adolphe
Menjou e.a.

21.15 Die Kreuzzüge. Documentaire I
serie over de kruistochten. Afl.: =
Kreuzzug gegen Byzanz.

22.15 Musik im Fernsehen. Kölner |
Rundfunk-Sinfonie-Orchester 0.1.v. =
Gary Bertini m.m.v. Salvatore Accor-1do, viool.

23.40 Kultur im Gesprach. Wort- =
wechsel. Gero vom Böhm in gesprek |
met Jeanne Hersch.

00.25-00.30 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF 1
12.30 Rockpop-festival Nuit de Fo- =
lic. Muziekprogramma vanuit =
Straatsburg. M.m.v. Camouflage, 1
Fred Banana, Desireless e.v.a. =
(herh.).

15.30 Avec plaisir. Cursus Frans. Les =
10. (herh.).

16.00 News of the week. Engelstalig |
nieuwsmagazine.

16.15 Actualités. Franstalig nieuws- §
magazine.

16.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les I
10. (herh.).

17.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde, -les 23. (herh.). 1
17.30 Auf Stippvisite bei Mitmen- i
schen. 6-delige serie. Afl.: Letzte |
Eisenbahn (1).

18.30 Christliche Frauengestalten. |
Nichts als die Wahrheit, portret van i
Simone Weil.

19.00 Glaskasten.
19.26 Zandmannetje.
19.30 BZeichen der Zeit. Retrospek- =
tive, serie documentairefilms. Afl.3: =
Die Borussen kommen, reportage i
over de Bundesliga.

20.15 Literaturmagazin.
21.00 Südwest aktuell - neues.
21.05 Vorhang auf. Festspielland Ba- 1

den-Württemberg '88. 1. Pianokwar- ftet in Es, Mozart, uitgevoerd door IChristian Zacharias, piano; Frank Pc- Iter Zimmermann, viool; Tabea Zim- \mermann, altviool en Tilman Wick, I
cello. 2. Rückert-Lieder, Mahler, uit- I
gevoed door Margaret Price, sopraan =en het Orkest van de Ludwigsburger =Festspiele 0.1.v. Wolfgang Gönnen- =wein. 3. Ata, voor groot orkest, Xena- =kis, uitgevoed door het Symfonie Or- i
kest van de SWF 0.1.v. Michael Gie- I
len. Aansl.: Filmportret van de kom- =ponist Xenakis. 4. Classic meets :
Jazz: Tzimo Barto - Wolfgang Dau- [
ner.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

satelliet

RTL PLus
15.55 Heute bei uns mit Nicole Bier-
hoft.

16.00 Die Welt der Schnorchel.
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Ju-
niors Wahlkampagne/Krakis Ge-
schichte

16.30 Was kostet die Welt? Spelpro-
gramma.

17.05 Komm doch mal in dieKüche.
Culinair magazine.

17.20 Unglaubliche Geschichten.
Serie fantastiche verhalen. Vandaag:
Die Ratsel dieser Welr.

17.55 Street hawk. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Der Doppelganger. (herh.).

18.35 RTL-Spiel.
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.: Ein Strick für zwei.

21.55 Dall-As. Talkshow.
23.00 R.S.V.P. Hollywood flippt völlig

aus, Amerikaanse speelfilm uit 1983
van John en Lem Amero, met Ray
Colbert, Veroniva Hart, Adam Milis
e.a.

00.30 Weerbericht.
00.35-00.40 Betthupferl.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 Teleshop.
09.30 Programmaoverzicht. 09.35 Su-
perkater. Serie. Afl.: Superkter springt
ein. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05. Unser
Haus Afl.; Aus meiner Sicht. 11.00 SAT
1 Bliek. 11.05 Die Lachbombe. Ameri-
kaanse filmkomedie uit 1953 van Nor-
man Panama, met Danny Kaye, May
Zetterling, Torin Thatcher e.a. 12.45
Goldene Erde Kaliforniens. Amerikaan-

se actiefilm uit 1938van Michael Curtiz
met George Brent, Olivia de Havilland,
Claude Ram e.a. 14.00 Programma-, overzicht. 14.05 Familie Feuerstein.
Serie. Afl.: Die Astro-Nieten. 14.30 Flip-
per. Serie. Afl.: Die Insel. 14.55 Der
Goldene Schuss. 15.05 Unser Haus.,
Serie. Afl.: Tanzerliebe. 16.00 SAT 1 -
Teleshop. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Die Leute von der Shiloh Ranch.
Afl.: Das Gold am Wasserfall. 17.35
SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-over-
zicht. 17.50 Justitias kleine Fische.
Duitse TV-serie van Heinz Otto
Schnell. Afl.: Pension Kolibri. 18.15
Mini Max oder die unglaublichen Aben-
teur des Maxwell Smart. Amerikaanse
komedie van Bruce Bilson. Afl.: Immer
diese Chefs. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
Weerbericht en programma-overzicht.
19.10 Hardcastle & McCormick. Afl.: lm
Kriegszustand. 20.00 SAT 1 Sportblick.
20.10 Hunter. Serie. Afl.: Dcc Dcc im
Club. 21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 Inferno.
Amerikaanse oorlogsfilm uit 1954 van
Samuel Fuller. 23.05 SAT 1 Bliek.
23.15 Die Ausgeflippten. Afl.: Ein Ver-
dacht kommt selten allein. 23.40 Der
tödliche Schwarm. Amerikaanse speel-
film uit 1977 van Inwin Allen, met Mi-
chael Caine, Katharina Ross, Richard
Widmark, Richard Chamberlain, Olivia
de Havilland, Henry Fonda e.a. 01.35-
-01.45 Programmaoverzicht.

3 SAT
16.50Am Dam Des, kinderprogramma.
17.15 Der gezahmte Widerspenstige.
Italiaanse speelfilm uit 1981 van Cas-
tellano en Pipolo, met Adriano Celenta-
no, Ornella Muti, Edith Peters, Pippo
Santonastaso e.a. 19.00 Heute. 19.22
3sat-Studio. 19.30 Boris Godonow.
Opera van Modest Moussorgsky. 22.45
Aspekte Kulturmagazin. 23.05 'Federn-
lassen' Ein himmlisches Vergnügen
van Peter Schönhofer. 00.00-01.00
Sport-zeit. Mitternachtsfußball.

SSVC
10.00 Children's SSVC. Kinderpro-

gramma. Vandaag: Cartoon Alphabet
en M for MCA. Gepresenteerd door
Nikki Townley.

10.30 Jimbo and the jet set. The Old
Timer.

10.35 Crush a grape. Gepresenteerd
door Stu Francis.

11.05 Defenders of the Earth. Teken-
filmserie. Vandaag: The sleeper awa-
kes.

11.30 The satellite show. Stijgt de
roem CD naar het hoofd of is het een
manier om zijn haar te doen?

11.55 Knight Rider. Afl.: Let it be Me.
Michael speelt voor popzanger in een
bekende groep musici om op die ma-
nier achter de raadselachtige dood
van de leider van de popgroep te ko-
men.

12.45 Pop Spot. Gepresenteerd door
Mark Page. De laatste nieuwtjes op
video-films.

13.15 Grandstand. Verslag van rug-
bywedstrijden, rally-cross en draverij-
en.

18.05 Cartoon Time. Scooby Doo.
18.20 News and weather.
18.30 Blind Date. Kandidaten kiezen

een partner voor een gezellig dagje
uit. Presentatie Cilla Black.

19.10 Aio Aio!! Serie. Wanneer op-
dracht wordt gegeven om René te ar-
resteren en te fusilleren, komt mon-
sieur Le claire in het geweer en zorgt
voor een spectaculaire oplossing.

19.35 All creatures great and small.
James verschijnt in korte broek op
een feestje en wordt overgehaald om
aan een wedstrijd deel te nemen.

i 20.30 The Royal variety performan-
ce. Opgenomen in aanwezigheid van
de koningin moeder en gepresen-
teerd door Ronny Corbett en Bruce
Forsyth in het Londense Palladium.

i 22.00 News and Weather.
| 22.15 Vervolg van de The Royal va-

riety performance.
| 23.45-01.15 International Snooker.

De eerste dag van dewedstrijden om
het Nationale kampioenschap van

! Engeland.

Sky Channel
08.00 Fun Factory.
12.00 ""Countdown. Muziekpro-

gramma, c
13.00 ««Pop Formule.
14.00 "«Canada Calling.
14.30 ««New Music.
15.30 The Bi-Centennial Gold Cup.
16.30 Shell International Motor
Sports 1988.

17.30 ««The Nescafé UK Top 40.
18.28 The Times Headline News.
18.30 Blue Thunder - Second Thun-

der.
19.28 The Times Headline News.
19.30 Big Valley.
20.30 WWF Superstars of Wrestling.
21.28 The Times Headline News.
21.30 Police Story.
22.33 The Times Headline News.
22.35 Duranduran.
23.30 ««The Nescafé UK Top 40.

Muziekprogramma.
00.30 "«Canada Caliing. Muziekpro-

gramma.
01.00 The Scarlet Letter.
02.00 Man at Play.
03.00 The Magie Journey.
03.30-06.30 Landscape Channel

Programmes from SKy.

Super Channel
07.00 Supertime Club.
10.00 Off theWall.
11.00 Tube Compilations.
12.00 The filmshow.
12.30 Wanted Dead or Alive.
13.00 Dundee and the Culhane.
13.55 Sports World.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Formula Three Thruxton Sil-
verstone.

15.30 Pro Celebrity Golf.
16.30 American College Football.
17.30 The European Top 40.
18.30 Pushing TDK Tape Club Ma-

gazine.
19.25 Hollywood.
20.25 Goodyear Weather.
20.30 Feature Film: Algiers.
22.25 Goodyear Weather.
22.30 Twilight Zone.
23.25 Late Night Movie: The Collec-

tor.
01.35-02.35 Tracking.

TV 1
in, Sprechen Sic Deutsch?. Afl.4:13 Appetit. Presentatie: Jos Wil-
&;?■ 'ngrid Scheller-Rabe en Marlè-
D£ Wouters, (herh.).
JO '2-05 Schooltelevisie.
[ l.pilmspot. Achtergrondinforma-
do'l de filmactualiteit. (herh.).... Rush, het damhert. Britse do-
Ctaire-it,'1* ben de wet. Amerikaanse
ir,, ""m uit 1938 van Alexander Hall,
Ir G. Robinson, Otto Kru-
J^ohn Beale.a.
Hq Nieuws.

Tak. Animatieserie. Af1.210.

irjr , Hlons. Afl: Plons en de jongeuil.

t Passie en Adriaan. Kinderse-
(herh.).

L^ondomons. Een zomer voor
te 'Met Billy Ocean: Get
V "^ dreams; Robbie Robertson:n angels; Simply Red: Every
\ say goodbeye.
Oj Joker-trekking.

Boeketje Vlaanderen. Toeris-
-5(. Magazine met: Toeristisch por-
l juntdek je plekje: Utrecht; Dit leu-
CP^ Agenda. Presentatie: Gerty
Jjs otfels vanuit Koksijde.
t\ "-ottotrekking. Mededelingen
i(j °9ramma-overzicht en paarden-

ld
Ir. Kunst-zaken.
L auren. Australische serie, met

" Tony Danza in 'Doing
Life'. (Belgiê/TV 1 - 20.40 uur)

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Af1.16.

20.40 Levenslang. Amerikaanse tv-
film van Gene Reynolds, met Tony
Danza, John de vries, Alvin Epstein
e.a.

22.10 Terloops.
22.55 Nieuws.
23.10 Sport op zaterdag.
23.40 De Vereffenaar. Amerikaanse

serie metEdward Woodward. Afl.: 57:
Een pikzwarte ziel.

00.30-00.35 Coda. Pinokkio van Dirk
van Gorp. Uitgevoerd door Dirk van
Gorp, contrabas en Koen Severens,
trombone.

België/TV 2
14.30-16.30 Tennis. Belgische in-

doorkampioenschappenop de heizel.

Eerste halve finale. Commentaar:
Dirk de Weert.

20.15 Europas Sterne strahlen. Gala
n.a.v. de uitreiking van de Europese
Filmprijzen 1988 in Berlijn. Commen-
taar: Roel van Bambost.22.30-23.30 Tennis. Belgische in-
doorkampioenschappen op de Hei-
zel. Tweede halve finale. Commen-
taar: Dirk deWeert

België/RTBF 1
08.15 Nouba nouba, met Alex, La sou-
ris motonsée; Plastinots en Le petit
vampire, tekenfilms. 09.30 Schooltele-
visie. 11.40 Interwallonie Spotkania,programma voor Polen. 12.20 Interwal-
lonie Ciao Amici, programma voor Ita-
lianen. 13.00 Tribune économiquë et
sociale. 13.30 Le coeur et l'esprit, ka-
tholiek magazine, (herh.). 14.00 Théa-
tre Wallon: Les couscous, komedie van
André Gevrey. 16.15 Prest-O-Change-
O, tekenfilm. 16.20Noubanimé, kinder-
programma met De Smurfen. 16.45
Arts magazine, kunstmagazine. 17.15
Strip-tease, gevarieerd magazine.
18.15 Onder voorbehoud: Tekenfilms.
18.25 Gourmandisches, culinaire tips.
18.40 Trekking van de joker. 18.45 Té-
létourisme. 19.20 Paardekoersen.
19.22Lotto en joker. 19.30 Journaal en
een Berlijn special. 20.10 Variétés a la
une. 20.15 Les étoiles de l'Europe.ga-
laprogramma in het kader van de uitrei-
king van de Europese filmprijzen 1988,
live vanuit het Theater desWestens in
Berlijn. 22.15 Match 1, sportprogram-

ma. Presentatie: Cécile Gonfroid. Aan-
sl.: Lotto en joker. 23.10-23.40 Jour-
naal.

België/Téle 21
14.30 Belgische Indoor Kampioen-
schappen Tennis vanuit Heysel: Halve
finale heren. Commentaar: Michel de
Ville. 16.00 Schermen (degen): Inter-
nationaal Challenge Toernooi Corbion,
live vanuit Welkenraedt. Commentaar:
Dominique Rullens. 17.05 Le Disney
Channel, tekenfilms met Micky Mouse,
Zorro, Donald Duck en Kit Carson.
18.40 Top 21, popmuziek. Presentatie:
Maureen Dor. 19.30 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal. 20.00
Belgische Indoor Kampioenschappen
Tennis vanuit Heysel. Halve finale he-
ren. Commentaar: Michel de Ville.
22.00-23.00 Jazz: Chico Freeman.

TV5
12.00 Thalassa. 13.00 Journal Télévi-
sé. 13.15 Jardiner avec Nicoias. 13.30
Julien Fontanes Magistrat. 15.00
Champs-Élysées. 16.05 Brèves. 16.10
Visa Pour Le Monde. 17.20 Jeunes So-
listes. 17.55 Brèves Météo Européene.
18.00 Le Blockhaus. 19.30 Journal té-
lévise spécial. 20.10 Strip-Tease. 21.10
Bouquins. 21.40 Musique Balade.
22.00 Journal Télévisé. 22.30 Météo
Européene. 22.35 Chic tornade. 23.15
Supersexy. 00.15 Papier glacé. 00.25-,
00.45 L'Homme et l'arbre.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.03 Nieuws
show met om 7.08 Natuurrubriek;
7.22 Weerbericht Jan Pelleboer;
7.27 Uw eigen nieuws. 7.33 Uit-
gaanstips; 7.50 Dierenmanieren;
8.06 Aktua: 8.25 Ontbijtgast; 9.03
Introductie Prijzenslag. 9.08 Doe 't
zelf rubriek; 9.20 Kieskeurig; 9.35
Plantenrubriek; 9.50 Autonieuws;
10.06 Van boeken bezeten; 10.20
Prijzenslag. 10.30 Op uw gezond-
heid; 10.50 Finale spelletje. 11.03
TROS kamerbreed. 12.03 Oud
plaatwerk met Herman Emmink.
13.06 TROS Aktua. 13.30 TROS
Country. 14.30 TROS aktua sport.
18.06 Coulissen. 19.02 NOS Jazz

Platform. 20.02Langs delijn. 22.02
Metro's music. 23.05 Met het oog
op morgen. 0.02 Damokles. 1.02-
-7.00 Niemandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.03-16.00:
VARA's Vrije Zaterdag: 7 03 Non-
stop oude hits. 8.03 De Opening.
11.03 Bal op 't dak. 12.03 Spijkers
met koppen. 14.03 Typisch Hol-
lands. 16.03 Echo. 16.10Zin in mu-
ziek. 17.03 Glas in lood. 18.03
Echo. 18.15 Levenslief en levens-
leed. 19.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
i leder heel uur nieuws. 7.03 Rabar-
i bara. 8.03 Drie voor negen. 9.03
i Gospel-rock. 10.03 Popsjop. 12.03
i Paperclip-Radio 14.03 Popstation,
j 16.03 NCRV-zaterdag-sport. 18.03
I Driespoor. 19.02 Koploper. 20.02
i Harro de Jonge, met om 20.02 El-: pee pop special; 21.02 Elpee- en■ CD pop; 22.02 Country style.: 23.02-24.00 Late date.

radio

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden
met .... (8.00 Nws.) 9.00 Toppers
van toen klassiek. 10.00 Caroline.
11.00Kurhausconcert. Joan Berk-
hemer, viool en Cor de Groot, pia-
no. 12.02Strauss&Co. 13.00 Nws.
13.02 Veronica Klassiek. Radio Fil-
harmonisch Orkest 0.1.v. Sergin
Comissiona met viool. 14.33 Vero-
nica Kamermuziekserie 88/89: Bo-
rodin Trio. 15.05 Nieuwe grammo-
foon- en compactplaten. 16.00lang
leve de opera! 18.00 Nws. 1802
Avondstemming. Componist van*
de maand: Sibelius. 20.00 Nws.
20.02-23.00 KRO-klassiek op za-
terdagavond met om 20.02 Jeanne
d'Arc au bücher, oratorium van Ho-
negger. Uitgevoerd door het Radio
Symphonie Orkest 0.1.v.Ken Naga-
no m.m.v. koren en sol. 21.40 Or-
gelrubriek. 22.20 Laudate. 23.00-
-24.00 KRO-Literair: Camera Ob-
scura.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Meer culturen in een
land. 10.00 Hollandse nieuwe.
10.15 De muzikale fruitmand.
11.15 Tijdsein thema. 11.45 De
beste van orkesten. 12.00 Nws.
12.05 Meer dan en lied alleen...!
12.45 Vragen naar de weg. 13.10
Hallo nederland. 14.00 Jazzspec-

trum. 15 30 Min|on. 16.30 Homo-
nos. 17.00 Licht en uitzicht. IN-
FORMATIE VAN DE RIJKSOVER-
HEID: 17.45 De Nederlandse Antil-
len. 17.55 Mededelingen en Schip-
persberichten 18.00 Nws. 18.10lyi
Haberler (Goed nieuws). 18.25
Kayen Rasja (Er is hoop). 18.40
Arabisch progr. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 20.30 Laat
ons de rustdag wijden. 21.14 EO-
Metterdaad hulpverlening. 21.15
Reflector. 21.35 Deze week 22.00-
-23.00 EO Zaterdagavonduur.

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal. 10.03 Limburg
boven 11.03 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 Rad» Rijswijck.
17.00Nieuws. 17.05Fris van de le-
ver. 19.00Nieuws. 19.10Dans Bar.
20.00 Domino. 22.00 Nieuws en

Lottouitslagen 23.30-02.00 Twee
tot twee.

Belg. Rundfunk
630 Radiofrühstück. 7.45 Veran-
staltungskalender. 8.00 Radiofrüh-
stück. 905 Musikexpress 10.00
Gut autgelegt 11.05Gut autgelegt.
12.00 Musik bei Tisch. 13.00 Fri-
schauf. 14.05 Musikzeit heute.
Klassiek leicht serviert. 15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 Spot-
light 17 05 Liedernacht '88. 1e
deel. 18.40-20.00 Liedernacht 88
2e deel.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen. 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Musikali-
scher Apentif 12.00 Is ja 'n Ding.
14.00 Viva - Was kostet die Welt.
15.00 Sportshop 18.00 Unglaubli-
che Geschichten. 19.00 Prima.
20.00-01.00 Ein junges Musikpro-
gramm.

WDR4
6.00 Nachnchten und Wetter 6 05
Morgenmelodie 7.55 Morgennach-
richten. 8.07 In unserem Alter. 9 05
Musikpaviljon. 12.05 Pop-report.
14.05 Orchester der Welt. 15.QQ
Café Carlton. 17.00 Fünf-Uhr Tee*
19.05 The Jazz-hits of Broadway
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30
Nachtexpress.
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REGENPAKKEN en bo-
dywarmers. P. Raeven, tel.
045-322741.
Te huur gevraagd, op jaar-
basis, LANDBOUW-
GROND tegen zeer hoge
huur. Br.ond.nr. HK 560
Limburgs Dagblad, 6401
PP Heerlen.
Te k. jonge HENNEN. Zil-
straat 20 Dicteren. Tel.
04499-1341.
Texas Viking TUINFRE-
ZEN vanaf ’ 995,- excl. 6%
BTW. Met compleet pro-
gramma toebehoren. Collé,
Nusterweg 90, Sittard. Tel.
04490-19980.
Nieuwe STROBALEN-
HAKSELAARS met benzi-
nemoter of aftakasaandrij-
ving. Zeer gunstig in prijs.
Collé^ Nusterweg 90, Sit-
tard. Tel. 04490-19980.
Te k. perceel WEILAND,
270 ha, gem. Beesel. Tel.
04749-2580.
Jonge HENNEN br. aan de
leg. Vaesrade 43, Nuth, tel.
045-241284.
Bierbostel, bieten-pulp en
AARDAPPELVEZELS te
k. N.J. Schlenter, Reymer-
stok, tel. 04450-1550.
Gebruikte LANDBOUW-
MACHINES: Vicon, Pelco
en Van Lengerich kuilvoer-
snijders; ruime sortering 2-
en 3-schaarploegen. diverse
veldspuiten 10 en 12 m, te-
vens losse spuitbomen,
tanks en losse pompen,
schijveneggen 16, 20 en 22
schaven, triltandcultivato-
ren met verkruimelrol en
vorenpakker. J.F. v. Wan-
delen, Koningsbosch, tel.
04743-1205.
Gebruikte TRACTOREN,
John Deere 1020, 1120,
1130. 1630 VCE, 1640 SG2
MFWD, 2040 S SF2, 2140
SG2 en 4040 SG2. J.F. v.
Wandelen, Koningsbosch,
tel. 04743-1205.
KALKSLIB, drijf- en
champignonmest. Pust-
jens, Ó4759-3565 of 06-
-521893.
Te k. PAARDEWEI +
schutstal 10,5 a. Schinveld
’7,50 m2. Tel. 045-316466.

Wees de winter een slag voor en koop of huur een
Master heteluchtkanon

daarvoor. Ook
infraroodstralers, bouwdrogers

en gebruikte kanonnen in voorraad.

G. Comelissen, Mill.
08859-51072.

PAARDENHOOI te k.,
’3,50 per pak. Tel. 045-
-252085.
Tek. Kiefer VEELZIJDIG-
HEIDSZADEL, zw. rüjasje,
mt. 36-38. Tel. 045-317380.
Te k. MESTVERSPREI-
DER, 4 pk, ventilator, hooi-
acrobaat, nevelspuit. Tel.
04455-1316.
Te k. balen HOOI, eerste
snede. Tel. 04454-1615.
Te k. raszuiver Charollais
PINKEN. Door eigen im-
port, kwaliteit en scherpe
prijzen. J. Senden, Oud-Le-
miers 28 Lemiers. Tel.
04454-5026.
Koopje. Weg is weg. MER-
CEDES 4.6 diesel, 2-paards
veewagen. kl. rijbewijs
i.z.g.st. Tel. 045-750800.
Te k. gevr. VOEDERBIE-
TEN. Tel. 04459-1323.
Heren veehouders opgelet:het stalseizoen staat weer
voor de deur. KUILVOER-
SNIJDERS met en zonder
boyenlosser. Jeantill kuil-
voeruithaaldoseerbakken.
Holaras voederdoseercon-
tainers met en zonder frees-
inrichting. Frasto voer-
mengwagens. Tevens tekoop van Lengericht do-
seercontainer met bieten-
snijinrichting in staat van
nieuw. Voor goede service
en deskundig advies: Me-
chanisatiebedrijf J. Her-
mans b.v. Schimmert, tel.
04404-1224. Vert. G. Nico-

| laes. Tel. 045-752256.
Te k. prima BIERBOR-
STEL, aardappelvezels,

1perspulp, protasse, kuil-■ mais, hooi, stro, Sjaak

' Vaassen, tel. 04450-3452.
'.Rode VOERWORTELS 25

kg ’ 6,-. Veendrick, ingang
■ kasteel Amstenrade.
1 2 ha MAIS tek. Waubacher-

weg 5 Brunssum.

Te k. Kingkelder NEV-
.SPUIT, i.z.g.st. Tel. 04454-
-1615.
Te k. TRACTOR met heft-
mast en frontgewichten
(ook afzondert, te k. ) Te
bevr. Brugstraat 12 Ob-
bicht. Tel. 04498-55109.
LIMOUSIN en andere
vleesraspinken te k. F.
Weerts, Stokhem 72, Wylre,
tel. 04450-1577.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat-Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor alle koelkast- en diep-. vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
SINT en Piet bij u thuis
’42,50. Tel. 12-21 u. 045-
-217223.
SINT en Piet op bezoek.

' 045-719451. Ook verhuur
van kleding.

I STOELMATTERIJ ver-

" nieuwd rieten, biezen enro-. tanstoelen met gar. 045--.418820.

" STARLOOK, helderziende-■ paragnost, 30-jarige erva-. ring. Alleen schriftelijk. St-. Maartenstraat 24, 5211ZJ, Den Bosch,

' Op 4 mei heeft een AAN-■ RIJDING plaatsgevonden. tuss. grijze VW Golf en
i blauwwitte vrachtwagen. op Naanhofsweg in Nuth
1 (op 't bergje v.d. brug). Ge-
tuigen gezocht die dit heb-. ben gezien. Mld. tel. 045-
-210161.

Provinciebox
Waarom verre afstanden

als het ook zo kan!
ledere provincie

zn eigen nummer.
Alle nummers
beginnen met

06-
-320.330

Groningen 23
Friesland 24
Drenthe 25,
Overrijsel 26
Gelderland 27
Utrecht 28
Noord-Holland 29
Zuid-Holland 83
Brabant 84
Limburg 86
Het is wel debedoeling dat
je je eigen provincienum-

mer belt. We kunnen uiter-
aard niet verbieden dat je
op 'visite' gaat bij een an-

dere provincie,
0,50 p.m. Viditel pag. 611

VLOOIENMARKT
WEERT in de Poort van
Limburg Bassin. (100
stands). Zondag 27 nov.
van 10.00 -17.00 uur. Org.
v. Aerle, 04920-25483.
Voor het ZAGENvan eiken
of dennen balken en alle
voorkomend industriehout.
Pakken brandhout ’ 10,-
-per pak afgehaald. Houtin-
dustrie Pelzer 8.V., Rijks-
weg 36, 6286 AG Wittem.
Tel 04451-1218/04450-2168.

Total tankstation MINLI
ENERGIE B.V. te Heerler-
heide, Bokstraat, heeft van-
af heden 24-uurs service.
Ookkunt u dagen nacht te-
recht voor de vloeibare ka-
chelenergie.
Gevraagd DSM-KALEN-
DER 1977 (Coriovallum-
Heerlen) geschenk v. Fran-
se vrienden, evt. vergoe-
ding. Reacties br.o.nr. 589
Limb. Dagblad. Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Sint en Pieten op BE-
ZOEK. Tel. 04498-54153.
PARAGNOSTE/HELDER-
ZIENDE voor al uw moei-
lijkheden. Tel. 045-722645.
Williams Administratie-
kantoor 04704-4411/4374.
voor al uw administraties
en BELASTINGEN, ver-
werking per computer.
Er is nu een tijdschrift voor
(EX)PROSTITUEES:
Blacklight. Voor info De
Rode Draad, pb. 12042,1100
AA Adam, 020-243366.
SINT en Piet op bezoek.
Bel 045-456792.

VESPASI 8-'B7 weinig gel.,
met sterwielen ’ 1200,-.
Te1.045-415355.
Te k. gebruikte BROM-
FIETSONDERDELEN, te-
vens te k. gebr. Puch Maxi,
Vespa; te k. gevr. alle mer-
ken bromfietsen, defect of
schade geen bezwaar.
Maasstraat 3, Beersdal-
Heerlen, tel. 045-725309.
Te k. SUZUKI TS 50 X,
i.z.g.st, IV2 jr. oud, kl.
blauw/zwart + accessoires.
Vr.pr. ’2600-. Tel. 04499-
-3136 na 15.00 uur.

Als u nu belt, heeft u morgen geld!
Heeft u al ergens een lening lopen,

dan nog kunt u bij Frisia terecht!
Voor woningverbetering, boot of caravan (tarieven vanaf):

’ 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%)

’ 80.000,- = 96x ’ 1.203,- (10,2%) Of 120x’ 1.046,- (10,2%)

Bel nu: 02263-7171
Voorschotbank Frisia: geopend tot 21 u.; zat, tot 16 u.

Honda MT 8 pk cilinder
met zuiger, nu ’ 79,-;Honda
MT/B 70 cc cilindermet zui-
ger, nu ’ 89,-; Honda MT/B
watercoolingset Zeta 70 cc.
nu ’349,-; SRC-special

Earts. Bromfietsenspecia-
st Math SALDEN, Lim-

bricht.
Grote collectie KINDER-
FIETSEN in alle maten en
kleuren al vanaf 2 ir. Twee-
wielerspecialist Math Sal-
den Limbricht.
Voor uw fiets of bromfiets,
reparaties en onderdelen
naar Fa. H. Plas & Zn,
Schildstr. 36, Treebeek-
Brunssum en Mauritsweg
52 Stem. Dealer van Vespa,
Batavus, GAZELLE en
Rih.
Te k. Concorde RACE-
FIETS, 3 mnd. oud.
Pr.n.o.t.k., mt. 60. 045-
-442561.
VESPA Ciao '987. Tel. 045-
-320801.
Te k. VESPA Ciao bwj. '85.
Vr.pr. ’300,-; i.z.g.st. Tel.
045-724024.
Te k. Vespa CIAO bwj. '86
met helm. Vr.pr. ’ 900,-;
Tel. 04492-1739.
ZUNDAPP GTS 50 sterw.,
cockp. en verz. Koopje.
Pannenberg 61 Hoens-
broek
RENFIETS Motobecane,
i.z.g.st. ’ 175,-. 045-421539.

ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,
Übacn over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer, bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap.
MEDITATIEVE dansen: vr.
2 dcc. 20.00 u. en za. 3
dcc. 20.00 u. Gratis ken-
nismakingsavond. Brengt
u a.u.b. warme kousen of
licht schoeisel mee. M.
Broderix, Laurastr. 75,
Eygelshoven. 045-352611.
ENGELS voor beginners.
Cursus Engels voor begin-
ners, gericht op horeca.
Deeln. gratis voor werklo-
zen. Valkenburg, maand-
midd. aanm. of info SVE.
04406-12438.
STUDIEBOEKEN bestelt
u bij Gustave Alberts, Dr.
Poefsstraat 22, Heerlen,
045-714956.
Voor een perfecte en be-
taalbare rijles. Naar autorij-
school „DIEMANT". Les-
auto Mercedes 190D. Tel.
045-250286/322642.

Gottgens Sittard

KOOPZONDAG
27 nov. van 12.00-17.00 uur

Gebruikte auto's met

2 JAAR GARANTIE

I W(Uil^|liJr i
bekendmaking j
i

WIJZIGING GASTARIEVEN
t
'(

De gastarieven voor kleinverbruikers worden per 1 janvan 1989 verlaagd met
2,4 cent per kubieke meter.
i
!

KLEINVERBRUIKERSTARDEVEN GAS 'Tarieven per Tarieven per
1 juli 1988 1 januari 1989

* excl. BTW excl. BTW Jf
Vastrecht per aansluiting
per jaar ’69,00 ’ 69,00

Per m 3voor verbruik
tot 170.000 m 3per jaar 36,2 et. 33,8 et.

Op het m3-üiriefzijneen milieutoeslagvan 0,07 cent per m3en een naar tijden plaats
variabele kalorische verrekening van toepassing.

Bovenstaande tarieven worden verhoogd met BTW .
De mate waarin de prijsverlagingopde jaarafrekeningzal doorwerken is afhankelijk
van de periode waarover wordt afgerekend.
De jaarafrekeningzal, behalve door de prijs, eveneens door de verbruikte hoeveel' j
heid gas worden beïnvloed.

Landgraaf, 26 november 1988

LIMBURGSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR
GASDISTRIBUTIE (LIMAGAS) N.V.

Prijswinnaars spelronde 8Limburgs Dagblad BingoElke weekruim f 10.000,aanprijzen!
Mevr. C. Simons De Heugden 278 Heerlen ’ 5000-
Mevr. P. Krebbers Heistraat 60 Kerkrade ’lOOO-
Mevr. E. Pintar Buskensweg 29 Heerlen ’ 500-
Mevr. T. Devies Baandert 85 Sittard ’ 500-
Dhr. C. Frijns Tiendstraat 6 Nuih ’ 250-
Mevr. A. Heekman Kaalheidersteenw. 110 Kerkrade ’ 250-
Mevr. G. Janssen Bergplein 44 Hoensbroek ’ 250-
Mevr. A. Senden Burg. Savelberglaan 62 Kerkrade ’ 100-
Mevr. H. Berger Waalstraat 13 Heerlen ’ 100,-
Mevr. M. Ummels Gebrokerplein 126 Hoensbroek ’ 100-
Mevr. M. Heynen lepenstraat 32 Brunssum ’ 100-
Dhr. W. Loock Groesweg 24 Schinveld ’ 100-
Dhr. L. Nooyen Ir de Katstraat 7 Brunssum ’ 100-
Mevr. V. Everaers Delversweg 12 Kerkrade ’ 100-
Mevr. M. Weyers Parallelstraat 27 Nuth ’ 100-
Mevr. D. van Kan Fossielenerf 786 Heerlen ’ 100-
Mevr. A. Heythuizen Kaalheidersteenw. 285 Kerkrade ’ 75,-
Mevr. M. Leunissen Heyenrath 7 Slenaken ’ 75-
Mevr. E. Ploem-Heynen Geulgracht 26 Vilt ’ 75-
Mevr. M. Franck Eymaelstraat 11 Heerlen ’ 75,-
Mevr. J. Postuma Gaardstraat 20 Heerlen ’ 75-
Dhr. J. Pluim Menpz Barbarabad 6 Hoensbroek ’ 75,-
Mevr. P Vaessen Kroppestraat 39 Swalmen ’ 75-
Mevr. J. Bosch Strabeek 27 Valkenburg ’ 75,-
Mevr. R. Koken Gerard Doustraat 9 Heerlen ’ 75-
Mevr. F. Lukkes Titus Brandsmastraat 21 Heerlen ’ 75-
Mevr. J. Jacobs Terwaerderveldje 27 Landgraaf ’ 50,-
Dhr. P. Suikerbuik Camillestraat 19 Sittard ’ 50-
Dhr. J. van Breemen v. Hogendorpstraat 5 Heerlen ’ 50-
Mevr. A. August-van Meel St. Jozefstraat 94 Sittard ’ 50,-
Mevr. A. Laumen Rembrandtstraat 43 Heerlen ’ 50-
Mevr. E. Koopmans Nachtegaalstraat 60 Heerlen ’ 50-
Patrick Vluggen Bommerigerweg 17 b Mechelen ’ 50-
Dhr. R. Biermans Kouvenderstraat 36 a Hoensbroek ’ 50-
Mevr. W. Puts-Willemsen Bleijerheiderstraat 184 Kerkrade ’ 50,-
Mevr. T. Schreyen Jubileumstraat 5 Limbricht ’ 50-
Mevr. A. de Groot Johan Evertsenstraat 19 Landgraaf ’ 50,-
Mevr. R. Huisman Marschallstraat 9 Landgraaf ’ 25,-
Mevr. N. Didderen Dir. Cortenstraat 13 Kerkrade ’ 25,- "'
Dhr. W. Spierings Keekstraat 17 Heerlen ’ 25- g
Mevr. N. Oterman Erfsweg 23 Kerkrade ’ 25,-
Dhr. A. Heeringa A. Brouwerstraat 92 Kerkrade ’ 25,- 3>
Mevr. M. Tissen Kerkstraat 5a Montfort ’ 25,-
Mevr M. Benden Kleingraverstraat 13 Kerkrade ’ 25- -Dhr. G. Schmitz Europaweg zuid 10a Landgraaf ’ 25,- -
Mevr. A. Meijs De Wendelstraat 41 Landgraaf ’ 25,- 3
Mevr. T. Monteban Burg. Boyenstraat 12 Buchten ’ 25,- o
Mevr. H. Dassen Pr. Irenestraat 21 Kerkrade ’ 25,- 8
Mevr. E. Tak Prof. Debijestraat 46 Hoensbroek ’ 25,- o
Mevr. G. Hellenbrand Mercuriushof 6 Maastricht ’ 25,-
Dhr. J. Walenberg Dir. Schrijnenstraat 25 Kerkrade ’ 25-
Mevr. A. Langedijk Dr. A. Cuyperstraat 65 Brunssum ’ 25,- |
Dhr. P. Vaessen Rector Meussenstr. 32 Landgraaf ’ 25,- =
Mevr. G. Engelen Roebroekweg 6a Heerlen ’ 25- |
Dhr. M. Beunen St. Joosterweg 1 Hingen-Echt ’ 25,- 5
Dhr. T. Gielkens Ir Lelystraat 34 Heerlen ’ 25,- |
Dhr. J. Slangen Spaanse Singel 9 Neerbeek ’ 25- ?
Mevr. J. van de Veer Hubertusstraat 14 Brunssum ’ 25,- 'g
Mevr. J. Radermacher Drievogelstraat 7 Kerkrade ’ 25,- >
Mevr. R. Claus Uiverstraat 13 Heerlen ’ 25- |
Mevr. H. Hanssen Oude Landgraaf 80 Landgraaf ’ 25,- f
Mevr. E. Knippenberg Witte Boomsweg 11 Guttecoven ’ 25,- |
Mevr. M. Weisz Leeuwarderstraat 6 Heerlen ’ 25- _>
Mevr. G. Put Randweg 16 Heerlen ’ 25,- 3
Mevr. S. Debie Hofstraat 40 Heerlen ’ 25,- S>
Mevr. M. Soxen Spoordamstraat 24 Heerlen ’ 25,- "_

Mevr. R. de Groot Pr. Margrietstraat 16 Brunssum ’ 25,-
Dhr. H. Pluymen Meschweg 11 Eys ’ 25,- 5
Dhr. W. Smeets Dr.W. Dreesstraat 14 Landgraaf ’ 25,- $

Bingo-winnares uit Heerlen: 'Math, begin maarte juichen!'

Cecille Simons
over haar toeren

HEERLEN - Cecille Simons uit
Heerlen pinkte een traantje
weg. Dat het haar mocht over-
komen! De laatste ronde Bingo-
ronde bracht haar de hoofdprijs.

De stille emotie overmande
haar zodanig dat zij het tele-

foonnummer van haar man
Math op zijn werk niet kon vin-
den. Want hij had haar ge-
vraagd even te bellen als de
prijs hoger zou zijn dan vijftig
gulden. Zij liet het er maar bij zit-
ten, want even later zou hij toch
de huiskamer binnenstappen.

„Gekken en goddelozen weten dat
je gelijk hebt", zei Cecille 's mid-
dags gekscherend tegen de siga-
renverkoopster op de hoek, toen
die haar vertelde dat meestal een
gróte prijs in het verschiet ligt, wan-
neer iemand van het bingoteam de
kaart komt controleren. Toch had zij
die dag een ietwat raar gevoel be-

Im Hoofdprijswinnares Cecille Simons, ondersteund door Mister Bingo, bij haar 'zware' prijs
Foto's: 3-POOT

" De vierjarige Kay Krebbers mag even de duizend gulden vast-
houden

houden. Zeker nadat ze in de vroe-
ge ochtend haar laatste, nog ont-
brekend nummer, in de kolom zag
prijken. „Math, begin maar te jui-
chen, want we hebben prijs", riep zij
haar echtgenoot toe nadat zij ge-
haast de krant nagekeken hadden.
Enkele weken eerder won zij ook al
een bedragje in de bingo. Toen was
het vijftig gulden. Nu het honder-
voudige.

Cecille: 'Toen de huistelefoon ging
en het bingoteam zich vrolijk meld-
de wist ik het. Dat voorgevoel heeft
mij toch niet bedrogen", om vervol-
gens over te stappen op de hobby
van haar man. Die beoefent het
marathonlopen. „Elke dag traint hij.
Direct na zijn werk trekt hij zijn trai-
ningspak aan en begint te lopen.
Veertien dagen geleden heeft hij
zijn laatste wedstrijd op Schiphol
volbracht."

Zelf houdt Cecille zich in haar vrije
tijd bezig met handwerken en puz-
zelen. Sinds drie maanden woont
zij nu in haar flat op de negende

"etage. „Voorheen hebben we inI Meezenbroek gewoond, maar daar

werd ik gek van het verkeersla-
waai." Toen zij haar man van' zijn
werk thuis hoorde komen greep z0
vliegensvlug de bankbiljetten en
hield ze voor zijn neus. Math Si-
mons kon niet anders dan stralen
Zon thuiskomst was voor hem we1
voor herhaling vatbaar.

Duizend gulden
Kay (4) en Djordy (3) Krebbers ke-
ken nieuwsgierig vanonder de g°r'
dijnen naar die grote man in zijn
gele jasje die hun huis aan de Hei'
straat in Kerkrade naderde. Hun
moeder Morika opende met een
hoogrode kleur de huisdeur. Ook ZU
wist dat er een forse prijs in aan-
tocht was. „Ik heb het al de hele dag
warm", verklaarde zij, nadat ze haar
duizend gulden ontvangen had'
Eigenlijk had zij die tweede prijs te
danken aan de 'stugge doorgaan
van haar man Peter. Die kocht de
laatste keren de bingokaarten. "^heb toen tegen hem gezegd: stop
er toch mee, want wij winnen toen
nooit iets. Maar ik ben er ontzettend
blij mee. Zeker nu de feestdagen
aantocht zijn."
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Nederland 1
Jrj3.os Nieuws voor doven en
Ir'thorenden.
H'fKinderen voor kinderen. Spe-
TProgramma in het kader van VA-
■È Speelgoedactie met nieuwe
f]^. bedacht en gezongen door

*fen en voor kinderen.
( rV-Werkjournaal. Presentatie:

?! Patricio en Pieter Jan Hagens.
Nederland Museumland. Pre-
i Dieuwertje Blok., Het ontroerparcours. Bart Pe-

f" crieri zijn team op zoek naar mooie|i, Journaal., (TT)De VATA feliciteert.
t

Ovide en zijn vriendjes. Bel-
\ ""Canadese tekenfilmserie. Afl.:

Spelletje jeu de boules.
&e Smurfen. Tekenfilmserie,

pappig is niet altijd leuk (2).
ue grote Meneer Kaktus

'. *■ Kinderprogramma met Peter
11 ens-
.Kwik en Flupke. Vlaamse te-'mserie., Journaal, *-Flying doctors. Australische

,?■ Afl.: Een pilletje voor de pep.
t * komt er al snel achter dat de,' van George Baxter, een Ameri-, Jse no-nonsense-vrouw, zich meti ?) °P de been houdt. Als haar

jtebrachte voorraad is uitgeput
*acht zij dat Chris haar aan nieu-

Iff helpen..., Laat maar zitten. Nederlandse, :" Dl.8: Blikken en blozen. Een of
i |pc crimineel heeft een blik gejat
i, aber, die woedend is en ieder-
i erdenkt. Om zijn goede naam tej^n gaat Wiebe voor Faber opNacht...

wereldwijs. Informatief spel-
I jamma. Presentatie: Robert ten
I Hanneke Kappen.
i documentaire VARA's speel-j^ktie.. echter het nieuws. Actualitei-

"Rene en Frank Grootveld in 'Broertjes. (Nederland 2 - 09.20
uur)

tenrubriek.
22.33 Het Dame Edna Spektakel.

(herh.).
23.16 Natuurmoment. Presentatie:

Hanneke Kappen.
23.2-23.26 Journaal.

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

Dag Amadee.
09.15 Dribbel. Animatieserie. Afl.:

Dribbel zoekt zijn bot.
09.20 Broertjes. Serie. Afl.: Logeren.

René en Frank logeren bij tante Co en
tante Cis. Maar ze kunnen niet sla-
pen.

09.35 Codenaam koken. Presentatie:
Jaap Poot.

09.45 Presentator Skip. Kinderserie.
Afl ■ Skip wil balletdanser worden.

10.00 Hals over kop. Duitse kinderse-
rie. Afl.: De A van Adoptie. Leo's
ouders hebben een Afrikaans kindje
geadopteerd. Maar sinds Sunny er is,
hebben ze helemaal geen tijd meer
voor Leo.

10.30 De muur. Culturele kinderserie.
Afl.: Geld!

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

13.05-15.00 Tennis. Masters in Apel-
doorn, Nederlandse Tenniskam-
pioenschappen Indoor te Apeldoorn.
Commentaar: Jack van der Voorn.

19.00 Fa. Onrust. Jongerenmagazine
gepresenteerd door Sylvia Cool en
Minou op den Velde. Thema: Bood-
schappen doe je niet alleen bij de
kruidenier.

20.00 (TT)Journaal.
VPRO
20.10 Van Kooten & De Bies: Keek
°P de week. In vijftien minuten leert u
blazen en tuten.20.26 Desperately seeking Susan.

Amerikaanse speelfilm uit 1985 van
Susan Seidelman, met Madonna, Ro-
sanna Arquette, Mark Blum e.a. Ro-
berta woont met Gary in een Ameri-
kaans provincieplaatsje. Hij handelt in
badkamers. Zij droomt van verande-
ring en spanning. Die kans krijgt ze
wanneer ze langzaam doordringt in
het leven van Susan. Deze punker
heeft een vriend die in een popgroep
speelt, met wie ze afspraken maakt
middels contactadvertenties.

22.06 Spitting image. Satirisch pro-
gramma.

22.32 Kwesties. Actueel journalistiek
programma gepresenteerd door Car-
ly Broekhuis en Lex Runderkamp.

23.35-23.40 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.35 Monumintesoarch yn Fryslan.

3-delige serie over de monumenten-
zorg in Friesland. Deel 2: Monumen-
ten van het gezag.

11.00 Open Universiteit. Cyprus.
11.30 Weekjournaal.
12.00 Het Capitool-Solo. Vandaag:

Dr. Arie van der Zwan.
12:45 Cities fit to live in. Leefbare

steden, documentaire serie over de
manier van leven in Europese steden.
Deel 5: Liverpool.

13.35-14.55 Middagvoorstelling. Het
Orkest van de 18e Eeuw speelt Mo-
zart en Schubert. Dirigent: Frans
Bruggen. 1. Pianoconcert in c, KV
491, Mozart. Solist: John Gibbons, pi-
naoforte 2. Symfonie nr. 6 in C, D
589, Schubert.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.35 Sportuitslagen.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Grafische technieken. Les 2.
18.30 Voorlichtingsprogramma.

Over de cursus De Trojaanse oorlog.

" A/elle Burg te gast in 'We-
reldwijs. (Nederland 1 -
20.28 uur)

19.00 Studio Sport.
20.00 Journaal.
20.10 Studio Sport.
20.25 Verdacht. 4-delige serie over

jeugd en strafrecht. Deel 2: Radiopi-
raterij. Richard en Natasja moeten
voorkomen, omdat ze zonder vergun-
ning Radio IJsseldream in de lucht
brachten.

20.55 Panoramiek. Achtergronden
van de buitenlandse politiek.

21.25 De rivier waarin ik zwom. 3-de-
lige serie. Deel 3. Marith's vader en
haar zus Suzanne maken zich ernstig
zorgen. Marith is onvindbaar en ze
vrezen het ergste.

22.05 Werken aan Werk. Transport.
Deel 2: Onderweg.

22.35 De Filosofen. Meesters van de
Westerse filosofie, les 4.

23.25 Journaal.
23.30-23.35 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

satelliet

RTL Plus
12.00 Buona Domenica. Informatie,

sport, show en muziek in het Italiaans
met Gino Santini.

13.00 Hei elei, Kuck elei. Magazine in
het Luxemburgs met Jean Octave.

14.55 Heute bei uns.
15.00 ■ Abbott und Costello als

Gangsterschreck. Amerikaanse
speelfilm uit 1954 van Charles La-
mont. Met: Harry Pierce, Willie Piper,
Joseph Gorman e.a.

16.20 Heimatmelodie. Volksmuziek
met Maria en Margot Hellwig.

17.10 Hallo RTL.
17.20 Einfach tierisch. Dierenpro-

gramma gepresenteerd door Iff Ben-
nett.

17.50 Action - Neu im Kino. Filmtips
door Isolde Tarrach.

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

20.05 Kanonen-Serenade. Westduit-
s. Italiaanse speelfilm uit 1958 van
Wolfgang Staudte. Met: Vittorio de
Sica, Folco Lulli, Heinz Reicke e.a.

21.40 Das Bild als Botschaft. Rufer
in der Wüste.

21.45 Nachrichtenmagazin. Actuali-
teitenmagazine.

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

23.15 Mannermagazin. Erotisch ma-
gazine.

23.45 Weerbericht
23.50-23.50 Betthupferl.

SAT1
09.00 Programma-overzicht. 09.10
Flipper. Jeugdserie. Afl.: Die Insel.

09.35 Familie Feuerstein. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Die Astro-Nieten. 10.00 Pro-
gramma-overzicht. 10.05 Unser Haus.
Amerikaanse serie. Afl.: Tanzeriiebe.
11.00 Programma-overzicht.
11.05 Wolkenstürmer. Amerikaanse
oorlogsfilm uit 1955 van Gordon
Douglas, met Alan Ladd, June Allyson, -James Whitmore e.a. 12.45 Familie
Feurstein. Afl.: Die Tortenschlacht.
13.15 Unser Haus. Familieserie. Afl.:
Beste Absichten. 14.15Köpfchen, Köp-
fchen.l4.4o Eishockey live: Köln-
Landshut. In de pauze Der goldene
Schuß. 17.10 Granaten-Joe. Ameri-
kaanse western uit 1965 van Richard
Fleischer. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
Weerbericht. Aansl.: Programma-over-
zicht. 19.10 Die Schone und das Biest.
Amerikaanse tv-serie. Afl.: Dunkle
Machte. 20.00 SAT 1 Sportblick. 20.10
Ein Sommer, den man nie vergisst.
Duitse liefdesfilm uit 1959 van Werner
Jacobs. 21.45 SAT 1 Bliek. 21.55 Hallo
Berlin. 22.20 Dr. Kimble auf der Flucht.
Amerikaanse politiefilm uit 1963 van
Jerry Hopper. 23.15 Sat 1 Bliek. 23.25
Freiwild unter heisser Sonne, Engelse
speelfilm uit 1965 van Ralp Thomas.
01.05-01.15 Programmaoverzicht.

3 SAT
16.40 Mini-Ziß am Sonntag. Jeugdjour-
naal. 16.50 Am Dam Des. Jeugdpro-
gramma. 17.15 Haferglucker unter-
wegs. Culinaire tips uit Oostenrijk.
17.45 Alemannenspiegel. Serie van
Oswald Mayer. 18.15 Ins Land eini-
schaun. Muzikale wandeling door het-
Salzburger Openluchtmueseum. 19.00
Heute. 19.15 Tagebuch. 19.30 3sats-
Sonntagsshow. 20.15 Essig und 01.
Sprookjes uit Wenen. 21.40 ■ Bertin -Alexanderlatz. Duitse speelfilm uit 1931
van Piel Jutzi. 23.05 Sonntagsge-
sprach. 23.35 3sat-Schlagzeilen en
aansluitend Gut-Nacht-Musik.

J $elo Branduardi in
jrQn's Kleine Nachtmu-

(Duitsland 2 - 22.05 uur)_

Duitsland 1
5 ni ;>. Programma-weekoverzicht.
j Programma met de muis. Kin-
jPr°gramma
2 °er Gelbe Fluss. Afl.: Bij de

in het hoogland van de

Il Matinee im Ersten. Ein Bücher-Ija| für Kinder, kinderprogramma.E ""PresseclubII Tagesschau met Wochen-
K-L, «Kagazin der Woche. Regio-Ij! Programma.
I. Programma-overzicht.
L Atlantis darf nicht unterge-
lj'Afl.4: Ein Mann fürs Grobe.
ijSchlupp vom grünen Stern.
S^rtspel. Vandaag: Schlupp er-
\ ,
uJ° Jahre Schritte zu den Ar-i?; Jubileum van de actie 'Brot fürIV-w Mit derKamera auf derPirsch.
Jfet van de natuurfilmer HeinzNnn.
t (TT)ARD-Ratgeber. Reise, toe-«ps.
5. «ilder aus der Wissenschaft.

magazine.
Ij tagesschau.
Iq Wir über uns.
Iq Sportschau.
(jTTJLindenstrasse. Afl.: Der er-löschnee.il( «eltspiegel. Reportages vanl^land-correspondenten.
Sj Sportschau-Telegramm.
l Programma-overzicht.
Ij, (TT)Tagesschau.
If| Adventssingen. Adventsliede-

Europa-Paare. Spelprogramma

in Ludwigshafen gepresenteerd door
Lutz Ackermann.

21.45 Titel, Thesen, Temperamente.
Cultureel magazine.

22.15 Tagesschau.
22.20 Hundert meisterwerke. Van-

daag: Taufe Christi van Joachim Pati-
nier.

22.30 Kamermuziek uit Spoleto. 1.
Joshua Bell, viool en Jean-Yves Thi-
baudet, piano.

23.35 Tagesschau.
23.40-23.45 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 ""Programma-weekover-

zicht.
09.30 Kerkdienst. Vanuit de Stiftskir-

che zu Heiligengrabe in de DDR.
Voorganger: Peter Hess.

10.15 Mosaik. Vandaag: Gefühle -
Motor des Lebens. Leiding: Ingeborg
Thomé.

11.15 Die Zauberer von Pang La. Do-
cumentaire over olifanten in Thailand.

12.00 ""Faszination Musik. Das
Sonntagskonzert.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals vor vierzig Jahren.

Vandaag: Brennpunkt Ruhrgebiet.
Presentatie Guido Knopp.

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

14.15 Bettkanten-Geschichten. Der
falsche Geburtstag.

14.45 Gesucht wirdt eine Froschma-
ma. Chinese tekenfilm.

15.00 Wanzen, Wodka und Genies.
Reportage over de kunstenaarskolo-
nie La Ruche in Parijs.

15.30 ""Stadteturnier. Culturele
wedstrijd tussen vier steden live van-
uit Berlijn gepresenteerd door llona
Christen en Hajo Schedlich. Van-
daag: Wuppertal.

17.00 Danke schön. Verslag van de
actie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis, bekendmaking van de prijswin-
naars.

17.05 Heute.
17.10 Wie bekannte Weinachtslie-

dee entstanden. Serie over de her-
komst van bekende kerstliedjes.

17.20 Die Sport-Reportage met Ar-
nim Basche.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
gazinegepresenteerd door Maria von
Welser.

" Nina Vorbrodt en Christian Kharmann in 'Der erstebchnee'. (Duitsland 1 - 18.40 uur)

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
io'l2 o°nn direkt. Politiek nieuws.19.30 Bilder aus Europa. Strassen-

Bekanntschaften.
20.15 Ede und das Kind. Politiefilm.

Regie: Jörg Grünler.21.50 Heute. Aansl.: Sport am Sonn-
tag.

22.05 ""Hortons Kleine Nachtmu-
sik. Een avond met Peter Horton en
zijn gasten.

23.05 Promenade am Strand. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1979 van Ste-
phan Verona

00.3000.35 Heute

Duitland 3 West
-09.00 Telekolleg aktuell. Algemene

informatie over de cursussen.09.30 Telekolleg 11. Cursus Engels,
les 10. (herh.)

10.00 Telekolleg 11. Cursus sociolo-
gie. Les 10. (herh.).

10.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-
denis. Les 10. (herh.).

11.00 Sehen statt horen. Weekjour-
naal voor doven en slechthorenden.11.30 Ihre Heimat - Unsere Heimat.
Programma voor werknemers uit
Griekenland,. Spanje en Joegoslavië.

12.30 Tele-Akademie. Dr. Ludgers
Lütkehaus: Die Ausfahrt des Bud-
dha? Die reisetagebücher Arthur
Schopenhauers.

13.15 Reilende Jugend. Duitse
speelfilm uit 1933.

14.55 Teletekstoverzicht.
15.30 Sport im Westen extra. 1. Gala

van de Duitse Schaatsbond in Wei-
den. 2. Rock'nßoll-wereldkampioen-
schappenvoor amateurs in München.

17.00 Lander-Menschen-Abenteur.
Lapplands letzte Nomaden: Der
Renntiertreck, reportage.

17.45 Modische Maschen. Chic mit
Garn und Nadel, mode-magazine.

18.00 Das Geheimnis des siebten
Weges, 13-delige jeugdserie van
Karst van der Meulen naar het boek
van Tonke Dragt. Afl.4: DasKomplott.

18.30 Gort und die Welt. Theologisch
magazine. Vanavond: Jeden Tag
neu, portret van Petrus Ceelen, ge-
vangenisaalmoezenier.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine.

19.30 Sport im Westen.
20.00 Spatherbst. Japanse speelfilm

uit 1960 van Ozu Yasujiro. Met: Hara
Setsuko, Tsukasa Yoko, Ryu Chishu
e __

22.00 West 3 aktuell.
22.05 So isses. Gevarieerd amuse-

mentsprogramma. Presentatie: Jür-

genvon derLippe en Gerd Dudenhöf-
fer.

23.35 Experimente. Letzte Fahrt nach
Harrisburg, tv-film van Udo Kiet
m.m.v. Rainer Werner Fassbinder.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.00 Telekolleg 11. Cursus sociolo-

gie. Les 10. (herh.).
08.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 10. (herh.).
09.00 Telekolleg aktuell. Informatie

over uitzendingen, begeleidingsma-
teriaal, lessen en examens.

09.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 10.

10.00 Kerkdienst. N.a.v. Brot für die
Welt.

11.00 Theater-Matinee kaiserslau-
tern. Presentatie: Barbara Harnsich-
feger. M.m.v. Rolf Hochhut, Erika
Koeth, Bodo Brinckmann e.a.

12.30 Tele-Akademie. Dr. Lutger Lüt-
kehaus: Die Ausfahrt des Buddha?
Een reisjournaal van Arthur Schopen-
hauer.

13.15 ■ Bilder der Jahrhundertwen-
de. Vandaag: Reifende Jugend, Duit-
se speelfilm uit 1933 van Carl FrQe-
lich, met Heinrich George. Peter
Voss, Albert Liven e.a.

14.45 TUSK - der Deutsche. Een
jeugdleider tussen twee wereldoorlo-
gen, filmportret.

15.30 Onbekend.
17.30 Man benimmt sich wieder. Afl :

Benehmen bei Tisch. (2).
17.45 Programma-overzicht.
18.00 Urteil des Monats. Ein aktueller

Fall, met Karl-Dieter-Möller.
18.15 Clip-Klapp. Muziek en amuse-

ment gepresenteerd door Manfred
Sexauer.

19.00 Abendschau Bliek ms Land
am Sonntag.

19.30 Die deutsche Schlagerparade.
Aansl.: Europabrücke.

20.15 Europalaver. Internationale
gasten in Baden-Baden vanuit het Al-
tes Bahnhof. Gasten: Pierre Berge,
directeur van Yves Saint Laurent, de
Zwitserse clowns Dimitri en de me-
dia-gigant Robert Maxwell.

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

nieuws, sport en studiogasten.
22.35 Hoppala. Blunders bij film- er

tv-opnamen gepresenteerd door Pe-
ter Rapp.

23.20-23.25 Laatste nieuws.

SSVC
12.00 Childrens SSVC. Gepresen-

teerd door Nikki Towley. Vandaag:
Tree House met Floella Benjamin en
vrienden.

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

12.40 Wish I could play like that. Een
serie met Gerallt Rosser en Lloyd Da-
vies die vandaag hun muzikale toer-
nee beëindigen op deparadeplaats in
de St. George-kazerne waar ze nogal
rumoerig contact opnemen met het
Muziekkorps van The Womens Royal
Army Corps.

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

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

14.15 Look Stranger. Mike Oliver
brengt een bezoek aan een grote
meeting van stoommachines te
Blandford in het Graafschap Dorset.

14.35 Film: Carry on up the Khyber.
Met Sidney James, Kenneth Wil-
liams, Charies Hawtrey, Roy Castte
en Joan Sims.

16.00 The Match. Live: Newcastle
United- Manchester United. Com-
mentaar vanuit het St. Park stadion
Brian Moore.

18.05 International Snooker. De
wedstrijden om hetkampioenschap in
Preston.

19.25 News and weather.
19.40 Eastenders. Serie. Pauline treft

voorbereidingen voor haar eerste
Kerst met Lou, maar kan ze daarbij
rekenen op de medewerking van haar
familie?

20.35 New Faces of '88. Serie nieuwe
acts op tv, gepresenteerd door Marti
Caine.

21.20 Howards way. Tv-serie. Abby's
schoonvader komt naar Barracuda en
probeert onmiddellijk haar in contact
te brengen met Sir Edward.

22.15 International Snooker.
23.15 Spitting Image.
23.40 Tales of the unexpected. Van-

daag: A picture of place.
00.05-00.55 International Snooker.

Hoogtepunten van de vandaag ge-
speelde wedstrijden.

Sky Channel
08.00 Fun Factory.
12.00 ""Countdown. Muziekpro-

gramma.
13.00 ««Made in Germany. Muziek-

programma.
14.00 "«Canada Calling. Muziekpro-

gramma.
14.30 ""Soft and Romantic. Muziek-

programma.
15.30 Rotterdam Soccer.
16.30 Canon Fashion TV.
17.00 The Ghost & Mrs. Muir.
17.30 ««The Coca-Cola Eurochart
Top 50. Muziekprogramma.

18.28 The Times Headline News.
18.30 Beyond 2000.
19.28 The Times Headline News.
19.30 The Bionic Woman.
20.28 The Times Headline News.
20.30 Terror out of the Sky.
22.23 The Times Headline News.
22.25 Entertainment this Week.
23.25 City Lights.
23.55 ««The Coca Cola Eurochart

Top 50. Muziekprogramma.
01.00 Aida.
03.40-06.40 Landscape Channel

Programmes from Sky.

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

14.25 Goodyear weather.
14.30 Major League Baseball World

Series.
15.30 Gillette World Sport Special
16.30 Off the Wall.
17.30 The World Tomorrow.
18.00 Game for a Laugh.
18.25 Gillette Soccer Scène.
18.55 Coca Cola Rockfile.
19.55 The Muppet Show.
20.25 Goodyear Weather.
20.30 Feature Film: Good Neighbour

Sam.
23.00 Goodyear Weather.
23.05 European Business Weekly.
23.35 NBAToday.
00.05-01.05 Chart Attack.

België/TV 1
L Bollie en Billie. TekenfilmserieKJ, kinderen. Afl.: Verstoppertje.

R Beertje Colargol. Kinderserie.t'2. (herh.).
L Vrouwtje Theelepel. Teken-
L e,rie voor kinderen. Afl.: Thea
fotj' 'n kraai/Pas op 'n plotbrief.
L. My Mttle pony. Amerikaanse te-L^m-serie. Afl.: Crunch, de hondK steen.JL Protestantse eredienst vanuit

CJ. De zevende dag. Praatcafé
E/ -Blikvanger, nieuwbeelden;
|V"rontatie, politieke discussie;

r 6n op zeven, weekoverzicht. Met
l^sentatieve studiogasten en
It^ne van den Bergh.
ij. Sunday Proms. Symfonie in f,
ir.' Bach. 2. Symfonie in g opus 6
i^ J.C. Bach. Uitgevoerd door En-
t, o|e Sinfonia 0.1.v. Dirk Vermeu-

k Huizen kijken. Serie over bou-
L' verbouwen en wonen. Afl.9.Irritatie: Paul de Bolle. (herh).feWitte wolken Carolin. Oost-
J*e jeugdfilm van Rolf Losensky,Andreas Roll, Constanze Berndt

$ 0 Juke box.
Wikken en wegen.

I.IV *De jaren zestig. De man van
Amerikaanse serie. Van-

-5S 9; De meisjes van Trursh.l!^uws:

"Robert Vaughn in 'De man
van UNCLE'. (België/TV 1 -17.00 uur)

18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl: 211
18.05 Plons. Afl.: Plons en de verge-

ten verjaardag, (herh.).
18.10 Er was een keer... Korte ver-

haaltjes verteld door Jef Burm
18.20 Van Pool tot evenaar. Toeristi-

sche kwis gepresenteerd door PaulGhysells. Vandaag: lllinois.
19.40 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.45 Nieuws.
20.00 Kijk uit. Verkeerstips. Vandaag:

Magazine 4.
20.05 Sportweekend.
20.50 Klein Londen, Klein Berlijn.
21.55 De jaren zestig. Serie over de

jaren 60. Deel 16: Arbeid.
22.55-23.15 Nieuws. Aansl.: Coda:

Plastische kunsten. Portret van de
vrouw van de kunstenaar van Hans
Holbein, uit de reeks 100 Meester-
werken.

België/TV 2
15.00-17.00 Tennis. Belgische in-doorkampioenschappen op de Hei-
zel. Finale. Commentaar: Dirk deWeert. (Eurovisie-uitzending).

20.05-21.05 Diamond Awards 1988.Reportage over het Diamonds Festi-
val te Antwerpen. Deel 1

België/RTBF 1
10.00 Terre et soleil, agrarisch magazi-
ne. Presentatie: Albert Moulin. 10.30Lapensee socialiste, politieke uitzending,
(herh.). 11.00 H.Mis. 12.00 Faire le
point. 13.00 Actualités a la une. 13.05
Journaal. 13.25 Jeunes solistes, ka-mermuziek met jongeamateursolisten.
Vandaag: Linda de Suza. 14.20 Varié-
tés a la une. (herh.). 14.25 Salut cham-
pion! Afl. 1: Seule contre tous. 15.20
Visa pour Ie monde, documentairese-
rie. Vandaag: Le Sahel. 16.40 Cinéma
a la une. 16.45 Agence tous risques,
Amerikaanse serie met George Pep-
pard, Dwight Schultz, Dirk Benedict
e.a. 17.35 Noubanimé, gevarieerd kin-
derprogramma met Malvira. 18.00 Poi-
vre et sel, serie. Afl.7: Jalousi. 18.30Leweek-end sportif, sport gepresenteerd
door Pierre Depré. 19.25 P.M.U. Beige.
19.30 Journaal. 20.00 Cinéma a la
Une. 20.05 Coeur et piqué, amuse-
mentsprogramma waarin het publiek
vragen kan stellen aan een vedette.
21.25 Inspecteur Morse, 3-delige thril-
lerserie met John Thaw, Kevin Whate-

ly, Angela Morant e.a. Afl.3: Au service
de la mort (slot). 22.55 Arts magazine,
kunstmagazine.(herh.). 23.25-23.55
Laatste nieuws.

België/Télé 21
14.00 Schermen (degen): Internatio-
naal Challenge Toernooi Corbion.
Commentaar: Dominique Rullens.
(Herh. van zaterdag). 15.00 Belgische
Indoorkampioenschappen Tennis van-
uit Heysel: Finale heren. Commentaar:
Michel de Ville. 17.00 Schermen (de-
gen): Internationaal Challenge Toer-
nooi Corbion. Commentaar: Dominique
Rullens. 19.30 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal. 20.00 Cycle
Les héros sont oubliés: La bataille de
Midway, Amerikaanse speelfilm uit
1976 van Jack Swight. 22.10-23.05 Le
weekend-sportif, sportuitslagen. Pre-
sentatie: Pierre Depré.

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 Avec vn Grande A. 19.00 La
chance aux chansons. 19.30 Papier
Glacé. 20.00 Finale du Championnat
Mondial d'Orthographe. 22.00 Journal
télévisé. 22.35 7 sur 7. 23.30 Ex libris.
00.30-01.00 Papier Glacé.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.02 KRO's
ontbijtshow. 7.53 Ter overweging.
8.05 Groot nieuws. 9.02 Veronica
sport. 10.02 Wegwezen. 11.02 .
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. 23.05Met het
oog op morgen. 0.02 TROS Nacht-
wacht; 6.02-7.00 Een goede mor-
gen met Ron Brandsteder.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 8.02 Vroege
Vogels. 10.02 Tony van Verre ont-
moet Fons Jansen (5). 10.30 Mu-
ziekmozaiek 12.02 Nederlands op
AVRO 2. 13.02 AVRO Radiojour-
naal. 14.02 Muziek met Meta
16.02 Gitaar special. 16.30 Kom
'ns langs in Oude Schouw. 18.02
Swing low. 19.00-7.00 Zie radio.l.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 8.02 Hek-
sennest. dorp der dorpen. 9.02 Zin
in pop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02 KRO-miniparade. 13.02 Het
weeshuis van de hits. 15.02 Tijd
voor toen. 16.02KRO's Zalige Lief-
deslijn. 18.02 KRO'S Hitweek.
19.02 Pop-eye. 20.02Radio Thuis-
land. 21.02 De krijsende tafel.
22.02-00.00 Op Slag van Maan-
dag.

radio

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.
Vandaag: Madame Butterfly, opera
van Puccini. 14.00 Onder de groe-
ne linde. 14.15Concert op de zon-
dagmiddag: Koninklijk Concertge-
bouworkest 0.1.v. Mariss Jansons,
met piano. (In de pauze: Praten
over mzuiek.). 16.30 Diskotabel,
nieuwe grammofoonplaten en
CD's. 18.02 Jazzgeschiedenis.
18.30 Continu klassiek. 20.00 Nws.
20.02 Specialiteiten a la carte.
22.00 Kamerconc: Bruno Canino,
piano en Het Orlando Kwartet.
23.08-24.00 De neger van Narcis-sus, hoorsp.

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 Verha-
len vooraf. 10.10Kerkdienst. 10.58
Wilde Ganzen. 11.00 De andere
wereld van zondagmorgen. 12.00
Nieuws. 12.05 Het zwarte gat.
14.00Radio Romantica. 16.55 Me-
dedelingen en schippersberichten.
17.00 Kerkdienst. 17.58 Wilde
Ganzen 18.00 Nieuws. 18.10Litur-
gie en kerkmuziek. 18.40 De onbe-

kende islam. 19.00 Programma
voor buitenlandse werknemers.
19.20Suara Maluku. 19.55Tambu.
20.30 Zorg en Hoop. 21.20 Mede-
landers Nederlanders: Surinamers
21.45 Medelanders Nederlanders:
Grieken. 22 10-2240 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. 11.02Sport. 12.02-13.00Het
D.S.M.-Limburg-Concert: Concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teurjorkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05-19.00 Sport.

BRT 2
6.30 Goede morgen, morgen. 7.00
Nieuws. 8.00Nieuws en lottouitsla-
gen. 8.12 Relax. 9.00 Hitrevue
10.00 Nieuws. 10.03 De pre-histo-
rie. 11.00Het Genootschap. 13.00
Nieuws. 13.10 Brabant op zondag.
14.00Fiestag. 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 00.00 uur onder-
broken voor nieuwsberichten).

Belg. Rundfunk
6.30 Frölicher Auttakt 7.45 Veran-

stattungskalender 8.00 Fröhlicher
Auttakt 8.30 Glaube und Kirche.
9.05 Mundartensendung : Uver
d Land on d Logt - van domote on
högt! Alles watt daer an ömmer
over Kelmis an et Johltal weete
wollt 10.00 Sonntagskonzert.
11.05 Schlagersouvenirs. 12.35
Ruckbhck 14.05 Die Deutsche
Schlagerparade. 16.05 Domino -Die Spielshow des BRFI7 05
Sportmagazine. 18.40 Semoren-
funk 19.00 Wunschkonzert. 21.00
Sportuitslagen van het weekeinde

Luxemburg/RTL
7.00 Heimatmefodie 9.00 Sonn-
tagskonzert 11 00 Rückblick
12.00Musikparade 14 00 Wunsch
dir was. 17 00 Sportshop met Ben-
no Weber. 18.00 Nachgetragt met
Geert Müller-Gerbes 19.00 Volks-
tümliche Hitparade met Edy Hiide-
brandt 21.00-01.00Ein jungesMu-
sikprogramm.

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie 8.05 Das große Platzkon-
zert. 10.05Operette nach Wunsch.
12.05 Musik ist Trumpf. 13.00 Hei-
matmelodie 14.05 Wirtschaft.
17.00 Der Tag urn fünf abschiie-
Ben. 18.05 Schellack-Schatzchen
19.00 Erinnerung. 21.00 Musik
zum Traurnen, 22.30 Nachtexpreft
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Van onze showpagina-redactie
HEERLEN - Bij hun grappen
en grollen kun je schaterla-
chen, rollebollen en op zn
minst gaan de lachspieren van
elkaar. Wanneer het aan 'De
Globetrotters' ligt dan gaan ze
met hun humoristische frat-
sen nét zo lang door als daar
behoefte aan bestaat. Het pa-
rodistisch trio bestaat dit zo-
juist begonnen (carnavalssei-
zoen dertig jaar. De naam van
'De Globetrotters' is in deze
voorbije zes decennia onver-
brekelijk verbonden met Lim-
burg, met Heerlen. En dat
geldt ook voor de naar Austra-
lië en Curacao uitgeweken en
geëmigreerde Limburgers,
want daar traden de humoris-
ten respectievelijk óók al
twee- en vijfmaal op. Hoeveel
maal ze in deze provincie 'Van
Eysden tot de Mookerhei' op
de bühne stonden? Misschien
wel vier- of was soms vijfdui-
zend maal?

Jan Stollman vormt momenteel sa-
men met broer Jacques en Herm
Kurvers het trio. De helft van zijn le-
vensjaren dus een vrolijke Globe-
trotter. Prettige en minder prettige
tijden. Bijvoorbeeld de dood van
zijn broer Martin in 1977, die vanaf
de oprichting in 1958 deel uitmaak-
te van het gezelschap. Verdriet was
er ook de breuk met de eveneens
overleden Bert Naedenoen, die der-
tien als als de zogenaamde 'aange-
ver' fungeerde. Bert bleek een vir-
tuoos op de gitaaren hij speelde lie-
ver niet de clown.

Accent
Als oudste van het trio in deze sa-
menstelling herinnert Jan Stollman
het zich nog allemaal als de dag van
gisteren. Muziek en humor, een
kwestie van waar je het accent legt.
Jan Stollman: „Eerst komt de hu-
mor en dan de muziek. Je moet we-
ten dat we eigenlijk destijds zijn
ontstaan uit de cabaretgroep die bij
het showorkest hoorde van The
Swallows".

Terug dus even naar het begin, 11
november 1958. De broers Jan, Mar-
tin en Jacques Stollman zijn ge-
kleed in oude 'loemele' (zeg dus
maar: lompen) om vooral maar niet
herkend te worden wanneer ze op
het punt staan voor het eerst op de
bühne te gaan. „Hoe moeten we jul-
lie aankondigen?", wordt er nog ge-
vraagd. Het antwoord is duidelijk
en laat niets te wensen over: „We
hebben geen naam, we maken een
reis om de wereld". En zo werd de
naam 'Globetrotters' en hun eerste
succesvolle optreden bij 'De Wink-
bülle' een feit. Een optreden dat een
vervolg kreeg bij tal van andere ver-
enigingen. De 'Stollmannen' kregen
het dermate druk dat Jacques - in-
middels alweer een paar jaartjes te-

" DE GLOBETROTTERS
...succes is de drijfveer om door te gaan...

rug - het niet langer kon combine-
ren met zijn onregelmatige werktij-
den bij de Laura en Vereeniging.
Daarom kregen Jan en Martin in
1961 assistentie van Bert Naede-
noen, welke samenwerking dertien
jaar bleef. In datzelfde jaar hebben
'De Globetrotters' overigens ook
nog even een 'kwartet' gevormd
met René Vroemen aan de piano.

Wat is humor? Jekunt daareen hele
boom over opzetten, maar Jan Stoll-
man heeft daar een uitgesproken

mening over: „Kijk, de manier
waarop je het presenteert moet on-
gekunsteld zijn. Het programma
mag en moet zelfs kritisch zijn,
maar zeker niet kwetsend. Wanneer
we op het podium staan, dan hou-
den we er rekening mee dat perso-
nen zich niet kunnen verdedigen.
Vandaar dat we bij het samenstellen
van het programma, laat ons zeggen
een mixage van politiek en actuali-
teiten, uiterst kritisch te werk gaan.
We 'filteren' sommige grapjes soms
vijf keer en je zult nooit meemaken

" Er wordt in het Dierenbos druk gespeculeerd wie de winnaar van het Songfestival zal
worden.

Jubileum 'Fabeltjeskrant'
eindigt met Songfestival

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - De Fabeltjeskrant
bestaat twintig jaar. Speciaal
voor deze gelegenheid staan de
afleveringen tot en met maandag
nog geheel in het teken van een
Songfestival. De 'buitenbosse'
dieren Chico Lama, Zaza Zebra
en Mister Maraboe strijden muzi-

kaal om de hoogste eer.
Omdat de dieren zelf niet tot een
keuze kunnen komen, heeft me-
neer de Uil de kijkbuiskinderen
opgeroepen om te helpen bij de
verkiezing. In samenwerking
met de NBLC, de overkoepelen-
de organisatie van bibliotheken,
staan nagenoeg alle plaatselijke

bibliotheken open voor de jeug-
dige stemmers. Speciale stèm-
formulieren zijn beschikbaar.
Nadat de formulieren zijn inge-
vuld en ingeleverd ontvangen
alle stemmers een verrassings-
pakket. Voor meer informatie
hierover kunt u het beste contact
opnemen met de bibliotheek in
uw directe omgeving.
In de uitzending van de Fa-
beltjeskrant op maandag 5 de-
cember maakt 'Meneer de Uil'
bekend wie de winnaar is.

dat wij vlak voor het begin van een
voorstelling nog even een onder-
werp in ons programma opnemen
dat ons 'en passant' achter de cou-
lissen wordt verteld. Immers gaat
het om een plaatselijke toestand,
dan kun je je in een wespennest be-
geven. Je moet alles doet goed che-
quen wil ik maar zeggen".

Successen
Als parodistisch zangtrio beleefden
tienduizenden Limburgers 'De Glo-
betrotters' tijdens hun voorstellin-
gen als Freddy Quinn, Ivan Rebroff,
Los Paraguayos, Urbanus en Will
Tura. Om maar enkele namen te
noemen. Uit de beginperiode was
vooral het nummer 'Les trois clo-
ches' een kassucces. Hoogtepunten
uit de voorbije periode waren onge-
twijfeld de langspeelplaten GRap-
sodie nummers een en twee in 1974
en in 1980 en het optreden voor de
leden van het Koninklijk Huis na
een telefoontje van Limburgs oud-
gouverneur dr.mr. Charles van
Rooy.

Maar er waren natuurlijk ook diep-
tepunten zoals een gedwongen rust-
periode in verband met overspan-
nenheid in 1970 en het wegknippen
van een optreden tijdens een tv-pro-
gramma.
Overigens: met de lijst van kassuc-
cessen zou men op zijn minst nog
een hele pagina kunnen vullen.
Teksten, ideeën en bewegingen op
het podium. Het zijn allemaal facet-
ten waarmee Jan Stollman rekening
houdt alvorens 'De Globetrotters'
op de bühne gaan. De meeste ideeën
zijn van hem en HermKurvers heeft
bovendien het niveau in de afgelo-
pen tien jaarnog eens extra opgevij-
zeld. En de toekomst?
Jan Stollman: „Zo lang de mensen
ons willen, blijven we aktief. Mis-
schienkomt detijd nogweleens dat
we kunnen zeggen dat we ons gou-
den jubileum vieren. Nieuw is ove-
rigens dat voor de eerste maal tek-
sten voor ieder van ons worden ge-
schreven. We zijn er met zn drieën
mee bezig".
Voor de Globetrotters geldt op zn
minst één stelregel: succes blijft de
drijfveer om door te gaan".

(ADVERTENTIE)
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" Alle apparatuur bezorgd

" Eigen technische dienst

" Consumenten-
voorwaarden

NCRV herhaalt
'Showroom'

HILVERSUM - Vanaf januari
gaat de NCRV acht afleverin-
gen van het programma 'Show-. room' herhalen. De NCRV
heeft tot de herhaling besloten
'naar aanleiding van de vele
verzoeken van kijkers.
'Showroom' werd voor het
eerst uitgezonden in 1977. In de
eerste uitzending vertelde boer
Koekoek over zijn bezoek aan
koningin Juliana.
De programmareeks, gemaakt
door JanFillekers en Henk van
der Horst trok destijds gemid-
deld 3,5 miljoen kijkers per af-
levering. De NCRV laat de kij-
kers mee bepalen welke
'Showroom-items in janurari
worden herhaald. Zij kunnen
hun voorkeur, door middel van
een briefkaart aan de omroep,
bekend maken.
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Redelijke kans in Berlijn voor actrice Johanna ter Steegs

Grootse tv-show rond
Europese 'Oscar'

Van onze rtv-redactie
BERLIJN/HEERLEN - In Ber-
lijn worden vanavond voor de al-
lereerste keer 'Europa's2 uitge-
reikt, beeldjes die prestige zou-
den moeten krijgen als Europese
tegenhangers van de 'Oscars' in
Amerika. De uitreiking wordt
om 20.15 uur rechtstreeks vanuit
Berlijn via Duitsland 2 uitgezon-
den. Nederland 3 besteedt om
22.41 uur aandacht aan dit groot-
se spektakel.

Het ZDF begint in elk geval om
20.15 uur met een showgalavoor-
afgaande aan de prijsuitreiking.
Medewerkers(ters) zijn: Charles
Aznavour, Melina Mercouri,
Jean-Paul Belmondo, Terence
Hill, Joan Collins, Roman Po-
lanski, Marcello Mastroianni,
Jan Niklas, Isabelle Huppert,
Lambert Wilson, Ben Kingsley,
Antonia Gades en vele anderen.
Waar het om de prijzen gaat: Ne-

derland heeft welgeteld één goe-
de kans met actrice Johanna ter
Steege. Zij verwierf een nomina-
tie in de categorie 'beste actrice
in een steunende rol' voor haar
optreden in de film Spoorloos,
van George Sluizer.
Met die ene nominatie voor
'Spoorloos' staat Nederland er
dus wat bleekjes bij, maar de
kans dat Johanna ter Steege be-
kroond terug zal komen is tame-
lijk groot. De nominaties lijken
namelijk met opvallende diplo-
matie over geheel Europa te zijn
rondgestrooid, zodat het wel te
verwachten valt dat men bij de
definitieve bekroningen even-
eens zo veel mogelijk landen iets
cadeau zal willen doen.

Jury
Eerder werden uit vier landen
ieder twee films aangedragen die
eventuele onderscheidingen

" JOAN
COLLINS

...de
bekende
ster uit
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waard werden geacht:Een e-H
jury heeft die voordrachten u
gezeefd tot nominaties in tien .
tegorieën. Voor sommige se^(beste film, beste vernieuvveV
film, beste script) kwam mei1
maar liefst zeven nominatiefde andere slechts vijf. Over
definitieve onderscheiding
wordt geoordeeld door e<
die bestaat uit de regisse -j
Krzyzstof Zanussi, Liliana C&, j
ni, Nikita Mikhalkov, produ<-?|
Bernd Eichinger, acteur ~\
Kingsley, actrice Isabellf
pert en componistMikis The"0
rakis.
De zwaarte van deze jury gee>j.
aan dat in filmkringen meer ,
lang aan deze nieuwe on<*.
scheidingen gehecht wordt <>
verwacht werd toen een JaarJ
leden het initiatief werd li'!
broed in Berlijn dat hiermeeK
bijdrage wilde leveren aan ''^j
Jaar van de Europese Cinem3 J
Televisie' en aan haar eigen 5^tus als 'Culturele Hoofdstad \
Europa. Het is de bedoeling jde Culturele Hoofdsteden vaJ1

komende jaren het organiseJ
van Europa-uitreikingen tot
ditie zullen maken.

Dat de deelnemende landen
erg belangrijk vinden om ie^winnen in Berlijn, mag wel
ken uit het feit dat er nogaV
films zijn ingezonden die ■ I
ningen absoluut niet meer o*l
hebben. Speciaal curieus m I
die manier het rijtje geWflß I
van genomineerde 'beste t"
'Der Himmel über Berlin '' Wim Wenders werd ander j
jaar geleden in Cannes al.. (
kroond met de Regie-pnV \
Revoir Les Enfants' van (
Malle won vorig jaarin Vent' I',, |
de Gouden Leeuw en ontvüjS D
gin dit jaar in Hollywood a .
Oscar. Denemarkens 'Pel (
Veroveraar' won dit voorja3' |
Gouden Palm van Canru'". ,
Kieslovski's 'Gij Zult Niet^ ,
den' (Engelse titel: A Short f j
About Killing) pakte daar V fry-Prijs. De Britse film '1
Voices, Still Lives' van Te
Davies werd al opgesierd ml^Gouden Luipaard van Lt>V .
en staat nu genomineerd jl^,
Europa-categorieën. Het SP'|;i ,
se 'Mujeres AlBordë Di TJn A .
co de Nervios' van Pedro A',) \
dovarwerd al bekroond in *» ,
tië en heeft thans in Berlijn (
ijzers in het vuur. <_/

Duizend gulden voor een VIP-plaats

Frank Sinatra in
Ahoy Rotterdam

Van onze showpagina-redactie
ROTTERDAM - Frank Sinatra
komt op 8 april voor een eenmalig
optreden in ons land naar het Ahoy-
Sportpaleis in Rotterdam. Impresa-
rio-organisator Lou van Rees beves-
tigde gisteren dat de contracten ge-
tekend zijn. Hij begrijpt overigens
dat men bij Ahoy de boot afhoudt.
Er is afgesproken dat de officiële in-
formatie en mededelingen over de
kaartverkoop later komen.

Bovendien berust de organisatie
niet bij Ahoy. Lou van Rees heeft
gekozen voor een bemiddelenderol,
zoals hij het noemt. „Het gaat om

meer dan twee miljoen gulden en
voor die ene dag neem ik dat risico
niet. Ik wil graag in mijn huis blij-
ven wonen."

Er is een overeenkomst gesloten
met het Amsterdamse etablisse-
ment La Bastille van Leon van der
Helm en de Free Record Shops van
Hans van Breukhoven, de echtge-
noot van Vanessa. Zij zijn voor dit
evenement de verantwoordelijke
partijen en bepalen wanneer de ver-
koop begint.

De kaarten gaan tussen de ’ 100,-
-en ’ 400,- kosten. Voor speciale re-
laties denkt men aan VIP-plaatsen
aan tafels rond de bühne. Dat prijsje

,!„—,,, , M|^'
ligt op ongeveer ’ 1.000,-. I
Rees haalde Frank Sinatra h
voor de laatste keer naar NeO \ |
Het vorig jaar ging het optred■
door. Sinatra weigerde na j
land te komen en koos voo*'toen hij vernam van acties V
terreurgroep. Sinatra stond ■'zwarte lijst' in verband met *j
treden in Zuid-Afrika. VolgelJ IRees kwam later vast testa:
The Voice daar alleen wilde.: ■,

onder de voorwaarde dat rw <
een gemengd publiek zou st»

Van Rees herinnert er aan ,
komst van Frank Sinatra m,
Minnelli (zij vervangt Dean ".
en Sammy Davis junior plus (
geluid en belichtingsapPA,
een ingewikkelde zaak is. °,
72-jarige Sinatra zwermt een*
van zestig mensen. De 'm^zoals Lou van Rees hen bes^
„Voor mij mag hij er vijftien
ten."

Aan sponsoring en reclame 'natra's management hoge
Bier, sigaretten of sterke dra
gen waarschijnlijk niet m J
met welk lucratief bod ze °men.
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