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Poolse arbeiders
zijn praten beu

GDANSK- In toenemende mate
maken zich groeperingen bin-
nen het verboden vakverbond
Solidariteit zorgen over het feit
dat er met praten blijkbaar niet
veel te bereiken valt in Polen.De ene groep na de andere ma-
nifesteert zich die wil overgaan
tot hardere acties.

Dezer dagen wordt in Polen de
resultaten gepubliceerd van
een sociologisch onderzoek dat
is ingesteld onder de stakers
van de afgelopen maanden infabrieken in Polen en ook daar-
uit blijkt dat men het praten beu
"f en tot actie wil overgaan, om-
dat men toch weinig te verlie-zen heeft. Het gaat er daarbij uit-
drukkelijk om dat men af wilvan de socialistische staat.

Een van onze verslaggevers
ging naar Gdansk en maakte in-terviews met deze activisten ende leidster van het sociologisch
onderzoek. Zijn verslag treftmen vandaag op pag 32.

'Vliegende
boemerang'

waargenomen
£RADE/BEE? -Een k°-S boemerang' die op nau-welijks tien meter hoogte ge-Ht_"°SKen me

u
rode en b'auweechten boven het stuwmeer bijKerkrade cirkelde. Dat meld-den gisteravond rond negen££_*".Üental 00g8etuigen uitKerkrade en omgeving Overde vorm van het ding en de lo-

luidl Vdaren meldir,gen eens-
By de politie, de rijkslucht-
vaartdienst en de luchthavenoeek zyn er echter geen mel-dingen binnen gekomen. Me-teo Beek vermoedt dat de mys-
terieuze verschijning veroor-zaakt wordt door de weerkaat-sing van straat- en andere open-bare verlichting in de mist, ver-
mengd met motregen.

Het weer
EERST NOG MIST
°P uitgebreide schaal komt er

\k if en «aaghangende bewol-
} iiiVg

J
Voor in geheel Limburg.

" deze bewolking kan af en- Z\ m°tregen vallen. De tem-< wordt vandaag circa( Kfaden. De wind is zwak
'i )ei!?r, "eemt in de middag ge-naSLl^ iets t»e en draait
\ it\ .et zuidwesten. HierdoorloL°°k,het «ent langzaam op-
He^ in.de avond en nachtemt de kans op neerslag toe.e leniperatuut voor de ko-nende nacht is 2 graden. Zon-
in h'S er veel bewolking met
dan avond weer regen. Er isWi^en-.matige z">dwestelijke«nu. De temperatuur looptUP naar 7 tot 8 graden.

Crf" actuele informatie be-kirJ.. ende het weer in Limburg«unt u bellen 06-91122346.
J^NDAAG:*°nop: 08.28 onder: 16.31
'"aan op: 01.58 onder: 13.45JïORGEN:„?noP: 08.30 onder: 16.30
""aan op: 03.08 onder: 13.55
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Samenwerken
Volgens de regeringsleiders zal eenvolledig vrij personenverkeer pas
mogelijk zijn als de EG-landen nau-
wer gaan samenwerken in de strijdtegen het terrorisme, de handel indrugs, het asielbeleid, de wapen-wetgeving en de uitlevering van ge-
zochte personen.

Als de controles aan de binnengren-
zen wegvallen moeten die aan de
buitengrenzen van de EG ver-
scherpt worden, omdat wie via een
EG-land de Gemeenschap is bin-
nengekomen, daarna vrij door de
hele EG mag reizen. Thatcher heeft
echter weinig vertrouwen in die
controles.
Op de eer; Le dag van de EG-top
praatten du regeringschefs ook over
de sociale gevolgen van '1992. Dui-
delijk werd datzij het nog niet eens
zijn over EG-regels voor arbeidsom-
standigheden, harmonisering van
de sociale zekerheid en over EG-
medezeggenschapsregels.

Voorzitter Plumb van het Europees
Parlement vroeg de regeringschefs
overigens er voor te zorgen dat het
parlement voortaan nog maar in een
plaats gevestigd zal zijn om effi-
ci4enter te kunnen werken.

Afschaffing in EG na 1992 steeds onzekerder

Einde grenscontroles
is nog niet in zicht

Van onze correspondent

RHODOS - Het wordt steeds onzekerder of tegelijk met het
wegvallen van de binnengrenzen in 1992 ook de grenscontroles
op het personenverkeer in de EG geheel zullen verdwijnen. De
twaalf EG-landen zijn verdeeld over de voorwaarden waaron-
der dat kan gebeuren.

Dat bleek gisteren op de EG-top-
conferentie op Rhodos. Vooral ac
Britse premier Thatcher verzet zich
tegen het idee dat de Britten straks
geen controles meer zouden mogen
uitvoeren op mensen die uit andere
.EG-landen Groot-Brittannie bin-
nenkomen.

Ook de daarop vooruitlopende af-
schaffing van de persoonscontroles
aan de grenzen tussen de landen
van het zogenoemde Schengen-ak-
koord (de Benelux, Frankrijk enWest-Duitsland) zal volgens pre-
mier Lubbers daarom niet haalbaarzijn op 1 januari 1990, zoals is voor-
zien.

Opstandige soldaten onder vuur genomen

Muiterij in Argentinië
BUENOS AIRES - Regeringsge-
trouwe troepen hebben gistermid-
dag met mortieren het vuur ge-
opend op de muitende militairen in
de infanterieschool op de basis
Campo de Mayo bij de Argentijnse
hoofdstad Buenos Aires. De mui-
ters trokken zich terug, waarna zij
zich hergroepeerden en met gewe-
ren terugschoten. In de school kon
men een kennelijk gewonde militair
zien liggen.

Intussen zijn tanks, pantservoertui-
gen en zware vrachtwagens naar de
hoofdstad gedirigeerd. Eerder op de
dag had opperbevelhebber Caridi,
wiens aftreden door de muiters
wordt geëist, een gesprek met de
leider van de opstandelingen, kolo-

nel Mohamed Ali Seineldin, in een'
'poging zonder bloedvergieten een
eind te maken aan de impasse. Sei-
neldin vertelde aan journalisten dat
de muiters eerherstel wilden voor
de officieren die na een tussenpoos
van een jaar weer voor een burger-
rechtbank terechtstaan wegens
schendingen van de burgerrechten
onder de militaire dictatuur van
1976 tot 1983.

Seineldin zei dat hij het bevel voer-
de over vierhonderd man van de
landmacht en 53 man van de kust-
wacht, die donderdag van hun basis
waren gedeserteerd.

President Alfonsin, die in New
Vork is voor de Algemene Vergade-
ring van de Verenigde Naties, is gis-
teren vervroegd teruggekeerd naar
Argentinië. De bevelhebbers van de
landmacht, marine en luchtmacht
verzekerden de regering dat de si-
tuatie op de andere bases normaal
was, en dat sommige legeronderde-
len in staat van paraatheid waren
gebracht.

" Een tank, bemand door muitende Argentijnse soldaten, hield gisteren de wacht bij de poort
van infanterieschool Campo de Mayo in Buenos Aires.
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Hans Coerver
vrijgesproken

Van onze sportredactie
MAASTRICHT - Roda JC-manager
Hans Coerver gaat vrijuit in de ge-
ruchtmakende zwart-geldaffaire die
in 1985 bij de Kerkraadse club aan
het licht kwam. De officier van jus-
titie mr. Van Opstal had acht maan-
den celstraf, waarvan drie voor-
waardelijk, geëist, maar de arron-
dissementsrechtbank in Maastricht
besloot gisterochtend tot vrijspraak
bij gebrek aan bewijs.
Ex-penningmeester Toon Vreuls,
die dezelfde eis boven het hoofd
hing, werd wel schuldig bevonden.
Hij werd veroordeeld tot één maand
voorwaardelijke celstraf (met een
proeftijd van twee jaar) wegens me-
deplichtigheid aan foutieve belas-
tingaangiften van de club en een
boete van 1500 gulden wegens per-
soonlijke belastingontduiking.
Rechtbankpresident mr. Wortmarm
betoogde dat niet bewezen was dat
manager Coerver opdracht gaf tot
en leiding gaf aan de verboden
praktijken in de jaren '77 tot en met
'84, zoals hem ten laste was gelegd.
„Evenmin is wettelijk en overtui-
gend bewezen dat verdachte opzet-
telijk behulpzaam is geweest bij de
verboden gedragingen. Hij heeft in
die periode wel bij Roda gewerkt,
maar dat wil niet tegelijkertijd zeg-
gen dat hij strafbaar is. Het is onvol-
doende aangetoond dat hij leiding
of opdracht gaf bij verkeerd invul-
len van belastingformulieren, noch
dat hij gelegenheid en middelen
verschafte", lichtte mr. Wortmann
toe.

" Zie verder pagina 19

Door uitspraak rechter

Toon Vreuls
'Verdient'
tien mille

MAASTRICHT - De uitspraak \
van de arrondissementsrecht-
bank in Maastricht inzake de
zwart geldaffaire by Roda JC j
heeft Toon Vreuls, ondanks
zijn veroordeling, een aardige
financiële opsteker bezorgd.
De ex-penningmeester kreeg
naast een maand voorwaarde-
lijkecelstraf een boete van 1500
gulden opgelegd. In de praktijk
betekent dit echter dat Vreuls
een bedrag van tien mille incas-
seert.
Voor de 400 gulden die hij
maandelijks zwart ontving van
deKerkraadse club, trof hij na-
melijk reeds een schikking met
de fiscus. Naast de achterstalli-
ge belasting betaalde Vreuls
een boete van 11.500 gulden.
Een bedrag dat hrj als gevolg
van de rechterlijke uitspraak
terug krijgt. Een douceurtje
van 10.000 gulden dus.
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Lekker uitslapen,
kkfarbrunchen,

heerüke zondag!

Doe eens wat anders met dezondag. Slaap lekker
uit, maak er iets moois van en kom brunchen in
het Grand Hotel. Tussen 12.00en 15.00uur
staat een uitgebreid feestelijk buffet voor u
klaar, met de lekkerste vis- en vleesgerechten en
bijzondere zoeteen zoute lekkernijen.
Onze pianist zorgt voor de
sfeervolle omlijsting ___^^^^^^J^|Pf^^fl

pjp_M^^^^^^^^^Voor kinderen maken wij
daargraag 16 gulden plus een kwartje van
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OPZATERDAG I
10DECEMBER
OPEN IKEEN

AUTOCENTRUM
METEEN

ZACHTE G:
AUTOCENTRUM

DEJONGHE
IN MAASTRICHT
////^ En u bent zaterdag

yLljh10 december natuur-
vW lijk van harte uit-

genodigd vanaf 13.00 uur.

AUTOCENTRUM
DEJONGHE

Molensingel 3, Maastricht.
(InAuto-pare Randwijck, wijk29).

Telefoon (043) 616288.
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Kkunst

Exposities
Interlimburgse

Monumentendag
MAASTRICHT - Industriële ar-
cheologie en de herbestemming
van dit culturele erfgoed', dat is het
thema van de Interlimburgse Monu-
mentendag, die woensdag 14 de-
cember in het Maaspaviljoen in
Maastricht wordt gehouden. De or-
ganisatie van deze dag is in handen
van de Culturele Raad Limburg en
de Limburgse Contactcommissie
voor de Monumentenzorg.

Op het programma van de Interlim-
burgse Monumentendag, die om 10
uur begint, staan inleidingen door
wethouder Wevers van Maastricht
en architect J. Vercauteren, een
excursie naar 't Bassin, de Zuid-
Willemsvaart, de fabrieken van Re-
gout en de KNP en industriële acti-
viteiten in Wijck. Verder zal Gerard
Quadvlieg, ambtenaar culturele za-
ken van de provincie, worden ge-
huldigd. Tot 1988 heeft hij de inter-
limburgse monumentendagen in
Nederlands-Limburg georgani-
seerd. De dag wordt afgesloten met
toespraken door mr J. Hahn van de
LCM en deputé Ger Kockelkorn.

Kreato-expositie
in Hoensbroek

HOENSBROEK - Voor de vijftien-
de keer wordt in kasteel Hoens-
broek de Kreato tentoonstelling ge-
organiseerd, een expositie van
amateurkunst, ledere deelnemer
heeft maximaal twee werkstukken
kunnen inleveren, die worden be-
oordeeld door een deskundige jury.
Inzending is mogelijk in de catego-
rieën schilderen en tekenen, beeld-
houwen, boetseren, keramiek, tex-
tiele vormgeving, vrije expressie en
fotografie. De werken worden 'van-
daag, morgen en maandag van 14
tot 17 uur getoond aan het publiek.
De prijsuitreiking heeft vanmiddag
om 14 uur plaats.

'Vormen in glas'
in Roermond

ROERMOND - Onder de titel Vor-
men in glas' is in het Gemeentemu-
seum van Roermond een over-
zichtstentoonstelling te zien- van
moderne glaskunst. De expositie,
die tot en met 29 januari loopt, geeft
een overzicht van de manieren
waarop thans in Nederland met
glas wordt omgegaan. Ze is ge-
opend van dinsdag tot en met vrij-
dag van 11 tot 17 uur, zaterdag,
zondag en 26 december van 14 tot
17 uur.

In de expositie is werk opgenomen
van hedendaagse Nederlandse
glaskunstenaars: A.D. Compier,
Bert Frijns, Lisa Gherardi, Vincent
van Ginneke, Mieke Groot, Susan
Hammond, Blrt van Loo, Richard
Meitner, Sien van Meurs, Floris
Meydam, Willem Oestreicher, Ri-

chard Price, Borek Sipek, Durk Val
kema en Toots Zynsky.

Met name door de glasafdeling van
de Rietveld Academie heeft Neder-
land een grote aantrekkingskracht
op jonge buitenlandse kunste-
naars, die na hun studie in ons land
blijven wonen en werken. Ook van
hen is werk in de expositie te zien.
Jerven Ober, die de tentoonstelling
samenstelde, zal zondag 15 januari
om 14.30 uur een lezing houden
over hedendaags glas in Neder-
land.

Doris Becke toont
gekleurde etsen

VAALS - In de Kopermolen in
Vaals, von Clermontplein 11, loopt
momenteel een expositie met gra-
fisch werk van Doris Becke. Het be-
treft een serie handgekleurde etsen
die zijn ontstaan rond 1980.De ex-
positie is tot en met 8 januariop za-
terdag en zondag te zien van 14 tot
17 uur.

Doris Becke werd geboren in
Maagdenburg en studeerde aan de
'Werkkunstschule Krefeld' en de
Jan van Eyck Academie. Samen
met haar man, dekunstenaar Geert
Mols, woont en werkt zij in Itteren.

" Stilleven met uitzicht op kas-
teelRekem, aquarel van Hannie
van den Eiosch.

Hannie van den
Bosch in Signature
MAASTRICHT - In galerie Signatu-
re in deKapoenstraat in Maastricht
begint morgen een tentoonstelling
van schilderijen en aquarellen van
Hannievan den Bosch. Deze expo-
sitie loopt tot en met 31 december
en is te zien van woensdag tot en
met vrijdag van 13 tot 18 uur, zater-
dag en zondag van 13 tot 17 uur.

Hannie van den Bosch schildert
vooral landschappen, in het bijzon-
der het Zuidlimburgs landschap. Zij
is een vertegenwoordigster van het
nieuw-realisme, dat een terugkeer
is tot de zuivere weergave van de
werkelijkheid. Wel probeert ze de
sfeer, die een landschap uitademt,
in haar werk over te dragen.

'Landschappelijkheden' in het Generaalshuis

Het kleine wonder
van Frans Slijpen

MAASTRICHT - Wie zoals Frans
Slijpen het grootste deel van zijn
leven in de provincie Limburg
heeft doorgebracht en belang-
stelling had voor beeldende
kunst, zal hem vaak genoeg heb-
ben ontmoet en weten dat hij te
maken had met een kunstenaar
van vakmanschap, wiens repu-
tatie als glazenier - beter: als
vormgever - ver over de grens
van dieprovincie ging. Maar een
tentoonstelling van Frans Slij-
pen heeft hij nooitgezien, al her-
innert hij zich misschien zijn
deelname aan Trajecta met gla-
zen cylinders. gevuld met deco-
ratief gestapelde lagen natuurlij-
ke materialen. De faam van een
monumentaal kunstenaar wordt
niet opgebouwd door presenta-
ties in galerieën of musea, ope-
ningen en kunstkritiek, maar
doorgeruchten en berichten. De
berichtgeving is daarbij meestal
onvolledig. Ook vrienden en col-
lega's zijn verbaasd als ze de
lijst zien van in opdracht uitge-
voerde werken van 1948 tot he-
den, die buiten plaatsnamen in
België en Nederland, vermeldin-
gen bevat van steden in de Ver-
enigde Staten.

De lijst slaat nauwelijks een jaarover.
Wel ziet men in de jaren zestig de op-
drachtgevers van kerkelijke instanties
overgaan in burgelijke. De samen-
werking met architecten neemt dan
toe, de deelname in ruimtelijke vorm-
geving en het experimenteren met
andere materialen dan glas. Met op-
drachten meestal vol bezet, vervulde
Frans Slijpen met toewijding docent-
schappen in Breda en de stadsaca-
demie waaraan hij zelf meer dan
veertig jaar geleden begon, en func-
ties aan instituten als 'Scheppend
Ambacht' en Maastrichts Cultureel

Centrum. Zijn pensionering in 1986
gaf hem de vrijheid zijn creatieve aan-
drift uit te leven in zijn ateliers op de
zolder van zijn deftige huis tegenover
het Maastrichtse eendjespark. Een
tentoonstelling nu in het Generaals-
huis toont ons een nieuwe Frans Slij-
pen: een rasschilder.

Na zijn lange weg door andere gebie-
den komt hij zich onverhoeds voegen
bij het gezelschap van andere ras-
schilders, die tegelijk met hem de
kunstnijverheidsschool verlieten en
naam maakten: Defesche, Lataster,
Diederen en anderen, die hun toe-

komst maakten via de Rijksacade-
mie. Slijpen maakte die toekomst via
de Academie van Antwerpen, die
hem in aanraking bracht met Perme-
ke en andere Belgische fenomenen.
De herinneringen daaraan levert me-
nige anecdote op en ook wel boeien-
de verhalen. Zijn schilderschap van
nu dankt waarschijnlijk het een en an-
der aan de Belgen. Maar het meest
opvallende eraan is toch zijn affiniteit
met de Franse schilderkunst uit haar
bloeitijd, met Bonnard en Matisse,
een zuidelijke trek, die zich ook nu
nog bij de Amsterdamse Limburgers
verraadt.

Frans Slijpen is een rasechte Maas-
trichtenaar, maar hij is geen thuiszit-
ter. Zijn vakanties voerden hem bij
voorkeur naar Frankrijk en Spanje.
Een rijksbeurs bracht hem in 1959
verder: naar het Midden-Oosten, de
jaren zeventig naar Noord-Amerika
en Japan, de jaren tachtig naar
Noord-Afrika en Indonesië. Zijn open
blik op de wereld tekent ook zijn aan-
dacht voor de ontwikkelingen in de
beeldende kunst. Wat hij zowel van
zijn reizen als van zijn creatieve ver-
kenningen behield, was datgene wat
paste bij zijn aard van vormgever en
estheet, de vormen van de land-
schappen en de kleuren van luchten,
steden en woestijnen. Naar de raad
van Permeke - hem ooit gegeven bij
het schilderen naar model - te werken
met de rug naar de dame toegekeerd,
schildert hij zijn landschappen vanuit
een innerlijke beeldvorming. Met de
rug naar het landschap, zoals Fred
van Leeuwen vaststelt in zijn uitvoeri-
ge beschouwing van Slijpens kunste-
naarschap, zojuist als boekje ver-
schenen naar aanleiding van diens
65-ste verjaardag. In een nauwelijks

onderbroken werkzaamheid van twe
jaar schilderde Slijpen zijn collecifdoeken onder de naam 'Landschap
pelijkheden' bijeen. Zijn veroveri"
van alle vaardigheden en finessftl
van het olieverfschilderen - een vaait
dig tekenaar toonde hij zich al eerdti- en het bereiken van wat hem voti
ogen stond, is het resultaat van dat&
tensief bezig zijn, van zelfkritisch v«°
mogen maar ongetwijfeld ook van _rf
leven ervaring in de beeldende kunslj
Wat hij vanaf vanmiddag laat zien E
het Generaalshuis is een reeks ware
bloedige, hartelijke en afgewogfli
verbeeldingen, waarin de herinnérH;
gen aan mediterrane of woestijnaclL
ge gebieden meer zijn aangeduid d>
gegeven. Zij schuwen niet wat tege<
woordig Schönmalerei heet, maar:
Ihebben de poëzie en de uitstralN
van wat met pure intentie en grote L
tensiteit is tot stand gebracht. E«
klein wonder weer, waaruit de argeH
zen sterkte putten voor hun trou*
geloof dat de schilderkunst het kurd
beleid eerlang zal te boven kom*
De reeks lijkt geen eindpunt, ma*
een nieuw begin. Zoals ieder beg
met de vervulling van beloftes nog'
het verschiet.

Pieter Defesch

" Frans Slijpen: Roussillon-Provence; olieverf op paneel.

Het zwevend perspectief
van Jan Dibbets

EINDHOVEN - In het najaar van 1967
is de jongekunstenaar Jan Dibbets op
bezoek bij zijn zuster. Tijdens die mid-
dag snijdt hij een trapeziumvorm uit in
het gazon, pakt zijn fototoestel en foto-
grafeert het trapezium, dat in de zoe-
ker van het toestel een rechthoek is
geworden. Dibbets, in 1941 in Weert
geboren, maakte zijn eerste 'perspec-
tiefcorrectie', een aan de werkelijkheid
ontleend motief dat door zijn ingreep
een abstracte kwaliteit had gekregen.
Niet alleen was een trapezium recht-
hoek geworden, ook het grasveld had
door Dibbets' manipulatiezijn perspec-
tief verloren en was als het ware naar
voren, tegen het beeldvlak 'geklapt.

Enkele van deze 'perspectiefcorrec-
ties' (Dibbets maakte er meer, onder
meer op de vloer en de muur van zijn
atelier) hangen in een centrale zaal in
het Van Abbemuseum in Eindhoven
tussen ander werk uit de jaren zestig.
De bezoeker van de prachtig ingerich-
te tentoonstelling 'Jan Dibbets. Werk
uit de Jaren '80' loopt er, door de ande-
re zalen, omheen. Dat heeft niet een
puur formele, maar ook een meer idee-

Ie achtergrond. De tentoonstelling be-
vat naast ditwerk vooral werken uit de
laatste acht jaar; de jarenzeventig zijn
niet vertegenwoordigd. De zaal met de
perspectiefcorrecties, de bundels tak-
ken met neonlampjes en de. met gras
begroeide tafel wordt in de expositie
gebruikt als een visuele ideeënbron
voor Dibbets' werk uit de jaren tachtig.
Dibbets' produkten uit de jaren zestig
worden altijd in verband gebracht met
de conceptuele kunst en de minimal
art. Toch is hij nooit zover gegaan dat
hij het visuele resultaat van zijn crea-
tieve proces als niet belangrijk heeft af-
gedaan, zoals conceptuele kunste-
naars wel deden. Hij heeft zich altijd
om de beeldende kwaliteit van zijn
werk bekommerd.

Na de eerste 'perspectiefcorrecties' in
zwart/wit ontstondrond 1970 een aan-
tal 'panorama's' in kleur, waarin Dib-
bets een landschap deel voor deel fo-
tografeerde en de ontstane fotoreeks
aan elkaar 'plakte. Op die manier ont-
stond bijvoorbeeld een kustlijn die er
uit ging zien als een heuvel. Eerst in de
vorm van een rechte lijn, maar al snel

werden ac toto s ook in een cirkelvorm
opgeplakt. Tegen het eindvan de jaren
zeventig werd het statief niet langer op
de horizon gericht, maar Dibbets bleef
letterlijk dichter bij de grond en ging
vloeren, straten en tegels fotograferen.
Deze, in zekere zin al abstracte patro-
nen, werden opnieuw in een cirkel-
vorm gegoten. Op die manier onstond
een beeld dat met het 'normale' oog
nooit gezien kan worden. In het begin
van de jarentachtig, wanneer hij vooral
gebouwen fotografeert, worden de fo-
to's geplaatst tegen een achtergrond
van blauwe, paarse of zwarte inkt of
waterverf, in tientallen lagen over el-
kaar, maar toch transparant. Een
scheiding tussen foto en achtergrond
wordt opgeheven door een voortzet-
ting van de cirkelvorm in een krul of
door het gedeeltelijk overschilderen
van de fotoranden in dezelfde kleur.
Dat geeft Dibbets nieuwste werk wat
transcendents en esoterisch.
Jan Dibbets. Werk uit de Jaren '80. Tot
en met 8 januari in het Van Abbemu-
seum, Bilderdijklaan 10, Eindhoven.
Open: dinsdag tot en met zondag van
11 tot 17 uur.
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CRYPTOGRAM

Horizontaal:
1. Zet een hoofddeksel op het instrument
om andere muziek te krijgen. 4. Neem een
viskorf om langs deze weg een dure lekker-
nij te vervoeren. 9. Dient om de slinger-
plant terplaatse te omlijnen. 10. Maak eens
een dans in de boom. 12. Kan iemand van
ongeveer 20 jaar 't helpen dat hij in Overijs-
sel woont? 14. Het is niet slim anders je
maat als patroon te gebruiken. 16. Zwemt
tussen de 1 en 500 meter per uur. 17. Het
hert heeft in het vuur van het spel zijn staart
verloren. 18. Ik wil dat wel doen als het
kundig klaargemaakt is. 21. Volgens mij
ongeveer hetzelfde als glimmer. 22. Tijd-
verschijnsel dat u aan de zonnegod te dan-
ken hebt. 23. Wordt gegeten om een deel
van het been snel te laten groeien. 24. De
compositie van de windstreek veranderd.
27. Siersteen vervaardigd uit zilver met ha-
ver. 29. Ontsteking bij paarden als gevolg
van het gezicht van een hemellichaam. 30.
Haal het maar op. Het is te zwak om 500
vissen ermee uit het water te halen. 31. Tot
hoe lang het geldt, weet ik niet. Wat ik wel
weet is, dat onderwijs nog niet te laat is.

Verticaal: F
I. Wateen kwast als die even tijd neemt v
iets zwart te maken. 2. Je grootje. Je W*
geen geld zonder 'n bestemming op te dj
ven. 3. Springstok als deel van de armI
Hij stroopt de huid af om er een hoed va^maken. 6. Kleding die bij het ballet 9.
verlichting nodig heeft. 7. Hij krijgt er WJdigheid in, in de aangewezen richting
blijven. 8. Wordt door v niet meer gege*J11. Het naaigerei dien je werkelijk daarV'
te gebruiken. 13. Het doet pijn voor ik!
om van de pracht te genieten. 14. Kra#
bron om terug in de studio te kunnen "*.
ken. 15. Geneesheer die je alleen lichfljj
lijk helpen kan. 19. Draag het motorsfj
als een sieraad mee. 20. Men is wel oPJwassen tegen een tijdelijk „staakt het*
ren". 25. En ik zorgde vroeger in GrieldJland voor de overwinning. 26. Wil jejj
daarom niet even van te voren waarsdj
wen? 27. AIS je met die luiaard een vre«J
spelletje speelt, laat ie de prijs stijgen."
Laat het maar stinken.

recepot h.meijer
Bisschopswijn
Hoe oud het recept van de bisschops-
wijn is, is niet meer te achterhalen.
Ver in de vorige eeuw werd dit al ge-
dronken op de avond van de 5e de-
cember. Onderstaand recept dateert
uit 1872 en is wel het meest fijne van
de vele variaties, in de loop der jaren
gemaakt.

Benodigdheden: 1 citroen, 1 sinaas-
appel, 10-14 kruidnagelen per

vrucht, 'Vt 1 water, stukje pijpkaneel
van 5 cm, rode Algerijnse of Bor-
deauxwijn, suiker.

Was de vruchten goed schoon en be-
steek ze rondom met kruidnagelen.
Leg ze in een pannetje en doe er het
water bij. Voeg het stukje pijpkaneel
toe en vul aan met een niet te zoete
rode wijn.
Deksel op de pan en dit mengsel eni-
ge uren op een theelichtje laten trek-.

ken. De wijn mag vooral niet koken.
Voor het opdienen pijpkaneel en
vruchten verwijderen en de wijn op
smaak brengen met suiker.

TIP: Alcoholvrije bisschopswyn
maakt u door in plaats van rode wijn,
vruchtendrank te nemen, of water
met verdund bessensap.
Serveer de wijn in grote wijnglazen
dat verhoogt de sfeer van het Sin-
terklaasfeest.
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Om Verenigde Naties toe te kunnen spreken

EG vraagt VS visum
voor Yasser Arafat

thh
S~ De twaalf ianden van de Europese Gemeenschapoben de Amerikaanse regering gevraagd, het besluit PLO-£er Yasser Arafat geen visum te verlenen, te herzien. In een

verklaring zeggen zij 'met zorg' kennis teff! u n genomen van de Amerikaanse beslissing. In voorzich-j.e bewoordingen wordt Washington verweten, de rol van de
', eniëde Naties als forum waar de leider van één der partijennet Midden-Oosten-conflict zijn opvattingen naar voren kanngen, te belemmeren.

Volgens het verdrag tussen de VS
en de VN over de vestiging van het
hoofdkwartier van de volkerenorga-
nisatie in New Vork „zou de heer
Arafat in de gelegenheid moeten
worden gesteld de VN Assemblee
toe te spreken", aldus de Twaalf.

Eommissie voor
Vluchtelingen

Sovjetunie

't?3OU 7De regeringen van de
Armenië en-rbajdzjan hebben gistern een

penschappelijke commissie op-lcht om de belangen te beharti-

'L Van de éénduizenden gevluchtenemers en Azerbajdzjanen. Dit-»t het Sovjetpersbureau TASS

4

meeste vluchtelingen verlieten
jbovjetrepubliek waar zij woon-f uit angst voor het sinds 21 no-Pïber oplaaiende nationalistischef^eld. Volgens het ministerie van
Rienlandse Zaken kwamen op 30pmber meer dan 7.300 Arme-rs aan in Armenië en zijn er meerP, 10°00 Azerbajdzjanen ge-

f£°mité Karabach meldde datF-UOO van de half miljoen Arme-
r, de afgelopen negen maanden
rrt)ajdzjan hebben verlaten enFi er meer dan 50.000Azerbajdzja-F op de vlucht.ln de commissie
Itj?r. leiding van vice-premier Bo-[ Asjerbina hebben onder meer defitters van de ministerraad vanmenie en Azerbajdzjan zitting.

Aanmoedigen
De twaalf vinden het nodig om de
dynamiek die door de recente be-
sluiten van de Palestijnse Nationale
Raad in Algiers is gecreëerd, tehandhaven en aan te moedigen. InAlgiers heeft Arafat zoals bekend
niet alleen de staat Palestina uitge-
roepen, maar zich ook bereid ver-klaard tot onderhandelingen op ba-sis van erkenning van de staat Is-raël.

Belangrijk
De ontwikkelingen in het Midden-
Oosten worden waarschijnlijk een
van de belangrijkste buitenlands-
politieke onderwerpen van de topop Rhodos. De Griekse ministervanBuitenlandse Zaken, Carolos Pa-poulias, heeft, als voorzitter van deEG-Ministerraad, al meermalen
voorgesteld dat de twaalf ministersvan Buitenlandse Zaken een ge-
sprek hebben met Arafat, zoals zijook koning Hoesein van Jordanië
en de Israëlische minister van Bui-tenlandse Zaken Peres hebben ont-vangen.

Sovjetunie
bepleit

conferentie
Afghanistan

MOSKOU - Het Sovjet-ministerie
van Buitenlandse Zaken heeft giste-
ren gepleit voor een internationale
conferentie over Afghanistan die
zou moeten zorgen voor de demili-
tarisering en toekomstige neutrali-
teit van het land. Onderminister
Vladimir Petrovski zei dat op deze
manier verder bloedvergieten in Af-
ghanistan voorkomen moet wor-
den.
De Sovjetunie doet een beroep op
de Verenigde Naties, zei Petrovsky,
om zo snel mogelijk een dergelijke
conferentie te beleggen.
Als het aan Moskou ligt, komt de
conferentie ook op de komende
Amerikaans-Russische 'top' op 7
december aan de orde, samen met
andere wezenlijke problemen zoals
ontwapening, Midden-Amerika en
het Midden-Oosten. Sovjetleider
Michail Gorbatsjov spreekt komen-
de woensdag in New Vork met de
gaande en de komende Amerikaan-
se president, Ronald Reagan en
George Bush.
Washington had alleen een oriënte-
rend gesprek over de stand van za-
ken in de onderlinge betrekkingen
voor ogen.

Sovjetunie vraagt uillevering 'criminelen'

Overgave Russische
kapers in Tel Aviv

Van onze correspondent
TEL AVIV - Op het vliegveld van
Tel Aviv is gisteravond zonder
bloedvergieten een einde gekomen
aan een kapingsdrama dat was be-
gonnen in de Sovjetunie. De vijfka-
pers van een Russische schoolbus,
vier mannen en een vrouw, gaven
zich zonder verzet over aan deIsraë-
lische politie nadat de Russische
autoriteiten hun de gelegenheid
hadden gegeven te vertrekken met
een Iljoeshin-vrachtvliegtuig van de
maatschappij Aeroflot uit een stad
in het zuiden van het land, op voor-
waarde dat dekinderen werden vrij-
gelaten.
Volgens de Israëli's waren er geenpolitieke motieven in het spel. Het
zou gaan om vijfcriminelen, die een
bedrag van twee miljoen dollar ingestolen roebels bij zich hadden.ln
regeringskringen in Jeruzalem acht
men het mogelijk dat de kapingsge-schiedenis een gunstige uitwerking
zal hebben op de betrekkingen tus-
sen Israël en de Sovjetunie.

Daarom toonden regeringsfunctio-
narissen in Jeruzalem zich gister-
avond wat geirriteerd over een op-
merking van minister van defesnie

Jitschak Rabin, die op een geïmpro-
viseerde persconferentie op het
vliegveld zei dat hij niet begreep
hoe een grote mogendheid als de
Sovjetunie de kapers kon toestaan
te vertrekken nadat de kinderen wa-
ren vrijgelaten.Veel schade

bromfietsen:
premie omhoog

DEN HAAG - De WA-verzekering
voor bromfietsen met versnelling
gaat volgend jaar omhoog van 238
naar 275 gulden. Voornaamste oor-
zaak is de opzienbarende toename
van het aantal schademeldingen. De
premie voor bromfietsen zonder
versnelling (automaten) blijft 107
gulden. Deze adviespremies heeft
de Contactcommissie Motorrijtuig-
verzekeringen (CCM) gisteren be-
kendgemaakt. De meeste maat-
schappijen nemen het premie-ad-
vies over.

Wapens
De vijf kapers hadden niet alleen
geld bij zich, maar ook wapens. Ze
overhandigden de Israëli's een auto-
matisch geweer en vijf pistolen,
voor ze werden gearresteerd en in-
gesloten. De acht gegijzeldebeman-
ningsleden wilden het vliegtuig gis-
teravond niet verlaten.
Over de terugkeer van het vliegtuig
met bemanning zijn gisteravond al
de eerste contacten gelegd. Wat er
met de vijf kapers zal gebeuren is
nog niet bekend.Waarschijnlijk zul-
len de Russen een uitleveringsver-
zoek indienen en het ligt in de ver-
wachting dat Israël dat zal inwilli-
gen.

Plan moet in 1989 420 miljoen opleveren

Vertraging dreigt
bij uitvoering van

akkoord medicijnen

Van deredactie binnenland
UTRECHT- De uitvoering van het
vorige maand gesloten akkoord
over de geneesmiddelenprijzen
dreigt te worden vertraagd. Het ak-koord, het zogenoemde omnipartij-
enakkoord (OPA), had op 1 januari
1989 moeten ingaan. Het plan moet
in 1990 een besparing hebben opge-
leverd van 420 miljoen gulden.

Het OPA maakt aanpassing nodig
van enkele richtlijnen van het Cen-
traal Orgaan Tarieven Gezond-
heidszorg. Maar het COTG heeft de
betrokken partijen laten weten datde zaak niet in de vergadering van
19 december aan de orde kan ko-
men. Volgens het COTG hebben debetrokken organisaties namelijkverzuimd op tijd wijzigingsvoorstel-
len in te dienen.
Namens de betrokken organisaties
heeft secretaris C. Landheer van de
Vereniging van Nederlandse Zie-

kenfondsen er bij voorzitter Eisen
van het COTG in het licht van de
kostenbeheersing in de farmaceuti-
sche sector op aangedrongen het
OPA toch op 19 december in het
COTG aan deorde te stellen.
Het ÓPA omvat onder andere een
prijsverlaging van zeven procent
voor merkgeneesmiddelen, het ach-
terwege blijven van prijsverhogin-

gen, het verhogen van de korting
die apothekers krijgen als ze effi-
ciënt inkopen van twee tot vier pro-
cent.
De overheid wil het akkoord een
jaar lang een kans geven. Als de be-
oogde bezuinigingen niet worden
gehaald komt ze alsnog met een ijk-
prijzensysteem. Ziekenfondsverze-
kerden krijgen dan per groep ge-

neesmiddelen een maximumprijs
vergoed en moeten voor duurdere
middelen het verschil zelf bijbeta-
len.
Staatssecretaris Dees van volksge-
zondheid liet gisteren weten dat de
situatie hem met zorg vervult. Zijn
departement zal alle invloed aan-
wenden om te bereiken dat het
COTG toch nog in december over
OPA vergadert.

Uit een onderzoek van geneeskun-.
digen van twee ziekenfondsen is
overigens gebleken dat wanneer
alle huisartsen zelf een basishoe-
veelheid geneesmiddelen zouden
afleveren, dat tot een jaarlijkse be-
sparing van 122 miljoen gulden zou
leiden. De besparing komt onder
meer doordat de huisarts diezelf le-
vert meer inzicht krijgt in de kosten
van geneesmiddelen en goedkoper
gaat werken. De apotheker kan zich
dan meer verdiepen in zaken als
medicatiebewakingin plaatsvan als
winkelier te functioneren.

binnen/buitenland

Auto ontploft voor gebouw Haagsche Courant

Weer aanslag
op Sijthoff

i

|EN HAAG - De aanslagen op het Haagse
Itgeyersbedrijf Sijthoff Pers nemen steeds
jnstiger vormen aan. Na een reeks brand-lichtingen, vernielingen en bedreigingen isfsteren een autobom ontploft voor het
Pofdkantoor van Sijthoff inRijswijk. Er vie-
Pi geen slachtoffers. De politie heeft het min
i meer vastgelopen onderzoek met her-leuwde inzet opgepakt, maar zegt geen idee
l hebben wie de daderszijn. Tot nu toe heeftpemand de verantwoordelijkheid opgeëist.

fet concern, uitgeefster van onder meer de
laagsche Courant, wordt sinds twee weken

geteisterd door aanslagen.
Gisterochtend kreeg de Haagsche Courant
een anoniem telefoontje, waarin de explosie
van een autobom werd aangekondigd. In een
voor de drukkerij van de krant geparkeerde
(gestolen) Mazda zou een bom zijn geplaatst,

die om "half tien zou ontploffen. De politie
zette de straat af en liet omliggende bedrijven
ontruimen. Even over half tien ontplofte de
bom inderdaad. De schade bleef beperkt.

Over de voortgang van het politie-onderzoek
worden officieel geen mededelingen gedaan.
Formeel heet het dat de politie geen idee
heeft van de daders. Maar het is duidelijk dat
het onderzoek zich richt op het beveiligings-
bedrijf Toetanchamon in Den Haag. Dat be-
drijf is verbolgen over een bericht in de
Haagsche Courant, waarin werd gemeld dat
het bedrijf 'mensen met een justitieel verle-
den' in dienst heeft. Om diereden weigert het
ministerie van Justitie een vergunning af te
geven.

Smallenbroek
neemt ontslag

SMALLINGERLAND - Burge-
meester mr A. Smallenbroek van
Smallingerland heeft besloten per
31 december van dit jaar de konin-
gin zijn ontslag aan te bieden. Dit
heeft hij minister Van Dijk van Bin-
nenlandse Zaken meegedeeld. Zijn
advocaat, mrj. Mentink, heeft dit
gisteravond bekendgemaakt.

De burgemeester is tot dat besluit
gekomen omdat de gemeenteraad
en wethouders van zijn gemeente
zijn voorstel om deverhoudingen te
normaliseren, blijven afwijzen, al-
dus mrMentink. Hij meent dat aan-
blijven onder deze omstandigheden
het aanzien van het ambt van burge-
meester zou schaden. Smallenbroek
hoopt met zijn besluit ertoe bij te
dragen dat de normale bestuurlijke
verhoudingen in de gemeente Smal-
lingerland spoedig worden hersteld.

De burgemeester is met minister
Van Dijk een wachtgeldregeling
overeengekomen op basis van het
Rechtspositiebesluit burgemees-
ters. Smallenbroek acht dieregeling
bevredigend, aldus zijn advocaat.

Problemen bij
Angola-overleg

BRAZZAVILLE - Angola, Cuba en
Zuid-Afrika zijn het gisteren niet
eens geworden over het toezicht op
de aftocht van de Cubaanse troepen
uit Angola. De drie landen voeren,
onder bemiddeling van de Ver-
enigde Staten, in de Congolese
hoofdstad Brazzaville overleg over
het beëindigen van de burgeroorlog
in Angola en de onafhankelijkheid
van Namibië.

Antonio dos Santos Franca, de lei-
der van Angolese delegatie, zei dat
de Zuidafrikanen 'honderd procent'
tevreden willen zijn over de verifi-
catie (van de terugtrekking van de
Cubaanse troepen, maar dat Angola
die tussenkomst niet kan accepte-
ren. Volgens Angola en Cuba is de
verificatie een zaak tussen hen bei-
den en de Verenigde Naties.

De delegaties van Angola, Cuba en
Zuidafrika zijn in Brazzaville om
een protocol te ondertekenen waar-
over de drie regeringen het in no-
vember eens waren geworden.

Uitlevering
Kipp gevraagd
DEN HAAG - Nederland gaat Ar-
gentinië om uitlevering vragen van
de oorlogsmisdadigerKipp. Via In-
terpol is inmiddels een verzoek tot
voorlopige aanhouding gedaan. Dat
heeft ministerKorthals Altes (Justi-
tie) gisteren bekend gemaakt. Bo-
vendien gaat Nederland werk ma-
ken van de opsporing en uitlevering
van de oorlogsmisdadigers Olie en
Riphagen, die zich waarschijnlijk
eveneens in Argentinië bevinden.

Korthals Altes deed deze toezeggin-
gen naar aanleidingvan vragen van
het WD-kamerlid Wiebenga. Deze
had uit recente verklaringen van de
Argentijnse minister van Justitie
opgemaakt dat Argentinië zeer wel
bereid is tot uitlevering van oorlogs-
misdadigers.

PUNT UIT
Levensteken
" Bij een internationaal pers-
bureau in de Libanese hoofd-
stad Beiroet is gisteren een
brief bezorgd, die de naam
draagt van Peter Winkler, een
Zwitserse medewerker van het
Rode Kruis, die op 17 novem-
ber is ontvoerd. In het schry-
ven stelt Winkler ontvoerd te
zijn, omdat hij de Zwitserse na-
tionaliteit heeft, en niet omdat
hij werkt voor het Internationa-
le Rode Kruis (ICRC). De ont-
voerde man, die werkzaam was
in het zuiden van Libanon, doet
een beroep opzijn regering zich
in te spannen voor zijn vrijla-
ting. Voor de ontvoering van de
32-jarige Zwitser heeft zich nog
geen enkele groepering verant-
woordelijk gesteld.

'Ezelsoor'
" Het 'Gouden Ezelsoor' 1988,
een door de drukwerkindustrie
ingestelde prijs voor een Neder-
lands debuut waarvan in één
jaar (1987) de meeste exempla-
ren zijn verkocht, is toegekend
aan Hanny Alders. Het Ko-
ninklijk Verbond van Grafi-
sche Ondernemingen (KVGO)
heeft dit gisteren meegedeeld.
Alders krijgt de prijs voor haar
boek 'Non nobis', een roman
over de ondergang van de tem-
pelorde aan het begin van de
veertiende eeuw.

Sisulu vrij
" De zwarte hoofdredacteur
van de anti-apartheidskrant
New Nation, Zwelakhe Sisulu,
die sinds december 1986 zon-
der proces in de gevangenis
werd vastgehouden, is giste-
ren vrijgelaten. Sisulu is een
van de bekendste van de 25.000
zwarte gevangenen die zonder
enige vorm van proces in
Zuid-Afrika worden vastge-
houden. Zij zitten vast sinds
president P.W. Botha in juni
1986 de noodtoestand afkon-
digde om de politieke onrust
de kop in de drukken. Sisulu is
de zoon van de sinds 1964 ge-
vangen zittende nationalist
Walter Sisulu, die samen met
de anti-apartneidsleider Nel-
son Mandela vastzit.

Koffie

" De Max-Havelaar Derde-We-
reldkoffie doet het goed. Van
de Nederlandse winkels heeeft
55 procent dit produkt in het
assortiment opgenomen. Dit
percentage zal naar 75 stijgen.
De Stichting Max Havelaar, die
de koffie op de markt heeft ge-
bracht, heeft deze verwachting
gisteren uitgesproken. Eén
week na de aanbieding van het
eerste pak Max Havelaarkoffie
aan prins Claus zijn er al meer
dan 320.000 pakjes van deze
ideële koffie over de toonbank
gegaan. De stichting conclu-
deert daaruit dat er een groei-
markt voor mensvriendelijke
produkten uit de Derde Wereld
bestaat.

Overleg

" De Sovjetunie zal in Saoedi-
Arabië op hoog niveau bespre-
kingen voeren met Afghaanse
opstandelingen om een oplos-
sing te vinden voor het slepende
conflict in Afghanistan. Dit
heeft onderminister van Bui-
tenlandse Zaken Vladimir Pe-
trovski gisteren in Moskou be-
kendgemaakt. De onderhande-
lingen zullen worden gevoerd
door Joeli Vorontsov, die zowel
eerste onderminister van Bui-
tenlandse Zaken is als ambas-
sadeur in Afghanistan.

Gijzeling
" De Britse politie heeft gis- i
termqrgen vroeg met geweld
een eind gemaakt aan een gij-
zeling in het centrum van Lon-
den. De gijzelnemer liep hier- .
bij een schotwond op in de *borst. Zijn gijzelaar kwam
met de schrik vrij. Het drama.
begon donderdagavond rond
half tien op Trafalgar Square.
Nadat een eerdere poging
iemand in zijn macht te krij-
gen was mislukt, greep een ge- ■wapende man een voorbijgan- *ger en hield hem met een pi-
stool onder schot. Politieman-
nen zetten het plein af en een
agent met een megafoon riep ,
de gewapende man herhaalde-«
lijk op zijn gijzelaar vrij te la-
ten, maar deze weigerde dit.*Na tweeënhalf uur werd de,
man door een scherpschutter ■van de politie neergeschoten. *Gevangen

" Twee Nederlandse joumalis-

_
ten, Gerard Bueters en Frank;
Moll, zitten sinds enige tijd ge--vangen in Angola. Ze zijn ver-'
moedelijk per ongeluk vanuit"
Namibië, waar ze waren voor
reportages over de politieke si-
tuatie in dat land, in Angola te-*
recht gekomen.

Talkshow

" Maartje van Weegen (38)
verlaat per 1 september 1989 het
NOS-journaal. Ze gaat voor de
KRO een talkshow presenteren.
Het programma zal vanaf 1 ok-
tober 1989 wekelijks op het'
scherm komen.

Hij sprak de hoop uit dat beide landen
nauw gaan samenwerken. De meeste isla-
mistische landen hebben gisteren terughou-
dend gereageerd op de beëdiging van Bena-
zir Bhutto. Zij kreeg slechts felicitaties van
enkele islamitische landen, waaronder Tur-
kije en Irak. De meeste islamitische leiders
beschouwen regeringszaken nog altijd als
het domein van de man.

De nieuwe Pakistaanse premier, Benazir
Bhutto, heeft gisteren in het presidentieel
paleis in de hoofdstad Islamabad de eed af-
gelegd tegenover de president van de repu-
bliek, Shulam Ishaq Khan (links). Bhutto
wordt de eerste vrouwelijke regeringsleider
van een islamitisch land. De Indische pre-
mier Rajiv Ghandi feliciteerde Bhutto gis-
teren direct na haar ambtsaanvaarding.

(ADVERTENTIE)

i de ouderwets \% . lekkere |
\ Limburgse borrel. §

raffinement in een mix met jus 8f d

JM fcfc. Zoiets zaligs kan toch «ar
■k alleen met Els. P Bi) H

B.V. Distilleerderij Jacq.Hennekens, Beek
Limburgs enige distilleerderij.

(ADVERTENTIE)

Rl Exclusieve JMW^^^ collectie

1 oosterse 1
P tapijten

uit 0.a.:

Nepal
Perzië
India

Pakistan
Afghanistan

I HUB DOLS & COl
Markt 31, Sittard
tel. 04490-12605

Een vertrouwd adres
sinds 1905
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Super 10 te Nuth
—is een supermarkt met een zeer groot assortiment krui-

denierswaren en versprodukten.
Met spoed vragen wij een:

caissière
|die voor 38 uur per week ons team komt versterken.
Hebt u interesse in bovenstaande functie, schrijf darrn brief met opgave van opleiding en ervaring of be

voor een afspraak.
Ons adres is:
Super 10

Markt 21, 6361 CB Nuth, Tel. 045-241958
Een beroep met toekomst!

I Beveiligingsbeambte
Volg een mondelinge opleiding voor het officiële basisdi
ploma, welke in januari 1989 start. Voor ml. stuur uv\
naam, adres en telefoonnummer naar postbus 5112

~6097 ZJ Heel, t.n.v. 0.P.8. Tel. 04747-3249.
Club IJ Maastricht goedlo-
pend vraagt MEISJES. Bel
043-211620.
KAPPERSTERS (omg.
Kerkrade/Heerlen) voor
nieuw te openen zaak. Inl.:04490-53313.

Gevr. WERKSTER 3 och
tenden in de week. Tel
04490-51023. Na 16 uur.
Top 40 band zoekt ZANGE
R(ES), met spoed. Tel. Re
né 045-750641 ofFranco tel
045-222301.

Gymvereniging Ons Genoegen Hoensbroek vraagt eer
leider/ster

voor kleutergym en jongensgroep, 3 uur/week.
Inl. tel. 045-218383 of 721315.

Kok (m/v), kelner/serveerster
voor kerstdagen en mogelijk voor seizoen '89.
Hotel-Restaurant „'t Centrum-Buiten de Poort",

Grendelplein 14, Valkenburg.
Ervaring gewenst, salariëring volgens CAO-Horeca,

telefonisch aanmelden 04406-15333.
TIMMERLIEDEN gevr.
V.0.F.-WEDO. Tel. 045-
-416657 of 420584.
Club RUSTICA. In onze
druk bezochte club vragen
wij nog enkele gastvrou-
wen, v.d. Weyerstr. 9. Kerk-
rade-West, 045-412762 of
215876.
DAME gevraagd voor excl.
club. Tel. 045-244240. of
241592.

SCHOONHEIDSSPECIA-LISTE i.b.v. papieren, di«
zich wil vestigen in eer
nieuwekapsalon om gehee
zelfstandig te werken. Inl.
04490-53313.
POETSVROUW en babysii
gezocht. Tel.: 04492-4155.
Welche unabhangige
DAME betreut bettlegerigt
altere Dame in Kerkrade
tel. 09-49240612406.

Gevraagd
Transformatorwikkelaar

en
Metaalbewerkers

Hagro-apparatenbouw, Spoorstr. 66 Nuth
Tel. 045-244848

Hub Graus b.v.
gevr. ervaren glaszetter, die zelfstandig kan werken.
Aanmelden: Palmbrugweg 14, Echt, tel. 04754-1717.

Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
Erv. MONTEURS gevr.
voor syst.plafonds en syst.
wanden voor werken in
Dld. Bellen tussen 18-22
uur 045-256489 ma. t/m
vrijd.
Gevr. part-time TAXI-
CHAUFFEUR. Na 17.00
uur. Tel. 045-241491.
MEISJES gevraagd voor
nieuwe club in Maasme-
chelen. Goede verdienste.
Club Avenue. Tel. 09-
-321160011. b.g.g. 09-
-3211764151.
MEISJE gevraagd voorpri-
vé en escort. Tel. 045-
-228975.
Net meisje voor PRIVÉ-
CLUB met garantieloon.
Tel. 045-420042.
Zeer rendabele BIJVER-
DIENSTE aangeb. voor de
directe verkoop van onze
milieuvriend, reninigings-
concentr. aan horeca, ïn-
stell, bedrijven etc, hoge
prov., interne opl. tel. 045--§24301.
Gevr. MEISJES voor club
in Bocholtz (B) inw. mog.
Tel. 09-3211-448538.
Gevraagd parttime VER-
KOOPSTER voor slagerij
met ervaring, tel. afspraak.
Tel. 04492-1244.
Zelfstandig werkende
BANKWERKER gevr.
voor montage werk. Bezit
van rijbewijs. Leeftijd 23-28
ir. Schrift, soll. F. Straten,
Eykskenweg 18. 6243 AA
Geulle.
Bekend blaasorkest vraagt
ervaren FLUGELHORN
en tubaspeler 045-213160 na
17 uur.
CLUB PARIS vr. nette da-
mes voor middag en/of
avonduren. Provincialewg
Nrd. 31A Oirsbeek, tel.
04492-1873.
Gevr. als AU-PAIR in War-
mond a/d Kraag een lief
beschaafd meisje, in het
bezit van rijbewijs, om voor
baby van 9 maanden te
zorgen. Moet ook van hon-
den houden. Gaarne reac-
ties (met recente pasfoto)
o.v.v. nr. 592 HK Limb.
Dagbl., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Gevr. part-time HULP, 18-
-26 jr. voor in cafetaria-
snack-bar. Tel. 045-213451.

Bost VERWARMING B.V,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

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 alle dak- en ZINK-
WERK, dakdekkersbedrijf
P.H. Boumans, tel. 04d-
-321252.
(

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

; TUIN opknappen, snoeien. en ieder ander klus. Tel.
045-272093 na 18 uur.

: HTS'er, werktuigbouw
'■ Erv. indust. install. ont-
-1 werp, fabricage, ink. verk.
; (intern), viertalig, zkt. tot
i pens.ger. leeft., nog voor 4

jaarwerk. Br.o.nr. MA 518,: LD, Stationsstr. 27, 6221
■ BN Maastricht.

' SCHILDERS kunnen nog■ behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.- 045-210020.

■ KLUSJESMAN kan nog
div. werkz. aannemen. Re-

' novatie binnen en buiten in
bouwsect, tegelz., behan-

' gen, schilderw. Tel. 04454--. 2087 of 3450.
! DAKDEKKERSBEDRIJF

' De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-

tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.. Stucadoor kan nog WERK

iaannemen. Tel. 045-462428.
Let op! Uw dak is ons vak!

" Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793. Te-
vens ZINKWERK en PVC-. dakgootbekleding. Gratis■ offerte.
Te huur HORECAPAPIE-: REN met of zonder mede-
werking. Inl. Postb. 348,
6430 AH Hoensbroek.
Avondje uit? OPPAS no-
dig? Bel 045-727283.
Voor al uw wand- en
VLOERTEGELWERK,
ook marmer en natuur-
steen. Bel. 04490-26061.

' TV-ANTENNES ’395-,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating.
Ook tuinaanleg. 045-326574.
VERBOUWING woonka-
mer, keuken, badk, garage.
Tel. 045-326574.
ELECTRICIEN nodig???
045-719038.
Welk dynamisch bedrijf-/onderneming biedt jonge,
sportieve vrouw een kans
goede MEDEWERKSTER
te worden. Ervaring in ho-
tel/reiswezen, 3 talen, bezit
rijbewijs/auto. reizen en
beurzen bezoeken binnen-
en buitenland geen be-
zwaar, br. o. nr. HO 640 aan
Limb., Dagbl. Kouven-
destr. 215, 6431 HE Hoens-
broek^
Kl. bouwbedr. kan nog
metsel-, timmer-, tegel- enSTUCWERK aannemen,
tevens dakwerk. Tel. 045-
-721850.
THUISWERK gevraagd,
bijv. brieven of inpakwerk.
Tel. 045-210827.
Sterke hardwerkende man
zkt. allerhande WERK. Tel.
04406-42020.
Hulp i.d. HUISHOUDING
zoekt werk voor 1 of 2 och-
tenden per week. Tel. 045-
-219955.
50+ met rijbewijs BE voor
iedere DIENSTVERLE-
NING, bel. 045-272093, na
18 uur.
Voor BOUWTEKENING
en vergunning, postbus
1121, 6460 BC Kerkrade.
Ervaren SERVEERSTER
voor de zondagavond tot
21.00 u. en/of deeltijds op
werkdag en goede verdien-
ste. Restaurant Trocadero
Heerlen, tel. 045-710686.

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

Kantoormeubilair
Kluiskast met 50 afsluitbare kluizen ’ 425,-; buro's 3 en
6 laden vanaf ’ 150,-; burostoelen vanaf ’60,-; dos-
sierkasten schuifdeuren div. afm. vanaf ’ 200,-; dos-
sierkasten 2-drs. 4 legborden vanaf ’ 150,-; ladenbloks
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,-; winkel/showroomkas-
ten met verlichting 200x75x50 vanaf ’ 295,-; notenhou-
ten kasten, 3-drs. notenhouten buro's 200x100 vanaf

’ 225,-; materiaalkasten 200x100x50 vanaf ’ 100,-; te-
kentafels aO-formaat vanaf ’ 35,-; ladenbloks op zwen-
kwielen vanaf ’125,-; magazijnstelling 6 legborden
vanaf ’ 50,- per meter en bruine gestoff. kantinestoelen
vanaf ’l5,- p.st.; stalen kinderburo's vanaf ’115,-;
inklapbare buro's vanaf ’ 125,-; computer tafels vanaf
’95,-; gereedschap- of onderdelenwagens ’150,-;
scheidingswanden op voet 170x175 ’65,- per stuk.
Verder transportwagens op zwenkwielen, 1001 artikelen

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.

Te k. Engelse BRIEVEN-
BUS, iets moois! Tel. 045-
-224224.
Te k. VAATWASMACHI-
NE ’250,-; en inhaalrace-
baan Carrera ’ 125,-; Tel.
045-352170.
Te k. z.g.a.n. eik. rustiek
AUDIOREK. Tel. 045-
-315944.
Te k. 2 carnavals TROM-
MELS. Tel. 045-326459 na
18.00 uur.
Te k. zeer mooie POTKA-
CHEL, 11/2ll/2 jr. oud., nw.
’900,-. vr.pr. ’500,-. Tel.
045-452026.
Te k. GASHAARD + gevel-
kachel, in z.g.st. + butagas-
eeiser. Nederlandlaan 51
Heerlen.
TUINHOUT div. houtsoor-
ten in alle afm. ook geïm-
pregn. teg. zeer scherpe
prijzen. Houtzagerij Win-
dels, Bouwberg Brunssum.
045-270585.
ELECTRONICA dump
materiaal w.o. Variac's,
scheidingstrago draadpot-
meters. Treebeekstr. 169,
Brunssum.

Te k. 3-dlg. grijsrib. KIN-
DERWAGEN met toebeh.,
1 jr. oud, nw.pr. ’ 750,- nu
’350,- + 9-lam. electro-ra-
diator nu ’lOO,-; 045-
-726008.
KLEURENTELEVISIES
Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.

VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten.
Grote voorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
Te k. gebruikte 4-wielige
BOUWLIFTEN 380 V. vol-
doenaan alle keuringseisen
1x 400kg, lengte 13 mtr. 2 x
600 kg, lengte 10 meter, 1 x
1000 kg. 04490-11724.

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. ■Gesloten AANHANGER,
2.45x1.35 meter mcl. reser-
veband, i.z.g.st., goed ge-
schikt voor orkest/instrum.
Vraagprijs ’ 1700,-.Fanfare
Eendracht, t.n.v. J. Bec-
kers, Moogstraat 13 Simpel-
veld. Tel. 440597.
Te k. grote KERSTBO-
MEN, 3 tot 7 meter, ’ 5- per
stuk; speciale prijs vanaf
100 stuks. Maaseik - Opoe-
teren (Belg. Limburg),
Schreurs, Hoevenstraat 60,
tel. 09-3211864178.
Te k. AQUARIUM, mcl.
alle toebehoren, 2 jr. oud,
afm. 100x35x35, prijs

’ 400.-. Tel. 04450-3246.

Te k. zjj.a.n. zwart essen
EETHOEK met 6 stoelen
en biezen zittingen. Tel.
045-459834.
Te k. 5 geschaafde eiken
BALKEN 425x15x15’ 450,-
-tel. 045-225141.
Nieuw in Geleen. Alle soor-
ten feest en SIERKAAR-
SEN Wierook-aroma lamp-
jes en olieen. A. Printha-
genstr. 21. Geleen centrum.
Te k. PIANO d. br. prima
instr., vr.pr. ’ 950,- tel.
04490-50314.
Notenhouten UITTREK-
TAFEL, nieuw, rond mo-
del. 045-251769.: Stalmeier Music

Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253

Voordelige aanbiedingen
J en occasions op allerlei gebied.

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

3 Eigen service- en reparatiedienst.
: OPRUIMING: zeer goed-

koop inruil-koelkasten,
gasforn., wasauomaten, eik.

' eethoek en barok eeth., kas-- ten enz. Kissel 5, 045-- 725595.

Te k. prachtige compl.
EETKAMER 6-pers. eet-
hoek en bijp. kast, oud
eiken. tvns. elektr. gras-
maaier, maaibr. 40 cm,
i.z.g.st Tel. 04498-56474.

»: Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt, vanaf ’ 350--. R. Spoor Kantoormachines, 045-443961, Bocholtz

Schrijfmachines
! IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-. gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295- excl. btw.» Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Computer van het
jaar 1988

Atari 1040STf
:De Atari 1040STf computer is in 10 landen door vakjour-

nalisten uitgeroepen tot computer van het jaar!
De Atari ST-computers zijn wereldwijd bijzonder popu-

lair. Alleen in Nederland zijn er al meer dan
50.000 verkocht.

Ook u kunt met deze uiterst gebruiksvriendelijke en be-
-1 taaibare computer zéér snel overweg. Ontdek 'm ook!

Atari 1040STf-Set

’ 1825,-excl. BTW
- 1040STf 16/32-bit computer met IMb RAM- Ingebouwde 3.5 inch. dubbelzijdige Disk Drive- Operating Systeem TOS/GEM op ROM- Inclusief krachtige basic „OMIKRON"- Zwart/Wit hoge resolutie Monitor SMI24- Muis voor gebruiksvriendelijke bediening- Inclusief Nederlandse handleiding

Wij leveren software pakketten o.a. voor:
tekstverwerking, Database, Spreadsheet,

Desktop Publishing en Financiële Administratie.
Voor service en garantie uw
„Official ATARI PC-Dealer":

Fa. Leufkens-Dubois
Sittarderweg 58A
6412 CH Heerlen,

045-722315.

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
; Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

j tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
! Kreutz
1 Kerkplein 39

Landgraaf (Schaesberg)
Tel. 045-313815

3 Donderdag koopavond
tot 21.00 uur

's Maandags gesloten
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.

40 tot 70% KORTING van
de nieuwpr.! Diepvriezers,
koelkasten, was- en droog-
automaten, kooktoestellen,
video, audio, stereoapp.
mcl. volle garantie, eigen
techn. dienst + gratis thuis-
bez. Alleen bij Vriesko, Sit-
tarderweg 132/136 Heerlen.
Tel. 045-726206/727342.
Te k. ROMER Britax Baby-
safe, 2 standen 0-9 mnd.
Nw.pr. ’ 169,- Vr.pr. ’ 90,-;
Tel. 045-727193.

" 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. 2 mooie antiekeKAS-
TEN. Tel. na 17.00 uur 045-
-423411.
Leren FAUTEUIL z.g.a.n.
’500,-; auto-imperial (dak-
foot) v. 2 fietsen. Nieuw

100,-. Exdel 19, Land-graaf. Tel. 045-312533.
Te k. AFZUIGKAP, electr.
typmach. en allesbrander.
Tel. 045-422441.
BRUIDSJURKtek. mt. 36,
zeer mooi, pr.n.o.t.k. Tel.
04492-2104.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en
gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van
Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson-
derneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-
-23738, b.g.g. 04498-54510.- Te k. Schneider PC 1512

! DD met zw./wit monitor en
dubbele diskdrive 5V* en

[ joystick compl. m. pro-: gramma's. Tel. 045-214836.
: Grote partij rode Mulder

PANNEN tel. 045-715477-
-740112.
Te k. elektr. ORGEL merk
Diamand 807. Tel. 045-
-412839.
Te k. „SOLINA"-ORGEL
veel mogelijkheden met rit-
mebox.Tel. 045-257772.
Mooie SLAAPBANK te k.Tel. 045-213065.
Pracht noten WANDMEU-
BEL als nw. Vr.pr. ’ 775,-;
noten buffetkast hoog ge-. sloten model. Vr.pr. ’ 675,-;
045-323830.
Koopje! Zeer mooi Lode-
wijk BANKSTEL als nw.
Vr.pr. ’ 2000,-; 045-323830.

i 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:
Fisher portable

kleuren-TV,
FTMI36 met

afstands-
bediening

Geen ’ 848- of ’ 398-
-maar ’ 298-

Maar ook: 5 kleuren-TV's,
stereo, teletekst +

afstandsbediening, per
stuk geen ’ 1448- of

’1298-
-maar ’ 798,-.

Maar ook: 3 Frontech
portable kleuren-TV's
XT4OI, per stuk geen

’ 498- of ’ 398-
-maar ’ 298,-.

Maar ook: 4 JVC.
videorecorders HRD2IO,
per stuk geen ’ 1398- of

" ’ 998-
-maar ’ 898-

Maar ook: 3 Sony
versterkers AX2SO 40WS,
per stuk geen ’ 348- of

’ 278-
-maar ’ 198,-.

En nog veel meer!

Witte Hal
Geerweg 9

(achter station)

Sittard
Tel. 04490-18162

Te k. ANTRACIET (nootjes
4) en syntraciet (vierkante
eierkolen). ’ 15- per zak.
Gratis thuisbezorgd, goede
kwaliteit. 045-229685.
Te k. AANHANGWAGEN
i.g.st Prijs. ’450,-. Tel.
04490-41546. Jasmijnstr. 15,
Geleen.
Voor vrijetijd en CONFEC-
TIEKLEDING Starfashion
groothandel. 04490-19235.
Te k. COPIEERAPPA-
RAAT, koopje. Tel. 04450-
-1209.
Te k. TUINHUISJE geh.
vervaardigd uit kunststof.
Te bevr. 04498-56966.
Draadloze TELEFOONS
v.a. ’ 150^-, 3 mnd. gar. Info
045-220902 b.g.g. 06-
-52127702.
Attentie. Schoenen 3 paar
halen 2 paar betalen. Dani-
ken 50. Geleen 04490-
-42264/52845 t/m 24 dcc.
Orgel- en keyboardshow.
Elke donderdag van 17.30-
-21.00 uur. M.m.v. organist
Michel Voncken. Muziek-
huis LYANA, Mauritsweg
48, Stem, tel. 04490-33227.
Te k. AANHANGWAGEN
bakmaat 3.10x1.40 dubbe-
lasser kieper. Tel. 04499-
-3260 na 13.00 uur.
Te k. Yamaha ORGEL
Electone B 605, z.g.a.n. Tev.
tv-kast, d. eiken. Tel. 04492-
-4316.
Te k. nieuw klassiek mo-
dern BANKSTEL bekleed
met originele Hofmanstof.
Tel. 045-215631.
In opdracht van bank:
FIJNKOSTSPOELING,
wandköeling, fijnkostsnij-
der, koelcel, winkelrekken
enz. Tel. 043-471637.
4 WINTERBANDEN met
velgen voor Nissan Micra,
z.g.a.n. Tel. 045-725233.
Te k. BANKSTEL 3-2-1,
lichte kleur stof, ’650,-.
Tel. 045-421207. .__
Te k. BRANDHOUT ’4O-
-per m 3. Tel. 045-412852.
Echte Franse ambachtel.

stijlkeukens
in massief eiken/beuken,
noten, dennen. Geloogd en
antiek oud-eiken.
Vossen stijlkeukens,
Eikenderweg 77 Heerlen.
Tel. 045-717555.
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.
VIDEO VHS Sanyo met af-
standb., 8 maanden oud te
koop, ais nieuw. 045-727669.
Te k. KEYBOARD 2 mnd.
oud, leuk voor beginners.

’ 200,-. Tel. 045-218912.
Goede KLEUREN TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. TV Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.
MICRO Furnace verkrijg-
baar op Treebeekstr. 169
Brunssum.

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.

Aanbieding
100% prachtige katoenen

trui ’ 89-
FIETSEN betalen in termijnen is nu mogelijk, d.m.v. de
Raleigh credit-card. Bij fietsen onder ’ 100,' zelfs zon-
der aanbetaling. Rente 1,3 p.m. 1e betaling na ± 30 da-
gen bij Fa. Suëstra, Susteren, 04499-1379.

OjDgelet! Zoekt u 2e hands
MEUBELS, z.g.a.n. Zeer
veel keus, spotprijzen.Kou-
venderstr. 208, Hoens-
broek^
Oude KOLENHAARD
êrijs. Jan Camperstraat 24,

leerlen-Molenberg.
Te k. AANHANGWA-
GENS Rijksweg Zd. 195,
Sittard. Tel. 04490-12718.
Te k. JVC KEYBOARD
KB 600 + Korch polysix.
Tel. 045-324856.
Te k. gebruikte CV-KE-
TELS 18.000 cal. i.z.g.st. De-
betslaan 35, Nieuwenha-
gen.
Te k. CAMERA Ricoh
Singlex 2x obj. 135 mm, 50
mm, 28 mm, en converter
2x. Tel.: 045-315837.
(’200,-).
Tek. INBOEDEL. Tel.: 045-
-413662.
Te k. Atari TEKENTA-
BLET C.R.P. A4mcl. pen
Draadcursor V 24, kable

’ 1000,-. S.H. 205 Hard-disk
’850,-. S.F. 314 3.5 Disk-
drive ’250,-. Tel.: 045-
-410101.
Te k. Philips KLEUREN-
MONITOR CM 8833 is

■nieuw ’500,-. Tel.: 045-
-420101.
Te k. AANHANGWAGEN,
2.20 m x 1.30, verzinkt met
torcie-as, als nw. Tel.:
04490-26859.
Te k. witte BRUIDSJURK
mt. 36-38. Vr.pr. ’450,-.
Tel.: 04490-48995.
Te k. antieke PLATTE-
BUISKACHEL. Tel. 04490-
--tPÏ^div. ANTIEK gereed-
schap, totaal ’400,-. Tel.:
0449Ö-41015.
Te k. div. gebruikte BU-
REAUS. Tel.: 04490-41015.
ANTIEK bed (Victoriaans)
1.40 br. compl. ’750-, Ju-
gendstil keukenkast, metal.
trapauto (t. 6 jr.). Tel. 045-
-322650.
OPENHAARDHOUT 2 m3

’ 70,-. Gratis thuisbezorgd,
ook eventueel op maat ge-
zaagd. Tel.: 04459-1675.
KLEUREN-TV met 12 tip-
toetsen vol-transistor. Tel.:
045-270083.
Te k. KERSTDENNEN
yan 2.00 m tot 4.00 m. Tel.:
04754-3029 n.m.
Te k. ANTIEKE bureauta-
fel en antieke stoel (Me-
chels) viskist m. inh. en div.
hengels en wollen tapijt.
Pr.n.o.t.k. Tel.: 045-228332.
Te k. KINDERWAGEN 3 in
1 z.g.a.n. kl. grijs m. toebeh.
en gitaar(Spaanse) m. stan-
daard en tas. Bellen na half
1. Tel.: 045-272223.
BABYBEDJE voor baby
vanaf 3 mnd en commode
gezocht. Tel.: 04492-4155.
Tek. SOLINA orgel ’675,-.
Tel.: 04492-2647. Na 18.00
uur.
Te k. 40-50'er jaren JUKE-
BOXEN en spullen. Tel.:
045-229760.
Te k. exclusieve KOLEN-
KACHEL ’ 400,-. Tel.: 045-
-229760.
Weg. samenwonen te k.
EIKEN kast, eiken eeth.,
keuk.tafel, en 2 stoelen div.
lamp. o.a. achtarms brons,
aanhangw. 200 1. x 115br. x
100 h. Tel.: 045-273112. Na
17.00 uur.
Te k. gebruikte ALPINE
SKI'S met bindingen va.
’75,-. Desteijnstr. 12, Voe-rendaal.
Te k. KINDERWAGEN en
babykleren, t.e.a.b. Tel. 045-
-212429.
Oude POTKACHEL, ’ 75-
-en oud schilderij, ’35,-.
Tel. 04742-1501.
DUIKSET 2 x 10 L. Prijs
’450,-. Tel. 045-318452.
Donkerblauwe KINDER-
WAGEN ’75,-. Tel. 045-
-727644.
Te k. mooie Mechelse
KAST, vr.pr. ’ 1350,- en oud
keukenkastje met glas in
lood, vrpr. ’350,-; mooi
crossfietsje van 4 t/m 7 jaar

’ 60,- en crossmotortje
autom. vrpr. ’ 550,- en Ves-
pa met papieren vrpr.
’225,-. Rozestraat 11, tel.
045-228371.
Te k. ZIBRO KAMIN KRA-
-105. Prijs n.o.tk. Tel. 045-
-272554.
SCHAAP en Friese sjees te
k. Tel. 045-453567, b.g.g.
455531.
Te k. STUDIEPIANO
vraagpr. ’BOO,-. Te bevr.
Regentessestr. 21, Heerlen.
Te k. lange BONTJAS mt.
42. Tel. 045-212949 na 16.00
uur.
Electron. ORGEL merk
Yamaha C-35 N te bez. za.
en zo. na 15 uur 045-311553.
Te k. AMIGA 500 + printer
en software tel. 045-326321
na 18uur.
Te k. prima WASMACHI-
NE comb. Zanker of AEG
met garantie, tel. 045-
-314914.
Lemotex LEDERHAN-
DEL. Het adres voor klein-
en groothandel. Alles tegen
bodemprijzen. Voor inf.
0652-127526.
Te k. handgesch. KERST-
GROEP v.a. ’ 75,- tel. 045-
-250583.
Fa. Quaedackers, Laurastr.
28 biedt aan: LEREN rok-
ken, broeken, leren jassen
(PW), prijzen v.a. ’20,-;
excl. joggingspakken, trai-
ningspakken, polo's etc.
045-462000. Alleen v. han-
del.
Te k. eiken WANDMEU-
BEL tel. 045-417602.
Gratis af te halen TEE-
LAARDE, 045-412046.
te koop leren JACK, leve-
rekleur. Alcantara h.blou-
son, groen. Alcantara d.jas-
je, met pantalon, zeer spor-
tief, blazer leverkl. bontjas-
jePerzianer, sportwagentje.
045-214333.
Te koop AANHANGWA-
GEN lxbxh 260x130x50.Wilhelminastraat 23,
Hoensbroek.
Te koop (nieuw) professio-
nele BÖVENFREES merk
ELU-Electronic 1850 Watt
met fresen en toebehoren.
AEG handcirkelzaag HK
75, 1400 Watt met teflon-
blad. T.e.a.b. Te bevr.
Wolfshoofdplein 94, Hoens-
broek
Te koop 2 paarLANGLAU-
FERS + schoenen, dames
skipak mt. 38 en mt. 42. Sa-
men ’300,-. 045-229186. Na
12.00 uur.

Te k. weg. omst. antiek: bie-
derm. KAST; Louis-Philip-
pe bankje + fauteuil; 2 eet-hoeken; kleinmeubelen +div. kleingoed. Tel. 045-
-225446.
Gereviseerde KERAMIEK-
DEUROVEN 380V. bm
50x50x45, prijs n.o.t.k. Tel.
045-213543.
Te k. Amisa 500 COMPU-
TER met ldeurenmonitor,
softw. en lektuur, 045-
-257284.
2e hands MEUBELS te
koop, in- en verkoop ookantieke meubels. Mêubel-
hal Meerssen. Zr. Pala-
diaplts. 28. 043-644172.
GRINDTEGELS 60x40
’3,60 p.st; 40x40 ’2,80
p.st; künkers ’ 17,60 p.m 2;
opsluitband 15x5 ’2,70
p.st. Alles mcl. BTW. Ookbetonplaten en platen voor
schuttingen e.d. Creugers
Beton, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877 (bij Herschi).
Te k. elektr. GITAAR 1%jr.
oud. Tel. 04454-4256.
Nederlandse kampioen
met Tesoro METAALDE-
DECTORS. Gesink tel. 053-
-300512.
2-drs. KAM.KAST louvre-
deurtjes. Tel. 045-213246.
Te k. losse nerts SJAAL-
KRAAG pr. ’300,-; Tel.
045-750668.
SINTERKLAASTIJD ka-
dotijd, leuke kadoideeën op
autogebied in onze auto-
shop, keuze uit 1001 artike-
len en voor elkebeurs, kom
vrijblijvend kijken in onze
shop, ook op Koopavonden
geopend. G.G. Autoshop,
Heerenweg 286, Heerlen
(grote weg Heerlen-Bruns-
sum).
Te k. HOEKTAFEL 80x80
en mimiset 045-415061.

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.
Defecte KLEUREN-TV'S
vanaf 1980 (typenummer
vermelden). 045-723712.
WINKELRESTANTEN enrestpartijen. Tel. 043-210830
tussen 13 en 18 uur.
Tek. gevr. oud ijzer en me-
talen, sloop- en SCHADE-
AUTO'S. Tel. 045-
-272216/272516, ook
's avonds.
Hoogste prijs voor munten,
POSTZEGELS (alle lan-
den), oude ansichtkaarten
en goud. Stamps & Coins,
Kasteellaan 102 Meezen-
broek (Heerlen).
Te k. gevr. goedverz. BOE-
KEN en strips. Tel. 045-
-228082.
Tekoop gevr. Amiga COM-PUTER met eventueel bij-
passende kleurenmonitor.
Tel. 045-718459.
Te k. gevr. lange NERTS-
JAS mt. 42 t7m 46, licht of
donkerbruin. Tel. 045-
-454935 v. 9 tot 17 u.
Te h. of te k. gevr. CON-
TRABAS v. leerl. 045-
-413195.
Te k. gevr. COMMODORE
C 64 en toebehoren, tel. 045-
-229560.
Te k. gevr. kleinvak AS-
SORTI en knopen assorti,
tel. 04490-77333.
VIDEO'S VHS en kleuren-
tv's met teletekst en stereo-
torens gevraagd, defect
?een bezwaar. Tel.: 04406-

-2875.
Gevr. COMMODORE-
SPUL (ook defect), compu-
ters, printers, diskdrives,
cartr., joyst, disks, etc, ook
onderdelen. Tel. 045-
-222269.
Te k. gevr. BUSJE, grijs
kent., liefst VW-LT. Tel.
045-426029.
Te k. gevr. AANRECHT
met kastjes ca. 2 meter,
liefst met oovenkastjes.Tel.
045-751985.
Wij kopen GOUD tegen
contant geld. Verseveld,
Saroleastr. 80A, Heerlen,
045-714666.
Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.

Jurgen AUTOVERHUUR..Langheckweg 36-40, tel.045-463333.
.APPARTEMENTEN in dewijk De Heesberg te Heer-len, 4/5 kamers, huurprijs
ca. ’ 600^- per maand. Voorml. De Boer, Den Hartog,Hoofd Beheer b.v., tel. 020--465301 (tussen 9.00 en 12.00
uur).

ST.-NICOLAAS- + zw.pie-tekost te huur. Tevenskerstmankost Bijsmans,Mgr. Schrijnenstr. 31, Bek-kerveld, tel. 717608.
Te h. in Simpelveld grote
KAMER. Pr. ’350,- aïl-in.
Te bevr. 045-443238 of443716.
Te h. APPARTEMENT v.alleenst. of paar te Kerkra-de-Vink. Tel. 045-725667.
Mooie gemeub. KAMER tehuur, met cv., te Valken-burg. Tel. 04406-12875.
APPARTEMENT te Val-kenburg-Houthem geh. ge-
meub. slaapk., woonk.,
badk. met ligb., keuken enberging ’765,-; per mnd.all-in. Tel. 04406-41427 na 18uur.
APP. woonk., eetk., 2 slpk.,
keuken, douche, w.e. evt.
garage, tel. 045-310706 na 18uur.
KAMERS te huur met vol-pension te Hoensbroek.
Tel. 045-214804.
KAMERS te huur, ook voorprivédoeleinden. Tel. 045--424061.
Te h. APP., zitk., kitchenet-
te, slpk., badk. Vrij vanaf 12dcc Tel. 04459-1397.
Te h. gemeub. ZIT-/SLAAPKAMER met wcdouche en keuken; alleendames. Tel. 045-720350.
FRITUE-Cafétaria in Kerk-rade-W. z. woning goedlo-
pend bedrijf, huur ’BOO,--p.mnd: Kooppr. mv.

’ 57.500,-. HorecabureauLimburg Frits van Dijck
(beëd. taxateur horeca). Tel.
043-630127.

APPARTEMENT te huur, \
ken, slaapkamer, badkarru
Oirsbeek. Tel. 04492-2601.
Ruim WOONH. te h. 3 slpk.,
gar., gelegen te Rothem.
Tel. 043-215311.
KAMER te h. in Hoens-
broek, beg. grond, met
kookgel., douche, wc, cv.
045-225514.
Te h. BOYENWONING,
grote woonk., 3 slpk., lig-
bad, aparte ing. Heerlen na-
bij centr. Huur ’575--p.mnd. Tel. 045-443179.

Te huur
luxe

appartement
m. 2 slpk. Weyenweg

135A, Brunssum,
tel. 045-211450.

APPARTEMENTEN te
huur te Kerkrade, tel. 045-
-454708.
Gemeub. ZIT/SLPK. cv.,
douche en keuk. Pannes-
heiderstr. 1 of 19,K'rade.
Vrijstaande 1-slaapkamer-
WONING, Spoordijkstr. 84,
Hoensbroek. Subs. moe.
Inl. 045-221217.
Gest. ZIT/SLK/KEUK.
350.- p. mnd. all in. Akerstr.Nrd. Hoensbroek. 045-
-221217.
CAFE-PET. REST. in C.
grote plaats in Zd. Limburg
z. woning goedlopend be-
drijf met keurige inventa-
ris. De inrichting is verras-
send origineel. Huur

’ 1500,- p. mnd. Kooppr.
bedr. ’ 125.000,-. Horecabu-
reau Limburg, Frits van
Dijck (beëd. taxateur hore-
ca). 043-630127.
Gem. WONING te huur of
te koop huurpr. ’500,-. 3
slpk. tuin + garage. Gel.
Klein Ternaaien (B). Tel.
043-434807.
Zeer ruim APPARTE-
MENT to. kasteel Hoens-
broek, md.: 2 slaapkamers,
ruime living, badk., ber-
fing. Vr.pr. ’BOO- p.mnd.

'el.: 045-211223.
Te h. HUIS te Wijlre m.i.v.
15-12-'BB. Ind.: woonk., aan-
b.keuk., ijkeuk., 2 slpk.,
douche, wc, rolluiken over
geh. huis. Huurpr. ’700,-.
Inl. tel. 045-411238 + kl.
tuin.
Te h. mooie 4-kamer aparte
BOYENWONING voor
kinderl. echtp. mid. lft., cv.
Huurpr. J385,- p.mnd.
Br.o.nr. XE 032, LD Markt
42, 6462 ED Kerkrade.
WINKELPAND te huur
met extra keuken en evt. te

februiken als kantoor, ca.
5 tot 60 m\gel. nabij markt

te Vaals. Tel. na 18 uur
04454-1220.
FRITURE annex restau-
rant in Heerlen, z. woning.
Goed gel. en degelijk inge-
richt bedrijf met goede om-
zet. Huur ’ 1500-per mnd.Kooppr. mv. ’69.500,-. Ho-recabureau Limburg, Frits
van Dijck (beëd. taxateur
horeca). 043-630127.
CAFÉ met grote woning en
tuin omg. Heerlen, gezellig
ingericht, goedlopend
dorpscafé. Huur ’ 500,- per
mnd. Kooppr. mv. slechts

’ 27.500,-. HorecabureauLimburg, Frits van Dück
(beëd. taxateur horeca). Tel.
043-630127.
FRITURE-CAFETARIA inSittard z. woning. Mooi be-
drijf met goede omzet.
Huur ’1250- p. mnd.
Vr.pr. mv. ’49.500,-. Hore-
cabureau (Limburg) Frits
van Dijck (beëdigd taxa-
teur horeca). Tel. 043-
-630127.
CAFE-BILJART met div.
verenigingen te Schaes-
berg. Mooi ingericht, ruim
bedrijf (opp. 100 md2) met
woning. Huur ’B5O- p.
mnd. Vr.pr. mv. slechts

’ 25.000,-. Horecabureau
Limburg, Frits van Dijk,
(beëd. taxateur horeca). Tel.
043-630127.
Te huur gem. ZIT-
SLAAPK, keuken, douche
en wc. ’435- p. mnd. all-in.
Tel. 045-420576.

Wij, 2 noorderl. zkn. per 1/1-
-'B9 dringend WOONR. in
M'tricht i.v.m. aanv. ppl.,
min. 2 kmrs., huur tot max.
’BOO- mcl. tel. 050-
-136479/180440 Corry en
Riny.
2 studentes zoeken 2 KA-
MERS of APP. in Sittard.
Tel, na 19.00 u. 04490-45026.
Te h. gevr. EENGEZINS-
WONING 3 slpk. te Huls-
berg. Huurprijs ± ’650,-.
Tel. 045-219937.
WOONRUIMTE gevr. voor
jong stel omg. van Beek.
Tel. 023-317599.
Te huur gevr. WINKEL aan
drukke straat, opknappengeen bezwaar. 045-312164.
WOONRUIMTE gevr.
Huurpr. tot ’ 500,-. Tel. 040-
-434828.
Te h. gevr. door 50+ echtp.
klein HUISJE met veel
tuin, lfst. landel. geleg. in
gem. Groot-Schinnen of
omg. Onderbanken. Ing.
april voorjaar 1989. 8r.0.n0.
HE 974 LD, Markt 3, 6161
GE Geleen.

M
DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen. (Ook
voor industrie). Tenelen-
weg 8-10, tel. 045-750187.
Te k. AANHANGWA-
GENS Rijksweg Zd. 195,
Sittard. Tel. 04490-12718.

Landbouw- <
Ook voor particulieren

Tel.: 043

Te k. prachtige BOBTAIL-
PUPS m. stamb., ouders
HD-vrij, tevens is ons le
nest ned. schapendoesjes
geboren. Inl. P. Janssen
(kennel Ruchiëng) 04747-
-2910.
Jonge PAPEGAAIEN, 2 ir.spraakgarantie, ’ 175,-. In-
ruil mog., papegaaienkooi
vanaf ’59,50. Flamingo,
Meerssenerweg 15, Maas-
tricht, 043-634945.

/oonkamer met openl
r en berging, gelegd

SHOW-CHOW pups
stamb., rood en zwart
nel Buchiëng, tel. 0
2910. ; I
re k. DWEERC
DELTJES zwart geé
jntw. Tel. 04490-37470^
re k. zat. 3 dcc. as. va.
uur, jonge + oude P
DUIVEN af ’ 50- per
uitzoeken, ras Janssen
Loon-v.d. Wegen 198
midf, 3e eendf, 1 + 3,
Apollolaan 14, Nieuwe
gen, 045-310009.
re k. DFWERGPi
GAAITJES div. kletf
p.st ’22,50, koppel ’lel. 045-725733.
POEDELTJES te k.,"
mooi. Thull 30a SchinJ
PAARDEDEKENS af
gazijn. Nergens goedtó
Zat. van W tot 16 uur.
tarderweg 72A, Heerlej
Te koop Golden RETJ
VERPUPS prima 4
boom (kampioensafsK
ouder HD-vrij. Lid v.
den Retrieverclub.
D4llB-1826.
Të k. DWERGTECÏ
PUPS, 7 wkn ontv
geënt. NieuwenhuisstT
Hulsberg. I
Te k. YORKSHIREI
RIERTJES, kennle
Heim, Langstr. 50 Sa
mert. Tel. 04404-1527. ]
Te k. blonde BOUVI
PUPS met stamboom
feënt en ontwormd. 0%

825. J
Te koop uit rijksgedj
meerde kennel COCH
SPANIEL, reu 7 rj
blauwschimmel: Go|
Retriever teef, 6 mnd.Jstamboom. Beide zindj
diverse pups van 8 vn
zoals Duitse Herder, 0]
nendaler, Labradors
Boomerhondjes. Allen
feënt + dierenpaspl

'el. 040-863946. ___J
Te k. Engelse COCtf
SPANIEL, reutje, 5 i
oud. Honigmannstr. iSchaesberg. J
Goed TEHUIS gez.
speels Boomer-hondje,
16 mnd. oud. 045-2552J
BOBTAILPUPS te k]
stamb.. ingeënt en Jwormd. Tel. 04920-403J
Mooie en gezonde V\sche KITTENS te k.!
420585. '■Tek. Burmezen 2 POË]
bruin, beige, 1 kat»
Geb. 23-9-'BB m. stamb
bevr. 04405-1945.
Te koop ROTTWEIfc
reu, 15 mnd. oud. \
n.o.tk. Tel. 045-224759^
VOGELS te koop ü5
tentoonstelling in zaal
Kroon, Kloosterstraat *Simpelveld, tt open A
dag 3 december van 1"
22 uur en zondag 4 dcc.
10 tot 18 uur. I
Tek. blonde en gestrool
BOUVIERPUPS Jstamb., vader Ned. k"
en een rei 1 jr. oud.
04929-63176.
HONDESCHOOL _4
bourgh start met gel*
zaamneidscursus voorl
en niet-ras honden vafll
leeftijden. Info-avond
Limbricht op 13 dcc. COT
uur in manege de CüBL,
nadere info tel. 04490-1]?
Te k. CHIHUAHUA'Sj
en teef, het kl. rasho"
lang haar, m. stamW
mnd., ing. + ontw. en IJpioensafst Tel. 08345ja
Te k. Duitse HERDÊfIJ
wkn. oud, met staW.
geënt en ontw. Abdis-*-]
laan 12, Uolw.-LandgrjL
Perzisch crème en cr*t
/wit KATER te koopjfc
stamb. en ont. Tel. LU25519. F
Te k. DWERGSCNHAl.f;ZERPUPS, 04920-24733' 1'
Te k. zeer mooi 4-jaf
VOS merrie 1,65 groot!"
ster x Heidelberg enjf1
bruine IV2-jarige nengsik
04951-31304. JU.
Te koop zwarte POEPti
met papieren, 11 mnd-

’ 150,-. Tel. 045-21561*, t
te k. jongezwarteKlPfj
Bij 10 stuks 1 gratis. Zgfc
de voorraad strekt." IJI.Ploemen, Broekhuizer'
53 B Rimburg. Tel. *'320229.
Gopd teh. gez. voor *5
sing BOXERPUPS, t_kkleine verg. Tel.
2461.
Te k. mooie MECHË^.
HERDERPUPPY'S J,wkn. oud. TeL: o*\'
3421/045-258136. Jr
Te k. DOBERMAjE
PUPS, z.g. stamb., oüff
aanwezig. Ned. stam- 1
045-272158.
Te k. mooie MECHË^1salonkast. Pr.n.o.t.k. 'p
045-457789. At
Te k. YORKSHIRE
RIER, teefje, met paPb,
bevr. 045-212429. A
Te k. bouvier ROTTERLERPUPS geënt en o%
zeer mooi. Ammoniet? {.
146, Heerlen-Noord.
RASHONDJES, purft
van Duitse staandeh°flSL
collies (lassies) rottw^'a'
lerse setters, labradors. #
ner sennennonden, h-Jt
wachtels, spaniels, *vl
riers, stabyhouns, ta^poedels, malthesers, v9|
hire terriërs, jackrusse",
riers en div. soorten
bastaardhondjes. G#j
kennel, ook alle hond^kelen. Lochterweg 8, .
del-Schoot (achter W^Tel. 04958-1851, ook «Jldags, 's dinsdags geslgyv

en bouwfoli^
i.- Vraagt prijs, het loo^ t
j-636715.
Te k. zwarte DWEI
DELS, ingeënt en ö' <Tel. 04750-16590.
Te k. weg. ziekte p&c.£.
RIJPAARD 6 jr. m- Pffren tev. 2 zadels damS)fli
heren, kopstuk m. to? .
tel. 045-270083.
Te k. TACKELS langl!)*
2 reuen, 3 teefjes- M
grietstr. 13, Nieuwenj^
KONIJNEN, hokke" I
verzendkisten. Tel-
-314442. J

Zaterdag 3 december 1988 "4Limburgs Dagblad



Professor Mönks: 'Honger naar kennis raak niet te stillen'

Speciale opvang voor
hoogbegaafde kinderen

£ van onze correspondent

JJMEGEN- Er bestaan prachtige*„? over wonderkinderen
j, uiers van vijf diehele vioolconf ien spelen, spreken tot de verIt'^ng. Aan de andere kant ken
fc n °°k moei,iJk lerende kinde
i:traank zi* sPecia,e scholenwaai

I>rHf uandacht aan deze gfoep
Vd e,steed> worden de 'zwakke
*veaers'naar een m«er gemiddeldifcp*" jetild.Tussen wal en schipren, de 'hoogbegaafden' te val
fr bc** de intelligentste kinde-
fft.f«nS i\an geen speciale voorzie-
' tl i Daar uJkt nu veranderingI lc Komen.

»roD
kort is in NiJmegen de eerstefitwiK? 6 buitengewoon hoogleraar

ifial£ke,hngsgroei van het hoog-

RF' ïu kind' benoemd. Professor
0r lid van de Wereldraad
ï hff^enteerde kinderen, staat

intrT hoofd van het NijmeegseLmm voor Begaafdheidsonder-

lemger ging men uit van het intel-
ls„_f?uotiënt (JQ) van een kind.E vat boven de 135 a 140was, werdLn

no°gbegaafd genoemd. Die
Prik 'u Vr^ willekeurig", aldus
flUl.ts' "ij gaat niet uit van een ab-tg. 1 getal, maar kijkt naar de 'top-
|tj '^e vijf_ tien procent slimsten

S^h rr samenleving. Deze blijkt
»or alleen te onderscheiden
&er een hoge intelligentie, maar

*r>aan°g door een samenhang tus-
t (\JI eg- Persoonlijke kenmerkenI^Keving.
Fgaa

rfHemand die werkelijk hoog-
leati 'S' sPelen ook motivatie en
jie fVlteit een belangrijke rol. Die

|ldipCtoren grÜPen in elkaar. Bo-
Jerkp n m°et de omgeving mee-
Fvr de ouders, de school en ook«ern'e7denkring. Dat moet elkaar
I ldal aanvullen, in balans zijn".

Betutteling

EafdhJ^IJmeegs Centrum voor Be-
opK eids°nderzoek worden de
la
s°egaafde kinderen getest

ern,? e,en gesprek met ouders enhnd leerkrachten volgt. Op
bij Van de bevindingen wordt
&ge„fe.^ begeleidingsprogramma
Nteit Alleen intellectuele ca-
|k be zi Jn volgens Mönks erfe-
blinPa|ld. „Baby's verschillen on-
ictUel owel uiterlijk als in intel-
fteit t aanJeg en in mate van acti-
&n k\t.A kunt al heel vroeg zien of
inri H een doorzetter is. Als het

'nBenu leert dat het zelfstandig

i fstar,H- an uitvoeren, wordt die
tönkj. dlgneid bevorderd", aldus

i^^ehJll6 van het kind zou de af-
f'kkel d vergroten en de ont-
rUl-liik g remmen. „Dat geldt na-J* voor alle kinderen, maar

speciaal voor hoogbegaafde kinde-
ren, die willen namelijk alles we-ten". Mönks geeft een aantal voor-
beelden. „Ouders van hoogbegaaf-
de kinderen worden ineens gecon-fontreerd met vragen als: Wat is deafstand naar de maan? Dat kind wildat danook echt weten. Jehebt gro-
te kans dat het de volgende dag
vraagt wat de omtrek van de maan
is. Dat is moeilijk voor die oudersDe honger naar kennis is bij diekin-deren vaak niet te stillen".

Het kind heeft volgens Mönks prik-
kels nodig om zhn ontwikkelingverder te stimuleren. Gebeurt ditniet, dan zou er een achteruitgang
en desinteresse kunnen optreden.
Volgens de hoogleraar presteren
deze kinderen dan ook regelmatig
onder hun niveau. Ook loopt het
kind het gevaar in een sociaal isole-
ment te komen.
„Juist in de wat kleinere gemeen-

schappen wordt een kind dat wat
meer kan, al gauw studentje ge-
noemd. 'Die heeft het wat hoog inde bol', zeggen ze dan. Die kinderen
worden daarmee gepest, krijgen
geen vriendjes, enzovoort. Dat geldt
overigens niet alleen voor hoogbe-
gaafden. Daar hebben alle minder-
heidsgroepen last van".
De instelling van een leerstoel voor
hoogbegaafde kinderen geeft vol-
gens Mönks aan dat de maatschap-pij mensen weer meer ruimte biedt
om zich te ontplooien, ook als ze
daarmee boven de middelmaat uit-
stijgen. Een extra garantie biedt de
voortrekkersrol die Nederland hier-
in lijkt te vervullen. Na Nederland
vinden vergelijkbare ontwikelingen
plaats in Duitsland en Engeland.
Mönks hoopt dat daar op den duur
ook een algemene niveauverbete-
ring door optreedt. Het klimaat is
volgens hem op dit moment gun-stig. „Je mag weer meer presteren".

binnen/buitenland

Doeltreffende Amerikaans-Italiaanse operatie

Drugsmaffia zware
slag toegebracht

riht TON "De mensen in Cafe Giardino in Brooklynjuten donderdagochtend vroeg eerder aan een grap die bij
foorstelling hoorde, maar de FBI-agenten die het pand bin-slclrongen, waren echt. Van New Vork, Buffalo, Baltimore,|mi en Philadelphia tot San Francisco, Newark, Rockford
Êcht plaatsen in Italië, aan gene zijde van de oceaan, werdenJen klap tientallen leden van drugsbendes gearresteerd, ze-jjdd in de VS en 59 in Italië. Het was het voorlopige sluitstukrf een gezamenlijke actie van de Amerikaanse en ItaliaansePnteiten. Aan de uitvaardiging van arrestatiebevelen tegen1Personen aan beide zijde van de oceaan - 75 in de VS en 133Jtaüë - ging drie jaarvoorbereiding vooraf.

2^n,des werden zorgvuldig geïn-
jrera of geprovoceerd door ge-
Jie agenten, die zich als handela-A voordeden. Dit om juridisch
KT bewijsmateriaal tegen det«ste bazen op te bouwen. Een
ofe bijdrage tot de operatie werd■rverd door de Italiaanse openba-
ïanklager Giovanni Falcone, dei01" achter het massaproces tegenPicilaanse maffia vorig jaar.

ijnu in de VS en Italië gearres-jaen behoren vermoedelijk tot«jonge generatie van de maffia,«aan de macht kwam na de bloe-
F onderlinge twisten in de jaren■pntig.
ffen eerder onderzoek in de VSjF neroinehandel via pizzazaken
"Pekte de Amerikaanse federaleferche FBI een ring van Sici-
lië huisvrouwen die als vliegen-poeriersters heroïne naar de VSFftten. Deze werd in zakjes opI "criaam getaped van de jonge
fwen, die per vlucht 40.000 gul-f toucheerden en zich in wolkenPum hulden tegen de snuffelhon-f van de douane.
Pr. D|J de jongste actie van dePnteiten waren ook degenen aanpeurt die op de achtergrond ver-[Woordelijk zijn voor de handel,
fêens een agentwerden alle ,gro-K^ngens' aan weerszijden van de

oceaan opgepakt. De heroïne ging
ook in vloeibare vorm in wijnfles-
sen van het merk Corvo naar de VS.
Bij het onderzoek kwam tevens aan
het licht dat cocaïne uit Zuid-Ame-
rika voor bewerking naar een labo-
ratorium in Spanje werd gestuurd
en vandaar naar Italië waar het werd
geruild voor heroïne, dievoor deVS
was bestemd.
De dollars die deze heroïne op-bracht, moesten echter „terug" naarItalië. Daardoor liep de zaak daar
scheef, want dit werd uitgespit doorde Italiaanse fiscale politie. Dezevolgde alle dollar-liretransacties om
te bevinden dat er veel meer dollars
aankwamen dan verklaarbaar zou
zijn als overmakingen door emi-
granten. Vele formulieren vertoon-den hetzelfde handschrift en betrof-
fen overmakingen naar dezelfde na-
men, waarvan er vele gefingeerd
bleken.
De hele zaak van het onderzoek be-gon in Buffalo, New Vork, maar al
snel bleek er verband te bestaan
met de zaak van de 'IJzeren Toren',
die al voorwerp van onderzoek
vormde in Philadelphia. De naam
'IJzeren Toren' komt van derestau-
rant- en pizzaketen ,Ferro Food' vaneen bepaalde groep van de Gambi-
no-familie, waarbij ,Ferro' ijzer be-tekent, en van de Siciliaanse plaatslorretta of .Torentje. De twee Gam-

bino's van de restaurantketen diedonderdag in de VS werden opge-
pakt hebben volgens de onderzoe-kers echter niets te maken met degroep van de Gambino-familie diein drugs handelt. Deze groep ge-
bruikte wel Cafe Giardino in Brook-
lyn als hoofdkwartier.
Maar bij allearrestaties in Italië ginghet om leden van de maffia-familiesvan de Spatola's, Gambino's en In-
zerillo's, die wel betrokken zijn bijdeze handel in Italië en de VS. Voor
de dollars die uit de VS moesten te-
rugvloeien, werden in alle gevallen
banken gebruikt in plaatsen rondToretta, wat het werk van de Ita-liaanse fiscale politie aanzienlijk
vergemakkelijkte.

# Agenten van
de FBI

voeren in
New Vork leden

van de
drugsmaffia af

die bij een
bliksemoperatie

in de
kraag werden

gegrepen.

Dieptepunt van 1979 weer bereikt

Landmacht maakt
veel ongelukken

DEN HAAG - Chauffeurs van de
Koninklijke Landmacht maken
veel verkeersongelukken met leger-
voertuigen. Vorig jaar zelfs zoveel
dat „het dieptepuntvan 1979 weer is
bereikt."
Dit blijkt uit het Jaarverslag 1987
Verkeersongevallen van deKonink-
lijke Landmadht (KL). Een woord-
voerder van het ministerie van de-
fensie heeft dit bekendgemaakt.
Commandanten en kaderleden
moeten de jonge dienstplichtigen
beter begeleiden, concludeert het
verslag.

De ruim 16.000 KL-voertuigen wa-
ren vorig jaar 2847 keer betrokken
bij een verkeersongeval. Dat is een
stijging van bijna twintig preeent
vergeleken bij vorig jaar. In 2379 ge-
vallen (tweederde) was sprake van
schuld van de militaire bestuurder.
De verhouding schuldgevallen tot
verreden kilometers was 1 op
46.000. Hiermee is het dieptepunt
van 1979 weer bereikt, aldus het ver-
slag. In totaal werden 291 slachtof-
fers geteld, 63 meer dan in 1986. On-
der de 291 vielen vier doden.

Het verslag is opgesteld in samen-
werking met gedragskundigen van
het Instituut voor Zintuigfysiologie
van TNO in Soesterberg. Comman-
dantenen kaderleden wordt geadvi-
seerd goede begeleiding te geven
aan de dienstplichtigen en het goe-
de voorbeeld te geven. Dat is - naast
regelgeving en correctie - een effec-
tieve manier om het verkeersgedrag
te beïnvloeden. Het menselijk falen
is immers nog steeds de belangrijk-
ste ongevalsoorzaak. Daarbij moet
het kader er voortdurend van zijn
doordrongen dat het gros van de mi-
litaire chauffeurs bestaat uit dienst-

plichtigen (ongeveer 12.000 per
jaar). Zij behoren, zeker gelet op
hun leeftijd (18-24 jaar) tot een groep
met een verhoogd risico, aldus het
verslag.

Joegoslavisch
consulaat in
Sydney dicht

CANBERRA - Australië heeft het
Joegoslavische consulaat in Sydney
gesloten. De consulaire staf heeft
tot maandagavond de tijd om het
land te verlaten. Dit heeft minister
van buitenlandse zaken Gareth
Evans in Canberra bekendgemaakt.
Het personeel telt acht leden. In to-
taal zijn 21 mensen, onder wie ook
familieleden, door de uitwijzings-
maatregel getroffen.

Evans verklaarde tegenover journa-
listen dat Joegoslavische functiona-
rissen hadden geweigerd de veilig-
heidsbewaker Zoran Matijas over te
dragen, die ervan wordt verdacht
zondag een 16-jarige jongen van
Kroatische afkomst te hebben be-
schoten en verwond.
De schietpartij vond plaats tijdens
een demonstratievan ongeveer 1500
Kroatische nationalisten in Sydney,
die onafhankelijkheid voor Kroatië
eisen. De gewonde, Josef Tokic,
herstelt in het ziekenhuis nadat hij
in de nek werd getroffen door een
kogel die vanaf het terrein van het
consulaat werd gevuurd. Volgens
de Joegoslavische autoriteiten is de
wond veroorzaakt door een terug-
ketsende kogel.

Verantwoordelijk
Het alternatief was voor hen namelijkniet aantrekkelijk: toegeven aan de
druk van de oppositie zou onherroe-
pelijk een kabinetscrisis hebben bete-
kend. Bovendien leek de Tweede Ka-
mer wel over elk detail mee te willen
spreken, ondanks het feit dat met de
mond telkens beleden werd, dat het
uiteraard de verantwoordelijkheidvan
de minister of staatssecretaris van
buitenlandse zaken was.

Hoe het paspoort in politiek zulk
zwaar weer terecht is gekomen, is
nog maar moeilijk te achterhalen.
Vermoedelijk is daarvan de hoofdoor-
zaak dat van begin af aan de politiek
ruzie heeft gemaakt over dit onder-
werp. Binnenlandse Zaken vond dat
de ontwikkeling van het paspoort
haar zaak was. Tenslotte waren het
de gemeenten die paspoorten uitga-
ven. Maar Buitenlandse Zaken wilde
per se de macht. Paspoorten zijn om
de grens te passeren, zo redeneerde
men. Daar gaan wij over. Lubbers
hakte uiteindelijk, tegen ambtelijke
adviezen in, de knoop door ten gun-
ste van Buitenlandse Zaken. Een
keuze waar hij later spijt van kreeg.

Ambtenaar Uiterlinden, die het pas-
poortproject begeleidde, werd uitein-
delijk de oorzaak van alle ellende die
met de gemeenten ontstond. Hij voel-
de er niets voor om te gaan overleg-
gen met de lagere overheden over de
uitvoering van het paspoortproject.
De gemeenten hadden maar te doen
wat hij dicteerde. Die ruzie liep zo
hoog op dat de Vereniging van Ne-

derlandse Gemeenten, VNG, uitein-
delijk alle gemeenten adviseerde niet
meer mee te werken met KEP en Bui-
tenlandse Zaken.

Afwikkeling paspoort-affaire nog hele klus

Opluchting na
kappen met KEP

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De zucht van
verlichting die in Den Haag
werd geslaakt na het verbre-
ken van het paspoortcontract
met KEP, was tot in de wijde
omtrek te horen. Alle betrok-
kenen in het regeringskamp
deden al maanden hun uiter-
ste best om de politieke vin-
gers niet aan deze zaak te
branden. Nu de breuk defini-
tief is, lijkt voor hen dekou uit
de lucht.

Het was niet voor niets dat de woord-
voerders van CDA en VVD zich on-
middellijk na het besluit haastten te
verklaren dat Van den Broek een ver-
standig besluit had genomen. On-
danks het feit dat 'paspoort-Piet' de
Visser (PvdA) ongetwijfeld zal probe-
ren Van den Broek flink te beschadi-
gen, zullen de regeringspartijen 'hun'
minister wel beschermen.

Als we de paspoortspecialisten van
CDA en VVD (Gualthérie van Weezel
en Wiebenga) moeten geloven, zijn
zij in hun hart al geruimetijd voorstan-
der geweest van het verbreken van
alle contacten met KEP. Van Weezel
stuitte daarbij op weerstand van zijn
eigen fractie en van de geestverwan-
te minister Van den Broek. Wiebenga
vond en vindt dat het contract met
KEP in de eerste plaats een zaak van
de minister is. De Kamer is er om te
controleren en niet om te regeren,
vindt hij.

Die verhalen doen overigens wat
merkwaardig aan. Tegen de druk van
de oppositie in, hebben zij dé achter-
eenvolgende bewindslieden van bui-
tenlandse zaken verdedigd in hun be-
sluiten om KEP telkens maar weer
nieuwe kansen te geven.

Schuld
Het doet dan ook merkwaardig aan
dat minister Van den Broek in zijn be-
sluitom te breken metKEP, de schuld
daarvan geheel bij KEP legde. Na-
tuurlijk is er daar geknoeid met het
technisch vervolmaken van de pas-
poortkaart. Keer op keer bleken er
onvolkomenheden. Uiteindelijk wer-
den die de paspoortfabrikant noodlot-
tig. Maar Van den Broek had ook wel-eens de hand in eigen boezem kun-
nen steken. Zo was op Buitenlandse

Zaken tot twee maanden geleden vrij-
wel niets geregeld op het gebied van
de invoering van het paspoort, terwijl
het eerste paspoort op 2 januari uit-
gereikt had moeten worden.

De afwikkeling van deze affaire zal de
minister vermoedelijk nog heel wat
hoofdbrekens kosten. KEP over-
weegt een kort geding tegen deStaat.
Juridisch heeft de paspoortfabrikant
wel wat ijzers in het vuur. De samen-
werkingsovereenkomst (het is geen
normaal contract) is een juridisch
monstrum, waarbij de Staat zowel
partner als klant is. Volgens KEP kan
de Staat die overeenkomst niet zo-
maar eenzijdig verbreken.

Van den Broek is er alles aan gelegen
de zaak zo geruisloos mogelijk af te
wikkelen. Het mooiste zou zijn als hij
deStaatsdrukkerij en gelddrukker En-
schedé zover kan krijgen dat zij de
KEP-fabriek met alles wat erbij hoort,
kopen. Als dat tegen een voor de ban-
ken acceptabele prijs gebeurt, is het
financiële risico voor de Staat afge-
wenteld.

" VAN DEN BROEK
...politieke deuk...

'Kroonprins'
Politiek kan Van denBroek alleen nog
in zwaar weer terechtkomen als de
rechter de contractbreuk onrechtma-
tig verklaart. Wat er dan zou gebeu-
ren, is moelijk te voorspellen. Dat het
de overheid geld, veel geld, gaat kos-
ten staat dan wel vast. Maar wat er
ook gebeurt, een politieke deuk voor
de eens als Lubbers' kroonprins aan-
geduidde minister Van den Broek, is
de paspoortaffaire in elk geval wel ge-
worden.

Deetman
krijgt

onvoldoende
AMSTERDAM - Het Neder-
landse volk geeft minister
Deetman een onvoldoende
voor zijn onderwijsbeleid. Hij
kreeg gemiddeld een 4,5. Dit
blijkt uiteen representatief on-
derzoek dat het bureau Buske-
Interview eind november in
opdracht van de Algemene
Bond van Onderwijspersoneel
(ABOP) heeft uitgevoerd.

Het noorden van het land is het
minst ingenomen met het be-
leid van de bewindsman. Het
leverde hem daar niet meer
dan een 3,9 op. Mensen boven
de 65 jaar hadden een milder
oordeel, maar ook zij kwamen
toch niet verder dan een 5.

Bijna drie kwart van de bevol-
king (72 procent) meent dat er
in ons land te veel op onderwijs
wordt bezuinigd. Dat vinden
meer jongeren dan ouderen en
meer hoger dan lager opgelei-
den. Van de studenten stemde
84 procent voor deze stelling.

Volgens acht van de tien Ne-
derlanders moet de regering
meer geld uittrekken om het
onderwijs te verbeteren. Ook
hier scoren jongerenhoger dan
ouderen.
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Pancratiusbank: extrahogerente
als ugeldwiltsparen

ALS UEEN SPAARVORMZOEKTDIE UITDE KUNST IS, BELONEN WIJ U MET EEN MEESTERLIJKERENTE.

SENIOR SPAARREKENING 51/2% I SPAARDEPOSITO 61A%
Speciaal voor 60-plussers. De rentevergoeding è Sfe""ï'~*' WE 10 jaarvast.
bestaat uit 31/2% basisrente over het hele tegoed, mcl. spaanswKW &- ■ minimum inleg f 1.000,-.
alletussentijdse wijzigingen,alsmede 2% surplus _ » i—>/r\/over het hele saldo dat onafgebroken een kalender- J^CMttShMcOOh ''■ SPAARDEPOSITO 0/4%

GIRO-SPECIAAL-REKENING 5 1A% 'ES.Ó^^^ÖfeS minfmuminlegfl.ooo,-.
Een hogerente op een rekening, waarop u tot v MAANDRENTEDEPOSITO 53A%
f 15.000,-per maand dagelijks giraal kunt beschikken. WMmÊw *V 5 jaarvast.

» V\. minimum inleg f 15.000,-.
VERMOGENSREKENING 5% ISL maandelijkse rente.

Met een basisrente van 23/t% en een surplusrente £*j|[ van de PANCRATIUSBANK.

Rentevergoeding per kwartaal. i^M nan^rotil lohanU _S

.■**B 5 / >JÈM ___1l aan-ar-w-f. ■■ ~jk x .^--_^__—| Heerien: Qeerstraat22,telefoon 045-716441.

SraatïGel^nenßifk^n7Miri 0» man?traa< 2£Bautscherweg 68.Gr. v. Prinstererstraat 1,Kerkraderweg 78, Wannerstraat 26, Vroom en Dreesmann NV,Promade; Brunssum. Raadhuis-straat3, Geleen, Ri|ksweg Zuid IH, Kluis 48: Hoensbroek,Kouvenderstraat 92;Kerkrade, Niersprinkstraat 19;Spekholzerheide,Akerstraat 69;Schaesberg, Heerlenseweg4.
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Te k. NEWFOUNDLAN-
3ER PUPS zw. en br., m.
;tamb., en HD gar., Melic-
cerweg4, Herkenbosch, tel.
4752-1115.
Te k. DWERGPOEDEL-
TJES, zwart, 6 wk., ontw.,
fel. 04754-2944.

Te k. ionge SCHADEAU-
TO'S: Opel Kadett 2.0 GSI,
.987. a.n.; Ford Escort
<R3I, 1986, n. type; Fiat
3ertone Cabriolet, 1985,
ets aparts. Europaweg
2uid 304, Landgraaf. TeL
145-324498.
Te k. gevr. auto's vanaf
.978. Garage SCHAEP-
<ENS. TeL 04405-2896.
3ELIANT bestelwagen
/oor motorrijbewijs, weinig
jereden en nog in nieuw-
itaat, kl. rood. 08385-11251.
ix Mercedes, bedrijfsw. '82,
83, '84, typeL 613 D open 3
on, LP 813 open 4 ton, 1613
upper 10ton, MBruilmoto-
en, 4-cil. OM 314, 6-cil. OM
152. Auto FEIJTS Haelen.
fel. 04759-1896.

vr. loop-
üoop- schade-auto's, ook
vTakken ook na 18 uur, tel.
02997 of 226346.
_ashobbyisten: te k. AR-
30N-CO,-CILINDERS.
_rkens, Hovenstr. 50, U. o.
<V. 045-318521 na 18.00 uur.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
aal de hoogste prijs in Lim-
burg! 045-254049.
3ESTELLERS, bussen en
sedrijfsauto's, luxe auto's
;root en klein, verhoogd en
.erlaagd, open laadbakken,
?nkel en dubbel cabines,
x>k diverse luxe auto's in
die prijsklassen. Donny
"dassen 8.V., Meerssener-
veg 219, Maastricht. Tel.
143-635222 of 043-634915.
Te k. VOLVO 360 GLT, bj.
>kt. '85, 5-drs., wit, 55.000
tm. Tel. 04756-3158.
_evr. schade- SLOOPAU-
rO'S. Tel. 045-411480.
A/ij geven het meeste voor
aw AUTO. U belt, wn ko-
nen direct. Tel. 045-422610,
)ok 's avonds.
Te k. OPEL Kadett City bj.
79 zeer mooi. Pr. n.o.t.k.
■Cruisstraat 42, Broeksit-ard.
Te k. Ford FIESTA '83
cm.st 65000 i.z.g.st, vr.pr.

6900.-. 04490-34089.
Neg. omstand. te k. donker-
blauwe Opel KADETT 1.3
LS, le eigen., bwj. okt. '85,
\PK gek., km.st. 61.000,
z.g.st Tel. 045-441981.

Te k. SUZUKI Alto, nov.
1986, kl. wit Stationsstr.
LlO Beek.
Te k. SUNBEAM 1.6 GLS
"hrysler kl. bruin, bj. '80

045-352834.

1000%
rijn onze auto's en 100% is
jenoegü!
\uto van de week!!!!!!
Citroen Axel 11 '86
3PEL
<adettHßl.3LS....2x'B7
kadett HB 1.2LS 86
<adettHßl.2S '83
(adert 1.3 N'81
Commodore 2.5S aut... '81
\sconal.6S '82
\scona 1.6 S met gas ...'B2
\udi 90 Quattro 155 pk . '85
\udi 80 Quattro 136 pk .83
~CCllBpk '85
TOYOTA
Supra Targa 3.0 I '86
Sarina II 1.6 DX, gas '85
:orolla 1.3 DX aut '83
\lfa Guilietta 1.6 '81
3MW316 1.8 '80
-iat Panda 45 S '.86
riatl27 '82
rord Fiesta 1000 '83
Hyundai Pony 1.5 L '87
.ada 1500Combi 2x'79
Renault 5 Alpine Turbo . '83
Subaru Mini Jumbo 5-d.'B7
Suzuki Swift 1.0 GA '86
/WPoloC33Kw '86
/WPoIoGTI.3 80
/WGolf 1.6GLS '79
/W Golf C diesel '83
/W Passat GL diesel ....'Bl
/oIvo34SGLS '81
3iv. inruilkoopjes, inruil en
inanciering 100% mogelijk
rente fiscaal volledig af-
rekbaar), Bovag-garantie:
3, 6, 12 mnd. Donderdag
<oopavond.

Auto- en
APK-

Centrum
Keulartz BV

_ocht 42 83, Kerkrade, tel.
)45-419905.

Te k. FIAT Uno 45, bjr. '84.
Vraagprijs ’ 6900,-. Tel.
04454-2578.
Automobielbedrijf MORO
biedt te koop aan: Merce-
des 200 T combi, luxekent,
blauwmet. '82; Mercedes
280 SE autom., alle extra's
'82; Mercedes 190E 5-bak
ABS '84; Mercedes 230 E
groenmet. '81; Ford Scor-
pio 2.0 FL d.biauwmet '86;
Opel Senator3.0 E aut., zeer
mooi '81; Daimler XJ 5.3 V
12 V.D.P. blauwmet. '80;

Rover 2300 S 5-bak '83;
BMW 728 i blauwmet, zeer
mooi '82; BMW 520 i '82;
BMW 525 '81; BMW 323 i
grijsmet. '80; BMW 320/6
5-bak '82; BMW 320/6 LPG
'79; Alfa Giullietta 2.0 Lus-
so '80; Alfa Giullietta 1.6 L
rood '82; Ford Sierra 1.6 L
goudmet. '80; Honda Ac-
cord EX aut, grijsmet. '83;
Fiat Regata 85 S antraciet
'84; Mitsubishi Galant 1.8
GLX Turbo diesel '85; Opel
Ascona 1.6 S 5-deurs HB
grijsmet. '82; Ford Mustang
5.0 L Ghia '80; Opel Corsa
1.2S Sedan '84; Suzuki Alto

roodmet. '83; VW Golf die-
sel wit, sportvelgen '84;
Ford Escort 5-drs. rood '82;
Toyota Carina diesel '83;
Renault Fuego GTL zeer
mooi '81: Hyundai Pony
GXL 1200 wit '83; Hyundai
Stellar i.z.g.st. groenmet
'82; Lancia Delta 1500 L
5-bak rood '80; Fiat Ritmo
65 L sportvelg„ zeer mooi
'81;Fiat Ritmo 75 CL groen,
leuke auto '79. Rijksweg-
Noord 172, Geleen. Tel.
04490-42109.
VOLVO 340 GL, '80,

’ 3500,-: Toyota Corolla,
'80, ’3750,-; Volvo 360
GLS, '83, ’9750,-; Volvo
240 GL, '81, ’ 7250,-; Volvo
264 GLE, '80, ’5500,-;
BMW 316, '82, ’8250,-; Ci-
troen GSA Pallas, '81,
’1750,-; Opel Manta, '78,
’2750.-; Mini Special, '80,

’ 2250,-; Ford Granada, '82,
’6750,-; Ford Transit, '80,

’ 1750,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
Te k. Ford ESCORT XR3I
Turbo, 1987, iets aparts;
Porsche 911 Cabriolet, 1983,
iets aparts; Porsche 911
Coupé, 1979, rood, als
nieuw; Porsche 928
Autom.. 1981, geheel S-uit-
fevoerd; Mercedes 190 E

.3, 16-klepperL 1985, 30.000
km gel.; BMW 316, 1984,
met gas, sportwielen enz.,
n. type; BMW 320, 6 cyl.,
sportwielen, enz., 1980;
Ford EScort 1600 Laser,
4-drs., 1985, zwart; OpelKa-
dett Caravan 1.6 D, 1986;
Opel Kadett 1.6 D, a.n. In-
ruil en financiering moge-
lijk, 3 mnd. of 10.000km ga-
rantie. Europaweg-Zuid
304, Landgraaf TeL 045-
-324498.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Te koop doorlopend div.
Hollandse en Duitse
SCHADEAUTO'S. Te bevr.
Ganzeweide 59, Heerlerhei-
de. Tel. 045-727711 en
216475. .___
Te k. Alfa GIULIETTA
i.z.g.st, veel vernieuwd,
APK gek. Vrpr. ’2250,-.
Palmstraat 60 Passart-Zd.
Van de goede Sint: ALFA
Romeo GTV '80 APK

’ 2950,- Dorpstr. 22, Bruns-
sum.
Automobielbedrijf Ton
Quadflieg: PORSCHE 911
züvermet SC Coupé '82;
Audi Avanti blauw '83;
BMW 316 rood '86 4-drs "BMW 316 grijs 4-drs. LPG
'86; Citroen BK sport, zil-
vermet. '85; Ford Escort
1100 L blauw '82; Ford Es-
cort 1300 CL Zwart '86;
Ford Scorpio 2.0 CL autom.
blauwmet. '85; Ford Escort
Laser 1300 wit 5-drs. '85;
Ford Escort 1600 L 4-drs.
blauwmet. '83; Ford Scor-
pio 2.0CLgrys '86;Ford Es-
cort 1300 L bruin '82; Hon-
da Quintet autom. 5-drs.
blauw '82; Mitsubishi Lan-
cer F 4-drs. blauwmet. '83;
Opel Kadett 1.2 SC Hatch-
back blauw '85; Opel Ka-
dett 16 diesel rood '84; Opel
Kadett 1.2 SC Hatchback
bruin '85; Peugeot 205 XS
rood 1.4 '88; Renault Fuego
GTL blauwmet. '82; Seat
Ronda 1.5 GLX blauwmet.
4-drs. '84; Skoda 120 Rap-
§id Coupé wit '84; Toyota

tarlet 1.0 DX grijs '85;
Toyota Celica 1.6 ST lift-
back '86; Toyota Tercel 1.5
Stat. 4 wheeldrive blauw
'85; VW Scirocco GTI rood
'84; VW Polo C rood '86;
VW Golf C diesel beige '84;
VW Golf CL autom. beige
'82; Volvo 740 GL blauw
'85; VW Passat diesel Va-
riant rood '86 Inruilers:
Ford Granada 2.3GL bruin
'82; Opel Ascona 1.6 rood
'77; OpelManta 1.9rood '80;
Peugeot 304 4-drs. wit '78;
Honda Accord Coupé '80;
Mitsubishi Sapporo rood
'81. Inruil en financ. mog.
Bovaggarantie, APK-sta-
tion, ons nw. bedrijfbeslaat
± SÓO m2showroom en ±
250 m2werkplaats. Autobe-
drijf Ton Quadflieg, Ree-
weg 112. industrieterrein
Abdissenbosch-Landgraaf,
tel. 045-321810.

Veneken-specials
Golf 1600 CC

wit, 47.500 km, augustus 1985, aluminium velgen,
sportbekleding, sportstoelen, gril met vierkante

koplampen, voor- en achterspoiler enz.

Peugeot 305 GR Break 1986
wit, dakrailing, 38.000 km

Ford Fiesta CL 1100
blauwmetallic, 1987

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.
VWGolf 1600 Diesel, '86
62.000 km. Veneken-prijs: ’ 16.900,-

-± 100 inruilauto's
van diverse merken en uitvoeringen

Verkoopcentrum Véncken
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

Fiat Sittycar
Inruilauto's

Fiat 127 3-drs. 1983 5.900-
Diverse Fiat Panda v.a. 1985 v.a. 7.900-
Diverse Fiat Uno v.a. 1984 v.a. 8.900-
Diverse Fiat Ritmo v.a. 1982 v.a. 3.900-
FiatCromaCHT + lpg okt. 1987 27.900-
Citroen Visa 1.1 RE 1984 7.900-
Opel Kadett 1.3 S 1981 5.900-
Renault9GTLl9B4 10.900-
Renaultll GT diesel 1983 8.900-
Suzuki Jeep SJ 410 Q 1983 9.700-
VWGolf 1.3kat. 1987 21.900-
Volvo 360GL sept. 1986 21.900-

Garantie - APK - Inruil - Fianciering
Fiat Sittycar in Sittard

Pres. Kennedysingel 12
Tel. 04490-17544

Fiat Sittycar Geleen
Rijksweg Nrd. 84
Tel. 04490-43177

Koopje, Toyota COROLLA
liftb. (sportwagen) 1.6, bwj.
77, APK 8-'B9, radio ’ 550,-.
Tel. 045-740608.
Te k. Toyota COROLLA
'85, 4-drs. Tel. 045-214341.
RENAULT 18GTL station-
car, bwj. '82, i.z.g.st. met
veel extra's, ’4900,-. Tel.
045-753320.
Gebrs. Dominikowski
biedt aan: OPELKadett 1.3
LS, div. extra's, antraciet,
'87; Kadett 1.3 GS, div. ex-tra's, wit, '86; Kadett 1.3 S
luxe, 5-drs., wit, 76.000 km,
'80; Manta 2.0 GTE, zilver-
met, i.z.g.st, '81; Ford Es-
cort 1.3 Ghia, 5-drs., groen-
met, '82; Escort 1.6 L,
3-drs., geel, '82; VW Golf
CL, groenmet., 3-drs..
i.stv.nw., '82; VW Polo GT
coupé, rood, '83; 2x Datsun
Cherry, goudmet. + rood, T
'80; Mazda 929 coupé, zil-
vermet., i.z.g.st., Apk,

’ 1500,-. Inruil, garantie +
financ. mogel. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski,
Kantstr. 48, Übach o.
Worms-Landgraaf, tel. 045-
-326016.

MINI 1100 Special bj. '79
APK 7-'B9 100% in orde tel.
045-273340.Brunssum.
Te k. VW SCIROCCO met
veel access. bj. '77 ’2650-
Conjéstr. 30, Heerlen, tel.
045-226225.
Te k. als nieuw GOLF MX
bj. '80 APK gek. kl. groen
metallic pr. ’3850,- Dr.
Poelsstr. 42, Kakert-
Sch'berg.
FORD FIESTA KR 2 bj. '82
zwart orin. glas dak sport-
velgen enz. vr.pr. ’ 6950,-
-tel. 045-319328.
M.B. 240 TD comb. kent. '78

’ 7750,-; M.B. 280 E '77 aut.
veel extra's ’4750,-; Volvo
245 GL '79 ’3750,-: Honda
Civiv aut. '81 ’ 3500,-; Opel
manta berlina '78 ’2900-;
Opel Ascona aut. '78

’ 5750,- Chevrolet 6 cyl. aut.
'80 ’2500,- Mazda Legato
'79 ’ 1250,-; Ford Fietsa '77

’ 1250,- Inruil mog. 045-
-211071 Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
Te k. Ford BUS geel kent.
dubbel lug. Bj. '80 gesch. v.
camper ’2750,- tel. 045-
-226225.

SCIROCCO DT als nieuw, nieuw model 4 + E 1600 85
pk, 65.000 km. Vr.pr. ’ 13.500,-; Tel. 045-319760.
Te koop voor liefhebber VW KEVER 1300, bj. 1969, als
nieuw gerestaureerd. Tel. 045-242417.

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

APK-keuringsstation

Honda Prelude 12 klep div.
ace. '86; Mazda 626 5-drs. li-
mited 5-bak '87; Opel Corsa
2+3-drs. 1.2 + 1.3 TR '87;
VW Passat '85 div. ace.
’14.500,-; Ford Sierra 1.8
Laser '86 ’18.000,-; Ford
Sierra 2.3 diesel 5-bak '86
’18.000,-; Ford Sierra 2.0
GL 5-bak lpg '83 ’ 13.500,-;
Ford Sierra 1.6 laser 5-bak
'85 ’ 15.500,-; Ford Escort
1.6 L div. ace. 5-bak '85

’ 14.500,-; 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 1.4
Broadway 5-drs. '86
’13.500,-; Opel Kadett 1.2LS div. ace. 5-drs. 5-bak '87

’ 17.500,-; Opel Ascona 1.6
GL '84 5-drs. ’ 11.500,-; Nis-
san Stanza 1.8 GL 5-bak '83
’9500,-; Mitsubishi Galant
1.6GL '86 ’ 17.500,-;Toyota
Camri 20 GLI autom. 5-drs.
'85; Opel Ascona 1.6 LS
5-drs. autom. '85: Mazda 626
1.6 autom. '82 ’6250,-. In-
ruil, financieren en Bovag-
êarantiebewijs. AUTOBE-

)RIJF P. van Dnk en Zn,
Hompertsweg 33 Land-
fraaf (Schaesberg), Kakert.

'el. 045-311729. Alle keu-
ringen toegestaan.

Te k. DATSUN 100 A cou-
pé, 1977, mooie auto,

’ 1350,-. TeL 045-460734.
Te k. OPEL Manta 18 S
autom. bj. '84 APK 11-'B9,
tel. 045-222579.
Tek. MAZDA 626 GLX 2L.
model '84 Pullman inter.
sportvel. el. spiegels,ruiten,
centr. deurvergr., techn.
opt i.z.g.st pr. ’ 14.250,-.
Tel 045-457225 na 18 uur.
Te k. LADA 2105 bwjr. '82,
LPG ’750-. Jan Cam-
perstr. 24, Heerlen - Molen-
berg.
KADETT c 2 coupé
autoomaat, bwjr. '78, nieu-
we banden, pull. bekleding,
zeer mooie auto. pr. ’ 2000,-.
Stanleystr. 30, Heerlerheide
(Heerlen).
TAUNUS bwjr. '78, leuke
auto, goede banden + ra-
dio, APK tot juli '89. Pr.

’ 10WL-. Veldstr. 37, Bruns-
sum (Roozengaard).
Te k. VOLVO 340L3 drs. bj.
'84 le eig. Schadevrij, le lak
verk. in stv. splinternieuw
met keuringsrapp. ’8450,-.
Inl. 043-254462.

Saab
99 beige 2-drs..: '77
99 bruin 2-drs '81
9004-drs. aut '83
900lwit+LPG '84
900 Turbo 16S „Airflo". '84
900 Turbo 3-drs. zeer mooi

'85
900Turbo Silver Airo ... '86
9003-drs. div. extra's... '87
90015-drs. blauw '85
90015-drs. zeer mooi
: '12-84

Lancia
Prisma 1600sportv '85
Prisma 1600 I.E. symbol....

'87
Thema V6airc. aut '86

Overig
Fiat Croma diesel div. ex-
tra's '87

Kompier
Saab-Lancia-dealer
Akerstr. 150 Heerlen

Tel. 045-717755
Te k. zeer mooie Opel
MONZA aut, bwj. '78, APK
tot 4-'B9, kleur goudmet.
Vr.pr. ’6500,-. Irmstr. 57,
Simpelveld.
DATSUN 120 AF II coupé,
bwjr. '77, APK, roodmet.
Hoofdstr. 36, Amstenrade,
04492-2601. -Datsun CHERRY 1300 GLbwjr. '84, i.z.g.st. Inr. mog.
’7250,-. hoofdstr. 36, Am-
stenrade, 04492-2601.
Te k. FIAT 127 bwjr. '77
’750,-. Tel. 045-721417. ■
te koop of te ruil BED-
FORD bus diesel. Tel. 045-
-229186, na 12.00 uur.
Autobedrijf Sjaak v.d.
Bergh biedt te koop aan
met 1 jaar of 20.000 km vol-
ledige garantie: VOLVO
340 GL T36, VW Polo Spe-
cial '86, VW Polo GT '83. te-
vens te koop gevraagd VW
en Audi modellen vanaf
1980. Prins Hendriklaan 32,
Brunssum, 045-270270.

Nieuw met fabrieksgarantie
audi type '89 1.8 S verlaagd met alle extra's, signaal-

rood, duizenden guldens onder nieuwprijs.
Nieuw met fabrieksgarantie
Golf CL diesel schuifdak, kl. metallicblauw

Duizenden guldens onder nieuwprijs.
Tel. 045-271755.

Autohandel E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
nabij markt Oirsbeek, tel.
04492-5261, biedt te koop
aan: Mercedes 280 SE, t '82,
alle extra's; Toyota Cressi-
da Diesel, nw. model '83,
’6900,-; Opel Ascona 1.6 S,
t. '84, ’ 8900,-; Talbot Hori-
zon 1.3 GLS '84 ’5900,-;
Ford Fiesta 1300 S t. '79
i.z.g.st ’ 3200,-; BMW 320t
'81 schuifdak i.z.g.st.
’6900,-; Mazda 626 Hard-
top coupét '80 ’ 3900,-. Re-
nault 18, t '82, lpg, ’3900,-;
Fiat Uno 55 S, t. '86,

’ 10.500,-; Alfa Giulietta 1.6,
t '81, ’3900,-; Opel Manta,
t '77, ’ 1900,-; Peugeot 305
GR, lpg, t '82, ’3500,-;
Toyota Starlet Station, t.
'80, ’ 2900,-; Fiat Ritmo 75
CL, t. '81, ’2900,-; BMW
320, t. '78^ ’ 2900,-; Opel As-
cona 1.6 S Hatchback, t. '83,

’ 8900,-; Opel Ascona 1.2, t.'79, ’2900,-; Opel Rekord
Diesel Autom, t. '81,
’3250,-; Ford Taunus Sta-
tioncar, '78, ’1400,-; 3x
Opel Ascona, '77-'7B-'79, va.

’ 1600,-; 2x Ford 1.6, '78, va.

’ 1500,-; Ford Capri, t. '77,

’ 1400,-; VW Passat t '81,
’3750,-; Mazda 616, t. '79,
’1900,-; 2x Crysler Talbot,
vanaf ’ 1250,-; Datsun FII,
3x, vanaf ’1400,-; BMW
1602, i.z.g.st, '72, ’ 2200,-;
Manta-AGTÈ i.stv.nw. '75,

’7500,-; Renault 4, verl. ch.,
t '83, ’ 3400,-; div. goedko-
pe inruilers. Alle auto's met
recente APK. Inruil, finan-
ciering mog. Geopend van
10.00 tot 19\00 uur; zat. tot
17.00 uur.
TREKHAAK BMW 02

’50,-, mooie ronal
spaakwln 14x185-205 van
Audi 80, Opel Prelude, Fiat,
Passat ’ 750,-. Keramiek-
singeL 29, Wijk 16, Maas-
tricht
WETZELS AUTO'S: In-
dustriestr. 35 Sittard tel.
04490-10655, BMW 730 I '88;
Mercedes 3ÓO E autom. '87;
Mercedes 300D autom. '85;
Mercedes 300D '86; Merce-
des 2.5 '88; Mercedes 190D
'88; Mercedes 190 D '87;
Mercedes 380 SEL '84;
Toyota MR 2 Sport '85;
BMW 324 D '86; BMW 745 I
Turbo '81; BMW 323 I Tur-
bo '85; BMW 323 I '85'BMW
525 I autom. '84; BMW 316
'85; Peugeot 505 Turbo '86;
Volvo 480 ES Sport '87;
Opel Kadett GST 2.0 Ca-
briolet '88: OpelKadett GSI
2 ltr. '87; Opel Omega 1.8 S
'87; Gotf GTI 16 V '87; Golf
GTS uitv. '85; Scirocco GTI
'83; Toyota Celica 2 ltr. Cou-
pé '82; Opel Senator 2.8 le
eigen. '79; Fiat Uno '87; Ca-
dillac Civilie '80; Pontiac
Trans Am '82; Ford Fiesta
1.1 autom. '88; Nissan Pe-
trol 3.3 Turbo ;87.

Fiat
Klankstad

biedt aan tegen
aantrekkelijke prijzen:

Panda 34-45... '81 t/m'B7
Uno 45-55 '83 t/m'BB
Uno Diesel '84,86,87
Ritmo '84t/m'B6
Ritmo 70 S, 5-drs '86
Ritmo 70 CL, 5-drs. Aut

'85
127 Super 900 '82
1271050 '86
RegataBsSlooS '84
Mini 1000 E '85
Nissan Cherry 1.3GL ...'B6
Renault 4 - 9 TL '81 t/m '85
Opel Ascona 1600 S 5-drs
hatchback '81
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. PEUGEOT 605 turbo
dieselbj. '80 nw. motor met
Bovaggar. bew. Vr.pr.
’1950,-. 09-3241-811472.
FIAT Ritmo 60 bj. '84 le lak
APK + WN gekeurd. Als
nieuw ’5350,-. TeL 043-
-617067.
Te k. MINI 1000, bj. '81,
APK, ’lBOO-. Pr. Mar-
grietstr. 34 Swalmen, tel.
04740-2166.
Supersnel, RENAULT GT
5 turbo intercooling m. '86
km. 30.000 ’ 15.750,-. Inruil
mog. 043-430772.
SEAT-DEALER A.C.H.,Jeugrubbenweg 20 (bh
Randweg) te Hoensbroek,
tel. 045-222455 biedt met
?ar. te koop aan: Seat Ibiza

.2 GL '87; Seat Malaga 1.5
GLX '88; Malaga 1.2GL '85;
Seat MarbellaL '87; Subaru
Mini (2x); Subaru 1300
3-drs. '84; Subaru 18004WD
'88: Subaru 1800 GL '85;
Subaru 1300 '80; Peugeot
305 GR '79; Daihatsu 1300
'83; Renault R5'85 en '81;
Lada 2105 GL '83 en '82;
Mazda 323 '81 en '78; VW
Derby '77; Honda Civic '80
en '76; Opel Kadett '77; Fiat
Polski '77; Fiat Ritmo die-
sel '80: Talbot Solara GLS
'81; Horizon 1.3 GL '78;
Sunbeam 1000 '79; VW
Camper '80; Citroen Visa
GT T33; Fiat 127 '78; Alfa
Sud 1.5 '81; Mini 1000 '78;
Allegro 1300 '78. Inr. en fin.
mog. Pond, koopavond.

® STER GARANT . fl . . „5MMaf.| De nieuwe klasse voor de nieuwe eigenaar

I MAASTRICHT ~~l I HEERLEN: I I GELEEN: _J
Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr. Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr. Merk Type Bwjr. Nieuwpr^ On^epr

Mercedes Benz 300SE '86 ’135.000,- ’62.500- Mercedes Benz 300 D '87 ’ 96.700,- ’72.500,- Mercedes Benz 260 E '86 ’9l ’69.000,-
Mercedesßenz 230 E '85 ’ 79.150,- ’47.500,- Mercedes Benz 300 D 87 110 700,- ’77.500,- Mercedes Ben 2 190 E.85 f 64.500,- ’37.500,-
Mercedesßenz 190D.2.5'86 ’75.000,- ’ 45.750,- Mercedes Benz 300 D 86 ’ll3OOO- / 69.500- Mercedes Benz 300 D '86 ’ 92.000- ’56.000-
Mercedesßenz 200 D '87 ’ 66.000,- ’52.500- Mercedes Benz 190 D 86 ’ 64.400,- ’42.500- Mercedes Benz 200 D 85 ’ 72.000,- ’42.500,-
Mercedesßenz 200 D '85 ’ 71.000- ’40.250,- Mercedes Benz 190 D 86 ’ 65.800,- ’41500,- Mercedes Benz 190 D -B 6 ’ 65.000- ’47.500-
Mercedesßenz 190 D '86 ’ 63.200- ’42.500- Mercedes Benz 190 D 85 ’ 64.400,- ’36.000- Mercedes Benz 190 D '86 ’ 65.000,- ’47.500-
Mercedesßenz 190 D '84 ’ 62.500,- ’29.500,- Mercedes Benz 190 D '85 ’ 62.000,- ’34.500,- "[cefs "£ » J £~„--_ } 42.750-
BMW 324 D '86 ’ 52.500,- ’29.900,- Mercedes Benz 260 E '87 ’104.000,- ’69.500,- 740GLEW ’ 68.500- ’45.750,-
Renault 25 V6i '86 ’ 66.500- ’32.500,- Renault 25TS '86 ’ 41.000,- ’23.500,- " UL

>86 } ).7 500>_
AlfaRomeo Guilieta 2000 '85 ’ 36.500- ’15.750- Seat Ibiza 1.2186 ’ 17.000- ’ 9.500,- F°rd Sierra 18 .85 } 32.500,- f 16.500.-

HHj| ■ p _lp£\ De enige officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg met vestigingen in
lijf] Li ■■ MAASTRICHT-Akersteenweg 10-Tel. 043-613200

HV IWI ■] HEERLEN HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - Tel. 045-224800
%# ■W ■ ■■ ■_■ ■ GELEEN - Rijksweg Nrd. 125 - Tel. 04490-46333

Occasioncentrum
Auto A-Z b.v.
Door verkoop van diverse
merken nieuwe auto's voor

u ingeruild 0.a.:
VW Golf GT4 3-drs '88
ToyotaCamryStation.. '88
Saab 900GL3-drs 87
Audi 90E nw. mod '87
BMW 316 5-bak '87
Fiat Ritmo 60L '87
Suzuki Swjft 1.3GLX... '87
Ford Escort 1.6CL '87
HondaAccord 2.0 EX... '87
Opel Omega I.Bi LS '87
Daihatsu Charade TS .. '87
Austin Mini 1000L 86
VW Golf GL 3-drs '86
BMW 320ispec. uitv.... '86
BMWS2Si '85
Opel Senator 2.5 i '85
Ford Orion 1.6 L '85
Opel Kadett div '83 '85
Ford Escort div '82 '85
Saab 900 Turbo '82
Saab 900GLI '82
Exclusieve cars:

BMW633CSi '80
Mercedes 190Eaut '86
Mercedes 200D '86
Mercedes 230E '86
Mercedes 300 SE aut.. '86
Jaguar Daimler 3.6 '87
Mercedes23oCoupe... '80
Porsche 924 S'87
BMW 728 i autom 86

Fin. en inruil mogelijk
Bovaggarantie en service

in eigen werkplaats.
Auto A-Z Occasioncentrum

Heerlenseweg 200
Landgraaf

Tel. 045-728484.
Tek. VOLVO 244 GLE met
lpg, bwj. 1980, bijz. mooi.
04499-4220.

Alfa Romeo Specials
33 1.3 Junior 1988, 33 1.3 Super 1987; Sprint 1.7 QV

1988, Giulietta 1.8 1979; Giulietta 2.0 1981;
Giulietta 2.0 1985.

Autocentrum Sanders b.v.,
Akerstr. 128 Brunssum,

tel. 045-251644.
Te k. MITSUBISHI Cordia
1600 Turbo orig. uitge-
bouwd met spec. sportwie-
len i.st.v.nw. bwj. '83. Inruil
mog. Tel. 045-721850.
Te k. heel zuin. Ford FIES-
TA bwj. '78, APK, sport-
velg., 100% loop. Vr.pr.

’ 1250,-. Hazenstr. 44
Schaesberg.
FRANS VANHAUTEN
biedt aan: -Porsche 911 Tar-
ga '78; Porsche 911 coupé W
79; Porsche 911 Targa '77;
Porsche 911 coupé R '79;
Porsche 911 Targa B '76;
VW GolfGTI all. extra's '86;
Audi coupé Quatro model;
Saab 900 Turbo GL '85;
Ford Sierra 1.6L 3 drs. '86;
Opel kadett 1.3 S zw. '85;
Seat Ronda 1.5 GLX '84;
VW Golf3-drs. wit '86; Saab
900 GLI 4 drs. '84; Ford Es-
cort 3 drs. '86- Volvo 345 2
liter 5 D '85; Ford escort 5
drs. '82; Opel Ascona z.
mooi '83; Volvo 345 GL me-
tall. '82; OpelKadett 1.3 lpg
'81; VW Golf 1.3C sport '84;
VW Passat 1.6 diesel '84;
BMW 320-6 cyl. autom. Lpg
'79; Mazda 626 4 drs. metalL
'80; Opel Kadett stationcar
'81; Alfa Sus 1.5 sport '81;
Honda Civic opknapper
'78; Volvo 242 DL lpg *79;
Peugeot 104 GL 5 drs. '81.
Hoge inruilprijzen. Eigen
werkplaats. Snelle en dis-
crete financiering. Event. 6
mnd. topgarantie. Event.
leenauto APK klaarmaken
Autobedrijf Frans Vanhau-
ten, hoek Kaalheidersteen-
weg/Dentgenbacherweg
Kerkrade, tel. 045-423288.

MERCEDES 230 E aut. '83
kl. wit i.st.v.nw. LPG

’ 13.500,-. TeL: 04492-3234.
Te k. RENAULT 5 TL
bwj.'Bl i.g.st. APK gek.
TeL: 045-324942.
Te k. Honda PRELUDE
bwjr. '79, APK gek.’ 3950 -.
Beitelstr. 4, Hoensbroek,
045-226762.
AUTO LANDGRAAF
biedt aan volgende topoc-
casions, met 12 mnd. garan-
tie en tegen zeer scherpe
prijzen. Kom kijken en ver-
gelijken. BMW 732i5-bak
?roenm. '83; Opel Omega

.8 LS roodm. '87; OpelKa-
dett 1.2 GL 5-drs. groen '87;
Fiat Uno 75 I.E. m. uitb.set
rood '87; Ford Orion 16 inj.
zilver '84; Mazda 626 coupe
2.0 grijsmet. '86; Honda
Prelude EX aut. bruinm.
'85; Renault 21 TS wit '86j
Opel Senator 2.5 E LPG
blauwm. '84; Mazda 626 LX
2.0 D sedan grijsm. '86;
Mazda 323 GT zilverm. '85;
Chevrolet Corvette zilver
'78; Ford Escort 1.3 Bravo
blauwm. '83; Opel Rekord
2.0 S goudm. '83; Opel Re-
kord £0 S LPG GL wit '83.
Triumph TR 7 z. mooi rood
'80; Volvo 240 D rood '85;
Volvo 340 Sedan D antr-
.grijsm. '85; Volvo 240 GLE
aut blauwm. '83; Jeep 4x4
Aro 243 diesel hardtop '85.
Bedrijfswagens: Subaru
bus gr. kent. '87; Suzuki
Carry bus wit '83. Inruilers:
BMW 728 groenmet. '79;
Ford Taunus station 2.0 '80;
Mits. Gal. GL stat. '80; Opel
Rekord aut. groen '79; Opel
Senator 2.8 aut. '79; Renault
Fuego GTL '81; Peugeot
604 aut. '76; VW Polo '78;
Honda Prelude aut. '80;
Pontiac Sunbird aut. '79;
Citroen Visa '80'Volvo 24Ó
DL groen '80. * Erkend Bo-
vag-bedrijf. * Inruil moge-
lijk * Eigen werkplaats *Keuze uit 12 of 3 mnd. ga-
rantie * Dagel. geopendvan
9.00-18.00 * VVN-keurings-
station * Snelle financie-
ring * Eigen servivedienst *Alle keuringen toegestaan.
* Garantie boven 10.000,-.
Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto Land-
graaf. Het adres voor de be-
tere gebruikte auto. Auto
Landgraaf, Heerlerbaan 74-
-76. Heerlen. Tel. 045-424268
-424231.

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

Jurgen Autoverhuur
045-463333

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

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaar echte garantie

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

MINI 1000 HLE bwjr. 6-'B4,
34.000 km. Tel. 045-228469.
Te k. Ford TAUNUS 1,3 L,
bwjr. '79, APK tot 7-'B9.
Prijs ’ 900,-. tel. 045-212817.
VW POLO de luxe M '80,
bijz. mooi, 3-drs. APK, ra-
dio ’ 2750,- tel. 045-454087.
Te k. MERCEDES 300 D
met veel extra's bj. '79 i.g.st.
045-458126.
Te k. Ford CAPRI 1600 aut.,
mooie auto, bj. '81 ’4750,-
-045-222451.
Te k. OPEL Senator 3.0 S,
bj. '80 i.g.st. ’ 5900,- tel. 045-
-444584.
Te k. MAZDA 323 1,3. 3-drs.
bj. '81 i.pr.st, 72000 ’4250,-
-tel. 045-210154.
G.G. AUTO'S en Shop
biedt aan: Escort diesel
1985; Escort laser 1984; Es-
cort Bravo 11 bj. '81; Opel
Kadett 5 drs. stationcar die-
sel 1983; Kadett stationcar
1200 1983;Kadett 1200 1980;
Opel Rekord in nieuwstaat
1979; Honda Accord zeld-
zaam mooi 1984: Honda Ci-
vic 1981; Fiat Ritmo spec.
1983; Citroen BK 16 TRS
met veel extra's 1983; Ci-
troen Visa GT 1982-Mazda
323 automaat 1983. Diverse
inruilers. garantie vanaf

’ 5500,-. Inruil mogelijk, fi-
nanciering, APK Let op
ook het adres voor al uw
auto-accesoires. nu veel
aanbiedingen voor de feest-
dagen. Töt ziens!!! G.G.
Auto's en Shop Heerenweg
284-286, Heerlern, tel. 045-
-224172.
BMW GSI '71, APK i.g.st
Inruil mog. R. Visscherstr.
7 Molenberg-Hrl.
Senator 3 1. I 1988; Merce-
des 190 E 1985; Kadett
3-drs. 13 N 1987; Kadett
3-drs. 16 S 1987; Kadett
5-drs. 16 S autom. 1985;
Corsa 12 S TR 1986; Corsa
15 D 3-drs. 1988; Escort ca-

ravan 16 D 1985; Kadett 13
N 5-drs. 1986. Inr. + financ.
mog. 1 jaargarantie.AUTO-
HANDEL J. Buisman, Ste-
venburg 1. 045-323800.
Schaesberg-Landgraaf.
Zeer zuinige DATSUN 100
A F2, nov. '78, 100% goed,
APK 22-1-'9O ± ’950,-. 045-
-323796.
AUTO's te k. gevr. Loop-,
sloop-, schadeauto's. Bet.
’4OO- tot ’15.000,-. Bel.
045-422217.
Te k. aangeb. Skoda 130 L
'86 en 105 L '85; BMW 518
'78; Triumph autom. '84;
Polski 1500 '80; Audi 10Ó
'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. OPEL Kadett bwj. '76
met APK. Vr.pr. ’1500,-;
Tenelenweg 77Voerendaal.

Jurgen
Autocentrum

Alle nieuwe types
Mercedes uit voorraad

leverbaar
Mercedes gebruikt:

300 SL, '87, blauwzw.
250 D, '85, roodm.
250 D, '85, rookzilv.
240 D, '84, groenm.
Mercedes 200, '83, groen-
met.
200 T, '84, groen
200 Aut., 87, blauw.
190 D, '85, groen
190 E, '85, antraciet
190 E Aut,'B6 blauw
190 E, '87, blauwm.
190 E Aut., perl.muth.
190,87, do.blauw
280 S, '79, groenm.
300 D Aut., '77

NISSAN GEBRUIKT
Nissan 300 ZX Turbo 8-'B7
Micra SDX 3-drs. '86
Cherry 1.4 GI 3-drs. 10-'Bl
CherryK-type '85 blauw
Stanza 1.8 Gl'B3 wit
Sunny 1.6 i SLX 4-drs. '87
Sunny 1.7 D SLX 3-drs. '87
Prairie 1.8 SGL '86.. grijsbl.
Laurel 2.8SLX D'B7 wit
Laurel 2.8 SGL aut. D '87
Sylvia 1.8 turbo 4-'B6 .... wit
Nissan 300 ZX aut.

'85
ANDERE MERKEN

Audi 80 Quattro '87
Audi 100 CC Avant '84
Audi Quattro 2.2 coupé '87
Austin Metro 1.3 aut. '86
8MW31610-85 rood
BMW 524 TD autm. '86
Ford Escort 1.3 CL, '86, wit
Ford Sierra 1.6 CL 4-drs.

'87 blauw
Honda Civic Aut, '84
Lada Samara '87 beige
Mazda 323 1.3 LX 3-drs.

'87 do-grijs
Mazda 626 2.0 GLX 4-drs.

'87 blauwm.
Opel Ascona 1.3 S '81

Langheckweg 36-40
Kerkrade

industr.terr. Dentgenbach
Tel. 045-452570 __

Bedrijfsauto's
Mercedes 208 '81
Mercedes 407D TN '83
Mercedes 407D '83
Mercedes 508 D bestel'Bs
Mercedes 508D '80, '83
Mercedes 608D '83
Mercedes 813D meubel....

'77,85
Mercedes 1417D trekker...

'82
Mercedes 1419D '82
Ford Escort Van '86

Div. goedkope inruilers.
W. Feyts auto's

Vaesrade 61-63 Vaesrade
Tel. 045-243317

LANDROVER Benzine
metLPG. APK gekeurd tot
nov. 1989. ’4.000,-. LJBOV
Suzuki Jeep 56.000 km
1981. Suzuki Jeep
SJ4I3QXJ 1987. Toyota
Liftback 1600 automatic
1981. Mitsubishi Galant
1600 GL stationcar 1981 en1982. Rover 2600 S 1984.
Austin Metro Surf 1000
1985. Ausün Metro 1300
automaat 1985. Fiat Uno 45
1986. Mini Jubileum 25
1984. Opel Ascona 16005-drs. 1984. Austin Montego
Turbo 2.0 liter 1986. Rover
216 SE als nieuw 1985. Vol-
vo 66 GL 1981. AustinRover-dealer. HAVE In-
dustriestr. 31 Sittard. Tel.
04490-15195. Inruil financ.
Bovaggarantie. Tevens uw
adres voor uw APK-keu-
ring.
Tek. VOLVO 360 GLT bwj.
'83 i.z.g.st Tel. 04498-57287
b.g.g. 52371.
Te k. PEUGEOT 305 diesel
bwi. '80, APK-89 i.z.g.st.

’ 1850,-; 04490-10646.
Te k. MERCURY Cougar
XR-7 bwj. '80, 8 cyl., LPG,
2-drs., veel extra's ’ 4950,-;
04490-10646. Inr. mog.
Te k. OPRIJKAR dubbel-
asser m. papieren ’ 1400,-;
04490-10646.
LANCIA Bèta Cabriolet
2000, bj. '79, le eig. ’ 7750,-.
Tel. 04705-1634.
OPEL Kadett 13S Combi
bj. '80. In zeer goede staat
’4250,-. 04490-19291.
HONDA Accord 4-drs. bj.
'81 ’3750,-. 04490-19291.
Opel CORSA 12S, 3 drs. bj.'87 ’11.950,-. ledere keu-
ring toegest. 04490-23839.
BMW 320 6 automaat bwj.
1978 APK ’2250,-. Tel. 045-
-740915.
Te k. Opel KADETT GSI 21
bwj. '87 13.000 km.
i.st.v.nw. le eig. wit. De-betsln. 35, Nieuwenhagen.

FORD Escort nw. mod. '81 'i.z.g.st. 2e eigen. div. extra's

’ 5500,-. 04490-26923.
Ford FIESTA bj.'Bo nieuw-
staat APK (by RDW).
Hoofdstr. 36, Amstenrade.
TeL: 04492-2601.
Te k. VW SCIROCCO GT
type '80, APK, LPG i.z.g.st.
’3750,-. Tel.: 045-720951.
Te k. HONDA Accord se-
dan '78 goedk. TeL: 045-
-311051.
Te k. LANCER 1400 GL le
lak, roestvrij nwe. band. en
uitl. Vr.pr. ’3250,-. Tel.:
045-322625.
MAZDA 323 1.3Hatchback
bj.'Bl, i.z.g.st. APK. Hoofd-
str. 36, Amstenrade. TeL:
04492-2601.
Te k. TOYOTA Carina
bj.'Bo i.g.st. TeL: 045-325755.
Te k. VW PASSAT Combi
'78 APK i.z^.st Vr.pr.
’1650,-. Dr. Poelsstr. 42,
Schaesberg, Kakert.
Te k. VW GOLF GTI
bwjr.'79 zeer mooi. Te bevr.
Dr. Schaepmanstr. 21,
Landgraaf. TeL: 045-316419.
Tek. CITROENBK 1.9 GTI
12 mnd. oud. 18.000 km.
Vraagpr. ’28.500,-. Tel.:
04490-11047.
PANDA WHITE 38.000km,
le eig., '85 plaatje! ’ 7600,-.
Bouwbergslr. ?7, Schin-
veld.
Te k. PEUGEOT 104 (4-
drs.) bj.'79 i.z.g.st. Pr.n.o.t.k.
TeL: 045-421743.
VOLVO Amazone '67

’ 1500,-. Tel.: 045-724994.
Te k. VW JETTA C Elan
diesel 5-bak '86 Pr.

’ 13.000,-. Tel.: 04450-2386.
Te k. VW KEVER bj.'6B
Pr.n.o.t.k. Tel.: 045-727861
b.g.g. 045-321895.
Te k. Opel CORSA nov. '83
kl. groen met. nwe. banden
en schokbr. TeL: zondag na
14.00 uur 04404-1574.
Tek. VW KEVER 1303, bol-
le voorr. i.z.g.st. ’2200^- of
ruilen v. Alfa Sprint. Tel.:
04490-40927.
Te k. TALBOT 1510 GLS
bj. okt'Bo m. sportvelgen,
LPG, i.z.g.st. Pr.f1150,-.
Rijksweg Nrd. 76, Geleen.
Te k. VOLVO 360 5-drs. mi.
motor, kl. rood, bj. mei'B7.
TeL: 04498-52531.
Te k. met schade AUDI 90
2.3 bj.'B7. Audi 80 bj. '87.
OpelKadett GT 1.6 S bj.*BB
Porsche 944 bj.'Bs. M & D
auto's. Rijksweg 343 Maas-
mechelen. TeL: 09-
-3211761127.
FIAT 124 Spider 1600 USA
5-bak wit nieuw dak '71
zeer mooi, t.e.a.b. TeL:
04490-46534.
Te k. Opel ASCONA 16S
4-drs. met nw. banden en
trekh. bj. '76 APK '89
i.z.g.st. Vr.pr. ’ 1350,-. TeL:
04498-54319.
Te k. BMW 518 4 cl. bj.'76
op LPG, nw. uitlaat i.z.g.st.
APK '89 en trekhaak. Vr.pr.
’1250,-. TeL: 04498-5431£
Te k. a. MERCEDES 250 D
bj.'B7 wit km.st. 46.600 veel
extra's. Verk. in st.v.nw.
TeL: 04490-32449. Na 19.00
uur 04490-79380.
Te k. SIMCA 1308 GLS
Swing vele extra's o.a.
schuifdak i.z.g.st. Pr.n.o.t.k.
Tel.: 04490-42170 na 19.00
uur.
Met Ned. kent. te k. MER-
CEDES 190 E bj.'Bs. Peu-
geot 205 GTI 1.9 bj.'B7. Ford
Sierra 2.3 D bj.'B6. M & D
auto's. Rijksweg 343 Maas-
mechelen. Tel.: 09-
-3211761127.
Te k. VW GOLF diesel GL
bj.'Bl mod. '82 APK 10-'B9.

’ 6500,-. Tel.: 04404-1206.
Tek. BMW 324 D bj.'B6. Ga-
rage Boermans, Wijlre. Tel.:
04450-2340.
NISSAN Cherry 1.3 nw.
model '83 i.st.v.nw. APK 11-
-'B9. ’5850,-. TeL: 04406-
-14307.
ROVER 2300 S '82 kl. met-
.blauw, a.nw. LPG ’ 7250,-.
TeL: 04492-3234.
RENAULT 25 GTS nov. '84
le eig. kl. wit 50.000 km.

’ 14.250,-. TeL: 04492-3234.
LADA 2105 GL '83 le eig.
rood, LPG i. perf. si.

’ 2750,-. Tel.: 045-421207.
Te k. PEUGEOT 305 eind
'82, APK ’ 3950,-. Tel.: 045-
-443287.
RENAULT 4 GTL '84 kl.
rood 45.000 km. ’4750,-.
TeL: 045-420650.
Te k. Opel MANTA 20 S
bwj.'76 uitgeb., verlaagd,
sportvelgen, sunroof, bij-
zonder mooi. Koolweg 20,
Brunssum. TeL: 045-216083.
SAAB 900 GLS sedan '82
kl. blauwmetall. stuurbekr.
aut. ’8500,-. TeL: 045-
-454217.
Te k. Opel REKORD Berli-
na 20 S op gas bwj.'Bo APK
9-'B9. Kooiweg; 20, Bruns-
sum. Tel.: 045-216083.
Te k. Ford ESCORTKR 3 I
met ABS radio, bwj. '86,
km.st. 16.000 in nw. staat.
Vaste pr. ’23.500,-. Tel.
045-724137 na 17.00 uur.
Te k. van part. MITSUBIS-
HI Galant bwj. '80 i.pr.st.
Tel. 045-213867.
MAZDA 323 bwj. '79 auto
verk. i.g.st. pas APK gek.
t/m 27-7-'B9. Pr. ± ’ 1500-
-event n.o.t.k. Tel. 04490-
-10839. .
Tek. VWKEVER met APK
6-'B9, vr.pr. ’950,-. Tel.
04490-12542.
Te k. Opel REKORD 2.0 S,
1985, zilvergrijs, 4-drs., lpg,
i.z.g.st ’13.250,-. Tel. 045-
-270999.
Koopje, zeer goed onderh.
FordTAUNUS 1600L, bwj.
'80 m. APK. Tel. 045-272626
na 16.30 uur.
BMW 525 I, bwj. '79, in
pr.st. TeL 04407-1337.
Mooie DERBY GLS, bwj.
'80, met APK. Vr.pr..

’ 2550,-. Bergplein 9,Hoensbroek.
Te koop Ford FIESTA Fes-
tival, bwj. '83. Dr. Philips-
straat 54, Hoensbroek.
Te k. NISSAN King-Cap,
bwj. '86, le eig., en VW Ke-
ver, bwj. 15-6:"7l. Tel. 045-
-224614 of 252198.
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 naar
Nieuwenhagen-Brunssum,
045-250715.

Te k. MERCEDES 24É
sel bwj. '84 i.z.g.st!
04498-57287 b.g.g. 523JJ
ALFA 75 2.0 '86 le éL
ivoor, stuurbekr. ’20.»Tel.: 04492-3234. k
SAAB 900 GLi '82kir*
leeig. i.z.g.st ’ 8750,-J;
04492-3234. H
Te k. TOYOTA CC
sportwagon, bwj.'7B F
i.z.g.st ’ 1000,-. Ver*
boschweg 7, Vrie»
Heerlen. h
CITROEN BK 14RE*
rood 5-bak bijz. JL

’ 8900,-. Tel." 04492-3%
Te k. FORD Taunuï
tioncar 5-79, APK, g<*
f 1.750,-; MitshubisWJbj.'B6, 1 jr. garantie I
brick, pr.n.o.t.k. TeL*
426061. kl
Te k. Opel KADETfi
D 13 S. Berlina '79 ij
Vr.pr. ’ 4200-. *wijkstr. 14,KerkradeJ
VOLVO 240 GL die*
le eig. Kl. antïf
i.stv.nw. ’12.750,-. I
04492-32M. 1
Opel MONZA 2.5autl
grijs 60.000 km. J

’ 7250,-. Tel.: 04492-3g
FORD Taunus statM
bj. mei '81 APK gek.k«
deauxrood Vr.pr. ’2J
TeL: 045-425437 of 419}
KADETT type 1.2 SW
back, bj. 81, sunroofj
zaam mooi. Herlong»
43, Heerlerbaan. t
Te k. OPEL Rekord 4
bj. '77, zonder keurinM
n.o.tk. Tel. 045-212429^
VW POLO, bj. '79T
Schaepmanstraat
Brunssum, 045-25530j|
Te k. VOLVO 66, aï
bj. '81. Dr. Schaerf
straat 12, Brunssuiól
045-255304. J
SUBARU-BUSJE, 19?
kent., vr.pr. ’3sÓor■i045-426029; J
Tek. Ford ESCORT Bi
'82, met extra's, i.«
vr.pr. ’7950,-. BuscWJweg 17, Heerlen. J[
Te k. Ford FIESTA,I|
79.000 km ’3250,-. 1
leystraat 45, Heerlen.^J
Te k. BMW 3231, 3*
Meezenbroekerweg
Heerlen. ■ J
Te k. RENAULT V\te.a.b. Tel. 043-217169J
Te k. BMW 633 CSÏI
'77, gerestaureerd, i.sjl
d.groenmetal., veel e*
Voor liefhebber. JHanssenstr. 6, N'haggl
Opel REKORD met]
bwjr. '80, APK IVraagpr. ’2600,-. Telj
727644 J
5 alu SPORTVELÖI
band. (Porsche 924 ojJ
100)’ 450,-. tel. 045-7J3
MERCEDES 300 D %
partic. Div. extra's, nj]banden en APK. "1
1981. J
RENAULT 5 TL '831
goede staat en APK.
deauxrood. 04492-198H
Te k. Honda ACfl
bwjr. '80, 5 versn., A
bekr., moet gespoten]
den. Pr.n.o.tk. Prof-JHoffstr. 30, Hoensl]
(De Dem). J
Opel ASCONA 16Sj
'82, nw. model, kl. W
metal. in z.g.st. TeL]
271235. J
Te k. GOLF GTI '78,
mooi, div. extra's,
event. mog. TeL 045-2;
Te k. i.nw.st verk. i
316 '79. Dorpsstr. 19,
gelrade. .
Te k. Opel REKORD
bwjr. '80, 4-drs.. zilvejfetïnt glas, trekh., »

3200,-. Tel. 045-2420 J
Te k. Ford FIEST^bwjr. '78, kl. rood f'
Tel. 045-322754.
BMW 316, bwjr. '78,
tot 6-'B9, 2 kleuren
mog. Vraagpr. ’ 2650,'
045-453930.
Te k. MITSUBISHI]
2000GLX, 5-gang, b^
APK 4-'B9, vraagpr. ’,
Papaverstr. 32, Ken
tel. 045-418887.
GOLF C 1600 benz-
'B2, bl.met. 76.000 krf
extra's o.a. Atf
Pr.n.o.tk. Tel. 045-46 J
GOLF C I.BL 90 pk.
'86, 65.000 km, color-ff
velg., org.verl., spo'
antrac.metall. etc. AU»
keert in nw.st. vrj
’17.500,-. Tel. 045-*1
na 16 uur. X
Ford TAUNUS ]
autom., bwjr. '77, v
APK eind '89. mr. rfi\goede Kadett. Voorts*
Landgraaf. „
Te k. MANTA 2.0 I?
Bwjr. '80, zeer moo\
ace.. 80.000 km. Vr»

’ 4.700,-. inr. mog-
-460605. J
Te k. RENAULT 5 Afbwjr. '79. Kantstr. 16, "1
graaf. A
Te k. BMW 318 typfj
bwjr. '76 uitgeb., s&n
gen. Vraagpr. ’ 2750," j
726013. A
Te k. PEUGEOT 205 J
sept. '87, grijsmet. Z
km, 5-drs. radio-c3_|
voor ’ 18.750,-. 045-4j?|
DATSUN Cherry $i
bwjr. '80, i.z.g.st. AP&I
’2250,-. Tel. >413990/412847. A
Te k. LANCIA Bèta <-$[
absoluut uniek en &jf\
n.o.tk. tel. 045-319Q3>|
Te k. FIAT Ritmo 3-*tj
1986, 30.000 km, ."H
Prijs ’10.500,-. tel
219206.
Te k. RENAULT 5 0%
Car, APK bwjr. '80 f '04454-4632. >j
Te k. PEUGEOT 30/.Jbwjr. '80, LPG ’'04451-2375.
RENAULT 5 TC n^-1
bjr. 2-86, le eig., Hfirood, weg weg. oms1"
renweg 294, HeerlejM
BMW 528 '76, apk*
Honda Accord, 3-d>[C
apk 850,-, Renault 1* I'79, apk 750,-, teL
457066.
Diesel Opel REKOfiS,
bjr. 83, koopje ’625"'045-457^145. ___-<^
MAZDA 323 sedan I*J
aut. 9-86, veel fl
’ 18.000.-, elke ke^
gest, tel. 045-45831g>^
Te k. HONDA Civic W
apk 11-89. i.g.st, pr- ' .045-413773. __^/
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Werkgevers eisen eenheid in arbeidsvoorwaarden

'Geen vervoers-CAO
Zonder EG-afspraken'
yIECHT - De werkgevers in het Nederlands wegvervoer
4 niet bereid verder te onderhandelen over de nieuwe CAO
niet op zijn minst een begin wordt gemaakt met Europeespeg over harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden.
Menselijkheid van een interna-?*e raam-CAO is in de huidige
vastgelegd, maar er is volgens

Zlerkgevers nog niets mee ge-
£ .Als we dit drukmiddel nietperen, dan zien we de sociale"orusatie niet van de grond ko-
L' al(ius werkgeversvoorzitter
"ergmans gisteren desgevraagd.
.Werkgeversorganisaties (NOB-

PCB, KNVTO enp'*l» een internationale£-_au voor het beroepsgoede-rervoer met het oog op de een-«Jng van de interne Europesef - De landelijke CAO, waar-Ge besprekingen deze weekoegonnen, kan wat de werkge-
_oetreft pas aan bod komen alsP uiternationaal niveau afspra-zyn gemaakt over een raam-fc_° blijkt uit een schrijven vanfederatie Wegvervoer aan de
"aersbonden van FNV en CNV.

cht gevallen
brief is slecht gevallen bij de'oersbond FNV. Bestuurder J.
gst vindt de koppeling tussen«Ujke CAO en Europese afspra-
oneigenlijk. „Op zich is het een
*e zaak om in een vroeg stadiumJ^ationaal overleg te voeren,als de werkgevers daarmee

het overleg over de CAO 1989 pro-
beren te frustreren, kan ik er geen
kant mee uit. 1992 komt snel dich-
terbij, maar ook weer niet zo snel
dat de landelijke CAO ervoor zou
moeten wijken", aldus Hengst.

Volgens de brief van de Federatie
Wegvervoer dient de sociale harmo-
nisatie uit te gaan van het 'bescher-
men van de internationale chauf-
feurs met de hoogst gekwalificeerde
arbeidsvoorwaarden tegen een te-
ruggang naar minder dan het ge-
middelde van de veel slechtere ar-
beidsvoorwaarden waaronder
chauffeurs van andere lidstaten een
equivalente arbeidsprestatie moe-
ten leveren. De VervoersbondFNV
beschouwt het Nederlands niveau
als uitgangspunt voor de raam-
CAO.
Werkgeversvoorzitter Bergmans
ziet het anders: „We hebben de
duurste chauffeurs van de wereld.
Als we dekoppeling niet leggen en
steeds verder boven de rest uitstij-
gen, dan wordt je concurrentieposi-tie dermate verslechterd dat jesteeds meer werklozen krijgt in de
best betaalde functies. We moeten
voorkomen dat die banen worden
ingenomen door buitenlandse
chauffeurs die het voor de helft ofminder doen". Alle lidstaten zoudenvolgens de werkgevers in hun on-derscheiden collectieve arbeidso-
vereenkomsten afspraken moetenopnemen over een internationaal
controle-orgaan dat toeziet ol de na-
leving van de cao. Verder zouden
bepalingen inzake overuren, wer-
ken op zaterdag, zondag en feestda-gen, diensttijden, wachturen en va-
kantiedagen gelijkluidend moetenzijn en moet er één systeem voor
functieclassificatie komen.

BEURS-
OVERZICHT
Hoogovens

fee efr
*-)A-M - Zowel op eenrus-

■tenoeurs als °P de optie-
ftn^ lst Hoogovens vrijdag alle
tig '?ht °P zich te vestigen. Gun-
*kteh_VWs over de staalindustrie
r^zett gers aanen b^ zeer noge
ft> d» steBen de koersen sterk,
b el* aandelenmarkt liep dit uit
fcC^t van f3,40 op f69 bijIsld^l van 754.000 stuks of in
r°o_ n muJ°en- Daarmee kwam
hrrn_i Ve.ns met _emak boven de
»t, Hiiekoploper Koninklijke Olie
_«et n°°r f 59,2 mihoen om"
BOq" °P de optiebeurs werdeniï[ v^.n r̂acten omgezet op een to-
"ïestok "*' Overigens liepen de
*ider dfondsen in de middag
Ug i 'nvloed van Wall Street te-
'Ü N«~i»terkst kwam dit tot uiting
(ietrnilioyd die op f226,50

gen ïer dftn f 9 zal ontgaan nu
*ellin . ten over Noorse belang-nS zijn verstomd.

' nini!okale m_rkt kwamen enke-
*r w_C Ultschieters voor. Koplo-
Wr Nedap, die f2l duurder
terk t_S. f 275- Norit kwam ijzer-
b een g met een winst van f2O>Der" n°ogtepunt van f6lO. Kop-
f WeZ8? deze week Furness wist

11 Mm- I,B° bti te halen op f65,30
65 Qri.CoPharma steeg f2,40 tot
VntK f°ndsen als Textielgroep
Ir* *"e-Weweler, KLM Kleding,
'*g o,j\ Enraf-Nonius namen de

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. *_,

AEGON 84,10 83,80Ahold 85,00 84,00Akzo 145,00 144,10ABN. 40,70 40,10
Alrenta 156,90 157,10
Amev 52.10 51,40Amro-Bank 76,20 75,50
Ass. R'dam 139,00 140,50
Bols 140,40 139,50
Borsumrj W. 107,00 105,70
Bu.hrm.Tet. 54,60 54,40
C.S.M.eert. 62,80 62,80
Dordtsche P. 204,00 204,00
Elsevier 58,60 58,20
Fokker eert. 23,50 23,00
Gist-Broc. c. 39,90 39,70
Heineken 140,00 139,50
Hoogovens 65,60 68,70
Hunter Dougl. 77,20 77,10
IntMüller 65,80 66,20
KLM 38,30 38,30
Kon.Ned.Pap. 41,60 41,40
Kon. Olie 221,70 221,00
Nat. Nederl. 62,30 62,20
N.M.B. 178,20 178.50
Nedlloyd Gr. 235,80 226.50
Nyv. Cate 72,70 72,00
Océ-v.d.Gr. 263,00 261,00
Pakhoed Hold. 98,40 97.90Philips 30,30 30,30
Philips divB9 28,60 28,40
Robeco 94,50 94.00Rodamco 154,50 154,60
Rolinco 89,80 89,60
Rorento 60,30 60,30
Stork VMF 25,00 25,00
Unilever 112,20 112,00
Ver.Bezit VNU 87,00 86,30
VOC 31,60 a 31,60
Wessanen 80.30 80,30
Wolt Kluwer 148,70 148,00
Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
12*4 NL 86-96 132,30 132,3012V,NL 81-91 112,45 112,4512/2 NL 81-91 111,30 111,30
12 NL 81-91 108,10 108,00
11*« NL 81-91 109,80 109,80
11'ANL80-90 104,80 10480
lIV2NL81-91 107,75 107,75
lIV2NL81-92 108,60 108,60
11-2 NL 82-92 108,90 108,90
11'A NL81-96 115,60 115,60
lIV4 NL82-92 109,05 109,05
11 NL 82-92 110,10 110.00

KB'» NL 80-95 110,60 110,60
10*4NL 81-91 105,80 105,80

lOV2 NL 80-00 122,90 122,90
10'A NL82-92 108,10 108,10
10'ANL 82-89 103,50 103,50
10'ANL 80-90 106,10 106,10
10'ANL 86-96 119,80 119,80
10V4 NL 82-92 108,45 108,45
10'ANL 87-97 121,40 121,40
10 NL 80-90 104,75 104,75
10 NL 82-92 108,85 108,70
10 NL 82-89-1 102,05 102,05
10 NL 82-89-2 104,20 104,20
9'A NL 80-95 105,90 105,90
9/2 NL 83-90 104,20 104,20
9'A NL 8693 109,85 109,80
9'A NL 79-89 103,90 103,90
9NL79-94 104,15 104,15
9NL 83-93 107,90 107,85
8% NL 79-94 - 103,45
B*4 NL 79-89 102,85 102,85
83A NL 84-94 108,90 108,90
8' 2NL 78-89 100,40 100,40
BV2 NL 79-89 101,30 101,30
BA NL 83-94 107,15 107,15
BA NLB4-94-1 107,25 107,25

BV2NLB4-94-2 113,65 113,55
BA NLB4-91-1 103,35 103,35
BV2 NLB4-91-2 104.05 104,00
BV2 NLB4-91-3 104,40 104.35BA NLB7-95 109,70 109,70
BA NL 77-92 103.00 103,00
BA NL 77-93 103,00 103 00
BA NL 79-89 100,60 100,60
BA NL 83-93 105,50 105,50
BA NL 84-94 107,00 107,00BA NL 85-95 108,35 108 35
BNL 83-93 104,80 104,80
BNL 85-95 107,25 107,25
7% NL 77-97 103,70 103 70
7% NL 77-92 103,25 103 257»A NL82-93 103,75 103 707*4 NL 85-00 107,55 107,557/2 NL 78-93 102,90 102 90
7/2 NLB3-90-1 101.15 101,157V2 NLB3-90-2 101,80 101807V2 NL 84-00 106,35 106 357/2 NL 85-95 105.35 105 307'A NL 85-2 95 105,55 105,507V2 NL86-93 104,20 104 207NL66-91 101,90 101,90
7NL66-92 101,70 101707NL69-94 102,00 102 00
7NL85-92/96 103.80 103,807NL87p93 104.20 104,10
6% NL 78-98 102,65 102 65
6^4 NLI-2 85-95 102,80 102 80
6% NL86-96 102,90 102,90
6% NL88-98 102,15 10195
6V2 NL6B-93-1 101,80 101 80
6V2 NL6B-93-2 101,90 101 906V2 NL 68-94 102,40 102,10
6V2 NL86-96 101,25
6'A NL87-94 101,90 101 806V2 NL88-96 101,10 100,95
6V2 NL88-98 100,65 100,55
6NL 87 99,95 99,85
6'A NL66-91 101.20 101,20
6'A NL67-92 101.20 101.206'ANLB6-92/6 100,70 100,70
6'A NL 86/96 99,80 99,70
6V4 NLB6p95 100,50 100,40
6'A NLB7-3p95 100,45 100,35
61/4NLB7-1/95 100,30 100.1561/4NLB7-.95 100,30 100,20
6'/4NLBB-94 100,85 100,75
6V4NLBB-98 99,75 99,65
6NL 67-92 100,70 100,70
6NL 87-94 99,65 99,55
6NL 88-94 99,70 99 60
6NL88-95 99,05 98,85
6 NLBB-96 98,40 98,15
53A NL6S-90-1 99,70 99 70
5% NL6S-90-2 100,20 100 20
5'A NL64-89-1 99,90 99 90s/4 NL64-89-2 99,90 99,90
SNL 64-94 98,60 98,60
4/2 NL59-89 99,80 99,80
4'A NL60-90 99,30 99,30
4/2 NL63-93 98,90 98,90
4V4 NL60-90 98,90 98,90
4'A NL61-91 98,80 98,80
4'A NL63-93-1 96,90 96,90
4'A NL63-93-2 97,90 97,90
4NL62-92 97,50 97,50
3% NL53-93 97,70 97 70
3/4 NL848-98 96,00 96 00
3'A NL50-90 98,90 98,90
3'A NL54-94 95,50 95,50
3'A NL55-95 95,30 95,30

Converteerbare obligaties
5ABN 85-95 104.00 103,508 Asd.R.B4-92 100,50 100 50
BA A.1.R.85 109,00 109,00
6V2 Bobel 86a 92,60 92 606V4Br/MolBs 1,15 1156'ABührm.73 210,00 21o!(X)
6'A Cham 86 85,00 85,00
5Enraf-N.86 94,30 94,00

6Hoogov. 85 114,00 114,00
BV2HolecBs 92,00 92,20
sHoop Co 87 84,50 84,00
BV4KNSM7S 122,00 122,00
9 Meneba 74 100,70 100,50
7%Nutr.72 321,00 321,00
7*4Nutr.72 uit. 321,00 321,00
6'ANüv.Bs 122,00 118.00a
6V2 R 01.67 98,00 97,50
14SHV81 150,10b 150.00
B*4 Stevin76 102,50 102.50
BAVolker7B 102,50 104,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 27.90 27,90
ACF-Holding 52,90 52,70
AhrendGr.c 148,50 148,00
Alg.Bank.Ned 41,60 41,10
Asd Opt. Tr. 22,90 23,00
Asd Rubber 7,80 7,80
Ant Verff. 340,00
Atag Hold e 59.20 59,00
Autlnd.R'dam 55,00 55,00
BAM-Holding 213,00 213,00
Batenburg 63.00 63,00
Beers 112,00 117,00
Begemann 54,50 54,90
Belindo 423.50 424.00
Berkels P. 4.85 4.95
Blyd.-Will. 22,50 22,50
Boer De, Kon. 252,00 254.00
de Boer Winkelbedr. 58.20 58,20
Boskalis W. 9.35 9.40
Boskalis pr 7,60 7,70
Braat Bouw 899,00 899,00
Burgman-H. 2950,00 2950,00
Calvé-Delft c 745,00 740,00
Calvépref.c 4120,00 4120,00
Center Parcs 55,10 55,10
Centr.Suiker 61,50 62,00
Chamotte Unie 10,20 10,60
Cindu-Key 98,50 98.00
Claimindo 411.00 410.00
Cred.LßN 68.90 67,50
Crown v.G.c 67,80 67.00
Desseaux 178,10 178.10Dordtschepr. 202,20 201,80
Dorp-Groep 40,80 40,50
Dorp v.div.B9
Econosto 166,80 166,50
EMBA 123,00 123,00a
Enraf-N.c. 43,50 45,80
Enks hold. 275,00 274,50
Frans Maas c. 59,40 58.70
Furness 63,50 65,30
Gamma Holding 59.00 59,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics ' 24,60 24,80
Geveke 34,00 34,30
Giessen-de N. 79,00 77,50
Goudsmit Ed. 138,00 138,50
Grasso'sKon. 79,00 82.00b
Grolsch 107,00 109,00
GTI-Holding 140,80 140,20
Hagemeyer 69,20 69,40
H.B.G. 164,00 164,00
HCS Techn 12,10 12,00
Hein Hold 120,00 119,50
Hoek's Mach. 146,00 145,00
Holdoh Hout 438,00 440,00
Holec 14,50 14,30
H.A.L-Tr. b 1350,00 1340,00
Holl.Am.Line 1350.00 1336,00
Heineken Hld 120,00 119,50
Holl.Sea S. 1,35 1,35
Holl. Kloos 285,00 285,00
Hoop en Co 11,40 11,40
Hunter D.pr. 2,00 2,00
ICA Holding 17,00 17,10
IGB Holding 33,50 33,80
IHC Caland 17,20 17,20
Industr. My 148,00 148,00
Ing.Bur.Kondor 590,00 585,00a

Kas-Ass. 29,80 30.00
Kempen & Beg. 198,00
Kempen Holding 15,40 15,10
Kiene's Suik. 1210,00 1210,00
KBB 66,50 67,00
KBB (eert) 65,00 66,50
Kon.Sphinx 61.20 61,40
Koppelpoort H. 248,00 250,50
Krasnapolsky 147,60 147,60
Landré _ GI. 37,80 37,50
Macintosh 40,00 40,00
Maxwell Petr. 555,00 555.00
Medicopharma 62,80 64.80
Meha Int. 5,90 6,10
MHVAmsterdam 17,40 17,40
Moeara Enim 980,00 975,00
M.Enim 08-cert 12650,00 12680,00
MoolenenCo 31,10 31.10
Mulder Bosk. 38,00 38,00
Multihouse 9,80 9,70
Mynbouwk. W. 408.00 408,00
Naeff 225,00
NAGRON 45,50 45,50
NIB 440,00 444,00
NBM-Amstelland 12,50 12,40
NEDAP 254.00 b 275,00
NKF Hold.cert. 216,70 213.90
Ned.Part.Mü 28,50 28,50
Ned.Spnngst. 7000,00 7000,00
Norit 590,00 610,00
Nutricia 235,00 231,00
Orco Bank c. 79,90 80,40
OTRA 402,00 407,00
Palthe 140,00 140,00
Polynorm 86.00 85,80
Porcel. Fles 113,00 113,00
Ravast 53,50 53,50
Reesink 54,90 54,90
Riva 45,00 44,80
Riva (eert.) 45,00 44,80
Samas Groep 52,00 52,20
Sanders Beh. 73,00 73,00
Sarakreek 34,00 33,90
Schuitema 1055.00 1055,00
Schuttersv. 99,00 98,50
Smit Intern. 22,70 22,20
St.Bankiers c. 24,60 24.00
Telegraaf De 363,00 361,00
Text.Twenthe 203,00 206,00
Tulip Comp. 70,80 69,50
Tw.Kabel Hold 109,00 107,80
Tw. en Gudde 95,00
Übbink 77,70 77,00
Union Fiets. 16,80 16,80
Ver.Glasfabr. 204,00 204,00
Verto 63,00 62,50
Volker Stev. 39,50 39,50
Volmac Softw. 82,80 82,00
Vredestein 17,30 17,30
VRG Gem.Bez. 156,50 156,50
WegenerTyl 152,50 152,50
West Invest 19,00 19,00
Wolters Kluwer 148,50 148,00
Wvers 57.50 57,00
Beleggingsinstellingen
ABN Aand.f. 64,00 63,10
ABN Beleg.f. 51,90 50,60
AldoUar BF $ 20,40 20,30
Alg.Fondsenb. 210,00 208,00
AllianceFd 11,50 11,50
Amba 40,80 40,80
America Fund 246,00 242,00
Amro A.in F. 89,50 89,50
Amro Neth.F. 64,00 63,40
Amro Eur.F. 60,50 61,30
Amvabel 93,50 94,00
AsianTigersFd 50,00 50,00
BemcoAustr. 61,80 60,50
Berendaal 94,00 94,00
Bever Belegg. 25,80 25,80
BOGAMIJ 115,00 115,50
Delta Lloyd 37,40 36,30
DP Am. Gr.F. 20,50 20,80
Dp.Energy.Res. 32,00 32,00

Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 69,00 69,10
Eurinvestd) 105,00 105,00
EurAss. Tr. 5,00 5,00
EurGrFund 47.10 47,00
Hend.Eur.Gr.F. 145,00 145,50
Henderson Spirit 65,50 65,10
Holland Fund 57,00 57,00
Holl.Obl.Fonds 121,50 121,50
HollPac.F. 98,90 98,50
Interbonds 595,00 595,00
Intereff.soo 30,70 30,20
Intereff.Warr. 209,00 207,40
Japan Fund 36,00 36,00
MX IntVent. 62,50 62,30
Nat.Res.Fund 1250,00 1240,00
NMB Dutch Fund 31,40 31,40
NMB Oblig.F 36,40 36.30
NMBRente F. 101,40 101,30
NMB Vast Goed, 36,00 36,00
Obam, Belegg. 182,00 181,50
OAMF 14,75 14,75
Orcur.Ned.p. 47,00 47,10
Rentalent Bel. 1356,20 1356,60
RentotaalNV 31,00 31,00
Rolinco cum.p 99,50 99,50
Sri/Teen 17,80 17,60
Technology F. 17,40 16,60
Tokyo Pac. H. 234,50 234,50
Trans Eur.F. 62,20 61,70
Transpac.F. 505,00 497,00
Uni-Invest 116,00 117,00
Unico Inv.F. 80,00 79,60
Unifonds 24,80 24,50
Vast Ned 120.40 120,40
Venture F.N. 38.50 38,70
VIB NV 84,20 84.10
WBO Int. 74,80 74,90
WereldhaveNV 202,10 202,30
Buitenlandse obligaties
B*4EEGB4(I) 106,90 106,90
3V 2 EngWarL 35,80 35,60
5*4 EIB 65 100,00 100,00
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,00 33,50
Amer. Brands 56,70 56.50
Amer. Expres 27,00 26,70
Am.Tel._ Tel. 29,70 29,00
Ameritech 93,00 92,30
Amprovest Cap. 129,00 129,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 26,30 26,50
Atl. Richf. 80,20 79,00
BAT Industr. 435 4,35
Bel) Atlantic 70,70 70,60
BellCanEnterpr 38,60 38,50
BeU ResAdlr 1,50 1,55
Bell South 40,10 39,70
BET Public 2,28 2,26
Bethl. Steel 20,60 20,00
Boeing Comp. 61,80 61.80
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 26,00 25,50
Citicorp. 26,00 26,10
Colgate-Palm. 44,00 44,00
Comm. Edison 31,70 31,25
Comp.GenEl 398,00 395,00
Control Data 17,80 17,50
Dai-IchiYen 3200,00 3170,00
Dow Chemieal 85,80 85,20
Du Pont 81,60 81.60
Eastman Kodak 45,10 e 45,20
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fi-. 224,00 224,00
Exxon Corp. 43,00 43,30
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 20,50 20,30
Ford Motor 51,90 51,90
Gen. Electnc 44,70 44,20 d
Gen. Motors 84,00 84.00
Gillette 33,50 33,00

I Goodyear 48.00 48.00

ürace&Co. 25,50 26,00
Honeywell 60,00 59,75
Int.Bus.Mach. 118.00 117,95
Intern.Flavor 46.75 46.50
Intern. Paper 44,75 44.50rrr corp. 50.70 50.50Litton Ind. 71,70 72,00
Lockheed 40.50 40.20
Minnesota Mining 60,20 59,50
Mobil Oil 44,50 44,00
News Corp Auss 10,80 10,50
Nynex 65,80 65,60
Occ.Petr.Corp 26.00 26,00
Pac. Telesis 31,10 30.70
P& O. ® 6.00 6,00
Pepsico 40.50 40,00
Philip Morris C. 96,40 96.50
PhiU. Petr. 20.00 20,50
Polaroid 36,10 35,50
Privatb Dkr 235.00
QuakerOats 51,30 51.75RJR Nabisco 91.00 90.00StGobinFfr 533,00 531,00
Saralee 45.25 45,00
Schlumberger 33,00 32,80
Sears Roebuck 40,00 39.50Southw. Bell 41.50 40,80
Suzuki (yen) 756.00 779,00
Tandy Corp. 43,70 41,50
Texaco 47,30 47,20
Texas Instr. 35,60 36,60
T.I.PEur. 1,60 1,60
Toshiba Corp. 999.00 992.00Union Carbide 25,75 25.10
Union Pacific 61,00 61,00Unisys 27,25 27,70
USX Corp 27,30 27,20
US West 58,00 57,80
Warner Lamb. 74,50 75,30
Westinghouse 51,50 51,60
Woolworth 51,50 51,50
Xerox Corp. 55,00 54,30
Certificaten buitenland
AMAX Ine. 44.00 44,00
Am. Home Prod. J50.00
ATTNedam 55,60 55.50
ASARCO Ine. 33,00
AÜ. Richf. 155,00 153,00
Boeing Corp. 118.80 118,50
Can. Pacific 30,10 31,00
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 49,00 47,80
Citicorp. 48,70 50,00
Colgate-Palm. 86,00 83,00
Control Data 31.00 31.00
Dow Chemieal 164,00 164,00
Eastman Kodak 90.50 88,00
Exxon Corp. 82,50 82,50
Fluor Corp. 40,00
Gen. Electnc 85,50 88,00
Gen. Motors 164,00 164,50
Gillette 67,00 65.50
Goodyear 96,00 95,00
Inco 59,00 61,00
1.8.M. 226,50 224,00
Int. Flavors 89,50
in Corp. 96,60 96,50
Kraft Ine 193,00 193.00
Kroger 112,00 112,00
Lockheed 79,00 78,00
Merck & Co. 107,00 107,00
Minn. Min. 117,00 115,00
Pepsi Co. 76,50 75,00
Philip Moms C. 185,00 184,00
PhiU. Petr. 39,80 38,00
Polaroid 70,20 70,20
Procter & G. 155,50
Quaker Oats 100.00 100,00
Schlumberger 64.00 63,00
Sears Roebuck 75,00 76,00
Shell Canada 61,00 61,50
Tandy Corp. 82,00 79,00
Texas Instr. 68.50 69,00

Union Pacific 119,00 118,00
Urusys Corp 51.00 52,00
USX Corp 53,00 51,10
Varity Corp 4,00
Westinghouse 98.70 100,00 .
Woolworth 98,60 100,00
Xerox Corp. 104,00 104,00
Certificaten buitenland
Deutsche B. 518,00 515,00
Dresdner B. 296,00 295.00
Hitachi (500 i 1200.00 1200.00
Hoechst 297.00 295,00
Mits.El.(soo) 400,00 400.00
Nesüé 7100,00 6950,00
Siemens 478,00 478.00
Warrants
Akzo 35,20 35,20
AMRO warr. 5,00 4,80
Asia Pac Gr F. 5,00 5,00
Bogamy 10,00 9.90
Falcons Sec. 12.00 12,00
Honda motor co. 2280,00 2290,00
KLM. 85-92 118,00 117,00
Philips 85-89 34,30 34,50
St.Bankiers a 2.90 f 2.80
St.Bankiers b 3,70 3,70.
Euro-obligaties & conv.
10-* Aegon 85 102,70 102,70
Aegon warr 14.50 14,50
IOVj ABN 87 97.75 97.75
13Amev 85 98.60 98.60
13Amev85 98.30 98,60
10 AmevBs 102.00 102,25
11Amev 86 99,00 99,00
14V4Amro87 99.25 99,25
13Amro-BankB2 102,30 102,25
10'AAmro 86 97,50 97.50
10 Amro 87 97,40 97,40

5*4 Amro 86 101,10 101,10
Amro Bank wr 24,00 24.50
Amro zw 86 70,90 70,90
9 BMH ecu 85-92 102,90 102,25
7 BMH 87 98.25 98,25
HCCRaboB3 103.30 103,20
9 CCRabo 85 105.40 105.40
7 CCRabo 84 108,30 108.30
10'AEEG-ecu 84 102,00 103,25
9*4E18-ecu 85 106,75 106,75
12^2HIAirl.F 95.50 95.50
12 MBIBIBS-90 103.00 103.00
11'/4NGUB3 104,70 101,75
10NGU 83 102,00 102,00
2.4 NMB 86 87,10 87,10
NMB warrants 29,10 29,10
B*4 Phil. 86 95,00 95.00
6*4 Phil.B3 94,75 94,75
14>4Un.Becumy86 99,00 99.00
12>/4 Unil. 98.00 98,00

4*4 Akzo 69 209,00 209.00
52 Amro 69 , 394.50
5*4Gist 69 455,00 455,00
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,30 530
Bredero eert. 1,50 1,50
11Bredero 1,20 1,20

Breev. aand. 9,80 9.80
Breev. eert 8,50 8,60
Leidsche Wol 2.10 230
LTVCorp. 2,30 2,60
Rademakers 29,00 29,00
RSV. eert 1,45 1,65e
Vh RSV 69 101,00 101,00

Parallelmarkt
Alanheri 14,70 14,70
Berghuizer 45.00 47,00
Besouw Van c. 3630
CBOblig.F.l 101,80 101,80

CBObug.F.2 101.90 101.90
CB Oblig.F.3 103.30 103.30
De Drie Electr. 25,50 25,50
Dentex Groep 27,70 27.80
Dico Intern. 77.50 77,20
DOCdata 31.50 31.60
Geld.Pap.c. 66,50 66.20
Gouda Vuurv c 55.60 56,00 e
Groenendijk 25.00 25.00
Hes Beheer 200,00 201.80
Homburg eert 3,90 3,90
Infotheek Gr 17,80 17.80
Interview Eur 7,40 7,20
Inv Mi] Ned. 37.50 37.90
KLM Kleding 24,60 24.90
Kuehne+Heitz 24,90 24,70
LCI Comp.Gr. 32,40 32,30
Melle 280.00 279.00
Nedschroef 63,50 6330
Neways Elec. 8.20 8,20
Pie Med. 10.50 10,70
Simac Tech. 14,60 14.80
Text Lite 5,50 5.00
Verkade Kon. 285.00 282,50 a
Weweler 78,50 80,00
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k..
Abn c jan 40.00 378 1.80 1,40
abn c apr 35,00 250 7.00 a 630
abn c apr 40.00 526 330 2.50
abn c apr 45,00 275 130 1,00
abn c jul 40.00 199 3.80 2.90
abn p jan 40.00 172 0.90 b 1.10
akzo c jan 150,00 192 3,40 3.10
akzo c jan 160,00 197 1.30 1,10
p/fl c jan 360.00 200 2.40 a 2,70
els p jan 60.00 314 2.50 3.00
eoE c dcc 240,00 445 2.80 230
eoE c dcc 245.00 244 1,10 0.70
eoE c jan 240.00 184 5.90 5.30 b
eoE p dcc 230.00 211 0.90 b I.ooa
eoE p jan 240,00 261 6.00 6,50
goud c feb 440.00 175 7,80 7,00
goud c mei 460,00 155 9.50 a 8.10
giSt c jan 45.00 163 0.80 0,90
giSt c apr 40.00 248 4.00 a 3,80
hoog c jan 55,00 185 11,00 14.00 b
hoog c jan 60.00 398 730 9,70
hoog c jan 65.00 955 4.10 6.70
hoog c jan 75.00 506 0,90 1,60
hoog c apr 50,00 210 17,50 19,50
hoog c apr 65,00 178 7,00 9.00
hoog c apr 70.00 491 4.30 6.00
hoog c apr 75.00 309 2,90 4,00
hoog c apr 80.00 185 1.50 230
hoog p jan 60.00 202 130 0,80
hoog p jan 65.00 228 3,00 a 1,80
hoog p jan 70,00 456 6,00 430
nedl c jan 220,00 154 21,00 15,50
nla p feb 130,00 200 0.60 a 0.50
nlv p feb 105,00 200 1,50 a 1,50
natn c jan 65.00 1043 1.10 1,10
phil c 091 55.00 211 2,00 1.80
phil c 093 30.00 381 730 7.00
olie c jan 220,00 480 7,00 6,00
olie c jan 230,00 1554 2,60 2.10
olie c apr 220.00 158 12.70 12.00
olie c 091 210.00 332 34.70 34.00
olie p jan 220,00 170 330 3.80
olie p jan 230,00 223 9,50 10,00 a
olie p jul 220,00 203 10.00 10,40
umi c jan 110,00 415 5,30 5,10 a
unil c jan 120.00 1768 130 1,10
umi c apr 120,00 664 4,60 430
umi c 091 100.00 162 27.50 26,50
unil p apr 120,00 340 9,50 ÜLtfL»

>=lat*« i-MrtM+ti-dh.
k=MM fe=latM-t-t»«n.
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i=ii-«Ji»t*titi I llfrl+l
e=|td_M+t<e4M »k=sMkMrs vtnj» to|
f=ptaa+latM *=sMkMis fis-fM
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economie

Uitzendbureau voor chauffeurs
■jVan onze redactie economie%N HAAG - Voor chauffeursjhet beroepsvervoer komt een
tf>gelykheid als uitzendkrachtgaan werken. Na toestemming
*i de minister van Verkeer enfcterstaat hebben het uitzend-
JreauRandstad en de non-pro-

Start overeen-
ifniming bereikt over het geza-
menlijk opzetten van een uit-
£>dbureau voor chauffeurs.Vereenkomstig CAO-afspraken> net beroepsvervoer zou defeuwe Gemeenschappehjke
Jrsoneels-Dienst volgend jaar

voor enkele duizenden personendc bemiddelende instantie kun-
nen worden.
Randstad Uitzendbureau was alactief op het gebied van bemid-
deling in de vervoerssector. Vol-gens de CAO-bepalingen waren
tot dusver de chauffeurs echter
uitgesloten van dergelijke moge-lijkheden tot bemiddeling. Debehoefte aan flexibliteit van de

kant van de werkgevers in de
branche heeft uiteindelijk geleid
tot de samenwerking op dit ge-
bied van Start en Randstad.
Volgens directeur F. Farber van
de Randstad-organisatie gaat het
om een uitbesteden van de uit-
voering van de regeling in de
CAO voor het beroepsvervoer.
De CAO-partners houden overi-
gens hun eigen verantwoorde-

hjkheid voor de uitvoering.
De bemiddeling door de Ge-
meenschappelijke Personeels-
dienst (GPD) in het beroepsver-
voer kan enkele duizenden ar-
beidsplaatsen omvatten. Vol-
gens Farber is gemiddeld 2,5 pro-
cent van de beroepsbevolking
uitzendkracht. Dat zou in het be-
roepsvervoer 1.000tot 1.500 men-
sen betekenen. In deze sector,

met een compensatie in tijd voor
overmatige uren, zijn het er
waarschijnlijk veel meer.
De chauffeurs die als uitzend-
kracht willen gaan werken, ko-
men in devrij unieke combinatie
van Start en het commerciële
Randstad in een groot verband
terecht. Randstad behaalde in
1987 een omzet van ongeveer 1,6
miljard gulden en Start ook nog
eens ruim een half miljard.
Randstad telt zon 1200 mede-
werkers, verspreid over een klei-
ne 200 filialen en de non-profit-
organisatie Start heeft ongeveer
1.000 medewerkers.

Braadboter
duurder

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Het boterconcentraat
Braderhe wordt zon twintig cent
duurder. Het produkt dat in de win-
kels als braadboter wordt verkocht,
zal dan ongeveer 1 gulden kosten.
De prijsverhoging is het gevolg van
de verlaging van de subsidie die de
EG op braadboter geeft.

De oorzaak van de subsidieverla-
ging is het slinkenvan de boterberg
in deEG. De Europese botervoorra-
den hadden vorig jaar nog een om-
vang van 900 mihoen kilo' dit jaar
ligt er nog slechts 105 miljoen kilo
boter. De subsidie wordt met 95
cent per kilo verlaagd.
Braderye kwam eind 1985 op de
markt, omdat de Europese Gemeen-
schap met deze gesubsidieerde
braadboter de boterberg wilde weg-
werken. De subsidie bedroeg toen
ongeveer 1,40 gulden per pakje. Dat
werd een groot succes, vooral in Ne-
derland. De oorzaak daarvan is vol-
gens het Nederlands Zuivelbureau
de samenwerking tussen de zuivel-
fabrikanten: die boden namelijk het
produkt onder één naam en in de-
zelfde verpakking aan. De consu-
menten in andere EG-landen ge-
bruikten altijd al meer roomboter
en fabrikanten daar voelden niet zo
voor uitgebreide promotie van de
goedkopere braadboter.
De verkoop van Braderije is in Ne-
derland overigens nauwelijks ten
koste gegaan van de verkoop van
roomboter. Het is de bedoeling dat
Braderij op den duur weer ver-
dwijnt, maar voorlopig zal het pro-
dukt nog een tijd op de markt blij-
ven.

KNP wint prijs beste verslag
MAASTRICHT/AMSTERDAM -KNP is onderscheiden met de
Henri Sijthoff-prijs voor debeste
financiële verslaggeving over
1987. Het was de 35ste maal dat
de prijs, een bronzen beeldje van
een krantelezende man tegen-
over de effectenbeurs, werd uit-
gereikt.
KNP won al eens eerder dezelfd-
de prijs (in 1974). Bh' de uitrei-
king dit jaar werd benadrukt dat

goede financiële verslaggeving
iets heel anders is dan het vol-
gens de (EG-)voorschriften op-
stellen van een jaarverslag.KNP
onderscheidt zich, aldus de com-
missie die de prijs toekende, van
andere bedryven door zowel in-
houdelijk als qua vormgeving de
lezereen zo goed mogelijkevoor-
lichting te geven.

Als positieve punten uit het

KNP-verslag werden onder meer
genoemd deverstrekking van de
omzetcijfers, bedrijfsresultaat,
investeringen, werkzaam vermo-
gen en personeel per sector. Ook
worden, naar de mening van de
commissie, de verschillende
KNP-activiteiten goed beschre-
ven. Kritiek was er ook, met
name vanwege het ontbreken
van gegevens over de effecten
van de acquisities op de winst.

# In de Russische stad
Kiev is onder grote
belangstelling 's werelds
grootste
transportvliegtuig ten
doop gehouden. De
AN-225 Mriya (Droom)
weegt 600 ton en kan 200
ton vracht laden. Het
toestel heeft een
actieradius van 4500
kilometer en kan een
snelheid bereiken van 850
km per uur.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 2-12-1988 om14.00 uur by de fa. Drijfhout, alles inkg:
Goud: onbewerkt ’ 26.400/ 26.900-,
vorige ’ 26.400-/ 26.900 ; bewerkt ver-
koop ’ 28.500, vorige ’ 28.500 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 345-/415 vorige

’ 350/ 420; bewerkt verkoop ’ 460 la-
ten, vorige ’460 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,90 2,02
Brits pond 3,48 3,73
Belg. frank (100) 5,19 5,49
Duitse mark (100) 110,50 114,50
It. lire (10.000) 14,40 15,80
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Can. dollar 1,58 1,70
Franse fr. (100) 31,70 34,20
Zwits. fr. (100) 132,00 136,50
Zweedse kr. (100) 31.00 33,50
Noorse kr. (100) 28,75 31,25
Deense kr. (100) 27,75 30.25
Oost.schiU (100) 15,70 ' 16,30
Spaanse pes (100) 1,64 1,79
Griekse dr. (100) 1.20 1,40
Finse mark (100) 46,00 49,00
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06
lers pond 2,86 3,11
Jap. yen (10.000) 157.50 162.50

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,95325-95575
Brits pond 3,6160-6210
Duitse mark 112,740-790
Franse franc 33,000-3,050
Belg. franc 5,3795-3845
Zwits. franc 134,615-665
Japanse yen 160,75-160,85
Ital. lire 15,235-285
Zweedse kroon 32,445-495
Deense kroon 29,225-29,275
Noorse kroon 30,205-30,255
Canad. dollar 1,64325-64575
Oost. schill 16,0290-0390
lers pond 3,0150-0250
Spaanse pes 1,7220-7320
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1.6925-7025
Hongk.dollar 24,90-25,15
Nieuwz.dollar 1,2650-2750
AntiU.gulden 1,0800-1100
Surin. gulden 1,0800-1200
Saudische rial 52,00-52,25
Ecu gulden 2,3410-3460

Europese bond
veroordeelt

Philips
BRUSSEL - Het Europees Ver-
bond van Vakverenigingen (EW)
heeft gisteren de massale ontslagen
bij Philips in het Belgische Leuven
in een scherpe verklaring veroor-
deeld. Het EW wil dat de Europese
Commissie onderzoekt of Philips
zich houdt aan de Europese richtlijn
inzake collectief ontslag.

„De vroegere voorzitter van Philips,
Wisse Dekker, verzet zich bij iedere
gelegenheid tegen de oprichting
van Europese venootschappen en
meer inspraak voor werknemers,
maar tegelijkertijd worden de werk-
nemers in Leuven op straat gezet
onder verwijzing naar de vrije EG-
markt in 1992,", aldus EW-secreta-
ris Fritz Rath.

Ongeveer tachtig werknemers van
Philips houden nog steeds een afde-
ling van het bedrijf bezet. Er zouden
plannen bestaan voor een „mars op
Eindhoven". Ook wordt contact ge-
docht met Nederlandse vakbonden.
Philips wil 710van de 1.210werkne-
mers in Leuven ontslaan, omdat de
fabriek voor audio-produkten niet
meer kan concurreren met het Ver-
re Oosten.

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 273,4 272,8
alg.-lokaal 267,4 266,4
internationals 280,0 279,8
industrie 241,0 240,4
scheep/luchtv. 229.5 227,1
banken 334,1 331,1
verzekering 560,8 558,5
handel 452,2 450.9
cbs obl.index 116.5 116,5
rend. staatsl. 6,12 6,12
waarvan 3-5 jr 6,00 6,01
waarvan 5-8 jr 6,15 6,15
waarv.s langst 6,35 6,35
rend. bng-len. 6,44 6,45
rend. bankten. 6,06 6,06

De PTT gaat volgend jaareen van
haar twee telegraafkantoren in Am-
sterdam of Rotterdam sluiten. De
directie van de PTT weet nog niet
welk kantoor het wordt. Met de slui-
ting zouden circa 130 arbeidsplaat-
sen zijn gemoeid.
De sluiting is volgens de PTT nood-
zakelijk omdat in deze sector met
zware verliezen wordt gedraaid.

I■ijl
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VOLVO 480 ES 1987; Volvo
244 DL 1985: Volvo 360 inj.
2 ltr. 1096/1985; Volvo 340
DL diesel 1985; Volvo 340
DL 1.7 1986. Autobedrijf
Klijn, industrieterrein de
Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
Te k. MITSUBISHI Starion
turbo m. lichte schade. Dr.
Poelsstr. 17 Hulsberg.
Te k. v. le eig. prachtige
MAZDA 626 coupé, bwj.
'83. Tel. 04450-1209.
Te k. Toyota COROLLA 16
DX liftback, 5-drs., '86,
nw.pr. ’ 29.000,- vrpr.

’ 16.000,-. Inr. mog. Tel.
04450-3617.
VOLVO 365 LPG 2 ltr.,
5-drs., trekh. + nw. band.,
100% ’ 14.500,-; 04498-
-52504.
Te k. v. Volvomedewerker
VOLVO 360 GL Inj. wit,
bwj. 8-87. Pr. n.o.tk. Tel.
04499-1439.
SUBARU J. Coenen: Suba-
ru 1800 R Turbo 4wd type
'86; Subaru 1800 GL Turbo
4wd Stationcar '87; Subaru
El 24 wd 7 pers.bus '87;
Subaru Justi SL 2 '87; Sub-
aru 1800 GL Coupé '83;
Subaru Mini Jumbo 84-85-
-88; Citroen Visa RE Super
(2x '84); Nissan Micra GL
'85; Mitsubishi Lancer '83;
Ford Fiesta 1600 D '85; Su-
zuki Alto FX '85; automa-
ten: Honda Civic 2x '81;
Honda Civic 4-drs. '81; Su-
zukiAlto '83; Nissan Sunny
'84. Garage J.Coenen, Prin-
senbaan 65 Koningsbosch.
Tel. 04743-1574.
Golf GTI bwj. '84 mod. '83,
antr.grijs, schuifd., alarm
etc. ’14.500,-; Tel. 045-
-459388.
Te k. MITSUBISHI Sapor-
ro 2.0 bwj.'79, i.nw.st Vr.pr.

’ 4250,-; Dir. Cortenstr. 144
K'rade.
MITSUBISHI Sapporo
1600 GLX bwj. bhna '83
APK 9-89, pracht auto,
duurste uitv. ’ 5950,-;
04406-13137.
BMW 316 te k. weg. aansch.
nw. bwj. '87, km.st. 30.000,
le eig.. schadevrij. Tel.
04490-36168 zat. tussen 12
en 16 uur.
Te k. hydrolische KIEPER
compleet, afm. 2x3,10 m.
prijs ’ 750,- 045-229394.
Te koop TRIUMPH TR7
sport, kleur wit APK aug.
'89, tel. 045-215515.
Ford TAUNUS 6 cyl. bj. '78

’ 1450,- Schaesbergerweg
172, Heerlen.
Weg. omst te k. MERCE-
DES 190 B, bj. '60 Vraagpr.
’6OOO,- tel. 09.32.11762568.
Te k. Fiat 60 UNO diesel '86
5 versn. 5 drs. als nieuw,
wegens omst. ’ 11000,-. Tel.
04492-4919 (za. na 18 uur).

Te k. te.a.b. Opel KADETT
bwj. eind '80 Hatchback,
ATS velgen, nw. banden,
schokbr. enz., motor defect.
Tollistr. 22 Brunssum.
Te k. DATSUN 160 B, zil-
vermet, 4-drs., le eig., metradio en trekh., le lak,
i.z.g.st, bwj. '80, APK tot
'89, ’2450,-. 045-323178.
Te k DATSUN Cherry 1200
de luxe. bj.'79, apk tot 3-10-
-89, vraagpr. ’3400-, zeer
mooi. 04454-2092.
Te k. AUDI 100 GL 5 E,
bwj.'Bo, apk tot 3-89,
vraagpr. ’3000,-. 04454-
-2092.
Honda ACCORD 2.0 Luxe,
bouwjaar 1986, km.st
40.000. AutobedrijfA. Küjn,
industrieterrein De Kou-
men 7, Hoensbroek, 045-
-220055.
Te k. KEVER 1303, bwj.'73,
div. onderd., in g.st, nw.
uitlaat, vraagpr. ’ 3000,-.
Tel. 045-457037.
le eig. mooie RENAULT 18
TL stationcar, bwi.'Bo.
Demstr. 26. Hoensbroek.
Te k. Opel KADETT City,
bwj.'7B met apk, vraagpr.
’1450,-. Tel. 045-728227.
Te k. PEUGEOT 104 GR
'80, i.g.st, vraagpr. ’ 2000,-.
Te bevr. Gijsenstr. 11,
Landgraaf, 045-318475.
Te k. Opel ASCONA 16 S,
bwj.'77, apk tot '89, + lpg,

’ 1350,-. Tel. 045-323823.
VOLVO 740 Turbo benzine,
bouwjaar 1987, km.st.
34.000. Autobedrijf AK_jn,
industrieterrein De Kou-
men 7, Hoensbroek, 045-
-220055.

BMW 316
bwj. '86, 4-drs. met.blauw,
div. extra's ’ 23.500,-; Tel.
045-419777.
Te k. supersnel, superzui-
nig, zeer kleine SUZUKI
sportcoupé 100 GX de luxe,
type '81, knalrood, APK
gek. Abeelstr. 21, Passart
Wieer, Heerlen.
Tek. VOLVO 340 DL bj. '86
i.z.g.st, kl. rood, vr.pr.

’ 15.000,-.Tel. 04498-54415.
Te k. gevr. loop- + SLOOP-
AUTO'S, tel. 045-751399.
CITROEN 2 CV 6 kleur
rood met hardtop bj. '85;
Suzuki Alto 3-drs. bj. '83;
Daihatsu Charmant 1300 bi.
'83; Suzuki 4x4 Jeep zil-
verm. bj. '82; Renault 4
GTL blauw bj. '82. Mobil
Service Station. HeinBode-
lier. Markt 1, Nuth, tel. 045-
-241336. Tevens uw adres
voor apk.
Te k. MERCEDES 230 E
met div. opties '85; Merce-
des 190 E met div. opties
blauwzwart, km-st 40.500,
'86; Agam auto's met onder-
houdsboekjes ter inzage.
Leiienaar's autocentraleRidder Hoenstr. 151,
Hoensbroek.
Te k. Opel KADETT Sta-
tioncar 1.6 diesel, bwj. 1986,
wit, 3-drs., i.z.g.st. Tel. 045-
-461134.
Te k. Ford TAUNUS 1.6
Stationcar, bwj. 1979, i.g.st,

’ 2000.-. 045-461134.
CITROEN GSA '8L nw.st,
vaste Dr. ’ 2500,-. Tel. 045-
-415528:
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300,- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Part. biedt aan FORD Sier-
ra 1.6 Laser le eig., 66.000
km, bwj. 1985, zeldzaam
mooi. Tel. 045-442125.
Te k. VW Golf GTI bwj. '78
uitgeb. ’3800,-; Tel. 043-
-642494.

Te k. Opel ASCONA 16S,
bwj. '76. i.g.st, APK 8-'B9,

’ 750,-. 04490-28179.
Te k. Fiat PANDA 45,
i.z.g.st. met zonnedak,
53.000 km, bwj. 5-'B4, vr.pr.
’7000.-. Tel. 045-452641.
Te k. Ford ESCORT 1.6 L,
1982, 5-drs., schuifd. Tel.
045-243634.
MERCURY Stationcar 6
cyl., automaat met chroom
dakrek, APK 6-'B9, nw.
remkabels, radiateur +
accu, ’4500,-. Fruitwei 6,
Schimmert.
Zuinige ruime stationcar
FIAT 127 diesel, Panorama,
bwj. '84, APK 8-'B9.
Pr.n.o.t.k., mcl. BTW. Gara-
?e onderhouden. 04404-

-317.
Ford ESCORT 1.1 bjw. '81,
goudmetalic, ’5750,-.
Fruitwei 6, Schimmert.
2 CV6, bjw. '83, 74.000 km,
APK 10-'B9, kleur rood, net-
te auto. ’3900,-. ledere
keuring toegest. 04404-1317.
Te k. Ford ESCORT bwj.
'81. Torenstr. 50 Brunssum.
Tek. VW GOLF diesel, bwj.
'80, i.z.g.st Tel. 045-251132.
Te k. MITSUBISHI Galant
EL, bwi '82, i.z.g.st. Tel.
04499-1372.
Te k. MERCEDES 280 CE
Coupé aut. bwjr. '81, kl.
lichtblauwmet, met origin.
tax.rapp. en vele extra's,
o.a. electr. schuifdak, nw.
16 inch sportvelgen met
banden, sec. grill, wissers
voor koplampen enz. enz.
Auto verkeert in abs.
nieuwst. Trichterweg 125,
Brunssum (Treebeek).

Te k. FORD Mustang m. kl.
schade. Vr.pr. ’2650,-;
bwjr. '79 m. LPG 5 lit, 8 cyl.
045-222654.
VW GolfLS mBo i.pr.st. m.
APK tot '90. Rdr. Hoenstr.
181 Hoensbroek.
Te k. OPEL Ascona 16D
bwjr. '83 i.pr.st. m. APK tot
'90. Rdr. Hoenstr. 181
Hoensbroek.
Te k. VW Kever bwj. '74,
APK-techn. 100%, pr.
n.o.tk. Tel. 04492-1897.
GOLF 1600 CL bwj. '86,
km.st. 37.000. Tel. 045-
-219867.
Te k. LADA 1500 S bwj. '80,
pr. ’850,-; APK-gek. mrt.
89. Frankenlaan 83 Heerlen
(Weiten) Tel. 045-710405.
Tek. LOTUS Esprit S3bwj.
1987, 4000 km: Caterham
Super Seven bwj. 1988, mo-
tor kent. 140 pk. Tel. 0932-
-11384041.
Te k. MAZDA 323 bwj. '80.
Tel. 045-463280 na 12.00uur.
Te k. TOYOTA Carina bwj.
'81 i.z.g.st. ’3450,-; Tel.
04450-2826.
Te k. BMW 320 6 cyl., ver-
laagd, veel extra s, pr.

’ 4950,-; bwj. '78. Volkswa-

fen Golf diesel bwj. '78,
2450,-; Tel. 045-270856.

Te k. VOLVO 340 DL Se-
dan 1.7 L 1 jr. oud, wit, als
nieuw, pr. ’20.500,-; Tel.
045-228024.
Te k. FORD Fiesta deLuxe
type '80, APK tot 9-89.
Vr.pr. ’2750,-; Tel. 045-
-728416.
Te k. VOLVO 365 GLT bwj.
17-11-86, km.st. 29.000
i.st.v.nw., van Volvo-me-
dew. Gerardstr. 6 Land-
graaf. Tel. 045-318731.
Te k. MAZDA 323 14 SP,
bwj. '79, pas gekeurd en
grote beurt, pr. ’ 1550,-;
Tel. 045-317898.
Te k. OPEL Ascona 2.0 S
bwj. '81,LPG, autom. Vr.pr.
’3750,-; Grensstr. 81D,
Übach o. Worms.
Te k. STATIONCARMazda
818 '76, APK mei '89. Tel.
045-310400.
TOYOTA Carina bwj. '80
rood, i.z.g.st, APK 3-89,

’ 4000,-; 045-462403.
HONDA Civic 1.3 GL eind
'85 i.z.g.st. ’11.500,-; Inr.
kan. Tel. 045-316940.
Te k. SAAB 900 GLS bwj.
'82 bl.met. Tel. 045-352247.
Te k MAZDA 323 ESS bwi.
'80 i.z.g.st, APK-gek. tot 21-
-9-89. Tel. 045-451081.
Te k. FIAT 128 bwj.'7B, tip-
top in orde, APK-gek..
Vr.pr. ’1300,-; Tel. 045-
-456459.
Ford ESCORT 1.6 L, met
lpg. bjw. 1983, uitst. on-
derh., ’ 9500,-. 045-416339.
Te k. FIAT 133,APK, klein
en zuinig, i.g.st, ’1150,-.
045-454115.
Te k. TOYOTA Celica KT
2000 liftback, '79, l.m. vel-
gen, sunroof, stereo, i.g.st,APK. Ruil of inruil event.
mog. Tel. 04746-4282.
Te k. Ford TAUNUS GL 2
L, '78, APK t/m juli '89,

’ 1500,-. Tel. 045-253671.
CITROEN Visa Super bwj.
'79, met trekh., APK '89,
vr.pr. ’ 850,-. 04492-3583.
BMW 316 '81, APK 11-'B9,
bijz. mooi, elke keuring toe-
gest. ’5750,-. Tel. 045-
-455778.
BMW 525 8-'7B, uitst. st,
vele extra's oa. spoilers, vel-
gen, ’3400,-, APK 1-1-89.
Tel. 04490-74584.
Te k. GOLF LS 1600 bwj.
'79, 2e eigen., perf. onderh.
Vr.pr. ’3950,-. Tel. 045-
-414659.
Tek. BMW, type 730, bj. '78,
i.pr.st, APK tot dcc. '89,
sportwielen, kl. blauw,
’2600,-. Tel. 04492-1260.
Te k. GOLF met ace, vr.pr.

’ 1850,-. Tel. 045-216373.
Te k. AR. GUILLETTA, bj.
'78, veel extra's, o.a. sportv.,
alarm, 4 boxen, trekhaak,
enz., gerev. motor ± 1500km, i.z.g.st, prijs n.o.t.k.
Tel. 045-442144, zat na 18.00
uur.
CITROENBK 19 TRD, met
schuifdak, rood, '88; BK 19
TRD Break, rood, '88; BK
19 TRD, zilver, '86; BK 19
Break, zilver, '86; BK 19
Break, diesel, grijs, '86; BK
19 TRD, wit TO' BK 1400
Basis,'B6; BK 16TRS, rood,
'83;BK 19 GT, rood, '85^ BK
19 GT, wit ,8è; BK 16 TRS,
wit, '84; Visa 11 RE, beige,
'82: Visa 11 E. rood, '86- 2
CV Special, rood, '85; GSA
Special, '84, 40.000 km,
blauw; VW Derby, rood,
'82; Renault 5 autom., zil-
ver, '86; Citroen AX 11 RE,
rood, '87: Nissan Patrol tur-
bo diesel, zilver, '86. Inruil,
garantie, financ, Bovag
May Crutzen, Hunsstraat
33, Übachsberg, tel. 045-
-752121.

VW GOLF 1600 CL, bwj.
'83, APK tim aug. '89, 5-bak,
sunroof, gasinstalL sport-
velgen. Pr.n.o.tk. Tel. 045-
-218194.
Citroen Visa 11 E Leader
uitv., kl. metall. grijs, bwj.
'6-'B6, 40.000 km. Inl. 045-
-444117.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW enz. Robby's
auto-onderdelen. Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123. ,
Te k. Opel ASCONA 1.9 S,
bwj. '79, excl. mooi, APK
tot nov. '89. Vrpr. ’ 2250,-.
Prof. v.d. Waalsstr. 8
Hoensbroek.
MERCEDES 190 diesel, n.
type, bwj. '85, kl. bl. zwart
metal., ± 95.000 km, veel
extra's, le eigen. Inr. mog.
Autobedrijf Boschker +
Zn, Heerlerweg 67 Voeren-
daal. Tel. 045-751605.
TALBOT Samba 1100 LS
bwj. '82, APK i.z.e.st.. 3-drs.
Vr.pr. ’ 1750,-; 045-717081.
TOYOTA Corolla Sportwa-
gen bwj. 1977, APK 11-89,
Tpr.st. ’975,-; Tel. 045-
-715418.
Te k. RENAULT 5 GTL
bwj. '82, APK tot 7-7-89 in
abs. nw.st. Pr. ’ 3750,-; Inr.
mog. 045-726008.
Te k. VOLVO 360 GLT 2.0
Inj. 5-drs. jan. 1988 kl. sig-
naalrood, div. ace. Vr.pr.

’ 10.000,- onder nieuwpr.Te
bevr. Tel. 045-753269.
Te k. OPELKadett bwi. '75,
APK 6-89, mot. 100%

’ 750,-; Tel. 04490-77316.
Te k. VW Kever 1972
i.z.g.st., APK-gek. 8-89. Tel.
045-243162.
VW GOLF 1.6 autom. LS,
type '80, ’3250,-, APK, z.
mooi. Tel. 045-454087.
Te k. Simca CHRYSi-Jllrt
1308 S met LPG Bwj. '79,
i.z.g.st. Autobedrijf P.
Smits, Hoofdstr. 214
Hoensbroek.
Te k. VOLVO 365 GL 2 ltr.
Injectionkl. antraciet, bwjr.
6-87, 17.000 km, 045-251370.
Te k. VOLVO 343 autom.
'82 m. LPG, APK-gek. Tel.
045-259312 na 17 uur.
Te k. gevr. alle merken
AUTO'S: Ook bedr.- en
schade-auto's. 045-416239.
Mooie Ford TAUNUS '80,
apk l-'9O. 100% m.o.z. lpg.
’2500,-. 045-225913.
Tek. MERCEDES 280 S bj.
'79, schuifd, kl. beige
i.z.g.st. Tel. 045-752807.
Te k. OPEL Rekord GL
bwj. eind '85,km. 33.000, als
nieuw ’ 13.750,-. Inr. event.
mog. Tel. 045-316940.
Te k. VW Golf diesel eind
'81. mooi en goed ’6750,-.
Tel. 045-316940.
Te k. MITSUBISHI Lancer
aug. '80, ’3500,-. Romei-
nenstr. 18. Simpelveld. Tel.
045-441149.
Te k. FIAT Ritmo 75 CL
autom. bwj. '79 i.g.st.. APK
5-89, pr. ’1250,-; Tel. 045--227805.
ESCORT XR3i in orig. st.
kl. met. bwj. 12-83. Vr.pr.

’ 11.950,-; 045-215993.
Sierra

1.6 Laser 1986 ’ 19.500,-;
Fiat Bastiaans

Heerlen, 724140
Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'80, APK tot okt. '89. Vr.pr.
’1500,-; Volvo 343 L met
gasinst bwj. '79, APK tot
juli '89. Koopje. Tel. 045-
-727283.
Te k. OPEL Kadett sept.
'81, wit, nw. banden, enz.
Vr.pr. ’5900,-; Tel. 045-
-244831.
Te k. Opel KADETT 1.3 S
wit, met excl. sunroof, bwj.
'86, tel. 045-442162.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of def.
geen bezw. 045-720200.
Te k. weg. omstandigh.
AUDI 80 type '77, i.z.g.st,
APK gek. Vr.pr. ’1600,-.
Inl. tel. 045-750659 na 18.00
uur.
Heren handelaren te k. in
eénkoop, Volvo 244DL '77,
B.M.W. 1502 '74; Peugeot
305 SR '80; Peugeot 305 SR
'79; Toyota sportwagon '79,
5 stuks voor ’ 2500,-, Leije-
naar's autocentrale Ridder,
Hoenstr. 151, Hoensbroek.
Te k. in nieuwstaat Volvo
340 Winner AUTOMATIEK
1986 le eigenaar 24007 km.
Leijenaar's autocentrale.Ridder Hoenstraat 151,
Hoensbroek.
Zien is kopen! HONDA Ci-
vic i.z.g.st, APK-gek. Vr.pr.

’ 2000,-; 045-323830.
Te k. OPEL Manta A, bwi.
'73, gerest, en uitgeb., APK,
veel nw. onderd., alleen v.
liefhebber. 045-351570.
Te k. RENAULT 25 Turbo
T diesel bwj. '84, APK, km
110.000 met trekh. Vr.pr.

’ 18.000,-; Tel. 045-451715:
Te k. GOLF GTI, '84, ferra-
rirood, get glas, ATS-vel-
gen, sunroofT e.d., schade-
vrij, motor 100%, APK '89,

’ 16.500,-. Tel. 04950-36180.
Ford Scorpio 20 CL, '87;
Ford Sierra 1800Laser, met
êas, '86; Ford Fiesta 1100
L, '86; Opel Rekord 20 S

Berlina, '84; Opel Kadett
1200 GLS, '84; Opel Corsa
1200 LS '85; Toyota Corolla
1300 DX, 3-drs., '85; Toyota
Corolla 1300 stationcar, '86;
Mazda 323 de L, 3-drs., '84;
Fiat Panda 45 CL, '85; Hon-
da Jazz, '85; Ford Taunus
1600 Bravo, '82. ’4900,-;
Opel Ascona 1600 deL, '82,
’6500,-. Garantie, financie-
ring, inruil en APK. Auto-
bedrijf P. VEENSTRA,
Rotterdamstraat 98, Heer-
len, tel. 045-725806, na 18
uur tel. 045-312059.
Te k. Ford FIESTA 1100,
i.z.g.st, bj. '79, prijs ’ 2250,-.
Tef: 045-720643!
Te k. van monteur VW
PASSAT 1600, f 2OOO-, 3
mnd. garantie. Tel. 04450-
-1018.
Te k. weg. omst.hed. PEU-
GEOT 505 GR, bwj. '81,
i.z.g.st, APK, nw. band. etc.
TeL 043-641196.
Te k. Ford ESCORT XR3,
wit, bwj. '81, aparte uitv.,
i.z.g.st. Crostolostr. 32,
Stem.
BMW 525 bwj. '81, vele ex-
tra's, te.a.b., APK 7-'B9. Tel.
04490-53319.
Te k. Opel SENATOR 2.8
bjw. '79, autom., APK gek.,
i.z.g.st. Lindersstr. 10 Ge-
leen (Lindenheuvel).

FORD type Escort 1.3 L
bravo '82, zeldz. mooi.
Kerkraderweg 166 Heerlen.
Moet weg! KADETT 1.6 S
GT '86, rood, 42.000 km,
i.z.g.st., met alarm, sportuit-
laat + spruitstuk + winter-
banden op velg. Heerler-
weg 45, voerendaal, tel.045^751278.
RENAULT 5 TL 1986; Aus-
tin Mini 1000 1987; Opel As-
cona 1.6 S 1984; Opel Corsa
1.3 Club 1987; Opel Kadett
1.2LS 1981/1986/Ï987- Sko-'
da 120 LS 1984; Range
Rover 1976. Autobedrijf A.
K_jn, industrieterrein De
Koumen 7, Hoensbroek,
045-220055.
TOYOTA Tercel coupé,
bwj.'Bo, 5 speed, grijsmet,
apk, nwe. banden enz., pr.
’3450,-. Tel. 045-319328.
Te k. MERCEDES 240D,
bwj.'77, apk 11-'B9. Zeer
foed en mooi. Tel. 045-

-27068.
MERCEDES 190, bouwjaar
1984, diverse extra's,
km.stand 70.000. Autobe-
drijf A. Klijn, Industrieter-
rein de Koumen 7, Hoens-
broek, 045-220055.
Te k. VW GOLF GTI type
'78, zeer mooi, m. aplc,
vraagpr. ’ 3950,-. Koe-
koekstr. 11, Heerlen-Nrd.
045-218386.
„DE UIVER b.v." Land-
rover: 4xllo '86-1988; 3x90
'86-1988; Ixlo9 1978; 3xBB
'75-1982; Rangerover: 2x
Voque 86-1987; 2x autom.
1983; lx4-drs. 1982; lx2-drs.
LPG 1983; lx2-drs. TD
1987; andere 4x4; Toyota
Landcr. 1986. Doenrade
(Lb.), tel. 04492-1931.
Te k. apart mooie PEU-
GEOT 205 GR 5-drs., 5-bak,
kl. goudmet., bwj. '84, i.n-
w.st. ’7950,-; Inl. 043-
-254462.
SENATOR 28S aut. LPG,
'79, groenmet., mr. mog.

’ 4750,-; 04490-22932.
Te k. HONDA 1600 '81,
60.000 km ’3750,-; Tel.
04498-51718.
Te k. MAZDA 323 automa-
tic, bjw. eind '79, APK gek.,
pr. ’ 1800,-. 04490-22689.
DATSUN Cherry, 3-drs.,
bjw. '79, APK '89, blauw,

’ 1950,-. 04490-12168.
Te k. MAZDA RX 7, bjw.
'79, i.z.g.st., APK gek., grijst
metal., ’8950,-. 04498-
-51122.

Te k. Opel KADETT 12 N,
bwj. '81, gasinst., nwe. uit-
laat, pr. ’ 4800,-. 04454-3654.
Opel COMMODORE 2.5 S
Berlina uitvoering, bwj. '80.
Tel. 04455-1368.
Ford ESCORT 1.6 CL,
5-drs., bjw. mrt. '87, kl. met.
bruin, km.st. 37.000, sun-
roof, spoiler. 04457-2322.

Tek. BMW 316 1984. Heker-
beek 25 Geleen. Tel. 04490-
-52432.
Te k. Opel KADETT '76,
APK gek. '89, ’ 250,-. Uter-
weg 120, Heerlen.
Ford ESCORT KR 3, '80,
auto is 'n plaatje. Tel. 045-
-322123.
Opel Omega 2.0 I, '88; Ka-
dett 1.3 LS Sedan '86; Ka-
dett 1.6 S GT, '85: Kadett 1.3
LS, '85; Kadett 1.2 LS, '85;
Corsa 1.2 S Luxus, '84; Ka-
dett Caravan 1.2 S, '84 en
'81; Ford Fiesta 1.1 L, '83;
Rekord 1.9 N, '78; Peugeot
305 GL, '82. Automobielbe-
drijf J. DENNEMAN,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Terug van financierings-
bank: BESTELBUS Ci-
troen C 25 Benz, '83,
’6500,-. Emly H.O. Tel.
04490-23738/04498-54510.

Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zijn
bij Stiba-autosloperij Ra-
pie. Tevens schade- en ge-
bruikte automobielen. Tn-
en verkoop. Locht 70, Kerk-
rade-West. Tel. 045-423423.
V. grensovergang Locht.
Te k. VW KEVER bwt '73,
i.z.g.st. Spoorstraat 24 Tree-beek.
Te k. ROVER 2600 gek. tot
29-9-'B9, nov. '78. tel. 045-
-255024.
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Akerstraat 3
Heerlen

: ïSint, dat is goedkoop )
Een servies van oerdegelijk Engels aardewerk II
Plain White Midwinter van Wedgwood Group a

6-persoons, t:
_^r

koffie- en W m I
eetservies tg-j^*""^ I'

Alles ook los p^^^ „ j
verkrijgbaar m

nu 295/— HH-Sft_2&i;
VINCKEN-MEISTERS-PASCH !
de serviezenspecialist .i
Oranje Nassaustraat 24, Heerlen, 045-713966-
Wedgwood, Royal Albert, Rosenthal, Hutschenreuther *I; , 4

Gevestigd per 1 december 1988

tandarts R.H.P.C.M. Stassen
in samenwerking met de tandartsen

H.J. Coumans en T.J. Starren
Spreekuren: Maandag 13.30 - 15.00

Di t/m vrij. 8.30 - 9.30
Tevens behandeling volgens afspraak.
Adres: J. van Stevensweertstr. 27,
6137 AR Sittard„,,, Tel. 04490-15302.

LEZERSSERVICE

Limburgs Dagblad
ERNST MOSCH

und seine
Original Egelander Musikanten

zaterdag 18 februari 1989
Rodahal - Kerkrade

Entree ’ 35,- en ’ 40,-.

Kaartverkoop bij allekantoren van het
Limburgs Dagblad en de VW Vaals.

J

I_ i! uw ! n 11 1 il I _ l^1

k |Bk 'lil ■ f I 1 I

li _r
p#;_. '*CS^_

lik '^J Be
m\ V* Ww

Sloggi slips, gemaaktvan fijn kato|
met Lycra*. Ook na eindeloos wassen v\
zeperfect in vorm. f

Ze zijn er voor dames en heren-L
En op allebei krijgt u nu t >ook nog's, zolang de voor-
raad strekt, een bijzonder *aantrekkelijke korting. \^JL' Gedep. handelsmerkvan OuPont. 'Niet alleen op 3 Sloggislips
korting, ook op 2 Sloggi for M___ . \

* |
ENIG IDEE

WAT
GEHANDICAPT

ZIJN KAN
BETEKENEN?

/\/O GIRO «\
/? 3669

/F 06-32Ï2166°*\

ENIG IDEE
HOE WE

GEHANDICAPTEN
KUNNEN
HELPEN?

ALS HET JE WAT DOET, DOE DAN WAT.

I COMFORTABEL ZITTEN !
I voor een extra lage prijs!

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

Ji-^^^B^ 3+2-zitsnu lO^ür ,
w! ,^BP*i|' >^ Bijpassende draaifauteuil 725'E

■ ŵi^__^__^__^_s__^ '"^Mi 11L1^ i ■ I
r^^ I ;

-«^Royaal uitgevoerde zitgroep met eigentijdse bekleding, nu voor
een verrassend lage prijs.

t iQQC
3+2-zitsnu 15J5J0,—

Gloednieuw hoekbankstel, bekleed met een mooie poolstof e"
I _———- . donszachte stoffering.

-—"B**<Mm 2-zits bank met armleuning, royaal rond hoekelement,
2-zitsbank met knuffelhoek.

rf^ compleetnu

Dit zijn slechts 3 voorbeelden uit onze
iM grote collectie bankstellen in stof en leder.

M ____llp Ook grote keuze in moderne wandmeubeis.
Wfm eethoeken en salontafels. >I | —y —» —_l ) _^

I I-H ¥ I v ""I II * J ""I .-..-Bi
l i ■__ 1 mm \ _i J

"" ___3_-_-___-_3nß_i_i __. _<■■■--■ -i kT-i _i-■
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(ATIONALE Life Lijn,Dl 3-32 7 dagen
reek geopend.

pxßoyal
nr voor 50 cent p.m.ga320.24
'n Town, BOYS voor|- Privé en escort. Tel.
>T7097.
Ub Hawajana
sauna, pool, restau-
gezellige bar, leuke

atmosfeer.
1 maandag - vrijdag
114.00 tot 24.00 uur.
<refeld-Linn
einbabenstraat 156,g_l92i 51 -572679.
«service VRAAGT
le- Na 19.00 uur 045-->ll.
>onja zkt. gezellige
huisvrouw voor

Escort
'ellen na 20.00 uur
__045-311895.

[ Spetters
P-320.330.71
pDJersp. d. 50cp. m.
I Kanjers!
P-320.330.72
Kg_l_so cent per min.

fooohh!f-320.320.66ptlsgx_so et. p.m.
I _ „MIRABELLE"
"^de) ZOekt nog ee

_
Reisje, intern en ga-fe-, m°9eiijk- Tel'Qf -76_
leners
50 «■ p. min. 06-

--0.321.10
Bel voor gratiserposterkalender '89,gSSJgLen stickers.

l6~nummerstelax Line
Janda« Gratis foto's20.320.06üe Zevende

Hemel
ssjjt surprisepakket20.320.07
J®x non-stop
rj^malen per dag,?9-32Ó.08'jLive sex!!
;elax BoxAn£t volwassenenR0.324.06

K~§octp.min.
L Sweetlips
r 320.320.50

jg^LJQ_cent per min.
■%t" met Cindy en
)rt 10' 03.00 u. privé en
lTc " leuk meisje-^045^28975.

3 SEXY m. aanw. Kerkra-
de. Tel. 045-425100. Ook
's zondags geopend. Tev.
ass. gevr.

Vol verwachting klopt
ons hart

De meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
Tel. 04490-42313

BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
PRIVÉ en escort, iedere
dag. Tel. 045-228431.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.
Privé bij JOLANDA 3 sexy
meisjes, 12.00-18.00 u.
Tel. 04492-3198.

Chatbox
„Bünd Date"

06-
-32032520
32032520
32032520
32032520

lekker kletsen!
50 c. p/m.

Erotel
06-

-320.320.20
'n Heel bijzondere surprise,

want wie zoet is
krijgt lekkers

06-
-320.320.91

Wij zijn jongen
we willen wat!

50 et. p.m.

Love Line
Chantal is een meisje dat
zich helemaal geeft. Ook
aan jou! Probeer maar.
06-320.320.61
Diana Escort

045-
-320905/321038

Met 6 sexy meisjes, ledere
dag van 9.00 tot 02.00 uur.

Ook in het weekend.
ESCORTSERVICE Bian-
ca, Monica, Peggy en
Chantal komen op zeer
discrete wijze bij u thuis of
in hotel. Bel 045-718086.

Privéhuis
Club Exclusief

Lieve en sexy meisjes aan-
wezig vanaf 18 jaar, zelf
verwennen of u laten ver-
wennen. Bij ons is het mo-
gelijk. Met uw wensen
wordt rekening gehouden,. dus maak ze kenbaar. Ge-
opend maandag t/m zater-
dag van 11.00 tot 23.00
uur. Industriestr. 13, Kerk-

rade, tel. 045-423634.

6s de winter een slag voor en koop of huur een

Master heteluchtkanon
jrïf daarvoor. Ook
,Traroodstralers, bouwdrogers

en gebruikte kanonnen in voorraad.
G. Cornelissen, Mill.

T>-^__ 08859-51072.
t^APEN, ruilen

fraari bteeds wisselendeK T_a.n ± 100 ge-?«^hPlRACTOREN enfn 3 «trucks, van 1,5, 2,1 088PQn-O- Cornelissen,

5' Bf gen zeer h°geVsS onr^ nr- HK s§o
e Dagblad, 6401

SJio2r?e HENNEN. Zil-
4Uj Dicteren. Tel.

? met heft-
v af2r! fror>tgewichten_ R° nderl. tl k. ) Te

12 0b->^04498-55109.

KALKSLIB, drijf- en
champignonmest. Pust-
jens «759-3565 of 06-
-521893.
Te k WEILAND + stal om-
eev ' Schacht-Nieuwenha-
gen, 3830 m2a ’3,60 p.m2.Tel. 045-315378.
fi^k PAARDENSTAL-
UNG ’350,-. Tel. 045-
-412852.
Te k. AANHANGWA-
GENS Rijksweg Zd. 195,
Sittard. Tel. 044«0-12718.
3/4 Arb. h. VEULEN, 8
mnd. inruil Welsh pony
moeeliik. Kruisstraat 35,BS\tterd^)44M^p6oL_
JASSEN, hemden en
truien. P. Raeven, tel. 045-
-3227-41. .

gfUUE Bmbpvw

K>m*!_| SHrß_llWf_!ll___3H_

Grijp jekans en laat je eens opwar-
men door 9 frisse jongens!

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.

Wordt het te intiem en wil je een onderonsje?
Vraag dan Bobby of hij jullieeven apart zet. Alleen luis-

teren mag natuurlijk ook. 50 et/min.
06-320.323.01

ESCORTSERVICE 04490-23730, voor alles in. Bel voor
afspraak. Discretie verzekerd. Van 20 uur t/m 5 uur ma.
t/m za. 's Zondags gesloten.

os-En** I mmm
_______^_, I-M1.H.1.1'-M 06.32Q.321»

06-320.320.02 ■Hi'illüPJJ.lJ |>T!|.-i___________ WflS
°^0320^3 MU'T^IHIM
H_U_i_HI 06 ■ 320.322.02
06-320.321.00 MtMUI.»

———L=
06-320.321.04
H-I'llMl.'.Vnfflni 06-320J30.il

06-320.321.06 06"AmuMm-l-
-IIJWIM-HUti-l riWOTB
06-320.321.12 06-32032004

06-320.321.14 06-320.320.il

06-320.321.18 06-320.321,02

O&Gnmpmtmmmk

06^20_*o!loJi^^
50ctp.m.

Dringend MEISJE gevr. v.
goedlopend privé-huis.
Leuke werksfeer. 045-
-423608.
Echtpaar zoekt ECHT-
PAAR voor moderne
vriendschap. Br.o.nr. XE
031 LD, Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.
Nieuw SUZANNE vanaf 10
uur, ook zat. en zond. Tel.
045-721759.

Bel nulzes
320.320.05
320.320.05
320.320.28
320.320.28
320.322.30
320.322.30
320.320.68
320.320.68

Life-gesprekken
320.324.05

50 et. p. min.

PRIVÉ voor zakenmensen,
ook in weekend. Tel. 043-
-214000.
Club LA-STRADA ma. t/m
zat. Tel. 045-272350.
Best in Town, v. HEREN
ied. dag, ook weekends,
vanaf 14 u. 045-326370.

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, 's Nachts alleen voor volwassenen.

(Alleen luisteren mag natuurlijk óók),
50 et/min.

06-320.330.03

/Losbandig» sfx mrt)."-»« , ■
Q6-3g^^g__l__.__l

ftuURMAN-BUURVROUVi I
Gluren b,n» b«" bv""u „ I

l 06-3_c_33aao___J
KZVmww*<Mrz3£mi

Angda,.aai,e al op *■"£■"»" f| QS-320^g5^O____J
ÏSCX KONTAKI tlüUf
I 0e~32Q£21 2m^mMMMm
riOFUH PIODUdIOIS PR 41300 1009 (GMU*

Hardsexü
Bel eens als je durft!
50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.35
320.325.35
Topsex
The Best!

50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.25
320.325.25

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

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers

KATJA privé en escort
vanaf ’ 50,-; v. 11.00 tot
23.00 u. Tel. 045-423608.
Man zkt. CONTACT met
geh. vrouw of echtp. Br.
ond. nr. HO 642 via Limb.
Dagblad, Kouvenderstr.2157 6431 HE Hoensbroek.
VIDEOCLUB Frimousses.
Welkom bij ons. Open da-
gelijks van 11.00 tot 02.00
uur, zondag van 14.00 tot
02.00 uur. Kleine Gracht
10, Maastricht.

I _BfTß_av
Ogenschijnlijkgewone vrouwen Toon
waren zij bereid hun manaandekant
te schuiven Wijbegrijpen nu waarom.

luistermaar. LESBISCH
0700-19.00/19.00-0700

n^0ó.320.321.40rij 50cent per minuut

Tieners
Nieuw 06 Nieuw

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
50 et. p. min.

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-320.320.14

50 et. p. min.
Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et. p. min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
J.man 39 jr. zoekt leuk
ECHTPAAR voor moderne
vriendschap. Br. o. no. SI
620 LD 6136 ER Sittard,
Baandert 16 Sittard.
ESCORTSERVICE. Char-
mante jongedame bij u
thuis of in hotel. 045-
-728577.

Rustig, anders
gaat het

veel te snel!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690

Standje 555
50 et. p. min. 06-

-320.325.55
Bel voor gratis stickers

en sexstory's

■BWM)

't -^ \ 't 515 ** \'. \

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 E O EDe prijs J Q,_iJ>

[LimburgsDagblad \

Queensclub
Geopend va. 15.00 uur ma. t/m vrijd. Zat. va. 20.00 uur.

Holzstr. 103, Kerkrade. Tel. 045-451391.

Wie weet, misschien maak je wel
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn.

Bellen met de Babbelbox doe je met zn tienen of, wan-
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes

(druk op de 0-toets).
('s Nachts alleen voor volwassenen)

50 et./min. 06-320.330.02

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.).

Maandag gesloten.

De surséances van betaling
van de echtelieden Alber-
tus Wilhelmus Groenen-
dijk en Hubertina Jose-
phina Maria Beek, beiden
wonende te Heerlen en de
besloten vennootschap-
pen Kokos Vastgoed b.v.,Kokos Vastgoed Blauw
b.v. en Kokos Vastgoed
Groen b.v., alle gevestigd
te Heerlen, zijn geëindigd
door het in kracht van ge-
wijsde gaan van de be-schikking van de recht-
bank te Maastricht dd. 17
november 1988 tot homo-
logatie van een door voor-
noemde schuldenaren aan
hun crediteuren aangebo-
den en door dezen aange-
nomen aceoord.
Mr. F.M.H. Thuis
Tempsplein 2i-22
6411 ET Heerlen
Bewindvoerder

I

_■_— I " —-— , — .., i

ffl_
2jrt|tó riUïllll/IC BureauBibliotheek
&&}Q I ; mU,.-- Postbuss7oo
l3> 5-J L.HTIIJUry 6202 MAMaastricht
"^^ tel. 043-897386
medede/ing GedeputeerdeStaten van Limburg
MlBO/48-88 maken bekend, datzij voornemens zijn aan

de gemeente Maastricht onder een aantal
voorschriften een vergunning ingevolge de
Afvalstoffenwet te verlenenvoor het verwer-
ken van afvalstoffen opeen aantal percelen
aldaar, gelegen aan de Postbaan. Het ont-
werp van deze beschikking, alsmede de aan-
vraag en andere terzake zijnde stukken liggen
ter inzagevan 5 december 1988tot 19 de-
cember 1988en wel: - in het Provinciehuis
te Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren; -in het gemeentehuisvan Maas-
tricht, Afdeling Voorlichting, Stadskantoor,
Stadhuisstraat 5, tijdens dewerkuren en bo-
vendien donderdagstot 21.00 uur, alsmede
tijdens dewerkuren na laatstgenoemde da-
tum op deze plaatsen tot het eindevan de
termijn waarbinnen beroep tegen de be-
schikking op de aanvraag kan worden inge-
steld. De aanvrager, alsmede degenen, die
bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding
van de aanvraag en een iederdieaantoont,
dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is
geweest, kunnen tot bovengenoemde datum
gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbren-
gentegen het ontwerpvan de beschikking.
Degene, dieeen bezwaarschrift indient, kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Een bezwaarschrift moet
worden ingediend bij Gedeputeerde Staten,
postbus 5700, 6202 MAMaastricht. Alleen
degenen, diebezwaren hebben ingebracht
op dewijze als bovenomschreven en een
ieder die aantoont daartoe redelijkerwijs niet
in staat te zijn geweest, zijn later tot het in-
stellenvan beroep gerechtigd.
Maastricht, 3 december 1988.

Die Medizinischen Einrichtungen
der RWTH Aachen

suchen zum frühestmöglichen Zeitpunkt, mehrere

OP-SCHWESTERN/-PFLEGER
für dieZentrale Operationsabteilung in den
Fachbereichen- Herz-, Thorax- und GefaGchirurgie- Zahn-, Mund-, Kiefer- und Plastische

Gesichtschirurgie- Chirurgie/Unfallchirurgie
Die bewerber sollten möglichst eine
Zusatzausbildung bzw. Erfahrung im Instrumentieren
haben.
Eingruppierung und Vergütung richten siert nach den
Bestimmungen des BAT*. Daneben werden die
üblichen sozialen Leistungen des öffentlichen
Dienstes gewahrt.
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen
Unterlagen richten Sic bitte bis zwei Wochen nach
Erscheinen der Anzeige an die
Medizinischen Einrichtungen der RWTH Aachen
Pflegedienstleitung
Pauwelsstraße, D-5100 Aachen

’ 5.000 kadootjes
Voor de kinderen van de Heerlerbaan heeft.de Sint

gebracht bij:

ÏPlff-rtailirentiual
Bautscherweg 37 (winkelcentrum) Heerlerbaan

A.s. maandag 5 december vanaf 13.00 uur kan ieder
kind gratis een kadootje komen halen bij

Pizzeria Ventura op=op
Waarom heeft de Sint dit gedaan?

Wij zijn al een beetje in feeststemming vanwege de opening
van onze tweede afhaalpizzeria, die gevestigd wordt in
Kerkrade, Zonstraat 85. OPENING OVER ENKELE WEKEN.

Nadere aankondiging volgt. „^

fMwrwmmmrwLmm..MMMMK\

y,#-#schil moet er zijn
"ndelijk eens een hifi-zaak waar het

u niet duizelt van prijzen en
produkten. Kohnen Hifi neemt alle

tijd voor u. Wij hebben
5 luisterkamers waar u in alle rust
jnt luisteren en vergelijken. Op één
ount wijken we niet af: onze prijzen
zijn zeker zo gunstig als elders! En
onze service is onbetaalbaar goed.

Kb^netot-Hfl
Plankstraat 10, Maastricht, tel. 043-211133

I T~7 Nieuw uit Amerika/Canada, de origi-Extra openingsaanbieding: nele pilotenjacks, ook voor
suede rokken vanaf 189,- voor 89,50 kinderen v.a. 149,-

-in de nieuwste modekleuren. I —-—,I . I - Ook gespecialiseerd in ,
Lammycoats 9ro,e maten. ©
Van 499 - VOOR 299,90 " B'J aankoop worden reis- O
_~ _ kosten vergoed. *~3/4 damesjassen - Inruil van lederen kleding *^Van 799,- VOOR 399,90 en 149,- en bont mogelijk. C
Dames en heren lerenjacks - ledere dag geopend van 2
Van 499,- VOOR 249,- 10.00 tot 19.00 uur.
Leren rokken (Helmond tot 20.00 uur).
Van 269 - VOOR 149,90 ' 'edere zondag geopend

van 10.00 tot 18.00 uur. «
Leren broeken I _____ i
Van 369,- VOOR 189,90 pp" -^__^i_i£"^__
Truien met leer t_mf_1Jnleverin9 van dezeldv_7~l
Van 89,90 VOOR 39,90 t^JföStï^»^Aanbiedingen gelden ook in de andere filialen. I "wpen boven 599,-. ,
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f " N f HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT "\ f c. RESTAURANT V X

<fg3fejg* Sjioxthotd „DE BEUKELAER" .t^ËSS^. **$jjm\yyi Spoorsingel 46A * Dineren met Kerstmis * M
LA BUTTE AUX BOIS J__Lh

-~-i oA o u i "e'vee' 9enoegsn presenteren wij u onze menu s voor de _^-—* 0«ll_, At» neerlen Vraag om onze kerstmenukaart. komende feestdagen. Culinaire heerlijkheden, warme I I ii I
Tel 04S-79_.fiVï ■

gastvrijheid en romantische klanken van ons huisensemble, L^\/~ U«fO-/_;<fOOO *Op Oudejaarsavond OnS SOedüle » brengen vin de juiste stemming om te genieten van -L_»^r ■«_»"

KPY^tfilYlPY j " onvergetehjke sfeervolle uren. .„IKtrsiUincr oudejaarsmenu _ . , ' , »3J Zaterdag 24 december
Ardenner ham, gegarneerd met ossehaas Aanvana 19 30 uur Diner-dansant vanaf 19.00 uur HOTELRESTAI fRANT =meloenparties, vijgen en peren, in met groente- en aardapoelgarmtuur «dnvang is.ju uur. i"-riL,i_i__OAZ_JlVf_i 1

een zachte mosterddressmg " PNJS ’ 70,— p.p. Zondag 25 en maandag 26 december
Frambozenbavarois Vanaf 12.00 tot 14.30 uur

Gepocheerde zeewolf en heilbot op met perziksaus Tel.: 04749-1266 en diner-dansant vanaf 19.00 uur
satfraansaus Appelijs met **" * »,. . Bij deze gelegenheden heeft u keuze uit 2 menu's UW KERSTDINER OP KASTEEL ELSLOO

caivadóssorbe. en cl^dossTayon " " „,on
Zaterdag 31 december EEN CULINAIRE BELEVENIS!

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT Vanaf 20.00 uurverwachten wij u op onze soiree

Reerug wildzwi]nmedaillons Mokka en kerstgebakjes Zondag 1 januari
Pnjs pp ’ 65.- Van 12.00 tot 14.30 uur serveren wij een irarctrlan

leen 2e Kerstdag: #_P-rf verrassingslunch ie KerSïaag
I Openingstijden van het restaurant: 's middags: aperitief ca. 12.00 uur _r_^-_Ë_ mWrnirri jrr» Wij hopen dat wij u een b!meerdere dagen mogen begroeten en Diner-dansant in buffetvorm! Onze koks zifI diner 13.00 tot 16.00 UUr; 'S avonds: aperitief ca. 19.00 uur, diner ca. %kt^MmmW-WW tUKtIAtK wensen u zeer prettige feestdagen en een heel gelukkig 1989 ' -■

uur. Reservenng gewenst. J l jToOBB. J V Tel. 09-3211721286. Paalsteenlaan 90, 376! J S._ eeTrJeïïS^C^Ï». V_^ V X_ -* ■■ OGGtL _/ \_ Lanaken-Neerharen, ca. 6km van Maastricht J W,,2e een, ,rfeK^ cullnalre Hoogstandjes te g--------- . —^ --^ serveren! Het bijzondere hierbij is dat u 5;
zichzelf naar hartelust kunt bedienen, met
behulp van de koks die achter het buffet

■ ■_■—_——------__—_-__^_^_«__ staan, terwijl eveneens de mogelijkheid l
aanwezig is om alle gerechten aan tafel

(-/fes (0/3- A / ' ■ geserveerd te krijgen. <■
wS^m*mmmma^.\\Wm\%W\ K^yce^ta/ze-^^i Dansen op muziek van ons huisorkest! m

I I " \M I_p /-? jr— "^___" mm | Waterstraat 54 3760 Lanaken e
twWwwm Wv\ /maw _n

m\B yjul I Ver KerSt en einde'aar in een Prinselijke omgeving! 2e kerstdag l
mm\. I i^FJ I Kerstdiner 24, 25 en 26 december 'I «rWI^Ér __J Mm Diner 1 450 fr. inclusief aperitief champagne piper Kerstdiner op niveau! U zult ervaren wat IK?1W^i\WwmUW mm heidsieck is met Kerstmis gast te zijn op Kasteel■'V Diner 1 925 fr. inclusief aperitief champagne piper Elslool

_«■--— B^^tß ** Speciale „feestwijnkaart" of „huiswijnen" a 250 fr. )

S^ ~"V mmyKsü^WX pp-
r \ HP^_fc_»fc i \\^k i I " *op2sen 26 decemrjer tevens nHaute Cuisine ■_■ _£r __B J kerstfamiliebrunch a 675 fr. all-in. ~ . _

■__■ W^f menu? e

lin /r_A//l (AT\fff HE.M Silve.ter-fee»tavond, „muzikale omlijsting" d.j. Maris. AS U eVf opbelt Sturen wij v per l;
kti UlJ|/l MUIL if\_l Diner 1 450 fr. inclusief aperitief champagne piper Omgaande en vrijblijvend Uitgebreide ;BF;k'^'«B " 4 heidsieck informatie toe.M^^i Diner 1 925 fr. inclusief aperitief champagne piper

Tongersestraat 23. Maastricht, tel. 043-252843-252398 mW J_B^W_raW rJ(L heidsieckL«4i^| W|p p P
P ..'eestwijnkaar. of„hu,sw l)nen"a2sofr. | Kasteel Elsloo, hotel-restaurant ;

B^* I ** „All-in drankenformule" tot einde feestavond è Maasberg 1, 6181 GV Elsloo iWij zijn beide kerstdagen geopend, zodat u kunt |jH_.- BP'^flp*- _^^^^^^J< Bfc_ I 250 ,r
* I O/l/lün 77AAAgenieten van een culinaire kerst in de sfeervolle _K_ I _P"^^_i_Bl«i-/ V* Ükl ö* Op 1 januari feestfamiliebrunch a 675 fr. all-in I^l. U44yU-//DOO

ambiance van ons restaurant. B-||i|^ -_^jj I Vraag onze menu's! Tel. 0032-11-714094
1,71 _r ' A__fp

Koen Schouten stelt voor: »» ffTV :_J% _M^B I—J_l__^—«——■——»——"—_________"_. —-———— _ <
24 december 1988 f 1. i 1 j—^ _-v _7 v. a—

,
_-i >

, , _"*?s*S__^_l:
Menu de reveillon __ _ _^J t ,tf /ï_____f__!^f_____flk€\ _///^^\^ 4F/A _f_____f_!!___l /S^ï^ 1Een mooi f 50,- I WMMm WIJÊk fil■■ ■■-VI ffI' I _VH\ _É _■■-Hfl _■ _BF_I %!

_s_._..m_wi M. |ra l/l ILJ^flv II f/i\l llrMenudeNoël _. __ M^ S p^ E_nJ\_ lÖLmVl_N_ I#/ m\l ___V fc\_
Een prachtig wildmenu van 5 gangen J 70,— I _V _P* / JBP^J__n| I fiatT _L Ka|2 BLliaL' __■___

MenudeNoé/ , fi
_ #ü W fc-#^ 1^ PT

een uitgelezen 7 gangenmenu J OD, — I _-^^
De menu's worden op aanvraag gaarne toegestuurd _Ë_P*"^ÉK_#-^ _/' "' —"t_H _■_■_.'lf _Hi imW^vklwß M^lM**—a^gl_B»: - *t^_Köfe?**^W _mi_v H^_i_H_K^_k^^H _r^'«w2_H_fi. _BJi _lUw tfydige reservenng wordt door ons ten zeerste op pn/s ■i^g3Bj _P^^^_^ _vLi__ V_l _R___d_^l I *-j- 'ii'fjm—'\ gesteld J BM^*k'■' :* "^*^^lS2_! f—^' l?Hi o^_a^L H ' \

"^ I,

"~V f Ch1 kerstdiner aan de oever van de Maas
Sm rejtaurant \ A_7^ ____1 1 ÜT _tt /e kers,da82S december 19HHn.!jnr-—_l_- > KERSTMIS 1938 B*_" /C\|jaHl IU3 iBrOUPtirF Met een feeërieke aankleding, een tongstrelendUudürommelen _V£_3^^ Wilt u tijdig ,' ÖT . ><■^Vö-Ö fïMWUll^l^föf^MfïÏÏ^fêßf^f^Mfkf . kerstdiner, en het geneel omlijst mei sfeervolle mtrJl

"" "StïTiïXi.ïJa „wwrin? : ir*4^ T -VeViUlX^ai^-l-L V^bLKJ L Lr^LU. ; <.«-«,,.Ey,.wi,«m. T.,.(00n0-us, ~707 ~„„ „„., e„lerlaillen maakl ~ ,lw ke,.sljeest m eeAT-rr^M
__ «*««mpp^ T r̂ HOEVE DE AAR _^^ ____________________________*____-_-

w«*»««/.

*Ckf?-*ï _Pfe JWW
fcwfc ■#■■ WWn JÉfcgtg&03!!ft' k^l L Op aanvraag zenden nij it Kaante onze kerstmenit'S \

Meloen m Ardenner ham Viscocktail a. Rundvleessoep I «_^~£WMb_.l '^\lil Welterlaan 45 E£ ■■K-^fej'^^V Reservering gewenst.
b. Champignonsoep ||' |P . >/|K^| Heerlen. Tel. 045-714432 K_- Ook voor de kleintjes wordt dit jaargoed gezorgd.

a Rundvleessoep a Rundvleessoep H - B fl ■ *IHSBr>ffi W richten hiervoor een speciale speelzaal in met
b Champignonsoep b. Champignonsoep Gevulde Tongrolletjes DOC OD 26 K6rSt(l3iQ !_£_■ I"* : sPeelgoed en tekenfilms.
a Kalfsoester a. Eendefilet Wijnsorbet |oon« lPt«! hpf>l !L_^__^_Mr#S
b Tournedo s b Wildzwiinfilet ■üdl» 1d.3 IICCI ailUCla __Kl^_r_M m L_P*_BrllJlc Varkenshaas H f
,

_^^ _^^ ■TjR W-JÈÊ Hff fT *L_ _vl_| n rf gastheren

'7° per couver. / 77,50 Koffie
"^jk^ en 1 uur bowlen P-P- inqdscnhGof-j

Per couvert ’ 85 Reserveer tijdig. In 't hart van Bourgondisch Limburg _Q___] -r " ui iPer couvert ’ 65,- ' $ . I ; I Sfeervol tafden in omromantisch restaurant É^ÜimaêlSpaVlllSeF. mêëS UM<M
KINDERMENU Serie 1: 14.00-16.30 Serie 2: 16.00-18.30 I Beide kerstdagen geopend. Kerstmenu's va. ’ 75,- tot ’ 97,50 I

Fruitcocktai, , = , Kippe.ilet Kinder.s [ Serie 3: 18.00-20.30 Serie 4: 20.00-22.30 | ■ Menu's op aanvraag, Aparte salons I I Maasboulevard 101 . Maastricht . Telefoon: 043-254361V >■* >■ rei couven j .u,- _f V _/ V oud op nieuw zljn WIJ 00 9e°Pend J V

[Kiezen, bellen... thuis dineren!
PMTYPLAMK LUXE OP6EMAAKTE HORS D'OEUVRES Bll de-t,o,s doeu,res en *MX "°'aen standaard stok- N.B. Van de te verwarmen gerechten dienen minimaal 2 ■'M A fflll «^T T I BeZOrgen OD 24, 25, 26 en 31
Een feesteiijh opgemaakte sniiplank met onder meer öoe- Hors d'Oeuvre Brasserie IKOOd- ,00m1,0,e, en clieetmargarine en whisky-, ravigóle- eenheden te worden besteld' Een eenheid is voldoende ✓> I I M ’» MA J, . _
nen- kruiden- en leverpaté, binnen- en buitenlandse Kaas- Met onder meer Margratense appelt,es en salade waldorf enkernesaus geleverd voor twee personen. /Il ff IJ_ I I W\ ■ 11 december TUSSen 14.00 en
soorten als camembert roquetort «ruidnagelkaas edam- ,__. „,,„„, „ »

f^|e " ■ Een en ander wordt u gepresenteerd in een luxe doos met // I I m iM I il I 11 _ -„
mer en emmentnaler kaas. hierbii een rauwkostgarmtuur, den rosbief. gebradm fricandeau ham van het been as- venstef Voor de schalen en compotieres is een statiegeld WARME OF KOUDE HOOFDGERECHTEN ’/ * »-* -* ■-■ » lö-UUUUr.
kruiden- en roomboter en dieetmarganne en twre hele wrnK .. „.JLu, nam „«,„!*, »,.,.„ mm, ,,,., „„Im verschuldigd: 2- en 4-persoons schalen ’20.-. 6-per- . . 1/ _ ~ ___j_ u«_t„n__ .....

Voor i 8, 7,,- "^V*^TZ2h%Z STo^-ttSS 'SST wh,skyham //O PARTY SRRV ,
C E NU feeÖS ÖGStellen VOOr UW

«onapes luxe belegd op een fraaie schaal (canaoes zijn xe schaal met apart daarbii een gton compotiere met sala- AAMVULLIHGFN OP mes', whisky-, ravigóte- en cumberlandsaus stokbrood r \^S'^H.9^'"'a^^lP b,ood ,an aM m m dehusarde Voor 2 personen ’ SO,- HORS OOFIIVRrV fü <tilinrt en luxe minibroodies (ham ca. 275 grampp) _a^ mm _■ _—_ _^ _■ _■ _■ _0^ _0^roomboter besmeerd ijsbergsla en het onderstaande luxe uïï, J ï!r„.pn ïS' ?""" " "etflW. SEU SALADES . ,
ö kfe' _■ _■ _^" _É_l _■ _■ _■■ _TB

Weal XOO ; * sonen i~T * nors d oeuvre sen salades kunnen naar eigen keuze '', „,„, °, r". c„no .. „ _H _fl ■ ■ MM _§■ "ü" Jf!IZ»b«egd me. gerookte Usselmeerpaling Voor 6 personen ’1»,- worden uitgebreid me. onder meer 9. vanaf minimaal 25 personen p.p. ’ 8,50 l#l#| 1% _■ _B L_L
5 canapes belegd met gerookte plm rf ,fc fi rf PasMoe . /yï pw ""*e/rf; '*«4»«'»Jr«»"r»« ■ ■BHB_H■ ■ ■l_P■"" _L_i *■0"1 *

Met onder meer gerookte UsseimeTr^ng ge-rookte zalm gentode gerookte Usselmeerpaling. Getrancheerde lamsbout in een overheerl,,ke saus met „ I %_T MmW M ■ ■ïS_SS22Sï2 8 gerookte forel, meerval, seelachs, Hollandse en Noorse a 100 gram ’ 12.M tj,,,m en een snuifje knoflook, vergezeld door vier verse . 1I 22__!»_iïJ2 Jïf "- -. o"»" rivierkreeftjes, komkommer met krab. verse gefileerde gerookte zalm, groenten van het seizoenen geglaceerde aardappeltjes.
<. Ï^JvZLvï*Z'S^'m zalmsalade, tomaaties gevuld met tonijn, gevulde eieren, ca. 100 gram ’12,50 Dit gerecht verhitten in een voorverwarmde oven, zoals be- /MI^T _*_!_"■ r»_"l>_"l O
' SiTSTm^, ,

n i gebrade ossehaas, tncandeau. ham van het been. Arden- gefileerde gerookte Gulpener torel. schreven m helbijgevoegde verwarmingsvoorschrift _-___._i^^w-»__i_M\ IN/T .NKH nrllhl .15 rokews ham met asperges Per schaal ’75,- ner ham met meloen, acht groentes in aspic, pate van de ca. 125 gram ’9,- Per persoon (min 2 pers | ’27,50 RH A R 1Fj Ullfcl- ür LLnUULW
KOUOE VOORGERECHT» EH SOEPEN Z IT-TS{^^"ATl'ïï K" ""«"* /B,_ .k. /?"**^«f!f*J

Gez,en de versheid van a,Me-ech,en en de beperkte houd Merge,-/Heuve„and
MMT fm/t, * «ter **- «- apart daarb,, een glazen me. salade gepocheerde moo, Noorse zalm. ' 'ZTm^Z VJJZ "«% Jfi %&£%%%£ÏZ" STo^Sg'"9' ESEen champagnecoupe met een compositie van Noordzee- «*»" Voor 2 personen ’75,- ca. 225 gram, metkruidenboter ’13,50 leid door grotchampignonroomsaus Bil dit gerecht drie '" Xte bewaren en op de afleverdatum le consumeren. cS f Vmnpvinn 4 1?50en Usselmeervissoorten, 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 Roermoncl + omoevino f2O 00cognacsaus en een mimstokbroodje ’l5,- Voor 6 personen ’175,- gamaaltjes, 2 stuks ’27,50 uit Margraten en gebakken aardappeltjes ’29,50 worden kant en klaar geleverd op statiegeldschalen, resp. Boven Roermond totWeert ’3O 00
(*C*t*il*CrMbl ?iat o-Homard et Poisson Exclusives

me. saus tartaar.
„__»*■* gto en champagnecoupes. De glazen coupes kun. u be-

S_,,C_!r'lfEif "LtiT^JIH "^ Ee" Mmmi Oo9OTaalrte m6e iuxe xm m 31% eu- Ardenner ham met meloen 4 plakjes Varkenshaasje van ca. 225 gram, begeleid door een De soepen, hoofdgerechten en de groenten worden ge- Contant bij afhalen c.g. afleveren. Wij accepteren Euroche-£_*£-« _»!£^, J! mJ' JïïlT. <Ït m
"iv" ml*?eJS,,n, nele 5 '"sö0'"ll<", 9ekoof kretï „"„ a 15°9'am / 10,- ?Taal(Volï. saus van *ersB paPrlka- g'otchampignons, sja- koeld geleverd, zodat u deze slechts even op het gas of in ques. betaalcheques (g.oen) en girobetaalcheques.Baiuntin. s whisky en een m,n, stokbroodie ’ 17.50 o^, 7» Qram gedeerteUjk opengesneden en bedekt ' otjes vodka en room de oven hoclt te ïerwarmen om „aarna ,n *, a„ serïjes Alle genoemde tarieven zijn inclusiefBTW.

Ommi Mêktm Canillo* dHommrd door saus Brtaar. hel geheel omringd door vlechtjes ge- fZ^i2i^mc.mS^ t M
Bij è gerecht drie verse groenten van het seizoen, ge- Passage 1-3 te serveren. Beste/termijnmJ^mom 'Z, Sm kreeft Aoart '_?- IJSÜmee,|Hll",« 9"00"6 fm: «r mo,en 9eP?- ?" ' oumoenandsaus ’2O,- me„gde sla. appelhes uit Margraten en gebakken aardap- 6301 DW Valkenburg aan de Geul U dient deze 20-25 minuten in een 10 minuten voorver- Bestellingen dienen uiterlijk 2 dagen voor leverdatum teZ,^^^:^lZin\lL^ mZm^mJ^Jmltm ZTZ EZ iJkTVZItI? f*M telefoon 04401-14433 warmde oven te bereiden. worden opgegeven. U ontvang, van ons een bevesligm»

bK * exdus«ve (voor)gerecht kerne- en whiskysaus Een Tt^ZSmClmZtZ feesten onderstaande, te verwarmen ge- — B,j aflevering ontvangt u van ons een bereidingsinstructie van uw bestelling
rmwoUiroodieomDreekt met ’ 20,- „^ «,„ Ur,_ m S|alot|es en Mn M|k dagïers j„ uw maanelron 0

, oven op sünd 6.7 (ofa 2M X) Moot kabeljauw van ca. 200 gram. in een zachte Gulpener- ÜBJ^gy^OjUUllUJl-i-* Indien uw keuze uitgaat naar een hors doeuvre als maal- e wotdeTo Ktneerd ,o°r
Cêektail Moaica garnituur Voor 6-8 personen ’225,- verwarmt u zelf ,n 20-25 minuten de meest overheerlijke "slerdsaus. met verse worteltjes, gemengde sla en ge- tijd adviseren wij u een van onze soepen alsmede een des- Even(ue|e m " termijn dan 2 dagen m
Een creatie van kippefilet ananas, appel en Franse selderij gerechten: mm aardappeltjes ’ 19,50 sen te serveren. over|m «en champagnecoupe, waarbij apart een lichte kerne- Sêlad» d§ Sêvmtm twee kalfsbiefstukies van elk ca 110 gram, in een grot- Gepocheerde zeetongfilets ujrrnrruTr-u

Voor de verPakkinSen *°rdt geen statiegeld berekend, uit- .«,«..
,

usaus en een mnistokbroodje ’12,50 Een fiine rode zalmsalade met een garnituur van onder champignonroomsaus ’l5,- Drie babyzeetongfilets gepocheerd en bedekt door een Kraro/s "ux Moix gezonderd de statiegeldschalen. U hoeft ook mets terug te Geldig vanat 1-8-1988. (Hiermede vervallen alle vorige
Bisqoe d'Hoourd m' lm!Mn' m'n' seelacfls Noo,se ga"len' ?rtis" .Valkenberghse kmenebats'. 2 stuks, m een smaakvolle kreeftesaus met muskaatdruifjes Twee verse groenten van Een oavalols gemaakt van verse ingrediënten als slagroom. geven of te brengen pri|Sii|Sienj.
kt «gen keuken bereide verse kreettesoep met een scheutje lOkkeharten. gevulde eieren, asperges, pompermckel. 2 saUS mcl vee| krui(len en rode „l|n a 350 gram l,et seiZOen gemengde sla en gekookte en gebakken aard- eierdooiers en noten Voor ± 6 personen ’ 20,- Op 'alle leveringen zyn de Uniforme Voorwaarden Federatie Vanzelfsprekend maken wij u, indien gewenst, vrijblijvend
Rtmy Martin VSOP cognac en ongeslaoen room **** oeetjes. tomaat en komkommer ’ 14,- appeltjes completeren dit gerecht ’ 29,50 „^ ehacalit Ho,eca' zoals gedeponeerd ter griffie van de arr rechtbank een voorstel op maat. Voor bij u thuis, op de zaak of in een

Per liter ’17.58 Voor ± 6-8 personen ’55,- Soenrleis- vin onder meer runderpoelel Friese kruidkoek. NB. Bovengenoemde gerechten z.,n .kant en klaar' en die- iTS-ge chocolademousse met slagroom en geschaaf- teVGravenhage onder nummer 94/1983. van toepassing. vanonze^[okatiesConsomm» Madnlene £.__!" JVu_»_. * k""den van de ene' kortom die smaak die nen verwarmd te worden m een maanelron dan wel een rt. )manriP»iPS Vnnr + B nersonen f 20,- Bezorgen Desgewenst met of zonder gasldames en -heren, koks,
Een heaere bouillon van gevog.de me, gewelde tomaatjes S*^*^ vlees, sjalotjes, app*. augurk en «* *" m«< a 2M^*" f ""» ÏJZI'okX LZTCmV efu" Fruits fJs ÏÏ^"j" <"m\ em " " l^^S'iHf SSdST "" * 'U'm,eS' tora"e' bo,<len'Per liter ’ li,- «rrünnei _m»m_kt mt tn\ hm m»nn7,v m n«ur Gebraden kippe ilets in een zoetzure saus met vruchties rende 20-25 minuten r f ïf „._ .„ h «niandw den %m kos,en in ,eke"ing gebracht Indien besteld be- oestek en dergelijke.

S^cnTcil^r'r a k
aWrffjTi'WT-itßl -.Wpam ’ ltlS ?^^n^ ___ . .aya * « 5^oX 'S Xï« «'' " /2°°- Vem"en * teo'B- ILft-S? "- "~ "-* * **""n ten krachtige bouillon met een vleugje wildsmaak, van on- de eieren halve peertjes en fruit Gebraden varkensrib in een zachte Gulpener-mosterdsaus. magnetron, dan kunt ude gerechten met in de geleverde _, JDDe

,
aardbeien c d afhankelijk van het seizoeniler meer kwartel, eend en maiskip Per liter ’12,50 Voor ± 6-8 personen ’5O,- circa 250-275 gram ’lO,- verpakking verwarmen' , v-w ' Voor ± 6 personen ’27,50 \ ,
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Bejaarde (69)
ziekenhuis
in geslagen

In poging tas te behouden

" MrNic Wetzels op de Engerweg inKerkrade bij zijn 'gewraakte' auto
Foto: DRIES LINSSEN

De verontwaardiging onder de 'aan-
geslagen' hondebezitters is groot.
Zonder uitzondering lieten ze weten
'steil achterover te zijn gevallen' van
de bizarre aanmaning, soms inclu-
sief deurwaarderskosten. In de eer-
ste plaats omdat men meent stipt
betaald te hebben en bovendien
omdat men in de vijf jaren die in-
middelsverstreken zijn nooit eerder
een aanmaning, laat staan een
dwangbevel, heeft ontvangen.
Onder de talrijke meldingen be-
vond zich verder een inwoner van
Versiliënbosch, die bevestigde dat
hij voor zijn twee honden 109 gul-
den belasting over 1983 moet vol-
doen. Daarbovenop moet hij nog
eens 25 gulden aan deurwaarders-
kosten betalen. Van buurtgenoten
had hij ook al soortgelijke verhalen
vernomen. Een inwoner uit Hoens-
broek bevestigde gisteravond dat
hij zopas van het Nutsbedrijf een
aanslag van (onder meer) rioolbelas-
ting over 1984 heeft ontvangen, on-
danks de door hemzelf opgestuurde
betalingsbewijzen.

Zowel de gemeente, het Nutsbe-
drijf, als de deurwaarder waren gis-
teren de hele dag onbereikbaar. Een
woordvoerder van de belasting-
dienst van een naburige gemeente
liet desgevraagd weten dat een aan-
slag zonder tussentijdse aanmanin-
gen na drie jaar niet meer invorder-
baar is.

Verstreken

goedbelasting vijfjaar lang niet be-
talen. Betalen doe ik voorlopig niet.
Ik wacht de ontwikkelingen eerst
maar eens rustig af."

Opgepakt wegens
Duits kenteken

Advocaat onterecht in cel

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een 69-jarige vrouw
werd woensdag op hardhandige
wijze geslagen door een man die het
op haar tas had gemunt. De vrouw
liep door dePassage tussen hatEm-
maplein en de Putgraaf in Heerlen
toen de nog onbekende man haar
tas probeerde af te pakken. De
dame hield de tas echter stevigvast.
Bij de klappen die ze daarna moest
incasseren, liep de vrouw een flinke
wond op boven het rechteroog.
Deze moest in het ziekenhuis wor-
den gehecht. Voor'bloeduitstortin-
gen aan ogen en handen moest ze
zich onder doktersbehandeling la-
ten stellen. De vrouw ligt nog steeds
ziek in bed. Ze werd door omstan-
ders naar huis gebracht.
De Heerlense politie verzoekt getui-
gen contact met haar op te nemen:
5712511.

Steyaert: „Dit is werkelijk onvoor-
stelbaar. Voor allebei de honden,
die inmiddels zijn overleden, heb ik
elk jaar belasting betaald, dat weet
ik zeker. Mijn vrouw regelde dat,
want zij werkte toen zelf op de ge-
meente. Sinds 1984 wordt die hon-
denbelasting trouwens automatisch
ingehouden via de maandelijkse
gas-, water- en lichtrekening. Sinds
1 januari dit jaarverzorgen de Nuts-
bedrijven die incasso. Probleem is
dat ik die oude betalingsbewijzen
nog niet zo lang geleden heb wegge-
gooid. Maar als ik die hondenbelas-
ting inderdaad niet zou hebben be-
taald, had de deurwaarder toch ze-
ker al lang een loon- of boedelbeslag
laten uitvaardigen? Je kunt toch
ook niet ongestraft je onroerend

Overleden

Saillant is bovendien dat de ge-
noemde tarieven per geval soms
sterk uiteenlopen. Een van de groot-
ste 'slachtoffers' is Callie Steyaert
uit de wijk Heksenberg. Stomver-
baasd toont hij de beide onlangs
ontvangen nota's. De eerste, geda-
teerd 30 september, laat een 'totaal
verschuldigd bedrag' zien van maar
liefst 200 gulden, echter zonder eni-
ge specificatie. Deurwaarder
F. Vermeulen maant hem binnen
tien dagen te betalen. Verbouwe-
reerd en zonder gereageerd te heb-
ben, ontvangt Steyaert nauwelijks
zes weken later opnieuw een nota,
ondertekend door dezelfde deur-
waarder. Het openstaande bedrag is
plots en zonder enige opgaafvan re-
denen verlaagd tot 160 gulden, te
voldoen vóór 25 november jongstle-
den.

Bij steenbergafgraving van Wiso-split in Kerkrade- West

Provincie vindt uitstoot
zwaveldioxide te hoog

Scholieren
mishandeld

Van onze verslaggever
HEERLEN - Twee Landgraafse
scholieren zijn vorige week be-
roofd en mishandeld in een leeg-
staand gebouw bij de Kissel in
Heerlen. Het duo liep over de
spoorbaan van Heerlen naar
Schaesberg toen ze door drie
leeftijdgenoten geschopt en ge-
slagen werden en gedwongen
mee te gaan. Vervolgens werden
de jongens'ondervraagd. By elk
fout antwoord kregen ze klapp-
pen met bamboe-stokjes. De kle-
ding van de twee scholieren
werd overgoten met bier en uri-
ne. Een van kreeg een helm op-
gezet en moest, al springend, hel
plafond proberen te raken. De
verdachten zijn inmiddels aan-
gehouden en voorgeleid aan de
officier van justitie. Twee van
hen bekenden tevens de diefstal
van een fiets.
Op het drietal zal snelrecht wor-
den toegepast.

geef toe, hij ziet er niet
meer al te best uit. Maar
hij is net als een knappe
vrouw die de verkeerde
jurk draagt...") werd op-
gesleept naar het bu-
reau en ook mr Wetzels
(„die cowboys wilden
spektakel") werd mee-
genomen en gedurende
drie uur in een detentie-
cel van het Kerkraadse
bureau 'opgesloten.

„Aangezien ik aan eng-
tevrees lijd, liet men ge-

Van onze verslaggever
KERKRADE - De
Kerkraadse advocaat
Nic Wetzels heeft na
ruim tweeëneenhalf
jaar te horen gekregen
dat hij op 10 april 1986
onterecht drie uur lang
op het Kerkraadse bu-
reau van politie in een
cel heeft gezeten. Het
Gerechtshof in Den
Bosch heeft dat in een
arrest duidelijk ge-
maakt.
Wetzels, bekend als
raadslid voor de WD in
de plaatselijke raad,
werd rijdend in zijn
auto door Kerkrade, op
de bewuste dag in april
'86 door douane-be-
ambten klemgereden
omdat zijn auto voor-
zien was van een Duits
kenteken. Zijn auto („Ik

kerd. Ik moest alle in te
voeren goederen op een
lijst zetten en indienen,
dan zou er wel vrijstel-
ling van invoerrechten
volgen."

Binnen een week hing
een auto van de douane
echter in Kerkrade aan
zijn bumper. In de bij
zwembad dr Pool gele-
gen Engerweg werd hij
toen tot stilstand ge-
dwongen. Door de
rechtbank in Maastricht
werd hij later veroor-
deeld tot 500 gulden
boete. Het Hof oordeel-
de afgelopen week ech-
ter in het voordeel van
Wetzels, wiens krakke-
mikkige automobiel in-
middels voorzien is van
een een akelig nieuwe
(Nederlandse) kente-
kenplaat.

lukkig de deur voor mij
open."
Tot een paar weken
voor zijn aanhouding
woonde Wetzels nog in
Aken. Aangezien hij in-
middels zijn stek ge-
vonden had in Kerkra-
de, besloot hij bij de
douane in Heerlen
langs te gaanom afspra-
ken te maken over het
invoeren van onder an-
dere zijn auto. „Dat zou
niet zon vaart lopen,
werd mij daar verze-

maatregelen te onderzoeken, maar
verbond er tegelijkertijd aan dat de
maatregelen betaalbaar moeten blij-
ven voor zijn bedrijf.

Gedeputeerde M. Mastenbroek, die
de hoorzitting gisteren in de Kerk-
raadse raadszaal leidde, beloofde
dat voor 1 maart duidelijkheid te
verwachten valt omtrent de vergun-
ningverlening, danwei -afwijzing.

Van onze verslaggever
KERKRADE - De uitstoot van zwa-
veldioxide buiten de omheiningvan
de steenbergafgraving van Wiso-
split in Kerkrade-West (Willem So-
pia) is té hoog. Dat is gisteren door
een ambtenaar van de provincie be-
kend gemaakt tijdens een hoorzit-
ting in het Kerkraadse gemeente-
huis waar de vergunningaanvraag
van Wiso-split werd toegelicht en
bediscussieerd. Het steenbergver-
brandingsbedrijf, eigendom van de
heer Van Ingen, heeft een nieuwe
vergunning moeten aanvragen om
mijnsteen te verbranden aangezien
in de oude vergunning sprake was
van passieve verbranding (natuur-
lijk verbrandingsproces), terwijl Wi-
so-split het verbrandingsproces al
enkele maanden intensiveert waar-
door het rendement hoger is.

De eenmaal verbrande mijnsteen,

gravel, wordt met name gebruikt in
de wegenbouw. Van Ingen denkt
nog tussen de 10 en 14 jaar nodig te
hebben om de berg, en de aange-_ voerde mijnsteen, te verwerken.

Nu de provincie voor de eerste keer
heeft toegegeven dat de uitstootvan
zwaveldioxide buiten de omheining
de toelaatbare grens overschrijdt, is
het in principe mogelijk de politie
rop het bedrijf af te sturen en de boel
te sluiten.De gemeente voelt er wei-
nig voor dat te doen, aangezien de
vergunningaanvraag momenteel in
behandeling is en ongeveer 25 men-
sen bij het bedrijf werk vinden.

Van Ingen kon gisteren op vragen
van omwonenden niet bevestigen
dat hij maatregelen zal treffen om
de al maanden levende klachten
omtrent stank- en stofoverlast tegen
te gaan. Hij heeft weliswaar een in-
genieursbureau ingeschakeld om

Hekwerk
gesloopt

HEERLEN - Aan de Weggebekker
te Heerlen hebben onbekenden een
afrastering van ongeveer 35 meter
lang vernield. Ook de afrasterings-
palen moesten het ontgelden. De
schade wordt door de gemeente ge-
schat op ’7OOO. De gemeente heeft
aangifte gedaan.

Onenigheid in Kerkrade over wie in aanmerking komt voor steun

Geen steun voor moeder van 16
king te komen. De moeder doet
daarom een beroep op het nood-
fonds. Ze geniet een bijstandvan
1300 gulden waar in totaal nog
aan kinderbijslag en pleegkind-
uitkering voor de baby ruim 400
gulden bijkomt.

De vrouw moet vervolgens bij
Prenatal een lijst met babyspul-
len ophalen, waarna de gemeen-
te aan de handvan denieuwprijs
bepaalt voor welk bedrag de be-
nodigde spullen tweedehands
kunnen worden aangeschaft. Dat
wordt bepaald op 960 gulden.
„Een box of een kinderstoeltje
kan er niet af. Alles gaat toch al
naar de kleine", luidt het relaas
van de nog jongeoma.
Alle aanvragen komen terecht

bij de gemeentelijke sociale
dienst. Een ambtenaar: „Ik be-
handel dat formulier en geef het
door. Aan wie? Dat weet ik niet
precies. Nee, verder hoor ik daar
ook niets meer van. Het nood-
fonds bestaat, dat is alles wat ik
er feitelijk van weet." Waarna hij
het vermoeden uitspreekt dat
wethouder Strater en directeur
Pisters van de SocialeDienst het
noodfonds beheren.
Dat blijkt te kloppen. Mevrouw

Strater bevestigt dat zij met hun
tweeën de aanvragen beoordelen
en een beslissing nemen. Enige
richtlijn: er moet geen andere op-
vang meer mogelijk zijn. „Hoe-
veel we dit jaar al uitgekeerd
hebben uit het noodfonds? Echt
geen idee", zegt de wethouder
desgevraagd.
„Maar goed dat aan het nood-
fonds geen voorwaarden verbon-
denzijn", zegt men bij de Sociale
Dienst. „Dat werkt juist wille-
keur in de hand", meent Ed Ma-
lensek. Moet deze bijstandsmoe-
der ja dan nee een gratis tweede
hands baby-uitzet krijgen voor
haar 16-jarige dochter? Een blijft
een kwestie van interpretatie.
Een ding blijft zeker: de gemeen-
te Kerkrade is niet scheutig met
bijdragen-uit het noodfonds.

joos phillipens

De gemeente: „We lenen u het
geld voor de aanschaf, waarvoor
we u maandelijks honderd gul-
den korten op de pleegkinduit-
kering."

Van onze verslaggever
KERKRADE - „Nogal wiedes
dat de gemeente Kerkrade be-
weert dat er weinig gebruik
wordt gemaakt van het nood-
fonds. Men wijst de meeste aan-
vragen eenvoudig af. Daardoor
meent men dat fonds nu te kun-
nen opheffen". Aan het woord is
Ed Malensek, die met zijn stich-
ting Eureka probeert om mensen
die van een minimaal inkomen
moeten leven door de wirwar
van wettelijke voorzieningen te
leiden.
Het noodfonds is bedoeld voor
die gevallen waar geen enkele
andere regeling van toepassing
is. Dat is meteen ook het enige
wat er over te zeggen valt, want
verdere richtlijnen zijn er niet.
Van geval tot geval wordt beke-
ken of er uit het fonds uitgekeerd
kan worden. Daarom meteen

Een bijstandsmoeder heeft een
16-jarige thuiswonende dochter
die een baby krijgt. Er moet een
babykamer aangeschaft worden.
De dochter is nog te jong om
voor een uitkering in aanmer-

maar een voorbeeld. Malensek
zegt jaarlijks in Zuid-Limburg
een stuk of veertig gelijksoortige
gevallen tegen te komen.

Beroep

Gemeente Heerlen vordert nu pas belasting over het jaar 1983
BEEK - Nuth heeft het de laatste
tijd zwaar te verduren van inbre-
kers. Donderdagnacht is er op-
nieuw twee keer ingebroken. De
eerste inbraak vond plaats .jn een
woonhuis aan de Jozefstraat, waar
een muntenverzameling en siera-
den werden gestolen. De inbrekers
kwamen binnen met een valse sleu-
tel. De waarde van de ontvreemde
spullen is nog niet vastgesteld.

Opnieuw inbraken
in gemeente Nuth

Hondebezitters 'aangeslagen'
door laurens schellen

HEERLEN - Tientallen Heerlense (ex-)hondebezitters zijn
woedend over een hondenbelastingaanslag uit 1983, die nu pas
bij hen in debus is gevallen. Het betreft een aanmaning van het
incassobureau van de gemeente, het Nutsbedrijf Heerlen. Vol-
gens dat bureau zijn de hondebezitters deze belasting over ge-
noemd jaar nog altijd schuldig. De kwestie komt plots boven
drijven als reactie op hetrelaas van een Heerlense hondebezit-
ster in hetL.D. van eergisteren. Daarin beklaagde zij zich over
de 'volkomen uit de lucht gevallen' aanslag over 1983.
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(ADVERTENTIE)

Vandaag bij uw krant...

HET KLEURRIJKE WOONMAGAZINE
van het grootste woon-warenhuis in Aken en omgeving. ...niet ontvangen?

Bel dan tussen 8.00 en 12.00 uur: 045-73991 1
Dit geldt uitsluitend voor de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Kerkrade,

Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. 74411

Geef uw liefste een dagje
helemaal voor haar zelf cadeau
Je even helemaal terugtrekken uit het jachtige dagelijkse leven. Je
van top tot teen laten verzorgen door deskundige handen met detop-produkten van hetcosmeticahuis laPrairie. Op basis van exclu-sieve extracten ontwikkeldeprof. dr. Paul Niehans in zijnkliniek 'LaPrairie' de huidverzorgingspreparatendie het verouderingsproces
vertragen en nieuwe vitaliteit schenken. Een dagje helemaal onl- .spannen; tot jezelfkomen tijdens de uitgebreide, perfect op elkaarafgestemde behandelingen in een omgeving die schoonheid, rust
en geborgenheid ademt. En daarbij nog een voortreffelijke lunch enverrassende sapjes tussendoor.
Welke vrouw droomt daar nietvan? Geef uw liefste zon Beauty Daycadeau.
In het mooiste en best geoutilleerde schoonheidsinstituut van Lim-burg: Beauty Instituut Sieben.
Een prima idee om de droom van uw liefste werkelijkheid te latenworden.
U kunt deBeauty Day cadeaubon bestellenbij

1-061
beauty instituut sieben

Parklaan 5 - Schaesberg - Telefoon 045-31 83 82
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Daar zijn wi| alweer met onze alombekende

INRUILACTIE
Uw gebruikte meubelen zi|n geld waard U wordt vri|bh|vend gehaald

Eventueel gemakkelijke betalingsvoorwaarden

MOONEN B.V.
Meubelfabriek en Woninginrichting

Houtstraat 24. Klimmen, tel. 04405-1204

tuntman

De tweede inbraak vond plaats in
een garage annex benzinepomp.
Door de inbrekers werd een ruit
verwijderd om binnen te komen. De
buit was hier diverse soorten ge-
reedschappen, waarvan de waarde
eveneens nog niet is vastgesteld.
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PROFICIAT
Opoe Jansen-
Oliestelder
met uw 86e
verjaardag.

Nog even dan is
het 100.

96102

Hein, Gerrij, Buffie

I 1
Allen die ons 40-jarig huwelijksfeest bezochten,
die handen drukten of een cadeautje kochten,
die ons bloemen schonken of zo maar een lach,
van wie er een kaart in de brievenbus lag,
onze hartelijke dank.

Bart en Truia
Schafer-Coumans

Kerkrade, december 1988I I

: f
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met haar mochten bele-
ven, geven wij u kennis, dat na een kortstondige
ziekte plotseling is overleden, in de leeftijd van 77
jaar, voorzien van het h. sacrament der zieken, mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoe-
der, groot- en overgrootmoeder,zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Maria Helena
Jeurissen

echtgenote van

Frans Hubert Maria Jagers
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: F.H.M. Jagers
Gulpen: Gerda en Sjeng Heidendal

Noordwijk: Huub en Leni Jagers
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Jeurissen
Familie Jagers

6411 DM Heerlen, 28 november 1988
De Heugden 74
Ingevolge de wens van de overledene heeft de cre-
matie in besloten kring plaatsgevonden op vrijdag
2 december jl., voorafgegaan door een plechtige
uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Fran-
ciscus van Assisië te Heerlen.

~
t

Met grote droefheid geven wij u kennis dat toch
nog onverwacht uit ons midden werd weggeno-
men, onze zorgzame vader, schoonvader, grootva-
der, overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en
neef

Eduard Jacobus Leurs
weduwnaar van

Maria Aldagonda Stoffels
Hij'was 81 jaar.

Einighausen: J. Leurs
G. Leurs-Soons

Bom: A. Leurs
A. Leurs-Schlössels

Geleen: F. Leurs
Bom: T. Leurs

M. Leurs-van Deursen
Bom: A. Hochstenbach-Leurs

J. Hochstenbach
U.S.A.: Paul en Judith Leurs

zijn klein en
achterkleinkinderen
Familie Leurs
Familie Stoffels

" Bom. 2 december 1988
■ Putstraat 19

; Corr.adres: Sittarderweg 6, 6121 XH Bom

" De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op dinsdag 6 decem-
ber a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van St.
Martinus te Bom.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf
10.00 uur in de kerk.
In de avondmis van maandag 5 december om 19.00
uur zullen wij vader bijzonder gedenken in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te te Sittard. Bezoek van 17.30 tot
19.00 uur.
Mocht u geen persoonlijke kennisgeving hebben
ontvangen, wil dan deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
zij voor ons is geweest, berichten wij dat God he-
den tot Zich genomen heeft, mijn inniggeliefde
echtgenote, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Maria (Mimy) Johanna
Mosman

echtgenote van

Johan de Vries
Zij overleed op de leeftijdvan 68 jaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Stem: J. de Vries
Dortmund (D): Ine Hanika-de Vries

Will Hanika
Linda en Vera

Wijgmaal (B.): Hans de Vries
Mitt de Vries-Donckerwolcke
Bart en Brenda

Stem: Wilma Berix-de Vries
Paul Berix
Roel en Bas
Familie Mosman
Familie de Vries

6171 BJ Stem, 2 december 1988
Ambiorixstraat 28
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op dinsdag 6 december om
11.00 uur in de St.-Josephkerk te Kerensheide-
Stem.
Maandagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
gehouden tot intentie van de dierbare overledene
in voornoemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 19.15 tot 20.00
uur.

t
Wie van zijn herinneringen
kan genieten leeft twee maal.

Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, doen wij u weten, dat na een langdurigeziekte,
voorzienvan het h. sacrament der zieken, is overle-
den, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Theo Laurentzen
weduwnaar van

Tilla Wolter
Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Venray: SjefLaurentzen
Heerlen: Piet en Nelly Leers

Norbert, Andrea
Treebeek: Jan en Willy Laurentzen

Ivo, Tim
Familie Laurentzen
Familie Wolter

Brunssum, 1 december 1988
Corr.adres: Sterrenstraat 2, 6446 VP Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 6 december as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Barbara te Treebeek, Brunssum,
waarna aansluitend de begrafenis op de r.k. be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Vader wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van maandag 5 december om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met verslagenheid vernamen wij het overlij-
denvan ons bestuurslid, de heer

Th. Laurentzen
Zijn inzet als penningmeester van de oude-
renbond St.-Barbara Treebeek strekt ons al-
len ten voorbeeld.
Thei was drager van de zilveren bondsspeld.
Wij zullen hem nooit vergeten.

Bestuur en leden van de
Katholieke Bond voor Ouderen
Afd. Treebeek

t
Wij willen jerust gunnen
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet kunnen helpen
dat was onze smart.

Heden overleed na een moedig gedragen ziekte, op
de leeftijd van 75 jaar, mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader en opa

Jan Svoboda
(door het leven gegaan als Jan Swoboda)

echtgenoot van

Christina Lokken
In dankbare herinnering:

Brunssum: C. Swoboda-Lokken
Terwinselen: S. Block-Swoboda

A. Block
Carry
Richard

Brunssum: S. Schroijen-Swoboda
G. Schroijen
Fred en Renate
Leon

Brunssum: L.R. Swoboda
L. Swoboda-Koolen
Leslie
Alan

Brunssum: M. van Bree-Swoboda
L. van Bree
Dennis
Bart

Brunssum, 1 december 1988
Beekstraat 28
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 6 december a.s. om 11.00 uur in de St.
Vincentius a Paulokerk te Rumpen, gevolgd door
de begrafenis op het kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.
In de avondmis op maandag 5 december zullen wij
vader bjizonder gedenken in voornoemde kerk.
Mijn man, onze vader is opgebaardin derouwkapel
van het ziekenhuis te Brunssum. Bezoekuren dage-
lijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

__M-aß__B__a-_B_ Ba_a-M_M-a__^__^__B

t
Met grote droefheid gevenwij u kennis, dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan, voorzien van
het h. oliesel, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Willem Gerard
Moonen

echtgenoot van

Leonie Hubertina Maria
Hendriks

Voerendaal: L.H.M. Moonen-Hendriks
Voerendaal: Jos en Guus Senden-Moonen

Irene en Gerard
Voerendaal: Ria en Louis Schrooten-Moonen

George en Iris
Klimmen: Corrie en Peter Hendriks-Moonen

Familie Moonen
Familie Hendriks

Voerendaal, 1 december 1988
Jeustraat43, 6367 ET Voerendaal
De eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis,
zal gehouden worden op maandag 5 december om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Laurentius
te Voerendaal.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Heden, zaterdag 3 december zal de overledene bij-
zonder worden herdacht tijdens de avondmis om
18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het
overlijden van ons lid

Gerhard van Oojen
Hij was meer dan 40 jaar lid van onze vereniging.
Hij zal in onze herinnering blijven voortleven.

Bestuur, leden en dames
van kruisboogschutterij
St.-Sebastianus Bleijerheide

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid mijn lieve
man, onze goede vader, schoonvader, groot- en
overgrootvader, broer, oom en neef, de heer

Hendrik Jacob
Gouders
' echtgenoot van

Anna Maria Merx
Hij overleed in de leeftijd van 88 jaar, in het bejaar-
dencentrum St.-Elisabeth, Hammolenweg te Kerk-
rade, na voorzien te zijn van het h. sacrament der
zieken.

Kerkrade: A.M. Gouders-Merx
Kaalheide: I. Smeets-Gouders

A. Smeets
Heerlen: S. Gouders

J. Gouders-Schlösser
Kaalheide: A. Krewinkel-Gouders

J.Krewinkel
Kaalheide: J. Gouders

T. Gouders-Somers
Terwinselen: E. Gouders

K. Gouders-Lamers
klein- en achterkleinkinderen
Familie Gouders
Familie Merx

Kerkrade, 2 december 1988
Hammolenweg 7
Corr.adres: de Lingestraat 1, 6467 BK Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
dinsdag 6 december as. om 10.15 uur in de paro-
chiekerk St.-Jozef te Kerkrade-Kaalheide, waarna
aansluitend crematie in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd.
Maandag, 5 december zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

Je weet het niet. Waarom moet het
zo zijn?
Omdat de mens een stuk "natuur" is,
met lentedagen en herfstdagen
met warmte van de zomer en kou
van de winter.
Omdat de mens het ritme van de zee
volgt, eb en vloed.

Met droefheid om haar heengaan, maar gesterkt
door de dankbaarheid voor alles wat zij voor ons
deed, geven wij u kennis dat heden, op 56-jarige
leeftijd, van ons is heengegaan, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Jans
Klijnsma-van der Heide

weduwe van

Trinus Klijnsma
Geleen: Karin van Loosen-Klijnsma

Paul van Loosen
Geleen: let Thomas-Klijnsma

Karel Thomas
Dennis

Geleen: Wiebo Klijnsma
Geleen, 2 december 1988
Carmelietenstraat 97
Corr.adres: Leeuwenhoekstraat 13, 6164 VS Geleen
De begrafenis zal plaatsvinden dinsdag 6 december
as. De dienst van woord en gebed, waarin voorgaat
ds. J.A. Compagner, zal worden gehouden in de
Kruiskerk, Parklaan 25 te Geleen.
Deze dienst vangt aan om 14.00 uur.
Daarna is de teraardebestelling op de begraafplaats
Vouersveld te Geleen.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid
tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

I 1
Na een werkzaam en liefdevol leven, getekend door
eenvoud en oprechtheid, is heden toch nog vrij on-
verwachts van ons heengegaan, mijn lieveen zorg-
zame man, onze goede vader, schoonvader, groot-
en overgrootvader

Albert Fokkens
begiftigd met de eremedaille in goud

verbonden aan deOrde van Oranje Nassau
echtgenoot van

Tilla Keulartz
Hij overleed op de leeftijd van 78 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken, in het St.-Jozefzieken-
huis te Kerkrade.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Terwinselen: Tilla Fokkens-Keulartz
Kerkrade: Ellie Bosch-Fokkens

Hans Bosch
Tillie, Jo en Lisette
Bert en Cecile
Antoine

Simpelveld: Hub Fokkens
Tilla Fokkens-Bosch
Sjossy, Harry en Jeroen
Tilly en Jan

Terwinselen: Mieke Schlösser-Fokkens
Matjeu Schlösser
Ton en Suzanne

6467 BZ Kerkrade, 1 december 1988
Dr. Poelsstraat 10
Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 5 december as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvange-
nis te Terwinselen, waarna aansluitend de crematie
zal plaastvinden in het crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis heden, zaterdag 3 december as. om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.. Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 uur tot 18.30
uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Rectificatie
In de advertentie van de zeswekendienst van 1 december
van

Maria Owsianny
is per abuis vergeten

weduwe van

Wladislaus Paterski
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

t
Het heeft deAlmachtige God behaagd, in Zijn gro-
te liefde tot Zich te nemen, mijn dierbare zus,
schoonzus, tante en nicht

Carolina (Lien)
Scheers

Zij overleed op 80-jarige leeftijd, in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Familie Scheers
6417 TZ Heerlen, 1 december 1988
Tacitusstraat 100
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 6 december as. om 13.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Moeder Anna te Heerlen, Bek-
kerveld, waarna aansluitend de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met verslagenheid vernamen wij het overlij-
den van onze oud-secretaris en dragervan de
Gouden Vlinder

Guus Vogelsang
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze
moeilijke periode.

K.C. De Vlinders
Landgraaf

Gevestigd per 01 -1 2-1988:

J.W.Kortleve, plastisch chirurg,
in associatie met

dr. M.D.E. Koopmann, plastisch chirurg

Afdeling Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie
De Wever-ziekenhuis

Postbus 4446, 6401 CX HeeHen
Spreekuur volgens afspraak: tel. 045-766640.

■■__■_■ _■_■_■_■_■_■■■■■«■■■)
Transcendente meditatie

Voor alles beter uitgerust.
Vrijblijvende informatie-avond:

Heerlen
Baron Hotel

Wilhelminaplein 17
dinsdag 6 december
Aanvang: 20.00 uur

Inlichtingen: 045-241385/043-252610

Het medeleven tijdens de ziekte, uw dccli
ming bij het overlijden en de grote opkoo
tijdens de uitvaartdienst van mijn man, oil
vader en opa

Wiel Hendriks
hebben ons goed gedaan, maar vooral i
steund.
Bedankt!

Sophie Hendriks-Frankd
kinderen en kleinkinder

Brunssum, december 1988
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De eerste jaardienst van

Tien Dols-Neis
zal gehouden worden op zaterdag
december as. om 19.00 uur in de paJJ
chiekerk van de H. Pancratius
Munstergeleen.

Kinderen Dols
en kleinkindere
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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,

I tel. 045-740491. J

VERHUISBERICHT
De praktijk van dokter C.J.C.H. Keül'
verhuist met ingang van 5 december fl
van Alexandereik 6 te Kerkrade n*
Hamstr. 224, 6465 AG te Kerkrade.
Praktijkingang is aan de CalbertsW
Spreekuur volgens afspraak.

Tel. 045-423646

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 Dagblao
In de Cramer 37, Heerlen.

schilderijen
schilderijlijsten
en inlijstwerk

_Jr_fi_j' ilMjPWjiJ
inlijsterij

berns
putgraaf-passage 42

heerlen. tel. 045-711004
(tegenover city-Aal)

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.
ALLEENSTAANDEN;
breng eens een bezoek aan
onze gezelüge dans- en con-
tactavonden in de kelder-
bar La Chalet, zat. d.j. Ri-
chard, zond. speciale avond
v. paren met d.j. Wim. Cha-
let Treebeek, Komeetstr.
25a, 045-211375.
Man, 48 jr., vast inkomen,
zoekt leuke VROUW tus-
sen ,42 en 52 jr. Br.ond.nr.
XE 024 LD, Markt 42, 6461
ED Kerkrade.

UITVAART- EN CREMATIEVERZORGING j
3ND51955 !

WAUBEN BV j!

GELDERSESTRAAT 18 6136AT SITTARD
04490-1357^

Jonge vr. zoekt aardige
VRIEND die ook van wan-
delen, lezen, film en theater
houdt. Br.o.nr. HK 595
Limburgs Dagblad, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Nette ser. heer Ned. nat.,
ongehuwd, functie bij
transportbedrijf in Spanje,
eigen appartement in Bar-
celona. z.k.m. nette ser.
VROUW tussen de 30 + 40
ir. voor vaste relatie, event.
huwelijkn. uitgesloten, alle
ser. br. 1. m. foto worden be-
antw., o.e. ret., discr. verz.
Br. o. no. SI 622LD Sittard,
Baandert 16, 6136 ER Sit-
tard.

Int. zakenman, eigen be-
drijf 46 jr., 1.88 m gezond,
sportief, niet roker houd
van gezelligheid en lekker
eten met goede vrienden.
Ik zoek kenismaking met 'n
jonge aantrekkelijke
VROUW tot 39 jaar met 'n
goed karakter en niveau.
De rest bespreken we wel
bij onze afspraak. Br. met
telf. nr., liefst met foto, op
erewoord retour, ond. nr.
Ma 521 LD, Stationsstraat
27, 6221 BN Maastricht.
Eerlijke j.man 34 jr. vaste
baan 1.70 mtr. zoekt vrouw
om vaste relatie mee op te
bouwen. Kind geen bezw.
Br. m. foto 0.e.r., on. nr. Si
623 LD Sittard. Baandert
16, 6136 ER Sittard.
Vanavond speelt voor u het
bekende duo de BENJO'S
in café Oud Merkelbeek,
Kerkstraat 12, Merkelbeek.

Niemand is graag alleen.
Daarom zoek ik af en toe
gezelligheid. Ik ben een lie-
ve vrouw van 43 jr. en kom
uit een net milieu. Ik ben
netjes, eerlijk en betrouw-
baar. Op erewoord discreet,
(gehuwd geen bezwaar).
Br.o.nr. HE 040, LD Geer-
straat 5, 6411 NM Heerlen.

Hallo, graag zou ' vVROUW ontmoeten ,
wie begrippen als Êp
lens, gelijkwaardig
vrijen, warmte, sp^j:
teil, platen luisteren. >%
geven en eerlijkheid f ;
langrijk in een relapS
Ik ben 42 jr. Alle J$worden bean'v \
Br.ond.nr. HK 598 ,
burgs Dagblad, fi"3100, 6401 DP HeerjS^

êJongeman, 27 jaar.
huwd, vaste baan, £
wonend, zkt. net eg.j}
taal ongehuwdMEl^fvanaf 21 jr. die net j

houdt van huiselijke.a
ligheid en gezellig
Doel vaste relatie- jj>brieven met foto °ïi
woord retour. Bro-i^j
Fr. Erenslaan 4, &>' 'Landgraaf.
Gesch. heer, 60 jr- tfkennism. m. ser. .è
Br.o.nr. SI 617,LD,fSittard. Baandert lj^
Dame, wed., 60 jr., Z£j*
tact met nette .%■
HEER, zacht kara»sjij
ser. relatie. Auto y* c IBr.o.nr. HE 039l#
Geerstr. 5, 6411 N^
len. /

PARTNER-CONSULT, relatiebem. op niveau voor ni-
veau. Info/brochure mw. Schiks, 045-740088 pb. 443
Heerlen.

Homo/lesbisch/bi.en hetero
samen in één relatie.

Bestaat dat? Kan dat? Ja!!!
Bij ons kunt u praten met mensen in dezelfde situatie.

Orpheus
Landelijke vereniging voor huwelijk en

homo-/bisexualiteit.
Postbus 14121, 3508 SE Utrecht.
Regionaal kontakt 04490-74826.



Van onze verslaggever
HEERLEN - De PvdA in Limburg wil een einde maken aan de
'onevenredig grote' invloed van het CDA op het maatschappe-
lijk leven. Dat zegt voorzitter Arie Kuijper van de PvdA-Lim-
burg in een interview met Lokaal Bestuur, het partijblad van
de socialisten. Kuijper vindt de machtspositie van het CDA ge-
zien de huidige politieke verhoudingen niet reëel. „Kijk maar
naar de burgemeestersposten. VVD en PvdA hebben op dit
punt een forse achterstand op het CDA", aldus Kuijper. Hij
noemt het CDA in dat opzicht zelfs een gezamenlijke 'vijand'
van PvdA en VVD.

Kuijper wil de macht van het CDA
bestrijden middels 'een mars door
de instellingen. De socialisten azen
op meer bestuurszetels in allerlei
maatschappelijke organisaties.

Kuijper: „We willen als PvdA-ers
niet overal een been aan de grond
krijgen, maar wel bewerkstelligen

dat onze ideeën worden meegeno-
men in de besluitvormingsproces-
sen die zich in de maatschappelijke
organisaties afspelen."

„Waar wij vooral op uit zijn is dat de
besturen van allerlei instellingen
niet eenzijdig worden samenge-
steld. Er moeten progressieve be-

stuurs- en materiedeskundigen in
de besturen komen". Om dat te be-
reiken is volgens Kuijper het socia-
listische burgemeesters- en wethoü-
dersclubje heel handig. „Burge-
meesters en wethouders horen
doorgaans gauw iets. Als er ergens
een gaatje vrijkomt of liever gezegd
vrij gaat komen, wordt een 'centraal
persoon' gewaarschuwd. Die legt op
zijn beurt zijn oor te luister en gaat
de boer op."

Kuijper wil er verder een gewoonte
van maken om vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven en maatschap-
pelijke organisaties uit te nodigen
op vergaderingen van de PvdA-
Limburg. „Wij willen kennisnemen
van de ideeën van niet-partijgeno-
ten en daarmee ons voordeel doen.
Zo kunnen wevan elkaar leren", al-
dus Kuijper.
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PvdA aast op meer
macht in Limburg

Socialisten willen invloed CDA ondergraven

Stichtuig Milieufederatie:
'Limburg geen

stortplaats
oor Nederland'

Zesbaanswegen in Limburg

Unicum tijdens beroep affaire Stem

Van Mulken wellicht
vervolgd voor meineedI Van onze verslaggever

- Volgens de
Milieufederatie Limburg

brdoJ,facnti? stelling genomentegen het idee dat Limburg
>or N?en funBeren als stortplaats
'rsb urland- Opnieuw duiken in

'n ,Derichten immers gedachten op
'lwf B^ten' d*e do°r grind-en mer-
|n 'nr»ng in de Limburgse bodem
iep CS ,agen>te vullen met vervuild
sgerslip en chemisch afval uit an-
deraroVinc'es- Aanleiding voor de
'ov ' een ber°ep te doen op het
in 'n^aal bestuur om dat soort
mn f aassurprises' snel van dem te wyzen

in 1986 bewust gebruik heeft ge-
maakt van een stemvolmacht met
een valse handtekening.
De Steindenaar ging in hoger be-
roep, maar hoorde de procureur ge-
neraal gisteren precies dezelfde
straf eisen.

om twee tegenstrijdige verklarin-
gen. Getuige H. verklaarde dat Van
Mulken erbij was toen hij de valse
handtekening zette. De politicus
ontkende dat. Op een gegeven mo-
ment sprong Van Mulken op, stak
tot veler verrassing twee vingers in
de lucht en legde ongevraagd de eed
af. Vervolgens gaf hrj zijn eigen ver-
klaring. Procureur generaal mr J.
Jansen wees hem tijdens zijn requi-
sitoir op de gevolgenvan deze daad:
„Als iemand de rechtsgang wil beïn-
vloeden, moet hij ook maar de risi-
co's aanvaarden. Ik beraad me in
ernstige mate of ik verdachte we-
gens meineed zal vervolgen."

Over 14 dagen zal dus bekend zijn
welke bewering het hof de ware
acht. En of er een aanhouding volgt.

Maar als president mr J. Delessen
van het Gerechtshof op vrijdag 16
decemberVan Mulken eveneens zal
veroordelen, dan kan het openbaar
ministerie hem aanhouden wegens
het plegen van meineed.

Hieraan gingen dan ook enkele bij-
zondere gebeurtenissen vooraf. Tij-
dens het proces bleek het te gaan

Verrassing

Van onze verslaggever

DEN BOSCH/STEIN - Het
hoger beroep dat het Steinder
raadslid en ex-wethouder Ha-
rie van Mulken heeft aange-
spannen tegen de veroorde-
ling van de rechtbank in Maas-
tricht in de volmachten-affaire
uit 1986 kan wellicht nare ge-
volgen voor hem hebben. Pro-
cureur generaal mr J. Jansen
liet gisteren tijdens de behan-
deling van het beroep voor het
Gerechtshof in Den Bosch we-
ten dat hij er over denkt Van
Mulken te vervolgen op ver-
denking van meineed. Een
unicum in de rechtspraak,
want normaal gesproken is het
onmogelijk dat een verdachte
meineed kan plegen, omdat hij
geen eed hoeft af te leggen.

In januari 1987 werd Harie van Mul-
ken door rechtbankpresident mr
Hermesdorf in Maastricht veroor-
deeld tot een geldboete van 2000
gulden en een maand voorwaarde-
lijke gevangenisstraf met een proef-
tijd van twee jaar. De president
achtte het bewezen dat de politicus
bij de gemeenteraadsverkiezingen

: stichting wil een beleid dat ge-
ilst 1S °® "e* voorkomen van het
dslaan van afval; dat moet bege-
i gaan van concrete en dwingen-
'Mflrt egelen' °0k Vindt de Mi"
w

acratie dat iedere provincie
Vaj °ngen moet worden zijn eigen

hP *? ruimen; dan is er veel
rjy Dereidheid daar sneller en ef-
J ver, en dus ook nog goedko-

' te werken.

Jongeren-motie
voor Wöltgens

strekt onaanvaardbaar. Verte-
genwoordigers van studenten-
bonden en jeugdbeweging leg-
den nog eens uit waarom. Door-
slagen van de motie zullen wor-
den verstuurd naar de Limburg-
se CDA- en VVD-Kamerleden
met het verzoek de kabinetsplan-
nen resoluut van de hand te wij-
zen.

MAASTRICHT - Tweede Ka-
merlid Thijs Wöltgens (PvdA)
heeft gisteren in Maastricht een
motie in ontvangst genomen van
de Jonge Socialisten. In de motie
hekelt de jongerenafdeling van
de PvdA-Limburg de kabinets-
plannen op het gebied van on-
derwijs en sociale zaken.
De Jonge Socialisten vinden de

invoering van de harmonisatie-
weg, de beperking van de studie-
financiering en de verlaging van
uitkeringen en jeugdlonen vol-

Miljoen voor
omscholing van
douaneoersoneel
\t\A p..- Het samenwerkingsver-
"Unb niJn-Maas-Noord in Midden-
'ie, Sp

rS en dé aangrenzende regio
&n ,J^. in de Bondsrepubliek gaat
e o!j^oen gulden spenderen aan

"«scholing van douaneperso-
Srensexpediteurs tot all-

ortQ loBistiek assistent voor trans-
et w clernemingen in verband met
'UrnrfgVallen van de grenzen in de

uPese Gemeenschap in '92.
Ut

6J- Schoots van de Regio-
1er»W bestuursorgaan van net sa"
eld ;er!iingsverband, gisteren be-

ln Thorn.
001.o0l. sten voor dit project worden
■G-f-^jgeveer de helft betaald uit
*o's sen- De rest m1door de re"
w_ °Pgehoest moeten worden.

Deputé stelt termijn voor woonwagenkampjes

Vijf Limburgse
scholen houden
dinsdag acties.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een bezuiniging
van mogelijk vier tot zeven pro-
cent op de lessen die gegeven
worden, heeft vijf grote scholen
uit de regio Heerlen ertoe ge-
bracht dinsdag gezamenlijk actie
te voeren.

De redenen voor de acties zijn
het in gevaarkomen van de kwa-
liteit van het onderwijs en de
keuzebeperking, waarmee de
scholieren geconfronteerd wor-
den als de bezuinigingen door-
gaan.
Dit heeft de heer A. Wegman,
voorzitter van de algemene di-
rectie en directeur van de havo
van het Coriovallum College be-
kendgemaakt.
Behalve het Coriovallum doen
aan de actie mee het Bernardi-
nus en het Grotius College, en de

scholengemeenschappen Sinter-
meerten en Herlandfijn. Ze wil-
len dinsdag uitleggen wat de be-
zuinigingen precies inhouden en
wat de gevolgen ervan zijn voor
het onderwijs.

Volgens Wegman zullen de be-
zuinigingen vrijwel zeker de keu-
zemogelijkheden van de scholie-
ren aantasten. „Nu kunnen de
scholieren nog kiezen welk vak-
kenpakket ze als examenpakket
willen hebben. Dit wordt door de
bezuinigingen op de lerarenles-
senformule, die misschien wel
zullen oplopen tot zeven procent,
heel erg moeilijk."

De actie van de vijf scholenge-
meenschappen zal parallel lopen
met een landelijke actie die geor-
ganiseerd wordt door het Neder-
lands Genootschap van Leraren.
Deze actie zal gehouden worden
in Eindhoven en de vorm heb-
ben van een protestdemonstra-
tie.
Ook Katholieke Onderwijs Vak-
organisatie (KOV) staat achter de
acties. Zij laat echter het initia-
tief over aan de scholen zelf.

Provincie dreigt met
aanwijzen lokaties

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het provinciaal
bestuur zal er niet voor terugdein-
zen woonwagenlokaties aan te wij-
zen indien de gemeentebesturen dit
niet zelf binnen de gestelde termijn
gedaan hebben. Volgens deputé
Henk Riem is aan enkele gemeente-
besturen inmiddels heel duidelijk
een termijn gesteld waarbinnen ze
standplaatsen moeten aanwijzen.

(ADVERTENTIE)

I AANDACHT
VOORELK DETAIL

NU GEOPEND:
restaurant

DE LEUF

galerie
Dalstraat 2, 6567 JS Übachsberg

tel. 045-750226
reserveren aanbevolen

Openingstijden:
dagelijks van 12.00-14.00 uur en van
18.00-21.30 uur, maandag gesloten,

zaterdag geen lunch.
Hoofdgerechten v.a. f. 35,~
Lunch Keuzemenu f. 45,—4-gangen Keuzemenu f. 59,50

Rostelli
opgepakt

OstiIRSUM - De hypnotiseur
!ë a n°stelli is gisteravond in Bel-
6fPengehouden- HiJ was in Ant"
'**e v? Voor net geven van shows.
"°steiveek werd een optreden van
'SycL 1.11 in Beek afgelast vanwege
MerK ne klachten van door hemnVpnose gebrachte personen.

en Welzijn en Cultuur. Volgens de
deputé moet de provincie gewoon
doorgaan met gemeenten te dreigen
als de termijn dreigt de verstrijken.
„Het is vaak een moeilijke zaak,
maar het heeft al verschillende ma-
len geholpen."

Volgens deputé Kockelkorn is het
nieuwe woonwagenplan meer dan
een standplaatsenplan. „We hebben
ditmaal duidelijk aandacht gevraagt
voor socialere zaken als scholing.
Een groot gedeelte van deze groep
heeft weinig opleiding, daar komt
nog bij dat nu de grote centra ver-
dwijnen het sloopwerk wegvalt.
Daar moet alternatieve arbeid voor
komen." Voor dit jaarheeft het pro-
vinciaal bestuur 75 mille uitgetrok-

ken voor opleiding van woonwa-
genbewoners.

De gemeente Sittard heeft nog
steeds geen afbouwplan ingediend
voor het regionaal woonwagencen-
trum. Voor Riem geen nieuwe zaak.
„Met name in gebieden waar regio-
nale centra gelegen zijn, valt op dat
het afbouwplan niet zo goed wil luk-
ken. Bijvoorbeeld in Maastricht en
Sittard."

Riem deelde de commissieleden
mee dat met name in Noord-Lim-
burg opvallend vaak woonwagen-
bewoners kiezen voor een huis in
plaats van een nieuwe standplaats.
De afbouw van grote centra ver-
loopt daar voorspoediger dan in
Zuid-Limburg.

„Nuth had bijna de provinciale pri-
meur, maar op het laatste moment
besloot de gemeenteraad toch zelf
waar nog woonwagens mogen
staan", aldus Riem tijdens de be-
handeling van het provinciaal
woonwagenplan 1988/1991 door de
commissies Ruimtelijke Ordening

'Geefraads- en statenleden dan maar extraatje'

Rein Hummel tegen hoger
salaris gedeputeerden

kijken. Dat deeerste prioriteit bij de
gedeputeerde staten gelegd moet
worden, valt bij ons niet in te zien",
zegt het PvdA-Kamerlid.

Maandag behandelt de Tweede Ka-
mer het gemeente- en provincie-
fonds. Hetkabinet wil de provincies
in drieklassen indelen. Gedeputeer-
den in de laagste klasse, waar het
werk het gemakkelijkst is, zouden
hetzelfde salaris houden. In de mid-
denklasse krijgen de gedeputeer-

den er 500 gulden per maand bij en
in de hoogste (waar het werk het
zwaarst is) zouden de gedeputeer-
den er duizend gulden per maand
bovenop moeten krijgen.

Balans
„Ik erken wel dat er verschil is in
werkdruk tussen bijvoorbeeld pro-
vincies als Drenthe en Zuid-Hol-
land, maar ik vind niet dat nu speci-

fiek voor deze groep mensen iets
moet worden gedaan. Het kabinet
heeft aangekondigd met een notitie
te komen over de inkomens van alle
vertegenwoordigers in gemeenten
en provincies. Laten we daar eerst
maar eens op wachten". Hummel is
van plan maandag de balans op te
maken over het beleid van de be-
heerders van het gemeente- en pro-
vinciefonds, de staatssecretarissen
De Graaff-Nauta en Koning. Hij
vindt dat het kabinet de zogeheten

Restaurant Ai £yJ\
Kasteel UTï=ff\Hoensbroek! I I

Historisch luister- en culinair genot

Kerstmis 1988
Le Buffet de Noël

k^kestdiner in buffetstijl met muziek van de bekende Chris
yßand -f 77 RftPrijs per couvert ’ **j»W

Voorkinderen f 40,00
ty„ l8-30 uur geldt een toeslag van ’ 5,-)
jjBerveren beide Kerstdagen vanaf 12.00 uur.

'"spatie en reserveringen 045-213976 983SS

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - PvdA-Kamerlid Rein
Hummel verzet zich tegen een voor-
stel van het kabinet om leden van
gedeputeerde staten een salarisver-
hoging van maximaal duizend gul-
den per maand te geven. Zij verdie-
nen nu 9600 gulden per maand.
Hummel vindt dat het kabinet beter
het lidmaatschap van gemeentera-
den en provinciale staten aan kan
moedigen. Ondere andere doordat
mensen met een uitkering gekort
worden op die uitkering als ze
raadslid worden, is de stimulans om
deel te nemen aan het openbaar be-
stuur steeds verder te zoeken, vindt
hij.

„Allengs zie je dat mensen minder
geïnteresseerd raken in het vervul-
len van functies in het openbaar be-
stuur", aldus Hummel. „Als er al iets
moet gebeuren aan de inkomenspo-
sitie van volksvertegenwoordigers,
dan geef ik er de voorkeur aan eerst
eens naar gemeenteraadsleden te

bestuursakkoorden niet erg loyaal
heeft uitgevoerd.

„Pas na heel veel gevecht was het
kabinet bereid extra geld dat voor
het Rijk was uitgetrokken, ook aan
gemeenten en provincies uit te ke-
ren. Terwijl dat toch gewoon vol-
gens het bestuurakkoord is. Ge-
meenten en provincies zouden
evenredig delen in extra uitgaven
en in extra bezuinigingen", aldus
Hummel.

Merkwaardig
Hij vindt het dan ook buitengewoon
merkwaardig dat de gemeenten het
geld dat zij te veel bezuinigd heb-
ben, niet terugkrijgen van het Rijk.
In het afgelopen jaar hebben de ge-
meenten 37 müjoen gulden meer
bezuinigd dan in het kader van de
evenredigheid noodzakelijk was.
„Het lijkt erop dat het kabinet de ge-
meenten en provincies niet ziet als
mede-bestuurders, maar als lagere
overheden", aldus Hummel.

' Arie Kuijper

"TTiijs Wöltgens nam de motie in ontvangst in het fractiehuis van de Jonge Socialisten in
Maastricht. Foto: WIDDERSHOVEN

I . I
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Belastingvrij winkelen in
Maastricht gemakkelijker

Het ligt in de bedoeling het nieuwe
systeem onder de benaming Tax-
free Shopping Limburg ook in te
voeren bij andere grotere gemeen-
ten in onze provincie. Zo hebben
Heerlen en Venlo inmiddels belang-
stelling getoond. Winkeliers in Maastricht die zich

aansluiten bij de tax free-operatie
zullen herkenbaar zrjn aan speciale
stickers. Daarbij wordt vooral ge-
dacht aan winkels met verkoop van
duurzame artikelen, zoals juweliers,
hifi-zaken, modieboetieks en win-
kels met luxe huishoudelijke artike-
len. Voorts worden op ruime schaal
in restaurants, hotels, instituten, in
de betrokken winkels en bij lucht-
vaartmaatschappijen folders in het
Engels, Duits, Japans en ook Ara-
bisch verspreid om de categorie po-
tentiële kopers attent te maken op
de geboden BTW-faciltieit.

Tot dusver betekende het tax-free
shoppen, zowel voor consumenten
uit niet-EG-landen als voor de be-
trokken winkeliers een zeer om-
slachtige en bureaucratische opera-
tie. Bovendien gold dat de waarde
van de aankoop minimaal 890 gul-
den moest bedragen om in aanmer-
king te kunnen komen voor de
BTW-faciliteit.

Omslachtig

" De speciale sticker die deel-
nemende winkeliers in Maas-
tricht op de ruit plakken.

aanmerkelijk aantrekkelijker
wordt.Dit leidde tevens tot het in le-

Met het gegeven dat Maastricht na
Amsterdam de grootste toeristische
trekpleister is van het land beoogt
de stichting tevens in te spelen op
de ontwikkeüng van de stad als in-
ternationaal winkel- en congrescen-
trum.

Medewerker B. Hackert van de
Maastrichtse Kamer van Koophan-
del en voorzitter H. Pauwels van de
adviescommisie Midden- en Klein-
bedrijf van deze Kamer hebben in
afgelopen drie jaar een ingrijpend
vereenvoudigde procedure be-
dacht, waardoor taxfree shoppen

Van onze verslaggever
GRUBBENVORST- De
fusiegesprekken tussen
de Coöperatieve Venlose
Veihng (CVV) te Grub-
benvorst en de Venlose
Groentenveiling (VGV)
te Venlo dreigen vast te
lopen.

" David deKabouter vliegt dewinkels uit. Foto: FRANSrade

'David deKabouter' favoriet bij winkelendpubliek

Sint koopt duur in
maar wel kritisch

Fusiegesprekken
CVV/VGV dreigen

vast te lopen

„een onnodige omweg
die onherroepelijk tot
vertraging zal leiden. De
CW is bereid om op de
kortst mogelijke termijn
rechtstreeks met de VGV
te onderhandelen over
de invulling van de fusie.
De tijd dringt! De tuin-
bouw in Noord-Limburg
is niet gebaat met verder
uitstel", aldus bestuur en
directie van de CW.

een VGV-communiqué
wordt daarover niet ge-
rept.

len variëren in prijs van enkele
guldens tot vijf tientjes.

Vooral Trivial Pursuit, Hotel en
andere quiz-spellen gaanals war-
me broodjes over de toonbank.
Bij V en D blijken bovendien de
klassieke spellen zoals Monopo-
ly, Risk en Stratego goed te ver-
kopen.

Duitse Straelen betrek-
ken. Een fusie tussen
ZON-veiling en de vei-
hng in Straelen werd eer-
der door dr ir Harrie
Curfs, in Limburg de
rechterhand van de mi-
nister van landbouw en
visserij, in overweging
gegeven.

De CW ziet een ZON-
veiling helemaal zitten.
Daarom werd reeds een
samenwerkingsverband
met de NCB-veiling in
Veldhoven aangegaan.

„Een fusie tussen VGV
en CW zou een zeer be-
langrijke, verdere stap
zijn", zo wordt in het
CW-communiqué ge-
concludeerd.

Ook wil de VGV in de
studie de veiling in het

De CW vindt het instel-
len van een commissie

Blijkens een gisteren
verschenen communi-
qué van de CW hebben
de leden van de VGV
zich vorige week vrijdag
tijdens een besloten ver-
gadering „unaniem uit-
gesprokenvoor een fusie
tussen VGV en CW". In

De VGV wil een 'deskun-
dige, onpartijdige' com-
missieeen fusie in breder
verband laten bestude-
ren. Zij denkt daarbij aan
een concentratie van alle
veilingen in Zuidoost-
Nederland, te weten de
beide Venlose veilingen,
de veiling in Veldhoven
en de veiling in Bemmel-
/Zevenaar. Deze zoge-
noemde ZON-veiling
werd eerder door ir Frans
Franken, directeur Afzet-
zaken van het Centraal
Bureau van de Tuin-
bouwveilingen, bepleit.

In 1987 zette de CW
voor ruim f451 miljoen
om en behaalde de VGV
een omzet van ruim f7B
miljoen gulden. Dit jaar
zal het resultaat van de
VGV die een groenten-
veiling is, aanzienlijk la-
ger uitvallen. Ook op de
CW is de omzet aan
groenten dit jaar lager
dan vorig jaar, maar het
omzetverlies wordt ruim-
schoots gecompenseerd
door een meeromzet aan
bloemen, fruit en padde-
stoelen.

Volgend jaar
voorstellen
ontslagrecht

DEN HAAG - Minister De Korf
(Sociale Zaken) komt in de loop,
volgend jaar met wijzigingen in
ontslagrecht op basis van het ao
van de Sociaal Economische B*
De SER kwam na drie jaar n*
zaam onderhandelen overeen .
voor elk ontslag een vergun*
van het arbeidsbureau nodig j-J
Voor de opzegtermijn wil de **alleen kijken naar de duur van.
dienstverband: voor elke vijf|
een maand, met een maximum
vier (nu nog zes).

HEERLEN - Jongeren in Limtjzijn uitgesproken negatief
plannen van hetkabinet om te Jj
ten op uitkeringen voor 18- tot 2^rigen. Dat is geblekenuit een kW
steekproef die de CNV-orgartfS*
voor werkende jongeren in V,
burg heeft gehouden. De standW
ten uit de steekproefworden rrm
dag aangeboden aan het Twej
Kamerlid Wolters. I
Ruim 60 jongeren werkten aail!
schriftelijke enquête mee. Zij vm
uitgesproken negatief over plaM
om uitkeringen te beperken totfc
niveau van studiebeurzen, omf
keringen tekorten van 18-, 19- ew
jarigendie nog thuis wonen en A
werkervaring hebben opgedaaJik
om voornemens om een beurs n
uitwonende scholieren (voor vo|
gezet en middelbaar beroepsonT
wys) af te schaffen.

Van onze verslaggever
HEERLEN - David deKabouter
en Miss Make Up. Dat zijn de
twee speelgoedartikelen die Sin-
terklaas dit jaar het meest heeft
ingekocht. Verder lag het accent
bij de Goedheiligman vooral op
het wat klassiekere speelgoedzo-
als Lego en familiespellen. En
hoewel prijsbewust en kritisch,
schroomde de Sint niet dure
spullen zoals magnetronovens,
CD-spelers, fitnesstoestellen en
video-apparatuur aan te schaf-
fen. Goed lopen ook dekbe-
dovertrekken met daarop afge-
beeld Ruud Gullit en Marco van
Basten.

Daarnaast is de compact disc
zeer populair als cadeau. „Ze
moeten met containers tegelijk
aangevoerd worden", aldus V en
D-woordvoerder Kernpers. En
hij vervolgt: „Hoewel populaire
muziek het meest gevraagd is,
wordt eigenlijk alles wegge-
kocht". Lempers is dan ook zeer
tevreden over de bestedings-
drang van de Sint.

Bij V en D in Maastricht blijkt
vooral de vraag naar het meer
klassieke speelgoed groot te zijn.
Computerspelletjes worden als
gevolg van de matige verkoop
vorig jaarrond 5 december, niet
meer verkocht. Verklaring daar-
voor is dat men tegenwoordig
voor dat soort zaken naar com-
puterspeciaalzaken gaat.
Lego daarentegen is nog steeds
zeer populair. Vooral het tech-
nisch Lego vindt gretig aftrek.
De chef van de speelgoedafde-
ling van V en D Maastricht hier-
over: „Er is een ware prijzenslag
aan de gang bij Lego. Wy geven
veertig tot vijftig procent korting
op de bouwsteentjes". Oorzaak
hiervan is het feit dat intertoys
een maand geleden de prijzen
van het constructiespeelgoed
verlaagde. Uiteraard volgen nu
de andere grote speelgoedverko-
pers.

Wat David de Kabouter betreft,
het gaat hier om een creatie van
Rien Poortvliet. Het mannetje is
bekend van de televisie en wordt
op alle mogelijke manieren in
speelgoed verwerkt. Zo staat hij
afgebeeld op speelgoedservies-
jes, keukenschortjes en Minis-
teek.

Mag de consument dan elk jaar
kritischer worden, hij wordt ken-
nelijk ook kapitaalkrachtiger.
Dit jaar zal De Bijenkorf tijdens
de Sinterklaasverkoop een beter
resultaat behalen dan het jaar
daarvoor. Vroom en Dreesmann
en de Hema laten tevreden gelui-
den horen. Ook de winkeliers
zijn tevreden, zo blijkt uit een
peiling van het NCOV, het
Christelijk Nederlands Onderne-
mers Verbond.

„De verkoop van de kabouter
gaat zo hard dat we het nauwe-
lijks bij kunnen houden" ,zo ver-
klaart de bedrijfsleidster van
Blokker in Heerlen.

Aardig grapje is verder een ver-
kleurautootje van V en D. Al naar
gelang de temperatuur van het
water verandert de auto van
kleur. Dit is overigens een van de
weinige goedkope speeltjes die
goed verkocht worden.

Bij de volwassenen zijn de fami-
liespellen zeer in trek. Ze lijken
een tweede jeugd te beginnen.

Spellen
Twee jaar geleden, in 1986 begon
op te vallen dat de consument de
Sinterklaasinkopen steeds later
doet. De trend is nu regel gewor-
den. Sinterklaas blijkt nu in veel
gevallenzelfs tot de laatste dag te
wachten met zijn inkopen.

Hetzelfde geldt voor de Miss
Make Up pop. Een pop die met
behulp van water kan worden
opgemaakt. Ook dit artikel vliegt
de winkel uit. De pop is niet
goedkoop, zon kleine vijftig gul-
den. De David deKabouter-spul-

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

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

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

Regiokantoor Limburg: tel. 045-753178

Stichting Inter/Relatie
Erkend door de Raad van Toezicht.
Woont u in Limburg?

en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands grootste
relatieburo geeft u natuurlijk ook een grotekans van sla-

gen. Wilt u meer weten over de unieke werkwijze? U
kunt geheel vrijblivend bellen met onze medewerkster in

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

Heerlen e.0., mevr. 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

Te k. KAWASAKI 125 cc
bwi. '87, pr. ’ 2400,-; Honda
125cc bwjr. '88, pr. ’ 4500,-;
Tel. 045-220283.
Te k. KAWASAKI GTR
1000 i.z.g.st. bj. '86 tel.
04490-77333.
Te k. weg. ziekte HONDA
XL 500 S. bwj. '81, i.z.g.st.
Tel. 045-321974, ’2000,-.
Te k. HONDA CB 550 F
met kuip, bwj. '78. km.st.
47.000, i.z.g.st. 045-313818.

J. vrouw, 33 ir., wil haar
DROOMPRINS vergezel-
len tijdens reis zowel bin-
nen- als buitenland (niv. ge-
wenst). Br.o.nr. MA 520,
LD, Stationsstraat 27, 6221
BN Maastricht.

Man, geb. 17-8-47 wil kennis
maken met VROUW om
vaste relatie op te bouwen.
Geen uitg.type. Br. o. nr.
HO 639 aan Limb. Dagbl.
Kouvenderstr. 215, 6431 HE
Hoensbroek.
J. man, 27 jr„ i.b.v. auto
z.k.m. VRIENDIN v. vaste
relatie. Br.o.nr. SB 014,LD,
Fr. Erensln. 4, 6371 GV
Landgraaf.
J. man, 27 jr., z.k.m. net
MEISJE uit goed milieu
om een leuke serieuze rela-
tie op te bouwen. Br.m. evt.
foto o.nr. SB 015, LD, Fr.
Erenslaan 4, 6371 GV Land-
graaf
Nette man 49 jaarzoekt leu-
ke VROUW, beslist keen
uitgaanstype, kinderen
geen bezwaar. Brieven
liefst met foto op crew. ret.
Br.o.nr. HK 594 Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Stichting Mens
en Relatie
postbus 5050,

6401 GB Heerlen
Jeroen 40 jr., knappe man,
vlot en modern gekleed,
houdt v. muziek en tuinie-
ren, doe-vakanties, zkt. lie-
ve vrouw, verzorgd en
vrouwelijk type, 045-

-726359.
Lies 46 jr., keurige dame,
beschaatd en uit goed mi-
lieu, evenwichtig en repre-
sentat., 1 dochter, zkt.

man. 045-726359.
Ger3l jr., intell., rustige se-
rieuze, goed vezorgde
j.man, rookt niet, houdt v.
tuinieren, lezen, autorijden,
hft. MBO-opl., goede baan,
geen uitgaanstype, zkt.

vrouw. 045-726359.
Jan 34 jr., aardige man,
sportief type, vrijgezel,
rook niet, r.k., zkt. leuke
vrouw, 1 of 2 kindr. geen

bezw. 045-726359.
Deze en vele andere inge-
schrevenen uit Zuid- en
Oost-Nederland zoeken
een partner voor een duur-

zame relatie.
Reacties en info:

045-726539
(mevr. Luchtman) of 043-
-620886 (mevr. Wagelaar).
Stichting Mens en Relatie
is erkend RvT, een extra
zekerheid voor een zorg-
vuldige werkwijze. Per-
soonlijke bemiddeling.
Hoog slagingspercentage!
Zaterdag 3 december gezel-
lige dansavond voor AL-
LEENSTAANDEN in café
The Corner, Sittarderweg
114-Heerlen. Aanvang 20.30
uur. Bewijs verplicht. Het
Bestuur.
ALLEENSTAANDEN-
VER. Rumpenerlinde
Brunssum. Zondag 4 dcc.
onze sfeervolle ontmoe-
tingsavond. Tevens abso-
luut laatste avond voor het
reserveren voor de kerst-
avond op 18 dcc. Vr. uitn.
HetBestuur.
Nette dame, vrijgez. 50 jr.
uit goed milieu, slanke goe-
de verschijning, z.s.k.m.
nette HEER. Br. o. no. VA
564 LD Reinaldstr. 40, 6301
EC Valkenburg a.d. Geul.

Jongeman, 28 ir. zkt. ken-
nism. met leuke VRIEN-
DIN, 1 kind geen bezwaar.
Br.m. foto worden op ere-
woord beantwoord. Br.o.nr.
HK 591, Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100 Heerlen.
Wil jij ook met Kerst niet
meer alleen zijn? Wie
weet..., als jeaan mij, leuke
sportieve JONGEMAN, 30
jr., niet gescheiden, eens
een briefje schrijft. Brief
o.nr. 618, Limburgs Dag-
blad, Baandert 16, 6136 ER
Sittard.
ALLEENSTAANDEN
werkgroep 't Guüks Hoes,
hoek Agricolastraat-Opho-
ven 1 Sittard, organiseert
iedere zondageen dans- en
contactavoncf. A.s. zondag
4-12 met tractatie. Bewijs
verpl. Inl. 04490-42064 of
47962.
Nette vrouw zkt. kennism.
m. nette MAN ± 50-60 jr.
voor ser. relatie, lengte 1.80
m. Brieven liefst m. tel.nr.
o.nr. BR 309, LD, Rumpe-
nerstr. 81, 6443 CC Bruns-
sum
Jongen, 27 jr. zoekt sportief
MEISJE leeftijd tot 27 jr.
Geen bar-type. Met foto op
erewoord retour. Br.o.nr.
RO 536, LD, Postbus 46,
6040 AA Roermond.
Jongeman, 48 jaar, zoekt
DAME tot 48 jaarom het le-
ven nog wat inhoud te ge-
ven. HuweUjk niet uitgeslo-
ten. Kleur, weduwe of
gesch. geen bezwaar. In-
dien u reageert, dan wor-
den de gegevens van mij-
zelf prijsgegeven. Br.o.nr.
SI 621, LD, Sittard. Baan-
dert 16, 6136 ER Sittard.
Eenvoudige serieuze man
46 jr. zonder auto, zoekt
kennism. met leuke
VROUW tot ca. 50 ir.,
huidskleur geen bezw. Br.
o. no. XE 029.LD, Markt 42,
6461 ED Kerkrade.
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.
Weduwe 41 jr., zkt. nette
VRIEND. Br.o.nr. GE 799,
LD, Markt 3, 6161 GE Ge-
leen.
Alleenstaande weduwnaar
58 jr. zkt. een VROUW.
Br.o.nr. RO 535 LD, Postb.
46, 6040 AA Roermond.
Zoekt u 'n reisgenoot, part-
ner of (pen)vriend(in)? Gra-
tis folder: INTERCOM-
PAS, Postbus 15. Eindho-
ven. Kontaktbladkost ’ 7,-.

De SER wil de mogelijkheden
een proeftijd beperken.
Als een arbeidsovereenkomst *
bepaalde tijd is verstreken ef>
werkgevers heeft de werknei*
niet meer nodig, dan hoeft hij'
op te zeggen en eindigt de over*
komst van 'rechtswege. Blij'l
werknemer op verzoek lange'
dienst dan kan deze nog een"?
worden voortgezet zonder dat o
voor opzegging nodig is.
De procedure bij collectief ont-
wil de SER bekorten, wanneer
dernemers en vakbonden het'
zijn geworden.

Ruimteveer
gelanceerd

CAPE CANAVERAL - Het AJjj
kaanse ruimteveer Atlantis is vj

ren om 15.30 uur (Nederlands^ 1
gelanceerd voor een geheime J
taire missie. Het is de tweede **!
rikaanse ruimtemissie sindSJ
ramp met de Challenger in ll
waarbij alle zeven bemanni11*,
den om het leven kwamen.

Statencommissie
akkoord met
nota 'Natuur'

cember tijdens de staten-
vergadering behandeld.

MAASTRICHT- De vas-
te commissie voor de
Ruimtelijke Ordening
heeft een positief advies
uitgebracht op de pro-
vinciale concept-beleids-
nota Natuur en Milieu.
Deputé Henk Riem zei
desgevraagd het stuk te
beschouwen als een
raamnota die verder uit-
gewerkt kan worden. Hij
pleitte voor een betere
overlegstructuur met de
belanghebbenden, zoals
de milieu-organisaties.
De nota wordt op 16 de-

Het is de eerste keer dat
deprovincie meteen der-
gelijk plan een compleet

beeld geeft van haar visie
op landschap en milieu.
In het kader van de nota
wordt op dit moment ge-
werkt aan een basiskaart
waarop gebieden aange-

duid staan die eventueel
gekocht worden. De
CDA-commissieleden
vreesden voor een op-
drijving van de grond-
prijs als de aankoop-
waardige gebieden in
kaart worden gebracht.
Maar Riem ontzenuwde
die vrees. „Ik denk niet
dat zon kaart de prijs
van de grond zal opdrij-
ven. Het zijn bovendien
maar plannen waarvan
we niet weten wanneer
ze uitgevoerd worden,"
aldus de deputé.

Negen maanden
geëist voor

steunfraude

formulieren die betrek-
king hadden op zijn uit-
kering liet hij ook door
anderen invullen, maar
hij ondertekende ze wel
zelf. Inmiddels is met de
sociale dienst een terug-
betalingsregeling getrof-
fen. Verdachtebetaalt nu
tweehonderd gulden per
maand terug.

officiële mededeling
GEMEENTE ECHT

ONTTREKKING AAN HET
OPENBAAR VERKEER

Burgemeester en wethouders ,
Echt brengen ter algemene ke^,
dat zij voornemens zijn deraad ,
te stellen aan het openbaar ve£te onttrekken de SaeffelderS^zulks vanaf de berm langs het»
pad bezijden de weg Pey-Kon>:
bosch in algemeen zuidelijke j
ting over een lengte van eire8]
meter. j
Een situatietekening ligt tejl
meentesecretarie, afdeling 3Cy|
mer 2.07 ter inzage tijdens de fl
tooruren. J
Eventuele bezwaarschriften
nen door belanghebbendel*!
uiterlijk 4 januari 1989 schri£j
worden ingediend bij de gem*H
raad.

Echt, 3 december 1988
t

Burgemeester en wethouder*Echt
De secretaris,
J.A.M, de Jong.
De burgemeester,
Mr L.H.F.M. Janssen.

MAASTRICHT - „Gedu-
rende een periodevan ze-
ven jaarvulde hij het for-
mulier niet goed in. Ver-
dachte is zeventien jaar
in Nederland en speelt
hier toneel", aldus offi-
cier van justitiemrSaml-
burg. Hij eiste tegen een
inwoner van Heerlen die
voor ruim 107.000 gulden
steunfraude pleegde, ne-
gen maanden gevange-
nisstraf waarvan drie
maanden voorwaardelijk
met een proeftijd van
twee jaar.

Raadsman mr Roebroek
bepleitte vrijspraak voor
zijn cliënt. Volgens hem
begreep verdachte de
Nederlandstaal nieten is
er dus ook geen sprake
van opzet geweest. Over
veertien dagen doet de
rechtbank uitspraak in
deze zaak.

werkbriefjes. Deze moest
hij om de veertien dagen
invullen omdat hij van de
gemeentelijke sociale
dienst van Heerlen een
RWW-uikering kreeg.
„lemand vulde voor mij
de eerste keer het briefje
in. Hier maakte ik een

kopie van en vervolgens
vulde ik de anderen net
zo in. Ik begreep de vra-
gen niet. Nu besef ik dat
ik de inkomstenvan mijn
vrouw wel had moeten
invullen", aldus de ver-
dachte. De inlichtingen-

Sinds 1980 werkt de
vrouw van de verdachte,
maar deze inkomsten
vulde hij niet in op de

Diesel duurder
ROTTERDAM - Dieseloüe
wordt met ingangvan maandag 5
december twee cent per liter
duurder. Aan de meeste zelftank-
stations zal dan een prijs van
83,80 cent per liter berekend
worden. Dit is gisteren in Rotter-
dam bekendgemaakt. De prijzen
van petroleum, huisbrandolie en
stookolie gaan eveneens om-
hoog. De prijsverhogingen zijn
volgens een woordvoerder van
de oliehandelaren vooral toe te
schrijven aan de naderende win-
ter. Veel voorraden worden nu
vast op peil gebracht, waardoor
de vraag flink toeneemt.

Het fonds krijgt zijn geld door
premie bij de schoolbesturen te
fen. Het moet worden beheerd <werkgevers en werknemers en
licht de rijksoverheid. Tevens
de ARBO-wet (arbeidsomstan
heden) volledig op het onder
moeten worden toegepast.

ven roepen van de Stichting Tax
Free Shopping Limburg als aanslui-
ting op Holland Tax Free Shopping
BV.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT- Begin volgend jaarkunnen in Maastricht toe-
risten, congressisten en andere bezoekers, voor zover afkom-
stig van niet-EG-landen, op een klantvriendelijke manier win-
kelen met vrijwaring van de BTW-heffing. Daartoe heeft de
Maastrichtse Kamer van Koophandel in samenwerking met
die van Amsterdam een systeem ontwikkeld, dat een drasti-
sche vereenvoudiging behelst van de tot dusver geldende pro-
cedure voor de teruggave van BTW bij aankopen door deze ca-
tegorie kopers.

Voorts werd in samenwerking met
de Amsterdamse Kamer van Koop-
handel toestemming van het minis-
terie van Financiën verkregen om
de minimale waarde van de aanko-
pen bij winkeliers, aangesloten bij
de Free Tax Shopping-organisaties,
te verlagen tot 300 gulden. Het sys-
teem blrjkt in Amsterdam, waar het
sinds enkele maanden is ingevoerd,
reeds een omzet verhogend effect
teweeg te brengen.

twintig procent van hun leerkrt
ten kwijtraken. Zeven ziekenW
scholen dreigente worden gesW
Enkele duizenden leerlingen lf
nen daardoor tijdens hun verblw
het ziekenhuis geen lessen rfl{
volgen.

Volgens de ABOP zullen overtf
de ziekenhuisscholenals gevolg
de door minister Deetman afgel
digde formatiebeperkingen rl

CNV-jongeren
bieden kamerlid

petitie aan

Bond beplei
fonds voor
vervanging

zieke leraren

Bedoeld voor consumenten uit niet-EG-landen
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AMSTERDAM - De Algeffl
Bond van Onderwijspersffl
(ABOP) bepleit de vorming vanj
fonds waarop scholen een bel
kunnen om de vervangingvan H
leerkrachten te betalen. Hien
zou de rijksbegroting voor ven]
overschrijdingen als gevolg
ziekteverzuim worden behoed.

| Limburgs dagblad provincie



Aannemer
verbouwt
berekuil

MAASTRICHT - De van huis uit
Eindhovense aannemer Coppel-
mans gaat in het stadspark van
Maastricht de berekuil verbou-
wen. Het aannemingsbedrijf
draagtzelf een steentjebij aan de
verbouwing, ter gelegenheid van
de officiële opening gisteren van
een vestiging in Maastricht.
De povere behuizing van de drie
beren is al jarenlangeen doorn in
het oog van de vele bezoekers
van de in het stadspark gelegen
dierentuin. Al langer bestonden
er plannen om de huisvesting te
verbeteren.
Coppelmans is al jarenlang
werkzaam in Limburg, maar de
laatste jaren zijn de bouwactivi-
teiten in deze regio sterk ge-
groeid. Het bedrijf had daarom al
een vestiging in Heerlen, maar
omdat er een tendens was rich-
ting de provinciehoofdstad, is
het steunpunt naar Maastricht
verschoven.
De Eindhovense aannemer heeft
in Limburg vanaf de start, in de
jaren '50, zon 2.500woningen ge-
bouwd. Van de omzet van ruim

’ 50 miljoen, wordt nu bijna 30
procent in Limburg verwezen-
lijkt, terwijl dat vorig jaar nog
geen 20 procent was. Voor 1989
verwacht Coppelmans een omzet
van ’6O miljoen, waarvan op-
nieuw eenderde deel in Limburg
wordt behaald.

Met PAK’s vervuilde grond
ongeschikt voor woningbouw

" Minister Smit-Kroes
neemt de petitie in
ontvangst van
XP-werknemer Lex van
Eek. De woordvoerder
van de delegatie stopte
gisteren met zijn
hongerstaking. Maar
van het eerste broodje
dat hij at, werd hij al
misselijk. Verder op de
foto John Claesen, Leo
Lambrix en Siegfried
Schmidt.

Foto: PETER SENTEUR

Onderzoek Maastrichtse biologisch gezondheidkundige:

Zaterdag-postbodes
voelen zich 'gepakt'

Na aangekondigde bezuinigingen door PTT:
tijdens een vergadering over de
PTT-maatregel. Slechts 150 zater-
dagbestellers kwamen erop af. Het
toen opgerichte comité 'Grote moei-
te, klein plezier' heeft inmiddels een
kort geding aangespannen tegen de
PTT. Het geding zal waarschijnlijk
over een dag of tien dienen.

Men vindt dat rechtsongelijkheid
ontstaat ten opzichte van de niet-za-
terdagbestellers. Zij beroepen zich
daarbij op de Personeelswet van de
PTT, waarin wordt gezegd dat het
personeel er niet financieel op ach-
teruit mag gaan als de PTT gepriva-
tiseerd wordt. De hulppostbodes
dreigen ook met het weigeren van
overwerk in de drukke december-
maand.

Gepakt

tekenen, anders zouden ze worden
ontslagen. Volgens mij i_f slechts
één man niet akkoord gegaan met
de nieuwe voorwaarden", aldusVan
der Dussen, die beweert dat veel
studenten die op zaterdag de post
bezorgen niet ver vooruit willen kij-
ken. „Het maakt hen allemaal niet
zoveel uit, want in 1990 zijn ze waar-
schijnlijk toch student-af, en dan
hebben ze de PTT niet meer nodig.
De PTT pakt dat wat dat betreft
slim aan. Volgend jaar krijgen we
nog evenveel betaald als dit jaar.
Vandaar dat er weinig motivatie is
om iets te ondernemen. Neen, voor
de meesten is het gewoon een lek-
kere cent extra."

Van der Dussen verdient maande-
lijks zon 400 gulden als postbode.
Na doorvoering van de plannen,
gaan daar ruim honderd gulden
vanaf. „Maar dan nog blijf ik bij de
PTT werken. Alhoewel het bedrijf
niet zonder ons kan - anders kan
men de vaste krachten geen vakan-
tie geven-, ben ik bang dat de PTT
voor studenten zeer in trek blijft. In
feite worden we gewoon gepakt om-
dat niemand van diezaterdagbestel-
lers is aangesloten bij de één of an-
dere vakbond. Waren we wel vak^
bondslid, was dat niet zomaar gere-
geld tussen de vakbond en de PTT",
aldus Van der Dussen.

Kort geding
Dat er nauwelijks actiebereidheid
bestaat bleek ook afgelopen zondag,

Van onze verslaggever
MAASTRICHT/SITTARD - ledere
zaterdagmorgen in alle vroegte
stapt economiestudent Jan van dei
Dussen zijnbed uit om rond zes uui
aan zijn karwei in het PTT-expedi-
tieknooppunt in Sittard te kunnen
beginnen. Nadat hij de brieven en
pakketten heeft gesorteerd, stapt hij
naar buiten om depost rond te bren-
gen.

Van der Dussen (25), die in Maas-
tricht woont, heeft daar al ruim vijl
jaar een mooie bijverdienste aan.

„Als je een basisbeurs hebt is een
wekelijks loon van ongeveer hon-
derd gulden van harte welkom.
Daar moet je wel zes uur keihard
voor werken", vertelt Van der Dus-
sen, die evenals zijn 8.000 collega-
zaterdagbestellers - met name stu-

denten en scholieren- vanaf januari
1990 gekort gaat worden.

De bezuiniging kan de hulppostbo-
de op termijn eenderde van zijn hui-
dige bijverdienste kosten, een be-
drag dat tot 150 gulden kan oplopen.

Met name op de onregelmatigheids-
toeslag worden de kortingen door-
gevoerd. De PTT, per 1 januari aan-
staande zelfstandig, heeft dat in een
nieuwe cao vastgelegd. De directie
vindt dat mensen die regelmatig op
zaterdag werken geen onregelmatig
werk verrichten. De ambtenaren-
bond van het FNV heeft ingestemd
met de cao.

Slim
„Vóór vandaag moesten de 27 hulp-
postbodes in Sittard hun contract

PAK's gemaakt.
De verdachte koolwaterstoffen
kunnen via de huid door aanraking
van verontreinigde grond of water
worden opgenomen. Verder via de
mond door het inslikken van PAK-
deeltjes of verontreinigd oppervlak-
tewater en door PAK-deeltjes in te
ademen.

L Van onze verslaggever

tet fJ^CHT - Op met polycyclische aromatische koolwa-
Lw " (PAK's) verontreinigde mijnterreingrond is stede-

EP W uit den boze. Dat stelde gisteren drs Ger Gerritsen tij-
e?n symposium van biologisch gezondheidkundigen in

»o *" oals bekend zijn in de grond in de op mijnsteen
uwde wijken Hopel inKerkrade en Zeswegen in Heerlen

°mrnige plekken PAK's gevonden.
Gerritsen heeft nu uitgerekend hoe-
veel PAKs mensen binnenkrijgen
die op vervuilde grond wonen. Hij is
uitgegaan van een verontreiniging
van 885 mg zware PAK's per kilo
droge stofen 1678 mg lichte PAK's.

fciet etenscnaPPelijk nog niet
t, !s bepaald in hoeverre
[onHK 611 r'sico vormen voor de
Kal id van de mens zijn er een
kp^Ware PAK's - er bestaan[ww soorten - die kanker-
Ren £nd zi Jn of ervan verdacht

anlterverwekkend te zijn.
Jetl

e PAK's zouden kunnen
lZw„not hypertrofie van de leverwenmg) Ook zoudenPAK's het

afweersysteem van het menselijk li-
chaam kunnen aantasten. PAK's
kunnen verder onder andere een sti-
mulerend of een remmend effect
hebben op de groei van planten.

Gerritsen heeft in het kader van zijn
studie biologische gezondheidkun-
de aan de RL in Maastricht een ge-
zondheidkundige risico-evaluatie
van bodemverontreiniging met

Uit Gerritsens onderzoek blijkt nu
dat de toegestane norm aan PAK's
op dergelijk verontreinigde grond
op alle drie de manieren ver wordt
overschreden. Via de bodemdelen
bijvoorbeeld krijgen mensen bijna
negen keer zoveel PAK's binnen als
de norm toestaat. Via oppervlakte
water is dat zelfs ruim zestien keer.Ambtenarenbond

wil goedkopere
ABP-hypotheek

Uit die cijfers trekt de Maastrichtse
onderzoeker de conclusie dat derge-
lijk vervuilde grond niet geschikt
voor woningbouw. Het grootste risi-
co lopen kinderen. Enerzijds omdat
zij aan huis gebonden zijn en dus
het langst aan PAK's blootstaan.
Anderzijds zijn kinderen het meest
gevoelig voor de nadelige effecten
van PAK's.

XP-personeel
bij minister

Hongerstaking beëindigd na afloop zeer te spreken over de
opstelling van de minister. Ze
beloofde dat de argumenten die
de XP-werknemers naar voren
brachten, nog dezelfde dag zou-
den worden verwerkt in de stuk-
ken voor het debat over de lucht-
haven. Verder zegde ze toe dater
voor Kerstmis een beslissing
komt.
Ook voor depersoonlijke situatie
van Lex van Eek had deminister
aandacht. De XP-werknemer
was sinds afgelopen zaterdag in
hongerstaking. Gisteren moest
hij de minister beloven daarmee
te stoppen; hij had zijn stand-
punt voldoende duidelijk ge-
maakt.

XP sterk groeit, wil de directie
van het bedrijf duidelijkheid
over de toekomstmogelijkheden
op de luchthaven.
De petitie ging vergezeld van een
lijst met 323 handtekeningen van
werknemers van bij de luchtha-
ven gevestigde bedrijven.

Woordvoerder Lex van Eek was

XP-personeel in Maastricht
vindt dat depolitici nu maar eens
een beslissing over de Limburg-
se luchthaven moeten, nadat een
besluit over de uitbreiding van
Maastricht Airport dit jaar al en-
kele malen is uitgesteld. Omdat

DEN HAAG - Enkele werkne-
mers van XP International op
Maastricht Airport boden minis-
ter Smit-Kroes van Verkeer en
Waterstaat gistermiddag, na-
mens het personeel, een petitie
aan. De ruim 100 personeelsle-
den van het koeriersbedrijf ver-
keren in onzekerheid over hun
baan, nu het dreigende vertrek
alsmaar dichterbij komt.

Volgens Gerritsen kan er, gezien de
cijfers op dergelijk verontreinigde
grond wel industrie komen. Dan
moet er wel voor worden gezorgd
dat de PAK's niet in het grondwater
wegspoelen en niet aan de lucht
bloot staan.

Varifcto °nze redactie economieL j^AG/HEERLEN - De cen-
t)bten°°r middelbare en hogere
h "aren wil dat ambtenaren via
Mko Pensioenfonds ABP
n. jj p® hypotheken kunnen krij-
kei,j LMHA heeft het fonds voor-
beem een rente te bieden die één
k af°I

nder de marktrente ligt en
ABp uitkosten te berekenen.

tr°th \^ou zo een vaste voet op de
lï. denmarkt kunnen verove-

! Sec°r ontstaat een aantrekkelij-
lor aUndaire arbeidsvoorwaardeHkje^btenaren, waardoor een
Ui a a^ de inkomensachterstand
ffltf.p °tenaren op particuliere
Ner ,mers teniet wordt gedaan.
lft "' lar»ceerde de CMHA het idee
ftbw n auto van de zaak' voor

eeft minister Van Dijk
'v^'^spersoneel) gevraagd zich

in te zetten voor de uitvoering van
het plan.
Het ABP zelf was gisteren nog niet
op de hoogte van het voorstel. In
een voorlopige reactie plaatste een
woordvoerder wel wat kanttekenin-
gen. Hij wees erop dat het ABP wet-
telijk gebonden is aan bepaalde ren-
dementsnormen en dat niet kunnen
worden overschreden. „Een eventu-
eel rendementsverlies zou in theorie
kunnen leiden tot een verhoging
van de pensioenpremies, want het
geld moet toch ergens vandaan ko-
men," aldus de zegsman.

Bovendien, vroeg hij zich af, waar-
om ambtenaren zouden moeten
profiteren van een rentevoordeel.
Als het de bond erom te doen is de
arbeidsvoorwaarden van de ambte-
naren te verbeteren, dan moet vol-
gens het ABP minister Van Dijk
ook de kosten ervan dragen.

De CMHA meent dat uiteindelijk
250.000 betrokkenen met een ge-
middelde hypotheek van 60.000 gul-
den met het ABP in zee zouden wil-
len gaan. Dat is ongeveer 15 miljard
gulden, of 10 procent van de totale
beleggingsportefeuille. Bij een ren-
tereductie van één procent zou een
„rendementsverlies" van 150 mil-
joen gulden ontstaan.

(ADVERTENTIE)

■kunststof■ hardhout mmmmmmmM _^■ramen B-B^P-B-H■ deuren

de mooiste show inLimburg!

ALKUBOUW
VERANDA'S,

RAMEN*
DEUREN

telefoon 045-24 19 17
Dorpsstraat 7

NUTH

Van onze verslaggever
GELEEN - De dood van een mede-
werker van een Rotterdams schoon-
maakbedrijf, tijdens werkzaamhe-
den bij DSM in Geleen vorige
maand, kan niemand persoonlijk
worden verweten. De geldende vei-
ligheidsvoorschriften zijn tijdens
het werk dat de man verrichtte, in
acht genomen.
Deze conclusie trekken het schoon-
maakbedrijf, DSM, de Arbeidsin-
spectie, justitie en de gemeentepoli-
tie van Geleen uit een onderzoek,
dat zij hebben verricht naar de toe-
dracht van het fatale bedrijfsonge-
val.
De man, een 26-jarige inwoner van

Voorschriften bij DSM nageleefd

Dood schoonmaker
niemand te verwijten

Nieuwpoort, werd 7 november jl. le-
venloos aangetroffen in een reactor-
vat van de benzinefabriek van nafta-
kraker NAK-3, korte tijd nadat hij er
met beademingsapparatuur was in-

gestapt. Zijn luchtmasker lag naast
hem. Vermoedelijk was dat afge-
waaid door sterke wind, die in het
vat kon ontstaan toen er van buiten-
af op verschillendeplaatsen stikstof

ingeblazen werd. Dit was nodig om
een explosief gas uit het vat te ver-
drijven.

Volgens de heerDe Nooij van de Ar-
beidsinspectie heeft zich daarbij
binnen een onvoorzien groot druk-
verschil voorgedaan, waardoor de
man mogelijk tegen de wand is ge-
drukt en versuft of bewusteloos is
geraakt.
Volgens De Nooij zullen voor soor-
telijke situaties de veiligheidsvoor-
schriften moeten worden aange-
scherpt. Een nauwkeurige bewa-
king van de druk achtte hij in voor-
komende gevallen noodzakelijk.

ker tegen die voorwaarden weigert
te bakken omdat hij zo niet uit de
kosten komt, stapt de supermarkt
naar een ander en verüest de bakker
een opdracht. Op die manier overle-
ven alleen de grootste bakkers de
prijzenslag, temeer daar de concur-
rentie nu al zeer groot is".Kleine bakkers dupe

verdwijnen bodemprijs

'Vijfentwintighonderd bedrijfjes verdwijnen'Van onze verslaggever'
HEERLEN - Een handtekeningen-
actie van de Nederlandse Bakkerij-
stichting moet voorkomen dat de
minimumprijs van brood volgend
jaar junikomt te vervallen. Vooral
de kleine bakkers zullen de dupe
worden van het vervallen van deze
regeling. Bovendien verdwijnt per
31 decembervan dit jaar deproduk-
tiebeperking op brood. J.Hagedo-
ren, directeur van een middelgrote
bakkerij uit Heerlen, is van mening
dat ook de industrie met de nodige
problemen te makenkrijgt. De mid-
delgrote bedrijven staan er volgens
hem nog het beste voor.

Het is volgens de CMHA voor het
ABP aantrekkelijk om een positie
op de hypotheekmarkt te verove-
ren, waardoor risico's kunnen wor-
den belegd zonder, wat de vastren-
tende waarden betreft, in buiten-
landse avonturen te belanden. Het
is naar de mening van de ambtena-
rencentrale onwaarschijnlijk dat
het ABP op eigen gelegenheid in
staat zou zijn honderdduizenden
hypotheekklanten aan te trekken.

Aanstaande dinsdag zullen de hand-
tekeningen aan staatssecretaris
Evenhuis van Economische Zaken
worden aangeboden.

Het ABP verstrekt op dit ogenblik
al particuliere hypotheken. Omdat
dit aantal gering is zijn, aldus de
CMHA, daar in verhouding hoge
kosten mee gemoeid. Die kunnen
bij een grote groep flink worden
verlaagd. Door het „stabiele" karak-
ter van de potentiële hypotheekne-
mers (ambtenaren vormen een be-
trekkelijk risicoloze groep) kunnen
gebruikelijke risico-opslagen van
ongeveer een half procent achter-
wege blijven. Het ogenschijnlijke
rendementsverlies ten opzichte van
de marktrente zal nauwelijks aan-
wezig zijn, verwacht de CMHA.

Als direkteur van een middelgrote
bakkerij ziet Hagedoren voor zijn
eigen bedrijf geen onoverkomelijke
problemen. „De mensen die bij een
warme bakker brood kopen zijn
hoofdzakelijk afkomstig uit de ho-
gere welstandsklasse. Die blijven
wel komen, ook als het brood bij de
supermarkten veel goedkoper
wordt", zo zegt Hagedoren. Daar-
naast denkt hij door middel van een
breed assortiment het hoofd wel bo-
ven water te kunnen houden. Wel
wordt de druk op de markt „aan-
zienlijk groter". „Dat wordt dus nog
harder werken dan we al deden", al-
dus Hagedoren.

Volgens directeur J. Verbruggen
van de Nederlandse Bakkerij stich-
ting, de belangenorganisatie voor

Nederlandse bakkers, zullen tussen
de 2500 en 3500 bakkers in de moei-
lijkheden komen. Op korte termijn
dreigener al duizend te verdwijnen.
Dat zijn dan voornamelijk de een-
mansbedrijven. Dit komt vooral
door het verdwijnen'van de mini-
mumprijs. Met het overhandigen
van de handtekeningen wil de stich-
ting onder andere bereiken dat de

minimumprijs gehandhaafd blijft.
Lukt dit niet dan pleit menvoor een
gefaseerde verdwijning van derege-
ling.

Macht
J. Hagedoren, directeur van bakke-
rij Hagedoren BV in Heerlen, meent
dat naast de kleine bakkers ook de

bakkersindustrie zal lijden onder
het afschaffen van de minimum-
prijs. Hagedoren: „Omdat vijftig
procent van de gehele bakkers-
markt in handen is van de super-
markten hebben dieveel macht. Als
de minimumprijs vervalt kan een
supermarkt tegen een bakker zeg-
gen niet meer dan een gulden per
brood te zullen betalen. Als de bak-

Zaterdag 3 december 1988 " 15

(ADVERTENTIE)

Pe^ische TAPIJTEN]
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1 as»«uBtraat 19, Heerlen, 045-713660

(ADVERTENTIE)—___________________—___________
KELA WONINKRIJK

SHOWROOM

Chesterfieldsexclusief
geïmporteerd uit Engeland, tax-free

buying 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.

Limburgs dagblad
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VaHdllllv dl ACHICdVIC Hféfa
I NICE-MONACO 7 dagen ’ 599,- fI ZWITSERLAND 5 dagen ’ 499,- I
I BERLIJN 3 dagen ’299,- I
I BERLIJN 4 dagen ’419,- f
f LONDEN 3 dagen ’339.- fI LONDEN 4 dagen ’449,- f
I PARIJS 3 dagen ’279,- f
I PARIJS 4 dagen ’399,- f
I PARIJS 5 dagen ’499,- f
f OBER-HARZ 5 dagen ’499,- ff
I LUGANO 7 dagen ’749,- ff
f OOSTENRIJK 10 dagen ’ 795,- ff

i_-_-_-_-_-_-_^_-_-_*-_-s^_-_-__r^=\^l

TERSCHELLING 1989. T.h. stacar., 2 slpk., toilet, douche,
koelk., verw., k.t.v., voll. inger. Huur min. ’ 310.-, max. ’ 575.-.
Hoogseizoen nog enkele weken vrij. Tel. 05620 - 25 62.

Texel. Luxe 5 ***** bungalow te huur rond kerst en nieuwjaar.
Veel sfeer, prima restaurant. Bel De Krim 02220-16257.

Winter op AMELAND. Fietsen door de duinen,wandelen op 't
strand en bij sneeuw uitstekende langlaufmogelijkheden. Dit in
combinatie met recreatieve mogelijkheden, zoals: subtropisch
zwempaleis, bowlen of museabezoek. Ook nog plaats in de

kerstvakantie. Vraag de gratis gids met winterarran-
|yyA gementen of de gidsv. vakantie en vrije tijd è ’ 2.50.
■B-I AMELAND - Postbus 14- 9163 ZL Nes - Tel. 05191 -20 20.

Start bouw jan. 1989. Te koop: stenen recr.bung.'s, voll.
geïsoleerd, te Zwiggelte (gem. Westerbork). Prijzen v.a.
/ 114.000.-v.0.n., prijzen t/m 31 -12-'BB. Bel voor een afspraak
met (05920) 40313, (05933) 46398 ofkom langs. Wij zijn aanw.
elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

BUNGALOWPARK 'WICO', SCHOONOORD. Rust -
Comfort - Privacy. Wij verwelkomen u graag in onze
comf. vrijst. bungalows, aan de rand van het bos. Veel
recreatiemogelijkheden in de directe omgeving. Prijs
kerstvak. vanaf / 345.- p/w. Inl.: 05918 - 13 36.

Een vrijstaande luxe vakantie
bungalow aan de mooiste
__. i-?_-_L duinen van

Nederland

'

excl. grond en aan- ’ °t"w I

"^^ sluitkosten nutsvoor- ~~1/V/N/N/""*^zieningen.

DEZE SPLINTERNIEUWE BUNGALOWS
WORDEN UITGEVOERD MET 0.A.:
- 3 Slaapkamers - Centrale verwarming- Ruime woonkamer - Hardhouten kozijnen- Open keuken - Berging enz.- Complete badkamer
Zeer ruime verhuur mogelijkheden aanwezig

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

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

Met kerst een paar dagen naar de bossen in Brabant?
Vrijst. bung's v.a. / 325.- Bungalets v.a. / 225.-. Kerstdiner:
/ 37.50. Kempenbos Recreatie, Diessen N. Br. 04254-1567.

KERSTMIS IN ZUID-LIMBURG - HOTEL RICHE,
*"*fam.hotel in Valkenburg verzorgt ook dit jaar weer uitste-
kend 4-, 5- en 6-daags kerstarr. Reeds v.a. / 375.- p.p. op ba-
sis van h.p. 2-pers. kamer met telVbad/toilet mcl. welkomst-
drankje, diner-dansanten div. extra's. Vrijbl. info: Neerhem 26,
6301 CH Valkenburg, 04406 - 1 29 65.

„HUIZE HEERKUIL" in St.-Geertruid (Zl.).
Appartementen max. 5 pers., volledig ingericht kl.tv,
cv., douche, w.c, 2 slpk. Bel: 04408-2968.

HO MAAR, DIT IS HET HELEMAAL!! Een gezellige vakantie met
veel kinderpret aan de rand van de wonderschone Peel. Kom als gast naar
Camping De Schatberg te Sevenum. Gezellige en gastvrije cam-
ping, spec. ook voor gezinnenmet oudere kinderen. Gratis gebruik
zwembad, minigolf, waterfietsen, etc. Voetbal-, volleybal-, tennis-
velden en surfplas. Disco en bowling. Zeer aktief reerea-team. Ook
prima geschikt voor 'effe 'n weekendje eruit. Spec. Hemel-
v./Pinkst.-arr. Gratis folder 04767-1756.

Hotel Rooland - Arcen. 2 ka hote,.app. in hetWeekend-arr.: 2 overn. -onnige oberstdorfmet ontbijt, 2 3-gangen Kom van uw wmtervak. genieten, in
diners, welkomstcocktail, de gez. 2 ka. flats (2-6 pers) met
Slechts ’ 125.- p.p. Bos- het comfort en de service van een
rijke orhg. a/d Maas, wan- notei. 13 app., (5 nietrakers) ontbijt-
del- en fietsroutes Te- bu,,et' ul,st' keuken, sauna, gar., v.
yens vergader- en con- J DM9^ "n£ó

n S'f.'n"
nrpsacr nok kpr<st-arr der au b' : Alph<xn APartnolel D_
gresacc, ook nersi arr. 8980 Qberstdort-Tiefenbach. Loch-Tel. 04703 - 21 21. bachstr 4, lel. 09 49 8322-2046.

I VAK.WON. v. kerst en nieuwjaar v. 50 DM p.d. met c.v.
I en w.water, a.d. Duits/Lux. grens, Gemund. Tel. 09496-
-524-821.

Mé^ihü 5 jaar
,-i—^Tw*^ gastvrijheidHotelAm Berghang
Gezellig familiehotel in magnifiek gelegenBad Bentheim.

Luxe woon/slaapkamers op het zuiden.
Sfeervolle lounge, bar, restaurant. Café/terras, relax-center
metsolarium, Romeins stoombad, whirl-pool en binnenbad
(29°C). Ons aanbod mcl. royaal ontbijtbuffet en elke avond

4-gangen-keuzemenu's:

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

inclusief aantrekkelijke jubileum-verrassingen

I De nieuwe jaarwisselings-arrangementen liggen reeds klaar!
Postbus 129, D-4444 Bad Bentheim.

Bel 09-49.5922.2047voor gratis folder.
I —«——— —""^T -I Noordzeebad Biisum Dichtb. Büsum, 500 m v.d. Noordzee, vak.
| huis, tm 6 pers., nu vrij, tel. 09.49.481-86856.- Noordbeieren Kerstvak., hotel m. zwemb., sauna, solarium, kegelbaan 120
■ bedden, ka. m. do/wc, balkon, ged. m. tv en telefoon, kerstbujlet, leestmenu,
I oudejaarsbal. hp DM 58,-. Voor clubs en verenigingen aanbevolen: de wit-
I blauwe weekenden van januari tot maart. Hotel Sonnenblick, Schwabtal 6 a,

' 8623 Stalfelstein, tel. 09.49.9573-4075. 97497

Beierse Hoogrhön Jagdhuis Ginolfs, comf. vak. huis te
h., bij Hoogrhön, tel. 09.49.201-48999. 974„

Winteraanbieding Haus Lore
hp 7 dgn. v/a DM 200-, skilift en loipen 50 m v/h huis. Fam. Schulit-
schenko, tel. 09.49.9929-515. 97479

" Steibis/Oberstaufen exkl. vak.won., heel comf., v. 2-4
pers., v/a 6-1 t/m april vrii. tel. 09.49.6471-30088. ___
Sylt Alrwesterland exkl. vak.won., heel comf., v. 4-6 pers., kersten
oudjaar evenals t/m april vrij., tel. 09.49.6471-30088. 97454

Jfot^ros^hT I

'M conferentie arr.
..o Duitsland.

PARKHOTEL, WINTERBERG, DUITSLAND, slechts 219 km
■ v. grens Venlo, Arnhem, Heerlen, direct bij skiliftenen centrum.I Tel. 09 49 2981 2017, ook 's avonds. Ook zenden wij u gaarne
I gratis prosp. met alle prijzen en skikaartv. skigebied. WIJ spre-

ken Nederlands. Voor kerst en nieuwjaar nog mogelijkheden!

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 SGRI

Bödefeld Hoogsauerland
voor een leuke wintersportva-
kantie of skiweekend naar:
Gasthof Pieper. Burgweg 1
Bödefeld. Tel. 09-492977241.
Voor de kerst nog enkele ka-
mers vrij. ANWB hotel Ned.
sprekend.

KERST AAN DE DIEMELSEE, HOCHSAUERLAND, in com-
fortabele vakantiewoning. lnl./folder: tel. 055 - 67 06 10.

Het meest komplete SAUERLAND-WINTER programma ligt
voor u klaarl Voor groepen en individuen. Weekend (3 dg.)
v.a. ’ 169.- en midweek (6 dg.) v.a. ’ 298.-. Ook vele aanbie-
dingen Oostenrijk voor de krokusvakantie. B.v. bus + hotel
LO v.a. ’ 398.- en bus + hotel HP v.a. ’ 439.- (Oberau). Vraag
de gratis folder. Reisburo Nijmegen: 080-237187/600222.

SPECIALE AANBIEDING WINTERREIZEN
LUXE TOURINGCARREIZEN met BAR/VIDEO/TOILET,

ook ROYAL CLASS mogelijk, / 50.- p.p. retour.
Div. hotels en app. in Lloret de Mar vanaf ’ 249.- p.p. VP.

I Speciale 17-daagse kerstreis 23/12-08/01 vanaf / 699.- p.p.,
I mcl. kerst- en nieuwjaarsdiner.
I Benidorm vanaf ’ 219.- p.p. logies; vanaf ’ 299.- p.p. VP.
I Speciale 17-daagse kerstreis 23/12-08/01 vanaf ’ 959.- p.p.,
I mcl. kerst- en nieuwjaarsdiners.

Ook eigen vervoer mogelijk.
I SPECIALE AANBIEDING KROKUSREIZEN, PRIJZEN OP AANVRAAG.

- FIESTA TOURS HOLLAND
Tel. 045 - 32 22 22 / 32 40 00

Dagelijks boeken van 09.00-22.00 uur. Ook op zon- en feestdagen.
Hovenstraat 126 - 6374 HG Landgraaf/Übach over Worms.

Iberbus
Spec. aanb. Costa Brava v.a. ’ 190.- retour, Salou v.a. ’210.-
-retour. Costa Bianca v.a. ’250.- retour. Info (020) 24 10 10,, (010) 41 30 978. Vraag onze folder.

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

I MONTEMAR 1989 IS ER!
I Vraag nu gratis brochure over 'Het beste aan de Costa. Hotel

en appartementen, 10-17 dagen en langer. Vertrek elke maan-
dag en vrijdag van april t/m eind oktober.
REISBURO VAN HULST, Maastricht, tel. 043-212741 of bij
een van de overige vestigingen in: Beek, Brunssum, Geleen,
Heerlen, Kerkrade, Sittard, Valkenburg.

"ZOMERPROGRAMMA 1989 Spanje en Joegoslavië.
Hotels volp. v.a. ’ 279.-. Vraag het gratis aan: AZUL
TOURS - Tel. 045 -3222 24 / 013 -427777 en 05735 -
35 12. Dagelijks van 09.00-22.00 uur, ook zondags.

'_-_-_-_-__! V^PQfWWWJWP'PfI

| Gjfa Hongarije Tours
THERMAALREIS BUDAPEST

' 3 weeks,volledig verzorgd. Hotel"".mcl. vliegreis ’2395.-
Boekingen: bij uw ANVR-reisbureau of bij GéGé 085-435050

PARIJS - 3 dgn. v.a. ’ 139.-!
HOTEL PULLMAN****

Gezellig naar de lichtstad, maar wel met een goed hotel!
Vertrek iedere vrijdag per t.car of eigen auto.

Incl. kamers met bad, toilet, mini-bar, kleuren-t.v., telefoon,
ontbijtbuffet, reisleiding, 2 excursies.

Vele opstapplaatsen. Gratis kleurenbrochure:
bel 070 - 52 27 09.
AIROPA REIZEN

Kampeerauto's, caravans en 4
voortenten, kampeerartikelen, jiï n\

J.RONGEN Gcwerbegeblet.
Telefoon 0949/2405/92902 Kaninsberg

Winter in Tirol! Gez. vak. huis bij Kitzbühel in het ski- en wandelpa-
radijs, rust. gel., t/m Pasen sneeuw, wasmachine., tv, enz., kinderen
en dieren welkom, v. 2-6 pers., vrij, tel. 09.49.30-8037369. 97477

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

EURORAPIDE REIZEN - 030 - 62 80 04
WINTERSPORT. 10-daagse busreis all-in vIT
/ 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.

(sportrudS)
Sportspeciaalzaak, ski- en schoenverhuur, skiservice... wenst u
reeds nu een plezierig verblijf in Kirchberg. Tel.: 09-435357-3413

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

DAGTOCHTEN NAAR KERSTMARKTEN IN
Koblenz, Keulen, Düsseldorf en Duisburg.

Düsseldorf: woensdag 7 en donderdag 15 december
Koblenz woensdag 7 en zaterdag 10 december

Duisburg woensdag 14 december
Keulen donderdag 8 en zaterdag 10 december

Prijs Keulen, Duisburg en Düsseldorf ’ 24,50 p.p.
Prijs Koblenz ’ 28,50 p.p.

Van 11 t/m 15 december 5-daagse reis naar

BERLIJN
met bezoek aan kerstmarkt mcl. reisverzekering,

overnachting met ontbijt en div. excursies

’ 395,- p.p.
Dagtocht PARIJS zaterdag 21 januari met

uitgebreide stadsrondrit.
Opstapplaatsen voor alle reizen:

Maastricht station, Beek Rijksweg, Geleen Rijksweg,
Brunssum Brikke Oave, Hoensbroek Emma, Heerlen
busstation, Schaesberg markt, Kerkrade Oranjeplein.

l_-___-_-ïo_-_-_-_-_-_-

KERSTMIS
PARIJS

4 dagen per bus,
VERTREK 24 DECEMBER,
Arcade Hotel La Villette,

L/0, kamer met douche, toilet.
Incl. 3 excursies

slechts 229.- p.p.
Toeslag kerstdiner 75.- p.p.

SKYTOURS
011-4 71101)11

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,-
AlpineA skiset v.a. 390-
Kruisberg 50, Meerssen
Geopend iedere namiddag,

dinsdag gesloten
S 043-643500

WINTERSPORT
per auto of bus,

hotel v.a. 249.- p.p.
VRAAG GRATIS GIDS

SKYTOURS
010 - 4 79 0011

MOTORBOOT
MAANDBLAD VOOR DE KLEINE MOTOfIVAART

HET NIEUWE NUMMER
NU OVERAL IN DE

TIJDSCHRIFTEN-WINKEL
Een abonnement? Bel gratis:
06-02242 22

MOTORBOOT
HET VAKBLADVOOR DE KLEINE MOTOfIVAART

W IA J #^ iL J # 1 w f J

uI4DAGENPARUSF399/ mmu

E van 24 t/m 27 december 1988. I
I Inklusief rondritten en verblijf I
/ in 4-sterrenhotel. f_-_^

_L_-__-_-_H__-_-_H_-»W^B__-_-r^^l

tkf/^\^..Zuicl-Schwarzw.-notzenw.
f/IiJVJtXaCT-D-riV-ri( o - iqqq m

'Ideaal vakantiegeb.voor het hele gezin. Vak.won. v/a DM 35,- l/o v/a
DM 14; zwemb., sol., sauna, golf, minigolf, tennis, zeilen en
vliegen, kuurbad en kuurconcerten, dichtbij Bad Sackingen.

11 Inl.: Verkehrsaml, D-7884 Rickenbach. Postlach 515. Tel. D9.49.7765-107 J
—" ii ■ *

ons speciale programma NFPKFRMANN RFI 7 fAangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Il LUl\ L l\ lil fl 11 11 l\ LI L U
Boeking en informatie bij uw reisburo of bank met het Neckermann-vignet of bel 020-998811.

hotelTAUERNHOF ""2"
130Bahnen ■ 230 km Abfahrten ■ 220km Loipen

_^S_fc - _, —^__5S

-bh Hg-j- IT jBBBi

i^INFOTEL. 00 43 6%572aH-o^l

Leer nu zwemmen in 2 of 5 dagen!
Zwemschool Pierre Zenden, Maastricht. 043-212211

Riante 2-4-pers. studio in
WINTERSPORTGEBIED
Seefeld-Tirol. Inl. 043-
-215817 - 043-217169.
SAAS-GRUND (Zwits.) te
h. app. max. 6 pers., voor
skiën en langlauf. Tel. 045-
-419677.

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.

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-220
V 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.

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.
Camping Cars Ridderbeks,
Caravans Gruau, Predom.
Vouwwagens: Scout, Triea-
no, Europa-Camper. Te-
vens reparatie en onder-
houd. Lid Bovag. Kom eens
kijken in Koningsbosch,
Prinsenbaan 135, tel. 04743-
-2213.

CHATEAU- en Home-car-
dealerRalon, ookvoor jon-

fe inruilers. Brommelen
8A Geulle, 043-645079.

Te k. WILK SPORT '80 4,35
m m. toiletr^ koelk. 4/5-
pers., i.z.g.st. Prijs ’5750,-.
Tel.: 045-225047.
te k. KNAUS Azur 475,
bwjr. '83, m. rondzit, ring-
verw., afzuigkap, omverm.,
sep. wand, wasruimte,
voort. etc. Tel. 045-458386.
Pr. ’ 10.500,-.
Te k. v. part. TOURCARA-
VAN Tabbert, enkelassig,
4-pers., gew. 800 kg, bwjr.
'82, ijskast, verwarming,
doucheruimte, voortent,
dubbel glas. Z.g.a.n. 04451-
-1644.

Stacaravans
Atlas

Brookwood
Colorado
en Tudor

Ook steeds inruilers
voorradig.

Ralon Car. Imp.
Brommelen 58A, Geulle

Tel. 043-645079.

Te k. CARAVAN, I
Detleffs Nomad, 4-5]
met koelkast, toiletrU
geïntr. disselbak, boU1
1987, verkeerd in perf
Tel. 045-463246. J
Caravelair, Sprite en ï
model 1989 is er! NuJgrijs interieur. BAB"
Caravaning, Homifl
weg 256, Amstell
04492-1870. I
Te k. MOTORSP
BOOT Nordkap 5,2 \'80 met 140 Pk Volvo-^b.b.m. compl. met
kanteltrainer, 2 deW
cabrioletkap enz., I

’ 13.500,- 04490-7792&

■ Wf^km\%\\\\\w

STARLOOK, heldere
paragnost, 30-jarige I
ring. Alleen schriftelil?
Maartenstraat 24, s*<
Den Bosch. I
Er is nu een tijdschrift
(EX)PROSTITUEES:
Blacklight. Voor injl
RodeDraad, pb. 1204%
AA Adam, 020-24336$
Voor het ZAGEN van]
of dennen balken ej
voorkomend industrw
Pakken brandhout,>
per pak afgehaald. Bj
dustrie Pelzer 8.V., i
weg 36, 6286 AG W
Tel. 04451-1218/04450^
SINT en Piet op W
Bel 045-456792.

s
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Krap miljoen
voor aanpak

wegen en
riolering

Gouden leden

Heerlen

Haanrade

fare St. Donatus richting café Grie-
zegrubbe.

Brunssum
" In casino Brunssum wordt van-
avond een openbare feestavond ge-
houdenvan het Indisch-Nederlands
Verbond. De Flying band verleent
medewerking. Er is een Indische
keuken aanwezig en een tombola
met zeer waardevolle prijzen. Sint
Nicolaas heeft tijd gevonden een be-
zoek te brengen. Aanvang 19.30 uur.

Merkelbeek

" In de huiskamer van het Open
Huis aan de Gasthuisstraat te Heer-
len vindt vandaag een surprisemid-
dag plaats met Sinterklaas en Zwar-
te Piet. Vanaf 15.00 uur is iedereen
van harte welkom.

" De nieuwe muziekcassette met
twaalf, merendeels bestaande com-
posities uit Kerkrade, wordt van-
daag aangeboden aan de Stichting
Kirchröadsjer Dieksieoneer en de
vereniging Kirchröads Plat. De
bandjes zijn te koop op diverse
adressen in Kerkrade.

I 1
0 Regioredactie
°stelijk Zuid-Limburg, Voor
K'dchten over bezorging. (739881)

J;nt°or Heerlen: 739911
(chef r

Toonen
u..' regioredactie) _? 425335
(sjDragstra

Heerlen)J7
Willems.04406-15890

**'!? Hollman

IH "45-422345
Rooijakkers714876

b

Kerkrade: 455506
*an den CampU_51514

w^ r.^ Ns Schellenr>V^449o-23936

maar een voor de hand liggend
voorbeeld te noemen- zo langza-
merhand verstrikt is geraakt in
de kluwen informatie over het
even ondoorgrondelijke als ein-
deloze Joods-Palestijnse con-
flict. „En waarover iedereen wel
wat te zeggen heeft. Maar sinds
ik mij in het joodse volk en zijn
historie verdiep, en dat is nu al
een dikke twintig jaar, valt het
me keer op keer op hoeveel voor-
oordelen, misverstanden en on-
begrip er nog steeds bij veel
mensen leven over deze mensen.
Toen ik de eerste boeken over Is-
raël begon te lezen, merkte ik zelf
ook pas goed hoeweinig ik feite-
lijk nog wist van de historie, cul-
tuur en religie van de joden."

LANDGRAAF - Een van de
meest opvallende verschijnin-
gen dit jaarop het gebied van de
Nederlandse literatuur is afkom-
stig uit Landgraaf. Een paar kilo-
meter verderop, in Eygelshoven
om precies te zijn, rollen deze
ochtend in drukkerij Eijdems de
eerste exemplaren van 'Van
Abraham tot Ben-Gurion' van de
persen. Een bijzonder boek van
de hand van de debuterende
Landgraafse auteur Hein Stei-
nen, 46 jaar jong en in het dage-
lijks leven brigadier bij de ge-
meentepolitie in zijn woonplaats.
Een niet alledaagse ontmoeting
met een niet alledaagse man, die
zijn ontembare passie voor de
joodse cultuur in 'daden' weet
om te zetten. Zonder dat er ook
maar een druppel joods bloed
door zijn aderen stroomt...

Het boek, dat de schrijvende bri-
gadier geheel in eigenbeheer uit-
geeft, is des te opmerkelijker,
omdat het naar zijn weten de eer-
ste keer is dat de complete, veel-
bewogen geschiedenis van het
Joodse volk en de staat Israël in
een stevige notedop van 150 pa-
gina's uit de doeken' wordt ge-
daan. Van aartsvader Abraham
die bijna vierduizend jaar gele-
den Kanaan (het huidige Noord
Israël en Zuid Libanon) binnen-
trok tot en met het hier en nu, in-
clusief de huidige verwikkelin-
gen in Israël en het Midden Oos-
ten.

Met als gevolg dat de 'joodse
sneeuwbal' voor Steinen pas
goed begon te rollen. Sterker
nog, in een duizelingwekkende
vaart zelfs, vanwege zijn ontem-
bare drang tot perfectionisme en
bijna neurotische precisie. Dat
laatste opgetekend uit de mond
van zijn vrouw Mia ('meestal
noem ik haar Miriam, oorspron-
kelijk een Hebreeuwse naam') en
zijn twee zoons met de wellui-
dende - uiteraard joodse - na-
men Micha en Jesse. Een gedre-
ven, nimmer aflatende speur-
tocht naar alles wat met het jo-
dendom te maken heeft, was (en
is nog steeds) het gevolg.

Steinen hoopt vurig dat mensen
na het lezen van zijn boek een
stuk genuanceerder gaan den-
ken over de joden, met al hun -
voor ons - vaak zo onbekende en
dus 'eigenaardige' zeden, ge-
woonten en religieuze riten.
Want, als gezegd, volgens de
auteur maakt onbekend onbe-
mind, met alle vaak negatieve
vooroordelen vandien. Anti-se-
mitische gevoelens uit onwe-
tendheid en onbegrip zijn, I'his-
toire se répète, al zo oud als Me-
thusalem (een jood die volgens
Steinen overigens helemaal niet
zo oud werd). Anti-joodse senti-
menten waren zelfs de katholie-
ke kerk zeker niet vreemd, raakt
Steinen terloops een gevoelige
Limburgse snaar. „Want ook de
Roomse kerk heeft in haar lange
geschiedenis de integratievan de
joden in de samenleving allesbe-
halve bevorderd, hoewel Chris-
tus toch een jood was. Zo zei
kerkvader Augustinus ooit: 'Jo-
den, God haat U' en vaardigde
men anti-joodse wetten uit. En
dat terwijl Rome niet om het jo-
dendom heen kan, maar dat an-
dersom op de keper beschouwd
wel zo is. Want de joden hebben
een geheel eigen, rotsvaste ge-
loofsbeleving en uitoefening, die
tot de dag van vandaag in wezen
niet verschilt van de tijden van
Mozes. Zon 3500 jaar geleden
dus."
Bij ons afscheid neemt Steinens
hond nieuwsgierig kwispelend
poolshoogte van de hem onbe-
kende indringer. „Aviv heet-ie,"
antwoordt de brigadier op mijn
vragende blik. Terwijl ik naar
buiten loop, valt mijn oog op de
prachtig uitgesneden Davidsster
in de statige voordeur....

jarengeleden toevallig in contact
kwam toen hij nog bij de dienst
Vreemdelingen op het Land-
graafse politiebureau werkzaam
was. „Die familie kwam indertijd
in Schaesberg wonen. Vader,
moeder en kinderen waren uit Is-
raël gevlucht, de dagelijkse span-
ning door al dat oorlogsgeweld
werd hen te veel. Hun intrieste
relaas heeft me nóg meer aan het
denken gezet."Geen lijvige, gortdroge weten-

schappelijke verhandeling, maar
begrijpelijk geschreven voor de
geïnteresseerde leek die - om

Mateloos
„Israël en het joodsevolk boeien
me inderdaad mateloos, het laat
me niet los," bekent de debute-
rende auteur volstrekt overbo-
dig. Eenmaal plaats genomen op

Ontmoeting op
zaterdag Een exemplaar van 'Van Abra-

ham tot Ben-Gurion' kan voor

’ 13,50 (bij verzending ’ 16,50)
besteld worden bij de auteur zelf
(K045-313992) ofbij de drukkerij
(5045-351533).

ringende Arabische staten.
„Vanwege al die vragen ben ik
zelf stencilboekjes gaan uitdelen
met beknopte informatie over de
vroegste geschiedenis maar ook
met een gedegen visie op dat sle-
pende conflict. Vanaf dat mo-
ment is de gedachte aan een
boek beginnen te leven. Dat een
compact, maar wel volledig en
leesbaar overzicht zou moeten
bieden. Want dat is er gewoon
niet volgens mij." Keihard ging
de brigadier vervolgens met het
manuscript aan de slag. Eenmaal
uitgeschreven, werd de tekstver-
werker van zijn zoon voor twee
weken zonder pardon geconfis-
ceerd. Veertien dagen lang, van
's ochtends negen tot 's avonds
elf('met een halfuur pauze om te
eten en de hond uit te laten') tikte
hij met blauw aangelopen vin-
gers pagina voor pagina weg.
Zelfs devele in het boek opgeno-
men landkaarten ontwierp de
brigadier met een akelige preci-
sie. „Die kaartjes zijn beter dan

Directe aanleiding tot het schrij-
ven van zijn boek waren de was-
lijsten vragen over Israël en zijn
vete met de Palestijnen en om-

Trouw
Bergen literatuur verslond Stei-
nen tijdens zijn jarenlangestudie
over het jodendom. Afkomstig
uit talloze bibliotheken, docu-
mentatiecentra en archieven van
joodse organisaties en instellin-
gen in ons land. Uiteraard trou-
we abonnee van het Nieuw-Is-
raëlitisch Weekblad.

Voorstel van PPR Kerkrade:

Subsidie geven voor
ophalen oud-papier

In Joods-Limburgse kringen is
de Landgraafse brigadier al lang
geen onbekende meer. De syna-
gogen in Maastricht en Meerssen
zijn voor hem al jaren geen Terra
Incognita meer. Tot zijn intieme
vrienden behoort een joodse fa-
milie uit Schaesberg met wie hij

een knusse praatstoel in zijn wo-
ning aan de Schaesbergse Brik-
kebekker, staat Steinen hem vijf
uur lang niet meer af. Tot in de
spannendste details verhalend
over zijn vier tot nog toe onder-
nomen reizen naar 'zijn' Beloof-
de Land. „De eerste reis in 1973
kwam op een volslagen onver-
wacht moment. Twee dagen te-
voren kreeg ik plots te horen dat
ik een unieke kans kreeg naar Is-
raël te gaan. Eenmaal in dat land
werd ik totaal overrompeld door
al die indrukken die maar op me
af bleven komen. De hele dag
liep ik maar met m'n camera en
statief onder de arm, in twee we-
ken tijd heb ik toen ruim 500
dia's geschoten."

KERKRADE - De PPR-afdeling
Kerkrade heeft een verzoek inge-
diend voor een subsidieregeling
voor verenigingen en instellingen
die oud-papier ophalen. Een belang-
rijke oorzaak voor het indienenvan
het verzoek is een nieuwe regeling
van overheidswege om voortaan al-

leen nog 'onverwerkbaar' afval toe
te laten op de vuilnisbelten.
In de briefaan de gemeenteraad van
Kerkrade wordt gesteld dat het in-
stellen van een subsidieregeling tot
gevolg zal hebben dat er veel min-
der papier op de vuilnisbelten te-
recht komt.

„Het instellen van een subsidierege-
ling voor verenigingen en instellin-
gen zou voor een constante inzame-
ling van oud papier kunnen zorgen
zodat deze grondstof voor bijna
honderd procent weer hergebruikt
kan worden." " Commissarisv. Oosterbosch beëdigt de nieuwe plaatsver-

vangend korpschef van Landgraaf, Paul Wolfs
Foto: DRIES LINSSEN

Tweede man (27)
politiekorps
Landgraaf

Boete voor
buiteling

De verdeling van het geld voor de
gemeenten in de Oostelijke Mijn-
streek ziet er voor komend jaar als
volgt uit (tussen haakjes de bedra-
gen voor 1990): Heerlen krijgt

’ 762.406 (’ 590.926); Kerkrade
krijgt ’ 125.068 (’ 275.473); Land-
graaf krijgt ’ 56.927 (’ 125.388); en
tenslotte Brunssum: ’ 27.880
(’ 61.409).

KERKRADE - Van de vijftig mil-
joen gulden die het ministerie van
binnenlandse zaken en financiën
verdelen over de grotere gemeenten
in Nederland krijgt de Oostelijke
Mijnstreek in totaal 972.282 gulden
in 1989. In 1990kunnen de vier grote
gemeenten in deze regio in totaal
1.053.197 gulden tegemoet zien. Het
geld is bedoeld voor de aanleg en
verbetering van wegen en riolerin-
gen in de afzonderlijke gemeenten.
De bedragen zullen echter weinig
zoden aan de dijk zetten aangezien
de opknapkosten voor de riolerin-
gen in de gemeenten in de miljoe-
nen gaat lopen.dingsbond CNV afdeling Heer-

len gehuldigd. De heren W. van
Manen en W. Van de Schrierkre-
gen vanwege hun 50-jarig lid-
maatschap van de Sint een oor-
konde. De overige jubilarissen
waren 25 en 40 jaaraan het CNV
verbonden.

Per Person
Geslaagd

Aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht slaagde Jos Smeets uit
Treebeek voor zijn doctoraal
examen sterrekunde. Aan dezelf-
de universiteit slaagde de heer
J.M. Beckers uit Kerkrade voor
het eidexamen micro-biologie.

Cursus lezen
en schrijven

HEERLEN - Negen maanden niet
rijden en f9OO boete. Zo luidde het
vonnis van politierechter mr
G. Hermesdorf over een jongen (23)
uit Maastricht die in oktober '87 in
Heerlen op de Antwerpseweg de
macht over het stuur verloor en uit-
eindelijk tegen een gevel van win-
kelcentrum 't Loon tot stilstand
kwam. Daarbij legde hij buitelend
een weg af van maar liefst 85 meter.
De jongen bleek onder invloed van
alcohol (1,26 %c) en had geen rijbe-
wijs. Hij gaf toe 'ontzettend veel ge-
luk' te hebben gehad en vertelde de
politierechter gisteren dat hij se-
dertdien niet meer had kunnen rij-
den vanwege een geblesseerde arm,
dat tevens zijn intrede in de WAO
tot gevolg had. Officier van justitie
mrL.Ummels had eerder een zelfde
straf geëist.

Volgens de PPR heeft het instellen
van een subsidieregeling ook nog
andere voordelen. De belangrijkste
is dat het de gemeenteKerkrade na-
genoeg niets extra zal kosten. Te-
vens zal het de gemeente nog een
hele hoop extra geld besparen die
normaal worden uitgegeven aan het
ophalen van de gemeentelijke vuil-
nis. Ten slotte is bewezen dat zon
regeling in andere gemeenten in Ne-
derland met succes is ingevoerd.

De gemeente Landgraaf heeft
sinds gisteren een nieuwe plaats-
vervangend korpschef, als op-
volger van de naar Venray ver-
trokken George Den Teuling.
Zijn plek wordt ingenomen door
de 27-jarigePaul Wolfs, die giste-
ren door commissaris v. Ooster-
bosch op het Landgraafs politie-
bureau in zijn nieuwe functie
werd beëdigd. Ondanks zijn
jeugdige leeftijd kan 'coming
man' Wolfs, die geboren is in
Roosteren, nu al bogen op een
ruime politie-ervaring. Na zijn
opleiding in Amsterdam heeft hij
binnen het hoofdstedelijk korps
diverse functies bekleed, waar-
onder die van chef-stafbureau.

Voordelen
Voor de verenigingen zal de subsi-
dieregelingvolgens de PPR ookzijn
voordelen hebben. „Het stelt inza-
melaars in de gelegenheid om de
verenigingskas enigszins op peil te
houden in tijden, waarin sterk op de
subsidies voor verenigingen en in-
stellingen wordt bezuinigd."

Voor oud-leerling/arts

Actie 'Coriovallum'
voor Filippijnen

HEERLEN - Het
Heerlense Corioval-
lum College gaat een
oud-leerlinge van
het gymnasium, die
als arts op de Filip-
pijnen werkzaam is,
financieel onder-
steunen. Prisca Zwa-
nikken werkt al ja-
ren in het Mindanao-
gebied waar een
dringende behoefte
bestaat aan basisge-

zondheidszorg.

Een belangrijk on-
derdeel hiervan is de
mensen dingen bij-
brengen, die ze zelf
kunnen doen. „Van
thermometer tot'
pleister, om 't zo
maar eens uit te
drukken", zegt Pris-
ca.

Het Coriovallum

College gaat haar
daarbij helpen. De
jaarlijkse kerstactie
is omgedoopt in 'Fi-
lippijnenactie. Het
inzamelen speelt
zich hoofdzakelijk
intern af, waarbij
ook de ouders van de
leerlingen ingescha-
keld worden. Na-
tuurlijk kunnen ook
mensen van buiten
de gemeenschap het
initiatief ondersteu-
nen.
Het gironummer van
de school is 1033905,
trefwoord Filippij-
nen. De afsluitings-
dag is op 23 decem-
ber. "

Kerkrade

bioscopen
HEERLEN

»yal: Midnight Run, dag. 18.30 en 21
fr, do t/m zo en wo ook 15 uur. Rivoli:|le Hard, dag. 18 en 20.30 uur, do t/m zo1 w°°ok 15.30 uur. Bambi, za zo wo 14
'r Maxim: Coming to America, dag.
"lo en 20.30 uur, do t/m zo en wo ookuur. H5: U2: Rattle and hum, dag.

( JU 19.15 en 21.15 uur, za zo ook 16.30
ri'o , ° framed Roger Rabbit, dag. 14!8.15 19.15 20.30 en 21.30 uur, za zoK 16 en 17 uur. Maurice, dag. 18.30 enuur, do vrij ma di ook 14 uur, za zoP K 16 uur. Good morning Vietnam,

#g 18.30 en 21 uur, do vrij ma di ook 14
Mr. za zo ook 16uur. Jungle book, za zoff' , i

5 uur- DeLaatste eenhoorn, za zo
Ia uur- °e Spiegel: Brief encounters
IArabesken op het thema Pirosmani,
f'J tm ma 21 uur.

SCHAESBERG
1,,,? ,no: Coming to America, vrij t/mf zu uur, zo ook 18 uur, ma t/m wo 20.30t>r üvil dead 2, vrij t/m zo 22.15 uur.

MAASTRICHT

[>oi: Die Hard, dag. 14.30en 21.30 uur,|o ook 18 uur. Bambi, za zo en woau uur. Midnight Run, do vrij ma diwen 20 uur, za zo 18.15 en 21 uur, wouur. 18 Again, dag. 14.30en 21 uur, za°ok 18.30 uur. Coming to America,
"K. 14.30en 21 uur, za zo ook 18.15 uur.'LhKm.a"

J
Pa,ace: Who framed Roger■«ooit, dag. 18.45en 21.15uur, za zo ook■ou uur, zo ook 14 uur. Big Business,

'>k 14 Uur' za zo ook 1615 uur' zo
itr in,?1"' Good morning Vietnam,e- 18.45 en 21.15 uur, zo ook 16.15 uur.
fl °ndfaaglijke lichtheid van het be-itn' ag 2015 uur- Junglebook, zalfc," uur' zo H.30 uur. Palace 2: Porno-

\, vë am.ma'Q3g- doorl. v.a. 13.30uur, za
1m ~ Ü UUT-Ciné-K: A world apart, do, i za 20 en 22.15 uur, zo t/m wo 19 en
ïue Hu,rn

(di alleen 2U5 uur)- Betty
len'd uur' Lumière: Hersenschim-

iie 9iag' 20 uur'Love is a fat woman,*indt,rUrJhe "ightporter, dag. 22 uur.? aerülmhuisZoem: Otto is een neus-jeorn. zo 14 uur.

exposities
HEERLEN

r, ''e S,Sne, Akerstraat 82a. Werk van
'o t/m V6n" Van m2ym 24/12- °Pen
orm f,0 14"17 uur- Thermenmuseum,,n oyallumstraat 9. Jan Stuyt en Heer-
»ên 7i

/12, °Pen di tlm vr 10-17 uur'
eeu^° 4~17 uur- Galerie Herman van
ositioS' Stationsstraat 11. Najaars-ex-
Ur 7', 4/12-°Pen wot/"1 vr 10-17.30■ za 10-17 uur, do tot 21 uur. Welter->rm^ennedylaan. Werk van André Of-
"21 ii ' 1/12 Vm 15/1' open daB-
erk Stadsgalerij, Raadhuisplein.
i t/^, Van Peter Wehrens. T/m 8/1, openm vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur.

KERKRADE
'ein TuHo°Sh Anstel, Kasteel Eren-
n ,„ , .nema 'Natuur. T/m 4/1, open za'4-17 uur.
HOENSBROEK

ichH* Hoensbroek. Foto's van Hans
■ur __-vT/m 30/12, open dag. 13.30-17
ron t, bank- Werk van stan Cau"
ie s'o 1'"1 15/1, open 9-16 uur. Fotogale-
'aul n astcel Hoensbroek. Foto's van
r inT* Nooyer. T/m 27/12, openma t/m
'Ur R-_n 13-30-17uur, za enzo 13.30-17
traat ,'bll°theek, Pastoor Sehleiden-
-5/j a- Werk van Nol Pepermans. Tot
'r lhVnYn ma. Wo en do 10-18uur, di enu--=0 uur.

LAnDGRAAF
Van zÏÏ huis- Werk van Jef Dicteren.
Wh b

m 21/12> oPentijdens kantoor-en za 3 en 10/12 van 14-16 uur.

BRUNSSUM
'an m ke"oave, Lindeplèin sa. Werk
'm v: f*"1 Linnartz. T/m 5/12, open ma
iUr I4"17 uur en 19-21 uur, zo 14-17

VOE RENDAAL
"larjal6 e Leuf' Dalstraat 2. Werk vanr'm 2/),Van Berkel en Joop Rooijers.
lUeljn Gemeentehuis. Werk van Jac-
f/rn ">,,.Klmkers en Kees Verhoeve.
diDril, ,n

open °P werdagen 8.30-12.30°°k 13.30-16.30 uur).

NUTH
Verk * Ja,c Vinken, Stationsstraat 282.
■*aytnaan ar'ène van Doorn en Joris
'-17 v ans- °Pen di t/m vr 9-18 uur, za

OENSEL-SHIMMERT
Werk v van °ensel, Haagstraat 5.
'«a. T/n?" Joke van Geel en Octavia Mo-
L n open do t/m zo 14-17uur.

MASTRICHT
Jiscon'^tenmuseum. Accademia, ba-
f/rn 3/j te. T/m 8/1. Het postmoderne.
£> H ,'°Pen di t/m vr 10-17 uur, za en
?echt« Uur Galerie Wanda Reiff,
SeviUa aat 43. Werk van Ferran Garcia
öpen diT Wim CLaessen. T/m 22/12,
'ie, Vn tv za 13-18 uur. Perroen gale-
Senra'ythof 35. Werk van Andries Hoo-
"8 Ul7?' T/m 18/12. Open wo t/m za 13-
-rSfdf. Galer'e Schuwirth en Van
acjep *h Rechtstraat 64. Werk van Jos

ÜUr. dn i 11/12- oPen wo t/m za 14-18
SEs," 14-20 uur. Galerie Wolfs, Hoog-
T'rr, 3/l.raat 69. Werk van Harry Kooien,
i Uur ' open wo en vr 14-18uur, do 18--f<e i Zf 10"17" 17 uuren zo 13-17 uur. Ga-
Nk i?i j°rt>St- Annalaan 23. Kera-
il* Vr q,e Euregio. T/m 3/12. Open ma
?efben -30 uur, za 10-16 uur. CCV,
">us -rtsstraat 89. Foto's van stichting
_4f ■ 1/m 1712, open ma t/m za 10-17
*>ent r■ do ook 1922uur- Gouverne-,, mburglaan 10. Werk van Sjak
te/ij „ Marks en Jacques Timp. T/m
te,ix' töen werkdag. 9-17 uur. Galerie
frsée SIJ,?ker Brugstraat 16. Werk van
t'tr, 2.^oniuizen en Charlotte Gerards.?en t, "" open ma t/m za op winkeltij-
'anw_,,Versiteitsbibliotheek, Bonne-
stf ?at 2- werk van Hermenegildo

?t>et, *n Mario Pignatti Monti. T/m 2/12,
*fie a t/m vr 9"21 uur, za 9-13 uur. Ga-
lant R>y van den Besselaar, Tafel-
J/,2. on' Werk van Harrie Bartels. T/m

X^rio t/m zo 11-17 uur.

In Ontmoetingscentrum 'Comi-
tato Italiano' werden acht jubila-
rissen van de Industrie- en Voe-

" De wekelijkse zitting van de
bloedprikdienst in het Groene
Kruisgebouw op woensdag wordt
in het vervolg van 10.00-10.15 uur
gehouden.

Brunssum

" In de Heerlense schouwburg
geeft het Landgraafse Symphonie
Orkest morgen een speculaascon-
cert. Aan het concert, dat om 12.00
uur begint, verlenen solisten èn
koor van de Stichting Muziek en
Dramatische Producties Limburg
medewerking. Onder meer komen
werken van Rossini, Verdi, Puccini
en Strauss ten uitvoering.

Nuth
" Het Fluit- en Tamboerskorps St.
Hubertus uit Haanrade behaalde af-
gelopen zondag in Brunssum tij-
dens het Limburgs kampioenschap
een eerste prijs met wimpel. Het
kampioenschap vond plaats onder
auspiciën van de Katholieke Mu-
ziekbonden in Nederland. Vandaag
is er 'in het verenigingslokaal 'Oad
Haander' aan de Meuserstraat een
receptie van 19.30-20.30 uur.

" De Sint brengt morgen een be-
zoek aan de boyengehuchten van
Nuth. Vanaf Tervoorst wordt hij
vanaf 14.15 uur vergezeld door fan-

" De expositie van de beeldende
kunstenaar Martin Lennartz in dr
Brikke-oave wordt geprolongeerd
tot Kerstmis. De openingstijden
zijn: maandag t/m vrijdag van 9.30-
-12.30 uur, 13.30-17.30 uur en van
18.30-23.30 uur. Op zondag van
14.00-17.00 uur.

" De goedheiligman overhandigde de heren W. van Manen
(r.) en Van de Schrier een gepaste 'surprise.

Foto: FRANS RADE.

HEERLEN - In Nederland hebben
een halfmiljoen mensen moeite met
schrijven en lezen. Velen schamen
zich daarvoor, maar daar is geen re-
den toe. Via speciale cursussen pro-
beert men mensen met dergelijke
problemen een handje te helpen. In
Heerlen kan men inlichtingen krij-
gen over lees- en schrijfcursussen
voor volwassenen bij het Regionaal
Educatief Centrum, telefoon 045-
-740667.
Overigens wordt deze cursus ook in
verschillende andere plaatsen in de
Oostelijke Mijnstreek gegeven.
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" De Landgraafse brigadier-auteur Hein Steinen met op de achtergrond het geborduurde
wapen van Israël Foto: 3POOT/FRANS RADE

OOSTELIJKE MIJNSTREEK REDACTIE: 739282

JOURNAAL

Landgravenaar debuteert met 'Van Abraham tot Ben Gurion'

Hein Steinen, de schrijvende brigadier
door laurens schellen die plaatjes die ik vaak op tv zie,"

laat de auteur zich in een onbe-
waakt ogenblik ontvallen.

Onwetend

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek



U hebt altijd tussen desportmen
sen ingestaan. Nooit erboven?
„Erboven? Dat heeft geen enk-A
zin. Gewoon er tussenin. Ik ga arn^caal naast de spelers van ForturC
in de bus zitten. En als ze 'n keer of^
stap gaan, ga ik mee. Ik ben ccfB(
gewoon mens en blijf dat ook altijd)-.
Ik vind het fijn. Het gaat nu he r̂
goed met Fortuna. Ik heb nooit]
meegemaakt, dat ze op de tweeden
plaats stonden. Tot nu toe toch. Mr
hebben een goed elftal. Zeer sterkfti:
achterhoede. Als het even wil, kut*u
nen we in de kopgroep eindigen.K<
hoop, dat we nog een keer Euro* 1
pees kunnen voetballen. Ik leef on]*1zettend met de club mee. Kom od^overal. Fortuna is een deel van mijv
leven. Voor de andere sporten h#
ik geen tijd meer. Ik kan niet me*,
zonder voetbal. Ik ben ook vertroic
wenspersoon van de jongens. Zy
komen vaak met hun probleme^
naar mij toe. Heel vaak zelfs. On\;
dat ik hen jarenken. Jaar-in-jaar-uji
kaarten we samen in de bus. We'ïi
licht daarom durven ze meer as*<
mij dan iemand anders te vragen. IJprobeer hen steeds goed advies W
geven. Vaak zijn ze het niet met rtf-
eens omdat ze jongzijn, maar late*
bekennen ze dat ik toch gelijk hao
Ik hamer er altijd op, dat ze iet*
moeten leren om een basis te heb!
ben voor na hun sportcarrière, waf"
anders komen ze met lege hande^op straat te staan. Financieel k<r
men zé so-wie-so enkele trapjes Ify
ger terecht. En uit de belangstel
ling. Als ze een baantje hebbed
een beroep of winkel of wat andei%
dan stappen ze gemakkelijker u'
het voetbal. Maar ik adviseer heft
dat ze zoiets tijdens en niet na hUJvoetballoopbaan moeten zien "verkrijgen. Niet wachten tot het *Jlaat is. Toevallig, ik noem de narrig
niet, wilden twee Fortunezen off
langs achter in de bus met me pr^t
ten. Ik heb uiteraard mijn advieze"!
gegeven." E
Clubarts van Fortuna Sittard
Een goed betaalde job?
„Nee, pro deo. Altijd zo geweest. "zou voor geen geld naar een anw
re club overstappen. Ik heb 00%
nooit interesse in andere clubs Qe
had. Als Fortuna verliest doet fi*l
me pijn. Niet meer zoals vroegoj|
maar toch. Dat voor-niets-werk^F
doe ik omdat ik in Sittard mijn huis|
artsenpraktijk ben begonnen. A*|i
die stad heb ik een heel grote pra^F
tijk te danken. En dan moet je o<a
iets terugdoen. Zo zie ik dat. En 't
heb het geluk gehad, dat rflfl
vrouw altijd achter me heeft <#Jstaan. Volgend jaarben ik ook vf'j
endertig jaar getrouwd. Frida hee l
mijn activiteiten steeds geacce?\
teerd. Die heeft er weinig probW
men over gemaakt. Voor dit v^l
moet je een goeie vrouw hebbed
Hoeveel renners zijn er niet 9?
sneuveld omdat de vrouw niet *frde? Ik zou ze dekost niet willen <f
ven."

Wordt het bereiken van de p£_j
sioengerechtigde leeftijd i"H
een groot feest gevierd?
„Nee, wat betekent nu 65 jaar? |*J
gewone verjaardag als andere. E*.
familiaire aangelegenheid. Zo
verjaardag ga je toch niet uitbuno'?
vieren? Treuren de mensen ee^omdat ze aow gaan trekken. HjL
maakt mij niet zoveel uit. Afgelopf"
week heb ik nog met Johnny UJLford en Chris Dekker erover 9?
sproken. We zijn alledrie op dez|'
de dag jarig. Drie Sinterklazen. T-°\
terdag was Linford nog hier. W^Jeen jaartje erbij, hé doe, zei-ie. J'^
antwoordde ik, het gaat weer °\
kant op. Maar als ik in februari *%
endertig jaar dokter ben, dan wo
wél feest gevierd. Hoe weet ik n<»
niet. ledereen die komen wil, is o*
in ieder geval welkom..." *
Thei Jessen ten voeten uit. &j
schilderachtigfiguur, die in de Li^burgse sportmiddens niet snel
geten zal worden. "

'*-'■". A

waren staatsmijnen. Dat is toch niet
te rijmen?"staan. Dat is geen verwijt, maar de

nuchtere werkelijkheid."

Heeft Gert-Jan Theunisse in de
Tour volgens u 'iets' gebruikt?

" Thei Jessen in huiselijke
kring, met echtgenote Frida,
dochter Kera en zoon Hans.
'Voor dit vak moetje een goeie
vrouw hebben. Hoeveel wiel-
renners zijn niet gesneuveld
omdat hun echtgenotes niet wil-
den?'

Foto's: PETER ROOZEN

Het schijnt een oud middel te zijn.
Toevallig een of andere professor
of Delgado zelf is er waarschijnlijk
achtergekomen, dat probenicide
testosteron maskeert. Lomme
Driessens had ooit een ploeg, die
door Alsaver werd gesponsord. Al-
saver bracht pillen op de markt. Als
je er enkele nam, kon je de alcohol
niet meer vinden. Daarom, het blijft
een eeuwig gevecht tussen stroper
en veldwachter. Er wordt steeds
iets nieuws uitgevonden. Sport-
mensenen blijven derhalve altijd
middelen vinden om het gebruik
van verboden produkten te verdoe-
zelen. De topmannen hebben bo-
vendien de financiële mogelijkhe-
den. Ze kunnen allerlei verboden
preparaten gebruiken tot het mo-
ment dat zon produkt ook weer op-
gespoord kan worden. En dan vin-
den ze weer iets nieuws uit."

wordt. Het geval Delgado bijvoor-
beeld. Komen ze je vragen: kun je
me dat ook niet geven, wantDelga-
do wint er de Tour mee. Is toch nor-
maal? Dat is reclame maken voor
die grappenmaker. De normen zijn
ook helemaal verlegd. Als vroeger
iemand gepakt werd, sprak men
schande en beschouwde zo
iemand als een soort misdadiger.
Nu? De mensen trekken zich er
niets van aan, helemaal niets. Ik
kom dagelijks met vijftig, zestig, ze-
ventig, misschien wel tachtig men-
sen in aanraking. Zeggen er hele-
maal niks over. Vroeger wel. Hoe
vaak riep men toen niet: die smeer-
lap, die vervalser. Die tijd is voorbij.
Men heeft het geaccepteerd."

Het dopingvraagstuk. Dit jaar
heel actueel. U bent een van de
weinige echte deskundigen?
„Het dopingprobleem zal ééuwig
blijven bestaan. Het blijft een ge-
vecht tussen stroper en veldwach-
ter. De controle als veldwachter en
de stroper als sportman. Pak die
Ben Johnson als voorbeeld. Welke
tijd liep hij ook alweer? Stel dat
morgen iemand, die niet geprepa-
reerd is en alleen erwtensoep eet,
de honderd meter in twee minuten
loopt. Dat accepteert het publiek
toch niet meer! Je kunt de klok niet
meer terug zetten. Ben Johnson
heeft pech gehad, gewoon pech
met het preparaat dat hij nam. Tes-
tosteron. De professoren in de la-
boratoria hebben misschien wat te
veel gedoseerd of gedacht, dat de
spuit maandag uitgewerkt zou zijn
terwijl het dinsdag gebeurde. Tja,
een vergissing. Ze hebben bij het
prepareren op het randje gebalan-
ceerd en misgetast. Johnson was
positief. Ik vind het jammer, dat zon
topper betrapt werd. Maar in mijn
ogen blijft hij een even groot atleet.

„Dat durf ik niet te beweren. Maar ik
kan me niet voorstellen, om het
even welke renner, of het nu Theu-
nisseof iemand anders betreft, dat
hij de Tour rijdt zonder iets te doen.
Medisch gezien kan dat niet. Ik heb
de Tour vier keer als ploegarts
meegemaakt. Toen al hebben en-
kele renners van mij testosteron ge-
kregen. En die lopen nu nog ge-
zond rond. Pervitine was ook in.
Dat was natuurlijk nog vóór de in-
voering van de dopingcontroles. De
amfetamines werden het eerst op-
gespoord. En toen begon het met
de efedrine en dat spul. Ik kan me
nog een avond in de Tour herinne-
ren, toen plots via een of ander
communiqué bekendgemaakt werd
dat er niet meer op efedrine gecon-
troleerd zou worden. ledereen
kwam meteen een recept voor efe-
drine halen. En maar naar de apo-
theek hollen. Kijk, de renner blijft
toch zoeken. Dat is normaal. Zon
Delgado. Het kan best, dat hij nü al
een nieuw maskerend produkt
heeft gevonden, waarvan wij nog
nooit gehoord hebben. Ze blijven
tóch zoeken om de zaak te maske-
ren."

„Met uitzondering van de Amstel
Gold Race zit ik niet meer in de
wielrennerij. Sinds de eerste editie
volg ik de Gold Race elk jaar als
wedstrijdarts. Vind ik nog steeds
fijn. In de Gold Race kom je altijd
oude vrienden tegen. Lomme
Driessens, Priem, Raas, Van Vae-
renbergh, Zoetemelk, ze komen in
de koers allemaal even langszij rij-
den. Dat vind ik prachtig."

Wordt in de voetbalsport ook
naar verboden pil of spuit gegre-
pen?

Tussen haakjes: er wordt nu zoveel
ophef gemaakt over testosteron. Ik
zou niet graag de renners de kost
geven die testosteron pakken.
Twintig jaar geleden was dat al het
geval. En die jongens lopen er'nog
gezond bij. Het heeft hen/ geen
slecht gedaan. Zien al die vroegere
sportlui er dan zo slecht uit? Uitzon-
deringen daargelaten. Die heb jein
het dagelijkse leven ook. Hebben
ze te veel sigaretten gerookt of te
veel alcohol genuttigd."

„Drogeren heeft weinig zin voor
voetballers. Althans het échte dro-
geren. De tijd is te kort. Anderhalf
uur met een kwartier rust. Ik lees
wel eens iets in Duitse bladen.
Maar het heeft weinig zin. Vitamine-
spuiten krijgen ze, maar dat kun je
geen drogeren noemen. Je houdt
de jongensnatuurlijk sterk."

„Testosteron versterkt uitsluitend.
Krijgen de gewone mensen in de
praktijk toch ook wel eens. Boven-
dien een lichaamseigen produkt.
Het zou eigenlijk van de verboden
lijst geschrapt moeten worden,
maar dat zal niet meer lukken. Ze
hebben er te veel paniek over ge-
maakt. ledereen springt erop af. Er
zit ook een gevaar aan vast. Ik her-
inner me een voorval uit de Tour.
De Italianen spoten cortisonen.
Toevalligvond een renner van onze
ploeg buiten het hotel die ampullen.
Hij kwam direct naar me toe en
vroeg: wat is dat? Moest hij natuur-
lijk ook hebben. Hoe minder je er-
over zegt, hoe minder het gebruikt

„Moser bijvoorbeeld. Die ging in
Mexico het werelduurrecord aan-
vallen. Hoeveel professoren waren
meegetrokken? Een heel team. Die
gaan niet mee om te kijken of Mo-
ser daareen sigaret gaat roken. En
zo zal het eeuwig blijven. Voor mij,
wanneer het prepareren medisch
verantwoord is, blijft de prestatie
even groot. Waarom niet? Indien
Moser beter rijdt als hij vantevoren
'n whisky drinkt, is hij dan gedro-
geerd omdat hij whisky dronk? Dat
moet hij toch zelf weten. En boven-
dien heb ik wel andere dingen mee-
gemaakt. Vroeger had jein Limburg
de koelen, de mijnen dus. De mijn-
werkers met stoflongen en de gan-
se santemekraam moesten vier-
honderd meter diep gaan. Als ze
stoflongen hadden, kregen ze een
reeeptje voor een middel waarin
efedrine zat, zodat die lui toch kon-
den werken. Als de renners een
beetje efedrine gebruiken zijn ze
positief. En de mijnwerkers moes-
ten toentertijd met de hulp van de-
zelfde efedrine vierhonderd meter
onder de grondkruipen. In opdracht
van de regering nog wel, want het

„Natuurlijk. Ook weer zoiets. Daar-
om zeg ik: een gevecht tussen stro-
per en veldwachter. Delgado heeft
geweten, dat het preparaat probe-
nicide een maskerend produkt is.

De affaire Delgado-Theunisse.
die heeft u natuurlijk op de voet
gevolgd?

SITTARD - Thei Jessen. Een naam in de Neder-
landse sportwereld. Onverbrekelijk verbonden met
voetbal en wielrennen. Pionier in de sportgenees-
kunde. Bracht zijn jeugd door op de boerderij van
kasteel Limbricht, waar zijn pa en ma inwoonden bij
Thei's grootouders. Later verhuisde het gezin Jes-
sen van het platteland naar Sittard. Thei voetbalde
bij VVS. Tot zijn zeventiende, want vanaf dat mo-
ment ging hij studeren voor dokter. Na het voltooi-
en van zijn studies vestigde hij zich in zn woon-
plaats als huisarts. Nu bijna vijfendertig jaar gele-
den. Sindsdien is Thei Jessen ook aan het werk als
sportdokter. Fortuna Sittard is zijn club. ledereen
kent 'dn dokter' en dat is ook andersom van toe-
passing in Sittardse contreien. Aanstaande dins-
dag, op Sinterklaasdag, wordt Thei Jessen 65 jaar.
Aanleiding om de kleurrijke Limburgse volksfiguur
op de praatstoel te zetten. Een openhartig inter-
view waarin hij - zoals altijd - geen blad voor de
mond neemt.

Ben Johnson?
Tja, 'n vergissing...

" Dokter Thei Jessen cros*,
dagelijks in zijn VWKever do<\
Sittard om zijn patiënten te IM
zoeken. 'Ik heb hen op het hal<gedrukt, dat ik dóórga. Voor het>„
'n hele geruststelling. L
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mom maar mee naar de
spreekkamer. Kunnen we onge-
stoord babbelen," luidt de uitnodi-
ging van de immer goedlachse Thei
Jessen enkele dagen voor het be-
reiken van de pensioengerechtigde
leeftijd. Dochter Kera, zijn assisten-
de in de drukke huisartsenpraktijk,
schenkt koffie. „Breng me een pak-
je sigaretten, Kera," commandeert
hij met hese stem. Thei Jessen
steekt vervolgens als 'n kettingro-
ker de ene na de andere sigaret op.

„Ik voel me geen vijfenzestig,"
merkt hij meteen op. „Het is alsof ik
nog vijftig ben. En werken doe ik
nog steeds even graag. Sinds en-
kele jaren ben ik geassocieerd met
twee collega's, dokter Deree en
Gregor, de zoon van mijn broer. Sa-
men doen we de huisartsenpraktijk.
Ik heb het nu een beetje rustiger
gekregen. We hebben een van de
grootste praktijken in Nederland.
Zes tot zeseneenhalfduizend pa-
tiënten. Dat is nogal wat, maar die
heb ik altijd gehad. Ophouden? Ben
je gek? Wat heeft het bereiken van
die leeftijd ermee te maken? In fe-
bruari ben ik vijfendertig jaar arts.
Dat vind ik veel belangrijker. Maar
dat is óók geen reden om met wer-
den te stoppen. Het zou mij behoor-

door

BENNIE
CEULEN

lijk tegenvallen als ik helemaal niks
meer zou doen. Ik kan niet zonder.
Ik ga nog vijf jaar door. Tenminste,
als ik dan nog leef. Ja, ik kan slecht
zonder mensen en de mensen ook
niet zonder mij. Het contact met
mijn patiënten is maatgevend. Ik
heb een soort familie- en vrienden-
band met hen. Al vijfendertig jaar
lang. Ik heb mijn patiënten vantevo-
ren al gezegd, dat ik niet stop.
Vooral de ouderen vragen me dat
vaak. Maar ik heb ze op het hart ge-
drukt, dat ik dóórga. Voor hen een
hele geruststelling. In al die jaren
heb je er een hele bende gehad.
Eigenlijk ben ik met hen opge-

■ groeid. En veel, héél veel meege-
maakt. Prettige en minder prettige
gebeurtenissen. De prettige blijven
je het best bij."

U bent ook al 35jaarals sportarts
actief?
„Inderdaad. Ik was 'n fanatiek VVS-

' man. Later fuseerde mijn club met
de Sittardse Boys. Zo ontstond Sit-
tardia, die weer veel later met For-

! tuna '54 samenvloeidetot het huidi-
"ge Fortuna Sittard. Ik ben mijn ver-; eniging altijd trouw gebleven. Op

het moment, dat ik afstudeerde ben
ik als verzorger van Sittardia aan de

] slag gegaan. Toentertijd was er he-, lemaal geen sprake van sportart-
sen. Dat woord bestond zelfs niet.
Nu is er een speciale opleiding
voor. Toen niet."

U was de eerste sportarts in Ne-
derland?
.Samen met dokter John Rolink. Hij
is inmiddels overleden. Wij waren
de pioniers. Geleidelijk ontwikkelde
ik me met lektuur en ontpopte me
als sportarts. Enkele jaren later
kwam ik ook in de wielerwereld te-
recht. Door Jan Hugens. Hij was
mijn eerste coureur. Door de wieler-
wereld kwam ik weer in contact met
soigneurs. Toen die hoorden, dat ik
dokter in de voetbalsport was, werd
ik voor idioot versleten. En collega's

verweten me vaak: met welke flau-
wekul hou jij je bezig? Daar heb je
toch niets aan? Die reacties heb-
ben me steedskoud gelaten. Ik heb
me ook met andere sporttakken be-
ziggehouden. Handbalclub Sittar-
dia bijvoorbeeld. Die tijd is echter
voorbij. Ik kon het allemaal niet
meer combineren. Met Fortuna Sit-
tard trek ik stad en land af. Ik ben bij
praktisch alle wedstrijden present.

Elk weekend. En twee keer per
week ben ik in het stadion om te kij-
ken hoe het met de jongens gesteld
is. En dat doe ik nog altijd even
graag. Ik weet niet meer beter. Hoe
langer je erin zit, hoe moeilijker het
wordt om afscheid te nemen."

Er komen toch nog andere sport-
lui bij u over de vloer?
„Arnold Vanderlijde kwam tot voor
enkele jaren steeds naar me toe. Ik
heb hem al een tijdje niet meer ge-
zien. De tennisster Mara Eijken-
boom raadpleegt me nog steeds.
Eigenlijk ben ik zon beetje eindsta-
tion van veel sportmensen. Als ze
geen kant meer met hun blessures
of gezondheid op kunnen, komen
ze bij mij terecht. Cor Lambregts
bijvoorbeeld. Zon jongenkomt wel-
licht naar mij toe met de gedachte
van: die dokter Jessen heeft wat
meer routine dan een ander. Daar
moet ik eens langs gaan. Cor Lam-
bregts is hier geweest. Ik heb hem
behandeld. Hij zou terugkomen als
het niet beter zou worden. Ik heb
hem nog niet gezien. Ik zie wél dat
hij weer goed loopt. Dus... Ik zeg
niet, dat ik een betere dokter ben
dan een andere, helemaal niet. Ik
gooi het gewoon erop dat mijn routi-
ne de doorslag geeft."

Vooral voetballers en wielren-
ners waren kind aan huis?
„Van Bart Carlier tot Willy Dullens.
Zelfs spelers van PSV. Ik kan beter
geen namen noemen. En wielren-
ners? De coureurs van de ploegen
Willem 11-Gazelle, Canada Dry, Tim
Oil, Frisol, Rokado en weet ik nog
veel. Raas, Priem, Wolfshol, Sche-
pers, Beugels, de Haringsen, Stee-
yens, Den Hartog. Bijna alle Lim-
burgers. Aan die jongensbewaar ik
prettige herinneringen. Wielrenners
kun je niet met voetballers vergelij-
ken. Een wereld van verschil. Het
fietsen ligt mij na aan het hart. Wiel-
rennen is het einde. Een renner
gaat kapot of niet. Voetballen is ook
wel een harde sport, maar toch. Ze
moeten twee keer in de week spe-
len en dan durven ze nóg amok te
maken. Een wielrenner heeft het
véél moeilijker, in zwaardere en
meestal veel slechtere omstandig-
heden. Jan Reker heeft het dit jaar
een dag in de Tour meegemaakt.
Hij zei precies hetzelfde."

„Hoe lang is een voetballer echt ac-
tief? Drie uur in de week? En dan
nog niet voluit. Wielrenners moeten
er véél meer voor doen. Dat vertel
ik bij Fortuna vaak genoeg. Maar
dan zeggen ze: dat was toen. Nee,
antwoord ik dan, dat blijft eeuwig
zo. De jeugd is anders geworden. Ik
kan me herinneren, dat Jos van der
Vleuten, Mathje Gerrits en Jan van
Katwijk met de fiets vanuit Brabant
door de sneeuw naar Sittard reden.
Bevroren waren ze. Ze legden zich
bij mij thuis voor de kachel tot ze
ontdooid waren en fietsen vervol-
gens fijn terug naar huis. Door de
sneeuw!Dat was toen normaal. Als
nu een voetballer vanuit 'n dorp in
de buurt naar me toe komt, stopt hij
met een dikke Mercedes voor de
deur. Ik zeg zo vaak: jongens, kijk
eens naar de wielrenners. Maar ze
klagen lievervan: ik heb hierpijn en
daar. Ik zeg zo vaak, dat wannaar
alle renners met diezelfde blessu-
res in de Tour de strijd-zouden sta-
ken, er geen Tour meer zou be-

Thei Jessen (65) gaat nog lang niet met pensioen



de vijf cent per toeschouwer die
hij jarenlang onder de tafel ont-
ving. Volgens mr. Goumans
heeft de officier van justitie mr.
Van Opstal wel getracht dit as-
pect in de dagvaarding op te ne-
men. „Maar de aanklager kwam
daar zo laat mee aanzetten dat de
rechtbank deze beschuldiging
heeft afgewezen", aldus Gou-
mans.
Toon Vreuls haalde gisteren op-
gelucht adem toen hij telefo-
nisch van zijn advocaat mr. Coc-

Opvallend is dat manager Coer-
ver niet werd aangeklaagd voor

P v beloofde zijn leven te bete-
Mk heb mijn straf ondergaanen
F nu proberen mijn zelf-respect
P 'e krijgen ten overstaan van
fcLi n suPPorters. Mijn ambitie
fee edig. Ten eerste wil ik in Li-jool blijven en met de club kam-P worden en ten tweede wil ik|vertegenwoordiger van mijn
|Kw.eer op internationaal niveauoallen. Ik weet, dat ik daarbijop enige clementie hoef tereke-
P u * het zelf moeten waarma-LiT de middenvelder bij zijnpkeer op Anfield Road.

Van Loen in
de vuurlinie

tegen Utrecht
strijd gewonnen moet worden. De
realiteit is vaak anders, want geloof
maar van mij dat Willem II een goe-
de ploeg heeft. Ik geef toe dat Wil-
lem II momenteel een mindere pe-
riode kent, maar in potentie zit er
voldoende kwaliteit om ons in elk
geval heel veel werk te bezorgen".

Van onze verslaggever
KERKRADE - John van Loén speelt morgenmiddag in
Utrecht tegen zijn voormalige clubgenoten. De lange Roda-
spits viel afgelopen zondag uit met een enkelblessure, maar
werd gisteren fit bevonden nadat hij zonder problemen mee-
trainde. Twijfelachtig is wel het optreden van Pierre Blattler.
De middenvelder die tegen Groningenzijn rentree maakte met
de gelijkmaker heeft opnieuw last gekregen van zijn achilles-
peesblessure. Blattler moest de training van gisteren laten
schieten en zal vandaag aan een laatste test worden onderwer-
pen.

MVV

Naast de geschorste René Maessen
ontbreken Mario Eleveld en Ri-
chard Custers op het appel. Eleveld
is herstellende van een knie- en
achillespeesoperatie; Richard Cus-
ters werd van de week geopereerd
aan zijn enkel, waaruit een stukje
kraakbeen werd verwijderd. Daar-
entegen is Sigi Lens wel weer van
de partij na zijn hamstring-verrek-
king.

rTribune glad:
duel afgelast
AMBURG - De Bundesliga-«astryd tussen Hamburger
ür-h

n ?orussia Mönchenglad-cn, die voor vandaag op het
gjramma stond, is afgelast

' bescherming van de toe--nouwers. De keuringscom-
missie van HSV nam die beslis--6 vandaag al na een eerste
fPeetie. °e onoverdekte tri-unes van het Volksparksta-
°n waren door de ijzel en
Leuw spiegelglad geworden
'zouden volgens de deskun-gen gevaar opleveren vooret Publiek.
£vendien was het veld bedekt
,0r een flinke laag sneeuw,

chtfn de weersverwachtingen
ntte de consul het zinloos de

iai>mrnodatie schoon te laten
an Sr' >oor deze beslissingan Hamburger SV dinsdag

" eïUst beginnen aan de trip*ar Maleisië waar van 8 tot 18
oirfmber za^ w°rden deelge-
_!?en aan een internationaal3ernooi.

vormcrisis waarmee diverse Roda
JC'ers kampten, staat gewoon weer
in de basis nadat hij afgelopen zon-
dag werd gewisseld. „Dat was om
hem tegen zichzelf te beschermen
en om de ploeg te helpen. Sedert
zijn blessure speelt Wilbert niet
meer zo lekker. Maar hij is interna-
tionaal en die laat je niet zomaar uit
de basis. Je helpt hem echt niet over
de mindere periode heen door hem
ernaast te zetten", aldus Reker.

Sigi Lens krabbelt weer overeind na zijn dijbeen-blessure.
Foto: PETER ROOZEN

Sittard en Limburgia
erg gedisciplineerd

„Voor Van Loen zou het een goede
zaak zijn als hij eindelijk weer eens
een doelpunt scoort. Belangrijker
dan die sentimenten is het dat wij
de opgaande lijn van Groningen
doortrekken. Na de zwakke periode
daarvoor zijn wij op de weg terug.
Utrecht is een goede graadmeter,
ook al omdat het een ploeg is met
ongeveer hetzelfde speltype. Het
belooft in ieder geval, evenals in
voorgaande confrontaties, weer
spektakel te worden".

Utrecht - Roda heeft in ieder geval
voor twee Roda JC'ers een speciaal
tintje. John van Loen en Henk Fra-
ser speelden vorig seizoen nog in
Utrechtse dienst en kunnen reke-
nen op een hartelijke ontvangst in
de Domstad. „Die jongens en de
Utrecht-spelers zijn natuurlijk extra
gemotiveerd", aldus Jan Reker.

MAASTRICHT - MVV staat van-
avond (aanvang 19.30 uur) voor een
bijzondere zware taak om voor
eigen publiek in de Geusselt het op
de zesde plaats staande FC Twente
een of twee punten armer te maken.
Voor de MVV-ers, die momenteel
de rode lantaarn van de ere-divisie
meetorsen, ziet het er allemaal niet
zo rooskleurig uit en willen de
Maastrichtenaren niet verder ach-
terop geraken dan is een overwin-
ning bijna een must.

EC-fjnales
vastgesteld
i d ~ De UEFA heeft de finales
lrorj v°etbaltoernooien in de

P I en n dit seizoen toe-
la (o aan respectievelijk Barce-

a) 6n Lausanne (Zwi). De
Ijd spelen hun eind-
den 24 mei. De bekerwinnaars
91 het?P 10 mei in actie. De finale
t>rut l°ernooi om de UEFA beker

3 en 17 mei, over twee
e hié ■ gehouden. De teams
*> th,.nn uitkomen spelen beidenui swedstrijd.

t^_ (ADVERTENTIE)
r_-^^WPlffM_l

''ééUJLIIu -*I<] ;M AAn-i 'I
ii^\n, l_j^||^|;[|]*jk l

i -n
Specialisten in; °nWeringen, rolluiken

,s, %
n vertikale lamellen..\ u," Vr'lblijvend il Pr"na servicef ***ken. L_____" '

Ljlß| BORN De Mortel 6a
(Industrieterrein Sluisweg),
Te 1.04498-54776

i^^Uiü__iL_---i-k---M_l
k 1eaïTRADE - Trainer Jan Gos-
j.'^Oer, '-■aura aan het eind van het

<*kt;V^rlaten. Gossen was drie
% 'ef bij Laura.

Maessen één
luel geschorst
Mae

~ De derde gele kaart dieRe-
tOD SSen afgelopen zaterdag in

0n?rtUSSe Fortuna Sittard en
Sitt» nng is de aanvoerder van
ktriin eredivisionist op eenUa schorsingkomen te staan.

tesn Srïde straffen werden verder
or_t °£en: Eén wedstrijd ge-
len!,; °°esburg, Winter (Ajax),
Van nn B°sch), Spork (Spar-

k buuren (Veendam), Ver-
V) YT(iieerenveen), Stokmans
20e . ltsPraak na monderling on-
irj ir 'r'ems (Den Haag) één wed-
>d.e van 100 gulden, De
te vl Haa§) één wedstrijd envan 100 gulden.

Wilbert Suvrijn, illustratiefvoor de

SITTARD - Sinds afgelopen zater-
dagheeftFortuna Sittard iets te ver-
dedigen: de tweede plaats in de
competitie. Tegen Willem II zal dat
minder makkelijk gaan dan de hui-
dige competitiestand doet vermoe-
den. Hans van Doorneveld: „leder-
een denkt bij voorbaat dat zon wed-

Fortuna Sittard

Van onze medewerker
HEERLEN - Alhoewel Venray op
dit moment riant koploper in de
hoofdklasse is, draait de ploeg toch
wel wat stroef. Illustratief hiervoor
was het doelpuntlozegelijke spel te-
gen Sittard. Concentratieverlies bij
EHC was er de oorzaak van, dat de
Hoensbroekse ploeg onnodig tegen
het tweede verlies opliep. Onderaan
begint de situatie voor SVN erg ho-
peloos te worden, natuurlijk ook
door het wel zeer ongelukkige ver-lies tegen DESK.

Frans Körver, die op Hub Driessen
na weer kan beschikken over een
fitte selectie-groep, ziet tegen dit
Twente duidelijk mogelijkheden.
„Wij zullen tegen dit Twente ge-
woon moeten winnen", vertelde de
Maastrichtse oefenmeester. „Ik ver-
wacht vanavond een geladen MVV
binnen de lijnen en de toeschou-
wers zullen dan ook zeker aan hun
trekken komen. De sfeer binnen de
groep is goed en dat is op dit mo-
ment en in deze situatie waarin we
momenteel verkeren van groot be-
lang".

lopen weekend behaalden beide
ploegen hun goederesultaten op ba-
sis van een uitstekende discipüne.
Sittard-trainer Bèr Lejeune. „Zowel
Sittard als Limburgia moeten het
van werkvoetbal hebben. Dat moet
dan toch genoeg perspectief bieden
voor een leuke pot." Limburgia-trai-
ner Math. Schaepkens gaat iets ver-
der in zijn voorspellingen: „We heb-
ben het in Sittard nog nooit makke-
lijk gehad. Volgens mij wordt dit
een keihard duel, waarin niemand
zich zal sparen. Dat mag ook wel,
maar in het verleden was het ook
vaak grimmig. Ik hoop dat het deze
keer eens anders zal zijn."Sittard en Limburgia blijven lekker

meedraaien, maar morgen staan
beide teams tegenover elkaar. Afge- Als het aan SVN-trainer Jan Vleu-

gels ligt, mogen de weersomstan-
digheden slecht zijn. „Dan krijgen
die verdomde blessures misschien
eens de kans om te genezen en dan
kunnen we daarna eindelijk eens
met het sterkste team aantreden.
Crutzens blunder van afgelopen
zondag was een enorme opdoffer
voor ons allemaal. Maar jemoet niet
langer zeuren. Het is gebeurd en
daarmee uit. Het begint steeds
stroever te lopen, maar we blijven
hopen. Misschien komt morgen te-
gen TSC de lang verwachte omme-
keer."

Kaartverkoop WK
start in januari

ROME - De kaartverkoop voor het toernooi om het wereldkampioen-
schap voetbal, in 1990 in Italië,begint reeds in januarivan het volgen-
de jaar.De voorverkoop eindigt op 31 maart 1990. Niet-Italianen zul-
lende kaarten voor de helft in Italië moeten betalen. In totaal gaat het
om 2,7 miljoen tickets v00r.52 wedstrijden.
De kaarten, die in prijs variëren van 25 tot bijna 300 gulden, zijn niet
zo maar verkrijgbaar. Ze kunnen alleen per pakket worden aange-
schaft. De koper daarvan is verplicht om voor alle wedstrijden in één
stadion een toegangsbiljet te kopen. In totaal wordt in twaalf ver-
schillende steden gevoetbald.
Belangstellenden kunnen bovendien niet meer dan vier van dergelij-
ke pakketten in huis halen. Pas na 31 maart 1990 wordt het mogelijk
kaarten, die dan nog geen bestemming hebben, per stuk te kopen." John van Loen speelt met Roda JC tegen 'zijn' FC Utrecht.

Foto: 3/poofDRIESLINSSEN

Russisch voetbal
profiteert ook

van Perestrojka

MOSKOU - De „perestrojka"
heeft ook grote invloed op de ge-
dachten in het Russische voet-
bal. Nu het 'experiment Dnjepro-
petrovsk' is geslaagd - de enige
profclub uit de Sovjetunie werd
landskampioen -, kan de profes-
sionalisering in de voetbalsport
niet snel genoeg gaan. En de
Sovjet-leiding kijkt goedkeur-
dend toe. Vlatsjeslav Koloskov,
directeur voetbal en ijshockey
van het staats-sportcomité (Gos-
komsport) zegt: „We trekken
voor de sport conclusies uit de
perestrojka. Michael Gorbatsjov
is namelijk ook een liefhebber
van voetbal." Overige duels: DESK-Longa, Hal-

steren-Geldrop en Vlissingen-Wau-
bach.

In Weert ontmoeten Wilhelmina '08
en Venray elkaar. Deze streekderby
kent statistische voordelen voor de
bezoekers, want de laatste twee jaar
werden al deze confrontaties door
Venray gewonnen. „Dit zijn altijd
heel prettige wedstrijden. Ik hoop
dat de lijn van de laatste jarendoor-
getrokken kan worden. Alleen sco-
ren we als koploper toch te weinig
en daar moet iets aan gedaan wor-
den," is de mening van Venray-trai-
ner Ruud Wouters.

„Vandaar dat ik na die nederlaag
toch wel met een kater bleef zitten.
Tegen TOP zullen we dan ook weer
de concentratie en de motivatie van
voorheen moeten hebben, willen we
tenminste in het spoor van Venray
blijven."

EHC liet zich bij TSC in slaap wie-
gen. De goede resultaten van de
laatste weken gaven de EHC'ers een
bijna superieur gevoel en prompt
werd de ploeg van John Vrijens
voor deze overmoed gestraft. Hij:

VAL D’ISERE - De Zwitserse
skister Michela Figini heeft in Val
D'lsere de eerste afdaling die mee-
telt voor de wereldbeker gewon-
nen. De wereldkampioene had 0,21
seconden voorsprong op deverras-
sende Regine Mösenlechner uit
West-Duitsland, wier landgenote
Michaela Gerg derde werd.

De eerste stap wordt gezet op 13
en 14 december, wanneer de tra-
ditionele koppeling tussen voet-
bal en ijshockey in het sportco-
mité wordt losgelaten en de op-
richting van een zelfstandige
voetbalbond gestalte krijgt. „Tot
nu toe zijn niet altijd even slim-
me beslissingen genomen. De
nieuwe bond moet door experts
worden geleid: trainers, scheids-

ZURICH - De FIFA heeft beslo-
ten spelers die bij twee clubs con-
tracten hebben getekendharder aan
te pakken. De wereldvoetbalbond
zal voortaan voetballers die twee
verplichtingen zijn aangegaan, met
onmiddellijke ingang schorsen. De
straf wordt pas opgeheven, als de
zaak is uitgezochten opgelost.
Twee spelers die zich recentelijk
aan dit vergrijp schuldig maakten,
kregen gisteren een boete van
10.000 gulden. Het ging om Jan
Hellström (IFK Norrköpping/I-
raklis Saloniki) en José Sinvall (Ser-
vette/Olympique Lyon).

rechters, artsen en wetenschap-
pers", aldus Koloskov, die een
dergelijke ontwikkeling ook bij
het ijshockey aankondigde.
Volgens Koloskov zijn de nieu-
we plannen niet concurrerend
voor de bezigheden van het
staatscomité, maar eerder een
noodzakelijke aanvulling. „Het
komt voort uit de geest van de
perestrojka. Die vereist de deel-
neming van brede lagen van de
bevolking bij het leiden van de
staat. Dat geldt ook voor het
voetbal."

De toekomstige profclubs beslis-
sen zelf over de manier waarop
ze inkomsten en uitgaven rege-
len. Ze mogen bijvoorbeeld
sponsors aantrekken. Steun van
staatsfabriek, leger, hoge-school
of ministerie zal er daarentegen
niet meer zijn. Het loon van de
spelers gaat omhoog. Moesten ze
het tot voor de wijzigingen doen
met ongeveer 300 roebel (ruim
duizend gulden) in de maand,
volgens Koloskov kunnen goede
voetballers in de toekomst wel
duizend roebel verdienen, onge-
veer vijf keer zo veel als een ge-
middeld Russisch inkomen. Bo-
vendien wordt het transfersys-
teem ingevoerd. Voor binnen-
landse spelersovergangen ligt
het te betalen bedrag overigens
niet hoger dan een ton. Voor
Westerse clubs geldt dat koopje
niet. Zij moeten, zoals afgelopen
zomer bijvoorbeeld Juventus
voor Zavarov en onlangs Sevilla
voor doelman Dass^jev, miljoe-
nen in harde valuta neertellen
voor de diensten van een Sojvet-
ster.

we bond aanvankelijk steun
krijgt van het sportcomité. Vol-
gens Koloskov moet het moge-
lijk zijn datdevoetbalunie na on-
geveer drie jaar zelfstandig en
onafhankelijk werkt. Voor de 194
clubs in de hoogste drie divisies
breken andere tijden aan. Ze ma-
ken zich los uit de overkoepelen-
de 'totaalverenigingen' en gaan
zelfstandig verder. De hoogste
klasse krijgt voorlopig drie of
vier clubs, die gaan werken zoals
Dnjepropetrovsk. Dat wil zeg-
gen, op economische basis en
met een vorm van zelfstandige fi-
nanciering.Het is de bedoeling dat de nieu-
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Ex-penningmeester Toon Vreuls blij met vonnis

'Eerlijk duurt 't langst'
Programmabetalld voetbal

eredivisie
Vandaag 19.30 uur:
Groningen-RKC
Willem 11-Fortuna Sittard
MW-Twente
Morgen 14.30 uur:
Haarlem-Ajax
BW Den Bosch-Veendam
Volendam-PEC Zwolle
Feyenoord-Sparta
Itrecht Roda JC

PSV 15 11 1 3 23 33-14
Fortuna Sittard 14 8 3 3 19 23-14
Ajax 14 8 2 4 18 29-18
Feyenoord 13 7 3 3 17 31-21
Volendam 13 8 1 4 17 26-17
Twente 14 5 7 2 17 19-11
Haarlem 14 7 3 4 '17 21-18
Groningen 14 6 4 4 16 29 19
RodaJC 14 5 6 3 16 20-15
Utrecht 14 4 4 6 12 16-19
Den Bosch 14 5 2 7 12 18-29
PECZwoUe 14 5 1 8 11 23-28
Veendam 14 5 1 8 11 15-24
Sparta 14 2 6 6 10 16-23
RKC 14 4 2 8 10 24-34
Willem II 14 2 5 7 9 19-31
VW 15 17 7 9 14-25
MW 14 2 4 8 8 17-33

eerste divisie
Wageningen-NEC 3-1
Vandaag 19.30uur:
Emmen-NAC
Helmond Sport-Vitesse
SVV-Cambuur
Heerenveen-ERxcelsior
AZ-DS '79
Morgen 14.30 uur:
De Graafschap-Go Ahead Eagles
RBC-Telstar
Heracles-Den Haag

Vitesse 15 9 5 1 23 25- 7
Excelsior 14 9 3 2 21 23-11
AZ 14 8 3 3 19 34-13
NEC 15 7 5 3 19 30-16
GoAhead Eagles 14 7 2 5 16 27-18
Heerenveen 14 7 2 5 16 2114
NAC 14 6 4 4 16 21-21
Den Haag 14 6 3 5 15 30-20
SW 14 5 5 4 15 20-20
Heracles 14 5 5 4 15 21-23
Cambuur 14 5 4 5 14 24-21
DS 79 14 7 0 7 14 24-24
De Graafschap 15 5 3 7 13 21-31
RBC 14 5 2 7 12 17-25
Eindhoven 15 4 3 8 11 19-24
Wageningen 16 3 4 9 10 20-36
Telstar 14 3 3 8 9 20-33
Helmond Sport 14 1 6 7 8 13-23
Emmen 14 3 0 11 6 16-46

NEC kampioen eerste periode.

buitenland
BUNDESLIGA
1FC Koln Mannheim 14
Kaiserslautern-Leverkusen 0-0

Vandaag 15.30 uur:
Hamburg-Borussia M'Gladbach
Stuttgart-Bremen
Karlsruhe-Dortmund
Frankfurt-Hannover
Bochum-Bayern
Nürnberg-Stuttgarter Kickers
Uerdingen-St Pauli

Tweede Bundesliga
Morgen 15.00 uur
Alemannia Aken-Meppen

BELGIË
Vandaag 20.00 uur:
RC Genk-St. Truiden
Beerschot-Club Luik
Standard Luik-FC Antwerp
Charleroi-Kortrijk

Morgen 15.00 uur:
RWDM-Club Brugge
RC Mechelen-Lokeren
Waregem-Lierse
Beveren-KV Mechelen
Cercle Brugge-Anderlecht

MVV-FC Twente
Vandaag 19.30 uur.
Scheidsrechter: De Munnik

MW (selectie): De Haan, Linders, Thai,
Arts. De Jong, Quaden, Schuman, Dela-
haye. Maas, Vincent, Vanderbroeck,
Francois, Verbeek, Theewissen, Rou-
mans, N. Benneker, Meijer.

FC Twente (opstelling): De Koning,
Scharmin, Rutten, Paus, Dikken, Elzin-
ga, Roelofsen, Balm, Neijenhuis,
Schmidt, Huistra.

Willem II-Fortuna
Vandaag 19.30uur.
Scheidsrechter: Modderman.

Willem II (opstelling): Brügel, Kogel-dans. De Kleine, Van Rossum, Mallien,
Van der Borgt, Broeken, Feskens, Go-
dee. Van der Ark, Van Straalen.
Fortuna (opstelling): Hesp, Kicken,
Liesdek, Frijns, Boessen, Jalink, Duut,
Reijners, De Vries, Lens, Clayton.

Utrecht-Roda JC
Morgen 14.30 uur. 'Scheidsrechter: Bakker.

FC Utrecht (opstelling): Gerards, Ver-
rips, De Koek, Plomp, Van der Meer,
Nijholt, Alflen, Steinmann. Young,
Boogers, Willaarts.
Roda JC (opstelling): Nederburgh,
Hanssen, Brandts. Fraser, Trost, Su-
vrijn, Boerebach, Groenendijk, Blattler,
Van Loen, Nöllgen. Wisselspelers:
Smits, Diliberto, Van de Luer, Huub
Smeets, Broeders, Sanchez Torres.

Vervolg van pag. 1
MAASTRICHT - Zowel Roda-
manager Coerver als ex-pen-
ningmeester Vreuls waren niet
aanwezig bij de uitspraak van
het vonnis. Hun honneurs wer-
den waargenomen door de ver-
dedigers mr. Goumans en mr.
Coenen. Mr. Goumans was alles-
behalve verrast over de vrij-
spraak van zijn cliënt Hans Coer-
ver: „Ik heb van begin af gezegd
dat het daarop zou uitlopen.
Daarom zijn wij ook tot bij de
Hoge Raad in cassatie gegaan. Je
kunt een ondergeschikte niet
verantwoordelijk maken voor de
fouten van zijn baas. Daarop was
mijn hele pleidooi voor vrij-
spraak gebaseerd".

Op Kaalheide werd enthousiast
gereageerd op de vrijspraak van
Hans Coerver. De Roda-manager
wenste zelf niet op de zaak in te
gaan, getuige zijn uitspraak: „Ik
heb me voorgenomen zowel voor
als na de rechtzaak geen com-
mentaar te geven. De zaak is af-
gedaan en ik heb er niets aan toe
te voegen".

terugkrijg

De 1500 gulden boete die de
rechtbank hem oplegde voor be-
lastingontduiking is voor Vreuls
in de praktijk een 'gouden von-
nis'. Daardoor krijgt hij immers
11.500 gulden terug van de fis-
cus. „Je kunt niet stellen dat ik
10.000 gulden heb verdiend door
die uitspraak. Ik heb die boete
namelijk al betaald. Als nu blijkt
dat ik te veel heb betaald is het
niet meer dan juist dat ik het geld

In huize Vreuls stond gisteren de
telefoon roodgloeiend. Vreuls:
„Ik geloof dat heel Kerkrade

heeft gebeld om mij geluk te
wensen. Het hele huis staat zelfs
vol met bloemen. Ik ben blij dat
het achter derug is en dat ik er zo
vanaf kom. Ik ben bijna 63, ik
denk niet dat er kans is op herha-
ling met het oog op die voor-
waardelijke celstraf. Ik vind het
geweldig dat Coerver is vrijge-
sproken. Hij is de beste manager
van Nederland en het zou jam-
mer zijn als hij voor Roda en het
Limburgs voetbal verloren zou
gaan".

en belooft beterschap
Mölby blijft
ij Liverpool

- De Deense interna-
-1 Jan Mölby zal zijn voetbal-
fan voortzetten bij de veel-
'g Engelse kampioen Liver-Dat heeft clubvoorzitter John
f 1 bekend gemaakt. Oud-Aja-Mölby werd donderdag op vrijetn gesteld, na zes weken te heb-
ntgezeten van een gevangenis-van drie maanden diehem was'egd wegens roekeloos rijden.
club heeft de zaak natuurlijk
geurig onderzocht. We hebben
Mölby's verklaring geluisterd

'jn oprechte verontschuldigin-voor de negatieve publiciteit,nn gedrag voor Liverpool heeftleyerd, geaccepteerd. Mölby

" berouw getoond en gevraagd
"ns te mogen blijven. We zijnmee akkoord gegaan, op voor-
de dat zoiets nooit weer," zei

nen in kennis werd gesteld van
het vonnis van de Maastrichtse
rechtbank. De maand voorwaar-
delijke celstraf en de boete van
1500 gulden stemden de 62-jarige
Kerkradenaar tot tevredenheid.
„Als je de hoge eis in aanmerking
neemt mag ik hierover niet kla-
gen. Ik heb altijd gezegd, eerlijk-
heid duurt 't langst".

| Limburgs dagblad"

Fortunees Sigi Lens weer van de partij tegen Willem II

sport



Gastbokser bij BC DortmundVan onze sportredactie
ROTTERDAM - Regilio Tuur
treedt tussen nu en 1 april 1989
zeven keer op als gastbokservan
de BC Dortmund en-schort zijn
beslissing om al dan niet prof te
worden op tot na die periode. De
kans dat de vedergewicht toch
nog deelneemt aan de Europese
kampioenschappen, eind mei in
Athene, is daarmee aanzienlijk
gestegen.
„Ik heb nu wat langer de tijd om
me te beraden over mijn toe-
komst", aldus de kersverse kam-
pioen van Nederland gister-
avond, „en ofik nou profword of
amateur blijf die zeven partijtjes
extra ervaring zijn mooi meege-
nomen. Het is een onverwachte
ontwikkeling, maar ik ben er wel
blij mee. M'n vakantie stel ik uit
tot de zomer. Ik blijf lekker door-

werken en wie weet, waartoe het
allemaal nog kan leiden".

BC Dortmund, uitkomend in de
tweede Bundesliga, won de 'slag'
van o.a. de BC Erle 49 uit Gelsen-
kirchen die al eerder naar de
gunsten van de sensatie-van-
Seoul had gedongen. Jan Schild-
kamp, de 'peetvader' van Tuur:

„Doordat er zoveel belangstel-
ling voor hem bestond, hebben
we heel aardige voorwaarden
kunnen stellen, die stuk voor
stuk zijn gehonoreerd".
Tuur ontvangt een behoorlijke
onkostenvergoeding, hij en zijn
trainer John Schildkamp verblij-
ven in een wedstrijd-weekeinde
van vrijdag tot en met zondag in

een hotel en mogen hun vrouw
resp. vriendin meebrengen.

Op 17 december maakt Giely zijl
debuut voor Dortmund, dat g 1
competitie vooral dank zij dl
zwakte in de lichtere ge
wichtsklassen is begonnen mé
twee nederlagen. Hij is niet dl
enige Nederlander in het teart
Ook de Arnhemse zwaargewich
Wim Gerritsen maakt er deel val
uit. Hij legde maandagavond bi
de Nederlandse kampioenschap
pen in de Rijnhal de eerste cof»
tacten. Bij Erle, ook boksend Ü j
de tweede Bundesliga, kom1
Tuur twee andere Oranje-klaD
ten tegen: de FriesReino van dw
Hoek en Utrechter Peter Zwezfl
rijnen. Zij zien het als een mog^i
lijk 'opstapje' naar de hoogst!
klasse.

Imming snel
schimmenspe

door harry muré
STOCKERAU - Robert Immervoll speelt in het wereldkam-
pioenschap kunststoten met een keu van 1.200 gulden. Na de
tweede dag van het toernooi staat de Oostenrijker met zijn fon-
kelende attribuut, merk Superprofessional, voor eigen publiek
troosteloos onderaan op de ranglijst. Jean Bessems hanteert
een stok met een oorspronkelijke winkelwaarde van zes gul-
den. Daarmee tikte hij zich voortvarend naar de kop van het
klassement. Het zit 'm dus kennelijk niet in de keu.

veus geworden. Hij zal nu toch be-
hoorlijk wat punten moeten gaan
maken", gnuifde Jean Bessems,
voordat hij aanzette voor zijn zesde
Wiener Schnitzel in twee dagentijd.

Met 151 punten uit 28 figuren be-
woog hij zich op dat moment op de
score van Gorssel. Daar kwam hij
vorig jaar uit op een totaal van 389
punten, een prestatie, die niet er-
kend wordt als wereldrecord, om-
dat zij geleverd werd tijdens een
Europees kampioenschap. Het we-
reldrecord is met 'slechts' 355 sinds
1984 nog altijd in handen van Stey-
laerts. De kans dat Bessems in Stoc-
kerau zijn aardsrivaal cijfermatig
uit het zadel gaat lichten, is dikaan-
wezig. Van de eerste 28 figuren mis-
te hij er slechts 5. „Ik zal rond de 80
procent moeten blijven scoren. Of
ik dat haal, is onvoorspelbaar. Je
bent nooit zeker watje welen watje
niet maakt".

Jean Bessems zweert bij de gewone
café-keu, in elke sportzaak te koop
voor veertig gulden. Na gebruik
worden die stokken als tweede-
hands voor een prikje doorver-
kocht. Jean Bessems heeft altijd
een hele voorraad van dat antieke
materiaal. Hij snijdt de toppen er
van af en freest ze op de gewenste
dikte. Bij het kunststoten worden
vooral bij kopstoten dikke keu's ge-
bruikt. Bessems zaagt liever van

dun hout planken. „Een keu moet
de juiste slag hebben. Hij moet je
passen, net als een pak. Dat is heel
persoonlijk".
Met zijn stokken van 'zes gulden'
hield Jean Bessems aardig huis op
de tweede dag van het WK in Stoc-
kerau. Hij sloeg, zoals dat ook in bil-
jarttermen heet, een gatvan 21 pun-
ten, daarmee titelverdediger Stey-
laerts ietwat blozend op zijn stoel
achterlatend. „Raymond is wat ner-

Graus terug in
biljartbestuur

STOCKERAU - Limburg heeft
met Jean Graus weer een ijzer in
het vuur in het hoofdbestuur van
de Nederlandse biljartbond. De
Maastrichtenaar keert na een af-
wezigheid van vier jaar terug in
de KNBB-top als voorzitter van
de technische commissie. Graus
was de laatste jaren president
van de Europese biljartfederatie.
Hij stelde zich niet herkiesbaar
voor die functie, waarop de
Europese federatie hem voor-
droeg voor het presidentschap
van de wereldbond. Die vlieger
ging echter niet op. De Frans-
man André Gagnaux, die - ge-
steund door een sterke lobby -
al ongeveer een kwart eeuw op
dehoogste stoel zit, is niet weg te
branden. Jean Graus viel tussen
stoel en tafel, waarna de Neder-
landse bond zich meteen verze-
kerde van de diensten van de
Maastrichtenaar.

SCHAESBERG - Cees Imminfl
het Noordhollandse CallantS;
moet het schimmenspel op de njj
ge draf- en renbaan van SchaesH
goed bevallen zijn. Hij kwam
vier paarden naar Limburg. 'oogst: twee eerste en een tw<
plaats. Er viel verder, naast dri'
bruikelijke overwinningen
Hennie Grift, een verrassing te H
ren in devorm van winst voor Kl
radenaar Frank Stalman met f
zan. In delaatste ren van het jaalj
Schaesberg Cup voor amateurs,1,
Yvonne Stouthamer (haar mai^mie is als volbloed-trainer j
Schaesberg gevestigd) in de vijl
rige hengst Star Ride een sw
winnaar.|
Uitslagen: ,(l
Byorling-Prijs: 1. Caresse Heidia (H.'t
km.tijd 1.25.3; 2. Brutus terLune; 3. ClfNord. Winn. 1,50; pl. 1,60,3,00; koppel*
trio 27,10. li
Les Amis-Prijs: 1. Amber Espana WL
Vries) tot.tijd 2.03.3; 2. Master Card; 3.f
hing Event. Niet gestart: Imperial t;
Winn. 3,10; pl. 3,50, 8,70; koppel 19,60;„
147,70. 'Creetower-Prijs: 1.Camee Guapa (H.JI
km.tijd 1.22.1; 2. Casimir Durbin; 3. 1_
Dakota. Winn. 2,00; pl. 1,50, 1,70; W
3,00; trio 41,20.
Slot-Prijs: 1. Snowflake (Smith) Wf1.50.7; 2. Blue Fire Lady; 3. Rosita SI
Niet gestart: Gigi. Winn. 5,90; pl. 3,50.f
koppel 12,80; trio 73,60. <Leutink Mau-Prijs: 1. Bavonora (Cl
ming) km.tijd 1.23.0; 2. Zefier West; 3. V
do R. Niet gestart: Philister. Winn. 3,3Ï
1,50, 1,70, 2,70; koppel 10,10; trio 142A
Black Bank-Prijs: 1. Alezan (F. Stalt
km.tijd 1.22.1; 2. Charlotta V; 3. Ceref
Troje; 4. Ben Bloemlust. Niet gestart: IJStar. Winn. 4,00; pl. 1,40, 1,60, 1,30; kj.
30.00; trio 666,80. Kwartet: Niet geradj
Pedometer-Prijs: 1. Aljemint (C. lm1»
km.tijd 1.20.6; 2. Birgitte C; 3. Copp°*
Winn. 4,10; pl. 2,10, 1,40, 10,50;koppell»
trio 1098,40. I
Schaesberg Cup: 1. Star Ride (Y. St<_
mer) tot.tijd 2.06.6; 2. Game Off; 3. A«J4. Black Bank. Niet gestart: ByorlUJ
Creetower. Winn. 10.00; pl. 1,30,3,00; ""jj
19,90; trio 398,50. u
Atletico-Prijs: 1. Do Lor Als SasSV
Grift) km.tijd 1.18.8; 2. Anno Buiten/1?
Abel Tasman. Niet gestart: Papeete.'
1,60; pl. 1,10, 1,20; koppel 1,90; trio *W5: Niet geraden.

De totalisatoromzet bedroeg na neg*'
de tien koersen f 172.205,-

Normaal heeft Jean Bessems nooit
problemen met trekstoten. Toch ge-
beuren er vreemde dingen. Op fi-
guur 24, een lange diagonale trek-
stoot, kloste bal twee op rood. „Dat
overkomt me zelden. In theorie kan
ik alle ballen maken. Vooral als zon
zekere stoot verkeerd uitvalt, krijg
je elke keer weer een tik". Die hard
kan aankomen nu het wereldkam-
pioenschap weer lijkt uit te draaien
op een Holland-België op het groe-
ne laken.

niet in alle opzichten de ware sport-
man getoond. En voor hem zou
iemand van ons moeten sneuvelen".
De organisatie zwichtte voor het
dreigement van Bessems. „Ik zit
niet zo te springen om dat toernooi
in Valkenburg. Zij hebben mij no-
dig en daarom heb ik het hoog ge-
speeld", aldus een strijdvaardige
Jean Bessems, alvorens hij het gis-

teravond opnieuwaan de stok kreeg
met Steylaerts.

Stand na 38 van de 68 figuren: 1. Bessems
(Ned) 206 punten uit 69 pogingen 2.
Schmidt (WDI) 179-80; 3. FoneUosa (Spa)
172-82; 4. Casales (Ita) 172-84; 5. Corin (Bel)
165-75; 6. Steylaerts (Bel) 164-91; 7. Brunne-
kreef (Ned) 160-80; 8. Machida (Jap) 156-84;
9. Oliver (Spa) 136-88; 10. Pacetti (Fra) 135-
-93; 11.Kawashima (Jap) 129-100; 12. Immer-
voll (Oos) 80-101.

Nijssen en Dullens
in halve eindstrijd

Sterke deelnam
hippisch festij'

in Limbricht
HEERLEN - De landelijke rÜv
niging Oeloven biedt morgen *de dressuurliefhebbers uitstek
paardesport in manege De KM
te Limbricht. Het ingeschf*
deelnemersveld in de klasse #j
is hoogstwaarschijnlijk het ste'1
dat tijdens dit indoorseizoen i"
wedstrijd aan de start komt, mej
Limburgs NKB-kampioen
Voncken en oud-NKB kampi°-
Jeannette Haazen en Sjef P*
Van de organiserende veren"
zal Wim Lucassen in deze klasSe
de start verschijnen.

De Belgische concurrentie laat niets
onbenut om stoten onder de gordel
uit te delen. Tijdens de seance wor-
den de finalisten volgens voor-
schrift alleen van een natje in de
vorm van een frisdrank voorzien.
Om wat warms binnen te krijgen -
het is steenkoud in de hal - ging
Jean Bessems tussendoor een bakje
koffie halen. Eigenlijk mag dat niet.
De spelers moeten op hun plaats
blijven zitten, maar niemand die
daar een punt van maakt. De Belgi-
sche bondsbegeleider van Ray-
mond Steylaerts rook echter zijn
kans. Hij wees de vertegenwoordi-
ger van de Nederlandse biljartbond
op de 'overtreding' en die restte op
zijn beurt niets anders- dan Jean
Bessems tot dé orde te roepen. Het
zijn vaak vervelende dingen die het
hem doen, maar Steylaerts schoot
er weinig mee op, getuige het voor
hem jammerlijke tussentotaal van
130 punten.

ROTTERDAM - Rotterdam en de
KNBB organiseren een van de drie
grote Grand Prix-toernooien drie-
banden van de Europese bond CEB,
die in het voorjaar van 1989 gehou-
den worden. Aan het hoofdtoernooi,
van 23 tot 26 februari in het World.
Trade Center, doen zestien spelers
mee. Onder hen de beste acht van
het vorig jaar: Torbjörn Blomdahl
en zijn vader Lennart, Ceulemans,
Van der Smissen, Muller, Connes-
son, Steylaerts en Oddo Ook de eer-
ste twee van de Nederlandse Mas-
ters, Arie Weijenburg en Ben Velt-
huis, zyn zeker van een plaats.

GP-biljarten
naar Rotterdam

giated Tennis Coaches Association)
het nationale indoor-intercollegia-
ted tennis-championchip voor de
centrale regio waartoe de Kansas-
University behoort. Door het resul-
taat waarvoor zij zes partijen moest
spelen en zij in de finale Mary Beth
Young van de Brigham Young Uni-
versity versloeg met 6-3; 6-2, plaat-'
ste zij zich voor de finale die in fe-
bruari in Minneapolis in de staat
Minnesota verspeeld gaat worden.
Coach Eric Hayes was zeer ver-
heugd. „Zij is de eerste speelster
van de Kansas die zich heeft weten
te plaatsen voor het nationale toer-
nooi. Het is een grote dag voor ons
tennisprogramma. Hierop kunnen
wij verder bouwen".

Van onze tennismedewerker
BUSSUM - In het Zilverenkruis-
/Bosheim-toernooi in Bussurn is zo-
welbij de dames als bij de heren een
Limburgse halvefinalist. In de puur
Limburgse confrontatie bij de da-
mes in de kwartfinale bleek Evely-
ne Dullens deze keer sterker dan
Mara Eijkenboom. Eijkenboom die
dertiende op de Audi-rancking
staat, was het toernooi sterk begon-
nen door de als derde geplaatste
Hellas te Riet uit te schakelen. Te-
gen Evelyne Dullens, die elf plaat-
sen lager op de ranglijst staat, kon
zij niet de plaats die zij verwacht
had in de halve finale bewerkstelli-
gen. Dullens won met twee maal
6-3.

GELEEN - De buitenijsbaan in Ge-
leen blijft ook de komende maan-
den 's avonds gesloten. De Raad van
State, dievorig jaar in een voorlopig
besluit bepaalde dat de baan om 18
uur dicht moest, verwierp gisteren
een verzoek van de gemeenteom de
openingstijd tijdelijk tot 23 uur te
verlengen.

Verzoek Geleen
afgewezen

IJsbaan dicht
in avonduren

De ijsbaan blijft na 18 uur gesloten
totdat de Raad van State een defini-
tief besluit heeft genomen over de
bezwaren die omwonenden hebben
ingediend tegen deze Hinderwet-
vergunning. Naar verwachting zal
die Kroonuitspraak zeker nog enke-
le maanden op zich laten wachten.

BAARLE-HERTOG - Teun van
Vliet heeft besloten de door hem
aangespannen procedure tegen
de wielerploeg Panasonic, om
ontbinding van zijn contract
voor 1989 te bewerkstelligen, in
te trekken. Van Vliet bracht zijn
beslissing vrijdag naar buiten via
een door zijn advocaat uitgege-
ven communiqué.

Nijssen begint zijn enkelspel steeds
sterker te spelen. Tegen de Alk-
maarder Willem Bruin won hij de
eerste set zonder een game af te ge-
ven. In de tweede set nam hij iets
gas terug maar won met 6-0; 6-3. In
de halve finale moet hij vandaag te-
gen Christiaan Feenstra aantreden
die in feite een thuiswedstrijd
speelt. De andere halve finale gaat
tussen Jan Willem Lodder en Wim
Groeneveld.

BRUNSSUM - Door het Limburgs
taekwon-do district zullen morgen
in Brunssum, in deRumpenerspor-
thal de kampioenschappen full con-,
tact worden gehouden voor de A-ca-
tegorie. Het groot aantal inschrijvin-
gen is een gevolgvan het feit dat de
winnaars automatisch in het Lim-
burgs selectieteam worden opgeno-
men. Dit team zal in competitie-
vorm gaan uitkomen tegen andere
districten om zodoende een natio-
nale selectie te verkrijgen. De wed-
strijden in Brunssum beginnen om
14.00 uur.

LK-taekwon-do
in Brunssum

Eveline Hamers

" KANSAS - Eveline Hamers
heeft haar eerste tennissucces in
Amerika geboekt. Uitgerekend op
haar'2o-ste verjaardag won zij het
toernooi van het ITCA (Intercolle-

Handbalherer
verliezen

KLAGENFURT - Het Nederig
heren handbalteam heeft zijn *Jj
wedstrijd in het vierlandento^
vanKlagenfurt verloren. Tege"
kije werd het 21-23.

Alvorens deze in de ring vefs
nen zullen eerst de overige "suurklassen aan de start kome 11
wijl misschien Sinterklaas, eV*
vorig jaar, ook nog een dreS»
nummer rijdt. De gehele wed'
staat namelijk helemaal in het#
van het St.-Nicolaasfeest. De c
nisatie speelt zelf ook voor,
terklaasdoor naast de gebruikfj
geldprijzen ereprijzen in de 'van dekens en bodywarmers t*
schikking te stellen.
De lustrumwedstrijden in De
per beginnen om 09.30 uur.

In het spanningsveld tussen uiter-
ste concentratie en de grenzen van
sportiviteit lopen top-biljarters
voortdurend op hun tenen, ook bui-
ten de zaal. Het had niet veel ge-
scheeld, of Jean Bessems was vol-
gendeweek tijdens de wereldbeker-
wedstrijden driebanden in Valken-
burg niet van de partij geweest. Als
Limburgse garnering van de strijd
tussen Blomdahl, Kobayashi en
Ceulemans is in Centrum Cocarde
het complete viertal van de club
Holland Casino's vaste prik. De or-
ganisatie wilde echter ten koste van
alles Christ van derSmissen aan het
deelnemersveld toevoegen. Dat be-
tekende, dat een van de spelers van
Holland Casino's, Ad Broeders, ge-
schrapt moest worden. Jean Bes-
sems verzette zich tegen datplan en
trok zich terug. „Van derSmissen is
een goede biljarter, maar dit ging
een beetje te ver. Hij heeft zich toch

Kelly naar Teka
MADRID - Scan Kelly gaat toch
voor een Spaanse ploeg rijden.
De manager van de lerse wiel-
renner, Frank Quinn, bereikte
vrijdag overeenstemming met de
leiding van de formatie TEKA.
Eerder leek de overgang van de
veel gevraagde renner naar Fa-
gor slechts een formaliteit. Op
het laatste moment ketsten de
onderhandelingen echter af.
TEKA voldeed, integenstelling
tot Fagor en in een eerder sta-
dium de Belgische formatie
ADR, wel aan de financiële wen-
sen van Kelly. Quinn liet daarop
weten dat niets een overgang in
de wegkan staan, hoewel de ren-
ner zelf nog niet heeft getekend.
Een woordvoerder van de
Spaanse ploeg liet weten dat dit
waarschijnlijk nog in het week-
einde zal gebeuren.

" Teun van Vliet blijft voor de ploeg van Peter Post op de
pedalen staan. Foto: 3poot/DRiES linssen

Van Vliet blijft

De 26-jarige wielerprof wilde on-
der zijnverbintenis met de ploeg
van Peter Post uit, omdat hij bij
de TVM-ploeg van Cees Priem
een kwart miljoen gulden meer
zou kunnen verdien: 550.000 gul-
den om drie ton. Van Vliet span-
deeen procedure aan bij het kan-
tongerecht in Amsterdam. Tij-
dens de zitting op 17 november
eiste Van Vliets raadsman Claas-
sen ontbinding van de overeen-
komst met Post, omdat sprake
was van een wezenlijke positie-
verbering. Kantonrechter Mr.
Luijckx zou uiterlijk 7 december
uitspraak doen, maar zo ver heeft
de wielrenner het niet laten ko-
men.

In het communiqué stelt Van
Vliet, dat hij tot zyn beslissing is
gekomen na overleg met de
hoofdsponsor van de ploeg-
Priem. Ze trokken de conclusie,
dat een procedure niet de juiste
manier is om een overgang te be-
werkstelligen. Van Vliet geeft te
kennen alsnog de overstap te
willen maken, maar dan alleen
als beide wielerploegen onder-
ling tot overeenstemming ko-
men. Doen ze dat niet, dan dient
hij het contract bij Post gewoon
uit.

(ADVERTENTIE)
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Theunisse naar
arbitragehof
KERKDRIEL - Gert Jan Theu-
nisse, de renner die onder zijn
contract uit wil bij PDM, gaat
zijn zaak voorleggen aan de arbi-
tragecommissie van het Natio-
naal Instituut voor Sportsponso-
ring in Den Haag. Die commissie
moet zich uitspreken of het me-
dio mei getekende contract tus-
sen Theunisse en zijn sponsor
nog steeds rechtsgeldig is nu de
26-jarige coureur aanbiedingen
hebben bereikt, die veel hoger
zijn en het miljoen gulden per
jaar te boven gaan.

Op recordjacht met
keu van zes gulden

" Jean Bessems lijkt een stokje te gaan steken voor de titelaspi-
raties van Raymond Steylaerts. Foto: 3poot/DRIESLINSSEN

Turbo’s lobsport door dickbruyneste

ROTTERDAM - Smoke Eaters
heeft door Turbana Rotteram in
eigen huis te verslaan (1-4) afge-
rekend met het 'Turbana-trau-
ma'.

Voor het eerst in de geschie-
denis won de ploeg van Mike
Daski uit tegen de eeuwigerivaal
en heeft aldus de tweede plaats
in de competitie vaster in zijn
greep gekregen.

De start in de Weenahal was gis-
teravond overdonderend. Na
amper een minuut verzilverde
Nelson een pase van Vorsten-
bosch: 0-1. Zeven seconden later
liet Paul Timmerman in samen-
spel met Louwers 0-2 op het sco-
rebord aanbrengen. Eindelijk lag
de kans om Rotterdam met een
bliksemstart op de knieën te krij-
gen voor het oprapen.

Turbana, bekend om zijn razend-
snelle counters via Tijnagel en
Van Heumen kreeg zo goed als
geen kans. Rotterdam kwam in'
de tweede periode maar moei-
zaam bij het Eatersdoel. Een fel
op de man spelend Geleen toom-
de al vrij vroeg de aanvalsdrift
van de thuisclub in.

Smoke Eaters schiep zich zelf
voldoende kansen om in twintig
minuten de partij voortijdig te
kunnen beslissen. Pellegrims,
Thorntonn, Van Steen en Meeks
verzuimden deze mogelijkheden
echter. Rotterdam daarentegen
kreeg slechts een kans en via een
lucky-treffer kwam de thuis-
ploeg dichterbij. In de laatste pe-
riode stelde Eaters met twee tref-
fers definitief orde op zaken.

Eaters: stunt
tegen Turbana
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Van onze medewerker
LEO JASPERS

BANHOLT - Vier jaarlang is Felix
Bastings nu alvaste klant in het top-
scorersklassement. Of het nu derde
klasse (RKVVM) of vierde klasse
KNVB betreft (Wit Groen thans) Fe-
lix ramt dc leren projectielen met dc
voet of met het hoofd op dc regel-

maat van een mitrailleur tegen het
vijandelijke net. Zijn succesformu-
le? „Ogen dicht, gewoonrecht door-
lopen en...schieten!" Voetbalwijs-
heid, gepredikt en door Felix gretig
geïnhaleerd, afkomstig van zijn
oom en oud-internationalFons van
Wissen.

Felix Bastings: „Die oom kwam ge-

regeld naar wedstrijden van mij kij-
ken en zag mij veel kansen missen.
Hij zag dat ik te twijfelend uithaalde
en daarom oog in oog met de keeper
vaak faalde. Vandaar zijn raad de
ogen te sluiten en onbekommerduit
te halen. Geruststellend besloot hij
toen zijn betoog met: Dacht je dat ze
dat in de eredivisie anders deden?"
Sindsdien scoort Felix er lustig op
los en loopt hij momenteel dik een-
op-een (12 treffers in 11 duels). Der-
tigjarige Felix, die alle elftalposities
in de loop van zijn carrière doorliep,
staat sinds zijn opzienbarende spit-
soptreden volop in de schijnwer-
pers van vele clubs, zelfs betaalde
clubs.Gilbert Houtvast

bloeit op bij Geleen
Felix Bastings: „Voor aanvang van
deze competitie kon ik naar Ale-
mannia Aachen en vier weken gele-
den stonden mensen van de Belgi-
sche tweedeklasserEendrachtAalst
voor de deur. Ik voelde wel iets voor
die uitdaging en wilde wel eens aan
het betaalde voetbalsfeertje proe-
ven. Na overleg met mijn vrouw Ma-
rton heb ik toch maar besloten het
niet te doen. Ik ben tenslotte al der-
tig, vader van een jonge spruit en
heb een goede baan als chemisch
analist, waarom dan nog dagelijks
vele uren op pad ten koste van het
gezinsleven?"

Bastings: oogjes dicht en...
Wit Groen-kanonnier sloeg aanbod Alemannia Aken af
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Vraag blijft daarom dan ook voor
zeer velen waarom de van origine
Banholtia-man, met zijn supersnelle
start en enorme kopsterkte, van der-
deklasser RKVVM toch naar vier-
deklasser Wit Groen verkaste. Felix
Bastings: „Die mensen uit Vaals
trokken al jarenlang aan me, maar
wisten me nimmer te overreden. Dit
jaardacht ik er anders over. Ik wilde
nog wel eens een kampioenschap
meemaken en Wit Groen leek me de
geschiktste ploeg om dat mee te te
kunnen realiseren". Of Wit Groen

Frank Zinken: van Almania-verdediger tot DVO-topscorer

Een carrière vol variatie
club aspiraties heeft om hogerop te
komen. Een bijzonder gelukkige
keuze. Er is een leuk voetballend
elftal. Trainer Ger Houben propa-
geert aanvallend voetbal. Zoiets is
ideaal voor mij. Toch wil ik niet dc

alleen maar scorende spits zijn. Ik
doe ook veel collectief werk om an-
deren te laten scoren. Was ik egoïsti-
scher ingesteld, dan had ik er nu
meer dan die acht in geschopt. Bij
ons is het zo dat ook dc middenvel-

" Zelfs in rustiger sfeer kan Gilbert Houtvast niet zonder voet-
oal- Foto: FRANSRADE

Van onze medewerkerPIERRE FRAMBACH

{-HIIVIMERT - „Ik ben su-
"r&evoelig voor dc sfeer bin-Jeen team. Is die goed dan
r*\ »k lekker en scoor vrij
PKkelijk". Een constatering
Li C*,ib.ert Houtvast, spits-, 'er bij Geleen en momen-F' topscorer in dc tweede«sse B. Dc benaming top-
i"[er ls bij Gilbert Houtvast
iTl vfeemd. Toen hij destijds
jathuinnertspeelde had dc
f^strichtse eredivisionist
iv ' at ook vr'J snel mdc'lenen haalde hem naar Dc

Ondanks dat hij
*r. aanvankelijk ook pro-
ctief was> eindigde zijn
«taalde voetbalflirt" in eencceptie voor hem.

aar°r 0fngen heeft rn« destijds bij
1(j Uefst vijf binnen- en buiten-, c clubs willen slijten. Ik speel-
«n h*"?*' maar raakte op het laatst
t m meer- Zonder meer vind ik
nmen bij MW te weinig gebruik
aakmiJn capaciteiten heeft ge-
iv» teald voetDal is voor mij
eleT taboe- Ik ben daarna bij

gaan voetballen, omdat die

ders druk scoren. Dat is dan ook een
van de grote krachten van het
team".

Bij Geleen is 'hogerop komen' abso-
luut geen must. Enkele jaren heeft
de ploeg zitten aanhikken tegen de
tweedeklas. Maar dat doel is bereikt
en nu vindt men het welletjes; leuk
voetballen is belangrijker. „Ook
binnen de lijnen heeft Geleen veel
aanzien", meent Gilbert Houtvast.

„De tegenstander trekt zich graag
aan ons op. Soms sluipt wel eens
iets van gemakzucht binnen het
team. De volgende week weet eenie-
der dan weer precies waar ie staat
en worden de zaken weer recht ge-
trokken".

Over de competitiestand van Ge-
leen, aan het einde van het seizoen,
durft Houtvast zich absoluut niet
uit te laten. Hy vindt het riskant om
in deze klas een voorspelling te
doen. Houtvast: „Belangrijk bij Ge-
leen is dat het team een reputatie
heeft, dat het na de winterstop altijd
goed speelt". " Frank Zinken: 'Niet na-

denken; meteen uithalen.
Foto: PETER ROOZEN seizoen al snel vast, dat ik in de;

spits diende te spelen. Hij heeft'
gelijk gekregen". Over zijn eigen
prestatie: „Die moet je niet over-
waarderen. In feite scoort de hele
ploeg. Vergeet niet dat verschil-
lende spelers steeds weer reke-
ning met mij moeten houden; daf
ze zichzelf ondergeschikt moeten
maken aan het concept van de
trainer. Met andere woorden: ik
ben afhankelijk van mijn mede-
spelers. Schmeitz zegt het zo: 'Jul-
liespelen Frank aan ofuit'", aldus
de projectbehandelaar bij DSM.

Zinken is nog jong, maar toch al
de oudste van zijn groep. Genoeg
heeft hij er overigens nog lang
niet van, getuige het voor deze
competitie bijgehouden plak-
boek. „Er is een rigoureuze ver-
jonging doorgevoerd.Alle spelers
komen nu uit onze wijk. De sfeer
is uitstekend. Betalen is er alleen
maar bij, als het om boetes voor
boekingen gaat. De afspraak is,
dat we die uit eigen portemonnee
voldoen. Totnu toe hoefde dat pas
drie keer. Aan een kampioen-
schap is deze groep trouwens nog
niet toe".

Van onze medewerker

SITTARD - Bij Almania her-
innert men hem zich als een
uiterst betrouwbare verdedi-
ger. Trainer Math Schmeitz
van vierdeklasser DVO uit de
Sittardse wijk Overhoven
vindt hem een echte „Torrie-
cher". Frank Zinken (26) nam
in de eerste helft van de com-
petitie met elf doelpunten vijf-
tig procent van de totale Over-
hovense produktie voor zijn
rekening.

Frank vertrok op 19-jarige leeftijd
van DVO naar de Broeksittardse
eersteklasser, en speelde daar vier
seizoenen lang met succes, nadat
trainer Sjiem Wilms een verdedi-
ger van hem had gemaakt. Mede
in verband met zijn studie -Zin-
ken slaagde na het behalen van
zijn gymnasiumdiploma ook voor
het heao-examen- keerde hij terug
naar de club in zijn eigen wijk. Hij
kreeg er dus te maken met
Schmeitz.

Frank: „Een prima trainer. Hij
heeft zelf op niveau gevoetbald.
Met die achtergrond slaagt hij er
ook in, zijn ideeën op de spelers
over te brengen en hen enthou-
siast te maken. Wat ik heel bijzon-
der vind: Schmeitz is nu aan zijn
tweede seizoen bij DVO bezig,
maar ik heb nog geen twee dezelf-
de trainingen meegemaakt".

De trainer zorgde ook voor een
nieuwe switch in Franks voetbal-
loopbaan: „Voor hem stond vorig

Tot besluit van het gesprek gunt
Frank zijn gesprekspartner een
blik in de „spitse keuken". „Als
spits moet je negentig minuten
lang geconcentreerd blijven,
wachtend op kansen. Er komt er
altijd wel eentje. Dient die zicb
aan, dan moet je vooral niet na-
denken, maar meteen uithalen".

Van onze medewerker
HENK SPORKEN

Jos Stals heeft
Produktieve buien

Wensvan jonge schutter: 'Met Eindse Boys kampioen worden'

nu in de spits mag spelen. Een gou-
den greepvan trainer Jan Helwegen
uit Herten. Een nadeel vindt hij wel
dat de tegenstanders hem steeds
meer in de gaten gaan houden. „Je
merkt het meteen in de wedstrijd
dat je geschaduwd wordt. Toch ben
ik zeer regelmatig blijven scoren.

Slechts in twee duels (tegen EU en
SVH) was ik goed voor twee tref-
fers. Het dozijn doelpunten op mijn
naam telt slechts een verzilverde pe-
nalty. Maar mijn broer Jan die ook
in het eerste team speelt kon mij weleens vaker en beter lanceren". Vult
Jos Stals gekscherend aan: „Jan
schiet ze liever zelf over...".

Is Jos Stals een talent waar we in de
nabije toekomst nog meer van zul-
len horen? Daarop geeft hij een di-
plomatiek, ontwijkend, antwoord:

„Er heeft zich in elk geval nog nooit
iemand van een andere, hoger spe-
lendeclub bij me gemeld. Maar daar
maak ik me niet druk om. Eerst dit
jaarmijn eindexamen atheneum ha-
len. Daarna zien we wel. En als het
effe kan.. .met Eindse Boys kam-
pioen worden".

Vanonze medewerkerHENK HAFMANS

öar^WEERT-EIND - Hij is nog
in jn

ö Jaar, speelt al twee seizoe-
aatSpj-,et standaardteam van de
Öo-ip, f voetbaltrots, heeft alle
'aalfdU " selecties vanaf zijn
oriwf Jaar doorlopen en deelt
PscorpJ de eerste plaats op de
haten IJst in net Limburgse
Dr, na„V°etbal met 12 doelpunten.
'1 dp ls Jos Stals> centrumspits
tMe^ derdeklasser Eindse Boys
t n erweert-Eind. Met 14 punten
«nteel s zetelt Eindse Boys mo-
aats : 0p een comfortabele vierde

QD1 0
'n de 4F. De achterstand op

Untener RKSVO - slechts drie
&t>de <~ ls overbrugbaar. Een span-

afdpreede comPetitiehelft is in
h.:unB verzekerd want er zijn

op de kust.

Als het aan Jos Stals ligt zal Eindse
Boys meedingen naar dc eretitel:
„Een kampioenschap is toch het
hoogst haalbare. Daar streven we
tenminste naar". Met zijn productie-
ve buien draagt hij zijn steentje aan
dat doel bij. Dat was vorig seizoen
heel anders gesteld. Toen degra-
deerde Eindse Boys en kwam Jos
Stals slechts tot twee treffers. „Niet
alleen speelde ik toen rechtshalf,
maar we hadden ook een heel jong
team."

Op een lager niveau acteren was
voor Eindse Boys dus geen ramp,
want dc vorige voetbalgeneratie
had zelfs tot dc tweede klasse weten
door te dringen en dat peil kon bij
een wisselingvan dc wacht (vervan-
ging van oude door nieuwe spelers)
toch niet gehandhaafd blijven. Jos
Stals is maar wat in zijn sas dat hij

LANDGRAAF -Het komt zelden voor dat een verdediger topsco-
rer van het elftal is. Bij RKONS, met negen punten uit tien duels
middenmoter in IF, is dit het geval. De man in kwestie is de 22-ja-
rige Leon Pluijmen (vijf doelpunten). Na jarenlang gespeeld tehebben voor Heilust en Roda JC is hij momenteel al aan het vier-
de seizoen in Schaesbergse dienst bezig. Tot enkele weken gele-
den vertoefde hij constant op de voorstoppersplaats en maaktehij menige spits het leven zuur. Sinds kort speelt hij libero.

RKONS-doelpuntenmaker staat in achterste linie

Leon Pluijmen; stipnotering
het moeilijk om op te staan als
's morgens om vijf uur de wek-
ker afliep, maar op zulke mo-
menten moet je hard zijn en
vooral geen medelijden met je
zelf krijgen. Van vroeg op staan
ga je echt niet dood".
Bij het horen van het woord
topscorer begint hij te lachen.
„Noem mij maar een topscorer
tegen wil en dank. Per slot van
rekening kwamen alle vijf tref-
fers voort uit strafschoppen.
Bovendien en dat meen ik se-
rieus, zou ik het veel prettiger
vinden als de spitsen in ons elf-
tal veel vaker dan ik hadden
gescoord. Hoewel ik het best
wel leuk vind om in een top-
scorerslijst voor te komen".
Dat hij de aangewezen man is
om strafschoppen te nemen
laat hem min of meer koud.
„Die verantwoording durf ik
best op me te nemen. Het
klinkt misschien verwaand,
maar ik voel me op zulke mo-
menten erg sterk. Zou het een
keer niet het geval zijn dan zal
ik per se weigeren om een pe-
nalty te nemen. Ik ben er na-
melijk van overtuigd dat zon
verantwoording alleen kunt
dragen als je lekker in de wed-
strijd zit".

" Leon Pluijmen (rechts)
toont hoe een strafschop
genomen moet worden.

Foto: WIDDERSHOVEN

litaire dienstplicht niet verder
af kwam te wonen. Het afleg-
gen van deze afstand was goed
vol te houden. Natuurlijk was

Pluijmen is een echtekarakter-
jongen. Dit blijkt duidelijk als
hij vertelt dat hij verleden sei-
zoen dagelijks op en neer naar
Oirschot is gereden om geen
training te hoeven missen. Hij
vindt een dergelijke prestatie
normaal. „Ik had geluk dat ik
voor hetvervullenvan mijn mi-

meer achter je staat om rug-
dekking te geven, maar dat
went wel".

Dit uiteraard op wens van zijn
trainer, die daarmee dc moge-
lijkheid kreeg Hans Cremer op
het middenveld voor meer
pressie te laten zorgen. Over
die positiewisseling heeft
Pluijmen een duidelijke visie.
„Het was en is nog steeds aan-
passen geblazen. Als voorstop-
per heb je een vastomlijnde
taak, als vrije verdediger moet
je je opdrachten zelf invullen.
Je moet als reddende engel
fungeren als het nodig is. Daar-
bij dien je rekening te houden
met het feit dat er niemand

de ex-prof

" Felix Bastings showt een deel van de ballen die hij tot nu toe
in hetnet deponeerde. Foto: WIDDERSHOVEN

ook Felix belofte in vervulling kan
laten gaan, lijkteenkwestie van tijd.
Felix zelf hoopt in ieder geval nog
vele, op maat gesneden passes van
zijn aangevers Leo Klein, Hans Fa-
arts en Roger Scheeren te kunnen
verzilveren.
Stiekem hoopt hij zelfs op evena-
ring of verbreking van zijn seizoens-

record (25 treffers twee jaar geleden
bij RKVVM). In GSV'2B en Vijlen
ziet hij belangrijke concurrenten
voor de titel, maar hij hoopt dat zijn
Wit Groen (de ongelukkige trai-!ningstijden en accommodatie te Le-'
miers ten spijt) het karakter kunnen'
opbrengen om via intensieve trai-
ningsarbeid het kampioenskarwei
te klaren.

f^^ |Een rubriek Wg J^|W^| lover ISÈ^^l amateurvoetbalr_^ _-___-

Onder| C*^*?^ Im% M ______
redactie I É^N_L__^^_l__^_^^^van Xélél SÜ^ ___■arno -fc-_^

s|y|| Vandaag: schutters

Op weg naar het doe
|vfe-Ge,drop

nD
LlmburgiaSlngen-Waubach

\Q* klasse FNlen^,nkenslaeKMeerssensCGoHeer
AlrW BornVo»;RKONS
T

nartJing-Panningen
Êit"?de klasse AJjk>RkTclA
te StP? .bP°rtMirandaMln°r

t nSV'RKVVL

Cfe,?,oys-Blerick

. Übbicht

K^M-Haslou
S<wKeer
Ur>defeUvel-RaP'd. c-*luis

sV^e-RKBSV

Chevremont-Treebeek
Schuttersveld-FC Gracht
Bekkerveld-SVK
Weltania-Heksenberg

Derde klasse C
Brevendia-Susteren
Maasbracht-Armada
Megacles-Buchten
FC Oda-PSV'3S
Crescentia-Moesel
EVV-Merefeldia
Derde klasse D
Venlo-Excelsior
Vitesse-Vos
RKDEV-Wittenhorst
RKMSV-Stormvogels
SC Irene-Swift
WV-GFC
Vierde klasse A
SC Caberg-RKBFC
St. Pieter-Standaard
Amelie-Willem I
MVV-RKASV
Vilt-Itteren
Walram-SVME
Vierde klasse B
GSV-Schimmert
Vijlen-Nijswiller
Mheerder Boys-Banhol-
tia
RKMVC-Wit Groen
Klirnmania-Hulsberg
RKUVC-Sportclub

Vierde klasse C
RKHBS-Nieuw Einde
Simpelveld-Centrum
Boys
RKSVB-VCT
Rimburg-KVC Oranje

Abdissenbosch-Heilust
Laura-Waubachse Boys

Vierde klasse D
Mariarade-LHBMC
Sanderbout-RKDFC
Kaspora-Hoensbroek
Sweikh. Boys-De Leeu
Langeberg-KEV
Coriovallum-Helios

Vierde klasse E
Stevensweert-GVCG
Roosteren-Urmondia
Holtum-SVE
Vlodrop-Linne
St. Joost-Vesta
DVO-Walburgia

Vierde klasse F
Eindse Boys-Thorn
RKESV-Leveroy
DESM-Heel
RKVB-RKAVC
SVH-Victoria
Leeuwen-RKSVO

Vierde klasse G
Reuver-Swalmen
VCH-Baarlo
Roggel-SVVH
HBSV-Heythuysen
Steyl-Egchel
RKSVN-BEVO

Vierde klasse H
RKDSO-Ysselsteyn
Montagnards-EWC
Geijsteren-Leunen
Resia-Achates
Hegelsom-Wanssum
Meterik-Meerlo

de alleskunner

het talent

de specialist

de laatbloeier
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Ik wil meer zijn, dan alleen maar 'n scorende spits'
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Houthandel Landgraaf
voor al uw bouw- en TUIN-
HOUT, ook geïmpreg-
neerd, dakplaten,eiken bal-
ken en bielsen, stookhout
gemengd ’7O- per m3.
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-
dissenbosch-Landgraaf.
Tel. 045-318518.
HOUT, board, triplex, meu-
belpl., wandpl., schrootjes
in div. soorten, lak, lijm,
beits, gips, kalk, cement,
stucadoormortel, tempex
en glaswol, ijzerwaren,
verfwaren, tuinartikelen,
plastic golfpl. en vlakke pl.,
plastic dakgoot, regenpijp
en 1001 andere doe-het-zeli-
art. Boumans, Brunssum.
Alles voor de doe-het-zel-
ver. Dr. Kuyperstr. Ba,
Haansberg.
ANTWOORDAPPARAAT
Compur. nieuw en ge-
bruikt. Tel. 09-4924091035.

ACORN Atom comp. 40 kb
m. zeer goede voeding,
schakelkrt. monitor, soft-
ware op cass., boeken, ook
oude telex LO 15, 04454-
-3291.
B&O TUNERVERSTER-
KER 4x20 W., als nieuw
’695,-. tel. 045-417990.

Te k. wee. overcompl. ron-
de TAFEL en 6 stoelen in
jachtstijl, tev. ant. eiken
wandklok merk regulator,
gunstig af te geven. Na 18
uur 04454-1220.
Z.g.a.n. ALLESBRANDER
merk Godin, cap. 220 m 3.tel. 04458-1899.

Fax & Faxrollen
Speciale aktie-prijzen o.a. de Cashuwell Portable, een
handig, draagbaar apparaat van amper 5 kg, formaat 30
bij 30 cm, met mogelijkheden die u op 2x zo dure machi-

nes niet vindt.
Normale prijs ’ 3250,- nu voor ’ 2595,- of ’ 59,85 per

maand.
Faxrollen voor alle bekende merken leverbaar, scherp

geprijsd.
Bezoek de 1000 m2grote Roltex-showroom t.o. Makro
Nuth en maak kans op 10.000 gulden aan prijzen bij

onze Najaarsopruiming.
Kassa's, weegschalen, typemachines, telmachines,
prijstangen, etc. alles moet weg tegen speciale prijzen.

Roltex b.v. Nuth, tel. 045-242880 (10 lijnen).

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. K/J Handelson-
derneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
STEREOTOREN te koop,
als nieuw, en VHS-video,
weg. omst.heden. 045-
-727669.
Te k. BANKSTEL 3-2.
Vr.pr. ’750,-. Tel. 04454-
-2578.

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.
BANKSTELKUSSENS!
Ruime keuze. Stoffeerderij
Savelsberg. Einderstr. 112,
Kerkrade, 045-452189.

Stevige SCHUIFDEUR
kunstleer h. 2.35m, br. 4 m,
nw.pr. ’ 1400,- voor ’ 600,-.
massief eiken eetkamerta-
fel m. 4 stoelen uittrekb. t.
10 pers. ’400,-. Vaals,
044543000,.
Te koop BONTDEKEN In-
diase wildkat afm. 2.25x2.10
m, geheel gevoerd nieuw,
iets aparts. 045-219175.

Te k. RADIATOREN
2400x700 EPL + conv.,
2800x600 DPL, 100x900
DPL, tel. 04493-2603.
Te k. div. gebruikte sachs
dolmar gebr. KETTING-
ZAGEN, ook nieuw. Sachs
115 nu ’995- mcl. + gratis
jack, kettingen, olie, zaag-
bladen, onderdelen etc.
Sachs-dealer. 045-422797.

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.

Wand- en vloertegels
Arnold Opreij

Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

Commodore, AMIGA 2000
mcl. Monitor 1084 Stereo,
Tastatur, Mouse. Abhol-
preis DM 2348 -. Kron Bü-
rotechnik, Wilhelmstr. 7
(am Kaiserplatz), 5100
Aachen. Tel.: 09-
-49241504460. Fachliche Be-
ratung für Amiga, Sam-
stags 9-13 Uhr.

KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044
SCHUURTJES, tuinhuis-
jes, kippe- en hondehok-ken, vele afm., reeds vanaf

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

FITNESSAPPARATUUR:
hometrainers, roeiappara-
ten, compl. fitnessstations,
chroom halterstangen van-af ’52-, halterschijven va.

’ 2,40 per kg; alles uit voor-
raad leverbaar. Smash, afd.
fitness, TheaterpassageKerkrade, tel. 045-459230.

Te k. compl. BABY-UIT-
ZET en pakjes tot 2 jr., oa.
babybedje met hemel, com-
bi kinderwagen (Princess),
box, enz.; bruidsjurk wit
met toebeh., mt. 38. Alles
i.g.st. Burg. Jongenstr. 26
Nieuwenhagen, liefst na 19
uur.

Eiken-meubelgroothandel
a.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

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

Betrouwbare Motorola-
communicatie-apparatuur hoeft u

nu niet meer ver te zoeken!
Voor informatie over Motorola-portofoons en -mobilofoons belt
u gratis 06-022.0.882. Dan hoort u ook alles over de inbouw- en

servicemogelijkheden bij u in de buurt.

Nog enkele

showkeuke^3 m eiken-wit m. te<r
app. van ’ 8345 ,
’4790,-. Uw keu^Olm - wit mass. bl3<L
se stijl v. /880"'|
’4400,-. L. Keuker'
sief wit gekal£j
’14.400- v. / 6S
Vossen Keukens,
derweg 77, Heerlen'
717555. _y
Te k. JUKEBOXj
Rowi-ami bwj. '64, ",
singles ’ 550,-. Te1,

326151.
Tek. KANTELPOO*V
bij 2.10. Vleckstr. ?a
tenrade Klimmen- l
751539.
Te k. SKI'S 1.75 mi
ding + schoenen rtL-j,

’ 250,-; Tel. 045-256gy
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Als interim-manager heeft Van Dijk zich tot nu toe geprofi-
leerd als aartsoptimist. Hij blijft recht tegen de negatieve rap-
portages in, volhouden dat de KEP-pas een uitstekend pro-
dukt is. OokïïLßA-directeur Will Baard en zijn honderd per-
soneelsleden worden door Van Dijk onvoorwaardelijk ge-
steund. „Het personeel zet zich voor de volle honderd percent
in en werkt zelfs 's avonds en in de weekeinden om het pas-
poort goed te krijgen. Hier is in korte tijd een heel nieuw tech-
nisch procédé ontwikkeld, een grote prestatie.'" Dergelijke
verklaringen legde de interim-manager dit jaar herhaaldelijk
af tegenover de pers.

Maar bij zijn installatie was al duidelijk dat hij de verdere
rampspoed rond de nieuwe pas nauwelijks kon overzien. De
Kamer stelde een ultimatum: 9 mei moest het document per-
fect worden afgeleverd anders kon KEP de opdracht wel ver-
geten. Van Dijk had toen de stellige overtuiging dat het hem
zou lukken: „Als ik dat vertrouwen niet had, zou ik deze func-
tie ook niet hebben aanvaard."

~Ik hoop hier voor het einde van het jaar weg te zijn." Inte-
rim-manager H. C. van Dijk van KEP dacht op 16 augustus
het karwei geklaard te hebben. Met een champagnefeestje
vierde het voltallig personeel de positieve uitslag van de laat-
ste TNO-test: de nieuwe pas voldeed aan de internationale
veiligheidsnormen. De euforie bij KEP en de Schiedamse
drukkerij ELBA verdween desondanks even snel als de bub-
beltjes van de champagne. De pas zou enige tijd later alsnog
worden afgekeurd. Aan de afronding van zijn werkzaamhe-
denzou Van Dijk voorlopig niet toekomen. De interim-mana-
gerwerd opnieuw gedwongen voor het Schiedamse bedrijf de
kastanjes uit het vuur te halen: de martelgang van een gepen-
sioneerde Philips-topman.

Ook als woordvoerder heeft KEP een goeie aan Van Dijk.
Hoewel de druk soms onvoorstelbaar groot moet zijn geweest,
hield hij zijn emoties voor zich en gaf op zakelijke wijze com-
mentaar. Als de interim-manager journalisten beloofde terug
te bellen, deed hij dat ook. Desnoods via de autotelefoon tij-
dens een van zijn vele ritten naar Den Haag.

25 maart van dit jaar: de TweedeKamer geeft het Schiedamse
bedrijf weer eens een 'laatste kans' om een fraudebestendige
pas af te leveren. Om meer greep te krijgen op het bedrijf
wordt de oud-Philips directeur H. C. van Dijk als interim-ma-
nager aangesteld. Directeur Will Baard van KEP en ELBA
krijgt daardoor, zo luidt althans de officiële lezing, 'de tijd om
zich met de technische problemen rond de invoering van de
nieuwe pas bezig te houden.

Het ministerie had met zijn benoeming bepaald niet gekozen
voor 'jong en veelbelovend talent. Van Dijk mag best worden
omschreven als een oude rot in het vak. Zijn arbeidzame leven
stond tussen 1945 en 1986 geheel in dienst van Philips. De laat-
ste functie die hij tot aan zijn pensionering vervulde, was die
van hoofddirecteur Philips Nederland. In die hoedanigheid
maakte hij ook deel uit van de hoofddirectie van de Neder-
landse Philips Bedrijven.

Het was niet alleen deze ruime ervaring die de doorslag gafbij
zijn benoeming tot interim-manager van KEP. Van Dijk was
begin dit jaaral nauw betrokken bij riet reilen en zeilen van de
Schiedamse paspoortfabrikant. Hij maakte toen deel uit van
het bestuur van de Stichting Kep Controle, die namens het mi-

Van Dijk zal zijn optimisme de komende maand hard nodig
hebben. KEP gaat, ondanks het besluit van minister Van den
Broek, gewoon door in de hoop op 1 januarieen paspoort af te
kunnen leveren dat aan alle eisen voldoet. Van Dijk tijdens de
persconferentie van dinsdagavond: „De directie van KEP
gaat bewijzen daartoe in staat te zijn".

De benoeming van Van Dijk wordt gesteund door het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken en de financiers van het project:
de Nationale Investeringsbank en de Nederlandse Midden-
stands Bank. ~Ik zal me vooral bezighouden met de coördina-

professor Tas. Met Tas heb ik heel
goede ervaringen. Hij heeft snel op
een rijtje gezet wat er allemaal nog
moest gebeuren. Dat was een goede
zaak. Eindelijk werd er ookover de
invoering van het paspoort nage-
dacht."

„Maar opnieuw kwamen er wijzi-
gingen. De postcode moest van het
formulier af. De consequentie van
deze ogenschijnlijk simpele wijzi-
ging was dat hoogwaardige softwa-
respecialisten drie maanden moes-
ten werken aan het computerpro-
gramma. Telkens opnieuw moest
KEP weer nieuwe wijzigingen aan-
brengen."

. Duidelijk vermoeid, maar strijdbaar zit
"lerim-manager Van Dijk van de paspoortfabriek KEP

2ljn kantoor. Na zijn laatste afspraak is hij bereid onsn°g 'even' te woord te staan. Liever was hij eigenlijknaar huis gegaan. Hij wil weleens even rust, dat is aan
alles te merken.

aankomst worden we, met woordvoerder Willems, in
de wachtkamer gezet. Er moet eerst met de advocaat

worden gesproken. Tussendoor komen nog wate|efoontjes binnen. Op het bureau van KEP-directeuraard staat een grote bos bloemen. „Gekregen van een°ude kennis die ik in 25 jaar niet had gezien, leuk hè,"
zegt Baard, die ook even binnenkomt.

Eindelijk kwam de slottest. Afge-
sproken was volgens Van Dijk dat
de eerste proefserie uitsluitend voor
intern gebruik zou zijn, om te kij-
ken wat er nog verbeterd moest
worden. „Ik was dan ook onaange-
naam getroffen, toen bleek dat mi-
nister Van den Broek de negatieve
resultaten van de test onmiddellijk
naar de TweedeKamer stuurde. En
dat terwijl de expertise-groep zei
dat de test uitstekend verlopen was
en dat wat hun betreft de proef met
de gemeenten kon beginnen."

„We hebben toen besloten nog snel
een tweede testserie te maken.
Aanvankelijk hadden we gehoord
dat het ministerie die tweede test
niet meer zou meewegen in haar
oordeel. Toch werden ze tot onze
grote opluchting aangenomen.
Door een fout van een toeleveran-
cier, ginger met de tweede serie iets
mis. De leverancier heeft dat inmid-
delstoegegeven, maar toen was het
al te laat."

De test die bedoeld was als tussen-
station, werd door Buitenlandse
Zaken bestempeld als eindexamen.
Van Dijk voelt zich daardoor duide-
lijk genomen. Achteraf heeft hij
ook de indruk dat de testresultaten
toch niets meer konden veranderen
aan de inmiddels negatief geworden
houding van het ministerie.

Van Dijk: „Op 28 oktober (twee
dagen voor het begin van de test,
red.) kreeg ik plotseling een uiter-
mate formeel briefje van Buiten-
landse Zaken, waarmee ik tot dan
toe een goede verhouding had.
Toen ik om opheldering vroeg,
kreeg ik een onbevredigend ant-
woord. Toen al had ik de indruk dat
er iets mis was."

Slottest

ïiiriH aP >'J'C zover is, begint hij on-uaellijk uit te leggen dat het alle-
en e'Benlijk niet meer uit te leg-
BL,S' "Ik yerwijt journalisten
"taat 'Tlaar 'k en s'mpelwegniet in■ in negentig seconden te vertel-
en at er is misgegaan. Daar is er

heel college voor nodig."
M'iir ' '
«olie cc" Vraag is vold°ende om dat
Dj:, ge te laten beginnen. Als Van
Been eenmaa' aan het woord is, is er
Ge i. |^P?ld meer tussen te krijgen.
n °e m 8 'S net verhaal boeiend ge-
ter v a"e P"0"0161 de minis-
h et *" den Broek heeft gehad met
kin» eken van de samenwer-
het wereenkomst met KEP' nu
een k6?/*ool'4' van de man die ruim
hUürn.al' Jaar geleden werd inge-
noo °m net paspoortproject als-

ot een goed einde te brengen.
Ë P "niste

's le,s misgegaan tussen het mi-
XEpr'^ van.buitenlandse zaken en
rjeer ■at 's er misgegaan en wan->s dat gebeurd?

Van Dijk: „De Staatsdrukkerij
dacht het contract automatisch te
krijgen. Tijdens de parlementaire
enquête is die zaak volledig omge-
draaid. Buitenlandse zaken werd
verweten de Staatsdrukkerij en
gelddrukker Joh. Enschede op een
informatie-achterstand gezet te
hebben. Maar het was juist anders-
om. Het initiatief lag bij Kodak,
Elba en Philips. Er was al heel veel
samen met Buitenlandse Zaken na-
gedacht over dit project."

„Als hoofddirecteur van Philips
werd mij op een gegeven moment
toestemming gevraagd om mee te
doen aan het project. Ik heb die
toestemming gegeven. Ik werd uit-
genodigdvoor de ondertekening
van het contract. Mij werd verteld
dat de stammenstrijd tussen de mi-
nisteries van binnenlandse en bui-
tenlandse zaken inmiddels was op-
gelost. Bij de ondertekening van
het contract was Binnenlandse Za-
ken echter niet aanwezig. Toen al
dacht ik: die stammenstrijd is nog
helemaal niet voorbij."

Vervolgens nam Van Dijk zitting in
de stichting KEP-controle. Bij de
eerste vergadering kwam hij al tot
de ontdekking dat de financiering
van het project nog helemaal niet
geregeld was. „Dat vond ik merk-
waardig: wel een contract, maar
geen financiering. Later zijn geluk-
kig toch twee banken bereid gevon-
den de financiering op zich te ne-
men."

k\v am l'^'\ ~Toen ik hier binnen-
de s. als mtermim-manager had ik
Hoe amenwerkingsovereenkomst
Ven " Bezien- Het was een gege-
Vie |' W_aar niet meer over te twisten
mee„ had ook nog nooit zoiets
(hoofn"?33^- In miJn vo"ge functie
'anrj ecteur van Philips-Neder-
in ccnrf d'^ Was 'k gewend te werken
is cc 'everancier-klant-relatie. Dat
vvas " d"'delijke verhouding. Hier
'"ant " overheid tegelijk partner en

" Van Dijk: niets gelogen

Gepakt
Van Dijk voelt zich duidelijk ge-
pakt. Hij is er ten volle van over-
tuigd dat KEP een uitstekend pas-
poort kan maken, 'het beste ter we-
reld. Voor Buitenlandse Zaken
maakt dat niets meer uit. Het
hoofdstuk KEP is gesloten. Ander
ren moeten het nieuwe paspoort
maar maken. Na afsluiting van zijn
verhaal, zakt Van Dijk achterover
in zijn stoel. „Dit is het echte ver-
haal, ik heb er niets van gelogen,"
verzucht hij.

KEP is overigens nog niet verloren.
Woensdagmiddag zijn vertegen-
woordigers van de grootste pas-
poortfabrikant ter wereld uit Enge-
land bij KEP op bezoek geweest.
Zij zoeken in het buitenland uit-
breiding van hun drukcapaciteit.
Voor meer dan zeventig landen
maakt deze paspoort-gigant reisdo-
cumenten. KEP maakt een goede -
kans voor ditbedrijf te kunnen gaan,
werken, zo enthousiast waren de
Engelse experts. Misschien kan
Buitenlandse Zaken eens bij deze
Engelse fabrikant vragen of die het
Nederlandse paspoort wil maken.
Een goede kans dat ons paspoort
dan toch nog in Schiedam wordt ge-;
fabriceerd.

Henri Kruithof

stopzetten. Aan ons liet de VNG
weten dat die actie niet tegen ons,
maar tegen Buitenlandse Zaken ge-
richt was."

Vervolgens ontstond het eerste po-
litieke rumoer over het paspoort. In
een kamerdebat gaf de inmiddels
aangetreden staatssecretaris Van
der Linden toe aan de wensen van
de Tweede Kamer. Aanvankelijk
zouden kinderen niet worden bijge-
schreven in het paspoort van de
ouders. Onder druk van de Kamer
zei Van der Linden echter toe dat
kinderen tot twaalf jaar wel moch-
ten worden bijgeschreven.

Dat betekende voor KEP een enor-
me kostenpost. Het paspoortboek-
je, dat innmiddels klaar was, moest
opnieuw worden gemaakt. Dat
kostte miljoenen guldens, die niet
door Buitenlandse Zaken moesten
worden betaald, maar door de ban-
ken. „Van der Linden gaf iets weg
van een geprivatiseerde onderne-
ming. Daar hadden de banken be-
hoorlijk de pest over in," aldus Van
Dijk.

„Op 1 april van dit jaar ben ik, op
verzoek van het stichtingsbestuur
aangesteld als interim-manager, om
de directie te helpen. Het was dui-
delijk geworden dat KEP door alle
politieke rumoer versterking van
het management nodig had."

„Toen pas werd mij duidelijk dat
de overheid nog niets had gedaan
aan de invoering van'het paspoort.
Het had al een paar maanden eer-
der ingevoerd moeten worden. De
gemeenten wisten nog van niets en
de andere landen moesten nog in-
structies krijgen."

„De invoering was inmiddels uitge-
steld tot 1 mei, maar toen had Bui-
tenlandse Zaken aan deze proble-
men nog steeds niets gedaan. Toen
kwam het ministerie met een trou-
vaille: het paspoort deugde niet en
daarom kon het niet worden inge-
voerd. Omdat de staven kwam het
idee naar voren de pas te laten tes-
ten. Tot dat moment was dat hele-
maal niet ter sprake geweest."

TNO liet na een eerste test weten
dat er plussen en minnen aan het
paspoort zaten. Een van de belang-
rijkste punten was dat het laminaat
verwijderd kon worden. Dat lami-
naat was overigens alleen maar aan-
gebracht ter bescherming van de
paspoortkaart. Maar door de Cen-
trale Recherche Informatiedienst
(CRI) werd het laminaat ineensver-
heven tot beveiligingskenmerk. Dat
was het tot dan toe nooit geweest.

KEP kreeg van Buitenlandse Zaken
een laatste kans. TNO heeft kans
gezien een proces te ontwikkelen,
waarbij een laminaat kon worden
aangebracht op een plastic kaart,
zonder dat dat herstelbaar verwij-
derd kon worden. Een uniek pro-
ces, waarop zelfs patent is aange-
vraagd. Vervolgens kwam de goed-
keuring van Buitenlandse Zaken.
Het nieuwe paspoort kon, na nog
wat testen, per 1 januari 1989 wor-
den ingevoerd.

Maar zover kwam het niet. „De
overheid kwam steeds met nieuwe
eisen," zegt Van Dijk. „Uyterlin-
den werd van het project afgehaald.

Een nieuwe projectgroep trad aan
die eigenlijk van voren af aan be-
gon. Bovendien werd externe ex-
pertise ingehuurd in de persoon van

be 0,:'inepVerne'd wilde in een klap vier
ttitvo .tegelijk regelen. Er moest
Üq .ering gegeven worden aan een
PaSp es'ut tot invoering van een
Uitgjf ort naar Europees model. De
gepr-e van de paspoorten moest
van N

3jseerd worden. Het imago
tef vv land met de slechtste pas
Ên te

ereld moest worden bestreden.
"Anc, 118,101.16 mocht de overheid fi-

ccleel niet verantwoordelijk zijn.

Voor Buitenlandse Zaken werd de
ambtenaar Uyterlinden aangewe-
zen als contactpersoon. „Na alles
wat er over deze man is gezegd, wil
ik wel kwijt dat hij in binnen- en
buitenland bekend stond en staat
als de expert op het gebied van de
paspoorten. Hij weet alles wat er
over paspoorten te weten is, en dat
is heel veel, veel meer dan je als
leek denkt."

Contact

Brood
k*amteur Wi> Baard van Elba
Plan erachter dat de overheid van
ke n i,as een nieuw paspoort te ma-

"'nk a zag er wel brood in een
vergj„andee' daarin te leveren. Zo
'iserj g net Philips voor de automa-
fisch J* en Kodak voor het fotogra-
laa.r Er°ces. Gedrieën togen ze
'act |""'tenlandse Zaken. Het con-verst 'dde al snel tot een bepaalde
iïe "dhouding met dat ministe-

öe ,
Èeke|enm3'ige staatssecretaris Van
al|e len heeft gedacht: dat doe ik
je itu

a' m een keer. Achteraf zou
6eu,B

nnen zeggen: dat is verkeerd
"test."

Uyterlindens doel was tweeledig:
We gaan het beste paspoort ter we-
reld maken en het wordt fraudebe-
stendig tot en met. Hij had echter
totaal geen belangstelling vooi" de
invoeringsproblematiek. Hij wilde
absoluut niet praten met de ge-
meenten. Hij dicteerde ze slechts.

Van Dijk: „Dat is ook de hoofdoor-
zaak van de tegenwerking die ont-
stond van de kant van de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten.
Ik heb daar wel begrip voor. De
VNG schreef op een gegeven mo-
ment zelfs aan alle gemeenten dat
ze de samenwerking met Buiten-
landse Zaken en KEP moesten

Vrijuit

23

nisterie moest toezien op de bedrijfsvoering bij KEP BVtic tussen KEP, het ministerie en de twee banken," lichtte
Van Dijk zijn positie toe. Een taakomschrijving die na het ge-
ruchtmakende besluit van afgelopen dinsdag alleen maar aan
actualiteit heeft gewonnen.

_Limburas Daablad

Dijk
vanKEP:

teleurgesteld maar niet gebroken
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Limburgs Dagblad
Uitgeversmaatschappij Voor onze offsetdrukkerij, Eldee Offset, zoeken wij op korte termijn een
Limburgs Dagblad B.V. is de

ÏS_ïïïïïS_d en van ERVAREN ORDERBEGELEIDER M/V
Limburgs grootste (in full-time dienstverband)
huis-aan-huis blad de
Trompetter. De werkzaamheden omvatten onder De juistekandidaat voor deze funktie

meer: voldoet aan de volgende vereisten:
Voor deze uitgaven, alsmede _ net m teamverband ondersteunen van _ ervaring als orderbegeleider en goede
voor het drukken van andere zowel de afdelingen verkoop, grafisch/technische kennis op minimaal
dag- en weekbladen, produktie als informatie; MTS-niveau;
waaronder de Europese _ j,et m ave opzichten nauwgezet - in staat akkuraat te werken, zowel inedities van „The Wallstreet begeleiden van specifieke orders en teamverband als zelfstandig;
Joumal" en de Japanse „Nihon net zelfstandig oplossen van eventuele _ commerciële instelling en resultaat- en
Keizai Shimbun", beschikt de problemen; kostenbewust;
onderneming over de meest _ net opbouwen en bestendigen van een _ kennis van c.g. belangstelling voor
geavanceerde persen en goede relatie met de opdrachtgevers; automatisering;
tekstverwerkingstechnieken. _ begeleiden van uitbesteding van orders _ woonachtig in Heerlen of direkte

en deelwerkzaamheden. omgeving, of bereid te verhuizen, en in
Een andere belangrijke bezit van rijbewijs B.aktiviteit ten behoeve van
derden is de uiterst modem Voor nadere informatie over deze funktie kunt U telefonischkontakt opnemen met
geoutilleerde offsettdrukenj de heer A Heijmans, tel. 04S-739404.Eldee Offset, gespecialiseerd
in full colour drukwerk, Schriftelijk sollicitatieskunnen worden gericht aan de Uitgeversmaatschappij Limburgs
voornamelijk ui grote Dagblad 8.V., t.a.v. mevr. M. van Niekerk, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen,
oplagen. De onderneming is
gevestigd in Heerlen en er f—-—■ §■ »—^

werken in totaal ca. 500 l

mensen' ,- tf n—*c=T~£^'Vm'lT\* Vi ** ii I__L_s_s_ fb L_ _L linii-l *i ii^v-^'

. . . WONINGVERENIGING
[_«_*» ROERSTREEK ■

De woningvereniging Roerstreek exploiteert in
10 kleinere gemeenten in Midden-Limburg

ruim 3500 verhuureenheden. Tot het bezit
behoren tevens 3 verzorgingstehuizen.
Daarnaast zijn op dit moment ongeveer 200
woningen in aanbouw c.g. in voorbereiding.
De organisatie bestaat uit de afdelingen
secretariaat, bewonerszaken ca., financiën en
technische dienst.
In verband met vertrek van de huidige functionaris,
worden sollicitanten opgeroepen voor de functie
van

MEDEWERKER BEWONERSZAKEN M/V
(technisch-administratief)
Functie-inhoud:

- uitvoeren van woninginspecties en de
administratieve afhandeling daarvan;- verzorgen van individuele voorlichting aan
bewoners met betrekking tot beheer en
onderhoud in de ruimste zin;- voorbereiden c.g. verwerken van aanvragen
inzake bijbouwsels, treffen van voorzieningen aan
woningen en andere op de afdeling voorkomende
werkzaamheden.

Functie-eisen:
- een bij de functie passende opleiding op

MBO-niveau (HAVO + MTS bouwkunde);- beschikken over een dienstverlenende instelling;- goede contactuele eigenschappen in woord en
geschrift;- inzicht en ervaring met een geautomatiseerde
administratie;- vermogen om in teamverband te functioneren.

Arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO voor
woningcorporaties. Inlichtingen kunnen worden
ingewonnen bij het hoofd van het secretariaat, de
heer P.W.M. Siebers (04742-8222).

Uitvoerige sollicitaties binnen 10 dagen na het
verschijnen van dit blad, te richten aan het dagelijks
bestuur van de woningvereniging Roerstreek,
postbus 8017, 6060 AA Posterholt, onder
vermelding van kabinet in de linkerbovenhoekvan
de enveloppe.

DRS. H. ROEBROEK, N. BRONCKERS,
MR. W. VAN ROSSEM

BELASTINGADVISEURS
vragen voor een automobielbedrijf in omg. Sittard een

BOEKHOUDER
Taak:— geheel zelfstandig verzorgen van de financiële

administratie
Vereisten:— in bezit van MBA-diploma— beschikken over een ruime ervaring met

geautomatiseerde verwerking
Voorzieningen:— goede honorering met bijbehorende secundaire

arbeidsvoorwaarden
Sollicitaties worden met belangstelling tegemoet
gezien op ons kantoor te Maastricht,
Wilhelminasingel 102, 6221 BL Maastricht 97525

Wij zijn
op zoek naar een enthousiaste

- haar Nederlands, Engels en Duits goed beheerst;
m - met een telefooncentrale, telex en telefax kan ' ■■ werken; ■- werkervaring heeft opgedaan met bovengenoemde

werkzaamheden;- ongeveer 30 jaar en flexibel is;- niet streeft naar een vaste, 40-urige werkweek.
Wij bieden een goed salaris bij een bedrijf regio

Schaesberg, met een leuke werksfeer.
Neem voor meer informatie contact op met Desiree

Alzer, Keser uitzendbureau in Heerlen, of Sylvia Otten,
Keser uizendbureau in Kerkrade.

I Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren. I

I [gSfIKESER J___ OWi^tuWLW UITZENDGROEP _■L -_-_-£-_-E_4-i VOOR ELK BEROEP M
■"Da's duidelijk bijKeserPflI ©Volledig sociaal verzekerdeVakantiegeld, I

vakantie- en feestdagen, kort verzuim en II ziektecompensatie staan duidelijk vermeld I
op het wekelijks loonoverzicht. _^[

Opstalan is Europa's grootste producent Ter versterking van ons buitendienstteam (11 man), vragen wij een

van isolerende dak-eiementen en isolatie- technisch adviseur/vertegenwoordiger
Zuid-Nederland; bezoek aannemers.

materialen. In een modem, ruim pand aan de
Trefwoorden:

Beneluxstraat in Oisterwijk werken zon 170 " bouwkundige ervaring of achtergrond;
' - opleidingsniveau MTS bouwkunde;- leeftijd 28-38 jaar;

medewerkers. Mensen die in de bouwwereld _ bij voorkeur woonachtig te Limburg;- commercieel/drang tot scoren;
bekend staan om hun durf en inventiviteit Die - gesprekspartner voor ieder niveau;- resultatenplanner;
hiermee nieuwe bouw- en produktiemethoden " J^Jstreeds commercieel in de bouwwereld werkzaam

en -technieken ontwikkelen. Eventuele telefonische informatie, welke vertrouwelijk zal worden
behandeld, kunt u verkrijgen via de heer C.B. v.d. Werke

„ .. _, (commercieel directeur), (buiten kantoortijden) 073-563421. 97923Niet alleen in Nederland is Opstalan bekend.

Ook in België, Luxemburg, Duitsland en Frank- „H s

Él£krijk adviseert Opstalan architekten, bouwers, .s§ï?Ca

opdrachtgevers en overheidsinstanties over _ . /
Bent u geïnteresseerd !*ig£' . };

het gebruik van Opstalan-produkten. in een boeiende werk- f^. MÊfc***kring, schrijf dan uw -j '^^José&
sollicitatiebrief aan het v ' \y ~*~ MfyM^ftiJl

n_=Tl fflfflCTn Vul Hoofd Personeelszaken {VI C'W'^ ff'/ï-IiLUraTHIHII vanOpstalan. V%^HS Jk
Opstalan b.v. Beneluxstraat 1 5061 KD Oisterwijk Tel. 04242-19110

LOGISTIEK MANAGER
MBO-ER OM GOEDERENSTROMEN IN GOEDE BANENTE LEIDEN |

Stork Perforated Products, een voorraadbeleid, magazijnbeheer, Reaktie
werkmaatschappij van het Stork expeditie en fakturering. U maakt Uw schriftelijke reaktie kunt u richten
concern, is een onderneming voort- daarbij gebruik van geautomati- aan deheerR. Clermonts,
gekomen uit een partnership tussen seerde systemen. U geeft leiding afdeling Personeelszaken,
Stork Sereens en een Amerikaanse aan het magazijnpersoneel en een Stork Perforated Products,
onderneming. Via een hoogwaardig administratieve kracht. U rapporteert Postbus 67, 5830 AB Boxmeer,
en technologisch uniekproduktie- rechtstreeks aan de produktie-
proces vervaardigen we geperfo- manager. Jreerde kunststof foliën met een StorkPerforated Products maakt
breed toepassingsgebied. Dekandidaat deel uit van hetStork concern,
We leveren onder meer toe aan Na uwvooropleiding op MBO-niveau een groep van marktgerichte
industrieën die konsumenten- heeft u een passende opleiding op ondernemingen met een breed
produkten voor persoonlijke hygiëne logistiek gebied gevolgd. Een goed programma van kapitaalgoe-
op demarkt brengen.Afzetmogelijk- financieel inzicht, verkregen door derenen industriële verbruikspro-
heden zijn er ook in deagrarische bijvoorbeeld een gerichtekursus, duktenten behoeve van de druk-,
wereld en de verpakkingsindustrie. is een sterk pre. U heeft een goed coating-, voedingsmiddelen-
Het bedrijf is gevestigd in Kerkrade. bedrijfskundig inzicht en u kunt zich industrie alsmede aktiviteiten en

de gehanteerdeprocestechnieken produkten voor de industriële
Logistiek manager snel eigen maken. U beschiktover dienstverleningsmarkt. In
Als logistiek manager bent u verant- aantoonbaar meerjarige ervaring op binnen- en buitenland werken
woordelijk voor het beheervan de ■ dit werkterrein en u weet met méér dan 12.000 mede-
totale goederenstroom, d.w.z. van geautomatiseerde systemen om te werk(st)ers.
de grondstoffen, eindprodukten, gaan. U beheerst de Engelse taal. Decentrale aanpak, klantgerichte
hulpmiddelen en reservedelen. Leeftijd: ± 30 jaar. produktontwikkeling en een
Onder uw totale takenpakket vallen Als u niet in de omgeving van wereldwijde marktbewerking
de inkoopadministratie, goederen- Kerkrade woont bent u bereid daar- kenmerken het
ontvangst, produktieplanning, naar te verhuizen. ondernemingsbeleid.

storkJ
tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

bouwkundig
calculator
voor een architecten- en
adviesbureau. Wij vragen een
kandidaat met een MTS- of HTS-
opleiding richting bouwkunde. De
werkzaamheden zullen bestaan uit
het maken van inschrijf- en
werkbegrotingen, het verstrekken
van gegevens ten behoeve van de
nacalculatieen de kostenbewaking.
De kandidaat dient bekend te zijn
met de computermatige verwerking
van gegevens.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matie over bovenstaande vacature
naar Harry Hollanders, afd. tech-
nischpersoneel, tel. 045-719940. Of
kom langs.

mammmmmammmmmmummmmmmmmmmmmammmmmmmm—mmmmtm mawmammmawmaam
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. Reclameverspreidbureau Spiral B.V. I
/s een organisatie met als
voornaamste activiteit het
verzorgen van
huis-aan-huisverspreidingen in de
provincie Limburg en daarbuiten.
Landelijk gezien behoort Spiral B. V.
tot de grootste regionale
verspreidorganisaties, sinds 1968
gevestigd te Horst, vanwaaruit

) momenteel een 65-tal vaste
£11_W11 M W personeelsleden werkzaam is.

i^M. J __*i"m.__jß V Postbus 6094- 596° AB Horst,
RECLAMEVERSPREIDBUREAU ' ' Fabriek.traat 7,,5961 PK Horst,

telefoon 04709-4222.
In onze verspreidorganisatie hebben wij plaats voor een:

ACCURATE AGENT-CONTROLEUR M/V |
Tot de taak van deze agent-controleur behoren oa.:- het controleren van huis-aan-huisverspreidingen in de regio

Kerkrade-Landgraaf;- het contact houden met onze bezorg(st)ers;- het aannemen en instrueren van nieuwe bezorg(st)ers.

Voor genoemde werkzaamheden, op free-lance basis, zoeken wij
iemand die de beschikking heeft over veel vrije tijd. Onze voorkeur
gaat uit naar gepensioneerde politiefunctionarissen. Men dient in het
bezit te zijn van een auto en telefoon.
Tevens vragen wij:

ACCURATE BEZORG(ST)ERS I
voor het wekelijks huis aan huis verspreiden van weekbladen en
reclamedrukwerken. Minimum leeftijd 15 jaar. Goede bijverdienste.
Voor de functie van agent-controleur gaarne uw spoedige, schriftelijke
reactie aan de directie van Spiral 8.V., postbus 6094 te 5960 AB
Horst. Aanmelingen voor bezorg(st)ers telefonisch tijdens de
kantooruren. g7i

,
s

Onze opdrachtgever is een middelgroot aannemersbedrijf dat zich
beweegt in de woning- en utiliteitsbouw, renovatie en
onderhoudswerk.
Met een personeelsbestand van 130 medewerkers en een jaarlijkse
omzet van 25 miljoen.
Gevestigd in de regio Midden-Limburg.
Voor de dagelijkse leiding zoeken zij een een

BEDRIJFSLEIDER,
EEN ZELFSTANDIG MAN DIE MEEGROEIT
en een

HOOFD BEDRIJFSBURO
De bedrijfsleider werkt rechtstreeks onder de direkteur, wordt belast met de leiding van de uitvoering,
planning, coördinatie met de onderaannemers, budgetbewaking en kwaliteitskontrole van de produktie.
Tevens wordt van hem verwacht goede kontakten te onderhouden met onze opdrachtgevers.

Het hoofd bedrijfsburo werkt rechtstreeks onder de direkteur. Hij geeft leiding aan de medewerkers op
het bedrijfsburo en inkoop, is verantwoordelijk voor de kalkulatie, stuurt de automatisering en is de
kontaktpersoon voor onze opdrachtgevers. Hij moet tevens in staat zijn zelfstandig te kalkuleren en dient
ondersteunend te werken voor de bedrijfsleiding.

Voor beide functies geldt: creatief organisatievermogen, goede technische kennis met ruime ervaring en
goede kontaktuele eigenschappen.
Leeftijd 30-45 jaar.

Heeft u belangstelling?
Schrijf dan een brief met uw achtergrond en werkervaring aan: 97524
Moret & Limperg, Postbus 1228, 6040 XE Roermond.| . >
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En grijnzen als je laat weten dat je 'from Holland'
bent. Dat het Oranje-elftal deze zomer van hun
'groene trots' gewonnen heeft, was niet meer dan 'a
lucky goal. Hun zege op de Britten - daar kunnen
ze nog dronken van worden.

Enkelen trekken uit armoe als troubadours van
kroeg tot kroeg. Zoals Johnny 'Sticks' met zijn
trommelstokken. En Matty met zijn accordeon. In

i^st M°"en truien- Groen heuvellandvan kust

" Met wallen van steen tot achter de horizon.

er'and voor wie niet beter weet.
ch hoef ;»om |Je maar een dag in Dublin door te bren-
lu.ren jnBs de schrale achterkant van lerland te
Hers srh" deze rePUDaek van vlot vier miljoen in-

de werkloosheiddoor naar 19procent.

Elk jaar 100 nieuwe Columbo’s in België

„Wij hopen ook Nederlanders
warm te krijgen voor de cursus,
maar het blijft beperkt tot één aan-
melding per maand. In totaal regis-

sommige bezitters van een diploma
en een beroepskaart er misbruik
van maken en zich op verboden ter-
rein begeven," zegt Delbrouck.

Een uurtarief van 70 gulden is een
normale prijs. „Maar," zegt Rober-
ti, „Veel detectives werken ver be-
neden die prijs omdat ze anders te
weinig opdrachten krijgen en er
geen boterham meer aan overhou-
den. Dat is een slechtezaak, omdat
dit ten kost gaat van de ervaren re-
chercheurs."

schriftelijke cursus, die be-
staat uit 22 huistaken, per

post toegestuurd. De vlijtige
leerling, die dagelijks vier

uur aan de 'studie' besteedt,
komt al na een half jaar in het
bezit van een diploma en een
beroepspas. Wij gingen zelf
even spioneren en sprak on-
der andere met een aanne-

mer van schilderwerken. Vo-
rig jaar deed hij zijn goed
renderend bedrijf van de
hand en stichtte een privé-

detectivebureau...

Lucien Roberti runde 23 jaar met
veel succes een aannemersbedrijf.
In zijn vrije tijd holde hij regelmatig
achter mannen en vrouwen aan die
van overspel werden verdacht. „Na
kantooruren was ik medewerker
van zon opsporingskantoor en

treren wij jaarlijks tweehonderd-
vijftig in hoofdzaak Frans spreken-
de deelnemers. Van dat aantal kun-
nen wij na het eindexamen veertig
procent verblijden met een diploma
en een pas. De meeste geslaagden
openen daarna een eigen kantoor.
Dat gaat overigens heel eenvoudig,
omdat geen vestigingspapieren zijn
vereist."

„Je moet er ook niet te zwaar aan
tillen. Het gros van de cursisten is
bewaker, politieagent of beveili-
gingsambtenaar van beroep en volgt
de detective-opleiding aan aanvul-
ling op de reeds gevolgde studie.

Maar er zijn ook mensen die door
omstandigheden van beroep willen
of moeten veranderen. Ik ken een
aannemer, een militair, een sein-
wachter en een metselaar die nu een
eigen detective-bureau hebben.
Toch ben ik zo eerlijk te stellen dat

rta ü ' levisiekijker ontkomt
S aan de overdosis

g s over privé-detectives.
lurn"?/ Col«rnbo, Mag-
Hut h x'Starskv en

>aar ' om maar eens een
te n°ude en nieuwe 'sterren

*chte men" sPectaculaire
ije- rv°'gingen, schietpar-
'eWlH nokscènes en sexueel
atje e drang naar sen-
la^t ?*? avontuur is voor een
Oir, v Urgers de aanleiding
en 'Cn aan te melden voor
tive

p°edcursus privé-detec-
!i°naleidueISDD-Interna-
'es £ school voor Detecti-

ejate k̂u ndigen - in Luik is
%J.,deaal al binnen zes
Te». e,n te verwezenlijken.
de^,n betaling van 950 gul-

meKn Jgt de Sherlock-Hol-
''n-spé de complete

speelde privé-detective. Puur als
hobby, want voor het geld hoefde ik
het niet te doen. Na verloop van tijd
ging het speurwerk me steeds meer
boeien en verkocht ik mijn zaak.

De ISDD-cursus is theoretisch ge-
zien leerzaam, maar de praktijk is
heel anders. Ik krijg veel opdrach-
ten van ongeruste ouders, die zich
zorgen maken over de vrijetijdsbe-
steding van hun kind. Dikwijls tref
ik die jongerenaan in de drugssfeer
of wonen zij elders in de stad met
iemand samen. Ook zijn er ver-
zoekjes van zakenmensen, die bel-
len nadat de politie geen gat meer
ziet in hun zaak. Pas heb ik op die
manier nog een inbraak opgelost.
De nieuwste ontwikkeling is het
verzoek van mensen die vreemde
gevoelens hebben over het doen en
laten van hun levenspartner. Over-
spel is de laatste tijd schering en in-
slag," vertelt de speurneus uit Gent.

35 landen
Rigo Delbrouck, verantwoordelijk
voor de Nederlandstalige cursisten.
aan de ISDD in Luik, meldt dat in
35 landen verspreid over de hele
wereld dergelijke spoedopleidingen
worden gegeven. Ons land komt in
dat rijtje niet voor.

fronteerd met de ISDD-opleiding.
De Maastrichtenaar kan het weten.
Hij zit inmiddels 25 jaar in het vak:
elf jaar als politieagenten de laatste
14 jaar als detective.

„Ik vind het geldklopperij. Het di-
ploma heeft generlei waarde. Tij-
dens de cursus wordt uitvoerig ge-
sproken over psychologie, het ma- j
ken van vingerafdrukken en het fo-
tograferen van objecten en perso-
nen. Over wapenkunde rept men
zich nauwelijks. Ik heb in die veer-'
tien jaar als detective nog nooit een
vingerafdruk genomen. Een aanne-
mer, een seinwachter of een werk- \
loze administrateur heeft ook geen <notie van het politieapparaat, lor- 'ry, maar zulke praktijken kan men!
niet serieus emen. Ik zie zon
spoedcursus als een aanfluiting van
ons beroep."

Hans Rooyakkers

Op de vraag 'Weet de nieuwe lich-
ting detectives welke gevaren er aan
het vak kleven?', antwoordt Del-
brouck: „Het werk van een detecti-
ve wordt dikwijls overdreven. De
leek denkt in negen van de tien ge-
vallen aan het opsporen en achter
de tralies brengen van zware crimi-
nelen. De praktijk is anders. Steeds
meer bedrijven gaan over tot het in-
schakelen van een privé-recher-
cheur om gegevens te verzamelen
over de meest uiteenlopende zaken.
Dat kan variëren van het bewaken
van een voorwerp tot het opsporen
van een oude zakenrelatie."
Beroepsdetective Sjef Swaen moet
hardop lachen als hij wordt gecon-

Overdreven

De schrale
achterkant
van lerland
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foto's: peter dejong tekst: hans toonen

Staan jongerenin de rij voor een visum naar de 'Sta-
tes' aan de overkant.
Wie achterblijft, probeert van meer te leven dan al-
leen 'the dole' ofwel de povere bijstand.
Sommigen klampen zich voor een pond per uur (iets
meer dan drie gulden) vast aan een reclamebord
voor vermaak, waarna zij alleen maar mogen wij-
zen.

café 'Durty Nelly', net buiten Shannon, zijn er eerst
twee Guinness voor nodigom het tweetal aan slagte
krijgen. Johnny gulpt zijn pint snel achterover. Legt
dan het glas klem tussen drie lege blikjes tabak.
Geeft zijn maat Matty drie tellen vooraf. En een
woest lers lied wervelt door de dorstige pub.

Even is vergeten hoe schraal het leven ook morgeh
weer zal zijn.

Bijstandsmoeders halen hun doorgezakte kinderwa-
gens van zolder om er in het winkelhart van Dublin
bananen, negerzoenen of Kerst-cadeaupapier aan
de man te gaan brengen. Illegale handel, dat zeker.
Maar te talrijk en te schrijnend om van de stoep te
jagen.

Anderen leunen werkloos tegen een karretje vol
kranten op zomaar een een straathoek in Limerick.

vrijuit
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H GEMEENTE HELDEN

De gemeenteraadvan Helden heeft een Hinderwetuitvoeringsprogramma
vastgesteld. Met de uitvoering daarvan zal in 1989worden gestart.
Deze uitvoering is opgedragen aan het bureau Milieu van de hoofdafdeling
Grondgebied. Dit bureau heeft momenteel 2 medewerkers, die belast zijn met
respectievelijk de juridisch/administratieveen de technische milieuwerk-
zaamheden. In verband met de uitvoeringvan genoemd H.U.P. wordt het
bureau Milieu uitgebreid en bestaat er plaatsingsmogelijkheidvoor

twee technisch medewerkers m/v
De aan te stellen medewerkers zullen, onder verantwoordelijkheidvan de
bureauleiding, worden ingezet bij de uitvoering van het H.U.P., waarbij met
name wordt gedacht aan:- werkzaamheden in het kadervan de vergunningverlening, zoals

beoordelen van aanvragen, verstrekken van informatie over ingediende
aanvragen aan belanghebbendenen het opstellen van
vergunningsvoorschriften;- werkzaamheden in het kadervan handhaving, zoals het toezicht op hinder-
wetplichtige inrichtingen , beoordelen van vergunningsplicht, beoordelen
van meldingen en kennisgevingen, de ontvangst en behandeling van
klachten, alsmedeverslaglegging terzake.

Aangezien er een verschil is in gecompliceerdheidvan de aanvragen en de
aard van de bedrijven, zullen de werkzaamheden worden gesplitst.

Functie-eisen:
Voor het vervullen van dezefuncties achten wij noodzakelijk:
A.een medewerk(st)er met de opleiding H.T.S.-milieukunde;
B. een medewerk(st)er met de opleiding M.T.S.-werktuigbouw, aangevuld met

het diploma of getuigschriftapplicatiecursus milieu, danwei bereidheid
een dergelijke cursus te volgen.

Voor beide functies is een goedemondelinge en schriftelijke uitdrukkings-
vaardigheidvereist en strekt ervaring bij de gemeentelijke overheid tot
aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris zal worden bepaald afhankelijk van opleidingen ervaring en
bedraagt voor functie A minimaal f2.654- en maximaal f4.724- per
maand. Voor functie B minimaal f 2.336,- en maximaal f4.115- per maand.
Na een jaarzal het niveau van deze nieuwefuncties definitiefworden vastge-
steld met behulp van functiewaardering.
De bij de gemeente gebruikelijkerechtspositieregelingen zijn van toepassing.

Nadere informatie omtrent dezefuncties kan worden ingewonnen bij de
huidige medewerkers van het bureau, te weten de heren H. Hanssen en
J. Goutier, beiden bereikbaar onder telefoonno. 04760-89666.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie binnen 10
dagen na het verschijnen van dit blad te zenden aan burgemeester en wet-
houdersvan Helden, Postbus 7000,5980 AAte Helden-Parmingen, onder
duidelijke vermeldingvoor welke functie men in aanmerking wenst te komen.

f Jaap van Rennes Jaap van Rennes
Kerkrade B.V. Exploitatiemij. BV
Heerlenersteenweg 113 Beekstraat 13
6466 KS Kerkrade 6301 HV Valkenburg
Telefoon 045-413387 Telefoon 04406-40642

Telex 56742

vraagt voor direct
vestiging Valkenburg

SrSot^andel wegens uitbreidin9 van:
CENTRUM 1) ONZE VERS-AFDELING
JAAP VAN MEDEWERK(ST)ERS
RENNES BV AGF liefst met horeca-ervaring

full-time en part-time

2) ONZE SERVICE-AFDELING
SERVICE-MONTEUR
met ervaring op horecagebied, in bezit van rijbewijs
Soll. uitsluitend schriftelijk met funktievermelding,
t.a.v. dhr. J. v. Rennes.

BRILPOST is een modern "beter zien" keten
met inmiddels 16 vestigingen in Zuid Nederland.
Het is een succesrijke en energieke organisatie,
die de tegenstellingen van de moderne tijd
doorziet en overbrugt.
Wij willen graag in contact komen met
representatieve jonge mensen die, klant- en
servicegericht willen denken en nog aan de
opbouw van hun carrière moeten beginnen.
U hebt tenminste een voltooide HAVO-MTS of
MEAOopleiding en schept genoegen in het
omgaan met mensen.

Dan kunt U bij ons aangesteld worden als:

OPTIEKVERKOPER
Door middel van een zorgvuldige
carrièreplanning, in- en externe opleidingen,
studie en doorzettingsvermogen kunt U bij ons
meegroeien en Uw diploma "Vakbekwaam
Opticien" verwerven.

Indien U zich thuis denkt te voelen in een
eigentijdse en kwaliteitgerichte benadering van
BRILPOST en uw carrière u duidelijk voor ogen
staat, verzoeken wij U schriftelijk te solliciteren
(gaarne pasfoto bijvoegen) aan:

BRILPOST B.V, H.H. v. Brabantplein 19,
5611 PE EINDHOVEN, t.a.v. Dhr. P. Gadiot.

MAAKT BETER ZIE\ BETAALBAAR

(TSKt haifit j]basisgezondheidsdienst itosteiijk zuid lintburg !\ * Jl het overloon 2 postbus 155
I 6411 te heerlen 6400 ad heerlen ■

De Basisgezondheidsdienst is een door I*l in Oostelijk Zuid Limburg gelegen gemeenten ingesteld
samenwerkingsverbandter behartiging van basisgezondheidszorg. De dienst heeft circa 120 medewerkers
en is werkzaam op het terrein van algemene preventieve gezondheidszorg, de jeugdgezondheidszorg, de
bedrijfsgezondheidszorg en het ambulancevervoer. Het werkgebied omvat circa 290.000 inwoners.

Bij de afdeling Ambulancevervoer kan in voltijd dienstverband worden geplaatst een

AMBULANCE-VERPLEEGKUNDIGE
Functie-informatie. woonachtig te zijn in een straalvan 5 kilometer rond
De ambulanceverpleegkundige verleent hulp aan hetdienstgebouwof althans bereidte zijn zich aldaar
ongevalsslachtoffers en begeleidt psydhische en/of te vestigen.
somatische zieken voorafgaande en tijdens het
vervoer per ambulance. Tot de taak behoort even- Arbeidsvoorwaarden.
eens het verrichten van werkzaamheden op de Het salaris wordt afhankelijk van leeftijd, opleiding
Centrale Post Ambulancevervoer, die onder meer is en ervaring bepaald en bedraagt minimaal’ 2.571 ,--
belast met coördineren van het ambulancevervoer. en maximaal’3.616,-- per maand. Van toepassing
De werkzaamheden worden verricht in onregel- is de rechtspositieregeling voor overheidsperso-
matige dienst. neel. Voor hetverrichten van onregelmatigediensten

wordt een vaste toelage verleend.
Functie-eisen.
Vereist is het diplomaziekenverplegingA. Eveneens Informatie en procedure.
isvereist het certificaat van decursus Hartbewaking Inlichtingenkunnen worden ingewonnen bij de heer
en/of intensive Care en het rijbewijs BE. Het bezit J.H.M. Ten Have, hoofdverpleegkundige van de af-
van tevens het diploma ziekenverpleging B strekt tot deling Ambulancevervoer. Telefoon: 045-712611,
aanbeveling. tst. 136.
Kandidaten dienen niet ouder te zijn dan 30 jaaren

Procedure.
Schriftelijke sollicitatieskunnen binnen 14 dagen worden gezonden aan de Directeur van de Basisgezond-
heidsdienst Oostelijk Zuid Limburg, de heer R.G.P. Hagenouw, arts, Postbus 155, 6400 AD Heerlen. Een

% medisch en psychologisch onderzoek maken deel uit van de selectieprocedure. M

De Stichting Verpleeghuis St. CamiUus is een centrum
voor verpleging, reaktivering en dagbehandeling met een
Rooms-Katholieke signatuur, t \/(__rr-^|j__^__(^k>|l ||C
Dit gekombineerde verpleeghuis heeft een klinische kapa- Vd f^JlOt^yi lUIO
citeit van 174 bedden voor somatische en 84 bedden voor C~^\ _ -f""^ *"!"_!
psycho-geriatrische patiënten. Er is een centrum voor dag- I -1 I l~l~l£_i
behandeling met 14plaatsen voor somatische en 12plaatsen k^fl I m jifm I IL^voor psycho-geriatrische patiënten. r^-v^^JWX^^m^.B 1 I 1 I I

Wegens vertrek van de huidige funktionaris zoeken wij op korte termijn een

HOOFD OPLEIDING (M/V)
Algemeen:
De Dienst Opleiding verzorgt de inservice-opleiding tot ziekenverzorgende voor ± 90 leerlingen en daarnaast de interne
bij- en nascholing voor gediplomeerde ziekenverzorgenden en verpleeghulpen.
Het opleidingsteam bestaat uit een hoofd opleiding, twee docenten verpleegkunde en een veertiental in- en externe
andere (uur)docenten.

Funktie-inhoud: " de in- en externe vertegenwoordigingvan de dienst,
Tot de taken behoort 0.a.: ' waaronder kontakten met de ouders.

" het geven van leiding aan het docententeam; Funktie-eisen-

" het organiseren en koordmeren van werkzaamheden verpleegkunde, aangevuld met minimaalgencht op het bereiken van de opleidingsdoelsteU.ngen docentenopleiding of lerarenopleiding verj^gkulTde
van het schoolwerkplan alsmede het praktijkwerkplan; P « £ Pedagogiek met af-

" "°Tüen 1"? h r ë h°?k h studeerrichting onderwijskunde;Opleiding en het bewaken van het budget; # *^ karakt£r van een huis.
" de ver^twoordelukheid voor de onderwijs-

£n m£t het werken in m ver.
ontwikkeling van de inservice-opleiding en de interne r . ."
bij- en naschoüngsaktiviteiten, een en ander in nauw 30 jaar;overleg met de leidingvan de verplegingsdienst, samenwerki met onen in

" het mede verzorgen van lessen en mede uitvoeren van verschillende (opleidings-) situaties en waar nodig met
interne bij-en nascholing; andere disciplines;

" het leveren van een bijdrage aan werving en selekt.e # instemming met de Rooms-Katholieke signatuur vanvan leerlingen; he( verpleeghuis

De arbeidsvoorwaarden worden bepaald door de CAO voor het Ziekenhuiswezen.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de heer P. Stevens, Hoofd Opleiding, telefoon 04750-29141 (toestel 285).

Schriftelijke sollicitaties, voorzien van een curriculum vitae, binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad te richten
aan de Personeelsdienst van het Verpleeghuis St. CamiUus, Heinsbergerweg 176, 6045 CX Roermond.

Nedaceen middelgrote maatschap van Accountants-Administratieconsulenten geeftadvies

en verleentbijstand in financiële-, fiscale- en administratieve vraagstukken. Nedac maakt

deeluit van deBDO CampsObersCroep diemetruim 600 medewerkersverdeeld over 20

kantoren in de Benelux behoort tot de toonaangevendekantoren voor accountancy, belastingen
en managementconsultancy.Er is een zorgvuldige afstemming van dienstenop cliënten in alle

sectorenvan het maatschappelijk leven.De hechte samenwerkingtussen de diversedisciplines

en de directe contacten zijn gekoesterde kenmerken van onze maniervan werken.

Voor de Nedac-vestiging SITTARD nodigen wij u een ruime ervaring op een accountantskantoor dat

uit te solliciteren naar de vacatures werkzaam is in het midden- en kleinbedrijf. Dit vormt

mi /A F*>^R_l de basis voor het geven van de dagelijkse leiding aan

L-r\ W#m_r\l___ een groep assistenten. Tevens draagt u de eindver-

Z\^^^^l^^ I W* Ixl antwoordelijkheid voor een deel van de werkzaam-

ACCOUNTANT M eden

' »V^V^X^ I^lMml ■ V Honorering en overige arbeidsvoorwaarden zijn

en uitstekend, hetgeen o.a. blijkt uit een —:

A QQIQTPKJ I premievrije pensioenregeling. il' lil '_ __. __. ___ _ __
-___

_ _ ____ „. Voor nadere informatie over de II L. |||l
ACmi NTANTtt i Mi.,,jiii!j LAVVwUIN I#ml^l I V functie en de maatschap kunt u con- lij |T lij IM "Wij bieden u een zelfstandige baan ten behoeve tact opnemen met de heer H.W.M. ""I'M'P m,

van de cliënten uit het midden-en kleinbedrijf en de Penders AA. Telefoon 04490-12572. 'Ü'Ü!;!;""" 'I \\M\\ I'■ ■ I' ■ " 111 ■ ■ ■ ■ 11
vrije beroepen. Schriftelijke reacties kunt u

Vestigingen Nederland:

Wij verwachten van u: richten aan: Aipnen a/d Rijn s-cravenhage
' . Amsterdam Helmond

Apeldoorn Naaldwijk

het diploma HEAO of SPD; een grote ma- NEDAC Accountants- g£S|m Kefcaai
Capeilea/d IJssel Rotterdam
Dordrecht Sittard

te van zelfstandigheid; een cliëntgerichte en Administratieconsulenten, leiïen^" ÏÏÏ3*

praktische instelling. Postbus 383,6130AJ SITTARD, \ZtZ"%n
Brussel Curacao

De ervaren assistent accountant heeft teveffis t.a.v. H.W.M. Penders AA. internationaal bdo ander.

NEDAC
ACCOUNTANTS-
ADMINISTRATIECONSULENTEN

VAKANTIECENTRUM ]
SCHIN OP GEUL

zoekt een

BEDRIJFSLEIDER
voor de slechtweervoorziening
t.w. bar, bowling, restaurant, zwembad etc.
Leeftijd minstens 30 jaar.
In bezit van bevoegdheid café, restaurant' en
restaurantkok.

Sollicitaties te richten aan:
Vakantiecentrum Schin op Geul
Walem 1, 6342 PA Walem

-vN - ' i-* '-' .'/\ ' Y">' *—'i —"v _*. 'i - rv*'v..v '\i -'J

\ V "* ' 1
«» \ - /'

n.'« ' In de ruim 300 Edah-winkels zijn inmiddels zon an- '_*
v' ~i N derhalf miljoen gezinnen als klant. Dat betekent dus let- ,Nj
,' i. '/ terlijk, elke dag: werk aan de winkel. Voor wie het werken : 1
XZ ' \ in een supermarkt wel ziet zitten, hebben diverse Edah's 1
\.\, a in Limburg een paar boeiende jobs. *1

% Verkoopster/ ï
-?| Kassiere 1
'^7 -C Een leuke baan voor iemand die vriendelijk met onze -\
\ "C\ C klanten omgaat en nauwkeurig afrekent Een opleiding -/,

>"//~ op LEAO/MAVO-niveau en een leeftijd vanaf 17 jaar heb- [J
s" J_", ben we het liefst. Ervaring is mooi meegenomen maar :^

C v' l', niet echt noodzakelijk. }y'ê\ Medewerkers DKW 1
-\-\' Afwisselend en zeker niet saai. Jebent bezig om depresen- s j
\| vv tatie van de artikelen te verzorgen, of jebouwt een speciale arti- "]

V2wi> kelopstelling (een "display"), even later kontroleer je een bin- ij
'ïpr' nengekomen goederenzending. Een leuke baan voor iemand |j
sn'J^ vanaf 18 jaarmet een MDS/LDS-opleiding en mogelijk enige er- -*'_d^ty varing bij een levensmiddelenbedrijf. M

§| Vulploegmedewerkers 3
V\{- Als vulploegmedewerker vul je, meestal in avonduren, de '/
\X -Tv schappenin dewinkel bij. Je zorgt tevens voor eennette presen- m
'5 "^ tatie. Afhankelijk van de situatiegebeurt ditwerk zon 2a 3 keer J

perweek Voor dezebaan moet jewel minimaal 18 jaaroud zijn 1
s ~/V i.v.m. de werktijden in de avonduren. 'y

'xv^ / Interesse? /
'V~ Maak dan een afspraak met de bedrijfsleiders: Edah Nuth: 'M
,'ïït Mevr. M. Jacobs, 045-244870, Edah Beek: Dhr. L Quodbach, 1
',\£y 04490-71372, Edah Holsteinbastion, Maastricht: Dhr. G. Hazel- \
V,I" hof, 043-432613, Edah Voerendaal: Dhr. R Knols, 045-751247, V
Viv' dagelijks van 11.00-12.00 uur i
o^ "> l/,

i^SSifi werk aan de winkel. 3j
\W "^ ""* JfI-FffEmmbÊëEÊFwmm___F ________________

KUPRON
PROTOTYPES BV

gevestigd te Sittard, maakt middels een
nieuwetechnologie prototype-matrijzen voor
kunststofprodukten.

Wij zoeken opkorte termijn een

financieel medewerker (m/v)
voor het geheel zelfstandig verzorgen van de
administratie.
Als opleiding denken wij aan S.P.D., HEAO-BE
of vergelijkbaar niveau, met een ervaring op het
gebied van financiële administratie.
■

Wij bieden:
een interessantefunktie in een groeiende
dochteronderneming van DSM Plastic Products
met attraktieve salariëring en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Kandidaten kunnen hunschriftelijke
sollicitatie richten aan deheer
R.J. Kikkert,
Direkteur Kupron Prototypes 8.V.,
Dr. Nolenslaan 119 B,
6431 CB Sittard.

Limburgs Dagblad



I Ooit was hij pianostem-
|mer, maar zakelijk werdjdat geen succes. „Ik wil-

de gewoon de kost ver-
jdienen, en zocht dus iets
3 anders. Ik ontmoette

een homeopaath uit- Haarlem, en zodoen-
de." Zijn medische ken-.' nis deed hij op bij het

'/ LOI. Hij las de werken
i van dokter Vogel en nog1 veel meer. Hij volgde
,; cursussen alternatieved geneeskunde, en hij
A werd iriscopist. Een vet--1 Pot is het niet, want hij
3 stemt zo nu en dan nog
3 wel eens een piano, naLI zes jaar in de alternatie-ve geneeskunst.L.Men Bok heeft de bedoeling nu
.fns een serieus verhaal over insco-
W* 'n de krant te krijgen. Hij heeft
Kt elfs al klaar: ruim vijf dichtge-
xjKte velletjes op de huiscomputer
.Pmponeerd. maar hij heeft een"Jen °.ngelukk'g moment uitgeko-
JP1- de commotie rond het vernieti-
*n

,üptreden van Prof- Paul Knip-
W■ "" Maastricht^ die vijf 'van de
TC!,Ie inscopisten in Nederland/Tpoi voor aap zette is nog maarX'bt „Ze hadden de ge-
-iim " m°eten krijgen de spleet-
,fmP te gebruiken," zegt Bok. En,jeei typerend voor hem: 'de beste
>j, Plsten waren het, wie maakt
(<-<=enlijk uit wie de beste is?'

Wi 's geen opschepper, zoals zoveel
\. e.rnutleve genezers, die al meteen
',i P , men met wonderbaarlijke ge-,rangen die zij op hun naam heb-
"iik m°ëen schriJven. Wonderbaar-
se? |enezingen bestaan bij Bok
T.. " ten moment, heel even, komt'f. Ir> de buurt, als hij vertelt hoe
.1J" Vr°uw nog niet lang geleden het
Ie l" scnonk aan een baby, van wie
''todm" "'et werkte- Wegens zijn
'JL dienstige overtuiging was Bok
'L rde voor de nand l'ggende re->fledie: totale bloedtransfusie. Hij
iL6eg Van de behandelend arts toe-Lmming het kind een homeopa-
I 'stn middel te geven, Chelido-
_.

" P. Bok kijkt
zichzelf in de
poppetjes van de
ogen.

uit gaan dat ook andere bloedvaten
beschadigd zijn." Nog een voor-
beeld: het geel worden van de ogen
bij leverziekten, of andere verkleu-
ringen bij afwijkingen van de al-
vleesklier. De iriscopist ziet, verder
redenerend, veel meer: allerlei
vlekjes en streepjes in de iris helpen
hem daarbij. „Het is een sprookje
dat ik zonder de klacht gehoord te
hebben aan de iris kan zien wat de
patiënt heeft," zegt Bok. „Daarom
wil ik ook zo graageen goed contact
met reguliere artsen, zodat je elkaar
zou kunnen aanvullen."

Niettemin is in de iris wel te zien of
je ergens aanleg voor hebt. „Maar
een tijdstip staat er niet bij," zegt
Bok; of je de ziekte krijgt, en zo ja
wanneer, dat valt aan de iris niet te
zien, bedoelt hij daarmee.

Goed, we gaan er dus even vanuit
dat de iriscopie een waardevolle
aanvulling op de reguliere genees-
kunst zou zijn. Maar wie vertelt me
of u een goede iriscopist bent of
niet?

Bok geeft toe dat we daar op een
belangrijk probleem stuiten. Hij
heeft naast zijn woning in Heerler-
heide een complete flat mooi wit ge-
schilderd en ingericht als praktijk,
maar wat hij doet is nog altijd ille-
gaal. Al is hij dan lid van de NO-
VAG, een organisatie die namens
hem onderhandelt met de regering
over erkenning. Die dus nog op zich
laat wachten. En in de tussentijd is
er dus niemand die het kaf scheidt
van het koren. Afgaan op iemands
mooie blauwe ogen zou in dit ver-
band wellicht een methode kunnen
zijn. Bok is voor strenge controle
door een regeringsinstantie.

Hij wil in ieder geval alleen patiën-
ten behandelen van wie de arts weet
dat ze naar de iriscopist gaan. Hij
verwijst ze ook terug, als het pro-
bleem hem boven de pet gaat.
„Sommige dingen kan ik nu een-
maal niet zien. De kracht van de ge-
neeskundige is kennis van zijn eigen
beperkingen."

Santé Brun

De pianostemmer
die iriscopist werd
nium complex, en een nozode (ge-
maakt van de ziekteverwekker
zelf). Het kind is een wolk van een
kleuter, intussen.

Bok, die zegt tot het moment dat hij
de homeopaath uit Haarlem tegen
kwam zelfs nog nooit gedacht te
hebben aan een leven als alternatief

genezer, wil het liefst zo dicht mo-
gelijk bij wat in zijn kring 'de regu-
liere', soms ook wel 'allopathische'
of 'universitaire' geneeskunde
wordt genoemd. Hij meent dat de
gezondheidszorg flink wat goedko-
per zou kunnen worden als de inter-
nist een iriscopist bij de hand zou
hebben, die bijvoorbeeld zou kun-

nen zeggen: als die mevrouw klaagt
over migraine, danzou ik maar eens
naar de lever kijken. Niets occults is
daaraan, geen toverwerk, geen
dubbele bodem of aparte gevoelig-
heid, Bok is zeker niet met de helm
geboren of met geheime gaven,
nee,"het gaat gewoon om kennis van
het menselijk lichaam en de proces-

sen die zich daarin afspelen.

Maar waarom, barst ik los, moeten
we uitgerekend in de ogen kunnen
zich wat er in de rest van het li-
chaam aan de hand is?

De iris van het oog ontstaat, do-
ceert Bok, tijdens de ontwikkeling

van defoetus, in het stadium waarin
het ectodermale weefsel wordt ge-
vormd, waar ook de zenuwbanen
uit voortkomen. De iris is als het
ware aanwezigbij de hele aanleg en
ontwikkeling van hetkind, en via de
zenuwbanen blijft hij ook de rest
van het leven in nauw contact met
de rest van het lichaam. Het zal ook
elders in het lichaam wel te zien
zijn, maar de iris is heel dun en vol-
komen doorzichtig en daarom zo
gemakkelijk letterlijk te doorschou-
wen.

Ook later optredende verschijnse-
len, zoals ziekten, zijn in het oog
waarneembaar. „De reguliere arts
gebruikt het soms ook," zegt Bok.
„Internisten vragen oogartsen te
bezien in hoeverre hoge bloeddruk
bij een patiënt geleid heeft tot oog-
beschadiging; men kan er dan van-

St.-Nicolaas patroon van vele beroepen
VoJUristen hebben Sint Ivo tot pa-
'jde m ëek°zen en de patrones van
'Pint r aars en wagenmakers is
'I Catharina.

E^' hebben Sint Cecilia als
\ Sinf yWroon en de mijnwerkers) " Barbara.
'^oh'tr0o e f̂t. leder beroep wel zijn pa-
drie ü eil|ge- Een of twee soms;br ach,e[oe Pen z'Jn vaak onderge-
trÜOn _!J een der vele schutspa-; °ns die we kennen.

Patron'CO'aas neemt voor wat het
bjj 2 "schap betreft wel een zeer> dan d e P'aats in. Hij is van meer

ertig beroepen de patroon.

' deze
r z,Jn enorme populariteit heeft

ge eeu° ige Vooral in de vori-
Oiaar vele legenden, gebruiken,
*ich f

Voora' patroonschappen naartoe getrokken.

Va n d
e e^rste plaats is hij de patroon

hart .*: hinderen die hij een warmrede' n aagt- Het is niet zondei
teliji" dat het Sint Nicolaasfeest fei-
dereneï feest is alléén voor dekin-
Speei' nzo was het vroeger,
jeugj^den snoeperijen voor de
'e p ' 'ets anders kwam er niet aan

öe ciaren°"lmercie heeft, vooral na de
vatuat ■ eertig, het accent verlegd.
'even Jammer, want daarmede is
ver|0r

eeen Westelijk gebeuren,en gegaan.
sc-van a i|

nt Nicolaas ook de patroon
dUs v ' Gevarenden. Niet alleen

r
dn de vissers en matrozen

r°ePsh'fenhJk van a"en die be-
Vn viVe °P het water hun werk
Sers di Waren het vooral de vis-

v0
C e^nzeer grote verering had-

°ntij or^int Nicolaas. Bij storm en
''e vaamee'eten ze hem om een goe-
?°k hn Cn va"gst- En dat deden

Vrouwen en familieleden.
Sk n Baven ze zich naar de, dik-

rk in^ mt Nicolaas genoemde
v°or e havenplaats om te bidden

v;Ss
en behouden thuiskomst van

'Ss p^- -Als de vissers goed
Vr |;konien waren bij slecht
filter "Ben ze hun natte kleding

>m 'nde kerk te drogen om
alk te beschermpatroon

°ld ?e Zeggen voor zijn hulp. Een
''edengedicht getuigt van de

bescherming die Sint Nicolaas de
zeelieden geeft:

Wij zullen ons scheepken wel stie-
ren
al over de wilde sec,
al op Sinterklaasmanieren,
soe gaat er ons soetlief mee!

Met al de zoetigheid, als speculaas
en marsepein is Sint Nicolaas van-
zelfsprekend de patroon van de
banketbakkers. Niet van de brood-
bakkers want die hebben Lauren-
tius als patroon, evenals de koks.
Vroeger was Sint Nicolaas wel de
patroon van de bakkers in het alge-
meen. Hij werd als zodanig al in
1110 genoemd, maar later, toen er
een specialisatie kwam hebben de
broodbakkers een andere schutspa-
troon gekozen.

De legende van de drie kinderen in
de tobbe is er de oorzaak van dat de
slagersen de kuipmakers Sint Nico-
laas als schutspatroon hebben.
Evenzo was dat bij de bankiers die

vanwege de legende van de drie
maagden die goudstukken kregen
toegeworpen door Sint Nicolaas,
hun patroon in hem zagen. Voor gr-
aankopers (meelhandelaren) was
weer een andere legende er de oor-
zaak van dat ze Sint Nicolaas in hun
vaandel hadden.

De kleermakers hadden Sint Nico-
laas al eind veertiende eeuw tot hun
beschermheer. In Amsterdam was
dat zelfs al in 1371 het geval.

Hebben de juristenSint Ivo als pa-
troon van de juristen, de advocaten
hebben weer Sint Nicolaas als pa-
troonheilige. De afleiding is van de
legende van drie generaals die on-
schuldig in het gevang zaten en
waar Sint Nicolaas pleitte voor hun
vrijlating.

Van vele andere beroepen was en is
Sint Nicolaas ook de.beschermheer,
zoals de voerlieden, wijnkopers en
kolendragers. Maar ook van de

" De legende
van de drie
kinderen in de
tobbe is er de
oorzaak van
dat de slagers
en de kuipma-
kers Sint Nico-
laas als schut-
spatroon heb-
ben.

bruggenbouwers en de parfumerie-
handelaren!

Ook zelfs van de dieven en gevan-
genen is hij beschermer! Daarmede
de onmetelijke goedheid en verge-
vingsgezindheid van Sint Nicolaas
wel heel duidelijk naar voren komt.
De oorzaak van dit merkwaardig
patroonschap moet gezocht worden
in de eerder genoemde legende van
de drie generaals. Maar mogelijk
ook omdat Sint Nicolaas zelf ooit
eens een nacht in het gevang zat.
Hij had de ketter Arius, tijdens het
concilie van Nicea in het jaar 325,
een klap gegeven. Shakespeare
noemt in de oorspronkelijke versie
van 'Two gentlemen from Verona'
de dieven en landlopers: 'Clercks of
Saint Nicolas'.

Zo is de goedheiligman ook schut-
spatroon van de maagden, de aan-
staande en jonge moeders. Natuur-
lijk ook van de kinderen, maar dan
weer heel speciaalvan de schoolkin-
deren.

Ook steden in Nederland en België,
maar ook nog vele andere landen
hebben Sint Nicolaas als patroon-
heilige gekozen. In Nederland na-
tuurlijk van de plaats die zijn naam
draag: St. Nicolaasga in Friesland.
Maar ook van Amsterdam en Val-
kenburg. In Valkenswaard waarvan
hij ook de stadspatroon is, staat hij
zelfs in het gemeentewapen.

Dat de goedheiligman zich vroeger
ook al om de zieken heeft bekom-
merd blijkt uit zijn patroonschap
van het 15e eeuwse Leprozenhuis in
Amsterdam, dat bij de Antonius-
poort stond.

Ja van een heel land is Sint Nicolaas
de patroon, en wel van Rusland,
waar men, weliswaar in een wat an-
dere gedaante, zeer op Sint Nico-
laas gesteld is.

Dat Sinterklaas tenslotte ook de pa-
troon is van de reizigers is wel dui-
delijk. Een man die ieder jaarvan
Spanje naar Nederland reist en daar
alle steden en dorpen bezoekt om
zijn goede gaven te brengen, een
man die zoveel reist moet door de
medereiziger wel tot hun schutspa-
troon zijn gekozen!

D.P.J. de Jonge

" Een prent
uit 1807 waar-
op Sint Nico-
laas als pa-
troon der sla-
gers staat afge-
beeld.«
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In de produktieafdelingen van Lips Heerlen BV kunnen op korte termijn
geplaatst worden:

DRAAIERS/KOTTERAARS
Geboden wordt: Wij vragen:
- een uitstekend salaris en goede - minimaal 3-jarige ervaring in het

secundaire arbeidsvoorwaarden bewerken van gevarieerde
- verantwoordelijk en gevarieerd produkten in verschillende

werk in een prettige werksfeer materiaalsoorten
- 22 snipperdagen - MTS of LTS/kmbo opleiding
- 13 ATV-dagen aangevuld met een of meerdere
- reiskostenvergoeding SOM-cursussen of gelijkwaardige
- de mogelijkheid deel te nemen in opleidingen,

de bedrijfsspaarregeling
- een bedrijf met een prettige

werksfeer en gezonde financiële
basis.

Lips Heerlen BV is gevestigd te Hoensbroek en is een zelfstandige
dochteronderneming van Lips United, een internationaal opererend bedrijf, dat

BMPI ruim 50 jaren toonaangevend is in de markt van scheepsvoortstuwingsinstallaties.
Lips Heerlen BV is een moderne machinefabriek uitgerust met CNC machines en

W////JB heeft een eigen programma van produkten o.a. stuurschroeven voor de
W/l====: scheepvaart of offshore-industrie.
t.mÊËÊ.%.%mM Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd in de toelevering van hoogwaardige

machinaal bewerkte onderdelen voor diverse bedrijfstakken, zowel in klein- als
middelgroot serie fabricage.

LIPS HEERLEN BV
Schriftelijke sollicitaties kunnen gericht worden aan Lips Heerlen BV, Afd. Personeelszaken t.a.v. de heer
M. Fredrix, De Koumen 1, 6433 KG Hoensbroek.

96198

/|l_l_fej\ In verband met het bereiken van de vut-leeftijd van de m m
( HIIB J huidige funktionaris in Susteren zoeken wij een geschikte
\*mms kandidaat voor de funktie van:

BEDRIJFSLEIDER QQ
Funktie-informatie: —mmmi —m.

U geeft leiding aan ca. 125 medewerkers die ons
produktieprogramma op lokatie Susteren zelfstandig realiseren. HHHi^IHHiUw organisatorisch inzicht, affiniteit voor
automatiseringsprocessen, sterk besef voor kwaliteit, efficiency en
veiligheid; inspirerende invloed op de werkomgeving zullen ons 'S^

integraal ondernemingsbeleid ondersteunen. onderneming die met haar
U rapporteert aan de algemeen bedrijfsleider, die onze 2 ruim 230 medewerkers
produktiebedrijven in Nederland koördineert. verdeeld over de lokaties

Montfoort en Susteren ons
Funktie-eisen: ÏS?'^
Uw afgeronde HTS (WTB)-opleiding, aangevuld met ervaring op materialen op het gebied
leidinggevend niveau in de industriële onderneming(en), goede van helhellende dak-
kontaktuele eigenschappen, stimulerende en flexibele instelling, Dank zij onze doelgerichte
ruime kennis van de Engelse en Duitse taal, stellen u in staat om h2^o'„°CSfmrff.. ... ." . . . ~ het daarop afgestemdedeze funktie bij ons met sukses te kunnen vervullen. verkoopbeleid opereren wij
Om deze verantwoordelijke funktie met ruime bevoegdheden te al geruime tijd als
kunnen uitbouwen tot een voor beide partijen gewenst niveau, marktleider op de
denken we aan een kandidaat in de leeftijdsgroep van 35 tot 40 jaar. Nederlandse bouwmarkt.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken v.d. Het kleurrijke assortiment
selektie-procedure.

Denkt u, dat deze funktie past in uw karrière-opbouw richt dan, " a9ei's'
binnen 14 dagen, uw schriftelijke sollicitatie aan: g^vaZéfrdf^ **"
RBB'daknannPn B V daktoebehoren zorgt voornoo aanpannen 0. v.,

debodymverfraaiingvan
t.a.v. de heer U. Mirovic, hoofd P & O het dak. hetwelk
Postbus 29 mogelijkerwijs ook uw huis
-...-, __. .. w een aparte
3417 Zü Montfoort onderscheidingswaarde
Telefoon: 03484-2324 geeft.97523 "

COBAN BV, gevestigd op Industrieterrein "De Beitel" te Heerlen, is een
moderne onderneming, die zich richt op de ontwikkeling, verkoop en
produktie van prefab bouwelementen voor de Nederlandse bouwmarkt.
Per 1 januari 1989 ontstaat op de afdeling werkvoorbereiding een
vakature voor een

BOUWKUNDIG TEKENAAR/
WERKVOORBEREIDER (m/v)
Wij zoeken derhalve met U kontakt als u
zich herkent in de volgende funktie-eisen:

" bouwkundige kennis op MTS-HTS nivo
" minimaal 4 jaarervaring op architekten-

buro of in bouwbedrijf

" goede kontaktuele eigenschappen

" akkuratesse en verantwoordelijkheids-
gevoel

" een leeftijd van ca. 30 jaar - ervaring in
geautomatiseerde gegevensverwerking Is
een pre.

Wij verwachten van U dat U na een korte
inwerkperiode zelfstandig de uitvoering en
kontrole van tekenwerkzaamheden t.b.v.
een deel van detotale produktie voor Uw
rekening neemt.

li '' f I m lil

_——Jr-HH^^HH- Hl_H~a_^~^H mmm^^^mmmw

Hierbij staat U uiteraard een geautomati-
seerd tekensysteem ter beschikking. Bij
gebleken geschiktheid behoort een verdere
uitbreiding van het takenpakket tot de moge-
lijkheden. Wij bieden de juiste man/vrouw:

" een interessante, verantwoordelijke job

" een prettige werksfeer in een jong team

" goede sekundaire arbeidsvoorwaarden
en dito salariëring.

Voor nadere informatie over deze funktie
kunt U kontakt opnemen met
ing. H. Meulenberg,
telefoonnummer 045 - 420341 of privé
04490 - 38229.

Sollicitaties aangevuld met Uw curriculum
vitae stuurt U voor 14 december a.s. naar:

COBAN BV
Afdeling Personeelszaken
Postbus 2855
6401 DJ HEERLEN.

[ | I

Alpheios B.V. is een toonaangevende handelsonderne-
ming in professioneel schoonmaakmateriaal, meteen
sterke marktpositie in Nederland. Alpheios heeft de ex-
clusieve vertegenwoordiging van hetZwitserse Wetrok
schoonmaaksysteem datmeer dan 25 jaarin 14 landen
in Europa wordt gebruikt. Het Wetrok systeem omvat
een kompleet pakket hoogwaardige machines en pro-
duktenvoor het rationeel schoonmaakonderhoud van, gebouwen.

Wegens aanhoudende groei zoekt Alpheios ten
behoeve van deTechnische Dienst enthousiaste
kandidaten meteen commerciële, service-gerichte
instelling.

administratief
medewerkster (m/v)

Haar voornaamste taken zullen bestaan uit:- het opnemen en verwerken van reparatie-
orders;- fakturering van reparatie-orders;- telefoon-en postbehandeling;- archivering.

Onze gedachten gaan uit naar een kandidate met
een opleiding op MEAO-nivo. Goede typevaardig-
heid in de Nederlandse en Franse taal isvereist.
Ervaring met geautomatiseerde orderverwerking
en fakturering is gewenst.
Leeftijd: 20-25 jaar,

en een:

medewerker technisch
onderdelenmagazijn (m/v)

Zijnvoornaamste taken zullen bestaan uit:- het opnemen en verzenden van onderdelen-
orders;- de automatische verwerking van onderdelen-
orders;- beheer van hettechnisch onderdelenmagazijn;- administratievewerkzaamheden.

Onze gedachten gaan uit naar een kandidaat met
een opleidingop MAVO-nivo. Typevaardigheiden
enige kennis m.b.t. de automatischeverwerking
van gegevens zijn gewenst, evenalsenigtechnisch
inzicht. Kennis van de Franse taal is een pré.
Leeftijd: 20-25 jaar.

Wij bieden een fijne werksfeer binneneen sterk
groeiende, moderne onderneming. Salaris en
sekundaire arbeidsvoorwaardenzijn afhankelijk
van opleiding en ervaring.

Uw schriftelijke sollicitatiekunt u richten aan
Alpheios 8.V., Postbus 2558,6401 DB Heerlen,

J^rfSïJ^^^ t.a.v. de heer W. Hofman, Hoofd Technische

I Nyilöalpheios bv '
/—^x

De Golf- en Countryclub "Wittem" heeft op korte termijn vacant
de functie van

part-time kracht m/v voor secretariële en
financieel-administratieve

werkzaamheden.
Ervaring met computergebruik is noodzakelijk.
Werktijden in overleg te regelen.
Salariëring nader overeen te komen.

Affiniteit tot het golfgebeuren strekt tot aanbeveling.

Schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen te richten aan de
Secretaris van de Golf- en Countryclub „Wittem", Postbus 1167,
6201 BD Maastricht.

98344, ; , 1
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iii:::ffi:::.: i! GOSINK TECHNIEK
'**!?SR>o«sBs*"**' Gosink Techniek is werkzaam op het gebied van
""""°§e__.99°°**": verwarmings-, luchtbehandelings-, sanitaire en
::"§o^ijföB§:::: elektrotechnische installaties.
""""OOQÖÖCQOOO»»"-
-'***^-_M__■■**'* W'J installeren zowel voor woningbouw als
*"*■__!___*****' utiliteitsbouw en verzorgen voor deze installaties

"""""""""«* het gehele onderhoud.

Voor werkzaamheden in Midden- en Zuid-Limburg vragen wij:

VAKBEKWAME LOODGIETERS
AANKOMENDE LOODGIETERS

Onze gedachten gaan hierbij uit naar monteurs die gevoel hebben voor
efficiency en kwaliteit en naar jonge hulpmonteurs die bereid zijn een gerichte
vakopleiding te volgen.

Sollicitaties richten aan:

Gosink Techniek BV
Postbus 68, 6430 AB Hoensbroek/Heerlen

" Tel. 045-218242 Telefax: 045-228180 ,
—

De bouwvereniging St.-Jozef te Roermond heeft
i/BOUWVERENiGiNGU\ ruim 7700 wonin9en in exploitatie. Deze zijn
/rti^i*i _■ < gelegen in de gemeente Roermond en een achttal
fWmÊÊgmf^^W ) dorpen aan de westzijde van de Maas. Het

U~^ werkapparaat omvat drie hoofdafdelingen t.w. de
I Technische Dienst, de Financieel-Economische

mWKtW roermond Dienst en Verhuur en Bewonerszaken.

Kandidaten worden hierbij opgeroepen te solliciteren naar de navolgende
vacatures:

BOUWKUNDIG
OPZICHTER (M/V)

Tot het takenpakket van deze funktie behoort:- het opnemen van klachten in verband met klachtenonderhoud
- het voeren van overleg met bewoners en klachtenbureaus- het voorbereiden en toezicht houden op de uitvoering van

onderhoudsprojecten- het houden van toezicht op uitvoering van c.v.-aanleg, verbouwingen etc.

Voor deze funktie gaan onze gedachten uit naar kandidaten met:- opleiding MTS-bouwkunde en opzichter/uitvoerder BNA of gelijkwaardige
opleiding- goede contactuele en organisatorische eigenschappen- te beschikken over een goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid

- leeftijd plusminus 30 jaar- ervaring in een soortgelijke funktie strekt tot aanbeveling.
Inschaling zal plaatsvinden in salarisschaal 10 van de CAO voor
woningcorporaties waarvoor een minimum geldt van ’3403,- met een
uitloopmogelijkheid tot ’ 4282,- per maand.

MEDEWERKER PERSONEEL
EN ORGANISATIE (M/V)

20 uur per week
Tot het takenpakket van deze funktie behoort:- advisering van het direktieteam met betrekking tot de ontwikkeling,

formulering en uitvoering van het personeels- en opleidingsbeleid binnen de
bouwvereniging

- toepassing van het arbeidsvoorwaardenbeleid (CAO) en interne regelingen,
alsmede het behandelen van rechtspositionele aangelegenheden- personeelsplanning, werving, selektie en introduktie, uitvoering promotie- en
mutatiebeieid, opleidings- en loopbaanbeleid, begeleiding van het systeem
van funktioneringsgesprekken en funktiewaardering

- bevordering van de interne kommunikatie en informatie- personeelszorg (begeleidend/verwijzend).

Voor deze nieuw gecreëerde funktie gaan onze gedachten uit naar kandidaten
met:- tenminste een afgeronde opleiding Sociale Akademie P.W.- enkele jaren ervaring in een personeelsfunktie- ervaring met de ontwikkeling en begeleiding van opleidingsactiviteiten- goede kontaktuele vaardigheden
- een leeftijd tussen de 25 en 35 jaar.

Inschaling zal plaatsvinden in salarisschaal 1T van de CAO voor personeel in
dienst van woningcorporaties.
Uitgaande van een 20-uursfunctie, geldt hiervoor een minimum van ’ 2054,-
-met een uitloopmogelijkheid tot ’ 2607- per maand.
Afhankelijk van de ontwikkeling van deze nieuwe funktie, wordt een verdere
uitgroei naar een full-time funktie in de toekomst niet uitgesloten.
Een psycho-technisch onderzoek kan deel uitmaken van de selektieprocedure.
Belangstellenden, die menen aan de gestelde eisen te voldoen, worden
verzocht hun schriftelijke sollicitatie binnen 10 dagen na het verschijnen van
deze advertentie te richten aan de direkteur van de Bouwvereniging "St.-Jozef",
Postbus 400, 6040 AK Roermond.
Met name vrouwelijke kandidaten worden opgeroepen te solliciteren.
Nadere mondelinge informatie kan desgewenst worden ingewonnen bij de
direktiesekretans, de heer P.G.M, van den Berg. a1 "
; I
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Stichting Gemeenschapshuis De Dem
vraagt:

BEHEERDER m/v
voor exploitatie

gemeenschapshuis
Vereist:
- ruime werkervaring- vakdiploma horeca
Sollicitaties vóór 20 dcc. 1988 aan secretariaat:
Wilhelminastr. 117, 6431 XV Hoensbroek

Reisburo Mosa methaarvestigingen
inDen Bosch,Eindhoven, Gennep, Heerlen,
Roermond, Sittard, Venlo enVught maakt
deel uitvan de grote landelijkeketen van
deOadReisburo Groep.

Voor ons kantoor te Sittard zoeken
wij met spoed een dynamische

REISBURO
MANAGER m/v

Als bagage heeftu tenminste VWO,
een met een SEPR-diploma afgeronde vak-
opleiding en een KLM nivo-2diploma.

Een aantal jaren IATA-ervaring is
natuurlijkeenpré. De manager dieonsvoor
ogen staat istussen de25 en 30 jaaroud en
beschikt over uitstekende commerciële
vaardigheden, een snellewerkwijze en een
grote dosis inventiviteit.

De juistekandidaat kunnen wij zeer
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden in het
vooruitzicht stellen.

Richt uw schriftelijke sollicitatieaan:
Reisburo de Globe, Postbus 227, 7570 AE
Oldenzaal, t.a.v. MevrouwA Schopman.

tT=^reisburo^,mosa Q^

: , ; : _>

Helwig Timmerfabriek b.v. is een modern Het bedrijf bestaat ruim 55 jaar en het
geoutilleerde houtverwerkende industrie. huidige personeelsbestand bestaat uit 60"
gespecialiseerd in machinale medewerkers. .
houtverwerking in de meest ruime zin van Helwig Timmerfabriek b.v. heeft begin 198"!
het woord en levert produkten voor zijn onderkomen in een zeer ruime en
utiliteitsbouw, nieuwbouw, renovatie en moderne industriehal in Krawinkel-Zuid te
restauratie. Geleen.

Om aan de steeds toenemende vraag naar hoogwaardige houtprodukten, zowel ln d'
nabij als ook in de verre toekomst, te kunnen blijven voldoen, vragen wij voor de
uitbreiding van ons personeelsbestand.

MACHINAAL HOUTBEWERKERS,
TIMMERLIEDEN, SPUITERS EN
KOZIJNENPLAATSERS.
Functie-eisen: Inlichtingen of afspraken voor een- goede motivatie sollicitatiegesprek kan tijdens kantoor-ure 11
- initiatie! en zelfstandigheid telefonisch onder nummer 04490-44050.- eventuelebereidheid tot het volgen Alle sollicitaties zullen strikt vertrouwelijk

van een ol meerdere cursussen worden behandeld.- ervaring in, en belangstelling voor
de houtbranche

tHelwig I■IMMERFABRIEK BV
■Ar MÉrK_lJ_kt>ilAAtj_^_kii4_V#4*l--É_!l Tomeikerweg 101, 6161 RB Geleen"lww*,^v'"*lfm*''*'T*ri<'<,wtgl *lalM Tel. 04490-44050
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" Een medewerker van Ciba-Geigy
Ten Hom in Maastricht laat enkele
produkten zien van het bedrijf, dat
gespecialiseerd ishet maken van pig-
mentpoeders en -dispersies.

Foto: WIDDERSHOVEN

Limburgs
kleurrecept
naar China Come back

Het is toch een rustig gevoel dat
'ooze' René van derLinden weer te-
rug is in de TweedeKamer. Dinsdag
stak kamerlid René zijn twee vin-
gertjes in de lucht om de eed af te leg-
gen en daarna fluks aan de slag. De
resultaten zijn direct merkbaar.
Promp worden de autosnelwegen in
Limburg van vier naar zes rijstroken
uitgebreid. Prompt besluit minister-
president Lubbers persoonlijk met
zijn collega Martens in België te gaan
praten over vliegveld Beek. Dat zijn
toch opmerkelijke zaken die beslist
niet los gezien mogen worden van de
terugkeer van de man uit Nuth in de
Haagse arena.
Want wat weet Lubbers nu van vlieg-
veld Beek af? Nauwelijks iets toch
zeker. Dat blijkt wel uit de acht vra-
gen die hij vorige week aan zijn colle-
ga-ministers Neeltje en Rudolf heeft
gesteld. Vragen over de Limburgse
luchthaven. Ze waren geheim en dat
betekent dus dat ze uitgelekt zijn,
want wat geheimen betreft is Den
Haag zo lek als het vergiet van tante
Truus.
Vraag een van Lubbers:
„Waar ligt Beek?".
Vraag twee:
„Wat doet het daar?". Enzovoort.
Maar dank zij René is er zelfs in Den
Haag geen onduidelijkheid meer
over de plaats, de taak en de toe-
komst van 'Beek. Hij heeft de lands-
leiders daar weer eens duidelijk ge-
maakt hoe een en ander in elkaar
steekt en wat in Limburg de ware no-
den zijn. Méér asfaltstroken voor de
auto's en langere asfaltstroken voor
de vliegtuigen.
Zesbaans autowegen. Daar gan we
naar toe. Al vraag je je daarbij wel af
welke auto's op die zes rijstroken
met een gezapig gangetje moeten
gaan rijden. Want uit dezelfde Haag-
se plannenpot van mevrouw Smit-
Kroes komt het voornemen om het
autorijden zo duurte gaan maken dat
je al netto een ton moet verdienen
om nog een auto op de weg te hou-
den. De auto wordt weer wat hij
vroeger was: een vervoermiddel van
stand.
Helemaal leuk wordt het natuurlijk
wanneer je het ene plan aan het an-
dere koppelt. Wanneer je de zes-
baans-autowegen vastknoopt aan de
minstens even brede, bijna vier kilo-
meter lange oost-west-baan van
'Beek' Dan kun je pas echt uit de
voeten. Dan krijg is een fraaie ver-
binding tussen de autoweg Kerens-
heide-Bocholtz en de autoweg
Weert-Maastricht. Waar het spaarza-
me autoverkeer van de toekomst
flink wat rijdtijd kan besparen. En
wanneer er af en toe een vliegtuig
moet landen of opstijgen dan gaan
aan het begin en einde van de oost-
west-baan simpel een paar overweg-
bomen dicht.
Dat idee is nog helemaal nieuw en su-
pergeheim. Maar nu René weerterug
is in Den Haag zal het niet meer zo
heel lang durenof ook deze oplossing
voor Zuid-Limburg zal tevoorschijn
komen uit de grote toverhoed.

I>Ïh_S_ d,e vanaf de oprichtingct^! Eureg'o Maas/Rijn actiefis,
*aar hij over praat. Al twaalfcou"8 Probeert hij met een aan-°»ega sop alle mogelijke ma-

tme Brensoverschrijdende pro-en op te lossen en richting te"aan allerlei nieuwe impulsen,
teert VS inderdaad makkelijker
We " gedaan," merkt hij niet
n id sarcasme op. „Voordat je
k.

e nebt gelanceerd, ben je al
naif Jaar verde. E

_
da

_
mag -e

P *dn geluk spreken ook. Als ver-
-8 ns zon voorstel dan binnen
it a Wat concreter vormen be-I an te nemen, kun je alleen
b -"Pgelucht adem halen. En dan
U "et nog niet eens over het
e f0asPeet. Kortom, de weg van'eg 's een lange weg."

ireo^rS erkent volmondig dat de
tntg^°, Maas/Rijn, die op dit ma-
nnin?!n 3,5 miljoen inwoners telt,
t>r d

,adwerkelijke voordelen
(rk , burger heeft kunnen be-
r^elhgen. Volgens hem is de
foor " belangen de belangrijk-
U 2a.2aalc vo°r de stroeve gang
tj „*en °innen deze regio. „In
ie waar je naast de
L ail°nale regeringen ook nog
fctUr

_ maken hebt met vier regio-klrée cc" Waalse en Vlaamse
"èlst i r'i" g' de regering van de
itvojt" N°ordrijn-Westfalen en
Km nS nog eens de Europese
Le"'ss,e en tal van Directoraten-
it h et

a' kun je niet verwachten
ie n d

an»>telijk proces van een
igerin Baat- Als de nationale
<*bbc n

ëen a' zoveel problemen

ikom °m tot concrete resultaten
nen h

'S het duidel'ik dat dit
11 nu_lfi4UreP0 Maas/Rijn nog

is."

t mP-n' ander, maar daarom
: mt u7er DelangnJk struikelblok
e^

w°u,ers verder het taalpro-'bpt m"Pe coördinatie onderling
I zich altiJd even soepel," drukt
Wd.en Wat eufemistisch uit. „Zo
|feni n„Wl' laatst een gezamenlijke
P'hid °Pnet gebied van rampen-
was/D-"8 binnen de Euregiofen aai". Daarbij kwam heel wat» hier licht' Te'exberichtennaar Luik versturen is pri-

zijn bijvoorbeeld de landschappe-
lijke problemen op te lossen, die
zijn ontstaan als gevolg van het toe-
nemende toerisme? Hoe moet de
overheid in de Euregio staan tegen-
over de grote attractie- en bunga-
lowparken. Wat te doen met de toe-
vloed van golfbanen? En hoe kan
de politie in de vier regio's van de
Euregio in de toekomst beter sa-
menwerken om de verhogingvan de
criminaliteit het hoofd te bieden?

Wouters: „We hebben dus te ma-
ken met internationale problemen,
waarbij het heel moeilijk is om
plannen te maken en die vervolgens
uit te voeren. Maar ik durf nu toch
wel te stellen dat het Euregiokan-
toor zich al vrij vlug na de oprich-
ting, naast het ontwikkelenvan
vooral sociaal-cultureleactiviteiten,
ook is gaan storten op sociaal-cultu-
rele problemen. Maar op dit terrein
zijn de hindernissen natuurlijk nog
even groter, want de bedrijven in de
vier regio's zijn ook eikaars concur-
renten. Ik hoef in dit verband maar
te verwijzen naar de belangen die
spelen voor de vliegvelden van
Beek en Luik."

Jef Wouters noemt in dit verband
verder ook nog de wettelijke beper-
kingen die door de drie landen af-
zonderlijk worden opgelegd.
„Neem nou bijvoorbeeld de subsi-
dies voor bedrijfsterreinen in de
grensregio. Deze investeringsrege-

ma, maar die moeten natuurlijk wel
in het Frans worden opgesteld, an-
ders worden ze niet begrepen. En
als de brandweer van Tongeren uit-
rukt om hier in Nederlandte hel-
pen, blijkt opeens dat de Belgische
brandslangen niet op de brandkra-
nen in Nederland passen. Het zijn
maar twee kleine voorbeelden van
wat er allemaal structureel fout zit."

Wouters houdt evenwel vol, dat er
met man en macht gewerkt wordt
aan een verbetering van deze situa-
tie. Op dit moment zijn zon vier-
honderd mensen in diverse werk-
groepen actief om de grensover-
schrijdend problemen binnen de
Euregio Maas/Rijn aan te pakken.
„We zijn indertijd begonnen met
voorzichtige pogingen om eerst op
sociaal-cultureelen sportief terrein
een betere samenwerking van de
grond te krijgen. Dat heeft ook ge-
resulteerd in een reeks van evene-
menten, die alle een grote publieke
belangstelling genieten. We willen
nu een werkgroep starten die een
betere coördinatie op het gebied
van de volksgezondheid in deze re-
gio ten doel heeft. Opdit moment is
er wel al in het kader van de Aids-
problematiek en drugsverslaving
een uitwisseling van diverse gege-
vens."

Andere intiatieven die zijn ontwik-
keld, hebben betrekking op milieu,
openbare orde en veiligheid. Hoe

Vorige week vrijdag in is Van
Shan, een groot industriegebied
bij Peking, een pigmentfabriek
officieel in gebruik genomen.
Zonder de kennis van Ciba-Gei-
gy Ten Hom in Maastricht zou
het niet zover zijn gekomen. Op
aanwijzingen van het van oor-
sprong Limburgse bedrijf kon
de fabriek worden gebouwd.
„Die techniek past niemand an-
ders toe," zegt directeur ir G.A.
van Os in Maastricht.

De Volksrepubliek China be-
schikt nu over een produktiefa-
ciliteit, waar pigment gemaakt
wordt dat het land eerst bij
Ciba-Geigy inkocht. Pigment is
een kleurstof, die niet in water
oplosbaar is maar met behulp
van een synthetisch middel te
mengen is. Ciba-Geigy levert
het voornamelijk in poeder-
vorm aan de lak- en drukinktfa-
brieken en aan de kunststofin-
dustrie. Zij gebruiken het pig-
ment om kleur te krijgen in de
produkten die ze maken: lak,
inkt en kunststoffen toepassin-
gen.

Daarnaast maakt Ciba-Geigy voor
het kleuren van plastics pigmentdis-
persies, en dat is wat de Chinezen
nu van de Maastrichtenaren hebben
geleerd. Van pigmentdispersies is
sprake als het kleurmiddel al tot
kunststoffen halffabrikaten is ver-
werkt, vaak in de vorm van korrels,
die bij het uiteindelijke produktie-
proces van de klant worden ge-
voegd bij dezelfde, kleurloze kunst-
stof.

Pigmentdispersies bevatten, net zo-
als depoeders, een grote concentra-
tie kleurmiddel- tussen de dertigen
veertig procent. Zodra deze sterk
ingekleurde plastics worden ge-
mengd met andere stoffen, verdeelt
de kleur zich zodanig dat die nog
maar een paar procenten van het
(eind)produkt uitmaken.

China nu, gaf enkele jaren geleden
te kennen pigmentdispersies zelf te
wullen maken. Een Italiaans inge-
nieursbureau haalde de opdracht
voor de bouw van de fabriek bin-
nen; Ciba-Geigy - dat al jarenlang
contacten met China onderhield -
zou niet alleen de nodige licenties
verstrekken maar ook helpen bij
het opstarten van de fabriek.

Hoewel Ciba-Geigy (hoofdkantoor
in Bazel) over een grote divisie be-
schikt die over de hele wereld spe-
cialisten in de pigmentsector heeft
zitten, kon alleen de Maastrichtse
dochter met dit karwei worden be-
last. Directeur Van Os: „Maastricht
is de enige binnen Ciba-Geigy die
dit soort pigment kan maken. Er is
geen andere fabriek die deze kwali-
teit kan leveren. Onze techniek past
niemand anders toe. Het is een zéér

lingen worden door de drie landen
vastgesteld. Dat isecht een nationa-
le zaak. Daar hebben wij helemaal
geen invloed op en dat is eigenlijk
erg jammer. Wat meer overleg in
deze zaken zou best wel mogen."

Sinds 1980 is de Euregio Maas/Rijn
dan ook overgegaan tot een grens-
overschrijdend actieprogramma op
sociaal-economisch gebied. Dat een
en ander met veel horten en stoten
gepaard gaat, geeft Wouters vol-
mondig toe. „We hebben door het
bureau ILS in Dortmund een so-
ciaal-economische analyse laten
maken over de positieve en negatie-
ve werking van de rijksgrenzen met
uiteraard aanbevelingen en noodza-
kelijk geachte uit te voeren maatre-
gelen. Die studie werd in 1986 afge-
rond en is door het gouverneurs-
overleg (het bestuur van de Eure-
gio) aangeboden aan de ministers
van economische zaken van de drie
landen met de vraag te komen tot
concrete stappen. Dat heeft er uit-
eindelijk toe geleid dat deEuropese
Commissie heeft bepaald dat elk
jaartwee miljoen Ecu (vijf miljoen
gulden, red.) voor grensoverschrij-
dende problemen beschikbaar
wordt gesteld. En uit die pot mag de
Euregio Maas/Rijn nu ook meeë-
ten."

Vanuit Maastricht worden nu dan
ook elk jaardriftig voorstellen rich-
ting Europesie Commissie gedaan,
waarvan wordt gehoopt dat ze ver-
der behandeld worden. Op dit mo-
ment ligt bij de drukker bijvoor-
beeld een handboek klaar, met
daarin een opsomming van onder-
zoeksinstituten in de Euregio.
Wouters: „Dat boekje is bestemd
voor ondernemers en lijkt me uiter-
mate handzaam voor bedrijven.
Verder zijn er voorstellen ingediend
om te komen tot een soort bedrij-
vendatabank, een toeristisch totaal-
plan, een studie over telematica en
een plan voor de presentatie van
grote technologische manifestaties.
Maar ja, we moeten maar afwach-
ten wat er met deze ideeën gebeurt.
Wij houden gewoonweg het hapje
voor en hopen dat anderen bijten",
lacht hij.

Wouters erkent dat het hem af en
toe ook te veel wordt wanneer een
of ander plan weer eens in de ijs-
kast, dan wel prullebak verdwijnt.
„Soms komen die frustraties inder-
daad weleens bovendrijven. Maar
ja, als je meent, dat jeop de goede
weg bent, moet je doorzetten. De
keuze is eenvoudig: ofwel jeklaart
het karwei, ofwel de zaak stort als
een kaartenhuis in mekaar. Ik kies
duidelijk voor het eerste. Ik hoop
alleen dat ook anderen de handen
ineen willenslaanom tot een betere
samenwerking in de Euregio te ko-
men. Elk initiatief wordt uiteraard
begroet."

Luc Somers

hoogwaardig produkt, dat voor alle
toepassingen beschikbaar is."

Ciba-Geigy in Maastricht werd oor-
spronkelijk opgericht als Verfstof-
fen Ten Hom en bleef tot 1969 on-
afhankelijk. Toen ging het bedrijf
over in Amerikaanse handen, van
de springstoffenleverancier Hercu-
les Powder, dat eigenlijk niet goed
raad met de pigmentactiviteiten
wist. Uiteindelijk, in 1979, nam Ci-
ba-Geigy alle aandelen over.

Ondertussen had het bedrijf in
Maastricht de nodige kennis opge-
bouwd. Voor het eerst is nu die
kennis verkocht. Volgens Van Os
hebben de Chinezen net recht ge-
kregen om zoveel fabrieken volgens
het 'Maastrichts' recept neer te zet-
ten, als ze maar willen.

DSM is een bedrijf dat aan dergelij-
ke landen al vaak licenties heeft
verkocht, onder meer in de kunst-
mestproduktie. Maar het chemie-
concern heeft nu vanwege een over-
capaciteit de divisiefors moeten in-
krimpen. Is Ciba-Geigy niet bang
voor eenzelfde ontwikkeling? Van
Os: „Aan een Westers of Westers-
georiënteerd land hadden we zon
licentie nooit gegeven. China is een
bewuste keuze geweest. Het land zit
slecht in de deviezen, dus hebben
we minder kans op concurrentie.
Bovendien, als wij het niet gedaan
zouden hebben, had een andere
pigmentfabriek de opdracht gekre-
gen. In beide gevallen zouden onze
leveranties aan China teruglopen."

De capaciteit van de pigmentfa-
briek in China bedraagt op jaarbasis
800 ton (tegenover meer dan 10.000
ton bij Ciba-Geigy). Een 75-tal Chi-
nese werknemers is vorig jaar ge-
traind in Maastricht. Dat ging nogal
moeizaam, omdat ze nauwelijks een
Westerse taal beheersten en alle ge-
sprekken via tolken verliepen. Dat
terwijl in de Maastrichtse vestiging
een omvangrijke modernisering
werd doorgevoerd.
Verder zijn in hetkader van de ken-
nisoverdracht de afgelopen twee
maanden werknemers van Maas-
tricht uitgezonden naar Van Shan,
om te controleren of de installaties
conform de aanwijzingen waren ge-
bouwd. Na de opleveringsinspectie
en produktiedemonstratie, zijn de
eerste pigmentprodukten uitgetest.

De directie van Ciba-Geigy Ten
Hom ziet in de succesvolle verloop
van het 'China-project' verschillen-
de pluspunten: „Dat het opstarten
met relatief weinig problemen is
verlopen, ondanks de grote afstand
en de moeilijke communicatie, be-
wijst de grondigheid waarmee dit
project is voorbereid en gereali-
seerd. De hieruit voortvloeiende
contacten hebben al geleid tot uit-
breiding van de handelsbetrekkin-
gen en bieden ook voor de toe-
komst nog aantrekkelijke perspec-
tieven."

Han Brinkman

ONDERNEMEN

VERNIEUWEND

zijds

Europa leeft niet
echt bij de mensen

" Jef
Wouters:
„De weg van
overleg is een
lange weg."

Foto:
WIDDERS-

HOVEN

Voor suggesties voor deze
rubriek, schrijf naar: Lim-
burgs Dagblad, redactie
economie, postbus 3100,
6401 dp heerlen; of bel 045-
-739263.

r gaat tegenwoordig geen dag£°rbij of er wordt ergens well°or een of andere autoriteitoproken over het wegvallen>n de binnengrenzen van dejuropese Gemeenschap. Met
< name afgelopen jaar is de* discussie over de voor- enadelen van deze nieuwe stap*r de eenwording van Europa
PP diverse - vooral hogere -»eauS losgebarsten. Maar Jan
Üb|'ek, die loopt niet bepaaldwarm voor de Europese
&eaachte. En ook binnen deturegio Maas/Rijn, het

samenwerkingsverband
fiaryan de provincie Limburg"' uitmaakt, leeft Europa nogecht bij de mensen.

eg JefWouters (41), werk-
"" op het Euregiokantoor in het
■ Verr|ement in Maastricht, weet
inToa?rom: "De mensen zien te
r

"g tastbare resultaten van ons
rdt ,roPese samenwerking
sam

3 i gespreksthema pas inte-rn als men als consument direct
'«en krijgt met voor- en nade-

re" ai Beldt niet alleen voor de
tn k

Voor de EuroPese Ge-nschap, maar dat is ook vanVdbsing 0p nationale ontwikke-
* ■ *-° werkt dat nu eenmaal."
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vSBvZ©> Vereniging voor Voortgezet Onderwijs in Limburg
Wilhelminasingel 25, 6041 CH ROERMOND - Postbus 960, 6040 AZ ROERMOND

Het bestuur van de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs in Limburg roept kandidaten op voor
de functie van:

ADJUNCT-SECRETARIS VAN HET
BESTUUR M/V
Het bestuur van de vereniging voert het beheer over 27 scholen voor lager- en middelbaar
beroepsonderwijs en Mavo in de provincie Limburg en heeft voor de beleidsvoorbereiding- en
uitvoering een ambtelijk apparaat ter beschikking met een bezetting van 24 personen.
De adjunct-secretaris wordt tevens adjunct-direkteur van dit ambtelijk apparaat.
Taakomschrijving
Afhankelijk van opleiding en ervaring vindt in overleg met de secretaris een taakverdeling
plaats. Het takenpakket waarbinnen de verdeling gemaakt wordt omvat o.a.:- beheer en bekostiging-procuratie;- personeelsbeleid;- planning en ontwikkeling;- ruimtelijke voorzieningen;- deelname aan overlegsituaties;- leiden van bijeenkomsten.
Functie-eisen- Managementkwaliteiten in algemene zin;- goede spreekvaardigheiden beheersing van vergader- en gesprekstechnieken;- kontaktuele vaardigheden;- voldoende financieel inzicht in de nieuwe bekostigingssystematiek van het middelbaar

beroepsonderwijs;- opleiding op universitair of gelijkwaardig niveau;- ervaring met het middelbaar en lager beroepsonderwijs w.o. agrarisch onderwijs strekt tot
aanbeveling;- christelijke levensovertuiging.

Geboden wordt- Zelfstandig en verantwoordelijk werk;- salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring in schaal 12 RPBO, uitloop mogelijk;- promotie op termijn mogelijk.

Inlichtingen bij de heer J. van Pol, tel. 04750-81816.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Sollicitaties vóór 21 december a.s. te richten aan de secretaris van de Vereniging, de heer W.
Stienen, Wilhelminasingel 25, 6041 CH Roermond. ,?S28

Met spoed zoeken wij een

È>y full-colour micro- assistent van de
-JJPll^ macromonteur produktieleider

Functie eisen: Dit betekent:- Zelfstandig kunnen werken - Grafische MTS opleiding
jfl^Q 7uid b\/ - Inventieve instelling — Sterk gevoel voor service en- Ruime ervaring kwaliteit

Gespecialiseerd in het — Goede theoretische kennis — Goede kontaktuele eigen-
produceren van kwalitatief - Grafische MTS opleiding schappen
hoogwaardigerneerkleuren- gewenst doch niet vereist — Leeftijd 22 tot 26 jaar
litho's, vervaardigd door
vakmensen, vooro.a. ' J ' Lreklameburo's, drukkerijen, fOHge QynCliTIISCne
uitgeverijen en dekranten- r, » ijrr Wij bieden een interessante
industrie. Ons orderpakket (jrOtlSCnB Dril jet" baan metperspektief.
bestaatveelal uitkreatief, Van u vragen wij inzet en
aantrekkelijk en interessant Verlangd wordt bereidheid tot: enthousiasme.
4-kleurenwerk, waaraan — Interne opleiding micro-
dooronze opdrachtgevers macromontage Indien u van mening bent, dat u
terecht Hoge eisen worden — Externe opleiding scanner aan bovenstaande eisen
gesteld. operator voldoet, bieden wij u een

- Eventueel buiten de normale salaris aan, welk overeenkomt
werktijden te werken met het niveauvan de funktie.- Flexibiliteit wordt vereist- leeftijd ca. 22 jaar

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan:

Litho Zuid bv
T.a.v. Mevr. T. Scheepers, Postbus 156, 6230 AD MEERSSEN

yS ER ZIJN BANEN ...
yS ALS JE ER MAAR VOOR WILT LEREN!

Wegens groot tekort op de arbeidsmarkt, nodigen wij werkzoekenden uit die een
praktijktraining willen volgen tot

HULPMONTEUR CV./
LOODGIETER

Uw kans op een baan na het volgen van deze opleiding is erg groot.
Deze praktijktraining vindt plaats op het Centrum voor Technische Vakopleiding van
Volwassenen te Heerlen. Duur: 20 weken. Start: medio januari 1989.
Deelname is gratis. Uw eventuele uitkering kan worden gecontinueerd.
WIE KAN ER DEELNEMEN:
"k werkzoekenden tot 21 jaar;

* geen speciale vooropleidingseisen;
* toelating na geschiktheidsonderzoek.
INTERESSE? Bel of kom langs:

0mW GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU
OOSTELIJKE MIJNSTREEK

IPutgraaf 210, Heerlen, tel. 045-714845, vraag naar de heer W. Egen.
WESTELIJKE MIJNSTREEK
Kleine Steeg 4, Sittard, tel. 04490-18644, vraag naar de heer W. Maassen.° ' ' ° 97926

DMV CAMPINA Daarbij wordt gebruik gemaakt van H
DMV Campina bv is een inter- de modernste technieken. Met ken- ||§

nationale zuivelonderneming, die nis en creativiteit slaagt DMV Cam- H
met 3400 werknemers en een omzet pina erin het omvangrijke produk- H
van 2,7 miljard guldenper jaartot de tenpakket voortdurend te vemieu- H
grootste ondernemingen van ons wen en verder uit te breiden.De pro-
land behoort. De 12produktiebedrij- dukten vinden via eigen verkoopor-

t
ven in Zuid-Nederland verwerken ganisaties hun weg naar meer dan H
per jaar2,2 miljardkg melk tot vrijwel 130 landen. DMV Campina bestaat
alle produkten die uit melk te maken uit zeven divisies, ondersteund door
zijn: consumentenprodukten, maar een aantal stafdiensten in hethoofd- H
ookvele industriële produkten en in- kantoor te Veghel. Voor één van de
grediënten voor de farmaceutische divisies, de Divisie Kaas, zoeken wij
en devoedingsmiddelenindustrie. een: "
ALLROUND MONTËLUT
BESTURINGSTECHNIEK ;

DIVISIEKAAS installaties op het gebied van meet- waarin u te maken krijgt met de
De Divisie Kaas produceert iaar en regeltechniek, elektronica, elek- meest uiteenlopendetechnische za-

lijks vele miljoenen kilo's kaas in di- trotechniek en werktuigbouwkunde. ken. Betaling is conform de CAO
verse soorten. DMV Campina heeft Verwacht wordt dat de monteur voor deZuivelindustrie,
een ultramodernekaasindustrie die meedenkt in het verbeteren van de Het salaris wordt aangevuld met
tot de beste ter wereld gerekend dlverse installaties- toeslagen voor onregelmatige
mag worden. In een ononderbroken w,c rnFKFM wil TnSt en -'nconveniënten". Er zijn
koelketen wordt per jaar zo'n WIE ZUtKEN WIJ volop mogelijkheden aanwezig om
600 miljoen kg melk verwerkt tot Voor dezefunctie zoeken wij een opleidingen te volgen, die door het
kaas van eenconstante kwaliteit, die man of vrouw met een MTS-diploma bedrijf worden betaald. Daarnaast
zowel verpakt als „vers van 't nies" Besturingstechniek of Elektrotech- biedt DMV Campina zijn personeel
zijn weg vindt naar de consument in niek met aanvullende cursussen In- uitstekende secundaire arbeids-
binnen- en buitenland. DMV Cam- dustriële Besturingstechniek. Daar- voorwaarden, zoals een premievrij
pina is een van de grotere kaasex- naast is ruime ervaring als all-round pensioen, 8% vakantietoeslag, een -porteurs en is Nederlands grootste onderhoudsmonteur op het gebied eindejaarsuitkering, 25 vakantieda-
verpakker van kaas in consumen- van besturingstechniek vereist. Het gen en een voordelige bedrijfss(5aar-
teneenheden. werken met software programma's, regeling.
De Divisie Kaas heeft produktiebe- PLC'S' microprocessors en bijbeho-
drijven in Asten, Boekei, Born, Til- rende schakelapparatuur is voor u DE PROCEDURE
burg en Rijkevoort. De divisie-staf is een j»^teroin. Hebt u belangstelling voor deze
gevestigd in Roermond. ZlJdie ervaring hebben opgedaan in . . « «

functie-a een ver geautomatiseerd bedrijf in 'u"f„! en voiaoet u aan de tunctie-
de levensmiddelensector genieten °"2Tir «"1?DE FUNCTIE de VOorkeur. Alsu verder bereid bent belangstelling op uw sollicitatie.

Bij de TechnischeDienst van het in drie-ploegendienst te werken en "c," "* sollicitatiebriefaan:
moderne en ver geautomatiseerde een leeftijd tussen 20 en 30 jaar S^VSS?» p« f?^l h^_'
produktie- en opslagbedrijf in Born hebt, dan kunt u degenezijn die wij Tlt:*" Hoofd Pe^oneelszakomt een plaats vrij voor een zoeken. Eventueledienstplicht moet J- "ermans Moota Kersoneeisza-
all-round Monteur Besturings- zijn vervuld. ken Vermeld bij uw sohcitatie het
techniek vacaturenummer LD/111. Wenst u
Binnen deze dienst zijn een aantal WAT BIEDEN WIJ SS-S^TSj^^'Sef^^hii
mnntfiiir<! wprk7aam riiet nnriar IpU coniaci opnemen mei ae neerdïïvan hefHoïfcI Technische Wij bieden een afwisselende W. Hessels, Hoofd Technische
Dienst Se .ILSn^SS^ functie'met een 36-uri9e werkweek' Dienst'telefoon: 04498-55500.
hedenen reparaties aan de omvang- | — .rijke technische installaties verzor-
gen. De werkplaats beschikt ||||
daartoe over de modernste gereed- "_____s__L ■■-■* mm m ___» "schappen en apparatuur. ïl_\A\/ f _Tltv\l«*" »%_*»IDe monteur die wij zoeken zal wor- fff ff l__/fVlV V-CII lijll iVtdenbelast met het opsporen en ver- ym m~
helpen van storingen aan automati-
seringsapparatuur, èn ook aan de "Z3_C!lli^".„ ■--■-■-:«% »»»■■- ,- ■--:■,- .

2 _-_____-________________________________^^ -"

felfe^J GEMEENTE MELICK EN HERKENBOSCH

Melick en Herkenbosch is een Midden-Limburgse gemeentevan ongeveer 7500
inwoners.
De secretarie bestaat uit vier afdelingen. Op de afdeling socialezaken en welzijn,
bestaande uit 6 medewerkers, is voor de sectie welzijn, vacant de functie van

medewerker welzijnszaken m/v
Functie-Informatie:
De taak van de te benoemen medewerker ligt geheel op het terrein van welzijnszaken
en bestaat uit beleidsvoorbereidendeen uitvoerende werkzaamheden met betrekking
tot:- het opstellenen uitvoeren van welzijnsnota's en programma's;- het opstellenenioepassen van subsidieverordeningen:
- subsidiëring maatschappelijke dienstverlening, bibliotheekwerk,

ouderenbeleid enz.;- secretariaat commissie welzijn ca.;- overige onder welzijnszaken vallende werkzaamheden.
Functie-eisen:- een opleiding op ten minste M.B.O.-niveau (b.v. G.A.I./B.A., ambtenaarS.C.W.) en bereidheid tot verdere functiegerichte studie;- inzicht in beleidsvoorbereidingbij een overheidsorganisatie;- ervaring op het terrein van het gemeentelijk welzijnsbeleid;- goederedactionele en contactuele vaardigheden;- zelfstandig kunnen werken.
Salaris:
Op grond van een voorlopig ingeschat functieniveau bedraagt het salaris, afhankelijk
van opleiding en ervaring, maximaal f 3.616,- bruto per maand (schaal VII).
Een definitieve functiewaardering zal binnenkort plaats vinden.
Inlichtingen:
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de gemeentesecretarisof het
hoofd van de afdeling, tel. 047Ü2-4040.
Sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan
burgemeester en wethouders, Postbus 6740, 6075 ZG Herkenbosch, onder
vermelding van "sollicitatie" op de enveloppe.

J
Het bestuur van de stichting Centrum voor Vorming en
Opleiding, zoekt voor de onder hem ressorterende streekschool
voor B.B.O. te Heerlen, een

MEDEWERKER ADMINISTRATIE (m/v)
Functie-inhoud:
na een inwerkperiode zal hij/zij worden belast met
werkzaamheden t.b.v. personeels- en salarisadministratie en
het assisteren in de boekhouding.
Functie-eisen:
- ervaring met salarisadministratie, bij voorkeur in het

onderwijs;- boekhoudkundige ervaring;- diploma MEAO administratieve richting
danwei gelijkwaardige opleiding;- kennis van automatisering.

Ervaring van onderwijsadministratie strekt tot aanbeveling.
Salaris conform BBRA, maximaal schaal 7, afhankelijk van
leeftijd en ervaring.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het hoofd
administratie, de heer J. Mulders, tel. 045-718990 (privé
04492-2326).

Sollicitaties binnen 10 dagen
m^^ ■■■» na het verschijnen van deze
QP7 IÏSftll_^Dc«.Lc.)(22R advertentie, te richten aan

\S SSSi js HFFBien voornoemd bestuur, postbusONDERWIJS HEERLEN 124, 6400 AC Heerlen. Jr Rabobank Beek
is een zelfstandige bank en maakt deel uit van deRabobank-
organisatie. ledere Rabobank werkt voor debedrijven en particulieren
in zijn eigen gemeenschap.
De Rabobank is een coöperatievebank, gericht op het behartigenvan i

de financiële belangenvan ledenen cliënten. Het coöperatief
bankieren vraagt medewerkers die zich hierbij betrokken voelen.
Wij zoeken een

hoofd bedrijven (m/v)
Het hoofd Bedrijven geeft hiërarchisch commerciële houding gericht op acquisitie De Rabobank biedteen goedehonorering
leiding aan de afdelingBedrijven verwachten wij een inbrengop organisato- en uitstekendesecundaire voorwaarden,
waaronder valt de dienstverlening met risch terrein met een stimulerende invloed waaronder een dertiende maandsalaris en
betrekking tot bedrijfsfinancieringen, op de medewerkers. De afdelingBedrijven een premievrije pensioenregeling.
creditgelden, beleggingen, binnen- en omvat op dit moment zeven medewerkers.
buitenlands betalingsverkeer, computer- Een psychologisch onderzoek kan deel
dienstenen assurantiën. Als lidvan het Voor deze functie denken wij aan kandi- uitmaken van de sollicitatie-procedure.
managementteam wordt van hem of haar daten vanaf circa 30 jaarmet een opleiding
een beleidsmatige inbreng verwacht, zoals op minimaal HBO-niveau, aangevuld met Wilt u meer weten over aard en inhoud
het voorbereiden van het commerciële relevante vakgerichte studies. van dezefunctie, dan kunt u bellen
beleid en de marketingactiviteitenvoor de Leidinggevendekwaliteiten, gericht op met de heer Th. van Hoven, directeur,
bedrijvensector. Het hoofd Bedrijven gaat samenwerking met collega's van het telefoon 04490 - 72751.
contacten onderhoudenmet een aantal managementteam en de medewerkers A
bedrijfsrelaties. Verder heeft hij of zij de evenals goede commerciële kwaliteiten üw schriftelijke sollicitatiewordt met
taak het marktaandeel in de sector Handel, (acquisitief, representatief) zijn onont- belangstelling verwacht door de directeur
Nijverheid en Instellingen en de bedrijven beerlijk. Ervaring in een relevante van debank, Postbus 54, 6190 AB Beek (L).
die zich vestigen op het nieuwte ontwikke- leidinggevendefunctie in de bedrijven-
len gemeentelijk en luchthavengebonden sector alsmede organisatorisch inzicht
bedrijventerrein uit te bouwen. Naast een zijn vereist.

Rabobank S



3PLEIDINGEN jg__]
__

R.K. CIOS - Sittard
MBO-afdeling Sport en Bewegen
Aanmelding
van nieuwe leerlingen is opengesteld tot 1 maart 1989.
Doel: Opleiding tot sport- en bewegingsleider voor:- de georganiseerde sport- het recreatiewerk- het welzijnswerk- gezondheidszorg
Toelatingseisen:
Diploma: LBO-4 minimaal 3 vakken op C-niveau; Mavo;
Havo en VWO overgang 3e naar 4e leerjaar. Eventueel
gelijkwaardige vooropleidingen.
Duur van de opleiding: 3 jaar.
Inlichtingen en aanmelding:
School voor MDGO-CIOS - Mariaheem,
Pres. Kennedysingel 18, 6137 AC Sittard.
Tel. 04490-18388
(Ex-)Topsporters interesse in deze studie?
Doen! Neem contact op met koördinator dhr. J. Aretz.
Open dag: Zaterdag 10 december 1988van 10.00-15.00 uur.
Deze dag wordt gehouden op het adres: Sportcentrumlaan 2
16 Slttafd 97513__

__M
Informatica opleidingenmm Avondopleidingen voor de
Rijkserkende A.M.8.1 88 examens

mMÊ 1.1, HE.I, HE.2, T.2, HS.I, HS.4 en HP.6
Afl Cursusplaatsen: Heerlen, Maastricht, Venlo, Eindhoven, Tilburg, Den Bosch BredaUmg ■ Nijmegen

Vooropleiding: HAVO, VWO, MBO, HBO
Voor meer informatie onderstaande coupon ongefrankeerd opsturen naar C.C.0.,

1 antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen of 045-717600.
Naam: dhr./mevr Opl.:

Adres: Leeft.:

J Woonpl.: Tel.: i

Vrijdag 9 december a.s. van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 21.00 uur

OPEN HUIS
L Dagopleidingen voor jongens en meisjes

Bouwkunde__ Weg- en waterbouwkunde
Elektrotechniek

niet aparte studierichtingen:- Energietechniek
" Electronica

-.. -Besturingstechniek

Proces- en milieutechniek
met studierichting-—_ besturingstechniek

Werktuigbouwkunde
met studierichtingen
- Bedrijfstechniek B.T.- Theoretische techniek T.T.- Besturingstechniek

Motorvoertuigentechniek
Opeisen:
Havo t MAVO of LBO met 3 examenvakken volgens C-programma
y "* me< overgangsbewijs

18 8̂ ,an een H*VO-«l'P|<,"a (met wis- en natuurkunde) is een verkorte opleiding mogelijk.
sPecia i en ,ot voortzetting van de studie aan: HTS, lerarenopleiding, applikatiekursussen MTS
Broch rsussen cd
Bil aan r6S en aanrr|eldingsformulieren zijn op school verkrijgbaar of worden op verzoek toegezondenanvraag de genoten vooropleiding (LTS, MAVO of HAVO) vermelden.

Middelbare Technische School Uil Heerlen
"">«. Schimmelpenninckstraat 1, 6415 GH Heerlen, 045-720440

AANMELDING LEERLINGEN TOT 1 MAART A.S.

Praktijkdiploma informatica (pdi)

rijkserkende AMBI 88 examens
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:

| Adres:

European Computer School woonplaats:
Passage 4-6 6411 JT Heerlen Tel LeeftiidPostbus 2,6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 93182 '

_--!-W OPLEIDINGSINSTITUUT

THERMEN"
Raadhuisplein 15, Heerlen

m \ Telefoon 045-713717

In december starten de
volgende cursussen:

"Tekstverwerking (Word Perfect)
Alleen nog plaatsen voor dagcursus;

"Notuleren
In januari starten de volgende
cursussen:

" Machineschrijven

" Stenografie

" Medische specialisatie voor
secretaresse

"Spaans voor beginners

"Kantoor- en secretariaatspraktijk e*w

OPLEIDINGSINSTITUUT
? j „DE THERMEN"
■ ■Hl Raadhuisplein 15, Heerten
■ma | Telefoon 045-713717

éénjarige dagopleidingen
en tweejarige avondopleidingen

" Directiesecretaresse

" Medisch secretaresse

" Afdelingssecretaresse

" Informatrice/Receptioniste

" Medewerkster uitgaand reisverkeer en
toerisme

" Receptioniste

Open dag:
vrijdag 9 december 14.00-17.00 uur

I

Muziekschool Valkenburg
m.i.v. januari kunnen wij wederom enkele

leerlingen plaatsen o.a.
Ballet-A.M.V.

-Piano-Blokfluit-Clarinet-Slagwerk enz.
Lesgelden vanaf ’ 10,83 p.m.
Inschrijving vóór 12 december

Info: Muziekschool Valkenburg,
97476 Steenstraat 2, tel. 04406-13140.

B.V. GULPENER
BIERBROUWERIJ TE GULPEN

zoekt ter versterking van de technische
onderhoudsdienst:

J M.T.S.-er (m/v)
De Technische Onderhoudsdienst ondersteunt de
produktie-afdelingen bij het opheffen van storingen
en het plegen van (preventief) onderhoud.
Funktie-eisen:- Opleiding M.T.S. energietechniek/elektronica of

gelijkwaardige opleiding;- Grote belangstelling voor of ervaring op het .
gebied van Meet-, Regel- en P.L.C.-techniek, is
een vereiste;

- Bereidheid tot het werken buiten de normale
produktie-uren en indien nodig in
ploegendiensten;- Leeftijd ca. 21 jaar;

Geboden wordt:
«*■*- Salariëring conform brouwerij c.a.o.

J - Goede sekundaire r_É_^
arbeidsvoorwaarden utÏÏSn

Schriftelijke sollicitaties te _■ j nS

B.V. GULPENER Tf\ V~\M §fl 1BIERBROUWERIJ i_| O^EjSÈÉffll
Postbus51. SgKwl
6270 AB Gulpen 97507 «fcökl (s_!_2__F_tV

Randstad JBkheeft volop 'S^' T?

industrie
Isoleerders
U kunt gaan werken bij een isolatiebedrijf in Heerlen. Wij
zoeken stevige mannen die GEEN HOOGTEVREES hebben,
daar de werkzaamheden op ca. 8 meter hoogte op ladders
plaats vinden. Leeftijd: tot 30 jaar. De opdracht gaat
enkele weken duren.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Bloembinder
In verband met extra drukte in de december maand kunnen
wij u plaatsen bij een bloemist in Kerkrade voor de periode
van 20-12-88 t/m 24-12-88. U bent zelfstandig, creatief en
in het bezit van een vakdiploma.
Informatie bij Carmen Mélotte, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Hoveniers
U kunt direkt gaan werken bij een hoveniersbedrijf in
Hoensbroek. U heeft een gerichte opleiding of u bent bereid
het vak te leren. Motivatie is hierbij een eerste vereiste.
Indien u geen ervaring heeft is uw leeftijd tussen 18-21 'jaar.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Operators
U gaat werken bij een bedrijf in Heerlen. U bent goed
gemotiveerd en bereid tot het werken in continudienst. Na
een korte inwerkperiode kunt u voor lange tijd aan de slag.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Oproepkrachten
Voor diverse bedrijven in Brunssum zoeken wij regelmatig
goed gemotiveerde mensen van 17-23 jaar. Er zijn geen
vereisten wat betreft opleiding. Een goede motivatie is wel
belangrijk. De werkzaamheden bestaan o.a. uit inpak-,
magazijn- en opruimwerk.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Produktiemedewerker
Ukunt direct aan de slag. U heeft een LTS Hout-opleiding.
Werkzaamheden vinden plaats in dagdienst, evt. in
2-ploegen. U dient te beschikken over eigen vervoer.
Leeftijd: max. 30 jaar.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Machinebediende
■ Voor een bedrijf in de omgeving van Brunssum. Het werk is in

3-ploegen en voor een half jaar. Een minimum leeftijd van 18
jaar en een goede motivatie zijn vereist.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Reparateur
U heeft een LTS Bouw-opleiding en houdt van stevig
aanpakken. U werkt graag in dagdienst en heeft ervaring als
metselaar/stucadoor.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

horeca
Kamermeisje
U bent 18-25 jaar, bereid om vroege diensten te draaien en
flink aan te pakken. Wij kunnen u direktplaatsen bij
diverse hotels in Heerlen. Het werk is voor 15a 30 uur per
week.
Informatie bijKatinka Hundscheid, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Kok
U kunt direktbeginnen bij een instelling in Heerten, waar u
dagelijks zelfstandig een warme maaltijd voor 100 mensen
bereid. De opdracht gaat enkele maanden duren. Het werk
vindt overdag plaats.
Informatie bij Katinka Hundscheid, tel. 045-71 31 00.
Heerlen, Akerstraat 26.
Natuurtijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

-\r randstad uitzendbureau

Hotel Bel-Air in Valkenburg vraagt van kerstmis
tot na nieuwjaar en eventueel voor het komend
seizoen een

zelfstandig werkend kok (m/v)
Korte funktie-omschrijving:
uw hoofdtaak bestaat uit het bereiden van het
diner (een dagmenu) voor onze pensiongasten
(maximaal ong. 100 personen).
Behoudens enkele uitzonderingen (o.a.
partijen) is er geen a la carte.

Gevraagd wordt:
- diploma zelfstandig werkend kok of

gelijksoortig diploma-werkervaring als zelfstandig werkend kok in
horeca of ruime ervaring ais instellingenkok- leeftijd vanaf 30 jaar

Geboden wordt:
- goede salariëring
- prettige werksfeer- voor horecabegrippen gunstige werktijden
Uitsluitend schriftelijke reacties te richten aan dhr.
A. Cobbenhagen. Onderstestraat 66, 6301 XC
Valkenburg. 97517

°'<feef«; " I«» heZ!an N°"e 's gevestigd in Eind- m* m _fl^^ m |^^^H|
**» <X,n , een °"et van 230 miljoen. |#~41 I L_fl _T
y^6r!a"ebedr'iven zijn 1600 mede- 111 l ■■ V*t'l*au.\"aamoP het gebied van utl- _w __f ■ — I P| V*'*'bouïï'n'rastruktuureninte- ■ —■i— -_-■■ ■■■B-T I V

'** mL *cc 'abrikagebedrijven, Mf
»*' *'s tof?*e*ers> "'" enerz'/ds V*<sc„t,,ever»ncier in de me- W,l**lsDr^ sekl°ren ander- f"len. "^"cent van stalen

Nolte Heerlen bv maakt deeluitvan deNolte Groep. Hetbedrijf richt zich
op de installatie van elektro- en meet- en regeltechnische installaties in
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WERKEN IN EEN NIEUW BEDRIJF.
EEN UITDAGING VOOR U?

Begin 1989 opent Bohemen Resort HoogVaals. Een voor Nederland unieke nieuwe vakantie-mogelijkheid,
in het mooiste deel van Zuid-Limburg.

Een exclusieve combinatie van 285 luxe chalets, een sportiefen culinair trefpunt en hotel-apartments.
Het trefpunt (de Esplanade) omvat o.a. toprestaurants, beauty- en fitnesscenter, bruincentrum, sauna, Turks bad,

whirlyool, luxe zwembad, tennishal en squashbanen.
Verder is er een golfschool met golfsimulator, driving-range en 9 holes oefenbaan.Resort HoogVaals zoekt contact met medewerkers die optimale serviceverlening als vanzelfsprekend beschouwen.

Eén daarvan is:

HOOFD HUISHOUDELIJKE DIENST (m/v)
Het hoofd van de huishoudelijke dienst krijgt middelbare hotelschool of een gelijkwaardige ach-een verantwoordelijke en leidinggevende taak: tergrond. Uw kennis van Duits, Engels en Fransdekritische supervisie over het dagelijks schoon- ligt boven het gemiddelde en uw leeftijd is circamaak-onderhoud van de chalets en centrumvoor- 30-35 jaar.

zieningen. TJ dient bereid te zijn te gaan wonen in VaalsVan belang is, dat u beschikt over enige jaren of omgeving,ervaring in een soortgelijke functie (b.v. bij een Als u de uitdaging aandurft, stuur dan uwhotel). U kunt diekennis in het nieuweResort schriftelijke sollicitatie met pasfoto aan:HoogVaals volop benutten. Bohemen Resort HoogVaals, Postbus 213, 6290 AEU heeft een HAVO opleiding, gevolgd door VAALS, t.a.v. de heer R. van Veen.

\ BOH_l»tël\l_ l Resort HoogVaals
1 THE BEST WAYTOSPENDYOURHOLIDAY
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Stel u voor: een keukentje,.
overvol met dingen. Potjes,
flessen, pannetjes, boeken,
schilderijen, diverse radio's,

en telefoon, een
bandrecorder. Foto's van
onbekende mensen, maar

ook van Lech Walesa, en van
mattende Poolse ME'ers.
Een sticker van het Franse

vakverbond CFDT, dat
achter Solidariteit staat. Ook

het minieme tafeltje staat
vol: weer boeken, maar
vooral broodjes, kaas,
kwark, suiker, melk.

En ook overvol met mensen.
De rook is te snijden, de

afgelopen 24 uur is er een slof
Marlboro doorheen gegaan.

# Anna
Blaszkiewicz-Ki
jowska: staking
als doel op zich.

" Joanna
Wojciechowicz:
De moeder van
Solidariteit.

Zaterdag 3 december32

Wij bevinden ons in de oude stad,
de Stare Miasto, van Gdarisk in Po-
len, een van de mooiste steden van
Europa, een stad trouwens die
steen voor steen werd heropge-
bouwd nadat hij in de Tweede We-
reldoorlog - door de Russen, door
de Russen! roept de hele keuken -
met de grond gelijk was gemaakt.
Een stad trouwens die Nederlan-
ders bekend zal voorkomen, met
elementen uit Amsterdam, uit Vee-
re, met diverse Martinitorens, plus
delen van Brussel en Brugge.

De keuken ligt op de tweede verdie-
ping van het antieke huis. en biedt
uitzicht op de toren van het Stari
Ratusz, het oude Raadhuis aan de
Lange Markt. Maar daar kijken
maar weinige aanwezigenecht naar.
Wij zijn hier, zou je kunnen zeggen,
in de keuken van Solidariteit, het
vrije verboden Poolse vakverbond.

Om de paar uur wisselt het hele ge-
zelschap in het keukentje (en in de
twee kamers er naast). Magere,
sombere jongensdie zwijgen en ro-
ken. Magere opgewonden jongens
die in razendsnel Pools heftig dis-
cussiëren en elkaar daar soms bij
slaan; en roken.

Moeder
Vrouwen zijn in de minderheid.
Een sociologe uit Warschau, en een
jong meisje dat een beetje zenuw-
achtig is omdat ze voor het eerst op-
treedt als tolk. En natuurlijk de
vrouw des huizes die niet alleen een
stroom koffie (indien meegebracht
door buitenlandse bezoekers) en
thee produceert, maar tegelijk heel
vanzelfsprekend het middelpunt is:
Joanna Wojciechowicz, die je zou
kunnen aanduiden als de 'moeder
van Solidariteit' en die er van het
begin af bij is.

Journalisten zijn er, met eigen tol-
ken. Bergen jassen in de gang, rug-
zakken ook. De bel gaat onophou-
delijk, de telefoon zwijgt nooit.

Als er iets wordt uitgebroed in
Gdaiisk, dan is het hier dat je het ei
hoort kraken, zo niet kunt zien uit-
komen. En er wordt duidelijk iets
uitgebroed, dezer dagen. De sfeer is
die van vlak voor de revolutie. De

'jonge sociologe, Anna Blaszkie-
wicz-Kijowska, die werkt bij de of-
ficiële Poolse Sociologische Vereni-
ging, schildert met zachte stem de
stemming onder de mannen die in
augustus staakten op de Leninwerf:
een beeld van isolering en radicali-
sering. Vlak naast haar bespreken
op gedempte toon twee bezadigd
uitziende leden van Solidariteit de
voor- en nadelen van allerlei hand-
wapens van Russische makelij.

Joanna Wojciechowicz is van een
leeftijd waarop je daar niet meer
naar informeert, maar waar je ook
niet naar kunt raden omdat je ge-
vaar loopt de plank danig mis te
slaan. Maar haar 45ste verjaardag
moet ze al wel gevierd hebben. Ar-
chitecte, gescheiden, kettingrook-
ster, hartpatiënt, een alcoholpro-
bleem, daarom is er geen drank in
huis. Ze heeft een invalidenpen-
sioen van 21000 zloty per maand,
officieel tachtig gulden, zwart zes-
tien gulden, maar met voor de dage-
lijkse levensbehoeften een koop-
kracht van 400 gulden. Het geld
"gaat so wie so helemaal op aan de
huur en de telefoonrekening; ze
belt oa. geregeld met Radio Free
Europe, waarvoor ze correspon-
dente in Gdahsk is. Ze zal wel ge-
steund worden door Solidariteit,
want ze heeft ook verder een duur
huishouden: revolutie maakt hon-
gerig en elke dag heeft ze minstens
tien en soms wel vijftig mensen over
de vloer die er steeds sterker over
denken nu eens een daadte stellen.
Aangemoedigd door Joanna. "Mijn
functie hier is: te zorgen dat ze er in

" Zbigniew
Stefansky: het
draaitXiit op een
confrontatie.

# Gerhard
Kreinbring en
Stanislaw
Jonakowski in
de keuken van
Solidarnosc: wij
willen een
fatsoenlijk
leven.

blijven geloven, ik blijf er op hame-
ren dat alles kan veranderen, als ze
er maar in blijven geloven."

Fiat
Joanna laat een plastic zak zien, vol
medicijnendoosjesen wat papieren.
Die neemt ze mee als ze naar buiten
gaat, boodschappen doen, de hon-
den uitlaten, naar de Leninwerf of
de Sint Brygidakerk. „Als ik onder-
weg wordt opgepakt heb ik tenmin-
ste mijn medicijnen en iets te le-
zen." Denkbeeldig is het bepaald
niet. In 1982 zat ze zeven maanden
vast, sindsdien wordt haar apparte-
ment drie of vier keer per jaardoor-
zocht. Dit jaarnogniet, maar het zit
er dik in dat het er nog van komt.
„Stond er geen witte Fiat polski op-
vallend onopvallend te wezen, toen
je aankwam?" vraagt ze. Maar ik
ben zo naïef, het zou me niet eens
opgevallen zijn.

Samen met Leen (zoals Walesa ver-
tederend door iedereen wordt ge-
noemd) hoorde zij tot het selecte
groepje dat zich op 1 september
1980 officieel liet inschrijven als lid
van Solidariteit. Trots toont ze het
stempel in haar persoonsbewijs.

„Eigenlijk was ik toen een beetje
teleurgesteld, het ging allemaal zo
gemakkelijk, die erkenning van de
oppositie. Ik heb altijd geweten dat
het maar voor een korte tijd was,
gewoon omdat je met handen en
voeten aan de regering gebonden
blijft. Als de roojen zeggen stop,
dan stopt het."

Tien miljoen leden had Soldariteit
toen, nu veel minder, en het is nu
een ander soort mensen, meent
Joanna. Ze zijn jonger, ze zijn wan-
hopiger, ze weten precies wat ze
willen: eerlijkheid, gerechtigheid.
Om dat te bereiken is legalisering
van Solidariteit maar een eerste
stap.

Rook
Zbigniew Stefansky, 29, is een van
hen, lid van de sinds augustus be-
staande fractie Dym, het Poolse
woord voor 'rook', dat verwant is
aan tocht, wind, en aan 'gerucht.
Hij is schilder op de Lenin-scheeps-
werf en daar de schrik van de bazen,
zanger van ballades bij de gitaar,
het prototype van de grimmig-ro-
mantische revolutionair. Jonge
meisjes, studentes, zwijmelen van
hem. Hij is vaak bij Joanna te vin-
den, meestal aan het hoofd van een

aantal geestverwanten. Ze hebben
weinig te verliezen, en willen er nu
wel eens tegenaan.

„Ik wil geen ding zijn, zoals alle ar-
beiders in socialistische landen,
waar je mee kunt doen wat je wilt.
Ik wil een mens zijn, ik wil een fat-
soenlijk leven leiden, ik wil geen va-
kanties of een auto. Ik wil genoeg
verdienen voor vrouw en kinderen,
zodat ik niet elke maand hoef te le-
nen, en ik wil niet dat mijn huis
doorzocht wordt, zoals zo vaak ge-
beurt."

En dan: „Als er niets verandert

haar vertaling aan: „Beter staande
te sterven dan leven op de knieën."

En wat is in jullie gedachten de po-
sitie van Lech dan?

Stefansky: „Lech heeft onze gene-
ratie Solidariteit geschonken. De
ervaring van Waltjsa gebruiken wij
voor onze eigen doeleinden."

Politie
Premier Rakowski heeft er op ge-
zinspeeld dat Polen wel eens een
lage lonenland naar het voorbeeld
van Zuid-Korea zou kunnen wor-

gaan we de straat op. Wij zijn geen
honden die er door iedereen uitge-
trapt kunnen worden. Als valse
honden, zo zijn we tot nu toe be-
handeld. De dialoog tussen regering
en arbeiders, dat is de gummiknup-
pel van de milicja. Want zij en wij
zullen niet berusten in de status
quo. Een confrontatie, daar komt
het op aan. Er zijn er genoeg die
niet meer met de regering willen
praten. Want als het zo doorgaat is
ook onze generatieverloren, net als
die van Lech. Met praten kun je
niet winnen, praten heeft nog niets
opgebracht. Natuurlijk gaat het
land dan naar de kloten, maar dat .
gaat het toch; en als we het vech-
tend doen kan de hele wereld ten-
minste zien dat we het er niet mee
eens waren."

Joanna vult eigener beweging bij

den: een welvarende bevolking, er-
onder gehouden door de politie-
knuppel. Stefansky en zijn vrienden
zijn daar feitelijk niet tegen; juist
die dag heeft de vorige Koreaanse
president alle in functie gejatte
spullen teruggegeven, en dat vinden
ze wel een mooi gebaar, het geeft
moed voor de toekomst.

Ze zijn weinig kieskeurig in de keu-
ze van bondgenoten. Net als Lech
vinden ze mevrouw Thatcher heel
bruikbaar. „Ze is tenminste tegen
de communisten." Stefansky, die
oorspronkelijk protestant was,
komt achter de keukentafel over-
eind als ik de paus gemakshalve
even indeel bij de zwarte reactie.
„Onze paus? Wij houden van onze
paus, en als je van iemand houdt
dan zie je wel wat door de vingers."
Ze zien dus de vriendelijke bezoe-"

ken die de Heilige Vader heeft ge-
brachtaan dictators met bloed aan
de handen, zoals Stroessner en Pi-
nochet, door de vingers. Rakowski
en Jaruzelski zijn altijd erger.

„Jullie (in het westen) zijn allemaal
zo gek op Rakowski en Gorbats-
jov," zegt Zbigniews vriend en col-
lega Gerhard Kreinbring, 26 jaar.
„Maar Gorbatsjov heeft na drie jaar
in zijn eigen land niets tot stand ge-
bracht, de winkels zijn leeg en blij-
ven leeg, de mensen zijn arm en
blijven arm." En Stanislaw Jona-
kowski, 40, die tot dantoe zwijgend
heeft geluisterd: „Jullie zeggen ook,
staking, het mocht wat; maar hier
kan bij een staking het leger of de
politie elk ogenblik beginnen te
schieten. Bij jullie kent iedereen
zijn rechten, en die worden geëer-
biedigd. Wij hebben geen rechten.

Wij hebben niets anders dan Solida-
riteit. Daarbinnen zijn we verdeeld,
natuurlijk, er zijn veel groeperin-
gen. Maar het stomste zou zijn die
verdeeldheid door de regering te-
gen ons te laten gebruiken."

Fracties
„Wij willen niet praten aan de ron-
de tafel, wij willen hem omgooien."
Citaat uit een van vele bladen die
als paddestoelen uit de grond rij-
zen. Er is een groep die alvast werkt
aan de 'Republiek Solidariteit' en
ook al bankbiljetten uitgeeft met
daarop de beeltenis van de verzets-
held uit de oorlog Stefan Rowecki
Grot. Alleen al op de Lenin
scheepswerfwemelt het van de frac-
ties. Rook is al genoemd, je hebt ei
de Strijdende Solidariteit die al van-
af het begin bereid was tot geweld-
dadige actie; er is een groep Strij-
dende Jeugd die neigt tot anarchis-
me, ook niet vies dusvan geweldda-
dig ingrijpen; en dan is er Vrede en
Vrijheid die vooral dienstweige-
raars helpt en zich bekommert om
het milieu. En zo voort. Fractievor-
ming, de klassieke voorbode van
een uitbarsting. De scheiding tussen
arbeiders en intellectuelen volgt
daarna. In de keuken van Joanna
Wojciechowicz zitten ze nog broe-
derlijk door elkaar heen.

Anna Braszkiewicz-Kijowska gaat
op 9 december officieel de resulta-
ten publiceren van een onderzoek
dat zij en een stuk of tien collega's
hebben gehouden onder voormali-
ge stakers in de Ursus tractorfabrie-
ken, de mijnen in Nowa Huta en de
Lenin-scheepswerf in Gdarisk. Ze

praat zacht en snel en ditmaal wordt
wat ze zegt vertaald door een Pool-
se sportjournalist die lang in Italië
heeft gewoond. Ik heb het gevoel
dat hij zich enigszins laat meeslepen
door de 'schoonheid van het Ita-
liaans', want wat Anna zegt klinkt
veel koeler en korter.

Het onderzoek ging over de motie-
ven achter de stakingen, die eerst
alleen maar een economisch doel
hadden: loonsverhoging dus, maar
die in de loopvan de tijd verander-
den, en nu voor een kleine groep
militanten een doel op zich zijn ge-
worden. Ze hebben niets te verlie-
zen, zegt Anna, ze leven in slaver-
nij, het is een schilderachtig woord,
maar toch. Slavernij in de zin dat ze
zo volledig zijn overgeleverd aan
degene die vlak boven hen staat, de
afdelingschef, die eventueelkan be-
slissen dat iemand geen toeslagen
of, erger nog, geen salaris krijgt, in
een bepaalde maand. „En via die
kleine baasjes zijn ze rechtstreeks
afhankelijk van deze stront (ik weet
niet of Anna dat woord gebruikt),
van deze regering, de communisten,
de roojen." De roojen? vraag ik
voor de zekerheid. Jazeker, dat
woord.

Want hoezeer ze ook van elkaar
verschillen bij de keuze van de me-
thoden, het gaat er om dat het com-
munistisch regiem vertrekt; niks
hervorming binnen de socialistische
staatsvorm; pluralisme, solidariteit,
dat wil bij deze mannen in Gdansk
zeggen: omwenteling, revolutie. De
mensen hebben gewoon genoeg van
het communisme: wat de commu-
nisten ook toezeggen, ze kunnen
het altijd terugdraaien.

Kerk

Terug naar Anna, die rustig uitlegt
dat de katholieke kerk vooral deze
stuurloze mensen, de stakers, een
structuur biedt waarbinnen ze kun-
nen functioneren, vooral dat - on-
der de luisteraars in de keuken zijn
verschillende niet-katholieken.

Anna weidt uit over de tegenstelling
wij - zij, die onder de arbeiders op-
geld doet. „Vroeger was de.groep
'wij' vrij groot, en 'zij', dat was al-
leen de regering. Nu is 'wij' veel
kleiner, 'zij' veel groter; er heerst
veel meer een mentaliteit van: wie
niet met ons is, is tegen ons. Solida-
riteit is voor hen vooral: iets dat ze
met de paplepel ingegoten hebben
gekregen, een natuurlijke leefwij-

tl
ze. En bij die leefwijze hoon
king als waarde an sich."

Bij dat alles was de autorite'1Lech Walesa onaangevochte'
charismatisch leider. Maai el
breuk: in augustus besloot
de staking op de werf op te %
„Niet het waarom, maar helj
belangrijk, hij heeft het nam£l
zijn eentje gedaan, hij heeft
diend van hun methode. D^\\
hebben de stakers in feite de11
met Lech verbroken. Uitere
bleek toen dat je niet zo gaü'L
nieuwe Lech vindt, compfee' 'Nobelprijs voor de vrede, b* 5heid in de hele wereld en efll
in Warschau. Daarom mag I* ~even blijven. Maar zij zelf P l
tegen aan. Geen passieve we£ e
meer, geen angst; staken, <*l[
is het enige dat je hebt. Er # (
anders meer op dan een coflp 5
tic."

'\
's Avonds laat is iedereen
blijf alleen achter met Joan"*
zijn kleine kinderen van ze*'
die het communisme haten-.' <zoon van 24 jaarwas 13 jaar"t
ken bij de politiek. Maar de' ijaren kon hij zijn draai niet *J ]
vinden, Solidariteit stagneer" 1
beetje, hij geloofde niet meer,
iets kon veranderen in Poleil-
om is hij vorig jaarnaar An1,
gegaan. Maar ineens is alles
derd, ik heb hem foto's geS j

cassettes met liederen van )o^.
beiders, interviews. Nu kan l"
dat erwel degelijk iets kan vf.
ren in Polen. Ik geloof dat n
niet meer weg zou gaan, wan
nu gebeurt, dat is een veel $r
breuk dan dievan 1980. Ik b^dat het eind van een vredigfj
naar meer gerechtigheid in z j
Rakowski stuurt aan op een
frontatie. En dan komt er efj
kingsgolf die zal eindigen in L
oorlog, in bloed. Terwijl ze y
nog kunnen voorkomen doOf

sering van Solidariteit."
De taxichauffeur rijdt me °^Kvraagd naar de rand van G" j
Daar is een reusachtig comP ,
zernes, riante woningen, cc".
kenhuis in aanbouw. Voor e
enorme macht van de milit3'j
tic. „Een gewone Pool moe* .i

jaarwachten op een fatsoen^,
huis, maar voor die zwijnen *
jgeen geldgebrek," zegt de c
;feur.

Er staat Gdarisk en zijn arf"
nog wat te wachten. $

Santé p

De keuken van SKIDARNOK

'Het gaat

uitdraaien op een

confrontatie



Algemeen directeur NWR drs. B.G.A. Kempen:

Nieuwbouw is voor veel
corporaties onmogelijk

Revolutie

'ifa£S e, algemeen directeur vanL 1 -Pnale woningraad kan dat erfnrti fn dat flnancieel zwakkere
in de jarennegentig nietF"Kunnen bouwen, omdat zij on-

b£ m°gelijkheden zullen
bdt_L.0m hun Pannen gefinan-[rTrlt, njgen' De daardoor ontsta-

zi Jn niet zonder meer
t W-f van
uwaarborgfonds Sociale Woning-w ot met financiële steun vanisvln

t
aal Fonds voor de Volks-'svesting op te lossen.

'ld
6 nota-Heerma wordt voorge-

>rk« ln de toekomst te gaan
ev^i met een vaste bijdrage die

IEPn tatle van sociale huurwo-
i.k«r, 'i 1 P"ncipe sluitend moetS- Aan het begin van de ex -
stem WOrdt deze biJdrage vast-
irlüi; en vervolgens in een aantal
bpp If termijnen uitbetaald. By
WorHtning van die totale bijdra-

er P I Ultgegaan van prognoses
bf>_? nteontwikkeling, niveau va--B,!* exploitatielasten, huur- eneenontwikkelingen.
dtd Prognoses niet uitkomen
vc at °^tot extra opbrengsten ófveniezen voor de exploitant.

telling
>uJI Daseert zijn stelling, dat
"or v ,Volgens het model-Heerma
"two e\ Woningcorporaties onver-
n aa* imoet worden geacht, op
ihdatu overwegingen.
te r l RiJk rekent met een ho-
iDit=en*e dan de corporatie op de
in jf, markt moet betalen, leidt
1 feit m. vei-schil tussen rentepeil
cdUu JJke financiering al tot eenw°itatieverlies.

Rentefluctuaties over het niet-sub-
sidiabele deel van de stichtingskos-
ten kunnen gedurende de exploita-
tieperiode (30 jaar) eveneens tot
mee- oftegenvallers leiden.
De veronderstellingen met betrek-
king tot het niveau van de variabele
exploitatielasten, waarvan het Rijk
thans uitgaat, deugen in het geheel
niet.
Beramen van een hoge huurtrend
en een lage kostenintwikkeling zijn
voor het Rijk gunstig omdat de ex-
ploitant minder bijdrage behoeft
om de exploitatie glad te laten ver-
lopen.

Conclusie
Alleen rijke corporaties, die met een
kleine toevoeging aan hun woning-
voorraad kunnen volstaan, kunnen
volgens Kempen overwegen deze
exploitatierisico's op hun schou-
ders te nemen. De zwakkere corpo-
raties - en met name die in het wes-
te van ons land - kunnen dat echter
niet. De oplossing zou moeten wor-
den gezocht in het inbouwen van
een reële risicopremie in de bijdra-
ge, maar dat gaat het Rijk veel geld
kosten. Als alternatief noemt Kem-
pen, deherijking van condities.Niet
jaarlijks maar slechts enkele malen
gedurende de exploitatieperiode.
De kritiek van de NWR op de ideeën
van de bewindsinan zal ook worden
ingebracht in het overleg binnen de
SER en deRaad voor deVolkshuis-
vesting.
De algemeen directeurvan de NWR
deed deze uitspraken in zijn toe-
spraak ter gelegenheid van de offi-
ciële heropening van het kantoor
van een Woningbouwvereniging.

Woonbeschaving

Korte verbindingslijnen activiteiten

Indeling moderne
keuken belangrijk

De 47-jarige Léon Deben uit
Schinveld heeft ter verkrijging
van de graad van doctor aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht een
studie gemaakt over de woonbe-
schaving in Nederland van 1850
tot 1969. Deze week verscheen
het proefschrift in boekvorm on-
der de titel 'Van onderkomen tot
woning. (Te bestellen door over-
making van 25 guldden op giro-
rekening 503233124, 1012 CE
Amsterdam onder vermelding
van Deben.) r

Een zeer interessant werkstuk.
Zeker voor architecten. Die wa-
ren namelijk tot het midden van
de vorige eeuw - op een enkeling
na - totaal niet geïnteresseerd in
de huisvesting van arbeiders. De
bouwmeesters ontwierpen al-
leen voor de gegoede burgerij,
kerk en elite. Het gewone werk-
volk, arbeiders, stedelijke pau-
pers, armen en bedelaars woon-
de in krotten, kelder- en zolder-
woningen of plaggehutten.

ting deugde. In 1853 gafKoning
Willem 111 opdracht aan het Ko-
ninkijk Instituut voor Ingenieurs
een studie te verrichten naar de
eisen die aan de huisvesting van

Wat er aan te doen? In de eerste
plaats de arbeiders beschaving
bijbrengen. Hun van de straat en
uit de kroeg houden. Maar dat
kon alleen maar als de huisves-

De belangstelling voor wat
volkshuisvesting wordt ge-
noemd, ontstond pas rond 1850.

totale keukenblok maar niet lan-
ger is dan 290 centimeter. Anders
wordt het weer een vrouw-Holle-
keuken. De drie belangrijkste
voorzieningen komen dan achter
elkaar, zoals net besproken. Is de
keuken wat meer vierkant van mo-
del dan kun je een L-vormige inde-
ling maken. De spoelbak komt
meestal op de ene poot van de L,
de kookplaat op de andere. Werkt
snel, want je kunt tussen spoelbak
en kookplaat de hoek afsnijden.

Dat had een paar oorzaken. De
belangrijkste waren wel de grote
cholera-epidemieën in de jaren
1832/33, 1848/49, 1855 en 1866
waardoor de bevolking van on-
der meer Amsterdam flink werd
uitgedund. Open riolen, vuil en
ongedierte werden herkend als
oorzaak van de ziekteplaag.
Steeds meer werd een relatie ge-
legd tussen de hygiëne in de
woonbuurten van de arbeiders
en de huisvesting.
Dat men uiteindelijk iets ging
doen aan de vaak erbarmelijke
huisvesting kwam echter niet al-
leen voort uit de vrees voor cho-
lera, maar ook door de in de ogen
van de burgerij zedelijk laag-
staande groeiende stadsproleta-

Op deze indeling zijn nog verschil-
lende variaties mogelijk. Een goe-
de keukenspecialist maakt voor u
altijd het plan dat uw benen zoveel
mogelijk spaart en tijdwinst ople-
vert. Want ook al bent u dol op ko-
ken, waarom zou je drie uur in de
keuken staan als het ook in de helft
van de tijd kan?

riaat. Bovendien lag de vrees ook
oppolitiek terrein. Revolutionai-
re gebeurtenissen en politieke
verschuivingen in het buiten-
land verontrustten de burgers.

Linoleum en vinyl:

Karakteristieke
vloerbedekking

Jarenlang werden de vloerbe-
dekkingen linoleum en vinyl,
tegenwoordig samengevat on-
der de noemer vlakke vloerbe-
dekking, ten opzichte van ta-
pijt naar het tweede plan ge-
schoven. Momenteel vindt een
herwaardering plaats omdat
deze beide produkten zich
door kleur- en dessinering be-
ter dan ooit lenen voor smaak-
volle toepassingen in huis.

trt
el rlJU: datenk Je eigenlijk nooit over, ïriCkT

Je 'n een moderne, goed in-
'hi r^6 keuken toch nog bijna. igt
K fOot-Taar vergeleken bij onze
e%] m°eders kunnen we het al
k':, UdgJ^sfiger aan doen. In de

H et m etse woonkeuken met in
6r> hn en vaak de eettafel, legde
rn j^1svrouw in de eeuwige dans. laa fe. keukentafel wel bijna vijf-ij ai die marathon af.

'tl eUk2eeste werkzaamheden in de
1ast k

sPelen zich af tussen koel-ie " vw^,natte centrum (spoelbak
'] e verk- k) en het fornuis- Door

e tussen deze
riehnÜnten van de activiteiten-

f' r* zo kort mogelijk te hou-
'oo'|-a|| aar Je beel wat benenwerk.

* °lgorrf
als ze alledrie in de juiste

' "ggen. Dan behoefje niet
ui1 onnodig heen en weer.
i Us je etli') &U1W1en gaat koken begin je met
"<t & hal uit de koelkast of vriezer
ii) 'assenn' Schoonmaken, snijden en
,1 'alt ** gebeurt bij en in de spoel-
fi'«rpu aarna de activiteiten zich
ji v"*«en naar kookplaat of

* vei-i-.et l*g* dus voor de hand om
ir se, lndingslijn tussen koelkast
<?Hcri

ak zo kort mogelijk te
i" " fom en ook die tussen spoelbak
,u jen, a"Uls- Dat geldt ook na het ko-
-2 fen! GSg

S er afgewassen moet wor-
|( lm 0Q^n afwasmachine kan daar-

laast ]a et beste onder of direct
i ''^tst spoelbak worden ge-

IL ri..Cj [eui^Jeshuizen en flats is de ene
ii ein h KaakX aak het spiegelbeeld van
i volgende huis. De basis-
|St r\ ll& meestal al vast. Je
it Qellt a.an met altijd die volgorde
t °üden sPoelbak-kookplaat aan-
i'4lt- ki er n°6 wat te kiezen

' in^ dian voor de meest prakti-
jk n,Vdellng, daarbij maakt het

u'^hUk8 uit of u links- dan welL Shandigbent.

JN 6klVteste flats en huurhuizen
?ngs ó^ kenkasten en apparaten
I aktispn Wand opgesteld. Kan eenne indeling zijn, zolang het

aanmerking komt als vloerbedek-
king in keuken, hal of gang en de
slaapkamers.

Ook de woonkamer kan een speelse
vloer krijgen door toepassing van
marmoleum, de meest bekende (ge-
wolkte) linoleumsoort.
Het leggen van linoleum vereist wel
vakmanschap. De ondervloer moet
heel vlak zijn, wil het uiteindelijke
resultaat werkelijk mooi 'strak' zijn.

De groeiende belangstelling van de
consument voor gezond leven bete-
kent voor linoleum een extra im-
puls.

De vloerbedekking vinyl daarente-
gen is door de aard van het mate-
riaal eenvoudiger te hanteren dan li-
noleum. Ook hier is het aanbod in
dessins en kleuren zeer groot. Het is
behalve op 200 cm breedte ook te
koop op kamerbreedte, d.w.z. 400
cm breed, en zelfs in devorm van te-
gels.

Naast de traditionele dessins zijn in
opkomst marmer, grind- of kiezel-
steentjes en zelfs jacquardimpres-
sies. Voor het uitgesproken moder-
ne interieur zijn er streep- en geo-
metrische dessins. Het allernieuw-
ste is vinyl met ingestrooide kleuri-
ge schilfertjes. Buiten wit, zwart en" Een dessinvan kiezelsteentjes, een levendig uiterlijk voor een

praktische vinyl-vloerbedekking.

Linoleum is door zijn samenstellingbijna onverslijtbaar. Het wordt gefa-
briceerd van puur natuurlijke
grondstoffen en met een juten rug.De verhoogde belangstelling is ook
te danken aan het gebruik van ver-
schillendekleuren waardoor verras-sende vloerontwerpen gemaakt
kunnen worden en dat op zich is
weer een stimulans voor toepassing
van linoleum in eigen interieur.
Naast de primaire kleuren zoals
rood, geelen blauw, zijner ook inge-
togen grijs, terra- en bruintinten, die
op de voorgrond treden. Door deze
kleurontwikkeling en de kreatieve
mogelijkheden die mede dank zfj
het lassen zijn ontstaan, is het zeker
niet meer zo, dat linoleum alleen in

..
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'Zelf klussen'
Met de tips uit het boek 'Zelf
klussen' van de Consumenten-
bond kan de dhz'er veel geld be-
sparen. Het geeft duidelijke en
met werktekeningen aangevulde
informatie over werkzaamheden
aan riolering, gas, water, electri-
citeit e.d.
Zowel eenvoudige als moeilijke
karweitjes wordenvakkundig en
voor iedereen begrijpelijk be-
schreven. Zelfs onderhouds- en

installatiewerk waar velen nog
niet of nauwelijks aan toe ko-
men.
Er wordt veel aandacht besteed
aan voorschriften en veiligheids-
eisen, uitgebreide informatie
over materialen, gereedschap-
pen en technieken.
Het 200 pagina's tellende boek
met meer dan 200 instructieve te-
keningen kost voor leden’ 19.50.
Niet-leden betalen in de boek-
handel ’ 24.50.

" Twee opnames uit dewijk
De Slak te Hoensbroek, een
van de oudste mijnwerkers-
koloniën. Net als in Tree-
beek en de Steenbeek werd
de beschaving in deze wij-
ken in de gaten gehouden
door de mijnpolitie. In Tree-
beek bijvoorbeeld verboden
ze sommigen wel eens de
straat. Mijnwerkers van een
bepaalde politieke gezind-
heid moesten uit deze woon-
straten blijven, op straffe
van ontslag.

Foto: CHRISTA HALBESMA

’ doorsnede J

door Egbert Hanssen

[s V1h 3
Volkshuisvesting in de jaren negentig presenteert

eiiw erma> Staatssecretaris van Volkshuisvesting, een
|,uJ"e subsidiemethodiek voor de nieuwbouw in de sociale
tn> Sec*or- Dat lever voor veel woningcorporaties grote ri-f-w s op, aldus drs. B.G.A. Kempen (NWR).

Boekbespreking

arbeiders gesteld mochten wor-
den. Hij had dat overigens afge-
keken van Prins Albert in Enge-
land. Twee jaar later lag het rap-
port gereed.

Belangrijkste aanbevelingen la-
gen onder meer op het gebied
van toetreding van lucht en licht
in de woning. Men was er van
overtuigd dat bedorven lucht
ziekten kon veroorzaken. Verder
moest de woning niet alleenvoor
één gezin zijn, maar ookvrij gele-
gen zijn, zonder boyenwoning
aan een behoorlijk brede straat.

Tenslotte moest de woning
meerdere ruimten bevatten, zo-
als een afzonderlijke slaapkamer
voor man en vrouw. Bedsteden
werden verboden 'om de zinde-
lijkheid te bevorderen. Aan de
eisen werd in de laat negentien-
de eeuwse bouwpraktijk overi-
gens nauwelijks voldaan. De
bouwkosten waren te hoog.

„Niettemin was voor het eerst
een maatstaf geformuleerd",
schrijft Deben.

De industriële revolutie in Ne-
derland in vergelijking met bij-
voorbeeld Engeland en Duits-
land kwam pas laat op gang.
Daarmee ook de arbeiderswo-
ningbouw door fabrikanten. Om-
vangrijke woningprojecten wer-
den pas begin twintiger jaren
van deze eeuw gebouwd door
Hoogovens, Philips, Staatsmij-
nen en de scheepvaart- en tex-
tielindustrie. De fabrikanten wil-
den de arbeiders wel goede wo-
ningen geven, maar de bewoners
moesten dan wel eerst enige be-
schaving bijgebracht worden.

Het in een bepaalde richting
dwingen van de bewoners ging
soms verder dan nodig was, zo is
de conclusie van Deben. Uit een
studie over het Limburgs mijn-
gebied bleek huisvesting in de
jaren 20 en 30 vaak te zijn ge-
bruikt om mijnwerkers afhanke-
lijk te maken van de werkgever
en als middel om gedragsveran-
deringen af te dwingen. Het was
de mijnwerkers bijvoorbeeld
verboden bepaalde politieke op-
vattingen aan te hangen, anders
zou ontslag volgen. De politie
van de mijn controleerde dit.

Er is in de Tweede Kamer des-
tijds kritiek geuitover de wonin-
ginstantie Ons Limburg in de
Mijnstreek, die ervan werd be-
schuldigd toekomstige huurders
te selecteren naar godsdienstige
gezindheid. Niet-katholieken
zou men weigeren. Natuurlijk
werd dat hardnekking ontkent,
alhoewel de kritiek werd weer-
legd in een uitgebreid verslag.
Zo werd verwijdering van gezin-
nen uit hun woningen in Nuth en
Voerendaal gemotiveerd door
'vergaande brutaliteit, onvol-
doende huurbetaling, blijvend
houden van kostgangers, be-
schadiging van de woning, ern-
stige hinder, het houden van sa-
menkomsten en op touw zetten
van smokkelarij, misstanden op
zedelijk gebied, ruziemaken en
kapen in de omgeving.'

transparant wordt er in deze uitvoe-
ring gewerkt met primaire kleuren,
die het speelse effekt verhogen.

Door verbetering van schuim- en
grondlaag hebben de fabrikanten
ervoor gezorgd dat het zogenaamde
'putten' door scherpe voorwerpen
als naaldhakken, stoelpoten e.d.
wordt voorkomen.

Bij aankoop van deze vloerbedek-
king is het raadzaam goed op de
kwaliteit te letten. Er is duidelijk
verschil in kwaliteit tussen de dik-
tes van 1,5 en 2,5 mm. Dat wil niet
zeggen, dat vinyl met een dikte van
1,5 mm in bepaalde ruimtes, zoals
kinderkamers, niet goed zou vol-
doen.
Als nadeelvan vinyl gold dat rubber
van schoenzolen vaak strepen tot
gevolg hadden, die zich niet gemak-
kelijk lieten verwijderen. Hiertegen
is een zogenaamde finish-methode
ontwikkeld, waardoor de inwerking
van UV-stralen en vlekken als vet,
schoensmeer en viltstiften geen vat
meer hebben op deze vloerbedek-
king.

Met water en een niet al te agressief
middel kan het vloeroppervlak
schoongemaakt worden.
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STIENSTRA UW BESTE PARTNER
VOOR EEN NIEUWBOUWWONING

LANDGRAAF
EYQELSHQVEK »_*-—_ BOEN. »««-»* m^^ssxmsaimomiim

H HalrvTijstaande en type vrijstaande H In het hart van Landgraaf, vlakbij het
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_____________________________________________________________________-____^^^^^^ atelierruimtele gebruiken en is bereikbaarvia een
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ajjtós; BK Won,n °P stoad met eensurplus aan ruimt» ■ —-— _______
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_____________________________________
Erijx__7_n?1/^L5??i"TO;-- -w _ _-
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Tekoop
AMSTENRADE,Kemkensweg S HEERLEN,Pr. Irenestraat H SITTARD (Kolleberg), Kapellerweg.
Opgoede stand t.o. Kasteelpark gel. uitst. onderh. vrijst. Nabij centrum uitstekend gelegen appartement. Ind. Op uitst. locatie gel. vrijst. landh. met cv., inp. garag»
bungalow met cv., bergingen grote tuin metveel priva- 0.a.: hal, woonkr., keuken, 2 slaapkrs., badkr. metdou- zwembad en zeer grote tuin. Perc.opp.: 2.500 m . Ir»
cy. Perc.opp. ca. 1.000rr?. Ind. 0.a.: L-vorm. living met che,berging. Aanv.: direct.Koopprijs: ’ 65.000-k.k. 0.a.: royale living met open haard, keuken, study,
open haard, eetkr., mod. keuken, werkkr., 4 slaapkrs., slaapkrs., 2 badkrs., doucheruimte, garderobekr. Aanv.
bet. badkr. met douche, toilet, dubb. v.w. Aanv.: i.o. HOENSBROEK,Hommerterweg H i.o. Vraagprijs: ’640.000,-k.k.
Vraagprijs- ’325 000-k k Goed gelegen winkel-woonhuis met binnenplaats.Ind.:kelder. Beg.grond: entree, winkel (± 46 m 2), magazijn, SITTARD,W.Churchilllaan
HOENSBROEK, Akerstraat-Noord H toilet. 1 e Verd.: woonkr.,keuken, toilet, badkr. metdou- Gunstig gel. vrijst. woonhuis met cv., garage en tui"
Goedgelegen halfvr woonh met cv 3 garages, en che, slaapkr. 2e Verd.: 2 slaapkrs., bergruimte. Aanv.: Ind. 0.a.: woonkr, keuken met app, 3 slaapkrs, badW
tuin. Perc. opp.: 389 m 2 Ind.: Sout.: kelder. Beg.gr.: hal, i.o.Vraagprijs: ’ 150.000-k.k. met ligbad, v.w. en 2e toilet, zolder. Aanv.: spoedig
woonkr. met parketvl. en open hrd., luxe keuken met «,__„- _ Vraagprijs: ’ 165.000,-k.k.
app., tuinkr. met schuifpui (ca. 18m 2), waskeuken. 1e HULSBERG, Pr. Irenestraat H .(
Verd 2 slaapkrs, badkr metligb vw aparte douche- Incentrumgelegenvrijstaandwoonhuismetcv.,garage STEIN,Ambiorixstraat ',
ruimtemetv.w. 2eVerd '2slaapkrs vliering Metgehele en tuin. Ind.: kelder, hal, woonkr., keuken, 3 slaapkrs.. Op goede stand gel., vrijst. woonhuis met cv., keid*
pand isvoorzien van dubb beglazing en verkeert in uitst. badkr, zolder.Aanv.: i.o.Koopprijs: ’ 155.000-k.k. garageen tuin. Perc.opp.: ca. 400 mz. Ind. o.a. woonW-3
staat van onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs:/ 185.000,-k.k. ____ _ „ keuken, bijkeuken, serre, 4 slaapkrs., badkr. met ligb. *JABEEK,Dorpstraat S v.w., vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijst
BRUNSSUM, Horizonstraat H Monumentale 18e-eeuwse villa, gebouwd in Lodewijk ’ 166.000,-k.k.
Prima gelegen tussenwoning met berging en tuin. XV- en XVI-stijl, ontwerpvan Dr. Cuypers. Met cv., kei- ■Ind-kelder. Beg.gr.: hal, toilet, woonkr., keuken. 1e der, bijgebouwen. Ind. 0.a.: beg. gr.: royale hal, 4 ka- STEIN, Wilhelminaplein J3
Verd 3 slaapkrs, badkr metligb envw 2eVerd.:vas- mers. Verd.: 4 slaapkrs., badkr. Aanv.: i.o. Prijs op aan- Rustig gel. halfvrijst. woonh. met cv. Ind. 0.a.: L-voff^
tetrap naarzolder. Aanv i o Priis- ’BB.OOO -k.k. vraag. living, keuken, 3 slaapkrs. bet. badkr. met douche, v.*.

Aanv.: i.o. Koopprijs: ’ 99.000,-k.k.
BRUNSSUM, Dr. A.Kuyperstraat H NUTH,Platsmolenweg H „______... —.. ' (~
Rustig gelegen woonh. metcv, garage en tuin. Ind.:kel- Goed gelegen vrijst. woonh. metcv., garage, tuin en ap- VOERENDAAL,tlcknovenstraat T.
der, entree, woonkr.,keuken (6x3 m), badkr. met douche parlement. Ind.: Sout.: garage, hobbyruimte, provisie- . Rustig gelegen, halrvnjst. herenh. met c.v., garagejj
en v.w. 1e Verd.: 3 slaapkrs. 2e Verd.: vaste trap, 4e ruimte. Beg.gr.: hal, woonkr., keuken, bijkeuken, kan- twri (perc opp. ca. 300 m). Ind : hal, toilet, L-woorwj
slaapkr., bergruimte. Aanv.: i.o. Koopprijs ’ 105.000,- toor, toilet en badcel. 1eVerd.: 4 slaapkrs., douche. Ind. (ca.43m ) keuken metapp. leVerd.:3ruimeslaapkrs-
k.k. app.: woonkr., keuken, slaapkr., douche. Aanv.: i.o. badkr. metligb douche v^w.en2etoilet. 2eVerd: va«

Vraagprijs: ’ 179 000-k k ,raP naar nobbyzolder (6.5x9.5 m). Aanv.: direct. Pripjl
BRUNSSUM, Dr.A. Kuljperstraat H ’ 198.000,-k.k. ~Goed gelegen tussenwoning met cv., berging en tuin. I
Ind.: entree, toilet, grote woonkr. (ca. 35 m 2) en luxe UBACH OVER WORMS, Kloosterstraat H
open keuken (ca. 16 m 2). 1e Verd.: 3 slaapkrs., badkr. Bij centrumgelegen woonh. met cv., tuin (266 m 2). Ind.: TtJIGUWOOUWmet ligb., v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: zolder. Aanv.: i.o. 2 kelders. Bieg.gr.: entree, L-vorm. woonkr., ruime keu- *»■"»"" wwmmrvmwmm ww j
Vraagprijs: ’ 107.000,-k.k. ken metapp., bijkeuken, toilet, badkr. met ligb., douche

en v.w. 1e Verd.: 3 slaapkrs., toilet met v.w. 2e Verd.: BorH-i -ry tlBRUNSSUM, Kennedylaan H vaste trap naar hobbyzolder. Het geheel is voorz. van "»«*'"j"- ' . aevarieerde woonDlan 'Kerkeve**Prima gelegen halfvrijst. woonh. met cv., garage, car- kunststof kozijnen, dubb. begl. en is prima onderh. l"#"f,"'^6!? Z.lL^naaerJuv^d Aartport en tuin. Ind.: entree, toilet, woonkr. metkachel, keu- Aanv.: i.o. Prijs ’ 113.000-k.k. Wfi2^;i?fv "L"inH_?",",>L_?£ ££._Ï^V «*lken met arm T «laankrs hadkr met douche zolder trekkeli ke Z-vorm. indeling op beg.gr. metwoonkr., e»TJKen met app., j slaapkrs., Daakr. mei aoucne, zoiaer. keuken. Op de verd : 3 slaapkrs., badkr. ff*?„et&6PfDd 'SVoorZ'en V3n d be9lazlna **"■ ■ MARIA HOOP S do^Che en v.w. ZolderUitstekend afgewerkt. Goed ctfi.o.Pn|s.n.o.tk. Uniek gel., vnjst. herenh. met cv., kelder, garage, inp. soiee^ Kooppr. ’ 136620- vo.n Rijksbij*'
GELEEN SDoorstraat 'S zwembad en schitt. tuin. Perc.opp.: 3240 m . Ind. 0.a.: * 41 .000-totaal,volgenspr-A-regeling. NETTOLA-Tn
Zeer rustig geTroyale, uitst. verbouwde carré-boerderij royale living met openhaard, luxekeuken met app., stu- fX2-PER MAAND
met cv., kelder, kantoorruimte, 2 garages en tuin met dy,4slaapkrs.,zolder.Aanv.:i.o.Pnjsopaanvraag.
optim. privacy. Perc.opp: 371 m 2. Pand is voor velerlei Uiihqti:d/<ciku d„_ n_,_».i~„ <s B"UNSSUM
doeleinden geschikt, zoals praktijk. Ind.: o.a. living met *""»'tH-_L__N,Burg.uonnersstraat - Nog twee premie-woningen met oude subsidieregel"*
open haard, luxe keuken met app., bijkeuken, 3 WÈÊBÊ van ’ 44.000-maximaal. Met de ontwikkeling van de»
slaapkrs mod. badkr. met ligbad, douche, 2e toilet, zol- /^__ WE-J halfvrijstaande woningen met diepe tuin op het zuid*1
der. Aanv.: n.o.t.k. Vraagprijs: ’215.000,-k.k. Dit pand X_« B__fca__~~"~--- wordt °P,imaal gebruik gemaakt van de omstandigh»
moet uvan binnen gezienhebben. ,___Mf^^«__ RMN___i denvan het glooiende terrein in het plan 'De Hemelde"^

/_H_ Wh^^^W Voor cle bewoner betekent het eenaantrekkelijke woojj
HEERLEN, Bekkerveld H jM variant met de inpandige garage/berging (opp. 33.5 ff
Prima gelegenhalfvrijstaand woonhuis met c.v. en tuin. K^^^ en de entree/hal op de begane grond. Verder o.m. e*
Ind.: 2 kelders. Beg. grond: hal, toilet, woonkr., keiken, MÊÊÊÊëLw «oon-/eetkamer met direct tuincontact, open keuken,-
bijkeuken. 1 e Verd :3 slaapkrs, badkr. met ligbad en M^ slaapkamersen een badkamer met ligbad en vaste wa*
vw 2e Verd vaste trap naar4e slaapkr, 2 bergruimten. WjLM Sp^SSmÊ 55H111 tafel. Vrij achterom. Kooppr. ’ 150.300-v.o.n. NETT»
Aanv.: direct. Prijs: ’ 170.000-k.k. """"ff MAANDLAST:’615,-

H _-_»■_■ BRUNSSUM
HEERLEN,Drleschstraat H __L_H__i '?*■# /^f^^r^^^^^^^^^'^*^^*$>
Nabij centrum gelegen appartement met garage. Ind.: _Pi_t-i '%$4K$ "'" -"^^aw^É-lhal mettoilet, woonkamer ±38 m 2, keuken, 2 slaapka- BufflH "*'" *3ml&iÊÊLiP»»!^mers, badkamer met ligbad en v.w. Aanv.: i.o. Vraag- jf^&Bs&"Wf&"■/^WMMè^.prijs:/125.000,-k.k. / \W ,T

Rustig gel., halfvrijst. woonh. metcv., aanbouw, kelder, «f^Sa r_^*_Si_l _«\. '^^^ /\—IHEERLEN,Dr.Cl.Meulemanstraat H garage en tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. woonkr. met parket, -SUsÊeL Wffl 4 ,-
Rustig gelegen, halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. royale keuken, bijkeuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligbad Saaajaa- m *£&. «WT
Ind.: hal met toilet, L-vorm. woonkr. (± 36 m 2), keuken. env.w. Aanv.:spoedig. Vraagprijs: ’ 145.000-k.k. -J-'lrKJy»^ J£B Ms V" .jflj «■ m\leVerd.:3slaapkrs.,badkr.metligbad,v.w.,2etoilet.2e #^ ■ ■£ "_I _E_Ri«l_w*!
Verd: vaste trap naar hobbykamer, cv.-ruimte. Koop- OIRSBEEK, Prov.WegZuid S jHgjf^lJ^^'Mla||BP_P-I<_*S»^
prijs ’ 159.500,-v.o.n.(bijdrage ’ 6.500-volgens pre- Zeerroyaal, halfvr. herenh. metcv., aanbw., kelder, ga- *'y'F*£' '"*&?'-"
mie-C-regeling). rage engrotetuin.Perc.opp. ca. 1085 m 2.Ind. 0.a.: living '^, <3L _sj"

met pari<etvloer, woon-eetkeuken, bijkeuken, 6 _ _w*-«-_w.--

slaapkrs., bet. badkr. met ligb., v.w., 2e toilet, vaste trap Een pnma woning, op een uitstekende ligging, in e»

ffIEK!«S& me, 2 appartemen,en md" -arzoider.Aanv.i.o.Vraalprijs^^.OC-k,. «^^iSSSWWa&^r.g2?sSS^^^^ GREVENB,CHT,Grot.T.«,d.n . S Sl_Lr^_.^^___!ro
rlZt't^^80 m 2), kantoor. 1e Verd.: app.: htf&onkr., keuken, Uitst. onderh., goed geïsol., halfvrijst. woonh. met cv., ï^13jsy*L ZddérReiken metviilzot*slaapkr., badkr. 2e Verd.: app.: hal, woonkr., keuken, aanbw., garage en tuin. Ind. 0.a.:L-vorm. living metmog. g^fl- 7?«^S'*Ó^^Sre'k"n ?f\ m°!%slaapkr., badkr. Aanv.:i.o. Koopprijs: ’ 260.000,-k.k. v. open haard, keuken metapp., bijkeuken, 3 slaapkrs., K°°PPr

Q£l_*r_sSi^°-n-RllkBbl)dr- max- /41 -000'bet. badkr. met ligbad, douche, 2etoilet, v.w., vaste trap «agenspr-A-regelmg.
naar zolder. Overname B-subsidie is mog. Aanv.: i.o. _ _

HEERLEN,Geleenstraat H Vraagprijs: ’ 144.000-k.k. BOUWKSVGI
In centrum gelegen luxe appartement met garage en j

berging. Ind.: ruime hal, woonkr. metgroot balkon, mo- SCHINVELD, Brunssummerstrast **" S BRUNSSUM 'demekeuken,badkr.metligb.,slaapkr.Aanv.:i.o.Koop- Centraal gel. vrijst. woonh. met cv., kelder, garage en Bouwkavels te koop voor particuliere bouw in plan Ij
prijs:/165.000,-k.k. grote tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. woonkr.,serre, keuken, bij- Hemelder. Prima gelegen tegenover park. Perc.of*

keuken, 3 slaapkrs., badkr. metligbad, v.w. en 2e toilet, vanaf 300 m2. Zonder verplichting aan aannemer ofa'
Aanv.: i.o. Vraagprijs:’ 185.000,-k.k. chitect. Prijs vanaf’55.000-v.o.n. (mcl. BTW.)

HEERLEN, Pappersjans H
Goed gelegen app. met cv., berging en parkeerplaats.
Ind.: hal, toilet, woonkr. met balkon, open keuken, 3 1
slaapkrs., hobbykr., luxe badkr. metligb., v.w., 2e toilet. |_^__^_T^V
Aanv.:i.o. Vraagprijs: ’93.000,-k.k. 1
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Te huur aangeboden

representatieve bedrijfsruimte
in de Oostelijke Mijnstreek.

- gelegen langs doorgaande weg;- voldoende parkeergelegenheid;- voor div. doeleinden geschikt (ook medisch
en paramedisch).

Br.o.nr. HK 596, Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen. 975,3

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

Te koop in Zuid-Limburg goed gelegen

industrieterrein met bedrijfsioodsen
Totaaloppervl. 2700 m2, vraagprijs ’ 439.000-k.k.
1 loods 36x14 = 504 m2, gem. hoogte ong. 5 m
1 loods 17x8 = 136 m2, gem. hoogte ong. 4 m
1 loods 7x4 = 28 m2, gem. hoogte ong. 3 m

Inl. Offermans 8.V., tel. 04490-40535 97930

_-_-_.
___________

__T * k. l 1 I _■ I - _-_o*a# _L L__Wb_< jI

0p korte termijn starten wij in opdracht van Bouwfonds
Woningbouwnv te Eindhoven met de bemiddeling bij de verkoop

van

r—Premie-A-woningeit—i
aan de Maastrichterbaan in

I Geleen 'Belangstellenden voor deze woningen kunnen zich nu reeds
aanmelden.

Hdrs.ruijters
makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen
6131 AL sittard ■ rijksweg zd 35 " te. 04490-11611
Openingstijden: werkdagen 9-17.30uur, zsterdeg 10-12uur.

Tekoop
Prima gelegen,
prachtige villa
in Valkenburg

H. P ___H ;"_f__■h i ____ ?_t_h i

' ' _É___Ü^_^^_l

Op een uitstekende lokatie in
Valkenburg bemiddelen wij bij de
verkoopvan een prachtige, roya-
le, vrijstaande villa met garage
en tuin. Dit stijlvolle pand is ruim
ingedeeld met o.m. een ruime
hal met entree, woonkr. (± 50
m 2), luxe keuken met app. Op de
1e verd. 3 ruime slaapkrs., mo-
derne badkr. met ligb., douche,
2e toileten v.w. De 2everd. heeft
2 slaap- c.g. hobbykrs. en een
zolderruimte. Hetpand isvoor di-
verse doeleinden geschikt, zoals
woning metpraktijkruimte, dank-
zij hetsouterrain onder hetpand.
Het goed onderhouden pand
heeft o.m. kunststof kozijnen met
dubb. beglazing. Aanv.: i.o. Prijs
n.o.t.k.

EdRSRUIJTEBJ
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Limburgs \PGDGD_^H-L-U» vaen deeVhiSrs2bod mawEiaaw Zaterdag 3 december 1988 €34



pendsetters in de meubel- en keukenindustrie zijn de decora-
rVe lijn in kleur en ontwerpen. Opvallend daarbij is dat de
Pnsument de voortgaande ontwikkelingen in decoratie en
poderne ontwerpen ook eerder toepast.
Nesteeds actiever wordende
int vrouw staat de sector«utwaren en aanverwante produk-
i_|an het begin van een snel stij-pae markt op het gebied van de_
BrWx? Produkten in de dhz-
but '■ Jgens de leveranciers van
iku yn 00r bovengenoemde ont-'"Keungen verschuivingen in de
ki 7i, !i af"neembaar. Zo constate-T"i aat de verkoop van vuren enpnen schroten nog redelijk door-
ter'nt_ aar- de vraaS naar kunststof
kernen" 'S bepaa'd exPlosief te

UPO_!Zfn \n de houtbranche zijn in
»stp halQaar !988 nauwelijks
kp *en- daarna was er een duide-
lrnïP^X^^ ir» het naaldhout,hLLPVC en de aan-pwante produkten.
i lQfiQrvvacht dat deze stijging zich
itten m mmdere mate zal voort-

De omzetten in de eerste drie kwar-
talen van dit jaarzyn met ongeveer
6 % gestegen.

De consument heeft steeds meer be-
langstelling voor gefolieerd spaan-
plaat en kunststof sierpanelen in
wit, essen en grijs. Toch worden
houten panelen in vuren en grenen
tot 30 cm breed en met een maxi-
mumlengte van 240 cm nog steeds
goed verkocht. De verkoop van zo-
genaamde softline panelen valt -
ondanks goede verwachtingen -enigszins tegen.

De vensterbanken van mindere
kwaliteit worden volledig verdron-
gen door de duurderemet een softli-
ne afwerking. Ook aanrechtbladen
(60 cm) worden meer dan vroeger
verkocht. Topper is de uitvoering
van massief triplex met softline wa-
terkering.

Triplex in alle dikten, kwaliteit en
prijsklassen blijft een veelgevraagd
constructiemateriaal en de omzet
hiervan vertoont een lichte stijging.
De omzet van parketvloeren is vrij
stabiel. De vraag naar kunststof par-
ket neemt toe. De verkoop van
hardhout blijft gelijk.

Kwaliteit
Over het algemeen constateren de
leveranciers in de houtbranche een
duidelijkevraag naar kwalitatief be-
tere produkten. De kleinschalige
detailhandel krijgt daardoor de ge-
legenheid diéartikelen te verkopen,
welke nadere informatie en/of toe-
lichting behoeven.

Eigen haard is goud waard. Maar als u niet oppast kan de open haard ook
goudkosten. Door het gat van de schoorsteen trekt immers veel warmte
weg. Nu geeft dat niet zolang de haard brandt. Maar als het gezelligheids-
vuur is gedoofd, verdwijnt alle warmte snel uit de kamer en gaat de cvoveruren maken...
De enige remedie tegen deze kwaal is de klep tijdig te sluiten.Doof daar-
om het vuur een uur voordat u naar bed gaat en sluit de klep als het vuur
helemaal is gedoofd. Als u deklep 's nachts toch open laat en de stookkos-
ten wilt beperken door de thermostaat laag te zetten, hebt u de volgende
morgen een onderkoelde kamer. Opnieuw opwarmen kost in dat geval
veel extra tyd en dus energie.
By uw energiebedrijfweten ze allesover zuinig omgaan met gas. Loop ge-
rust eens binnen. En... vergeet niet elke zondagavond ofmaandagmorgen
vroeg de standvan uw gasmeter op te nemen, die te noteren op uw meter-
kaart en te vergelijken met de tabel in deze krant. Besparing loont altijd!

sinds het begin van deze eeuw van
dertig vierkante meter toegenomen
tot zon tachtig vierkante meter. En
er moet rekening worden gehouden
met de behoefte aan een verdere
vergroting van de oppervlakte bin-
nen de woning.

De voorzitter van de Raad voor de
Volkshuisvesting, H. Lammers,
vindt dat in de komende jaren meer
woningen moeten worden gebouwd
dan staatssecretaris Heerma in zijn
nota Volkshuisvesting voorstelt. Hij
plaatste woensdag jl. enkele kantte-
keningen bij de nota tijdens een
persbijeenkomst over de NWR-
Bouw-Rai 1990 in Amsterdam, een
vakbeurs voor bouwen en wonin-
gen.

De nota staat een woningbouwpro-
gramma voor dat terugloopt van
ruim 94.000 in 1989 tot circa 80.000
woningen in 1994. Dat niveau zal
worden gehandhaafd tot 1999, ter-
wijl de oude woningvoorraad in
langzaam tempo zal worden vervan-
gen van 13.000 in 1986 tot 20.000 in
1999.

" Een aantal architecten
en opdrachtgevers pre-
senteerden ontwerpen
voor de voorbeeld-woon-
wijk 'Wonen in de jaren
90' in Almere. V.l.n.r. De
Cloe, burgemeester Alme-
re, architect Wester,
H. Lammers voorzitter
raad v.d. Volkshuisves-
ting, architect Ringeling
en ir H. Laumans, pro-
jectleiderAlmere.

Daarnaast moet, zo stelt Lammers,
rekening worden gehouden met een
verbetering van de kwaliteit van de
woonomgeving. Dit heeft zowel be-
trekking op de directe omgeving
van de woning ten behoeve van de
beleving van de vrije tijd als de aan-
wezigheid van een grootstedelijk
voorzieningenniveau.

Creatief met droogbloemen
Lammers meent echter dat een gro-
tere produktie nodig is. Niet alleen
om het huidige woningtekort op te
lossen, maar vooral ook om de kwa-
liteit van de woningvoorraad in de
jaren negentig en vooral na de
eeuwwisseling op een goed kwalita-
tief peil te brengen. Dit peil is nu
volgens hem niet voldoende om de
bevolking te huisvesten op een wij-
ze, waardoor allerlei individuele en
maatschappelijke processen zich
goed kunnen voltrekken.

In de vierde nota over de ruimtelij-
ke ordening genoemde aantal van
één miljoen nieuwe woningen in de
Randstad is hiervoor echter weinig
ruimte, voorziet Lammers. Hij
houdt er daarom ernstig rekening
mee dat het groeikernenbeleid dat
nog maar enkele jaren geleden op
gang is gebracht, opnieuw zal moe-
ten worden gestimuleerd. Gelet op
de ervaringen die met de bouw van
nieuwe woningen in deze gebieden
wordt opgedaan, ligt het volgens
hem zeker voor de hand dat experi-
menten in de sfeer van de kwali-
teitsontwikkeling juist in dergelijke
gebieden een grote kans krijgen.

Lammers pleit er voor dat bij de wo-
ningbouw in de toekomst meer re-
kening wordt gehouden met de be-
hoefte van de bewoners aan meerruimte. De gemiddelde woonopper-
vlakte per woning is volgens hem

Woonomgeving Mede met het oog hierop biedt de
gemeente Almere in 1990 onderdak
aan de buitenexpositie van de
NWR-Bouw Rai, waarin in achttien
projecten allerlei woonmogelijkhe-
den voor de toekomst worden ge-
toond. Die projecten werden woens-
dag tijdens de persbijeenkomst in
de RAI eveneens gepresenteerd.

De nieuwe oogst droogbloe-
men is nu in de bloemenwin-
kels verkrijgbaar. De arran-
geurs maken zeer fraaie kant
en klare boeketten soms in
contrastrerende kleuren, maar
vaak ook kleur bij kleur. Voor-
al, dat laatste is erg in: rosé en
rood, geel en oranje, groen en
bruin, blauw en violet, wit,
crème en zilver. Afhankelijk
van het interieur, de plaats
waar het droogboeket wordt
gezet en de eigen smaak na-

tuurlijk, kunt u uit deze kleur-
combinaties uw keuze maken.
Het is ook mogelijk om by de bloe-
mist bosjes droogbloemen te kopen
om zelf uw eigen creativiteit uit te
leven. Misschien vraagt u zich daar-
bij afwaarin droogbloemen het bes-
te geplaatst kunnen worden, maar
waarschijnlijk kan deze vraag beter
worden omgekeerd: waarin eigen-
lijk niet?

Alle voorwerpen, ongeacht hun
grootte of vorm, zijn geschikt, maar
bedenk wel dat het in het algemeen

gemakkelijker is om een arrange-
ment te maken in een voorwerp dat
aan de bovenkant watsmaller is dan
in het midden. mm

Het zelf maken van bloemstukken
met droogbloemen is een leuke be-
zigheid. Indien u eenmaal de smaak
te pakken heeft, gaat u wellicht
zover om schilderijtjes van gedroog-
de bloemen te maken.

Een leuk boek over ditonderwerp is
Het Complete Handboek Droog-
bloemen, uitgegeven in de Groen-
boekerij van Zomer en Keuning,
Ede.

rS 29 november 1988
j urj0~0ri?e week ingezette rust op het rentefront duurt ook deze week
H [j'i " f?1} opzichte van de afgelopen week werden dan ook nauwe-
I dat Wl^ziainaen gesignaleerd. Voor de nabije toekomst lijkt het er opmet een lichte stijging rekening moet worden gehouden., rentepercentages

1 N»am h _ vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-
-§ ——___°ank^ gedur. in pet. garantie garantie

< opgave werke- opgave werke-H bank lijk bank lijk
1 ANNulTEITENHYpoTHEKEN

I *BN- var." 1,5 6,1 6,42 6,3 6,64
1 jaar" 1,5 6,3 6,64 6,5 6,85

* 3 jaar" 1,5 6,7 7,07 6,9 7,28
* 5 jaar" 1,5 7,0 7,39 7,2 7,61

7 jaar" 1,5 7,2 7,61 7,4 7,82
* 10 jaar" 1,5 7,3 7,71 7,5 7,93

15 jaar" 1,5 7,7 8,15 7,9 8,36

* P 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

Jj ""ïobank var." 1,5 6,1 6,42 6,3 6,64£ 2 jaar" 1,5 6.5 6,85 6,7 7,072 5 jaar" 1,5 7,0 7,39 7,2 7,61
7 jaar" 1,5 7,2 7,61 7,4 7,82

°Uwf- L««nb. Gem. 5 jaar" 1,5 6,5 6,95 6,5 6,95
10 jaar" 1,5 6,8 7,27 6,8 7,27
15 jaar" 1,5 7,0 7,49 7,0 7.49
30 jaar" 1,5 7,4 7,92 7,4 7,92

I ei>trale Volksbank 2 jaar" 1 6,1 6,37 6,3 6,59
5 jaar" 1 6,7 7,01 6,9 7,23■ 7 jaar" 1 6,9 7,23 7,1 7,44

I 10 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87

' ideaalrente 1 6,6 6,91 6,8 7,12

if rektb«nk/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

t l*n* w's.kantJCDK ljaar" 1 6,3 6,59 6,5 6,80
5 jaar" 1 6,9 7,23 7,1 7,44

i 1 jaar" 1 6,5 6,71 6,7 6,911 5 jaar" 1 7,1 7,33 7,3 7,54

| '*" Midd. Bank 1 jaar" 1,5 6,3 6,64 6,5 6,85a 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

"""""Uusbank var7s jr." 1 7,0 7,34 7,2 7,55
ideaalrente 1 7,0 7,34 7,2 7,55

7 jaar" 1 7,2 7,55 7,4 7,77
10 jaar" 1 7,5 7,87 7,7 8,09

°'tb*nk 2 jaar" 1 6,3 6,64 6,5 6,80
5 jaar" 1 6,9 7,23 7,1 7,44
7 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66

o'adviesrente) var." 1 6,3 6,64 6,5 6,80
2/3 jaar" 1 6,7 7,07 6,9 7,23
4/5 jaar" 1 7,0 7,39 7.2 7,55
stabiel" 1 7,3 7,71 7.5 7,87
var." 1 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

"Hypotheekbank 3 jaar" 1 6,7 7,07 6,9 7,23
5 jaar" 1 7,0 7,39 7,2 7,55
3 jaar3l 1 xxxx xxxxx 7,1 7,33
5 jaar3l 1 xxxx xxxxx 7,4 7,64

**rbank Limburg ljaar" 1 6,2 6,48 6,4 6,69
3 jaar" 1 6,7 7,01 6,9 7,23
5 jaar" 1 6.9 7,23 7,1 7,44
7 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66w»

"»n„-n<l:Utreent stand, ljaar" 1,5 6,3 6,79 6,3 6,79
st»n„. d 5 jaar 2' 1,5 6,9 7,28 7,1 7,66
5t*nrt. 7 jaar" 1,5 7,1 7,66 7,3 7,88
Jt«tid_*r? 10 jaarB' 1,5 7,3 7,88 7,5 8,10
l*)terin?rd 15 jaar" 1,5 op aanvraag op aanvraag
*eki_ ,„ ljaar»' 1,5 xxxx xxxxx 6,6 7,12w- 1988budget var." 1,5 6,8 7,13 6,8 7,13

Hente-Vrijheid Hypotheek
levenhypotheken

''Git (Kapitaalhyp.) 5 jaar" 1 7,0 7,36 7,1 7,47
10 jaar 3' 1 7,4 7,80 7,5 7,91

*ncr»Uusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 7.1 7,44 7.3 7,66

ISp^wik Limburg 5 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66

*Wol. t 6.8 7,12 6,8 7,12,S<V-hChe A1K- 5 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55
"ypotheekplan) 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

"^HYPOTHEEK
'"««schappijen 5/10 jaar" - 6.9 7,12 6,9 7,12

s 15/20 jaar" - 7,3 7,55 7,3 7,55

,SpXb
hank Limburg 5 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7.66

(,»tM<_',J- lJt«*cht 7 jaar" 1 7.1 7.44 7,3 7,66la»ten) 14 jaar" 1 7,4 7,77 7,6 7,98

"m'' M»_Ü betaling achteraf * Hal fjaarbetaling achteraf
C-^" «betaling vooraf *' Kwa rtaalbetaling achteraf

s °P_right „veren iging Eigen Huis" te Amersfoort.

Voorbeelden hiervan zijn de pro-
dukten voor keukenrenovatie en
schuifdeur-elementen. Voor beide
is vakkenis, goede voorlichting en
eventueel assistentie gewenst. In-
dien de presentatieve vorm van een
bepaald produkt de consument to-
taal niet aanspreekt, is het juist de
kleinschalige detaillist, die het hem
duidelijk kan maken. Daardoor zal
de servicegerichte handelaar, die
snel en selectief te werk gaat bij de
samenstelling van het assortiment
dat hij het best kan verkopen, het
gemiddelde aankoopbedrag per
klant zien stijgen.

Toename woningbouw
dringend noodzakelijk

H. Lammers over nota Volkshuisvesting

Na gebruik van open
haard klep dicht...

Stijgende vraag naar
kunststof-produkten

Snellere toepassing nieuwe ontwikkelingen
Limburgs dagblad
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" Zo kunnen
houtwandplaten
en gefolieerde
kunststofplaten
toegepast worden.

Overzicht hypotheekrente

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 m329 m3131 m 3
1000 m336 m3163 m 3
1200 m343 m3196 m 3
1400 m350 m3228 m 3
1600 m357 m3261 m 3
1800 m364 m3293 m 3
2000 m371 m3326 m 3
2200 m378 m3357 m 3
2400 m386 m3391 m 3
2600 m393 m3423 m 3
2800 m3100 m' 456 m 3
3000 m3 107 m3488 m 3
3300 m3 118 m3539 ms
3600 m3 128 m' 586 m 3
3900 m3 139 m3635 m 3
4200 m3 150 m3684 m 3
4500 m3 160 m3732 m 3
5000 m3178 m3815 m 3
5500 m3 196 m3897 m 3
6000 m3214 m3977 m 3
6500 m3232 m31060 m 3
7000 m3250 m31141 m 3
7500 m3267 m31222 m 3
8000 m3285 m31303 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

Een belangrijke rol in de omzet van
deuren speelt de goedkope uitvoe-
ring in meranti, terwijl de stijging
van de verkoop in de kwalitatief be-
tere merbau deuren opvallend is.
De omzet van board deuren is vrij-
wel stabiel, de grenen exemplaren
echter worden steeds minder ver-
kocht. De consument heeft ook nog
belangstelling voor de Louvre deu-
ren en dan met name de wit geschil-
derde en de witte kunststof
deurtjes, de uitvoering in grijs daar-
entegen valt minder in de smaak.

woonblad
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bedrijfscomplex te Venlo
zeer geschikt voor groothandel en opslag-
aktiviteiten;
volumineuze detailhandel toegestaanin
bepaalde branches.

Perceelsoppervlakte 9.725 m 2
Kantoor 565 m 2
Loods 1.065 m 2
Kelder 670 m 2
Werkplaats 540 m 2
Ligging: Broekestraat 46, nabij

het centrum van Venlo
Huurprijs: op aanvraag

Aanvaarding: in overleg

■ TE HUUR■ HEERLEN:
Eengezinswoningen en
flatwoningen in het
groene Zeswegen
op loopafstand van het centrum van
Heerlen.
Bijzonder komfortabele woningen met
uitstekende voorzieningen, zoals
badkamer met ligbad, optimale
isolatie. De eengezinswoningen
hebben 3 slaapkamers en de flat-
woningen 2 slaapkamers.
Huurprijzen per maand:
eengezinswoningen v.a. f 504,25
en flatwoningen v.a. f 488,50,
exclusief servicebijdrage.

Nadere bijzonderheden worden u ook
graag vrijblijvend verstrekt door:

InEDU
Valkenburgerweg 25A,
6411 BM Heerlen, tel. 045-710909.

#————————————————tj
HEERLEN

" Mod. bungalow in Weiten
met gar op zeer goede stand flflÉ^^ "^Ind.: prov.keid.. cv -keid.. I ■_— -_.

badk. m. douche. 2 keid., gr. ■woonkam m. open haard. ■ l <SÊ
mod. luxe keuk. tumberg , ■ EJi ttij
badkam. m. ligbad en 2e toilet, ■3 slaapkam., dakisol, dubb. I
begl. zeer goed afgewerkt
Prijs: n.o.t.k.

_-~^_«__^_« I
HEERLEN l_9_Élfl__S
" Woonhuis op zeer aoede MMM B_yi„
stand. Ind.: keid., entree, gang. HE .' %nfcÉ£
toil., bergkast. mod keuk., gr mt
woonk. ca 50 m2met parket, 3BShEc£**l*_J
slaapk.. badk. m. ligb.. ,O>I'HSH i_fc2__,
vaste trap, zolderkam., zoid ,WÊ
nieuwe cv.-ketel, nieuwe gas-fa
en waterleiding. _Ë_Ü
Prijs op aanvraag. _B-_i__BMMH_M_l__Hi
HOENSBROEK

" Halfvrijst. woonh. met garage en tuin. Ind.: entree, toilet,
L-vormige woonk. met open keuken, 3 slaapkam., badkam ,
hobbyruimte. TV-ruimte, c.v.-ruimte geïsoleerd.
Prijs: elk aannemelijk bod.

TAXATIES
Onroerend goed t.b.v. aan- en verkoop;
financiering; hypotheek; assurantiën;

successie; rechtbank enz.
Indien nodig op korte termijn.

HEERLEN

" Halfvrijstaande villaop zr. goe- _
de stand nabij centrum. Indeling:
2 kelders, wijnkelder, entree, toi- _f |^^^s___>_
let. moderne keuken, tuinkamer,■HiMflHBH^.
grote living. 4 slaapkamers, luxe m\ r»MMMH_ibadkamer, aparte douche, toilet, ■ R.»*?
zolder, mansardekamer, grootBaH|M|^^MHÉ^H|^
zwembad met kleedruimte en 2 HHHfH^^HBjP
cabines, toilet, zeer goed onder-K m|| j lft _!
houden en veel luxe Ook zeer I la_9
gesch. als kantoor of praktijk. ■
Pnis op aanvraag --H ■_BH__i_^_H-i

LANDGRAAF _'__,

" Vrijst. landhuis met gar. en tuin _B__Ë__v.m. schitt. uitzicht. Ind.: keid., en- . > *^ÊFy mr
tree, toil., gr. mod. luxe keuken ■■-.-,—^ ts_fcÉJft_,_
met app., woonk., serre, hobbyr.^BtfßjfcF" Jj
badk m ligb ,2e toil, 3 slaapk ■ jjpflM-cn
zolderberg., veel vaste kasten H
Vraagprijs ’ 275.000- k.k ■B_Wn

SCHAESBERG ■ I_r*N*9te
" Halfvrijst woonh. m. maga- _^B^^^^__^j|
zijn en gar Ind.: 4 keid.. werk- H
ruimte, entree, 2 toil., kantoor, fl
kamer, serre, keuk., kamer en-
suite, douche, 3 slaapkamers, j
zoid. Inh. ca. 788 m 3 Ook als
kantoor of winkel te gebr. ' _"_■
Vraagprijs ’ 98.000- k.k.

,-__-, Onroerend Goed Makelaardij ,—^—

! 1LEEndE^.... m
Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen

Telefoon: 045-717237
_,______——— —— — — ——— ———-!

Te huur aangeboden

bedrijfsloods
m.i.v. 1-1-'89. Oppervlakte 1500 m2, hoogte 5
meter, gelegen nabij aansluiting autoweg
Heerlen-Geleen en bij het industrieterrein De
Koumen. Tel. te bevragen 045-238802. 97928

HEERLEN HARTJE STAD
(hoek Dautzenbergstraat-Oranje Nassaustraat)

FRAAI APPARTEMENTEN COMPLEX

Fraai appartementencomplex met winkels/kantoorruimten en 18 wooneenheden.
Eigen overdekte parkeerplaats met berging in het souterrain. Van hieruit bereikt men
met de lift de woonverdiepingen. Ind. 0.a.: woonkamer, keuken, 2 slaapkamers,
badkamer en gas-c.v.
Koopprijzen variëren van ’ 169.000- v.o.n. tot ’ 178.000- v.o.n.
Vraag vrijblijvend documentatie aan bij:

Taxaties
Koop en verkoop

Hypotheken

Pickée ESk
M srr.r.i? "*■""■"> makelaardij bv
NVM Ook 's zaterdags geopend van 9.00 tot 17.00uur. ' 96187

I

nweruri
ramen + deuren [

" advies in onze M fkshowroom ~~r??S
Hoensbroek: I V?'"'/:"> yB

Akerstraat-N. 128 -4 V*. ITel. 045-224581 /!■ ( *" ) .v^en 04490-74739 M \ ft- ——__
Langbroich: ■T*^ \ 7 ***s.|__

Quellstrasse 40 W.-... W^vAsill
Gangelt (Selfkant) "****Tel. 09-4924546016 mmm-tA^MtéÊÊÊÊÊÊÊÊ

TE HUUR
CAFE met KEGELBAAN
(en woning) in de
OOSTELIJKE
MIJNSTREEK
Indien u geïnteresseerd bent in de
overname van dit horecabedrijf en

""m"''il beschikt over de vereiste vestigings-
ir-i iwtnmm u. papieren alsmede enig kapitaal, dan
H"«„. te *~.- H.L.J kunt u schrijven naar;
iieen ra» oudsüer '
£-Z?-Z Koninklijke Brand
jroßibeflnil ni ett ".Kiekte _rtip_.ii. Bierbrouwerij b.v.
.u.i>r»cM , t.a.v. de heer R. KeulartzJ Postbus 1

""^^ 6320AA WIJLRE

tW 3^^ ■. Nadere tel. informatie op

' I de Zieer Keulartz.
J O I E *" I I

UB Q)ED ONPl^j^Ji^f"?B»
BOCHOLTZ H ligbad douche en 2e toilet garage, woonk, luxe keuken, zolder Merbau koz. met tuinhuisje. 4 slaapk. zolder. woonk. open keuken, aparte NIEUWENHAGEN H Opp. 720m 2, onder architek-
Op eerste klas lokat.e gel Prijs/89.000,-k.k. 2787 3 slaapk. badk en zolder, dubb^glas eetk. badk en 1 slaapk. Met Halfvrijst woonhuis uitst. tuur aangel. «"'"-divJfrras-
landhuis in u.tst staat van Met rolluiken Pris ’ 149.000.-k.k 2847 hardh koz Netto maandlast onderhouden met berging. *en- y"00"* 45, m.- *% uken
onderhoud met blijvend vn, BRUNSSUM H Prijs ’99500.-kk 2765 _.-■.,.----„ u fcfc ,«■„ p* 7 T? ,«„« ,vin' P«>v.kelder. L-vorm! me' tomP', instaII 12 m 2uitzicht naar achteren, met Nabij ziekenhuis gel. half- HOENSBROEK H |M_MB__» Prijs/57.000.-kk. 2846 woonk." woonkeuken met ber,9"?9' 3 slaaPk ■ b,adk,„m"
woonk met ged open kompl vr.|st woonhuis met garage. HEERLEN H Jon 9 halfvrijst woonhuis |k^ Bk-y.. _

Ar»_ .„cct ü kuns' mstall. bijkeuken ligbad, douche en toilet.

keuken ca 62 m? plavvl. tuin. L-vorm woonk met Heksenb-ra Woonhuis met uitst onderhouden, woonk. I'^PBJ ■£__*_ KERKRADE-WEST H met zitbad. 3 slaapk . badk Zowel hetbinnen-als buiten-
open haard. 3 slaapk luxe e.ken plankenvl.. mogelijkh. Q ar?ae eetkeuten met open keuken 36 m 2.om- WrrM __M_l Halfvr 'ISI woonhuis met me, douche en vaste trap werkvanonderhoudsvrij ma-
badk an bergzolder Zeer allesbrander. dichte keuken "«'

9
aD_9 ruTme L vorm sloten tuin op zuidwesten. 3 WD woonk. open keuken 3 naar 4e slaapk en berg tenaal Gehelepatri ge.sol.

groot souterrain tot. ca. 71 met eiken install. 3 slaapk . woonk 3 slaank badk en ruime slaapk . badk . vaste K&ltl slaaPk. badk. en zolder. Mo- ru,m,e Geh geisol met M^t^^L^^B
m* met prov.ru.mte en grote badk en zolder «X Ged hardh'tof traP naar zolder en 4e gel.jkh.overnamer.jkssubsi- roM W(W*m^sk
garage, mogelijkh voorprak- Prijs’ 129000. -k.k. 2843 «ider _eo naron. koz slaapk Rondom roll. spouw- SsS^'b-ntoWrd rn« Prijs/129.000,-k.k. 2707

rST go-d^Tng'Segde EYGELSHOVEN H ar ______*_!►_ Pnjs’ mOOO.-k.k. 2839 ÓJÊ ?hêrm!'r^l^men garag* SCHAESBERG H Wt%"}sr^- M
tuin Op de BossenTussengel tmJÊÊÊKS \ ___HP " Centraal en rustig gel. in di- JTf V_-_-_BKI Jl

". woonhuis met berging, tuin. sssf 1 HOENSBROEK H .M^__^_»_^r_Wß»N**&. rekte omgeving van het ' I j£fl Pf_B1 woonk met (jarketvl en al_J _. Buiten centrum gel woon- Prijs’92000.- k.k 2275 KLIMMEN H nieuwe winkelcentrum. # _■■|l_4;_^_ open haard, dichte keuken Bi huis met garage (in spouw), rj Geschakeld split-level bun- ruime souterrainwoning met kA MmuM ■_»"—2_2___i-4 met app . geheel bet badk carport. woonk met half- KERKRADE H galow met tuin. inp garage, mp garage en kelder, ruime B-——JB
met o a ligbad, toilet, serre, Bflßßfl] °pen keuken 39 m 2,keuken. Centrum, ouder woonhuis L-vorm woonk. 45 m 2met eetkeuken met aanrecht-

| terras. 3 slaapk. en vaste Bb^bß 4 slaapk en ruime badk Met met ruime woonk., keuken open haard, ruime keuken comb. metapp. tuin ca 6 mB__Sl trap naar zolder Nagenoeg HP^^H spouw- en dakisol. ged met nieuwe kunststof in- met luxe install. werkk. 3 diep, woonk ca 25 m 2, badk H Ww[ met roll dubb. begl stall.. 4 slaapk. Pand ged. slaapk, 2 luxe badk. en ber- met ligbad. 3 slaapk.' Ged. Prijs/269.000,-k.k. 2116| Pnjs/99 000.-k.k 2826 _B_-_-~__^_^__B met roll. gruimte. Nagenoeg geheel hardh. koz. en dubb beglammmmuUT'mmm9Wmmmmm Prijs/119.500.-k.k. 2753 -- Pnis’74 000.-k.k. 1515 met duDb begl.. dak- en ÜBACH O/WORMS H
Pri|s/ 285.000."k k -825 HEERLEN H Al fl|^fc_, ueaurune H spouwisol Uitst onderhou- mmm Nabij centrum, tussengel.

__~_,__ rj Heerlerheide, woonhuis met HEERLEN H fci_ BNfe KERKRADE n den j woonhuis met kelder, tuin,
BOCHOLTZ H kelder. tuin dubt) garage, DouveWeien Modernwoon- _a_ BBJ Vrijst. villa met mp garage. Prijs/289 000,-k k 2749 iBBP"! L-vorm woonk. grote keu-
Uitst onderhouden half- bouwperceel, grote woonk, huismet tuin, garage, royale *_■ BB » " tuin gel aan de Kapellaan Y*l kenruimte zonder keuken-
vri|St woonhuis met garag* aparte eetkeuken metcompl woonk. keuken met luxe in- ÊÊOÊ - . met living met balkon, woon NIEUWENHAGEN H tSHf blok, luxe badk met douche,
woonk. met open keuken 28 mstall. 4 slaapk. en zolder stall. 3 ruime slaapk. fraaie WWw-'mmw \-__' keuken mm 'nstall ■ Jux! Bunoalow in landhuisstiil ligbad en toilet. 2 slaapk en
m2. 3 slaapk .badk en ru.me badk en zokter uitst geisol H badk met ligbad, douche. 4 °^^ ," , onderhou- bergzolder Dak geheel ver-
bergzolder J M , ■ im Pk - a

E
Pa muéeï' den met therm begl hardh f-T^^El J-L-l meuwd Ged. dubb.begl

Q°neH0 dnve-m M M .^^ÊËt) j Pnjs’ 135.000,-k.k 275!
Pr"s^39s °°°'-kk 2653 legd.^ubb.^«gemet arno- |||fl Ceßn*aCaVenoruïï,g)glMu,,s,t,

wonmg in kindvriendel.jke mmWmmÊ KERKRADE H byruimte 45 m 2met bar. div. B, I onderhouden eengezinswo-
buurt met berging, was- M KÉfl-i B-ÉW L HOENSBROEK H Haanrade. rustig gel woon- bergingen, L-vorm woonk Prijs ’99 500, -kk 2121 ning met carport. ruime ber-
ruimte woonK met gea Bl^ r" _81l IIf__■_■! Mariarade. Halfvrijst. woon- huis met tuin. berging, open met open haard plav.vl en 2 9'ng. 11 m diepe tuin,
open keuken ca *im.j t_B_B-IB [ huis gel aan plantsoen met keuken, woonk. met parket- grote schuifpuien naar ter- SCHAESBERG H woonk. 34 m 2 met plav.vl..
slaapk, baan met ngoaa en q^m PBBBP"H[ kelder, woonk.. dichte keu- vl„ 4 slaapk. badk met lig- ras en balkon, keuken met Goed onderhouden woon- keuken aan voorzijde, open-
£e ,OJJ, „ --- k k ,RW

~~^__^_^_B ~~~_^~~P3 m Ken, serre, binnenhofje met bad en zolder compl install. provisiek. huis met tuin. berging, zij- slaande deuren naar terras,
rrijs/ iz/u-u, -x.x. _oo_ _. 18g q-q .. kk 2652 _J____W____»_) berging. 3 slaapk. badk. en wasruimte. 4 slaapk. en ngang, prov.kelder. woonk.. 3 slaapk. badk met ligbad
RPiiiucgiiM H ~,-»<M-W-B_t-»g-__ vliering Het pand verkeert in _■__!*. badk met ligbad Met alarm- woonkeuken met kunst in- en 2e toilet en 4e s aapk

herenhuis rn« HEERLEN H p^^^qq^^T^?? oorspronkelijke bouw- fij _B ___ install en geheel geinte- stall.. badk. met ligbad, 3 Prijs/118.000,--k.k. 2785
turn keWer wo^nk met w- Noord Vnjst woonhuis met Pnjs’ 199000, -k k .B_- staat. BBHB-fl-fl-Bfl B Qreerd met de oml.ggende royale slaapk. en vaste trap ntuin keioer. woonK met par aaraae kelder aparte Prijs’ 85.000,-kk. 2855 natuur. naarzolder. VAALS H

kin 2 këuten meT ins«.l. grote HEERLEN H ' ' BBBfJPiW^ *-" Prijs/109.000,-k.k. 2719 Wolfhaag Op schitterende
kf ~ma!_ ". . r '^_i woonk met parketvl 3 Schaesbergerveld, goed on- KERKRADE H -Ww -S-Bl^l^Ï «**^ lokatle ael bouwgrond ca
slaapk. badk met iigDaa badk en 2 balkons derhouden woonhuis met Woonhuis met berging, car- BÉByL___i____ W_P# rli-VI SCHAESBERG H 2.000 m 2douche en 2e toilet yaste * i45000,-k.k 2806 tuin. kelder, luxe keuken met port. tuin. grote living ca. 45 : P*? \ V L tt_fi Op rustige lokatie. halfvrijst. Prijs/125.000,-k.k 2836
trap naar zolder met _e _j ,^,-p! )ns,a||, woonk.. 2 m 2. eetkeuken met install. 4 L _ 'LwJ__B-!rl woonhuis met garage. „-== nslaapk. en berging. HEERLEN H grote slaapk. luxe badk en slaapk en badk met ligbad _I^^BBI »C3fe__l__rfpT___r_k i woonk ca 28 m 2 met par- WAHLWILLER H

_^fl| De Erk. halfvrijst modern zolder Onderhoudstoestand goed 888-fl SlflM_E__Hß ketvl. moderne lichtgrijze Uitst. onderhouden woon-
herenhuis goed algewerkt Prijs ’9O000,-k k 2717 BBBB^BBBBBR^-* M keuken met blok. bijkeuken. huis met garage, carport.
en °P ruim perceel gelegen ..---. -~ TT _Ma___ ~_R I garage mp te bereiken, tuin woonk. dichte keuken met

-TT-- -■--- BBBB»f met garage, woonk ca 40 HEERLEN H "VJPpMk „ ~1 1t" k k „KQ i ca 8 m grenzend aan wei- app, 4 slaapk badk met 2e
_H8mmTTHmW m 2luxe keuken compl met Zuid. goed onderhouden r-njs/i ïsuuu.-k r zzo» land. 3 slaapk, badk met 2e toilet, ruime bergzolder en
"_Br_l _t_M_li aPP "3 slaapk. (mog voor 4e halfvrijst woonhuis met |BH BBi_S D_ff. toilet en zolder Ged. met grotetuin.
JjSB slaapk), 2 badk en zolder zonnige tuin. inpandige ga- I-H ■*■__»_. -^r>-r>. n^ _" BB_BK_I i roll./isol.glas1 Prijs/239 000.-kk 2613 rage, royale woonk. gezel- .■ * ■! I V KERKRADE H BBWr-BW-888-M-i-i Pnjs/129 500.-kk 2805

BBBJ lige eetkeuken, 3 slaapk en -^M^gjj^^^^^» - Vrijst bungalow in bunga- „ . ~- . k ocqq■PBlßflßl HEERLEN H badk met ligbad lowpark gel met garage. "'W"»w,k... SCHINVELD H %- .^.^M^-.,..--■^d__--- Centrum, luxe appartement Prijs/127 500,-k k 2757 grote tuin rondom (totaal ca^ NIEUWENHAGEN H Ruim halfvrijst woonhuis■ ,n hartje Heerlen met lift. „___,______ , .50 m 2). bijkeuken hving 36 Hoef"e
,
d ';"st woonhuis met garage, woonk. dichte8888888888888 lkelderbirg.ng. woonk. ca. 30 HOENSBROEK H W m 2met openhaard plavvl tveid. vr. st woonnu^ keukeM

n m et complete ,n- j I BIKPnjs/115 000,-k.k 2616 m 2. aparte keuken met fraaie Uitst onderhouden aan BBBBflflBBBP*"^ luxe keuken met alle app.. 3 woonk ooen haard " stall. bijkeuken. 3 slaapk. a-A-limstall. 3 royale slaapk. en plantsoen gel halfvrijst Pr.js/ 112.500,-k.k 2727 slaapk en luxe badk. therm "n
m

jf w°^aar'tePras op zui : badk. met ligbad en douche. Ifl-llBRUNSSUM H moderne badk woonhuis met garage (9.50 glas en ged roll den gel halfo^Tteuten 2 slaapk. en bergruimte.
Aan de buitenrand van Op prl|S /145 000,-k.k. 2478 m. inspouw), kelder. L-vorm. KERKRADE H Pnjs/262 550,-kk 2699 metcompl install 3 slaapk Prijs’ 139000, kk 2760 (PM
gen Hoes gel leuk woonhuis woonk. 46 m 2 met open Woonhuis met kelder. L- badk met liabad douche en ■P^!^Bvoor kleiner gezin met tuin HEERLEN H haard, Franse keuken met vorm woonk, dichte keu- KERKRADE H 2e toiletenzolder ÜBACH O/WORMS H BB"
op westen, woonk. keuken. Heksenberg. halfvrijst. app., waskeuken, tuin, 3 ken, badk. met douche, Terwinselen. Appartement Prijs/209000-kk 2380 Landhuis met inp. garage. Pnjsr" 145000 -kk 27892 slaapk en luxe badk met woonhuis met kelder, tuin, slaapk, badk met ligbad en serre, tuin ca. 40 m. diepmet op beg. gr. met L-vorm. 'HHRMP HPrH PKSff IR! Gadrnev..|bl.|ven<l J2SB_E_B__ÏÏ11^^04^^ fi^Sfl|HJiJHp«Mß^^9 | i#\/|^ »ii«>,9,,ntorr-.i,.ove. *_,_ .| JH= Kantoor Heerlen~ -I- 045 712255. M

mmmmmm^^mf o ButMnd. woninQ nr. SlrMI -. _j^jlH.|Aj7^lj!.B--lHil'i'JïTHJHïlfl|jr|| [—4 ■ I "_J ■ |__~^ J|f— ] I "■-""■"'"■■"■"■" -- "
Po«cod./p_.t.: =1 = Kantoor Maastricht, Tel 043 - 2529:

Ra^^ H %\. In ong«trankeerd« envelop rtnden aan
—P^HI _Mflß_V_Bnfl_Bßfll Mak.lMrdii BV. JïBai—KlLZlfl_a.I7T !■___■ I ° r«lllllifi|ltlvlrlJ»ellt^-BP_W Aniwoorrjnumnwr 40.6400 VB Hewlen ■ BJsBBBI|B KVWWOTnjfJ^^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBbI LLS-_^_-^_S-_H_=_ J -------------g----rnifII I lTTir-n 1ri-88888888-, -■_—————————————————————————■-----------------_---_---————————————————»—I

PIANO'S en vleugels in alle
prijsklassen. Stemm., rep.,
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.
PIANO'S te koop va.

’ 1500, tevens pianover-
huur v. 1-36 mnd voor

’ 600,-. pianohandel Wie-
land, Rijksweg Noord 13,
Geleen, tel. 04490-54140.
Te k. R.C.F. hoorns + dri-
vers type N5BO, 2x in case,
4x Beyma bullits in case, 2x
4560, bass Binsskasten in
case (leeg). Alles i.z.g.st. Tel.
04490-34294 b.g.g. 33158.
Te koop ORGEL Mark II
Jupiter, i.z.g.st, ’950,-.
Chr. Quixstr. 41, Hoens-
broek. Tel. 045-222863.
Te k. PIANA merk Kawai
NS 15, hoogglans, zwart,
oud 2 jaar. Pr. ’ 8000,-. Tel.
045-452020.
Dringend gezocht Lim-
burgse BAND die met de
carnaval in feestzaal wilspelen. Inl. tel. 04490-71845.
Te k. PIANO Steinmetz in
&r. st. vr.pr. ’2100,-, tel. i1490-50314. !
OrkesU zkt. ZANGERESi
en/of zanger voor Topi40/Oldies. 045-717644,
252815.
Te k. PIANO Yamaha LU
101 mcl. bank, 2 jr. met gar.
vaste pr. ’5OOO, tel. 045-
-422491.
PIANO-ACCORDEON, 120bas - 14 rig. - 4-kor. Jan
Camperstr. 24, Heerlen -Molenberg.
ORGEL, Eminent Grand
Theater 2000, nw.pr.

’ 19.000-, 3/2 jr. oud, vr.pr.

’ 7000,-. Tel. 045-222054.
"ACCORDIOLA" p.acc.
120 B, 4-korig. Tel. 045-
-318452.
Te k. Duitse VLEUGEL
’6000,. Tel. 045-455693.

BIJLES Ned., moderne en
klassieke talen, door erva-
ren docent. 045-317161.
Voor een perfecte en be-
taalbare rijles. Naar autorij-
school „DIEMANT'. Les-
auto Mercedes 190D. Tel.
045-250286/322642.
ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,Europaweg Zuid 337,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-wijzen A.B.C.D.E. Chauf-feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer. bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-fen. Vrachtautolessen Mer-cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap. Start cursus chauf-feursdiploma 07-01-89.Start cursus gavaarlijkestoffen 08-01-89.
STUDIEBOEKEN besteltu bjj boekhandel Gustave
Alberts, Dr. Poelsstraat 22,
Heerlen, 045-714956.
Wij starten een nieuwe cur-
sus SPAANS in januari,
Spaanse docente, Bruns-sum. Tel.: 045-253970.

" makelaardij o.g. " taxaties

" verzekeringen " hypotheken

"'HOENSBROEK '[
Halfvrijst. woonhuis met voor/achtertuin en garage*
Ligging nabij centrum. Gas-c.v.. Ind. beg. grondf
hal, toilet, woonkamer met plavuizenvloer en ope*!
haard, keuken. 1e verd.: badk. (met ligbad en 2«f
toilet), 4 slpks. (waarvan een met parketvloer).^
wasruimte. 2e verd.: grote zolder. Bj. 74.
Prijs ’ 147.500,-.

HEERLEN (VRIEHEIOE)
Geschakeld woonhuis met tuin en berging, gas-c.vl
Ind.: hal, toilet, woonkamer (40 m 2) met parketvloW
en open haard, keuken, berging. 1everd.: 3 slpks.J
badkamer met ligbad en 2e toilet. Bj. 1976. Pefl
c.opp. 188 mJ. Dak vorig jaarvernieuwd. RolluikOT
(elektr.). Onmiddellijk te aanv. I
Prijs ’ 105.000,-k.k. *
BRUNSSUM
Halfvr.st. woonhuis met garage en tuin. Ind.: en*
tree, toilet, keuken, woonkamer met ruime veraf*"
da/eetkamer, garage. 1e verd.: badkamer, 3 slpk-.
gas-c.v. Bwj. '62. Onmiddellijk te aanvaarden.
Prijs ’ 115.000,-k.k.__ 045-223434 ]

ZATERDAG VAN 10 TOT 12 UUR jj
V Hoofdstraat 88, Hoensbroek j-

—wmmmmmmmmmmmmmmm^mmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmr \^

f

■111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
§= LU iMTlHs!*»s__ !3|V HEERLEN-CENTRUM= iSjff «* * jfFrnK' 89000 ~ kk-

== BBBJbHMJE^B b_^Bl en badkamer, dubbel gla*
= H I ifl 11 zeer 90ed onderhouden■ ifcSßll Aanvaarding in overleg.

== HEERLEN Benzenrade=== ’ 100.000,-k.k.
Klein woonhuis met diverse stallen. Uitstekend geschikt vo»

= paardenliefhebber. Grondopp. 3770 m 2. Aanvaarding '= overleg.

== LANDGRAAF== ’ 195.000- k.k.
= j^fc^ * ■ Vrijst. woonhuis met c.v. &
= Bh B 9ara9e lnd-: kelder Beg. 9r.'

I_r fl hal' wo°nkamer, goed geoO>
= _gJJ| fc., . JB keuken, 2e living, garag*
= ■ BP_HÉ_I terras + tuin. 1e verd.:

BiÉ^H I slaapkamers + badkam8'
= I I2e verd.: zolder via vliez0,

= 888888888888881trap. Aanvaarding direct.

t MERKELBEEK
== ÉM Bn^ ’ 210.000- k.k.

r_^. Vrijst. woonhuis met cv <"= __hH_'9ara9e Sout.: kelderruimte
_4^mß BL Beggr.: hal met toilet, woo^■ H kamer met plavuizenvloer &

= I ■'V-open keuken, mcl. apP"
B terras en tuin, garage *== 5 m hobbyruimte 9.00x4.00 1'

= BBBBBBBBBB^BBBB verd.: 3 slaapkamers, badkj= mer met ligbad, douche, vaste wastafel en 2etoilet. 2e ven)''
E zolderruimte te bereiken via vliezotrap.

= a RETERSBEEK

vaarding vrijwel direct.

=== yf. ÜBACHSBERG

= >/v? \ Woonhuis met c.v. en B_.= >/* [" ;«x' ging. Ind.: hal, woonkatf*
= i it~ f met Parketvloer en ,^"°PjJ
=== B Brars en tuin. 1e verd-
= I 3|fl ■ slaapkamers en badkamfj= B 2e vefd : zolderruimte r

«„^J-^-^-^-^-^-B--*vliezotrap. Aanvaarding
overleg.

VOERENDAAL_, M ’ 158.000,-k.k.= Halfvrijst. woonhuis met <r
= ■ HaL*l ra9e> hj. 1983. Ind: J*B»^| woonkamer met Vi-oP*'
==■ I ■keuken ±36 m 2met pla^= I r~H Hzenvloer, terras en tuin (*
=SB Hhet zuiden), ga,s*t
= ïii~^B|jß| ■7.00x2.90. 1e verd.: ._>»~«_:?^^^^^^^^"slaapkamers en badkarr*

met douche, vaste wastafel en 2e toilet. 2e verd.: zolder. *= bereiken via vliezotrap. Aanvaarding vrijwel direct.

= £|r_£2ijj|_ _____■ maand V.= ijfc H Winkelwoonhuis met c'
Ü_ M _aBBSBBBHJr"S ca 5 m. Is verd.: w°n)^- I -f^ ~r-__~r"■ |j_fl|aPart te bereiken, woor^J(KI 9IJU I P jfHmer 48 m', goede keuker^= fc>'.X3^~%#-* _̂_P_È«BB verd.: 3 slaapkamers en BJ,

: kamer. 3e verd.: zolderruimte met nog 2 kamers. Aanv8*
ding direct.

I Woning of bedrijfspand verkopen^
Makelaar Ernens kan u. van dienst zijn.

Geen verkoop - geen kosten.
Maak vrijblijvend een afspraak ,

= " Makelaar o.g. " Taxaties
= " Bedrljfsobjecten " Hypotheken
Ü " Woningen '" Verzekeringen

|makelaardij^ j
|gi»gW#

Hoolstraat 42, Voerendaal
Tel. 045-752142
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KERKRADE-WEST
De notarissen J.L.Th. Oostwegel en

mr. P.W.H.A. Ritzen te Kerkrade-West
pn op woensdag 7 december a.s. des namiddags om
*> uur m café 't Wieltje, Akerstraat 36 te Kerkrade-West,
irond van artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek
PUBLIEK BIJ OPBOD VERKOPEN:

Gemeente Kerkrade:
woonhuis met verder aanhorigheden, ondergrond, erf"in, staande en gelegen aan de Drievogelstraat 20 te

"«le, kadastraal bekend als Gemeente Kerkrade, Sec-nummer 481, groot ongeveer twee aren en vier en ne-"9centiaren.

'ng: benedenverdieping: winkelruimte, 2 kamers enfen, ie verdieping: 3 kamers, keuken en toilet, zolder-kas met 2 mansarde-kamers.f aarding: terstond in eigen gebruik bij betaling van de

Hchr 3n de ko°PPriis: uiterlijk op 25 januari 1989.
f n,'9ïng: in nader overleg met voornoemd notariskan-

rj' e informaties: ten kantore van voornoemd notaris-
£*£. Willem Sophiaplein 10 te Kerkrade-West, tel. 045-L^ 93119

[ WOONHUIS TE SITTARD
Naris mr. Theo Gelissen te Sittard
Lntrf S ten verz°eke van zijn opdrachtgeefster, op
BUi o-7 december 1988 om 15 uur in het Oran-je».Rijksweg Zuid 23 te Sittard, ex art. 1223,2

" m het openbaar bij opbod verkopen:
HET WOONHUIS

-tra"?6/8 °Pstallen en tuin te Sittard, Merovin-, aat 54. kad. bekend gem. Sittard sectie S num-'f< groot 1,63 are.
[ tQï\\ e"tree/gang, woonkamer met open keu-
'e_ Boven: 3 slaapkamers, badkamer en zol-

' ** voorzien van c.v. (gas).
,-„ ard'ng: in eigen gebruik na betaling vanwom en kosten.
* 'ng koopsom: uiterlijk op 18 januari 1989.
f nnt,nliclltmgen' ook mzake bezichtiging, kan-
ar,!i fns mr- Theo Gelissen, Walramstraat 24 teSi-L_£L04490-10547. 93"

KERKRADE
1 De notarisen J.L.Th. Oostwegel en
lnr- PW.H.A. Ritzen te Kerkrade-West
in Jj.yrïJd3o.9 december a.s. des namiddags om 15.00
lel i3ooßolduc' Zonstraat 33 te Kerkrade, op grond van'«3 van het Burgerlijk Wetboek
PuBLIEK BIJ OPBOD VERKOPEN:

vin°n
t

me' verdere aanhorigheden, ondergrond, erf
m 3Js'aand en gelegen te Kerkrade, Adriaan Brouwers-
"num das,raal bekend als Gemeente Kerkrade, Sec-mnier 384, groot vijf aren en acht en vijftig centiaren.
Mina- 1 ,
Ik?' "--vormige woonkamer met open keuken, hal, drieSm?5 en badkamer
de „, 3: eventueel te bewerkstelligen met de grosse
siina Van veilin9
lt h 5 Van de koopprijs: 25 januari 19899'ng: in nader overleg met voornoemd notariskan-

toor !?'orrna,'es: ten kantore van voornoemd notaris-
a. ■ Willem Sophiaplein 10 te Kerkrade-West, tel. 045--GEMEENTE NUTH

N°taris mr. H. Vos te Alkmaar en de
notarissen J.L.Th. Oostwegel enmr- P.W.H.A. Ritzen te Kerkrade-West

lil r\
jrjS|P d°nderdag 15 december a.s. om 15.00 uur in café
3 van kf' DorPstraat "te Nu,n °P 9rona van artikel.Qon? et Burgerlijk Wetboek, publiek bij opbod verko-«"neente Nuth,'EL |

i ai? a aan de Voorsterstraat te Nuth, kadastraal be-gare 9emeente Nuth, sectie C nummer 3854, groot

g.„n'
d v 0 D°erderij en verdere opstallen, plaatselijk be-
Perc ,Sters,raat 02"64 te Nu,n> met de daarbij behoren-
l ser 6n Wei,and, kadastraal bekend als gemeente
heet. A nummers 1305, 1666, 1668 en 640, samenhieïv^f en 'wee aren.

U|n ?°r.vermelde opstallen zijn aangewezen als monu-e zj n van j- Monumentenwet.

pacnJn eigen gebruik bij betaling van de koopprijs, vrij
|( 'eh huur.
"ijk 1 -an «»" koopprijs:

'ebruari 1989.
kan,o r

,0rmaties:
te k 6 van voornoemde notarissen Oostwegel en Rit-

-945 erkrade-West, Willem Sophiaplein 10, tel. 045-
-["■i-~ 98146

KERKRADE
Notaris A.L.J.M. Muris te Kerkrade

zal op woensdag 14 december 's middags om 15.00 uur op
verzoek van zijn opdrachtgever in café dr Toere, Terbrug-
gen 3 te Eygelshoven in het openbaar bij opbod ex art.
1223 van het B.W. verkopen:

WOONHUIS
met garage, ondergrond en terras, alsmede het Vz aandeelin de berging met erf, staande en gelegen te 6471 BB
Eygelshoven, Tripsstraat 7, kad. bek. gem. Kerkrade, sec-tie N nummer 1232, 1228 en 1230, resp. groot 1,15 are, 20
centiaren en 1,21 are.
Het pand bevat:
hal, toilet, woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers en
badkamer, het geheel is op de begane grond gelegen.Aanvaarding:
het pand is zonder toestemming van de schuldeiser vêr-,huurd.
Betaling:
de koopsom dient te worden voldaan op uiterlijk 27 januari
1989.
Bezichtiging:. in overleg met genoemd notariskantoor.
Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van nota-

|ris A.L.J.M. Muris, Grupellostraat 6 te Kerkrade, tel. 045-
-"457251. 98,29

NIEUWENHAGENLANDGRAAF
De notarissen J.L.Th. Oostwegel en

mr. P.W.H.A. Ritzen te Kerkrade-West
zullen op vrijdag 16 december a.s. des namiddags om
15.00 uur in de Fanfarezaal, Hoogstraat 191 te Nieuwenha-
gen, gemeente Landgraaf, op grond van artikel 1223 van
het Burgerlijk Wetboek

publiek bij opbod verkopen,
gemeente Nieuwenhagen

het woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond, erf
en tuin, staande en gelegen te Nieuwenhagen, gemeente
Landgraaf, Heigank 27, kadastraal bekend als gemeente
Nieuwenhagen, sectie B nummer 6399, groot 8,10 aren.
Indeling:
benedenverdieping: keuken, 2 kamers, toilet. 1e verdie-
ping: 4 slaapkamers, ligbad met douche en toilet, zolder-
verdieping met mansarde-kamer.
Aanvaarding:
eventueel te bewerkstelligen met de grosse van de aktevan veiling.
Betaling van de koopsom:
uiterlijk 1 februari 1989.
Bezichtiging:
dinsdag 6 en dinsdag 13 december a.s. telkens van 14.00uur tot 15.00 uur.
Nadere informaties: ten kantore van voornoemd notaris-
kantoor, Willem Sophiaplein 10 te Kerkrade-West, tel. 045-
-411945. 96136

■ TE HUUR■ HEERLEN■ DOUVE WEIEN:
2-kamerflats
Ideale 2-kamerflats voor 1- en
2-persoons huishoudens.
Uitstekende voorzieningen waar-
onder: ligbad in badkamer,
mechanische ventilatie, cv, warm
water en isolerende beglazing.
Daarbij gunstig gelegen nabij uitvals-
wegen evenals dichtbij het centrum.
Huurprijs per maand v.a. f 488,60
exclusief servicebijdrage.

Informeer naar de bijzonderheden bij:

InEDU
Valkenburgerweg 25A,
6411 BM Heerlen. Tel: 045-710909.

_-!l-_-lM~T~_____l trum' met tuin lnd- oa-: 4 I K2_____i
slaapk. Prijs ’125.000,- Humcovenderve|d lg Niersprinkstraat 91

F|an ?Sru9 2 Perfect onderhouden vrij- Nabij centrum een ruim
9ei6 Sirnpelveld: landelijk Kruisstraat 70E staand landhuis met tuin pand met tuin, voor velerlei
rn el 9en boerenwoonhuis Mooi dak-appartement na- en garage. Bouwjr. '81. doeleinden geschikt. Prijs
(Pa 9rote garage/atelier bij centrum met ruime Duurzaam gehouwd. Prijs ’ 69.000,- k.k.
'?91 _ VOIL herbouwd in woonk. en 2 slaapk. Prijs ’ 238.000,-k.k. Zonstraat 209)prijs /165 .000,-k.k. ’ 82.000,- k.k. " loëd ge^gen winkel-
P - __rrT_T_r_T_i |,|^|2_S_Ul_ih__ï-_l /woonhuis met bouwplaatsnWnisiusstraat 2 mmm^m)m)slmmmmmma^ 37 grenzend aan Ehrenstei-
bUrT"9 gelegen sfeervolle Bachstraat 33 HaltVriist woonhuis met nerstraat (totaal. 565 m 2).p»* met tuin en in- Ruime halfvr.st. woning J|S benden aS Prijs ’ 175.000.-k.k.SAX^Wnfl'- rmtrKl'toofkïn- Snd.S^kS Meuserstraa, 193
P'aaPk. voT onderkeTderd oóT t o hobby? ruime keuken' kelder' 3 slaaPk' Pracn,i9e souterrainwo-PriM2iBU de

k
rkeld w_onk ; q-3 323k.Tj. do^h

re-Vafu
,rap n

Paa,r nin-IS"7*) m-inpandige

' f 168dbo kk zolder, c.v. Prijs garage. Ind. 0.a.: ruime

*
icarlshnr-_._- 1 ’ 108.000,-k.k. woonkam. met aansluitend

üder h_ifc "" " Napoleonbaan 32 tuin, keuken, 3 slaapkam.
7 "a|tvrijst. woonhuis Mooie ruime sfeervolle vrij- I ■l|!|:J:]M'bfl Prijs ’ 105.000,-k k'oods „ra9eboxen en een st. woning met rondom tuin ______oi____U_________l

_-^^-____________lCa en pc^cccloan en garage, 4 slaapk., ruime Klinkekoulsweg 5
ot.Ti,, JS woonk- Pr'is /198.000,- Vrijstaand landhuis met ScheDerstraat „a°oo,-k.k. kk. grote tuin 620 m 2, voll. on- 5^"?"""?*8.K ,__ derkelderd met inpand. ga- Go± Afhouden hoek-

te»Beatusstraat 24 Narcissensingel 29 rage prijs ’ 228.000,-kk. woning met garage en klei-„ akteristiek r»i ic=_nnoio- Tussenwoning met tuin en ne tuin, 3 slaapk., c.v. Prijs96n) herenhuis nabii een- achterinrit (mog. garage), 3 Vosdaalstraat 28 ’ 89.000,- k.k.rennuis nabij een s,aapk Prijs ’6B ooof- k.k. Schitterend gelegen vrijst.
__________________

f.,.
woning met garage en B?CT-T--1H. Hermanslaan 472 rondom tuin, 4 slaapk. Prijs ■—"S_B_a_W_——-i

Ruim appartement op 1e ’230.000-kk Spechthof 56
woonlaag met kelderber- Mooi gelegen, nieuwbouw,
ging, grote woonk. (9 mtr.), ■wpwPf—'llMJ-1.l lIM vrijstaand woonhuis met
2 slaapk. Prijs ’59.000,- ■TmilV-M-UIUC-i gar. en tuin. Ind. 0.a.:
k.k. Kerkstraat 6 prachtige eiken keuken, 4
__^^___-_—_-^^^^ Ruim winkel/woonhuis met slaapk., uitstekende afwer-

garage en tuin, aparte op- king. Prijs ’ 230.000,- k.k._^_^_É_*«««*«i«^-^-" gang naar boyenwoning,
Koekoekstraat 21 goede |jggj n g langs toe- | __tm_lL__l___ - Drive-m woning met tuin, komstige winkelpromena- Dellevaetestraat 4RU __wTLr*ss *■-*' —■■ "■ "rrr-»iV prijs ’ 106.000, k.k. Kantstraat 40 bwjr. 75) met grote gar.
K ' ' Ruim, praktisch vrijstaand (50 m 2) en tuin. Voll. ver-
Sanderboutwal 4 pand rvoorheen café), ide- bouwde ruime indeling.
Te renoveren stadspandje aa, voor verbouwing tot Pnjs ’ 165.000,-k.k.
in hartje centrum, geen woonh. Prijs ’112.000,- ~tuin. Prijs ’ 45.000,- k.k. k k g[H:|;N]=~_|

__^_H_3l Voltalaan 62
Tentstraat 24 B'illlliHriß I Leuk gesitueerd halfvrij-
Karakteristiek pand best. Kampstraat 4 staand woonhuis met ber-
uit bedrijfsr. op b.g. (mo- Keurig onderhouden half- 91n9 (mogelijkheid garage)
menteel friture) en via vrijst. woning met garage en rondom tuin. md. 0.a.:
aparte opgang 3 wooneen- en tuin (bwjr. 77). Woonk. woonkamer, keuken, kel-
heden Prijs ’ 198.000,- (40 m 2), 3 slaapk. Prijs der, 3 slpks., douche, c.v.
kk. ' " ’ 136.000,-k.k. Prijs ’ 103.000,-k.k.

.Ö*UGSTRAAT 19, SITTARD, TEL. 04490-10855
NOORD 11, HOENSBROEK, TEL. 045-220550 (NA KANT.-UREN)

Aan de Luxemburgse
grens te k. gr. BOERDE-
RIJ + bouwplaats ± 3000
m2, ideaal voor toerisme,

’ 85.000,-; tel. 09-
-3280570627.
Gevraagd WOONHUIS
met ruime tuin. Achterstal-
lig onderh. geen bezwaar.
Tel. 040-448656.
GRAETHEIDE (gem.
Bom), bungalowstijl appar-
tement gel. beg. grond met
tuin, gar. en c.v. Ind.: hal,
woonk. met balkon, mod.
witte keuken met app., 2
slpk., badk. en berging,
prijs ’95.000,- k.k. Aanv.
direkt. Inl. Marinus
Krijntjes, Onr. Goed b.v.,
tel. 04490-51544.

Va. ’ 129.000-
Woningen met gar. Gas-
c.v. 3 si.kam., badk., 2e toi-
let, zolder. Spoedig te
aanv. te Wijlre.

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardij,
NVM-makelaar, Rijksweg
67, Gulpen, tel. 04450-
-2182.
Te k. woonh. te VALKEN-
BURG 3 slpk., eik. keuk.,
nw. badk. met ligb. + W.c,
zolder. Tel. 04406-15476.
Te k. gevr. BUNGALOW
met ca. 2000 m 2 grond.
Mak. Hendriks, tel. 045-
-412430.

HA-TO
ROLLUIKEN
SPOTGOEDKOOP
Rolluiken in alu. en PVC,

zonneschermen en
verticale jaloezieën.

Tel. 045-458226
Maria Gorettistr. 139,

KGrKrdGG 208681

AROLA, 4-wielig invalide
autootje, in goede staat,
rijdt 40 km p.u.’ 4500,-. Inl.08385-11251.
Hamilton DAMES/HE-
RENFIETS met trommel-
remmen ’399,-; Hamilton
dames/herenfiets met te-
rugtraprem ’ 299,-; De
goedkoopste met superser-
vice. Tweewielerspecialist
Math Salden Limbricht.
Bromfïetsspecialist Math
Salden Limbricht FANlC-
dealer voor Zuid-Limburg.
Model '89 nu al uit voorraadleverbaar.
Grote collectie KINDER-
FIETSEN in alle maten en
kleuren al vanaf 2 ir. Twee-
wielerspecialist Math Sal-
denLimbricht.
Te k. RACEFIETS Va jr.
oud, maat 55, Peugeot Car-
bone afgm. Campagolo Su-
per R., loodpedalen, nwjpr.
’3500-, pr. ’2000,-. Tel.
045-42166(3.

BROMFIETSREPARA-
TIES, groot of klein. Tel.
045-255284. Goedkoop.
Te k. VESPA Ciao, bor-
deaux-rood met m. goud.
sterwielen, weinig km, als
nw., weg=weg. 045-254690.
Tek. MEISJESFIETS lft. ±
lOjr.Tel. 045-751539.
Te k. MAXI Puch z.g.a.n.
bwj. '85. Tel. 045-312444.
Te k. t.e.a.b. ZUNDAPPGTS 50 m. 80 CC set enz.,
bwj. '80. ToUistr. 22 Bruns-sum.
Speciale uitvoering PUCH
Maxi, zwart, ster,
f159Ó,-.Bert Rekers, Wil-lemstraat 85, Heerlen, 045-
-726840.
Te k. SNORBROMMER
Vespa Gilera i.st.v.nieuw.
Tel. 045-310098.
Te k. VESPA Ciao Heilig
Kruisstraat 65, Greven-
bicht
Tek. RD 80 MX bj. '83 verz.KS 80 super sport bj. '83 +verz. Tel. 09-49-2456-1645 na
18.00 uur.
HONDA MT nov.'Bs helm
en veel acces, ’ 1560,-.Tel.:
045-721954 en Honda MT

’ 1000,-. Tel.: 045-724371.
Te k. YAMAHA DT zeer
mooi. Eindstr. 37. Bingelra-
de.
Te k. VESPA Ciao bj.'B7.Tel.: 045-416300.
Te k. PUCH Maxi, met
sterw., bj. '84, /j65- en
Vespa Ciao met sterw.,

’ 650,-. Tel. 045-224289.
Te k. VESPA Ciao, met
sterw., opknapper, ’200,-.
Stanleystraat 45, Heerlen.
Te k. HONDA MT 5, bj. '86,met verz., opknapper,

’ 650,-. Tel. 045-222384.
Te k. VESPA Ciao metverz. ’ 350,-. Tel. 045-313882.
Te koop gevraagd 2e-handsBROMFIETSEN, autom.Rens Janssen. Ganzeweide54, Heerlerheide. 045--211486.
Motor HONDA 125cc,
ofe^ 650-^79'161
VESPA Ciao z.g.a.n. +Puch Maxi. Hertogenlaan
183, Kerkrade 045-451165.

STOELMATTERIJ ver-nieuwdrieten, biezen en ro-tanstoelen m. gar. 045-
-418820.
Voor mijn PROMOTIE-
ONDERZOEK zoek ik
mannen die minstens een
iaar een relatie met elkaarhebben. Het onderzoek
gaat over faktoren die in
een relatie belangrijk zijn.
Meedoen kan door een vra-
genlijst in te vullen. De eni-ge voorwaarde om mee te
doen is dat beide partners
onafhankelijk van elkaar
een lijst invullen. Vragenlij-
sten kunt u aanvragen bij
drs. A. Deenen, KlinischePsychologie, Rijksuniversi-
teit Utrecht, 9-5: 030-531470

___-_-_- /m «_. m** _P__«_!l_r_r^^'l mI m l

ft in Würselen &=*% _>^
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BRUNSSUM: goed gelegen vrijstaande semi-bungalow met
gas-c v., dubbele garage, zwembad en rondom goed aange-
legde tuin. Degelijk en goed verzorgd uitvoeringsniveau. Mu-
ren en dak zijn geïsoleerd. Bouwjaar ca. 1976. Ind. 0.a.: royale
living met vide, openhaardpartij en marmervloer (ca. 70 m 2),
keuken met complete luxe keukeninstallatie, bijkeuken, grote
hobbyruimte, werkkamer, drie slaapkamers, twee badkamers
Kooppnjs: ’ 415.000,- k.k.

BRUNSSUM: aantrekkelijk ge-
legen (plan Op de Vos), ruim

3 halfvrijstaand woonhuis met
JHjL m SÊ ■ gas-c.v.-installatie, garage en
818 JtV_9—HßI grotezonnige tuin. Ind. 0.a.: rui-

| JÈ me woonkamer, betegelde eet-
& <*J| keuken, vier slaapkamers, gro-

"""" te betegelde badkamer met lig-
■lml had, 2e toilet en vaste wastafel.*m*m"- - "",~aß^=-a_3 Zo|der vla vaste trap bereik.

baar. Aanvaarding januari
1989. Vraagprijs: ’ 149.000,-
-k k
EYGELSHOVEN:, uitstekend
onderhouden halfvrijstaand

1 __^^^ woonhuis met gas-c.v. en gara-
l"!*»»^»»»- ge Ind. 0.a.: provisiekelder,

' woonkamer met parketvloer,

—^ moderne eiken keuken met ap-
ÉÉ___ [ jparatuur, badkamer, twee

■*■ i I §slaapkamers, vaste trap naar

** zolder metmogelijkheid voor3e
slaapkamer Rondom voorzien
van rolluiken Goed geïsoleerd.
Aanvaarding in overleg. Vraag-
prijs: f 127.500,- k.k

HEERLEN-CENTRUM: nog slechts 2 woningen met ruime
garage, gas-c.v. en tuin, gelegen aan de Pater Beatusstraat,
op loopafstand van het winkelcentrum van Heerlen. Goede
isolatie. Indeling: woonkamer, keuken, drie slaapkamers, bad-
kamer. Dank zij de hoge rijkssubsidie bedraagt de netto
maandlast slechts vanaf ca. ’ 570,-.

aHEERLEN - Bekkerveld: ruime
woning met gas-c.v., garage
met extra bergruimte en tuin.
Ind. 0.a.: tweekelders, woonka-
mer, tuinkamer, eetkeuken, vier
slaapkamers, badkamer en zol-
der Vraagprijs: ’ 179000,- k.k.

HEERLEN: geschakeld woonhuis met gas-c.v., carport (mogelijk-
heid voor garage), berging en tuin Goed onderhouden Muren en
dak zijn geïsoleerd, gedeeltelijk dubbele beglazing. Ind. 0.a.:
woonkamer met plavuizenvloer, keuken, drie slaapkamers, badka-
mer, zolder Overdraagbare rijksbijdrage. Vraagprijs: ’ 129.000,-
-k.k.
HEERLEN: rustig en centraal gelegen appartement op de 1e eta-
ge, met fietsenberging. L-vormige woonkamer, dichte keuken,
twee slaapkamers, badkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e toi-
let. Goede isolatie. Prima staat van onderhoud. Aanvaarding in
overleg. Vraagprijs: ’ 82.500,- k.k.

■ , HEERLEN - Nabij centrum:
,^I^wJaHMM ruime hoekwoning met gas-c.v.,

I garage en tuin. Zeer goed on-

' derhouden. Ind. 0.a.: drie kel-
M^jM ders, ruime woonkamer (ca. 47

I m 2) met parketvloer en open
_^B I haard, eetkeuken meteen goed

| uitgevoerde keukeninstallatie
me' apparatuur: verd : drieI slaapkamers, badkamer, toilet:BB « 2e verd.: twee zolderkamers,

■I IQ grote zolderruimte Vraagprijs:
H-B_HM-B-MB ’ 159.000.-k.k.

■■■■-"--«-li^—,,^^^^^ HEERLEN - Grasbroekerveld:
■PTT»", woonhuis met gas-c.v. en kleineu- LU yt^ij-U - I tuin. Geheel onderkelderd.

___!___..

___ Woonkamer - keuken, drie
■ Islaapkamers, badkamer.

IVraagprijs: ’ 98.000,-k.k.

*mmmmmmwunmuumMW HEERLEN - Zuid: rustig gele-
______^^^^BMß Qen woonhuis met gas-c.v.,

mÊÊt berging en tuin (zuiden). Muren
en dak zijn geïsoleerd: dubbele
beglazing. Ind. 0.a.: woonka-
mer, keuken met een goed uit-

HfMh gevoerde keukeninstallatie met
m^^L apparatuur, vier slaapkamers,

k badkamer met ligbad en 2e toi-
J i 1 liet Vaste trap naar zolder■Koopprijs: ’ 149.000,- k.k.

HEERLEN - Zuid: Douve Weien Uitstekend gelegen vrij-
staande semi-bungalow met gas-c.v., ruime inpandige garage
en rondom tuin (totaal ruim 1000 m 2) Het pand is geheel geïso-
leerd: dubbele beglazing. Ind. oa.: woonkamer, eetkamer,
keuken met plavuizenvloer, open haard, vier slaapkamers,
twee badkamers, werk-studioruimte. Het pand is geheel on-
derkelderd; diverse berg-hobbyruimten vraagprijs:
’398 000.- k.k.

WÊmmf" ' 3IMMC_R HOENSBROEK: woonhuis met
E gas-c.v., berging en tuin. Rusti-
I ge en goede woonstand Goed

L —- H onderhouden, achterom bereik-
jjj^^^^^^^HJi baar. Ind oa.: kelder, royale

Sme*__| f hal, woonkamer - serre, keu-
l ken, vier slaapkamers, badka-

■*.-:, ■< mer, zolder. Prijs: ’119.000,-- k.

MHOENSBROEK: mooi en mo-
dern geschakeld woonhuis met
tuin, garage en cv. Ind. 0.a.:
entree. toilet, woonkamer,
kunststof keukeninstallatie, drie
slaapkamers, betegelde badka-
mer met douche, dubbele vaste
wastafel, 2e toilet. Zeer goede
staat van onderhoud, in- en uit-
wendig schilderwerk ver-

nieuwd. Prijs: f 129.500,- k.k.
HOENSBROEK: mooi en modern geschakeld woonhuis met tuin,
garage en cv. Ind 0.a.: entree, toilet, woonkamer, moderne witte
keuken met apparatuur, drie slaapkamers, betegelde badkamer
met douche, dubbele vaste wastafel, 2e toilet, cv -ruimte, zeer
goede staat van onderhoud Aanvaarding in overleg. Vraagprijs:

’ 137.500,- k.k.
HOENSBROEK: goed gelegen woonhuis met inpandige garage,
gas-c.v en tuin Ind. 0.a.: T-vormige woonkamer, keuken, drie
slaapkamers, badkamer Vraagprijs: ’ 119.000,- k.k.
HOENSBROEK: goed onderhouden hoekwoonhuis met gas-c.v ,
berging, aan plantsoen gelegen. Ind. oa.: provisiekelder, ruime
woonkamer, betegelde keuken met aanbouwkeuken en diverse in-
gebouwde apparatuur, drie slaapkamers, betegelde badkamer met
ligbad, toilet en vaste wastafel: 2e verd. bereikbaar via vaste trap,
4e kamer Aanvaarding: n.o.t.k. Vraagprijs: ’ 115.000,- k.k.

'_r«d KERKRADE - West: woonhuis
I met gas-c.v., berging en tuin.

„ i~- llr___^_Mwwi_i_jB^p Goed onderhouden. Rolluiken.E Ind. o.a: kelder, woonkamer,
I serre, keuken, badkamer, 2I grote slaapkamers, vaste trap

mm ,i ui j mmm naar zolder, 2 slaapkamers en
iMW __. -WÊ zolderruimte. Prijs: ’89.000,-

-:f ia '^^Hkk'
KERKRADE: gerenoveerd hoekwoonhuis (gedeeltelijk nog afwer-
ken) metgrote garage, gas-c.v. en tuin Ind. 0.a.: kelder, gang, rui-
me woonkamer met parketvloer en open haard, eetkeuken met
aanbouwkeuken met diverse apparatuur, drie slaapkamers, com-
plete badkamer Aanvaarding: n.o.t.k. Vraagprijs: ’ 92 500,- k.k.

KERKRADE: in rustige woon-

C^^^__^ wijk gelegen woonhuis met gas-
I c.v., tuin en aparte garage Ind.:
I entree met toilet, woonkamer! met gedeeltelijk open keuken,

Bkjm berging, drie slaapkamers, bad-
Hl kamer met ligbad, vaste wasta-

I fel en 2e toilet. Vliezotrap naarH_ beschoten en begaanbare zol-
BBB_fc». der. Geheel geïsoleerd. Goede

slaat van onderhoud. Aanvaarding: in overleg. Prijs: ’ 129.000.-
-k.k.
KERKRADE: goed gelegen woonhuis met zij-ingang en achterom,
mogelijkheid voor garage Ruime tuin en cv. Ind. 0.a.: ruime kel-
der, mooie woonkamer met gedeeltelijk open keuken en overdekt
terras. 1e verd.: badkamer met ligbad, douche, vaste wastafel en
2e toilet, twee slaapkamers, vaste trap naargeïsoleerde zolder met
mogelijkheid voor twee slaapkamers, goede staat van onderhoud.
Aanvaarding in overleg. Vraagprijs: ’ 125.000,- k.k.

(via vliezotrap). Kwalitatief is deze woning zeer goed uitge-
-1 voerd en onderhouden. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs:

’ 259.000.- k.k.

NIEUWENHAGEN: perceel bouwgrond hoek Hereweg-Gate-
straat. Oppervlakte ca. 670 m 2.Alleen geschikt voor vrijstaand
woonhuis Vraagprijs: ’ 55.000,- k.k.

SCHAESBERG: halfvrijstaandawoonhuis met gas-c v., grote in-
pandige garage en mooie tuin
(zuiden). Rustig en blijvend goed
gelegen, op loopafstand van het
centrum. Goed onderhouden.
Muren en dak zijn geïsoleerd:ge-
deeltelijk dubbele beglazing. Ind.
0.a.: woonkamer, keuken, drie
slaapkamers, badkamer, zolder.
Koopprijs: ’ 130.000,- k.k.

SCHAESBERG: woonhuis met gas-c.v., garage en tuin. Bouwjaar
1976. Muren en dakzijn geïsoleerd. Ind. 0.a.: woonkamer - keuken
met een goed uitgevoerde keukeninstallatie mei apparatuur, vier
royale slaapkamers, badkamer, zolder (vaste trap). Vraagprijs:

’ 139 000,-k.k.

SCHAESBERG: aan plantsoen
gelegen, goed onderhouden

*,*--■.-'_- - yff m halfvrijstaand woonhuis met
J_i gas-c.v., garage, aanbouw en

2| Br achtertuin. Ind.: kelder, gang,
H ruime woonkamer, bijkeuken,

JL- -fi woon-/eetkeuken met aan-
bouwkeuken, vier slaapkamers,

K douche en bergzolder. Aan-
I vaarding: direct. Vraagprijs:

Mi ’ 134.000,- k.k., ,„ ÜBACH OVER WORMS: vrij-
■ **a»>^:33 JK- ■* vfc s,aand herenhuis (vooroorlogs

■S^Safc en geheel gerenoveerd) met
_&■—H BR» 9as"c v " ruime garage en grote

r%miK!i7?aa^^^M 53k M ,vin lnd °a 'kelder' royale hal,
_"_■■' ■ .MU T\3B woonkamer met erker, keuken

__al Hyfl met een goed uitgevoerde keu-I keninstallatie met apparatuur,
HB_i_H_É_i_^_l BRÉ—R bijkeuken, vier ruime slaapka-

■-■■-^-■-■■BBBBBF mers, badkamer, zolder (vaste
trap). Vraagprijs: ’ 247.000,- k.k.
ÜBACH OVER WORMS: ruim woonhuis met olie-e.v., grote gara-
ge en tuin. Gedeeltelijk dubbele beglazing. Ind. 0.a.: twee kelders,
woonkamer-ensuite, keuken, bijkeuken, doucheruimte, vier grote
slaapkamers, vaste trap naar zolder, twee zolderkamers, grote zol-
derruimte. Vraagprijs: ’ 127.000,- k.k.

ÜBACH OVER WORMS: goed
verbouwd halfvrijstaand woon-
huis met aanbouw, grote gara-
ge berging en achtertuin. Ind.
oa.: gang, L-vormige woonka-

I^_^mer met parketvloer, keuken
HK -''£ IP^_p met aanbouwkeuken met diver-
__H_H_3 Éi___H__Ww se apparatuur, betegeld toilet,

WÊm\\ jmUfm mm^m9S betegelde douche, drie slaap-— «Pt*» 'S kamers. Aanvaarding: n.o.t.k.
Vraagprijs: ’ 105.000,- k.k.

VOERENDAAL: goed gele-, gen vrijstaand woonhuis met
Wkmmgjmmmmwooo*mt:iqas-c.v., dubbele garage

f met zolderruimte en mooie
__r_m 9 mmm l'u'n me' vee' Pr'vacy. Ind.

li "■ |oa.: twee kelders, L-vormige
HL^BÉ|||BuÉ[woonkamer met parketvloer

Hen open haard, eetkeuken
Wmet luxe keukeninstallatie,

bijkeuken, speel/studeerkamer. 1e verd.. drie royale slaapka-
mers, twee kleinere slaapkamers, goed uitgevoerde badka-
mer Goed onderhouden. Parterre dubbele beglazing Koop-
prijs: ’ 385.000,- k.k

BEDRIJFSPANDEN
EYGELSHOVEN: café-pensionbedrijf met 7 garages en gas-c.v.
Ind. o.a. café, diverse zalen, keuken, betegelde badkamer, toilet-
tengroep, totaal 12kamers met vaste wastafel. Geen bierplicht. Bij-
zonder interessant als o.a kamerverhuur. Prijs ’ 130 000,- k.k
Aanvaarding direct. Pand dient te worden opgeknapt.
HEERLEN - Heerlerheide: beleggingspand: drie oudere pan-
den. Totale huuropbrengst ca. ’ 12.500,- per jaar. Prijs: n.o.t.k.
HOENSBROEK: winkel/kantoorpand met 2 boyenwoningen. Bo-
yenwoningen zijn verhuurd. Huuropbrengst ca. ’ 10.500,- per jaar.
Winkel/kantoorruimte ca. 120 m2. Archiefruimte. Prijs: t.e.a.b.
KERKRADE - Chevremont: winkelpand met drie zelfstandige
wooneenheden Vraagprijs: ’ 128.000,- k.k.
KERKRADE - Bleijerheide: vrijstaand woonhuis met praktijk-kan-
toorruimte, gas-c.v. en garage. Ind 0.a.: kelder, praktijk/kantoor:
1everd.: woonkamer, keuken me compl. installatie met app., drie
slaapkamers, badkamer. Vraagprijs: ’ 149.000,- k.k.

SCHAESBERG: vrijstaand woonhuis met aparte kantoorruim-
te, gelegen aan de rand van het industrieterrein „Strijthagen".
Woonhuis: md. 0.a.: hal, ruime woonkamer, eetkamer, com-
pleet ingerichte eetkeuken, vier slaapkamers, compleet inge-
richte badkamer, zolder, kelder. Kantoor: totaal ca. 80 m 2 met
uitbreidingsmogelijkheden. Totale perceelsoppervlakte ruim
1.400m 2.Aanvaarding: n.o.tk. Vraagprijs: ’ 475 000,- k.k

SCHAESBERG: halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage en
naastgelegen winkel-: kantoor- of praktijkruimte (ca. 50 m 2). Ind.
0.a.: kelder, L-vormige woonkamer met parketvloer, keuken met
aanbouwkeuken en apparatuur, drie slaapkamers, badkamer, zol-
der, rolluiken. Vraagprijs: ’ 159.000,- k.k.

Taxaties
Koop en verkoop

Hypotheken

PickéeBk
makelaardij bv

DS■■■ van Hersonstraat 15. postbus 31193, 6370 AD Landgraaf
NVM Ook 's zaterdags geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

ït IMMO THIJS P.V.B.A.
TE KOOP IN

*^Ib_^^\ DILSEN (BELGIË)

"^^ HERENHUIS
=== =_Myfel Zeer rustiek. Ruime indeling

>z-"'"""" ■ _**~*v *^__^^ o.m. zeer geschikt voor

Mff? residentie en zelfstandige
\hk __1 aktiviteit. Alle komfort.BjK. JS. I *—^* .-*_*_ jTemidden van prachtig privé-

Z~ZIr—— llllllilS-*-^ Park- Groot 3750 m'-

Voor inlichtingen : Heerstraat 16

IMMO THIJS : SïftßÏ»

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
guntgaaf weg. eig. restaura-

e en logenj. Irmstr. 64,
Simpelveld. Tel.: 045-
-443161.
Van part. Limburgse staan-
deKLOK gesign. Johannus
Reynirus Beltjens Rure-
monde 1789. Vr.pr. ’6500,-;
Tel. 045-218922.
Uit privéverz. Franse COM-
TOISEKLOK (uit ± 1810),
Weense gewichten régula-
teur (uit ± 1850), klokken-
stel en omaklok t.e.a.b. Tel.
045-218922.
Te k. antiek OMAKASTJE,
kloostertafeltje, t.v.tafeltje,Hagenroderstr. 2, Kerkra-
de, 045-461638.

f \f >_
BRUNSSUM HEERLEN

Boerhavenstraat 10 Sittarderweg 1128
Halfvrijstaand woonhuis met Ruim woonhuis met c.v. en
grote tuin. Ind. o.a. provisiekei- tuin. Ind. 0.a.: kelder, hal, toilet,
der. Beg. gr.: hal, dichte keu- royale woonkamer m. plavui-
ken, woonkamer en berging. zen en sierpleister, open keu-
Ie verd.: 3 slaapkamers en ken, berging en tuin. 1e verd.:
doucheruimte. 2e verd.: niet- overloop, 3 slaapks. m. sier-
beplankte zolder. Geen cv., pleister, badkamer m. douche
wel deels gevelconvectoren en en v.w. 2e verd.: bergzolder,
haard. Deels rolluiken. Bwj. ca. 1955. Aanv. direct.
Prijs f 135.000-k.k. Prijs ’ 95.000- k.k.

s A /
/-■■ -\r a

HEERLEN HEERLEN

Agaatstraat 24 Den Haagstraat 25
Hoekwoning met cv., garage Woonhuis m. c.v. en tuin, zeer
en tuin. Ind. o.a. provisiekelder. goed onderhouden en gereno-
Beg. gr.: hal, woonkamer, keu- veerd.lnd.: geheel onderkel-
ken en tuinberging. 1e verd.: 3 derd. Beg. gr.: grote hal, keu-
slaapk. en doucheruimte. 2e ken m. eiken inrichting, woonk.
verd.: vliering. De gehele wo- 1e verd.: 3 slaapk. (mogelijk 4)
ning is voorzien van kunststof en badk. 2e verd : vliering. Bwj.
ramen en kozijnen. ca. 1960. Dit huis moet u be-
Prijs ’ 98.000- k.k. slist van binnen zien.

Prijs ’ 104.000- k.k.v A /
HEERLEN HEERLEN

Passart Seringenstraat 11 Bautscherweg 160
Aan plantsoen gelegen half- Goed onderhouden type vrijst.
vrijst. woonhuis met garage, woonh. met garage. Ind.: hal,
c.v. en tuin. Ind.: kelder, hal, toilet,■ royale living ca. 40 m 2
toilet, woonkamer met schro- met parket, sierpl. en open-
tenplafond, keuken met keu- haardpartij. Keuken m. eetbar,
keninstall., garage, tuin en ter- verwarmde garage, tuin m. op-
ras. 1e verd.: overloop, 4 timale privacy. 1e verd.: over-
slaapk., badkamer met douche loop, 3 slaapk., badk., toilet,
en v.w., bwj. 1961, gedeeltelijk Aluminium ramen en kozijnen,
dubbel glas en rolluiken. Per- Beg. gr.: dubbel glas. Bwj.
c.opp. 279 m 2. 1970. Aanv. apr./mei '89.
Prijs ’ 109.000- k.k. Prijs ’ 149.000- k.k.

v A. J
( \c

ÜBACH OVER WORMS HEERLERBAAN________ .-<i^k.'- ~*~-**^wtws-
W

_Lii*--.}- -j IM T*"?
6 halfvrijstaande woonhuizen ;ir^i_;J__iSf^CKrB^
met tuinen van 30 meter. Aan (fC^M*-
de Esdoornstraat worden 6 v\&ef?t*^ 4
royale woningen gebouwd met
o.a. een L-vorm. woonkamer,
keuken, 3 slaapkamers en Nog 3 zeer goed gelegen pre-
badkamer. De berging (met mie-A-woningen met berging
kantelpoort) is reeds voor een (evt. garage mogelijk). Ind. hal,
garage voorbereid. ruime woonkamer, keuken,

’ 579,-* netto p.m. tuin en berging. 1e verd.: 3
slaapkamers, badkamer. 2e
verd.: ruime zolder.

’ 585,-* netto p.m.

ciquinci
Makelaardij 0.g., taxaties, hypotheken en verzekeringen

Deken Nicolayestraat 1. 6411 CL Heerlen
_*_,/_ C "7*4 CCCC ook s zaterdags*"*■_■**■ Ë ■ WWW van 10 00-13.00 uur

Nog nooit bü WIJSHOFF
Antiques geweest??? Nou
dat is dan jammer voor u,
want wij hebbenvoor u een
prachtige kollektie antieke
meubels. Amstenraderweg
9, Hoensbroek-Centrum.
Tel. 045-211976. Geopend
dond., vrijd., zaterd.

van tilburg keukens mtionak-limburgbv rw-"»-» i

ImmmmmÊÊmmmmmm
i "»>,;■■;^^^S_6S_SS Een nieuwekeuken. Hiervan ver-

wacht UdatUer vele jarenlang
ppf!^sP*¥J plezier van zalhebben. Alles moet

■H perfect functioneren en ookna
*%, " '.'-*». jaren er nogmooi uitzien.

_JÊË Daarom stellen wij van >rational<
',mmM mSmr 31 de allerhoogste eisen aan onszelf

W i^rtSGf* 9H en aan onsProdukt. Dat betekent
** 1 bÉéM f «"-']_<__*> ïlÉ hoogste accuratesse, yooruitstre-■ 'M ||. hHHH - __- -4 '"^IHprfBI vende technieken en nauwlet-

'jJÊÈ W^w tende controle op materiaalen
Lav-ifrtß*!—* JÉ-PHb' I verwerking. Dat betekentechter

PB|BB| ook inventiviteit, flexibiliteitten
el *mH opzichte van uw wensen en indivi-

■ ("Tr'BIBr:" jHjll duee/adwes voor uwkeukenwen- .Bj sen.

A/Veen op d/e manier is een hoge

maamm ' degelijkheid en lange levensduur
gewaarborgd. Kwaliteit, die zich
iedere dag weer bewijst. Het
argument voor een komplete
inbouwkeuken.

>rational<
Keuken leasen vanaff 100,- pet maand.

De Weverstraat 11, Nuth (naast gemeentehuis),
tel. 045-244610
Nusterweg 88, Sittard (naast Leenbakker,
industrieterrein Noord), tel. 04490-21910

|M , -^^———————————mm...mmmM%.

TE HUUR
AANGEBODEN
"Café Mijnzicht"
Gelegen aan de Rozenstraat 23
te Kerkrade (Kaalheide).
Dit café met zaal en royale boyenwoning heeft
een uitstekende ligging.
Kandidaten die in het bezit zijn van de benodigde
vestigingspapieren en enig kapitaal, kunnen
telefonisch kontakt opnemen met
Bierbrouwerij De Leeuw B.V.
te Valkenburg aan deGeul,
op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur,
de heer R.W. Oranje,
telefoon: 04406 - 13434. i^^^^hh^^b

TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.

SCHILDERIJEN Pie
Schmitz te koop, landschap
Danikerbos, alm. lxl m.
Br.ond.nr. HK 593 Lim-
burgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Wie kocht innenkast?
Inwoner van Sittard kocht in België (Namur) linnenkast
in oktober 1987! Gelieve contact op te nemen met

Maastricht, tel. 043-214511 of 820318.

Ter overname aangeboden

restaurant
- gunstig gelegen in de O. Mijnstreek;
- zeer geschikt voor energiek echtpaar;- voldoende parkeerruimte aanwezig.
Kandidaten in het bezit van de vereiste papieren en
met enige financiële middelen schrijven naar:
Br.o.nr. HK 597, Limburgs Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen. j

___>

" Fabr. Delmac met acryl en 10 jaar

" garantie tegen verkleuren

" Meerkamerprofiel

" Dubbel, isolerend glas

" Renovatiesysteem (indien gewenst)
" Gespreide betaling mogelijk

4 Stuurdebon in voormoor informat io i ¥
_

mgLwL

TBNAntwoordnummer 30601. 6100 VL Nieuwstad! (geen postzegel nodig) ■■■^^8

; s

Te k. notenh. Lodewijk 14
KAST m. marmerblad en
opzetstuk, houtsnjjw. en
spiegels, ’llOO,-. Tel. 045-
-271998.
Te koop ant. SLAAPKA-
MER (snijwerk), ant. wor-
telnoten vitrinekast en ant.
barok eethoek. Prijzen in
overleg. Kissel 5, heerelen. .
Te k. 5 Franse JACHT-
STOELEN. Br.o.nr. HE 041
LD, Geerstr. 5, 6411 NM
Heerlen.
Te k. v. part. zeer mooie
ANTIEKE eik. kast. Tel.:
04406-12090.
Te k. 15 antieke zilveren
ZAKHORLOGES, alle met
sleutelopwindingen, lo-
pend. 2 Juliana Cass. zilver-
munten, enkele zeldzaam
mooie antieke speculaas-
planken. Tel. 045-216625.
Te k. ant. Louis Quize
KAST met paneeldeuren;
ant. bronzen hanglamp
Louis Quize; enkele beel-
den enz. Te bevr. tel. 04490-
-34127:
ANTIEKHANDEL Si-
mons. Door eigen import
debetere meubelenvoor de
laagst mogelijke prijs. Vak-
kennis + service + garantie.
Dorpstraat 45a, Nuth. Don-
derdag en vrijdag koop-
avoncT Tel. 045-243437.
1600 ms antieke, grenen en
rotan MEUBELS. Tiffany
lampen. Pierre Coumans,
Heerstr. Nrd. 144 Stem.
Elke dag geopend, 's maan-
dags gesloten.
Te k. BOULLE-MEUBE-
LEN, tafel, zilverkastje en
commode met paard-
jesklok, 9-delige salon in
polychroom Nap. 111, 5 ber-
gères, wit marmeren
schoorsteenmantel en ge-
stoken houten console in
polychroom. Tel. 04490-
-13141.

De eerste hypotheekdie ongevoelig is
voorontwikkelingen aan het rentefront
Hypotheekrente is net als het weer: 't kan vriezen en Woonfonds Holland neemt diezorg nu vrijwel
't kan dooien. Daarom kijken veel Nederlanders met volledig weg met een hypotheekvorm waar rente-
zorg naar deontwikkelingen aan hetrentefront. schommelingen nauwelijks vat op hePben.
Want een stijgende hypotheekrente betekent voor Een unieke combinatie van de Middelrente Hypo-
velen een gevoelige aanslag op het gezinsbudget. theek van Woonfonds Holland en het Hypotheek

Totaal Plan, een levensverzekering van Delta Lloyd,
''''^j&ÊteZy-- waarvan de rentevergoeding gelijk is aan dex__^r^^^_te_'-----. hypotheekrente.

'''^kÊÊ^?\SL V""'-- s^^ "" Die combinatie biedt u een maximale bescherming

zz^:':-^^^è^^^^^^---. tegen financiële verrassingen. Want gedurende de
''y^^ÊEßrP^'-^^^x:^y nele looptijd blijft het maandbedrag praktisch gelijk-

;'""^^^^:-V-mß^^&.^ lil "' -" \ Uw makelaar °f verzekeringsadviseur geeft u graag

WiM mi^ÊÈk- U U /i r. I Woonfonds Holland BV
''-' Wmym mW WÊÊJ *mm l- Reitseplein 3
"" lïïïl m^mSmmSm '■■

''—, 5°37 AA Tilburg
|.^■■BËSssHSR * - - Woonfonds Holland B.V. Tel Ol3-636555



Veertig jaar hulp bieden aan mensen die veel moeten missen

Puzzel mee voor
de 'Zonnebloem'!

" Vismiddagen organiseren, een van de tientallen acties

zonnestraaltje in het bestaan van
veel mensen.

van een gedeelte van de opbrengst
voor het Zonnebloemwerk bestemd
is."

Puzzelen

" Voorzitter mevrouw Rops van Aalst en secretaris Verhaag van de
Limburgse afdeling Zonnebloem. 'Blij met de opbrengst via de puzzel-
actie van het Limburgs Dagblad.a a Foto: Buro Kuit

hk
EN ~ Veel NederlandersDben in de loop der jaren ge-?rd of gelezen over landelijke

J'es ten bate van 'Zonne->em'. Zoals bijvoorbeeld de 'I-
"actie' offtelevisie. Het resul-was er overigens naar: eenjen hotelschip, 'De Zonne-,em' geheten, waarmee lang-ri 9 zieken, lichamelijk gehan-«pten en hulpbehoevende«eren kunnen genieten vann weekje vakantie.
Zonnebloem (officieel: de Katho-e Nationale Vereniging tot Bevor-"n9 van het Welzijn der Zieken

Fi alle Gezindten) doet echter veel,er. vooral achter de schermen.genden vrijwilligers zijn iedere
9 °P duizenden plaatsen in Neder-

Ziekenbezoek, actief zijn
en verpleegklinie-■ nulp bieden aan gehandicapten

winkelochtenden organiseren
"igehandicapten en zieken. Het
Rechts een greep uit het werk van
' VriJwil|jgers. Zij zorgen voor een

nebloem werd in 1976 in het leven
geroepen. Door middel van actieve
werving en grote inzet kent de Lim-
burgse vereniging op dit moment
ruim 3000 vrijwilligers. „Maar dat vrij-
willigers-bestand moet nog groeien,
dat is zeker is," aldus de heer Ver-
haag, secretaris van de provinciale
afdeling. „En niet alleen dat. Ook wat
de inkomsten betreft zitten we min of
meer aan de grond. Als jenagaat dat
wij als provinciaal bestuur over het
jaar 1988 een budget hadden van
slechts 6400 gulden, tja, dat is dat
duidelijk te weinig. Dus moeten er
acties georganiseerd worden. Finan-
ciële acties, die geld moeten opleve-
ren voor projecten voor onze zieke
en gehandicapte medemens. Op de
eerste plaats wil ik daarbij de natio-
nale loterij noemen. In 1987 bijvoor-
beeld, werden ruim 690.000 loten
verkocht. Dan is er de 'Harten-5-ac-
tie' onder het motto: 'Geef vijf gulden
van uw vakantiegeld aan de Zonne-
bloem. En niet te vergeten de actie
kerst- en nieuwjaarskaarten, waar-

Mevrouw Rops van Aalst, voorzitter
van de provinciale afdeling van de
Zonnebloem: „Wij zijn dan ook erg
blij de enige instantie te zijn waar dit

jaarde opbrengst van de puzzelactie
van het Limburgs Dagblad naar toe
gaat. Wij verwachten daaruit een
groot bedrag; we weten immers dat
de Limburger goedgeefs is. Wat we
met het geld gaan doen? We zullen
er bijvoorbeeld de winkelochtenden
mee gaan uitbreiden. In Heerlen,
Beek en Roermond krijgen we van
vele winkelbedrijven fantastische
medewerking. Wij zouden dit ook
graag in andere steden zien. Verder
hopen we met het geld alle bestaan-
de activiteiten van de Zonnebloem

nog meer inhoud te gaan geven."
In het kader van het veertigjarig
bestaan van de landelijke vereni-
ging 'De Zonnebloem' organiseert
iedere provincie een manifestatie
voor de vrijwilligersen donateurs.
In Limburg vindt dit festijn op 25
februari 1989 plaats (in de Roda-
hal te Kerkrade). „We verwachten
daar ruim 2000 aanwezigen. Men-
sen die vaak al jaren grote inzel
tonen voor de Zonnebloem", zegl
de heer Verhaag.

Veertig jaar
'Zonnebloem'

HEERLEN - Sinds jaren organi-
seert het Limburgs Dagblad een
puzzelactie. Dat gebeurt niet al-
leen om de vele verwoede puzze-
laars onder de lezers een plezier
te doen, maar vooral óók om het
een of ander goede doel met een
fiks bedrag te ondersteunen.

ledere week immers worden dui-
zenden oplossingen ingestuurd,

waarbij de lezers dan een extra
bedrag van ’ 2.50,- voegen.
Daarmee maken zij enerzijds
kans op een van devele aantrek-
kelijke geldprijzen, maar maken
zij anderzijds ook mensen blij.
Dit jaar komt de netto-opbrengst
ten goede aan de landelijke actie
'De Zonnebloem. Volgend jaar
bestaat deze organisatie veertig
jaar.

Historie
In januari 1949 richtte de heer Alex
van Wayenburg, populair vanwege
zijn radioprogramma voor zieken in
Nederland, de Stichting 'De Zonne-
bloem' op. Vijftien jaar later werd
deze stichting omgezet in een ver-
eniging en meldden zich, naast de
'werkende' leden ook vele onder-
steunende leden aan. Er werden
plaatselijke comités opgericht die
begeleid moesten worden, en die
daarnaast een bron bleken te zijn
van inkomsten. Het aantal leden
groeide ieder jaar. Ook de activitei-
ten werden uitgebreid (zoals de een-
dags-boottochten).

i^inkelochtenden' voor mensen die slecht ter been zijn, of anders-s9ehandicapt zijn. Dank zij de Zonnebloem kan de Sint dan extra gul Limburg
De Limburgse afdeling van de Zon-

Alleen zó inzendenKRUISWOORDRAADSEL nr. 1
&eirw aan de puzzelcompetitie
'ie D

en per giro of per briefkaart.
■aatM 9iro meedoet, dient de ge-
"rrri6lH oplossing op het girobiljet te
ig 6-.en onder het woord 'medede-
■n n=en minstens ’ 2,50 over te ma-
t naar
i^elactiel^burgs Dagblad
£st9iro 1975600
i4

ostbus 1000
Hü° BA Heerlen

'e6(
chrijf !!n per briefkaart gaat als volgt:
'Ham oP'ossing op de adreszijde

'rükt) ,Waar de postzegel staat afge-

' ténP boven de gewone franke-er rt minste ’ 2,50 extra en adres-
>,, e kaart aan
Li^elactiei^burgs Dagbiad
i^bus 1000u° BA HeerlenL

hoofdprijs ’ 5000,--■rti te.°°idn "nnen meedingen naar de
j')s'f 5000>- gelieve Ude

j_ht6r etter van iedere oplossing
» I *i« aar te -etten, waardoor'6rs '/" gevormd wordt van 20 let-
r^ei atl de oP|ossing van alle
'*tter '* moet u steeds de eerste

" uiken- Bewaar voor alle
6lrjja_eit" de gepubliceerde puz-"grammen.

f 'e*«e Puzzel hebt opgelost, moet U
ll' öerS die voorkomen in de vakjes
%$r cijfers 58-11-44-53-32 achter
?' 'ei, ten- -* leest dan een woord
r°o>° s de uiteindelijke oplossing
b' a/fe puzzel is- U moet dit woord
L^rerfn opsturen, maar ook goed_ °<fe (Sarr>en met het nummer van
u° he,el) war>t U hebt het nog nodig
*S'9a ' einde van onze uit 20 delen

nöe puzzelronde.

erop dat het overgemaakte bedrag
in zijn geheel ter beschikking komt
van de puzzelactie. Van de extra
geplakte postzegels op de brief-
kaarten moet een gedeelte worden
afgestaan aan de PTT.

(st)ers, de uitgave van een eigen
periodiek en aanvulling van de in-
ventaris zijn aktiviteiten die met de
baten uit deze puzzelaktie zullen
worden ondersteund.

De oplossing van deze puzzel is
gedeponeerd bij notaris mr.
P.M.J.A. Muijters te Heerlen. Deze
oplossing alsmede de zin van 20
letters is bindend.

Om te kunnen meedingen naar
de beschikbaar gestelde prijzen
moet op de briefkaart naast het
gewone porto ten minste twee
gulden vijftig (’2,50) extra aan
geldige postzegels zijn geplakt
of per giro tenminste twee gul-
den vijftig (’2,50) zijn overge-
maakt.

Oplossingen moeten worden inge-
zonden per briefkaart of per giro en
dienen uiterlijk elf dagen na pu-
blicatie van de puzzelopgave in
ons bezit te zijn. Oplossingen die
later binnenkomen doen niet mee
aan de prijstrekking, die wordt ver-
richt door notaris mr. P.M.J.A. Muij-
ters te Heerlen.

INLICHTINGEN
Voor eventuele inlichtingen
over deze puzzel kan men te-
lefonisch terecht onder num-
mer 045-739885, uitsluitend
tijdens kantooruren: maan-
dag t/m vrijdag van 8.30 tot
17.00 uur.

Men is het voordeligst uit wanneer
men deelneemt per giro, aangezien
dit geen extra (porto)kosten met
zich meebrengt. Verder wijzen wij

Men mag zoveel oplossingen in-
zenden als men wil. Hoe meer op-
lossingen men inzendt, hoe meer
kans men heeft op een prijs en des
te meer komt er ten goede aan het
doel van de actie. ledereen kan
meedoen, men behoeft dus geen
abonnee te zijn. Voor werknemers
van het Limburgs Dagblad geldt
echter, dat zij uiteraard wel mogen
meepuzzelen, maar niet in aanmer-
king komen voor het winnen van
een prijs.

De opbrengst van deze puzzel zal
worden besteed aan een aantal
doelstellingen die de komende vijf
jaar gerealiseerd kunnen worden
en waarvan de financiële middelen
ontbreken. Continuering van de
Zonnebloemwinkelochtenden, vor-
mingsbijeenkomsten voor vrijwillig-

De Zonnebloem, afdeling Limburg
bestaat uit 22 regio's, verdeeld in
ca. 220 plaatselijke afdelingen met
ruim 3000 vrijwilligers en vrijwillig-
sters.

PRIJZENPOT
1e prijs ’ 1000,-

-2eprijs ’ 500,-

-3eprijs ’ 250,-

-4eprijs ’ 100,-

Verticaal:
2. meisjesnaam; 3. voorzetsel; 4. specerij; 5. indien; 6. juist zoals; 7. water-juffer, 8. huid; 9. ondernemingsraad; 10. dik; 12. mak; 14. internationale
rein; 15. veerkracht; 17. rijdier; 20. gereedschap; 22. wintervoertuig- 24kloosteroverste; 26. hard; 28. stannum; 30. voordat; 31. boom; 32. rèqe-

ringsreglement; 33. georganiseerd overleg; 34. vis; 36. dier; 37. muziek-noot; 40. vreemde munt; 42. telwoord; 46. getij; 47. zuidvrucht; 48 ion-gensnaam; 50. ongeletterd; 51. in orde; 52. vuurkoord; 53. eens; 54 nieteven; 56. aankomend; 58. ijzerhoudende grond; 60. onderofficier; 62 nietalleen; 63. boek; 65. vluchtige stof; 66. speelgoed; 68. erg; 70. muurope-
ning; 72. boom; 73. loot; 74. sneeuwschaats; 75. onderricht; 77. domina'79. luitenant.

Limburgs dagblad B

" Op dit schip - 'De Zonnebloem' - worden mensen een dagje 'ver-
wend'

Voor het kansspel van deze
puzzelactie heeft de staatsse-
cretaris van Justitieop5 okto-
ber 1988 aan het bestuur van
de vereniging De Zonne-
bloem, afdeling Limburg, ver-
leend onder nummer L.O.
880/160/193.

Grote LD-puzzelaktie voor de Zonnebloem

Zaterdag 3 december 1988 "39
puzzel

Horizontaal:
1. mannelijk schaap; 4. vader; 6. reeds; 8. nachthemd; 11. plant; 13. in-
houdsmaat; 16. en personne; 18. schuin toelopend; 19. bijbelse figuur; 20.helium; 21. hooistapel; 23. persoonlijk voornaamwoord; 25. errore exèep-
to; 26. vernis; 27. indien; 29. opstandeling; 32. sterke drank; 33. afschei-ding tussen twee landen; 35. gravure; 36. epistel; 38. lofdicht; 39. gevange-
nis; 41. wortel; 43. spoedig; 44. droog en onvruchtbaar; 45. een en ander
46. plaats in Gelderland; 49. plechtige gelofte; 51. 100 gram; 52. jongens-
naam; 55. loods; 57. eveneens; 59. woede; 61. vet; 62. vette stof' 64 En-
gels telwoord; 65. dwaas; 66. uitroep van afschuw'; 67. rivier in Rusland'69. metaal; 71. reeds; 72. vrouw; 74. niet breed; 76. muzieknoot; 77 in'stukken snijden; 78. jongensnaam; 80. kerel; 81. nieuwe testament; 82.■,/r\*-»r-y__tc__l "Ö^ hav/__l*



■* I. ■ '■■Palemig (gem. Heerlen)
Palenbergstraat 10

lalfvrijstaand woonhuis met rustige ligging op 10 min.
afstand van centrum Landgraaf of Heerlen,

ndeling 0.a.: woonkamer 30 m 2met parket en voorze-
naard, dichte keuken met royale bijkeuken; op verdie-
>ing twee slaapkamers en badkamer met ligbad/dou-
:he, 2e toilet en vaste wastafel; tweede verdieping zol-

der en mansardekamer.
Prijs ’ 95.000,- k.k.

Kok Groep, tel. 045-712040

Hoensbroek
Schitterend landhuis in fraaie villawijk. Uitstekend be-
eikbaar naar de autoweg Heerlen, Brunssum en Sittard.
loyale indeling, 0.a.: kelder, living met open haard en
raai overdekt terras, studeerkamer, luxe keuken met
ipparatuur, bijkeuken, grote garage, prachtig aangeleg-
le tuin met optimale privacy; 1everd.: 4 slaapkamers en
raai betegelde badkamer; 2e verd.: zolderberging.

Bouwjaar 1980. Aanvaarding in overleg.
Prijs ’ 375.000,-. Bel voor informatie:

Aquina Makelaardij B.V.
045-715566

vlooi vrijst. WOONHUIS m. garage + hobbyruimte
1.3x4 m). Ind.: garderobe, toilet, keuken m. aanbou-
vaanrecht, woonkamer m. schouw + inzethaard, hal,
wasruimte. 1e verd.: overloop, badkam. m. ligbad + 2e
oilet, 3 slpkam. m. rolluiken. 2e verd.: zolder m. nw. HR-
nst., vr.pr. ’210.000- k.k. Theresiastr. 28, St.-Joost,
el. 04754-4450.
Te k. te LANDGRAAF (Schaesberg), 0.N.-straat 16,
junstig gel. geh. gerenov. tussenwoning, tuin, gr. ber-
jing, kelder, hal, gr. L-woonkamer, gr. keuken, bijkeu-
<en, g. boiler, toilet, douche, 3 slpks., badk. m. ligbad,
/.w. en 2etoilet, gr. vliering, autopad achterom, c.v. Per-
ï.opp. 323 m 2. VR.pr. ’ 129.000- k.k. Direct te aanv.
Fel. 043-253912.
BRUNSSUM, Keizerstr. 49, halfvrijst. woonh. m. tuin en
■nog. gar., berg., gr. woonk. m. open haard, bet. open
<euk., 3 slpk. m. parket, bet. badk. Bij 100% fin. ’ 600,-
-netto per mnd. Van Oppen b.v.. Lindeplein 5, Brunssum,
045-254543, vraag de Infofolder.
HEERLEN, Altaar Dries 25, woning in mooi plan m. gar.,
gr. woonk. met open keuk., tuin m. terras, 3 slpk., zoid.
Vr.pr. ’132.000,- k.k. Van Oppen b.v., Lindeplein 5,
Brunssum, 045-254543, vraag de Infofolder.
NIEUWENHAGEN te k. halfvrijst. patio-bungalow bwj.
'72 cv., beg. gr.: hal m. marmervl., toilet m. font., geh.
betegeld, woonk. ± 38 m2met plavuiz., grote keuk., 3
slpk. waarvan 2 met parketvl., souterrain: luxe badk. met
ligb. en douche, 2 v. wast. en bidet, 2 praktijkr. (schoon-
heidsspec. fysioth. etc), 1 hobbyruimte, 1 provisieruim-
te, 1 waskelder, veel schoonmetselw., ged. dubb. glas,
en rolluiken, tuin m. overd. terras, gar. (tot. opp. 4.5 are).
Aanv. medio 1989. Vr.pr. ’ 224.000,-; Tel. 045-311297.
Te k. halfvrijst. WOONH. met beneden- en boyenwon.
elk m. aparte ing. gem. Kerkrade. Te je. goedlopende pi-
zeria/ijssalon in gem. Kerkrade. Zonder eig. kapitaal
onn. te reflec. Tel. 045-453374.
Te k. luxe BUNGALOW (geh. vrijst.) m. verw. luxe
zwemb., bedr.hallen met grt. park, pl. op eigen terrein,
gel. te Landgraaf, tot. opp. ca. 25 are. Ind.: bungalow:
hal, toil., keuken-wooneetkamer m. open haard, 2 slpk.
en badk. m. toil. en 2 slpk. Inl. 045-453374.
Te koop te BRUNSSUM: bureauzakenpand t.o. HQ Af-
cent. Huuropbrengst ’ 26.000- per jaar; prijs n.o.t.k.
Tel. 04950-31286 of 045-271464.

Bnp fcïÉ

JRe_id*mtie "Vue de JPmrc-

Te huur appartement in residentie "Vue de Pare". Zeer
mooi gelegen in deKummenaedestraat te Geleen, nabij
centrum en nieuw sportcentrum Glanerbrook. Vanuit de
gemeenschappelijke entree met ruim trappenhuis zijn
alle appartementen bereikbaar, in het souterrain heeft
ieder appartement een eigen ruime berging. De appar-
tementen zijn zeer geriefelijk ingedeeld, naast een ruime
hal is er een royale woonkamer met open keuken, een
grote slaapkamer en een zeer mooie badkamer. Elk ap-
partement is voorzien van ene eigen c.v.-combiketel.
Het spreekt vanzelf dat ieder appartement voorzien is
van eigen meters van de nutsbedrijven. Aan de afwer-
king is de nodige zorg besteed. De tussenvloeren zijn
van beton met een zwevende afwerkvloer, dus geen ge-
luidshinder. De raam- en deurkozijnen zijn van kunststof
en allevoorzien van dubbele beglazing. Voor een goede
en geluidsarme ventilatie zijn in de kozijnen geluidsiso-
lerende ventilatieschuiven (suskasten) aangebracht. De
badkamers zijn voorzien van mooie wand- en vloerte-
gels. Tegelwerk van dewanden tot aan het plafond. Alle
appartementen hebben een ruim balkon. Voor uw auto
is op het terrein een eigen parkeerplaats gereserveerd.
Tevens bestaat de mogelijkheid om een van de twee
aanwezige garages te huren. De huurprijzen van deze
appartementen bedragen ’ 775- per maand, exclusief
gas, water en licht, exclusisef ’ 75- servicekosten. Di-
rekt te aanvaarden. Inlichtingen tel. 04490-43467
VERHUIZEN??? Doe-het-zelf! Te huur bestelr en
vrachtwagens (hydr. laadlift). Ook ruime keuze in perso-
nenauto's, 9-pers. busjes en campers. Bastiaans Inter-
Rent Autoverhuur. Heerlen, t.o. busstation, Spoorsingel
50. Tel. 045-724141.
Te koop/te huur CAFEPAND met boyenwoning. Zeer
gunstig gelegen. Locht 28 Heerlerbaan. Ook geschikt
voro niet-horecadoeleinden. Inl. 04408-1765.
Te k. in BRUNSSUM Pastoor Hagenstr. 20 halfvrijst.
(voormalig) winkel-woonhuis-bakkerij geschikt voor div.
mogelijkheden. Direct opleverbaar. Pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-250062.

Sittard (Kolleberg)
te k. van part. op uitst. locatie gel. vrijst. landhuis m. cv.,
inp. gar. (180 m2), studie, royale living, keuken mcl.
app., bijkeuk., 3 bergingen, 5 slpk. (16 m2), badk., gar-
derobe + w.e., royale oprit en tuin, perc.opp. 1745 m2,

aanv. i.o. Vr.pr. ’ 645.000,- k.k.
Br. on. nr. SI 619 LD Baandert 16, 6136 ER Sittard.

ETZENRADE (nabij Jabeek) Etzenrade 4, te k. landel.
gel. goed ondcerh. halfvrijst. woonhuis m. cv., gar. en
gr. tuin op zuiden, perc. opp. 744 m2. Ind.: kelder, beg.
grond: entree, woonk. (ca. 40 m2), woon-keuken (ca. 30
m2), bijkeuken, bergingen: 1e verd.: 3 slpk., badk. met
ligb., douche, v.w. en 2e toil., trap n. zoid., tevens hob-
byruimte (evtl. 4e slpk). Pand is ged. voorz. v. dubb. be-
glazing, aanv. 1 juni 1989. Vr.pr. ’ 169.000,-.
OIRSBEEK te k. halfvrijst. woonh. met ruime gar., hal,
woonk. met tuinkontakt op 't zuiden, keuken, 3 slpk.,
mod. badk., zolder, geheel onderkelderd, bwj. 1971, pr.

’ 145.000,- k.k. Tel. 04492-2390.
Te k. in plan SCHUUREIK, Hoensbroek, Slot Hillenra-
deln. 47, uniek gel. vrijst. landhuis: entree, hal, woon-
keuken, bijkeuken, grote living, 5 slpk., 2 badk., gar., zol-
der, grote zonnige tuin m. veel privacy, tot. perceelsopp.
1080 m2. Aanv. in overl. Vr.pr. ’ 375.000,-; Bezicht. op
afspr. Tel. 045-228600.

U wilt een huis kopen?
U wilt uw huis verkopen?

Vraag vrijblijvend info.
Onroerend Goed

Maatschappij
Jac Stel

Verzekeringen, financierin-
gen, hypotheken.

Schelsberg 132 Heerlen
Tel. 045-721866

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hoge-
re beroepen. Rente va.
5,1% Spaarhyp. va. 7%.
Ook hypotheken tot 130%
e.w„ tel. 077-519775.

Vrijstaand
Bijzonder solide bouw.
1930. Geh. onderkeld.
Olie-e.v.'. 5 slpkam. Gr. li-
ving, gr. eetkeuk. Badk.
Garage, ’175.000,-. In
Vaals

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardij,
NVM-makelaar, Rijksweg
57, Gulpen. Tel. 04450-
-2182.
Te k. of te h. MOLEN-
BERG-HEERLEN Kerkra-
derweg 80 voorm. winkel-
woonhuis, oprit + gar. als
bouwgr., gesch. voor div.
mogelijkheden voor bak-
kersw. +nieuw modern in-
terieur. Dir. te aanv. Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-423913.
BOCHOLTZ centr. te k.
halfvrijst. woonh. met tuin,
dir. te aanv., tot. opp. 286
m2, pr. ’105.000,- k.k.
Tel. 045-443651.
EYGELSHOVEN te k. bun-
galow vrijst. voor- en ach-
tertuin, gar., woonk. met
open haard, open keuken,
bijkeuken, cv., kelder, 2
slpk., douche, opp. 400
m2. Vr.pr. ’175.000,- k.k.
Tel. 045-320650.
Te huur KANTOORRUIM-
TE centrum Sittard ca. 30
m2. Te bevr. 04490-27017.
HEERLEN-WELTEN: dri-
ve-in-woning met blijvend
vrij uitzicht. Ind.: grage,
c.v.-ruimte, toilet en gr.
hobbykamer, tuin. 1e verd.:
kamer met plavuizenvloer
en open haard, veel veld-
brand, luxe eiken keuken;
2e verd.: 3 slaapkamers,
badkamer met ligbad, v.w.
en 2e toilet. Vr.pr.
’125.000- k.k. Tel. 045-
-711621, za. en zo. tot
14.00 uur.

Bedrijfspand
met vrijst. woonh. ± 3500
m 2 voor vele doeleinden
geschikt. Rand Vaals.
Prijsidee ’ 400.000,-.

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardij,
NVM-makelaar, Rijksweg
67, Gulpen, tel. 04450-
-2182.

Kerkrade
Woonhuis met ruime
woonkamer, serre, keuken
met aanbouwkeuken, 4
slaapkamers, badkamer
met ligbad, vaste trap naar
zolder, inhoud 420 m3,
berging 45 m3, vrij te aan-
vaarden. Vraagprijs
’108.000,-.
\ Schimmert
Landhuis met garage, zeer
goede stand, uitstekend

i sanitair, riante living met
serre, aangelegdetuin. Vrij
te aanvaarden. Grondopp.
2300 m2. Inhoud ± 700

;m3. Bouwjaar ± 1968.
Vraagprijs f 375.000,-.

Wijnandsrade
■■Vrijstaand woonhuis met
i garage, tuin rondom, ge-
heel onderkelderd, bwj.

,1968. Inh. ± 650 m3,
grondopp. 518 m2. Vr.pr., ’ 225.000,-.

Inlichtingen
Makelaardij

F. Heuts B.V.
f beëdigd taxateur

tel. 045-244636
HUIS te k. voor vele doel-
einden gesch. te Bruns-
sum. Br. o. no. HC 641 aan
Limb. Dagbl., Kouvender-
str. 215, 6431 HE Hoens-
broek;

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 m 2 grond-
perceel, prima gel. met gar.

’ 139.000-k.k.
Oirsbeek

Oppevenerweg 10, vrijst.
prima gel. groot herenhuis
met mooie tuin, gar., 5 gro-
te slpk., ruime 50 m 2
woonk., ruime hal, moet
binnen gezien worden.

’ 129.000-k.k.
Hulsberg

Churchillstr. 14, prima gel.
halfvrijst. wit woonh. met
gar., mooie tuin, 3 slpk.,
zolder (vaste trap), kelder,
c.v. ’ 135.000-k.k.
Jos Storms o.g.

04490-42550.

DE PREMIE VAN DE
MERSCHILDER:
KUNT U NU NOG NET
OPSTRIJKEN!
Nog tot 17 maart a.s. krijgt u
een premie op onderhouds-
schilderwerk binnen: 50
gulden per man per dag! [JE_fl]_J_l
Voor niet-particulieren. ~ -_ Schildersbedrijf
is de premie fl. 35.-. w. paffen

Neem snel Contact JF. Kennedylaan 17
m_»r nn: r-m. D^n 6419 BG Heerlenmet ons op. Dan TEL 045.716485
profiteert u deze
winter nog van JÏ'ÏSr611"'1

onze winterpremie. Heerlen b.v.
Dr. v. Berckellaan 26
6416 GZ Heerlen

mmmmmmW3&mTruammM I TEL. 045-410238
uwwinterschilder "__l___-

schiiders

Jr/ WENSINK -*-\ /FA. THEOMERTENS LEUVEN BV
Verf, behang en glas Kisse| 60ri// Wilheimjnastraat 7 6416 AC Heerlen

U/ 6245 AT Eijsden TEL 045-724276Jl/ tel. 04409-1610 mmwwmm»wmmm
Schildersbedrijf ______■"____■_■_■_■___■

/ 2-7SnMpPM «Ti RICHARD HEILMANN
/ e >a Kastanjelaan 48- -x ?A'!?er!-w r- 6431 GL Hoensbroek/*%£} 6245 EV Eijsden TEL 045-215515

"\ if—^\ TEL- 04409-2540 ■W ■WW 'M

■WIWnTWfT^I |K_l_SL-^-Uii-UJI- L. KNOOREN N.C.O.S.
__l_é_U-i-UüLLi-^-l Maar 3

■ __ii i cmcdc Schildersbedrijf 6454 AM Jabeek
J.J. MULLtNtHb F pnT|E TEL 04492-2299
c
H°"eoel f 6 h Julianaweg 23 ______rw~-*F7-_-___B6 P__^c.«rade 6265 AH St.-GeertruidTEL. 04492-1630 TF, n__nfl.i 73fi mMèmmmmatmtßmnum

UmmmtmmWrTTryTWÊLWÊATELIER RICHTER
|De specialist in behang-

Schildersbedrijf en verfwerk
A. NIJSTEN Schildersbedrijf Torenstraat 64
Voor al uw schilder-, WILL GEURTS 6471 JX Eygelshoven
behang-en spuitwerk Daalstraat 50 TEL. 045-353134
Irenestraat 41 6165 " Geleen Schildersbedrijf6191 AS Beek TEL. 04490-52484 L PIEKAZ B V
TEL. 04490-72954

o-hilri-r -h.ririif Kokelestraat 87
'

■ .H'J'WV-L.W'nll _£ o' ■«' 6462 EP Kerkrade■ ■rJÏ>_miM|^'ll.l-y---P- *-'NDtHi> TEL. 045-463313

Schildersbedrijf 6165 EM Geleen Schildersbedrijf
HERMANS EN ZN. B.V. TEL. 04490-43138 P.M. SEVENICH
Valkenburgerstraat 106 . EN ZOON
6325 BR Berg en Terbl. ?cP,'?jfJ_?sSS_ï__i Specialist in behang
TEL. 04406-40342 LJ. VAN OPP_iN __

wandbek|eding%tttttt%WimmmmmmS.S^S^ Willems.raat 13
B_? n__" ___Sn 6466 HT Kerkrade-__-_"-r----____-_____-rEL. 04490-40693 -E|_ 045.413251

f^^pl^ll' SchildersbedrijfLEI HEFFELS _ F vvAGEMANS B V Schilderwerken
M.°'fstraat 47A Napoleonbaan-N. 10 ' HANS STELSMANN
TEL. 04498-53427 ?1 60 AGGeleen Einderstraat 5A

04490-49127 //s. 6461 EL Kerkrade
/£! 045-453892

Schildersbedrijf //" j//Schildersbedrijf
GEERT R'ST . , .... , //[ ' f// JOHN. STEIJVENVerf- en behangdetaillist /< JL // _. .. » «__.
Schildstraat 8 /As\y\ Bleijerheiderstraat 156
6444 KM Brunssum /C/lx^f I 6462 AR Kerkrade
TEL. 045-214784 //%/^Si) J TEL. 045-462887

Schildersbedrijf y _ö~_k Schildersbedrijf
TILLMANNS <^x A &-^\ STORMS
cI^KÏI ï/l U Schaesbergerstraat 806441 AC Brunssum /// »
TEL 045-242330 ' ' ■ 6467 ED Kerkrade

mmmrmrwmmmmmm.TEL' 045-413154
I
Schildersbedrijf I
MATH VOOTS B.V. Schilderwerken WIGRUT B.V.
Haefland 9 VAN '-'-''O Voor al uw benan9 _

'c-,. D . b„_,--..-. Rijksweg 58 en schilderwerken6441 PA Brunssum A « Gu|pe
_

Langheckweg 3
TEL. 045-253783 TEL. 04450-3070 6468 EL Kerkrade

b.g.g. 04450-1214 TEL. 045-459676

Handels- en _-L_-L-U-4_J____-a_U-k_-M-_J--l
HEIN FRENKEN afwerkingsbedrijf
Bovenstestraat 33A ALVI C.V. 5.8.8.
6101 EH Echt Schelsberg 80 CHROMATIEK B.V.
TEL. 04754-1702 6413 AG Heerlen Koestraat 15

TEL 045-720226 6104 AJ Koningsbosch
TEL. 04743-1267

HUB GRAUS B V Schilderwerken WMÏÏ^TJTT^MPalmbrugweg 14 SplS^r v H_-_Lr&r_____A-il___«
6101 AJ Echt HEERLEN B.V.
TFï nA7HA 1717 Heerlerbaan 134 Schildersbedrijfi-L. U4/Ö4-1717 6418 CJ Heerlen NAUTS

FAX. 045-424876 NIEUWENHAGEN B.V.
TEL. 045-425550 Gatestraat 61A

Schilderwerken 6373 LP Landgraaf

SÜNt^?STF°RT FA. P.J. COLLOMBON TEL "M"-**

Sni rw P?ht EN ZONEN /<
TEL. 04^544561 Sff^i^S? &* J&^6415 AJ Heerlen m&~Jr*^.TEL. 045-725789 /y^^/

Schilders- er> /yfL- v//Schilderwerken behangersbedrijf // ( ' 17/PUSTJENS B.V. W.J. DERKS /A^XÓ\Bosstraat 62-64 Goed vakmanschap //A^~^~l\6101 NZ Echt tegen scherpe prijzen /w7'«j/ I
TEL. 04754-3232 Leemkampsweg 1 //X/l I I

6415 RP Heerlen //ss>] I.... TEL. 045-724131 V A,—{^Schildersbedrijf jj /^V^M
JAC. RUIJTERS B.V. _ . .... NS/V 1 (<—Z^
AasterbergerweglS Schildersbedrijf yA f~
6101 AC Echt P.M.E. ERNST /'\ \ \
TEL. 04754-3400 Schandelerstraat 44

6412 XN Heerlen _^_____TT*it'-Y-_-_-_H■ j.MJI HTEL. 045-722140 |Jili_-_-i
Schilders- en fchijdersbedrljf

Schildersbedrijf behangersbedrijf L^iEJ. STRAAT TH J.J FEYGE EN ZONEN _,
Wilhelminastraat 20 Unolaan 27 Dorpsstraat 31 "6285 AV Epen 6413 CT Heerlen |261 NH Mheer
TEL. 04455-1515 TEL. 045-211426 TEL. 04457-1330

Schildersbedrijf
H. BOELEN B.V.
Glacisweg 48
6212 BP Maastricht
TEL. 043-215072

Schildersbedrijf
H.J. DRIESSENS
tevens corr.adres
Gebr. Driessens,
P.V.B.A.
F. Olterdissenstraat 55
6217 HT Maastricht
TEL. 043-474959

Schildersbedrijf
B.V. V.S.M.
DRIESSENS-NIESSEN
Ankerkade 127
6222 NL Maastricht
TEL. 043-630353

Schildersbedrijf
GEKO
Ambyerstraat-Zuid 126
6225 AK Maastricht
TEL. 043-622550

IPaintectuurGORISSEN B.V.
Voor al uw schilder-
werken en spuitwerken
Kotterweg 10
6222 NR Maastricht
TEL. 043-624155

Schilder- en

' afbouwwerken
HERUM B.V.
Alex Battalaan 31
6221 CA Maastricht
TELEFAX 212680
TEL. 043-217090

Schildersbedrijf
FA. LAENEN
Mediaandonk 4
6218 ES Maastricht
TEL. 043-476229
Hertogsingel 27A
6211 NC Maastricht
TEL. 043-212987

Schildersbedrijf
A.P. VAN MUNSTER
Bergerstraat 678
6226 BA Maastricht
TEL. 043-633968

Schildersbedrijf
H.J.F. PEREE N.C.O.S.
Past. Habetsstraat 65A
6217 KL Maastricht
TEL. 043-432423

GEBR.'
SCHELLINGS B.V.
Ambiorixweg 99
6225 CJ Maastricht
TEL. 043-633478
b.g.g. 043-477249

Schilderwerken
SMEETS B.V.
Brusselseweg 229
6217 GV Maastricht
TEL. 043-431370
TEL. 043-612289
TEL. 043-476256

Schilderwerken
THIMISTER
Vrijheidslaan 3
6226 CX Maastricht
TEL. 043-636687 [

Schildersbedrijf
WALTERS B.V.
Ook voor voeg- en
betonreparaties
A. v. Elenstraat 81
6217 JL Maastricht
TEL. 043-479696

Schilders- en
behangersbedrijf
KAMPSTRA
Julianastraat 49

1 6447 BC Merkelbeek
TEL. 04492-2681

Schildersbedrijf

I speciaalzaak
verf en behang
PIERRE CREMERS
Markt 3a (na 13.00 uur)
6065 AV Montfort
TEL. 04744-1319
Privé: Vinkesteeg 29
6065 BG Montfort
TE^4744-2276^^^^
Schildersbedrijf

/ ZAUTSEN
/ Dorpstraat 91

6361 EK Nuth
TEL. 045-241216

Schildersbedrijf
DRUNCKS B.V.
Heinsbergerweg 14
6045 CH Roermond
TEL. 04750-34270

Schilders- en
afwerkingsbedrijf

IPAUL LOMMEN
Voogdijstraat 34
6041 GD Roermond
TEL. 04750-33265

Schildersbedrijf
N. NOORBEEK
Venusstraat 64
6043 VL Roermond
TEL. 04750-29231

Schildersbedrijf
P.H.B. SELDER EN ZN.
Godsweerdersingel 40
6041 GM Roermond
TEL. 04750-34534

Schildersbedrijf
J. TROST
Offermanstraat 81
6042 KR Roermond
TEL. 04750-21611
b.g.g. 04750-34485

WESTROM
óók voor uw
schilderwerk
Kerkeveldlaan 2
6040 JZ Roermond
TEL. 04750-21731

Schildersbedrijf
en glashandel
SJEF VAN OOIJEN
Streeperplein 10
Schaesberg
TEL. 045-311413

Schilders-
en woning-
inrichtingsbedrijf
EUGÈNE HERMANS
Oranjeplein 7a
6333 BD Schimmert
TEL. 04404-1288

Schilder-, behang-
en spuitwerk
JAN HEUTS
St.-Remigiusstraat 39
6369 EL Simpelveld
TEL. 045-441915

Schilders- en
spuitbedrijf
CARLO FIJEN
Bornerweg 20
6141 BK Limbricht-
Sittard
TEL. 04490-16224

Schilder-, behang-,
spuitwerk- sierpleister
en vloerbedekking
LEO MEURES
Tudderenderweg 89
6137 CB Sittard
TEL. 04490-24658

i
Schildersbedrijf
AD PFENNINGS B.V.
Handelsstraat 39
6135 XX Sittard
TEL. 04490-12434

Schildersbedrijf
HUB WESSELS B.V.
Baandert 14
6136 ER Sittard
TEL. 04490-19393

Schildersbedrijf
HARRY KNOLS
Verfspecialist Trimetal
Hoeve 24
6176 BH Spaubeek
TEL. 04493-1594

Schildersbedrijf
PEPELS

IVoor al uw betaalbaar
schilderwerk
Krombunderstraat 25
6171 LX Stem.
TEL. 044900-38143

ISchilderwerken -
spuitwerken
VERHAEG EN ZN.
Heirstraat 30
6129 PK Urmond
TEL. 04490-32553

Schilderswerken
J. COHLST
Bloemendalstraat 25

-6291 CL Vaals
| TEL. 04454-2130

Firma L.H.J. ERNES
EN ZOON
Sneeuwberglaan 6
6291 HC Vaals
TEL. 04454-2161

I mw.iwmm
Schildersbedrijf
SCHOONBROOD
Herkenbroekerweg 50
6301 EH Valkenburg
TEL. 04406-13178
b.g.g. 04406-15390

Wandafwerkings-
en schilderbedrijf
J.H.G. LINSSEN
Ook voor gipsen
plafonddecoraties
Hellebroekerweg 7
6363 AA Wijnandsrade
TEL. 045-244335
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Frencken _jjhtj<^ Line

Blank en sluierwit
voorlkfhebbers van

De nieuwe laklijn van Frencken is niet zomaar Future-üne
gedoopt. De Meußellak, Parketlak en Panellak in blank en sluier-1
wit is ontwikkeld volgens de eisen die voor morgen gelden. I
Zo is de Future-Line minder agressief voor het milieu, dus ook I
minderschadelijk voor v.
Daarbij maakt een frisse geur het lakwerk een stuk prettiger, I
vooral als vin afgesloten ruimtes aan de gang gaat. En het I
gereedschap is eenvoudig met water te reinigen, waardoor u fdaarvoor ook al niet meer met scherpe stoffen hoeft te werken. 1, De Future-Line van Frencken: topkwaliteit, makkelijk strijkbaar, s
sneldrogend, slijtvast en vriendelijk voor uw omgeving.

Frencken futpre
(int-

Houtland Schormans
Kantstraat 29, 6374 EE Landgraaf
Tel. 045-312267 .
Huub Winkens Doe Het Zelf
Julianastraal 9, 6441 BR Brunssum
Tel. 045-252813 J

I Keho Doe Het Zelf
Kasperenstraat hoek Gladiolenstraat
Kerkrade-W. Tel. 045-410669 J
L'Ortye
Markt 26, 6118 BC Nieuwstadt
Tel. 04498-54480 97527I \1

1
Heerlen

Winkelpand met dubbel woonhuis. Ind.: hal 8 m 2, winj
ruimte 42 m 2, kantoor en kelder. Aparte bovenwoij
met o.a. woonkamer, keuken, badkamer, 2 slaapkanj
en berging. Woonhuis II met hal, keuken, woonkat
slaapkamer, garage en tuin. Koopprijs op aanvraag!

Heerlen |
Representatief halfvrijstaande villa met bedrijfsruir*
Globale md.: woongedeelte: ruime hal, L-vorm. wooflj,
mer, eetkeuken, 6 slaapkamers, kantoor 21 m 2, sIH
room 100 m 2,werkplaats 110 m 2.Ruime parkeerpiaj
Geschikt voor praktijk en kantoor. Koopprijs op H
vraag.

Heerlen
Gunstig gel. winkelunit, ook geschikt voor showroofj
kantoor. Diverse ruimten w.o. winkelruimte ca. 65 nu
kamers, kitchenette, toiletgroep, magazijn, berging-J.taal ca. 150 m 2.Koopprijs ’ 275.000,- k.k.

Hoensbroek
Centrum. Representatieve kantoorruimte ca. 215 m2l
entree, keuken, toilet. Huurprijs op aanvraag.

Hoensbroek
Ruim, goed onderhouden winkel-woonhuis. Gunstig!
legen in wijk-winkelcentrum te Heerlen/HoensbrGj
Aanvaarding binnen 2 maanden. Prijs ’ 180.000,- M

Landgraaf
Te huur centrum van Schaesberg 93 m 2kantoorrujl
met toiletgroep. Huurprijs ’2lO,- p.m3, excl. BTV*
jaarbasis.

Inl. Stienstra Bedrijfsmakelaardij B.V.
Tel. 045-712255 J

HOENSBROEK. Te koop modem, ruim, halfvrijst'
woonhuis met garage en tuin. Indeling beg. grond:
toilet, woonkamer met open haard (32 m 2), eetkame'
m 2), keuken en wasruimte. Alle ruimten zijn voorzien'
een Noorse-leisteenvloer. Verd.: 4 slaapkamers en"
kamer. Koopprijs ’ 172.000-k.k. Inl.: v. Oost Ass. i
Tel. 045-224241; na kantooruren 045-218062.

BRUNSSUM, Rumpenerstr. 151, gunstig gel. gen-j
derkeld., winkel/woonh. m. dames- en herenkapsak*
gr. slpk., gr. zoid. Vr.pr. ’ 98.000,- k.k. Van OppenJILindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de ln"0

I der. J
HEERLEN, Pappersjans sa, gunstig gel. apparf-
berg., keuk., woonk., badk., 2 slpk., voorz. v. parket
100% fin. ’ 500,- netto per mnd. Van Oppen b.v., Ln
plein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de InfofoldgU
Te k. BOUWGROND te Heerlen, H. v. Rodenb^l
straat, Heerlen, 616 m 2. Mak. Hendriks, Heerlen-
-045-412430. J

Landgraaf - Nieuwenhagen
Ouder winkel-woonhuis, voor vele doeleinden ges^l
Ind.: kelder, winkelruimte en div. magazijnruimten. *\

ken, portaal met toilet en garage, kleine binnenpl^
1e verd.: 4 kamers, vliezotrap .naar beplankte z(n

Aanvaarding direkt. Vr.pr. ’ 89.000- k.k.
Landgraaf - Schaesberg

Hoekwoning met cv., berging, mooi aangelegde
en achtertuin, bouwjr. 1983. Ind.: hal met toilet, woö^mer met tegelvloer en stenen wand, keuken, ruime ,

Iging; 1e verd.: 3 slaapkamers, prachtige badkamer.(zotrap naar zolder. Alg.; het gehele pand is voorzien
rolluiken en goed geïsoleerd. Aanv. febr. 198»-

Vr.pr. ’ 126.000-k.k.
Kerkrade - Bleijerheide

Hoekwoning met cv., garage en tuin; bouwjr. I*.
Ind.: hal met toilet, woonkamer met open haard, -j
keuken en open trap naar verd.; 1e verd.: 3 sla«|rers, badkamer met ligbad, toilet, vliezotrap naar W

zolder. Aanv. direkt. Vr.pr. ’ 125.000- k.k.
Voor meer informatie:

Jacobs Ass. en Mak. o.g.
Haghenstraat 57, 6461 VT Kerkrade, 045-4531^

Puth
Te k. halfvrijst. woonhuis. Ind.: kelder, open eiken .
ken, kamer, 3 slaapk., badk., zolder. Het gehele n^voorzien van parket. Overdekt terras 4x7 mtr. DU^garage, betegeld en verwarmd. Waskeuken. Grote j
gelegde tuin op 't zuiden. Pr. ’163.000- k.k-
-04493-3708.

fe k. centrum MUNSTERGELEEN nog slechts 2 jlie-A-woningen. Oude subsidieregeling nog vanI
passing ’ 44.000,-. ±’ 550-p.mnd. aflossing na3 'lang van inkomen. Tel. 04490-53692. A
SITTARD, nabij centrum te k. oudere woning mcl \
terom, zond. gar., met c.v. Pr. ’74.000- k.k-
-04490-53692.
T.k. HEERLERBAAN, ruim halfvrijst. herenhuis.
tig gel. tuin, 66 mtr. diep. Ind.: woonk. en open h-rten + bijkeuken, hal, 3 slaapk., badk. met 2e w-.c-^- douche, zolder + vaste trap, 4kelders, garage- °m
terras, ged. dubb. begl. en roll. Veel privacy. O^.-
goed. Koopprijs ’ 169.000,-. Tel. 045-422502. jjg^j
DE ERK, halfvrijstaand herenhuis met garage..^
tuin, 3 slaapk. Mogelijkheid tot 4. Badkamer met v9j
dubb. wastafel en toilet. Aparte douche en wastafe-j
der met vliezotrap, dubbel glas. Prijs ’ 239.000,-\j
045-419629, b.g.g. 717477 Dr. v. Berckelln. 24, !j
len. Open huis zondag 4 december 13.00 tot I4j?y
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Nederland 1
Roy Rowland, met Götz George, Ale-
xandra Stewart, Daniel Martin, Helmut
Schmid e.a. 14.00 Programma-over-
zicht. 14.05 Familie Feuerstein. Serie.
Afl.: Gut Stem. 14.30 Flipper. Serie.
Afl.: Der Teufelsrochen. 14.55 Der Gol-
dene Schuss. 15.05 Unser Haus. Serie.
Afl.: Wie vor hundert Jahren?. 16.00
SAT 1 - Teleshop. 16.25 Der Goldene
Schuss. 16.35 Die Leute von der Shiloh
Ranch van Tony Leader, met James
Drury, Doug McCloure, Randy Boone,
Harrt Guardino e.a. Afl.: Sam war der
Grösste. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Justitias klei-
ne Fische. Duitse TV-serie van Heinz
Otto Schnell, met Ezard Haußmann,
Peter Matic, Barbara Schone, Gisela
Trowe, Friedrich W.Bauschulte, Stefan
Fridrich, Klaus Sonnenschein e.a.. Afl.:
Stille Einkehr. 18.15 Mini Max oder die
unglaublichen Abenteur des Maxwell
Smart. Amerikaanse komedie van Nor-
man Abbott, met Don Adams, Barbare
Feldon, Ed Platt, Iggie Wolfington e.a.
Afl.: Narbengesicht und Co. 18.45 SAT
1 Bliek. 19.00Weerbericht en program-
ma-overzicht. 19.10 Hardcastle &
McCormick. Afl.: End gut, nicht alles
gut.20.00 SAT 1 Sportblick. 20.10 Ten-
nis Masters Turnier der Herren. 22.30
SAT 1 Bliek. 22.40 Die Ausgeflippten.
Afl.: Lai3 die Tranen flieöen. 23.05 Ba-
raka - Agent Xl3. Frans/Spaans/lta-
liaanse speelfilm uit 1965 van Maurice
Cloche, met Gerard Barray, Sylvia Kos-
cina, Agnès Spaak, Jos/e Suarez e.a.
00.45-00.55 Programmaoverzicht.

15.55 Heute bei uns mit Nicole Bier-
hoff.

16.00 Die Welt der Schnorchel.
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Red
und Ed/Der Ekelfish.

16.30 Mega. Jeugdmagazine gepre-
senteerd door Pit Zuckowski.

17.05 Swing. Das Mode-Magazin bei
RTL Plus. Modetrends von Designern
und Konfektionare.

17.20 Unglaubliche Geschichten.
Serie fantastische verhalen. Van-
daag: Eine Botschaft vori Charity.
Presentatie Rainer Holbe.

17.55 Street hawk. Amerikaanse se-
rie van Harvey Laidmann, met Jesse
Mach, Norman Tuttle, Leo Altobelli,
Rachel Adams, dr. Mona Williams,
John Slade e.a. Afl.: Tödlicher Waf-
fenschmuggel. (herh.).

18.35 RTL-Spiel.
18.45 RTL aktuell.
19.00 Anpfiff. Sportprogramma.
19.25 Anpfiff. Bundesliga total.
21.15 Weerbericht.
21.25 Alfred Hitchcock zeigt. Ameri-

kaanse misdaadserie van Christop-
her Leitch, met Joe Liano, Isabelle
Walker, Nicholas Hormann, e.a. Afl.:
Mord auf Kanal 10.

21.55 Alles nichts oder? Talkshow
met Hugo Egon en Frau von Sinnen.

22.45 Leidenschaften. Duits-ltaliaan-
se speelfilm uit 1985 van Lilianna Ca-
vani, met Gudrun Landgrebe, Kevin
McNally, Mio Takaki, e.a.

00.45 Weerbericht.
00.50-00.55 Betthupferl. 3 SAT

SAT1

SSVC Sky ChannelDuitsland 2

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
%,^n CAI-abonnees:analen zie schema exploitant

i« «-Wart wit programma
&e " s'ereo geluidsweergave
tïf __ 'weetalig bij stereo-app.

" teletekst ondertiteling

TELEVISIE
w 'ar>d 1:5 26. 29 46 51. 53 en 57

Nederland 3

hy
;*-5-12.15 Drempels weg. Paolo*°nte, Dave en een fluitensemble
£n het Utrechts conservatorium tre-
£n op in het kader van de actierimpels weg.
"°O-13.05 Nieuws voor doven en"echthorenden.«5 (TT)Prettig geregeld. Neder-""ase serie. (herh.).
£° De familie Knots. Nederlandserie- Afl.: Opgestaan, plaats ver-
ban. Opa en Oma zijn op vakantie
*! buurvrouw Pronk zorgt voor defa-
Self' Ze is ecn,er vreselijk bemoei-
"B Kissy Fur. Amerikaanse teken-
oerie- Afl 9.

' 2 Dit is Disney. Tekenfilmmaga-■ne met Irene Moors,
r" Journaal.il Surviva'- Serie Britse natuur-
Mi Vandaag: ijsvogel.

1 Getijden. Programma waarin, 'stenen, joden, moslims en hin-
ce^ vertellen hoe hun geloof is ver-
fden met hun dagelijks leven. Pre-fatie: Sytze de Vries,
ft? Journaal.
ftnd

(TT'Pretti9 geregeld. Neder-
°se serie rond een onderwijsecht-

-ISIL ""Showmasters. Spelpro-
[34 J"a °lv. Sandra Reemer.
tia 1 ?remPe,s we- Actieprogram-
i»,. D-v- gehandicapten. M.m.v. Ma-
ks pBe"' Labi Siffre' lvan Rebroff
ErZ ,resentatie: Marijke Amado en[s|* Masmeijer.
[4? ,J°urnaal."23.55 Drempels weg. Vervolg.

Nederland 2
'_u!,13-05 Nieuws voor doven enf*hthorenden.

VOO
16.00 ""Tineke. Programma over al-

les wat met eten en drinkente maken
heeft. Presentatie: Tineke de Nooy.

17.30 Dynasty. Amerikaanse serie.
Afl.: De kermis. Scan chanteertDana.
Alexis verliest van Krystle tijdens een
touwtrekgevecht in de modder.

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

18.55 Fabeltjeskrant. Afl.: Het geef-
avondplan.

19.00 Goud van oud. Programma met
muzikale toppers uit het hitverleden.
Presentatie: Bart van Leeuwen.

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

van Harry Vermeegen en Henk
Spaan.

21.02 Klasgenoten. Koos Postema
laat de lagere schoolherinneringen
van Carry fefsen even tot leven ko-

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

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

rokkaans-Arabisch en het Neder-
lands.

18.30 (TT)Steden en hun verleden.
Les 12.

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

programma gepresenteerd door Frits
Spits.

21.47 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.41-22.46 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 1
chen. Presentatie: Désirée Nosbusch
en Fritz Egner.

00.20 Spiel ums Leben. Amerikaanse
speelfilm uit 1983 van Frederick King
Keiler, met Patrick Duffy, Catherine
Hyland, Rod Arrants e.a.

02.05 Tagesschau.
02.10-02.15 Nachtgedanken. Be-

schouwingen van Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Fe He"te.Fe 5ïLorttchau-

l'kie *RD-Sport extra. Wereldbeker
>re p a'daling heren, vanuit Val d'ls-
.lo 4°rnmentaar: Gerd Rubenbauer.

/je jj'usminus
ion J.ersoverzicht.. .15 ,_eute-
Us r,ro9ramma-weekoverzicht.
■u Nachbarn.lmpressies uit Mid-
(3o In oosteuropa.
itjr. F'ickerl und Fleckerl. Poppen-

'serie van Walter Flemmer en de
k' ne Bühne. Afl.: Hurrah! Ich hab'

fed **Formel Eins. De ARD-hitpa-
JMS i_et Kai Böckin9Ij? Roger Rabbit und dieGeheim-
Dg e Von Toon-Stadt. Kijkje achter

schermen met Joanna Cassidy
4.3* i
lan ""Musikalischer Adventska-
Ke* r' Advents- en kerstliederen.: i?.,atie: René Koll°'

Inn pier und Heute unterwegs.E [Jarkt.,u '["eister Eder und sein Pu-
»£*■" Serie. Afl.: Pumuckl und die:*e.
"0 lJ[?9ramma-overzicht.
'S sr[)Ta9esschau.
511 (rr)2wei barenstarke Typen.

p9g3
ar,s-Amerikaanse speelfilm uit

41,1 l van E.B. Clucher, met Terence
fOO Spencer, Duffy Dcc e.a.
fier, *'Trekking van de lottogetal-

" Terence Hill en Bus Spencer in 'Zwei barenstarke Typen
(Duitsland 1 -20.15 uur)

'os Tl-rjIvw'rODas wort zum Sonntag.
Siev e van Pastoor Dr. Michael
l.*! 0rnich, uit Frankfurt/Main.
öra ""T.I.G.R.A. '88. Showpro-
*Hr!^-a rond de Liitreiking van deze

in de Olympiahalle te Mün-

09.30 ""Programma-weekover-
zicht.

10.00 Zie Duitsland 1.
10.55 Der Ruf des Herzens. Afl.:

Nachbarn. (herh.).
11.40 Tele-Zoo.
12.10 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazine.

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

14.00 Afrikanische Wurzeln. Docu-
mentaireserie over Afrikaanse cultu-
ren. Afl.: Het Nijl-dal.

14.30 Wir stellen uns. ZDF-hoofdre-
dacteurKlaus Brenner in gesprekmet
kijkers. Vandaag: Wie soll das Fern-
sehen informieren?. Presentatie:
Frank Elstner.

15.15 Faszination Musik. Muziekpro-
gramma met Trudeliese Schmidt en
Christian Boesch.

16.05 Auf einem langen Weg. 3-deli-
ge jeugdserie naar het boek van Gu-
drun Pausewang, met Nils Viktor Ser-
ge, Mark Heine, Heidrun Polack e.a.
Afl.: Wie die Adameks zu Fuss nach
Westen wandern.

16.35 Die Nordlichter. Von der Wa-
terkant an den Bodensee, serie. Afl.:

Gewusst wie!
17.00 Heute.
17.05 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse serie. Afl.: Daniel.
17.35 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse serie. Afl: Happy End.
18.10 Landerspiegel. Nieuws en opi-

nies uit de Bondsrepubliek.
18.57 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

Serie met Klausjürgen Wussow,
Gaby Dohm, Sascha Hehn e.a. Afl.:
Der kranke Profesosor.

20.15 ««Aus Hagen. Wetten das...?,
spelprogramma met Thomas Gort-
schalk.

22.00 Heute.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio.

Presentatie: Doris Papperitz. Aansl.:
Lottotrekking.

23.25 Der rote Monarch. Engelse
speelfilm uit 1983 van Jack Gold, met
Colin Blakely, David Suchet, Carroll
Baker, e.a.

01.05-01.10 Heute.

08.00 Fun Factory.
12.00 "«Countdown.
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.
22.28 The Times Headline News.
22.30 Mazdas eye on sport.
23.30 Ghost Story.
00.30 "«Canada Calling.
01.00 The Scarlet Letter.
02.00 Kipling.
03.30 The Polka Children's Theatre.
03.45-06.45 Landscape Channel

Programmes from SKy.

Duitsland 3 West

Super Channel

RADIONederland 2: 31, 33. 35. 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32 34, 43. 48. 52 en 59
Duitsland 1:9. 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56
BelgiëTV 1: 10 en 44
BelgiëTV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
BelgiëTélë 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 90.9 mHz
Radio 4: 98 7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4:93.9en 91.9 mHz

07.00 Supertime Club.
10.00 Off the Wall.
11.00 Tube Compilations.
12.00 The Film Show.
12.30 Wanted Dead or Alive.
13.00 Dundee and the Culhane.
13.55 Sports World.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Truck and Tractor Puiling.
15.30 International Pro-celebrity

Golf.
16.30 Gillette World Sport Special.
17.30 The European Top 40.
18.30 Sharp Cookery Programme,
19.25 Hollywood.
20.25 Goodyear Weather.
20.30 Feature Film: Blood on the sun.
22.15 Goodyear Weather.
22.20 Twilight Zone.
23.15 Late Night Movie: Cisko Pike.
01.00-02.00 Tracking.

Belië/TV 1
Lottouitslagen 23.30-02.00 Twee
tot twee.

België TV 2

" Fred Astaire en Ginger Ro-
gers in 'Carefree'.(België/TV 1 - 16.00 uur)

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofruhstück 7.45 Veran-
staltungskalender. 8 00 Radiofruh-
stück 905 Musikexpress 10.00
Gut aufgelegt. 11.05Gut aufgelegt
12.00 MusSk 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

België RTBF 1

i"-3n ———
big -SPrechen Sic Deutsch? Afl.:

' ".ot\,Plt2en sind Spitzel. (herh.).

' *-3o r? 05 Schooltelevisie.
'Vk ~mspot. Achtergrondinforma-,s-oo\de fümactualiteit. (herh.).
W Taiwan - Land of smiling fa-
IV Belgische documentaire van

|5.Snns verhoeven.
'C Jukeßox.

' lik ■Amanda. Amerikaanse speel-
Fr ut 1938 van Mark Sandrich, met

,Seh, Astaire, Ginger Rogers, Ralph(|>lSye.a.
ÜB.ri Nieuws.
1C Tj|< Tak. Animatieserie. Af 1.217.

!, iiu> p,ons. Afl: Plons en de hoempa-K»(hem.).
i,*i*> .?assie en Adriaan. Kinderse-:'«'l3. (hem.).; l^nrt or,domons. Jonathan, Neder-
l

v 6r|,pf
e Jeugdfilm over een jongen die

14s , 's °P zijn lerares.
5-0oiuke Box.
SOS ooker-trekking.
Vh Vlaanderen. Toeris-

'"S. p^agazine met: Toeristisch por-
l Ag 6

e goede steden; Dit leuke land;
1ffj| snda. Presentatie: Gerty Christof-
-1tHwJ'anuit Rockoxhuis en het Ru-

' 8-3 s,üls te Antwerpen.
6n D L°ttotrekking. Mededelingen

,V^°gramma-overzicht en paarden-

Büns t-zaken.pr an Büren. Australische serie, met
■Uil, 's Bell, Dasha Blahova, Peter

08.15 Nouba nouba, met Alex, La sou-
ris motorisée; Plastinots en Le petit
vampire, tekenfilms. 09.30 Schooltele-
visie. 11.40 Interwallonie, Paravoso-
tros, programma voor Spanjaarden.
12.20 Interwallonie, lleikoum, program-
ma voor Arabisch sprekende werkne-
mers. 13-00Tribune économique et so-
ciale: Les classes moyennes. 13.30 La

radio
INFORMATIE VAN DE RIJKS-
OVERHEID: 17.45 De Nederland-
se Antillen NOS: 17.55 Mededelin-
gen en Schippersberichten 1800
Nws 18 10 lyi 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 hulpverle-
ning 21 15 Reflector. 21.35 Deze
week 22.00-23.00 EO Zaterdag-
avonduur.

7.00 Nws 7.02 Wakker worden
met ... (8.00 Nws.) 9.00 Toppers
van toen klassiek. 10.00 Caroline
11.00 Kurliausconcert Prazak
Kwartet. 12.02Strauss & Co. 13.00
Nws. 13.02 Veronica Klassiek
Wiener Festwochen 1988 - Con-
certgebouworkest 0.1.v. Riccardo
Chailly, mm v Heinnch Schift, cel-
lo. 14.07 Veronica Kamermuziek-
serie 8889: Han de Vries. hobo.
Vincente Zarzo, hoorn en Ronald
Brautigam. piano. 14.37 Nieuwe
grammofoon- en compactplaten.
14 55 Lang leve de opera! Don
Giovanni van Mozart. 18.00 Nws
18.02 Avondstemming 20.00 Nws
20 02-23.00 KRO-klassiek op za-
terdagavond met om 20 02 Les pê-
cheurs de perles, opera van Bizet;
22 15 Orgelrubnek; 22.55 Laudate
23 25-24.00 KRO-Literair: Lokale
oproep Trippe.

Radio 4

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal. 1003 Limburg
boven 11.03Festival: een uur cul-
tuur puur 12.03-12.59 het evene-
ment: het muziekleven in Limburg
17.03 Limburg aktueel: nieuws en
aktualiteiten 17 15-1759 Vrij spel:
pop in Limburg

16.50 Am Dam Des, kinderprogramma.
17.15 Man soll nicht mit derLiebe spie-
len. Amerikaanse speelfilm uit 1954
van Gordon Douglas, met Doris Day,
Frank Sinatra, Gig Young, Ethel Barry-
more e.a. 19.00 Heute. 19.22 3sat-Stu-
dio. 19.30 Candide oder Die wechsel-
volle Reise durch denArchipel der Ver-
nunft. 21.45 Aspekte Extra. Ein verges-
sener Dichter in Italien. Presentatie:
Thomas Hocke. 22.35 Der Kitschfüh-
rer. 23.00 Lieben Sic Klassik? Presen-
tatie van fragmenten uit opera's. 00.00-
-01.00 Sport-zeit. Mitternachtsfußball.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine.

19.35 Sport im Westen.
20.00 Musik im Fernsehen. 40 Jahre

Kölner Rundfunk Chor, portret van dit
omroepkoor t.g.v. het 40-jarig be-
staan.

20.30 Musik im Fernsehen. Opera'
van Britten. Kamerensemble van het
orkest van de Royal Opera House
Covent Garden 0.1.v. Sir Colin Davis
m.m.v. solisten, (herh.).

22.25 Die Kreuzzüge. Documentaire-
serie over de kruistochten. Afl.: De
strijd tegen de Catharen.

23.25 Kultur im Gesprach. Wort-
wechsel, Gero von Boehm in gesprek
met de chansonnier Konstantin Wec-
ker.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
12.45 Vis a vis. Gemeenschappelijk

Duits-Frans regionaal programma.
Presentatie: Angelika Lipp-Krüll en
Jean-Claude Zieger.

13.30 Avec plaisir. Cursus Frans.
14.00 News of the week. Engelstalig

nieuwsmagazine.
14.15 Actualités. Franstalig nieuws-

magazine.
14.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

11. (herh.).
15.00 Sport im Dritten extra. Dames-

meerkamp Internationale DTB-cup
ritmische gymnastiek in Stuttgart.

17.30 Auf Stippvisite bei Mitmen-
schen. 6-delige serie. Afl.: Partner
aud den Philippinen.

18.00 Komm spiel mit mir. Afl.: Letz-
te Eisenbahn - Spurweiten elektri-
scher Eisenbahnen.

18.30 Beim Wort genommen.
19.00 Glaskasten.
19.26 Zandmannetje.
19.30 Zeichen der Zeit. Retrospekti-

ve, serie documentairefilms. Afl.4:
Die Miss-Wahl reportage over de
Miss Germany verkiezing, (herh.).

20.15 Fast wie im richtigen Leben.
Afl.: Heimatabend.

21.00 Südwest aktuell - neues.
21.05 Auf der Couch. Prominente

machen Programm - Reinhold Mess-
ner.

22.35 Nachtcafé. Gasten bij Wieland
Backes op slot Favorite in de buurt
van Ludwigsburg.

00.05 Laatste nieuws.
00.10-00.20 Gute-Nacht-Geschich-

ten. Prominenten en schrijvers lezen
voor.

10.00 Children's SSVC. Kinderpro-
gramma. Vandaag: Cartoon Alpha-
bet. Gepresenteerd door Nikki Town-
ley.

10.30 Jimbo and the jet set. Royal vi-
sitors.

10.35 Crush a grape. Gepresenteerd
door Stu Francis.

11 .05 Defenders of the Earth. Teken-
filmserie. Vandaag: The revenge of
Astra.

11.30 The satellite show. CD heeft
een gesprek met Jonathan Morris en
over de muziek van Bros.

11.55 Knight Rider. Afl.: Knight by a
nose. Michel en KITT proberen een
renpaard te vinden dat volgens de
eigenaar dood moet zijn.

12.45 Pop Spot. Gepresenteerd door
Mark Page. De laatste nieuwtjes op
video-films.

13.15 Grandstand. Verslag van rug-
bywedstrijden, ice-hockey en drave-
rijen.

18.00 News and weather.
18.10 The Noel Edmonds saturday

roadshow.
18.50 Blind Date. Kandidaten kiezen

een partner voor een gezellig dagje
uit. Presentatie Cilla Black.

19.30 Aio Aloü Serie over de tweede
wereldoorlog.

19.55 All creatures great and small.
Vandaag: Two of a Kind. De tv-ploeg
komt naar Dales en Siegfried is er
trots op dat hij een primeurtje heeft.

20.50 New Faces of '88 Grand Final.
Marti Caine introduceert de 12 win-
naars van hun respectievelijke hits dit
jaar. Deze gebeurtenis wordt recht-
streeks uitgezonden vanuit het Hip-
podrome in Birmingham.

22.05 News and Weather.
22.25 New Faces of '88 Grand Final.

De uitslagen.
22.35 Entertainment USA. Jonathan

King ontmoet personen en introdu-
ceert de levenswijze en muziek van
St.Louis.

23.05 The last resort.
23.40-00.30 Miami Vice.. Whos

There? Laatste aflevering.

09.50 Tele-Gymnastik. (40).
10.00 News of the week. Engels

weekjournaal.
10.15 Actualités. Nieuws in hetFrans.
10.30 Hablamos espanol. Cursus

Spaans. Les 36. (herh.).
11.00 Moderne Technik verbindet

die Welt. Computer-Kommunikation
per Telefon, Mailbox, Datenbanken
en Btx.

11.30 Krista tebbe. Kunstamt Kreuz-
berg, portret van een cultureel werker
in Berlijn.

12.15 Femseh-Schatze. Die grossen
Alten unserer Zeit: Werner Heisen-
berg, portret van deze atoomgeleer-
de, (herh.).

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

13.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 24. (herh.).

14.00 Teletekstoverzicht.
15.00 Sport im Westen extra. Inter-

nationale Kampioenschappen ritmi-
sche gymnastiek voor dames om de
DTB-cup in Stuttgart.

17.00 Kaleidoskop. Wetenschappe-
lijk magazine.

18.00 (TT)Lindenstrasse. Serie met
Dagmar Hessenland, Ludwig Haas,
Georg Uecker e.a. Afl. 156: Der erste
Schnee.

18.30 High score. Computerspel-
letjes. Presentatie: Ute Welty.

Walt Disneyfilm uit 1977 van Robert
Stevenson. Met: Dean Jones, Tim Con-
way, Suzanne Pleshette e.a. 22.05
Match 1, sportprogramma. Presentatie:
Cécile Gonfroid. Aansl.: Lotto en joker.
23.00-23.30 Journaal.

België Télé 21
17.05 Le Disney Channel, tekenfilms
met Micky Mouse, Zorro, Donald Duck
en Kit Carson. 18.40 Top 21, popmu-
ziek. Presentatie: Maureen Dor. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal. 20.00 Monty Pythons Flying
Circus met Graham Chapman, John
Cleese, Terry Gillian, Eric Idle, Terry
Jones en Michael Palm. 20.30 Amicale-
ment votre, serie met Tony Curtis en
Roger Moore. Afl.6: Un enchaïnement
de circonstances. 21.20 Cultures:
Eugène lonesco, voix et silences, por-
tret. 22.20-23.15 Jazz: Art Blakely.

TV5
12.00 Thalassa. 12.45 Jazz off FR3.
13.00 Journal Télévisé. 13.15 Jardiner
avec Nicolas. 13.30 Julien Fpntanes
Magistrat. 15.00 Champs-Élysées.
16.05 Brèves. 16.10Visa Pour Le Mon-
de. 17.25 Jeunes Solistes. 17.55 Brè-
ves Météo Européene. 18.00La nuit du
coucou. 19.40 Papier Glacé. 19.50
Autant savoir. 20.10 Au nom de la loi.
21.55 Musique Balade. 22.00 Journal
Télévisé. 22.30 Météo Européene.
22.35 Chic tornade. 23.15 Supersexy.
00.10-00.25 Papier glacé.

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 TROS aktua; 8.25 Ontbijtgast;
903 Introductie Prijzenslag 9.08
Doe 't zelf rubriek; 9.20 Kieskeurig;
935 Plantenrubriek; 950 Auto-
nieuws; 10.06 Van boeken beze-
ten; 10 20 Prijzenslag. 10.30 Op
uw gezondheid; 10 50 Finale spel-
letje. 11.03 TROS kamerbreed
12.03 Oud plaatwerk met Herman

Emmink. 13.06 TROS Aktua. 13.30
TROS Country. 14.30 TROS aktua
sport. 18.06Coulissen 1902 NOS
Jazz Platform. 20.02 Langs de lijn.
22 02 Metro's music. 23.05 Met het
oog op morgen. 0.02 Damokles
1.02-700 Niemandsland

Radio 2
leder heel uur nieuws 7 03-16.00:
VARAs 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
leder heel uur nieuws. 7.03 Rabar-
bara 8.03 Drie voor negen. 9.03
Gospel-rock. 10.03Popsjop 12.03
Paperclip-Radio 14.03 Popstation.
16 03 NCRV-zaterdag-sport. 18.03

Driespoor. 19.02 Koploper 20 02
Harro de Jonge, met om 20.02 El-
pee pop special; 21.02 Elpee- en
CD pop; 22.02 Country style.
23.02-24.00 Late date.

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.: Ein oller Kafer.
10.00 SAT 1 Bliek. 10.05. Unser Haus
Afl.; Beste Absichten. 11.00 SAT 1
Bliek. 11.05 Tennis Masters Turnier der
Herren. 12.35 Sic nannten Ihn Gringo,
Duits/Spaanse western uit 1965 van

O'Brien e.a. Af1.20.
20.40 Napoleon & Josephine. 3-deli-

ge Amerikaanse mini-serie van T.
Heffron. Deel 3 (slot), met Armand
Assante, Jacqueline Bisset, Anthony
Higgings e.a.

22.10 Sport op zaterdag.
22.40 Nieuws.
22.50 De boot naar Spanje. Tv-film

van Willy Vanduren, met Gaston
Berghmans, Leo Martin, Ilse Uytter-
linden e.a.

23.40 Poolshoogte. Astronomische
rubriek van dr. G. Bodifée. Vandaag:
Cassiopeia in het zenit - de Gimini-
den.

23.45-23.50 Coda. Etude opus 2, nr.l,
van Skrjabin, uitgevoerd door Sylvia
Traey, piano.

5 30 Guten Morgen. 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11 00 Musikali-
scher Aperitil 12 00 Is ja 'n Ding.
14 00 Viva - Was kostet die Welt.
15.00 Sportshop. 1800 Unglaubli-
che Geschichten 19.00 Prima.
20.00-01.00 Ein junges Musikpro-
gramm.

Luxemburg RTL19.45 Nieuws.
20.10-00.00 Ritmische gymnastiek.

Rechtstreekse en samenvattende re-
portage uit Antwerpen. Commentaar:
Jan Borms en Louis de Pelsmaker.

WDR4
6.00 Nachrichten 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 15.00
Cafe Carlton. 17.00 Fünf-Uhr Tee.
19.05 The Jazz-hits of Broadway
21 00 Musik zum Traurnen. 22 30
Nachtexpress.

BRT 2
5.30Welkom Weekend 6 00, 7.00,
8.00 Nieuws 7.30 RVA-berichten
7.45 In het spionnetje. 8.12Te bed
of niet te bed. Programma voor ho-
rizontale en vertikale luisteraars
10.00 Nieuws 10.03 Buitenspel
11 30 De Vlaamse top tien 12 00
Top 30. 14.00 Radio Rijswijck
17 00 Nieuws. 17.05 Fris van de le-
ver 19 00 Nieuws. 19.10 Dans Bar.
20.00 Domino 22.00 Nieuws en

Radio 5
6.30-6 49 Scheepv - en marktber
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 Sportief. 9.25 Waterstanden
9.30 Taal van alledag. 10.00 Hol-
landse nieuwe. 10.15 De muzikale
fruitmand. 11.15 Tijdsein thema.
11.45 De beste van orkesten
1200 Nws. 1205 Meer dan en lied
alleen...! 12.45 Vragen naar de
weg 13.10 Hallo nederland 14 00
Jazzspectrum. 15.30 Minjon. 16.30
Homonos. 1700 Licht en uitzicht

pensee et les hommes. Vandaag: Le
francais et les Belges. 14.00 Théatre
Wallon: Brigite di Glece, komedie' van
Charles-Henri Derache. Met: Nadine
Gillis, ALbert Marivoet, Joceiyne Gillis
e.a. 15.35 Li bate as steules, poëzie in
het Waalse dialect. 16.05Danse folklo-
riques Bobrugjance, reportage. 16.20
Noubanimé, kinderprogramma met De
Smurfen. 16.45 Livres parcours, literair
magazine. 17.15 Bizness Bizness, eco-
nomisch magazine. 18.15 Onder voor-
behoud: Tekenfilms. 18.25 Gourmandi-
sches, culinaire tips. Presentatie: Louis
Willems en Gabrielle Davroy. 18.40
Trekking van de joker. 18.45 Télétou-
risme, toeristisch magazine gepresen-
teerd door Guy Lemaire. 19.20Paarde-
koersen. 19.22 Lotto en joker. 19.30
Journaal. 20.00 Variétés a la une.
20.05 Le jardin extraordinaire, natuur-
magazine. 20.35 Un candidat au poil

# Irene Moors presenteert
'Dit is Disney'.

(Nederland 1 - 16.42 uur)

" Dennis Quaid en Ellen Barkin in 'The big Easy.
(Nederland 2-00.10 uur.)

men.
21.45 Beauty & The beast. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Duistere krachten.
De hoofdverdachte van een moord is
bezeten van zwarte magie. Ook Ca-
thy raakt in de ban van zwarte magie.

22.35 Aruba Special. Live-uitzending
van de feestelijke opening van de sa-
tellietverbinding tussen Nederland en
Aruba. Met optredens van Mai Tai,
Piet Veerman, René Schuman, Albert
West & Grand & Forsyth.

00.05 Journaal.
00.10-01.50 The big easy. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1986 van Jim
Mcßride, met Dennis Quad, Ellen
Barken, Ned Beatty e.a. Arme Osbor-
ne onderzoekt de corruptie bij de poli-
tie. De politieman McSwain en zij
voelen zich tot elkaar aangetrokken.
Toch klaagt ze hem aan.

televisie en radio
Zaterdag 3 december 1988 "41

satelliet
RTL Plus

programma’s zaterdag
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\_D_i Bik *_,

" '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 5,9%, waarbij u zelf be-
paalt wanneer een 10 jaar vaste 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., openkeuken, beuken trap naar 1everd. Ind.: overl.,
2e toilet, muurk., beuken tr. naar zolder, badk. met douche
en vaste wastafel, 1 zeer ruime slpk. met parket, 2 ruime
slpk., zolder, c.v., mogelijkh. 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 Geleen,
tel. 04490-40955.
Openingstijden: zat. 10.00-13.00 uur, ma. t/m
vr. 8.30-17.30 uur.

Te koop: Landgraaf
APPARTEMENTEN

Op een prima locatie, op slechts enkele meters
van het gemeentehuis, politiebureau en winkel-
centrum, kortom, in het nieuwe hart van de ge-
meente Landgraaf, zijn fraaie appartementen ge-
realiseerd.
Deze appartementen bieden u een praktische in-
deling, t.w. bij type A woonkamer ±25 m2, keuken
±7 m2, slaapkamers ±12 m2en ±6 m2, badka-
mer, apart toilet, gang, hal, balkon en berging.

Kosten ’ 127.000,-v.o.n.
Rijkspremie ’ 50.000,-*
Netto maandlast ’ 399,-*

Inlichtingen/verkoop:
_gMw van maandag t m vrijdag

van 9 00-17 00 uur en
volgens afspraak: s zaterdags
volgens afspraak

RIKSEN
k Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, 045-316222.

Aeroclub Zuid-Limburg - Vliegveld Maastricht
Gevraagd voor dinsdag t/m vrijdag

ECHTPAAR
Gedacht wordt aan vervroegd gepensioneerde o.i.d.
Werkomschrijving:
Keuken- en barbediening en schoonhouden
clubgebouw
Vereisten:
Bekend met barexploitatie en in staat kleine
gerechten klaar te maken en te serveren.
Sollicitatie:
Uitsluitend schriftelijk binnen een week te richten
aan;
bestuur A.C.Z.L., Postbus 130, 6190 AC Beek. ]

DICKROSBACH
n 1 >^s_ ONROEREND GOED

Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade, Tel. 04492-2619

VANDAAG!!! OPEN HUIS VAN 15.00 TOT 17.00 UUR
EYGELSHOVEN, Terheidenstraat 23

tj heel voorzien van rolluiken.

HEERLEN
Ideaal voor startende ondernemerl
Ruim vrijstaand ouder herenhuis met cv., grote loods (120
m 2) en koelhuis. Ind.: kelder, hal, keuken, grote woonka-
mer met open haard, 4 sip.kamers, 2 badkamers, ruime
tuin met veel privacy en privé achterinrit. Tot. opp. 550 m 2.
Vraagprijs: ’ 185.000,- k.k.

KERKRADE
| Zeer goed onderhouden, ge-

-t heel geïsoleerd halfvrij-
Mmmm> ÏÏSrf staand woonhuis met c.v. en

g^p**' m * Mimi» rjingr Ind.: grote woonka-
-6 mer met open haard en par-

_~* ! badkamer met ligbad, v.w.■ en 2e toilet, zolder. Gedeel-
■ telijk voorzien van rolluiken.

Direct te aanv.
Vraagprijs ’ 160.000,- k.k.
LANDGRAAF
Landelijk, rustig gelegen vrijstaand woonhuis met garage,
cv., boomgaard en landbouwschuur (inh. 500 m 3). Ind.
woonhuis: woonkamer, grote dichte keuken met inbou-
wapp., badkamer met ligbad, 3 grote sip. -kamers. Woon-
huis plus de landbouwschuur zijn voorzien van hardhouten
kozijnen. Tot. opp. ± 2760 m 2.
Vraagprijs ’ 250.000,- k.k.
ÜBACH OVER WORMS
Nieuwbouwwoonhuis, geheel geïsoleerd en voorzien van
thermopane beglazing met garage en c.v. Ind.: hal, L-vor-
mige woonkamer, keuken, 3 sip.kamers, badkamer met
douche en v.w., zolder. Grote tuin ca. 25 mtr. diep. Het ge-
heel is gebouwd met duurzame materialen. Direct te aan-
vaarden.
Vraagprijs ’ 137.500,-k.k.
Wij zoeken voor enkele cliënten, woonhuizen in de gemeentes
Schinnen, Onderbanken, Heerlen/Hoensbroek en Brunssum.
Prijsklasse tot ’ 250.000,-

Voor eventuele informatie ovar ons totale woningbestand
en/of aanbiedingen gelieve u contact op te nemen met ons
kantoor, maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur.

1-T 1N et midden- en kleinbedrijf bevindt zich in een Om het hoge niveau van dienstverlening aan onze
BUL duidelijk veranderingsproces. De voortschrij- 'cliënten te handhaven, stellen wij zware eisen aan de
dende automatisering alsmede zich snel wijzigende afzet- persoonlijke kwaliteiten van onze medewerkers,
mogelijkheden dwingen tot slagvaardig ondernemen. Voor onze vestiging in Heerlen zoeken wij twee ge-
Externe expertise kan daarbij van groot belang zijn. vorderd assistenten-accountant die beschikken over een

Admo Accountants-administratieconsulenten is een MEAO-of MBA-diploma, studeren voor SPD en daar-
snel groeiende adviesprak- , - _ . lj i. „ . „,^ p naast kunnen bogen op
tijk met 30 vestigingen, uf\t| .■ -J^<jfr ■■ ■l-^^^.... ,iijtffi-^g> AJ "B enige jarenervaring opge-
actief in geheel Neder- P ... r V n %-f ■%\ >j ym^jt daan 'm een vergelijkbare
land. Wij bieden onze fS-: ~s - ..^^mm^mmXmm^^^^ functie danwei als
cliënten deskundigheid op 4 k\J (assistent-)administrateur
het terrein van de admi- j ' Administratieve f" \J of-controller.,
nistratieve organisatie, het /f organisatie J I Voor een van defuncties is
tot stand brengen van de " ( tevens ervaring opgedaan
jaarstukken, fiscaal juridi- j Subsidie-advies |- \| met geautomatiseerde
sche vraagstukken en sub- | / Automatiser_a_ '% loonadministratie vereist,
sidiemogelijkheden. Daar- y Ftnancjeringspian 4| ÉÊÊ%\ Leeftijdsindicatie: 23 jaar.

GERICHTOP GROEI,
DATV__RmCHTENWEOOK

KAN DE GEVORDERD
ASSierTEi>^TACCOL]NI_-NT^ |

Admo^Accountants-administratieconsuleriten

Ter overname
Lunchroom Petit-Restaurant

De Gaarekieker
Rijksweg 62 te Gulpen

Diverse overnamemogelijkheden _T*its
zijn in overleg overeen te komen. B
Gegadigden, in bezit van _)_£K_»l
de benodigde diploma's, _l^_Ü
en enige contante ■ i |fl
middelen, kunnen contact m doilL
opnemen met Gulpener _—- ~__^f (Tm■ Bierbrouwerij 8.V., 11 '-■

, - M flPostbus 51, 6270 AB te ij°_j _i_lU JlßïtßE__l9l
Gulpen. Tel. 04450-1956 rt'kPlN^ ll'-jJ^^-'Vi
(de heer J. Elissen). f_fjSl f \l\mW^\^%A

REISADVIESBUREAU
VfliVDER BJESEiV BV^
is met vijf vestigingen een snelgroeiend
reisbureau, dat al meer dan 75 jaarbestaat.
Wij streven voortdurend naar de hoogste
kwaliteit, waarbij een eerlijke
klantenvoorlichting een belangrijke rol speelt.

Op korte termijn zoeken wij een gemotiveerde

REISADVISEUSE
op part-time basis of full-time

Functie-eisen:
- opleiding MEAO toerisme of hoger;
- enige ervaring in de reiswereld;
- goede contactuele eigenschappen;
- stressbestendig;
- servicegevoelig.

Sollicitanten worden opgeroepen brieven
binnen 10 dagen te richten aan:
Van der Biesen BV >T';>jO
t.a.v. de directie /^v'^^Sipostbus 173 tr. 6460 AD Kerkrade MiiVW
VANDER BIESEN BV

vooralttwreiz£n
Kerkrade - Heerlen - Geleen - Landgraaf - Vaals

Grote vlooienmarkt
Sporthal de Sjirp Nieuwstadt

Zondag 4 december van 10-17 uur.
100 kramen 2e-hands spullen. Org. van Aerle.

04929-25483. >

Automobielmaatschappij
Canton-Reiss BV
Valkenburgerweg 28-34,
6411 BN Heerlen
bijna 70 jaar Official General Motors
Dealer voor Oostelijk Zuid-Limburg
heeft wegens uitbreiding van haar
aktiviteiten en ter versteviging van de
administratie, plaatsingsmogelijkheden i
voor:

een plv. HOOFD
ADMINISTRATIE m/v
Vereisten:
- HEAO-BE of gelijkwaardig nivo;- leeftijd max. 30 jaar;- bekend zijn met een

geautomatiseerde administratie;- in staat zijn zelfstandig zorg te dragen
voor de fin. verslaggeving;- over leidinggevende capaciteiten
beschikken en over ruime ijver,
inventiviteit en goede
contactuele eigenschappen.

■ Wij bieden een honorering die in
overeenstemming is met het belang van
deze funktie.
Schriftelijke sollicitaties aan:
Automobielmaatschappij Canton-Reiss BV
Valkenburgerweg 28-34, 6411 BN Heerlen
t.a.v. de heer W. Renneberg w\

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

ervaren directie-
secretaresse I
bij een bedrijf in Sittard. Wij vragen
een HAVO-diploma, aangevuld met
een secretaresse-opleiding. Enige
jaren ervaring in een soortgelijke
functie is vereist, evenals een
stressbestendig karakter en een
gedegen kennis van steno Neder-
lands. Uw leeftijd dient minimaal 25
jaarte zijn. Wij bieden een afwisse-
lende, zelfstandige baan in een
prettige werkomgeving. Deze func-
tie is voor langere tijd.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matie over bovenstaande vacature
naar Lisette Ramakers of Helmi Hil-
len, afd. kantoorpersoneel, tel.
04490-22080. Of kom langs.

_______________________________■■■_____*
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
Voor alle koelkast- en"diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.

Gevr. KNIPPEN-FÖHN-
MODELLEN. Geen lang
haar. Modern goed uit-
ziend. Voor Heerlen tel.
04459-1403.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE, zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen:
04490-45230, 24 uur-service.
Een veilig gevoel een
brandkast voor in uw auto.
Speciaalvoor opbergen van
autoradio en papieren. Ge-
adviseerd door de verzeke-
ring. Bij ons ’139,95. Al-
leen bij G.G. Autoshop
Heerenweg 284, Heerlen.

Wie verzint
de leukste

telefoon-grap?
Als je 'ns heel erg wilt la-
chen, moet je nü 06-
-320.320.04 draaien. Want
dan hoor je hoe Banana-
split via de telefoon allerlei
mensen in de maling
neemt.
Maar misschien vind je het
nóg leuker om door Bana-
nasplit een van je eigen
vriend(inn)en, collega's of
bekenden te laten foppen.
Mee eens? Bel ons dan
dinsdagmiddag tussen 12
en 15 uur jóüw telefoon-
grap door (020-6645688)
en vertel ons precies wie
wij op welke manier in 't
ootje moeten nemen. En
vergeet niet ons zoveel
mogelijk informatie over je
'slachtoffer' te geven!

Bananasplit

Betaal per maand aut-
overz., brandverz., aanspr.
verz., uitvaartverz. vanaf
’75,- per mnd. Kantoor
HEJA, Erjkersstr. 57, 6061
GS Posterholt, tel. 04742-
-3362.

I ZIEKENHUIS ST. GREGORIUS
VERPLEEGHUIS 'SCHUTTERSHOF'

6440 AG BRUNSSUM
Verpleeghuis Schuttershof start in samenwerking met
de bejaarden-verzorgingstehuizen in de regio Brunssum
een experiment. Door de
bejaarden-verzorgingstehuizen aangewezen
bejaardenverzorgenden worden in de gelegenheid
gesteld gedurende een periode van 4 weken ervaring
op te doen in verpleeghuis "Schuttershof".

Afgesproken is met de bejaarden-verzorgingstehuizen
dat verpleeghuis Schuttershof zorgt voor de tijdelijke
vervanging van de bejaardenverzorgenden die binnen
onze instelling ervaring opdoen.

In het kader van dit experiment zijn wij op zoek naar
twee ervaren

I GEDIPLOMEERDI BEJAARDENVERZORGENDEN M/V
- Beide vacatures zijn full-time en voorshands voor de

duur van één jaar.
- De arbeidsovereenkomst wordt afgesloten met

verpleeghuis Schuttershof.
- Detachering per bejaarden-verzorgingstehuis omvat

telkenmale een periode van 8 è 12 weken.

Salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Alle
overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de
CAO-ziekenhuiswezen.

-
Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt tussen
9.00 en 12.00 uur door mevr. L. Garritzen-Lemmens,
stafmedewerkster verplegingsdienst, tel. 045-279243.

Schriftelijke sollicitaties dienen vóór 14 december te
worden gericht aan de Personeelsdienst van de
Stichting H. Gregorius de Grote, Postbus 255, 6440 AG

I Brunssum, t.a.v. dhr. P. Schröder,
personeelsfunctionaris.

Limburgs
-\waraiti___ui-



SSVC Sky Channel

Duitsland 2

België/TV 2

Raquel Welch, Richard Chamberlain
e.a. 12.50 Familie Feurstein.
Afl.: Musikalische .Untermieter. 13.15
Unser Haus. Familieserie. Afl.: Freun-
de. 14.15 Tier + Wir. Belevenissen uit
de dierenwereld. 14.40 Eishockey live:
Das Spiel der Woche. Mannheimer
ERC - Schwenninger ERC. 17.10 Da-
monen der Südsee. Engelse avontu-
renfilm uit 1954 van Ken Annakin, met
Jack Hawkins, Glynis Johns, Noel Pur-
cell e.a. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
Weerbericht. Aansl.: Programma-over-
zicht. 19.10 Die Schone und das Biest.
Amerikaanse tv-serie. Afl.: Die stumme
Zeugin. Regie Christopher Leitch met
Linda Hamilton, Ron Perlman, Roy Do-
trice, Jay Avocone, Robert Pastorelli
e.a. 20.00 SAT 1 Sportblick. 20.10 Ten-
nis Masters Turnier der Herren. 22.30
SAT 1 Bliek. 22.35 Dr. Kimble - Auf der
Flucht. Amerikaanse politiefilm uit 1963
van Jerry Hopper, met David Janssen,
Barry Morse, Sandy Dennis, Ruth Whi-
te, John Chandler ,e.a. 23.30 SAT 1
Bliek. 23.40 Stunde der Filmemacher.
23.55 Die Pariserin. Frans/Italiaanse
speelfilm uit 1957 van Michel Boisrond,
met Brigitte Bardot, Charles Boyer, An-
dré Luguet, Henri Vidal e.a. 01.25-
-01.35 Programmaoverzicht.

Zaterdag 3 december 1988 "43
l limburgs dagblad programma’s zondag

satelliet

televisie en radio

RTL Plus

3 SAT

13.00 Heute bei uns.
13.05 BTeufelskerle. Amerikaanse

speelfilm uit 1937 van Norman Tau-
rog, met Spencer Tracy, Mickey Roo-
ney, Henry Huil, e.a.

14.45 Race of champions.
16.20 Roy Black special. Muziekspe-

cial/
17.10 Hallo RTL.
17.20 Einfach tierisch. Dierenpro-
; gramma gepresenteerd door Iff Ben-

nett.
17.50 Action - Neu im Kirvo. FHmtips

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: Fuerteventura.

20.05 Wenn du bei mir bist. Duitse
speelfilm uit 1970 van Franz Joseph
Gottlieb, met Roy Black, Lex Barker,
Zienia Merton, e.a.

21.40 Das Bild als Botschaft. Ver-
kündigung van Oskar Kokoschka.

21.45 Nachrichtenmagazin. Actuali-
teitenmagazine.

22.10 Finale - Die Sportsendung am
Sonntagabend. Sportmagazine.
Presentatie: Petra van Oyen.

23.15 Mannermagazin. Erotisch ma-
gazine.

23.45 Die Videoshow. Neues und Ak-
tuelles vom Video Markt.

00.15 Weerbericht
00.20-00.25 Betthupferl.

16.40 Mini-Ziß am Sonntag. Jeugdjour-
naal. 16.50 Am Dam Des. Jeugdpro-
gramma over adventsgebruiken. 17.15
Essen wie Gort in Deutschland. Pre-
sentatie Petra Schürmann van Rolf-
Dieter Jung uit Mülheim. 18.00 Melodie
einer Stadt - Jerusalem. 18.45 Der
Wege zur Gegenwart. Zwitserland in de
19e eeuw. 19.00 Heute. 19.15 Tage-
buch. 19.30 Drachendurst oder der
Durstige Ritter of Schwarz und Weiß,
Geld und Brot, Leben und Tod. 20.50
HAN - Wenn die Seele blutet. Over het
wel en wee van het Koreaanse Volk.
21.50Erinnern Sic sich.... Maria Callas.
Een herhaling van het concert uit 1962
in de Hamburger Musikhalle. 22.35
Sonntagsgesprach. 23.05 Eggenber-
ger Musikkalender. 23.35 3sat-Schlag-
zeilen en aansluitend Gut-Nacht-Mu-
sik.Duitsland 3 SWF

Duitsland 3 West

09.00 Programma-overzicht. 09.10
Flipper. Jeugdserie. Afl.: Der Teufelsro-
chen. 09.35 Familie Feuerstein. Teken-
filmserie. Afl.: Gut Stem. 10.00 Pro-
gramma-overzicht. 10.05 Unser Haus.
Amerikaanse serie. Afl.: Wie vor Hun-
dert Jahren?. 11.00 Programma-over-
zicht. 11.05 Die vier Halunken der Köni-
gin. Panamese avonturenfilm uit 1974
van Richard Lester, met Oliver Reed,

18.40 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.:
Laura.

19.10 Weltspiegel. Reportages van
buitenland-correspondenten.

19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.10 Adventssingen.
20.15 ""ARD-Sport-Gala '88. Gala-

programma ter afsluiting van het
sportjaar.

22.00 Bundesversammlung 'Die
Grünen'. Verslag van deze bijeen-
komst in Karlsruhe.

22.15 Kulturweltspiegel. Met Hans-
jürgen Rosenbauer.

22.45 Tagesschau.
22.50 Hundert meisterwerke. Serie

portretten van kunstwerken.
23.00 Was heisst hier Frau, was

heisst hier Mannl. Discussiepro-
gramma.Aansl.: Tagesschau en
Nachtgedanken, beschouwing door
Hans JoachimKulenkampff.

actie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis, bekendmaking van de prijswin-
naars.

17.00 Heute.
17.10 Wie bekannte Weinachtslie-

der entstanden. Serie over de her-
komst van bekende kerstliedjes.

17.15 Die Sport-Reportage met
Chista Gierke-Wedel.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
gazine.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek nieuws.

Presentatie: Peter Ellgaard.
19.30 Abenteuer und Legenden. Do-

cumentaire over de goudzucht in Bra-
zilië.

20.15 (TT)Eurocops. Europese mis-
daadserie. Afl.: Die Geduld des Ja-
gers.

21.10 Heute. Aansl.: Sport am Sonn-
tag.

21.25 Nieuws over de Bondsverga-
dering van de Groenen.

21.40 Das internationale Musikthea-
ter. Maria Stuart, opera van Donizetti.

23.25 Zeugen des Jahrhunderts. De
theoloog Helmut Thielicke in gesprek
met Meinold Krauss.

00.30-00.25 Heute.

Nederland 1
O/RKK
00 (TT)Omroepparochie. Eucha-
Btieviering vanuit de kerk van St.
fanciscus Xaverius te Amersfoort.
65-12.30 5 voor 12. Informatie uiterk en wereld. Presentatie: Ad Lan-pbent.
fO-13.05 Nieuws voor doven en
«chthorenden.RA
31 Merijntje Gijzens jeugd. 11 -de-
u Serie naar de romancyclus vanM- de Jong. Afl.9. Merijntje is ziek

eweest en zit voor het raam. Hij
lort net geroep van Simpele Fons
" achterna wordt gezeten door pla-
gde kinderen. Fons is een reus,
!?ar geestelijk is hij een kind. (herh.).*o TV-Werkjournaal. Presentatie:!"laLpatricio en Pieter Jan Hagens.
2\ °e kunst ligt op straat. Pre-gntatie: Ati Dijckmeester.
"' Het ontroerparcours. Bart Pc-. s en zijn team op zoek naar mooie'ngen.

Journaal.
£6 (TT)De VARA feliciteert. Geva-erd programma waarin kijkers een
""citatie kunnen richten aan familie-wen vrienden en bekenden.
~' Ovide en zijn vriendjes. Bel-
£cn/Canadese tekenfilmserie. Afl.:* ei£nd-amazones.Ifl n Smurfen. Tekenfilmserie.! - De droomsmurf droomt.
£' De grote Meneer Kaktus
an r KinderProgramma met Peter

£4 Kwik en Flupke. Vlaamse te-f^'lmserie.E" Journaal
F* ""Flying doctors. Australische
Brir? Afl.: De operatie. Tijdens een
„ aingsoperatie verwondt Geoff zich
" zi|n knie en moet hij zelf naar het'|kenhuis.

irs t"aat maar zitten extra. Bloop-
P uit de afgelopen acht afleveringen
2lLaat maar zitten.
|,a Br,9'tte Kaandorp Laat mijr even. Theaterprogramma van
li

" Brigitte Kaandorp in
'Laat mij maar even leven.
(Nederland 1 - 20.26 uur)

Brigitte Kaandorp.
21.51 Achter het nieuws. Actualitei-

tenrubriek.
22.21 Moord per computer. 3-delige

Engelse serie, met Andrew Ray, Judi
Bowker, lan Ogilvy e.a. Deel 1. Ro-
bert komt met bloemen thuis voor
Tessa. Ze krijgen ruzie en Robert
trekt zich terug. Even later hoort Tes-
sa een explosie.

23.12 Natuurmonument. Presentatie:
Hanneke Kappen.

23.17-23.22 Journaal.

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

Circus spelen. Een clown en een bal-
lerina maken mooie kunstjes.

09.15 Dribbel. Animatieserie. Afl.:
Dribbel gaat op verkenning uit.

09.20 Broertjes. Serie. Afl.: Het moe-

ras. Pappa heeft opgeruimd en alle
knuffelbeesten weggegooid. Hij denkt
dat René en Frank wel zonder kun-
nen.

09.35 Codenaam koken. Presentatie:
Jaap Poot.

09.45 Achterwerk in de kast. Kinde-
ren zeggen wat ze denken vanuit de
kleinste studio ter wereld.

10.05 Hals over kop. Duitse kinderse-
rie. Afl.: Beloofd is beloofd. Michaela
gaat met haar ouders een weekend
naar Berlijn. Daar gaan ze van alles
doen of niet?

10.35-11.00 Brillekoker. Informatief
kinderprogramma.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

19.00 Bij Lobith. Talkshow gepresen-
teerd door Ivette Forster en Guilly
Koster.

20.00 (TT)Journaal.
20.10 Van Kooten & De Bic's: Keek

op deweek. In vijftien minuten leert u
blazen en tuten.

20.26 Belevenissen. Actualiteit be-
licht door middel van de dagboek-for-
mule.

20.51 Spitting image. Satirisch pro-
gramma.

21.17 Atlantis. Verkenningen in het
land der kunsten.

22.08 Bakeliet. Drama van Gerardjan
Rijnders uitgevoerd door toneelgroep
Amsterdam en voor televisie bewerkt
door Rob Klaasman, met Marjon
Brandsma, Catherine ten Bruggenca-
te, Ingeborg Elzevier e.a. Bakeliet, de,
eerste vorm van plastic, is uitgevon-
den door Baekeland. Zijn kleinzoon
leeft in een wereld van rijkdom en
waanzin en pleegt zelfmoord.

23.08 Fatzy & Co. Gevarieerd show-
programma.

23.43-23.48 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.35 Monumintesoarch yn Fryslan.

3-delige serie over de monumenten-

zorg in Friesland. Deel 3: Monumen-
ten van het wonen.

11.00 Open Universiteit. Boren naar
olie en gas.

11.30 Weekjournaal.
12.00 Het Capitool. Wekelijks discus-

sieprogramma rond de achtergron-
denvan de politiek.

12.45 natuur laat je leven. Film van
deVereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten.

13.35 Middagvoorstelling. Tripelcon-
cert van L. van Beethoven. Uitge-
voerd door Kyung-Wha Chung,
Myung-Wah Chung, cello en Myung-
Whun Chung, piano, begeleid door
het Symfonie Orkest van de SWF
0.1.v. Myung-Whun Chung.

13.28-14.10 Vervolg Middagvoor-
stelling. Reidans van heldendaden,
uitgevoerd door het Folkloristisch
Danstheater Amsterdam. Choreogra-
fie: Ferenc Novak.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.35 Sportuitslagen.
17.45 Sesamstraat.

18.00 Grafische technieken. Les 3.
18.30 Voorlichtingsprogramma.

Cursus Ouderenwijzer.
18.45 Voorlichtingsprogramma. De

Trojaanse Oorlog.
19.00 Studio Sport.
20.00 Journaal.
20.10 Studio Sport.
20.25 Verdacht. 4-delige serie over

jeugden strafrecht. Deel 3: Rijden on-
der invloed, 's Nachts na een popfes-
tival rijden Maarten en Emiel een mo-
torrijder aan. Zij hebben echter geen
rijbewijs en daarbij een aantal pilsjes
op.

20.55 Panoramiek. Achtergronden
van de buitenlandse politiek.

21.25 (TT)Op zoek naar de echte.
Van Hagios tot Santa Claus, docu-
mentaire over Sint Nicolaas, door
Wim lbo

22.10 Werken aan Werk. Transport.
Deel 3: Buschauffeurs.

22.40 De Filosofen. Meesters van de
Westerse filosofie, les 5.

23.35 Journaal.
23.40-23.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Gerard JanRijnders in 'Bakeliet'.
(Nederland 2 - 22.08 uur)

10.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-
denis. Les 11. (herh.).

11.00 (TT)Sehen start horen. Week-
journaal voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - Unsere Heimat.
Programma voor werknemers uit Por-
tugal, Italië en Turkije.

12.30 Tele-Akademie.
13.15 Bilder der Jahrhundertwende.

Wolf ohne Halsband, portret van de
schilder Paul Gauguin.

14.00 Sport im Westen extra. Inter-
nationale kampioenschappen ritmi-
sche gymnastiek om de DTB-cup in
Stuttgart.

16.30 Teletekstoverzicht.
17.00 Leben im Alter. Freizeit - freie

Zeit, serie over bejaarden en hun
vrijetijdsbesteding. Afl.2.

17.45 Das internationale TV-Koch-
buch. Culinaire serie. Afl.: De Britse
keuken.

18.00 Das Geheimnis des siebten
Weges. Jeugdserie. Afl.s: Fraulem
Rosmarijn.

18.30 Gort und dieWelt. Theologisch
magazine.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine.

20.00 Der Herbst der Familie Ko-
hayagawa. Japanse speelfilm uit
1961 van Ozu Yasujiro.

21.37 West 3 aktuell.
21.45 Hoppala. Blunders uit de film en

tv-wereld. Presentatie: Peter Rapp.
22.30 Oba Oba. Braziliaanse revue.
23.30 Experimente. Erste Konturen,

experimentele video over de eerste
blikken van een kind.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

09.00 Telekolleg aktuell.
09.30 Telekolleg 11. Cursus Engels,

les 11. (herh.).
10.00 Telekolleg 11. Cursus sociolo-

gie. Les 11. (herh.).

Duitsland 1
'°S pr

_
"35 p 9ramma-weekoverzicht.
L-^ogramma met de muis. Kin-fiWarnma.
eSerj er Gelbe Fluss. Documentai-
fchPr

,e;,Af'-: Die Wiege der chinesi-:SS ARnll|a,ion-
Skiën 7P"sP°rt extra- Wereldbeker
irici f Commentaar: Fritz von Thurn

,4S "*Presseclub
it>,e a9esschau met Wochen-

iaa, der Woche. Regio-
"4o S,r°9ramma.
4$ A[°9ramma-overzicht.
i«n dart nicht unterge-
-6|." iene. Afl.: Liebe, Tod und Teu-

vfl r? chlupp vom grünen Stern.
.Oo p^merfest.
lag ln Platz an der Sonne. Ver-
'°S Ak het Deutsche Hilfswerk.«ans turz in der Wi,dnis- Ameri-
fli||er e speelfilm uit 1985 van George

■Oo -Jl"1 aktuell. Babettes Fest.
■30 is'T)ARD-Ratgeber. Technik.
tank hnisse- Das Unkraut, ge-
■Oo -f Van Heide Pils.
"Os Af^esschau.
10 i? lr über uns.
„

07.00 Supertime Club.
10.00 Hit Machine.
11.00 Tube Compilations.
12.00 Rafferty Rules.
13.00 George Vandeman.
13.30 Motor Cycling Events.
14.25 Goodyear weather.
14.30 NBA Basketball.
15.30 American College Football.
16.30 Off the Wall.
17.30 The World Tomorrow.
18.00 Classic Concentration.
18.25 Gillette Soccer Scène.
18.55 Look Out Europe.
19.55 The Muppet Show.
20.25 Goodyear Weather.
20.30 Feature Film: Connection.
21.55 Goodyear Weather.
22.00 European Business Weekly
22.30 NBA Today.
23.00-00.00 ChartAttack.

Super 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 Rotterdam Soccer.
15.30 Mazda's Eye on Sport.
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 30 Years of TV Comedy's

Greatest Hits.
22.28 The Times Headline News.
22.30 Entertainment this Week.
23.30 City Lights.
00.00 ««The Coca Cola Eurochart

Top 50. Muziekprogramma.
01.00 Agrippina.
03.40-06.40 Landscape Channel

Programmes from Sky.

12.00 Childrens SSVC. Gepresen-
teerd door Nikki Towley. Vandaag:
Tree House met Flóella Benjamin en
vrienden.

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

12.40 Dangermouse. Gremlin Alert
en One of our stately homes is mis-
sing.

13.00 The Walden interview. Brian
Walden heeft een gesprek met be-
langrijke personen in het nieuws.

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

14.15 Film: the undefeated (1969).
Met filmsterren als John Wayne en
Rock Hudson. Na de oorlog ontmoe-
ten twee kolonels elkaar aan de Rio
Grande om actie te ondernemen te-
gen een stelletje bandieten.

14.35 Film: Carry on up the Khyber.
Met Sidney James, Kenneth Wil-
liams, Charles Hawtrey, Roy Castle
en Joan Sims.

16.00 The Match. Live: Arsenal-Liver-
pool. Commentaar Brian Moore.

18.00 Bullseye. Het quizspel dat op
het dart-bord wordt gespeeld, gepre-
senteerd doorKim Bowen.

18.30 Benson. Vandaag: The Elec-
tion.

18.55 Marching as to war. Vandaag:
Soup, soap and salvation.

19.25 News and weather.
19.40 Eastenders. Serie. Donna keert

weer terug in Albert Square en ziet er
goed uit en wil met lan en Rod enkele
ideetjes bespreken.

20.35 Last of the summer wine.
Nieuwe serie.

21.05 Howards way. Tv-serie. Char-
les Free is boos wanneer hij ontdekt
dat Torn besloten heeft een bepaalt
project zelf te financieren.

21.55 Spitting Image.
22.20-23.55 Sports review of 1988.

Vanuit het Queen Elizabeth Confe-
rence Center in Westminster presen-
teren Desmond Lyman en Steve Ri-
der de prijswinnaars.

08.45 ""Programma-weekover-
zicht.

09.15 Eucharistieviering vanuit
Innsbruck. Voorganger Pastoor Al-
bert Markt.

10.00 Mosaik. Vandaag: 1.Astrid Var-
nay's afscheid van de Bühne. 2. een
beroep met traditie: Salondame in
München.

11.00 Stadschreiber Matinee. Brief e
an eine Freundin, het electronische
dagboek van Sarah Kirsch.

12.00 ""Faszination Musik. Sonn-
tagskonzert.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals, vor vierzig Jahren.

Serie oude weekjournaals. Vandaag:
Die Teilung von Berlin. Presentatie:
Hans Werner Schwarze.

13.30 Die Charlie Brown und
Snoopy show. Tekenfilmserie. Afl.:
Der treulose Hund.

13.50 Siebenstein. Serie. Afl.: Rudi ist
nicht zu verkaufen.

14.15 Bettkanten-Geschichten. Die
Spieluhr.

14.45 Beschreibungen. Potsdam -
der alte Fritz und die neue Zeit, docu-
mentaire.

15.00 BAnastasia, die letzte Zaren-
tochter. Duitse speelfilm uit 1956 van
Falk Harnack.

16.55 Danke schön. Verslag van de

Thysbe, van Niklaus Manuel Deutsch
(Kunstmuseum Bazel).

radio

"Lilli Palmer in 'Die letzte Zarentochter'.
(Duitsland 2-15.15 uur)

08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 24. (herh.).

09.00 Telekolleg aktuell. Informatie
over uitzendingen, begeleidingsma-
teriaal, lessen en examens.

09.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 1 1.

10.00 Telekolleg 11. Cursus sociolo-
gie. Les 11.

10.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-
denis. Les11.

11.00 (TT)Sehen start horen. Week-
magazine voor doven en slechtho-
renden.

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

12.30 Tele-Akademie. Prof. Dr. Jörg
Spiert: Auf der Flucht vor sich? Der
Mensch in der Krankheit zum Tode -Sören Kierkegaard.

13.10 Daniel Höxer. Piano speelt In-
termezzo in As, Francis Poulenc.

13.15 Bilder der Jahrhundertwende.
14.00 Sport im Dritten extra. Toestel-

finale voor dames en heren. Interna-
tionale DTB-Cup ritmische gymnas-
tiek in Stuttgart.

16.30 Auf nach Bethlehem. Docu-
mentaire.

17.15 Man benimmt sich wieder.
Afl.4: Benehmen bei Tisch - lm Res-
taurant.

17.30 Programma-overzicht.
18.00 Touristik-Tip. Informatie voor

vakantiegangers. Thema's: 1. Ski-
passen. 2. Bijkomende reiskosten. 3.
Toeristisch nieuws.

18.15 45 Fieber. Berlijns magazine.
19.00 Abendschau Bliek ms Land

am Sonntag.
19.30 Schatzkammer. Die Kunst zu

raten, met Hans Heiner Bölte. Afl.l.
20.00 Damit ich nicht vergess, Ihnen

zu erzahlen... ritz Muliar vertelt Jood-
se anecdotes en verhalen. Europa-
brücke.

20.15 Einführung zu. Das französi-
sche Kmo der 30-er Jahre, serie.

21.20 Parlez-moi d'amour. Docu-
mentaire n.a.v. de serie Das Franzö-
sische Kmo der 30er Jahre.

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

nieuws, sport en studiogasten.
22.55 Kleinkunst aus... Landau.
23.40 Heut'Abend. Die ARD-Talk-

show mit Joachim Fuchsberger en als
gast Daliah Lavi. (herh.).

00.25-00.30 Laatste nieuws.

Cinéma a la Une. 20.05 Juste pour rire,
Festival 88 in Quebec. 21.05 Les dos-
siers de l'inspecteur Lavardin, politie-
serie van Claude Chabrol. Afl.: Le cha-
teau de Pendu. 22.30 Livres parcours,
literair magazine. 23.00-23.30 Laatste
nieuws.

19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal. 20.00 Cycle Les héros
sont oubliés: L'Odysesée du sous-ma-
rin Nerka, Amerikaanse speelfilm uil
1958 van Robert Wise, met Clark Ga-
ble, Burt Lancaster, Jack Warden
21.30 Clip: Mylene Farmer. 21.55-
-22.50 Le weekend-sportif, sportuitsla-
gen. Presentatie: Pierre Depré.

TV5

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. Ma-
ria Callas op CD (10). 14.00Onder
de groene linde. 14.15 Concert op
de zondagmiddag: Concertge-
bouworkest 0.1.v. Charles Dutoit,
m.m.v. Viktor Liberman, viool. (In
de pauze: Praten over mzuiek.).
16 30 Diskotabel, nieuwe grammo-

foonplaten en CD's. 18.02 Jazzge-
schiedenis. 18.30 Continu klassiek.
20 00 Nws 20.02 Specialiteiten a
la carte 22 00 Kamerconcert: Or-
lando Festival. Lafaayette Kwartet.
22.20 Finale 22.52-24.00 Hoorspel
'De Paria van de Eilanden', van Jo-
seph Conrad.

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 Des Indes 18.02Swing
low 19 00-7.00 Zie radio.l

20.05-21.05 Diamond Awards -1988. Reportage van dit festival met
internationale popartiesten dat op 18
en 19 november plaats had in het
Sportpaleis te Antwerpen. Deel 2.

Belië/TV 1
i°o air —
*oor °ol|ie en Billie. Tekenfilmserie
fejll K|nderen. Af1.13: De dierentuin
["Os £ 2°o). (herh.).
vii-Teertje Colarqol. kinderserie.&)Vherh->-
-ilnls.vrouwtje Theelepel. Teken-
ten ~"e voor kinderen. Afl.: De aan-
'"'W _Verrassing; Dippie en Doppie
'"ÏS j_het luchtruim. Her."Srifiin!-'little Pony- Amerikaanse te-
*üitGrVlSerie- AfL: BabV' het is koud
'"Oo i

s.ÜCnanst'eviering. 'Vanuit de
"0q D 'Martinus te Ganshoren,
tiet. Ue zevende dag. Praatcafé

'B|ikvanger, nieuwbeelden;
er?nta,ie. politieke discussie;

$Dr6s °D zeven, weekoverzicht. Met
tti 6_ entatieve studiogasten en

Van den Bergh.
Sit h ° Sunday Proms. Concert
'"Oo ..n6t sportpaleis te Antwerpen.
\ u'2en kijken. Serie over bou-
i'°t) rf rbouwen en wonen. Afl.lo.KL Presentatie: Paul de Bolle.
'"S f\% i.e Vijf. Tsjechische jeugdfilm
ir, D^'roslav Balajka, met Jan Hurtl
% ü^n Blakovic.
Sra erklaas is 'ari?- Fees,eliik
i Sint a rond de veriaarda9 van
Ss ' 7"et kindertekeningen, liedjes,
"Oo 'fc^e en goocheltruks.
t-N.c | iaren zestig. The man van
J°bert E., Amerikaanse serie van
%rja Vaughn en David McCallum.. a9: De Strigas-formule.It M

België/RTBF 1

België Télé 21

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nieuws 9.02 Woord op
zondag 9.30 Te Deum Laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00 Aartsva-
ders!. 10.10.Kerkdienst 10.58 Wil-
de Ganzen. 11.00 De andere we-
reld van zondagmorgen 12.00
Nieuws 12.05 Het zwarte gat.
14.00Radio Romantica. 16.55 Me-
dedelingen en schippersberichten
17.00 Samenkomst. 17.58 Wilde
Ganzen. 18.00 Nieuws 18.10Litur-
gie en kerkmuziek. 18.40 De onbe-

Belg. Rundfunk
6.30 Frölicher Auftakt. 7.45 Veran-

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 8 05 Das große Platzkon-
zert. 10 05 Operette nach Wunsch.
12.05 Musik ist Trumpf. 13.00 Hei-
matmelodie 14.05 Wirtschatt.
17 00 Der Tag urn fünf abschlie-
Ben. 18.05 Schellack-Schatzchen.
19.00 Erlnnerung. 21.00 Musik.
zum Traurnen, 22.30 NachtexprejV

BRT 2
6.30 Goede morgen, morgen. 7.00
Nieuws. 8.00 Nieuws en lottouitsla-
gen. 812 Relax. 9.00 Hitrevue
10 00 Nieuws. 10.03 De pre-histo-
rie. 11 00 Het Genootschap. 13.00
Nieuws 13 10 Brabant op zondag
14.00 Fiestag. 17.00Nieuws. 17.05
Sportkaflee met nationale en pro-
vinciale voetbaluitslagen. 19.00
Nieuws 20.00 Vragen staat vrij.
2200 Nieuws. 23.30-02.00 Van
tweetot twee (om 00.00uur onder-
broken voor nieuwsberichten).

Luxemburg/RTL
7.00 Heimatmelodie. 9.00 Sonn-
tagskonzert. 11.00 Ruckblick.
12.00 Musikparade. 14 00 Wunsch
dir was. 17.00 Sportshop met Ben-
no Weber. 18 00 Nachgefragt met
Geert Müller-Gerbes. 19.00Volks-
tümliche Hitparade met Edy Hilde-
brandt. 21.00-01.00 Ein junges Mu-
sikprogramm.

Omroep Limburg
9 02 Postbus 94: Muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 11.02 Sport 12 02-13.00 Het
D S M.-ümburg-Concert: Concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur)orkesten, ensembles en ko-
ren 18.05-19.00 Sport.

staltungskalender. 8.00 Fröhlicher
Auftakt. 8.30 Glaube und Kirche.
9.05 -Mundartensendung : Uver
d Land on d'Lögt - van domols on
högt!. Alles watt daer atl ömmer
óver Kelmis an et Jöhltal weete
wollt 10.00 Sonntagskonzert.
11.05 Schlagersouvenirs. 12.35
Ruckblick. 14.05 Die Deutsche
Schlagerparade. 16.05 Domino -Die Spielshow des BRF. 17.05
Sportmagazine. 18.40 Senioren-
funk 19.00 Wunschkonzert. 21.00
Sportuitslagen van het weekeinde.

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 22.10-22.40 Jazz uit het
historisch archief

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.

10.00 Le crédit a court terme, informa-
tieve serie. Afl.: La lettre de change.
10.30 Politieke uitzending: Les Chré-
tiens dans la vie sociale. 11.00 Kerk-
dienst. 12.00 Faire le point. 13.00 Va-
riétés a la une. Herh. 13.05 Journaal.
13.25 Jeunes solistes, kamermuziek
met jonge amateursolisten. Vandaag:
La Lecon. 14.20 Variétés è la une.
(herh.). 14.25 Salut champion! Afl.2: La
troisième mi-temps, met Chantal No-
bel, Jacques Charrier, Angelo Bardi
e.a. 15.20 Visa pour le monde, docu-
mentaireserie. Vandaag: Thailand.
16.40 Cinéma a la une. 16.45 Agence
tous risques. Amerikaanse serie. Afl.:
Un témoin capitaal. 17.35 Noubanimé,
gevarieerd kindeprogramma met o.a.
Malvira. 18.00 Poivre et sel, serie. Afl.:
On déménage, met Patachou, Henri
Virlogeux, Annick Blancheteau e.a.
18.30Le week-end sportif, sportgepre-
senteerd door Pierre Depré. 19.25
P.M.U. Beige. 19.30 Journaal. 20.00

12.00 L'Assiette Anglaise. 12.45 Jazz
Off. 13.00 Journal télévisé. 13.15 de La
Cave au grenier. 13.30 Les Cinq Der-
nières Minutes. 15.00 Sacrée soiree.
16.05 Brèves. 16.10Les carnets de l'a-
venture. 16.30 Histoires naturelles.
17.00 Sports magazine. 17.55 Brèves
et Météo Européene. 18.00 Histoires
Extraordinaires D'Edgar Poe. 19.00 La
chance aux chansons. 19.30 Papier
Glacé. 20.00 Avis de Recherche. 21.30
Trente Millions d'amis. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Méteo Européenne.
22.35 7 sur 7. 23.30 Ex libris. 00.30-
-01.00 Papier Glacé.

Arquette en
Reeve in 'Ab-rz m der Wildnes. (Duits-

land 1 - 15.05)

" Frances Cuka en Victor
Spinette in 'The attic'.

(Belgiè/TV 1 - 20.50 uur)
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl.: 218.
18.05 Plons. Afl.: Plons en de jacht-

hond. Herh.
18.10 Er was een keer... Korte ver-

haaltjes verteld door Jef Burm. Van-
daag: Het wintermeisje, (herh.).

18.10 Leven., en laten leven. Milieu-
programma. Presentatie: Gil Claes.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.00 Kijk uit. Verkeerstips. Vandaag:

Magazine 4.
20.05 Sportweekend.
20.50 Het achterhuis. Britse tv-film uit

1988 van Hohn Erman over het leven
van Arme Frank, met Mary Steen-
bruggen, Paul Scofield, Huub Stapel
e.a.

22.25 Steek-er-wat-van-op-show.
Praatprogramma met Emiel Goelen.
Thema: Ervaringen met de leger-
dienst.

23.25-23.50 Nieuws. Aansl.: Coda -Plastische kunsten, Pyramus en

SAT1

Radio 1
I 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
I VARA radio 1 zondageditie. 12 02: Ophef en vertier. 13.05 Hier en nu.
[ 14.02 Langs de lijn, sport en mv-
I ziek. 18.05 Het Spoor. 19.02 Leu-: terkoek en zandgebak. 19.10: Sssssssssssst . 19.30 Hersen-: gymnastiek. 2002 Toppers van
: toen. 21.02 Play it again. 22.02
| Landleven, hoorspel. 23.05 Met het: oog op morgen. 0.02 TROS Nacht-: wacht; 6.02-7.00 Een goede mor-: gen met Ron Brandsteder.



gend jaar is dat misschien weer an-
dersom. Jkplan dat soort zaken echt
niet zo vantevoren. Maar ik heb het
zingen er echt niet voor opgegeven.
Integendeel: ik ben zangeres en
werk voor de tv. Dat zijn twee kan-
ten van me waar ik zeer veel van
hou. 't Is nooit zonder elkaar ge-
weest. Ik heb in mijn hele leven ook
nooit zon beeld voor ogen gehad
van: 'Dat moet ik worden. Ik vind
het heerlijk om nu te beleven wat ik
met 'Uit de kunst' beleef. Ik doezelf
ook een grote dosis creativiteit op
via dit programma. Het lekkere van
dit programma is namelijk, dat ik
waanzinnig veel zie en lees ter voor-
bereiding. Ik tank wat dat betreft
ontzettend bij. Er zijn in mijn vak
periodes van uitvoering, en perio-
des waarin je bijtankt. Vorig jaar
maakte ik naast de tournee ook drie
tv-programma's. Zodra de mensen
je niet meer op tv als zangeres zien
zeggen ze: ben je daar mee gestopt?
Nee, hoor, ik ben ondertussen ont-
zettend bezig met nieuwe projecten.
Op 30 decemberben ik bijvoorbeeld
weer zingend op tv te zien. Dan zing
ik samen met het Metropole-orkest.
En vanaf januari ga Ik weer met
Polo de Haas en Pierre Courbois 't
land in voor een aantal concerten.
Elke week neem ik trouwens ook
nog zangles. Dat soort dingen gaan
gewoon door."

" Heb jeer bij de presentatie van
'Uit de kunst' nog voordeel van,
dat je een periode het 'Jeugdjour-
naal' hebt gepresenteerd?
„Het is een ongelofelijk voordeel,
dat je vijfjaar lang elke dag voor de
camera hebt gezeten. Dat is een er-
varing die je nog altijd elke dag ten
goede komt. Ik werk nu acht jaarbij
de tv en je maakt watdatbetreft een
ontwikkeling door, die nog altijd
verder gaat. Ik heb ook op de toen-
malige popzender Hilversum 3 in-
terviewtjes gedaan en ook die erva-
ring werkt nog alijd door. Dan heb
ik ook nog altijd m'n achtergrond
van de Kleinkunstacademie en een
grote kennis van muziek. Boven-
dien weet ik bij hetpraten met thea-
termensen uit eigen ervaring wat
het is om op toneel te staan."" LEONI JANSEN

.op 30 december weer zingend op tv

Boycot
omroep
tientje

In Limburg no
geen protestenMedisch

Centrum
West bij
de BRT

Van onze rtv-redactie
HEERLEN/BRUSSEL - De
TROS-serie 'Medisch Cen-
trum West' komt vanaf ko-
mende donderdag in dertien
afleveringen wekelijks op het
Belgische BRT-scherm (TV
1). Het is de bedoeling dat de
serie, waarvan de eerste reeks
in ons landal eerder werd uit-
gezonden, op donderdag
steeds na het actualiteitenma-
gazine 'Panaroma' wordt uit-
gezonden.
De TROS, die in januari met
een vervolg op 'Medisch Cen-
trum West' (tweede reeks, óók
dertien afleveringen) zou ko-
men, heeft laten weten dat
deze serie is verschoven naar
hetwinterseizoen 1989/'9O.

Nederlander vertaalde twee liedjes van Oostenrijkse ster

Twee dikke zoenen van Udo
Jürgens voor Erik Beekes

Van onze rtv-redactie
MAASTRICHT - De regio*
omroepenin ons land zulle'
nancieel niet in problemen
men nu elders in het lan'
veel burgers weigeren het 1
vinciale 'omroeptientje' te
talen. Dat is vanaf 1 jan'
aanstaande verplicht onl
de kosten van de regio'
omroepen in ons land vo1
aan voor rekening komen(
de provincie. Voorzover
kend zijn er in Limburg'
geen problemen met het ;
roeptientje. Het wachtel 1

hier wél nog op een acceP
rokaart van de Dienst 'roepbij dragen, belast met
inning van het geld.
Dienst schiet de betaling
de regionale omroepen n&
lijk voor. Extra kosten difi
maakt worden voor de io'
so, worden ingehouden vall
totale opbrengst van de 'roepbijdragen, zodat uitetf
lijk de landelijke omroepell
rekening betalen.

Presentatrice wil geen talkshow, maar wèl 'kunst voor de massa'

Leoni Jansen binnenkort
weer als zangeres op tv

Van onze rtv-redactie
ROTTERDAM - „Ik vind ons
programma geen talkshow.
Het is een actualiteitenpro-
gramma over kunst en cul-
tuur," zegt Leoni Jansen, die
wekelijks het NOS-program-
ma 'Uit de kunst' presenteert.
Van het bestaan van een
„moordende concurrentie tus-
sen de talkshows", die volgens
Hans van Willigenburg Hilver-
sum zou teisteren, heeft zij
geen weet. Leoni: „Wij putten
onze gasten uit de actualiteit
in de wereld van kunst en cul-
tuur. Natuurlijk komt het wel
eens voor dat iemand ook al
eens door een ander is bena-
derd, maar dat is een zeld-
zaamheid. Bij de keuze van
onze gasten gaan we anders te
werk dan bij voorbeeld Sonja
Barend of Ivo Niche. Ik doe de
eindredactie ook niet. Bij ons
bepaalt de redactie wat er in
het programma te zien zal zijn
en ik ben daar een onderdeel
van. De programmaformule is
belangrijker dan degene die
het programma presenteert.
'Uit de kunst' zou er ook zijn
als ik het niet zou presente-
ren."

Ondanks het feit dat hij ook gasten
uit de wereld van het theater, de
muziek, de opera, de film en het to-
neel ontvangt is het nieuwe pro-
gramma van Hans van Willigenburg
('Vrijdagavond met Van Willigen-
burg') geen concurrent voor 'Uit de
kunst', zo legt Leoni Jansen uit.
Leoni: „Ik ben inLonden wezen kij-
ken naar de nieuwste operavan Phi-
lip Glass. Ik denk niet, dat Hans
snel Glass als onderwerp zal kiezen.
Zoals hij ook niet zo snel Reinbert
deLeeuw over John Cage zal laten
praten. Bovendien zul je bij ons zel-
den of nooit optredens als illustratie
te zien krijgen. Elke week blijkt de
keuze van onderwerpen overvloe-
dig. Er gebeurt zoveel dat we elke
dag wel een programma zouden
kunnen vullen."

" Hoe ben je bij 'Uit de kunst' te-
recht gekomen?
„Ik ben vorig jaar september door
eindredacteur Piet Erkelens ge-
vraagd. Hij had me onder meer ge-
zien in het avondvullendeAids-pro-
gramma, dat ik samen met Koos
Postema voor de NOS-tv presen-
teerde. 'Uit de kunst' zou tegelijk
met Nederland 3 in april starten en
de maanden april, mei en juni was
ik net vrij. De samenwerking met
Piet als eindredacteur is van het be-

Paolo Conté in
'Surpriseshow'

HEERLEN- De Italiaanse ster Pao-
lo Conté, die momenteel in ons land
op tournee is, zal maandagavond bij
de KRO-televisie (om 20.20 uur op
Nederland 1) te zien en te horen zijn
in de 'Surpriseshow'. Henny Huis-
man introduceert hem dan als 'de
zingende advocaat uit Italië, voor
wie Nederland inmiddels een twee-
de vaderland is geworden. Paolo
Conté (51) treedt zondag tweemaal
in het Amsterdamse carré op en
geeft daar ook maandag een con-
cert. Het optreden van zondag-
avond wordt voor detelevisie opge-
nomen in opdracht van de Italiaan-
se staatstelevisie RAI en in samen-
werking met de VARA. De uitzen-
ding bij de VARA staat gepland
voor juni 1989.

Weer vast duo bij
'Langs de lijn'

HEERLEN - Met ingang van zon-
dag krijgt het NOS-radioprogram-
ma 'Langs de lijn' op zondagmiddag
weer een vast presentatieduo: Jan
Douwe Kroeske (31) en Torn Egbers
(30). Egbers zal de presentatie van
het radioprogramma op zondag
combineren met zijn werkzaamhe-
den voor 'Studio Sport.
Vaste vervangers voor het duo zijn
Rocky Tuhuteru (29) en Leo Dries-
sen (33). Tuhuteru werkte al eerder
als presentator mee aan 'Langs de
lijn. Leo Driessen is sinds 1980 als
verslaggever voetbal en wielrennen
verbonden aan het programma.

gin af fantastisch verlopen. Dat is
ook het geval met de redactie die hij
om zich heen heeft verzameld. Piet
heeft een formule bedacht, waarin
ik precies pas. Zonder een groot
vertrouwen in de eindredactie zou
het niet een van de leukste dingen
geworden zijn, die je op tv kunt
doen. En ik vind dit echt een van de
leukste dingen, die je op tv kunt
doen."

" Wat beoog jezelf met het presen-
teren van een rubriek als Uit de
kunst?'
„Over te brengen waar mensen mee
bezig zijn en waarom ze dat doen.
En dan niet op een manier waarop
alleen maar de kunstkenners het
programma geboeid zullen volgen.
We maken het programma ook voor
mensen die zich niet dagelijks in
kunst verdiepen. Uit de kijkcijfers
blijkt, dat we daar aardig in slagen.
Ook bij mensen, die niet zo veel van
kunst afweten, boeken we goede
waarderingscijfers. En voor een
kunstprogramma hebben we wat de
kijkdichtheden betreft absoluut
niet te klagen. Ze zijn dik tevreden
bij de NOS. Onze taak is het om via
het programma het enthousiasme
en de bezieling en de bezetenheid,
waarmee kunstenaars hun werk
scheppen, over te brengen op dekij-
kers. Daarom lees ik bij voorbeeld
zelf ook eerst het boek waarover ik
met de schrijver ga praten, en daar-
om zie ik ook vooraf elke theater-
voorstelling die in het programma
ter sprake komt."

" Ga jeook tevoren zelf met de gas-
ten praten?
„Nee. Voor elke tak van kunst heb-
ben we een gespecialiseerde redac-
teur. Die redacteuren houden de
voorgesprekken. Anders hebben
onze gasten het idee dat ze alles
voor de camera voor detweede keer
aan mij zitten te vertellen."

Van onze showpagina-redactie
DORTMUND - Probeer je de
sfeer even voor te stellen. Het
poepsjieke jaarlijkse persgala
van Westduitse prominenten.
Wie er moet zijn is er. Wie er niet
horen staan langs de afzetting
om een glimp op te vangen van
bekende gezichtenen dito lijfjes.
Hetritselt van diademen. De col-
lecties glinsterende edelstenen
treffen je als vlammende speren
in het oog. De Westfalenhal in
Dortmund is het decor en deare-
na tegelijkertijd. Udo Jürgens -.
54 jaar, bekwaam geconserveerd
en stralend - is onder de topster-
ren die er optreden de grootste
en de belangrijkste. Duitse en
buitenlandse vedetten ruisen af
en aan. Onder hen 'onze' Lee To-
wers, diezijnkans ruikt en grijpt.
Gevat en gevierd. Scorend, maar
wel benaderbaar. Hij blijft Leen
Huizer uit Nederland.

Burgers die het radiotientje \'BJ
omroepbijdrage aftrekken, krlj
eerst een aanmaning. Daarna *
mogelijk het bezoekvan een c0(

leur, die proces verbaal kan ot

ken en de radio mag verzegeldI',

weigert te betalen, moet vijfê^
extra betalen. De incasso-koste"
dragen, wanneer het tientje
vrijwillig wordt overgemaakt
veelvoud. Adjunct-directeur.
Kroon van de Dienst Omroep^
ge vertelt dater een voor de Pr
cic gunstige regeling is getx0

„Ze worden niet de dupe van "
tuele wanbetaling. Wij maken,
maand keurig f 648.418,07 ff"
over."

Verontwaardigd is Kroon o^~manier waarop de provincie N
Holland, waar het klachten v*
burgers regent, de boze telefo^verwerkt. „De opvang hebbe.
niet goed geregeld. De provifl
verantwoordelijk voor het
en heeft alszodanig de plicht
sen zo goed mogelijk te infori"
Wij krijgen nu woedende b"JJaan de telefoon, die door de p".
cie als een kat de gordijnen
jaagdzijn. Dat levert hier extr^
blemen op. Zon opstelling
bedroevend."

aan. „Het concert is iets uitgelo-
pen. Udo heeft anderhalf uur op-
getreden."
De machinerie draait punctueel.
Het klopt. Volgt een wandeling
door een web van gangen langs
interessante veiligheidsfunctio-
narissen.
In de kleedkamer zit Udo Jür-
gens, kort na de show, transpire-
rend. Hij draagt een elegante wit-
te ochtendjas.Erik Beekes isver-
rast: Hij denkt bijna hardop:
„Wat een charmante, mooie
man," maar houdt de reactie bin-
nen.
Udo Jürgens: „Het is een heel
mooie produktie die je gemaakt
hebt. Ik kom er straks op terug.
Ik ga me even kleden."
Het klopt, opnieuw. Hij ver-
schijnt in een prachtig zwart kos-
tuum. Er wordt champagne ge-
serveerd voor een super-vedette
en zijn gasten. De burgemeester
van Dortmund mag ook een paar
belletjes meedrinken.

Voorlichtster Mascha Roove^hebben nog nooit zo iets
maakt. Al het gewone wer^,
liggen. De telefoons rinkelen }
houdelijk. We hebben de hel^ling Voorlichting en ook
van de afdeling Cultuur, v/L
omroep onder valt, ingezet, y*
gegeven moment zaten we We^
elf collega's aan de telefoon.,
nog konden we de stroom n 1
werken."

Carrière

" Is de carrière die je als zangeres
aan het opbouwen was - niet alleen
in theaters, maar ook via tv-shows
- door 'Uit de kunst' afgebroken?
„Met dat programma ben ik vijf da-
gen in de week full-time in NOS-
diënst bezig. Maar dan wel als free-
lance. Vorig jaar heb ik nog vijftig
theaterconcerten gegeven. Dit jaar
staat dus in het teken van detv. Vol-

Na afloop van de show is het aan-
tal opdringende fans van Udo
Jürgens niet beperkt tot een stuk
of vijf. Honderden mensen, het
merendeel kirrende en krijsende
vrouwen, proberen hun idool
nog een keer te zien. Vergeefse
moeite. Geen schijn van kans.
Hij wordt vriendelijk, doch zorg-
vuldig afgeschermd door dienst-
doende heren in fraaie pakken.
Erik Beekes uit Amsterdam, een
Nederlandse zanger-acteur-im-
presario - vooral bezig met tv-re-
clames, kleine filmrollen en ge-
distingeerde foto's in keurige ad-
vertenties - is speciaal door Udo
Jürgens uitgenodigd. Hij wenst
Beekes te ontmoeten en deze is
gaarne bereid daarvooreen reisje
te maken.
Eigenlijk komt het niet helemaal
gelegen, want het tripje valt tus-
sen eenradio-opname en een lan-
ge dagzwoegen op defilmset van
regisseur Ben Verbong. Beekes
speelt een rol in die film, waar-
voor als werktitel 'Lilly was hier'
is gekozen.
In de zomer scoorde Beekes
('nee, geen leeftijd, daar mogen
ze naar raden...') behoorlijk met
het hitje 'Welkom Thuis' dat hem
langs alle omroepen op tournee
op lokatie voerde.

Warmte
De aanleiding tot de invitatie zit
in twee liedjes van Udo Jürgens
die Erik Beekes heeft opgeno-
men in een Nederlandse verta-

«1Het bureauhoofd van de a*l^Cultuur bij de provincie, Hofll^had wel rekening gehouden &j
acties, maar is geschrokken o\)
omvang. Hij denkt dat de bij.
bij de rekening niet duideW(i
noeg is geweest. Overwogenig
nu iets aan extra voorlicht'^gaan doen, bijvoorbeeld in de {
van advertenties. „Mijn eerst
is een oplossing te vinden ° f
stroom klachten hier beter te^nen verwerken. Als ik een n*^jji
ling krijg van de telefoniste j
nog zeker dertig wachtenden \
het volgende gesprek zitten, y. fdat er maatregelen nodig ■*
dat beter te regelen."

ling: 'Een beetje warmte' en 'Hal-
lo met mij.' De maatschappij
CBS brengt de langspeelplaat
met cd binnenkort uit. De single
is er al.

Udo Jürgens heeft beide num-
mers op de band gehoord. On-
middellijk toonde hy zich geïnte-
resseerd en zelfs een beetje ver-
eerd door het feit dateen buiten-
landse zanger twee nummers
van zijn hand (vertaling Peter de
Vos en Alexander Curly) tegelijk
uitbrengt.
Vandaar de invitatie eens kennis
te komen maken. Hoewel, zo

eenvoudigwas het ook weer niet.
De heer Jürgens gaat niet over
een vliesdun laagje ijs. Er is door
CBS op de achtergrond omstan-
dig en diplomatiek aan de af-
spraak gesleuteld voordat het
zover was.
Erik Beekes heeft zich enigszins
gespannen geïnstalleerd in de
hal van het Parkhotel te Dort-
mund, in afwachting van Arnosti
Rico, de personal manager van
Jürgens die de confrontatie mag
regelen. Het wordt een late
avond in Dortmund.
„Om kwart voor twaalf word je
gehaald," kondigt de manager

Er wacht Beekes een trip langs
diverse populaire radio- en tele-
visieprogramma's. Hij bekent
dat dit wereldje een andere sfeer
herbergt dan het theater waar hij
thuis is. Ongeveer anderhalf jaar
geleden bracht hij in kleine zalen
een eigen chansonprogramma
'Liefde komt Liefde gaat.' Hij
hoopt dat het nieuwe, wat stevi-
ger repertoire daarin past.

De conversatie moet beperkt
blijven tot een half uur. De auto
staat klaar voor Jürgens. Hij leidt
een kundig georganiseerd zigeu-
nerbestaan en gaat op weg naar
Rome. Ook daar wachten vrou-
wen en meisjes op zijn komst.
Bij het afscheid mag Erik Beekes
een beetje beduusd twee dikke
zoenen in ontvangst nemen. Dit
stukvan de zware promotie-cam-
pagne is gelukt. Nu maar af-
wachten wat de plaat in Neder-
land doet.

Complimenteus
Jürgens heeft zich grondig voor-
bereid. Hij is complimenteus. „Ik
heb de twee nummers uit het Ne-
derlands terug laten vertalen in
het Duits. Ze zijn goed in de lijn
gehouden. De arrangementen
bevallen me zeer en je stem leent
zich prima voor dit soort liede-
ren. Ik ben bereid jete helpen, in
wat voor vorm dan ook. Laten we
eens nadenken over een video of
een duet. Als je het wilt doe ik
het voor je."

Van onze
rtv-redactie

AALSMEER - Be-
rend Boudewijn is
sinds gisteren hoofd
van de afdeling Tele-
visie Drama bij Joop
van den Ende Pro-
ductions. Hij zal er
leiding geven aan de
ontwikkeling en ver-
vaardiging van dra-
ma-pqrodukties.

Daarnaast zal hy ook
theater- en tv-pro-

Berend Boudewijn
naar Joop van den
Ende Productions

grarama's regisseren
en presenteren.

Berend Boudewijn
was vier jaar direc-
teur van het toneel-
gezelschap'De Nieu-
we Comedie/Arena'
en acht jaar direc-

teur van de Amster-
damse Stads-
schouwburg. Daar-
naast werkte hij als
regisseur van thea-
ter- en televisiepro-
dukties en presen-
teerde hij een aantal
tv-shows.
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