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Bij aanhoudende economische groei

Rutten optimistisch
over werkgelegenheid

DEN HAAG - Volgens prof.dr F. W. Rutten, secretaris-gene-
raal van het ministerie van Economische Zaken, kan de werk-
loosheid bij aanhoudende groei van de economie en volgehou-
den loonmatiging midden jaren '90 'naar meer normale ver-
houdingen gaan. Gerichte arbeidsmarktmaatregelen als sub-
sidies leveren een veel geringere bijdrage. Prof. Rutten sprak
gisteren op een symposium in Den Haag.

Rutten gaat uit van het geschoonde
werkloosheidscijfer van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek
(CBS), dat aangeeft dat de werk-
loosheidsproblematiek minder van
omvang is (415.000) dan het officiële
cijfer van Sociale Zaken (ongeveer
680.000).

Prof. Rutten benadrukte in zijnrede
dat de groei van de werkgelegen-
heid voor het overgrote deel uit eco-
nomische groei moet komen.

Specifieke maatregelen op de ar-
beidsmarkt (via loonkosten- en an-
dere subsidies) leveren jaarlijks per
saldo niet meer dantienduizend ba-
nen op. De groei van de werkgele-
genheid, zonder deze gerLchte maat-
regelen, ligt echter zeven a acht keer
hoger.

Eerste gesprektussen VS en PLO
’constructief’

de Yo AGrO - Ruim een dag nadat
V-Hv?nigde Staten de Palestijnse
de .^nsorganisatie (PLO)Kerken-ha^rj .gesprekspartner vooronderd-er, (? m§en over vrede in het Mid-
%> b Sten' zijn VS en PLO giste-
re), egonnen aan hun eerste ge-
het ivr jVer een vredesregeling voorlv"dden-Oosten.be tka^ cc delegaties ontmoetten el-
in fc

Qp neutraal terrein in een hotel
der^ 1} voorstad van Tunis.' Na an-
Arne l uur praten verklaarde de
tiis j-'^aanse ambassadeur in Tv-Ont'j/^bert Pelletreau, dat de eerste
h^ °eting een 'praktisch' karakter
'iehtlf^l^- Een 'ernstige doelge-
bet)a ,d' zou de stemming hebben.
*er f- Yasir Abed Rabbo- de lei"
10(.t n de Palestijnse delegatie,

de gesprekken 'praktisch,
CriDCtief en eerliJk>'
Vo0r **abbo, hd van het Volksfront
*e' dat bevrijding van Palestina,__^ er nog geen datum voor een■Ule ontmoeting was afgespro-sprL. Pelletreau zei dat na het ge-
diB , een periodevan bezinning no-'ë 2°u zijn.

O, gaven gisteren een
,' lring uit waarin zij zich 'tevre-
oonden over de na 13 jaarher-

var> rj dlaloog, die naar de mening
2o

e een van de middelen is
Hatj 0 u boeten leiden tot een inter-
tui .e vredesconferentie onder[ weien van de VN.

Toekomst
Om de economische groei in de toe-
komst vast te houden bepleitte Rut-
ten een verdere verlaging van belas-
tingen en premies. Dat is goed voor
het rendement van investeringen,
het kwalitatief verbeteren van het
produktieapparaat en de scholing
van personeel. Daarnaast moet
meer gedaan worden aan de verbe-
tering van infrastructuur.
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Corrie Brokken
wordt rechter
in Den Bosch

LAREN - Mevrouw Corrie Meije-
rink-Brokken wordt volgende week
donderdag geïnstalleerd als rechter-
plaatsvervangend van het arrondis-
sement Den Bosch. Mevrouw Meije-
rink heeft samen met haar man een
advc: in Laren. Me-
vru.iw Jeijerink was vroeger be-
kend als de :angeres Corrie Brok-
ken. Ze won in 1956 inFrankfurt het
songfestival.

Staatssecretaris
weg na rel over
Britse eieren

LONDEN - De Britse staatsse-
cretaris van Volksgezondheid,
Edwina Currie, heeft gisteren
haar ontslag ingediend na de
nationalereldie zij twee weken
geleden uitlokte door in een te-
levisie-interview te beweren
dat de meeste Britse eieren wa-
ren besmet met salmonella-
bacteriën die voedselvergifti-
ging veroorzaken.
De verkoop van Britse eieren
liep tot de helft terug en de eie-
renbranche heeft daarom enke-
le schadeclaims bij deregering
ingediend. Deregering is giste-
ren in de nationale dagbladen
begonnen aan eenreclamecam-
pagne die daar 1,8 miljoen gul-
den in het laatje gaat brengen.
De boodschap luidt dat eieren
geen kwaad kunnen, als je ze
maar goed kookt. Het ministe-
rie van Landbouw heeft zich
verder verplicht miljoenen on-
verkochte eieren op te kopen.
De maatregel zal enkele miljoe-
nen kosten. Er zou nu al een
'berg' zijn van 300 miljoen on-
verkochte eieren en elke dag
zouden er nog eens 20 miljoen
bijkomen. De eieren-industrie
heeft gezegd dat er wellicht
miljoenen hennen geslacht
moeten worden.
Tot de salmonella-psychose
uitbrak, consumeerden de Brit-
ten - het volk van 's morgens
bacon and eggs - ongeveer 200
miljoen eieren per week.

PSV contra Real Madrid

Roda JC loot
Sredets Sofia

Van onze sportredactie
KERKRADE/ZÜRICH - Roda JC is
voor de kwartfinale van de Europa-
cup voor bekerwinnaars opnieuw
gekoppeld aan een Oostblok-te-
genstander. Tijdens de loting in Zü-
rich kwam gisteren de toonaange-
vendeBulgaarse club Sredets Sofia
(het voormalige CSKA) uit de ko-
ker, nadat in de vorige ronde het
Russische Metallist Charkov werd

uitgeschakeld. Landskampioen
PSV moet in de kwartfinale aantre-
den voor het titanengevecht tegen
Real Madrid.
Roda JC speelt op woensdag 1
maart eerst de uitwedstrijd in Sofia.
Veertien dagen later staat in Kerk-
rade de return op het programma.
Sredets Sofia kwalificeerde zich op
imponerende wijze bij de laatste
acht. In de eerste ronde werd het
Tsjechische Inter Bratislava met
twee nederlagen (3-2 en 5-0) naar
huis gestuurd en in de tweede ron-
de werd Panathinaikos uit Grieken-
land het slachtoffer van de Bulgaar-
se dadendrang (2-0 èn 1-0).

" Zie verder pag. 21

Elf arrestaties bij
inval in drugcafé

Van onze verslaggever
HEERLEN - Bij een inval in een
koffieshop aan de Pappersjans in
Heerlerheide heeft de politie gister-
avond elf personen aangehouden.
Aan de vier minuten durende ver-
rassings-actie, namen vijftig agen-

ten en leden van de Mobiele Een-
heid deel. In het café werd sinds 2,1
jaar gedeald in verdovende midde-
len. Hoewel men die had verwacht
werden er geen wapens gevonden
De speurhonden van de politie kon-
den na afloop een behoorlijke hoe

veelheid verdovende middelen vin-
den.
„Het belangrijkste was echter", zo
deelde actie-coördinator Loek
Brongers na afloop mee, „dat een
einde gemaakt wordt aan de al jaren
durende overlast die de omgeving
ondervindt" en dat er weer eens er-
gens in Heerlen de boel wordt
'schoongeveegd.'

Brongers zei gisteravond dat soort-
gelijke acties dekomende tijd vaker
gehouden zullen worden.

" Zie verder pagina 17

" Drie verdachten in het drugcafé liggen geboeid op de grond. Foto: FRANS RADE

Koster niet
gewaarschuwd
HEERLEN - Dominee, orga-
nist, familie, begrafenisonder-
neming en doodskist stonden
gisteren een halfuur voor een
gesloten deur van de Sionskerk
aan de Kampstraat in Heerlen.
In allerijlwerd dekoster gebeld
en na enige scheldpartijen en
verwijten aan diverse adressen
begon de uitvaartdienst met
een halfuur vertraging. De oor-
zaak van de onverkwikkelijke
affaire, die tientallen nieuws-
gierigen lokte, is een communi-
catiestoornis tussen de domi-
nee en de begrafenisonderne-
ming. Beiden vergaten de kos-
ter te waarschuwen.

In ’volmachten-affaire’
Van Mulken

vrijgesproken
Van onze verslaggever

STEIN - De geruchtmakende 'vol-
machten-affaire' in Stem heeft gis-
teren een verrassende wending ge-
nomen. Ex-wethouder en huidig
raadslid Harie van Mulken, die er-
van verdacht werd bij de gemeente-
raadsverkiezingen in 1986 gebruik
te hebben gemaakt van valse vol-
machten, werd door president mr J.
Delessen van het Gerechtshof in
Den Bosch in hoger beroep vrijge-
sproken.

" Zie verder pagina 15

Mos kwestie van weken

Nog geen besluit
Oost-westbaan

DEN HAAG - Er moet nog enige
tijd gewacht worden op kabinets-
toestemming voor de aanleg van de
Oost-west baan op vliegveld Beek.
Premier Lubbers liet gisteren op
zijn wekelijkse persconferentie na
afloop van de ministerraad weten
dat het een „kwestie van weken
wordt".

Het kabinet beraadslaagt woensdag
verder over de omstreden aanleg
van de nieuwe baan. Vooral het as-
pect van de geluidhindervormt een
stevig punt van discussie in de mi-
nisterraad, waarbij het de laatste
tijd met name draait om geluiden
als zou er worden gesjoemeld met
de normen voor geluidhinder.

Na denieuweronde-Beek in het ka-
binet wil de ministerraad eerst nog
eens van gedachtenwisselen met de
betrokken instanties in het Lim-
burgse alvorens de definitieve
knoop door te hakken, zo zei Lub-
bers.

" Zie ook pagina 15

Nederland en
BRD willen

multinationale
troepenmacht

BONN - De Nederlands* minister
van Defensie Frits Bolktstein en
zijn Westduitse collega Rupert
Scholz hebben gepleit voorde in-
stelling van een multinatonale
NAVO-divisie in het noordei van
de Bondsrepubliek.

Dat staat in een gemeenschapplijk
uitgegeven communiqué na cci be-
zoek van Bolkestein aan Bonn.

De multinationale divisie zou De-
ten bestaan uit militairen uier-
schillende NAVO-landen, waan-
der Nederland, Groot-Brittarië,
België en de Bondsrepubliek, aïis
het communiqué.

De twee ministers hebben verer
gesproken over de manier waa*jO
de militaire integratievan het bou.-
genootschap kan worden verbeterd.
De ministers kwamen overeer te
zoeken naar middelen om de ozer-
last voor de bevolking te vermiide-
ren diewordt veroorzaakt door 'nili-
taire oefeningen.
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Groepsexpositie
in galerie Ruelle

OOL-HERTEN - In galerie Ruelle,
Kleine Kemp 3 te Ooi-Herten, be-
gint vandaag een internationale
groepstentoonstelling waaraan vijl
kunstenaars uit Schotland, Neder-
land en België deelnemen. Deze
kunstenaars - George Devlin,
Humberto Wouters, Wijnand Thö-
nissen, Toon Slegers en Dolf Wong
- zullen schilderijen, gouaches en
beelden exposeren. De tentoon-
stelling loopt tot en met 15 januari
en is te bezichtigen van vrijdag tot
en met zondag van 14.00 tot 17.00
uur.

George Devlin, afkomstig uit Glas-
gow, is een artistieke duizendpoot,
die niet alleen door zijn schilderijen
en gouaches, maar ook door zijn
ontwerpen van dekors en kostuums
voor het Schots Ballet bekendheid
kreeg. Ook zijn populaire TV-pro-
gramma's over kunst zullen tot
deze bekendheid bijgedragen heb-
ben. De Belg Humberto Wouters,
die reeds eerder in Ruelle expo-
seerde, toont poëtisch en realis-
tisch werk, hoofdzakelijk land-
schappen, stadsgezichten, figuren
en stillevens. De Brabantse beeld-
houwer Toon Slegers streeft ernaar
in zijn beelden en kleinplastieken
herkenbaar te blijven. Wijnand Thö-
nissen toont in zijn eigen galerie
zijn 'geestelijke' landschappen,
waarin hij vanuit een groot sociaal
gevoel op waarden wijst, die de
mensheid niet verloren mag laten
gaan. De in Neer woonachtige Dolf
Wong tenslotte laat zich voorname-
lijk door mens en natuur inspireren.
Met name de dieren spelen in zijn
beelden een belangrijke rol.

Het.gebaar
en keramiek

VENLO-Onder de titel 'Het gebaar
en keramiek' toont museum van
Bommel-van Dam tot en met 30 de-
cember keramisch werk van acht
beeldende kunstenaars. Deze kun-
stenaars, allen schilders, hielden
zich nooit eerder met deze discipli-
ne bezig. Het museum, gelegen
aan de Deken van Oppensingel 8,
is geopend van dinsdag tot en met
zondag van 10.00 tot 16.30 uur, za-
terdag en zondag en Tweede

Kerstdag van 14.00 tot 17.00 uur.

In het Keramisch Werkcentrum in
Heusden werden de schilders door
mede-exposant Anton Reijnders
begeleid. Zij bewerkten en beschil-
derden 25 grote schalen, die in een
nog vervormbare staat werden
aangeleverd. De schilders, die aan
dit project hebben meegewerkt zijn
Rien Bout, Arty Grimm, Miguel Yba-
nez, Ger Lataster, Lei Molm, Lam-
bert Oostrum, Eric Verhal en Henk
van Vessem.

" Vogelverschrikker van Wijnand Thónissen, te zien in Ruelle.

Kunst bij
Credit bank

HEERLEN - In diverse vestigingen
van de Credit Lyonnais Bank in
Limburg zal voortaan kunst worden
gepresenteerd. In een periode van
telkens twee maanden wordt aan
kunstenaars met naam, maar ook
aan pas afgestudeerden, de gele-
genheid geboden te exposeren in
de kantoren in Weert, Venlo, Sit-
tard, Roermond, Maastricht, Kerk-
rade, Helden-Parmingen en Heer-
len. De eerste presentatie, die tot
en met 29 januari duurt, bevat werk
van de Engelse kunstenaar Cyril Li-
xenberg.

Lixenberg werd geboren in Londen
en woont nu in Amsterdam. Hij
maakt zeefdrukken, emaux, objec-
ten in plexiglas en monumentale
werken in cortén-staal. Zijn werk
leent zich uitermate goed voor ar-
chitectonische toepassingen.

#Presentatie van
#Begas & Zwarts

ANTWERPEN - De onlangs in
Maastricht begonnen uitgeverij Be-
gas & Zwarts, die zich wil bezighou-
den met het bevorderen van goede
fotografie, presenteert momenteel
vijf portfolio's van originele fotogra-
fie in de expositieruimte van FNAC
te Antwerpen. Het betreft werk van
de fotografen Jo Brunenberg, Ton
Huijbers, Kim Zwarts, Pierre Houc-
mant en Filip Tas. De expositie
loopt tot en met 9 januari en is ge-
opend van maandag tot en met za-
terdag van'lo.oo tot 18.00 uur.
Morgenmiddag om 15.00 uur wordt
een ontmoeting georganiseerd
voor de fotografen, de uitgevers en
genodigden.

Dubbele bodem
Een chronologie is in de presentatie
niet terug te vinden; misschien is ze in
een produktie van tien jaar niet zo we-
.enlijk geacht. Toch zou het niet juist
zijn in die produktie geen ontwikkeling
of verandering te herkennen. Wie op
de jaartallen acht slaat ziet dat tot het
vroegere werk schilderijen behoren -
en dat zijn waarlijk niet de minst aan-

trekkelijke - dieeen wat volkse of naïe-
ve signatuur hebben. Zo opent de
reeks met het portret van een jongetje,
in een boom gezeten met een vergiet
op zijn knieën en eenzelfde vergiet op
zijn hoofd. Het is een van de weinige
op de toeschouwer gerichtefiguren die
men zal tegenkomen. De figuratie vult
hier, zoals vaak in naïeve schilderijen,
het vlak van onder tot boven. De lage
horizonten, de verten en de wolken zijn
voor later. Een kostelijk schilderij- met
in de figuratie weer een van de dubbe-
le bodems waarmee de schilder zich
zo vindingrijk toont - is ook de 'Pop-
penspeler', in het bezit van de provin-
cie, andermaal op een wat ontwape-
nende wijze volgeschilderd, ditmaal
met de bloesem van kastanjebomen.

De figuren in de vroegere schilderijen
lijken op middeleeuwers, zoals de
Voorbijganger en het Witte Vrouwtje,
eenvoudiger geschilderd als een soort
marionetten: de latere schilderijen krij-
gen een realistischer figuratie, knapper
en gedetailleerder. Soms zijn ze realis-
tisch zonder meer, zoals een aantal
landschappen, al dan niet versierd met
luisterrijke bloemboeketten. Maar in de

meeste gevallen zijn ze zodanig inge-
richt dat hun uitstraling ernstig is en
soms zelfs onbehaaglijk. De Tweelin-
gen met hun koeien, de vrouw met een
kip op het hoofd mogen door het bizar-
re van hun verschijning tot vrolijkheid
stemmen - de vrolijkheid gaat spoedig
over. Dode bomen, donkere luchten,
opgehangen kraaien - alleen op dat
schilderij waait het - bepalen mee de
sfeer van dit oeuvre.

" Voorbijganger, olieverf op
doek van Jos Hameleers, te
zien in Sittard.

kunst

Expositie in Kritsraedthuis te Sittard

Poëtische landschappen
van Jos Hameleers

SITTARD - Jos Hameleers, opgeleid
aan de Maastrichtse stadsacademie,
begon zijn openbare leven halverwege
de jaren zeventig. Hij had toen zijn
vorm gevonden: hij zou een fijnschilder
worden met een grote affiniteit voor
landschap en vegetatie. Hij is geen
stadsmens, zomin als generatiegeno-
ten als Brouwers en Hutschemakers.
Zijn afkomst uit het landelijke St. Pieter
bij Maastricht zal daar niet vreemd aan
zijn. Zijn betrokkenheid bij het boeren-
leven is overigens anders geaard dan
die van Brouwers en Hutschemakers,
twee schilders die een sociale betrok-
kenheid tonen bij het agrarische be-
staan. Als in de landschappen van Ha-
meleers mensen figureren danzijn dat
zelden boeren. Het zijn de personen
met wie hij dagelijks verkeert in de wat
afgezonderde wereld in en rond zijn
vakwerkhuis in Mheer. Zijn opmerkelij-
ke verbeeldingen van die wereld trok-
ken al eerder de aandacht onder meer
op groepstentoonstellingen als Trajec-
ta, maar een omvangrijke solotentoon-
stelling als thans in het Kritzraedthuis
te Sittard te zien valt was er nog niet
eerder.

Zijn manier van schilderen in de tradi-
tionele technieken, al door de schilders
in de middeleeuwen toegepast, stoort
zich niet aan het tempo van de tijd. Ha-
meleers schat zijn produktie op een
schilderij in twee maanden en dan
moet er vlijtig worden doorgewerkt. De
produktie van tien jaar moet dan op
zestig doeken worden berekend. Tien
jaar - nagenoeg - omvat de tentoon-
stelling in Sittard en er hangt meer dan
de helft van de produktie, bijeenge-
bracht uit verzamelingen en particulier
bezit, naast twintig tekeningen en gra-
fiekbladen en dat is verdienstelijk werk
van de organisatoren. De openbare
collecties waarin het werk van Hame-
leers belandde, zijn die van de provin-
cie, de gemeenten Margraten en Beek
en het museum Van Bommel-Van
Dam. Het meest bekend van Hamë-
leers zijn schilderijen van vergezich-
ten, gezien in het Maasdal en de Voer-
streek, met daarin figuren in een wat
vervreemdende enscenering. Trajecta
gaf bekendheid aan het beeld van de
jongeman, die met een ruiker in de
hand en een koksmuts op het hoofd
schrijlings gezeten is op een te kleine
koe.

Hij wil, sprekende in zijn niet al te grote
atelier, dat uitzicht biedt op een Hame-
leers' vergezicht in de richting van
Noorbeek, over de symboolwaarde
van zijn verzonnen toevoegingen wel
het een en ander kwijt, maar meent te-
recht, dat een schilderij iets van myste-
rie moet behouden. Het kan niet op de
weg van derecensent liggen om bete-
kenissen te duiden, zelfs niet op die
van educatieve medewerkers. Hame-
leers heeft daar ook geen vertrouwen
in: zelden zijn mensen zo begaafd, zo
valt er ergens van zijn hand te lezen,
dat ze bemiddelend kunnen optreden
bij een kijk op kunst zonder hinderlijk te
zijn. Wij willen uiteraard niet hinderlijk
zijn en beperken ons dan ook zorgvul-
dig tot het noteren van onze subjectie-
ve waarnemingen, naast objectieve als
die van een grote koppigheid en een
groot vakmanschap.

Wereldbeeld
„Ik heb wat te zeggen, denk ik" zegt
Hameleers. Wat, daar mag men naar
raden, maar het heeft stellig te doen
met een wereldbeeld dat zich ook laat
gelden rond het kleine vakwerkhuis in
Mheer, waarrond kinderen spelen met
een ezel, een vrouw schrijdt door het
gras en een schilder droomt van een
grote rol met banale requisieten als
plastic bloemen en een koningskroon
van een badhanddoek. Ook de 'Krans-
drager' kijkt naar de toeschouwer,
maar anders en minder indringend dan
op een zelfportret uit 1978, dat aan de
kunde van Berserik en Wijnberg ver-
want schijnt. Het wereldbeeld schijnt
bekommerd: hier geen feestelijkheid
van kleur, de figuren meest bleek, van
ernst doortrokken en met de blijk op
oneindig. 'Poëtische landschappen'

worden zijn verbeeldingen genoemd
en poëzie mist zelden de melancholie.
Toch blijkt dat wereldbeeld niet met

doem beladen, ondanks bewu*
van kosmische veranderingen efl
anderingen in het landschap 'Mheer. Het is niet de romantiek die
meleers zoekt. „Ik trek mij terug. I*
geen man die in het strijdgewo*
zijn werken kan komen" - maar of
manier draagt hij bij tot protest W
de ongunst der tijden: zijn taaie <P
dige manier van werken, in zeke^
een anachronisme, in deze snelle
is zijn vorm van verzet tegen alle5
er om hem heen gebeurt: „Ja,
maar op, je probeert er toch iets t«
over te stellen". Een idealist en e&'
litair.

Pieter Defesi

Steeds meer mensen
bezoeken museum

HEERLEN - Het aantal bezoeken
aan Nederlandse musea zal dit jaar
de 20 miljoen ruimschoots over-
schrijden. Vooral de kleine musea
hebben van deze verdere groei ge-
profiteerd. Dit is bekend gemaakt
bij de afsluiting door minister Brink-
man van de actie 'Nederland Mu-
seumland 1988.
Deze landelijke tendens is ook in de
Limburgse musea gevallen aan-
toonbaar: alleen bij het Bonnefan-
tenmuseum in Maastricht was dit
jaar geen sprake van groei, wat
door de directie met de koerswijzi-
ging in de programmering in ver-
band wordt gebracht. Museum van

Bommel van Dam in Venlo daaren-
tegen zag de bezoekersaantallen
na een bijzonder tegenvallend vorig
seizoen stijgen met 30.000 bezoe-
kers tot liefst 47.000. Hierbij moet
worden aangetekend, dat het mu-
seum in de Lego-expositie een pu-
bliekstrekker van de eerste orde
had. Ook in het Gemeentemuseum
van Roermond (20.000 bezoekers)
en Den Tempel in Sittard (9.500) is
van een stijgende tendens sprake.
De actie Nederland Museumland
had vooral tot doel de provincies in
beweging te zetten voor activiteiten
ter bevordering van toerisme en
museumbezoek.

recept h. meijer

Gevulde flensjes
Vanaf vandaag volgen de gerechten
voor het menu van 2eKerstdag, het
voorgerecht.

Benodigdheden: 50 g bloem, zout, 1
ei, 1!4 dl melk, 15 g margarine of
boter, 3 gepelde tomaten, 6 olijven,
80 g belegen kaas (dikke plak), 2
plakken ham, oregano, 30 g gerasp-

te oude Edammer kaas, 1 tomaat
en nog een aantal olijven.
Maak van de bloem met wat zout,
het ei en de melk een glad flensjes-
beslag. Bak hiervan in de hete boter
4 flensjes. Snijd de gepelde tomaten
in stukjes en de olijven in plakken.
Verdeel de kaas in 4 evendikke re-
pen.
Halveer de plakken ham. Leg op
ieder flensje een halve plak ham,
wat tomaat, olijven, oregano en een

reep kaas.
Rol de flensjes op en leg ze in een
ovenvaste schaal. Schenk er een
beetje sap van de tomaten tussen en
verdeel de geraspte kaas erover.
Laat de flensjes in een voorver-
warmde oven 175°C. - stand 3- in 20
minuten heet worden. Was de to-
maat en snijd in plakken. Snijd en-
kele olijven in plakken. Gameer
ieder flensje met wat tomaat en olij-
ven.

Oplossing van gisteren
- bk- - pu-
-oorworm
-trui - - -
-aa- e e I t

inner I ij k

- i - I o o, d -
esp-ogen
-'t i -kent

CRYPTOGRAM

HORIZONTAAL
1. Was u heel even diep getroffen door de ho-
veelheid die er gemaakt was? 8. Deel van een
huis in België. 9. Zijn er 50 vrouwelijke dieren
nodig voor één lap leer? 12. Het was volgens
mij een zuster die met de ruzie begon. 13. 12
zonder met name dit deeltje. 14. De hele rij
die voor het water stond, begon enorm te la-
chen. 15. Bezwaar hebben tegen het dwaas
roemen van iemand. 17. Voor de verwilderde
riviervis een goed woordje doen. 19. Een
paard om de maand 'n stuk geschiedenis van
een Europese hoofdstad vertellen. 22. Neem
een vogel voor u op reis gaat. 24. Was reeds
voor de zoon van Noach een teken van bitter-
heid. 26. Er bestaan nog mensen die niet
graag werken!!! 27. Waar bent u lid van? 28.
De ellende die er in het tijdsverschijnsel zit.
29. Eet het zwemvogeltje fruit als 't niet in zijn
slaapkamertje is? 30. Een deel van de Bijbel in
zeegras op die manier 'n beetje warmte in
koude dagen bezorgen.

VERTICAAL
Ontdekte de gemalin van Aegir rond de'J

het 86e element? 3. Als er zoveel in een "J
gaan, stelt het niet veel voor. 4. Heeft o? f
geen enkele troef meer in het leger? 'ji
1-5 deel van het gezicht van een olian/
Een vrucht om 'm in een lelijk schepsel '^anderen. 7. Zing het lied voor ie zij" J
voorstelling geeft. 10. Hij is afgemat". i
24 uur dat hij haar moest verwennen- J
het mogelijk dat men rond de Gelderse (
iets voorgeschreven krijgt, zonder erv" jde hoogte te zijn? 16. Op elke noot één V
wagen. 18. Heeft een hond het vuurtjea^
stoken? 20. Die diensten zijn niet altil"^,21. Kan men de noot voor diekerel noB\Alen? 22. Op de eerste plaats js hij een 'J
kend technicus. 23. Op het laatst s
grootvader met lof. 25. Heeft moede' jj
kroost in Oostpolynesië achtergelaten.t!JSla die idioot toch buiten westen, *a
heeft een vogel. .
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Basis
Ginjaar-Maas vindt dat het onder-
wijs een goede basis moet leggen
voor de baaierd van taaibehoeften
die bij iedereen kan ontstaan. Dit
kan directvan pas komen, maar het
kan iemand ook de kans geven een
aanvullendetalenstudie snel en met
succes te volgen.

Om het rendement van het taalon-
derwijs te vergroten wil de staatsse-
cretaris de huidige wettelijke voor-
schriften voor wekelijkse lessen
vervangen door jaarlijkse lessen.
Dat geeft scholen de mogelijkheid
in hun rooster bepaalde taalonder-
delen compacter aan te bieden.

Behoefte
Ginjaar-Maas wees er op dat gezien
de beperkingen van het examen-
pakket het leren van nog meer
vreemde talen problemen geeft.
Toch moet het volgens haar moge-

lijk zijn te voorzien in de dringende
behoefte die bedrijfsleven, overheid
en internatiale organisaties hebben
aan een grotere vaardigheid in meer
moderne vreemde talen.

Staatssecretaris baron Van Voorst
tot Voorst (Buitenlandse Zaken)
heeft vrijdag een krachtig pleidooi
gehouden voor bevordering van de
talenkennis in ons land. Tot enkele
jaren geleden werd in Nederland
meer aandacht aan talenonderwijs
besteed dan in andere Europese lan-
den, maar dat is in korte tijdgrondig
veranderd, aldus de bewindsman.

Van Voorts tot Voorst sprak op het
symposium over het onderwys in
vreemde talen, dat, zo zei hij, de uit-
drukking is van onze bezorgdheid
over de stand van het Nederlandse
talenonderwijs. Aan debijeenkomst
wordt deelgenomen door vertegen-
woordigers van overheid, bedrijfs-
leven, onderwijs en ambassades.

Britten: ’mogelijk beslissende doorbraak’

Grote stap vooruit
in kankeronderzoek

'ijke ~ britse wetenschappers zijn erin geslaagd belang-
ipr , v°oruitgang te boeken in het onderzoek naar kanker. Ge-
ie r,fen wordt van een 'mogelijk beslissende doorbraak. Naar
ia j Achting voor kankeronderzoek (Cancer Research Cam-
wp) gisteren berichtte, zou het dooreen nieuwe behandeling
jrj^ijk kunnen zijn kankercellen te vernietigen zonder dat

n<} weefsel wordt aangetast.

Wetenschappers in het Londense
Charing Cross ziekenhuis hebben
bij proeven op muizen in het labora-
torium een tweefasen-therapie ont-
wikkeld. In deeerste fase wordt een
speciale enzyme geïnjecteerd, die
dekankercellen ontvankelijk maakt
voor het eigenlijke 'kankerdodende'
medicijn. In de tweede fase wordt
een als 'wonderkogel' (magie bullet)

betiteld middel op de kwaadaardige
tumor gericht.

Volgens de directeur van de stich-
ting voor kankeronderzoek, Nigel
Kemp, betekent de ontwikkelde
methode een van de 'nieuwste en
opwindendste aanzetten' voor na-
der onderzoek. De afgelopen jaren
zijn reeds medicamenten gebruikt
die kankercellen vernietigen. Pro-
bleem daarbij is evenwel dat deze
niet volledig tot de zieke cellen
doordringen en ook het gezonde
weefsel aantasten.

Vijf doden bij
hevige rellen
in Nabloes
h uLEM ~ Israëlische militai-

'W* Den £isteren viif Pales-
doodgeschoten op de Weste-

k» fr, JorrJaanoever. Er raakten ze-
ItU " mensen gewond, van wie ne-
n. erhstig. Het waren de ernstig-
fy\ "^eregeldheden in de door Is-£ ?ezette gebieden sinds het
is> ,ri^aanse besluit een dialoog

te «aan met de PLO.
Pt
V -n braken uit in de stad Na-
-o|w tijdens de begrafenis van een
lrAe Palestijn, die in de nacht van
k^ erdag op vrijdag was bezwe-
"°Ve^u vei*wondingen die hij op 25
Vh ftad opgelopen. De drie
'if^n die werden gedood, waren
*H 2o jaar oud. In ziekenhuiskrin-
TStii vernomen dat de drie Pa-

etl getroffen waren door plas-
iijjj dienormaal niet dodelijk
l^j^et drietal had wonden in de
I eh in de mond.

tij,. °ordvoerder van premier Sha-
Sti J^emde later gisteren de doden

in Nablus het eerste
van °-e opening van een

«diM°g tussen de PLO en de Ver--Bde Staten.

Bushbenoemt
John Tower
op Defensie

}.2jNGTON - John Tower, een
f °rdt h ex-senator uit Texas,
k\P volgende ministervan De-)H a

Van de Verenigde Staten. Dit
j%h" arikomend president Goerge%d gisteren in Washington be-yBemaakt
Sce%etl' die als een havik in defensie-
\ iS^ldt, beschikt over veel erva-cht'3 heeft 23 jaar in Washington

rug. Vier jaar geleden stel-Naat
2lch niet herkiesbaar voor deV jjV In de negentien jaar dat To-

,'evQ Was van de Senaatscommis-
sie °r de Strijdkrachten steeg het
%r aan defensieuitgaven waar-tyj,et comité zijn fiat gaf, van 15
f.gejj biljard dollarper jaar.Tower
r hè* ezen om de manier waarop
i? Ir^v. °hderzoek geleid heeft naar
i stfjj’ontrazaak, waarbij wapens
S*h. Jcl met de wet naar Iran wer-

cerkocht. Tower volgt Frank
Ag s.Cl op en gaat één van de drie
h S-Ê.

6 posten bezetten in de rege-
Nf p sh. De andere twee gaan
?*s tfe°rge Bush zelf en naar Ja-
tf'tt o ker > die George Shultz op-

P het ministerie van Buiten-

Kardinaal Meisner
nu toch aanvaard

KEULEN - De Westduitse geestelij-
ken hebben de 54-jarige kardinaal
Joachim Meisner van Berlijn na
veel problemen toch aanvaard als
aartsbisschop van Keulen. Hiermee
komt een einde aan de 15 maanden
durende onenigheid met het Vati-
caan. Meisner werd als kandidaat
voor dit machtige ambt gesteund
door paus JohannesPaulus 11, maar
werd geweerd door het Keulse
kerkbestuur omdat hij te conserva-
tief zou zijn. Tijdens de eerste ver-
kiezing werd zijn nominatie dan
ook verworpen.

Nieuwe therapie
Het is de Britse wetenschappers,
onder leiding van professor Ken-
neth Bagshawe, nu gelukt een enzy-
me te ontwikkelen die de kanker-
cellen openstelt voor de later toe te
dienen anti-stoffen. Na de succes-
volle proeven bij muizen is het de
bedoeling eind volgend jaar de
nieuwe therapie te gaan testen bij
vrijwillige patiënten.

Geding tegen
behandeling

noodwet opvang
asielzoekers

DEN HAAG - De vluchtelingenor-
ganisatie Eurasyl wil dat de rech-
ter de Eerste Kamer verbiedt het
wetsvoorstel over de opvang van
asielzoekers op Schiphol komende
dinsdag te behandelen. De stich-
ting heeft daartoe een kort geding
aangespannen tegen de minister
van Justitie, diens staatssecretaris
en tegen de leden van de Tweede
en Eerste Kamer.
Het geding zal maandag in Haarlem
dienen, zo heeft Eurasyl gisteren be-
kendgemaakt. Eurasyl wil via de
rechter afdwingen dat deEerste Ka-
mer de behandeling van het nood-
wetje zoals de Tweede Kamer dat
donderdag aannam, uitstelt tot ten-
minste een week na het kerstreces.
Dit omdat de spoedprocedure die
nu gevolgd wordt tot onbehoorlijke
wetgeving leidt. Alleen bij uitstel
kan het parlement zich een goed
oordeel vormen over dewet en kun-
nen belangenorganisaties hun des-
kundig advies geven, aldus de stich-
ting.

Eurasyl wijst in zijn dagvaarding
onder meer op de troonrede waarin
de koningin een zorgvuldige wetge-
ving beloofde. „Deze belofte wordt
nu direct al geschonden," aldus de
stichting.

binnen/buitenland

Ginjaar-Maas wil ’ander’
onderwijs vreemde talen

Utaß ~~ e gewone scholen
aar. nooit voorzien in de behoef-
Jj11 Soede beheersing van de mo-

* vreemde talen. Leerlingen
Iq e.n daarom leren snel vreemde
C ln_ zich op te nemen. Zij zou-
ltl ??k uit meer talen moeten kun-

' Kiezen, maar dan niet in alle ge-n alle onderdelen behoeven teouderen.
ajt suggesties deed gisteren
»dene<?retaris Ginjaar-Maas van
"tn,- 1Js m een bijeenkomst op["«nisterie van Buitenlandse Za-
wVervreemde talen in het voort-onderwijs. De staatssecretaris

meent dat van de ene taal bijvoor-
beeld spreek- en schrijfvaardigheid
en literatuur gekozen kunnen wor-
den en van één of meerandere talen
alleen de leesvaardigheid.

Belangrijke portefeuille voor Nederlander

Andriessen tweede man
in Europese Commissie

Van onze correspondent
BRUSSEL - De Nederlandse EG-
landbouwcommissaris mr Frans
Andriessen wordt in de nieuwe
Europese Commissie verantwoor-
delijk voor de buitenlandse be-
trekkingen en het handelsbeleid
van de Gemeenschap. De zeventien
leden van de Commissie, die op 5
januari begint aan een nieuwe
vierjarige termijn, hebben giste-
ren in onverwacht korte tijd de
portefeuilles verdeeld. De Com-
missie telt negen nieuwe leden.

De CDAer Andriessen begint aan
zijn derde termijn en is daarmee de
meest ervaren EG-commissaris. Hij
wordt eerste vice-voorzitter en is
dus de tweede man in het gezel-
schap, dat onder leiding staat van de
Fransman Jacques Delors.

De Nederlandse regering had graag
gehad dat Andriessen (59) de post
landbouw had gehouden, maar de
oud-minister wilde zelf wat anders.
Hij wordt op landbouw opgevolgd
door de lerse oud-minister van
Landbouw en Financiën Ray MacS-
harry.

Andriessen neemt de portefeuille
over van de Belg Willy De Clercq,
die niet terugkeert. Zijn nieuwe
post wordt algemeen beschouwd
als de belangrijkste, vooral nu de
handelsrelatie met de Verenigde
Staten en Japan zo onder druk is ko-
men te staan. Vorige week nog liep
het wereldhandelsoverleg in Mon-

treal vast op een botsing tussen de
Amerikanen en de EG over de land-
bouwsubsidies. Dat voor Andries-
sen meer dan bekende probleem
krijgt hij dus nu in een andere func-
tie op zijn bord.

Een andere belangrijke benoeming
is die van de Duitse oud-minister
van Economische Zaken Martin
Bangeman, die de portefeuille van
de 'interne markt' overneemt van de
Brit Lord Cockfield, die niet terug-
keert. Bangeman, dieook industrie-
beleid gaat doen, wordt getipt als de
opvolger in 1990 van Delors als
Commissie-president. Hij mag nu
vast de koers uitzetten van de Ge-
meenschap op weg naar de vrije
markt in 1992.

Nog overlevenden onder
puinhopen in rampgebied

MOSKOU - De Sovjet-autoritei-
ten hebben besloten nog even te
wachten met het met de grond
gelijk maken van de verwoeste
Armeense stad Spitak.Dit uitstel
heeft te maken met het feit dat
donderdag nog drie mensen le-
vend onder het puin vandaan
werden gehaald. Dat maakte een
woordvoerder van het Armeense
ministerie van Buitenlandse Za-
ken gisteren bekend.

De autoriteiten besloten woens-
dag datSpitak, dat grotendeels is
verwoest door deaardbeving van
vorige week, niet zou wordenherbouwd. Sloopploegen kregen

de opdracht de stad met de
grond gelijk te maken. Maar zij
moeten nu tot nader order hun
werk staken, omdat zich kenne-
lijk nog altijd levende mensen
kunnen bevinden onder de puin-
hopen. ,
Het gebied is door troepen afge-
grendeld. Maar toch blijven vele
overlevenden terugkomen om
onder het puin naar familieleden
te zoeken. Volgens berichten uit
Leninakan zijn ook in die stad
donderdag nog mensen levend
onder het puin vandaan geko-
men.

" In de Armeense stad Leninakan luisteren reddingswer-
kers met hoofdtelefoons gespannen naar tekenen van leven
onder het puin.

Premies ziektekosten
jongeren en ouderen
niet verder uit elkaar

Van onze redactie economie
DEN HAAG - De premies voor de
particuliere ziektekostenverzeke-
ring mogen niet verder uit elkaar
groeien. Bij verhoging (of verla-
ging) van de premie zullen voor
ouderen en jongeren dezelfde per-
centages moeten worden toege-
past. De staatssecretarissen Dees
(Volksgezondheid) en Evenhuis
(Economische Zaken) hebben dat
in een brief aan de particuliere
verzekeraars laten weten. Ze ge-
ven de verzekeraars tot 1 april ge-
legenheid om daar zelf regels voor
op te stellen.
In de loop der jarenzijn niet onaan-
zienlijke verschillen ontstaan in de
premies voor jonge verzekerden

(die in het algemeen minder risico
voor de verzekeringsmaatschappij-
en vormen) en dievoor ouderen (die
alleen al door hun leeftijd meerkans
lopen dat ze bij de dokter terecht
komen en daarmee een groter risico
voor de verzekeraars zijn).

Bij het vaststellen van de premie-
hoogte gaan de gedachte uit naar
een regeling die inhoudt dat pre-
mies voor oudere particuliere verze-
kerden niet meer dan tussen de an-
derhalfen twee keer zo hoog mogen
zijn als dievoor jongeren. Pas als de

ziektekostenverzekeraars daarmee
instemmen zijn de staatssecretaris-
sen bereidt toe te staan dat de pre-
mie voor de standaardpolis een
tientje hoger mag worden.

De standaardpolis is er voor men-
sen die bij de opheffing van het vrij-
willige ziekenfonds moesten over-
stappen naar de particuliere ziekte-
kostenverzekering. Om hen te be-
hoedenvoor een al tegrote premies-
tijging werd de 'standaardpolis' in
het leven geroepen. Daar betalen ze
f 143,50 voor. Dat bedrag mag een
tientje omhoog, wanneer de verze-
keraars aan de andere wensen van
de staatssecretaris tegemoet ko-
men.

Ira vermoordt
Britse soldaat

en bedreigt
families

DOWNPATRICK - Het lerse Repu-
blikeinse leger Ira heeft gisteren in
Noord-lerland een parttime Britse
soldaat doodgeschoten. Het waar-
schuwde het Britse leger dat de mili-
tairen binnen zeven dagen hun gezin-
nen moeten evacueren of anders de
verantwoordelijkheid voor toekom-
stige slachtoffers onderburgers moet
aanvaarden.

„Het IRA geeft het Britse leger van-
af vandaag zeven dagen om hun ge-
zinnen uit het noorden van lerland
te evacueren," aldus een Ira-verkla-
ring. „Daarna, ligt de verantwoorde-
lijkheid voor slachtoffers volledig
bij hen." De guerrillagroep voerde
de afgelopen maand drie bomaan-
slagenuit opverblijven van families
van Britse soldaten. Het IRA eiste
ook de verantwoordelijkheid op
voor de moord op een 40-jarig lid
van het Ulster Defence Regiment
(UDR). Hij werd door twee gewa-
pende mannen doodgeschoten in de
cabine van zijn kolenvrachtwagen.
Van de 93 slachtoffers die dit jaar
vielen bij het sectarische en politie-
ke conflict in Ulster waren er 12 lid
van het UDR.

Plan werkervaring
PvdA/VVD spreekt
Lubbers niet aan

DEN HAAG - PremierLubbers ziet
niets in de initiatieven diePvdA en
VVD donderdag in de Tweede Ka-
mer hebben aangekondigd om via
werkervaringsplaatsen de werk-
loosheid verder in te dammen.
De kritiek die de gelegenheidscoali-
tie donderdagnacht ministerDeKo-
ning (Sociale Zaken en Werkgele-
genheid) via aanvaarding van de
motie-Leijnse (PvdA) voor de neus
hield, biedt voor Lubbers weinig
perspectief, zo liet hij gisteren op
zijn wekelijkse persconferentie blij-
ken. De premier noemde de aan-
kondiging van PvdA en WD om na
de kerstvakantie samen of apart
met eigen aanvullende wetsvoor-
stellen te komen in het kader van de
werkervaringsplaatsen 'een mistig
verbond. Beide fracties zijn vol-
gens Lubbers uiteraard volstrekt
vrij zelf met initiatieven te komen,
maar „ik geloof niet dat dat er uit
komt, ik heb daar zo mijn twijfels
over."

Hulp
" In het basisonderwijs scha-
kelen bijna alle leerkrachten
ouders in bij activiteiten als
sportdagen en uitstapjes. Dat
blijkt uit een landelijk onxer-
zoek. Zes op de tien onderwij-
zers laten ouders assisteren bij
het dagelijkse onderwijs. Deze
hulp komt vooral van moeders.
Op ruim driekwart van de ba-
sisscholen willen ouders mee-
denken en meebeslissenover in-
houd en organisatie van het on-
derwijs. Door aan schoolactivi-
teiten deel te nemen gaan
ouders zich meer voor het on-
derwijs interesseren en praten
zij vakermet hun kinderen over
school. Dit heeft een gunstige in-
vloed op de prestaties van de
leerlingen.

Vrijgelaten
" De Nigeriaanse oud-presi-
dent Muhammadu Buhari is
uit de gevangenisontslagenna
een gevangenschap van bijna
drieëneenhalf jaar. Oud-gene-
raal Buhari werd op 27 augus-
tus 1985 afgezet en gevangen
genomen door generaal Ibra-
him Babangida.

Verontreinigd
" De Eemsmond ten noord-
oosten van de provincie Gro-
ningen is ernstig verontreinigd
met olie. Die conclusie trekken
de milieu-organisaties Reinwa-
ter en de werkgroep Eems-
mond van de Waddenvereni-
ging in een onderzoeksrapport
over de kwaliteit van het water
in de Eemsmond. De milieu-or-
ganisaties concluderen uit het
onderzoek verder dat diverse
bedrijven de Eems verontreini-
gen met hun afvalwater, waarin
gechloreerde koolwaterstoffen
en zware metalen als chroom
en lood werden aangetroffen.

Rassenrellen
" Bij rassenrellen in de Pakis-
taanse stad Karatsji zijn zes
mensen doodgeschoten. Ze za-
ten in een café toen vanuit een
voorbij rijdende auto op hen
werd geschoten. Verscheidene
andere cafébezoekers raakten
gewond. Een ruzie tijdens een
cricketwedstrijd zou de oor-
zaak zijn geweestvan derellen.
Twee jaar geledenkwamen bij
een dergelijk bloedig incident
duizend mensen om het leven.

Verdwenen
"De Antilliaanse minister
van Justitie moest donderdag
op een vreemde manier met de
billen bloot toen hij moest er-
kennen dat een wetsvoorstel
inzake de 'strafrechtelijke ver-
volging van bewindslieden' is
verdwenen. Niemand weet of
het document ooit bij het par-
lement is aangekomen, weer is
teruggekeerd op het departe-
ment van de minister of dat
een ijverige dienstbode er bij
het doen van boodschppen vis
in heeft verpakt. De minister
beschikt echter over copiëen,
die alsnog zullen worden aan-
geboden.

Bestorming
" Honderden ambtenaren en
tientallen leden van de opposi-
tiepartij PAN hebben het parle-
mentsgebouw in Mexico-Stad
bestormd. Daardoor kon het
debat over de begroting 1989
niet beginnen. Aan de actie de-
den ongeveer duizend ambte-
naren mee, die een loonsverho-
ging van 100 procent eisen in
plaats van de aangeboden acht
procent. Ze riepen leuzen zoals
'het volk is al die leugens beu.

PUNT UIT
Politie
" Alle fracties in de Tweede
Kamer steunen het voorstel
van CDA en WD dat de poli-
tieministers onder druk zet om
vóór 1 februari met een stand-
punt over de sterkteverdeling
bij de politie te komen. De
stemmingwerd in feite een for-
maliteit, nu de bewindslieden
deze toezegging ook al impli-
ciet hadden gedaan. Eensge-
zind werd ook een motie van de
PvdA gesteund waarin wordt
aangedrongen op de instelling
van een adviesgroep. Die moet
zonder beperkende randvoor-
waarden op korte termijn rap-
porteren over een aanvaard-
baar niveau van politiezorg en
de meest wenselijke organisa-
tievorm

Overvaller
" De 28-jarige D. uit Klaziena-
veen is gistermorgen om het le-
ven gekomen, nadat hij even te-
voren in zijn woonplaats een
21-jarige taxichauffeur uit Em-
men van zijn porte/euille en
zijn auto had beroofd. De man
had zich per taxi van Emmen
naar Klazienaveen laten ver-
voeren. Eenmaal in zijn u>oon-
plaats haalde hij een mes te-
voorschijn, bedreigde de chauf-
feur en dwong hem diens porte-
feuille af te staan. Vervolgens
moest de chauffeur uitstappen,
waarna D. er met de auto van-
door ging. De hoge snelheid
waarmee hij reed werd hem in
Scrxoonebeek fataal. Hij ramde
een boom en was op slag dood.

(ADVERTENTIE)

l^r-^G.T.-OUTRAGE-MASER enz.

2 Ski-pulli's Complete

’ 29,75 f■***
va ’ 344,-

Langlauf-
set LL-set met

G.T. Touring Salomon S.N.S.
’179,- f 249,-

-ski-verhuurl ES9S
SKI- Fï;

WERKPLAATS IfiSAf^n
Zondag 18 dcc. open
van 11.00-17.00 uur.

(ADVERTENTIE)

KOM MET DE A.S. FEESTDAGEN
GEZELLIG BRUNCHEN
IN HET GRAND HOTEL!
Doe dit jaar met de feestdagen eens wat anders:
ga met de hele familie nu eens heerlijk brunchen- , in het Grand Hotel!* -tt +y*\- *"***** **'***Zondag 25 en maandag 26 december 1988

KERSTBRUNCH
Wij verwachten u vanaf 11.30 uur en bieden u
een glas sprankelende wijn aan. Van 12.00tot
16.00uur kunt u dan genietenvan onze extra

royale Kerstbrunch met kreeft, exquise vis- en
vleesgerechten en allerlei aparte zoute en zoete
heerlijkheden. Onze pianist zorgt daarbij voor

stemmingsvolle muziek.
Prijs/82,50 p.p.

Kinderen tot 12 jaarhalve prijs.

Zondag 1 januari 1989 ,
NIEUWJAARSBRUNCH

Van 12.00 tot 16.00uur feestelijke Nieuwjaars-
brunch met allerlei culinaire verrassingen.
Ook dan zorgt onze pianist weer voor een

gezellige sfeer.
Prijs’ 55,-p.p.

Kinderen tot 12 jaarhalve prijs.

Reserveer snel. Wij zullen u „echt" verwennen
meteen grandioos brunch-buffet!

Meesterlijk eten, tCVKp
\brstelijk slapen" *^r__

£f~- (^^cte/srfeet/sn
Groene Boord 23. 6411 GE Heerlen, tel. 045-713846

' ■ " Tele*: 56920 greho. telefax I 045-741099
Alle kamers voorzien van bad. douche, toilet. KTV,
radio, lelefoon, broekenpers, minibar en haarföhn.

Ndrlekijn's Dabyland
,18 DECEMBER^FnPFISID VANT2:OOTOT ITOOÏÏÜR

Teutonia combiwagen /\ J I s.'Zt

Ss^2^rstraat 141, Hoensbroek. mm-ÉmÉ^^^ Tel M5221263. V~^

Zaterdag 17 december 1988"3

♦ Zie ook pag. 5

(ADVERTENTIE)

Umburgs dagblad



Op zondagkunt u f
geld verdien&iLJ_ Vogelzang is in verband met de komende feestdagen ook I /AWlWfiHïnïï^ <mÈumg 1$ISSIB bS^WJ?' 1 op zondag geopend. Een uitstekende gelegenheid om te T^f^mfe^ |

VgSr I^SSfflU 1 T^7 f7h
t °ndeten T Aanbiedingen. U_^||gS^ Iq

if eenacce^w^ ■ oaarmee kunt u geld verdienen. Onderstaand vindt u een p^^te^T^ *^*^cS. Il:

llvhlW gara**"*o'3"1" tflfil z^ om 0/7ze te bezoeken, dan kunt u ook vandaag en \ _~^~--~L-i *" "^Jls^ I f

\ !g^fjfWil^r \ Extra feestmaand-voordeel b,i ¥^a^!J^Dc^^^^^^t

\s^\ fÊÊO^ m^fmW iTmm " m^W PHlUPS^^^^^^^^^^^i^i^i^i^^ jej?\ MP 207 CD met elk 3 luidsprekers. 2x25 Watt ,
P^^ T*HHBHHSfc^BBÖ±T jÉ ■i^<£*&\ Portable radio cassetterecorder met OUDE VOGELZANGPRIJS999/ [W^^ VHSffl ._,_«„..,_„-.»-„,.„..- hsril ïkftRATISI ingebouwde CD speler, 2 cassette M ilO,1,ARISTONA 37 KEIO2O DRAAG- muziekvermogen. Kl ____________%>igl decks met versneld kODiëren 5 /l/IM

elektronische zoeker). Inkl. net- BARE KLEURENTELEVISIE OUDE VOGELZANGPRIJS 695,- _V^i -* arapSe equalizer, Dolby B *¥*T^ '<JVC GR 45 HQ CAMCORDER voeding, acculader, accu, RF modu- 37 cm/90? donkergetinte, in line, QS, VOGELZANGPRIJS a=_____________________^=^mS^ ruisonderdrukking FM stereo KG
HO camcorder VHS C systeem met later, schoudemem en cassette Hißn beeldbuis (34 cm effektief) M _*_("_ PHILIPS CD 480 CD SPELER draadloze afstandsbediening en ; '.—: "

ncrcußca '$t ll
2 snelheden, CCD-opneemelement, VOGELZANGPRIJS 3299,- Geschikt voor VHF-, UHF- en S- 4|MM Laatste nieuwe CD speler. Digitale hoofdtelefoon. Uitvoering zwart, f " „rrrccT CONSUMENTENTEST OtQtNmcr* .r,

automatische scherpstelling, wit- CONTANT -300,- kanalen. Versterker met 3 Watt indikatie van 99 nummers Program- OUDE VOGELZANGPRIJS 499,- ALS BUtU oc»'
erhaMaar hoofdteletoon

balans en diafragma. Uchtbereik mo\ mm\mm\C% ~~~~~ meren mogelijk van 20 nummers. VOGELZANGPRIJS AIWA HSPI4, autoreverse, tapesoort scivwbi*-. -im

van 15 tot 100.000 Lux. 6x motor- PHILIPS^I^—^s Shuttle play. Geschikt voor Bcm CD Oè^è^ I mm» hsg 37 autoreverse Dolby B ruisonderdrukkir.g, nooiuie. gg,
zoom. Gewicht 1.2 kg (exkl. accu en AbWWV^ MHiIi^i^HHHHaHHHH single. Digitaal filter met 4 voudige A|WAti:,u

„cnnrtprrirnkkina hoofdtelefoon ,g(p
cassette Alm.(bxhxd): 15x11x243 cm. OF VOOR F 600,- ACCESSOIRES rmmmmmmmm

oversamplmg. Aansluiting voor %mW*mW%J 1 SONY WMBI4 Dolby B ruisonderdruwuy^ *^)\

1
PHILIPS 21 CE 1550KLEUREN- Skanalen. Groene toets voor per-

oyen a émmm^^mW PHILIPS D 8274
JVC GR-A 30 VHS-C VIDEO- mogelijk. Zeer handzaam model en TELEVISIE MET TELETEKST soonlijke voorkeurinstelling van Comp. soundmachine met FM, uitgangsvermogen.
CAMERA «««

weegt slechts 1,1 kg. Ingebouwde Donker getinte 55 cm/90° (51 cm beeld en geluid. Afm.(bxhxd): AIIA/A r~~- 7Z*mia*n »> stereo, LG, MG en KG, 3 bands gra- OUDE VOGELZANGPRIJS 285,-
Nieuwe beeldchip met 420.000 microfoon en viewfmder, waarmee ' effektief) flat square QS, Hißri beeld- 48x51x46 cm Inklusief draadloze A,w/I f 'L — - -- Complete set fische equalizer, afneembare luid- VOGELZANGPRIJS
pixels voor een hoog oplossend opnames direkt zijn terug te zien. by|S jeletekstdecoder voor ont- afstandsbediening. h--~- —^^ met afst. bediening sprekerboxen met elk 2 luidsprekers, «f M é_\vermogen en scherp gestoken Inklusief accessoires vangst van teletekstmformatie. Aan- VOGELZANGPRIJS ■—■ i iaën—■acoi speelt ferro en chroom cassettes, I £JV*Hbeeld Vliegende wiskop voor per- VOGELZANGPRIJS 2998,- , y^ op a ||e _m*mmm__m_ M ingebouwde microfoon, 2x4 Watt JL I "*.
lekte beeldovergangen. Zeer precize CONTANT - 300,- voorteurzenders. 40 voorkeurzen- | VUU £ =■ =^fautofocus, high-speed sluiter en 6x OS^f^O ders geschikt voor VHF-UHF-en 14%/ VSJ"B GR ________________ Inkl. anti-diefsta! SW*,
motorzoom. Macro-instelling. Hoge SS B9|^
gevoeligheid van 10 Lux. Band tijd fcWWW GRUnD+G fi£ ■■■indikatie Datum en tijd opname OF VOOR F 600.- ACCESSOIRES i^^BS^^^^B^^^^^SSgSp^ BbS illllM]^ P^^i Süag JBSTSSTneI

|HMEEHm fek'^ATlSl l^P GRUNDIG WKC 2800 AUTORADIO/ ders. AFC. night design. 4x5 Watt

'«j —e^ i^BB I WLm—Am \fg_^_^_gj_ggm_^_jmm*^_li \^> speler met FM stereo en MG micro- VOGELZANGPRIJS
PHILIPS VR 6180 VIDEO- \_\ Volledig elektronische, dus foutloze mmm* \ leleleksl I l^wï AIWA V-790 MIDISET rierk is in staat oo dubbele snelheid processor gestuurde tuner Elektra-

ÜS2SS MET AFSTANDS" W P'TS^Tfffi^^ - 1 lM,tetel,sjrZßi Ztomaïhe Safel met MD- ï£f nische zenderzoeker'B voorkeurzen" 29"eBED?'NuGn h h SL^n 2ïnSS t=J| =^—'^A element. PLL quartz synthesizer tv- verse, soft touch bediening, Dolby B mmm.*mf^
Shme-line HQ videorecorder. £"5, « mSS,k 9e'Uld' .«■^«..'^nnAT qq , o »lo . ner met digitale uitlezing, geheugen ruisonderdrukking, kontinu weergave 07Qvooruit VOGELZANGPRLU SSïJM^S'SSc ?X,Voorl<Blf^AV"?fn *r' voor BFMen 8 AM voorkeurzen- mogelijk. Inklusief draadloze af BLAUPUNKT CAMBRIDGE digitaal, 15 voorkeurz., 2xlo W. 599,- 3/»
7xyvooruitspoelen Stilstaand beeld SQUARE KLEURENTELEVISIE sterker van 2x20 Watt en 4 luidspre- . .nnphnilwfl p timpr ... t0 ,ran. ctSpH.pninn 449en stap stap, versnelde beeld- 999 MET JfLETEKST kerS'. ScaJ 9,Jn brüine U,t' nfng. 'S?ïïer5 een S- voSSriJS PH,LIPS DC 755 autoreverse'ls "^"^ m<' ïï
weergave vooruit, achteruit. %#%#%# Luxe 63 cm fat-square Meuren***- n9_^m_ |̂9Qx45cm- nu uitgangsvermogen van 2x40 -yAA KENWOOD KRC 363 L, digitaal, 24 voorkeurzenders, slede 599,- 5»

sic met draadloze afstandsbediening VOGELZANGPRIJ! Watt een 5 bands equa|izer mr /MMen teletekst met 8x geheugen plaat- CAO optimale klankkleurinstelling met t %J+mJ *T \ JTWJÏ__tt<^^^^^_mJ_t__\j_^___^____4__m sen. Synthesizer S-band tuner met L«3Ï#S# spectrum analyzer, ingebouwde sur- Kan uitgebreid worden met de KSSngMJ ÜT^^ ..%%%%.
"^ perfect Christmas coMectkxf *mf round cjrcuj( He( dybbe| cassette. rjX 666 CD speler van 499,-. Ksfiï m\ Ifl M

IBM| oa.: EMS Dean Martin, AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN IN RflO
mma^mmÊmmm Bing Crosby eva. —.yj," fk \ DE AFBEELDINGEN, ALSMEDE KENNELIJKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN. ■*■ gl!!llWEjlWI mWSÊ

s.Tvsrte^sD II V^ lIARCI7DnR^iSE *P^ SïoScissETTE
BSS* 8* 1995 9!5 \\# 11 111 H L ZS^im NASHUA MD 2 D DISKETTES KwaWsSpe .n Akai. Met eejSLECHTS *^' I \ jjllllll WWI IV WÊ IV "nq 30 2100 uur Produkt van absolute topklasse speelduur van 3 uur voor een i&
"D*wTèstC.D.,lBTestsqnaten NOG STEEDS VERKRIJGBAAR: Tx ■■■■■m .^béééééééééééé» mmmw -mmmw -^— Zaterdag 09 30-1600 s/4" doublé side/double density. goed beeld en qeluidsresultaaL,
plus X) schitterende klassieke hoogte- Gokf Schitterende CD. met m m ma __ m\ *_ Af\QC é^W El
_«"*"» 10j. %»__ 5.-Daar kun jeniet omheen ,M 1230 ..,,
VOGELZANG: GROOTSTE SPECIALIST IN. HIFI, VIDEO, TELEVISIE, COMPUTERS EN ELEKTRONIKA

F^E"^"^^^^^ Eindhoven: Hermanus Boexstraat 22. Heerlen: Akerstraat 19. Maastricht: Wolfstraat 11. M. Smedenstraat 25.



Fiscus zietpersoneelskortingen als ’loon in natura’

V&D wacht mogelijk
forse belastingaanslag

Van onze redactie economie

rfon ~ Het kan een duur prijskaartje worden dat
Rar Dreesmann aan haar koopfeestje van deze week voor
Ris

eigen Personeel gehangen krijgt. Bekeurd is het waren-
deoncern al en de dreigende taal van justitie lijkt voor de

erneming weinig goeds te voorspellen. Maar de muis kan
eu^.en staartje krijgen: in devorm van een extra aanslag loon-sting wegens het verstrekken van 'loon in natura.

D
ri
heeft haar 1700° Personeels-

ierjü ainsdag- en woensdagavond
tel eg ende telkens anderhalf uur

0 " Segeven om in de wa-
tortir, ink °Pen te doen met een
ltorm van 25 procent. Het liep
fltrod' oolc al doordat iedereen vier
Jat n? ,Cees mocht meenemen. Om-

I t
'et de actie de Winkelsluitings-

lePol?r orden overtreden, heeft
'tic V&D her en der bekeurd.

leraalm^B. de Hoogh, advocaat-ge-
L'blJ het gerechtshof in Den
"r°om *Staat er geen twÜfel aan dat

Dreesmann de wettelijke
Dragen heeft geschonden. Mr
Seljji^ °gh is voorzitter van de lan-
'ftlcjp c°mmissie van economische
lfficia van Justitie.Een van deze
fc D ren heeft al laten weten dat V
k vorln D°ete krijgt (eventueel in
k°ces Van een schikking om een

s fietj) .Voor de rechtbank te voorko-
mt cJ*r grootte van de winst die
H v Cern op de twee koopavon-

' *v r net Personeel heeft be-
i intVooral het feit dat er telkens
"et 'lr°ducées mee mochten, lijkt
%r

,arenhuisconcern te kunnen
öat MaarV&D houdt staan-

litjg .er niks aan de hand was. Het
e voq "jPelweg om een aardigheid-
*iwr net personeel, een soort al-
iegj. iet kerstpakket, zo wordt ge-

wordt beschouwd. „Maar er kan een
inspecteur op een idee zyn ge-
bracht".
Dat V&Dhaar eigen personeelkor-
ting geeft op aankopen die dewerk-
nemers in de eigen winkel doen, is
overigens volstrekt normaal. De
normale personeelskorting ligt
trouwens op vijftien procent. De 25
procent van deze week was als ex-
traatje bedoeld. Daarby goldals een
van de argumenten, dat het V &
D-personeel dit jaarheel wat te stel-
len heeft gehad met de aangekon-
digde reorganisatie en de daaruit
voortvloeiende dreiging van ontsla-
gen.
In het hele bedrijfsleven is het trou-
wens gebruik om het eigen perso-
neel korting te geven bij de aankoop
van artikelen uit het eigen bedrijf.
Philips bij voorbeeld heeft bij veel
van haar vestigingen aparte perso-
neelswinkels waar werknemers

Philips-artiekelen (van audio en vi-
deo tot koelkasten, wasmachines en
gloeilampen toe) kunnen kopen. De
kortingen variëren van 25 tot 30 pro-
cent. Daarbij wordt de catalogus-
prijs (de adviesprijs) als basis geno-
men.

een vinger aan de pols hebben om te
voorkomen dat al te grote voor-
deeltjes in de plaats gaan komen
van een (deel van de) normale loon-
betaling. Vandaar het begrip 'loon
in natura. In mei 1986 heeft staats-
secretaris Koning (Financiën) daar-
om de richtlijnen voor de belas-
tingsinspecties nog eens op papier
gezet. Vastgesteld werd dat het
moet gaan om produkten die voor
de werkgever niet branchevreemd
zijn. VoorV & D is die bepaling nau-
welyks aan de orde.

In de luchtvaart is het gebruik dat
personeel van luchtvaartmaat-
schappijen voor vliegreizen slechts
een aantal procenten van denorma-
le vrachtprijs betaalt. Bij de spoor-
wegen gold vrij reizen voor het ge-
zin van de spoormanAvrouw als
voordeeltje. Verzekeringsmaat-
schappijen en banken leveren hun
personeel doorgaans hypotheken
tegen lagere dan de normale rente.

Jaarlijks moet voor honderden mil-
joenen guldens en mogelijks zelfs
meer aan dit soort transacties tot
stand komen. Niemand beschikt
overigens over ook maar enigszins
betrouwbare schatting van de totale
omvang. Concurrentievervalsend
worden dergelijke zaken overigens
nauwelijks genoemd. In het alge-
meen, zo is de veronderstelling, zul-
len mensen die van hun personeels-
korting gebruik maken, ook bij het
eigenbedrijf kopen wanneer de kor-
ting er niet zou zijn.

Van meer belang is dat „de hoeveel-
heid niet uitgaat boven hetgeen in
een gezin als dat van de werknemer
pleegt te worden geconsumeerd".
Toch zal het vóórkomen dat 'vreem-
den' of familie via een werknemer
meeprofiteren van een voordelige
korting bij een bedrijf. Het geval
van V&D geeft de indruk dat die
mensen nu zelf maar mee moesten
komen sjouwen. Ten slotte gelden
beperkingen aan de grootte van de
korting.

Overigens schreef de staatssecreta-
ris erbij dat in andere gevallen niet
altijd meteen van „belastbaar voor-
deel" sprake hoeft te zyn. Wat de in-
specties weer enige vrij hand laat
om niet op alle slakken zout te hoe-
ven leggen.De belastingdienst wil echter wel

...'t Wordt Ajax zwart voor de ogen...

Nutura
''Prjp'^et kortingen van 25 procent
fe 2,^lnkelPriJs lijktV&D verder
VA gegaan dan de belasting-

l »en *aanvaardbaar vindt. Het gun-
ichoü

an Prijskortingen wordt bc-

'°oni*^ a^s ne* verstrekken van
4 natura' en daar geldenenke-
"^rv voorwaarden voor. Eén
'\. nn geldt de grootte van dekor-
I hef va

e prys aie ac eigen werkne-
JitruJrf} een bedrijf voor een artikel

) *n^f bedryf moet betalen, behoort
1 irijs p!lste gelijk te zijn aan de kost-

bel ■'
*n net alBemeen achten

1 \ ]t.astinginspecties een korting
y*\ redelyk. In zulk ge-
\ aS er volgens de richtlijnen
!Naan "^'nisterie van worden uit-
je) dat „geen belastbaar voor-
H a Orot genoten".Als tenminste
Hl»-, 11 andere voorwaarden wordt

H°°f2iet mmisterie van Financiën
'lik b

een woordvoerder niet da-
Nat n grote actie tegen V&D

la„ kortingen tien procent ho-
l^sen dan wat als gebruikelyk

Minister wilde via noodprocedure asielbeleid wijzigen

Kamer fluit laakbare
Korthals Altes terug

Vann onze parlementsredactie

(He JI HAAG - De Tweede Ka-
boori| eft deze week ternauwer-
KortK Voorkomen dat minister
het "Jals Altes (Justitie) onder
fe epl0* van een noodprocedu-
re}? belangrijk deel van het
«chu d w«J2»gde- Er was
Süt1"heel wat politiek geweld
'WïmL v°ordat de minister

l°tte.
Het k
sjw Degon allemaal met een uit-
Veek Van de Hoge Raad- vorige
reeht* VriJdag. Het hoogste
Qpv '^

c°nege bepaalde dat het
kers geentrum voor asielzoe-
leej. °P Schiphol-Oost teveel
<laar p een gevangenis en dat er
"Hatijr01 sprake was van onrecht-

VrÜneidsberoving. Afzon-
Om :£e wetgeving bleek nodig
Scjjj an het opvangcentrum op

♦ alsnog een wettelijke's te geven.

rUet'vl er, K?rthals Altes had daar
l^d voor nodig. Op zijn

err> i ment was al een wetsont-
**« v-T ,Voorbereiding, al had dat
t"een h bredere strekking dan
°ith ï °Pvang op Schiphol,

~ ais Altes dacht dat voorstel
fes tl ifn snel d°or de procedu-

bunnen jagen.

Ongekend
e ft

Soaad van State kreeg het
*n stii jrp maandagmorgen
t e*elfH het aan het eind van

af ter middag met commen-rug. Een ongekend snelle

procedure. Om er zeker van te
zijn dat de Tweede Kamer het
wetsontwerp ook nog deze week
zou behandelen (de Kamer ver-
gaderde deze week voor de laat-
ste keer in 1988) belde de be-
windsman vast even met de
woordvoerders van de regerings-
partijen. Zij zegden de minister
toe aan de spoedprocedure te
zullen meewerken, zonder overi-
gens het wetsontwerp te kennen.
De minister dacht hiermee zich
ook van de steun van de rege-
ringsfracties en daarmee van een
meerderheid van de Tweede Ka-
mer te hebben verzekerd voor
het wetsontwerp, maar dat bleek
een misrekening. Ook de rege-
ringsfracties schrokken name-
lijk van de inhoud van het wets-
ontwerp. Het regelde veel meer
dan alleen maar de opvang op
Schiphol.

Zo probeerde Korthals Altes 'en
passant' te regelen dater ook op-
vangcentra voor asielzoekers aan
de grens met Duitsland zouden
kunnen worden geopend. Bo-
vendien wilde de bewindsman
ontvluchting uit een opvangcen-
trum meteen maar even straf-
baar stellen. Zelfs ontsnapping
uit een echte gevangenis is in ons
land niet strafbaar, en er is ook
niemand die dat strafbaar wil
stellen. Tenslotte wilde de be-
windsman de gelegenheid aan-
grijpen om te regelen dat de kos-
ten van hun opvang op de asiel-
zoekers zelfkunnen worden ver-
haald.

Al dieplannen gingen niet alleen
de oppositie, die het wetsont-
werp helemaal niet zo snel wilde
behandelen, maar ook de rege-
ringspartijen veel te ver. Op zich-
zelf is een noodprocedure al iets
bijzonders. De regering moet blij
zijn dat zij deRaad van State en
het parlement zovef krijgt mee te
werken aan zon haastige behan-
deling.

Laakbaar
Het is echter ronduit laakbaar
wanneer de regering probeert
langs de wegvan een noodproce-
dure allerlei andere wensen met-
een maar even te regelen. Kort-
hals Altes ontkende weliswaar
dat dat de opzet is geweest, maar
als dat werkelijk zo is, waarom
heeft hij zich dan niet beperkt tot
de regeling van de opvang op
Schiphol-Oost? Te meer daar het
kabinet een algemene wijziging
van de Vreemdelingenwet in
voorbereiding heeft.

Het PSP-kamerlid Andrée van
Es citeerde uit de Troonredevan
afgelopen september. Daar liet
het kabinet deKoningin de wens
uitspreken dat de wetgeving
zorgvuldig zou geschieden. „Het
vertrouwen van de burger in het
functioneren van wetgeving en
bestuur moet worden versterkt
door zorgvuldigheid en rechtsze-
kerheid te bevorderen", beloofde
het staatshoofd namens de mi-
nisters. ledereen dacht aan de
Harmonisatiewet van minister

Deetman (Onderwijs), die door
de rechter gedeeltelijk buiten
werking is gesteld, omdat de wet
in strijd was met beginselen van
rechtsbescherming. Maar ook
andere bewindslieden konden
zich de vermaning aantrekken.

Het PSP-Kamerlid Van Es vond
dat het kabinet met de noodpro-
cedure voor de asielzoekers op-
nieuw de zorgvuldigheid van
wetgeving aan zijn laars lapte.

De gehele Tweede Kamer was
het met haar eens en stak er uit-
eindelijk een stokje voor. Tot
grote woede van de minister
werd zijn wetsontwerp tot op het
bot uitgekleed. Alle extra's die
hij door deKamer had willen ja-
gen werden verwijderd. Hij kon
niet anders dan knarsetandend
toezien.

De Tweede Kamer deed in deze
laatste week voor de kerstvakan-
tie, waarvoor zij is ingehuurd. Zij
controleerde de regering en zorg-
de als medeverantwoordelijke
voor de wetgeving, dat de regels
zorgvuldig worden opgesteld.
Juist een minister van Justitie
had beter moeten weten.

" Korthals Altes:
'...Knarsetandend...'

Organisator voedseldroppings overleden
DEN HAAG - De organisator van
de voedseldroppings in bezet Ne-
derland aan het einde van de Twee-
de Wereldoorlog, air commodore
Andrew J. Geddes van de Britse
luchtmacht, is donderdag op 81-jari-
ge leeftijd overleden in een zieken-
huis in Sussex.
Geddes organiseerde in de honger-
winter het afwerpen van voedsel-
pakketten samen met prins Bern-
hard.

De voedseldroppings hebben vol-
gens een luchtmachtwoordvoerder
vele duizenden Nederlanders aan
het eind van de oorlog het leven ge-
red. In april/mei 1945 wierpen meer
dan zesduizend viermotorige vlieg-
tuigen voedselpakketten af boven
bezet West-Nederland. Die drop-
pings waren ondermeer bedoeld
voor Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag, Utrecht en Alkmaar. De voed-
selpakketten werden veelal afge-

worpen boven vliegvelden of renba-
nen.

Geddes was tot zijn overlijden sa-
men met prins Bernhard voorzitter
van de Britse Manna Association,
de vereniging van nog in leven zijn-
de vliegers die de voedselpakketten
naar ons land hebben gevlogen.
Manna was de codenaam van de
voedselvluchten.

Aanwijzing tot Nationaal Park in gevaar

Milieuramp in de Biesbosch
Van onze correspondent

MADE - In de Brabantse Bies-
bosch voltrekt zich onder water
een milieuramp. In een zojuist uit-
gebracht rapport van Rijkswater-
staat worden de meest pessimisti-
sche vermoedens over de slibver-
vuiling in de kreken van de Bies-
bosch bevestigd. De vervuiling
legt een bom onder de aanwijzing
van de Biesbosch tot Nationaal
Park.

Rijkswaterstaat heeft bijna twee-
honderd meetpunten genomen in
de groterekreken van de Brabantse
Biesbosch. Soms is meters diep in
het slib geboord. Volgens J. Kuij-
pers van de Directie Benedenrivie-
ren van Rijkswaterstaat is er alle re-
den tot alarm. „De vuile kraan moet
nu echt dicht". Vooral deRijn en de
laatste tijd in toenemende mate de
Maas zijn de boosdoeners.

" Een idyllische kreek in de Biesbosch. Onder water voltrekt zich echter een milieuramp

PAK’s
Volgens het onderzoeksrapport zijn
de concentraties cadmium, zink,
kwik en het gehalte aan EOCL (ex-
traheerbare organische chloorver-
bindingen) op veel plaatsen in de
Biesbosch te hoog. Veel te veel
PAK's (polycyclische aromatische
koolwaterstoffen) en vooral PCB's
(de uiterst giftige polychloorbifeny-
len) zijn bijna overal gemeten.

Muggelarven
„Van de in de waterbodem aange-
troffen stoffen is bekend dat ze het
functioneren van het ecosysteem
ernstig kunnen verstoren", stelt
Rijkswaterstaat. Eerder onderzoek
heeft aangetoond dat muggelarven
die op de waterbodem van de Bies-
bosch leven, verminkt zijn. Mugge-
larven staan aan het begin van de
voedselketen.

Het PCB-gehalte in eieren van vise-
tende vogels zoals futen is in de
Biesbosch tien keer zo hoog als in
minder vervuilde gebieden in Ne-
derland. De aalscholver, een andere
visetende vogel, legt in de Bies-
bosch gemiddeld drie tot vier keer
zo weinig eieren als in het duinge-
bied of in Friesland.

Afgeraden
Rijkswaterstaat raadt het eten vanvis uit de Biesbosch af. De recrean-
ten die in de zomer de Biesbosch
overspoelen, lopen geen groot risico
wanneer zij af en toe in contact ko-
men met de vervuilde waterbodem,
aldus Rijkswaterstaat. Maar kinde-
ren die in de ondiepe kreken spelen,
zouden niet voortdurend hun vuile
vingers moeten aflikken, gezien de
hoge concentratie cadmium die op

veel plaatsen in het slib is gevon-
den.
Rijkswaterstaat heeft tot nu toe 3,5
ton in het waterbodemonderzoek
gestoken. Het onderzoek wordt
voortgezet totdat de vervuiling in
alle grotere kreken in de Biesbosch

in kaart is gebracht.
Bovendien start Rijkswaterstaat
een onderzoek naar de vervuiling
van de polders en grienden in de
Biesbosch en de invloed ervan op
plant, dier en mens. Dit onderzoek
zal 8,5 ton gaan kosten.
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tel. 045-223300*
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GROTE
SHOW
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~~- :■ TF|^<^df>l^l % />^-- / Van dit merk zijn er hemden in WMÈÊËi ff Alle nieuwe bandplooibroeken fl|l€il,l'V Ü-- —~^ "ZdWq "^ i^Pïi^p|:^: jk. streepjes en urn en een zeer 'van Love in vISCOSe en katoen' Je II«*I Ij p; .jjS>f%®^^ JÉf ■".■.': |p zwaar houthakkershemd. Perfekte W^^Êmm^ÊÊÊiMziet ze bIJ ons m alle maten Van /"^'"D * ® : ÉiHet Tenson primrose-jack is een f<sé' lp shirts biJ Je spijkerbroek. Nu Been "H*&\ li pip! 27 t/m 38 in de kleuren zwart' V-J 151*12111 '<IHhI

■ A /*Af^TP /"" 1 # f\A 9 KifH BH Van Love verkopen wij ook de nu:
LACOSI E IsÊ--%mAJZÜV&*72 OO "vJ KH I kerstkollektie voor superlage prij- -"""■^^^** ■ » {^%mf*« "r**4A~S' <\J I zen. Dus dames opgelet: alle bla- IKHffIHwMHBHi^
De totale winterkollektievan — g ***m "*/ ss\ I zers, pantalons en rokken nu //Cl "Lacoste. Truien, pantalons en ' Ivoor: %J S \J m
jacks zoals alleen Lacoste ze ma- 1-4-4__mf_r_tP^ akt. Ongekende kwaliteit. Koop E nO ItTA v ..

ffl^lZ. met een e^nmaLe3005 e° e ÜÜ «.JLACULVw brede rib. Verkrijgbaar van maaf46~ t/m 56 in een mooie groenekle1"
_W_QkÊo*> ■HSB^B^'awn^^^M^^W rj e prijs was_24B,-, —^^^^^^^^^

_^^ M 1 HERENMODE - YOUNG FASHION OmJ*^

assßs vaim(H£gvei\steiims -^kop koffie met verrassing, "^ _^^ //
bij „'t Euveke". KERKSTRAAT 45, BRUNSSUM ** f^^^

l IHIAIWSSBWI "t^ .-J&__T\
" trompetten - cornetten - bugels - trombones - tuba's

" saxofoons - klarinetten mrJf/9 „'s Maandags

" fluiten - piccolo's - hobo's - fagotten /2mm\r2_WÊ9eslote"

" slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz enz. /f

" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires (JL, )■
" eigen huurprogramma met recht van koop É^L /_mM

SPECIALE AANBIEDING DWARSFLUITEN f A-m^
verzilverd met E-mechaniek,compleet met luxe etui en foedraal van 875,- voor J ■# ■ Wj"

■SmEm
Te koop ORGEL Riha An-

I dante. Dadelstr. 6 Heerlen.

PIANO'S en vleugelsin alle
prijsklassen. Stemm., rep.,
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.

1-

NU IN DE NU IN DE NU IN DE
BOEKHANDEL BOEKHANDEL BOEKHANDEL

HBHj jv^&z** TOSSaBE

wÊt_\___m___\_^Fj__jL^__r^_\

dekker vd vegï boekverkopers
Brandstraat 23 - 6131 CS Sittard - tel 04490-28100

EEN BOEK? EEN SPECTRUM-BOEK!

PIANO'S te koop va.
f 1500,- tevens pianover-
huur v. 1-36 mnd voor
f 600,-. pianohandel Wie-
land, Rijksweg Noord 13,. Geleen,lel. 04490-54140.
Te k. Duitse VLEUGEL

’ 6000,-. Tel. 045-455693.
PLANOS te huur, spec.
huursysteem voor begin-
ners, van 1tot 36 mnd., voor

’ 600,-. Inl. 04490-45033.

Te koop REVOX A 77 en 2
luidsprekers infïnity QA,
tuner Nordmende TÜ 1260,
tel. 045-717552.
Te k. compleet PA-SYS-
TEEM 2x 650 Watt ’ 8000,-.
Ook losse delen. Tevens
kleine lightshow ’ 500,-.
Tel. 045-425128.
Te k. PIANO, kl. br., prima
instr., vr.pr. ’950,-. Tel.
04490-50314.

Rovan kocht 10.000 stuks [ on7___^
lederen kleding tegen „r* Sespec/aliseerd Jn
weggeefprijzeno.a.: . §K "e"-
I 1 oij aankoop worden »">, /

Lammycoats 599,-, 399,-, 299,- Kosten vergoed
Pilotenjacks 399,-, 159,- ' '"*"" van lederen kledlna I
Leren kostuums 499,-, 399,- . E^l"*»"^ " f
Leren jurken 499,-, 399,- 10.00 tot tgSZ,"0 Van
3/4 damesen heren leren jassen (Helmond tot 20.00 uur. f

599,-, 399,-, 159,- ' Jjwzondag geopend f
Leren rokken 249,-, 169,-, 99,- L ||J" 0* 18-°° ""r
Leren broeken 249,-, 199,-, 169,- —'
Truien met leer 129,-, 69,-, 39,- Aanbiedingen gelden ook in de andere filialen

EHÉS
/f ba*miMfif-*-nnlln-idmlit>n*tIV'jr °°*"'"i,ï z"id limhur9

Het Overloon 2 Postbus 1
6411 TE Heerlen 6400 AD He»^
Ter voldoeningaan het bepaalde bij artikoedctweede lid, van de Gemeenschappelijke n^i(Jling Basisgezondheidsdienst Oostelijk * p
Limburg deelt ondergetekende mede, da
dinsdag. 20 december 1988 om 17.00
in het dienstgebouw van de BaGD aar> .gf
Overloon 2 te Heerlen een openbare v® %■
dering van het Algemeen Bestuur word' »
houden.
Heerlen. 17 december 1988.

VDeVoorzitter, J!Mevr. E.F.M. Coenen-Vaessen

Te k. electr. ORGEL m.
Hohner met tal van mog-
.heden + bank en orgel-
lamp, nieuwwaarde
’3000,-; 3 jr. gebr. Past.
Scnattenstr. 21 Schaesberg.
Tel. 045-315242.
Te k. PIANO Antoine Mes.
Tel. 04405-1628 (na 17.00
uur). ._
Te k. JVC KEYBOARD
KB 600 + Korch poly six
synth. Tel. 045-324856.
Te k. z.g.a.n. SYNTHESI-
ZER DX - 21. Pr. ’ 1700,-.
Tel. 045-451672.

E^feküs wLm

Maison de Beauté Schoonheidssalon Gemma Beauté André Schoonheidsins
Mini Hendrickx Heinseweg 5 Barbarastraat 23 Nice & Beauti

St. Servatiusstraat 8 6131 BR Sittard. 6462 CJ Kerkrade. Hondstraat » t
5921 JT Venlo-Blerick. Tel: 04490-14870 Tel: 045-45 6118 6211 HW Maastr

Tel: 077-820292 Tel: 043-252^,^

i Limburas Daqbtad



Joegoslavië kan niet zonder mechanismen van modern kapitalisme

Economische malaise dwingt
Belgrado tot radicale kuur

an deredactie buitenland

li^ttADO - Joegoslavië
'icaiev9°r de noodzakelijk ra-
■\ hervorming van zijn

116 mede gebruik te
'ïti ±r van „mechanismen
% rj Moderne kapitalisme."

4 S tpnt et lancl zic^ meer
i\ sluiten bij de economi-
ï\ Wereldmarkt. Deze, tot. cring ort ondenkbare formu-

erfn z*jn teruSte vinden in
van het Cen-listish°mité van de commu-ne partij.

* ïl!lefi|tkerk,laring is gisteren naar
i nf bracht door de Joegoslavi-
fc wena- Het document bezegelt
iNdalfu zitting van de partij, die»n storfri gon en geheel in het te-jNhiï L

Van 's lands noodlijdende
?S zijrfshouding. Tijdens de zit-
w! talr' u or de Joegoslavische lei-
jNiscKI''if a^ternatieven voor eco-herstel naar voren ge-

’Promotor’

t-^elj^e een van de sprekers de
Cde eid dat Joegoslavië, een
(;Nen ,°Pnchters van de niet-ge-
rjf öat lar|den, zich aansluit bij de
i^en, j-,- dan niet door nood ge-
bi^ee^ flnnen de communistische
V*1 °ok S^e wind is opgestoken,
L? leirj Ult het slotcommuniqué.
I VQ r̂s erkennen dat ideologi-
fv oroordelen en „fouten" ver-

antwoordelyk zijn voor het falen
van het economische beleid.
„Het socialistische Joegoslavië
heeft de valstrikken van een
machtsmonopolie van één partij
niet kunnen vermijden," zo stelt de
verklaring. De communistische par-
tij verklaart zich in principe bereid
haar alleenheerschappij in het poli-
tieke en economische leven van het
land op te geven.

Niettemin blijft de party' derol van
„promotor" van de hervormingen
voor zich opeisen. Ondernemingen
dienen echter in de toekomst volle-
dig onafhankelijk van de overheid
te opereren. Daarbij wordt het kapi-
talistisch profijtbeginsel niet ge-
schuwd.

Voor het eerst in de socialistische
geschiedenis van het land, zo merkt
het communiqué op, stelt Joegosla-
vië zich open voor de effecten-
markt. Het bankwezen wordt gede-
finieerd als een „autonoom en onaf-
hankelijk" financieel instituut, dat
belast moet zijn met debevordering
van economische betrekkingen met
het buitenlanden met buitenlandse
investeringen.

Nog dit jaar
Een waarachtige economische her-
vorming heeft behoefte aan 'ontbu-
reaucratisering' van het politieke
systeem. Staatsbemoeienis met het
economischeleven dient tot hetver-

leden te behoren, zo luidt het - voor
alsnog papieren - uitgangspunt.
De hervormingen, ook op politiek
en sociaal terrein, zullen zó 'diep-
gaanden veelomvattend' zijn dat, zo
schat hetCentraal Comité, verzet er-
tegen van „dogmatische en behou-
dende" krachten welhaast onver-
mijdelijk is.

Het CC noemt de keuze voor mark-
teconomische beginselen uitdruk-
kelijk geen „terugkeer" naar het ka-
pitalisme. De doodsklok over het
principe van arbeiderszelfbestuur
wordt niet geluid. Wel zegt de partij
afscheid te nemenvan een centralis-
tisch geleide economie. De eerste
hervormingen moeten nog voor het
einde van het jaarzijn doorgevoerd.

KwaNdebele tegen
nafhankelijkheid
r L, m

Sa D,e zwarte bevolking
Vv'JfdA-lebele heeft geweigerd
\\ Wo Hhuisland' van Zuid-Afri-
VH v^i,n" De vorige week ge-
Vvoor k ngen- waarbij vrou-
V<len eerst "tochten kiezen,
stwr de een grote overwinning op

°nafr?PpositiePartiJ. die tegen
""lankelijk' KwaNdebele is.

Ca^ripKifrkante kilometer grote
C VD e' op anderhalf uur rij-

s Var, fretoria. heeft een bevol-
b n rUim 600.000 zwarten.

C'sianVl 1986 al de status van
CrNiet,-) nJgen. maar dat ging
V'Bheris°or een g°lfvan geweld-
\ifjdie sindsdien aan 200

net leven heeft gekost.

Gandhi moet in Peking ’de eer van defamilie’ herstellen

Verzoening tussen India
en China in verschiet

Van de redactie buitenland
HEERLEN- Voor het eerst sinds 1954, toen Jawa-
harlal Nehroe naar deVolksrepubliekChina ging,
zal weer een premier uit India een officieel be-
zoek aan Peking brengen. De ironie van het lot
wil dat het Nehroe's kleinzoon Rajiv Gandhi is
die maandag in Peking arriveert. Hij moet de weg
effenen voor een normalisering van de betrekkin-
gen met China, die jarenlang op een laag pitje
hebben gestaan.

Het was een bitterepil voor Nehroe, toen Peking in
oktober 1962 zijn terreinaanspraken in het gebied
van Ladakh en wat tegenwoordig Arunachel Pra-desh heet, in het noorden van India, grenzend aan
de Chinese provincies Xinjiang en Tibet, met mili-
taire middelen kracht bijzette. Als premier en mi-
nister van buitenlandsezaken was hij een ferventvoorstander van de politiek van vreedzaame coë-
xistentie. Samen met Zhou Enlai, China's eerstepremier, ondertekende hij in de jaren '50 nota bene
een verklaring die vreedzame coëxistentie bepleit-
te.
bepleitte.
De Indiërs, die een broederlijke vriendschap koes-
terden voor de Chinezen, beschouwden de invasieals verraad. Had Nehroe zich niet jarenlangbijna in
zijn eentje ingespannen om ervoor te zorgen datChina lid kon worden van de VN? Voor het Indi-
sche leger liep de oorlog, die kort maar hevig was,uit op een debacle. Hoewel de Indische militairenzich manmoedig verdedigden, hadden zij geen
schijn van kans tegen de Chinese overmacht. Totopluchtingvan deregering in New Delhikwam vrij
snel een einde aan de strijd, toen de Chinezen naeen maand eenzijdig een staakt-het-vuren instel-den.
Voor Nehroe, die Peking verweet „goed met

kwaad" te vergelden, was de deceptie groot. Hij
vergeleek het Chinese optreden zelfs met de agres-
sie van de Duitse nazi's en de Chinese berichtge-
ving met die van Goebbels, Hitlers propaganda-
chef. Hoewel deoorlog van onverwacht korte duur
was, liephet image van de premier een flinke deuk
op.

Eerherstel
Het bezoek aan Peking is voor Gandhi, aldus waar-
nemers, de gelegenheid „om de eer van de familie"
te herstellen. Na het „falen" van zijn opa slaagde
zijn moeder, Indira Gandhi die haar vader opvolg-
de als premier, er niet in het grensgeschil met Chi-
na op te lossen. Weliswaar begonnen in december
1981, op initiatief van India, onderhandelingen
maar die hebben tot nut toe niets opgeleverd.
Het grensgeschil dateert uit 1914, toen de Britse
autoriteiten in India een grens trokken tussen Ti-
bet en India, de zogenoemde McMahon-linie. Ter-
wijl de regering in New Delhi de grenslijn nog
steeds erkent, wijst Peking die af. China staat op
het standpunt dat het bewuste, ruim 90.000 kilome-
ter grote gebied, de vroegere North West Frontier
Agency die door India is omgedoopt in Arunachal
Pradesh, grotendeels Chinees is. India claimt op
zijn beurt de Aksai Chin, een gebied van 33.000
vierkante kilometer in Kasjmir, in de westelijke
sector.
Vorig voorjaar liepen de spanningen op, toen India
China beschuldigde van troepenconcentraties in
Tibet en plannen voor een invasie. Omdat India dit
niet op zich liet zitten en ook troepen stuurde naar
het hoge en koude noorden, speculeerde de Indi-
sche pers al op een tweede grensoorlog. Zover
kwam het niet.

Het schijnt dat de twee kemphanen ervan over-
tuigd zijn geraakt dat geen van hen oorlogszuchtige
bedoelingen hebben. De partijen zouden het erover
zijn geworden de zaak op vreedzame wijze te rege-
len. Maar het idee dat Gandhi uit Peking zal terug-
komen met een kant-en-klaar akkoord, gaat vol-
gens waarnemers te ver. Zijn doel is om te latenzien dat het hem menens is en weer op goede voet
met Peking wil komen.
Kenners gaan ervan uit dat India een veer zal moe

ten laten ten opzichte van China, al bezwoer Gand-
hi eind september dat hij geen concessies zal doen
aan de Chinezen. Een mogelijkheid is dat India ge-
noegen neemt met een regeling waarbij het een
deel van Aksai Chin terugkrijgt (en niet het totale
door China bezette gebied) in ruil voor concessies
van China met betrekking tot Aruchanal Pradesh.
De premier van India kan trouwens een buiten-
lands-politieksucces goed gebruiken. De populari-
teit van de derde generatie Gandhi is tot een ge-
vaarlijk laag niveau gedaald. Een recente opinie-
peiling uit het blad India Today voorspelt althans
weinig goeds voor de - met een tweederde meer-
derheid - regerende Congres-I-partij als er ver-
vroegde verkiezingen zouden worden gehouden
De verkiezingen moeten uiterlijk eind 1989 plaats
vinden.

" RAJIV GANDHI
...weg effenen...

binnen/buitenland

Expositie 300
jaar Rusland
en Nederland
Sk^RDAM ~ Het AmsterdamseWUseum houdt van 3 juni tot
to Ptember !989 een tentoonstel-
te-ii,Vtr drie eeuwen NederlandsiS'sche betrekkingen.

Kr i„^toonstelling, die in het na-K " Moskou is te zien, zullen on-m ieer recente vondsten van Wil-
_k7j, „f"tsz worden getoond.
Kr, ontdekkingsreiziger is bekend
■>Wn p°ging een noordelrjke■^sangsroute naar China te vin-H^bl ZlJn overwintering op Nova

■*len3lleen handelsbetrekkingen■etreLV 11rol- ook de diplomatieke
■>gsm lngen Averen tentoonstel-
■TdflrÜtenaal. waaronder het Am-
■nten " er dat Nederlandse ge-
Hek ln de zeventiende eeuw aan
»n w,?r schonken. Deze geschen-
■aardl nu in het Kremlin be-

Me i ne? wetenschap komen aan de
■iires s°eken, schilderijen en gra-
B°orbe ■ .tent°onstelling wordtBetAja

reid in samenwerking met■ng 7?ertieen Rijksarchief, de afde-■an jj.^hiedenis der Diplomatie
■aken Mlnisterievan Buitenlandse
Mhurs de Academie van Weten-■^Pen van de USSR.

’Vredezaluiteindelijkgebaseerdzijnopoplossingmettweestaten’Nieuwe hoop op Westoever
Van onze correspondent

OOST-JERUZALEM/NABLOES - Het origineelste antwoord
op de vraag naar het belang van de Amerikaanse contacten
met de PLO komt van dr. Mahdi Abdel Hadi, directeur van het
Palestijns Academisch Genootschap voor de Studie van Inter-
nationale Zaken in Oost-Jeruzalem. „Het afgelopen jaar heb-
ben we van deAmerikanen alleen maar rotte eieren gekregen,"
zegt hij. „Eindelijk vinden we nu een vers ei bij ons ontbijt.
Maar eieren en een ontbijt zijn niet genoeg. We willeneen ste-
vige maaltijd. Misschien een kalkoen voor Kerstmis in vorm
van erkenning van ons recht op zelfbeschikking en ons recht
op een eigen staat."

Dat neemt niet weg dat Abdel Hadi
de jongste ontwikkeling in het Pa-
lestijnse drama omschrijft als „een
belangrijk succes voor Arafat, een
succes voor de intifada en een suc-
ces voor redelijkheid en logica."

kent een verandering van houding
en het begin van een proces."
Ashrawi acht het mogelijk dat Israël
de jongste ontwikkeling zal aangrij-
pen voor eenzijdige actie, zoals het
zonder nader overleg invoeren van
autonomie of het annexeren van de
bezette gebieden.

" Nieuwe hoop en optimisme
op de westelijke Jordaanoever,
onthutsing en teleurstelling in
Israël na het besluit van de
Verenigde Staten om de dia-
loog aan te gaan met de Pales-
tijnse Bevrijdingsorganisatie.
Inwoners van Jeruzalem lezen
het nieuws over de opmerkelij-
ke Amerikaanse koerswijzi-
ging.

Optimisme
De stemming op de Westelijke Jor-
daanoever is zonder meer optimis-
tisch. Nu de opstand eenjaaraan de
gang is, heeft Amerika met zijn be-
sluit contact op te nemen met de
PLO, de bevolking van de bezette
gebieden een hart onder deriem ge-
stoken. Overal valt te horen dat de
komende contacten met de Ameri-
kaanse regering het belangrijkj>U.-
succes vormen van de Palestijnse
opstand. „De intifada heeft de PLO
veranderd en de PLO heeft Ameri-
ka tot andere gedachten gebracht,"
vat een geldwisselaar in Oost-Jeru-
zalem de jongste ontwikkelingen
samen

Anderen gaan al vele stappen ver-
der. „Let op myn woorden: volgend
jaar om deze tyd hebben we onze
staat," verklaart een fruithandelaar
in Nabloes plechtig. Dit soort opti-
misten blijkt bij nadere ondervra-
ging in de onjuiste veronderstelling
te verkeren datWashington zich nu
sterk gaat maken voor de vestiging
van een onafhankelijke Palestijnse
staat. Het onderscheid tussen ener-
zijds contacten met de PLO en an-
derzijds erkenning van die organi-
satie of van de Palestijnse staat, ont-
gaat het niet in de politieke finesses
geïnteresseerde deel van de bevol-
king.

’Onnodig’

De Israëlische reactie op het Ameri-
kaanse besluit, hoe voorspelbaar
ook, is op de Westoever slecht ge-
vallen. De prominente jurist Jona-
than Kuttab, dieaan het hoofd staal
van de Palestijnse mensenrechten-
organisatie Al-Haq, zegt in zijn kan-
toor in Oost-Jeruzalem dat hij be-
droefd is over de Israëlische hou-
ding. „De Israëü's zouden blij moe-
ten zyn, omdat de vrede dichterbij
is gekomen en omdat de Palestijnen
zich gematigd opstellen," meent hy.

Kuttab vindt bovendien dat Israël
zich onnodig isoleert. „De koppige
houding van Israël heeft lang de
steun gehad van de VS. Maar nu dat
vijgeblad is verwijderd, blykt Israël
volstrekt alleen te staan, niet zozeer
als een natie als wel in zijn koppig-
heid. Het is nu duidelijker dan ooit
dat vrede uiteindelijk zal zijn geba-
seerd op een oplossing met twee
staten. Maar tot het zover is zullen
de mensen hier lijden. Ik denk dat
er nu voorlopige maatregelen moe-
ten worden genomen om de basis te
leggen voor een toekomstig vreed-
zaam naast elkaar bestaan van de
staat Palestina en de staat Israël."

Keerpunt
Wat dat betreft zijn de reacties van
de Palestijnse opinieleiders meer
ter zake. Dr. Saib Erakat is hoogle-
raar in de politieke wetenschappen
aan de An-Najah Universiteit in Na-
bloes. Daarnaast schrijft hy de
hoofdartikelen in Al Quds, de meest
gelezen krant op de westeUjke Jor-
daanoever.
Hij noemt de Amerikaanse stap
„een belangrijk keerpunt" en toont
zich benieuwd hoe de wereld Israël
zal gaanaanpakken. „De VS hebben
de PLO niet erkend en evenmin het
Palestijnse recht op zelfbeschik-
king," zegt hij. „Maar dat Washing-
ton nu onderhandelt met de PLO,
betekent in feite dat het aanvaardt
wat de PLO altijd heeft vertegen-
woordigd. Amerika beseft eindelijk
dat je met het benaderen van de
PLO ook de kern van het Pales-
tijnse vraagstuk benadert."
De meeste Palestijnen beseffen ter-
dege dat er nog een lange weg te
gaan is. Erakats collega Hanan Ash-
rawi van de Universiteit van Bir
Zeit noemt de Amerikaanse beslis-
singeen middel tot een oplossingen
niet een doel op zichzelf. „Het be-
langrijkste is dat Amerika zich nu
het recht heeft verschaft om op te
treden als bemiddelaar. Het bete-

Fors verlies
voor Tories

LONDEN - De tussentijdse verkie-
zingen in het Britse kiesdistrict Ep-
ping Forest hebben donderdag
zwaar stemmenverlies opgeleverd
voor de Britse Conservatieven. De
kandidaat van de Tories, Steve Nor-
ris, won weliswaar in dit bolwerk
van de regerende partij van premier
Margaret Thatcher, maar de meer-
derheid liep terug van 61 naar 39
procent.
Ondanks een splitsing heeft de Al-
liantie, een coalitie van de Liberale
en de Sociaal-democratische Partij,
duidelijk winst geboekt. Zij behaal-
de 26 procent van de stemmen. La-
bour volgde als derde met 19 pro-
cent, een winst van één procent. De
van de Alliantie afgesplitste SPD
scoorde twaalf procent.
De slechte uitslag voor de Conser-
vatieven wordt toegeschreven aan
het feit dat veel conservatieve kie-
zers zo vlak voor de kerst de stem-
bus hebben gemeden. Daarnaast
zijn veel aanhangers van de partij
ontevreden over het hoge renteni-
veau dat de regering-Thatcher voor-
staat.

Sovjetunie
De verschuivende internationale machtsverhou-
dingen zijn een belangrijke factor waarmee Gandhi
terdege rekening dient te houden. Sovjetleider Mi-
chailGorbatsjov lijkt te slagen in zijn opzet deruzie
met China bij te leggen. Een Chinees-Russische top
in Peking in april of mei 1989 is bijna in kannen en
kruiken. India zou in geval van een conflict met Pe-
king dan niet meer rekenen op de steun van Mos-
kou, waarop het aanspraak kan maken op grond
van een vriendschapsverdrag uit 1971, en zou daar-
mee alleen komen te staan.
Vorige maand verzekerde Gorbatsjov, op bezoek
bij Gandhi, dat de verzoening met Peking niet ten
koste zal gaan van India. Andersom is de redene-
ring dat de toenadering tussen peking en Moskou
het ook voor India gemakkelijker maakt tot een
vergelyk met China te komen, omdat tot nu toe
mede Moskou een akkoord met Peking in de weg
stond. Voor de Chinezen zitten er trouwens ook
voordelen vast aan een oplossing van de grenspro-
blemen met India.
Tibet is China's „zachte onderbuik": het Tibetaan-
se nationalisme is na bijna 30 jaar Chinese over-
heersing nog springlevend. De bloedige rellen die
in oktober 1987 uitbraken, liegener niet om. Als In-
diakwaad wil, kan het China flink schade berokke-
nen. Maar Gandhi hoedt zich ervoor Peking voor
het hoofd te stoten in de kwestie-Tibet. Volgens
waarnemers is dit het bewijs dat de premier er ook
echt op uit is deproblemen met China voorgoed uit
de wereld te helpen.
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I ■ I Hoens bv Uzerwaren
Hoens BV is gegroeid tot een van de grootste ijzerwarenvakhandels in het
zuiden van het land. Het dynamisch bedrijf heeft ca. 50 medewerkers en
bestaat ruim 40 jaar. Naast handelsaktiviteiten gericht op grootverbruikers
(03. bouwnijverheid, metaalindustrie, overheid) is er ook een divisie klein-gebruik
(ijzerwarenspeciaalzaak voor vakman en doel-zelver). Kantoren, magazijnen en
winkel zijn in moderne ruimten gecentraliseerd in Geleen.

De interne automatisering van met name het beheer van voorraaden en
goederenstromen is in volle ontwikkeling. Derhalve zoeken wij op korte termijn
kandidaten voor de funktie van

SYSTEEM-
BEHEERDER m/v

Taakinhoud: - Zorgdragen voor en mede struktuur geven aan het opzetten en uitbouwen
van geautomatiseerde systemen en het beheer van programma's;

'- Het in de meest ruime zin begeleiden van medewerkers op het
automatiseringsvlak zoals het geven van instrukties en uitleg;

- Funktioneren als volwaardige gesprekspartner namens de direktie in een
metaalhandel-automatiseringsgroep;

- In teamverband werken met hoofd-administratie.

Funktie-eisen: ■- De gewenste opleiding is HEAO-BI of VWO-nivo aangevuld met
Ambi-modules;

- Kunnen bogen op een gerichte werkervaring in de automatiseringswereld;
- Inzicht hebben in de administratieve processen, in het bijzonder de

beheersing van de goederenstroom;
- Uitstekende kontaktuele eigenschappen en representatief optreden.

Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- Leeftijdsindikatie: 30-35 jaar.

Hoens BV biedt u een boeiende, veeleisende en uiterst zelfstandige baan in
een moderne, gezonde onderneming, waarin u volop ruimte krijgt om uw
ideeën en kennis te vertalen in konkrete plannen en daden.

Het salaris is in overeenstemming met het belang dat wij aan een goede
systeembeheerder hechten.

Sollicitaties: Heeft u belangstelling voor deze funktie en voldoet u aan het gestelde
funktieprofiel, dan wachten wij met belangstelling op uw schriftelijke sollicitatie.
Richt uw brief met uitvoerig curriculum vitae, vóór 15 januari 1989 aan:
Hoens BV Uzerwaren, t.a.v. de heer A. Hoens, direkteur.
Postbus 4, 6160 AA Geleen.

"

De Stichting Katholiek
Onderwijs Klimmen

vraagt voor haar basisschool „Ummer Clumme" met
ingang van 1 februari 1989 een

GROEPSLEERKRACHT
VOOR GROEP 8

voorlopig voor een volledige weektaak.
Sollicitaties vóór 28 december aan het bestuur van
voornoemde stichting, pa. dhr. F. v.d. Boom,
Schoolstraat 22, 6343 CE Klimmen.

Internationaal Transportbedrijf

A.L. Langen B.V.
vraagt voor spoedige indiensttreding

★ internat, chauffeurs
★ vrachtautomonteurs
Zonder ervaring onnodig te solliciteren

Aanmelden op ons adres:
Borrekuilstraat 70, Geleen

./""^w Pie Medical is een innovatief bedrijf dat zich toelegt op de
/y \y\ ontwikkeling en de produktie van geavanceerde medisch

y' electronische apparatuur.

Intensieve research en de ontwikkeling van nieuwe imaging
technieken hebben geleid tot een eigen programma van unieke
diagnostische systemen. De produktie hiervan vindt volledig in
Nederland plaats.

Voornamelijk op het gebied van ultrasone onderzoekmethoden
(echografie) heeft Pie Medical specifieke kennis ontwikkeld. Via een
groeiend aantal eigen verkoop kantoren in het buitenland bestrijkt
Pie Medical een belangrijk gedeelte van de internationale markt.

Met name door de toename van deze aktiviteiten is er binnen de
afdeling financiële administratie een vacature ontstaan voor een
jonge, enthousiaste

HEAO'er (M/V)
die het als een uitdaging ziet bedrijfsadministratief werk te
verrichten met een internationaal karakter, voornamelijk vanuit onze
vestiging te Maastricht.

Functie-informatie: Functie-eisen:
Na een inwerkperiode zal hij/zij Naast de genoemde
verantwoordelijk zijn voor: HEAO-opleiding:
- het voorbereiden van de - enkele jaren ervaring

verslaggeving van resultaten opgedaan in een
van de buitenlandse bedrijfsadministratieve
vestigingen; functie;

- het verzamelen van relevante - m teamverband kunnen
informatie en het vertalen van werken;
deze informatie in ~ goede
managementinformatie. uitdrukkingsvaardigheid in de

moderne talen;
- snel en accuraat kunnen

werken;
- leeftijd ca. 25 jaar.

Naast een passend salaris hebben wij een interessante functie te
bieden in een zeer dynamisch bedrijf.

Geïnteresseerden worden verzocht om binnen twee weken na het
verschijnen van deze advertentie hun schriftelijke sollicitatie te
richten aan de afdeling Personeelszaken. Nadere inlichtingen over
deze functie kunt u inwinnen bij de heer H. Gossieau, Hoofd
Financiële Administratie.

Pie Medical
Philipsweg 1, 6227 AJ Maastricht, tel. 043-612121

E. RIKSEN
vraagt

VERKOOPSTER Vers vlees - vleeswaren
- arbeidsvoorwaarden volgens CAO

levensmiddelenbedrijf;- uren in overleg.

Schriftelijke sollicitaties met recente pasfoto kunt u
rechtstreeks sturen aan:

Dhr. E. Riksen
Bautscherweg 43
6418 EJ Heerlen
Tel. 045-420041 \__

Stichting Kinderopvang Open Universiteit te Heerlen
beheert ten behoeve van hetpersoneel van de Open
Universiteit een kinderdagverblijf. De stichting heeft
tot doel het op professionele wijze begeleiden van
kinderen in de leeftijd van 6 weken tot en met 4 jaar.
Binnen het kinderdagverblijf zoekt de stichting

een leid(st)er voor 28 uur.
Taken:- het begeleiden en verzorgen van kinderen;- indien nodig het vervangen van de directrice;
- het begeleiden van vrijwilligsters en stagiaires;- het onderhouden van contacten met ouders en het

bestuur.
Eisen:- MBO/HBO-niveau;- goede contactuele eigenschappen;
- leidinggevende kwaliteiten;- aantoonbare ervaring met baby's en peuters;- bereidheid tot variabele werktijden.
Arbeids voorwaarden:
conform CAO welzijnswerk.
Schriftelijke sollicitaties inzenden vóór 3 januari 1989
en richten aan Stichting Kinderopvang Open
Universiteit, postbus 2960, 6401 DL Heerlen.
Inlichtingen over de functie worden verstrekt door F.
Loth (045-762473) of door M. Sommer (045-762666).i0?2«> I

___________________

BNeues Haar wird
mit dem eigenen
Haar torm- und

nen, duschen.

Alle Frisurenwünscne werden er-
füllt.
Unverbindliche kostenlose Bera-
tung von Dienstag bis Samstag im
Studio.

lto.rpr.Kls Stuppl
Coitfeur-Biosthatik-Kosmetik

5100 Aachen Hainrichsallee 46
Telelon 09-49-24K50 82 78

Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 8 december
1988, is onder curatele ge-
steld Pieter Johannes Ver-
eist, geboren te Ede op 18
september 1969, wonende
te 6129 CA Urmond, ge-
meente Stem, aan de
Raadhuisstraat no. 13 in
het Instituut voor MLK-
kinderen „Denishof", met
benoeming van Dingena
Elisabeth Vereist, geboren
te Haelen op 19 augustus
1942, wonende te Bruns-
sum aan deEuropalaan no.
505, tot curatrice, en van
Marianne Christina Ver-
eist, geboren te Ede op 4< oktober 1966, wonende te
Brunssum aan de Europa-
laan no. 571, tot toeziend
curatrice.
Mevr. mr. M.H.J. Wegener,
advocaat en procureur,
Schoolstraat no. 11 te 6443
BT Brunssum.

AROLA 4-wielig invalide-
autootje in goedestaat,rijdt
40 km p.u. ’4500,-; Inl.
08385-11251.
Te koop 2de hands BROM-
FIETSEN, bromfietsspe-
cialist Math Salden Lim-
bricht.
Te k. KREIDLER '82 m.
sterw., schuifr. + VCHR

’ 500,-; leren motorjack
’75,-; Te bevr. Jupiterstr.
74 Geleen.
Te k. mooie VESPA brom-
scooter bj. '81 met helm.
Vr.pr. ’ 750,-; 045-444964.
Te koop RENFIETS Ra-
leigh, hoogte 57 cm. Vr.pr.

’ 450,-. Ter 045-224495.
HONDA MT nov. '85 +
helm + verz. + veel access.

’ 1495,-. 045-721954.
Te k. HONDA MT Paris-
Daker, rood-wit i.g.st. Te
bevr. Parallelweg 115 Heer-
len.
Te k. HONDA Camino als
nw. met sterw. en verz.

’ 500,-. Schoutstr. 43 Bruns-
sum.

ITe k. HONDA Mt 5 in
nieuwstaat, met garantie

’ 1500,-. Spaarweiden 9
(Namiddagse Driessen),
Übach o. Worms, na 18.00
uur.
Te k. SUZUKI TS 50 X
i.z.g.st IV2 jr. oud kl. blauw-
/zwart + access. vr. pr.
’2400,- 04499-3136 na 15.00
uur.
Te k. HONDA MTX 50 R,
waterk., 5-gang, kl. wi-
t/rood. 7 mnd. Tel. 045-
-752547.
VESPASI m. sterw. + verz.
bjr. '88. Tel. 045-215752.
Peugeot HERENSPORT-
FIETS, 10 versn.. 60 cm,
i.z.g.st. ’ 200,-. 04492-2895.
Te k. Koga DAMES-
SPORTFIETS, tourmodel
z.g.a.n. ’ 350,-. 04492-2895.
WIELERSPORTKERST-
SHOW. Een greep uit het
unieke prijsaanbod tijdens
de kerstshow. Campagnola
Athena, zonder pedalen

’548,-; look pedalen pp 56

’ 100,-; zadels Rolls zwart
’39,75; draadbanden: Vre-
destein Racer ’ 15,95. Ket-
tingen Sedis zwart ’ 6,75;
kettingen Sedis zilver ’ 15,-.
Tubes: Wolber nco pro SPI

’ 28,50; Wolber classic

’ 12,50; Vittoria Olympio

’ 12,95; CX Latex binnen-
band ’49,75. Enorm aan-bod afgeprijsd frames en
fietsen, nergens goedkoper.
Voor meer info 04490-
-15844. Prijzen alleen geldig
tijdens onze kerstshow van
24 december-31 december.
Math Salden, Limbricht-
Sittard, Prov.weg 21.

Te k. VESPA Ciao i.z.g.st.
Tel 045-244468.
PÜCH maxi nieuw V2 jr. ga-
rantie sterw. na 11 uur, tel.
045-412570.
Te k. VESPA CIAO met
sterwielen, 7 mnd. oud. Tel.
045-214171.
Te k. pr. H-FIETS trom.rem
vr.pr. ’ 225,- tel. 04492-2197.
In- en verkoop gebruikte
BROMFIETSEN + onder-
delen. Daytonashop, Maas-
str. 3, Beersdal-Heerlen,
725309.
Te k. PUCH Maxi i.z.g.st.
Vr.pr. ’550,-. Talmastr. 32
Meezenbroek-Heerlen.
Te k. YAMAHADT te bevr.Bilderdijkstr. 31, Molen-
berg-Heerlen.
Te k. PUCH maxi metverz.
tot l-3-'B9 tel. 045-420303.
Te k. JAWA autom. 3 mnd.
Met verz. Tel. 045-241935.

I-
: *
HetDe Wever Ziekenhuisin Heerlen is een algemeen ziekenhuismet een capaciteit van ca. 800
beddenen ruim 1900 medewerkers.
De afdeling Radiodiagnostiek beschiktover 18 goed geoutilleerde kamers waar -met uitzonde- .
ring van MRI- allemoderneradiodiagnostische onderzoekmethoden wordentoegepast; daar-
naastzijn er 2kamers voor echografie. Hetaantal verrichtingenbedraagt per jaarca. 100.000.

Binnen de afdelingRadiodiagnostiek bestaanvacatures voor

Praktijk coördinator m/v
Functie-inhoud:- coördinatievan de begeleidingvan de leerlingengedurende de praktijkleerperioden; regelt en

organiseert hiertoe depraktijk-leermethoden; voert beoordelingsgesprekkenen draagtzorg

voor registratie van behaaldepraktijkresultaten; onderhoudtkontakten met opleidingsschool
o.a. gerichtop integratietheorie -praktijk; geeftberoepsvoorlichting; draagtzorg voor begelei-
dingstagiaires;

- verrichtenvan dagelijks voorkomend radiodiagnostisch onderzoek.
Functie-eisen:
- bewijsvan bevoegdheidradiodiagnostisch laborant;
- ervaring als praktijkcoördinator,bij voorkeur aangevuldmet een cursus praktijkbegeleider;
- goede mondelingeen schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- leeftijd vanaf 25 jaar.
Salaris:
afhankelijk van definitieve waarderingbinnen FWG, overeenkomstigFWG 45.

Radiodiagnostisch laboranten m/v
Functie-inhoud:
- verrichtenvan dedagelyks terugkerende werkzaamhedenbinnende afdelingvolgenseenrou-

latiesysteem;
- het mede- begeleiden van leerlingen en het werken in onregelmatige dienst, na demwerkpe-1

riode.
Functie-eisen:
- bewijs van bevoegdheid radiodiagnostisch laborant;
- goed in teamverbandkunnen werken;
- opleiding en ervaringbinnen echografie strekt tot aanbeveling.
Ga]aj*ie*

afhankelijkvan definitieve waardering binnen FWG overeenkomstig FWG35 of40; Echografie
FWG 45.

Arbeidsvoorwaarden conform C.A.O. Ziekenhuiswezen.
Voor informatie kunt u telefoneren met Mevr. K. Zinken, telefoon 045-766642.
Schriftelijke sollicitatieskunt u richten aan de Personeelsdienstvan hetDe WeverZiekenhuis,
Postbus 4416, 6401 CX Heerlen. Gaarne in delinkerbovenhoek van uw sollicitatiebriefvermel-
denTH 112.

]^—De M^e^e^^tekenhuis-^
Te k. PUCH maxi i.z.g.st.
’290,-tel. 04490-26621.
Te k. PUCH Maxi '86 duur-
ste uitv. met cockpit en
sterwielen ’700,-, tel. 045-
-722382.

Metaaldetectoren, vraag
gratis folder tel. 04746-5448!

KERSTSNUFFELMARKT zat. 17 dcc. Hanenhof, zond.
18 dcc. 't Plenkhoes, Geleen. Inl. 073-420966.

Voor al uw bont
Reparaties en moderniseren

A. Feyge
Hommerterweg 234, Hoensbroek. Tel. 045-213578

Beloning voor inlicWjjJ
van diefstal uitmijn aj^

Dit hoeft niet te K(
ren als u een AUT<Jr>
monteert in uw au.,
deze kluis kan uw a v(dio + papieren enz-
opgeborgen worde.' ■jj
ons spec. prijs, o» j
Auto's en Shop. Heere, v
286, Heerlen (grote
Heerlen-Brunssurn)^

1
I

I : iv■
m %%€

Vormgeving die Scoort
De schoonheid en geraffineerde eenvoud van Leolux heeft wederom
gestalte gekregen in een nieuwe lijn. Oogstrelende zitmeubelen die

uitblinken in hoogstaande vormgeving van vaderlandse bodem.
Op dergelijk design moet je niet lang zitten wachten.

Vandaar dat u de nieuwe Leolux kollektie nü al bij Sijben aantreft.
Want kwaliteit verdient voorrang bij Sijben.

Leolux. Een kollektie waar je warm voor loopt,

za. Tw^.oom" o^crawirnivirn Roermond ' Maasnie'
donderdag koopavond. |-CLJfcHIVH—IrMLJ

Limburgs Dagblad



Dit jaar verlieten
4000mensen Philips

SCHOVEN - Het
s_ '^ arbeidsplaat-

J>hii- stiëingen van
!». is dit jaar
rttiL lJna 4000 ver"
er'neJerd. Nu werken
66 "inn0g ongeveer
Melrt? mensen- Dat
WK het vrijdag

]oSchenen0 Schenen blad
ve

rleg",*rleg", een uitga-
kjll het centraal

JhiliJs.°Verleg bij

?Ooq88 2iJn ongeveer
bij r,, werknemers
ke n vertrok-
genr, °aar staat te-C0ver dat de on-

derneming ruim
3.000 nieuwe men-
sen heeft aangeno-
men. Volgens drs. J.
Scheurer, directeur
Personeelszaken en
Arbeidsverhoudin-
gen, is het opvallend
dat bijna dehelft van
de werknemers die
bij Philips vertrek-
ken gebruik maakt
van een regeling
voor vervroegde uit-
reding. Nog niet eer-
der hebben zoveel
werknemers van
Philips daarvan ge-
bruik gemaakt. „Het
lijkt erop dat een

deel van dereorgani-
satieproblematiek
via deze weg is opge-
lost. Omdat op deze
manier ook veel ken-
nis en ervaring ver-
dwijnt moet die ont-
wikkeling echter
ook tot nadenken
stemmen", aldus
Scheurer.
De vermindering
van het aantal perso-
neelsleden deed zich
voor in bijna alle sec-
toren bij Philips. De
zwaarste klappen
vielen echter in de
produktdivisies
Consumer Electro-
nics en Components.
De verwachting is
dat het personeels-
bestand volgend jaar
opnieuw met 3.000
mensen zal afnemen.

Rente België hoger
'*>iè h ~ e centrale bank van
k haar disconto voor de

er binnen één week met 0,25

* irmVerho°gd- Het tarief komt
-Cetjf^g van maandag op 7,75
»8 r_ "t"e voorschotrente is even-
"da» °'^ Procent verhoogd enrrnee naar acht procent.

6 renteverhoging is een in-
*fe "oeuvre ten opzichte van an-
Ssrj ropese landen. Na de

'bantgdoor de Belgische centra-
Vh K. aangekondigde discon-
to "B»ng van 0,25 procent kwa-
! öff^tereenvolgens Frankrijk,
V °ndsrepubüek, Nederland,
?efh0

1J en Zwitserland met ren-
\iè,,glngen van 0,5 procent. Nu
Vm °0r de tweede keer met 0,25
Vr °/nhoog gaat is het verschilecntgetrokken.
Ne?
k^SrJe " itserse centrale bank ver-
l»^riSlSteren haar belangrijkste
U* nVen met mBang van maan-J^hw '5Procent. Dit land volgde
7^verk met enige vertraging de
lH in°gingen in de Bondsrepu-
-I%^ Nederland, Oostenrrjk,
V^rtf en België °P woensdag en

ïtserse disconto gaat om-

hoog van 3,0 naar 3,5 procent en de
Lombard-rente van 5,0 naar 5,5 pro-
cent. De Bundesbank en de centrale
bank van Oostenryk verhoogden al-
leen de Lombard-rente. De Neder-
landsche Bank besloot donderdag
tot een verhoging met 0,5 procent
over de hele linie.

BEURS-OVERZICHT
Vriendelijk
isctenk AM - °e AmsterdamseT^dpi ?Urs beeft deweek uiterst
>l V g'lJk- afgesloten. Het meren-
W er> d fondsen eindigde ho-
gelijk liep ge-
rCp naar 102,6, een puntho-

Va" d°nderdag.
?l het ljk za S bet er naar uit,
_> w' "amrak over de koorts
v 4ankn was veroorzaakt door
lr^ enk i 1 dlginBvlak achterelkaar
V 6v^ grotefusies- Maar in de
ih^f allo re dag verschenen toch
«" v ei fondsen in beeld, die
AJft ziin u eden al vaker als fusie->steJ" be stempeld. De omzet in
fii, lv__"n kwam op f1248 mil-der, rf^an f637 miljoen in aan-
h^rrJen de grotere aandelen-
>U erd" Was dat bijvoorbeeld Stad
51 'iet „!T' die de markt f5hogerfSf 4 P f 152. Internatio-Müfier
010 n°Ser op f7O en Pakhoed

101 '80- die na
Cfs zoi l 8 met negenmaands-
dh korr>en begon voorzich-
« fB3fin tn eindigde f 1,40 beter
Ai6 Van IX ho°g ste Punt van de
tf^Orip". de internationals slootag fL 7° beter af op f 150,JQr tl '20 beter op f73,50Q££h*tZ>4ooPt229,2o.E\se-
f i~Wehg '! naar f 59,30 en Borsu-'o7 ,lry eenzelfde bedrag naar

Hogere omzet
bij Dentex

NIEUW VENNEP - De kantfabri-
kant Dentex Groep (met vestiging
in Kerkrade) heeft in het op 30 sep-
tember afgesloten boekjaar rond

’ 80 miljoen omgezet en dat is 16,5
procent meer dan in hetvoorgaande
boekjaar. De nettowinst steeg met
13,5 procent tot f 2,5 miljoen. In de
eerste twee maandenvan het lopen-
de boekjaar is vergeleken met de-
zelfde periode van vorig jaarde om-
zet metruim 15 procent en de order-
binnenkomst met circa 22 procent
gestegen.

Mooi
Door het huwehjk met 'Douwe'
ontstaat volgens de beide bestu-
ren iets moois dat deuitdagingen
van de Europese markt beter
aankan dan elk afzonderlijk. Na
de fusie ontstaat een onderne-
ming met een omzet van zon 7
miljard gulden en internationaal
17.000 werknemers. Bij Douwe
Egberts werken 11.700 mensen,
van wie 5000 in Nederland, en bij
Van Nelle 1500.
De nieuwe combinatie zal een
stevige greep krijgen op de Ne-
derlandse koffiemarkt. Op dit
moment heeft DE ongeveer vyf-
tig procent van de markt in han-
den en Van Nelle vijftien tot
twintig. Dat laatste is overigens
net zo veel als het marktaandeel
van Albert Heijn. Verder is nog
een twintigtal kleine koffiebran-
ders actief op de Nederlandse
markt.

Het bericht van de overname
kwam bij het personeel in deves-
tigingen van Van Nelle als een
donderslag bij heldere hemel.
Ook voor de Industriebond FNV
kwam de overname door Douwe
Egberts volstrekt onverwacht.
Bestuurder A. Haubrich vindt
het te vroeg voor een oordeel.
Wel wil hij vast kwijt dat het niet

zeker is of er arbeidsplaatsen
moeten verdwijnen. Volgens
hem heeft Douwe Egberts 'een
sociaal vaandel' hoog te houden.
„Natuurlijk zullen er functies
vervallen. Maar er kunnen elders
door een verdere internationale
expansie weer banen bijkomen."
Een deel van het personeel van
Van Nelle houdt overigens aan
de overname deze keer ook een
kerstcadeautje over in de vorm
van een fors bedrag. Vier jaar ge-
leden hebben behoorlijk wat
werknemers gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om aande-
len Van Nelle te kopen. Zij be-
taalden daar toen 20 gulden per
stuk voor. En Douwe Egberts
biedt per aandeel 69 gulden,
meer dan drie keer zoveel.

beurs van amsterdam
slotkoersen/optiebeurs

Hoofdfondsen v.k. s .k.
AEGON 93,30 92,70
Ahold 82,40 83.80
Akzo 148,30 150,00
A.B.N. 41,10 41,30
Alrenta 157,00 157,20
Amev 52,10 52,30
Amro-Bank 76,30 77,20
Ass. R'dam 147,00 152,00
Bols 143,20 144,00
Borsumü W. 106,00 107,00
Bührm.Tet. 54,70 55,40
C.S.M.eert. 62,60 62,20
Dordtsche P. 208,70 210,00
Elsevier 58,30 59,30
Fokker eert. 25,20 25,50
Gist-Broc. e. 40,10 40,70
Heineken 137,50 138,00
Hoogovens 72,30 73,60
Hunter Dougl. 78,60 79,00
Int.Müller 66,00 71,00
KLM 41,80 42,00
Kon.Ned.Pap. 45,40 45,50
Kon. Olie 226,80 229,20
Nat. Nederl. 62,30 63,20
N.M.B. 180,00 180,50
Nedlloyd Gr. 252,20 252,00
N(jv. Cate 79,30 78,90
Océ-v.d.Gr. 256,00 257,00
Pakhoed Hold. 98,70 101,80
Philips 31,40 31,70
Philips divB9 30,30 31,20
Robeco 94,80 95,00
Rodamco 154,90 155,20
Rolinco 89,70 89,90
Rorento 60,10 60,20
Stork VMF 25,10 25,30
Urulever 113,00 113,90
Ver.Bezit VNU 88,20 88,30
VOC 33,30 33,70
Wessanen 79,90 80,00
Wolt Kluwer 146,50 146,70
Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123A NL86-96 130,60 130,60
12% NL 81-91 112,20 112,20
12/2 NL 81-91 110,50 110,50
12 NL 81-91 107,25 107,25
ll3/4 NL 81-91 109,10 109,00
11V* NL 80-90 104,20 104,20
lIV2NL81-91 107,05 107,05
lIV2NL81-92 107,70 107,70
lIV2NL82-92 108,05 108,05
11'ANL81-96 114,40 114,40
ll'/4 NL82-92 108,20 108,20
11 NL 82-92 109,15 109,15
10% NL80-95 109,85 109,85
10% NL81-91 105,35 105,35
lOV2 NL80-00 121,60 121,60
10/2 NL82-92 107,45 107,40
lOV2 NL82-89 103,20 103,20
10'ANL80-90 106,00 106,00
lOV4 NL86-96 118,30 118,30
ÏO'A NL82-92 108,25 108,25
10»/4NL 87-97 119,90 119,90
10 NL 80-90 104,30 104,10
10 NL 82-92 107,70 107,70
10 NL 82-89-1 101,80 101,80
10NL 82-89-2 103,80 103,80
9/2 NL 80-95 105,40 105,40
9/2 NL 83-90 103,80 103,80
9/2 NL 86-93 109,00' 109,05
9/4 NL 79-89 103,20 103,20
9NL 79-94 103,70 103,70
9NL 83-93 107,00 107,10
8% NL 79-94 103,25 103,25
8% NL 79-89 102,45 102,45
8% NL 84-94 107,85 107,85
BV2 NL 78-89 100,40 100,40
BV2 NL 79-89 101,25 101,25
BV2 NL 83-94 106,10 106,20
BV2 NLB4-94-1 106,20 106,20
BV2 NLB4-94-2 112,65 112,80

BV2 NLB4-91-1 103,10 103,10
BV2 NLB4-91-2 103,30 103,40
BV2 NLB4-91-3 103,55 103,65m NLB7-95 108,75 109,00
BV4 NL 77-92 102,50 102,50
8% NL 77-93 102,60 102,60
BA NL 79-89 100,30 100,30
BA NL 83-93 104,55 104,55
BV4 NL 84-94 106,00 106,00
BV4 NL 85-95 107,35 107,45
BNL 83-93 104,00 104,00
BNL 85-95 106,25 106,35
7% NL 77-97 103,30 103,30
7% NL 77-92 103,00 103,00
73/4 NL 82-93 102,75 102,85
7% NL 85-00 106,90 106,70
7/2 NL 78-93 102,90 102,90
7/2 NLB3-90-1 100,90 101,00
7Va NLB3-90-2 101,50 101,50
7/2 NL 84-00 105,60 105,60
7/2 NL 85-95 104,40 104,60
7/2 NL 85-2 95 104,55 104,65
7V2 NL 86-93 103,15 103,25
7NL 66-91 101,70 101,40
7NL 66-92 101,10 101,10
7NL 69-94 100,80 100,80
7NL85-92/96 102,85 103,05
7NL87p93 103,30 103,50
6% NL 78-98 102,65 102,65
6%NLI-285-95 101,85 101,95
6% NL 86-96 101,90 102,00
6% NL 88-98 101,65 101,75
6V2 NL6B-93-1 100,50 100,50
6V2 NL6B-93-2 100,70 100,70
6V2 NL 68-94 101,20 101,20
6V2 NL 86-96 100,40 100,55
6'A NL 87-94 101,10 101,25
6V2 NL 88-96 100,40 100,60
6V2 NL 88-98 99,70 99,90
6V2 NL 89-99 99,30 99,40
6NL 87 99,15 99,25
6V4 NL 66-91 101,10 101,10
6V4 NL 67-92 100,60 100,60
6V4NLB6-92/6 99,70 99,80
6V4 NL 86/96 98,95 99,05
6'A NLB6p95 99,60 99,75
6'A NLB7-3p95 99,75 99,90
61/4NLB7-1/95 99,50 99,65
61/4NLB7-2/95 99,50 99,65
6V4NLBB-94 100,05 100,25
6'ANLBB-98 98,90 99,00
6NL 67-92 100,20 100,00
6NL87-94 98,85 98,95
6NL 88-94 98,90 99,00
6NL 88-95 98,30 98,45
6NLBB-96 97,35 97,45
5% NL6S-90-1 99,80 99,80
5% NL6S-90-2 100,00 100,00
5'A NL64-89-1 99,90 99,90
s/4 NL64-89-2 99,90 99,90
SNL 64-94 98,70 98,80
4/2NL 59-89 99,80 99,80
4/2NL 60-90 99,10 99,10
4'ANL 63-93 98,90 99,00
4/4NL 60-90 99,00 99,00
4/4NL 61-91 98,90 99,00
4% NL63-93-1 97,50 97,70
4/4 NL63-93-2 98,30 98,50
4NL 62-92 98,00 98,20
3%NL 53-93 98,20 98,40
3/4 NL 848-98 96,00 96,00
V/t NL 50-90 99,00 99,00
3/4 NL 54-94 96,00 96,10
3'A NL 55-95 96,30 96,50

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 103,60 103,60
8 Asd.R.B4-92 100,50 100,50
BV4 A.1.R.85 108,70 108,50
6V2 Bobel 86a 91,30 91,00e
6%8r/MolBs 1,15 1,15
6'/4Bührm.73 212,00 215,00b
6V4Cham 86 88,00 88,00
5 Enraf-N.86 94,00 94,50

6Hoogov. 85 115,50 117,00
B'/2HolecBs 90,50 90,00
sHoop Co 87 84,50 85,00e
8% KNSM 75 127,50 130,00b
9 Meneba 74 100,00 100,00
7%Nutr.72 326,00 b 350,00
7%Nutr.72 uit. 332,00 332,00
6V2 Nyv.Bs 122,00 120,00
6V2 R01.67 96,80 97,00
14SHV 81 152,00 152,00
8% Stevin76 102,50
B/2 Volker7B 102,30

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 29,20 29,20
ACF-Holding 55,50 55,80
Ahrend Gr. c 148,50 150,00
Alg.Bank.Ned 41,80 42,00
Asd Opt. Tr. 23,30 23,30
Asd Rubber 7,80 7,80
Ant. VertT. 340,00
Atag Hold c 60,50 60,70
Autlnd.R'dam 55,00 55,00
BAM-Holding , 211,00 215,00
Batenburg 69,00 69,00
Beers 118,50 118,50
Begemann 59,00 63,00
Belindo 423,20 423,20
Berkei's P. 3,65 3,60
Blyd.-WUI. 21,90 21,90
Boer De, Kon. 273.00 285.00
de Boer Winkelbedr. 58,50 58,00
Boskalis W. 9,60 9,65
Boskalis pr 8,40 8,40
Braat Bouw 900,00 900,00
Burgman-H. 2950,00 2950,00
Calvé-Delfi c 745,00 748,00
Calvéprefc 4125,00 4150,00
Center Parcs 53,80 53,50
Centr.Suiker 61,80 61,70
Chamotte Unie 13,10 12,80
Cindu-Key 97,50 97,80
Claimindo 408,00 408.00
Cred.LßN 67,20 67,20
Crown v.G.c 66,00 67,00
Desseaux 172,50 173,00
Dordtsche pr. 206,00 206,80
Dorp-Groep 42,50 43,00
Dorp v.div.B9 42,00 42,50
Econosto 170,00 170,00
EMBA 114,00 114,00
Enraf-N.c. 43,50 44,00
Eriks hold. 278,50 278,00
Frans Maas c. 58,00 58,50
Furness 66,50 69,30
Gamma Holding 58,00 59,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 24,60 24,80
Geveke 35,30 35,50
Giessen-de N. 79,00 79,00
Goudsmit Ed. 141,00 143,50
Grasso'sKon. 82,40 83,80
Grolsch 108,00 107,00
GTI-Holding 140,60 141,50
Hagemeyer 75,30 75,00
H.B.G. 173,00 175,00
HCS Techn 12,20 12,20
Hein Hold 120,00 121,00
Hoek's Mach. 146,80 146,80
Holdoh Hout 440,00 443,00
Holec 14,40 14,90
H.A.L.Tr. b 1332,00 1338,00
Holl.Am.Line 1334,00 1345,00
Heineken Hld 120,00 121,00
HoU.SeaS. 1,31 1,31
Holl.Kloos 297,00 300,00
Hoop en Co 11,70 11,70
Hunter D.pr. 1,95 2,00
ICA Holding 15,70 15,70
IGB Holding 32,10 32,20
IHC Caland 17,20 17,20
Industr. My 148,10 148,10
Ing.Bur.Kondor 582,00 582,00
Kas-Ass. 30,20 30,70

Kempen Holding 15,20 15,20
Kiene's Suik. 1240,00 1240,00
KBB 66,00 66,00
KBB (eert.) 65,30 65,50
Kon.Sphinx 64,00 64,10
Koppelpoort H. 251,00 251,00
Krasnapolsky 147,50 147,30
Landré & Gl. 40,50 40,50
Macintosh 40,00 40,00
Maxwell Petr. 563,00 565,00
Medicopharma 70,80 73,50
Melia Int. 5,80 f 5,80a
MHVAmsterdam 15,00 15,00
Moeara Enim 980,00 985,00
M.Enim 08-cert 12850,00 12900,00
MoolenenCo 31,40 31,60
Mulder Bosk. 37,00 a 37,00a
Multihouse 9,80 9,80
Mynbouwk. W. 395,00 395,00
Naeff 225,00
NAGRON 45,50 46,00
NIB 465,00 465,00
NBM-Amstelland 12,40 12,80
NEDAP 269,00 269,50
NKFHold.cert. 218,50 217,80
Ned.Part.Mn 30,50 31,10
Ned.Spnngst. 7000,00 7000,00
Norit 595,00 600,00
Nutncia 240,00 242,00b
Omnium Europe 19,00 19,00
Orco Bank c. 81,30 81,00
OTRA 419,50 425,00
Palthe 143,00 143,00
Polynorm 82,00 82,00
Porcel. Fles 116,00 116,00
Ravast 52,00 52,00
Reesink 55,20 54,50
Riva 43,50 44,00
Riva (eert.) 44,00 44,00
Samas Groep 52,10 52,00
Sanders Beh. 73,00 73,00
Sarakreek 33,00 33.00
Schuitema 1050,00 1050.00
Schuttersv. 98,00 97,00
Smit Intern. 22,70 23,30
St.Bankiers c. 29,00 29,70
TelegraafDe 363,00 364,00
TextTwenthe 208,50 209,00
Tulip Comp. 63,70 65,00
Tw.Kabel Hold 109,80 109,50
Übbink 74,00 76,50
Union Fiets. 16,50 16,00
Ver.Glasfabr. 205,00 206,00
Verto 60,00 60,20
Volker Stev. 42,00 43,00
Volmac Softw. 77,80 78,10
Vredestein 17,00 17,70
VRG Gem.Bez. 164,00 166,50
Wegener Tyl 152,30 152,50
West Invest 18,50 18,50
Wolters Kluwer 146,00 146,00
Wyers 55,00 55,60
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 33,00 33,00
ABN Aand.f. 65,50 65,30
ABN Beleg.f. 48,60 49,00
ALBEFO - 50,00
Aldollar BF $ 20,40 20,40
Alg.Fondsenb. 211.00 211,00
Alliance Fd 12,00 12,00
Amba 41,00 42,00
America Fund 251,00 251,00
Amro A.in F. 89,20 89,40
Amro Neth.F. 64,10 64,60
Amro Eur.F. 60,30 60,60
Amvabel 92,20 93,50
AsianTigersFd 50,30 50,30
Bemco Austr. 59,50 59,50
Berendaal 93,00 93,00
BeverBelegg. 26,00 26,00
BOGAMIJ 112,80 112,00a.
Delta Lloyd 37,30 37,30
DPAm. Gr.F. 20,50 20.80
Dp Energy.Res. 30,00 30,00

Eng-H011.8.T.1 1120.00 1120,00
EMFrentefonds 69,20 69,40
Eurinvestd) 105,00 105.00
Eur.Ass. Tr. 5,10 5.10
EurGrFund 48,50 47,80
Hend.Eur.Gr.F. 147,00 147,00
Henderson Spirit 65,30 65,30
Holland Fund 56,70 56,80
Holl.Obl.Fonds 121,10 121.20
Holl.Pac.F. 98,70 98,90
Interbonds 597,00 597,00
IntereffSOO 30,40 29,50
Intereff.Warr. 218,50 219,00
JapanFund 37,30 37,30
MX Int.Vent. 60,00 60,00
Nat.Res.Fund 1230,00 1230,00
NMBDutch Fund 31,40 31,70
NMB Oblig.F. 36,40 36,40
NMBRente F. 101,40 101,40
NMB Vast Goed 37,00 36,90
Obam. Belegg. 184,90 184,50
OAMF 14,80 14.85
Orcur.Ned.p. 47,00 f 46,90
Rentalent Bel. 1352,30 1353,10
Rentotaal NV 30,90 30,90
Rolincocum.p 99,60 b 100,50b
Sci/lech 17,70 17,60
Technology F. 16,20 16,60
Tokyo Pac. H. 235,00 235,00
Trans Eur.F. 61,70 61,90
Transpac.F. 495,00 500,00
Uni-Invest 118,00 118,00
Unico Inv.F. 80,50 80,30
Unifonds 25,10 25,10
Vast Ned 120,90 120,90
Venture F.N. 38,50 38,50
VIB NV 84,30 84,30
WBO Int 74,20 74,00
Wereldhave NV 203,50 203,50
Wereldh.divB9 200,00 200,30

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4U) 106,00 106,00
3/2 EngWarL 35,50 35,50
5% EIB 65 99,70 99,70
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,00 33,00
Amer. Brands 55,00 54,20
Amer. Expres 26,80 26,50
Am.Tel.& Tel. 28,80 29,00
Ameritech 94,00 94,50
Amprovest Cap. 131,00 131,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 26,00 26,20
Atl. Richf. 78,50 79,50
BAT Industr. 4,40 4,40
Bell Atlantic 72,00 72,60
BellCanEnterpr 39,50 37,30
Bell Res.Adlr 1,60 1,60
Bell South 39,70 40,00
BET Public 2,20 2,20
Bethl. Steel 21.20 21,50
Boeing Comp. 61,20 61,50
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 26,60 26,25
Citicorp. 25,50 25,80
Colgate-Palm. 45,70 45,50
Comm. Edison 32,25 32,25
Comp.Gen.El. 400,00 400,00
Control Data 18,50 19,10
Dai-IchiYen 3130,00 3130,00
Dow Chemical 84,50 84,70
Du Pont 83,00 85,75
Eastman Kodak 45,00 44,80
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 222,00 222,00
Exxon Corp. 45,20 45,25
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 22,20 22,40. Ford Motor 51,40 51,50
Gen. Electric 45,00 44,70
Gen. Motors 86,00 86.00
GUlette 33,50 33,10

Goodyear 48,00 48,00
Grace & Co. 25,75 25,40
Honeywell 58,90 58,75
lnt.Bus.Mach. 121,20 120,90
Intern.Flavor 48,10 48,10
Intern. Paper 44,20 44,10
ITT Corp. 50,40 51,25
Litton Ind. 70,50 70,50
Lockheed 40,20 40,60
Minnesota Mining 62,00 61,50
Mobil OU 45,70 45,50
News Corp Auss 9,50 9,50
Nynex 66,60 67,30
Oee.Petr.Corp 25,20 25,30
Pac. Telesis 31,00 31,20
P.& O. ® 6,00 6,00
Pepsico 39,00 38,80
Phiüp Morris C. 96,80 97,50
Phill. Petr. 19,70 19,70
Polaroid 35,00 35,00
PrivatbDkr 297,00
Quaker Oats 51,50 52,30
RJR Nabisco 89,00 89,00
StGobin Ffr 552,00 548,00
Saralee 45,50 44,75
Schlumberger 32,10 31,70
Sears Roebuck 40,20 40,10
Southw. Bell 40,80 41,30
Suzuki (yen) 720,00 716,00
Tandy Corp. 40,70 41,00
Texaco 52,00 50,30
Texas Instr. 37.90 39,30
T.IPEur. 1,60 1,60
ToshibaCorp. 1020,00 1010,00
Union Carbide 24,75 25,00
Union Pacific 63,00 62,50
Unisys 27,80 27,90
USX Corp 28,00 28,50
US West 57,90 58,20,
Warner Lamb. 75,75 75,30
Westinghouse 52,10 52,00
Woolworth 49,70 50,00
Xerox Corp. 57,25 57,10
Certificaten buitenland
AMAXInc. 43,00 43,00d
Am. Home Prod. 155,20
ATT Nedam 57,00 55,50
ASARCO Ine. 38,00 38,00
Atl. Richf. 153,00 155,00
Boeing Corp. 120,00 121,00
Can. Pacific 30,50 30,50
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 50,00 51,00
Citicorp. 50,30 49,00d
Colgate-Palm. 89,00 88,00
ControlData 31,50 31,80
Dow Chemical 166,50 166,50
Eastman Kodak 88,00 88,00
Exxon Corp. 86,50 86,60
Fluor Corp. 41,00
Gen. Electric 87,80 86.50
Gen. Motors 168,00 167,50
GUlette 67,00 66,00
Goodyear 96,00 96,00
Inco 58,00 60,00
1.8.M. 236,00 234,50
Int. Flavors 92,00
ITT Corp. 103,50 102,50
Kraftlnc . 193,00
Kroger 110,00 17,00d
Lockheed 78,00 80,00
Merck&Co. 110,00 109,00
Minn. Min. ' 121,00 120,00
Pepsi Co. 75,50 80,00
Phiüp MorrisC. 189.00 190.00
Phill. Petr. 36,50 36,00d
Polaroid 64,40 65,00
Procter & G. 162,00
Quaker Oats 100,00 100,00
Schlumberger 61,00 62,00
Sears Roebuck 79,00 79,00
Shell Canada 61,00 61,10
Tandy Corp. 79,50 79,50
Texas Instr. 73,50 76,00

Union Pacific 121,00 122,00
Unisys Corp 52,00 53,00
USX Corp 56,50 54,20
Varity Corp 4,00
Westinghouse 102,00 101,00
Woolworth 97,00 98,00
Xerox Corp. 109,00 110,00
Certificaten buitenland
Deutsche B. 540,00 543,50
Dresdner B. 301,00 302,50
Hitachi(soo) 1300.00 1300.00
Hoechst 296,00 298,00
Mits.El.(soo) 400,00 400,00
Nestlé 6700,00
Siemens 500,50 510,00
Warrants
Akzo 36,20 36,50
AMRO warr. 4,20 430
Asia Pac Gr F. 5,50 5,65
Bogamij 9,90 9,90
Falcons Sec. 12,00 12,35
Honda motor co. 2200,00 2290,00
K.L.M. 85-92 128,00 129,90
Philips 85-89 34.00 34,00
St.Bankiers a 3,50 a 1,50 a
St.Bankiers b 3,30 2,00 a
Euro-obligaties & conv.
10% Aegon 85 102.70 102,70
Aegon warr 14,40 14,10
10%ABN 87 97,80 97,80
13Amev 85 98,50 98,50
13Amev 85 97,75 97,75
10AmevBs 102,50 102,50
HAmevB6 98,50 98,30
14%Amr087 99,20 99,20
13 Amro-BankB2 102,70 102,70
W/i Amro 86 97,50 97,50
10Amro 87 97,00 97,00
5% Amro 86 100,00 100,00
Amro Bank wr 23.00 23,30
Amro zw 86 68,60 68,60
9BMH ecu 85-92 102,25 102,25
7 BMH 87 98,25 98,25
HCCRaboB3 102,50 102,50
9 CCRabo 85 105,40 105,40
7 CCRabo 84 108,30 108,30
lO'/sEEG-ecu 84 102,00 102,00
9%E18-ecu 85 106,35 106,35
Wh HlAirl.F 94,25 94,25
12 NIB(B) 85-90 103,00 103,00
11V4NGU83 102,25 101,60
10 NGU 83 102,00 101,50a
2% NMB 86 86,60 87,00
NMB warrants 29,30 29.30
8% Phil. 86 95.00 95,00
6% Phü.B3 95,00 95,00
14%Un.Becumy 86 99,40 99,40
12% UnU. 97,75 97,75
4% Akzo 69 211,00 215,00
5V 2 Amro 69 392.00
5% Gist 69 455,00 455,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 4,80 b 5,00 b
Bredero eert. 1,30 130
11 Bredero 130 e 1,40
Breev. aand. 9,80 5,50
Breev. eert. 5,00 5,50
LeidscheWol 1,80 1,80
LTV Corp. 2,10 2,10
Rademakers 28,80 28,80
RSV. eert 1,65 1,60
7V«RSV 69 92,00 94,00
Parallelmarkt
Alanheri 14,90 14,90
Berghuizer 45,80 45,80
Besouw Van c. 36.50 36,50
CB Oblig.F.l 101,30 101,40
CB Oblig.F.2 101,40 101.60

CB Obüg.F.3 103,00 103,00
De Drie Electr. 27.90 27,90
Dentex Groep 27,80 27,80
Dico Intern. 77,80 77,80
DOCdata 29,40 29,00
Geld.Pap.c. 71,80 72,10
Gouda Vuurv c 57,20 57,10
Groenendijk 25,80 25,70
Hes Beheer 237,00 247,00
Homburg eert 3,50 3,60
Infotheek Gr 18,50 18,70
Interview Eur 7.10 7,00
Inv. Mij Ned. 37,60 37,40
KLM Kleding 24,00 24,60
Kuehne+Heitz 24,00 24,00
LCI Comp.Gr. 33,30 32.80
MeUe 310,00 302.00
Nedschroef 64,80 64,80
Neways Elec. 8.30 8,30
Pie Med. 10,50 10.30
Simac Tech. 14,60 14,60
Text Lite 4,60 4.30
Verkade Kon. 300,00 295,00 a
Weweler 78,70 78,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k. |

Akzo c jan 150.00 613 3,80 4,50
akzo c jan 160.00 531 1,00 1.20
akzo c apr 160,00 451 5,00 530
akzo c apr 170,00 864 2.50 2.80
d/Fl c dcc 195,00 380 1,70 3,30
d/H c dcc 200,00 865 0,05 0,05
d/Fl p dcc 200,00 496 3,10 1,50
d/Tl p dcc 205,00 423 B,Boa 7,00
eoE c dcc 235,00 334 11,50b 14,00
eoE c dcc 240,00 330 7,00 9.00 b
eoE c dcc 245,00 1108 2,00 4,00
eoE c jan 235,00 368 13,50 15,50
eoE c jan 240,00. 533 9,60 11,50
eoE c jan 250,00 613 3.40 430
eoE c jan 255,00 357 1,70 2,40
eoE c feb 255,00 473 4,00 a 4,70
eoE p jan 235,00 34U 1,50 1,00
eoE p jan 250.00 473 7,00 a 4,80
goud c feb 460,00 435 2,00 a 1,40
goud p feb 420,00 421 9,00 a 11,00
hoog c jan 65,00 393 8,00 9,30
hoog c jan 70.00 1076 4.90 5,70
hoog c jan 75.00 754 230 3,00
hoog c apr 55,00 340 18,50 20,50
hoog c apr 70,00 392 8,00 8,60
hoog p jan 70,00 404 2,40 1,60
hoog p apr 75,00 374 7,00 6,00
kim c jan 40,00 800 2,70 2,70
nly p nov 100,00 750 130 a 1,40
natn c jan 65.00 408 030 1,10
natn c apr 70,00 537 130 1,40
obl p nov 100.00 500 I,Boa 1.60
phU c jan 30,00 485 2,10 2,40
phü c apr 35,00 530 1,00 1,00
phU c jul 35,00 417 130 130
phU c 091 55,00 394 2,00 1,90
prul c 093 30,00 491 7,60 730
phU p apr 30.00 336 1,50 130
olie c jan 220,00 313 9,00 10,60
olie c jan 230,00 838 230 3.80
olie c jan 240,00 730 0,70 1,10
olie c apr 230,00 836 830 9.80
olie c apr 240,00 369 4,60 530
olie c apr 250,00 454 2,20 2,50
olie p jan 230,00 467 530 3,70 a
olie p 091 210,00 341 16,70 16,50
zilv p mrt 650,00 500 60.00 a 54,00
umi c jan 120,00 626 0,80 1,00
voc c apr 35,00 447 1,80 2,00

»=liten g=bMM+u-dh.
Mbitdta «=littn+ti-di«.
c=ei-cl»in k=g«daai+k
4=ei-diïri*ad l=jtd»«+g
e=gedaan+bie*e« rt=tlotkotr» wig» tag
Mgtdaaa+iatt* tk=iMkMrs intcrt*

economie

Onderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam

Vederland achter
met privatiseren
{^ERDAM - Vergeleken

' Groot-Brittannië en
J*ryk lobpt Nederlandr met het privatiseren

van staatsbedrijven. De eerste
openbare verkoop van een
staatsbedrijf vindt pas in 1989
plaats met de gedeeltelijke
verkoop van DSM, terwijl de
Britten en de Fransen inmid-
dels in snel tempo aan het ver-
kopen zijn geslagen.

Die conclusie trekt de vakgroep 'Pe-
cunia' van de Erasmus Universiteit
Rotterdam in haar onderzoek naar
de privatisering in de drie landen.
Volgens de onderzoekers ontbreekt
in Nederland de politieke betrok-
kenheid die voor de enorme privati-
seringsoperaties nodig is. „Het in
Groot-Brittannië door Thatcher be-
leden 'volkskapitalisme' wordt in
Nederland in het geheel niet bevor-
derd. Waar elders de privatisering
wordt gezien als middel om de 'de
man in de straat' aan eigen bezit te
helpen, leeft dit vraagstuk in de Ne-
derlandse politiek niet".

De onderzoekers betwijfelen of de
privatisering van DSM een verbre-

dingvan het aandelenbezit onder de
burgers teweeg brengt. Zonder de
noodzakelijke politieke toewijding
zal dat in hun ogen mislukken.Uit
het onderzoek blijkt verder dat de
privatisering een gunstig effect
heeft op de economische gang van
zaken in de betreffende onderne-
ming. De motivatie van de werkne-
mers en het imago ondergaan een
verbetering.
Opvallend in Groot-Brittannië was
dat vooral de topmanagers bijzon-
der goed voor zichzelf gaan zorgen:
zy vergrootten hun salarissen met
gemiddeld 78 procent.

Bod moet
derden weren

AMSTERDAM - Douwe Eg-
berts koopt Van Nelle voor f
390 miljoen, wat overeenkomt
met f 69 per aandeel. Het hoge
bod (er werd indertijd f 20 be-
taald) is vooral ingegeven
door de vrees dat buitenland-
se concerns zouden kunnen
proberen zich van Van Nelle
meester te maken.
Volgens bestuursvoorzitter J.
van Dijk van Van Nelle is zijn
concern dit jaar herhaaldelijk
benaderd door belangstellen-
de ondernemingen. Alle voor-
stellen en aanbiedingen zijn
echter afgewezen, omdat niet
de verzekering bestond dat
dergelijke fusies in het belang
van Van Nelle zouden zijn.
C. Boonstra van DE voegde
hier aan toe, dat het gevaar
bestond dat andere gegadig-
den Van Nelle zouden gaan
opdelen.

Samenwerking met Douwe moet iets moois worden

Met ’de weduwe’ is wat gesold
Van onze redactie economie

ROTTERDAM - In het 206-jarig
bestaan van Van Nelle heeft 'De
Weduwe', zoals het bedrijf wordt
genoemd, weinig rust gehad.
Van Nelle heeft een roerige ge-
schiedenis achter de rug, met ar-
beidsconflicten, familievetes en
overnames. Vooral in de afgelo-
pen twaalf jaar is er met De We-
duwe wat afgesold.

In 1977 werd zij overgenomen
door de Amerikaanse voedings-
middelengigant Nabisco Brands
die in 1969 al(stiekem) een meer-
derheidsbelang door beursaan-
kopen had verworven. Acht jaar
later paste Van Nelle echter niet
meer in het 'koek- en snoepcon-
cept' van deAmerikanen. Nabis-
co Brands had toen al het plan
om delen van Van Nelle aan
Douwe Egberts te verkopen.
Daarvoor werd toen nog een
stokje gestoken. De Weduwe
werd in 1985 verzelfstandigd en
kwam in Nederlandse handen,
toen een groep Nederlandse in-
stitutionele beleggers en partici-
patiemaatschappijen de aande-
len van de Amerikanen overna-
men. Vorig jaar nog was Van
Nelle van plan zijn verzelfstandi-
ging nog een stap voort te zetten
door een introductie op de effec-
tenbeurs. Door de internationale
beursval van oktober 1987 werd
het plan om aandelenbij particu-
lieren en andere beursbeleggers
af te zetten echter in de ijskast
gezet.

Aan de verzelfstandiging komt
nu in één klap een einde, als het
bod van de aartsconcurrent op
de Nederlandse markt, Douwe
Egberts, op de aandelen Van
Nelle slaagt. En niemand twijfelt
daar nog aan, want aangenomen

wordt dat de huidige aandeel-
houders van De Weduwe op zijn
minst over de overname zijn ge-
raadpleegd.
Paradoxaal genoeg komt Van
Nelle indirect wéér in Ameri-
kaanse handen. Douwe Egberts
is namelijk een onderdeel van
het Amerikaanse voedingsmid-
delenconcern Sara Lee Corpora-
tion.

# De aartsconcurrenten bijeen, Douwe en 'de weduwe'

Scepsis
De consumentenorganisaties
reageren sceptisch op de ver-
gaande concentratie op vooral
koffie- en theegebied in ons land.
„De koffiegigant Douwe Egberts
wordt nog machtiger. Samen ko-
men ze nu op zestig percent. Dat
kan voor de consument zeker
consequenties hebben", aldus
directeur Bert Donia van Konsu-
menten Kontakt.
Hij wijst erop dat in het verleden
de koffiebranders toch al niet zo
snel waren om lagere grondstof-
prijzen aan de consument door te
geven, terwijl zij prijsstijgingen
van de grondstoffen wél direct
doorberekenden. Donia vreest
dat een nog machtiger Douwe
Egberts met minder concurren-
tie nog minder gauw genooptzal
zijn een voor de consument gun-
stig prijsbeleid te voeren. „We
zullen het beleid nauwlettend in
de gaten houden".

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 16-12-1988 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.880-/26.380-,
vorige ’ 26.330/ 26.830 ; bewerkt ver-
koop ’ 27.980, vorige ’ 28.430 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 1,92 2,04
Brits pond 3,48 3,73
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Duitse mark (100) 110,75 114,75
It. Ure (10.000) 14,50 15,90
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Can. dollar 1,58 1,70
Franse fr. (100) 31,75 34,25
Zwits. fr. (100) 131,75 136,25
Zweedse kr. (100) 31,00 33,50
Noorse kr. (100) 29,00 31,50
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.sehill (100) 15,75 16,35
Spaanse pes (100) 1,66 1,81
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 46,00 49,00
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06
lers pond 2,88 3,13
Jap. yen (10.000) 156,25 161.25

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,98175-98425
Brits pond 3,6050-6100
Duitse mark 112,850-900
Franse franc 33,000-050
Belg. franc 5,3805-3855
Zwits. franc 133,845-895
Japanse yen 159,51-159,61
Ital. lire 15,250-300
Zweedse kroon 32,535-585
Deense kroon 29,175-225
Noorse kroon 30,380-430
Canad. dollar 1,64125-64375
Oost. schill 16,0350-0450
lers pond 3,0110-0210
Spaanse pes 1,7350-7450
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,6775-6875
Hongk.dollar 25,30-25,55
Nieuwz.doUar 1,2325-2425
Antill.gulden 1,0950-1250
Surin. gulden 1,0950-1350
Saudische rial 52,75-53,00
Ecu gulden 2,3405-3455

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 278,1 280,2
alg.-lokaal 272,4 273,5
internationals 284,2 287,4
industrie 245,7 246,3
scheep/luchtv. 244,5 245,5
banken 336.2 338,5
verzekering 577,4 585,6
handel 448,8 452,1
cbs obl.index 114,5 115,1
rend. staatsl. 6,35 6.29
Waarvan 3-5 jr 6,27 6,22
waarvan 5-8 jr 6,38 6,30
waarv.s langst 6,51 6,45
rend. bng-len. 6,53 6,54
rend. banklen. 6,32 6,31

Ahold - Ahold heeft in het derde
kwartaal 8 procent meer verdiend
dan in dezelfde periode van 1987.
Het resultaat na belastingen steeg
van f 32,9 mihoen tot f 35,6 miljoen.
Het bestuur handhaaft de eerder
uitgesproken verwachting dat de
winst over geheel 1988 die van 1987
maar net zal overtreffen. De omzet
steeg in het derde kwartaal van f
1770 miljoen tot f 1858 miljoen.

*ELA WONINKRIJK
SHOWROOM

l^_èü_V " - »""' f_j *__. -

9«irnn!th*B,er,'eWs exclusiefP°rteerd uit Engeland, tax-tree
buying possible '

*' van Heugten tapijttegels
Mee ,reeks van ,abriek-

,Qn. l̂erdag's geopend van 10.00UI 'o-OO u. of na telefonische
u afspraak.

"sbroek, Kouvenderstraat 136.
' elefoon 045-222947.

s^ Exclusief voor Limburg.
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fl Daarom komen wij ook dit najaar weer met een spektakulaire aanbieding▼ ▼ %»»V'* ** ringen met briljanten. Nog steeds is de dollarkoers aan de lagekant.
£«l | ■% Daardoor hebben wij opnieuw een kollektie schitterende briljanten kunnen

" If)fl U_ fPï*fjöïl U kopen voor prijzen, diebeduidend lager zijn dan normaal. En daarom
l»x#mlAm.wm V'**\* kunnen wij thans onze klanten een beperkt aantal uiterst waardevolle

"g _t briljantringen aanbieden tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Vanzelfsprekend
QQfl ïlOf] V2ÏI dat W'J de hoge kwa,"ei' van deze sieraden volledig garanderen. Dit is een
€m\€m\Mm.l\Jf\*w\M. T **** waarlijk unieke kans om deze beeldschone en waardevolle briljantringen te

"w-r | kopen voor zeer vriendelijke prijzen. De komende weken bent u dan ook
V 3.GSSGr van naile welkom 'n onze zaken in Heer,en en Maastricht.

<s«yM*v,r."*^-"J»J^' " Wij zullen u daar met genoegen deze sprankelende
<rtË\simWmmrm&^kollektie tonen. «jiSSrfl^^^^^ißra.

% Alliance: 7 briljanten a 0,03 et. = 0,21 et. vT^n^r-
Normaal/1.425,-. Nü’ 995,-.

xh Alliance: 15 briljanten a 0,03 et. = 0,45 et.
Normaal / 3.100,- Nu’ 1.950,-.

Hele aüiance: 30 briljanten a 0,03 et. = 0,90 et.
Normaal/5.800,- Nü’ 3.900,-.

V: AUiance: 11 briljanten a 0,06 et. - 0,66 et.
Normaal/4.200,- Nu’ 2.750,-.

Hele alliance: 25 briljanten a 0,06 et. « 1.50 et.

Normaal/ 9.100,- Nu ’ 5.500,-.
Vi Alliance: 9 briljanten a 0,08 et. = 0,72 et.

Normaal ’ 4.700,- Nü’ 2.950,-.
Hele alliance: 23 briljanten a 0,08 et. = 1.84 et.

Normaal/ 11.000,- Nü’ 6.900,-.
¥2 Alliance: 9 briljanten è 0,12 et. = 1,08 et.

Normaal/ 6.900,- Nu’ 4.350,-.
Hele alliance: 21 briljanten a 0,12 et. = 2,52 et.

Normaal/ 14.700,- Nu’ 9.700,-.
Kwaliteit: VSI (very small inclus) Kleur: Top Wesselton (is hoog Jm^>a
wit). Leverbaar in 18karaal geel of wilgoud. De prijzen gelden dL%ssvoor de halve-alliance ringen voor alle maten.voor de hele-alliance SSStR^L.
ringen de malen 16 lot 18.5 Eronder reduklie. erboven toeslag jM^-_»___^S^
Alle ringen mei een taxatie certifikaal. st^Hf—l _**\

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

Normaal/2.350,- Nü’ 1.175,-.
0,50 ctKwaüteit: VSI/T Wesselton-Wesselton.
14 K. geel of witgouden montuur standaard.

Normaal/ 5.750,- ___ Nu’ 3.650,-.
0,75 ctKwaüteit: VSI/Wesselton.
14 K. geel of witgouden montuur standaard.

Normaal/ 10.300,- Nu’ 6.32JV.
1,00 ctKwaüteit Sl/Wesselton.
14 K. geel of witgouden montuur standaard. _ _ _. rt

__ _
Normaal/ 15.700,- Nu’ 9.700,-.
\lk ringen worden v«N>r/icn van een uixalic certifikaut

■i^«VAESSEN UHH
JUWELIERS-DIAMANTAIRS SINDS 1900

Hoffk Bonaerd Oranie Nassausiraal. 641 1 LD Heerlen, tel 045 712440
Maastrichter Smedenswaal 11 13.6211 GK Maaslnchl. lel 043 211428

Minimin tfiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiliiiiilllllllllllllllllllltllliliilllllllllllllllllllllllllfflllllllJllllllllllllllllffllllllllllllllflllffllllllllllflllJlllflllllfllllllflllllllll.

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 natuurlijkookeen grote kans van sla-

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

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

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

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

De Relatielijn
Een nieuwe service van Nederl. grootste relatieburo.

Vrouwen bellen mannen: 06-320.322.54
Mannen bellen vrouwen: 06-320.322.55

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

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

Stichting Mens en Relatie
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen.

Richard, 25 jr., grote man, fors postuur, serieus met ge-
voel voor humor, goede baan, MBO-opl., rookt niet,

heeft 2 poezen, houdt van zwemmen, winkelen, reizen
en goed gesprek, zkt. vrouw. 045-726539/043-644362.

Jean, 43 jr., gesch. man, 2 kindr., handig en attent,
houdt van koken en tuinieren (moes en bloemen), wil op
basis van gelijkwaardigheid een goede relatie met lieve,

nette vrouw opbouwen. 045-726539/043-644362.
Harry, 33 jr., eerlijk en betrouwbaar, is handig en houdt

v. klusjes in en rond het huis, hobby's: muziek luisteren,
dieren (geitjes, hertjes), af en toe uit eten; is vrijgezel,

1.82 m. 045-726539/043-644362.
Angelique, 36 jr., gesch., 2kindr., verpleegster, modern
gekleed, houdt v. kleding maken, vindt een etentje wel

gezellig, hft. donker haar en groene ogen, zkt. man. 045-
-726539/043-644362.

Dick, 36 jr., vrijgezel, 1.78 m, fors postuur, eerlijken ge-
duldig, rustig v. aard, spontaan, huiselijk, gezelligheids-
mens, houdt van film, fotograferen, dieren, zkt. vrouw,

kind geen bezw. 045-726539/043-644362.
Deze en vele andere ingeschrevenen uit Zuid- en Oost-
Nederland zoeken een partner voor een duurzame rela-

tie. Reacties en info:
045-726539

(mevr. Luchtman) of 043-644362 (mevr. de Jong). Stich-
ting Mens en Relatie is erkend RvT, een extra zekerheid

voor een zorgvuldige werkwijze.
Persoonlijke bemiddeling. Hoog slagingspercentage!

Samen verder
Nu al 40 jaar

Al 40 jaar helpen wij mensen bij het zoeken naar een
partner. Betrouwbaar deskundig en zonder winstoog-
merk. Meer dan 6000 mensen vonden elkaar via het

LCH. Bel geheel vrijblijvend: 030-200630.
Stichting LCH

Huwelijks- en relatiebemiddeling
Prinsenlaan 1, 3732 GN De Bilt

In uw omgeving:
Heerlen, 045-412847

Maastricht, 043-435231
Sittard, 04490-23450

Erkend door de Raad van Toezicht.
Heren ongeacht uw leeftijd
behoeft ook u niet alleen te
büjven! Poolse DAMES
van alle leeft, vragen om
bem. te worden met een
doel: huwelijk. Wij bieden u
100% kans tot slagen. Bel
vrijbl. info 04920-29521.

Vakantie/recreatie

m r
_

CARAVANS 1989. Vouw- I
wagen: Alpenkreutzer, nu Imet extra winterkorting tot ■’830,-. Caravans: Burstner, 'Hobby, Knaus. Nog enkele 1
overjarige modellen met 1
extra korting. Voortenten: iBrand, Gerjak, Isabella, ]
Trio, Walker. Caravan-im- ]
port Feijts. Hoofdstraat 84, ,
Amstenrade, 04492-1860. ]
Huur voor uw zomer- en i
wintervakantie een luxe 'KAMPEERAUTO, bel voor 1
info: Stiphout Kampeerau- itoverhuur tel. 04750-31698.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
De KERSTMAN bij u op
bezoek? Tel. 045-719451 (na
16.00 uur).
PARAGNOST mediumhelderziende voor deskun-
dige hulp in elke probleem-
situatie. Tel. 045-726301.

Leer nu zwemmen in 2 of 5 dagen!
Zwemschool Pierre Zenden, Maastricht. 043-212211.

AFSCHEID NA 22 JAAR

I GALLERY „IRAN" I
gaat sluiten, en houdt daarom een

TOTALE OPHEFFINGSUITVERKOOP
in Perzische en Oosterse tapijten

Alles met kortingen tot 70%
beneden winkelwaarde!

Alles moet weg, dus: OP = OP
Certificaat van echtheid wordt bijgevoegd.

Verkoop: vanaf dinsdag 13 dcc. '88 t/m 23 dcc. '88
Let op de koopavonden.

Valk Motel (v.d. Valk)
Terworm 10, afslag In de Cramer, Heerlen. Te1.045-719450

Ook zeer excl. zijde tapijten.
U kunt voor deze opheffing natuurlijk ook terecht in onze zaak te Geleen.

I GALLERY IRAN I
Rijksweg-C 33 d, Geleen, naast Musica. Tel. 04490-55003

LET OP! SLechts 12 dagen. Hartelijk welkom. Entree vrij!
Wij danken onze klanten inLimburg en omgevng voor het geschonken

vertrouwen dat wij in al die jaren hebben genoten.
ledere dag geopend vanaf 10.00uur.B Zondag 18 december geopend __B

S S/èervollê^^Ê%rsinkubèlshaw%
v-f t/m vrijdag 23 december a.s. Jj

Op 3500 mtr2 showroom vindt ude nieuwste SS
1535 kollektie modern en klassiek van TOPFORM Sri»
Eg' en SONATE naast een uitgebreid assortiment

_y_\ Gedurende onze Kerstmeubelshow houden wij Zgk
een belangrijke verkoop van exclusieve 29

\_~fé* Perzische en andere Oosterse tapijten tegen S~l

AkjJJ Zaterdag 17 december van 10.00 - 17.00 uur '^J_\
Zondag 18 december van 10.00 - 17.00uur

EJ maandag 19 t/m vrijdag 23 december gl

_i 1 1— — '
Te k. wit kunstsof TUIN-
HUISJE nieuw 3x3 mtr. te
bevr. 04498-56966.
Weg. verh. te k. Barok
DRESSOIR 2.20 br. met
leeuwenkoppen en klau-
wen ’850,-; Barok eetstoe-
len met kuifstoelen ’750,-;
imitatie bontjasje nieuw zil-
vergrijs m. 40 ’ 150,-; dia-
projectot en standaard en
scherm z.g.a.n. merkRevue
’250,-tel. 04490-12685.
Te k. TRIX Expres 045-
-420380.

-\m~O STREEKGEWEST
fIL Jfg OostelijkZuidLimburgWw

BEKENDMAKING
De voorzitter van het Streekgewes',
Oostelijk Zuid-Limburg maakt ~e*Zatf
dat op maandag 19 december 198»
19.00 uur in de raadzaal van Heen»
een vergadering van de Gewestra^
wordt gehouden.

De voorzitter voorf 1"
RH. van Zeil. ;

I OPENBAREI VERKOPING
Bijna duizend Nederlandse kledingzaken zullen als gevolg

van omzetdaling hun winkels moeten sluiten. Daardoor
stagneert de afzet van fabrikanten. Het in Limburg zeer
bekende kledingconcern KONFEKTIESUPER /ELMO /

GAPICON /FAVETEX gaat In samenwerking met
gerenommeerde fabrikanten en groothandel een enorme

sortering Dames-en Herenkleding (najaar 1988)voor
absolute dumpprijzen OPENBAAR VERKOPEN.

Dat doenwij In HET STREEPERKRUISTE SCHAESBERG

I SLECHTS ENKELE VOORBEELDEN:—
Kostuums v.a. 119,=
Kolberts va. 49,=
Jacks v.a. 39,=
Dames-pakjes v.a. 69,=

en verder teveel om hier op te noemen !

Deze uniekeverkoop vindt plaats in
HET STREEPERKRUIS

STREEPERSTRAAT 66 SCHAESBERG (GEM. LANDGRAAF)

* *VAN 10.00uur ■ 20.00 uur (koopavond)
★ ■»g?m|iroggMi7fleMii]airgrcTiTg=M *

VAN 10.00 uur- 20.00 uur (koopavond)

Limburgs Dagblad
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r^CAN DE KERSTMAN WEL INRAKKENp^H

4£^^^_lFPFPWAPFN'f^^^^^^VGELEENSTRrW 16 HEERLEN ' N I
pte-nnpDIEPVRIES-
QNen n i ronder voor-SPO jij'Bel Geleen 04490--ir<il"ujl service.

IK_fAVpNr3 met Drï°%r ,% > Carré,
W». 2n'nn4, Schaesberg.|s^gu^ 25jr-

"tratjL Voor al uw admi-BFkihp ' belastingen, ver-j^^^r_c__n_j_ut__r____
'r^mmmm
fe AUTOVERHUUR.SM^Weg 36-40- tel-

* of'^d) zoekt HUlS-
"Witse o>° e woning nabijfcyj|jjl£ voor *

Te h._gemeub. APPARTE-
MENT: Huurpr. ’650,- all
in. Tel. 045-315674.
LOODS 50 m2en 100m2 te
Schaesberg. Te bevr. na 16
uur 045-311288.
Te h. een BEDRIJFSHAL
1320 m2, gel. aan de Kissel
te Heerlen, totaal geïso-
leerd, voldoende park.gele-
genh.. 5 ir. oud. Inl. Biallass
b.v. Tel. 045-412189 b.g.g.
045-310557.
Te h. mooie ETAGEWO-
NING, wk. eetk. 2 slpk.,
w.c, keuk., douche, berg.
tel. tv-aansl., huursubs. evt.
gar. 045-310706 na 18 u.
Te h. gem. KAMER.
Kruisstr. 75, Heerlen. Tel.
045-714330.
Te h. ca. 1 km van stationHrl. nieuwe 1-pers. STU-
DIOZ/APP. Huurpr. v.a.

’ 450- - ’550- p.mnd. mcl.
serv. excl. energiekosten.
Aanv. direkt. Tel. 045-
-326200.

Te huur in STEIN woon-
unit, alle comfort. Tel.
04490-38083.
Te h. BENEDENWONING
Akerstr. 142 Kerkrade-
West. Tel. 09-49-2407-6669.
Te huur BOYENWONING
in Schaesberg. Tel. 045-
-324495 - 312836.
VALKENBURG te h. app.
Inl. na 18.00 uur. 04406-
-13178 b.g.g. 15390.
KAMER te huur Dr.
Calsstr. 13 Schaesberg (bij
station) tel. 045-721658 na 18
uur 045-313898.
Te h. APP. teKerkrade. Tel.
045-454708.
Te h. gemeubileerde KA-
MER met eigen kookgele-
genheid + tel. Schaesber-
gerweg 103 Heerlen. Hom-
merterweg 19 Hoensbroek.
Tel. 045-415718 of 725053.
Gest. ZIT/SLK/KEUK.
’350,- all in. Akerstr. N
Hoensbroek 045-221217.

Te h. gemeub. ZIT-
SLAAPK., keuken, dou-
che, w.e. ’450,- mcl. p.m.
Tel. 045-254408.
Valkenburg te h. 2/3 KA-
MER-APP. 1-pers. geh. ge-
meub., tel.aansl. Pr. resp.
’650,- ’875,- p.mnd. all-in.
Borgsom dito, event. ver-
zorging. Tel. 04406-13212.
Gemeub. KAMERS te h.
Maastrichterstr. 24 Bruns-
sum.
Gemeub. ZIT/SLPK. cv.,
douche, keuk. Panneshei-
derstr. 1 of 19K'rade.
Te h. per l-l-'B9 te K'rade-
Chèvremont (5 min. v.a. sa-
tion) gestoff. en gemeub. 3
kmr.app., w.k., keuken, 1
slpk., bad, w.e. berg, tel.,
tv-aansl. huursub. mog. Tel.045-457406 na 18.00 uur.
Geh. compl. KERSTMAN-
COSTUUM N. Bijsmans,
Mgr. Schrijnenstr. 31 Bek-
kerveld Heerlen. .Tel. 045-
-717608.

WT/ ■ k ■— m

fÊÈÊSSÊÊÊÊ W m\ ma m 1 ' I ' PW V i HH
|^L^^^B.^L^LJ^^^^^^J i^i^i^i^i^kßßi^i^i^i^fl

IMi r^*B!sXw <\jfL*mW^^^^\-- """ - -

1 J KT; mwWÈÊfèy MI /> ■ i-i -< yjg

heeft u plannen voor een nieuwe keuken?

! KOM DAN NÜ KIJKEN
Xe WAT ER ALLEMAAL MOGELIJK IS!
nfe.aleritLimbur9loont" h* „ NIEUWE IDEEËNlrC,^ *?" meuWSte en de laatSte Neem er de tijd voor om allesrustig te bekijken en

r- ° 9etooncl m een zeer over- om nieuwe ideeën op te doen. Ook al bent u niet
kv 'el|jke opstelling. meteen van plan te kopen, danweet u in ieder geval
xukens in alle mogelijke uitvoeringen. dat u bij Keukengalerie-Limburg altijd kunt slagen.

eike61 elegant modem als robuust ____^______________________

o"l I DECEMBER I
l n 6__m VOORDEEL

I^7 /^-Ua^^^ rt_W<^m^M^^^ Decembermaand betekent,fWj_^J KfO^^ / {kW 7/ \\rm\ bij Keukengalerie-Limburg voordeel-
Ir^JHi^ ■ m / \mw/ S maand. ledereen die tijdens onze KERSTSHOW
'IwLruT f^rïi k< een keuken kooPt in een van onze showrooms[J^!^___L_J!--^l^r=|\ ■ Je-J krijgt een extra voordeel van gratis plaatsen.
Kf^nOAMOWOEH KV^s"!^ u kunt 00k nü reserveren en in 1989 pas laten

v^É3'X%~7_m plaatsen. Dan profiteert u ook straks nog van
vanat 20 t/m *-"* \¥\ [ IJH | ons december-voordeel.

L^J__l_ttl^l^^ HEERLEN
0_ Im% *l*l kl __kl_2*L \_i KjÊMLJ Nobelstraat 23,
■ftwijden: Maand WmNIH/KWrl teL °45 " ?16666
K' I? uurDinsdt/m \U\»l'ïi{^m^ê^Ji REUVERïr> £Zo*Z 21 WmWÊÊmWIÊÊÊÊk Parallelweg 12, (in het
uur 'ercl-van 9.30 tot 17 I Meubel Trade Center)

*^^^^ Tel. 04704 - 6077

U?E KEUKENKENNERS BIJ UITSTEK

BUITENKANS. Voor de
snelle beslisser een goedlo-
pende croissanterie in
centr. Venlo t.o.a. voor een
minimale prijs. L.B.Z. tel.04490-45925.
Te hhr KAMER voor net
persoon, event. half-pens.
tel. 045-221832.
KAMER te huur in Hoens-
broek, beg.grond met
kookgel., douche, wc, cv,
rustig gelegen. 045-225514.
APPARTEMENT te Val-
kenbure-Houthem. geh. ge-
meub. slpk., woonk., baak.
met ligb-, keuken en ber-
fing. ’765,- per mnd. all-in.

'el. 04406-41427.
FRITURE-CAFETARIA in
Kerkrade-W. z. woning.
Goedlopend bedrijf, huur

’800,-6. mnd. Kooppr. mv.

’57.000,-. HorecabureauLimburg, Frits van Dijck
(beëd. taxateur horeca). Tel.
043-630127.
EETCAFÉ in C-stad in Zd.-

-■Limburg z. woning. Goed-
lopende zaak met mooie,
compl. inventaris. Uniekeinrichting. Huur ’ 1500- p.
mnd. Kooppr. bedrijf

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

KAMER te huur per l-l-'B9
in centrum Heerlen, met
gebruikvankeuken en bad.
All in ’295- p.mnd. Tel.
045-220491.

KAMER in centrum Heer-
len 5 min. v. station pr. va
’250,- all in. Inl. Prinses
Irenestr. 045-725882.
Te h. 3-K.-APP. in villa met
park. beg. grond met
schuur, terras en eig. par-
keerplaats nabij station
V-burg. Inl. dagelijks tus-
sen ÏSTOO en 20.00 u. 04406-
-15778.
Te Geleen nette WONING
te huur. ’985,-. Inl. 04490-
-48180.
CAFÉ met grote woning en
tuin omg. Heerlen, gezellig
ingericht, goedlopend
dorpscafé. Huur ’ 500,- per
mnd. Kooppr. mv. slechts

’ 27.500,-. Horecabureau
Limburg, Frits van Dijck
(beëd. taxateur horeca). Tel.
043-630127.
FRITURE annex restau-
rant in Heerlen, z. woning.
Goed gel. en degelijk inge-
richt bedrijf met goedeom-
zet. Huur ’ 1500-per mnd.
Kooppr. mv. ’ 69.500,-. Ho-recabureau Limburg, Frits
van Dijck (beëd. taxateur
horeca). 043-630127.

FRITURE-CAFETARIA in Sittard z. woning. Mooi bedrijf
met goede omzet. Huur ’1250- p. mnd. Vr.pr. mv.

’ 49.500,-. Horecabureau Limburg, Frits van Dijck
(beëd. taxateur horeca). Tel. 043-630127.

Ter overname aangeboden
wegens sterfgeval

dierenspeciaalzaak
Winkel + woonhuis, omg. Hoensbroek, redelijke huur.

Inf. 045-212645.
Te huur op goede afstand Geleen 2 slaapkamer/portaal
FLAT op 4e verd., cv, + isol.glas. Huurprijs ’ 600-
-p.mnd. Aanv. ca. 1-2-'B9. Br.o.nr. GE 802, LD, Markt 3,
6161 GE Geleen.

Kerstman, de ruimste collectie bestekken
roestvrijstaal of verzilverd natuurlijk bij

Vincken-Meisters-Pasch

Afgebeeld WMF "SOLO" 9 pers. 90-delig 699-
Er is al een 40-delig Gero bestek voor 199,-

Nu ook "Gero Young"

VINCKEN-MEISTERS-PASCH
„De bestekspecialist"

Oranje Nassaustraat 24, Heerlen, 045-713966

Kelturn - Wilkens - Robbe & Berking - Gero - WMF
107630

3!4Zl3Tfii W iCI I U ML1 **{ mm_ I__ } ______ lJ_ _____J_____l I KORTING Komiek min,maalso%

ook heren hanoWnTpgelet).
Gigantische kollekties horloges van de wereldbe- \^ ImmsJmWwÊmxÊm—W __m^*_\^^^*^^t^^^^^mmmmm--~-»mm%
kende merken zoals: SEIKO, CITIZEN, LASALLE, >£wJfMflluiHél ~WOmT \ ei cputc cuun f qti iuc nF rrri7FM
PULSAR, LORUS, CASIO, CELAIRE met volledige TTJSS^^Ï :$_mfL f" mSf Jmi fktif n* MODELLEN ü^garantie en ongelooflijkeKORTINGEN op de nieu- JaiASJMW.IrI'BBFWLf^l gJSfgS^OTN? L■ifl wp knllekties van'BB BUIéhmIÉÉHMÉÉMII K^ mi fcWV NOBLIA EN EXLtbU. Uil üJft |^|^^__ , BSB _m Wmmmm\W* EXKLUSIEVE KERSTGESCHENKEN WAAR-
I-.mViT.H.TJJMM K^^S^H CTiIFIIPI WZr MEE U SCOORT. KOM SNEL. SPECIAAL
«_SJ e^Bt fi^TI—■_- ■a_T5 UJCmLmmHl^'^ VOOR DE KERST MINIMAAL 50%
pgSpk F^B Ê^SI BiffßffiL 338 H*"W- KORTING OP DE OFFICIËLE PRUZEN.

I I llt^st^ "Uk SP^tt* ff^È Am\WmWmÈ/Ê I^ll X^ ZEER EXKLUSIEF NOBLIA HEREN JÊÊËII ■ I- I; f;^l» N quartzhorloge /vf^tH' " lil liVkLj) K^LJ/f W * V super super plat model.
# /NT'ïlHl^/z fl _. vjy YssS^^ /f^_^_^^_m_mm————_^_————————\ Schitterend gestileerd met doublé »_ "^~^j| ■

KlWillj) iirwWSr B &||^|_j|^^^^|||ij^^yia prachtig exceed citizen J|
■MftwE MHSffIWM V ■^^^^■■ppÜp^^BHpßI dames quartz horloge. MBj

WÊm—m tKmiWSWft luhAéJ L fflTTïl -^
Schetterend gestileerd t^'S-H^HJ| B txlr * Jfli Bw /Slnf metdouble'kasten band ra__^p ÈÉÉsF

rt lljlijlI lilil lill'if.ll."" CPBSËa\ lp fe^^ UIT ONZE SCHITTERENDE LASSALE KOLLEKTIE
I «ii?E#PrPPMÉ fclUfc»/^S==sC*!~^ IB§§F i^Ér EEN HEREN QUARTZ HORLOGE )^_Vfl IWWiItB UjAkl/ *sssy /^ay met lederen band en super super plat

I Wm mjjgmmi mp" SEIKO QUARTZ SCHITTEREND van 1150,- voor de exklusieve
I ■ÜWB MHM HERENHORLOGE pnjs van rfl'Jl

KttiWfirafßß 33ÏÏw#WM üfefc met doublé kast en band. —■BSSRsBË Hii 1 Plat model van 450 - HOH VERDER ZIJN ER DIVERSE MODELLEN VOOR I
H HSHiI Hl^fll weggeefprijs lO^,' ZOWEL HEREN l_yr-~ÏT i__mI ■'iTOWMIffBS bpW p-pllp-.,--^^^ EN DAMES. M' W-l^ I ■ jlÜjilJl «il

BSfiSÉÉHÉÉNIIP^x pt~ ':m^"'»^ jwp:'s* i'|-i__B EU! tuitiiJl'hlt4wM

\-\ prachtige solingen / IWWFwimb KGé!*jl m^^^'Arj_yraTO
B^ -A CASSETTES —5- SEIKO QUARTZ DAMESHORLOGE ' T"r

, TÏÏÏTI TIIfWIJ 118 "TMII^S- (MESSEN, VORKEN EN LEPELS). doublé kast en band. '' \^^ mÊÊÊiWiimmmmJ^ ggMM■ 72-DELIG IN LUXE KOFFER P|at mode| va n 425.- -t ~JQ IJBIIffWSHwJ ■1 Ij^_flS3S33ga299,-x l >oor a'i^wSi^ifißl^B»!f



■ %. _wm mmM _M_|l"l!'S Tfxls'Pli mmm iUI Bofdka
Èfm jËaTCT^Si tfMplH Ümn%, aMOK»!» I*3 CB B

\a lÊmWm'fc^ —*
p*^ot*9f^_f_w_}_m BfIÈIO^SÉI ÜÜ jLoUÜS **SC^ÉOÉÉÉbB *^aXI ": * ■—"

H<W ■|^m_|_HßÏ^^_u_J_Hk^^_H VVK-*VRHttMI Br^' j«mS^i3«S^ mmmW -Mm—k WBk^S BkwO& ■■■ HF Hr*^"^^BH»-^9fl """'''' S'.aF^y^ K &' iPFIH BR WxHkJH TL

l%fl K\^i »VI^ 11R* PllKi^iiw,>',Pi^S rr*l*»^##^^###^^fel»^J il!flg^PW mm.m l5JF* mëtttSß- AflMlmWm WMmmémêmm ■>/ "

Wnk k>l J%iM2l m£ W*%\\ m9^^^^ÊSMË^m__W__^Ê mW^mfmfS 91 aK VS BH HBIU
BmIH W^^mÈmiw^^ W^^wLw m^ 1 »1B«H1 HkW *ÉüÉfe w«8BSr wÊ^M JO^ÉÉJ^t^tlBbf JK Hf HE B?nr
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Drie honden
vergiftigd

in Kerkrade
schillende wijken in
Kerkrade getroffen
door hondenvergifti-
gingen en onlangs
deed zich hetzelfde
voor in Waubach.

Overigens is bij de
Kerkraadse poütie
nog geen aangifte
binnengekomen
over de vergiftigin-
gen.

Van onze
verslaggever

KERKRADE - In de
omgeving van de
Oude Mijnschacht in
Bleyerheide zijn af-
gelopen weekeinde
drie honden met
strychnine vergif-
tigd. Een hond over-
leefde dit niet. Vol-
gens dierenarts Ra-
makers, die de ver-
giftige dieren behan-
delde, is er opzet in
het spel.

Ongeveer een jaar
geleden werden ver-

Middenstand haalt bakzeil na V & D-perikelen

Koopzondag Kerkrade
op valreep afgeblazen

Van onze verslaggever
KERKRADE - De winkels in Kerkrade zijn zondag gesloten.
Dit in tegenstelling tot eerdere aankondigingen van de plaatse-
lijke middenstand. Na spoedoverleg met burgemeester Mans
haalden de winkeliers gisteren bakzeil.

Volgens de winkelsluitingswet mag
elke gemeente vier zondagen per
jaar aanwijzen tijdens welke de win-
kels open mogen zijn. Deze dagen
zijn in Kerkrade al 'opgebruikt. De
winkeliers wilden echter ook per se
zondag open houden om de concur-
rentie met Brunssum, Heerlen,
Landgraaf en Maastricht aan te kun-
nen. De middenstand adverteerde
dan ook uitgebreid met de extra
(vijfde) koopzondag.

Proces-verbaal
De officiervan justitie in Maastricht'
gaf deKerkraadse politie echter op-
gedracht om tijdens de koopzondag
proces-verbaal op te maken. Hoofd-
inspecteur Van Daatselaar stelde de
middenstanders daarvan op de
hoogte.
Een woordvoerder van de winke-,
liers: „We dachten dat het wel los
zou lopen, als we met zn allen open
zouden houden. Maar nu tegen
V&D zon hoge boetes zijn geëisten
de zaak zo hoog wordt opgenomen,
is het risco ons te groot."

Ook de organisatoren van de kerst-

Afscheid
ir. Vlas

HEERLEN - Ir. Paul Vlas heeft af-
scheid genomen als algemeen direc-
teur van NV Nutsbedrijf Heerlen.
Tot zijn opvolger is ' benoemd
drs. W. Poell uit Ulestraten.

markt in Eygelshoven moeten hun
plannen bijstellen. Vandaag gaat de
kerstmarkt gewoon door, maar mor-
gen moet men zich beperken tot de
geplande optredens en activiteiten
voor de kinderen. Volgens een
woordvoerder levert dat enkele
tienduizenden guldens schade op
wegens gederfde standplaatsin-
komsten en doordat vele ingekoch-
te goederen nu retour moeten.

Boetekleed
Na het gesprek met burgemeester
Mans zagen de winkeliers in dat zij
geen wettelijke poot hebben om op
te staan. „We maken niemand ver-
wijten, en trekken zelf maar het
boetekleed aan. Het doet even pijn,
maar 't is niet anders." En burge-,
meester Jan Mans: „Justitie zou on-
herroepelijk tot vervolging over-
gaan, omdat 'een keertje open' een
precendent zou scheppen. Gegaran-
deerd dat dan winkeliers in Rijs-
wijk, Groningen enzovoorts ook op
de stoep zouden staan voor zon ex-
tra zondag."
De burgemeester gaf toe dat de
kwestie mede ontstaan is doordater
begin dit jaar niet voldoende af-
stemming is geweest tussen de ge-'
meente en de middenstand. Hij zeg-
de toe dat wanneer b en w in de toe-
komst wil afwijken van het advies
van de commissie Midden- en
Kleinbedrijf men eerst contact op-
neemt met de middenstanders. Dat
advies voor 1989 luidt overigens:
paas- en pinkstermaandag en de
twee zondagen voor kerst. In deze
situatie valt de Terwinselerstraat-
markt af.

Toekomst van
Schelmentoren

onduidelijk
Van onze verslaggever

HEERLEN - Er bestaat nog grote
onduidelijkheid over de toekomsti-
ge bestemming van de Schelmento-
ren aan het Wilhelminaplein in
Heerlen. Sinds 1973 is die toren on-
der andere als onderkomen van de
Heerlense carnavalsvereniging De
Winkbülle in gebruik. Volgens Frits
Pelt van die vereniging strijden mo-
menteel twee gemeentelijke dien-
sten om die bestemming.

De dienst Stadsontwikkeling voelt
er veel voor om de Schelmentoren
een horeca-bestemming te geven,
terwijl de dienst Welzijn van de ge-
meente Heerlen meer geporteerd is
voor een culturele pleisterplaats.
Ook zijn er geruchten dat de toren
weer met de kerk verbonden zal
worden. Al met al maken de Wink-
bülle zich zorgen over de toekomst.
Zij menen ook enig gewicht in de
schaal te kunnen leggen omdat zij
de toren al die jaren hebben opge-
knapt en onderhouden. Wethouder
Zuidgeest heeft beloofd de vereni-
ging in ieder geval in de gesprekken
te betrekken.

De carnavalisten zelf verwachten
dat de brandweer geen goedkeuring
zal verlenen aan een café. Zij voelen
trouwens best iets voor een carna-
valsmuseum. Overigens staat voor
de Schelmentoren ook nog een re-
novatie op stapel.

Realisatie
atletiekbaan
Landgraaf

stap naderbij
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De aanleg van een
atletiekbaan voor de Sport- en
Trimclub Brunssummerheide
(STB) heeft volgens wethouder Wiel
Heinrichs van Landgraaf grote aan-
dacht van het college. Alleen het
prijskaartje dat daar aanhangt moei;
nog goed worden bekeken.
De wethouder zei dat in een reactie
op een uitlatingvan de ex-voorzitter
van de STB, Jo Eyck, dat wethou-
der Mulders heeft beloofd de baan
in het Welzijnsplan voor de komen-
de jaren deeerste prioriteit te geven.
„En daar gaan we hem aan houden",
aldus de teruggetreden voorzitter,
die zich al jaren sterk maakt voor
een buitenbaan voor de 250 leden
tellende atletiekvereniging.
Indoorhal

De STB maakt nu nog gebruik van
de baan bij Unitas in Sittard. „De
nieuwe baan moet om een van de
voetbalvelden van Kolonia aange-
legd worden. De voetbalclub is daar
in principe mee akkoord gegaan. De
kosten van die baan zouden zes ton
bedragen. En voor dat bedrag was
de Provincie niet te porren. Daar
voelden ze meervoor een indoorhal.
Mulders liet toen weten dat we de
hoop niet moesten opgeven en deed
zijn belofte", vat Jo Eyck samen.
Overigens zou die baan niet alleen
noodzakelijk zijn voor de club zelf.
Zij heeft samen met Unitas het plan
opgevat om in 1991 de Wereldkam-
pioenschappen Veldlopen te orga-
niseren op en om de Draf- en Ren-
baan in Schaesberg. Dan is een sin-
telbaan noodzakelijk voor de trai-
ning. „Bovendien praten we dan
over sponsorgetallen met zes nul-
len. En dan praten we ook over
Landgraaf-promotion", weet Eyck.
Hij is er zeer gerustop de baan door
de raad goedgekeurd te krijgen.
Uwe Heiligers van de fractie Nieuw
Landgraaf maakt zich al jaren sterk
voor de baan. Terwijl nu ook andere
partijen de noodzaak van een bui-
tenbaan met accommodatie zouden
inzien.

Boek over jodendom
vliegt de deur uit

Landgraafse brigadier perplex over belangstelling

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De belangstelling
voor het boek 'Van Abraham tot
Ben-Gurion' van Landgraafs schrij-
vende politiebrigadier Hein Steinen
is overweldigend. In amper tien da-
gen tijd zijn er al ruim vierhonderd
exemplaren verkocht. Een bijzon-
der resultaat, te meer daar het boek
niet via een uitgever wordt gedistri-
bueerd maar enkel telefonisch of
schriftelijk bij de auteur zelf of bij
de drukker is te bestellen.

verrassing. „Inderdaad, ik ben in
één woord perplex. Het overvalt me
gewoon, zowel ikzelf als de drukke-
rij in Eygelshoven hielden dit niet
voor mogelijk. Zeker de eerste da-
gen stond de telefoon hier rood-
gloeiend. De eerste oplage van 250
stuks was in enkele dagen tijd uit-
verkocht, toen moesten we plots
allezeilen bijzetten. Inmiddels is de
tweede oplage van 250 ook bijna de
deur uit. Onvoorstelbaar, zo hard als
het gaat," laat de Landgraafse briga-
dier opgetogen weten.

Liefde voor het zwartepakaanvragen bij de brigadier binnen.
Afkomstig van 'gewone' geïnteres-
seerden, maar ook onder meer van
universiteiten en andere onderwijs-
instellingen, dagbladen en joodse
organisaties in ons land. Deze laat-
ste hebben Steinens boekwerk in-
middels aan instellingen en particu-
lieren in Jeruzalem en Tel Aviv ver-

Uit heel Nederland, maar zelfs van-
uit Israël stromen de reacties en

Dat de interesse voor zijn eerste
boek over de geschiedenis van het
jodendom zó'n omvang neemt, is
voor de auteur zelf een complete

Dat de exemplarenvan Steinens 'Is-
raëlboek' als zoete broodjes over de
toonbank gaan, heeft alles te maken
met het feit dat er nooit eerder een
populair-wetenschappelijke ver-
handeling over de complete joodse
geschiedenis in ons land is versche-
nen. De brigadier sluitniet uit dater
in de toekomst nog meer publika-
ties over Israël en het jodendomvan
zijn hand zullen verschijnen.
Overigens is 'Van Abraham tot Ben-
Gurion' momenteel ook in de vesti-
ging van V & D in Heerlen en die
van Bruna in winkelcentrum Op de
Kamp in Landgraaf verkrijgbaar.

KERKRADE - De decembermaand, dievoor velen
in het teken staat van gezelligheid en sfeer, is bij
uitstek geschikt om de open haard of de allesbran-
deraan te maken. Allereerst dientechter de schoor-
steen geveegd te worden, zeker met het oog op de
(brand)veiligheid. Was het schoorsteenvegen in de
tijden dat we overwegend kolen en huisbrandolie
stookten vrijwel uitsluitend voorbehouden aan de
schoorsteenveger, na de komst van aardgas in de
jaren zestig devalueerde diezelfde schoorsteenve-
ger tot een rariteit.
Vooral dé jongeren onder ons zullen de schoor-

steenveger in zijn karakteristieke kledij (pak, cylin-
derhoed, steelpijpje in de mond en voorzien van
zijn typische attributen zoals touw, borstels, zelf
gegoten loden kogels, rugzak en ladder) slechts
kennen van nostalgische foto's of schoolboekjes.
Schoorsteenvegen anno 1988 gebeurt overwegend
door doe-het-zelvers of als nevenberoep door met
name dakdekkers. Het is dan ook even vreemd op-
kijken als men een schoorsteenveger in klassieke
kledij aan het werk ziet.

" Zie voor 'ontmoeting' pagina 20

Van onze verslaggever Marmeren passage
op Gebrookerplein

Dreesmann in onder-
handeling voor het rea-
liseren van 330 vierkan-
te meter winkelruimte.
„We maken er een
Hoensbroeks 't Loon"
van, zegt een woord-
voerder van Stienstra.

gemaakt. Dan komt te-
vens een einde aan een
moeilijke periode voor
het Hoensbroekse cen-
trum. Talrijke leeg-
staande winkelpanden'
bieden het winkelcen-
trum een weinig floris-
sante aanblik. Boven-
dien moesten eigenaar
Amro en verhuurder
Stienstra constateren
dat de winkels van de
Akerstraat niet, zoals
verondersteld, naar het
nieuwe centrum wilden
verhuizen.

Komend jaarwordt met
de verbouwing een start

HOENSBROEK - Het
winkelcentrum aan het
Gebrookerplein in
Hoensbroek lijkt uit de
problemen. De firma
Stienstra, die de ver-
huur van dewinkels on-
der haar hoede heeft,
heeft het weten te bol-
werken, dat huurders
hun ruimte uitbreiden,
of een andere ruimte in
het winkelcentrum be-
trekken, waardoor een
nieuwe, aantrekkelijke-

Die passage zal worden
opgetrokken uit mar-
mer. In het complex zal
Edah haar vestiging uit-
breiden met een zoge-
naamde 'Plus-afdeling'.
En verder is men met
een discount-achtige
poot van Vroom en

re passage kan worden
gemaakt.

Bleijerbeide

6r aanv°ering van Bleij-
eeft ,enai''" de heer Vannuijs,
erenj 8' estuur van dc buurt-
tic}^ tn9 Boutueriuei gister-
Ocrit 9 °m alle aon-
eee Proberen te vestigen op
ki ]s Ker"fcraadse unj/c. Vari-
ant lSw 00s' Boos op de oe~
«Ie J: die volgens liem de tac-
en jv, £ a^e unjkaanduidin-
in 0 kerkrade uit te bannen
He r te van het Groot Kerk-
ijn gevoel. Bleijerheide moet
°üdpl^en entiteit blijven be-
t *, 2egt Vannuijs. En dat

e
atUur'yk begrijpelijk.

Ui(jj9er stonden er nog aan-
i i>oJ*j>?borden. Maar die tijd
0n p °y", aldus Vannutjs die
lleiJe

n
h
streefc wil uithalen. Alle

aart
r e?denaren dieeen kerst-

i(w) l0l"en sturen aan hun
it u^n> nodigt hij van harte
PcJe druklcelijk 'Bleijerheide'
al ■t?Ue'°P te zetten in plaats
Htu kerkrade'. Heel dapper
leng r 'yfc. Simpeler zou overi-
t>r>~ y^ om gewoon die kerst-
"este[(niet uia de PTT te laten
''"ttt^1' Tnaar s avonds bij het
le^oo Van de hondzon kaart
'rien n eigenhandig in de be-ae brievenbus te stoppen.

Opa’s
lets keel aardigs, bo-

_*. (jaf
n n°g waar gebeurd ook,

ter .l naakt het nog veel leu-
torm eute^ van 'n jaar of 4

<**H)J]let 2yn vader op een
fyge 'Ueld in Brunssum. Op
Sm ers a/stand maakt een
*t J^elftal zich klaar om
l*l dl hop te oaan- Plotseling
"e(,j hummel zijn opa langs
%'■ ,5taaTl en roept hard 'Hé,
%Tf *;lJken negen van de elfanen om.

1.
Ergeren

; ?ai _
1 i&ispUs Qehoord van een
| .% Lr9er-je-niet-toernooï?

Srjf V deze dan. Want zondag
Wy ZQ;n het Heerlense café De
l^'ktrl1}oerno°i gehouden. De
IV en >feTl beginnen om 15.00
«fc n lün ers kunnen zich§S\ o°nd0°ndnog opgevenna 20.30
U^t i

Ja' van de deelnemersI» "'ei.r verwacht een goed
lï? !»et 'cc te nemen- Of daar
Si'jj meTis-erger-je-niet-toer-
et oo 9 u'at van over is, wordtye9arandeerd.

Beloning
hf^üe/ in de buurt van de
yntepj e bossen heeft men mo-
rrvul niet alleen last van
ri 71... rjTf^de AWACS-toestel-
?e bos^ aatste tijd doen zich in
D iJ/el t_en.2a'ce« voor, die onge-
Q^rlcf Geheimzinnig oon-
? een Ü

kvnnen worden. Niet
ke9e(T/l3°ordt er met griezelige
J%es

l in tuin-
Ook reed

fl^üerfc aeleden een kerst-
e per 2iJn banden aan
„^ l ad-ln de bossen, toen hij
r/' l(llenln?, k erstdennen wilde
V J onderzoek bleek
k?nfieT)Jrian op zogenaamde
_i) Jn l"ers' riat met spij-
(j^en m°ereden, die onbe-
r^nenJ 5007" de ingang van hetftrj. Perceel hadden neerge-

; e^laJna> i" het weekeinde
bJS«en „ december, vloog in de

lïe^'iti 10» ns 2° vermoedde
j0 aar öeen spoor van
V '^hut S,i eigenaar van de
Jöing '. de lokale jagersvere-
Iru viï^f 1 n« een beloning
>/ri, gulden uitge-Jrt_^9e*n L°r degene die aanwij-

IW1 tQt d Verschaffen die lei-
Ih^'i.tt- t aan'louding van de

'inlC erfs;- Wie iet« weet,,;,.,n "telden bij de politie
4tenrade (04492-1555).
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" Schoorsteenveger Sjaak Bertrand op het dakaan het werk. Foto: DRIES LINSSEN

MORGEN ZONDAG 18 DECEMBER
GROOTSTE MEUBELSHOW

Geopend van 11.00 tot 17.00 uur
met zeer aantrekkelijke aanbiedingen

VAN HOOREN MEUBELEN
Grote Gracht 42-54, Maastricht , tel 043-213046

Daar zi|n wi| alweer met onze alombekende

INRUILACTIE
Uw gebruikte meubelen zi|n geld waard. U wordt vrijblijvend gehaald

Eventueel gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

MOONEN B.V.
Meubelfabriek en Woninginrichting

Houtstraat 24. Klimmen, tel. 04405-1204

(ADVERTENTIE)

_}i_VmV^XfiM Wn O \fS

HpS* dy||_a| MODELLEN KEUKENS EN

\*~~~~*^Ë*mm jdHEERLEN
Heerlerbaan 273GOEDKOPER DAN ANDEREN ■ GEGARANDEERD GOEDE SERVICE! 045-419990rTi^c^TpYr^l MAASTRICHT

il . vis/ \ / Keizer Karelplein
\ _’ l\ \ <to. st. Servaaskerk)LJ LJ X^^LJ\JJ UI 045-217558
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Goede Morgen
Pap en Mam

Hartelijk gefeliciteerd
met jullie40-jarig

huwelijk.
Kinderen en
kleinkinderen

Proficiat
MARIANDEL

Tot zo, Rene

************************"ifr Bij gelegenheid van ons

80-JAÜG HUWELIJKSFEEST *
jl mochten wij vele blijken van belangstelling j£
jl ontvangen, in de vorm van persoonlijke en jl

£. schriftelijke gelukwensen, bloemen en #.
jl geschenken. ifr
jl Ook namens onze kinderen, kleinkinderen en ifr
jl achterkleinkind, danken wij daarvoor iedereen, Jf
jl en zeer zeker ook de verenigingen. jfc
jl Ons werd door toedoen van zovelen een £"
jl onvergetelijke dag bereid.
jl en daarvoor zijn wij alle betrokkenen ten zeerste "#"
jl erkentelijk. ■£

* Willy Driessens
* Netta Driessens-Pieters *■fc Wachtendonkstraat 76 Voerendaal

December 1988 J
t l

Dankvoor voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid
moeten nemen, voorzienvan het h. oliesel, op 74-ja-
rige leeftijd, in het ziekenhuis te Geleen, van mijn
lieve echtgenote, onze moeder en oma

Maria Wiekken
echtgenote van

Joseph Reijnders
De bedroefde familie ,

Schimmert: ZefReijnders
Schimmert: Math en Frida Reijnders-Kock

Claudia
Bunde: John en Mieke Reijnders-Reijnders

Davy
Roosteren: Jos en Annie Reijnders-Savelkouls

Pascal, Carola
Mechelen: José en Giel Vluggen-Reijnders

Patrick, Remco
Beek: Leo en Gerda Reijnders-de Jongh

Renate, Michel
Schimmert: Lies en Wiel Gabriël-Reijnders

Jolanda, Maurice
Maurice Wiekken
Familie Reijnders

6333 CC Schimmert, 16 december 1988
Langstraat 11
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben dinsdag 20 decemberas. om
10.30uur in de parochiekerkvan de H. Remigius te
Schimmert.
Bijeenkomst in de kerk, geen condoleren.
Voor dezielerust van de overledenezal maandag 19
december om 19 uur de avondmis worden gehou-
den in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaardin de rouwka-
pel van het ziekenhuis te Geleen; bezoek van 17.30
tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien
van de h.h. sacramenten der zieken, in de Ham-
boskliniek te Kerkrade, mijn lieve levensgezel, va-
der, schoonvader, groot- en overgrootvader, broer,
schoonbroer, oom en neef

Johan Theodoor Wegh
echtgenootvan wijlen

Anna Leunissen
Hij overleed in de leeftijd van 74 jaaren was begif-
tigd met de orde van Oranje-Nassau in brons.

Kerkrade: B.A. Barwasser-Schillings
Kerkrade: A. Nooyen-Wegh

P. Nooyen
Kerkrade: P. Wegh

T. Wegh-Packbier
klein- en achterkleinkinderen
Familie Wegh
Familie Leunissen
Familie Barwasser-Schillings

6461 VD Kerkrade, 16 december 1988
Prof. Cobbenhagenstraat 4
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
dinsdag 20 december as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk H.H. Jozef en Norbertus, O.L. Vrouwe-
straat te Kerkrade, waarna aansluitend begrafenis
op de centrale begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemdekerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats is
gezorgd.
Maandag 19 december zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemdekerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

t
Verdrietig geven wij u kennis, dat vol vertrouwen
in God, na een kortstondige ziekte en een liefdevol-
le verzorging in Huize Louise te Brunssum, onver-
wacht is ingeslapen, mijn moeder, mijn schoon-
moeder, mijn oma, onze zus, schoonzus, tante en
nicht

Helene Hoevelaken
weduwe van

Bernhard Stratmann
in de leeftijd van 73 jaar.

Breda: Trudy Vinken-Stratmann
Henk Vinken
Jurjen
Familie Hoevelaken
Familie Stratmann

Brunssum, "Huize Louise", 15 december 1988
Corr.adres: Torenstr. 3, 6445 BV Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 19 december om 14.00 uur in de H. Fami-
liekerk te Langeberg-Brunssum, waarna om 15.30
uur de crematieplechtigheid is in het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Avondmis heden, zaterdag, om 18.00 uur in Huize
Louise, Vijverlaan 5 te Brunssum.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwka-
mer van voornoemd bejaardentehuis, alwaar be-
zoekgelegenheid is op afspraak.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Met droefheid geven wij u kennis dat, geheel on-
verwacht, in de leeftijd van 78 jaar,van ons is heen-
gegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en grootvader

Piet van der Gugten
echtgenoot van

J.C. van der Gugten-van Eijk
Voerendaal: J.C. van der Gugten-van Eijk
Voerendaal: Hans en Corry

van der Gugten-du Long
Inge en Michel
Astrid en Teus
Esther
Jenny

Hilversum: Ton en Wil
van der Gugten-Schönhage
Roelof
Matthijs
Familie Van der Gugten
Familie Van Eijk

Voerendaal, 16 december 1988
Panhuisstraat 39, 6367 XE Voerendaal
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dins-
dag 20 december om 14.30 uur in het crematorium
aan de Imstenraderweg te Heerlen.
Vertrek vanaf het Kerkplein 43 te Voerendaal om
14.00 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
16.00 tot 17.00 uur in het mortuarium van het De
Weverziekenhuis te Heerlen.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

I t
Na een werkzaam leven, dat getekend werd door
eenvoud, goedheid en zorgzaamheid, hebben wij,
na een liefdevolle verpleging in de Lückerheidekli-
niek afscheid moeten nemen van onze lieve moe-
der, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoe-
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Dorscheidt
weduwe van

Joseph Peschen
Voorzien van de h. sacramenten overleed zij op de
leeftijd van 81 jaar.

In dankbare herinnering:
Kerkrade: Kit Bouwens-Peschen

Am Bouwens
Simpelveld: May Peschen

Mia Peschen-Haenraths
Kerkrade: Wim Peschen

Hanny Peschen-Kirchberg
Simpelveld: Gerry Verzellenberg-Peschen

Henk Verzellenberg
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Dorscheidt
Familie Peschen

Kerkrade, 15 december 1988
Corr.adres: van Werschstraat 12,
6369 CL Simpelveld
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden óp
maandag 19 december om 11.00 uur in de Kapel
van de Lückerheidekliniek te Kerkrade-Chèvre-
mont, gevolgd door de begrafenis op de begraaf-
plaats Hambos te Kerkrade.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij. overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Zondagavond om 18.00 uur wordt moeder her-
dacht in de eucharistieviering in de Kapel van de
Witte Zusters op de Hoofdstraat te Kerkrade.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uurr
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce, als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lievemoeder, schoonmoe-
der, groot- en overgrootmoeder, schoonzuster,
onze tante en nicht

Anna Maria Kusters
weduwe van

Jozef Weckseler
Zij overleed op 81-jarige leeftijd, in het St.-Jozefzie-
kenhuis te Kerkrade, voorzien van het h. sacrament
der zieken.
Wij bevelen haar in uw gehed aan.

Kerkrade: T. Derks-Weckseler
H. Derks en kinderen
Achterkleinkind Sanne
Familie Kusters
Familie Weckseler

Kerkrade, 15 december 1988, Kapelhof
Corr.adres: Burg. Savelberglaan 53,
6461 GL Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 20 december as. om 11.00 uur in de de-
kenale kerk van deH. Lambertus te Kerkrade-Cen-
trum, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op de begraafplaats te Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondmis van maandag, 19 december
om 19.00 uur in voornoemde dekenalekerk.
Voor vervperkerk - begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor mij
heeft betekend, geef ik u kennis, dat heden, toch
nog onverwacht van mij is heengegaan

Hein Heidstra
levensgezel van

Elisabeth Vaessen
Hij overleed op de leeftijd van 64 jaar.

Brunssum: E. Vaessen
15 december 1988
Rumpenerstraat 78, 6443 CG Brunssum
De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 20 decem-
ber 1988 om 15.30 uur in het crematorium aan de
Imstenraderweg te Heerlen.
Bijeenkomst aldaar om 15.15 uur.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condolean-
ce.

Als leven lijden wordt. is sterven een gewin.
En wat blijft, in het
paleis van ons geheugen
is de herinnering.

In memoriam

Mies van Rongen
tot 25 augustus 1982 echtgenote van

Toine van Eijs
Voor de steun en warme belangstelling die zij ont-
ving tijdens haar ziekte, voor alle medeleven en
troost die wij van u mochten ondervinden na haar
heengaan, onze oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen

Heerlen, december 1988

Enige en algemenekennisgeviï -
t

Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is g^
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moe' T
missen, delen wij u mede, dat toch nog on* $
wacht, in de leeftijd van 77 jaar, is overleden, "J t ]
zorgzame man, mijn lieve vader, schoonvader, <* _,
opa, zwager en oom g

Huub van Montfort !
n

echtgenoot van H
Corrie Kleinen J

Heerlen: CA. van Montfort-Kleinen >g
Puchheim: Ineke en Klaus Meine n(

Patrick en Dennis ft
Familie Kleinen M

6411 W Heerlen, 10 december 1988
Vorstenstraat 9
Ingevolge de wens van de overledene heeft de'
matie in besloten kring plaatsgevonden, op *derdag 15 december j.l.

tJohannes Costongs, oud 76 jaar, echtgenoot*"
Maria Duijkers, 6231 AH Meerssen, Heide*

31. De uitvaartdienst zal gehouden worden
maandag 19 december om 10.30uur in dekerk v
het H. Hart te Rothem. Er is geen condoleren- l
tTiny de Bic, oud 69 jaar, echtgenote van J' [van Dooren. 6217 ET Maastricht, SchalmeisU*
17 B. De uitvaartdienst zal gehouden wofjj
maandag 19 december om 11.00 uur in deparo^
kerk van St.-Christoffel te Caberg-MaastnC
Schriftelijk condoleren in de kerk.

tHenk Essers, echtgenoot van Ank Willenisw
weduwnaar van Ida Jonckers, 6222 BA M*

tricht, Kasteel Liebeekstraat 31. De rouwdienst'
gehouden worden op maandag 19 december V
14.00 uur in de St.-Janskerk nabij Vrijthof te M*f
tricht. Gelegenheid tot condoleren vanaf 14.30"
in de kerk.

tHubertusPluijmaekers, oud 79 jaar, echtgefl
van Gertruda Knubben, 6225 EK Amby-Ma'

tricht, Achter de Hoven 25. De eucharistievierj
zal gehouden worden maandag 19 december j
13.00 uur in deparochiekerkvan de H. Walburg-1
Amby. Er is geen condoleren.

tßr. Reinoud Tünnissen, oud 85 jaar, Maastrtf
Brusselsestraat 38. De uitvaartdienst zal ge"

den worden op maandag 19 december om 14.30
in de kapel van de Beyart, Brusselsestraat "><>
Maastricht. _
De plechtige eerste jaardienst van mijn"
vergetelijke echtgenoot, onze vader en op*

Hein Dekker
zal plaatshebben op maandag 19 deceinjj
a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van"
ria Goretti te Nulland, Kerkrade.

Mia Dekker-Van Neer
kinderen en kleinkinde-*

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn onverg
lijke echtgenoot, onze vader en opa

Joep Dirks
zal plaatsvinden op zondag 18 december a.s-1
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Famü 1
Schaesberg (Veldstraat).

Familie W. Dirks-Gehring
kinderen en kleinkind

Schaesberg, december 1988 J1 ~

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

Verkoop van alleen echte
Perzische tapijten.

DOFA EXCLUSIEF
PERZISCHE TAPIJTEN
Honigmanstraat 43, Heerlen,

tel. 045-740491. |
L

F^Tl
schilderijen

schilderijlijsten I
en inlijstwerk
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Lil! m\ \ MH w Hl [%mwil!, fl^Wl t ■
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inlijsterij

berns
putgraaf-passage 42

heerlen. tel. 045-711004
(tegenover city-flat)
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Wees 'ns eerlijk. Misschienvindt u datuw slaap- mM WÈmWL~MMkamer in stijl achter loopt bij derest vamjw interieur. WM& ""**!& **jjjM
Dan is het tijd er wat aan te doen Kom onze Mt^ i iSlSfaÉflTrendstyle collectie van Hülsta 'ns bekijken. Die m_\ mrmm, \ P^Skrflbrengt sfeer en maakt van 'n „bed plus kast" een fl j/IJÊÈÊÊw W^F^mfwinterieur. En... 's nachts slaapt u goed op 'n Rumat _

'~«~"*
£* ~^~ ' ifl i _m\

lattenbodem. Die garandeert Hülsta 12 lange jaren. I^-!'n Bezoek aan onze showroom is de moeite waard. 3ËÉHÉ^MHhI[

2 pers. slaapkamer Trendstyle' wit. slaapkamer voor de _H_^Ht. ~ ÈÈ
feestprijs van f 5.190 v

Bestaande uit 4-deurs kast, ledikant 140 x 200 cm,
2 nachtkastjes, lattenbodem, Norma matras, I
Irisette dekbed, dekbedovertrek, 2 kussens, ■IH^i^^^^^^naßßßßßßHßßHßHil^^^B

matrasonderlegger, molton hoeslaken. \ Hülsta en wij.--L» m r^wfvJ!ï«NßUßG\ Deprof*
■HJlSta " \gELE^ hpFMO VM^ 1 voor 'n individueel interieur.

■ 0 ■ _f £ INTERIEL'R

Mvan /loun intérieur w
waarborc;

SITTARD GELEEN ROERMOND VALKENBURG
Industriestraat 4-23 Annastraat 19 Minderbroederssingel 33 Reinaldstraat 1

Zwartbroekstraat 20

Zekerheidvoor 'n woordig
afscheid

tien stijlvolle en zorgvuldige begeleiding
van begrafenissen en crematies.
Begrafenis- en crematieverzekeringen.
Koopsommen en wilsbeschikkingen.

Begrafenis- en crematieverzorging
'HOENSBROEK e.o.'v.h.OTERMANS

Nieuwstraat 118- 6431 KW Hoensbroek
Telefoon 045-211094. DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Mr. Th.J.M. Oostdijk, mr. J.P.G. Hautvast,
mr. J.J. Groen en mr. E.H.J.M. Rutten,

advocaten en procureurs,

Heerlen,
delen mee dat zich te hunner kantore als
advocaat en procureur heeft gevestigd

mr. J.J.M.C. Huppertz

Akerstraat 94-98, 6411'HD Heerlen, postbus 129,
6400 AC Heerlen, telefoon 045-717441

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll
I UITVAART-EN CREMATEVERZORGING I

SINDS 1923

' DE UNIVERSELE BV

1
HOOFDSTRAAT ÜO 6432 GH HOENSBROEK

1045-2129261
jé__Modehuis Baks

—f/Wfmm- Uw adres voor exclus'eve damesmode
m_fi_fl_\_m Zondag 18 december geopend
W W van 12.00 - 17.00 uur

mmmr zaterdag 17 dcc. en zondag 18 december
DIV. ARTIKELEN
10% - 20% - 30% KORTING
Ook uw adres voor grote maten 36-60 en
rouwkleding.
Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806
—mm_—^m_——wammmmm—m—m—w—mmÊÊ—mmmaia^^ammÊaim^m^ÊÊmmw^amam

Een genoeglijke belevenis gedurende de
kerstdagen in Hotel Maastricht. Zowel op
eerste als tweede kerstdag serveren wij een
exclusief gala diner-dansant met zang van
RINIA HELDER en muzikale begeleiding
van de groep MAHOGANY.
Tijdens de diners zal de kerstman iemand
verrassen met een zéér bijzonder cadeau in
de vorm van een weckend-arrangement
voor twee personen naar een luxe 5-sterren
hotel in Luxemburg of Antwerpen.
Aanvang 20.00 uur, avondkleding wordt
op prijs gesteld.

■^ KERSTBRUNCH
Bjf Op eerste en tweede kerstdag organiseert
ï Hotel Maastricht weer een unieke kerst-

brunch. Een belevenis voor jongen oud:
I zelfkiezen uitvele warme ofkoude gerech-

ten en zoveel nemen als U zelf wilt!!!
I I I I Aanvang 12.00 uur._■ _■ ■ % D

I iRtjW!_JL Nadere inlichtingen of reserveringen
fcßp^ Hotel Maastricht
■FStlf' -^r\de Ruiterij 1, tel. 043-254171*

■■fl I flfl Hl I .^r~x i\ ***** 7J \ ;■*-^. \ t H -1

" i§|ac|l_L/' JÉMtf'^T?*'^

■■Ai
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Geen kortingen op
ziekenhuisschool

XP schakelt Liof in
Onderzoek naar compensatie vluchtbeperkingen

stuur van het ZZL onder curatele is
gesteld. „Wij vonden dat we niet
konden functioneren onder dit be-
stuur. De ledenvan het bestuur wil-
den directeur spelen en zich be-
moeien metzaken die hen niet aan-
gaan."

Marselis functioneert al sinds okto-
ber als officieuze bewindvoerder.
„Ik ben daar een tijdje 'vrijwillig'
geweest. Toen ik daarkwam was de
wet waarmee ik officieel als be-
windvoerder aangesteld zou kun-
nen worden al bekend. Gezien de
omstandigheden en voor alle be-
trokkenen is het beter dat die wet
ook benut wordt," stelt Marselis.
„En vrijwilligheid hangt af van me-
dewerking."Hermans benadrukt dat ook het be-

De stellingdat deze stap van de Zie-
kenfondsraad een terechtwijzing
aan het adres van de directie is,
wijst hij van de hand. „De adjunct-
directeur en ik zijn zelf naar de Zie-
kenfondsraad gestapt om hen om
een interventie te vragen. Ik haal nu
opgelucht adem."

door han brinkman Marselis tekent daarbij aan dat hij
daarmee niet wil zeggen dathij geen
medewerking heeft gekregen.ËSTRICHT - De directie van het koeriersbedrijf XP Inter-

val gaat, op suggestie van de FNV, het Liof inschakelen.
ïècf6 gaat samen met de industriebank bekijken wat de
en n.van de vluchtbeperkingen zijn en welke mogelijkhe-
*n W rJ* n om °^e te comPenseren- De suggestie is afkomstig
US* . "edrichs, voorzitter van deFNV in Limburg en com-Plssans bij het Liof.

Marselis is naar Maastricht geko-
men om te proberen helderheid te
krijgen over het conflict dat heeft
geleid tot de problemen bij het ZZL.
Volgens Marselis is er sprake van
een zeer moeilijke situatie. „De uit-
voering lijdt daar niet zo zeer onder,
maar door een complex van facto-
ren is er een verstoorde verhouding
ontstaan tussen bestuur en directie,
tussen personeel en bestuur en tus-
sen personeel en directie."

worden opgemaakt dat de XP-vesti-
ging op Maastricht Airport op dit
moment met verlies werkt. „Een
sluitende exploitatie is bij de huidi-
ge beperkingen niet mogelyk,"
schrijft Van Leeuwen. De brief
heeft hij ook tijdens een bezoek
deze week aan de XP-vestiging in
Limburg mondeling toegelicht.

Het was Marselis' taak om de pro-
blemen bij ZZL te analyseren en te
proberen een eind te maken aan de
impasse. Daartoe heeft hij onder
meer een onderzoek laten verrich-
ten naar het gebruik van gelden uit
het aanvullingsfonds, de Onderlin-
ge Waarborgmaatschappij.

Directeur Van Leeuwen benadrukt
in de brief dat het bedrijf in principe
in Limburg wil blijven, op voor-
waarde dat de continuïteit gehand-
haafd kan worden. Ook in een ge-
sprek met het districtsbestuur van
de Vervoersbond FNV en met voor-
zitter Friedrichs heeft hij daar de
nadruk op gelegd, maar dan moet
XP wel onder dezelfde omstandig-
heden kunnen werken als de con-
currentie op andere luchthavens.

Uit dat onderzoek is volgens Marse-
lis niet naar voren gekomen dat er
malversaties zijn gepleegd, zoals
wel werd gespeculeerd. Marselis
heeft het onderzoek tot nu toe ech-
ter niet openbaarwillenmaken, om-
dat daar misverstanden door zou-
den kunnen ontstaan. „Bovendien
is het onderzoek nog niet afgerond,"
stelt Marselis. De aanstelling van
Marselis loopt vooralsnog tot 1 juli
1989. HEERLEN - Het aantal schade-

claims ten gevolge van de afgelopen
week gehouden militaire oefening
Ferologisch is zeer laag geweest. De
oefening, gehouden door de logis-
tieke eenhedenvan de elfde brigade
uit Schaarsbergen, heeft vier dagen
geduurd. Drie dagen hiervan wer-
den doorgebracht in Limburg. Het
ging hier om ongeveer 800 man en
250 voertuigen. Volgens de woord-
voerder bleef de schade beperkt tot
wat kapotte stoeptegels en sporen
in grasvelden.

Bewindvoerder Marselis wil niets
kwijt over oorzaken en aanleidin-
gen. „Velerlei oorzaken kunnen
aanleiding zijn geweest. We moetennu eerst zien dat we er uit komen."

(ADVERTENTIE)

Juwelier laat
klanten gratis

winkelen
Martin Essers

[ zot. akend tidt&put::

Wanten grans winkelen.
Kerstoento

sfief uil te geven, ka
MarBr> gevers heen. Want

rvcifï van het berjrac dal de klant
ste- -.jroaais {maar a
wel gratr*} een keiue maker
ruirr* confectie 'juwelen, sieraden
uur.vwrktir. aan de Promenadem
50.000 gulden urtor

I bestede bedrag}
| gouden greep ie doen <rttrines. Als u dos voor 700 gul;

ïg u daarna nog e
Kt 350 guldenrrreenerr.en.I Een briljant id*w van kerst;

Weinig schade
door militairen

Directeur Hermans meent dat er
voor hem niet veel verandert. „Eerst
moest ik naar het algemeen bestuur
stappen, nu naar Marselis." Her-
mans ontkent overigens dat het
conflict tussen bestuur en directie
te maken heeft met de opstelling
van de directeur in het overleg met
de ziekenhuizen in Maastricht.

H. van Mulken: ’Altijd
overtuigd van onschuld’ Volgens Hermans betekent de aan-

" Vliegtuigen van XP op Maastricht Airport

Discussie
Een definitieve beslissing over ver-
huizing naar een andere lokatie is
nog steeds niet genomen, omdat XP
geen alternatief heeft. Die discussie
is nog volop in gangen de uitkomst
staat allerminst vast. In de wande-
ling wordt gezegd dat KLM - 100
procent eigenaar - druk op XP uit-
oefent om naar Schiphol te komen.
Van Leeuwen heeft het personeel
ook laten weten dat de beslissing
over een nieuwe lokatie in nauwe
samenwerking met de KLM kan
worden genomen. Maar ondertus-
sen zijn ook regelmatig andere
plaatsen genoemd waar XP naar toe
zou gaan, zoals Oostende en Lille
(Frankrijk). vrouw, die daar niks van wist.

Het personeel is beloofd dat het
vóór 7 januari, samen met de FNV,
informatie krijgt over de nieuwe
ontwikkelingen. De XP-directie
gaat er daarbij van uit dat dan over
de toekomst van de luchthaven
meer politieke duidelijkheid zal
zijn.

Voor toenmalig burgemeester mr
Vrouenraets genoeg reden om de
rijksrecherche in te schakelen. Met
name omdat er geruchten de ronde
deden over onoirbare ronselpraktij-
ken. De namen van diverse politici
deden de ronde.

De toenmalig wethouder zou vol-
gens justitiegeweten hebben dat de
handtekening vals was, maar Van
Mulken heeft altijd volgehouden
dat hij daar niet van op de hoogte
was. Twee weken geleden legde hy
tijdens de behandeling van het ho-
ger beroep voor het Gerechtshof in
Den Bosch zelfs ongevraagd de eed
af om zijn gelijk te bewijzen.

In januari 1987 werd de politi-
cus door de rechtbank in
Maastricht nog veroordeeld
tot een geldboete van 2.000
gulden. Dat was twee weken
geleden ook de eis van procu-
reur generaal mr J. Janssen.

#Vervolg van pagina 1 veel te helpen. Voordat de stembus-
sen open gingen, werden op het ge-
meentehuis liefst 550 volmachtfor-
mulieren ingeleverd.

Het feit datpolitici in Limburg veel-
vuldig gebruik maakten van stern-
volmachten kwam vooral bij de ge-
meenteraadsverkiezingen in 1982
aan het daglicht. De gemeentebe-
sturen namen voor de verkiezingen
in 1986 'geïmproviseerde' maatrege-
len. In Stem bleken die echter niet

De rijksrecherche kon echter alleen
op één van de door Van Mulken in-
gediende formulieren een bewijs
van onrechtmatigheden vinden.
Een gemeenteambtenaar had name-
lijk op Van Mulken's verzoek een
formulier getekend namens zijn

President mr J. Delessen achtte de
aanklacht evenwel niet overtuigend
bewezen en sprak de Steindenaar
vrij. In een eerste reactie zei Harie
van Mulken gisteren niet verrast te
zijn. „Ik ben altijd overtuigd ge-
weest van mijn onschuld."

NS’ers moeten
meer betalen
voor de trein

daar met goed fatsoen niet meer
onderuit.

gelijkheid zon uitke-
ring een aantal keren
per jaar, ter gelegenheid
van feestdagen, te ge-
ven; de NS'ers kunnen
deze maand twee keer

’ 75 tegemoet zien, van-
wege de Kerst en
Nieuwjaar. Ook vol-
gend jaar overweegt de
NS gebruik te maken
van deze vrijstelling die
de wet op de loonbelas-
ting biedt. Maar door de
maatregel van de belas-
tinginspectie houdt het
personeel maar een
tientje over._.

Lubbers zal derhalve Smit-Kroes
moeten overreden water bij de
wijn te doen. Maar wie haarkarak-
terstructuur kent, weet dat dit
geen gemakkelijke opgave is.

HEERLEN - De con-
ducteurs klagen er pu-
bliekelijk al steen en
been over: werknemers
van de NS moeten dit
jaar ruim drie keer zo
veel gaan betalen voor
het voordeel dat zij ge-
nieten bij treinreizen.
Deze maand zal het
nieuwe bedrag (’ 140)
worden ingehouden op
de salarissen, zo staat in
een vertrouwelijke brief
aan het personeel. De
belanstinginspectie
vond dit jaar dat het
personeel te weinig be-

domper'op de bekend-
making dat de werkne-
mers dit jaar voor het
eerst een belastingvrije
uitkering krijgen. De
werkgever heeft de mo-

taalt voor 'het genot van
de vervoersfacihteiten'.
De navordering (de
maatregel is met terug-
werkende kracht per 1
mei jl. ingegaan) is een

Gasbedrijfmag woningen schuldenaren niet in

Rechter wast Limagas oren
schiet de dagvaarding op dit punt
duidelijk tekort," schrijft de rechter
in zijn uitspraak.

Een ander en niet minder belang-
rijk probleem is ook nog niet opge-
lost. De Belgen verzetten zich nog
altijd tegen aanleg van de Oost-
westbaan omdat ze niet gediend
zijn van het vliegtuiglawaai. Lub-
bers is er ten onrechte van uitge-
gaan dat Smit-Kroes het wel even
op een akkoordje zou gooien met
haar Belgische collega Dehaene.
Maar die is niet te vermurwen en
roept zelfs steeds harder 'nee.

Bij de dagvaarding had volgens
hem op zijn minst een overzicht
moeten zitten van de achterstallige
rekeningen, met de daarbijbehoren-
de perioden waarin het gas is ver-
bruikt. De dagvaarding biedt daar-
om eigenlijk onvoldoende informa-
tie voor de gedaagde om zich vol-
doende tekunnen verdedigen. Deze
tekortkoming is des te hinderlijker,
omdat tijdens de behandeling van
het kort geding bleek dat de schul-
den betrekking hadden op gaslever-
anties in een woning, waar de ge-
daagde niet meer woont.

GEN- De rechter wil Limagas niet
detoegang verschaffen tot twee wo-
ningen van mensen die bij het. gas-
bedrijf uit Nieuwenhagen in het
krijt staan. De Maastrichtse recht-
bankpresident mr Broekhoven
heeft dat beslist na twee kort gedin-
gen die Limagas had aangespannen
tegen twee inwoners in Zuid-Lim-
burg. Limagas wilde via de juridi-
sche procedure de toegang tot de
twee woningen krijgen om het gas
te kunnen afsluiten.

Van onze redactie economie
MAASTRICHT/NIEUWENHA-

In beide gevallen heeft de rechter de
vloer aangeveegd met de argumen-
ten dieLimagas aandroeg.

Lubbers heeft nu zelf ook ingezien
dat het zo niets wordt en gaat er
zich persoonlijk mee bemoeien.
Hij zal proberen de vereiste toe-
stemming los te peuteren van zijn
Belgische ambtgenoot Martens.
Maar een datum voor het onder-
houd moet nog worden geprikt.
Kortom, het kabinetsstandpunt
over de Oost-westbaan zal wel nog
even op zich laten wachten. On-
dertussen gaat het speculeren vro-
lijk verder. De gunstigste progno-
se: de aanwijzingsbeschikking
komt op 1 september volgend jaar.
De ongunstigste: de aanwijzings-
beschikking komt er helemaal
niet.

Frank Seuntjens

Een woordvoerder van Limagas er-
kende dat het distributiebedrijf be-
paald niet in gelijk is gesteld. Hij
wees er echter nadrukkelijk op dat
het om unieke, op zichzelf staande
gevallen gaat. „Het beleid datwij bij
achterstallige schulden voeren, be-
hoeft geen aanpassing," aldus de
zegsman. Hij bestreed dat er sprake
zou zijn van een slordige bewijsvoe-
ring van de zijde van Limagas. Het
bedrijf denkt niet aan andere juridi-
sche middellen om alsnog de schul-
den betaald te krijgen, maar wil nog
andere wegen zoeken. „Alleen zal
datheel moeilijk worden," aldus de
woordvoerder.

De rechter vindt eigenlijkdat Lima-
gas zich niet op de huidige overeen-
komst kan beroepen (om de gastoe-

Limagas gaat er volgens de rechter
ook ten onrechtevan uit dathetren-

Renteverlies
In een van de twee zaken bleek het
geschil over deterugbetaling van de
gasnota te zijn voorgelegd aan de
geschillencommissie openbare
nutsbedrijven. Volgens de commis-

Begrijpend
Ook in de tweede zaak vond de
rechter talrijke gaten in depleitnota
van Limagas, terwijl ook de dag-
vaarding het moest ontgelden. Mr
Broekhoven vond dat de dagvaar-
ding - waarin ook nog eens een
naam verkeerd geschreven stond -
zodanig geschreven moet zijn, dat
degene die voor de rechter wordt
gedaagd moet begrijpen waar het
om gaat. „In de onderhavige zaak

Daarbij komt dat de betrokken
schuldenaar een terugbetalingsre-
geling was overeengekomen. Om-
dat zijn inkomsten te gering zijn (hij
leeft van een RWW-uitkering), heeft
hij die betalingen moeten staken.
De lopende betalingen worden ech-
ter stipt voldaan en daarin ziet de
rechter een bewijs dat het gevaar
van oplopende schulden, zoals door
Limagas was aangevoerd, slechts
denkbeeldig is.

teverlies (over de schulden) stopt
als de gastoevoer wordt afgesloten.
Vervolgens komt hij dan ook tot de
slotsom dat er geen sprake is van
een spoedeisend karakter, en dat
een kort geding dus niet op zn
plaats is.
Hoewel mr Broekhoven daarom
niet verder op de zaak hoeft in te
gaan, doet hij dat in zijn uitspraak
toch. Limagas bleek zich namelijk
te baseren op een leveringsovereen-
komst met de schuldenaar. In die
overeenkomst staat weliswaar dat
Limagas het recht heeft om de gas-
kraan dicht te draaien als de ver-
bruiker zijn verplichtingen niet
meer nakomt. Maar de schulden
hebben betrekking op een periode
dat de man nog een meubelzaak
had.

voer af te sluiten), en zich tegelijk
baseert op schulden die zijn ge-
maakt terwijl sprake was van een
andere overeenkomst. De geschil-
lencommissie heeft zelfs uitdrukke-
lijk gezegd dat dit niet kan. Tenslot-
te wijst mr Broekhoven er fijntjes
op dat de schulden dateren uit 1982
en datLimagas dusruimschoots de
gelegenheid heeft gehadom actie te
nemen.

sic was Limagas niet gerechtigd de
gastoevoer af te sluiten. Van de mo-
gelijkheid om dit bindend advies
aan te vechten heeft Limagas niet
gebruik gemaakt. De rechter leidt
hier dan ook uit af dat het bedrijf
zich bij het advies heeft neergelegd.

Directeur ZZL opgelucht
over komst bewindvoerder
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ufer 'IJle aan het personeel ken-
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Waarom Lubbers zijn
belofte niet nakwam
"irrbejoft~^r-president Lubbers is zijn
"lej^g niet nagekomen: de Twee-
en ris aan het Kerstreces be-
'Ütbr !\.zonder zekerheid over de

lding van vliegveld Beek.
Sisterers nad toegezegd uiterlijk

sfn' na het kabinetsberaad,
j^erd dpunt bekend te maken

I;V>n aanleë van de Oost-west-

' maar dat is niet gebeurd.

"iet ?rS heeft het slepende con-
e_"^sen de ministers Smit-
el

(Verkeer en Waterstaat) en
V,j. s (VROM) over de geluids-
t>^n n die voor de Oost-west-
-ot>derm°etender

m°eten gelden, schromelijk
a, at- heet het onder insi-

'°st vv dat Probleem niet opge-
sl(]jt °Tdt kan een principe-be-

worden vergeten,

Voor'tluif^'ubbers zal dat een zware
'% c orden. Het gaat immers om
|*Vt-j_tlflict van principiële aard.

u°ht °es waPPert met de■\ SQVaartwet met relatief zoda-
% ePele normen dat bij wijze
'«hor, preken vandaag nog de

Ü*ls Ew
grond in kan- Maar Nij"

et U rt bÜ de uitspraak van
chtv^gSe gerechtshof dat bij
de ,nten het geluidsniveau

!*y&t m SlaaPkamer de 55 decibelag overschrijden.
n dat'Nt-w betekent dat voordat de■ 'kt jStbaan kan worden ge-

M)de uizenden woningen in devo 01. van het vliegveld
te^ntallen miljoenen guldens

"Unis*: Worden geïsoleerd. Beide
ifVig rS Weiêeren tot nu toe hals-
[^te_,° olt maar een duimbreed
hjtevaj Ven- Van Nijpels is in geen
R*i». j^j- n handreiking te verwach-

pf)ortlS d°°r de Milieu Effecten
nin ei

ge> een geesteskind van
\y de Ir 11 ministerie, vastgepind
r* de dccibelnorm en dus ook
's. Peperciure isolatie en kan

(ADVERTENTIE)

Het Bouwfonds hanteert de volgende gunstige tarieven:

S^_m_mm_^_m^_—__ Laat UW EIGEN
MAKELAAR of VERZE-
KERINGSADVISEUR uit-
rekenen hoe voordelig een
hypotheek van het
Bouwfonds voor u kan zijn,
en ontdek hoevéél u op uw

m-*~~~*-~~<£^\ woonlasten kunt besparen.

3|fé Bouwfonds Limburgse Gemeenten

" Geleen, Jos Klijnenlaan 288, 04490-45678. Roermond, Si. Christoffelstraat 12, 04750-16555.
Venlo, Nijmeegseweg 28(bij het Trefcenter), 077-541945.

Zaterdag 17 december 1988 "15

stellingvan een bewindvoerderniet
dathij nu niet meer in de onderhan-
deling mag treden met de zieken-huizen.Hij verwacht datMarselis of
mee zal gaan of hem met een man-
daat de „zeer ingewikkelde" verga-deringen in zal sturen.

MAASTRICHT - Directeur Her-
mans van het Ziekenfonds Zuid-
Limburg in Maastricht heeft het
personeel van het ZZL gisteroch-
tend getracteerd op Limburgse vla
omdat de Ziekenfondsraad L. Mar-
selis als bewindvoerder heeft aange-
steld.

Van onze verslaggeefster

zuinigingen. Nu zijn de kortingen
verschoven naar een andere post,
maar er moet nu eenmaal bezuinigd

worden en wie zegt dat het zieken-
huisonderwijs volgend jaar de dans
ontspringt. „Maar elk jaar dat we in

van onze verslaggeefster
'kpnK*D ~DeDezuinigingen op de
;'fnnmsscholen gaan niet door.
ën er heeft een motie aangeno-
aiihwaann wordt voorgesteld de
W.gmg van 2 müjoen op het

te vervangen
Un k

kortmg °P de leerpakket-
net speciaal onderwys. Direc-

mhn?S van de ziekenhuisschool
«hui ~ e les geeft in acht zie-
ihpi., u? ln de Provincie - haalt«e'Ucht adem.
*orekr! de g°ede afl°op blijft Last8 over de invloed van de be-

Waren de voorgestelde bezuinigin-
gen doorgegaan dan had de Zieken-
huisschool Limburg volgend jaar
een aantal leerkrachten moeten in-
leveren. Op langere termijn dreigde
zelfs een opheffing.
Volgens een woordvoerder van het
ministerie van Onderwijs wordt de
bezuiniging nu uitgesmeerd over de
scholen in het speciaal onderwijs,
voornamelijk de LOM en MOK-
scholen.

het ziekenhuis zinvol onderwijs
kunnen geven is meegenomen," al-
dus Last.

Directeur Last opgelucht

provincieLimburgs dagblad
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Met Schunck voordelig
naar de wintersport.

B__kk
, *^__ ttmmm mmmwi' —W mom
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Fischer Lite ski (A). __^_—^__-^
Met Marker 23 binding. ***m—^A—\m*Kompleet 488.-. Setprijs nu

349.- V&V^a\
Blizzard Duo 1000 ski (L/A). t^»S&?s3^—-** VIAMet Salomon 547 binding. \M j*~Zg&&£'~"~}__9 )
Kompleet 584.-. Setprijs nu *^_ zj^&S&é*^*^
449 r V^k^oZ^
Loipe Super langlauf ski-set. De Intersport Service Garantie
Inklusief leren schoenen en Kaartkan bij pech veel goed ma-
stokken. Kompleet 189.-. ken. Bijonverhoopte problemen
Setprijs nu met ski's, schoenen en bindingen
■4 Af\ staan collega's van uw eigen In-
J[4y *" tersport-dealer ook in het bui-— tenland voor u klaar met gratis
Stratos langlauf ski. vervangend uitleenmateriaal.
Met SDS binding en Rombo
SDS 190 schoenen. Setprijs nu ~~ "

4 r\r\ Verhuur: Ook voor verhuur van
L _7 J" ski's en schoenen is Schunck het

aangewezen adres. Ski's en
Bij aankoop van een paar alpine schoenen kompleet 11.- per dag
ski's zijn debindingen voor de (minimale verhuurtermijn
halve prijs. 3 dagen).

daar winkel je voor Je plezier I_____________ Vijf luisterkamers in Maastricht
Eindelijk eens een hifi-zaak waar het

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

voor u. Wij hebben 5 luisterkamers,
I waar u in alle rust kunt luisteren en

vergelijken. Op éénpunt wijken we
I J niet ai: onze prijzen zijn zeker zo
I gunstig als elders! En onze service is

(fijtKp^ietlti^
?. Plankstraat 10, Maastricht, tel. 043-211133

Te k. ATARI 260 ST 1 MB
Romtos 3/2 drive enkelzij-
dig s/4 drive dubbelzijdig
z/w beeldscherm software
+ boeken ’ 1500,-. 045-
-322548.
Te k. eikenVITRINEKAST
Lodeweijk XlVe stijl. Te
bevr. 045-413347.
Te k. partij HETELUCHT-
KANONNEN in pr.st. Mas-
ters v.a. ’ 525,-p/st. Masters
225 B. 60.000 kilo.kal.

’ 1195,- p/st. Custers K.245,
5000 kilo.kal. ’995,- p/st
Rockmart, Kissel 46A
Heerlen. 045-723142.
Exclusieve, onderhouds-
vrije PLAFONDS en wan-
den, geheel demontabel.
Showroom: Hoofdstraat
112, Hoensbroek, tel. 045-
-210587.

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

Rotan Rentenaar, Ten Es-
schen 26. Heerlen. OPRUI-
MING showroommodellen
manou en pitriet meubels.
Maandag en dinsdag geslo-
ten. 20-50% korting.
Speciale AANBIEDING:
vloerplanken 20 mm dik
1,15 p.m. excl. Alle maten
lichtkoepels. Houthandel
Rinkens, Eygelshovener-
weg 60, Übach over Worms,
tel. 045-319846.
GASHAARDEN, oliehaar-
den, kolenhaarden. Grote
voorraad, flinke korting.
Jac Köhlen, Rijksweg-Nrd.
104, bij ziekenhuis Sittard,
04490-13228- 14862.
SIEMENS, Bosch, Zanker,
AEG, Miele wasmachines,
drogers, koelkasten, vrie-
zers en vaatwassers. De
laagste prijs. Jac Köhlen,
Rijksweg-Nrd. 104, bij zie-
kenhuis Sittard, 04490-
-1322- 14862.
BUDERUS - Intergas -
Radson Nefit c.v.-ketels.
Scherpe prijzen. Goede
service. Jac Köhlen, Rijks-
weg-Nrd. 104, bij zieken-
huis Sittard, 04490-13228 -
14862.
KERSTAANBIEDING: bij
ieder zelfbierbrouwpakket
van Brewferm, een Brew-
ferm-bierglas t.w.v. ’ 5,50
gratis! Puur-O-Sana Hei-
gang 112 Nieuwenhagen.
Bel voor openingstijden
045-312575.
Te k. Inkel CASSETTE-
DECK. Vr.pr. ’ 150,-; Bose
301 luidsprekers. Vr.pr.
’3OO-, Trimfiets. Vr.pr.

’ 95,-; Tel. 045-225208 na 20
u.
Te k KINDERWAGEN
manou, zeer mooi en sport-
wagen. Tel. 04492-2111, tus-
sen 13 en 14 u.

Te k. KERSTBOMEN in
alle maten ook met kluit.
Het vanouds vertrouwde
adres. Wagenschutsweg 45
Palemig-Heerlen.

Voor de feestdagen

aparte
mode
leuke

prijzen
Mode
Haan

Hoogstr. 98 Landgraaf
200mnabij winkelcentr.

Prachtige Gobelin SCHIL-
DERIJ havenzicht,
190x100, niet duur. Tel. 045-
-213565.
Te k. Atari SPELCOMPU-
TER met toebehoren + 5
spellen. Vr.pr. ’175,-. Tel.
04492-2998.
Te k. eiken Franse STOEL
v. part. Tel. 045-752552.
PIANO-ACCORDEON
nieuw, 120 bas, 4-kor. 14
reg. Tel. 045-416607.
Eiken KEUKEN met koel-
/vrieskast, oven en afzuig-
kap. Onderbouw L-vorm
270 x 270 cm. Bovenbouw
160 cm. Kunststof blad met
rvs-bak i.g.st. Pr. ’3900,-.
Tel. 045-463741.
Pracht KERSTCADEAU v.
part. te k. Kloeke mass.bronzen 5-arm. kandelaar

’ 125,-. 045-271042.
Te k. volledige INBOEDEL
i.v.m. verhuizing. Te bez.
zondag van 10.00 tot 17.00
uur Sophiastr. 10 Hoens-
broek.
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V3\£^yEINDET I/j~ZWAARS JOmma^L^ EElmWiv

JKf EINDEJAARSAANBIEDING IIK
/W «|j V.a. zat. 17 en zondag 18 t/m 'JL-ZWt
JJfk|i zaterdag 31 december £■ ft?

Kl 2e kerstdag ook geopend «H
Onze laatste zending aan

nog gunstige prijzen is
11 binnen, prachtige tapijten uit Jfij
| " Perzië - Nepal - China 3|
11 Laat deze laatste kans Hj

waarbij u duizenden franken ||
4 \ extra voordeel kunt hebben |||j niet voorbij gaan!!! SR

NU UITZOEKEN EN LATEN RESERVEREN S
\ \ OOK OP LANGERE TERMIJN MOGELIJK |g
Jl U betaalt uiteraard pas bij aflevering! tiM

HBBr^fl M _>
| £ Wacht niet tot het laatste moment. |

<" Dit aanbod is geldig zolang de | |
| voorraad strekt. | |

/- Werkdagen van 10 tot 21 uur St
|| Zaterdag 10-19 u. en zondag 10-18 u.

\\ DE PERZENGIGANT ||
< / met Europa's grootste collectie Oosterse tapijten |
/ / Rijksweg 298 - Maasmechelen (België) - Tel. 011760241 K |

(. ------ w/ t_^_} " _;"^fi^^^^^l^^^^^m*V7^^*^^^^\^>^,sf^\ l̂*f^>^^^^

Te k. antiek KLOKKEN-
STEL en schilderijen, Lux-
man versterker, eiken huis-
bar m. 4 krukk., rotan draai-
faut. en kl. spul w.o. hand-
gereedsch. Tel. 045-221852.
Keyboard + adoptor + sta-tief voor ’3O,- per mnd.;
drumstellen compl. met
bekkens voor ’3O,- per
mnd.; Fender gitaren + ver-
sterkervoor ’ 30,- permnd.;
orgels gebruikte voor ’ 30,-
-per mnd.: Verder alles op
muziekgebied, donderdag
koopavond tot 21.00 uur.
Muziekhuis LYANA, Mau-
ritsweg 48 Stem, tel. 04490-
-33227.
Stereotoren en VHS-video
te k. weg. omst.heden. Tel.
045-727669.
KLEURENTEEVEE te k.
12 tiptoetsen, prima toestel.
04406-12875.
Te k. TROTTOIRTEGELS
4-6 cm dik va. ’0,15 p.st.
045-243333/716963.
Te k. weg. overcompl. AF-
ZUIGINSTALLATIE voor
houtbewerking. Tel. 045-
-243333/716963.
Gr. eiken eetk. UITTREK-
TAFEL en 4 stoelen’ 200,-;
Tel. 045-711386.
PENS kopvlees. slachthuis
Bleylevens Industrie De
Beitel. Tel. 045-418856.
Te k. AQUARIUM + all ac-
cess. ’ 700,-. Tel. 045-272452,
b.g.g. 04492-2377.
Handwerk BEELDEN uit
eigen gieterij va. ’5,-. Zwaar
eikenTijsten va. ’2O,- per
stuk, ingeraamd. Verkoop
aan winkels en particulie-
ren. Hommerterweg 288,
Amstenrade, 04492-1822..
HIFI BOXEN 90 w, 3 weg

’ 125,-; verst. 2xBo w lux-
man ’ 325,-; tu-verst.
2xloow ’250,-: midiset

’375,-; comp.disc Phil.
’250,-; draaitafel ’150,-;
eindtrap 2x125 w ’250,-.
Inr. mog. F. Meyer, Ver-
zetstr. 15 Hrl. Tel. 045-
-417651.
Te k. AKAI muziekset + 2
boxen voor halve prijs. Tel.
045-714852.
Te koop tropisch zoetwater
AQUARIUM afm. lengte
125 cm, hoogte 40 cm,
breedte 35 cm, volglas,
Eheim-pomp met onder-
stel, licntkap, vissen, plan-
ten enz. Vaste prijs ’450,-.
Te bevr. tel. 045-310012
(vrijdag/maandag na 18.00
uur, zaterdag gehele dag).

Te k. 2-drs. TOOGKAST

’ 575,-;Louis Philippe chif-
fonière; Empire vitrine m.
bronsbeslag; ladencommo-
de 325; Engelse tinkast
Kerkstraat 17, Dicteren-
Susteren.
Te k. draagbare KTV Phi-
lips met teletekst, 2 wkn.
oud. Nw.pr. ’ 1100- nu
’750,-. Tel 04490-44291.
Te k. ALLESBRANDER,
accordeon Hohner, 3-korig
+ herder. Tel. 045-255382.
Koopje mass. eik. HUIS-
BAR, 4 krukken, bekl. m. e.
leder, tv-tafel + 6 ópd.deu-
ren, wit. Tel. 045-319814.
Vrijd. na 14.00 uur.

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
Landgraaf (Schaesberg)

Tel. 045-313815
Donderdag koopavond

tot 21.00 uur
's Maandags gesloten

Zondag geopend
van 11.00 tot 17.00 uur

met speciale
aanbiedingen

Koopjes! KOOKPLAAT 4
pits; geyser, opklapbed; 1
pers. vrrjst. smeedyz. kap-
stok, fietsstoeltje; c.v.radia-
tor 250x60 cm, 10 ijzers
T-profiel 250 cm 045-353160.

Hobbymachines
voor hout- en metaalbewerking, grootste sortering in
Limburg, o.a. Robland, Scheppach, Emco, Elektra,
Toolmac, Huvema, elektromotoren 2 pk 220 V ’ 198,-;

lintzaagmachine ’ 695,-;
Naebers

Ganzeweide 181, Heerlen-Noord (Heerlerheide).
Tel. 045-211941. Geen koopavond.

Prima WINTERAARDAP-
PELEN, kleibintjes met fri-
tes. Vaesrade 62, 045-
-242539.
Echte Franse ambachtel.

stijlkeukens
in massief eiken/beuken,
noten, dennen. Geloogden
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.
Nog enkele

showkeukens
3 m eiken-wit m. tegelbl. +
app. van ’ 8345 voor

’ 4790,-. Uw keuken in
Olm - wit mass. blad Noor-
se stijl v. ’BBOO- v.
’4400,-. L. Keuken mas-
sief' wit gekalkt v.
’14.400- v. ’6900,-.
Vossen Keukens, Eiken-
derweg 77, Heerlen. 045-
-717555.
FITNESSAPPARATUUR:
hometrainers; roeiappara-
ten, compl. ntnessstations,
chroom halterstangen van-
af ’ 52-, halterschrjven va.

’ 2,40 perkg; alles uit voor-
raad leverbaar. Smash, afd.
fitness, Theaterpassage
Kerkrade, tel. 045-459230.
Nederlandse kampioen
met Tesoro METAALDE-
DECTORS. Gesink tel. 053-
-300512.
Voor vriietiid en CONFEC-
TIEKLEDING Starfashion
groothandel. 04490-19235.
Nieuw in Geleen. Alle soor-
ten feest en SIERKAAR-
SEN Wierook-aroma lamp-
jes en olieen. A. Printha-
genstr. 21, Geleen centrum.
Te k. V.W. CADDY diesel
1985 km.st. 72000, compres-
sor4 cyl. 15 PK 500 ltr. tank,
200 ltr. per minuut, 4 ge-
bruikte 2 tons loopkriks, 10
gebruikte magazijnvakken-
kasten, 04490-19584.
Te k. ZONNEHEMEL en
bank Wolff. Tel. 045-271209.
Te k. div. gebr. ALPINE-
SKI'S v.a. ’75,- tel. 045-
-751850.
Te k. Amerik. VOETBAL-
UITRUST, compl. ’B^JO,-,
gr. gasplaat v.hamburgers
enz. op butagas ’400,-, Au
bain Marie pan m. 3 losse
pannen ’250,-, tv. tafel
draaib. plateau m. uitgesn.
voet best. uit 2 Kind.
(handw. ’400,-, dames ren-
fiets ’ 200,-), tel, 045-210862.

HOLD ON MODE 1
start nu reeds met

kortingen tot

50%
op een deel

van de
winterkollektie

voor zowel
L heren-, dames- of

kinderkleding.

~4éJm% WAT v Mll lg Heerton
CaX tol. 045-740144

mmmmmmmmlm

4J____~j_jl___ ARCHITECTUUR EN WINKELINTERIEURBOUW

\mmmi CORNELISSEN-SMITS B.V.
Architektuur en winkelinterieurbouw Cornelissen-Smits BV vraagtvoor
direkt een interieurbouwer/meubelmaker-timmerman.
Solliciteren: schriftelijk of mondeling na telefonische afspraak bij een
van onderstaande adressen.

Fabriek: Dorpstraat 189 Kantoor: Elsstraat 47
6456 AC Bingelrade 6191 JW Beek IL.)
Gemeente Onderbanken Tel. 04490-79090

| Tel. 04492-1790 '0747 a
ZONDAG

bij Rotan Rentenaar
meubels kijken!

Wij zijn open van 12.00-17.00 uur.

*' j , i

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

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.

L -—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:
VHS-video-

recorder BT 50
Geen ’ 1028-of’ 858-

-maar ’ 598-
Maar ook:

3 Philips-videorecorders
VR6843, per stuk geen

’ 1698-of ’ 1398,-
-maar ’ 898,-.

Maar ook:
2 Panasonic-kleuren-tv's

TC4SO, per stuk geen

’ 1115-of ’598-
-maar ’ 398-

Maar ook:
musiccenters SMCSB63,

tuner/versterker,
cass.-deck, platenspeler,

per stuk geen ’ 298-
-of ’ 248-

-maar ’ 98,-.
Maar ook:

2 Sony-compactdisks
CDPMSO, per stuk geen

’ 890- of ’ 598- maar

’ 298,-.

En nog veel meer!

Witte Hal
Geerweg 9

(achter station)

Sittard
Tel. 04490-18162

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,-; nieuwekleurentele-
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. AANHANGWA-
GENS: Jo Knops, Rijks-
weg Zd. 195, Sittard. Tel.
04490-12718.

Scherpe
prijzen

Vloerplanken en
schrootjes. Tevens alle
balkhout, plaatmateriaal,
lichtkoepels etc. Tevens
bezorgen.

Houthandel Rinkens
Eygelshovenerweg 60,

Übach over Worms.
045-319846.

Te k. SCHILDERIJEN,
olieverf met lijst. Parallel-
weg 74, Hoensbroek, tel.
045-213473.
Te k. KERSTBOMEN v.a.

’ 12,50. Einderstr. SA, Heer-
len (weggebekker).
Te k. AANHANGWAGEN.
Tel. 04490-27412.
Te k. TV-POOT (barok).
Tel. 04490-27412.
Koopje! Echt runderleren
BANKSTEL 3-1-1 kuipmo-
del, 3 mnd. oud. Vr.pr.
’2850,-; (nw.pr. ’4600,-).
Tel. 045-323130!
Te k. electr. ORGEL Dia-
mond 903 (2 x 3/2 okt.), pr.

’ 1750,-; 045-212960.

Grote keuze in aparte
KERSTSTALLEN. Lucie
Kleikamp. Voorstad 1 Sit-
tard, 0449Ó-10457.
Kleueren-t.v. te koop,
&rachtig toestel, 12 kan.,

15-724099.
Te k. Oud-Duitse staande
halklok(antiek), ’ '1350- en
oude duivenklok(benzing),
tel. 04405-1281.
Te k. KANTELPOORT,
afm. 353 cm breed, 264 cm
hoog, ’ 350,-, 04493-4573.
DIEPVRIESKIST video
Philips VCR + 20 banden
en damesfiets. Burg. Man-
nenstr. 6 Vaesrade.
Te k. 1 TAFELCIRKEL-
ZAAG, 1 motorkettingzaag,
1 grotebankschroef, 1 oude
klok, 4 MechelSe stoelen, 1
Fischer techniek met elek-
tronica, Carrera autobaan
en spullen voor rommel-
markt, Stampstraat 46,
Simpelveld.
Te k. originelevertikaleLu-
xaflex LAMELLEN. Kl.
lichtgrijs. Kamerbreed en
kamerhoog (535 cm breed,
259 cm hoog). Vanuit hetmidden openend, pas 2 ir.
oud. Nieuwpr. ’ 1650,-; Nu

’ 950^; Te bevr. tel. 04490-
-28882.
Rechte biels v.a. ’20,-.
Voor al uw geïmpregneerd
(TUIN)HOUT. Impreg BV,
In de Cramer 104, Hrln. Tel.
751687 (bezorg, mog.).
Te k. AFZUIGINSTALL. +
stofzuiger, 3200 w., 3 moto-
ren, 1 jr. oud, nwjir.
’1500,-: Vr.pr. ’850,-; Tel.
045-321919.
PIANO'S te koop nieuwe +
gebruikte. Somers + Zn.,
Akerstr. 82, Heerlen, 045-
-713751.
Te k. weg. overcompl. me-
taaldraaibank m. riemaan-
drijving, houtdraaibank,
pennebank. schijven-schuurmachine. Tel. 045-
-243333/716963.
Te k. houtkachel. Tel. 045-'
243333/716963.
Origineel Philips UV-A SO-
LARIUM, als nieuw, met
tijdklok en progr. v. 4 pers.

’ 950,-. Tel. 045-322537.
Te k. Casio KEYBOARD
CT 640 (nieuw), Philips ta-
pedeck + 25 bespeelde ban-
den, chemisch toilet. Tel.
722297. ■
KERSTBOMEN te k. al-
leen zaterd. 17-12. Uitzoe-
ken op plantage ’5,- pst.
bij kasteel Rivieren, Voe-
rendaal.
Te k. gebruikte CV-KE-
TELS i.z.g.st. Debetslaan 35
Nieuwenhagen.
Te k. antracietKOLEN teg.
sterk verlaagde prijzen. Tel.
045-319784.
KOOPJE. Zwaar massief
eiken buffetkast hoog mo-
del. Vr-pr. 2250,- (nw.pr.
7000,-). Zwaar eik. salonta-
fel. Vr.pr. ’ 325,-. 045-
-323830.
Te k. aangeb. APPLE II GS
met vele extra's en honder-
den programma's. Tel. 045-
-324720.
Te k. MSX I COMPUTER
met losse disk-drive, moni-
tor en datarec. Vr.pr. ’ 750,-.
Tel. 045-457621.
Grote keuze in KERSTBO-
MEN Lucie Kleikamp
Voorstad 1 Sittard 04490-
-10457.
KERSTBEELDJES in 18
cm, los verkrijgbaar. Lucie
Kleikamp, Voorstad 1, Sit-
tard. 04490-10457.

HOMO/LESBIES en op
zoek naar een relatie?
Stichting Alternatieve Re-
latievorming, Lange Geer
44, Delft, telTols-136631. Er-
kend door Raad van Toe-
zicht
Zoekt u 'n reisgenoot, part-
ner of (pen)vriend(in)? Gra-
tis folder: INTERCOMPAS
Postbus 15, Eindhoven.
Kontaktblad kost ’7,-.
Alleenstaanden: breng eens
een bezoek aan onze gezel-
lige dans- en contactavon-
den in de kelderbarLa Cha-
let in Treebeek. 's Zater-
dags dj. Richard, 's zon-
dags dj. Wim. Aanv. 20.00
uur. 's Donderdags groot al-
leenstaandenbal in de bo-
venzaal. Vanaf 8 dcc. zijn
weer kaarten verkrijgbaar
voor deSYLVESTERPAR-
TY 31 dcc. '88. Om teleur-
stelling te voorkomen,
koop Üjdig uw kaarten a

’ 35-p.p. Tevens delen wij
u mede dat onze zaak le en
2e kerstdag gesloten is. Be-
leefd uitn.: air. en bestuur
Chalet Treebeek, Komeet-
straat sa, tel. 045-211375.
Heer, wed., 65+, sport., be-
minnel. + zeer svmp.,
houdt van sport en de na-
tuur, z. graag vriendschap
of relatie met VROUW,
55+, n. gescheiden. Br.o.nr.
XE 038 LD, Markt 42, 6461
ED Kerkrade.
Net stel 40-50, voor
VRIENDSCHAP en uit-
gaan. Bel 045-272093 na 18
U;
Nieuw: Café dancing
WINDROSE, Akerstr.-NrcT
150, Hoensbroek. De zaak
met sfeer en gezelligheid
voor het iets oudere pu-
bliek. Geopend do. i/m
zond.
EENZAAM, doe erwat aan.
Bel huw. rel.bemm.bur.
Geluk 04498-54604.

Rijksambtenaar 43 jr,
l.d.w. kontakt met "■
VROUW (liefst Ind-
leeft. 35-45 jr. voor ser
nism. Brieven (met
o.nr. HO 645 aan _
Dagblad, Kouven*
2157 6431 HE HoensbJworden besl. beantw.*ret. ~Jongeman 30 jr. zkt- \GEVROUW of meisje* j
ir. voor ser. relatie. Br 1

318 LD, Rumpenersß
6443 CC Brunssum^
KERSTWENS. <_!
vrouw 60+ zond. *geen familie, z.k.m- *,
me alleenst. HEERft*
ker) om samen de
zaamh. op te lossen- £
no. XE 039 LD Mar»1
6461 EP Kerkrade._^
ALLEENSTAANDE^Werkgroep 't Guliks »
hoek Agncolastr. OPIJJ1 Sittard, organiseert i^zondag een dans- en
tactavond as. zondag.,
traktatie. Bewijs verPÏ
Inl. 04490-42064 of479;
Zaterdag 17 december] e_ s
uur besloten F& 1 cv.AVOND op vertoon vf
kerstkaarten in caie UU ]
Corner, Sittarderweg ' ja_t
Heerlen. Het bestuur,
Dame zkt. kennisrn-. .
nette ser. HEER leeft- _ er \
ir. Br.o.nr. HE 050, M iririDagblad, Geerstr. 5,
NM Heerlen. x „
Repr. eenz. j. man, *.' tr
zkt. slanke begripvoUe,t tl
PRAATVRIENDIN, * ilsh,
jr., zacht lief kar. v. £ _j
thuis en om beider '^ fewat meer inh. te jrr ll
Br.o.nr. SB 021, Uf. *"Erensln.4, 6371 GV Uto
graaf. __^> >tirj,
";.■"":.--1-J.:1-ï
Opgelet! Alleenstaaij J*iver. RUMPENERk 1-' *hl
Brunssum. A.s. zond« s%.
dcc. Kerstavnd voor J, m_jdie gereserveerd he;!
Gaarne voor 21.00 utf ~,
wezig wegens het sp «
van de deur. 26 dcc- crK
kerstdagnatuurlijk'■ w,
gezellige ontmoej" <avond. Vr. uitn. hft k^stuur. Bewijs verpügj^ _r>
Sport. j. man43jrzktjitftvr. Doel relatie opbo"! &

Br.o.nr. Ma 527 LD S^J.straat 27 6221 BN w* \
tricht. ,> %
Leuke nette vrouw.55; > g<
Zoekt nette man v j..; -rh;
leeftijd, goed milieu.f_
Ro 537 LD postb. 46- £
aa Roermond. s jT"
Alleenstaande hr., J| >j^zkt. ser. kennism. tn-
nette VROUW.GeV^,,
nemen vind ik de boj1.
nen v. een relatie. J_r> «t
VA 565, LD,Reinald^"■
40, 6301 ED Valkenb^— Ti"Repres. jonge vrouw "j
kennism. met gedisti%
de charm. beslistser>j
vooral zorgzame liev»:
trouwbare (oudere) tj
uit zeer goed miliej^.
materieel in zeer goe°v
siüeverkeert (evenals
wiens verlangen het»»
nieuw leven op te o° a
met een sympathieke vf
ner. Op alle brieven.;
foto zal worden gerea* <,
uiterste discretiever*-|
nooit gereageerd?
slist doen! Br. o. nr.J_r,l
LD Postbus 46, 604"
Roermond
J. man 34 jr. zoektK,
NISMAKING metcc%■
ke spont. vrouw. Br. njj*'o.e.r. omd. nr.HO.{r*^i
Limb. Dagblad, fé>derstr. 215, 6431 HE W
broek-
STIJLVOLLEi1
vrouw, 41 jaar, I-i-f
gesch. zonder kindere
pres. verschijning
drukke baan, zou <U■ kennismaken met inSjtj
heer met niveau, .èytgeerde verschijnin.&
onbemiddeld, leefWlt»
55 jaar. Serieuze re^p
liefst met recente
(0.e.r.) en tel. nr. Visci-jjl
Br. o.n. 539 Ro LD P°s
46, 6040 AA Roenr^oj^: Alleenst. j. heer zoeKU
nismaking metVr*i
niet groter dan 1.70 'f!
±40 Ir.Br.o.nr. SB 02D i;Fr. Érenslaan 4, &>''
Schaesberg.

I Weduwnaar, 48 jr. &eJ
bedr., agrar. sector, A
energieke WED. tu_^,fi 50 jr., liefst,büyoork^j)
agrar. sector. Br. o- \rs>
613 Limburgs R.¥ V■ postbus 3100, 640», Heerlen. <a|Romantische, afêj,
jongeman, vrijgez., ' «J1 opleiding, vast wenS D«
by's o.a. muziek,kun>ti«
ratuur, z.k.m. p\rfl\
rom., meisje of jongfnél
tot 45 ir. Br.o.nr. SB W >
Erensüi. 4, 6371 GV v

Sportieve jongeman.
geen kinderen, V-tiib^!EaarL wenst KEN.NV:
KING met sport. J^V;[ me.Br., Uefst met/o^nr. HO 650 aan I^-rfDagblad, Kouveo"^215T6431 HE Hoen^fi
Welke HEER ±50Jr'sf_
vast werk net als ">" «K
üef, geen bartype. " jK
tot een goed gespre*: «i
niveau, zkt kenrus^Htódamevoor eenLAio *5
Br.o.nr. HE gsi
Geerstr. 5, 6411 N^ >
len. g#?

" "PARTNERS-TRUJ^.'. huweliiksrelatiebure
Infotós46nXy___^--<t!

Partner CONSULT, relatiebemiddeling op nivedU

niveau. Vrijblijvende info/brochure mevr. SchiK ■740088, Pb. 443 Heerlen. __^-^

Voor Sittard vragen wij

bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad, Baandert 16, Sittard, tel.

04490-15577.

U Limburgs Dagblad
"Smmmma ■



MAASTRICHT - Een
nachtelijke escapade
van twee Belgische
knapen in de vroege
ochtend van gisteren
heeft in Maastricht twee
fors gedeukte perso-
nenauto's, een zwaar
beschadigde politiepa-
trouillewagen en een
gehavende winkelpui
opgeleverd.

Het tweetal van 16 en 17
jaar oud, dat na hun
ontsnapping uit een
jeugdgevangenis in een
in Luik gestolen perso-

Forse schade bij
achtervolging

nenauto naar Maas-
tricht was getogen,
werd op de Maasboule-
vard door de politie be-
trapt bij het rammen
van daar geparkeerde
personenauto's. Twee
wagens liepen daar for-
se averij bij op. Een mo-
biele patrouille van de
politie, dieonmiddellijk

assistentie inriep van
een tweede, zette de
achtervolging in toen
het duo er vandoor
ging. Op hun vlucht
werden verkeerslichten
en rijrichting van de
straten in de binnen-
stad genegeerd.
Op de Hoenderstraat
ramden ze een patrouil-

lewagen, die zwaar
werd beschadigd. Een
winkelpui onderging
hetzelfde lot. Via het
trottoir wisten ze aan de
tweede patrouillewa-
gen te ontkomen. De
voorgezette achtervol-
ging leidde via de Maas-
boulevard tot over de
Belgische grens, waar
de vluchtauto bij de
sluis van Klein-Ternaai-
en kon worden klemge-
reden. Daar werden de
twee overgegeven aan
de Belgische rijks-
wacht.

Van onze medewerker

PvdA ongerust over
woningen op mijnsteen

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De PvdA-fractie
in de Provinciale Staten is ongerust
over de bouw van vakantiebunga-
lows op oude mijnsteen, waarmee
her en der grindgatenzijn opgevuld.
De ongerustheid blijkt uit een aan-
tal vragen die de sociaal-democra-
ten het college van GS voorleggen.

De PvdA reageert hiermee op een
artikel van 3 december in het LD,

Concert Level
42 uitverkocht

waarin wordt gemeld dat de boeren
geen interesse hebben iri die gron-
den omdat die te slechtzijn voor ak-
ker of weide. „De grindgaten zijn
domweg volgestort met materiaal
van de oude steenberg van de Mau-
ritsmijn in Geleen", aldus de kritiek
van LLTB-secretaris ir J. Kooien.
De PvdA vraagt het college van GS
of het goedkeuring zal verlenen aan
wijziging van bestemmingsplannen
om op die gronden woningbouwtoe
te laten. „Zo ja, gaan GS er dan ook
voorwaarden aan stellen?", vragen
de sociaal-democraten, mede naar
aanleiding van de problematiek
rond woonwijken die op voormalige
steenbergen zijn gebouwd. Verder
willen zij ook weten of er elders in
de provincie nog niet uitgevoerde
bestemmingsplannen bestaan
waarin woningbouw is gepland op
mijnsteenondergrond.
In het Maasplassengebied in Mid-
den-Limburg (onder meer in Ste-
vensweert, Thorn en Roermond) wil
Aqua Terra waterrecreatieparken,
met elk 300 tot 500 bungalows, aan-
leggen. Per stuk kosten de bunga-
lows ongeveer 80.000 gulden.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT/GELEEN - De gro-
te zaal van het MECC in Maastricht
zit vanavond met 9000 popliefheb-
bers bomvol. Het concert van Level
42 was in één dag vrijwel uitver-
kocht en Pinkpopdirecteur Jan
Smeets waarschuwt dan ook ieder-
een die geen kaartje heeft om van-
avond niet naar Maastricht te reizen
want dat heeft geen enkele zin.

Van onze verslaggever

Vervolg van pagina 1

(ADVERTENTIE)

W^aê iiiecrtciis
Exclusieve sieraden

Dautzenbergstraat 24, Heerlen - Tel. 045-711415

Horloges van
Zenith, Dupont, Ray mond Weil

en yté^INI^URENT
* Schoeffel cultered pearls *

werknemers op voor. De 18 anderen
die bij hem in dienst waren, kwa-
men op andere lijsten voor, maar
niet op de verzamelloonstaat. Zo
kwam dezaak aan het rollen.

h\\llls\ Zlch voor de rechtbank
"sheiH lcnt verantwoorden voor
185 1* \n. geschrifte. In februari
aat J? ln ziJn Dedrijf de loon-_. DuPgemaakt over het vorige
tutoio nn stond vermeld dat het
>nrjer °n s °ciale Verzekeringen
foeg Y°.rtsverlet ’ 1.428.263,47 be-
ichtp l ondertekende de ver-
«dra o

maar tQen al wist hij dat dit
>it_jj^aanzienlijk hoger had moe-

Tijdens de zitting bleek dat de ver-
dachte in 83 al was begonnen met
zijn bedrijf en toen vier man in
dienst had. In 84 zou dit drastisch
veranderen. Drie mensen die hij
kende betrok hij bij zijn bedrijf en al
snel namen zij de touwtjes in han-
den. Van hen kreeg hij in 1984 dui-
zend gulden netto per week om in
zijn eigen bedrijf boekhouder te
spelen. Verder had hij niets meer te
zeggen.

Verdachte: „Ik was in handen van
anderen. In die periode was mijn
vrouw ernstig ziek en maakte ik
fouten. Zij zorgden voor de op-
drachten en ook voor het personeel.
Als iets niet klopt, moet u bij hen
zijn".

«let . de nettolonen die aan de
! wem " Crs betaald werden, werd
et sQ

'g aan sociale premies aan
[Nra Fonds Bouwnijverheid
*tbertg^n- In totaal benadeelde
neenv?J van verdachte dit fonds

°edrag van 846.070 gulden.

A eka^achte nad een administra-

' ("SoerilA' maar dat liep niet meerJ am,; Om toch een redelijke „bo-
?'s en te hebben, begon hij met

' Dit vondi l3ns__"_.uni 1984. Het was een een-
).< B'tsbf>,f. voor burgerlijke utili^

mmmmm%
S hii m1 Jaar ?■ verzamelloonstaat overindiende, kwamen daar 66

" Op zoek naar bewijsmateriaal in koffieshop Variété
De meeste opdrachten van zijn be-
drijf werden uitgevoerd in Duits-
land. Er werden ook zwartwerkers
aangenomen en er werd met valse
rekeningen gewerkt. „Ik kreeg niet
alle gegevens. Ik kon er wel uit aflei-
den dat er zwartwerkers in dienst
zijn geweest, maar ik wist niet meer
wat ik moest doen. Ik hoefde alleen
maar contracten te tekenen en ad-
ministratieve handelingen te ver-
richten", aldus verdachte.

Foto: FRANS RADE

Succes politie-inval
te danken aan snelheid

„Er deden geruchtende ronde dat er
nog tickets te krijgen waren, dus de
telefoon stond vandaag (gisteren,
red.) bij ons roodgloeiend", aldus
Smeets, die erg te spreken is (over

het feit dat het optreden van de En-
gelse topformatie in het MECC een
schot in deroos gebleken is. Het zal
voor Pinkpop in de toekomst reden
zyn om meer zogenaamde 'mega-
acts' (popgroepen en artiesten die
veel bezoekers trekken) naar Maas-
tricht te halen. Het concert van Le-
vel 42 begint overigens niet om 20
uur, zoals eerder gemeld, maar pas
rond 21 uur. Om 20 uur start het
voorprogramma met Blues Bianco.

Koffieshop
ook pension

Politie
vindt

vluchter in
muurkast

liggende arrestanten. Niemand zegt
een woord. Geen kik, geen protest,
niks... Het is kwart over acht.

Vanafhet begin liep het al spaak.De
nettolonen stonden in geen verhou-
ding tot de brutolonen. Van de om-
zetten in Duitsland kon hij geen
premie betalen aan het Sociaal
Fonds Bouwnijverheid. Het hele
Duitse geldcircuit ging buiten ver-
dachte om. Zijn kompanen ver-
klaarden in de processen-verbaal
dat verdachte wel degelijk bij alle
beslissingen was betrokken.

dat je van de politie bent en
schreeuw vooral. Ook dat heeft een
overrompelende werking. Zie ver-
volgens zo snel mogelijk op de eer-
ste en tweede etage te komen. En in
de kelder. De groep die achter de
ME-ers komt, bemoeit zich wel met
de arrestanten beneden. Overigens
hebben we vandaag de pers op visi-
te. En oh ja, succes ermee." Het is
twintig voor acht als Brongers zijn
instructiepapiertje wegfrommëlt in
zijn binnenzak.

HEERLEN - Half acht, vrij-
dagavond: een halfvolle aula
in het Heerlense politiebu-
reau. Enkele ME-ers trekken
een kogelvrij-vest aan, terwijl
algemeen coördinator Loek
Brongers met een velletje pa-
pier ritselt, waar de laatste in-
structies op staan.

Als de arrestanten worden afge-
voerd, worden de honden erbij ge-
haald. Op het lichaam van de ver-
dachten is (voor zover bekend) nau-
welijks verboden waar aangetroffen
en wanneer binnenshuis even wei-
nig op de proppen komt, staat justi-tie straks nog met lege handen... Het
is dus zaak dat de vier blafferds met
drugsneuzen bewijsmateriaal op
grond van de Opiumwet vinden.

_r, onze verslaggever
din?iNNEN - °e man die
str_^a.gavond in de Dorp-
'uic v

m Schinnen een onge-
rj 0_ Veroorzaakte en er van-
2°ontging ~ waarbij hij zijn
tereèh? gewond achterliet - is
<jer nt. Gisteren werd Van
St> _ul'ln zijn eigen woning in
Uit s^ door de rijkspolitie
een aangetroffen inn 'nuurkast.

Zwartwerkers verklaarden tegen
verbalisanten dat ze voor medewer-
kers van de Heerlenaar, die uiter-
aard in dienst bij hem waren, werk-
ten. Op deze belastende verklaring
had verdachte een antwoord: „In
veel van die verklaringen moet u in
plaats van mijn naam, die van een
ander lezen".

Volgens de politiewoordvoerder is
de drughandel in het café in handen
geweest van Antilliaanse 'noorder-
lingen. „Zij hebben de handel in de
greep en controleren die ook." Bij
de handel betrokken bemiddelaars
bepaalden de laatste tijd wie er wel
en wie er niet naar binnen mocht
om in contact te komen met de han-
delaar die in de koffieshop aanwe-
zig was

Officier van justitie mr Van Opstal:
„Twee bedrijven houden op te be-
staan en een nieuw bedrijf begint
met mensen die bekend zijn bij de
rechtbank. Alle ingrediënten voor
een fraude zijn dan aanwezig".

Een kwartier later verzamelt zich
voor het Heerlense politiebureau
een colonne van bijna twintig wa-
gens. Vier met politiemensen volge-
laden busjes, een grote touringcar
voor het afvoeren van de arrestan-
ten, ongeveer tien surveillance-wa-
gens, twee auto's met honden, justi-
tioneel vervoer en de pers. Klokslag
acht uur wordt vertrokken, richting
Pappersjans in Heerlerheide.

Aldender was de politie aan
had v r geweest, maar telkens
Gew-a an der C- zich verstopt.
ki^Pend met een huiszoe-
f>iksn IVel verschafte de
'fewn- zich toegang tot
aar, sning en trof daar de man

£le zien verstopt had inn 'nuurkast.

Relaxed doet hij het 'plan de camp-
gane' uit de doeken: „Mannen, we
gaan er als een speer tegen aan," be-
gint hij motiverend. „We moeten zo
snel mogelijk binnenzien te komen,
want niemand mag ontglippen. Bin-
nen wordt iedereen meteen gefouil-
leerd. Wapens neem je direct in be-
slag. Verdovende middelen idem.
Maar we gaan er geen intensieve,
langdurige controle van maken.
Louter een veiligheidsfouillering.
Voel je echter bij iemand een grote
bobbel, dankijk je dat grondig na."

Het pand wordt dan ook minitieus
onderzocht. Van de gaten in de bil-
jarttafel tot de muurnissen achter
de plinten. Intussen geeft Brongers
blijk van zijn tevredenheid: „De ac-
tie is prima verlopen. Alles ging ra-
zendsnel en er zijn geen gewonden
gevallen. Voorlopig mogen we con-
tent zijn. Het pand zal worden geslo-
ten wegens verdacht op handel in
verdovende middelen en ontoelaat-
bare aantasting van de openbare
orde. We hebben dus zogezegd
schoon schip gemaakt. Maar denk
nou niet dat deze inval helpt bij het
uitbannen van de drugshandel in
Heerlen. Dit is louter ter afschrik-
king. Om een voorbeeld te stellen,"
legt Brongers geduldig uit.

De laatste maanden zijn er verschil-
lende vechtpartijen geweest die
zelfs uitmondden in messetrekkerij
en schietpartijen. De eerste etage
van de koffieshop was ingericht als
een pension. De kelder zou in ge-
bruik zijn geweest als 'gokhol',
maar volgens officier van justitie,
mr L. Ummels is er geen speeltafel
en geen geld aangetroffen.

De __.
"teeg an Werd voor verhoor
Ve°^nomen naar het politie-
stevjg "egen hem werd een
"laakt ,Proces-verbaal opge-
tieert an der C. werd onder
der, rmjrbaliseerd voor hetrij-
het b" "er invloed, het niet in
te f, a *rt van een rijbewijs, het
kom hr^den in de bebouwde

o^} n»et om hebben van
6n geknoei met het

Raadsman mrHiddema vond de eis
veel te hoog. Hij beriep zich op de
niet ontvankelijkheid van het open-
baar ministerie omdat de berech-
ting van zijn cliënt, langer dan twee
jaar, op zich heeft laten wachten.
Ook vroeg hij zich af waarom ver-
dachte terecht moest staan en dean-
deren niet. „Zijn kompanen zullen
wellicht niet vervolgd worden. Mijn
cliënt wordt bij een bestraffing, dan
ook onrecht aangedaan", aldus mr
Hiddema.

Om tien over acht komt de collone
aan de Pappersjans 39 tot stilstand.
Nu gaat alles in de hoogste versnel-
ling. De voordeur van het hoekhuis,
annex koffieshop, annex gokhal,
annex pension, wordt opengegooid.
De ME stormt naar binnen. Een ka-
kafonie van arrestatie-geluiden
steekt op. Glas rinkelt. Stemmen
schreeuwen. En nog voordat de
laatste ME-er binnen is, flitsen bo-
ven op de hoogste etage al de eerste
zaklampen.

Gelach stijgt op uit vijftigpolitie-ke-
len. Die grote bobbel kan immers
evengoed vastzitten aan het lichaam
van een arrestant... Het grapje, hoe-
wel onbewust, zorgt in ieder geval
voor ontspanning. Want ofschoon
de meeste politiemensen al vaker
met dit bijltje gehakt hebben, weet
je nooit wat je te wachten staat wan-
neer je een inval moet doen in een
koffieshop, waar meer over de toon-
bank gaat dan expresso met een
koekje.

Op 28 december doet de rechtbank
uitspraak in deze zaak.

En terwijl de honden verder snuffe-
len, de toeloop van nieuwsgierigen
groeit en potentiële bezoekers van
de koffieshop nog door de politie
staande worden gehouden, stapt er-
gens anders in Heerlen ongetwijfeld
een verslaafde een pand binnen,
waar hij zijn portie heroïne of amfe-
tamine zonder problemen kan aan-
schaffen. In Heerlen zijn immers
nog ruim honderd adressen, waar
gehandeld wordt in drugs. Het op-
doeken van koffieshop Variété aan
de Pappersjans is dus slechts een
druppel op een gloeiende plaat.
Brongers en zijn mannen beseffen
dat beter dan wie ook.

„ledere zichzelf respecterende
drugdealer heeft tegenwoordig een
wapen op zak," gaat Brongers ver-
der. Hij richt zich nu voornamelijk
tot de veertien ME-ers, die als eer-
sten het pand zullen binnenstor-
men. „Hou dus rekening met wa-
penbezit, maar ga er niet van uit dat
op je geschoten wordt. Maak als je
binnen bent een hoop kabaal. Zeg

Vier minuten later is de klus ge-
klaard. Elf arrestaties, waaronder
Antillianen, Surinamers en één Ne-
derlandse vrouw. Niemand die ver-
zet pleegt of probeert weg te komen.
Geen geweld, geen gewonden. De
inval is doodeenvoudig te snel in
zijnwerk gegaan. Volledig overrom-
peld en muisstil liggen de verdach-
ten op de grond. Jeziet in hun ogen
ongekende schrik, opperste verba-
zing, maar ook gloeiende haat. En-
kele ME-ers staan bezweet naast de

Fractie hekelt deputé Mastenbroek

VVD-kritiek op
grondwaterplan

~ "^-)eze verdachte is niet de grote man ge-
ev ' maar een meeloper, wiens zaak werd gebruikt.Hij heeft
ioü rr^ antielloonstaat op laten maken en zelf ondertekend. Ik
)aanj nmS met de ouderdom van de zaak en eis dan ook zes
ier °en onvoorwaardelijke hechtenis". Zo formuleerde offi-
i.rv^n Justitie mr Van Opstal zijn eis tegen een 53-jarige inwo-
tonf11 "eerlen- Hij was devoormalige eigenaar van bouw- en
liemingsbedrijf Koene te Heerlen.

Halfjaar cel geëist voor aannemer

Sociaal Fonds voor
acht ton benadeeld

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Ondanks felle kri-
tiek van met name de VVD zijn Pro-
vinciale Staten gisteren akkoord ge-
gaan met het Grondwaterbescher-
mingsplan en de bijbehorende ver-
ordening Grondwaterbescherming.
Vóór 1 januari aanstaande moeten
die zijn goedgekeurd. Dat de behan-
deling zo laat in de Staten aan de
orde kwam, zat WD-fractievoorzit-
ter drs T. Schreinemacher niet lek-
ker: „We staan met derug tegen de
muur. En dat terwijl dit plan van
eminent belang is voor het milieu inLimburg", aldus Schreinemacher,
die teleurgesteld was omdat het
overleg met de boeren, het WML en
het Landbouwschap niets had op-
geleverd.

zet om de schade aan het milieu te
beperken."

Een ander afkeurend geluid van
D66 op het plan, was de handhaving
van de verordening: „Het hele plan
valt of staat bij de controle. En het
voorgestelde aantal van twee con-
troleurs is niet voldoende. Ook dit
deelvan deplannen getuigt niet van
enige realiteitszin. We stemmen
echter voor omdat het geenzin heeft
tegen te stemmen. Anders komen
we in een vacuüm terecht."

De dupe
Volgens mevrouw C. Kienmhuis
(PSP/CPN) kan het beleid rond de
vervuiling van grondwater niet
streng genoeg zijn. „Gaat het niet
goedschiks, dan moet het maar
kwaadschiks. Klein Links roept
daar al jaren om, en nu opeens ko-
men ook de andere partijen. Door
de verhoging van de drinkwater-
prijs, zijn de laagstbetaalden weer
de dupe", predikte Kienhuis.
Uiteindelijk stemde alleen Partij
Nieuw Limburg tegen „omdat het
plan nier rijp is voor behandeling",
aldus J. Winthaegen.

Hierdoor ontstond er geen overeen-
stemming over schadevergoedin-
gen en het verbod op mestimport in
dat deelvan het Mergelland waar de
voorgestelde strenge regels voor
grondwaterwinningsgebieden niet
gaan gelden. De boeren wilden na-
melijk af van het mestimportver-
bod, dat voor een extra bescher-
ming van de grond moest zorgen.
De uitvoering van plan en verorde-

ning - voor onder meer voorlich-
ting, toezicht en controle - kost on-
geveer anderhalf miljoen gulden.

Nadat Schreinemacher - met enke-
le interrupties - de bijna een uur in
beslagnemende beantwoording van
deputé ing. E. Mastenbroek had
aangehoord, vroeg de VVDer zich
nog steeds af wat men de afgelopen
twee jaar eigenlijk had bereikt:
„Sinds het Interim Bodembescher-

mingsplan, van februari vorig jaar,
is er niets meer gebeurd. Van enig
beleid is in de voorbije twee jaar dan
ook niets terechtgekomen. Of je het
met dit nieuwe plan en de nieuwe
verordening wel klaarspeelt, wil ik
wel eens zien, want die twee plan-
nen veranderen materieel gezien
weinig. Ik vraag me af of we wel op
de goede weg zitten. U hebt me niet
kunnen overtuigen", hekelde
Schreinemacher Mastenbroek. De

VVD stemde wel in met het plan.

Boerenbedrog
H. Kusters (D66) vond het maar
niks dat iedereen moet meebetalen
aan het duurder worden van het
drinkwater (1,25 cent per kubieke
meter): „Van de stelling 'De vervui-
ler betaalt' komt dus niets terecht.
Dat noem ik boerenbedrog. En de
vervuiler wordt niet onder druk ge-

Hoger beroep
tegen vrijspraak
privé-kliniek

MAASTRICHT - De officier van
justitie bij de rechtbank in Maas-
tricht, mr. P. van Hilten, heeft giste-
ren hoger beroep aangetekend te-
gen het vonnis van de rechtbank in
het proefproces tegen de Valken-
burgse privé-kliniek Valkenhorst.
De specialisten van deze kliniek
voor plastische chirurgie en pijnbe-
strijding werden een week geleden
door de rechtbank vrijgesproken.
Volgens de rechtbank valt deze pri-
vé-kliniek, waar patiënten een dag-
behandeling ondergaan, niet onder
de Wet ziekenhuisvoorzieningen.
Er is dus geen sprake, aldus de
rechtbank, van een illegale kliniek
zoals de officier van justitie meent
en met hem enkele deskundigen,
onder wie de inspecteur voor de
volksgezondheid in Limburg. Mr.
Van Hilten had een boete van 600
gulden geëist.
Met het door hem ingestelde hoger
beroep wil hij het oordeel van een
hogere rechter vernemen. Vrij-
spraak kan namelijk verstrekkende
gevolgen hebben voor de gezond-
heidszorg in Nederland.

SITTARD
VANAF VANDAAG
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*4 DECEMBER EEN DAG VAN
V Q OVERDENKING9een dag om stil te zitten). Ook op deze dag is bowling Hoeve de Aar

GEOPEND,nsen die behoefte aan iets anders hebben; een beetje beweging vóór de
Wji erst(Jagen is goed voor iedereen.
s***J|__9eopend van 14.00 tot 23.00 uur.
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De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.

Sex Royal
06-nr voor 50 cent p.m.

320.320.24
Club Hawajana

met sauna, pool, restau-
rant, gezellige bar, leuke

atmosfeer.
Open maandag - vrijdag

van 14.00 tot 24.00 uur.
Krefeld-Linn

Rheinbabenstraat 156,
09-492151-572679.

!!! De live-afspreek-lijn !!!
Bel: 06-32032055 50 c/pm.
voor 'n lekkere vriend(in).

Gay Sauna 2000
Geopend van maandag t/m
donderdag van 15.00 tot
24.00 u., vrijdag van 15.00
tot 06.00 u., zondag van

14.00 tot 23.00 u.
Rue des Francais 139-Ans,
4 km achter Luik, tel. 09-

-3241611254.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tevens meisje gevr. Tel.
045-228975.

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 jullie even apart zet. Alleen luis-

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

i^gw'iijw aal

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 ct./min. 06-320.330.02

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington

06-320.320.22
Hot News

06-320.323.66
Na 21.00 u. Specials

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

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.
ESCORTSERVICE. Char-
mante jonged. bij u thuis of
in hotel. 045-728577.
Nieuw PRIVÉ ma. t.m.
vrijd. v. 18.00 t/m 24.00 u.
Tel. 045-723943 , tev. as-
sist. gevr.

Voor ongeremde sex: bel de
Eroslijn: 06-320.321.22

50 et. p.m.
ESCORTSERVICE Angie,
Bianca, Peggy en Chantal-
le komen bij u thuis of in
hotel, 100% discr. verz.,
dag en nacht 045-718086.

BS
Voor 'n tele-wip. Veilig, bijzonder

en met een dozijn tegelijk.

i 06 il l 320.324.60j
|. snr.ent per minuut )
I 1 ' ' —■ ■
KATJA privé en escort v.a.
’50,-, 11-23 uur tel. 045-
-423608.
Elly, Hannie, Selina, Syl-
via, Baby, Club CINDE-
RELLA, Oude Rijksweg
Nrd. 56, Susteren, naast
tennishal.
DAME of vrouw gezocht
als bedrijfsleidster voor
een club, privéhuis. Inl.
donderdag en zaterdag na
18.00 uur tel. 04746-5177.
Duits echtpaar, 39/40,
zoekt PRIVE-PARTY-
KRING. Br.o.nr. XE 044
LD, Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.

Diana Escort
045-

-320905/321038
Met 6 sexy meisjes, ledere
dag van 9.00 tot 02.00 uur.

Ook in het weekend.
Spetters

06-320.330.71
120kanjers p. d. 50 c p. m.

[7nrrgHi~
| De kletslijn waar jezeker

aan jetrekken komt.f Bel voor 'n superkontakt:
06-220.324.30 1I SOcteermvfir j

ESCORTSERVICE:
04490-23730. Maandag
t/m zaterdag van 20.00 tot
5.00 uur. (Nieuw: Sandra).

I MtfsWSi<jM I
Gezellig kwebbelen over van
alles en nog wat... en met 13

wildvreemden? Be! maar eens:
06-320.324.80 \

Let op: na 21.00 uur mag |
't best wat spannender. W

50 cent o.|

Love Line
Mijn vrienden kunnen in de
bios nooit van me afblijven.

Gelukkig maar! Janine.
06-320.320.61

NIEUW. Sexlijn compleet.
U hoort 6 verschillende
sexvormen achtereen. 50
et. p.m. 06-320.330.85.

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

Nieuw Chantal en Eva pri-
vé en escort van 19.00 tot
01.00 uur. Tel. 045-
-728128.
„RYANCO" voor discrete
bemidd. van privé-adres-
sen. Tel. 04749-4258.
Heren van harte welkom bij
WENDY vanaf 10 u., ook
zat, en zond. 045-721759.

Erotel
06-

-320.320.20
Een nummertje om nooit

te vergeten.
06-

-320.320.91
Wij zijn jong en
we willen wat!

50 et. p.m.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.321.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender '89,
aansteker en stickers.

Kanjers!
06-320.330.72

Tatiana - 50 cent per min.

Oooohh!
06-320.320.66

mmh sex 50 et. p.m.

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.

06-nummers
Relax Line

Armanda * Gratis foto's
320.320.06

De Zevende
Hemel

Gratis surprisepakket

320.320.07
Sex non-stop
200 verhalen per dag
320.320.08
ÜLive sex!!
Relax Box
Strikt volwassenen

320.324.06
50 et/p.min.

Best in Town, BOYS "»
heren, privé en escort-
-040-517097. ___
„DE JACHTHUT",
rade-K'rade, Grensstr^Gabi, Regina, Karin, >T i
Maria en Matina. Ma-'
20-4 uur. 045-46_3_9fi^
Zoek je 'n lekkereJg\i
Bel dan nu: 06-320.3^1Gay! Date! Liveljggj^

Sweetlips *.

06-320.320-öj;
Sabrina. 50 certPSl^ï|Hardsèxf

Bel eens als je "V ,
50 et. p.m. 24 uur .
320.325.3g i320.325.3^Topse*Theßesj'
50 et. p.m. 24 uur .
320.325.g2
320.325^

06-320.330.07. NgJ'^
EROTISCHE ve'

’ 0,50 per rmtw}^^
Non-stop SEXVEPjgI0 J
Retinafoon 06-3<^ j

50 et. per min____^^-"^
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ltrrtia escortservicel^rg; 11uur-?Tel-

jDoorgaan!or9aan! Ik zie
a|lemaal

d^erretjes!
"■^otifoonü
l^320.320.12

*ichn naar meisjes die
criSnsVoor

VVh,' 50ct- P- min.
C^g!lej_pag. 3690
fr i^-Ma.-vr. 11-24 u.,18 u. Tel. 045-

V^uit de paskamer
Oft <% deneen P'JP:>320.322.06

0,50 p.m.

Cat
06-

-20.320.09\jcv\ van verrassingen
min.

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

Dromen zijn bedrog,
hoewel ...

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg-Zuid 131, Geleen
Tel. 04490-42313

Standje 555
50 et. p. min. 06-

-320.325.55
Bel voor gratis stickers

en sexstory's

De
Pretbox

Gezellig met 9 anderen
kletsen over uitgaan, hob-
by's, vrijen, avontuurtjes en

verliefd zijn.
★★★ 06 ***320.325.44

Wordt het te intiem, druk
dan op de „0" en vraag de
operator om een privélijntje

50 cent p.m.

**Nieuw**
*Love-sex*
*Love-sex*
*Love-sex*

50 cent per minuut. 06-

-320*325*24

Daved + Boy, Boy's v.
Boy's vanaf 14 uur. 045-
-3__6370!

Escort Discreet
045-311895

Assistente gsvr.

G
A
V

ANONIEM
Luister mee... naar wat

mannen vertellen aan
Marcel & André

06-320.320.21
Dag_e_nnacht. 0,50 p.m.

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. Geopend maandag
t/m zaterdag van 11.00 tot
23.00 uur. Industriestr. 13,
Kerkrade, tel. 045-423634.

Club 2000
Heren, opgelet! Nu 7 da-
gen in de week open, met
leuke jonge meisjes. Div.
mogelijkheden. Ma. t/m vr.
van 11 tot 24 uur, za. en zo.
14 tot 24 uur. Rijksweg-
Nrd. 22A, Geleen, 04490-
-4_2j315.

Nieuw Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur;

tevens meisjes gevraagd.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.320.10
Bel voor gratis

trenerposterkalender 1989,
aansteker en stickers

FLIRT-LINE 33, is de heet-
ste afsprakenlijn. 06-
-32032033!! (50 c.p.m.).
Jonge vrouw komt graag
bij u op BEZOEK. Br.o.nr.
HE 052, LD, Geerstr. 5,
6411 NM Heerlen.

Te koop 2e-hands CROSS-
MOTOREN Honda 125/250,
Suzuki 12 S, Yamaha 80 cc.
Tweewielerspecialist Math
Salden Limbricht.
T.K. gevr. Enduro/off the
road 600 cc 4 takt. liefs Hon-
da 1 A 2 jr. oud 04406-12766
na 1900 uur.

Te k. XL 500 R + XL 500 S
samen voor ’ 1500,-;■ Tel.
045-721989. _____
Te k. MOTO Guzzi Califor-
nia 3 i.z.g.st. bwj. '87. Tel.
04490-77482.
Te k. HONDA CB 750 Fl.
bj. '79. Vr.pr. ’ 1900,-. Heel
mooi. 045-463915.
SUZUKI 750 GS 15.000km
gel. bwj. '79. Tel. 045-
-310036.
Te k. KAWA CHOP 250 cc
bwj. '82. Km. 21.000. Vr.pr.
’2500,-. Tel. 04k5-416607.
HONDA 750 Fl en Honda
550 KI i.z.g.st. veel nw.

’ 1250,- p. st. 045-726673.

RUILWONING gel. in Voe-
rendaal, voor- en achter-
tuin, m. oprit en garage, 4
slpks.. ligb. en douche, te-
gen kleinere woning in
Brunssum. Voorkeur
Schuttersveld. Tel. zondag
na 20.00 uur 045-272683.

Te k. prachüge BOBTAIL-
PUPS m. stamb., ouders
HD-vrij, tevens is ons le'
nest ned. schapendoesjes
geboren. Inl. P. Janssen
(kennel Ruchiëng) 04747-
-2910.
Zeer mooie lerse SETTER-
PUPS met stamboom te
koop. Tel. 045-221268 of
244145.
Te koop Golden RETRIE-
VERPUPS prima stam-
boom (kampioensafstam.),
ouder HD-vrij. Lid v. Gol-
den Retrieverclub. Tel.
,04118-1826.

CHOW-CHOW pups met
stamb., rood en zwart. Ken-
nel Buchiëng, tel. 04747-
-2910.
Kennel "von Frenlystolz"
heeft nog enkele prachtige
D.H. pups, geschikt voor
dressuur en tentoonstellin-
gen. Vader uit DDR (Sch 3),
keiharde steller, moeder
tev. keiharde steller, al op
jonge leeftijd kampioen
dressuur. Tel. 045-410215.
Zeldzaam mooie BOB-
TAILPUPS te k., met
stamb. en garantie, ingeënt
en ontwormd. Tel. 04920-
-40319.
Te k. 3 BOUVIERPUPS 7
wkn.. geënten ontw.’ 150,-.
Tel. 045-229519.
POEDELTJES div. kleu-
ren en Yorkshireterriertjes.
zeer klein en mooi. Thull
30a Schinnen.
Te koop CHOW CHOW-
PUPS 2 teven, rood, met
papieren. Inl. 045-224954.
Jonge langharige TEC-
KELTJES, 9 weken.
Schandelerstraat 18, Heer-
len, tel. 045-725644.
Zeer mooie, lieve en gezon-
de perzische KITTENS.
045-420585.
Duitse HERDER met stam-
boom, afst. Weltsieger. Vas-
te pr. ’4OO-. TeL 04490--55202.
Te k. zwarte RUIN, zeer
mooi, zeer mak, 2V2 jr. oud.
Tel. 045-214171.
Tek. jongezwarte KIPPEN
met hele snalvel en pluim-
veebenodigdheden. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
53 B Rimburg. 045-320229.

VERMIST sinds 3-12 zwar- 'te kat, langer haar vooral
aan staart, omg. Ringoven-
Schaesberg. Tel. 045-
-320090. Belon. ’ 100,-.
Kennel v.d. Geuren, Smid-
straat 4 . Hellendoom, tel.
05486-54314, biedt aan
Drentse patrijthonden met
stamboom, paspoort en in-
geënt. ,
Te koop aangeb. zeer mooie
POINTERPUPS, ingeënt,
ontwormd en met stam-
boom. De pointer is een
middelgrote, kortharige
hond die zéér hef en aan-
hankelijk is, vooral met
kinderen. Inl.: Hubert J.G.
Hoenen, Stationsstraat 32,
Hoensbroek, 045-214998.
BOBTAILPUPS met die-
renpaspoort en gezond-
heidsgarantie tel. 04135-
-1931.
BOUVIERKENNEL biedt
aan blonde en gestroomde
pups met stamboom, tel.
04929-63176.
Te k. DOBERMANPUPS
Z.G. STAMB., Ned. stam,
lief, goed karakter. Tel. 045-
-272158.
Gratis af te halen PAPE-
GAAI 8 mnd met kooi tel.
04406-42402.
Te k. CAVIA'S va. ’5-,
lang-kort-ruwharig. Tel.
045-320179.
GANZENte koop, 1 jr. oud.
045-751936.
Te k. zwarte LABRADOR-
RETRIEVERPUP, reu,

’ 400,-. 04764-1540.
Te k. bijna gratis donker-
bruine en zw. HERDERS,
zeer mooi. 045-253189.
■

Te k. zwarte BOUVIER-
PUPS m. stamb. vader 4x
certific. m. lof. P.H. Mer-
tens Montfort 04744-1677.
Te k. Amerikaanse COC-
KERSPANIEL pups.
Blond m. stamb. tel. 04498-
-52698.
Te k. SABELPOOTKRIE-
LEN en legkippen 04404-
-1611.
Maandag 9 januari as. v.a.
20 uur starten weer de ele-
mentaire GEHOORZAAM-
HEIDSCURSUSSEN 1 en
2 voor alle honden in de
manege te Voerendaal. Inl.
G. Roeleven en M. Klein-
jens 045-229030 of 242961.
Te k. jonge duitse HER-
DERS, geënt m. stam-
boom, uiteigenvertrouwde
kennel Wiïcorshof, eier-
markt 15, Maasniel, tel.
04750-21621.
Te k. jonge DWERGTEC-
KELTJES; 9 weken ontw.
en geënt, m. stamb. Tel.
04459-1934.
Te koop 5 DISCUSVIS-
SEN (verschillende grote)
+ 30 a 40 cardinaal-tetras.Uitsluitend in een koop.
Vaste prijs ’ 200,-. Te bevr.
tel. Q45-310012 (vrijdag en
maandag na 18.00 uur, za-
terdag gehele dag).

Wij prepareren alle vogels
en dieren voor u. Wij heb-
ben ook voor u te koop heel
veel soorten geprepareerde
huiden en vele soorten ge-
prepareerde VOGELS en
dieren. Ook verhuren wij
dezen. Preparateursbedriji
Lambrichs Rijksweg Zuid
142, 6161 BT Geleen, tel.
04490-49197.

Te k. DWERGPOEDEL-
PUPS, zwart, geënt en ont-
wormd. 04754-2944.
VOLIEREVOGELS te k.
Tel. 045-717693.
Jonge kippen te k. +
BROEDMACHINE. Tel.
045-318480.
Te k. jongeMechelse HER-
DER. Tel 045-716509.
Te k. Welsh PONY schim-
mel M ± 1.48 m, met pap. en
bereden + 200 pak. hooi.
Inl. 045-714217.
Te k. nest wolfsgrauwe
Duitse HERDERS m.
stamb., geënt + ontw. P.
v.d. Ven, Industrieterr. De
Koumen 124, Hoensbroek.
045-212521.
PAPEGAAIEN. Voor tam-
me en prat. pap., kaketoes
en ara's. Deze week jonge
amazonepap. met kooi, nu
f 350,-. Tevens inruil en in-
koop. Kwekerij Handels,
Pr. Mauritslaan 2, Beek.
Tel. 04490-75359.
Jap. NACHTEGAAL, nu
deze week ’ 15,-, met zang-
garantie. Handels. Pr. Mau-
ritslaan 2. Beek.
RASHONDJES, puppies
van Duitse staande, collies
(lassies), rottweilers. lerse
setters, heidewachtels, coc-
ker-spaniels, staby-hound,
div. kleuren keeshondjes,
poedels, malthezers, jack
russelterrier, yorkshireter-
riers en div. soorten bas-
taardhondjes. Gedipl. ken-
nel, ook alle hondenartike-
len. Lochterweg 8, Budel-
Schoot (achter Weert),
.04958-1851; dagelijks ge-
opend, ook 's zondags,
's dinsdags gesloten.



bioscopen
HEERLEN

Royal: Willow. dag. 15 18.15 en 21 uur,
ma di geen middagvoorst. Rivoli: Die
Hard. dag. 15.30 18 en 20.30 uur. ma di
geen middagvoorst. Bambi. za zo wo 14
uur. Maxim: Coming to America, dag.
15 18.15 en 20.30 uur, ma di geen mid-
dagvoorst. H5: Moonwalker, dag. 14.30
18.45 en 20.45 uur, za zo ook 16.30 uur.
Who framed Roger Rabbit, dag. 14 15.15
19 20.15 en 21.30 uur, za zo ook 16.30 en
17.45uur. A world apart, dag. 14 18.45 en
21 uur. za zo ook 16 uur. Good morning
Vietnam, dag. 18.30 en 21 uur, do vrij_ man di ook 14 uur, zo ook 16 uur. Jungle
book, za zo wo 14.15 uur. Bioscopera: Fi-
delio, zo 11.30 uur. De Spiegel: The
Dead, vrij t/m ma 21 uur.

SCHAESBERG
Autokino: The couch trip. vrij t/m zo 20
uur. Goodmorning Vietnam, vrij t/m zo
22.15 uur, zo ook 18 uur.

exposities
HEERLEN

i Galerie Signe,Akerstraat 82a. Werk van
Wim Geeven. T/m 24/12. Open wo t/m zo
14-17 uur. Welterhof, Kennedylaan.
Werk van André Offermans. T/m 15/1,
open dag. 9-21 uur. Stadsgalerij, Raad-
huisplein. Werk van Peter Wehrens.T/m
8/1. open di t/m vr 11-17 uur. za en zo 14-
-17 uur. De spiegel. Akerstraat 40. Werk
van Ingeborg Meulendijks. T/m 12/1.
ABP, Werk van Rini Dado,Robert Paul
van Beets en John Heeneman. Open dag
18/12 14-17 uur. Thermenmuseum, Co-
novallumstraat 9. Jan Stuyt. T/m 8/1,
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
uur.

KERKRADE
Galerie Hoogh Anstel, Kasteel Eren-
stein. Thema 'Natuur. T/m 4/1, open za
en zo 14-17 uur.

HOENSBROEK
"Kasteel Hoensbroek. Foto's van Hans
Schrijen. T/m 30/12, open dag. 13.30-17
uur. ABN-bank. Werk van Stan Cau-
dron. T/m 15/1. open 9-16 uur. Fotogale-
rie 68. Kasteel Hoensbroek. Foto's van
Paul De Nooyer. T/m 27/12. open ma t/m
vr 10-12en 13.30-17uur. za en zo 13.30-17
uur. Bibliotheek, Pastoor Schleiden-
straat 39. Werk van Nol Pepermans. Tot
15/1, open ma. Wo en do 10-18 uur, di en
vr 10-20uur.

VOERENDAAL
Gemeentehuis. Werk van Jacqueline
Klinkers en Kees Verhoeve. T/m 31/1.
open op werdagen 8.30-12.30 (di ook
13.30-16.30 uur).
Kopermolen, Van Clermontplein 11.

Minimabeleid
in discussie

KERKRADE - De PvdA Kerkrade
houdt zondag in hotel Herpers aan
de Markt vanaf 11.00 uur politiek ca-
fé over het minimabeleid van de ge-
meente. Wethouder Strater krijgt
als forumlid gezelschap van de
stichting Mensen zonder Werk en
de raadsleden Frans Mij nes en Els
Tans.

Expositie over
Stuyt verlengd

HEERLEN - Het Thermenmuseum
jn Heerlen heeft de tentoonstelling
rond de bekende architect Jan
Stuyt verlengd tot en met 8 januari.
Er blijkt een enorme belangstelling
te bestaan voor de tentoonstelling
van deze architect die onder andere
de ambachtschool aan het Burg. de
Hesselleplein ontwierp, maar ook
de Vroedvrouwenschool, en tal van
andere gebouwen in Heerlen.
Het museum is van dinsdag tot en
met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
open en op zaterdag, zon- en feest-
dagen van 14.00 tot 17.00 uur. Het
Thermenmuseum is gesloten op
maandag, Eerste Kerstdag en
Nieuwjaarsdag.

Lazy Mama’s
in Treebeek

BRUNSSUM - Het Lazy Mama's
Jazz-orchestra komt zondag naar
het casino in Treebeek aan het Tree-
beekplein in de gemeente Bruns-
sum. De 'oude styl' Jazzclub Zuid-
Limburg heeft namelijk een zoge-
naamde thé dansant op touw gezet,
die om 14.00 uur begint.

Dansfanaten en liefhebbers van de
sfeer der 'Roaring Twenties' kun-
nen zondag, gezien het repertoire
van het Lazy Mama's Jazzorchestra,
behoorlyk aan hun trekken komen.
De formatie maakt namelijk al een
poos furore met nummers van on-
der andere Henderson, Ellington en
Oliver (de 'zwarte orkesten' uit de
twintiger jaren). Ook klassiekers,
zoals de charleston, de cakewalk, de
slow-fox en de djive ontbreken niet
op het repertoire.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor
klachten over bezorging

(739881)
; Kantoor Heerlen: 739911

Hans Toonen

' (chef regioredactie) 3 425335
Wim Dragstra
(stadsredacteur Heerlen)

' « 710317
Richard Willems; «04406-15890
Emile Hollman
« 045-422345
Hans Rooijakkers
« 714876

Kantoor Kerkrade: 455506
Jos van den Camp
S 351514
Laurens Schellen
g 04490-23936

Schoorsteenveger Sjaak Bertrand:
’Ik kan zwartboek

schrijven over
beunhazerij’

Vervolg van pagina 13
KERKRADE - Sjaak Ber-
trand uit Kerkrade is 'n
schoorsteenveger van de
oude stempel. Compleet
met pak en authentiek ge-
reedschap. Hij is enorm ge-
beten op de zogeheten
beunhazen binnen het vak.
Want volgens hem hebben
die beunhazen voor zestig
procent de schoorsteenve-
gersmarkt in handen.
„Bovendien geven ze zich
uit voor een erkend bedrijf,
leveren ze slecht werk en;
durven ze nog belachelijk
hoge kosten te berekenen
ook," foetert Sjaak.

In zijn woon- en werkstulp, aan
de achterkant van de voormalige
kleuterschool in de Holzstraat te
Kerkrade, is de schoorsteenve-
ger op de praatstoel geklommen.

Sjaak, makkelijk gekleedt in jog-
gingpak, blootsvoets en fris ge-
wassen (twee flacons shampoo
en vier stukken zeep worden we-
kelijks gebruikt), verhaalt over
zïjn arbeidsverleden. Hij begon
als verwarmingsmonteur in de
bouw; in 1977 werd hij zelfstan-
dig. In 1983 schakeldehij over op
een schoorsteenveeg-bedrijf. Hij
zag door de opkomst van alles-
branders en andere stookgele-
genheden een gat in demarkt en
kreeg gelijk.
Sjaak: „Het is iedere dag weer
keihard werken maar ik kan stel-
len dat ik er een goede boterham
aan over houd. Bovenal is het
echter een baan die prima bevalt.
Op het dak valt heel wat te zien",
lacht hij schalks. Ondanks mijn
aandringen wenst hij niet verder
in details te treden. „Beroepse-
thiek", zegt hy als ware hij minis-
ter-president.

Vertelt dan over de schrikbarend
slechte toestand van veel schoor-
stenen. „Ik kan je zo vijftig

" Muziekdocent en dirigent Jan van Hulten van het professio-
nele duo 'Crescendo Music'. Links initiatiefnemer Jo Beesmans.

Foto: FRANS RADE.
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Initiatiefvan Jo Beesmans uit Nuth

Gratis schoolconcert
voor 500 leerlingen

van onze verslaggever

NUTH - Het duo 'Crescendo Mu-
sic', bestaande uit de beroepsmusici
Jan van Hulten (Hoensbroek) en
BenDikkers (Boekei), geeft op dins-
dag 10 januari '89 in zaal Driessen
een gratisvoorstelling aan tweehon-
derd kinderen van drie basisscho-
len in Nuth. In een 'muzikale reis
doorLimburg' proberen zij de jeug-
digen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar
wegwijs te maken met een aantal in-
strumenten. In mei van het volgend
jaar volgt een schoolconcert voor
driehonderd leerlingen van 9 tot en
met 11 jaar.

De uitvoeringen zijn een onderdeel
van een muziekprojekt, waarin de
leerkrachten middels lesseries de
mogelijkheid krijgen binnen de
school het thema verder uit te wer-
ken. Initiatiefnemer en sponsor van
dit concert op de basisscholen 'De
Nuinhof, 'De Populier' en 'Martin
Luther King' is Jo Beesmans, direc-
teur van Alkubouw.

„Ik heb de voorstelling van Cres-
cendo Music vorig jaargezienen be-
luisterd in Kasteel Hoensbroek",
vertelt de initiatiefnemer. „Het be-
viel mij uitstekend en ik liet meteen
mijn gedachten gaan om deze leer-
rijke, maar tegelyk ook amusante
uitvoering naar de Nuther scholen
te halen. Het muziekonderwijs op
basisscholen staat in veel gemeen-
ten op een vry laag pitje. Daarom
heb ik een bedrag vrijgemaakt voor
dit goede doel. Ik hoop dat dit idee
een aanzet is voor uitbreiding van
zulke extra educatieve evenemen-
ten op basisscholen. Ik denk daarbij
aan zang, dans en toneel", zegt Jo
Beesmans.

Bèr Maes, hoofd van De Nuinhof-
school, is enthousiast over het parti-
culier initiatief. „De voorstelling is
een welkome aanvulling van het
muziekonderwijs op de basisscho-
len. Wij hebben er danook niet lang
over nagedacht en zijn meteen op
het voorstel ingegaan".
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Klimmen
" Het kwcóongensconcours Crau-
beek, begint vandaag om 20 uur in
café Quatflieg aan de Holleweg 5 te
Klimmen. ledereen kan aan dit con-
cours meedoen, waarbij mooie prij-
zen te winnen zijn.

Onderbanken
" Aanstaande dinsdag houdt het
Jeugd-en jongerenwerk in De
Schinskoel een avond voor de jeugd
vanaf 14 jaar. Het begint om 19.30
uur en de entree bedraagt 1 gulden.
Op woensdag is er van 14-16uur een
middag voor kinderen van 5 tot en
met 10 jaar. Er worden kerstversie-
ringen gemaakt die men kan mee-
nemen, 's Avonds is er van 18.30-

19.30 uur een EHBO-cursus voor de
jeugd.

" In de kernen Schinveld en Mer-
kelbeek wordt dinsdag klein che-
misch afval opgehaald. De milieu-
bus staat van 10-13uur op deBleek-
plaats te Schinveld en van 14-17 uur
op plein Douve te Merkelbeek.

" De bibliotheken van Merkelbeek
en Schinveld zijn van 27 december
tot 2 januari gesloten. Vooraf kan
men het dubbele aantal boeken be-
stellen.

Schaesberg

" Vandaag houdt de 'Sjeeter Hap',
vanaf 20 uur in het Gemeenschaps-
huis Carré een dansavond met het
orkestBermuda's.

schoorstenen aanwijzen die ik
met de hand kan afbreken. Ik
kan echter niet veel meer doen
dan advies uitbrengen aan de
mensen. Als ze mijn advies niet
volgen sta ik machteloos. De ver-
antwoordelijke instanties zoals
bouw- en woningtoezicht en
brandweer kunnen hun taak wat
dat betreft niet aan. Daardoor
loopt menig niets vermoedende
burger de kans een steen op zijn
hoofd te krijgen."

Sjaak doetvervolgens uit de doe-
ken welke attributen hij gebruikt
bij het vegen. De borstels die hij
via een speciale firma uit Wüp-
pertal betrekt, nemen een centra-
le plaats in. Ze moeten overmaat
hebben; beleert hij. „Een kogel
gebruik ik vrijwel nooit, daar
maak je alleen maar iets mee ka-
pot. Ik trek een uur per klant uit,
vooral in het voorbereiden, af-
plakken van haard en dergelijke
gaat veel tijd zitten".

"De beunhaas (zwart-
werker, in dit verband
zowel letterlijk als fi-
guurlijk) levert slecht
werk tegen hoge kosten.,
Een doorn in het oog van
de bonafide schoorsteen-
veger, zoals Sjaak Ber-
trand.

Tekening: KAREL GERRITS.

Geïrriteerd: „Weet je, veel me"!
sen denken dat de schoorstee*
goed geveegd is als ze geen _
zooi in de kamer krijgen. Ve"
van diebeunen spelen daarop>Jj
Het is niet te geloven hoe vet)
troep ik uit schoorstenen ha*
die zogenaamd pas geveegd zi) 11

Ik kan een zwart-boek schrijve
over de hemeltergende taferele*
die ik dagelijks tegenkom."

Dan over de leuke kanten vaj
het vak. „Ik heb in dezetijd altljj
een doos met lolly's in de ai»W
staan. Als ik de schoorsteen W
geveegd bij een gezin metkind*Jren vraag ik of Sinterklaas al #j
weest is. Als ze dit beamen it*
ik: Is hij zeker iets vergetew
want kijk maar eens wat ik in dj
schoorsteen heb gevonden. >>
vind dereacties van dekinderej
prachtig. Ik krijg toch vaak g
maken met kinderen omdat »
bij voorkeur op de woensdag
middag wordt gevraagd om *vegen bij gezinnen met kind*1
ren".

Sjaak blijkt totaal geen moeitj
hiermee te hebben net zo min a»
hij te beroerd is trouwpartij?/1
verjaardagsfeesten en dergelijk
luister bij te zetten door te vej
schijnen in zyn traditione"
schoorsteenkloffie.

Over traditionele kloffie gespf*
ken, is zijn outfit wel zo traditif
neel?. Sjaak: „Ik ben een van *weinigen die werken in deze W*
dij. Boven de grote rivieren is <j<
beroepskleding wit. Mede om *schoorsteenveger een beten
naam te bezorgen, omdat in he
verre verleden de mannen in h*
zwarte pak vaak letterlijk zwaf
maakten door jonge jongensval
tien of elf jaar door de schoof
steen te laten kruipen. Ook oo>
dat het pak erg Duits aandoet ei
de anti-Duitse gevoelens efl
sterk waren kozen de schoo'
steenvegers voor het witte linnö
pak. Ik persoonlijk echter ve»
kies het zwarte pak want de wa*
machine maakt nu al overuren "huize Bertrand."

Ton Reynaert*
—

PerPersoon
Koninklijk goud

" De heer G.B.M. Elschott ont-
ving gisteren uit handen van de
Heerlense burgemeester Van
Zeil de gouden eremedaille,
verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau. Deze koninkly-
ke onderscheiding werd hem
verleend voor zyn uitstekende
staat van dienst bij de Heerlen-
se politie waarvan hij overigens
op 1 januari 1989 afscheid
neemt.

Gerardus Bartholomeus Marie
Elschott werd op 26 januari
1930 geboren te Sittard. By de
gemeentepolitie van Heerlen
trad hij op 1 maart 1953 in
dienst als adspirant. Na zijn vas-
te benoeming werd hy in de

" Burgemeester P. van Zeil speldt de heer G. Elschott de ko-
ninklijke onderscheidingop. Foto: FRANS RADE.

" Het diamanten echtpaar Beekman-Willems in hun wo-
ning te Douvenrade. .

loop der jaren achtereenvolgens
bevorderd van agent tot F-adju-
dant. Hij was onder meer werk-
zaam by de afdeling recherche
en verkeer. Ook leidde geduren-
de vier jaar het stafbureau. Op 1
februari 1986 werd hij benoemd
tot chef van de byzóndere re-
cherche.

" Vandaag viert het echtpaar
Beekman-Willems het diaman-
ten huwelijksfeest. Dit gebeurt
in de grote zaal van het bejaar-
dencentrum Douvenrade met
een receptie van 15.30-16.30 uur.

De heer Philip Beekman (84) is
afkomstig uit Zwolle. In Lim-
burg werkte hij 23 jaar voor een
groot Heerlens aannemingsbe-
drijf. Hij stond aan de basis van
de eerste Staatsmyn-bouwacti-
viteiten. In Sittard leerde hij
zijn echtgenote Elvira Willems
(84) kennen. Hun eerste woning
stond in Geleen. Dit in verband
met de bouw van de mijnhaven
Stem en de staatsmijn Maurits.
Vervolgens verhuisden zij naar
Heerlen.

Direct na de oorlog startten zij
samen een eigen aannemings-
bedrijf dat op dit moment onder
leiding staat van hun zoon. Hun
beide dochters wonen buiten
onze provincie. De heer Beek-
man is steeds lid geweest van
het Nederlands Verbond On-
dernemers Bouwbedrijven, af-
deling Heerlen. Bij zijn 40-jarig
lidmaatschap ontving hij een
huldiging. Als ontspanning be-
oefende het echtpaar vele jaren
de bowlingsport. Nu houden zy

zich bezig met de sjoelclub J"
het bejaardencentrum.

Afscheid

" Hoofdagent J. Knusse'"
brink (58) neemt woensdag *Jdecember afscheid van he

Kerkraadse korps van poli^'
Hij maakt met ingang van 1 Ja'
nuari komend jaar gebruik va*
de vut. Hij begon zyn loopbaa^
bij de gemeentepolitie KerkrS'
de op 16 april 1958 in de funcüe
van adspirant. Na het behale?!
van het politiediploma werd nl{
per 15 juli 1959 bevorderd t?
agent van de gemeentepolitie
en precies vier jaar later t 0
hoofdagent.

Na een korte periode werkzaak
te zijn geweest by de afdelinl
surveillance werd hij gedeta'
cheerd bij de afdeling Verke**
waar hij onder meer belast wer°
met het beheer van het wage^
park en de technische onde»',
zoeken. In verband met dej
functie volgde hij verschillend»
vaktechnische cursussen. *j~
afscheidsreceptie van komend
woensdag begint om 16.30
en vindt plaats in het Heerlens*
politiebureau.

" Hoofdagent J. Kruiss^
I brink \

" Het koor Coda houdt vandaag
vanaf 20 uur een kerstconcert in
het gemeenschapshuis van Hek-
senberg. Medewerking wordt
verleend door de sopraan Sien
Vromen en harmonie St. Gerar-
dus. De piano wordt bespeeld
door Roger Brakelé. De entree
bedraagt 2.50 gulden.

"De zangvereniging 'Een-
dracht' Rimburg verzorgt mor-
genvanaf 17.00uur een kerstcon-
cert in de H. Drievuldigheids-
kerk aan de Brugstraat. Mede-
werking verlenen het kerkelijk
zangkoor 'St. Caecilia' Heerler-
heide, fanfare 'Victoria' Rim-
burg, een blazersensemble van
'Victoria', het vocaal ensemble
'Concentus', het mannenkoor
'St. Caecilia/Eendracht', de alt
Cécile Schouten en de pianist
Marcel Konieczny. Het concert
staat onder leiding van Jan Zaad
en Guus Erkens. De entree is cc
vrye gave.

" De handwerkclub van de pa-
rochie St. Michael Eikske-
Schaesberg houdt vandaag van
14.00tot 20.00 uur en zondag van

Kerstevenementen
9.45 tot 16.00 uur in de dagkapel
van de kerk een kerstmarkt. De
opbrengst is bestemd voor een
nieuw kerkorgel.

" In' de St. Barbarakerk te Ka-
kert-Schaesberg vindt morgen
om 16 uur een kerstconcert
plaats met medewerking van de
kerkelijke zangkoren St. Caecilia
Kakert en Schaesberg en St.
Franciscus Geulle-Waalsen. De
solisten zijn de sopranen K. Coe-
nen-Eydems en Cl. Dohr, tenor
H. Boosten, I. Janssen op hobo
en de organistes N. Meis-Wetzels
en D. Maassen.

" Het Mannenkoor 'St. David'
uit Simpelveld brengt morgen in
zaal Jos Frijns aan de Markt-
straat een gevarieerd kerstpro-
gramma ten gehore. Dit kerst-
concert begint om 17.00 uur en
staat onder leiding van dirigent
Aloïs Frings. De orgelbegelei-
ding wordt verzorgd door Jean

Lardinois. Voor het eerst in zijn
bestaan zal het Simpelveldse
Mannenkoor een selectie zingen
uit de opera De Parelvissers van
George Bizet, gevolgd door The
Holy City.

" In de aula van het Antonius
Doctor College aan de Mgr. van
Gilsstraat in Kerkrade wordt
morgen om 11.30 uur het jaarlijk-
se kerstconcert gegeven door do-
centen, leerlingenen oud-leerlin-
gen van de school. Ook mensen
die buiten het schoolgebeuren
staan zijn welkom. De entree is
gratis.

" Het zangkoor 'St. Antonius'
De Vrank-Heerlen 0.1.v. Ger van
der Sterren verzorgt morgen om
18.00 uur een kerstconcert in de
kerk van de H. Antonius op De
Vrank. Medewerking verlenen
het kinderkoor 'Do-re-mi', de
stichting 'Oet de Ouwe Doeës',
het ensemble 'Camerata Cantara'

en het blazersensemble v
VSL.

" Het Klimmens Mannenk°°'
'St. Remigius' 0.1.v. Leo **Weersch verzorgt morgen \
16.00 uur eenkerstconcertin z g
Hans Claessen. MedewerkJi*
verlenen het jeugdkoor
Klimmender Nachtegalen' °> jj
Hanna Smeets en de pianiste .
Meurders-Tukkers. De toega'"
is gratis.

" In de Hoensbroekse Muff30
school wordt morgen om l " j
uur een kerstconcert verzo
door de fanfare 'St. Hubertu.,
het jongerenkoor 'Flos Carrn^,
en het gemengd koor 'P^^AOnder leiding van Jan *' s
brengen de fanfare St. Hube g
en het zangkoor Paluda en*ore.
werken gezamenlijk ten ge" -3,
Gerald Wynen zorgt voor de P
nobegeleiding.

rtn defl" In bejaardencentrum <->P
Toren te Nuth wordt morgen v
9.30 uur tot 19.00uur eenker^
gehouden.
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de Bossche club gericht op de aan- en verkopen
van Ajax in periode tussen 1976
en 1986. Brandsteder was tijdens
de eerste vier jaarvan die perio-
de penningmeester bij de Am-
sterdammers. De fiscus onder-
zocht onder andere de gang van
zaken rond de transfers van Hen-
ning Jensen (van Real Madrid),
Piet Hamberg (van Servette) en
Simon Tahamata (naar Standard
Luik), die ten tijde van zijn kas-
beheer werden afgesloten.

EK 1992
in Zweden

ZURICH -De UEFA heeft de or-
ganisatie van het eindronde om
het Europees kampioenschap
voetbal 1992 toegewezen aan,Zweden. Het bestuur van de
Europese voetbalunie gaf de
voorkeur aan het Scandinavi-
sche land boven Spanje, dat ook
kandidaat was.
Zweden organiseerde in 1958 de
eindronde om de wereldtitel.
Spanje heeft het in 1992 al druk
genoeg met de Olympische Spe-
len (Barcelona) en de wereldten-
toonstelling (Sevilla), was de re-
denering van de UEFA. De wed-
strijden voor de eindronde wor-
den gespeeld in Stockholm, Go-
thenburg, Malmö enn Norrkö-
ping.

voor de fiscus. Het gaat om geld
dat hij verdiende met advies-
werk voor een aantal voetballers
die in de periode van 1978 tot
1984 voor Ajax speelden.
Mr. Ory, de advocaat van Lerby,
noemde het verlengen van de
hechtenis van zijn cliënt met
nogmaals 48 uur „een normale
procedure". „Een dergelijke in
verzekering stelling gebeurt al-
tijd in de wat ernstiger zaken",
aldus Ory. „Het onderzoeksteam
vergelijkt momenteel de diverse
verklaringen die tot nu toe door
de betrokkenen zijn afgelegd en
kijkt daarna wat er verder gaat
gebeuren".

Van onze sportredactie
AMSTERDAM - Ajax heeft zijn
fraudezaak, maar de meest se-
rieuze gevolgen zijn voorlopigvoor PSV. Omdat de Fiscale In-
lichtingen en Opsporingsdienst
(FIOD) gistermiddag besloot de
hechtenis van Soren Lerby met
nog eens 48 uur te verlengen, is
het uitgesloten dat PSV morgen
tegen FC Utrecht over zijn mid-
denvelder kan beschikken. Be-
halve Lerby, werden gistermid-
dag nog drie andere verdachten
in de fraudezaak voor verhoor op
diverse plaatsen in het land voor
verhoor vastgehouden: Maarten
de Vos (directeur van Inter Foot-
ball) en twee voormalige be-
stuursleden van Ajax, Ton
Harmsen en Loc Bartels. Voor-
malig penningmeester TonBrandsteder mocht gistermor-
gen naar huis.

In de kennelijke wetenschap vol
in het spotlicht van de aandacht
te staan, probeerde Ajax de 'pu-
bliciteitsbliksem' enigzins af te
leiden met het uitgeven van een
perscommuniqué waarin Justi-
tie ervan wordt beschuldigd te
weinig 'medewerking' te geven.
„Het bestuur van AFC Ajax is ge-
schokt door de inhoud van de be-
richten en vreest dat het aantrek-
ken van nieuwe bestuursleden
hierdoor kan worden belem-
merd. De informatie die Ajax
door Justitie ter beschikking
wordt gesteld is onvolledig,
waardoor er geen voldoende in-
zicht kan worden gevormd", zei
de club gisteren in een perscom-
muniqué. Algemeen directeur
Arie van Eijden wenste geen en-
kel commentaar te geven op deze
nogal openlijke door hemzelf op-
gezette afleidingsmanoeuvre.

PSV heeft inmiddels besloten
om, zolang geen zekerheid over
de zaak rond Lerby bestaat, Hen-
drie Krüzen voorlopig nog niet
uit te lenen aan BW Den Bosch.
Eerder deze week waren de twee
Brabantse clubs tot overeen-
stemming gekomen over de ver-
huur van middenvelder Krüzen
voor derest van het seizoen aan

Een andere speler die in dezelfde
periode werd verkocht, was
Ruud Geels. De toenmalige spits
verruilde Ajax in de late jaren ze-
ventig voor Anderlecht. Geels,
tegenwoordig administrateur bij
Telstar, noemt de recente ont-
wikkelingen 'bloedgevaarlyk'.
Niet omdat er direct levens be-
dreigd worden, maar omdat het
blazoen van de voetbalsport
weer eens ernstig geschonden
raakt. „Dit is ongeveer het laatste
waar de voetbalsport op zit te
wachten", aldus Geels.

De Vos werd aangehouden, om-
dat hij ervan wordt verdacht in-
komsten verzwegen te hebben

Het onderzoek van de FIOD
heeft zich de afgelopen maanden

Roda JC rekende op
andere tegenstander

Suvrijn waarschuwt voorkracht Bulgaren

’Een harde kluif’
KERKRADE - Van de Roda-spe-
lers heeft maar een enkeling er-
varing met het Bulgaarse voet-bal. Het meest recente werd Wil-
bert Suvrijn met de kracht van
het Oostblokland geconfron-
teerd, toen hij in mei met het Ne-
derlands elftal in de voorberei-
ding op het EK tegen Bulgarije
speelde. Suvrijn speelde één
helft in de wedstryd die door
Oranje met 2-1 werd verloren. Bij
de tegenstander werden slechts
twee spelers van Sredets Sofia

Programma
EC-strijd

Resultaten loting kwartfinales Europe-
se bekertoernooien:

LANDSKAMPIOENEN
IFK Göteborg - Steaua Bukarest
Werder Bremen - AC Milan
PSV -Real Madrid
AS Monaco - Galatasaray

BEKERWINNAARS
Eintracht Frankfurt - KV Mechelen
Sredets Sofia - Roda JC
Dinamo Bukarest - Sampdoria
AGF Aarhus - Barcelona

UEFABEKER
Victoria Bukarest - Dynamo DresdenVfß Stuttgart - Real Sociedad
Heart of Midlothian - Bayern München
Juventus - Napoli

De eerstgenoemde clubs spelen eerst
thuis. De eerste kwartfinalewedstrijden
worden gespeeld op 1 maart 1989. De re-
turns zijn op 15 maart.

ingezet: Penev en Kirov
Over de op handen zijnde con-
frontatie met de Bulgaren meent
Suvrijn: „Het wordt een harde
kluif, zeker gezien de vorige
Europacup-uitslagen van de Bul-
garen. Moeilijk te zeggen of het
een goede of slechte loting is, dat

zullen de duels uitwijzen. Maar
in de kwartfinale van de Europa-
cupweetje bij voorbaat datje al-
leen maar sterke tegenstanders
kunt ontmoeten".
Enkele Roda JC'ers zagen met-
een de 10l van een hernieuwde
kennismaking met het Oostblok

in. John van Loen zette onmid-
dellijk een luidkeels 'Wij gaan
naar Sofia' in. Alfons Groenen-
dijk toonde zich misschien wel
het meeste optimistisch van de
spelersgroep. Na een scherpe
blik op de paringen in de Euro-
pacup II liet hij zich ontvallen:
'De clubs aan de rechterkant van
het lijstje (Sampdoria, Barcelo-
na,KV Mechelen en Roda spelen
eerst uit, red.), dat lijkt me een
leuke samenstelling van de halve
finale".

Van Breukelen: ’Niet erg gelukkig met deze loting’

PSV-Real Madrid:
vervroegde finale

dat Real in de returns, thuis, vaak
een schier onmogelijk in te halen
achterstand nog recht wist te trek-
ken."

Van onze sportredactie
EINDHOVEN - De reactie op de
komende Europacuptegenstander
van PSV, Real Madrid, was eenslui-
dend. „Een bijzonder ongunstige lo-
ting", verwoordde Hans van Breu-
kelen. „Met name het feit dat we de
eerste wedstrijd thuis moeten spe-
len, ervaar ik als een groot nadeel.
In het verleden is vaker gebleken

Assistent-coach Hans Dorjee sprak
zelfs van een vooruitgeschoven fi-
nale. „Real en PSV zijn ploegen van
gelijkwaardig niveau. Het onderlin-
ge verschil is vrij gering, waardoor
de beslissing in de volgende ronde
te komen, meestal in de tweede
wedstrijd plaatsvindt." PSV spreekt
uit ervaring, want na de 1-1verleden
jaar in het eerste duel van de halve
finales in Mardid, hoefde de Eind-
hovense formatie thuis slechts de
poort gesloten te houden.
„Ik hoop", aldus Hans van Breuke-
len in dit verband, „dat we tegen de
tijd weer de beschikking hebben
over Edward Linskens". Linskens
die al maandenlang in de lappen-
mand vertoeft, scoorde in Madrid
de kostbare, curieuze tegentreffer.
„Ik heb Linskens al op het hart ge-
drukt dat hij in maart weer fit moet
zijn en dan, in die wedstrijd, alleen
maar met zijn linkervoet op het doel
van Buyo mag schieten."
Pikant detail voor deze komende
uitgave van PSV-Real en omge-
keerd, is de uitspraak van Ramon.
Mendoza na de eliminatie van 'zyn'
koninklijken. Een uitspraak die
erop neerkwam dat een finale met^
PSV - en dus zonderReal - een deva-
luatie van het EC I-toernooi bete-
kende. „Real sprak verleden seizoen
van een vergissing", voegt Hans van'
Breukelen eraan toe. „Nu kan de
ploeg dat bewijzen. Echt gelukkig
ben ik niet met de loting. Mijn ver-
langlijstje zag er als volgt uit: AS
Monaco, IFK Göteborg, Galatasaray
en Werder Bremen. Maar we zullen
hoe dan ook klaar zijn als deMadril-
lenen hun opwachting maken. Real
en PSV maken een minder sterk
seizoen door. Dus ook daarin ontlo-
pen we elkaar niet veel. De vorm
van de dag zal beslissendzijn in bei-
de ontmoetingen. Bij ons is het alle-
maal wat onrustiger in vergelijking
met verleden jaar."

Die onrust baart Van Breukelen
met het oog op het aanstaande
Europese karwei geen grote zorgen.
„De vorm van verleden jaar zullen
we ook dan, in maart, wel niet heb-
ben. Maar ik heb daarentegen wel
de hoop dat we met een complete
formatie kunnen aantreden."

(ADVERTENTIE)
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SKI-SCHOEN M li
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Blizzard Lightski +
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-(zeer goed ANWB rapport)
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bind- van 699- NU 575,-
Alpina Ski schoen

van 175- NU 149,-
SKIVERHUUR + REPARATIE
RUUD CAMPS

SITTARD: Rosmolenstraat 18
HEERLEN: Geerstraat 6
OPEN van 12.00-17.00 uur
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5 PV^RaDE/ZÜRICH - Roda JC werd in eerste instantie op-
lt pof;^r onaangenaam getroffen door het Europese lot. Sredetse patst t voormalige CSKA) uit Bulgarije prijkte op de voor-tRjj |* Plaats van het wensenlijstje dat de Kerkradenaren had-
Pti arnengesteld. De 'keuzeheren' in Zürich kenden echter
Pal enade, het Europacup 11-avontuurvoert Roda JC ander-
)h\ ft 1*831"ne* Oostblok. Ditmaal is het echter niet, zoals met

" iSuIl?s*scne Metallist Charkov het geval was, een volslagen

"feijj °mer aan het Europese firmament. De kwartfinale-te-Ii«ts j n der uit Sofia is een dijk van een naam in Europa en Sre-
S n^et voor niets hofleverancier van de Bulgaarse nationa-

r °6g

f%o!?Var.kelijke stilte in het spe-
*H(j £e in Kerkrade bij het be-
Sta orden van de tegenstander
:15 r! 11 da*Roda JCop 1(in Sofia)
Vr? Wi3rt in Kerkrade) voor een
iSlto staat. Guimaraes en

n v Waren ploegen waartegen
fticj^en op overleven op fifty-fifty
J^la _ n Worden geschat, Sredets
'tbijjiX3ll een heel ander kaliber.

aueen al uit de resultaten
'w°veru e Bulgaren zich met lou-

een weg naar de
%ije ,nale baanden. In de eerste

de vloer aangeveegd
j^Jen Bratislava uit Tsjechoslo-
W^rriiu en 5"0)-In de tweederon-■ slank * Griekse Panathinaikos
Ij stoffer: 2-0 en 1-0.

j%rr,p e eerste verbazing te zijn
L^in* Zag men in het Kerkraad-_» de

p toch enkele lichtpuntjes te-r*ije j°or»aangevende club in Bul-
KJ"idie tegenstelling tot de voor-
k_Ja.jp EC-corrfrontaties speelt
Inueerst uit en datwordt al-

lj^rr,a als een voordeel gezien.
»_ (djp ?t ligt deBulgarije competi-
W en Sredets Sofia ongesla-
£%„ met zeven punten voor-

-011 de nummer twee wordt
kH st

erd) sedert anderhalve%at £p en wordt pas half maart
b " !Na de duels tegen Roda dus.L qa jp . .rW: >- amer Jan Reker daar-
N» in 1J sPe^en dus dl"ie maandenK^Tuq c°mpetitieverband, zullen
[ ritrn waarschijnlijk een beetjee missen en dat kan in ons

[W* Am*AwmffjWWj^ F^^f JmW

voordeel zijn. Jammer is het dat ik
daardoor de ploeg niet meer aan het
werk kan zien. Ik denk echter dat
wij genoeg materiaal over Sofia
kunnen verzamelen. Zo zullen wij
proberen via OFI-trainer Gêne Ge-
rards (voorheen assistent by Roda,
red.) informatie bij Panathinaikos
los te krijgen. Al met al treffen wij
echter een fantastische ploeg, die al
tientallen jarenaan de Europese top
staat. Het is niet voor niets dat Sofia
zo laag op mijn lijstje stond".
JanReker, dieniet kan bogen op er-
varing in Bulgarije, ziet zijn ploeg
duidelijk als de under-dog, maar
acht een verrassing mogelijk indien
Roda optimaal rendement weet te
puren uit de omstandigheden die in
het voordeel werken. „Het is alweer
geen tegenstander waarvan ik zeg,
dat is niet te doen. Jekomt het Bul-
gaars elftal toch niet op elk WK of
EK tegen, dat zegt ook iets over de
kwaliteit van het voetbal in dat land.
Natuurlijk is Sredets de belangrijk-
ste club, maar als Roda weer de
vorm van enkele maanden geleden
te pakken krijgt, moet ook deze klus
naar een goed einde te voeren zijn".
De Kerkradenaren gingen gisteren
onmiddellijk aan de slag met de
voorbereidingen van de trip naar
Sofia. Daarvoor wordt het draai-
boek van de reis naar Charkov uit
de kast gehaald, want Roda zal op-
nieuw een eigen chartervlucht rege-
len en ook nu weer een beroep doen
op de chef-kok Jacq van der Valk
van het PSV-restaurant. „Dat was al
met dekok afgesproken in het geval
wij Sofia ofBoekarest zouden loten.
Ik verwacht in de voorbereiding
van deze reis trouwens weinig pro-
blemen. En als wij het sportieve ge-
deelte in Sofia tot een redelijk einde
weten te brengen, dan hebben wij
tenminste eindelijkeen volle bak op
Kaalheide. Dat is geen wens, dat is
een eis als je tegen zon topelftal
voor een plaats in de halve finale
strijdt".

(ADVERTENTIE)

jj^Sp mfflsm~Wü<iM-
V^pS VEENDAM

V ttu- om 19.30 uur

ten. Een van de meest opvallen-
de spelers is aanvallerLiubomir
Penev, in de competitie goed
voor 17 treffers. Op de Europese
topscorerslijst staat hij met zes
doelpunten eveneens hoog ge-
klasseerd.

Heropstanding Bulgaarse topclub na bekerschandaal in ’85

Legerploeg uit Sofia
tot tanden gewapend

Het elftal van Sredets Sofia is
een aaneenschakeling van inter-
nationals. Zeven spelers behoren
tot d£ kern van de huidige Bul-
gaarg&iiielectie: de verdedigers
Alexander Aleksandrov en Kra-
simir Bezinski; de middenvel-
ders Kristo Stoijkov, Ivailo Ki-
rov en de kleine spelverdelerLa-
chezar Tanev (lange tijd wegens
een blessure uit de roulatie ge-
weest) en deaanvallers Liubomir
Penev en Emil Kostadinov.
Sredets Sofia verscheen dit sei-
zoen meestal in de volgende op-
stelling: Dosev, Mladenov, Bo-
rissov, Aleksandrov, Bezinki,
Janchev, Stoijkov, Tanev, Kirov,
Kostadinov, Penev. Wisselspe-
lers: Vitanov en Yanev.

CSKA in de zestiger en begin ze-
ventiger jaren in Europa naam
maakte aJs een taaie tegenstan-
der - die onder meer Ajax in de
gloriejaren uit de Europacup
wipte - is het in het land nooit de
populairste club geweest. De le-
gerclub werkt de thuiswedstrij-
den af in het Narodna Armia sta-
dion. Het feit dat het domein van
de topclub slechts plaats biedt
aan 35.000 toeschouwers toont
aan dat de sympathie van het
volk uitgaat naar stadgenoot Vi-
tosja.

Van onze verslaggever
KERKRADE - Sredets Sofia,
een nieuwe naam voor een hele
oude bekende in het Europese
voetbal. Als CSKA maakte de le-
gerclub uit Sofia furore, totdat in
1985 de club de grootste klap uit
het veertig jarige bestaan kreeg
te verwerken. In dat jaar ont-
aardde de bekerfinale tegen de
andere Bulgaarse topclub en
aartsrivaal Levski Spartak in een
veldslag. De sanctievan de bond
waren niet mals, de beker werd
niet uitgereikt en beide clubs
werden in naam opgeheven. Het
ter ziele gegane CSKA wordt op-
nieuw opgericht onder de naam
Sredets en Levski koos als nieu-
we noemer Vitosja Sofia.

landstitel in de wacht te slepen.
Een jaar later was de hegemonie
van Sredets een Vitosja, respec-
tievelijk de legerploeg en de ar-
beidersclub uit Sofia die beiden
kunnen putten uit een enorm po-
tentieel, alweer hersteld. De te-
genstander van Roda werd in
1987kampioen en bekerwinnaar.
In 1988 bouwde Sredets met een
zeer jonge ploeg met wisselend
succes verder aan het nieuwe ge-
zicht. In de Europacup was
Bayern München in de eerste
ronde te sterk, in derace om het
kampioenschap moest de eer aan
Vitosja worden gelaten. De re-
vanche kwam in de bekerfinale
die met 4-1 van hetzelfde Vitosja
werd gewonnen. Inter Bratislava - Sofia 2-3 (doelpunten

Penev (3x, één pen.)
Sofia - Bratislava 5-0 (Penev, Stonkov,
Kostadinov (2x) en Guetov)
Tweede ronde:
Sofia - Panathinaikos 2-0 (Stonkov en
Penev)
Panathinaikos - Sofia (Penev (pen.)

In voorgaande Europacup-ontmoetin-
gen kwam Sredets tot de volgende re-
sultaten:
Eerste ronde:

De beide toonaangevende Bul-
gaarse clubs gingen als gevolg
van het schandaaleven door een
diep dal. In 1986 profiteerde Be-
roe Stara Zagora door de eerste

Op het palmares van Sredets So-
fia prijken maar liefst Bulgaarse
landstitels en zeventien keer
werd de club als bekerwinnaar
gehuldigd. Ofschoon de club als

Halverwege de lopende Bulgaar-
se competitie en in de Europa-
cup heeft Sredets Sofia, onder de
hoede van oud-international Di-
mitar Penev, zyn visitekaartje af-
gegeven. De ploeg is nog op alle
fronten ongeslagen, voert met 26
punten uit 15 duels (doelsaldo
55-17) de ranglijst aan en de naas-
te belagers volgen op zeven pun-

Hechtenis Lerby verlengd
Bestuur Ajax geschokt De Vos gearresteerd Brandsteder vrijLimburgs Dagblad sport
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Reker: ’Al met al treffen we fantastische ploeg’

" Tijdens de loting
was in het spelershome
de spanning van de
gezichten van de Roda
JC'ers duidelijk af te
lezen. De
bekendmaking van de
volgende tegenstander
- Sredets Sofia - werd
in het Kerkraadse
kamp bepaald niet met
gejuich onthaald.

Foto: FRANS RADE



Van onze medewerker

SITTARD - Tiny Ruys, jeugdtrainer bij Fortuna Sittard, heeft
er een beetje moeite mee. „Moet dat nou alweer?", reageert hij,
als we laten weten dat er een praatje met Patrick Deckers ge-
maakt zal worden. „Onlangs heeft een weekblad ruime aan-
dacht aan hem besteed". Het valt te begrijpen. Maastrichtenaar
Deckers is in oktober pas zeventien jaar geworden. Ook voet-
balbenen moeten sterk zijn, om de weelde (in dit geval de pu-
bliciteit) te verdragen.

Deckers' voetbalbelevenissen tot
nu toe, lijken de vervulling van een
jongensdroom.Ruim twee jaar gele-
den werd demavo-scholier door Sit-
tardse scouts bij RKVVL wegge-
haald. „Ik koos voor Fortuna, omdat
bij die club gewoon de beste moge-
lijkheden voor me liggen". Hij was
niet de eerste Maastrichtenaar die
besloot Fortunees te worden. Jos
Mordang, Robert Kicken en Etien-
ne Kleinen gingen hem voor.
De acties van de linkspoot tijdens

de internationaal
wedstrijden - meestal voor de lande-
lijke jeugdcompetitie; hij kreeg ook
al eens een basisplaats in Fortuna's
tweede elftal - trokken zoveel aan-
dacht, dat hij in september van dit
jaar werd geselecteerd voor de
Uefas, die moesten aantreden voor
een vierlandentoernooi in Italië.
„We wonnen van de Schotten en de

Italianen, maar verloren tegen Bel-
gië". Vervolgens speelde hij met
zyn leeftijdgenoten een EK-kwalifi-
catiewedstrijd in en tegen Noorwe-
gen: „Een gelijkspel,datvjel tegen".

Patrick heeft geen tijd voor verve-
ling. Zijn agenda is lekker vol. Na
schooltijd, vijf keer per week, ver-
trekt hij naar Sittard voor de trai-
ning. Na de warme hap in het spe-
lershome brengt het Fortunabusje
hem weer naar huis. 's Zaterdags is
er een wedstrijd.

Ligt zijn toekomst bij Fortuna?
„Dat kan ik alleen maar hopen. Je
weet nooit hoe alles verloopt. Daar-
om wil ik ook nog wat verder stude-
ren". Het hoe en waarom van dat
laatste staat Patrick nog niet helder
voor de geest. Daarentegen weet hij
welprecies wathij op de groene mat
gaat doen: „Spelverdeler op het
middenveld, zoals Jan Wouters en
Sören Lerby".

Roda JC-er: ’Ik moet nog heel veel leren’

Voetbal is alles
voor Ger Senden

Patrick Deckers: alweer
’n Maastrichtse Fortunees
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HENK SPORKEN

"Patrick Deckers hoopt op een lange carrière bij FortuiJ^
Foto: PETER R^K

de clubman

thans 17-jarige verdediger bij ama-
teur derdeklasser Chevremont weg-
geplukt. Bij Roda JC ging hij in het
A-jeugdelftal spelen terwijl hij de
trainingen van het C-team bezocht.

Al snel bleek hij over veel talent te
beschikken. Reden voor de leiding
van de Kerkraadse eredivisionist
om hem ook in de duels van het
C-elftal regelmatig op te stellen.

de bedachtzame

Daarom moet de LTS-student zich
behalve op zondag elke dag op weg
naar het stadion begeven om aldaar
aan zijn verplichtingen te voldoen.

Zonder enige moeite, zo blijkt uit
zyn woorden.

CHEVREMONT - Om op goedkope
wijze aan een zo sterk mogelijke se-
lectie te komen gaan steeds meer
verenigingen uit het betaald voetbal
over tot het opleiden van zeer jeug-
dige spelers uit de regio. Een van de
vele voorbeelden is Ger Senden, die
momenteel voor Roda JC uitkomt.
Twee seizoenen geleden werd de

Na lang aarzelen steekt hij plotse-
ling van wal. Ger, bedachtzaam:
„Ja, eigenlijk betekent voetbal alles
voor me. Vanaf het moment dat ik
naar de lagere school ging, was ik al
altijd op het veld te vinden. Dat is
steeds zo gebleven. Ik zou niet we-
ten hoe ik zonder voetbal mijn vrije
tijd zou moeten doden. Ik vind het
ook helemaal niet erg dat ik' zo vaak
moet trainen en spelen. De trainin-
gen van Jan Versieyen zijn altijd af-
wisselend en gezellig en wedstrij-
den spelen, ja dat doet iedereen
graag, denk ik. Het is alleen soms
vermoeiend om 's morgens op tijd
op school aanwezig te zijn als je 's
avonds pas na twaalf uur bent thuis
gekomen".

Als hijwordt geconfronteerd met de
uitspraak dat in hem een talentvolle
speler wordt gezien, begint hij op
zeer bescheiden wijze te glimla-
chen. „Dat heb ik wel eens gehoord,
maar ik moet nog heel veel leren. Ik
vind het wel leuk dat het goed gaat.
Het is alleen jammer dat mijn vader
overleden is en dat hij het allemaal
niet meer kan meemaken. Want ik
denk dat hij erg trots zou zijn ge-
weest".

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

CADIER EN KEER - Het woord
'belofte' zegt de 17-jarigeYves Brae-
ken, uitkomend in het A-jeugdteam
van de Maastrichtse eredivisionist
MW, niet zoveel. Hij vindt zichzelf
een van die spelersuit zijn team, die
een optie op een toekomstige be-
taalde voetbalcarrière hebben.
„Maar dan moet je wel een aantal
factoren mee hebben en moet je je
zeker in een bepaalde richting ont-
wikkelen", meent hij. Voor alles valt
de nuchtere kijk van Yves Braeken
op de voetbaltoekomst op.

„Ik wil niet alles op het voetbal gooi-
en. Een enkele trap en je hele leven
is drastisch veranderd. Daarom blijf
ik steeds voorrang geven aan mijn
studie gymnasium. Het is redelijk te
combineren. Al blijft het wel hard
werken. Zo sla ik de trainingen op
maandagavond over. Dat heb ik van
te voren gezegd en dat wordt ook
geaccepteerd".

De trainer van het A-jeugdteam van

MW, Paul Philippens is het eens
met de beweegredenen van Brae-
ken, om maandags niet te trainen.
Philippens: „Als trainer zag ik hem
het liefst op het trainingsveld, maar
als leraar kan ik het best begrijpen.
Yves Braeken kun je die vrijheid
van handelen ook makkelijk geven,
omdat hij zeer consentieus met alles
bezig is".
Yves Braeken begon zijn voetbal-
carrière bijKeer. Vrij jonghad hij in
de gaten dat de jeugdopleiding hem
daar niet bevredigde. Scharn bood
hem meer als 'talentje in de dop.
Hier viel hij de MVV-scouts op.
Toch viel het niet mee Braeken te
strikkenvoor MW. Braeken: „Toen
ik het hoorde, deed het mij aanvan-
kelijk niks. Ik heb toen ook nee ge-
zegd. Dat kwam natuurlijk mede
door het feit dat men mij liever bij
Scharn wilde houden. Nadat trainer
Paul Philippens nogmaals thuis is
komen praten, heb ik alsnog ja ge-
zegd. Dat is mij bij Scharn niet in

Pernot op drempel
eerste elftal

Sittard
koestert

jeugd
Van onze medewerker
PETER HEUSSCHEN

SITTARD - Aan inzet ontbreekt
het de zes jeugdspelers van Sit-
tard niet tijdens de training, die
op woensdagavond plaatsvindt.
Wel vraagt elftalleider Jan van
Zwieten zich af waar derest van
de groep dan wel mag zijn. Aan-
wezig is in ieder geval de 17-jari-
geBart Pernot, die bij de club als
een belofte voor de toekomst
geldt. Later zal blijken dat de
verplaatste training en de tenta-
menweek op diverse scholen in
het voortgezet onderwijs debet
zijn aan de geringe opkomst. Het
A-elftal van Sittard speelt dit sei-
zoen voor het eerst in de landelij-
ke competitie, tussen clubs als
Roda JC, MW, Eindhoven en
De Graafschap.

Het gaat niet echt denderend
met de ploeg van Vic Hermans.
Uit veertien wedstrijden sprok-
kelde hij acht punten bij elkaar.
En daar kan zelfs een talent als
Bart Pernot weinig aan verande-
ren. „Vorig jaar werden wij in
een lagere klasse kampioen. Nu
spelen wij meestal met de rug te-
gen de muur." De derde plaats
van onderen vormt daar een be-
wijs van. Alleen Parmingen en
TOP doen het slechter. Vic Her-
mans: „Betaalde clubs zijn vier
keer per week bezig en hebben
een andere doelstelling dan wij.
Daarbij moet je niet vergeten dat

van de kampioensploeg van v. ■ 1
rig jaarnog maar zes spelers ov\ ■<
zijn. De rest isvan buitenaf en s
ons B-elftal aangevuld. Die j°'
gens moeten nog rypen."

De doelstellingvan VVS met 0* i,
hoogvoetballend jeugdelftal a
voor de hand liggend. Ver 8 [»
makkelijking van de doors^ j
ming naar het eerste elftal da1 _, ij
de hoofdklasse speelt. Getal^, „
teerde spelers als Bart Per2jt ,r
worden gekoesterd bij de tlj
tardse club. Zijn oudere brv n
speelt al regelmatig in de ho" ~macht. Bart zal, als alles meeP '»in februari met het eerste éa i Jmeetrainen. Want hij moet v , H
gend jaar bij de senioren éfy Jivoetballen in verband met p, t
bereiken van de achtienja"»
leeftijd.

_»
Maar voorlopig zal hij nog ac jj
ren in het A-elftal. Daar heeft 'de handen aan vol. Temeer o
dat hij ook nog in de vijfde *«,
van het atheneum zit. „Bij f ji
wedstrijden wordt in de fc>us *studeerd", juicht jeugdvoorzI'^Jacques Stienen enthous'^,)((
„Nou ja, studie", zwakt Bart \
voorzitter een beetje af, „^Ü t. |
men wel eens een boek van * *plichte literatuurlijst mee
daar een blik in te werpen.'

Een universitaire opleiding Ihet atheneum ziet Bart n'e _jji)
reet zitten. Een vervolg op *^ \nog prille voetbalcarrière j
vooral via deWS moeten P^3 (
vinden. Want de club, waar W k
vanaf de F-jeugd speelt, ligt

»^ j
na aan het hart. Vie HérmanS^ei y
het klappen van de zweep t
een beetje kent, laat een w )
schuwing horen: „Dan zaln^eii.
een échte kans moeten krüe er
want anders gaat de anim0

snel af." >

Wat de toekomst betreft heeft Sen-
den, hoewel hij er over nagedacht
heeft, nog geen duidelijk beeld voor
ogen. „Ik vind dat moeilijk. Natuur-
lijk wil ik graag profvoetballer wor-
den. Maar stel je voor dat het niet
lukt, dan heb je misschien geen di-
ploma's genoeg om een goede baan
te krijgen. Ik ben dan ook sterk van
plan om na de LTS verder te gaan
studeren. Die mening heb ik ten-
minste op dit moment. Maar of ik
dat ook nog wil, als ik plotseling op
het veld zou doorbreken, weet ik
echt niet. We zien wel. Ik ben nog
jong en heb nog tyd genoeg om te
beslissen".

Yves Braeken geeft
voorrang aan studie

V^^ lEen rubriek
>__M _^klover II^J "amateurvoetbalr— —^kv N,

_^_^V f # y^J^^^U^l^l^^Ba^^. A ■
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" FC VVV-doelman Gert Custers in actie.
Foto: KUIT

’Ik heb veel geleerd van Sef Vergoossen’

Gert Custers:
als doelman in
wieg gelegd

Van onze medewerker
TJEU STEMKENS

SWOLGEN - In het door de
KNVB, in samenwerking met een
drankenfabrikant, bijgehouden
spelersklassement van de natio-
nale jeugdcompetitie staat de
naam van FC VVV doelman Gert
Custers hoog genoteerd. De kee-
per uit het Noordlimburgse Swol-
gen heeft op de trainers van de
concurrenten blijkbaar indruk ge-
maakt, getuige de puntentallen
die hij vooral in de beginfase van
de competitie kreeg toegewezen.
Het lijkt erop dat er weer eens een
Limburgs keeperstalent naar bo-
ven is komen drijven.

Gert Custers zelf blijft zeer nuch-
ter: „Ik ben er nog lang niet. Ik
moet in de komende jaren maar
eerst zorgen dat ik een plekje bij
VVV weet te veroveren, want bij
de senioren lopen op dit moment
al drie keepers rond. Ik moet na
dit seizoen eerst eens een plaats in
het tweede team zien te pakken.
Als dat mocht gebeuren, moet je
toch weer verder op een nieuw
kansje wachten."

Gert Custers (18) is niet de plaats
tussen de palen al zijn hele jeugd-
tijd verankerd. Zijn vader was
keeper bij afdelingsclub Swolgen
en zoon Gert volgde al snel zijn
voetsporen. „Vanaf de E-jeugd
ben ik direct in het doelkomen te
staan. Ik was aardig uit dekluiten
gewassen en daarom was die
plaats onder de lat natuurlijkvoor
mij. Ik had er echter ook plezier
in. Ik was de hele dag op het veld
te vinden. Swolgen is maar een

de knokker
klein dorpje, zodat ik in na mijn
twaalfde al snel in hogere teams
moest keepen. Met vijftien verde-
digde ik al verschillende malen
het doel van het eerste team. Ik
werd voor het regioteam geselec-
teerd, waardoor mijn naam is
doorgedrongen tot Venlo. Ik
kreeg een aanbod om voor de
B-selectievan VW te komen spe-
len. Die kans heb ik niet laten ont-
glippen."

Vier keer in de week reist hij voor
de training met de bus naar Venlo.
Inclusief training is hij daar elke
keer vier uur mee kwijt, waarna
hij nog zijn huiswerk moet maken
voor de Middelbare Landbouw-
school.
Gert: „Wil je iets in de sport berei-
ken dan moetje hard knokken. Je
moet er veel voor doen, maar ook
laten. Aan uitgaan kom je niet
veel toe. Maar dat heb ik er voor
over. Ik pendel nu al driejaar naar
Venlo. In die drie jaar heb ik veel
geleerd bij Sjef Vergoossen. Toen
ik kwam was ik nog een tamelijk
stijve hark, nu ben ik veel atleti-
scher. Ik ga langzaam vooruit.
leder jaar kom ik een stukje ver-
der. Dit jaar spelen we in de hoog-
ste klasse tegen Feyenoord en
PSV. We staan veelal onder druk,
zodat je meer in de picture komt.
VW zal niet ontevreden zijn over
mijn vorderingen, anders was ik
al lang afgevallen. Over drie jaren
hoop ik te weten wat mijn moge-
lijkheden zijn. Dan begint de ech-
te concurrentiestrijd."

Op weg naar het doel
Hoofdklasse C
Vlissingen-Sittard
Waubach-Wilhelmirta'oB
Limburgia-Halsteren
Venray-EHC
Geldrop-SVN
TOP Desk
Longa-TSC

Eerste klasse F
Volharding-Almania
Pannini4enVoerendaal
RKi

VinkenslaH Meerssen

Tweede klasse A
RKVCL- Leonidas
Eijsden-Miranda
MKC-Minor
Heerlen Sport-Hopel
De Ster-RKVVL
RKHSV-Kolonia

Tweede klasse B
Tigheja-FCV

IVO
Be! ick
Sparta'lB-MVC"I9
Venlosche Boys-Obbicht

ien

Derde kl.i

,pid

Bunde-Lmdenheuvel

Uerde klasse B
SVM-RKBSV
Groene Ster-Treebeek
Vaesrade-FC Gracht
Chevremont-SVK
Schuttersv.-Heksen berg
Weltania-Bekkerveld

Derde klasse C
Susteren-Armada
Brevendia-Buchten
Maasbracht-PSV'3S
Megacles-Moesel
FC Oda-Merefeldia
EVV-Crescentia
Derde klasse D
Excelsior'lB-VOS
Venlo-Wittenhorst
Vitesse'oB-Stormv.'2B
RKDEV-Swift'36
RKMSV-GFC'33
WVO3-SC Irene

Vierde klasse A
RKBFC-Standaard
Caberg-Willem I
St. Pieter-RKASV
Amelie-Itteren
MVVÜ2-SVME
Walram-Vilt

Vierde klasse B
Sehimmert-Nijswiller
GSV2B-Banholtia
Vijlen-Wit Groen
Mheerder Boys-Hulsberg
RKMVC-Sportclub'2s
RKUVC-Klimmania

Vierde klasse C
Nw. Einde-Centrum
Boys
RKHBS-VCT
Simpelveld-KVC Oranje
RKSVB-Heilust
Rimburg-Waubachse B.
Laura-Abdissenbosch

Vierde klasse D
LHB/MC-RKDFC
Mariarade-Hoensbroek
Sanderbout-De Leeuw
Kaspora-KEV
Sweikh. 8.-Helios'23
Coriovallum-Langeberg

Vierde klasse E
GVCG-Urmondia
Stevensweert-SVE
Roosteren-Linne
Holtum-Vesta
Vlodrop-Walburgia
DVO-St.-Joost

Vierde klasse F
Thorn-Leveroy
Eindse Boys-Heel
RKESV-RKAVC
DESM-Victona
RKVB-RKSVO
Leeuwen-SVH'39

Vierde klasse G
Swalmen-Baarlo
Reuver-SVVH
VCH-Heythuysen
Roggel-Egchel
HBSV-Bevo
RKSVN-FC Steyl

" Ger Senden: alweer een talent uit de Chevremontse school.
Foto: DRIES UNSSEN

de nuchtere

" Yves Braeken, trainer Paul Philippens en een deel van de jeugdige MVV-ers. J
Foto: WIDDERS^0

dank afgenomen. Nu heb ik geen
spijt van mijn overstap. Je voetbalt
toch op een bepaald niveau en dat is

bijzonder prettig. Ik heb me dan
ook voorgenomen om, mocht het
betaald voetbal niks worden, toch

sPeS
zo hoog mogelijk te &??a& Pl
Dan denk ik bijvporbeeio
hoofdklasser."

sportLimburgs dagblad



„Het is nog erg vroeg om nu al in die
termen te spreken", zegt Van Door-
neveld. Maar onwillekeurig kijk je
toch met die blik naar de ranglijst."

De supportersvereniging organi-
seert morgenavond (20 uur) in Sta-
dion De Baandert haar jaarlijkse
Kerst-Inn. Tijdens deze avond
wordt ook de speler van het jaar be-
kend gemaakt. Allen die Fortuna
een warm hart toedragen zijn van
harte welkom.

Koerscijfers
schaesberg
kOi;SBERG - De uitslagen van
Mfaf ' S'steravond gelopen op
i v olmCn renDaan Schaesberg, zijn

Na de pauze drukten de Brabanders
MVV meer en meer terug in de
eigen defensie. Door de schorsingen
van Reginald Thai en Jean Maas
moest Körver concessies doen aan
het aanvallend concept. Delahaye,
Schuman en Linders werden belast
met de persoonlijke dekking van de
gevaarlijke RKC-schutters, terwijl
Alfons Arts als libero zelden zijn

In de eerste helft kwam MVV tegen
RKC, dat toch een aantal klinkende
namen (Van der Wiel, Hoekstra,
Van der Eist) in de gelederen heeft,
nog vrij aardig uit de verf. Na ruim
een kwartier spelen kreeg Frank
Verbeek de eerste mogelijkheid. Na
goed voorbereidend werk van,Lin-
ders en Francois schoot de MVV-
spits de bal van dichtbij over het
doel. De beste kans was op slag van
rust voor Erwin Vanderbroeck. De
kleine aanvaller schoot de bal na
een goede voorzet van Ger Schu-
man volledigvrijstaand net naast de
verkeerde kant van de paal.

"■"iid'i , fe L Bianca Petrosia (W. Velis)
ÏNzn 9; 2- Brutus ter Lune; 3. Chane
Co 32 60mn" 3,2°;Pl' I,6°' 2'°°;kOPPe'

e,^rS-prijs: 1. Cid Olympic (M. Lou-
_3.Vi_,e,r) km.tijd 1.22.9; 2. Camee Gua-
iW.- 0- w>nn 4,20; pl. 1,20, 1,00;kop-B»*H_ir.'o 209,80.
S-4; ,*" 1. Zorro V (H. Grift) km.tijd
__;pj ', *vette Nubar; 3. Arina V. Winn.
K^h-i- ' '-20: koppel 2,20; trio 11,20.
C' IIW \sn l- Belmondo O (H. Grift)
b?Best. f 0: 2- Bordeaux Cede; 3. Alk G.
1V'2,50 , Ben Bloemlust. Winn. 1,60; pl.
K'is-K'i- 0;koppel 13,30; trio 213,10.
r.lW],f, 1. Baba T (G. Berghmans)
L vance a%' Bwijanka; 3. Another Star;,
_?'fris; Niet gestart: Ank
E' 2.50 ?n Zerrv de Sota-Winn- 50-8°; p'-
L?tef k, '2o; koppel 102,90; trio 5.847,80;

1?4 geraden.
Kd ] '*: 1.Boris Buitenzorg (H. Grift)
ESrt. yü-0; 2. Zanara; 3. Zola Eik. Niet
Ek'3.6o ver West. Winn. 2,40; pl. 1,50,
J^-I^ii °PPel 5,00; trio 91,20.
kïJd iSj '" Wilco Staaweide (H. v.d. Tol)
wSrPI 2; 2- Boy De Bloomerd; 3. Way-
t^l s|) |-Winn. 20,90; pl. 3,00, 1,90, 1,70;NC50; trio 504,30
Jr^aiiu"n"Pr'Js: 1. Wicardo Peter (F.
Wotoia u? tljd 1-21-3: 2-vakka K; 3 Yvie"
L.MO- tr; lnn- 4.10; pl. 1,60,1,40, 1,10;kop-Pt tri" 30,90. W-5: 5-10-3-7-6: niet gera-
l '°tarl'«D b^'oromzet bedroeg na acht vanj. kersen f 135.061-

*8ier_
L' piil> ?.ln-Pl"'Js: 1.Cas Buitenzorg (J. vanNtie nm,t^° i-26.0; 2. Baton Rouge; 3.
i*"l 2vn fl,iet gestart: Chimère Awagne.
WO. "3°; Pl. 1,10, 1,10; koppel 2,70; trio

# De weer in genade genomen Huub Driessen (rechts) in actie bij een van de schaarse aanvallen
Van MVV. . Foto: WIDDERSHOVEN

RKC bestookte meer en meer de
Maastrichtse vesting. Via fraaie
combinaties werd de ene na de an-
dere schutter in stelling gebracht.
In deze fase groeide MW-sluitpost
Erik de Haan uit tot de grote man.
De Amsterdammer in Maastrichtse,
dienst maakte elk Waalwijks gevaar
onschadelijk. Vooral door de fraaie
reddingen van De Haan wist MW,
nota bene met een gehavende ach-
terhoede, voor het eerst dit seizoen
de 'nul' te houden.

post achter de defensie kon verla-
ten. Het Maastrichtse middenveld,,
met de weer in genade genomen
Huub Driessen, was daardoor niet
in evenwicht.

Een zege, die MVV weer volop per-
spectief geeft op een succesvol ver-
volg van de competitie. De Maas-
trichtenaren hebben de laatste
plaats verlaten. Bovendien is de
kloof tot de clubs boven de beruch-
te degradatiestreep geslonken tot
een punt. „Een fantastische opste-
ker voor de winterstop", beaamde
FransKörver. „Ik ben blij dat we nu
een maand rust krijgen. Hopenlijk
kan ik dan in januari met een volle-
dig fitte selectie aan de tweede com-
petitiehelft beginnen".

MW kwam in de tweede helft nau-
welijks over de middenlijn. RKC-"
doelman Hans Vonk kreeg zelfs
geen enkel schot te verwerken. Tot
in blessuretijd. Op een moment dat
iedereen zich al bij een puntende-
ling had neergelegd, verzond Frank
Verbeek een dieptepass op de mee
opgekomen Coen Quaden. Deze
verscheen alleen voor de RKC-goa-
lie maar werd, nog voor hij kon uit-
halen, in de rug gelopen door een
RKC-verdediger. Scheidsrechter
Luinge twijfelde geen moment en
legde de bal op de stip. Alfons Arts
greep het buitenkansje met beide
handenen schoof de bal beheerst in
de hoek: 1-0.

Van onze sportredactie
SITTARD/KERKRADE/VENLO -
Fortuna Sittard hoopt op een goede
afsluiting van de eerste seizoen-
zoenshelft. En een goede afsluiting
betekent voor trainer Hans van
Doorneveld: „Vierentwintig pun-
ten, dus winst tegen Veendam, een
goede wedstrijd en veel publiek".

Winst in eigen huis op de Groningse
formatie van Henk Nienhuis zou in-
derdaad leiden tot een ongekend
aantal punten, halverwege de com-
petitie. Bovendien zou dat de af-
stand tussen de plaatsen, die recht
geven op Europees voetbal en de
concurrentie al in een vroeg sta-
dium flink vergroten.

Leo van Veen heeft daar goede hoop
op. „Het zou een mooie afsluiting
van een periode worden waarin
noodgedwongen veel wisselingen
hebben plaatsgehad. Bij winst kun
je moreel sterker aan de tweede
helft van het seizoen beginnen".

VENLO - VW hoopt in de laatste
wedstrijd van dit jaar beide punten
tegen Sparta te pakken. Dat zou dan
de eerste thuiszege worden maar

VVV wil punten

Jan Reker doet morgen weer een
beroep op René Trost en John van
Loen, die na respectievelijk een
blessure en een schorsing weer be-
schikbaar zijn. Opvallend is ook dat
Silvio Diliberto in de aanval de
voorkeur krijgt boven topscorer
Frits Nöllgen.

„Het wordt voor beiden een belang-
rijk duel", meent Jan Reker. „Wij
hebben de punten hard nodig en ko-
men de laatste weken duidelijk te-
kort. Hopelijk kunnen wij op de val-
reep voor de winterstop de draad
oppikken."

KERKRADE - Roda JC legt mor-
genmiddag een met sentimenten
beladen bezoek af aan de Rotter-
damse Kuip. De aanwezigheid van
de ex-Roda JC'ers trainer Rob Ja-
cobs, Martin van Geel en René Hof-
man bij Feyenoord geven een spe-
ciaal tintje aan het laatste duel voor
de winterstop. Deze week kwam
werd daaraan nog een dimensie toe-
gevoegd, toen een ruil tussen Hof-
man en Suvrijn afketste. Of zoals
Rob Jacobs het formuleert: „Het is
een klein beetje oud Roda tegen
nieuwRoda. Als wij de achterstalli-
ge duels kunnen winnen staan wij
bij de eerste vier. Dat is ons streven
en dat moet ten koste van Roda
gaan".

Roda in Kuip

Waubach
stroopt demouwen op

Alfons Arts benut strafschop in blessuretijd: 1-0

MVV hekkesluiter af

(ADVERTENTIE)

En nu voor u!
Vandaag nog

15%
korting bij

Vroom & Dreesmann
Vandaag (zaterdag \~~. . *-> ~u Dames-, heren-, stoffen,carpettenen Muziek

1 7 deCember) Staan Wil VOOr U kinder-en Oosterse tapijten, Grammofoonplaten,. . ' 1 . babymodeen woonaccessoires, CD's en muziek-
Klaar met een eind-Van-het- accessoires matrassen, dekbed- cassettes (met uit-

Mantels en jacks, den, dekbedover- zondering van Top
\7\7\X PPn^Pir* japonnen,blouses, trekken, hoeslakens, 25enTV-items).
jacii Q^vaai . rokken, pullovers, lakens en slopen,

1 I^o/ kTirtinG fin 7\\ P hIPT vesten, broeken, dekens, verlichting, Sport- en vrijeI J /O IMJI Lil Iq V\> ai IC I lICI jeans, overhemden, tafelgoed, hand- tiidsartikelen
naast genoemde artikelen (ook Sftlsa. doeken- ÏSSST-
nn rPPrlc afopnrücrlp PJrtiL'plpn^ ding, lingerie, cein- Huishoudelijke wintersportmode,
Uy I CCUS dlgCjJI IJ3UC ai UlVtlCl 1/. tuurs, tassen, bijoux, artikelen sportschoenen,

horloges, goud, Glas, aardewerken sportartikelen
handschoenen, serviezen, bestek- waaronder skies,
shawls, paraplu's, ken, vazen en huis- schaatsenen

Wij wensen u veel voor- e,c ÊS£ï ite" speelgoedartikelen-

deel en vast een heel gelukkig v^ffi^?n- ESSJ
Nieuwjaar. I

VROOM W

GOTHENBURG - Carl-Uwe Steeb
heeft het tennisteam van de Bondsrepu-
bliek Duitsland in de finale van de strijd
om de Davis-beker tegen Zweden ver.
rassend aan een voorsprong geholpen.
Steeb versloeg in Gothenburg Mats Wi-
lander, de nummer een van de wereld-
ranglijst, in vijf sets: 10-8, 6-1. 5-7, 4-6,
6-8.

" ALTENMARKT - De Zwitserse ski-
ster Vreni Schneider heeft gisteren in
Altenmarkt de eerste wereldbekersla-
lom voor de dames gewonnen dankzij
een voortreffelijke tweede heat. De
Olympisch kampioen was over twee
manches bijna een halve seconde snel-
ler dan de jeugdige Joegoslavische Kat-
jusa Püsnik.

" HILVERSUM - De eerste partij voor
de tweekamp tussen de schaakgroot-
meesters JanTimman en Mikhail Tal is
in remise geëindigd. Na dertig zetten
ging de Sovjet-schaker, die wit had, in
op het voorstel van de Amsterdammer
om het punt te delen. De tweekamp, die
zes partijen omvat, wordt vandaag in de
KRO-studio voortgezet.

(ADVERTENTIE)

J_]_i__\ AUTOVERHUUR
Kerstaanbiedingen
Alle kilometers vrij vanaf

’ 44- per dag.

Akerstraat-Noord 20
6431 HM HOENSBROEK
Tel. 045-229540

Succes Schumans
p! Van~,pP de eerste wedstrijd-
fe^ttd " na^onale dressuur-E^d-re^ ln net- hippisch centrum
I» Man ÜUr" en springstal De IJze-rs m Weert wist Jack Schu-

' " *efip Beek als enigeLimburger
Il ln de wacht te slepen.
felsen- 7 , ..
rVi^d'? i ,lek: l- Jack Scnumans
*Li " Win, t ky van Grunsven met Bon-
<ki*- 1 1? Lucassen met Titel. ZZ-11-ru-
S W*i'et TiJssen met Waander; 2. Ma-
il* "Het w met Veruto; 3. Brigitte Jans-
hMer, mer- Intermediaire-II: 1. Hele-
"v*1 mM^1 O'ympic Mister X; 2. Bert
k. o,nin lrkoon; 3. Ellen Bontje met

SPORT KORT
V dag **N -Albert Voorn is op de eer-

Ki')'ciUean een internationaal concoursT'lri e°s ep 'n k°nden tweede geworden
ÏJ_v*strn :!n springwedstrijd op tijd. Met
|K%eJ w

, eindigde h'J achter de Brit, "fjitaker met Foxendale. De
*ih rn- Er natie was i^ts sneller danty^'gcie i3 een jacht-springconcours
fc">ria ar os Lansink met Libero derde.

'stduit<,Werd John Whitaker voor de

AAsSE Hafemeister.
¥Ser> ziirTiYepKramer heeft vrijdag in
Vi^esdY leidende positie in de mara-
'v, r<ie i„7* verstevigd. Kramer zege-
C K eit,^e v'Jfde etappe voor Richard
*^e p en Bart Veldkamp, dieCo,lg va^derde werden. De voor-
v raaet „ Krar "er op van VanKempen'JojJgt nu 26,1 punten.

fëfs _y "" Het Nederlandse volleybal-
■li!ra (Onot rf l v'er-landentoernooi in
4nfè be„" st'Duitsland) met een neder-SJ_O toe|°Knen- Cuba zegevierde voor

met 3-0 over Oranje.

af^a^aWf^^aaf^r^^aal

Handballoting

SITTARD - De nationale veldloop-
kampioenschappen voor senioren
en AB-junioren worden volgend
jaar wederom op de Draf- en Ren-
baan in Schaesberg gehouden. De
organisatie is in handen van AV
Unitas en S.T.B.

NK veldloop
in Schaesberg

HEERLEN - Beddenspeciaalzaak
Ruwette uit Heerlen zal de komen-
de driejaarals hoofdsponsor funge-
ren van wielerclub Zuid-Limburg.
De vorige sponsor Math Salden
heeft van 1986 tot en met dit jaar als
sponsor van de in Kerkrade geves-
tigde wielerclub gefungeerd.
Chef d'equipe Jo Moonen: „Wij zoe-
ken nog naar een co-sponsor.

Ruwette sponsor
wielerclub

Zuid-Limburg

HEERLEN - Resultaten loting achtste fina-
les Nederlandse handbalbeker heren: EDH-
Esca, E en O 2-Kwantum Blauw Wit, Her-
schik en L-VGZ/Sittardia, Hengelo-Jahn
11, Seijst-E en O 1, Holbox/Swift-Aalsmeer
1, de winnaar van Saturnus/Tachos-OSC en
de Blinkert-Rapiditas. De wedstrijden wor-
den gespeeld in de week van 20 maart 1989,

Programmabetaald voetbal

Eredivisie
MW-RKC 1-0
Vandaag, 19.30 uur
Fortuna Sittard-Veendam
Willem 11-Ajax
WV-Sparta

Zondag, 14.30 uur
Groningen-Haarlem
BW Den Bosch-PEC Zwolle
Volendam-Twente
Feyenoord-Roda JC
Utrecht-PSV
PSV 15 11 1 3 23 33-14
Ajax 16 10 2 4 22 35-19
Fortuna Sittard 16 9 4 3 22 27-16
Twente 16 7 7 2 21 26-12
Volendam 15 8 2 5 18 27-21
Haarlem 16 7 4 5 18 23-21
Feyenoord 14 7 3 4 17 32-27
RodaJC 16 5 7 4 17 23-19
Groningen 14 6 4 4 16 29-19
Utrecht 16 5 4 7 14 22-26
PEC Zwolle 16 5 3 8 13 26-31
Veendam 16 5 3 8 13 17-26
BWDen Bosch 16 5 3 8 13 20-35
Sparta 15 3 6 6 12 19-23
RKC 16 5 2 9 12 29-38
MW 17 3 5 9 11 19-35
VW 16 1 8 7 10 16-27
Willem II 16 2 6 8 10 20-34

Eerste divisie
Vandaag, 19.30 uur
Heerenveen-NAC
Emmen-NEC
Eindhoven-Telstar
Heracles-Excelsior
SW-DS-79
AZ'67-Go Ahead Eagles

Zondag, 14.30 uur
De Graafschap-Wageningen
RBC-Cambuur

BELGIE
Vandaag, 20.00 uur
Club Luik-Kortrijk
Lierse-Standard
FC Antwerp-Cercle Brugge
KV Mechelen-KRC Genk
Anderlecht-RWDM
St.Truiden-Racing Mechelen
Club Brugge-Beerschot

Zondag, 15.00uur
Waregem-Beveren
Lokeren-Charleroi

Tweede klasse
Vandaag
Harelbeke-Diest, 16.30uur
Tongeren-Lommei, 20.00 uur
Jet Waver-Germinal, 20.00 uur
Geel-Seraing, 16.30 uur

Zondag
Leuven-Aalst, 14.30 uur
Berchem-AA Gent, 15.00 uur
Boom-Hasselt, 15.00 uur
Eeklo-Patro Eisden, 14.30uur

VVV-Sparta
Vandaag, 19.30 uur
Scheidsrechter: Van derNiet.

VW (opstelling): Roox, Nijssen, Van
Berge-Henegouwen, Rutten, Eijer, Rij-
nink, Verberne, Peters, Graef, Van den
Ham. Stewart.
Sparta (opstelling): De Goey, Luyten,
Wijnberg, Mulder, Olde Riekerink, Vu-
rens, Van den Berg, Sandel, Snoei,
Lengkeek, Beukers.

Fortuna-Veendam
Vandaag, 19.30 uur
Scheidsrechter: Kok.

Fortuna Sittard: (opstelling): Hesp,
Maessen, Frijns, Duut, Boessen, Jalink,
Liesdek, Reijners, Lens, Clayton, De
Vries.
Veendam (opstelling): Hoekstra, Steen-
ge, Wiebing, Veldmate, Mulder, Fühler,
Söllner, Huizingh, Jans, Marcel van
Buuren, Gall.

Feyenoord-Roda
Zondag, 14.30uur
Scheidsrechter: Egbertzen.

Feyenoord (opstelling): De Jongh,
Troost, Brands, Monkou, Heus, Lok-
hoff, Barendse, Van Geel, Hofman,
Houtman, Smolarek.
Roda JC (opstelling): Nederburgh,
Hanssen, Brandts. Fraser, Trost, Su-
vrijn, Boerebach, Groenendijk, Van de
Luer, Van Loen en Diliberto. Wisselspe-
lers: Smits, Nöllgen, Broeders, Huub
Smeets en Janssen.

L Van onze medewerker
ïhed ~ Als de weersomstan-
late net toelaten, komen de
tst urv°etballers morgenvoor de
k rver voor de winterstop in
»stilt el ligt de com PetitieIftavln 12februari (de zondag naL* aj), maar nu al staat vast, dat
fl stra.n.uari heel wat achterstallige
o Uden zullen worden inge-

MAASTRICHT - Het venijn zit in de staart. Een fraai gezegde,
dat gisteravond volledig van toepassing was op de degradatie-
strijd tussen de twee nieuwkomers in de eredivisie: MW en
RKC. De Maastrichtse ploeg had in De Geusselt in blessuretijd
nog een aardigKerstcadeau in petto voor de amper 3000 trou-
we fans. Volledig tegen de veldverhouding in kreeg MW van
scheidsrechter Luinge een strafschop in de schoot geworpen,
die door Alfons Arts beheerst werd ingeschoten: 1-0. MW
drukte daarmee derode lantaarn, in elk geval tot vanavond, in
handen van Willem 11. Er gloort dus weer hoop aan de grauwe
Maastrichtse voetbalhorizon.

door ivo op den camp

kwam WaubachPen weekend niet in actie,
°or de debutant, vooral door
Uitaten van de concurrentie,, voorlaatste plaats afzakte.
vrosch: „Daarom wordt hett«at We tegen wilhelmina '08

feldhnS kunnen voetballen." De
en d

d Van de Waubachse gras-
jl. ue verwachte weersomstan-
iwn zijn echter de onzekeren. „Ik Zal met één punt zeker
"«tevreden zijn. Uiteraard wil_?~Lmeer, maar in de huidige si-■^ moet jereëel zijn."

r eriUlri ia ontvangt het sterke Hal-
°Prn aan een mdrukwekken-af"ars bezig is en koploper Ven-
belopen 2onciag tot het uiter-
to °n§. Limburgia-trainer Math
«cliv"S: "In dit duel is alleS

MW-trainer Frans Körver was na
afloop de eerste om toe te geven dat
zijn ploeg eigenlijk geen recht had
op de volle buit. „We zijn negentig
minuten niet in de wedstrijd ge-
weest en hebben constant achter de
feiten aangehold. Wat echter andere
keren tegenzat, en dan denk ik bij-
voorbeeld aan de vorige thuiswed-
strijd tegen FC Twente, zat nu alle-
maal mee. Ik geloof dat iemandvan
boven ons geholpen heeft".

MVV: De Haan, Linders, Arts, Schu-
man, Quaden, Delahaye, Vincent (89.'
Hermans), Vanderbroeck (81. Van de
Boom), Verbeek, Driessen, Francois.
RKC: Vonk, Hutten, Das, Gouda, Bo-
gers, Van der Wiel, Schapendonk, Van
der Eist (81. Van Hintum), Hoekstra,
Brard, Van Herpen.

MVV-RKC 1-0 (0-0) - 90. Arts 1-0 (str).
Scheidsrechter: Luinge. Toeschou-
wers: 3000.sg^le "ederlagen is EHC wat te-

kat h en een sPeunS van net
derd oensDroekse ploeg voor

eer m successie een uit-
!C'S i sPelen. Koploper Venray,
ten ,e Senstander, speelt daaren-
fer, y , y°or de achtste keer op
[L eJd en is daar verre van ge-
S| e mee. „Na dat dubbele ver-
grij We toen wat voorzichtiger
rkonX n' e gaan voor één punt,"

s. nc"gt EHC-trainer John Vrij-

t&lner Jan Vleugels krijgt,
,p v

et zware uitduel tegen Gel-
ipt °0r ue boeg, weer moed. „Iksewoon op één punt."

'^rio)j>£e dUeis. viissingen-Sittarduesk en Longa-TSC.
Fortuna hoopt op
goede afsluiting
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*gm VaKalllAv vil IlvKlCctUC Hm
I NICE-MONACO 7 dagen ’ 599,- f# ZWITSERLAND 5 dagen ’ 499,- ff BERLIJN 3 dagen ’299.- f

I BERLIJN 4 dagen ’419,- fI LONDEN 3 dagen ’339,- fI LONDEN 4 dagen ’449,- f
I PARIJS 3 dagen ’279,- f
f PARIJS " 4 dagen ’399,- f
# PARIJS 5 dagen ’499,- ff
I OBER-HARZ 5 dagen ’499.- ff
I LUGANO 7 dagen ’749,- ff
/OOSTENRIJK 10 dagen ’ 795,- ff

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
f""?! kerstvakantie. Vraag de gratis gids met winterarran-
IkYI gementen of de gids v. vakantie en vrije tijd a / 2.50.JBaa» AMELAND - Postbus 14 - 9163 ZL Nes - Tel. 05191 -20 20.

A £ TEXEL. Luxe s***" bungalows te huur
Êj&JSmÊêt rond kerst en nieuwjaar. Veel sfeer,

/Jwa*//j///ê- prima restaurant. Bel vakantiecentrumJ^lfm'SSi- .Qe Krlm', 02220 - 1 62 75.

TEXEL, omg. Dennen, mod. vrijgel. 4-6 pers. bung's, centr.
verw., ligb., ktv, etc, zon- en speelweide, ’295.- p.w. all-in,
ook weekend en midw. Tel. 02220 - 1 35 67.

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

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 of kom langs. Wij zijn aanw.
elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

LA WILDBAAN, VELUvVE, dec./jan./febr.
___\^ wildmenu met gratis logiesvoor ’ 65- p.p.

Jm_s^\ Tev. 3-daags kerst-arr., mcl. brunch en

m~ IB^\ diner-dansant / 287.50. Inl. + res.:
ÜSkjfM Hotel Boaoord - Restaurant De Wannemulle,

tel. 05765 -12 64, LoenerWeluwe.

zëelanci
voor een zonnige vakantie!
voTßel of schrijf voor:

Wde bungalowgids

*^^mJ\ Provinciale VW Zeeland
Postbus 123, 4330 AC Middelburg

_}___ Tel. 01180-33000

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

VALKENBURG a/d GEUL
I

T \fJ\ooiekefsf
Even uitblazen met de kerst? 'n Paar dagen lekker
bijkomen? Kom naar Valkenburg. Met de sfeer van het
zuiden die juist nu zo apart is. Onderga de betoverende
rust inde sluimerende natuur. Neem 'n fijn appartement.
Of laat u heerlijk verwennen ineen sfeervol hotel-
restaurant. Kerstmis inValkenburg. Echt heel bijzonder!
Een 3-daags kerst-arrangement krijgt ual
ta fl. 192,50p.p. .
VW Het Geuldal. Tel. 04406-13364 '
Postbus 820, 6300 AV Valkenburg CTvl

RESERVEER NU UW SEIZOEN- OF VAKANTIEPLANS
of huur 5- of 6-pers. stacaravan. Geopend tot 30-10.

DE MOOIST GELEGEN CAMPING IN ZUID-LIMBURG
met kantine, kampwinkel, frituur, wasserette, speeltuintjes,

zwem- en kleuterbad. Vraag folder:
TERRASSENCAMPING GULPERBERG PANORAMA B.V.

BERGHEM 1 - POSTBUS 54 - 6270 AB GULPEN ■TEL. 04450 - 23 30

Kerstarr. in.Valkenburg va. ’ 99- p.p. Buspendel v. div. \
grote steden va. ’ 75- p.p. Nw.jaarsarr. va. ’ 175- p.p. F
Info 04406-14877. ' s

H DIT IS HET HELEMAAL f|_l_f__-^^tf Voor een gezellige vakantie met veel kinderpret. diiciuitbwi
CAMPING De Schatberg te SEVENUM
Gezellige en gastvrije camping, spec. ookvoor gezinnen met oudere kinderen. Gra-
tis gebruik zwembad, minigolf, waterfietsen etc. Voetbal-, volleybal-, tennisvelden
en surtplas. Discoen bowling. Zeer actief reerea-team. Ook prima geschikt voor 'of-
te 'n weekendje eruit. Spec. Hemelv./Pinkst.arr. Gratis folder 04767 - 1756.

AUTOP KAMPEERAUTOVERHUUR 89
■ minimin Bouw'- '"■ tomine/diesel,2,o'6

■gMMMiMMM j~v_^g— pers. uitv., alle comfort.
Jp^ Pi^ =*jPV Bel °' sct|r'i'voor tarief of folder.
CgjSßSßbsifly Sittard, 04490-22424, Nusterweg 88A

w w Montfort, 04744-2345, Zandstraal 58.

VOOR AVONTUUR EN VRIJHEID AUTOP
KAMPEERAUTO'S .

CAMPERVERHUUR
Luxe 4-, 5- en 6-pers. kampeerauto's. Reserv.
tijdig voor komend seizoen. Bel voor kleurenfol-
der: 070 - 83 45 93; voor reserv.: 010 - 4 65 64 00.
ACHILLES CAMPERS, Walenburghof 17, Rotterdam.

KERSTVAKANTIE IN DE ARDENNEN. T.h. vakantie-apparte-
menten, voordelige prijzen: / 230.- p. wend, / 385.- p. week.
Inl.: Vakcentrum COUNTRY CLUB BENELUX, Schnellen-
berg 36, 4720 Lacalamine, België, tel. 09-32.8765.9702.

Wilt u in 1989 eens leuk kamperen
IN HET HART VAN DE DORDOGNE

op een goedkope camping met Ned. leiding?
Vraag dan folder + res.form.: 015 -14 72 08 of 030 -93 59 68.

PARIJS: 3 dagen v.a. ’ 119.-!
HOTEL PULLMAN****

Gezellig naar de lichtstad, met een 1e klas hotel.
Vertrek iedere vrijdag.

Per luxe touringcar of eigen auto.
Incl. kamers met bad, toilet, ktv, mini-bar, enz.

2 excursies, ontbijtbuffet, reisleiding.
Vele opstapplaatsen. Gratis kleurenbrochure.

Bel: 070 - 52 27 09
AIROPA REIZEN

ZOMERPRÖGRAMMA 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.

Iberbus
Spec. aanb. Costa Brava v.a. f 190.- retour, Salou v.a. ’ 210.-
-retour. Costa Blanca v.a. ’250.- retour. Info (020) 24 10 10,
(010) 41 30 978. Vraag onze folder.

MONTEMAR 1989 IS ER!
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.

UITSTEKENDE BUSREIZEN SPANJE
Vanaf Pasen '89 uw vakantie Spanje écht goed geregeld!

10-, 13-, 17-, 20-daagse reizen " Kinderkorting tot 50%.
50 opstapplaatsen " Aardige chauffeurs/reisleiding.

Lloret: Hotel Dalia, LO v.a. 259.-. App. Fenals, LG, v.a. 259.-.
Blanes: App. Lotus, LG v.a. 249.-. Hotel Esplendid v.a. 369.-.

Calella: Hotel Fragatta, LO v.a. 299.-. Continental, VP v.a. 329.-.
Malgrat: Hotel Los Pinos, HP v.a. 319.-. Don Angel, VP v.a. 349.-.
Vraag SUN TOURS gids bij uwreisbur. of bel 078 -17 90 00

EURORAPIDE REIZEN
2x PER WEEK NAAR SPANJE

In januari verschijnt de nieuwe zomerfolder div. hotels en
appartementen. Campingretour al v.a. / 209.-.

Royal Class toeslag / 50.-. INLICHTINGEN: 030 - 62 80 04

U ZOU WEL EENS DE LAATSTE KUNNEN ZIJN!
Kerstreizen naar Lloret in Benidorm

nog enkele plaatsen vrij. Vertrek 23-12, 11 dagen v.a.

’ 559,- v.p., 17 dagen v.a. / 699,- v.p. mcl. kerst/nieuw-
jaarsdiner.
Flesta Tours Holland, Hovenstraat 126, 6374 HG
Landgraaf. Tal. 045-322222/324000 Dagelijks
boeken van 9.00 tot 22.00 uur, zondags van 12.00 tot
18.00 uur.

Qfai. Hongarije Tours
ZOMERGIDS 89

campings, vakantiewoningen, hotels,auto- bus- en vliegreizen
Boekingen: bij uw ANVR-reisbureau of bij GëGé 085-435050

ST. MICHAEL IM LUNGAU, 1075 mt. hoogte, 65
liften, 200 km afdaling en 220 km loipe. Hotel -
pension - privé. Alle kamers met douche/toilet.
Bel voor inf. 01880 - 1 51 42.

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:
°althor Holidays BV, Van Nijenrodeweg 893, 1081 BH Am-
sterdam, (020) 442161 93170

Jfoter§msjèo~ I
SSts^-i

' '"' conferentie arr.

Het meest komplete SAUERLAND-WINTERprogramma ligt
voor u klaarl Voor groepen en individuen. Weekend (3 dg.)
v.a. / 169.- en midweek (6 dg.) v.a. / 298.-. Ook vele aanbie-
dingenOostenrijk voor dekrokusvakantie. 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.

wïnterrecratie telt dubbel: naast een ,-tr{f}—\
geneeskrachtig klimaat bieden wij u tal van fuLSJM Hffiflwintersportinrichtingen, zoals 24 km loipen. K^BWr^^Bij
30 km wandelwegen. 5 lirts (met tSSSffiMverlichting), tennishal, internat. YtSuEkW^^^Öß*^^wintersportevenementen en een uitgebreid Vve^Sp" Î^^
cultureel programma Onze traditionele ypom~~^
gastvrijheid verwacht u

*t% I Ja'Vaimi|A—üË—tkm^* lk wll meer van Todt"IKMa m 1 mmmmmmma!i"m. I moos weien, stuur mij■ W WWammW^!mW*mw ■ de nieuwe tolder a.u.b.

...typisch Schuatzmtd ad es ne*l"
" 800-1263M

, 1
Kurverwaltung, D-7865 Todtmoos .1. JBÜH Ék
tel. 09-497674534 en 536 W J__\ _\1 teletex 767410 kvt d V |fi^Éss3

| winterinfotelefoon 09-497674514 (]_) l^m\^\\\\l~mw

ONTSPANNINGSOORD DACHSBERG 750-1000 m.
Vakantie in het idyllische winterlandschap van Zuid-
Schwarzwald. Langlaufloipes, rodelen, skilift in de onmiddel-
lijke nabijheid. De rust waar je naar verlangt.
Info: Verkehrsamt D-7821, Dachsberg, tel. 09-49 7672 2075.

Vakantie bij ons tussen Bodensee en het romantisch Donaudal. Een
ontspannende belevenis in elk jaargetijde. Vraag de gratis folder.
Fam. E. Kopp, Roschberg 7, D-7769, Hohenfels 1, tel. 09-497557304

Vakantie bij ons tussen Bodensee en het romantische Oonaudal. Een ontspan-
nende belevenis in elk jaargetijde. Vraag de gratis folder: fam. E. Kepp. Rósch-

-1 berg 7, D-7769, Hohenfels 1. tel. 09-497557304.

Baiersbronn/Schwarzwald.
Vak.app. dir. bij het bos, met garage, 2 pers.
DM 50,-/dag. In de winter nog vrij, uitst. win-
tersportmogelijkheden. Tel. 09-49711477915..

Vakantie aan de
Schliersee/Oberbeieren.

Comf. vak.blokhut, compl. inger., 3 ka., keu., bad, 48
m2, 4-6 pers., el. verw., v. DM 600,-/week te h. Tel.
09-4981341005.

Sommige dingen kun Je niet beschrijven,
die moet Je ervaren.

De SOVJET-UNIE bijvoorbeeld.
Unieke reisavonturen: Leningrad, Moskou, Kiev, Jalta,

Sotsji - Russische Rivièra, Centraal Azië.
8- en 15-daagse vliegreizen.

EIGEN CHARTERS,
DIRECT VANAF SCHIPHOL

Bel voor een full-colour reisgids:

PERESTROJKA REIZEN
Bilthoven, 030 - 28 70 34 / 28 62 34

of uw ANVR reisadviesbureau. Lid ANVR/SGR.'

Thailand rondreis v.a. / 1998
15/22-dg. rondreis, veel zien en genieten, uitger. terug. Ned.
beg. Vertr. elke mnd. Str.-stadvak. 9 dg. v.a. 1475.-. 15-1, 5-2
nog 6 pl., 23-3 paas, 16-7zomerspee. 15 dg. all-in 2598.-.
TEKKEL JUR Gr. Hertoginnelaan 163A, Den Haag, 070-468700.

Indonesië Tours '89
De nieuwe brochure van de échte Indonesiëspecialisten

ligt voor u klaar! 68 pagina's kleurige informatie over onze
VOLLEDIG VERZORGDE rondreizen, inklusief alle

maaltijden, excursies en Nederlandse reisleiding.

16-, 22-, 23-, 26-, 29- en 32-daagse rondreizen
naar Singapore, Sumatra, Java, Bali en Sulawesi,

evt. in combinatie met Bangkok of Hongkong/Peking.

Apart Azië programma met eveneens alles-inklusief
rondreizen India, Nepal, Thailand en Sri Lanka.

INFORMATIEVE DIAPRESENTATIES INDONESIË

ledere zaterdag diapresentaties in Heemstede.
Ook komen wij in het land met onze diashow en wel in:

Utrecht 7/1, Eindhoven 21/1, Maastricht 22/1,
Heerlen 10/2, Eindhoven 19/2, Arnhem 26/2

Komt u ook? Bel ons even: 023-339151.
Vraag de brochure aan bij uw ANVR-reisburo of bij:

De Boer & Wendel BV
de échte Indonesiëspecialisten
Raadhuisstraat 53 2101 HP Heemstede

"023-339151 Lid ANVR/Gar.fonds/lATA

EMMERZAND te huur aan
groot meer gel. 6 pers. recr.
bung. kerst nog vrij, ml.
08370-11663.

Kerst in Zeeland
Last mlnute aanbieding
Bungalows met uitzicht op

zee, met grote korting.
Tel. 01107-4200.

Roompot Recreatie.

Hotel Rooland - Arcen.
Weekend-arr.: 2 overn.
met ontbijt, 2 3-gangen
diners, welkomstcocktail,
slechts ’ 125.- p.p. Bos-
rijke ofhg. a/d Maas, wan-
del- en fietsroutes. Te-I yens vergader- en con-

I gresacc, ook kerst-arr.I Tel. 04703-21 21.

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

dinsdag gesloten
S 043-643500

. Chalets Sftes. App. en sta-
car. in 14 depart. in Oost-
en West-Frankrijk. Zomer-
brochure „DE ZWALUW",
tel. 04927-64457.

EGYPTE, rondreis, 8-daagse
kombinatiereis Cairo en Luxor,
inkl. vlucht, halfpension en
ekskursies, vertrek op 4/2 en
5/2/'B9 (krokusvakantie) van-
af ’ 1.595.- p.p.
SGT Reizen, 030 - 28 70 34,

" lid ANVR/SGR.

PRAAG, i.v.m. grote belang-
stelling extra hotelaccommo-
datie ter beschikking voor
1989 voor school-, jeugd- en
studentengroepen. Vraag een
offerte bij Teener Twen
Tours, Bilthoven, 030-287034,
lid ANVR/SGR.

WINTERSPORT
per auto of bus,

hotel v.a. 249.- p.p.
VRAAG GRATIS GIDS

SKYTOURS
010 - 4 79 0011

Voordelig WINTERARRAN-
GEMENT: Moskou en Le-
ningrad, 8-daagse vliegreizen,
voll. verz. Vertr. 4/2, 11/2,
18/2, 25/2, 4/3. Vanaf ’ 1295.-
-p.p. Bel PERESTROJKA
REIZEN, 030 - 28 03 14/
28 62 34 of uw ANVR reisbur.
Lid ANVR/SGR.

Avontuurlijke vakantie?
Huur een CAMPER
Folder: 01182-2965 ma.
t/m zat. 9.00-20.00 uur.

Stacaravans
Atlas

Brookwood
Colorado
en Tudor

Ook steeds inruilers
voorradig.

Ralon Car. Imp.
Brommelen 58A, Geulle

Tel. 043-645079.
TOURCARAVANS en
vouwwagens. Beyerland,
Sprinter, Vitesse, Quartz,
Award en Wilk tourcara-
vans. Walker, Sunny-dou-
blette en Olympique vouw-
wagens. Div. show-, ver-
huur- en gebruikte cara-
vans. De Olde Caravan,
Langs de Hey 7, md.p. nrd.
Sittard. Tel. 13634.
KERSTCADEAUS. Voor
caravans, camper, vouwwa-
gens en tentkampeerders.
O.a. campingmeubel, gas,
water, 22Ö V en 12 V-appa-
ratuur, campingservies,
pannen en potten, spec.
aanbieding van luxe voor-
tenten, wintertenten en lui-
fels, te veel om op te noe-
men. Uw kampeer-shop bij
uitstek. De Olde Caravan,
Langs de Hey 7, md.p. nrd.
Sittard, tel. 13634.

Verhuur van: fj-^-Yjg^w^ , x aja

personenauto's /n^Tr^^Y^T) V3D3T I fclUj"

busjes f^rflsirC-» Jli Geldig van 15 december'BB
campers LllhX^J/f|^^'l t/m 15 januari '89

J_Y

1 1mmmmmmmm, ■

Hoelang is het vliegen
van Sittard naar Rio?
Dat ligt maar net aan het reisburo waar U boekt.

Reisburo Paul Crombag, dat vandaag óók in
Sittard opent, houdt in ieder geval van

reizen-zonder-omwegen. *Omdat vakantiegangers snel op de plaats var

bestemming willen zijn en omdat voor zakenmer.;
elk uur uiterst kostbaar is. £l:

l:
Wij weten dat dankzij onze klanten die al jarer
boeken bij onze kantoren in Heerlen, Geleen, 'Kerkrade en Aken. j

Kom eens bij ons aan, vanaf vandaag jn het hartig 'van de stad Sittard. Voor informatie, boekingen & ,
gewoon een vers kopje koffie.

REISBURdSfIfpaul
CROMBAG
HEERLEN GELEEN
KERKRADE AKEN SITTARD

Tempelplein 7A 6131 JC Sittard. 04490-2608°
m^Bmm-~~~~~~~~~~~~*~---~*,

Tf/ER VANHETNERVEUZE^® VAKANTIEGEWOEL? W
KIESDANDERUSTIGEDDB1-

Voor een ontspannendevakantie bevelen
wij u de DDR aan. U bent dan echt weguit £ *»|
het drukke Westerse gewoel. Zowel in t ■ <—**... _j.
Berlijn als in hetkunstcentrum Dresden, '11 mt JÊaFv V-k-Jmhet bosrijke Thüringen of aan de schone W*___ T*MwiM
Oostzeekust is het aangenaamverblijven. IjßjpM B* ■\ > tiijj fkÉIn 1989bestaat de DDR 40 jaar. Een goede I _m_ tmmm—Éi—tgelegenheid om er eens heen te gaan. Er W
zijn overal schitterende musea en goede Wk_\ Wftf^f^** W*
theatervoorstellingen. Kijk rond in de leuke BWMs^l^Mf*
middeleeuwseplaatsjes in Thüringen, of reserveer aan dehelder brede

._ zandstranden van de Oostzee. Wij . m
(63»REISEBÜRO verzorgen uw individueleboekingen in

mr <aromjoamn Dmmckrmamctmn mva hotels, op campings en bieden verzot
reizen. Ook maken wij uwfarnu 1

Ja, ik wil graag meer weten over reizen zaken- en vakantievisum in orcle #naar derustige DDR. Stuurmij uw speciale _ „„ _„;.,v,;i;„«on VrSOÖ /DDR-reisgids zo snel mogelijk toe. /« uwvhe9-en treinbüjetten. vi» 0f
debon de specialeDDR-reisO>°*IZ bel (020) 23 47 71^

IMERNATI<ÊtO>
mstflf""*Stuur de bon in een open enveloppe naar Prins Hendrikkade 104 - Arr»

Kontakt International, Antwoordnummer 791,
1000RA Amsterdam. Postzegel is niet nodig. "ill
Unieke vakanties vind jeniet alleen in het W_^s
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Op de ’Kö’ in Düsseldorf

Arm en
rijk op
dezelfde
vierkante
meter

j et kribbetje in de stal van Betlehem, waar bijna 2000
Jaar geleden 'Het Kindje' werd geboren, hebben we in

Joop van die 2000 jaarwel luxueus aangekleed. En we
'Ji nog altijd bezig om de eenvoud van de oorsprong

van het kerstverhaal te ontkrachten.
IV

anno 1988 is het feest van de winkeliers. Het
kerstfeest van nu betekent toegeven aan een schier
gebreidelde koopwoede. Met tonnen tegelijk wordt
e koopwaar uit de winkels en warenhuizen gesleept.

Üen aa tfekken vooral in deze we- Niet voor niets hebben geestelijken
de pV °or Kerstmis de Limburgers in Berlijn, in een poging de mens tot

"x °Ver richtm ë Duitse koop- re de te brengen, dit jaar duizenden
paSs a' Wie in deze weken de grens affiches in hun stadverspreid, waar-
opert 0m in' bijvoorbeeld Aken, op het Kerstkindje getooid is met
foujj dorf °f Keulen, een snuifje een streepjescode.
*al j*e kerstsfeer in te ademen, die
re n \i' verbijstering terugke-
een at onze oosterburen onder En volgende week kijken we adem-
gren^e2e"'6 kerstfeest verstaan loos naar het gipsen kindje dat in
ke 5 v aak aan het onwaarschijnlij- een houten kribbetje ligt en dan zin-
het var Wordt al Deg'n november gen we met enigszins vochtige ogen
bril j, "l,e Nacht, Heilige Nacht' mis- over de 'Verlosser Die Ons Heil
*oed d°°r de commercie Daar Heeft Gebracht.
harti a' Wekenlang een onbarm-
'een ? e COncurrentiestrijd, niet al-
Ve|e Ussen de verkopers van de Jch habe hunger." Rillend zit een
tec() bitterende, oogverblindende, grote kerel met een verwaarloosd
Scr,'s^'1 Perfecte 'Weinachtsge- uiterlijk zich warm te bibberen op
ren.. *e', maar vooral een concur- het trottoir van een van Europa's
dift "\tussen de kopers. De gel- mooiste winkelstraten: de Könings-
lii^ng van onze oosterburen allee in Düsseldorf. Op een stuk
liet
, in deze maanden vooral in karton aan zijn voeten staat te lezen

% tere'ken van de overtreffende dat hij honger heeft, geen uitkering
e" bXn °Pz'cnte van buren, familie van de 'Sosi', de Sociale Dienst,

kenden. krijgt en geen thuis heeft. In het

" Op een stuk
karton staan al
zijn grieven
richting
'Sozialambt'.
Zijn hond is zijn
enige vriend.
Kerstsfeer aan de
'Kö' in
Düsseldorf.

plastic bakje liggen twee Marken en
wat koperen kleingeld. De mensen
lopen in een kleine boog om deze
bedelaar en de tientallen andere in
de winkelstraten heen.

In de etalage van de winkel waar-
voor de om wat geld bedelende jon-
geman zijn plek heeft gevonden lig-
gen de Rolex-horloges te glitteren.
Het eenvoudigste model is te koop
voor 39.000 D-Mark. Voor het
duurste moet de klant 109.000Mark
ophoesten. Puur goud en tientallen
kieine diamantjes zorgen voor die
exhorbitante prijs voor een horloge,
waarop je toch alleen maar tijd en
datum kunt aflezen.

Kontrast van schandalige rijkdom
en bittere armoede op één vierkan-
te meter in een Duitse winkelstraat.
Een kontrast waar in deze weken
ook tienduizenden Nederlanders
mee geconfronteerd worden. Want
Düsseldorf is in deze kersttijd een
plek waar je geweest moet zijn.
Nergens anders wordt letterlijk en
figuurlijk geëtaleerd hoe commer-
cieel het feest geworden is rond een
Kindje, datbijna twee millennia ge-
leden, zo vertellen bijbelverhaal en

overlevering, geboren is in een stal
in Betlehem.

„De zaken lopen fantastisch,"
meldt Dieter Franck, een van de
chefs van het bekendste Duitse wa-
renhuis Kaufhof. „De omzetten
vooral tijdens de laatste zaterdagen,
toen we tot zes uur open zijn ge-
weest, zijn formidabel geweest. Tot
onze vreugde hebben dit jaarweer
veel van uw landgenoten de weg
naar Düsseldorf gevonden." De
Kaufhof heeft, evenals andere wa-
renhuizen en winkels, tijdelijk zelfs
Nederlands sprekend personeel
aangeworven om de gasten uit Ne-
derland in hun eigen taal te kunnen
bedienen.
„De derde 'Langer Samstag' was de
op een na beste dag van het jaar,"
jubelt het Duitse Zondagsblad Welt
am Sonntag. Een onderzoekbureau
te Düsseldorf heeft uitgezocht dat
de kerstverkopen minstens vijf pro-
cent hoger liggen dan andere jaren.
Toppers zijn speelgoed, videocame-
ra's, sportkleding, exclusieve lede-
ren kleding en vooral goud, zilver
en dure horloges. Dit laatste heeft
te maken met op stapel staande be-
lastinghervorming in Duitsland,

waardoor veel mensen hun geld van
de spaarrekening halen en liever be-
leggen in bijvoorbeeld goud en zil-
ver. Bontjassen echter raken ook in
Duitsland langzamerhand uit de
gratie.

Het oude vrouwtje dat op een plas-
tic zak met haar schamele spulletjes
zit te bedelen, heeft geen bontjas en
zal er ook nooit meer een krijgen.
Zij hoopt iedere dag een Mark of
twintig bijeen te krijgen, genoeg
voor wat eten en drinken. Slapen
doet zij ook in de winter ergens in
de openlucht. „Het moet al heel
koud zijn wil ik bij het Leger des
Heils aankloppen. ledereen heeft
mij in de steek gelaten; nu heb ik
ook niemand meer nodig," mom-
pelt zij. Dat de mensen die winke-
ien op de 'Kö', zoals de inwoners
van Düsseldorf 'hun' Köningsallee
noemen, alleen maar oog hebben
voor de pracht, praal, luxe en rijk-
dom in de etalages, deert haar niet.
„Onrecht is er altijd geweest en zal
altijd blijven. Wanneer ik iedere
dageen paar Mark heb ben ik tevre-
den."

vervolg op pagina 36

0 Rillend op een zak met wat spulletjes.

" 'Haben Hunger', al lijkt het in strijd met de werkelijkheid.

Champagne
blijft exclusief
Beroemdheden in de wereld
scharen zich graag achter een
glas champagne. Zonder
deze tintelende bleekgouden
wijn zouden hun prestigieuze
feesten verschrompelen tot
eenvoudige verjaardagspar-
tijtjes. De nooit eindigende
Dallas-serie op tv zou onge-
twijfeld een geringere kijk-
dichtheid hebben wanneer
daar niet af en toe een fles
champagne ten tonele wordt
gevoerd. En wie zou Scan
Connery zijn geweest als hij
in zijn films niet regelmatig
door mooie meiden achter de
champagne werd omringd?

Champagne hoort bij blijde gebeur-
tenissen. Wanneer de kurk knalt en
de dampen uit het binnenste van de

fles opstijgen zijn de gasten in de
beste stemming. Hebt U deze tril-
ling van vreugde nog nooit meege-
maakt? Troost U dan met de ge-
dachte dat U niet de enige bent.
Een goede fles champagne koopt U
ongeveer vanaf ’ 35 en dat is een
prijs die veel Nederlanders niet be-
reid zijn te betalen.
Daarom hebt U er waarschijnlijk
ook niet zoveel van gemerkt dat in
1987ruim 217,5 miljoen flessen
champagne over de hele wereld zijn
verkocht. En de cijfers zijn nog in
stijgende lijn. HetComité Interpro-
fessionnel de Vin de Champagne
(CIVC) in Epernay verwacht m
1990 een omzet van 250 miljoen
flessen. Het gaat dus goed met deze
bruisende wijn.

Dat is niet altijd zo geweest. Na
1978 kwam de klad in de verkoop.
Minder geslaagde oogsten en een
gebrekkige verkooporganisatie
worden nu alsde grote oorzaken ge-

noemd. De verkoopcijfers bereik-'
ten in 1982 met 'slechts' 146 miljoen
flessen een dieptepunt. Daarna
treedt verbetering in met als uitein-
delijkresultaat een (voorlopige) te-
cordverkoop in 1987. De cijfers tol
en met het derde kwartaal van dit"jaar wijzen al uit dat dit record met
ongeveer 13 procent zal worden
overtroffen.
Nederlanders zijn bescheiden
champagnedrinkers. Een grote
meerderheid in ons land kent cham-
pagne alleen van zien. Bijvoorbeeld
in het NOS-journaal als koningin
Beatrix of minister Smit-Kroes van
Verkeer en Waterstaat weer eens
een schip ten doop houden of van -Studio Sport wanneer Ayrton Sen-
na of Alain Prost na een succesvol
beëindigde Formule 1-race elkaar
en de omringende toeschouwers
met de 'belletjeswijn' bespuiten.

vervolg op pagina 27
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MORGEN ZONDAG 18-12 GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR

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

m . , ■ ■ BJj Door onze rechtstreekse inkoop Openingslijden i.v.m. Kerstmis:
NörQGnS 3nCl6rS ■" I " (zonder tussenhandel) van binnen- maandag 19-12 van 13.00-18.00 u»>

is hit assortiment yerlichtin.gMQf#<lJ Ver ICntinQ^^c^r SH=E£zo groot en voordelig als bij: I IVII wU tZZ^r^T^. ~<«
Bijna 30 jaar uw vertrouwd adres \J Rijksweg-Zuid 118» Geleen "<m 04490/43222 _
-^MBn^■■■■■■ WÊtU
i

Dringend gevraagd

: toetsenman
vrjor dansorkest. Muziek \ei
3211358158.
Djdi Fashion damesmode zk
ccv. VERK.MEDEWERKSTE
24 jr. Heb je interesse in dez
IQ-12 u. 045-718044.

Floorshop Mc
Speciaalzaak in tapijten en (
zoekt voor spoedige indiens

een actiev<
Wij vragen: goede contactu
thjousiasme, leeftijd tussen 2
branche.
Wij bieden: een uitstekend s;

b^idsvoorwaarden. Een pret
misch bedrijf. U kunt uw so
shop Maastricht B.V. Ant.
Maastricht.

Functioneel
licht - ideaal -
doelmatig
In brons of
geschuurdmessing
uitvoering
reeds vanaf: Bruto_, fc mcl BTW

IK 199,95

Horoyv*'|ichtin9
Rijksweg-Zuid 118 GELEEN

■S 04490-43222

Fiistorante DA FILIPPINA,
broek, tel. 045-211531 vr.
djenstbetrekk., Ift. 22-25 jr.,
eist. Tev. gevr. part-timers
tal. soll. na 16.00 uur.
_».—. __

Een beroep met toekomst?!

beveiligingsbeambte
Vtolg de mondelinge opleiding voor het officiële basisdi-
pjoma, welke in januari 1989 start. Voor aanmelding
0.P.8. Postbus 5112, 6097 ZJ Heel, tel. 04747-3249.

PUISVERKOPERS gevT.
>r vrijetijdskleding. Klei-
investenng gewenst. Br.

on. nr. SI LD Sittard Baan-dert 16. 6136 ER Sittard.
Full-time/part-time (± 20
uur) VERKOOPSTERS
Gevr. met zeer ruime erva-ring. Echte bakker Jos
Onessen, Ridderhoenstr.

* Hoensbroek. Tel. 045-
-£12706.
(Sevr. KAPSTER ofkapper
met ervaring herenvak.
fceeft. ±19 jaar. Kaps.
Math, Broeksittarderweg
{16 Sittard. Tel. 19901.
Gevr. GITARIST v. bege-

ngsband, tel. 045-
Z26965 (na 16 uur).
Gevr. ELEKTROMON-
TEURS voor langdurige in-
dustriële projecten in bin-
tien- en buitenland. ECM
Heerlen 8.V., Burg. v.
Srunsvenplein 10, £411 AT
geerlen. Tel. 045-718877.
Fysiotherapeut rrü

se anerk. gevr. v. prakt.
i/i B.R.D. Br.o.nr. HO 649
L.D.. Kouvenderstr. 215,
8431 HE Hoensbroek.
yerpleegkliniek omg. Akenjoefct zo spoedig mog. ge-
dipt. VERPLEEGKUNDI-
GE m/vvoor dag- en nacht-

st Salaris naar BAT,
vakantiegeld, 13e maand.
Soll. Duitstalig aan BR.
*.nr. XE 043 LD, Markt 42,
€461 ED Kerkrade.

>arochie van de H. Pe-
ffus Canisius te Puth vraagt
met spoed een ervaren OR-

\TST. Kennis van de
fregoriaanse muziek strekt
fot aanbeveling. Elk week-
end zijn 2 gezongenmissen,
'e Zaterdags om 19.00 uur.
's Zondags om 10.30 uur.
Inlichtingen bij de voorzit-

H.J. Simons, Kerkweg
|13, Puth, tel. 04493-2717.
Gevraagd LEERLING-
VERKOOPSTER ±25 uur
Aer week. leeft. max. 17 jr.
Alleen schriftelijk sollicite-

Garantmarkt Bert
Bruis, Markt 24, 6118 BC

Cevr. BABY-OPPAS voor
"chtenduren (8.00-13.00).
Tel. 04499-4749. Na 19.00
»ur.
Gevr. mnl. of vrwl. FRITU-
REHULP met ervaring.
Tel. 045-325268 of 441857
POETSVROUW gevr. voor
lx per mnd. Tel. 045-726387,
fra 18.00 uur.
VERKOOPSTER, 45 jr. of
"uder, niet langer werke-

dan 2 jr, voor het run-
Ben van een kinderboutiek,

,t. ook zondag. Reactie
poedig mogelijk met

pasfoto en tel.nummer.
Br.o.nr. HE 051, LD,
Geerstr. 5, 6411 NM Heer-

+ drummer
zen vereist. Tel. België 09-

-t. voor haar vest. in Heerlen
ER v. 32 u. p.wk., leeft. 18-
-:e leuke baan, bel dan tuss.

aastricht B.V.
gordijnen,
«reding
e verkoper
iele eigenschappen en en-
!o en 35 jaar. Ervaring in de

alaris. Prima secundaire ar-
lige werksfeer in een dyna-
illicitatie richten aan: Floor-
van Elenstr. 16, 6217 JM

Club RUSTICA. In onze
druk bezochte club vragen
wij nog enkele gastvrou-
wen, v.d. Weyerstr. 9. Kerk-
rade-West., 045-412762 of
215876.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Kóln
BET.TTMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
Club IJ Maastricht goedlo-
pend vraagt MEISJES. Bel
043-211620.
Opleiding RIJ-INSTRUC-
TEURTRICE. Vraag bro-
chure! Weeren-Wesseldijk,
Nijmegen, tel. 080-777524.
Voor direct gevr. BAR-
MEISJES voor de middag-
of avonduren. Bar „Ma
Cherie", Nuth, tel. 045-
-241829.
CLUB BUBBLES Geleen
vraagt nog meisjes. Werk-
tijd m overleg. 04490-42313.
Nedl. Shoarma Grillroom
vr. enkele MEDEWER-
KERS zowel voor de vroe-
ge als late nachturen. Bel-
len tussen 13.00 en 16.30 u.
Tel. 045-273092.
Net meisje voor PRIVE-
CLUB. Met garantieloon.
Tel. 045-420042.

Kouvenderstr. 198, Hoens-
jonge kelner m/v in vaste
ervaring in restaurant ver-
voor bediening, uitsluitend

SERIEUZE Rijintructeur
gevr. Autorijschool Mayntz,
zoekt serieuze rij instruc-
teur (categorie B) voor 2
avonden per week en 2 za-
terdagen per maand. Geïn-
teresseerden schriftelijk of
telefonisch contact opne-
men, Dr. Ottenstr. 24, 6369
VP Simpelveld. Tel. 045-
-440994.

IMeisje of VROUW gevr.
voor rijdend kaasbedrijf op
Ide markt, enkele dagen +
hele zaterdag, tev. hulp
inde huish. gevr. voor enke-
le uren p.w. Tel. 045-312318
na 18.00 uur.

S ..*s*°^ \

Enorme collectie
plafonniers

van eenvoudig
„bolletje" tot
representatief

huiskamerarmatuur
een klein greepje
uit onze collectie

60 watt bolletje
in div. kleuren

Bruto mcl. BTW

7,95

Alombekende *
glasplafonnier

0 20 cm.
rond of vierkant
Bruto mcl. BTW

9,95

Exclusieve bronzen
plafonnier

met gesatineerd,
gegraveerd glas,

voorzien van 3 fittingen
a 60 watt

O 40 cm. Bruto mcl. BTW

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

375,-
Hcnrduvefli<htin9
Rijksweg Zuid 118. Geleen

Goedlopende club te Kerk-
rade vr. dringend MEIS-
JES. Tel. 045-423634.
Club Exclusief te Kerkrade
vr. GASTVROUW. Tel. 045-
-423634.
Gevraagd BUffethulp en
kelner tel. 045-252975 na
17.00 uur.
Jonge Goldenretiever pups
m. stamb. Ouders HD vrij.
tel. 04110-1376.

lets waardevols voor uw interieur
Matbronzen gietwerk Kroon met

antieke glazen
5-lichts Bruto mcl. BTW bSO,-
6-lichts Bruto mcl. BTW b9sj —
9-lichts Bruto mcl. BTW 4 ■ Ö95,—

Bijpassende wandlamp
enkellichts
Bruto mcl. BTW I I 3,33
dubbellichts Bruto mcl. BTW 169,95

HOfOU verlichting

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

Gevr. CHAUFFEUR-VER-
KOPER Ift. tot 35 ir. Vereist
M.0.-opleiding, 8.E.-rijbe-
wrjs, enige ervaring in die-
renbranche gewenst. Taak:
verkoop van voeders, sier-
vissen en aanverwante arti-
kelen. Schriftelijk soll.
Postbus 34, 6116 ZA Roos-
teren.

__^

Zeer rendabele BIJVER-
DIENSTE aangeb. voor de
directe verkoop van onze
milieuvriend, rëninigings-
concentr. aan horeca, ïn-
stell, bedrijven etc, hoge
prov., interne opl. tel. 045-
-324301.

Bost VERWARMING B.V,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas. water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Voor alle dak- en ZINK-
WERK, dakdekkersbedriif
P.H. Boumans, tel. 045-
-321252.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
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
aannemen. Tel. 045-462428.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TVVIDEO-REPARATIE
Górgens. Tel. 045-314122

ELECTRICIEN nodig???
045-719038.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Voor renovatiewerk vanbadkamer en keuken. Bel
NOVABO Interbouwservi-
ce 045-227644 (voor afspra-
ken graagna 18 uur bellen).
Voor vakkundige en snelle
uitvoering van bestrating,
tegelwerk, elektra, loodg-
.werk etc. (ook onderhoud)
Bel NOVABO Interbouw-
service 045-227644 (voor af-
spraken graag na 18 uur
bellen).
Aannemer kan ncfg WERK
aannemen: nieuwbouw,
verbouwing en renoveren.
Corisbergweg 36 Heerler-. baan. Tel. 045-414594, na

" 18.00 uur 316383.
Voor komplete interieur-
bouw van winkel- en hore-
cazaken, inkl. installaties
(wij verzorgen ook hetbouwk.tekenwerk). Bel
NOVABO Interbouwservi-
ce 045-227644 (voor afspra-
ken graag na 18 uur bellen).
TV-ANTENNES ’ 395 -,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.
VERBOUWING woonka-
mer, keuken, bad, garage.
Tel. 045-326574.
Opritten en terrassen in
klinkers of SIERBESTRA-
TING. tuinaanleg. 045-
-326574.
Hulp i.d. HUISHOUDING
vr. werk voor 4 a s/2 dagen
i.d. week, i.b.v. auto. Reak-
ties Postbus 326 Geleen.
Repr. man, 46 ir., zkt. een
hem pass. WERKKRING,
heb 26 jr. erv. in levens-
midd. comm. inst., goede
omg., gewend leidingte ge-
ven, log. kennis, nchting
advies bestr. v. lekkage ver-
t.w. Br.o.nr. SB 022, LD, Fr.
Erensln. 4. 6371 GV Land-
graaf
DUO nog vrij voor de car-
naval en feestdagen. Tel.
045-321099. _
Fotograaf zoekt tatoeages
en div. modellen voor FO-
TOGRAFIE, Postbus 928,
6200 AX Maastricht.
ZIEKENVERZORGSTER
26 jr. zkt. werk in instelling
i.v.m. verh. naar W.Dld!
liefst omg. Hrl.-Brs. Is i.b.v.
auto, tel. 01100-30926.
DRUMMER zoekt aanslui-
ting bij trio. Tel. 045-224284.

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.

~ I e». ■ i ■■ ■■i ■ i i^—.—

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.

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.

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 des 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.

T.k. prof. TAPE-DECK,
Sony fc 640 a, 3 koppen, 3 j
motoren en ± 30 banden.
Pr. ’350,-. Te bevr. 045- |
224251.
Te k. bruin GASFORNUIS
Atas ’550,-; Zibro Kamin
RCA 86 A ’450,-. 04451- C
1689. C
Koopje, echt runderleren CBANKSTEL 3-1-1 kuipmo- c
del, 3 mnd.oud. Vr.pr. ,
’2é50,-" (nw.pr. ’4600,-) '045-323130.
KACHELS nieuw en ge-
bruikt koop je bij de vak-
man. Gratis gebrachten ge-
plaatst. Nergens goedko-
Ëer, diverse aanbiedingen,

ie Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. 04459-1638.
KLEURENTEEVEE te k.
voltransistor, mooi toestel,
weg, omst. Tel. 045-270083. "

t

Informeert personeel ;
Uen V_^/ \ staat net ;
maak bij A-^ \ zoals
ons *—w \ alt'id
kennis A flraagtot
met deze \ uw
nieuwe W \ beschikking
generatie / ff \ met
verlichting ff \ deskundig

ff & advies

Goede KLEUREN-TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld v.a. ’ 145,-; zeer grote
sort. tv's. Óccasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25
Heerlen. Tel. 045-724760.

/ *8&«\ i

Decoratieve
hanglamp

Brons armatuur met opaline glas
met decor of effen wit

voor diverse toepassings-
mogelijkheden

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

69,95
Hofdy-ichtog
Rijksweg-Zuid 118. Geleen

S 04490-43 222 "
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Eiken-meubelgroothandel
a.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

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

ANTWOORDAPPARAAT
Compur. nieuw en ge-
bruikt. Tel. 09-4924091035.
KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
§arantie. R/J Handelson-

erneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044!
Wit leren combi KINDER-
WAGEN 3 in 1 met toebeh.
als nieuw ’450,- tel. 045-
-727644.
NERTSJASJEmt. 36-38 pr.

’ 600,-, leren pakje roze-
zwart mt. 38 ’ 250,- tel. 045-
-724193.
Te k. nieuwe POTTEN-
BAKKERSDRAAI-
SCHIJF, vr. pr. ’ 550,-. Geh.
verstelb. en demontabel,
045-722292
Tek. ZibroKamin turbo m.
ingeb. ventilator en uitl. n.
buiten. PATTAFOON an-
tiek m. platen en ant. spie-
gel m. eikeh. lijst, 70x1.20
cm. Julianastr. 3, Schin-
veld.

T3mwmmy--\

Old American style: in
prijs en stijl

onevenaarbaar
Uitvoering

brons-messing
met opaline glas
Bruto mcl. BTW

399,95
Hofduv*f,ichtin9
Rijksweg Zuid 118, Geleen

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

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

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

Eigen service- en reparatiedienst.

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. _
IJSKAST ’95,-; gasforn.
’95,-; wasaut. ’ 175,-; diep-
vr. ’175.-; gasplaat ’75,-.
Tel. 045-725595.
2e hands MEUBELS:
bankstellen, kasten, eet-
hoeken, slaapkrs., lampen,
kl.tv. enz. Kouvenderstr.
208, Hoensbroek.
Uit erfenis te k. partij Fran-
se WIJN, 50-60 jaren voor
de liefhebber. Tel. 045-
-725495.
Te k. ATARI Home comp.
600 XL + data-rec. 2 sp. o.a.
Donky Kong + bandjes +
joy-sticks, samen ’ 125,-.
Tel. 045-223484.
Te k. antieke kast en oude
KOLENKACHEL. Maas-
trichterln. 121, Landgraaf.
Tel. 045-317547.
Te k. DIEPVRIESKAST
prof. formaat, Fischer skies
+ schoenen + stokken, mt
36. 04498-57587.
Te k. antieke SLAAPKA-MER massief mahonie vr.
pr. ’ 4000,-. Tel 04498-57052
(na 18.00 uur).
Kort BONTJASJE vos
t.e.a.b. tel 045-315397.
Te k. Sony VIDEO-8-CA-
MERA + Sony video-8-rec-
order z.g.a.n. Vr.pr. ’ 1550,-
-samen. Tel. 045-421567.
Te k. VIDEO Grundig vee,
weinig uren gespeeld. Pr.

’ 175,-. 045-425495.
Te k. COMMODORE 128
met disc-drive + softw.
Z.g.a.n. Tel. 045-318997.
Te k. AMIGA 500 + Philips
8852 k.l. Mon + 2 c drive.
Tel. 045-463941.
Voor de kenner B&O TU-
NERVERST. 3400, als nw.,
’695-, met gar. 045-417990.

Totale
uitverkoop
10-60%
korting
op alle schoenen

Mephisto
dames-, heren- en kinder-

schoenen vanaf

’159,-
Schoenmode

Dieter
Stinski

Kerkstraat 14,
Übach o. Worms

as. zondag geopend van
11-17 ut, di. t/m vr. koop-

avond tot 21 uur.
T.k. lange leren DAMES-
JAS, glasgordijn sluiermo-
del en aanhanger. Tel. 045-
-224284.
Cadeau-idee??? G.G.
AUTOSHOP heeft 1001 ca-
deau-ideeën op autogebied.
Kom vrijblijvend kijken in
onze shop. Op koopavon-
denen zondaggeopend. Nu
speciale aanbiedingen
stoelhoezen, pechlampen
enz. enz. Tot ziens in onze
shop. G.G. Autoshop. Hee-
renweg 284, Heerlen (grote
weg Heerlen-Brunssum).

Let op Let op
Te koop uit faillissement

diverse soorten buro's, burostoelen, tekentafelstoelen,
diverse soorten dossierkasten, materiaalkasten en la-
denblokken voor hangmappen, houten directiemeubels,
diverse soortentafels en scheidingswanden, werkban-
ken en heteluchtkanonnen.

Een enorme sortering in
bedrijfsinventaris

tegen ongekende lage prijzen
Dit moet u zien

Rockmart
Kissel 46a Heerlen. Te1.045-723142

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.

In- en verkoop van
Postzegels en munten

Ruime sortering van buitenlandse en Koninkrijks mun-
ten zfr tot FDC. Wij zijn voor u open op 18 dcc. 12.00 tot
17.00, 19 dcc. 15.00 tot 18.00, 20 t/m 23 dcc. 12.00 tot
21.00 en 24 dcc. 10.00 tot 16.00 u. Palm, Akerstr.-N.
208, Hoensbroek, 045-212371.

Attentie Attentie
Te k. compl. sateliet ontvanginrichting merk Chyene
capperal met afst. bed., schotel doorsn. 1,50mtr., nw.pr.

’ 9000-, vaste pr. ’ 4500,-. 4 mnd. oud, tel. 045-
-227468.

Wandïamp in
Old American Style

Bruto mcl. BTW

199,95
Horoy v#f|i<r,tin9
Rijksweg-Zuid 118. Geleen

S 04490-43 222 '

Te k. ASBESTGOLFP at
TEN, diverse afmeU%
Vleckstraat 2, Weust^ n
de-Klimmen, tel. f'751539.

/V ■ IAt\^
Old American Styl* j

voor gericht licht "P (
tafel

voorzien van apa^ .
schakelaar

voor licht omlaag I
Bruto mcl. BTW
299,95

Rijksweg-Zuid 118,G*"
« 04490-43222-^

Draadloze TELEFO0.
v.a. ’150,-. Inruil enjj
mog., 3 mnd. gar. A*/
Ned. Tel. 045-220902, »■»
06-52127702. __^
COMMODORE 64. $
drive, data cass., sol*
en literatuur, vra«"
’600,-. 045-324106. x
KERSTKADO electr. $
m. ritmebox, uitstfifë?
beginners, 04492-27g^
Te k. COMMODOBi-diskdrive, dataset, dis%<
software, joysticks, b°^
’715,-. 045-223128.
Te k. uniek ORGEL *S
nent 2000 Grand T%t
Nw.pr. "f19.995,-. J'
’ 8000,-. Te1"045-2220gt^
Te k. AQUARIUM ingffe
kast mt. 2.50 x 0.50 ?U
met verlichting. „\«
’500,-. Talmastr. 32 "zenbroek-Heerlen.
Te k. slachtriipe SC^RELKALKOENEN, „J
slacht ’ 8- per -kg- °^17403.
Te k. Passap BREIM^,>
NE, dubbelbeds met "U
en veel toebehoren, *
04490-40963.

Heroal rolluiken
zeer voordelig, tel. 045-252494/045-317344,

telefonisch bereikbaar tot 21.00 uur.__^-^
L Rohan VUURWERKLEVERANCIER. Bij oo'- j)
grootste assortiment voor de laagste prijzen. M^180 artikelen. Tijdens de voorverkoop 10 tot 30 1°J
ting. Bezoek tevens vrijblijvend onze ruim geson p
showroom en haal gratis de uitgebreide catalogi 'Calsstr. 100 Landgraaf-Schaesberg, 045-318693^

Vandaag hobby/huisvlijtmarKt
in Makado-Beek (toegang gratis)

/ prtl»'oo' \

Imposante hanglamp in
Old American Style

voor gericht licht op tafel _
voorzien van aparte schakelaar A^ïfl *"*Bruto mcl. BTW "tmifj

Hofdu ver|ichtio9
1 Rijksweg-Zuid 118, Gelee»1

g 04490-43 222 s
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# Electronisch
bestuurde pallets
bij Bricout. De
flessen maken in
de stalen kooi elk
kwartier een
kwartslag. Het
werk van de
remueur is
daardoor
overbodig
geworden.
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Es'and importeerde in 1987 bijna
■"""iiljoen flessen, hetgeen neer-
UL °P één fles per tien inwoners.r^Wee bezetten wij een zevende
P 's op de wereldranglijst.
"^ l|e r^C houdt de verkoop tot in
'P' ,ü u'thoeken van de wereld zeerfilDr!„euriëbiJ- L'efst 141 landen
I «nn rden in 1987 champagne.
> C" als Cambodja, Iran, Laos,
-t sen tfu3 en Nicaragua hadden
f , behoefte aan deze drank.

v waardig daarentegen is wel de
j "ng,van 48 flessen aan Libië en
v n Afghanistan. Surinamer ' met 204 flessen ook niet al te
tn d' Z \ker als datwordt afgezet te-
So Antillen waar
fel m Precies te zijn) werden

wordt in de meeste lan-
w ereenzelvigd met grote en
crw 'eesten en het is dus niet zo
[c °nderlijk dat de verkoop rond

'tint ?'s en Nieuwjaar een hoogte-
\ tfe bereikt. In Nederland wordt
j fo- Procent tegen het eind van)aar verkocht.

*n pniet in al,e landen zo. Fran-
i^' engelsen en Belgen bijvoor-
jja grijpen iets eerder naar de

lle, Pagnefles. De Fransen consu-
ijj e" 'iefst 63 procent van deze
L, r 36,5 miljoen flessen). De
Hb en 19'3 milJoen flessen)
''Dati! s'nds enkele jarende smaak

I «et, ,|^en en zijn zelfs de Amerika-
|js'ls>9 miljoen flessen) voorbij
t^j eefd. De export naar de Ver-
Q^ Staten liep in 1987 vooral
25 D 'age dollarkoers met bijna{^cent terug! In België drinkt
He|: e'd één op de twee inwoners
i)| d ar'ijks een fles champagne al
itis ten.vestiging van veel Europese
'otifj 'ngen in Brussel daarbij een
i rsteunende' rol spelen. Grand Cru noemen en uit wijngaar-

den van 90 tot 99% Premier Cru.
" Adriaan
Hoeksel: „De
samenstelling
van de
kruidenmelange
bepaalt de smaak
van mijn
mosterd."

Foto:
WIDDERSHOVEN

Charies Koch. In dit kasteel is nu
het champagnehuis Bricout geves-
tigd.

Het huis Oudinot bezit in totaal 62
ha wijngaarden waarvan 18 ha als
100% te boek staat, 2 ha als 99%,
17 ha als 95%, 7 ha als 93%, 6 ha als
90% en 12 ha als 88% of minder.
De wijngaarden liggen verspreid in
diverse kantons van de arrondisse-
menten Epernay en Reims.

een totale inhoud van 800.000 liter.
In de klassieke kelders (overal in de
Champagne aangelegd aan het eind
van de vorige eeuw als schuilkelder)
liggen ongeveer 6 miljoen flessen te
wachten op verdere behandeling of
worden voor de export gereed ge-
houden. Een constante tempera-
tuur van 10 graden en een ideale
luchtvochtigheid zorgen voor een
uitstekend klimaat. Oudinot's kel-
der heeft een lengte van ongeveer 5
kilometer.In 1981 verkocht Marcel Oudinot

(een zoon van de stichter van het
huis) zijn bedrijf aan Michel Trouil
lard, een rijke familie in de streek
Enkele jarenlater (in 1983/1984)
verplaatste deze zijn bedrijf naar
Epernay.

Freyd: „Kwaliteit staat bij ons voor-
op. Als je zegt prestigieuze cham-
pagne te maken mag jeniets aan het
toeval overlaten. Wij voeren een
beleid waarbij oude tradities nog
harmonieus samengaan met de
nieuwste technieken in de cham-
pagnebereiding. De 40 ha wijngaar-
den tussen de Vallei van de Marne
en de Cöte des Blancs worden met
de grootste zorg omringd. Ons huis
heeft zich vrijwillig een productie-
beperking opgelegd van 3 miljoen
flessen per jaar. De druiven worden
zorgvuldig geselecteerd en dat is
ook nodig om exclusieve cuvées sa-
men te stellen."

Tijdens een uitgebreide maaltijd in
Hostellerie 'La Briqueterie' in
Epernay mochten wij kennis maken
met alle champagnevariaties van
Oudinot. Daarbij bleek dat Oudi-
not een product aflevert dat best in
staat moet zijn met de grote cham-
pagnehuizen in de streek te concur-
reren.

Oudinot
' '^U directeur-gene-
jl n 0(. an het champagnehuis Oudi-
t W" Epernay, is niet onder de mi-
i koo^ an de sterk teruglopende ver-
I „rj^Jfers in de Verenigde Staten.

■ ktj merikaanse markt is altijd
I ecomP'iceerd en sterk wisse-
i % cvveest," zegt hij, „Het gevaar, k e^ectionistische maatregelen
\«w a'liJd in. Het verlies wordt

iee 'ëens ruimschoots gecompen-
j itie, d°or stijgende verkoopcijfers
11lonn?me in Japan, Engeland,
s^rif °ng en in de Franse super-

v' bovendien is de afzet naar
i üpgj "K°rea dank zij de Olympische
| der|^n ook fors toegenomen." Ne-

eni? beschouwt hij als een sta-
8W . eir,er „met een lichte pro-

'e 'n de verkoop."

1 Oudinot werd eind vorige
üot gesticht door Edouard Oudi-
\ p 'J bezat in Avize (ten zuiden
tejr!rPernay) enkele grote wijn-
\, n (van 100%) in de Cöte des
'aßn.p een heuvelrug in de Cham-
«üLe- Pc aanduiding 100% vereist

ar u't'eg. De wijnboerenen han-
%s p u'l de streek steken jaar-
tll(a 'Jdens de oogst de koppen bij
Prjj s r°m te onderhandelen over de

I^t
Van de druiven. De meeste

L, n verwerken namelijkniet zei)n °ogst.

Mosterd nog steeds
ambachtelijk produkt

vinden. Hij levert aan winkeliers en
horecabedrijven in Limburg en zelfs
tot in het befaamde restaurant 'De
Kersentuin' in Amsterdam.

dragon en basilicum. Daarnaast
voegt hij er nog zon 23 verschillen
de kruiden en specerijen aan toe.

Tisserand is tevreden over de afzet
van zijn producten. „We letten te-genwoordig meer op de kwaliteit
van de champagne dan op een ver-
hoging van de productie," zegt hij.
Importeur Jaap Kwast in Nieuw
Vennep is het met dit beleid hele-
maal eens: „Kwaliteit is het enige
waarmee je de concurrentiestrijd
uiteindelijk kunt winnen."

Een rondgang door het bedrijf leert
dat Bricout inderdaad niets aan te
toeval overlaat en bovendien vele
nieuwe installaties heeft aange-
kocht. De remuage van de cham-
pagne (het schudden van de flessen
met de hand en steeds iets schuiner
zetten in de pupiter om het bezink-
sel naar de kurk te halen) verloopt
geheelelectronisch. De flessen wor-
dennu met zn 500 in ijzerenpallets
opgeslagen die door de computer
gestuurd elk kwartier een kwart slag
draaien. De remueur, die dagelijks
wel 50 a 60.000 flessen een 'zetje'
kon geven, begint dus een uitster-
vend beroep te worden.

Gebruik
Wat doe je met mosterd als smaak-
maker? Het smaakt lekker bij me-
nige warme maaltijd. Maar ook bij
een vleescroquet, bitterbal of blok-
je kaas. Mosterd wordt verder veel
toegepast bij de bereiding van veel
gerechten.

In de Larousse Gastronomique-
het culinair standaardwerk voor
lekkerbekken - wordt mosterd bij
herhalingals smaakmaker aanbevo-
len bij vis, vlees, salades, diverse
soepen en tal van sauzen.

maakt Oudinot een Blanc de Noir
(80% Pinot Noir en 20% Pinot

In de betere (champagne)jaren

Meunier), een Blanc de Blancs
(100% Chardonnay), een Brut Ro-
sé, allen met jaartal. Verder is er
natuurlijk de gewone champagne
zonder jaartal. Deze bevat vaak alle
drie de toegestane druivensoorten.
In de allerbeste jaren wordt met
grote zorgvuldigheid een millésime
samengesteld van de beste druiven
uit dat jaar. Deze wijn is dan het vi-
sitekaartje van het huis.

Vervolgens wordt het mengsel met
natuurazijn van een fabriek in Gul-
pen, gemengd maar niet gekooktof
verwarmd. Daarna worden nog en-
kele kruiden en suiker toegevoegd.
Uiteraard in een verhouding en
hoeveelheid, die het 'fabrieksge-
heim' van Adriaan vormen. Hij ves-
tigt vooral de aandacht op het feit
dat hij bij de aanmaak van zijn mos-
terd geen gebruik maakt van con-
serveringsmiddelen en/of kleurstof-
fen.

Hier en daar vindt men nog
wel zon idealist, die met
aandacht en liefde voor het
detail alles handmatig doet
en met vakmanschap het
oude ambacht uitoefent.

Er is een tijd geweest dat ons
land min of meer bezaaid was
met eenmans-mosterdbe-
drijfjes. Ze zijn er nog wel,
maar het aantal is de laatste
halve eeuw drastisch uitge-
dund, omdat de ambachtelij-
ke produktie niet meer kan
concurreren met de fabrieks-
matige aanmaak.

Bricout
Het champagnehuis Bricout in Avi-
ze behoort tot de ondernemingen
dieregelmatig flink aan de weg tim-
meren. Jaarlijksreiken directeur
Clément Muller en de filmster .
Alain Delon aan vooraanstaande
wijnproevers, koks en restaurateurs
de zogenaamde Sceaux dOr uit,
een wijnkoeler met daarop het ze-
gel van de firma. Het huis Bricout
voert als tweede naam de titel 'Le
Champagne des Stars. Deze activi-
teiten hebben het bedrijf geen win-
deieren gelegd. In 1987 verkocht
Bricout bijna 2,7 miljoen flessen.
Daarvan werd 83% in Frankrijk af-
gezet en 17% in het buitenland,
voornamelijk in de Verenigde Sta-
ten, Zwitserland, West-Duitsland,
Italië en Engeland. Het betekende
een stijging van de verkoop met
12%. (De gemiddelde stijgingbij de
handelshuizen bedroeg 7%>).

Bricout voert in het pakket een Car-
te Noire, een Carte dOr, een Rosé,
in de betere jaren natuurlijk een
millésimé en de CuveeElegance, de
meest prestigieuze champagne van
het bedrijf. Wij hebben het alle-
maal mogen proeven. Wij sluiten
ons graag aan bij de constatering
van hetEngelse vakblad 'Decanter'
dat Bricout in het speciale Cham-
pagnenummer tot 'the Leading
Houses' bestempelde.

Jo Jeurissen

langs de installaties. Het bedrijf be-
schikt over twee computer gestuur-
de persen, elk goed voor het persen
van 4000 kg druivenin drie uur. Het
druivensap gist in stalen vaten met

ons met veel kwinkslagen, maar
ook een grote kennis van zaken

Oenoloog Denis Colombier leidt

P.r.-vrouwe Christiane Freyd ont-
vangt ons op het 'Ancien Chateau
d'Avize' dat in 1920 werd gebouwd
door de uit Heidelberg afkomstige

S'die definitiefwordtvastge-
e ri° 0r het CIVC. Beldt voor de

% Die zijn afkomstig
V^'Jngaarden die met 100% zijn

r»'d' an c"cc wÜngaard is
ree ntage gekoppeld dat va-

°rdtVan 10"% tot minimaal 75%.
Qde Pr'Js dus vastgesteld op

Har, b°rbeeld 10 FFrancs per kilo
*ijn rengen de druiven uit eenSaard van 75% slechts 7,5
\ jjn|,0P en die uit een wijngaard
Q. *> 8 FFrancs enz.
faa rd Pagne samengesteld uit vrijn-uen van 100% mogen zich

Daarna moet de dunne brei indik-
ken en rijpen. De rijpingstijd be-
draagt minimaal twee weken, maar
hoe langer de rijpingstijd, des te be-
ter komt de smaak tot zijn recht,
wordt voller en rondborstiger.

En als laatste handeling begint het
afvullen in potjes en zelfs in grote
hoeveelheden van 10 kg.

Andere produkten
In het kielzog van de mosterd
maakt Hoeksel nog een aantal pro-
dukten die toch wel raakvlakken
hebben met de mosterd. Een acht-
tal kruiden- en vruchtenazijnen, ex-
tract van keukenkruiden, diverse
vruchtensappen, marmelades en si-
ropen. Speciaal voor bakkers, sla-
gers en koks maakt hij kruiden-
mengsels en dressing.

Ook hierbij worden natuurlijke
grondstoffen gebruikt zonder con-
serveringsmiddelen, citroenzuur of
pectine als bindmiddel. Veel van de
door hem gebruikte vruchten plukt
hij in het wild, er zitten dus geen in-
secticiden op. De produktie is uiter-
aard een arbeidsintensief proces
waarvoor Adriaan de tijd heeft en
neemt.
Omdat het een kleinschalig en am-
bachtelijk produkt is blijft het ex-
clusief. En het wordt dan ook veel
gebruikt als 'smaakvol' geschenk.

In overleg met Adriaan kan een
keuze worden gemaakt uit verschil-
lende combinaties uit het assorti-
ment, gepresenteerd in rieten
mandjes, rieten koffertjes, in hou-
ten kistjes of heel eenvoudig op
plankjes bevestigd.
Alle produkten zijn uiteraard ook
afzonderlijk te koop, bijvoorbeeld
als finishing touch bij een reeds sa-
mengesteld pakket, dat niet alleen
lekker is, maar ook een lust voor
het oog.

Hub Meijer

Een van hen is Adriaan Hoeksel.
Vier jaargeleden opende hij aan de
St. Pieterstraat in Maastricht zijn
eigen bedrijfje annex winkel onder
de naam 'Adriaan, de smaakmaker
van Maastricht.
Wat zon twintig jaar geleden voor
deze chemisch laborant begon als
hobby namelijk het verzamelen van
recepten waarin uitsluitend natuur-
lijke grondstoffen werden gebruikt,
werd uiteindelijk zijn broodwin-
ning. Gewapend met die kennis en
een behoorlijke portie doorzet-
tingsvermogen startte hij de pro-
duktievan zijn specifieke kruiden-
mosterd.

Investering

Historie
Zon 3000 jaar geleden was de be-
reiding van mosterd vrij eenvoudig.
In de vermoedelijke bakermat van
het bruine zaad - China en India -werd een hoeveelheid zaad geweekt
in druivesap en daarna in een ste-
nen vijzel gekneusd. De op die ma-
nier ontstane brei was als mosterd
gebruiksklaar.

" Christiane
Freyd toont in de
kelders van
Bricout een
van de
magnumflessen
champagne die
nog enige tijd
moeten rijpen.

Foto's:
FRANS RADE

We kennen twee hoofdsoorten
mosterdzaad; het zwarte of bruine
zaad (Brassica nigra) en het witte of
gele (Sinapis alba). Tal van andere
mosterdzaden zijn ontstaan van
deze oorspronkelijke soorten.

Er blijkt een behoorlijke vraag te
zijn naar dit natuurprodukt. Niet al-
leen omdat het gezond is, maar ook
vanwege de smaak. Momenteel ver-
werkt Hoeksel per maand ruim 200
kilo mosterd, goed voor 2000
potjes.

Voldoende aanleiding,feitelijk, om
over te gaan tot aanschaf van een
zogenaamde mosterdwals. De
kleinste uitvoering van een dergelij-
ke machine vergt evenwel een in-
vestering van ruim een halve ton.

Een dergelijke uitgave is voor een
eenmansbedrijfje een te grote in-
vestering en om toch aan de toene-
mende vraag naar zijn produkt te
kunnen voldoen, koopt Adriaan
sinds kort als basis voor zijn mos-
terd een halfprodukt. Dat wil zeg-
gen een mengsel van 'gemalen'
mosterdzaad en natuurazijn, waar-
aan hij dan zijn specifieke kruiden-
melange en andere grondstoffen
toevoegt en waardoor hij hetzelfde
eindprodukt krijgt.

De mosterd wordt verkocht in gla-
zen potjes van ’ 3,75 tot ’ 8,50 voor
een handgedraaid en met zegellak
afgesloten aarden potje. Niet alleen
particulieren weten de weg naar
Hoeksels bedrijfje c.g. winkel te

Het mosterdzaad dat Adriaan ge-
bruikt wordt samen met een krui-
denmelange gewalst of geplet. De
kruidenmelange, die hij gebruikt,
bevat een paar hoofdsmaken zoals

Procédé

Limburgs dagblad

Champagne
echt iets
voor de
feestdagen

vriiuit



Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
:CENS. Tel. 04405-2896.

Rialto voor mo-
.orrijbewrjs. 12.000 km ge-
"eden, het nieuwste model,
uxe uitvoering. Inl. 08385-
-11251.
"e k. OPEL Corsa nov '83
d. groenmett. APK nov-'B9
ïwe banden, schokbr. tev.
■fissan Sunny 1.6 SLX kl.
ood mei '87. Tel 045-
-18334.
<fJ.NI 1000 HLE bj 6-84
:4.000 km tel 045-228469.
Joede OPEL Kadett C bj
79 APK 89 ’1750,- Mu-
;enln. 88, Hrl, tel. 713883.
ï'ORD Taunus 1,6L bj. '79
ïw. b. sch. d. + tr. h. APK
ot 7-'B9 i.z.g.st. vr. pr.

1500.- 04406-14828.
ÏENAULT 5 Le Car TS bj.
79 APK tot juni '89 mot. +
:arr. zeer goed,, stereo,
.portw. + nw. bnd. vr. pr.

1475,-. 04406-14828.
fOYOTA Corolla Liftback
>j. '82 APK 11-'B9 echt
nooie en goede auto.
"4700,-. 04406-14080.

1000%
I

fijn onze auto's en 100% is
genoeg!!!
Auto van de week, kerst-
aanbieding!!! Subaru Mini
Jumbo! '87
Opel Kadett
HBI.3LS 2x '87
Kadett HB 1.2LS '86
Kadett HB 12S '83
KAdettl3N '81
Commodore 2.5S aut. ..'Bl
Ascona 16 S '82
Ascona 16 S metgas ....'B2
Audi Quattro 155 PK 85
Audi 80 quattro 136 PK'B3
Audi 100CC 118 PK '85
Ciyroën Axel 11 '86
Toyota Supra
Targa3.ol '86
Carina 11 1.6DXga5....'85
Corolla 1.3 DX aut.'B3
Alfa Giulietta 1.6 '81
Fiatl27 '82
Ford Fiësta 1000 '83
Ford Escort 1.3 L aut '79
Hyundai Pony 1.5 L '87
Renault 5 Alpine Turbo . '83
Suzuki Swift 1.0 GA '86
VWPolo CL 2-drs '87
VWPoIoGTI.3 '80
VWPolo GT 1.3 '80
VWGolf I.6GLS '79
VW golf C diesel'79 '83
VWPassat GL diesel ....'Bl
Volvo 345 GLS '81
Div. inruilkoopjes
Lada 1500 combi
2x79 ’1750,-
Lada 1200 2x '79/ 500,-
Lada 1500 S '80
gas ’2750,-
TalbotlsloGLS'Bo

’lOOO,-
Inruil en fin. 100% mogelijk
(rente fiscaal volledig af-
trekbaar). Bovag-garantie
3, 6, 12 mnd. Donderdag
koopavond.

Auto- en
APK-centrum
Keulartz BV
Locht 42 83, Kerkrade

Tel. 045-419905.
MAZDA 323 Hatchback
1.3, bj. '81, i.z.g.st. APK
’4000,-. Hoofdstr. 36, Am-
stenrade. 04492-2601.

IIAUTOMOBIELBEDRIJF
MORO biedt te koop aan:

'Mercedes 200 T combi, luxe
kent., blauwmet., '82; Mer-
cedes 280 SE autom., alle
extra's, '82; Mercedes 190E,
5-bak, ABS, '84; Mercedes
230E, groenmet., '81; Mer-
cedes 230 TE (stationcar,
geel kent.), roodm., vele ex-
tra's, nov. 81; Ford Scorpio
2.0 GL, d.blauwmet., T56;
Daimler XJ 5.3 V 12 V.D.P.,
blauwmet., '80; Rover 2300
S. 5-bak, '83; BMW 728i,blauwmet., zeer mooi, '82;
BMW 520 i, '82; BMW 520 i,
5-bak. LPG, veel extra's,
'82;BMW 525, '81; BMW 323
i, grijsmet., '80; BMW 320/6,
5-bak, '82; BMW 320/6,
LPG, '79; Alfa Guilietta 2.0
Lusso, '84; Alfa Guilietta2.0
L, '82, grijsmet.; Alfa Gui-
lietta 1.6L, rood, '82; Honda
Accord EX aut., grrjsmet.,
'83; Honda Accord EX,
LPG, roodm., '83; Fiat Re-
gata 85S, antraciet, '84; Mit-
subishi Galant 1.8 GLX
Turbo diesel, '85; Opel As-
cona 1.6 S, 5-drs. HB, grijs-
met.. '82; OpelSenator 2.5E
autom., cd. donkergriism.,
'83; VW Golf diesel, wit.
sportvelgen, '84; VW Golf
C, 5-drs., blauwm., '84; VWGolf GTI, zwart, airco., zeer
apart, '84; Nissan Sunny
1700 diesel, stationcar, '83;
Toyota Carina diesel, '83;
Renault Fuego GTL, zeer
mooi, '81; Hyundai Pony
GXL 1200, wit, '83; Lancia

iDelta 1500 L, 5-bak, rood,
'80; Ford Escort 1.3 L,
3-drs., blauwm., '82; Fiat
Ritmo 65 L, sportvelg., zeer
mooi, '81. Rijksweg Noord
172, Geleen, tel. 04490-
-42109.
Datsun CHERRY 1300 GL
bj. '84, i.z.g.st. ’7250,-. (in-
ruil mog.). Hoofdstr. 36,
Amstenrade, 04492-2601.
Opel REKORD 19 N bj. '80
i.z.g.st. met LPG, trekh. Vr.
pr. ’ 2950,-. 04492-4534.
Te k. mooie AUDI 100 bj.
'78 L.P.G. trekhaak. Pr.
n.o.t.k. Tel. 04492-2469. Op
de Wal 1, Bingelrade.
Ford Fiësta 11 L 4-'BO

’ 1950,-; Datsun Sunny 140
V coupé '80 i.z.g.st. ’ 1450,-j
OPEL REKORD 20 S
autom. t. '79 i.z.g.st. LPG
’2250,-; Ford Escort 13 L
autom. '76 als nieuw ’950,-.
Alles APK. 045-272019.
Te k. VW LT 31, pr.n.o.tk.
Apollolaan 54. Landgraaf.
BMW 315 6-'B3 wit. org.
SCHUIF/KANTELDAK
w.w glas elektr. sp. I+r.
APK 6-'B9. 045-325426.
SAAB 900 GLS Sedan '82
kl. blauwmet., stuurbekr.,
aut., beslist i.nw. st. ’ 8500,-.
045-454217.
MERCEDES 280 S '78 m.
APK i.z.g.s.t ’5750,-, mr.
kleine auto mog. Tel. 045-
-725120.
SAAB 900 GLi '82 kl.
blauw, le eig. i.z.g.st.

’ 8750,- 04492-3234.
RENAULT 5 TC nw. mod.
bj. 2-'B6, le eig. als nw.rood.
Tel. 045-228469.
Te k. SPIDER spikes 5
gaats, gesch. v. Opel Monza
Senator, Mercedes ofBWM.
Tel. 045-228469.
Te k. TOYOTA Corona
2000, 4-drs. bj. 1977, vr.pr.
’750,-. 045-317778.
CITROEN BK 14RE '84 kl.
rood 5-bak, bijz. mooi,

’ 8900,-. 04492-3234.
Te k. OPEL Kadett bj. '75
pr.n.o.tk. Tel. 045-317345,
tussen 17 en 18 uur.
BMW 323 I M-80 S.K.-dak 5
sportvlg. APK tot 10 '89 nw.
banden, accu, koppeling,
zeer mooi. Motor 100% vr.
pr. ’ 6950.-. Tel. 045-310406.
Te koop van le eig. prachti-
ge VW SIROCCO GT '80,
km st. 86.000, met onder-
houdsboekjes. 04492-5473.

Te k. BMW turbo (D) bwj. 1984; Mercedes 190Ebwj.
1985; Opel Kadert bwj. 1987. Lecor MOTERHOMES,
Stenen brug 29. Schaesberg. Tel. 045-323154.
Prijsbewuste mensen ko-
pen hun auto bij een offi-
cieel Bovag garagebedrijf.
Auto LIMBURG, uw occa-
siondealer. BMW 525i
autom., diamantzwart. dcc.
'85; BMW 316, rood, 5-bak,
'85; BMW 316, rood, '78;
Opel Senator 30i CD, alle
extra's, t '85; Ford Scorpio
2.8 i Ghia, '86; Ford Scorpio
2.0 GL, roodmet. '86: Ford
Sierra 2.0 L, '86; Ford Tau-
nus, '79, '80, '81; Renault 25
GTX, blauwmet, '84; Peu-
geot 505 Select, grijsmet.,'85; Citroen BK TRS. zwart,
alle extra's, '84, '85; Citroen
BK TRD stationcar, t '87;
Citroen Axel TRS, '85; 3x
Citroen GS, ook stationcar,
'82; Mazda 626 2.0 GLX HB.
wit, '84, '85. '86; Mazda 929
coupé, nieuwst, '83; Mazda
929 LTD '80, '83; Volkswa-
gen Polo Shopper. '85;
Volkswagen Jetta diesel.
'81; Volvo 245 GL station-
car, blauw, t '86; Volvo 345
GL 1.7, zeer veel extra's, '86;
Volvo 345 GL, '82, Volvo
244 DL, groen. '79; Fiat Re-
fata 100 S, groenmet., '84;
iat Regata, '85, grijsmet.,

'84; Fiat Argenta 100, '80,
'83; Alfa 33 15 Super, '85;
Opel Ascona, 4-drs., '79, '85;
Opel Rekord 2.0 S luxe sta-
tioncar, '82; Opel Rekord
2.0 S Travelier, "85, '86; Opel
Kadett, 5-drs. diesel, 135;
Opel Kadett diesel, '84;
Opel Kadett 1.3 S, t '83;
Ford Escort 1.6 GL diesel,
5-drs. zeer mooi, '84; Ford
Escort 1.3L, sportieve uitv.,
'79, '83; Ford Fiësta 1.1 L,
goudmet, '82; Mitsubishi
Galant GLX turbo D, '85;
Mitsubishi Galant GL, '82;
Mitsubischi Lancer GL,
wit, diesel, '84;Nissan Blue-
bird 2.0 LX, stuurbekr., '86;
Nissan Cherry 1.2 GL, rood,
'80; Toyota Camry GL, '84;
TalbotHorizon, '78, '80, '82;
Talbot Samba. '82: Lada
2105 GL, wit25.000km. '84;
Renault 3.0 TX, alle extra's,
'82; Citroen 2 CV6, wit, '83;
Daihatsu busje, geel kente-
ken, '83. Zondag kijkdag
van 10.00tot 17.00 uur. Voor
elke bezoeker staat koffie +
vlaai klaar. Tot ziens bij
Auto Limburg, uw occa-
siondealer. Inruil en 100%
financ. mogel. Mauritsweg
126, Stem. Tel. 04490-
-38474/38413

Te koop doorlopend div.
Hollandse en Duitse
SCHADEAUTO'S. Te bevr.
Ganzeweide 59, Heerlerhei-
de. Tel. 045-727711 en
216475.
Nieuwe Ford SIERRA 2.0
CL met koffer, bj. '88
blauwmetalic, div. extra's,
gar. tot mei '89 17000 km.
Vr.pr. ’25000,- tel. 045-
-312129.
Te k. VWKEVER 1200 12 v,
bj. '72 geh. gerestaur. en
Opel Kadett '76 Kantstr. 74,
Landgraaf, tel. 045-314027.
OPEL Kadett 1.3Sbj. '80
APK 15-12-'B9 sportvlgn +
br. band. sunroofbijz. mooi
en goed. ’4750,-. 043-
-631013.
Te k. FORD Taunus 1600L
automatic bj. '80 nw. banen
APK gek. Tel. 04406-15371.
Opel REKORD 2.0 S, bwj.
1980 + APK. i.z.g.st. Pr.
’3000,-. Tel. 045-323151.
Te k. KADETT biw. '77,

’ 1000.-. Tel. 045-452552.
FIAT 133, APK, klein en
zuinig, i.g.st., ’1150,-. 045-
-454115.
VOLVO 340 DL, diesel. Se-
dan, 4-drs., 1 jr., 25.000km,
mcl. trekh., v. Volvomede-
werker. 045-458841.
Te k. SUZUKI Alto, bwi.
'85. Industriestraat 39,
Kerkrade-W.
V. part. HONDA Integra
'86, wit, ANWB gek.,

’ 20.750,-. Schuttenstr. 6
Heerlerheide. 045-215088.
Te k. Opel ASCONA 2.0 E,
bwj. '81, recado bekleding,
HTS velgen. Vrpr. ’ 3750,-.
Heereweg 336 C, Heerlen.
Opel Omega 2.0 I '88; KA-
DETT 1.6 S GT '85; Kadett
1.3LS Sedan '86; Kadett 1.3
LS '85; Kadett 1.2 LS '85;
Kadett 1.2S HB '83; Kadett
caravan 1.2 S '84 en '81;
Fiësta 1.1L '83; Peugeot 305
GL '82. AUTOMOBIELBE-
DRIJF J. Denneman,
Raadhuisstr. 107 Hulsberg.
Opel REKORD 2.0 S '84 kl.
brons, LPG als nw.
’11.750,-. 04492-3234.
MERCEDES 230 E aut. '83
kl. wit i.stv.nw. LPG

’ 13.500.-. 04492-3234.
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

Exclusief en kosteloos bij
6 sterren Opeldealer

Canton Reiss
Waar u auto's.met service koopt!

3 jaar garantie op nieuwe auto's
2 jaargarantie op gebruikte auto's
6 jaar garantie tegen doorroesten

alles zonder kilometer-lemiet!
Canton-Reiss, zekerheid voor alles!

Valkenburgerweg 28-34 Heerlen
tel. 045-718040

Te k. BMW 323-i bj. sept.
'82, kleur wit, alarm, APK
t/m okt. '89, spoilers, 95.000
km, vraagpr. ’ 10.950,-. Tel.
045-420883.

Top occasions
Auto A-Z bv

Door verkoop van diverse-
merken nieuwe auto's voor
u ingeruild 0.a.:
Suzuki Alto GL demo ....'88
BMW3l6idemo 88
Peugeot 309 score demo...

'88
VWGoIfGT4 '88
Toyota Camry station.... '88
Fiat Unofire moter '87
Saab 900GL 3drs 87
BMW 316 '87
Fiatßitmo6oL '87
Jaguar Daimler 3.6 '87
Porsche 924 S '87
Suzuki Swift 1.3GLX ....'B7
Ford escort 1.6 CL '87
Honda Accord 2.0EX....'87
Opel Omega 1.8 i '87
Daihatsu Charade TS ...'B7
Austin Mini 1000L '87
VWGoIfI.BGL '86
BMW 728 i autom '86
Mercedes 190 E autom.'B6
Mercedes 200 D '86
Mercedes 230 E '85
Ford Orion 1.6 L '85
Opel kadett 1.3LS.. div.'Bs
Ford escort 1.3 L div.'B3
Mercedes 230coupé ....'BO
BMW 633CSI coupé '80

Superaanbod
Audi 90E 87 39.750,-
Opel Senator '8529.750,-
Saab 900 Turbo '829.950,-
8MW5251 '85 24.750,-
Fin. en inruil mogelijk, Bo-
vag garantie en service,
Auto A-Z Occasioncen-
trum, Heerlenseweg 200,
Landgraaf,
tel. 045-728484.

Cadeau-idee??? G.G.
AUTOSHOP heeft 1001 ca-
deau-ideeën op autogebied.
Kom vrijblijvend krjken in
onze shop. Op koopavon-
denen zondag geopend. Nu
speciale aanbiedingen
stoelhoezen, pechlampen
enz. enz. Tot ziens in onze
shop. G.G. Autoshop. Hee-
renweg 284, Heerlen (grote
weg Heerlen-Brunssum).
Tek. VW GOLFLS t. '80, in
nw.st, APK tot '90 ’ 3950,-.
Rdr. Hoenstr. 181, Hoens-
broek.
RENAULT 4 GTL '82, kl.
rood, als nieuw’ 2750,-. Tel.
045-421207.
Te k. Ford FIËSTA m 78 in
pr. st. geen roest. APK tot
TlO, pr. ’1950,-. Rdr.
Hoenstr. 181. Hoensbroek.
Te k. MAZDA 818 Coupe T
78 in pr. st. APK aug. '89. pr.
’750,-.' Rdr. Hoenstr. 181,
Hoensbroek.
Te k. Opel REKORD 20 S
Berlina op gas, bj. '80
£3500,-. Koolweg 20,
Brunssum, 045-216083.
Ford FAIRMONT bj. '82
stationcar, 6-cil. autom. m.
trekh. i.g.st. APK 11-'B9 (kl.
Amerik) pr. ’3950,-. Inrui-
ler bespreekbaar. 045-
-258398.
Ford FIËSTA bj. '80 in
nieuwst. APK (bij RDW)
’4500,-. Hoofdstr. 36, Am-
stenrade, 04492-2601
Te k. TOYOTA Corolla
sportwagon bj. '78 APK
i.z.g.st, pr. ’lOOO,-. Versi-
lienboscnweg 7. Vrieheide-
Heerlen, 045-221915 na
17.00 uur
Te k. VW KEVER bj. '71 kl.
rood/zwart, access. brede
velgen + spoiler, pr.n.o.t.k.
Rdr. Hoenstr. 116, Hoens-
broek. 'Opel KADETT aut. Special.
Kasteellaan 2a, Meezen-
broek, Heerlen.
CITROEN CX Athena me-
tal. blauw, bj. '81, radio-
/cass., nwe banden en geh.
nwe uitl.Motor en wagen in
perf. staat. Vr. pr. ’3OOO.-
Tel. 045-216106.

Te k. OPEL Ascona 1.9 met
apk, bwj. 12-'7B, Ipg +
trekh. (gedeeltelijk). op-
knapper, niet rot, vr.pr.

’ 900,-. Bergstr. 18, Kerkra-
de
Te k. OPEL Kadett 12S,
rood, autom., bijna '79, apk
tot 12-'B9, ’ 1850-, tel. 045-
-316247.
Te k. DATSUN 6-cil., bwj.
'79, apk. i.z.g.st., iets
spuitw., ’650,-. Tel. 045-
-412593.

Tek. LADA 2105 1984,trek-
haak. Heistr. 67, Einighau-
sen, tel. 04490-20672.
VOLVO 264 GLE bj. '80
veel extra's tel. 04490-22010.
Ford ESCORT 1.6 L met
sportvelg. bj. '83 i.pr.st. tel.
04490-17313.
Compl. Bildsein fahrwerk 5
cm. verlaagd BMW 3 serie
v.a. bj. '83 ’550.-, 5 POR-
SCHE 924 (Audi 100), alu
velgen en banden ’450,-,
tel. 045-727644.

Al vanaff 575,-
-per maand een Mercedes-Benz

bedrijfswagen

N.8.: meer dan 11 jaar Nederlands meest verkochte
bestelwagen. Informeer naar onze voorwaarden.

Truckcentrum Smeets
MB Zuid-Limburg BV

Heerlen/Hoensbroek, Wijngaardsweg 55, tel. 045-224800
Maastricht, Akersteenweg 10, tel. 043-613200
Geleen, Rijksweg-Nrd. 125, tel. 04490-46333

2038aPrijzen vrijblijvend, excl. BTW

Auto Leymborgh bv Limbricht
biedt aan: Mazda 626 2.0 GLX + LX HB '85, '83. '86;
Mazda 626 1.6 GLX + LX HE '86/84; mazda 626 2.0
GLX sedan '83; mazda 626 2.0 coupé, sedan '82,81;
Mazda 929 2.0 sedan Ipg '85; Mazda 323 1.3 HB GLX
Demo '88; mazda 323 1.3 HB sport '87; mazda 323 1.3
HB LX 5 bak '86; Mazda 323 1.5 HB DX 5 bak '83/81;
mazda 323 1.6 injektion Kat. GLX '87; Mazda 323 1.3
.NB LX 20000 km '86; Mazda 323 1.3 NB '81/85; Ford
Escort 1.65 drs. GHIA '83; Ford Escort 1.3 HB 3 drs. '82;
Opel kadett 1.3 SHB automaat '85; Opel kadert 1.3 S
HB 5 deurs '81; VW Golf 3 deurs HB diesel '84; VW Pas-
sat 1.6 HB '83; VW Golf 1.6 S automaat '78; Toyota Celi-
ca 1.6 ST coupé '83; lada 1.6 GLS nieuwstaat '84; Lada
1200 E 60000 km '83; BMW 316 1.8 L 2 deurs '81, diver-
sen 323 SNL 3 v.a. '77-'Bl, Mazda dealer, Auto Leym-
borgh bv, Bornerweg 2-8, Limbricht, tel. 04490-15838.

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

APK-keuringsstation j
i Te k. 4 M+S banden met, velg. v. VW KEVER tev.

VW Kever-onderdelen alle

' types + 4 alu vlg. VW Golf
en Opel Kadett Kantstr. 74,
Landgraaf tel. 045-314027.
Ford FIËSTA T'81 RS uitv.
sp. velgen sunrooforin. uit-
b.set ’3950,- moet weg!
Kerkraderweg 135 Molen-
berg-Hrl. t. 045-425253.
Peter JANSEN automobie-
len biedt aan: sportwagens
en cabriolets jensen filter
Céptor '74; Triumph spitfi-
re 1500 '77-'7B-'79; Triumph
spitfire MX 3 '68; Fiat XV
9-'7BB-'80; Alpha Romeo
Spider 1962; jaguar 1962;
Jaguar XJ S-HE 1983;
Triumph TR.6 Pi 1972;
Triumph TR.7 1977;
Triumph Dolomite 1979;
Triump Stag 1973 MGB-ca-
briolet 1971 en 1975; Alpha
Romeo Guikia Super Nuo-
va '77 Bloemenweg 67,
Maastricht.
VW GOLF GL 2-dsr. kl. wit
'87; BMW 316 4-drs. m. lpg-
install, kl. zilvermetalhc
'86; BMW 318-i model M 3,
2-drs. kl. zwartmetallic '83;
Mercedes 280 SE kl. zilver-
metaUic '82; Ford Fiësta kl.
rood '85; Ford Escort 1.6 CL
automaat, 4-drs. kl. donker-
rood '86: Toyota Starlet 1.0
XL 12 kleppen, kl. beige
'87. Met Bovag-garantiebe-
wis. Tevens het adres voor
al uw reparaties en onder-
houd, apk-keuringsstation.
Bovag-garagebednif Kwar-
ten vof, Kastanjelaan 148
Hoensbroek. Tel. 045-
-214171.
3x Mercedes, bedriifsw. '82,- '83, '84, type L 613 D open 3
ton,LP 813 open 4 ton, 1613
kipper 10 ton. MB ruilmoto-. ren, 4-cil. OM 314, 6-cil. OM

! 352. Auto FEIJTS Haelen.1 Tel. 04759-1896.
; Te k. SIMCA Talbot 1510■ GLS,LPG, i.z.g.st., bwj. '80,
l pr.n.o.t.k. Inr. kleinere auto■ mog. Rijksweg Nrd. 76, Ge-
! leen., Te k. FIAT Ritmo, type 75
1 GL, 5-speed, bwj. '79, 5-drs.,
! zeer mooi, APK 5 mnd. '89,
I vr.pr. ’1750,-. Tel. 04498--. 52956.; Eenmalige- Citroen BK TRD station
■ ’ 25.000- voor ’ 22.500,-

-04490-38474.

FORD type Escort L bravo <'82, zeldz. mooi. Kerkrader- J
weg 166Heerlen. r
Te k. gerevis. 2 L XT-MO- 'TOR + 5-gang versnell.bak ivoor Toyota + div. onder- 1delenv. Celica liftback. Tel. t
045-417596. i
Te k. PEUGEOT 305 GLD ]
diesel, type '83, 109.000 km fgel. i.z.g.st. ’3850,-. Lich- ]
tenbergerstr. 53 Schaes- i
berg. j
Tek. FORD Escort 1.4 bra- 'vo, wit, bwj. '87. Tel. 045- 1320229. 'Weg. sterfgeval te k. FIAT j
Uno 60 S bwj. 1988. Vr.pr. 1’16.000.-. Tel. 045-220415.Na 18.00 uur. '.
Te k. FORD Escort 14 CL '5-drs. bwj. 11-'B6, km.
19.000, schuifd., sportvlg. 'enz. ’ 16.500,-.Inr. evt. mog. ■Tel. 045-453572.
Te k. OPEL Manta hatch- :
back bwi. 10 '78, apk 10-'B9
’2450,-. 045-316940.
Te k. Opel ASCONA 1.6 S
prachtige auto 25000 km bj. j*86, le eig. 045-321650. ■
Te k. Opel KADETT H.B. i12 S '81 3-drs. APK z. mooi <’4350,-tel. 04490-26551. I
Landrover, benzine met 1Ipg, APK gekeurd tot nov. '.'89 met veel ace. ’ 4000,--LI !
80 Suzuki Jeep Hard Top ,
56000 km bj. 1981- Suzuki 'Jeep SJ 413 QJX 1987; IToyota liftback 1600 auto-
matic 1981; Mitsubishi Ga- i
lant 1600 met gasonder- >bouw; stationcar 1981 en i
1982; Rover 2600 S 1984; i
Austin Metro Surf 1000 "1985; Austin Metro 1300
automatic 1985;Fiat Uno 45
zilver metaal 30000 km -1986; Mini 25 juli 1984; Opel 'Ascona 1600 5-deurs 1984; I
Austin Montego 2.0 ltr. tur-
bo 1986. Releiant '79; Aus- ;
tin Rover dealer HAVE In-
dustriestraat 31 Sittard, tel.
04490-15195. Bovag bedrijf,
dus goed, tevens uw adres !
voor APK keuring.
Te k. HONDA Civic t. '78,
verk. i.g.st. v. onderh., apk
april '89. Keuring toegest.
’950,-. Tel. 043-641321.

aanbieding
icar, wit, model '87, van
-. Auto Limburg, Stem, tel.

®STER GARANT . ti .. m _lMnMr| De nieuwe klasse voor de nieuwe eigenaar

r MAASTRICHT: 1 I HEERLEN: 1 I
T
GELEEN:

n
[

t Type Bwj. Nieuwpr. Ör^T HMeTk Type Bwj. Nieuwpr. ÖSmelT Merk Type Bwj. Meuwpr. Onze pr.

Mercedes Benz 3005E86 ’135.000- ’62.500- Mercedes Benz 300 D '87 ’96.700- ’72.500,- Audi 100CC '85 ’61.000,- ’26.750,-
Mpr!desßenz 190 E '85 f72 000- ’4O 000,- Mercedes Benz 300 E '85 ’104.000,- ’59.500- BMW 524TD '86 ’69.000,- ’29.750-MterctdMßenz 190D2 586 f 75000- ’45.750,- Mercedes Benz 300 D '86 ’113.000,- ’69.500,- Ford Sierra 2.0 L '84 ’35.000,- ’13.500,-
Mecedesß^nz 380SE '85 ’ 148 000- ’75.000,- Mercedes Benz 190 D '86 ’ 64.400,- ’42.500,- Ford Escort 1.3 CL '86 ’24.000,- ’16.900,-
Mecedesß^nz 200 D '85 f 71000- ’40.250,- Mercedes Benz 190 D '86 ’ 65.800,- ’41.500,- Daihatsu minibus'Bs ’16.000,- ’ 8.000,-

Mecedesß^nz 190 D '86 ’ 63200- ’42.500,- Mercedes Benz 190 D '85 f 64.400,- ’36.000,- Opel Rekord 2.0 S '87 ’34.000,- ’25.500,-
Mecedesßenz 90D '84 ’62 500- ’29.500,- Mercedes Benz 190 D '85 ’.62.000,- ’34.500,- Opel Kadett 1.2L5'85 ’23.500,- ’14.750,-
-rmw 324 D '86 f52 500- ’29 900- Mercedes Benz 260 E '87 ’104.000- ’69.500,- Volvo 740GLE'87 ’68.500- ’45.750-
Renault 25 V6i 86 ’66 500- 32.500,-' Renault 25TS '86 ’ 41.000,- ’23.500,- Volvo 360 '86 ’33.000,- ’17.500,-

Mta Romeo Guilieta 2000 '85 f36.500- ’15.750,- Seat lbizal.2L'B6 ’17.000,- ’9.500,- Ford Sierra 1.8 '85 ’32.500,- ’16.500,-

-f*. Hmm■■p Bp £\ De enige officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg met vestigingen in
llljfl _L_ MAASTRICHT-Akersteenweg 10-Tel. 043-613200■ _W I HEERLEN HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - Tel. 045-224800

\_W lil ■■ ■■ M Wto GELEEN - Rijksweg Nrd. 125-Tel. 04490-46333

Fiat Klankstad
biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen:

Panda 34 -45 ... '81 t/m '87 Mini 1000 E '85
Uno 45 -55 '83 t/m '88 Nissan Cherry 1.3 GL ... '86
Uno Diesel '84, 86, '87 Renault 4-9 TL .'Bl t/m '85
Ritmo '84 t/m'B6 Renault 11TXE '85
Ritmo 70 S, 5-drs '86 Opel Ascona 1600 S,
Ritmo 70 CL, 5-drs., Aut. ... 5-drs, Hatchback '81

'85 Opel Corsa TR '84
127Super900 '82 Jetta '83
1271050 '86 Toyota Corolla Aut '80
RegataBsS, 100 S '84 Volvo34sDLS '82
Fiat 238, zeer mooi '79
Diverse goedkope inruilers in voorraad. Bovag-garantie.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

S.M.A.S. ruimt op. Mini
Metro L.S. '84, ’ 5300,-; Tal-
bot 1510 Montere '82,
’2900,-; Mitsubishi Galant
77L ’1250,-; FORD TAU-NUS Bestel LPG, '78,

’ 1350,-; Opel Kadet Bestel,
v7B, ’ 1250,-; Fiat '79, ’ 1250.-
-; VW Golf zeer mooi ’ 1750,-
-; Peugeot S.T.I. autom. '79,

’ 1950°-' Peugeot 505 G.R.'81, ’2750,-. Alle auto's zijn
APK gekeurd en verkeren
in goede staat. Voor ml.
047M-4411.
Ren. 9 GTS '84’ 7900,-; Su-
zuki JEEP '81 winter en zo-
merkap ’ 5500,-; Matra
Rencho '80 ’ 3950,-; BMW
315 '82 ’7950,-; Escort Ca-
briolet '84; Lancia Cabriolet
'75; Moreti Targa '72;
Triumph TR 7 '77 72950,-;
Peugeot 205 D '86

’ 15.900,-; Kadett '85

’ 12.950,-; Seat Mallaga '87

’ 12.900,-; Toyota Celica '84

’ 10.900,-. Inr. inkoop goe-
de auto's. Contant geld.
Joosten, Scharnerweg 3
Mstr. 043-634978/633442!
Tek. Volkswagen PASSAT
L, eerste eigenaar, bwj. '80,
wit, ’ 3250,-. Meidoornstr.
23 Geleen.
Te k. OpelKADETT hatch-
back 16 S, blauw met, bwj.
'87, ’ 16.750,-. Meidoornstr.
19, Geleen.
Te koop onder garantie en
service: Ford Escort Ca-
briolet n.t. uitgevoerd '84;
Opel Ascona, 4-drs., '84;
Ford Escort XR3I, div. ex-
tra's, bj. '84; Mazda 323 Aut,
bj. '78; Porsche 944, '85; Ci-
troen Visa, '86; Fiat Ritmo,
'82; Mitsubishi Galant '81;
Mitsubishi Sapporo, '79 en
'78; VW Golf 1300. '83; Opel
Kadett Diesel, '83; Ford
Mustang, '80, 4 cyl.; Jaguar
XJS, '77; en Datsun Sunny,
'84. Div. inruilers. AUTO P.
FRANKEN, Ganzeweide
59, Heerlerheide. Inruil, fi-
nanc. en garantie. Tel. 045-
-727711 of 216475.

Datsun SUNNY '79, APK
5-'B9, defecte versn.bak,
te.a.b. Tel. 045-724687.
VOLVO 340 GL '80, metal.-
bruin, als nw. ’3750,-. Tel.
045-420650.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Kadett 1.3
GS div. extra's wit '86; Ka-
dett 1.2 Ipg groenmet. '85:
Kadett 1.2 div. extra's rood
Ipg '82; Manta 2.0 GTE zil-
vermet. i.z.g.st. '81; BMW
div. extra's als nieuw rood
'85; Ford Escort 1.3 Ghia
5-drs. groenmet. '82; Escort
1.6 L geel i.st.v.nw. 72.000
km '82; VW Polo GT Coupé
rood '83; VW Golf CL
froenmet. 62.000 km '82; 2

eer Datsun Cherry 1.2
rood + goudmet. T '80;
Mazda 929 coupe zilvermet.

’ 1500,-. Gar., mr. + financ.
mogelrjk. Autobedrijf Do-
minikowski, Kantstr. 48
Übach o. Worms-Land-
graaf. Tel. 045-326016.
Te k. FORD Taunus 2.0 GL
bj. '21-11-79, apk 6-'B9
autom., kl. wit met blauwe
bekl., nwe. banden en ste-
reo radio-cass.speler

’ 1950,-. Tel. 045-719546.

Terug van financierings- ■bank: BESTELBUS Ci- ,
troën C 25 Benz, '83, v
’6500,-. Emly H.O. Tel. <04490-23738/04498-54510. "VW GOLF LX. '83,’7750.-; 'Toyota Corolla, '80,
’3750,-; Volvo 240 GL, '81,
’7250,-; Volvo 264 GLE,'80, ’5500,-; Citroen GSA
Pallas, '81, ’ 1750,-; Honda -Prelude, '80, ’3500,-; Mini
Special, '80, ’ 2250,-; Ford
Granada, '82, ’ 6750,-; Ford
Transit, '80, ’1750,-. Oirs- I
bekerweg 27, Oirsbeek. i04492-3582. j
Ford Scorpio 2.0 GL 5-bak ■'86 ’ 25.500.-; Honda Prelu- 'de 1.8 5-bak '86 ’23.500,-; i
Ford Sierra 2.3 diesel 5-bak :
'86 ’18.000,-; Ford Sierra :
1.8 laser '86 ’ 18.000,-;Ford
Sierra 2.0 GL 5-bak Ipg '83
’12.500,-; Ford Sierra 2.0
GL '82 ’ 10.750,-;Ford Sier- ]
ra 1.6 laser Ipg '85 ’ 15.500,-; JFord Escort L6L 5-bak div. I
ace. '85 ’ 14.500.-; Opel Ka- ■dett 1.2 LS '86 ’15.750,-; 'Opel Corsa 1.3 LS hatch-
back '87 ’14.750,-; Opel
Corsa 1.2 LS 2 D %7
’14.750,-; Opel Ascona 1.6
LS hatchback autom. '85
’16.500,-; Mazda 626 1.6
LX coupe '85 ’15.000,-: iMitsubisi Galant 1.6 GL '86

’ 17.000,-; Toyota Camri 2.0
GLI 5 D autom. '85; Re-
nault 25 GTS 5-bak '86 "’23.500,-; Renault 11 1.4
Broadway 5 D '86
’13.500,-; Peugeot 505 se-
lect 5-bak '85 ’15.500,-;
Nissan Bleubird 2.0 GL 'autom. Ipg '85 ’13.500,-; iNissan Stanza 1.8 GL 5-bak
'83 ’9500,-; Mazda 626
autom. '82 ’6250,-; Opel
Kadett 1.2 Ipg '81 ’5500,-.
Inruil, financieren en Bo-
vaggarantiebewijs. AUTO-
BEDRIJF P. van Dijk en ,
Zn, Hompertsweg 33 Land-
graaf (Schaesberg, Kakert)
Tel. 045-311729. Alle keu- :
ringen toegestaan. !

Van de Nissan-dealer
Nissan Sunny GTI 3-drs. rood 16.000km 1987
Nissan Micradiv. typen '84-'B5 ;
Nissan Cherry div. typen ook diesel 84-'B5-'B6
Nissan Bluebird 4+5-drs '84-'B6-'B7
Volvo240 2.0 L 4-drs. LPG '87 j
Fiat Uno Turbo I.E. 3-drs., 17.000km (koopje) '87
Citroen VisaChrone GT 5-drs. (sportief) '84 i
Daihatsu Charade diesel 5-drs '85 :
Toyota Corolla div. typen 4- -t-5-drs. ook diesel

'84-'B5-'B6 !
Met 3 mnd. of 1 jaar Bovaggarantie.

Inruil mogelijk. Goede korting zonder inruil.
Donderdag koopavond.

Garage Schoenmakers
Geerweg 14 Sittard, 04490-12814

(achter station) <

11 .000 KNALDEMPERS én -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

Nieuw! Hogedrukreiniger
Karcher 570

Een complete set. Nu met 80 bar druk! ’ 750,- mcl.
BTW.
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. 045-716951.
Te k. CITROEN BK 19TRS
nov.'B7 1400 km 25% onder
nw.pr. Tel. 04492-4348.
Ford TAUNUS 1600 L,
1980, in pr. st, vr.pr.

’ 2750,-. Tel. 045-444584.
Ford CAPRI 1600 L, 1981,
51.000 km, pr. ’4750,-. Tel.
045-222451.
Tek. BMW 323 i bj. '79 mo-
tor '88 met gar. nw. ond. uit.
bnd. 205/13, sportstuur,
stoel, spoiler, pioneer
i.z.g.st Vr.pr. ’8950,- set
nw. winterbnd. op vw. velg.
vr.pr.’ 325,-, tel. 04459-1860.
Te k. Opel MANTA type A
bj. '7l en te k. een groot as-
sortiment onderdelen Aal-
bekerweg 50, Hulsberg.
Te k. VW KEVER 1300 juni
1970 groen i.z.g.st. radio,
mistlampen, verstralers
APK juli '89, vr.pr. ’ 3250,-,
04752-4037.
Opel KADETT dieselbestel
met ruiten, verbruik 1 op
16, belasting 3 mnd. 108,-
-nov. '84 APK gek. (in nieuw
staat) ’5500,- tel. 04752-
-1515.
Koopje, zeer mooie Ford
TAUNUS 16 Bravo, bj. m.
'82 APK tot '89. 4 drs. Ipg,
i.n.st, vr.pr. ’3400,- tel.
04950-35329.
Te k. Opel KADET 12 S
zeer mooi, bj. '79 APK tot
'89, vr.pr. ’ 2450,- tel. 04950-
-35329.
Te k. MB L 5 08 DG geslo-
ten VRACHTBUS bj '81,
w.b. 4.10 m. tel. 045-228313
na 18 uur.
Te k. MINI Metro L.S. '84,
zeer mooi, ’5200,-. Inl.
04750-31410.
VOLVO 360 GLT, 5 drs.,
wit, okt. '85, 55.000 km, tel.
04756-3158.
Te k. TOYOTA Carina .4
drs. nw. banden, koppel,
remmen bj. '78. Audi BÖLS
bj. '78. Tel. 04490-28610 na
19.00 uur.
Te k. MAZDA 323 sept. '80
’1.750,- APK tot 10-'B9
04490-20048.

ROVER 2300 S, '82, kl.
blauwmet., a.nw., LPG,

’ 7250,-. Tel. 04492-3234.
Te k. OPEL Ascona 1.6 S,
'82, nieuw model, APK-
gek., i.g.st, ’6000,-. Tel.
04493-4838.
Te k. zeer mooie VW SCI-
ROCCO GLi, veel ace, o.a.
ATS-velgen 15, APK gek.
Vr.pr. ’ 4750,-. Erenstei-
nerstr. 5, Kerkrade.
T.k. Opel REKORD 2.3 die-
sel bj. '83, type '84. Vrj>r.
’4950,-. Evt mr. mog. Tel.
045-458995.
Te koop BMW 525 bj. '79,
APK. Vr.pr. ’1950,-. Tel.
04490-51109.
VOLVO 245 GL stationcar
'84, le eig., kl. wit, LPG,
veel ace. In nw.st. ’ 18.000,-.
04492-3234.
Tek. BMW 728 bj. '77,APK,
zonder motor. Vr.pr. ’ 950,-.
Tel. 04490-51109.
Div. goedkope INRUI-
LERS Va. 1000,- tot 6000,-,
mcl. nieuwe APK + 10.000
km-beurt. Ook diesel en
automatic. Peter Jansen
automobielen, Bloemen-
weg 67, Maastricht.
Te k. Opel CORSA 1.0 S,
bwj.'B3, pr.n.o.tk. Tel. 045-
-319275.

Voordeelaktie!
Bij Nissan-garage Schoenmakers b.v.

Nissan Micra „March"3-drs. wit ’16.604-
NissanSunny 1,3L3-drs. LXdo.grijsmet ’ 22.872-
Nissan Sunny SLX do.grijs met 4-drs ’27.032-
Nissan Sunny 1.7 diesel 4-drs. LX do.bl.met

’28.127,-
Alle genoemde prijzen zijn mcl. BTW, afl.kosten, m.1.,

genoemde metallic lak, 1 jaar gratis onderhoud.
(Benzine t/m 10.000 km diesel 30.000 km)

Gratis accessoires naar keuze t.w.v. ’ 750,-
Kenteken en factuur 1989 mogelijk.

Wij doen zonder meer een goed bod, op uw inruilauto.
(donderdag koopavond)

Garage Schoenmakers
Geerweg 14 Sittard, tel. 04490-12814

Achter station

Te k. van monteurFord ES-
CORT 1600GL, 5-drs., 1982,
74.000 km, in. pr. st.,
’7750,-. Tel. 045-210154.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg! 045-254049.
Te k. gevr. loop- + SLOOP-
AUTO'S, tel. 045-751399.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW enz. Robby's
auto-onderdelen. Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
BESTELLERS, bussen en
bedrijfsauto's, luxe auto's
grooten klein, verhoogd en
verlaagd, open laadbakken,
enkel en dubbel cabines,
ook diverse luxe auto's in
alle prijsklassen. Donny
Klassen 8.V., Meerssener-
weg 219, .Maastricht Tel.
043-635222 of 043-634915.
Te k. gevr. sloop-en SCHA-
DEAUTO'S, tev. een goed
adres voor auto-onderde-
len. Autohandel en sloperij
Gebr. Maat, Eindstr. 10,
Brunssum, tel. 045-258921.
In- en verkoop goede ge-
bruikte zomer- en WIN-
TERBANDEN met gar.
Passartweg 39, Heerlen,
045-222675.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's, sloop- of scha-
deauto's geen bezw. 045-
-723076 b.g.g. 045-727742.
Tek. gevr. sloop-en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100- tot
’5000,-. 04490-43481.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
GOLF diesel te koop, 1983,
zeer goed. Tel. 04451-1509.
CITROEN Visa Super, bwj.
'79, met trekh., APK '89,
vr.pr. ’850,-. 04492-3538.

Mooie VW Derby GLS bj. ''80. Vrjar. ’2650-. Berg- Iplein 9 Hoensbroek. 'ALFA Giulietta i.z.g.st., apk .gekeurd. Vr.pr. ’ 1850,-.'Palmstr. 60 Heerlen-Pas-
sart-Zd. 'Te k. FORD Fiësta KR 2 ;
bwj. '82 i.z:g.st. ’ 7500,-. Inr. :mog. 045-316940. i
OPEL Rekord 18 S bwj. :eind '85, km. 33.000, als nw. i

’ 13.750,-. Inr. kan. 316940. :
Te k. TOYOTA Carina bj. ''80 i.z.g.st. Sunroof. Van
Meertenstr. 20 Kerkrade.
Te k. Opel KADETT sta-
tioncar bwi. '82, van le eig., ;
m. lpg-onaerb., als nieuw. ■Moet weg. 045-227793 b.g.g.
225901. j
BMW 318 type '82, bwj. '76, '"uitgeb. sportvelgen. Vr.pr. ■’ 2000,-. 045-726013. ;
VOLVO 343 DL, autom., ;
bwj. april'Bl, vr.pr.’ 5400,-. i
Tel. 045-223722. ,
MERCEDES 200 benzine, I
bwj. mci '80, APK gek, 'Vr.pr. ’5900,-. Tel. 045- :223722. ;
Te koop schadewagen AS- ICONA 1.6 D, 4-drs., met. .
blauw, bwj. '86, met achter- ischade met kent. Diepen- :
broekstr. 1, Heerlen. Bij
DSM. .
Wetzels AUTO'S, Indus- j
triestraat 35 Sittard. Tel. :
04490-10655. Opel Omega
18S '87; Opel Kadett GSI2
ltr. cabriolet '88; Mercedes :300 E autom. '88; Mercedes
300 D autom. '85; Mercedes
300 D '86; Mercedes 2.5 '88; 'Mercedes 190 D '88; Merce- ;
des 190 D '85: Mercedes 380
SE L '84; Volvo 480 SE '87:
Scirocco GTI '83; Golf GTI
'85; Toyota MR 2-'B5; Hon-
da Civic automaat '84;
BMW 525 I autom. apart
'84; BMW 323 I turbo '85;
BMW 323 I apart '85'BMW
745 I turbo '81; BMW 316
'85; Toyota Celica 2.0 coupe
'82; Opel Senator 2.8 nw.st.
'79; Flat Uno '86; Ponyiac
Trans-Am '82; Ford Fiësta
1.1 '88; Peugeot 505 STI tur-
bo '86.
Te k. ESCORT KR 3 bj. '87
20.000 km. st. cv. mr. mog.
tel. 04490-13976.
Te k. OPELKadett Berlina
13 N bj. '82, te bevr. De
Leemkuil 6, Munsterge-
leen. "DE UIVER b.v. Landrover
3xllo '83-1988; Ix9o 1988;
IxBB 1982; Range Rover:
lxvogue se 1988; lxvogue
1987; lxautom 1983; Ix2-
-drs. Ipg 1983; andere 4x4
Toyota landcr. 1986;
Trucks: Merc. 814 2x 1986;
Merc. 711 kipp. 1988; Merc.
608 2x 1976; Tussen kerst
en nieuw is onze afd. ver-
koop geopend van 10 tot 16
uur, Doenrade (LB) tel.
04492-1931.
Te k. SPORTVELGEN v.
Celica, 13 inch en 5 bak v.
Celica 1600 st.; 045-740006.
Te k. RENAULT 18TS '80
APK tot mei '89 i.z.g.st.
’2250,- mr. mog. tel. 045-
-722382.
Opel KADETT 13 S wit '86
m. sunroof, 4 nw. banden,
r.buitenspiegel
vr.prj 14.000,-, 045-442162.
SENATOR 28 S aut. Ipg v.
extra's ’ 4500,-; Datsun
Cherry HB '79 ’1650,-,
04490-22932.
Te k. VOLVO 480 ES, bwj.
'88, km.st 15.000. Tel.
04498-52419.
Te k. BMW 318 type '78, op-
knapper, Ipg, 4 nw. banden,
lichtmet velgen. Vr.pr.

’ 2000,-. Tel. 045-422542.
CITROEN GSA '81 nw.st.,
apk 2-'9O. Pr. ’2450,-. 045-
-415528.
Te k. OPEL Kadett diesel 8
mnd. oud, div. extra's,
4-drs. met kofferdeksel, kl.
foudmet, mr. mog. Pr.

27.000,-. Te bevr. Elisa-
gracht 13 Kerkrade-West
(Gracht).
MAZDA 929 hardtop copé
'80, apk tot okt. '89. Vr.pr.

’ 1700,-. Te bevr. Kleingra-
verstr. 36 Kerkrade.
Koopje CITROEN dyane 6
bj. Iso i.g.st. ’llOO,-. Tel.
045-421102.
Te k. AC Reflex bwjr. '80,
apk tot 25-5-'B9 in z.g.st.
Pastoorrijstr. 12 Nuth.
Te k. OPEL Kadett LS bj.
'85 i.z.g.st, 28.000 km. Tel.
04405-2648 of 3739.
Te k. zeer mooie FIAT Rit-
mo 4-drs., nw.model bj. '83
pr. ’ 3950.- beukstr. 10,Pas-
sart-Heerlen.
VW LT 28, APK 10-'B9

’ 1650,- Overbroekerstraat
54, Hoensbroek.
VOLVO 245 GT '80’ 3900,-;
Honda Civic '81 aut. ’ 3500,--; VW GolfD '77 ’ 1500,- 045-
-211071 Overbroekerstraat
54, Hoensbroek.
Te k. Ford FIËSTA bj. '82
i.z.g.st, vr.pr. ’ 5200.-, Del-
straat 34, Hoensbroek.
Opel KADETT 4drs. km.st.
87000 bj. '79 blauwmet. ra-
dio, nw. banden, nw. uitlaat
APK ’ 2150,-, te1.04-
5-210435.
Te k. Ford TAUNUS 1600,
4-drs., metAPK, i.g.st, type
'81. Pr. ’2200,-. Dr.
Poelsstr. 32 Landgraaf.
Te k. Ford ESCORT 1300L
bwj. 6-'7B, APK 6-'B9, radio-
/cass. Vr.pr. ’llOO,-. Tel.045-317928!
Te k. weg. omst Opel KA-
DETT 13 N GSI uitv.,
bwj.'BB, knust 18.000, veel
extra acces. Vraagpr.
’20.500,-. 045-212218.
Te k. Opel KADETT hatch-
back 12 N, bwj.'Bo. Tel. 045-
-225317. ,

VW DERBY, bwi.'Bl, apk
12-'B9, prvjs ’2750,-. Tel.
045-718385.
RENAULT 5 Alpine coupé,
APK lle mnd. '89. i.g.st,
tev. Renault 14 TL. bw].'7B,
pr. ’ 600,-. 045-314654.
SIERRA 2 ltr., GL '85, met
div. extra's, pr.n.o.t.k. Tel.
045-313647.
Ford FIËSTA. bwj.'79, apk
t/m nov. 89. i.z.g.st,
’2350,-. 045-720951.
TOYOTA Carina, bwj.'Bl,
evt. zonder Ipg, apk 15-
-0190, i.z.g.st., vele extra's.
Inr. mogl. ’2750,-. 045-
-463364.
Te k. VOLVO 365 GLT,
bwi. 26-4-'BB, weg. omst.

’ 7500- o. de nieuwpr. Ge-
rardstr. 6, Schaesberg.
Te k. VW GOLF GTI,
bwj.'79, zeer mooi, te bevr.
Dr. Schaepmanstr. 21,
Landgraaf, tel. 045-316419.

Te k. RENAULT *Ibwj.'Bo, apk tot wkm\vraagpr. ’ 1250,-. BeU^M
17.00 uur, 045-272155JM
Te k. Opel ASCONA _\
bwj.'B2, nw. model, iJ~
Tel. 045-271235. _JM
Te k. GOLF GTI 'Ti__mooi, div. extra's, ,^B
event. mog. Tel. 045j^W
Voor alle ONDERH<|B
en reparaties, COo-lsS^Mmzaamheden, apk-keur»jM
goed en goedkoop v_\prijsopgave, tevens n
adres voor de beteryM
bruikte auto's tegen dtl
bare prijzen in elkeMm
klasse: Autoselect, J ■terweg 109 (bij Shell-JJ ■nestation Treebeek) " Isum, tel. 045-229080.^ J
Te k. FIAT 600, b~i I
vr.pr. ’1650.-, tel. "*■3096, na 18.00 v. M
T.k. ALFA 33 Q, V. dU^B
uitv., centr. porfiervergl ■
ramen, LPG, zuinig, ■gebr., bijna '85, ’ 11* ■fe1.04406-42021. M
RENAULT 25 TS, f ILPG donkerbl. met ■
84.000 km., alarm , ■’ 12.900,-(nwpr 45000,-)1■648240.
Prachtige OPEL W I
13n 5-drs. HB bj. '81 [ I
tot '90 echt als nieuw, I
goed’ 5600.- 04406-13JJ M
SUBARU Minibus, I
grijs kent., apk J]M\
f 3800,-. Te1.045-44059QJM
R5TL. '80, zeldz. mooiJH12-'B9, vaste pr. ’ I>"_\
Tel. 045-351916. __t
T.k. BMW. harige 3 _M
bwj. '85. Celica Cabrflß
bw].'BB. tel. 045-323942^te k. MITSUBISHI I<<|
1200 Sbj. '77 1 geh.Jß
APK. mot. 100%, bj*_
’500,-. Tel. 04406-15719JM
Te k. RENAULT 5 TLW
'80, kl. beige, apk geHJB
1990 i.z.g.st Tel. 0445JH18
’6000,-. Perfecte LAtjffl
Bèta coupé. Tel. 045-72JM
Te k. GOLF GTI bj. '79■fabrieksnieuwe motorm
versnellingsbak, i.z.g-SiM
Halsstr. 10 Heerlen (_\
zenbroek). JM
Te k. HONDA Civicbj-Jl
i.z.g.st., apk juli '89. Te 11»
Teggeri 55 Voerendaal'■_
045-750544.
Aparte blauwe FORD (M
ra KR 4 i Turbo metljl
worth-spoilers, alle ev'Jß
Vr.pr. ’16.000-, OfHmog. Keramieksinge' I
wjjk 16, Maastricht.
HONDA Civic 5-d. V%
bwj. '84, in st.v.nW-flroodmetal., ’ 6750,-,.M\
keuringsrapp. 043-254JÜM
ALFA 75 2.0, '86, le etéJl
wit, stuurbekr., ’2o.l^j■
04492-3234. Jk
OPEL Kadett diesel,.?!
'83, kl. zwart, stflPTI

’ 5950,-. 04490-24937^
BMW 518, 100% onderlj
den, bwj. '83, ’B'*!
04490-14427. A
FORD Escort laser, _\sn.. nov. '83, garagegeS"]
’6950,-. 04490-1543LJ
Te k. MERCEDES 250 h
t. '78, APK 12-'B9 (z. "Jj
’2950,-. Inr. m. °^'10646. \
MERCEDES 280 S. %antraciet, LPG, led. >n

’ 19.500,-. 04492-3234^
HONDA Accord, ffibwj. '81, ’3750,-. °^19291. J
FORD Fiësta, type JiBravo, bwj. '81, ’04490-26923.
MERCEDES 300 D m
groen, get. glasschuifelreo, sportwielen, 4 h?°Nin pr st. 1979, tel-
-458126. A
Nissan Micra SDX 30<>f3'88; Mazda 323 de h-J A
'84; Toyota 1300 D*/'
tioncar*B6; Fiat Pandas
'85; Honda Jazz '85; &l
Scorpio 20 CL '87; '|
Sierra 1600 GL 5 di* i
Ford Fiësta 1100 &e\iOpel Kadett 1300 LS 3,:
'85; Opel Kadett 1200
drs. '85 en '83; Opel f^M
1600 S '82 ’6500.Taunus Bravo nov" >

’ 4900,-. garantie, ®oè.
APK en inruil Autob^,
P. VEENSTRA, f°:dammerstr. 98, Heerle'1;
725806 na 18 uur 3l2jj|>
FIËSTA 1.3 bj. '77 APKjf|
jan. '90 zwart ’ 1250.'
045-411073. y

Bedrijfsauto's. J
Mercedes 208 "4
Mercedes 407 DTN '"$ .
Mercedes 407 D , {■
Mercedes 508 D best-"■"# fc■ :g>'t
Mercedes 508 D °f$ LMercedesBl3D ',jf ,
Mercedes 1417 D tre^j!
Mercedes 1419D :"f 'Ford Escort Van diese' ,
Diverse goedkope mr ~ j
W. Feyts auto;

Vaesrade 61-63 Vaesr I
Tel. 045-243317^1 lTe k. Opel ASCONA hp

Nw. model, '85, \<fi
65.000 km, schuifdak' J

sn. Tel. 04406-4qiB3^g
MITSUBISHI turbo dV
2-3-.'Bl, Lg.st Brern|o
20, Echt Tel 04754jg-f
Te k. LANDROV£P,J
stationw., bwj. '75,,4-c' ¥
i.g.st. Vr.pr. ’4850,-
-04490-10086. —--^jf
Te k. Ford ESCO.rïL rf
Bravo, i.z.g_.st, bwj- W

’ 13.750,-.Brugstr. 1*" >
04490-32160. rfrf
BMW 525 bwi. '81. f£¥tra's, APK 7-'B9, t.e.a-D >

04490-53319. _pafy
Te k. Opel KAD% Vï
APKgek bw].'79.b l

c .M
nwe. banden, uiti- = nr<%cord bwj. '79 met &yA
bl. met, APK gefc-£\auto's goed onderi 3

bevr. A Tas, Mans"
Heerlen. S^tTe k. Daihatsu CU°%F
bwi. '86. Tel. 04454-2'" ,

18.00 uur). __--r^P>
Te k. Nissan MICR^ 0 p,
bwi. '86, km.st. 36^2i»tf

’13.500.-. Tel. 044" .
b.g.g. 045-252145^-7vC
Te k. DAIHATSU
850, bwj. aug.
i.z.g.st. Tel. fe4sojos^
Tek.BMW3ls,bw> or*
hama beige metai-. ve^achterspoiler, alu1»- aN%
trekh., z.g. in orde, gftsjf
gek., t.e.a%. TeUgg-S^
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Honden worden nog altijdaan het werk gehouden

Limburgs dagblad
Zaterdag 17 december 1988 " 29

# Deze hond
was eens een
gezellige
huishond, maar
zijn baas liet hem
aan zijn lot over.

Hij is een
van de vele
afstandshonden
die in het asiel
terechtkomen.

en zijn hond een aantal gehoor-
zaamheidsoefeningen uitvoeren.
Met name wordt er dan gekeken
hoe de combinatie werkt, Ver-
trouwt de hond zijn baas en omge-
keerd. Als deze proef met succes is
afgerond mogen ze samen twee jaar
de straat op. Na die twee jaar moe-

ten ze opnieuw op voor de geschikt-
heidsverklaring."
Volgens Felix Meys is een politie-
hond een erg preventief wapen dat
vaak meer effect heeft dan een wa-
penstok en in sommige gevallen,
dan dreigen met een pistool.

keer weer mee naar huis. Geleide-
lijk aan, in een tijdspanne van zes
tot twaalf weken, wordt de viervoe-
ter overgewend. De tramster neemt
hem minder mee naar huis en als
duidelijk is dat de blinde en zijn
hond het kunnen redden, blijft het
dier voorgoed in zijn nieuwe omge-
ving. Zolang hij zijn werk kan doen
blijft hij in dienst van de visueel ge-
handicapte. Een geleidehond kost
inclusief BTW ruim twaalfduizend
gulden.

Als deze er is en klaar is voor zijn
werk traint Ans, samen met de blin
de, de hond in zijn nieuwe omge-
ving; de woon- en werkplaats van
de visueel gehandicapte. Na de trai
ning neemt Ans de hond iedere

Niets doen niet alles
voor een hond...

Labee: „Dat zijn de honden zeker
waard. Na een opleiding van twee
jaarkrijgen ze hun uiteindelijke be-
stemming. Veel blindenkrijgen met
de komst van een geleidehond een
kameraad die op veel plaatsen de
weg weet en het levenvoor zijn baas
een stuk prettiger maakt. De band
tussen beiden is dan ook heel sterk.
Omdat blinden voor een deel afhan-
kelijk zijn van hun hond hebben ze
er vaak meer voor over dan de
doorsnee hondebezitter," aldus
Ans Labee.

Honderdduizenden gezelschaps-
honden leiden een leven als God in
Frankrijk. Maar er zijn ook legio
viervoeters die het minder treffen.
Hun baas heeft plotseling minder
tijd en interesse voor zijn dier, en
dan komen de problemen. De hond
krijgt minder aandacht, gaat zich
vervelen en vraagt in de vorm van
blaffen en dingen stuk bijten om
aandacht. Zijn eigenaar ziet dat een
tijdje aan en als het te laat is pro-
beert hij hem te verkopen, of
brengt hem naar het asiel.

Qurijn Schepel is beheerder van het
dierenasiel Eugene Gebhard te
Maastricht. Dagelijks heeft hij te
maken met afstandshonden. „De
meeste honden die hier komen zijn
in de leeftijd van drie maanden tot
een jaar. Dit komt omdat een groot
aantal mensen een dier kopen,
maar niet goed weten waar ze aan
beginnen. In het begin krijgt de
nieuwe huisgenoot alle aandacht en
in veel gevallen in alles zijn zin."

„Als hij in de avonduren of midden
in de nacht begint te blaffen, mag de
hond mee naar de slaapkamer. An-
ders krijgen de buren er last van.
Maar bij een aantal mensen is na
verloop van tijd het nieuwe eraf, ze
gaan minder met hem uit, het dier
wordt overbodig," aldus Schepel.
Naar zijn zeggen zijn vijftig procent
van de honden in Nederland gefru-
streerd. Dat is te wijten aan de
slechte opvoeding. Schepel: „Een
hond moet consequent opgevoed

~ ledé"iaast verzorgt de Koninklijke
4 :id"ipa"dse JaBers Vereniging op-
-IHsri VOor Jachthonden. Een
'$ '^nd gemiddeld drie tot vier

iense en- Ondanks het feit dat veel
V «jap! 1 ln bet geweer komen tegen

P' °üderrS Jft het aantal jachtakte-
'°B ee

S Stabiel' Daarnaast is er ook
\ 'ehünni,BroeP jachthondenhouders

ertifj" nd 'ramen voor de KNJ Vi en wordt gehoor-
ti !'gens

e
c
'd biJgebracht en hun jach-

> Ppen w°rden verder ont-

'e'ni e fr'and bestaan nog maar
1 'in er oePsJagers en derhalve
"ff ie en °°k niet zoveel jachthonden
tat« e a 8 door het veld en bos
1 en 'rekken.

" De
politiehond werkt
net als zijn baas
acht of meerdere
uren per dag.
Maar ook hij
heeft
verlofdagen,
A TV en vakantie.

Foto's:
WIDDERSHOVEN

Politiehond
In de stad, voetbalstadions, bij de-
monstraties en opstootjes, zie je ge-
regeld agenten met honden. Zij ma-
ken deel uit van de hondebrigade
die vooral preventief moet werken.
Zij treden op daar waar mogelijk
geweld te verwachten is. Als een
hond ongeveer een jaar is begint
zijn opleiding en deze duurt twee a
drie jaar. De honden worden opge-
leid doorburgers bij de KNPV (Ko-
ninklijke Nederlandse Politiehond
Vereniging)of doorpolitie en doua-
ne bij deNederlandse Bond voor de
Diensthond de NDB. Een opgelei-
de hond kost gemiddeld driedui-
zend gulden.

Brigadier Felix Meys van de ge-
meentepolitie Maastricht die deel
uitmaakt van de Maastrichtse hon-
debrigade: „ledere hondegeleider
heeft een hond en deze trekt dag en
nacht met hem op. Beiden werken
ze gemiddeld acht uur per dag. Als
een geleider zijn hond krijgt moet
hij eerst nog opgaan voor de ge-
schiktheidsverklaringvan de
KNPV. Hiervoor moeten de agent

wordt. Recent onderzoek wees uit
dat meeste klachten met betrekking
tot de lawaai overlast gaan over
blaffende honden.

worden. Hij moet zijn plaats weten,
maar vooral wat niet en wel mag.
Mensen die geen hond de baas kun-
nen moeten er niet aan beginnen.
Doen ze dat wel, dan halen ze pro-
blemen in huis die ze later naar het
asiel verplaatsen. Als de hond dan
niet meer herplaatsbaar is, dan
moeten wij hem laten inslapen. Ons
kijken ze daarop aan, maar de
schuld ligt bij de mensen zelf."

Schepel werkt dag en nacht met
honden, maar kan zich goed voor-
stellen dat er ook mensen zijn die
een grote hekel aan honden heb-
ben. Hij wordt er immers geregeld
mee geconfronteerd. Volgens hem
is Nederland over-bevolkt met hon-
den. „Al deze dieren moeten ook
hun behoefte doen. In ons land is
door de verstedelijking nog maar
weinig groen. Dat beetje groen dat
er is is eigenlijk bestemd voor de
kinderen. Zij moeten zich immers
kunnen uitleven op een speelveld,
maar juist daar laten mensen hun
honden uit. Speelterreinen veran-
deren dan in poepvelden," aldus
Schepel. Honden zorgen ook voor
overlast. Wie kent de verhalen niet
van de postbode die is gebeten, de
krantejongen die in sommige hui-
zen geen krant durft te bezorgen, of
de joggerdie plots aangevallen

cM °U,Was de hond bewaker
\tLet erfi ook waren erïli "Jen die dekar van de
-d ui. er of de marskramer
J Kken, en daar hield het."mee op. Deze of gene
"ard had de hond nog
gj rde sier, maar dat was bij

Waakhonden3j|s
n er nog altijd, trekhonden, " taan helemaal niet meer.

5j Lmeeste honden werken
UK helemaal niet
-j; ■ r voor de kost. Niettemin
'Wo Cv diverse 'beroepen'
h icht

h°nden:blindegeleide-,nt;- en politiehond. De
fi p Weken zien we zo ook
L t^specialiseerde 'politie-
land S ' zoals aardbevings-
f aen en drugshonden.

l' r<wn 's er uiteraard de jacht. Me-
st ic(„. Antonisse-Zijda is lidvan de
0* eden

en werkkommissie van de
-i l zii :andse Labradorvereniging
"h Üdji. P ed thuis in net jachtwe-
I" ic|,t ,'Nederland telt zon 30.000

enhelf ehouders- 75 Procent van
«dere eer> eigen jachthonden de

'ieov
n maken gebruik van mensen

a '<>ot«r *°'n hond beschikken. Het
I Efs »„? wordt door de ja-

-Betraind."

S! he|"degeleidehond isd wel vaak
Orrj e

da8 in touw. In Nederland
T°'ede h'k aar zo n v'Jft'B Pas °P"- ''n den nden overgedragen aan
i*nD '.^ns Labee runt in Chaam
\ L^ol Pil!,iere geleidenhonden-
jfcnaf' j~'k jaar levert zij acht hon-
i^rarj Werkt in hoofdzaak met
ï^re r'"^etrievers, maar als een
_) een f^bond qua karakter beter
f«2e af

b|,nde past, richt ze ook

De puppy's leren in een gastgezin,
waarin ze normaal 'meedraaien' de
basisoefeningen. Vervolgens gaan
ze naar de trainers. Ans Labee:

„Dan duurt de opleiding ongeveer
een jaar. Van een goede huishond
maken wij een blindegeleidehond.
De honden leren oa. opletten op en

ontwijken van obstakels, het vinden
van deuren etcetera. Als een blinde
een hond wil hebben en deze toege-
wezen krijgt van het GAK of de be- Frans van den Broek

Klant moet in
produkt geloven

zijds

Aardige jongens, in die
voetbalwereld.'
Nu Ajax weer.

Ton Harmsen, tot voor kort
voorzitter van die club, zit midden

in puree. Harmsen, de rijke,
zakenman die ooit trainer Cor

Brom de laan uitstuurde omdat Cor
de helft van een geslacht paard

voordelig zou hebben ingekocht
(voor zn diepvries thuis).

Harmsen zei toen pissig: „Zon man
kunnen we niet hebben. Ajax heeft\een naam hoog te houden!"

Jaja.
En Sören Lerby zou woensdag ook

zijn opgepakt. Heeft zijn Willeke-
Alberti net die machtig mooie villa'

in België ingericht; daar draait ze
nu in haar eentje maar de hele dag-

het plaatje 'Morgen ben ik de.
bruid.o

Jaja.'
Zijn er überhaupt in Nederland nog

voetballers of voetbalbestuurders
die géén boter op hun hoofd-
hebben? Het is heel lang de

gewoonte geweest dat op een-
sportredactie van een krant

sportjournalisten werkten die alles
afwisten van doelpunten,

opstellingen en tactiek. Maar dat is.
nu niet meer voldoende.

Sportjournalisten moeten1
tegenwoordig naar

rechtbank-zittingen, jaarstukken
napluizen, persofficieren'

interviewen en bellen met banken
in Zwitserland.-

Vroeger was, dat vak toch een stuk
gemakkelijker. Dan werden na de

thee de bordjes gewoon verhangen
en keken we 's avonds met zn allen

naar doelpunten tijdens 'Sport in
Beeld' op het zwart-wit TV-scherm.

Dat zwarte beeld is in ieder geval
gebleven.

bra erBehjking tussen de
'Oeg s Wordt niet graag
*%■ tPast' maar *s we' aar"
tor vterwijl in de metaalsec-
staat^!°P geautomatiseerd is,
\%Xr noutverwerkende in

_
gin le nog maar aan het be-
V 0 an de Grote Technische
het j Ultgang. Waarom vlot
tijet de meubelmakerijen
Van er8 met het gebruik
bei^° mPuters en robots? In
o^ gevallen gaat het toch
kin.°el|Jksoortige bewer-
"netV 1ethodieken, zij het
is materialen? „Het
ke nel Scnrik voor het onbe-
t^ai >f' meer dan in de rne-
rectè Zegt JH- Luyten<di'
Van ,/ en mede-eigenaar
te ■/*elma in Steijl, gemeen-gelen.

VERNIEUWEND

Dit is de laatste aflevering in de
reeks 'Vernieuwend Onderne-
men. De serie artikelen over
Limburgse bedrijven wordt in
1989 met een ander thema voort-

gezet. Volgend jaarkomt de be-
ginnende ondernernercentraal te
staan.

Tict N*Ppara r̂dlimburgse bedrijf maakt
sectè V°°r de houtverwerken-

p'eerfr
r' z°als boormachines, co-

toe en zaagmachines. Tot
a*r aa ' sterk gemechaniseerd,

hen v a tr Waar dat is gebeurd komtV bei? n'et verder dan enkelvou-
f«s on ngen die achtereenvol-gen Verschil'ende machines
% e ' ""gevoerd. De kunst is nu,
t aa n daPParaat te hebben waarinSt en H

ene kant een klomp hout
few.. dat even later een fraaie

int Mitwp.iii.,l

een flexibel houtbewerkingscen-
trum, waarin verschillende bewer-
kingen snel achter elkaar uitge-
voerd kunnen worden. Het grote
voordeel ten opzichte van de con-
ventionele werkwijze is de tijd-
winst, omdat het produkt er kant-
en-klaar uitkomt. Daarbij komt dat
een dergelijk, computergestuurd
systeem eenvoudig in te stellen is op
het maken van andere produkten.
Helma bedacht, samen met twee

IfmTßmmmmmmmmmmmmmm_ termen heet zon installatie

# Inmiddels heeft
Helma een tweede
flexibel bewerkings-
centrum ontwikkeld:
de zaagstraat.

Foto: BUREAU KUIT

Helma exporteert, van oudsher, 80
tot 9Ü procent van de machines die

andere bedrijven, zon houtbewer-
kingscentrum dat is opgebouwd uit
modules met de fraaie naam flex-woodstar. Volgens directeur Luyten
een uniek produkt. Niemand anders
ter wereld beschikt hierover, verze-
kert hij.
Het systeem is gemaakt in een sa-
menwerkingsverband, 3Part, dat
verder bestaat uit de high-tech Van
de Meerakkergroep in Venlo (com-
puterbesturing) en ingenieursbu-
reau Tegema in Venlo. Zij ontdek-
ten een stukje markt in het vervan-
gen van conventionele machines,
maar zouden dan een hele nieuwe
weg moeten inslaan. Bij de ontwik-
keling werd ook een meubelfabriek
in het Brabantse Oirschot betrok-
ken. Economische Zaken steunde
het onderzoeksproject in het kader
van de zogeheten PBTS-regeling
voor demonstratieprojecten (Pro-
grammatisch Bedrijfsgerichte Tech-
nologie-Stimulering). Inmiddels
heeft Helma op het systeem paten
aangevraagd.

De makers koesteren nu hoge ver-
wachtingen, omdat de flexwood-
stars verschillende machines (en
mensen) tegelijk kunnen vervan-
gen. Daar staat tegenover dat de in-
vesteringen hoog zijn en de hout-
verwerkende industrie nogal aarze-
lend tegen een dergelijke mate vanautomatisering opkijkt. „Je moet
van goede huize komen om diemensen ervan te overtuigen dat
zon investering beter is. Zij hebben
schrik voor het onbekende, meer
dan in de metaal," zegt Luyten.

Wat dat betreft staat de verkopers
een behoorlijke opgave te wachten.

„Je kunt ons best vergelijken met
de paters van Steijl. Een kloosteror-
de die in vele landen het geloof ver-
kondigde. Nou wij doen eigenlijk
hetzelfde: we moeten de klanten
eerst in ons produkt laten geloven.
Dat de kwaliteit beter is en dat-ie er
geld mee kan verdienen. Anders
heeft alle moeite bij voorbaat geen
zin. Het is onze sterkte dat we dat
wèl kunnen," zegt de enthousiaste
directeur.

Volgens hem is de flexibele automa-
tisering in de houtverwerkende in-
dustrie zó nieuw, dat mensen uit die
sector met verbazing zien wat de ■flexwoodstars kunnen. Dat bleek

Luyten, het geloof in het nieuwe
produkt overbrengen.

Oostbloklanden. De verkopen lo-
pen via een wijdvertakte organisatie
van agenten. Zij moeten, aldus

het bedrijf in Tegelen verlaten. Een
groot deel daarvan gaat naar de

monstratieprojecten andere toepas-
singen dan alleen in de houtbewer-
king te zoeken."

Sinds de overname maakt Helma
een flinke groei door. Het aantal
werknemers verdubbelde ruim naar
een kleine veertig, de omzet in de
Oostbloklanden steeg fors (Luyten:
de perestroiku is duidelijk merk-
baar), de fabrieken kregen eenface-
lift en er werden nieuwe export-
markten gevonden.
Ondertussen gaat Helma, waarin
ook grootaandeelhouder Barry van
de Meerakker en het Liof participe-
ren, verder met andere activiteiten
om het draagvlak breed te houden.
Zo bewerkt het bedrijf metaalpro-
dukten voor derden als DAF, Stork
en Caterpillar. Verder is Luyten
kien op het kopen van oude Helma-
houtbewerkingsmachines, die na
een algehele revisie, weer in nieuw-
staat aan de man worden gebracht.

Han Brinkmanheel belangrijke fase in, door in de

Daarnaast ziet directeur Luyten an-
dere toepassingsmogelijkheden. Zo
zouden de flexwoodstars ook inge-
zet kunnen worden voor andere ma-
terialen dan hout. Een bedrijf in
Duitsland denkt er kunstvezels (po-
lyamide) mee te kunnen bewerken.
Luyten: „Bij alle nieuwe ontwikke-
lingen moet je je afvragen welke an-
dere markten jeaan kunt boren. Op
het gebied van hout wéten we wel
wat, maar voor kunststof moet je
het juiste gereedschap hebben. We
gaan de komende twee jaareen

„Als het aan mij had, gelegen wa-
ren we al tien jaar geleden met de
ontwikkeling van deze machine be-
gonnen." Als de flexwoodstars vol-
gende jaarop de vakbeurs Ligna in
Hannover - voor het eerst - aan het
publiek worden getoond, denkt hij
pas echt hoge ogen te gooien.

op de open dag die Helma in sep-
tember hield. Directeur Luyten, die
een paar jaar geleden een minder-
heidsbelang in het bedrijf kocht:

drijfsvereniging, dan vinden er pra-
ten we eerst uitvoerig met die blin-
de. Daarbij worden vragen gesteld
als: hoe is de visueel gehandicapte
en wat is zijn karakter. Aan de hand
van deze gegevens wordt een pas-
sende hond voor hem gezocht."

vrijuit



i Onderstaande bedrijven realiseerden
de verbouwing en nieuwbouw

van Autocentrum Jurgen aan de
Langheckweg te Kerkrade.
| ' |
l " 1

j De aluminium puien en. de vliesgevel werden
geleverd en

i gemonteerd door

m—J^_^_^m^ElU^_^—^_^Lm
i

Waalbroek 5, Simpelveld
Tel. 045-442022

! faxnummer 045-440685
i 1

/p^-j^^ " systeemwanden

" plafonds

A. Heutz
postbus 2310

6201 DA Maastricht
telefoon 043-471735

DE BEERav

Ï851
GlasOW!Uw adviseur: V ~v

Jurgen laktechniek
Wijwensen autobedrijf Jurgen veel succes
in zijn nieuwepand
HEERLEN. In de Cramer 19, tel. 045-718530
MAASTRICHT. Meerssenerweg 93, Tel. 043-621586
VENLO - TEGELEN - HELMOND

Architectuur:

archilekfen buro geelenJBjfbg
Hoofdstraat 7,Landgraaf

Uw adres voor _n
alle voorkomende
grondwerkzaamheden aüia m 1WiPCf ■

mW%mm*m\mW
Hein Maessen Tel. 045-411453

Drievoqelstraat 128AANNEMER IN GRONDWERKEN 6466 GR Kerkrade-West
Wij feliciteren directie en medewerkers van Autocentrum

Jurgen B. V. met de opening van hun nieuwe bedrijf.

Ook hier werden de
stucadoorswerkzaamheden

uitgevoerd door
stucadoorsbedrijf

H. SCHOENMAEKERS B.V.
Jeustraat 30, Voerendaal, 045-750633

Wij wensen Autobedrijf Jurgen veel succes in
zijn nieuwe pand!

Ook hier werd het machinale timmerwerk
uitgevoerd door:

.^—D TIMMERFABRIEK

I ii-ulbours ELSLGO bv.

Op den Dries 41, 6181 JK Elsloo, tel. 04490-71380

Tevens uw adres voor

>rational<
AANBOUWKEUKENS met INBOUWAPPARATUUR.

De schilderwerkzaamheden werden uitgevoerd door

WIOKUT ■„¥.
schilderwerken ______________

Langheckweg 3
6468 EL Kerkrade

tel. 045-459676
b.g.g. 415375

Ook hier leverden wij
NASSAUB bedrijfsdeuren

Gehlen in Bom is hét Limburgs bedrijf in rolluiken, zonweringen,
bedrijfsdeuren en beveiligingshekken.

FFI CfaUeit’lj Kantoor/Showroom/Fabriek: BORN De Mortel 6a (Industrieterr.)
J^^^^l Tel. 04498-54776. Showroom zaterdags geopend: 9.00-13.00

Uw specialist voor het beveiligen van
woningen, winkelpanden en bedrijven.

ébm* ErVenö n^mff tT^t^Wtt^Titf|<^& UnetojSfcdilBeveligings
Installateur

<. r GEBR. GELISSEN B.V.
i JL TRANSPORTBEDRIJF -

CONTAINERVERHUUR*** LEVERING ZAND, GRIND
EN BOUWBLOKKEN
Molenweg 41,
6471 HA Eygelshoven,
telefoon 045-351365

OPENIN
van Limburgs grootste
en meest komplete I
autohuis J

tl JURGEN A
Mercedes specie

Langheckweg 32-40, Ker

Ook hier zorgden wij voor alle
ZEKERHEID

-II- boyassen co
L A Grupellostraat 18-38, 6461 EV Kerkrade

%^ J telefoon 045-464300

I
De oproep- en *l
geplaatst door^

m
Wmmm*^

Wij wensen dir_f\

Te k. BMW 318 1 bj. nov. '81.
km. 70.000. Papieren ter in-

Als nw. Tel. 045-
-253063.
Te k. FORD Granada 2.3 L

:c. '79. i.g.st, apk gek.
iJOO.-. Tel. 045^794066

b.g.g. 045-459115.
Te k. HONDA Civic wit. bj.
okt. '86. Km. 40.000 met
trekh.. radio-cass. en extra
zijstnps. Pr. f 15.300.-. Tel.
045-453976.
FORD fiësta 1.1 L bravo 82.

mooi Rotterdamstr.
24 Heerlen.
KADETT type 12 Hatch-
back 81 zeer mooi. Her-
longstr. 43 Heerlerbaan.
Citroen gesloten BESTEL-
WAGENtype c 32. 70.000
km. diesel, bj 82. vr.pr.

i-Tel. 045-458126.
FORD Sierra 1600 laser.
bwj. '85. km.st. 68.000, Ipg.

tel. 0440-na 18.00 uur 04406-

T.k. OPEL Ascona 1.65,
bruinmetall. ATS-velgen.
br. banden, open dak,
alarm, irmscneruitgeb..

" k. Past. Erkensstr.
20, Meers-Stem.
T.k. v. Volvo-medewerker
VOLVO 340DL. 1400 cc.
5-drs., km. 5500. bwj. jan.
'88. tel. 04490-34097.
FIAT 127. 5-bak, bwj. '86,

km, ’7250,-; VW-
.',. bwi. '77. f1300.-;

VW-Golf D. bwi. '77.
f 1000.-; VW-Golf D. bwj.

1250.-; Opel Kadett.
000.-; Opel Ka-

-000.-; Ford
1400.-;

Ford-bus. bwj. '79, ’ 3250.-;
;iiB op gas, dubb.
vj. '80. ’5500.-.

Mercedes jeep 240 GD,
w., 90.000 km. V*
is. Jaguar 6 cyl., ge-
bwj. '74. fBOOO.-.

04493-4573.
Bedrijfswagens MAN

Volvo F 613, Meree-
is met kraan. Merce-
7. Mercedes 913, Ma-
-6x4 met container.

i met container +
Volvo Terberg 6x6

raan + 3 zijdkieper.
nel 6x4 met contai-
assige oplegger met
04493-4573.

Te k. BMW 320 i, '85, dyam-
.zwart, getint glas. 59.000

prijs f23.500.-. Tel.
i51166.

T.k. OPEL Kadett 12S, apk
juni 1989. Bwj. 1977, vr.pr.
1950.-. 045-211622.
AUTOGARAGE te huur,
v.d. Waterschoot-v.d.
Grachtstr., Geurten, Tel.
713598.
T.k. Triumph Spitfire 1978.
Te bevr. 04459-1735.
OPEL Corsa 12TR. bwj. 84.
rdw. gek., veel extra's,
vr.pr. ’7900.-. Prof. v.d.
Waalstr. 9. Hoensbroek.
Inruilers tegen weggeefpr.
OPEL Ascona 79 op gas
’2250,-. Ford Escort 1300
autom. ’ 1000-, VW-bus
luxe uitv. f 1500.-. De Kou-
men 60. Industrieterr.
Hoensbroek.
T.k. excl. mooie OPEL
Manta 2.0 GSI. alle extra's
stereo inst., bwj. '85, vr.pr.

’ 17.500.-. mr. mog. Prof.
v.d. Waalstr. 8 Hoensbroek,
045-226346.
T.k. prachtige FORD Sierra
1.8 laser, 5-drs., mod. '86.
Voor liefhebber 928, i.n.st.
VW Santana 5 GL, '82. Opel
Kadett 1.6 S, 4-drs. '82. Su-
zuki Alto FX, '82. Ford Es-
cort 1.3 L stationcar '81.
Opel Kadett 12S stationcar
'81. VW Jetta '81. Lancia
Bèta 2000 '80. Volvo 244 GL
mod. '80. Bernhardstr. 12,
Munstergeleen (ook 's zon-
dags geopend).
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt. wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Te k. te.a.b. Fiat RITMO
diesel bwi. '80, kl. defect,
APK 9-'B9. goede banden,
uitlaat, tel. 045-728135 na
17.00 uur.
Bovag-garage SCHAEP-
KENS. Klimmenderstr.
110, Klimmen, biedt te k.
aan; Nissan King Cab, bwj.
'86; BMW 318-i. bwj. '84;
Audi 80 GLS. bwj. '80; Saab
99 Turbo coupé, ’ 6250,-.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.
Te k. TOYOTA Starlet, bwj.
'81 + APK, pr.n.o.t.k.
Kruisstr. 42. Broeksittard.
Te k. OPEL Kadett City,
bwj. '79, + APK, pr.n.o.tk.
Kruisstr. 42, Broeksittard.
Te k. OPEL Kadett bwj. '77.
Tel. 045-752235.
BMW 316 bwj. 1984, 5 ver-
sn.. km.st. 58.000, ’ 17.500,-;
04490-19719.
Te k. CITROEN 2CV6 Club
oranje 74.000 km, apk, bj.
'81. mooi + goede auto,
vr.pr. ’2250,-. Tel. 045-
-419513.

Tek. BMW 316 kl. marine-
blauw, bj. '82, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-259065.
Opel KADETT 16S bj. '83,
62^000 km. Tel. 045-462637
na 17.30 uur.
Te k. Ford ESCORT 14 CL
bj. 5-'B6, wit. 24.000 km,
sportief uiterlijk, ’ 18.250,-.
Tel. 045-252357.
VOLKSWAGENBUS dcc.
'76, apk tot 1189. Tel.
04493-3197.
VW Passat 5-drs. luxe sta-
tioncar, bwjr. 8e mnd. 1984,
blauwmetall., le eig.. 70.000
km + onderhoudsboekje,
i.st.v.nw. Tel. 045-270999.
Te k. FORD Escort 1.3 Bra-
vo bwj. '82, 2e eigen. Tel.
045-217915.
MERCEDES 240 D kl. wit
autom. bwj. 1977. Tel. 045-
-750743.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Autohandel E. CUSTERS.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Ford Es-
cort 5 deurs 1.6 CL aut.
1988; Opel Rekord 2.0 E t.
'84 ’ 11.900.-; 2x Opel Asco-
na Hatchback 1.6 S t. '83

’ 8900,-; Toyota Cressida
diesel nw. mod. t. '83
f6900.-; Opel Ascona 1.6 S
t. '84 ’8900.-; Opel Kadett
1.2 S t. '81 ’ 5900V; Renault
5 TL t. '83 ’ 5900.-; Opel Ka-
dett stationcar '79 i.z.g.st.
/ 2900,-; Honda Accord t.
'80 ’2400,-; Ford Fiësta 1.3
S t. '79 ’ 3200,-; mazda 626
Hardtopcoupét. '80’ 3900,-
-; Fiat Uno 55 S t. '86

’ 10.500,-; Renault 18 TL
Ipg t. '82 ’ 3900.-; Alfa Giul-
lietta 1.6 t. '81 ’3900,-; Opel
manta t. '77 ’ 1900,-; Toyota
Starlet stat.c. t. '80 ’ 2900,-;
Fiat Ritmo 75 CL t.'Bl

’ 2900.-; Opel Ascona 1.2 t'
79 ’2900.-; 3x Ascona v.a.

’ 1600,-; VW Passat t. '81
f3750.-; Mazda 616 t. '78
f 1900.-; Chrysler Talbot
1510 t. '81 ’2250,-; 2x Dat-
sun F II t. '80 ’ 2750,-; BMW
1602 i.z.g.st. bj. '72 ’ 2200,-j
Opel Manta GTE bj. '75
i.z.g.st. ’7000,-; Renault 4
vem., verl. chass. t. '83

’ 3400.-; Honda Civic t. '80
f 2700,-; Chrysler aut. t. '81

’ 1900.-; Volvo Expresse
'71. uniek in Ned. Div.
goedkope inruilers. Alle
auto's met APK, verlichte
showroom, geop. ma t/m
vrijd. van 10 tot 19 uur, zat.
tot 17 uur. Inruil en finan-
ciering mogelijk.

Koopzondag
18 december

2CV6 '83,84
AXIIRE '87
Visa II RE '85,86
BK '86
BXI4E '86
BXI4RE '85,86,87
BXI9GT '86
BXI9GTI '87
CX24GTI '82
Honda Prelude '81
Mazda 626 HB '83
Opel Kadert '81,86

Citroen van Roosmalen
Wilhelminasingel 58-62
Maastricht, 043-215154.

SEAT Marbella 900 kl. wit.
bj. '87, km.st. 17.000. Vr.pr.
’8700,-. In perfecte staat.
Tel. na 17.00 uur 04406-
-16311.
CHEVROLET Elcamino
Chevell S.S. bj. '70 335 pk.
Import USA, puntgaaf.R.D.W.-gekeurd Amstelstr.
8. Beersdal-Heerlen.
Te k. BMW 324D'86, dia-
mant-zwartmet., veel ex-
tra's, le eig., 76.000 km, 045-
-321919 na 18 u. 321742.
Te k. alu. VELGEN 6Vixl4
+ bandenBMW nieuwtype
’650,-; 045-321919.
Te k. BMW 323ibwj. '84,
alle extra's, verlaagd, 77.000
km, 045-321919, na 18 uur
321742.
Te k. Suzuki ALTO bwj.
7-'B4, i.nw.st., 36.000 km.
Tel. 045-252731.
Te k. BMW 728 aut., bwj.
1978, schuif, kanteldak.
Grundig stereo install.,
electr. buitenspiegels, Ipg,
APK, voor en achter kop-
steunen. Vr.pr. ’ 4750,-.
Tel. 045-415181,na 18.00 uur
045-229242.
Opel ASCONA 1.6 S, bwj.
'83. 90.000 km, i.g.st,

’ 10.750,-. 045-412409.
Te k. Ford SIERRA bj. dcc.
'82 apk 11-'B9, gave auto,
prijs ’12.250,-. Tel. 045-
-752011.
Koopje MAZDA 323 1.4
automatic bj. dcc. '79. Autoverk. i.z.g.st. Div. access.
zoals schuifd. en trekh. Pr.

’ 1300,-. Tel. 04490-10839.
Te k. AUSTIN Maxi op-
knapper, bj. '79. Vr.pr.

’ 650,-. 045-259344.
DAIHATSU Cuore 2 cyl.
'84 z.g.a.n. 25.000 km. Pres.
Rooseveltstr. 16 Schinveld.

HONDA Integra '87; Mitsu-
bishi Colt '87; Ford Escort
CL 1300 '87; VW Polo Cou-
pé Sprint '86; Opel Kadett
13S '85; Fiat Uno 55 '84; VW-
Golf 1600 '83;Toyota Corol-
la '83; Audi 80 18S '88:
BMW 316 i '87; BMW 316
'87; BMW 318 i '85: BMW
316 4-drs. autom. '85: BMW
524 TD '85. Autobedrijf
Reubsaet, Op de Vey 47-49
Geleen. Inruil. Garantie. Fi-
nanciering, tel. 04490-44944.
Uw adres voor APK-keu-
ring, alle autoreparaties.
Te k. FIAT Regatta 85S
1600 grijs bj. '85, le eig.,
APK, nw. band., schade-
vrij, 045-415993 ’ 10.750.
Te k. aangeb. SIMCA
Chrysler met trekh., 2 ltr.
autom. '78, APK 6-89,
mech. 100%. Vr.pr. ’950,-;
Buizerdhorst 2, Roermond.
04750-26062.
Te k. Ford TAUNUS bj. '79.
Prijs ’ 1200,-; De Ruytcrstr.
20 Heerlen.
OPEL Ascona diesel bwj.
'79. Vr.pr. ’1750,-; Tel.
04498-51710.
Te k. Opel ASCONA 16 S
i.z.g.st, bwj. '78, apk, weg.
omst. Prijs ’lBOO,-. Tulp-
straat 76 Vaesrade.
Te k. TOYOTA Carina 1600
de luxe bj. '79, apk gek.
6-'B9, Ipg. Tel. 045-724655.
TOYOTA Starlet duizend
bj. '79 z.g.st, apk gek. Tel.
045-750633.
VW LT 35 bj. '80, besteller,
dubbellucht, Ipg, i.z.g.st.
apk. Tel. 045-75u633.
OPEL Kadett 12 N hatch-
back, wit, sept. '81, trek-
haak, nwe. banden enz.
’5250,-. Tel. 045-244831.
Te k. OPEL Kadett GT
4-drs., bj. '86. Vr.pr.

’ 17.500,-. Tel. 04405-2074.
Te k. GOLF GTi bj. '79
i.z.g.st, sportvelgen, get.
glas. 045-463915.
Weg. omst. RENAULT
Fuego, apk '90 i.z.g.st
Koopje. 043-455417.
BMW 316 bj. '82, i.z.g.st.
T.e.a.b. Tel. 045-458462.
Wij kopen alle merken
AUTO'S. Schade en sloop.
Tel. 045-416239.
BMW 320, bj. '80 met rev.-
motor, div. extra's, bijz.
mooi. Vr.pr. ’5250,-. Tel.
045-455778.
Tek. OPEL Ascona 16S zil-
vergrijsmetall. bj. '83. Vr.pr.
’8500,-. Te bevr. 045-
-461106.

HOVUMA FELICITEERT —■JURGEN

HOVUMA _m —MAGAZIJNSTELLINGEN I II \_A

Henn Hermansstraat 'I 5 I I 9Ê H
Postbus''79l, ■ ■5953 ZK Reuver I ■ H :
Telex Hovum 58438 I ■ H
Teletoon 04704-1010' :::-<Mt ■
Fax -4050 I fl ■

"1 Iw
Ook Mercedes-specialist en
Nissan-dealer
JURGEN AUTOCENTRUM
kiest voor
ELF-olieprodukten

ELF Nederland B.V. .
brandstoffen d Éj^jJ
smeermiddelen "J^l* \wmW

I VLOERTECW
otaanderijstraat 7 - telefoon

postbus 496 - 3130 AL

Ook de beton^
showroomvloer bi)

Jurgen werden aanÖ.
ons bed^'l

■—mum , j
specialisten in be^ «

— ~—''in|r«*rr* \
I kerkrade b>- t«

Van harte profiel
en veel succes!
Horeca-interieurs K*^

Limuüiyi* Jjuyuiuu
..30



r Vanaf vandaag zaterdag 1 7 december t/m
zaterdag 31 december houden wij ter
gelegenheid van de opening van ons
volledig vernieuwd pand een feestelijke
show.
Wij presenteren U het kompleet
programma van zowel Mercedes als
Nissan, variërend van de nieuwste
Mercedes 190 D tot en met de
Nederlandse primeur, de Nissan Prairie
2.0 SLX

__\ 'mmWmmmm *«*# „ .
SMB'flmEÏ ;83 "

IÖCENTRUM
#" Nissan-dealer
?rjfaUerrein Dentgenbach)

i a<T stallatie werden geleverd en

ai_^___________U_W__\
■ 's "ao / esberg' 045"313815
/tfl, Autocentrum veel succes.

De vloerbedekking werd geleverd en
gelegd door:

GetIOLUSSett woninginrichting

Schoolstraat 53 6374 GD Übach o. Worms-Landgraaf
Tel. 045-312239

Onderstaande bedrijven realiseerden de
verbouwing en nieuwbouw

van Autocentrum Jurgen aan de
Langheckweg te Kerkrade.

De
tegelzetterswerkzaamheden
werden uitgevoerd door

DD
DD

MARTIN DOMINIKOWSKI
□■■I II II I■■ || || I
TEGELZETTERSBEDRIJF

DD
Dormigstraat 17
6371 VX Schaesberg (Landgraaf)
tel. 045-323667, b.g.g. 045-311537
autotel. 06-52107888

Constructiebedrijf
Gebr. Loop b.v. te Voerendaal
realiseerde de complete
staalconstructie

Constructiebedrijf Gebr. Loop b.v.

Postbus 23004, 6367 ZG Voerendaal
Heerlerweg 114

6367 AG Voerendaal
telefoon 045-753333

De komplete electro-installaties,
alsmede de
interieurverlichting
werden verzorgd

tZ „.„ PAUL KERSTENElectro-techmsch- ——————-————"—
installateur Toupsbergstraat 87A

Kerkrade
Tel. 045-454056

ROLLUIKEN " RAMEN I
\itfm EN ZONWERING
Kpl cA. (S^rumback
B£*lQ-\ Schaesberg-Zeverij 52

BOUWBEDRIJF PEETERS B.V.
Esschenweg 48

6412 PV HEERLEN
/i\ 045-750257 A\é " <|>
\J/ Heeft U bouwplannen??? Vraag dan \d/

vrijblijvend naar de
LIVING STONE-huizotheekü

Wijfeliciteren Jurgen Autocentrum van harte met zijn nieuwe pand.

De bitumineuze dakbedekking
en sanitaire installaties werden

verzorgd door m PJ^TKfI ■
Dr. Ottenstraat 7 ________^_5j3l Wtel. 045-441743

I »

Ook hier werden de
metselwerkzaamheden uitgevoerd door

S ROBEERTS
METSELBEDRIJF

Rukkerweg 8, 6418 TV Heerlen, telefoon 045-421666

Alle bouwmaterialen en tegelwerk
werden geleverd door

■_fe4lH FA. RUTTERS & SMITS
VV bouwmaterialen - tegelhandel - Simpelveld

■ . m fl Pleistraat 11, 6369 AJ Simpelveld,
|t_| tel. 045-441354

Lid van de
vereniging van

NederlandsenstaiiaiebednivenDe centraleverwarmingsinstallatie werd geleverd en geïnstalleerd door:

VERWARMINGSBEDRIJF HAJNADI B.V.
LANGHECKWEG 13 - 6468 EL KERKRADE - TELEFOON 045 - 451200

CENTRALE VERWARMING" ALLE SYSTEMEN AUTOMATISCHE STOOKINRICHTINGEN VOOR VASTE-VLOEIBARE-GASVORMIGE BRANDSTOF

Wij wensen directie en personeel van Jurgen Autocentrum veel succes.

jj'fijf
rij

De totale bliksempreventie
werd verzorgd door I

Aardingssystemen
Bliksembeveiliging

Overspanningsbeveliging
Statische aarding

Jules Goossens bv
Speldenmakerstraat 11

5232 BH Den Bosch
Tel. 073-419515

Fax 419775

—i_

_~ I Handelsonderneming
JjJ Bouwmachines Nieuwsma

: -■ --_, Nijverheidstraat 20, 6433 JZ HoensbroekHABONj telefoon 045-218888, telex 56282

U kunt bij ons terecht voor:

" het HUREN van diverse bouwmachines, waaronder:
breekhamers, trilplaten, trilwalsen, panneliften, bouwliften,
compressoren, teerketels, betonmolens, complete
steigers, vloerspeciepompen, aanhangwalsen, statische
walsen, las- en stroomaggregaten van 7 tot 250 KVA,
heteluchtkanonnen, transportbanden, waterpompen,
rolsteigers, hangbruggen, hoogwerkers, motorjapanners,
bouwkranen, reinigingsmachines enz.;

" het KOPEN van gebruikte en nieuwe machines allerlei
aard; .

" het REPAREREN van de meest voorkomende
bouwmachines.

|b— Proficiat
?sBo ;öLJsjj3__J «ii i -"» I- Het hekwerk en de

Xlftffl AlltObedrijf JUrgen poorten werden
#7? I Bl geleverd en

geïnstalleerd door:

M^ABC HEKWERK
T LIMBURG BV

ABC HEKWERK Limburg BV
Heierhoevenweg 4 tel. 077-661540/663466
5971 NN GRUBBENVORST fax 077-661491

Mazda Loven, Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451. Mazda 323 HB
1.3. bj. '81, '83; Mazda 323
HB 1.5 GT. bj. '83; Mazda
323 HB 1.3 '83; Mazda 323
HB 1.3GLX, '86; Mazda 323
Sedan 1.3 '81, '82, '83, '84.
'86; Mazda 323 Sedan 1.5
'83, '86; Mazda 626 HB 2.0
GLX, bj. '84; Mazda 626 HB
2.0 GLX, bj. '86; Mazda 626
HB 1.6 GLX, bj. '84; Mazda
626 HB 2.0 GLX bj. '87;
Opel Kadett 1.2 S, bj. '82;
Opel Kadett 1.2 S, bj. '83;
Opel Kadett 1.2 S, bj. '84;
Opel Kadett Caravan '84;
Opel Ascona 1.6 S, bj. '84;
Opel Manta 1.8-S HB, bj.
'83; Ford Sierra 1.6, LPG,
bj. '85; Ford Sierra 1.8 La-
ser, bj. '85: Ford Escort 1.3
3+6, bj. '82; Ford Ficsta 1.1
L, bj. '85; Honda Quintet
Autom. 1+7, bj. '82; Mitsu-
bishi Colt 1-GL, bj. '82; Nis-
san Cherry 1.3 GL, bj. '84;
Toyota Corolla 1.3 DX '85.
Goedkopere typen: Ford
Fiësta fl L, v79 ’3500,-;
Honda Accord Aut., '80
f3250,-; Mazda 323, '78
’1950,-: Opel Ascona 16S
autom. '79 ’ 3.50p,-.
Te k. als nw. AUDI 80 GL t.
'80. 4-drs. kl. zilvergrijsmet,radio, trekh. enz., apk. Pr.

’ 3850,-. Dr. Poelsstr. 42 Ka-
kert-Schaesberg. ___
Te k. HONDA Quintet
5-drs. bwj. '81, kl. blauw-
met. 5-gang enz. ’3850,-.
Kieskoel 8 Schaesberg.
5-drs. OPEL Kadett 12 S
hatchback bwj. '80, blauw-
met., apk 3 '89, zeer mooi.
Vr.pr. ’4850,-. Tel. 045-
-319328.
DATSUN Cherry bj. '79,
apk i.z.g.st ’ 1850,-. Tel.
045-720951.
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.
OPEL Kadett hatchback 12S bwj. '80, bruinmet., apk
8-'B9. Vr.pr. ’3850,-. Tel.045-319328!
Te k. OPEL Ascona 1.6 S
bwj. '82, i.z.g.st, vr.pr.

’ 8750,-; APK-gek. tel.04405-1413.
Tek. RENAULT 18TS bwj.
'79, APK aug. '89, metall-
blauw, pr. ’ 950,-; Tel. 045-
-751251.

Part. biedt aan FORD Sier-
ra 1.6 Laser '85, 67.000 km.
5-drs. Tel. 045-442125.
SIERRA 2.3 D bwj. *83
i.z.g.st. Tel. 04454-1100.
FORD Fiësta Festival bwj.
'83 kl. wit, km.st. 32.000,
vaste pr. ’BOOO,-; Tel.
04490-54439.
SEAT dealer. A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek. Tel.045^222455 biedt met gar. te
koop aan: Seat Ibiza 1.2 GL
'87; Seat Ibiza Van diesel
'86: Seat Malaga 1.5 GLX
'88; Seat Ronda 1.2 GL '84;
Subaru 1800 GL 4 WD '88;
Subaru 1800 GL '85; Suba-
ru 1300 3-drs. '84; Subaru
1300 '80 en '81; SubaruMini
'87 (2x); Renault R 5'85 en'81; Lada 2105 GL '83 en '82;
Fiat Panda '81; Honda Civic
'80 en '76; Mazda 323 '81 en
'78; VWDerby '77; Opel Ka-
dett '77; Austin Allegro '78;
Fiat Ritmo diesel '80; Sun-
beam 1000 '79; Fiat Polski
'77. Citroen Visa GT '83;
Alfa Sud 1.5 '81; Fiat 127'79; Talbot Solara 1.6 GLS
'81; Morris Marina '78;Peu-
geot 305 GL '79; VW Cam-
Êer '80. Inr. en fin. mog.

>ond. koopavond.
Te k. i.z.g.st. verk. Mitsubis-hi GALANT 2500 GLX tur-
bo diesel, '81, weinig gel.,mr. mog. Dorpsstr. 19 Bin-
gelrade.
Mooie AUDI 80 bwj. '79,
APK 4-89 kl. blauw, 4-drs.

’ 2250.-; Tel. 045-311909.
VW Golf de Luxe m. '80,
met APK, z.mooi, ’ 2950,-;
Tel. 045-454087.
TOYOTA Tercel Coupé
bwj. '81, mod. '82. APK 11--89, rood. Vr.pr. ’ 3450,-; Tel.
045-319328.
Te k. RENAULT 5 Alpine
geh. uitgeb.. zeer snel, geen
roest, bwj. '80, APK-gek.
04490-31248.
TOYOTA Carina diesel
bwj. 7-83. Nattenhover
Koestr. 2, Urmond-N'ho-
ven. .
Opel KADETT City bwj.
'78, APK gek. ’ 1450.-. Tel.045-728227!
GOLF 1100 gerestaureerd,
nieuw gespoten, geen 2e zomooi. bwj. 1975, prijs
n.o.t.k. 045-226121.
BMW 525 I autom. bwj. '85,
km.st. 52.000, schadevrij
met veel opties. Inr. diesel
mog. Tel. 045-353347.
Van part. mooie PORSCHE
924, techn. 100%, apk gek.
Inl. na 17.00 u. Nieuwstraat
185 Hoensbroek.

Tek. i.z.g.st. VW Jetta GLSbwj. '80 le eig., mider dan50.000 echte km, voor deliefhebber. Te bevr. 04490--49084 na 16 u.
Te k. SCIROCCO *6 GTbwj. '79, inruil mogelijk.
Klingbemden 33 Bruns-
sum.

Te koop: Steeds wisselende
voorraad van ± 100 ge-
bruikte TRACTOREN en
Linde heftrucks, van 1,5, 2,2,5 en 3 ton. G. Cornelissen,
Mill, 08859-51072.
AANHANGWAGENS: Jo
Knops, Rijksweg Zd. 195,
Sittard. Tel. 04490-12718.
KALKSLIB, drijf- en
champignonmest. Pust-
jens, 04759-3565 of 06-
-52107893.
Karcher Koud- en WARM-
WATERREINIGERS. Col-
lé, Nusterweg 90, Sittard,
tel. 04490-19980.
Gebr. TRACTOREN: Bela-
rus 80 pk (4WD), Allis Chal-
mers 30 pk, Deutz 30, 40 en78 pk, John Deere 46, 56, 62.
82, 85 en 112 pk m. en zon-
der voorwielaandr., IHC 42
en 80 pk, Leyland 62 pk. m.
voorlader, Renault 70 pk.
m. voorlader, Ursus 35, 55en 60 pk., Zetor 50 pk. Col-
lé, Nusterweg 90, Sittard,
tel. 04490-19980.
Gebr. en nieuwe KUIL-
VOERSNIJDERS. Ruime
keuze uit 40 stuks. Tevens
losse delen. Collé, Nuster-
weg 90, Sittard, tel. 04490-
-19980.
Te koop prima WEIDE-
HOOI. Tel. 04750-21491.
AARDAPPELEN, klei-
bintjes v.a. 30 et. p. kg, uien
5kg v. ’ 2,50,wortels 5 kg v.

’ 2,50. Veendrick, ingangkasteel Amstenrade.
Rode VOERWORTELS 25
kg v. ’ 6,-. Veendrick, in-
gang kasteel Amstenrade.
PAARDESTAL met wei-
land te huur in landelijke
omgeving. Tel. 751936.

Te h. gevr. LANDBOUW-
GROND tegen f 1500- p.
jaar. Br.o.nr. HK 614 Limb.
Dagblad, postbus 3100.6401 PP Heerlen.
Te k. EENSCHAARS
PLOEG, i.g.st. Tel. 045-
-417062.
V-i ir. oud HENGSTVEU-
LEN te koop (stamboek
Fjordenpaard) tel. 04492-
-2305.
Te k. Guste KOE en scha-
pen + ram. 04450-2262.

Te k. diverse TEKENIN-
GEN en schilderijen, o.a.
van Charies Eyck. Reinald-
straat 39, Valkenburg.
Decembermaand antiek-
maand. Deze maand heb-ben wij een extra grote
nieuwe voorraad antieK uit
Frankrijk binnengekregen.
Wijshoff Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum, tel. 045-
-211976. Geopend: dond.,
vrijd., zaterd. en ZONDAG.

1000 antieke klokken
2000 schilderijen 19e-, 18e-, 17e eeuws

Alles met garantiecertificaat
Carpe Diem

Markt 26, Meerssen. Tel. 043-641408 of 043-642173
's Zaterdags geopend van 10.00 - 17.00 uur

Andere dagen op afspraak
Door geringe kosten (familiebedrijf)

zéér gunstige prijzen.
Extra aanbieding: 200 stanade klokken,

waaronder 20 Limburgs-Luikse
Morgen 18 december

van 13.00 - 17.00 uur geopend.
Kunst

Kunstschildersatelier de Kunstkring Brabant exposeert
met een zeer fraaie collectie olieverfschilderijen, eigen
werk op 17 en 18 decembertelkens van 10.00 tot 19.00
uur in het Golden Tulip Hotel, Wilhelminaplein 17 te

Heerlen.
ANTIEK van partikulier,
Mechelse kast, telefoon, bu-
reau, bloementafels. Na18.00 uur 045-211730.

Wees de winter een slag voor en koop of huur een
Master heteluchtkanon

daarvoor. Ook
infraroodstralers, bouwdrogers

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

08859-51072.

INTERART, antiek Sim-
pelveld, een van de mooistecollecties v.h. zuiden instrakke eiken en grenen
meubelen, o.a. 1 en 2 drs.,vitrines, eethoeken, salon-
tafels, secretaires, cylinder-bureaux enz. alle meubelenpuntgaaf weg. eig. restaura-
tie en logenj. Irmstr. 64,Simpelveld. Tel.: 045-
-443161.
Van part. Limburgse staan-
deKLOK gesign. Johannus
Reynirus Beltjens Rure-
monde 1789. Vr.pr. f 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.
Antieke WAPENS gevr.:
pistolen, revolvers, gewe-
ren, kruisbogen, sabels, de-gens, bodemvondsten,
kompl. verzamelingen etc.
Na 19 u. 04490-74364.
ANTIEKHANDEL ~ST
mons. Door eigen import
de betere meubelen voor delaagst mogelijke prijs. Vak-
kennis + service + garantie.
Dorpstraat 45a, Nuth. Zon-
dag 18 december geopend.
Dinsdag, woensdag, don-
derdag en vrijdag koop-avond? Tel. 045-243437.
Te k. eiken Franse STOEL
v. part. Tel. 045-752552.
Te k. v. part. antieke eikenKASTEN, tel. 04406-12090.
Te k. 2-drs. TOOGKAST

’575,-; Louis Philippe chif-
fonière; Empire vitrine m.
bronsbeslag: ladencommo-
de ’ 325,-; Engelse tinkast.
Kerkstraat 17 Dicteren-Susteren.
Te k. antiek BANKSTEL.koopje. Tel. 045-322841.
ANTIEK te k. v. part., enke-
le prachtige zware bronze
hanglampen. wandlampjes,L-15^kast, broodkast, com-
mode, salontafel, samak enbronze beelden en veel
kleingoed. Alles i.z.g.st. Te
bevr. Merodestr. 18, Stem.
Tel. 04490-34127.
Te k. PLATTEBUISKA-
CHEL, betegeld fornuis,
forn. m. opzet. 09--4924562191.

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.Groenstr. 109 Geleen.
Defecte KLEUREN-TVS
vanaf 1980 (typenummer
vermelden). 045-723712.
WINKELRESTANTEN enrestpartijen. Tel. 043-210830
tussen 13 en 18 uur.
Hoqgsteprijs voor munten.POSTZEGELS (alle lan-
den), oude ansichtkaarten
en goud. Stamps & Coins,
Kasteellaan 102 Meezen-
broek (Heerlen).
Te k. gevr. OUD IJZER enmetalen, sloop- en schade-
auto's. 045-272216/272516
ook 's avonds.
Wij kopen GOUD. brilj.
enz. Contant geld, Verse-
veld Saroleastr. 80A, Heer-
len, tel. 045-714666. Defect
geen bezw.
Tek. gevr. MUIS voor MSX
11. Tel. 045-457621.
Te k. gevr. COMMODORE
64. diskdrive, ook defect.045-222269.
Te k. gevr. elektr. NAAI-
MACHINE i.g.st. Tel. 045--314754.

’ 100,- verdienen. 2 kaartjes
LEVEL 42 gezocht. Tel.
04450-1220.
KLEURENTEEVEES met
teletekst gevr., ook VHS-vi-deo's en stereotorens.04406-12875.
Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.

VAKANTIEWAGENTJE
model Saris nieuwstaat.
Tel. 045-750633.
Te koop P.V.C. STACARA-
VAN 850x300. Hoofdstraat
84, Amstenrade, 04492-
-1860.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, botene.d.. te Sittard. ’l5O- +btw. Tel. 04492-2601.
BUITENSTALLING op
verhard terrein, ’ 150,- perjaar. Bartels Caravaning,
04492-1870.
WINTERTENTENSHOW.
In onze showroom staan 6
typen wintertenten opge-
steld. Ideaal voor de herfst-
vakantie en wintersport.
Isabelle. KIP, DWT, Sunti-
me. Snelle levering, vele ty-
pen uit vooraad leverbaar.Beckers Caravans BV.
Handelsstraat 24, Sittard.
Camping Cars Ridderbeks,
Caravans Gruau, Predom.Vouwwagens: Scout, Triga-
no. Europa-Camper. Te-
vens reparatie en onder-houd.Lid Bovag. Kom eenskijken in Koningsbosch.
Prinsenbaan 135.tel. 04743--2213.

Caravelair, Sprite en Eccles
model 1989 is er! Nu ook in
grijs interieur. BARTELSCaravaning, Hommerter-weg 256, Amstenrade.
04492-1870.
CHATEAU- en Home-car-
dealerRalon. ook voor jon-
fe inruilers. Brommelen
8A Geulle, 043-645079.

Overdekte CARAVAN-
STALLING v.a. ’ 250.- per
jaar. Bartels Caravaning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
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DE LIMBURGSE lITfF PERSONEELSGIDS
' / iLW _B^ ' I

fc^ Onze opdrachtgever isDicom Chemie 8.V.,behorend tot dePr°d^ktf v
t
a[^>^^ f "1 StlChtinQ ZISkSIIZOrCI ■mét _K het Vebego Concern. De produktiegroep heeft vestigingenin Nederland, Duitsland en \ ) JJ JUIVIIMII^ «-IV I\V.M«-V/i y

*^Wl m Frankrijk. Het Nederlandse bedrijf is gevestigd op het industneterrem De Koumen te Hoens- -V ... - kll Z K K UZI -* -~.*m.ma*-m-~mll
—^ UpEHnp^ broek. Deze ondernemingproduceert en verkoopt vloeibarereimgmgs-en onderhoudsmidde-JV Jl IJ \A/P^tPl KPIVI nSTTGSK^Cl iJTmm^x mm\ len en bodycareprodukteni.De produkten worden, zowel opde consumenten- als op de grootver- X VVU9ICIIJIVC ■VIIJ I i~~* II r*

B fl lÜ.CJ T f ■ KmiVprcimarkt afaezet inbinnen-en buitenland. Voor onze opdrachtgever zoekenwij i.v.m. een ■% I. I *,resi
V Iw \V A\ I | iaruiKersmarKl,aigezet'»"""'«».c"",u"c"?" * m * ' Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen: tetopr.
k jmè^ml> >̂+mW-mx mé interne promotie van de huidige functionaris een m/v m 3 „_,*_

_" " Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden) jtederl;/ Manager Financiële Administratie & Automatisering 1 ; |«H~ S
.^ _-..___-.. ;_,,_ l

_ H " verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden) *>i _
diemet deorganisatie kan meegroeien naar defunctie van 9__l ,

_m_ _j _ ||
_________

Ten behoeve van de Fysiotherapie, Maaslandziekenhuis lokatie Geleen,
g^_mmk^o%^tm^miim\u 1 1j|n t zoeken wij kontakt met belangstellenden voor de funktie van: —UUMLIUMCI il fysiotherapeut \l

Defunctie- dienen te concentreren op het mmg.Uwordt ingewerkt door dehuidige vakaturenr. J.H. 03. >-- Urapporteerthiërarchischaande Ciee^f°nom^t^^rif 16
funktie-informatie: " Binnen het fysiotherapeutisch team is de funktionaris verantwoordelijk «gj

directeurvanDicom ChemieB.V. en uitvoering daarvan. Hieronderwordt °verieg\eenaant^^°^^f^ t
n
e
t ,IHf_ Tunrae mro te

VOOr de patiëntenzorg in het verpleeghuis St. Odilia; y
functioneel aan de controller van Dicom verstaan hetopstellenvan begrotingen herstructureren. Op termijn ment uae . Daarnaast behandelt liij/zij poliklinische patiënten; KQ
Tntomatinnal TTb^nt lidvanhet enbudgetten, hetmaken van perio- financieel-economisch deskundigete . Hi j/zi j on derhoudt kontakten met afdelingen, verwijzers en kollegas, c0n((manTaementtea^ diekerapportages en hetmaken van de zijn. ' begeleidt stagiaires en geeft eventueel les aan de opleiding. P^tt"ltft .- Hi"aanmpH*»wprkers van- iaarrekeninge.d. Het salarispast bij hetniveauvan de Het betreft in eerste instantie een deeltijdfunktie voor 20 uur per week,- U geeft leidingaan medewerkers vam. jaarreKerunge.a. groeimogelijkheden. welke per 1 februari 1989 vakant wordt. Afhankelijk van interne ifchet stafsecretanaat,de huishoudelijke secundairearbeidsvoorwaarden zijn ontwikkelingen bestaat op termijn de mogelijkheid tot het aangaan van l£
dienst, hetrekencentrum.de receptie, Gevraagdwordt: DesecunaarrearDeiasvoorwaaiaen^jii

een full-time dienstverband. Sir
deboekhoudingenhetapplicatiebe- -"Eenvolto°id

fie°PJ^^^^ bijbehorend.
funktie-eisen: . Diploma fysiotherapie; S

heer. niveau in definancieel-economiscne-
a.nn,rn iior„a„ ' " N.D.T.-aantekening strekt tot aanbeveling, alsmede ervaring in een *be

- Inhoudelijkbestaatuwtakenpakketuit: administratieve en automatisenngs- I soortgelijke funktie. k^
de administratieve organisatie, de richting. z!t7l^^rZa*f.„\nAcir Var~^riirxnvttn ■ arbeidsvoorwaarden: Salariëring vindt plaats konform F.W.G.-salarisgroep 55, welke een1 administratieve automatisering, de - Ervaring ineen financieel- tatiebnefmet erondervermelding van V maximum kent van ’ 4706,-per maand. L

1 tntalP in-enexterne financiëlerappor- administratieve managementfunctie in ref.nr.23.7ü7öaan. M De overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de C.A.O. voor het

% taae en beheervan het verzekerings- een middelgrote organisatie. MercuriUrvalß.V., M ziekenhu.swezen.

\ nakket U onderhoudt extern contacten - Een leeftijd tussen de 30 en40 jaar. Vnjthofso-51, M inlichtingen: De heer Lipsch, Hoofd Fysiotherapie, telefoon 04490-46666 toestel 2059-

\ met:banken, verzekeringsmaat- -De bereidheid in de omgevingvan 6211LE Maastricht. M , *
schappijen, accountants, belasting- Hoensbroek te gaanWOnen. A* Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als vrouwen.
adviseurse d /^■fl B^v

X. -Na verloop vantijd ZUlt U, na een Gebodenwordt: _PVV I^WiPW/ Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan: ,
Een veelzijdige functie meen flexibele fi^fl f_7]f Kng^^S°vffi&"M.jn««-« *zichvoornamelijk organisatie van een groeienae onaeme- u mm Postbus 5500, 6130 mb sittard

' , , _ 1 —— " In de linker-bovenhoek van brief én enveloppe het vakaturenummer vermelden-

lUHH
RAMEN " DEUREN " KOZIJNEN " TRAPPEN. H. Dirks b.v. is al dertig jaareen begrip in de

Limburgse houtverwerkende industrie. Ons bedrijf is
met name gespecialiseerdin defabricage van
ramen, deuren, kozijnen en trappen. We beschikken
momenteel over een team van 70 medewerkers.

Wegens uitbreiding heeft ons produktieteam verster-
king nodig van

4 machinale
houtbewerkers
Van dekandidaten wordt verwacht:

- een opleiding machinaal houtbewerking
(bijvoorbeeld op LTS- of op MTS-niveau)

- enigeervaring op het vakgebied- leeftijd van 23 jaarof ouder

Uw sollicitatiebrief - met levensbeschrijving -'
kunt urichten aan:
H. Dirks b.v., houtverwerkende industrie
Heerlerweg 156, 6433 HX Hoensbroek

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

verpleeg-
kundigen /
zieken-en
bejaarden-
verzorgenden
voor diverse instellingen in de regio
Heerlen en Maastricht. Functie- ei-
sen: in hetbezit zijn van een diploma
A- of B- verpleging, HBO.-V, ZV of
bejaarden verzorging, eventueel be-
reid zijn om op oproepbasis te wer-
ken. Wij bieden een goede salarië-
ring volgensCAO mcl. ADV, 21.19%
vakantierechten en een tegemoet-
koming in de reiskosten.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matie overbovenstaandevacatures
naar Carla Koster, afd. gezond-
heidszorg, tel. 045-712631.Of kom
langs.

-^^ "^9r

CONTROLEC ZOEKT VERSTERKING
V

i— : ——; 1 Het opdrachtenpakket van Controlec wordt mmm TClfCM AA DC FiniMfïFM-Groot als het moet,klein als gevormd door een verscheidenheid aan grote -- I LïXLIIAvMXü LLIUMIUMI "

S*/#J^ h kleine- mono-disciplinaire en multi-disci- - REGISTRATIE S
Als groep van gespecialiseer- phnaire projekten. IXLWIUI l\ni II- V , x

de ingenieurs- advies- en kon- Om in de aanzienlijke groei van onze — (ret. ü I b-4) - h
struktiebureau'skunnen wij vrijwel " aktiviteiten te kunnen voorzien, komen wij ten — Op onze tekenkamer is^^'^ tQ6nemende
iedere vorm van technische behoeve van onze vestiging HEERLEN graag — mate behoefte aan TEKENAARS LEIDIN- 1
ondersteuning aan. in kontakt met — GENREGISTRATIE op MTS-niveau.

Van omvangrijke multi-discipli- — Het vervaardigen van leidingbeheerkaarten wnaire projekten tot kleine deel- CMftIMCCpC INQTPI IMFNTATIF - ten behoeve van gas, water, elektriciteit en v
opdrachten. En zowel achter de LINUIIMLLIXO IMÜ MXUIVILM mi IU- y telecommunicatie behoort tot de dagelijkse Jv
tekentafel als'on site. (ref. CTE-1) umu werkzaamheden.Kandidaten die kunnen HüBn^SrI^JJSSwS?Sf Instrumentatie is bij Controlec een toonaan- terugblikken op een ruime ervaring, genietenaeb?edvan eieZot^hn^k in- 9evende discipline. Hebt u minimaal vijf jaar _ de v

y
oorkeunf^Sfo^Snfei ervaring, bij voorkeur opgedaan bij een _S&^^lS!n4f

ingenieursbureau, dan zou u bij ons kunnen _ WERKVOORBEREIDERS Clandmeetkunde, leidingenregis- worden geplaatst als ENGINEER INSTRU- YYLl\r\ V UUI\DLI\LIUtI\ü
tratie, telecommunicatie en CAD. MENTATIE. _ Tri CPfiMMI IMIPATIF M

Controlec adviseert, ontwerpt Kennis van computergestuurde regelsyste- _ I LLLuV/IVIIVIUINIVsnI IL v
en voert uit. Kenmerkend daarbij men js noodzakelijk. En verder moet u mini- (ref. CTE-5)
is dat onze organisatie en werk- maa| uw HTS-diploma hebben, bij voorkeur Door toenemende werkzaamheden ten
wijze zich moeiteloos aanpassen { applikatiecursus Meet- en Regeltechniek. behoeve van de TELECOMMUNICATIE heb-
aan de voor het proiekt optimale

-.__*_-
~~ ben wij WERKVOORBEREIDERS nodig, die >vorm en omvang. FN6 NEERS ELEKTRO" " ervaring hebben met het verwerken van

GROOT ALS HET MOET, „VT" „h1/m struktuur- en adergegevens van een tele
Kl FIN AL<5 HET KAN IrnHN FK S communicatienetMtlIM AU> ttCI *MN | CynmCrV V Wij denken hierbij aan kandidaten met mini-

(ret. ülb-^)
o««*^i^ " h;+ tQrmin — maal MTS-niveau en een ruime ervaring in dit

i , I De aktiviteiten van Controlec op dit terrein _
woknphipri

-f- - TFnp-taKi I zijn veelomvattend. Daarom hebben we _ vdnyeuieu.

êÊn m*l W\ KJ ENGINEERS ELEKTROTECHNIEK nodig _ Controlec biedt een goede salariëring en
PMriiff^V^d aLj^ met een opleidingsniveau HTS-E en bij voor- — een kompleet pakket sekundaire arbeids-
TIP!3fl W^s?=xifjflßW keur met kennis van energietechniek en/of — voorwaarden, waaronder pensioenvoor-
_^_^__\^^^^\\w^^Kn hoogspanningstechniek. — ziening, kollektieve ziektekosten- en

Ml Mr~ u moet DOvendien kunnen terugkijken op mmm ongevallenverzekering, studieregeling en
nt! j^^T^jfc- - Jl. minstens vijf jaarervaring, het liefst opgedaan winstuitkering.lE^^J2WP^mW^ ingenieursbureau. _

GEÏNTERESSEERD? C\\mJr^~ ySmWTjt-^£P% i (~\RK TFKFNAAP^I - ~~ Zend u dan uw so|iicitatie'onder
PT^ Y%sKW>\ V^^j lti\CliniM\w V — vermelding van ref.nummer aan: *A
fi *L W 3(ref. CTE-3) Controlec Ingenieursbureau 8.V., -H
ij^-Mf \2^^^PW-*X Voor het vervaardigen van Grootschalige Afdeling Personeelszaken, Grasbroekerweg <*> s
Il 'NL *r^f J^T^V^Basis Kaarten en gebruikersgegevens op — 6412 BA HEERLEN.
Ph //' overlay zoeken wij een aantal tekenaars. —
"L ~JfWf>vl / Voor deze funkties op MTS-niveau hechten Voor telefonische informatie over boven- >
*r" ~*\^\&ssv 1 / wij veel belang aan ervaring, opgedaan bij een — staande funkties kunt u zich wenden tot de
\*__ JrnT I ingenieursbureau en/of een nutsbedrijf. — heer F. Schoovaerts, 045-726161. H

J^mmJ " ' "~l|^_^_iK^^^^T« 1 ■ -f»] Tl HOOFDKANTOOR: SCHIEDAM yj
\___ OVERIGE VESTIGINGEN: AMSTERDAM - ANTWERPEN - BREDA - DORDRECHT - GRONINGEN - HEERLEN - ROTTERDAM - SPIJKENISSE - TERNEUZEN - UTRECHT - ZOE^^^^j
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tefr IAURANT ALSACIEN BEAÜMONT &\jM
% lonUrant van Hotel Beaumont wordt gerekendtot iSwSsS
tty pres<aurants van Maastricht. En dat is, in de stad f_S_B? 9rootste gastronomische reputatie van (TT^ci fj)
''3dit een Nzonder strelende aanbeveling. $K^v^^£fir
irigj '°nele Elzasser gerechten, op geraffineerde en -^SsÏÏÉ&MBSS&Ï».
"tfcciai Wi'ze ,oebereid. vormen de voornaamste a^K^^^^fStiJ
\l% n feit' De wijnkaart laat zich voor de kenners wSBJ_M_HÉmK^

* *SQen h'e ambiance en een zeer attente bediening
lesb aan de unieke. rustgevende sfeer van v^k_^F^sj^nt Alsacien Beaumont.

gSTAÜRANT ALSACIEN BEAÜMONT
S9°P korte termijn voor haar RESTAURANT AtëACIEN
J^siasteteam: ★★★★

S^o^""^^ m/V Voor inlichtingen en
Ssende ervaring strekt zeer tot aanbeveling. schriftelijke sollicitaties:

IËBOI umi *mm*
HOtel Beaumont

v"KLING KOK (full-time) m/v t.a.v. Dhr. H.J.M. Beaumont
pj"riaal 3* jaars sv H Wycker Brugstraat 2,
Arh!e.nde ervaring strekt zeer tot aanbeveling. 6221 EC Maastricht,
«^^svoorwaarden overeenkomstig c.a.o. Telefoon 043-254433

Tianscarbo [Ï-T
ramen b.v. San

> Tran
orifi arbo Kunststof Ramen BV is een toonaangevende

J erneming op het gebied van produktie en montage van
g/^stofgevelelementen en zoekt als gevolg van een gestage

' 6i kandidaten voor de funktie van :
) Hoofd administratie m/v
j tja

Werkzaamheden bestaan o.a. uit :. et voeren van de financiële administratie
' . e* voeren van de personeelsadministratie
* . et voeren van de bedrijfsadministratie
/

et opstellen van begrotingen, overzichten en het periodiekerslag uitbrengen aan de direktie., gisten:. °p|eiding op SPD-niveau. 6eftijd ca. 30 jaar en enkele jaren ervaring- . rr9anisatorische- en leidinggevende kapaciteiten
, ,n staat zijn het nivo van de automatisering verder mee uit
, te bouwen.
' (Jr 0!0 menen in aanmerking te komen voor deze dynamische

' dp'!?ie' 9elieve hun schriftelijke sollicitatie te richten aan* d|rektie van
KUNSTSTOF RAMEN BV

■ Cramer 27IWli' RS Heerlen

/ Gemeente Margraten
1 Banholt Bemeten Cadier en Keer Eckeiraoe Margraten Mheer Noorbeek ScheukJer St Geenruid

Na e .üstrieg ln9nJpende wijziging van de organisatiestructuur bestaat de
j'te'iJke organisatievan Margraten uit vier hoofdafdelingen. De

ordenin 9 Grondgebiedzaken kent drie afdelingen, te weten Ruimtelijken 9 en milieu, Bouwzaken en Openbare werken.

v^ante6fes,er en Wethouders nodigen gegadigden uit te solliciteren naar de

' hoofd van de afdeling
openbare werken (v/m)
'orrn " <^penbare werken kent 5 formatieplaatsen voor de binnendienst enorKJer m

''eplaatsen voor de buitendienst. De aan te stellen medewerk(st)er zalv het t worden belast me,:
6pe°s2icn' °P en de zorg voor de kwaliteit van de aan de afdelingOn,_„?are werken toevertrouwde werkzaamheden (produktmanagement

-d 6 p" bare werken);
V het>. 00rbereiding van civiel- en cultuurtechnische werken;

rioi 6rP2etten van (geautomatiseerde) beheerssystemen voor wegen, straten,
j\ n9en, groenvoorzieningen, gebouwen etc.
v9n _

6 ,e.stellen medewerk(st)er zal tevens worden benoemd tot commandant(vrijwillige) brandweer in de gemeenteMargraten.

HYr°_? de 'unctie afgestemde opleiding op HBO-niveau, bij voorkeur
" Prakti h

dan wel HTS-bedrijfskunde;
S aantr>

SC
k

ervann9 'n een vergelijkbare functie, bij voorkeur bij de overheid;
br_n-,0n are belangstelling voor automatisering en de gemeentelijke

v le_h- Weer;
"Wsindicatie 30-40 jaar.

nank»i te«iijk van opleiding en ervaring tot maximaal ’ 5253,- bruto per maand.

Fce>e„:
°o,dafrin?en worden ingewonnen bij dhr. J. Leenders, hoofd van de«'aeiirig Grondgebiedzaken (04458-1641).

.?pilege 'es b'nnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te zenden aan het£a<%r o n,Dur9emeester en wethouders van Margraten, postbus 10, 6267 ZGOp fj en Keer.
k?n °DtiVel°PPe te vermelden „sollicitatie GGZ".

J re n
e 'ur,ctie gericht psychologisch onderzoek kan tot de selectieprocedure

\^^ 107207

[ï©| Provincie
!^p Limburg

De hoofdgroep Economie en Gemeentefinanciën bestaat uit de afdeling Economische Zaken
en de afdeling Gemeentefinanciën.
De afdeling Gemeentefinanciën is om. belast met de voorbereidingen uitvoeringvan het
beleid ten aanzienvan de financiën en burgerrechtelijke rechtshandelingen van de
gemeenten, waterschappenen andere publiekrechtelijke lichamen.
De afdeling bestaat uit twee bureaus, waaronder het bureau beleidsontwikkeling gemeen-
tefinanciën.
In ditbureau, dat uit8 medewerkers bestaat, is de functie vacant van

juridisch beleidsmedewerker m/v
vac. no. EG.89.03
functie-inhoud: sollicitatiesen inlichtingen:- het toetsenvan besluiten tot het oprich- schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagente

ten van en deelnemenin rechtspersonen, richten aan het College van Gedeputeerde
zoals vennootschappen, stichtingen e.d.; Staten en in te zenden aan de Directeur van- het adviseren omtrent besluiten tot het de Stafgroep Personeel en Organisatie, Post-
aangaan, wijzigen, uittreden ofopheffen bus 5700,6202 MA Maastricht, onder ver-
van gemeenschappelijkeregelingen; meldingvan het vacaturenummer op brief- het onderhoudenvan relaties met diverse en enveloppe,
instanties binnen en buiten de provinciale ~ ~., ... _~ __.organisatie- Vrouwelijkekandidaten, dieaan de functie-

- het coördinerenvan werkzaamheden ten eisen voldoen wordenverzocht te sollicite-
behoeve van devoorbereiding en uitvoe- ren- De mogelijkheidtot kinderopvang is
ring van activiteiten en projecten, o.m. aanwezig.
op hetraakvlak van overheid en bedrijfs- Deze fun^e |< an 00|. jn deeltijdworden uit-
leven (Public Private Partnership); geoefend.- het beoordelen van de ter advisering
voorgelegde wetsontwerpenen hetver- Voor informatie omtrentdezefunctie kunt u
richten van diverse voorkomende juridi- zich wenden tot de heer J.M.H. Creusen,
sche werkzaamheden in de afdeling. hoofd van de afdeling gemeentefinanciën,

tel. 043-897245, danweitot de heer H.M.I.M.J.
functie-vereisten: von Schwartzenberg, hoofd van het bureau- een voltooide juridischeopleiding op beleidsontwikkeling gemeentefinanciën,universitair niveau, studierichting staats- te| 043-897243.en bestuursrecht;- algemeen inzicht in en ervaring met de In de laatste fase van de selectieprocedure

gemeentelijkeadministratie, bij voorkeur zal een delegatievan het bureau c.g. de af-
op hetterrein van economie en/of delingworden ingeschakeld, terwijl een psy-
gemeentefinanciën; chologisch onderzoek tot de procedure kan- het vermogen om zowel zelfstandig als behoren,
in teamverband te functioneren;- goederedactionele en communicatieve
eigenschappen.

salaris:
afhankelijk van opleiding en ervaring wordt
een salaris gebodenvan maximaal / 6065,-

V 25/48-88 per maand.

~-~m~---——--'^mm————————————————m—————————————————m——m——————————————————.—————————————————m——-mm———*——----*-*—————m——————m

Wiekiest voor het betere werk in '89
neemt nu contact op met Techno Time
Techno Time is een organisatie die Ons telefoonnummer is
gespecialiseerd is in het uitzenden van 045-717183/717384.
midden/hoger kader en uitvoerend De bon kunt u zonder postzegel sturen
technisch personeel. Wij zijn actief op naar.
vele vakgebieden: Techno Time bv
werktuigbouw, elektrotechniek, Antwoordnummer 5100
elektronica, installatietechniek ac/cv, 6400 WC Heerlen.
bouwkunde, weg- en waterbouw,
procestechniek. [~Naam: ~|
Door onze succesvolle marktbenade- I p_jes. I
ring en de groeiende vraag naar tech- | j
nisch personeel, zijn wij ervan over- j poStco(je- Ituigd u nu èn in 1989 een boeiende j j
(tijdelijke) baan op uw niveau te kun- j vVoonplaats- Inen bieden, uiteraard tegen een uitste-
kende beloning. | Telefoonnummer ILTS-ers, MTS-ers, HTS-ers en TU-ers zijn
welkom. | Opleiding: |

Stuur de bon in, bel ons ofkom langs! Ervaring als

6?."! TeChn° Time
J
voor u, ! D Stuur mij informatie

in 1989 kan betekenen, neem dan snel D Neem contact met m TOOr
contact met ons op. Stuur de bon m, OOTI m.nrp_
bel of kom langs# I el^spreK

(fjjp\ techno-time bv
f tl Nobelstraat 1, 6411 EK Heerlen 1

nbejaardencentrum'op den toren*

Het bejaardencentrum biedt aan ca. 200 bewoners huisvesting en verzorging, waarbij
het welzijn van elke bewoner centraal staat.

Ter aanvulling van het team op een der afdelingen, vragen wij

een gediplomeerde ziekenverzorgende m/v
in full-time dienstverband.

Interesse en gevoel voor de problematiek rondom de ouder wordende mens vinden wij
zeer belangrijk, evenals het goed kunnen functioneren in een team.
Ervaring in een soortgelijke functie wordt op prijs gesteld.
Uw leeftijd is ca. 25 jaar.

Salariëring geschiedt conform de CAO bejaardentehuizen.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer R. Schouterden, hoofd
verzorgingsdienst, telefoon 045-249249.

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitatie binnen 10 dagen richten aan de
directeur van het bejaardencentrum Op den"Toren, Valkenburgerweg 67, 6361 EB
Nuth, onder vermelding van functienummer 1332-2. 107209

De Stichting Bejaardencentrum Geleen beheert twee ___F
verzorgingshuizen, t.w. bejaardencentrum Bunder- mmmkmmr
hof, met 161 bewoners en 64 aanleunwoningen, J_\ W_^W_.
en bejaardencentrum Lindenheuvel, met 45
bewoners en 13 aanleunwoningen. Qtirhtinn
Binnen onze stichting bestaan voor beide h : rripnrpntn imverzorgingshuizen vacatures voor uojaaiueiiuenuum

beiaarden- ziekenverzorgenden (m/v) 9
Voor het verzorgingshuis Bunderhof is er een part-time vacature voor een

verpleegkundige voor de avonddienst (m/v)
Salariëring zal plaatsvinden comform de CAO bejaardentehuizen.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij mevrouw BMG Knooren, telefoon. 04490-47337, toestel 22. 107195

'Schriftelijke reacties kunt u vóór 1 januari richten aan de directie van Stichting Bejaar-
dencentrum Geleen, ta.v. mevrouw B.M.G. Knooren, postbus 650, 6160 AR Geleen.

o^^^^^ B.V. Aannemersbedrijf

Straus van Mierlo
zoekt gegadigden voor de functie van

a HOOFDCALCULATOR
b. CALCULATOR
Ons bedrijf beweegt zich hoofdzakelijk in de utiliteitssector alsmede in
verbouwings- en restauratiewerkzaamheden.
De taak omvat in hoofdzaak voorcalculatie en werkvoorbereiding. Ervaring
op dit gebied is gewenst. Als opleiding vragen wij HTS of MTS afdeling
bouwkunde.
De salariëring is overeenkomstig de belangrijkheid van deze functie.
Telefonische informaties kunnen ingewonnen worden bij de heer Camps,
chef bedrijfsbureau, tel. 04750-34956, privé 04759-2893.
Uitvoerige sollicitatie met opgave van ervaring, diploma's, vorige en huidige
werkkring(en), verlangd salaris e.d. te richten aan de directie

W- BV' Aannemersbedrijf

slpf 1 Straus van Mierlo
Minderbroederssingel 21, _^0
6041 KH Roermond, mm_^_\tel. 04750-34956. _^m-*_\

Welke leerling-verpleegkundigen verhuizen in 1991 mee
naar het nieuwe Academisch Ziekenhuis Maastricht?

m- -

'/'*« * * * mgfÊm
t , „

mpwmm mmmmmmmwmm * 8
___■«» — . __,________ .... *wmmïmmmmm*m*mimmHmmemm~4mmai., « hmh «mhhiei

■ r'faJllÉl ***——<*m-,»mwiimmma n mm.:mmM>mmmmm*mm~m*mni immmmmmtt 1
.J_HBB««I«WN" mmummm\»mmmmmmmmm~~~m I ItM» .««, («M'!

__«■___*_____■..__. MaaauM«*aßM | ,| , , V^ö^kJÉ§ IIffl ~'flWp»;WflWH-*-4Nil Wt^)oKÊmW^mm^^~v^mmmK* *___

__%&_t%_s jg^PK^W^raß^Ï3^Wi^WMlltaMWP^^^WÉ^^^^^^^>'
-iiwiwi'^^^^^^Bw ' ÉH_l_B_H_É^l^lÉH^l

I L_u_M_>rm:.jj il I' I' ] #* **-% t. lUli.lil IM?BI|IMtMftattMBf**WMBMMMMB>tBSr IHMIBMIIMIBHUMtfWm T'- «*^_* — —— * nÉt_M __m_w «aMI i «JÉ^I__■ WBBBBy alt.»Pl lil ««^»^^»«w '■ " ""^*"l"«»"^»"*'^"^i«^"^■■»»■^■iii■ü■■^lF^^^"*" ,,l ■ m~~m—m9-am^*am—m^^mmmm-mmm*mmm*— ________L_ïm' Wmm*~m* t-JStma nlMilHi HW■■P** * «*(■■■ IMVHi kmammM I l

Ruim 25 gemotiveerde jongeluidie volgend jaarde middelbare school verlaten j~ ÏKÏ\7l ïï DO M !
en in september 1989 met de opleiding Verpleegkundige-A starten. NVULD U N

In september 1989startbinnen het Acade- opleiding duurt 3 jaar en 10 maanden. Je begint Om tot de opleiding te worden toegelaten J (port-vrij opsturen aan de Dienst Personeel en Organisatie,
misch Ziekenhuis Maastrichteen opleiding totalge- met een theoretische beroepsvoorbereidende pc- dien je minimaal 17 jaarte zijn en minimaal MAVO- j antwoordnummer 126,6200 WC Maastricht),
meen-verpieegkundige. Verpleegkundige in het riode van 7 maanden, die jehoofdzakelijk op school 4op D-niveau als vooropleiding te hebben. Ben je i Gaarne ontvang ik vrijblijvend het informatiepakket inclusief het
Academisch Ziekenhuis is een mooi maar ook doorbrengt. geïnteresseerd, vul dan deze bon in en vraag het J sollicitatieformulier,
zwaar vak. Hij of zij staat in direct contact met de De opleiding wordt voortgezet met de uitvoerig informatiepakket aan. Bij het informatie- Jpatiënt. De deskundigheidvan de verpleegkundige praktijkperiode van 3 jaar en 3 maanden. Gedu- pakket is een sollicitatieformulier ingesloten. Naam. „^
is van grootbelangop de weg naar gezondheidvan rende de voorbereidende periode ontvang je een
depatiënt. De verpleegkundige voert hierbij hande- vergoeding. Na deze periode ontvang je salaris. Adres:
lingen uit en begeleidt de patiënt. Wanneer je de opleiding met goed resultaat afsluit ▲ academisch]

Om dit te leren kun jedeelnemen aan onze ligt een uitdagende en intensieve baan in hetvoor- t X. A\ -■ Postcode: :
inservice-A-opleiding waarin je werkt en leert. Je uitzicht waarbij er ook nog vervolgopleidingen mo- ZIEKENHUIS !
loopt stage op een aantal verschillende afdelingen gelijkzijn. MAASTRICHT! WoonP|aats:
en je bent bepaalde periodes op school. De totale mlmW i ■
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Eén van onze relaties, werkzaam in de vrije beroepen
sector, is gevestigd in deregio Celeen/Sittard.

Voor deze relatie zijn wij op zoek naar een

ADMINISTRATEUR V
De administrateur zal worden belast met de volgende

werkzaamheden:
- de geautomatiseerde verwerking van de financiële administratie

met behulp van een eigen computer;
- het assisteren van de overige medewerkers bij de werkzaam-

heden op juridisch gebied.

U wordt geboden:
- een gevarieerde en prettige werkkring;
- een grote mate van zelfstandigheid;
- arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de aard van de functie.

Wij verwachten van u:
- het diploma MBA/MEAO;
- interesse op het gebied van automatisering (ervaring op het

gebied van geautomatiseerde verwerking van de financiële
administratie strekt tot aanbeveling);

- representativiteit;
- een praktische instelling.

Uitsluitend schriftelijke reacties kunt u binnen één week
richten aan: NEDAC Accountants-Administratieconsulenten
Postbus 383,6130 AJ SITTARD, t.a.v. H.W.M. Penders AA.

I NEDAC
accountants-| Apministratieconsulenten

■ i

PDM-MANAGEMENTB. V. is een organisatie die met middelbaaren hoger
geschooldpersoneel in kader- en managementfunkties de tijdelijke ondersteuning
verzorgt van de industrie, de overheiden de non-profit sector.

PDM-Management behoort tot de ingenieurs- en adviesgroepPDM. De activiteiten
van dePDM-Groep strekken zich uit over hetcomplete managementtraject:

MANAGEMENT-CONSULTANCY-ENGINEERING-CONTRACTING-MAINTENANCE.
De Groep heeft 280 hooggekwalificeerde medewerkers in dienst, welke omvangrijke *opdrachten uitvoeren in binnen- en buitenland.

PDM-MANAGEMENT is een nieuwe organisatie, voortgekomen uit de ingenieurs-
en adviesgroep PDM, als antwoord op de groeiende vraag vanuit het bedrijfsleven
naar meer flexibiliteit in de arbeidsorganisatieen daarmede de personeelscapaciteit.
Deze vraag heeft zich verbreed naar overheid en de non-profit sector.
Uit bedrijfseconomische redenen beperken deze organisaties zich steeds meer tot
de basistaken die uitgevoerd worden door een vaste kern van medewerkers. Om de
continuïteitvan deze organisaties te waarborgen zullen bij pieken in de bedrijvigheid
of voor projecten van tijdelijke aard, functionarissen met specifieke deskundigheid
tijdelijk aangetrokken moeten worden.

De invulling van deze vraag geschiedt reeds in lengte van jaren gespreid binnen de
groep. De sterke toename van deze behoefte, niet alleen binnen de industrie, maar
ook bij overheid en non-profit organisaties heeft geleid tot centralisatie van deze
activiteiten in een zelfstandige organisatie PDM-MANAGEMENT B.V, die inspeelt
op deze specifieke vragen vanuit de industrie, de overheid en de non-profit sector.

PDM-Management richt zich op de Zuidnederlandse regio, de Duitse en Belgische
grensgebieden.

Voor de opbouw van ons personeelsbestand en ten behoeve van onze databank
nodigen wij uit:
Middelbaar en hoger opgeleide kandidaten
die minimaal enkele jaren ervaring bezitten op de gebieden van:

■ leiding of toezicht binnen de industrie,
(productie, technische dienst of nieuwbouw);

■ technische wetgeving en bouw- en woningtoezicht;
■ chemische technologie;
■ hydrologie;
■ inkoop/procurement;
■ informatica;
■ bestuurskunde;
■training en opleiding;
■financiën en administratie;
■ bedrijfseconomie.

Een psychologisch en medisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieproce-
dure.

PDM-Management biedt u de uitdaging van een vooruitstrevend bedrijf met een
adequate honorering en goede socialevoorzieningen.

Kandidaten worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie, voorzien van een
recente pasfoto en curriculum vitae te richten aan

PDM-MANAGEMENTB. V.
Postbus 3013
6202 NA Maastricht (Nederland)
Tel.nr: 043-255600 (na kantoortijd: managing-director ir. F.P Schut: 04748-2351).

PDM

Binnen ons bedrijf is plaats voor een bouwkundige als

werkvoorbereider/calculator (m/v)
In deze functie ondersteunt u de uitvoering bij het
voorbereiden en begeleiden van de te realiseren
verbouwingen en onderhoudswerkzaamheden.

Te voldoen aan de functie-eisen van:
- een afgeronde MTS/HTS-opleiding;
- minimaal 5 jaar ervaring;

- goede contactuele eigenschappen;

- leeftijd ca. 30 jaar; '
- ervaring met computeromgang is gewenst.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met tel.
04493-2141.

Sollicitatie te richten aan Bouwcomb. Goessens 8.V.,
Veeweg 5, 6365 CV Schinnen, vóór 23-12-88. 1072 M

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

bouwkundig
adviseur
Wij hebben per direct plaatsingsmo-
gelijkheden vooreen HTS'erbouw-
kunde of installatietechniek. De
werkzaamheden bestaan uit advise-
ring m.b.t. projecten waarin een be-
legger in ontroerend goed geïntere-
seerd is. Aangezien een belangrijk
deel van de werkzaamheden be-
staat uit opbouwen van bestanden is
enige jaren ervaring met automati-
sering gewenst. Kandidaten met
ervaring genieten de voorkeur. De
opdracht gaat langere tijd duren.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matie over bovenstaande vacature
naar Wilbert Claessen, afd. tech-
nischpersoneel, tel. 04490-17360.
Of kom langs.

rsf^i centraal bureau
p^ voor de statistiek

vraagt voor deafdelingStatistiekenvan inkomen
en vermogen, ressorterend onder de Hoofdafde-
ling statistiekenvan inkomenen consumptie een

WETENSCHAPPELIJK
MEDEWERKER (M/v)
vac.nummer 69.80.098/LID

voor een periodevan 3 jaar

De afdeling Statistieken van inkomen en vermo-
gen houdt zich o.a. bezig met het verschaffen
van statistische informatie over de verwerving,
deverdeling en herverdeling van inkomensvan
personen en huishoudens.
Deze informatie wordt systematisch in kaart ge-
bracht d.m.v. publikaties, artikelen, bijzondere
cijferopstellingen en analyses. Daartoe worden
basisgegevens uit diverse administraties verza-
meld en op geautomatiseerde wijzeverwerkt.
Vanaf 1984 wordt het Inkomenspanelonderzoek
gehouden,waarbij jaarlijksvoor een vaste steek-
proef inkomensgegevensworden verzameld.
Hierdoor is longitudinaleanalyse van de inko-
mensontwikkelingvan personen en huishou-
dens mogelijk.

Taak: " het leveren van wetenschappelijke
en methodologischebijdragen met
betrekking tot een systematische
longitudinale analysevan de inko-
mensontwikkelingop basis van
het Inkomenspanelonderzoek;

" het zelfstandig uitvoeren van en
rapporteren over onderzoek naar
maten dievoor het beschrijvenvan
de longitudinale inkomensontwik-
keling geschiktzijn.

Vereist: " voltooide universitaireopleiding,
b.v.k. kwantitatieve economieof
toegepaste wiskunde. Affiniteit
met sociaal-economisch onder-
zoek, ervaring op het gebiedvan
kwantitatief onderzoek en ervaring
met geautomatiseerde gegevens-
verwerking strekkentot aanbeve-
ling.

Salaris- " max. schaal 11, afhankelijkvan op-
schaal: leiding, leeftijd en ervaringvan

’ 3.209,- tot maximaal’ 6.065,-
-bruto per maand.

Stand- " Heerlen,
plaats:

Contact- " CA. Smit, 045-73 66 66,
persoon: toestel 2584.

Een psychologisch onderzoekkan deel uitma-
ken van de selectieprocedure.

Sollicitaties ondervermelding van het vacature-
nummer, inzenden voor 31 decemberaan het
Centraal Bureau voor de Statistiek, Hoofd van
de hoofdafdeling Personeel en organisatie,
Postbus 2281,6401 CZ Heerlen.

vvyvyvV
Onze afdeling Personeelszaken zoekt op korte termijn een

PERSONEELS-
ADMINISTRATEUR M/V
Bedrijfsinformatie De afdeling:
Ornatex b.v. is opgericht in 1971 De afdeling Personeelsadministratie heeft als taak 9
en maakt deel uit van de Oranje yens m.b.t. en ten behoeve van werknemers van Ot
Nassau Groep. Zij bewerkt voor tex op te slaan en up-to-date te houden.
Du Pont hoogwaardige synthe- Deze vaak vertrouwelijke gegevens vormen eenba*
tische produkten en regelt om tot een korrekte salarisbetaling te komen en
fevens het wegtransport voor de management en leidinggevend kader te voorzien va
meeste van haar produkten bin- voor hen noodzakelijke informatie. Sedert enige jare
nen Europa. Het personeels- wordt een aantal administraties gevoerd met be
bestand omvat thans ruim 500 geautomatiseerde systemen, waarbij onderhoud en
medewerkers. De onderneming beheer van die systemen een steeds belangrijker f
verkeert in een expansieve fase. zijn gaan spelen.

Funktie-informatie:
U gaat zelfstandig een aantal, grotendeels geautortf
seerde, administraties voeren. Binnen deze adminisjj
ties bent u verantwoordelijk voor de juistheid van ói
data.
U hebt het beheer van de systemen binnen de
komplete personeelsafdeling en fungeert als
gesprekspartner voor de afdeling data-processing &
gewenste aanpassingen van applikatiesoftware.
U rapporteert aan het hoofd Personeelszaken.

Funktie-eisen:
U beschikt over tenminste drie jaar werkervaring i"
administratieve baan, waar u geautomatiseerde
systemen als hulp ervaren hebt.
U wordt daarbij geholpen door een afgeronde MBÜ
opleiding (MEAO BA of MBA) en bent genegen wa*
nodig uw deskundigheid op te voeren door middel
funktiegerichte kursussen. U vindt het plezierig in &
klein team te werken.
Zelfstandigheid en accuratesse zijn vanzelfsprekend
vereist.

Informatie/sollicitatie:
De heer J. Wolters, hoofd Personeelszaken is gaarrtf
bereid telefonisch nadere informatie te verstrekken
onder nummer 045-468222.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 6 januari a£
richten aan de afdeling Personeelszaken.
Ons adres: Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade;
S.v.p. in linkerbovenhoek van de envelop vermelden
PZBB.

'

ssssx ''M'"' OrnatexSynthetische Vezels .illl llli. *----*-- V-A L >»-✓>
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Randstad heeft Sjk.
volop werk J§iJ
L-antnnr baar om in een 3-ploegendienst te gaan werken.
HdIHUUI Informatie bij Carmen Mélotte, tel. 045-45 15 00,

Boekhoudkundig medewerkster Kerkrade H°°fdstraat 35a

Ukunt gaan werken bij een voedingsmiddelenbedrijf op de afde- gezondheidszorg __V
ling boekhouding. U bent in bezit van het ~
MEAOA-diploma, bij voorkeur heeft val enige administratieveer- ZiekenVöfZOTgen QG
varing. Uw werk bestaat uit het verzorgen van de boekhoudkun- 3 _i
digecorrespondentie, het voeren van de bedrijfsadministratie en Heeft u recente ervaring of bentu een aantal jaren niet at%
hetbijhouden van de boekingen. Uw leeftijd is ca. 22 jaar. De op- weest op dearbeidsmarkt? In beide gevallenkunt u viaons,
dracht is voor lange tijd. slag, zowel full-time als part-time. Wijplannen voor u een VTi
Informatie bij Esther Linders, tel. 045-45 15 00, werkrooster. De voorkeur gaat uit naarkandidaten met ew
Kerkrade, Hoofdstraat 35a. voer.

Informatie bij Eveline Lemmens, tel. 045-71 31 00,
EXpeditiemedeWerkSter Heerlen, Akerstraat 26.

Ukunt gaanwerken bijeen expeditiebedrijf. U heefteen goede ty- hnr(3r-, V
pevaardigheid en al enige jaren algemene administratieve erva- 'lUlcld
ring. Uw werkbestaat uit hetverzorgen van defacturatieen expe- . --„ij —— IfmA*ditiepapieren.Bij voorkeur heeft u reeds gewerkt met geautoma- Leerling KUK
tiseerde systemen. De opdracht zal bij aanvang part-time zijn, VoQreen restaurant in hetcen trumvan Heerlen. De voorke^maar op korte termijn veranderen in full-time. Gezien de ligging ujt naa.fien enthousiastekandidaat vanca. 19 jaar. Heb jety
van het bedrijf is eigen vervoer een vereiste. De opdracht is voor en/of een op|eiding met restaurant-/ keukenwerkzaarn^
lange tijd. dan kun je fu||.time aan de slag.
Informatie bij Esther Linders, tel. 045-45 1500, Informatie bij Eveline Lemmens, tel. 045-71 31 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a. Heerlen, Akerstraat 26.
Tekstverwerkster Friturehulp
U kunt gaan werken bij een bedrijf in Vaals als tekstverwerkster VoQ. een friture |n het centrum van Heerlen. De werkzaam^WordPerfect. U verzorgt de correspondentiein 3 talen. Uw type- omvatten 0a deverkoop vanfrites> snacks en ijs. Het is ee%i
vaardigheid isgoed.Hetwerk zal op oproepbasis zijn, gemiddeld3 me baap waarbjj dekoopa .ond en de zaterdag gewer** ,
a4dagdelen perweek, in overleg met u. Deopdracht is voorlange worden De Werkt ijden zijn volgens de winkeltijden. De op"
tiid- . . «_■ MwMm*m «■ gaat lange tijd duren. Leeftijd: ca. 19 jaar.
Informatie bij Esther Linders, tel. 045-45 1500, Informatie bij Eveline Lemmens, tel. 045-71 31 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a. Heerlen, Akerstraat 26.
Administratief medewerkster Serveerster l
U gaat beginnen bij een bouwtechnisch bedrijf op de afdeling ee_f. jp Heer]en u wirt voor 30 uur per weekf,
boekhouding. U heefteen MEAO A- of BE-diploma of HAVO met vanaf nM tQtWM _r ook in de weekenden.Erva^b.v. een cursus op MBA-n.veau en gevoel voor cijfermatig werk. f * |d| zj. n_ vere|st enthousiasmeen inzet deste
Hetwerk bestaatuit factuurcontrole en erwordt gewerkt met een De

J
aat lange tijd duren.geautomatiseerd systeem. Ervaring met een pc is een vereiste. De |nforr^atie bjj EveNne Lernrnens, tel. 045-71 31 00,

opdracht is voor lange tijd. Heerlen, Akerstraat 26.
Informatie bij Esther Linders, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a. Barkeeper
Administratief medewerkster U benteen ervaren kracht en kuntzelfstandig werken. U **$l»

~ . .«»« voorkeureen baan voor in de avonduren en ook in dewe*K s
Voor een groot bedrijf in Heerlen. U heeft een afgeronde MEAO Le€ftjjd. vanaf 25 jaar
A-opleiding of u bent in het bezit van het MBA-diploma. U be- |nformatje bij Katinka Hundscheid, tel. 045-71 31 00,
schikt over recente boekhoudkundige ervaring en u bent niet ou- Heer|en Akerstraat 26.
der dan 25 jaar.
Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-74 00 40, KokHeerlen, Akerstraat 26. an'Voor een eetcafé in Heerlen. Het betreft een full-time °°°$'
inHi itfrip 'ange tijd. De werktijden zijn variabel, doch niet tot later j

HIUU3UIC 22QO uu. y djent tekunnen werken. DeopdraL

MeUbelStOffeerder l^rm^bTKatinka Hundscheid. te.. 045-71 31 00.
U gaat werken bij een bedrijf in Kerkrade. U heeft veel ervaring Heerlen, Akerstraat 26.
met het stofferen van projectmeubels. U kunt volledig zelstandig _-_L%._./c.|.l .Jon.werken. De opdracht gaat enkele maanden duren. Leeftijd: ca. 30 UDei/SlUucni /

jaar. indien ul3 jaar of ouder bent, kunt u voor 3 avondeniP*'JInformatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 1500, aan de $| a|j ober De voorkeur gaatuit naar een kand>d a
Kerkrade, Hoofdstraat 35a. ervaring

Produktiemedewerkers H^rCtkbeiJrS26Lemmens'tel' °45"7131 °°'
U bent 18jaar of ouderen beschikt over eigen vervoer. Bovendien Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom,
bentu telefonisch bereikbaar. Ugaatwerken bij een produktiebe-
drijf in Kerkrade. U bent van maandag t/m vrijdag direct oproep-

-\r randstad uitzendbureau
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- HTS-ers m v
i va
are
ï Technische Natuurkunde

met differentiatie besturingstechnologie
5 of

E-Informatica, jj die recent hun diploma hebben behaald

ill DSM is een internationaal industrieel concern met Standplaats: Geleen.
een groot aantal ondernemingen die naargelang de aard

° , van hun activiteiten zijn gegroepeerd in zes divisies. In Selectieprocedure
3I Nederland ligt hetzwaartepunt van de werkzaamheden De selectieprocedure omvat gesprekken met chefs eni in Zuid-Limburg; bij DSM Limburg zijn ca. 11.300 selectiefunctionarissen, alsmede een psychologisch en
id medewerkerswerkzaam. Binnen de divisieKunststoffen medisch onderzoek.

is de afdeling DSM Transportmaatschappij (DTM), belast
met het bewaken, besturen en beheren van de Belangstellenden geven wij gaarne informatie.

D ondergrondse pijpleidingstransporten zowel in U kunt hiervoor tijdens kantooruren contact opnemen
Nederland als in België en Duitsland. Voor een HTS-er met de heer J. Ghijsen, plantmanager DSM Transport-

1. TN of E met affiniteit tot computers en belangstelling maatschappij (DKS) tel. 04490-62998 of de heer

voor besturingstechnologie bestaat na een J.Janssen, afd. personeelsvoorzieningen -beheer,
fl opleidingsperiode van 2 jaar de mogelijkheid als tel. 04490-62404.

besturingstechnoloog binnen de stafvan DTM te ope-
> reren. Sollicitaties

Richt uw schriftelijke sollicitatie onder vermeldingvan
C Wij bieden: nr. 46/88 PVB aan:

l - een goed salaris; de heerJ.Janssen,
- aantrekkelijke voorzieningen in de secundaire sfeer, afd. Personeelsvoorziening en -beheer,

m zoals o.a. een bedrijfsspaarregeling met 50% premie op DSM Limburg bv, Mauritspark 1,6163 HM Geleen.
% het spaarbedrag;

- een eigentijds personeelsbeleid waarbij onderwerpen
/ zoals loopbaanbegeleiding, inspraak'en welzijnsbeleid L/OIVI *m_^

aandacht krijgen. We hébben een oplossing ofwe vinden er een.

é*~—-Zü||____ " '
"Ih^ Tebodin, Advies- en Constructiebureau B.V. is een" _mI I onafhankelijk ingenieursbureau. Nationaal en

_W««Ê internationaal lopen onze werkzaamheden uiteen
van het maken van studies tot en met hetrealiseren
van complete industriële en utiliteitsprojecten.',^Ki Naast het hoofdkantoor in Den Haagzijn er
vestigingen in Arnhem, Beverwijk, Eindhoven,
Groningen, Hengelo, Maastricht, Spijkenisse,
Abu Dnabi, Dubai en Curacao. Voor ons kantoor in MAASTRICHT zoeken wij op korte termijn

t ~ — :
De divisieFabrieksbouw verzorgt projecten P_rOlOf*^t OHH nDDTCin de industriële markt. Tebodin is in deze fJ Iwj\7lsl Cl 'y 11 lüvl O
markt actief in tal van sectoren: chemieen . , .
SA3^£SS£S& engineers en designers
lenenvan een specifieke dienst, berekening
of advies, via het verzorgen van gedeelten De taak bestaat uit het leiden, begeleiden en uitvoeren van
van een project, zoals haalbaarheidsstudies, engineerings- en ontwerpwerkzaamheden voor projecten op
basis- of detailontwerp tot het uitvoerenvan industrieel gebied. Voor deze functieszoeken wij kandidaten met
een volledig project. Naast nieuwbouwvindt een meerjarige ervaring in soortgelijke werkzaamheden,
in toenemende mate renovatie en/of automa- Verwacht wordt dat dekandidaten beschikken over eentisering van bestaande industriëleinstallaties T.H./HT.S./M.TS. opleiding op één van bovengenoemdeplaats- vakgebieden.
De divisieFabrieksbouw bestaat uit de ' .
afdelingen Procestechniek, Werktuigbouw, Schriftelijke sollicitaties van zowel mannelijke als vrouwelijke
Elektrotechniek en Instrumentatie en kandidaten kunnen worden gericht aan TEBODIN, Advies- en
Besturingstechniek. Constructiebureau 8.V., afdeling Personeelszaken,

Postbus 3102, 6202 NC Maastricht.

raadgevende ingenieurs
_^_B^M■■IM mmmmmk ■l^^fc ■ H^. ■ Lld van de orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs (ONRI)en■__^ II _ _U WWL groepslidvan Nedeco.

_\ m M I Fransiscus Romanusweg 2, Postbus 3102,6202NC Maastricht,
mm-mmi wmmmmw mmmmmw mmmmmw ■ ■ telefoon 043-294777.

Tot de Alberts-groep behoren een drietal ondernemingen die zich in Nederland, België en Duitsland op
verschillende educatieve markten landelijk bewegen. In België en Duitsland heeft Alberts eigen vestigingen.
Ook in Nederland opereert Alberts Onderwijs als marktleider en totaalleverancier van boeken, leermiddelenen
meubilair, in het bijzonder gericht op het basis- en voortgezetonderwijs. Er is sprake van gezonde groei. Naast
produkteigenschappen alskwaliteit en prijs is service een begrip voor Alberts Onderwijs. Ter versterking van de
verkoop binnendienst, wordt uitgezien naar een

commercieel medewerker (m/v)
Voor deze veel omvattende funktie, dient ute beschik- De juiste persoon is een enthousiaste talentvolle mede
ken overgoedecontactuele eigenschappen enuitdruk- werker van ongeveer 30 jaar. Uw opleiding is op H.8.0.-
-kingsvaardigheid in woord en geschrift. niveau of u heeft dit bereikt door werkervaring.
U draagt o.a zorg voor een efficiënte orderverwerking
en offerte- en begrotingsbehandeling, welke u contro- e"u eni9e Jaren ervar,n9 ,n deze of aanverwante
leert op juistheiden volledigheid. branche meebrengt, schuift u door naar de voorste
Uwgesprekspartners zijn meestal direkteuren van scho- gelederen. Als u ook nog blijkt geeft van veel initiatief,
len, maar ook onze eigen rayonmanagers in de buiten- *> «ophne en doorzettingsvermogen nodig voor deze
dienst rekenen op uw steun. zelfstandige baan, dan zal uw brief zeker door een

gesprek worden gevolgd.
Voor de juistekandidaat is op termijn doorstroming naar
een verkoopfunktie in de buitendienst niet uitgesloten.

Uwbij voorkeur handgeschreven briefmet foto en kort getypt CV, wordtomgaand bevestigd en discreet behandeld.

O alberts onderwijs b-v. t&
mw hofleverancier

Industriestraat 22, 6135 KH Sittard

STEENFABRIEKI
Steenfabriek "THORN" BV is producent van handvormstenen met een
jaarproduktie van ca. 40 milj. top-kwaliteit stenen, in diverse kleuren en
formaten

Zoekt op korte termijn een dynamisch persoon in de funktie van

VERKOOP-
COÖRDINATOR M/V

binnendienst
Werkzaamheden:- expeditie-/verkoopplanning- telefonische verkoop- rapportage aan direktie.

Funktie-eisen:- computer kennis- kennis van deDuitse en Engelse taal
- opleiding op min. MEAO-niveau- ervaring in soortgelijke branche heeft de voorkeur- goedekontaktuele eigenschappen- in een klein teamverband te werken- leeftijd ca. 30 jaar.

Salariëring in overeenstemming met bovengenoemde funktie.
Sollicitaties schriftelijk binnen een week te richten aan:
Steenfabriek 'THORN" BV, Postbus 3528, 6017 ZG Thorn. 107489

St.Jans
Gasthuis I Weert

W Postbus 29
6000 AA Weert
Tel. 04950-37888

De stichting St. Jans Gasthuis beheert een algemeen ziekenhuis van 346
bedden en heeft ± 650 medewerkenden.
Op de kinderafdeling ontstaat op korte termijn een vakature voor de functie van

hoofdverpleegkundige
Plaats in de organisatie
De kinderafdeling ressorteert onder de verpleegkundige dienst. De afdeling
heeft een 40-tal bedden waar kinderen in de leeftijd van 0 tot ± 15 jaar worden
verpleegd. Uitgangspunten bij de afdelingsorganisatie zijn patiëntgerichte
zorgverlening, teamvorming en ouderparticipatie.

Functie-inhoud- leiding geven aan de medewerkenden van de afdeling;
- verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de gegeven zorg op de afdeling;- toezicht houden op de begeleiding van de leerlingen;- bijdrage leveren aan de beleidsontwikkeling van de eigen afdeling en de

verpleegkundige dienst.

Functie-eisen- diploma A verpleegkundige met kinderaantekening;- afgeronde managementopleiding;
- ruime ervaring als leidinggevende op een kinderafdeling;- eisen worden gesteld aan socialevaardigheden en organisatorische kwaliteiten.

Arbeidsvoorwaarden- de arbeidsduur bedraagt gemiddeld 40 uren per week;- het salaris zal worden ontleend aan groep 55;- de overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het ziekenhuiswezen.

Bij de selectie zal een vertegenwoordiging van de afdelingsmedewerkenden en
de specialisten betrokken worden. Een psychologisch onderzoek kan deel uit
maken van de selectieprocedure.

Telefonisch worden desgewenst inlichtingen verstrekt door de heer O. van
Belkom, hoofd verpleegkundige dienst, toestel 1103.
Schriftelijke sollicitaties kunnen tot uiterlijk 7 januari 1989 worden gericht aan de
heer W. v.d. Moosdijk, hoofd personeelszaken.
Indien hieruit blijkt dat u voldoet aan de gestelde eisen wordt u een
sollicitatieformulier toegezonden. "

107210

ODe Stichting
Gastenhof

stelt zich ten doel de residentiële behandeling,
begeleiding en verzorging van moeilijk lerende
kinderen en jeugdigen in Limburg.
Daartoe beheert de stichting de AWBZ-erkende
orthopedagogische instituten Denishof te Urmond,
Steenen Trappen te Roermond en Huize Gabriël te
Simpelveld.
Op korte termijn is in de lokatie Huize Gabriël te
Simpelveld de vakature te vervullen van

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER m/v

Het betreft een part-time funktie van gemiddeld 20
uren per week.
Taken:
Alle voorkomende secretariële werkzaamheden w.o.
typewerkzaamheden, agendabeheer, kopieerwerk,
notuleren.
Vereisten:- Minimaal middelbare beroepsopleiding,

secretariële richting.- Bij voorkeur enige werkervaring.- Betrokkene moet bereid zijn tot tijdelijke
uitbreiding van de arbeidsuren tot max. 40 uren.

Arbeidsvoorwaarden:
Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO
Ziekenhuiswezen.
Inlichtingen:
Nadere informatie kunt u inwinnen bij de heer H.
Sonnenschein, H.E.A.D. Tel. 045-443033.
Op korte termijn is in de 3 lokaties de vakature te
vervullen van

GROEPSLEIDER m/v
die bereid is in een „POOL"-team, als oproepkracht
werkzaam te zijn in tijdelijk dienstverband.
Taken:
Het behandelen, begeleiden en verzorgen van
licht-geestelijk gehandicapte kinderen en jeugdigen;
de functionaris is in dit kader voornamelijk uitvoerend
werkzaam en onderhoudt kontakten met de hierbij
betrokken disciplines.
Vereisten:
Beschikking over kennis op minimaal middelbaar
beroepsniveau, eventueel aangevuld met ervaring in
het vakgebied.
Arbeidsvoorwaarden:
Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO
Ziekenhuiswezen.
Inlichtingen:
Nadere informatie kunt u inwinnen bij drs. H. van
Geffen, H.P.P.D. Tel. 04490-33330, maandag t/m
vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur.
Sollicitaties:
Een schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 2 weken na
het verschijnen van deze advertentie richten aan drs.
M.J.A.H. Jaminon, directeur van de Stichting
Gastenhof, Kloosterstraat 70, 6369 AE Simpelveld.

107247

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

produktiekrachten
Bij een bedrijf in Roermond hebben
wij direct werk voor produktiekrach-
ten (18-65 jaar),die zelf willen bepa-
len hoeveel uur per week ze willen
werken. Denkt u aan 8 uur of voelt u
meer voor 40 uur, of wilt u alleen in
de weekenden aan de slag? Alles
kan! Wij bieden een afwisselende
baan in dag- en/of ploegendienst,
een goede salariëring en eventueel
reiskostenvergoeding.

Heeft u interesse of wilt u meer
informatie, dankunt u contact opne-
men met:
Sittard: Mariëlle Schutgens, afd. in-
dustriepersoneel, tel. 04490-14222.
Maastricht: Hoenderstraat 3,
te1.043-217584.
Heerlen: Op de Nobel 1/Akerstraat,
tel. 045-718366. Of kom langs.

AFDELINGSLEIDER M/V
haastrich? SNACKS BV-te . j~~—\ Bi^V vooral in goed personeel. - Het zorg dragen voor de naleving van procesindustrie.
p drÜfrnetmeeni°n9endynamiSCh —W l\ /vmWÊÊ—fÊÊ^\ Voor één van onze de veiligheids-en andere voorschriften. Leeftijd 27 tot 40 jaar.
n een iaam 370 medewerKers mmrmm ' /"'■ : \ produktie-units zoeken wij een - Het zorg dragen voor een goede Nadere informatie kan worden9uidenjadr°mzet van ruim 90 miljoen JË II / \ AFDELINGSLEIDER M/V werksfeer en motivatie binnen de ingewonnen bij de heer J. Sleegers.
rt. -Épn ,„ . __ ~ _F I / _HL \ produktie-unit. Telefoon 043-686262 toestel 284.

Pvriessna t P anten Van F mmm\—WSim\ ty^sm__Wm___^: De funktie bevat devolgende Belangstellenden voor deze
_" Het tnt !n Nederland- f Y^mVm i M BH^B_r^^! hoofdtaken: Voor deze funktie zoeken wij funktie kunnen hun sollicitatierichten
u* 60 versrh°ii le assortiment bestaat I - Het bewaken van de kwaliteit en een enthousiaste man of vrouw met aan onderstaand adres t.a.v.
n 0rtdurpnri produkten. I j kwantiteit van de geplande produktie. een MBO-HBO opleiding, waarbij Mevrouw B. van der Mark."%ik,^aworc|en nieuwe produkten l __*~-*M_W V-MLJiiiJËliliuff—"^ I " Het bewaken van de normen en gedacht wordt aan minimaal een
hU toe Vpn ersterking van de tot \WBmi \rms—_Wm_%_*__ j rendementen tijdens het MAS/MTS/SVO-opleiding. welke .knnen- enT in V| f 1 / \ _f W ■ / produktie-proces. bovengenoemde taken in een Fml
Nmu i6!l , een W \ I - Het begeleiden en opleiden van een 3-ploegendienstrooster wil uitoefenen. m ITIflY*\?arborQP n

te,t te T6n \ M—M'/ 100-tal medewerkers/sters. Voorkeur genieten kandidaten _F\J ■ ' 'Vl M
Pr°dukten en mW NBr" _^r - Het zorg dragen voor de orde en met ervaring in een soortgelijkefunktie [^^^"Iq ien markten maar ook en - *mW^ — -' netheid binnen de produktie-unit. in de levensmiddelen- c.g. Fregatweg 53. 6222 NZ Maastricht.
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's Maandags stond er weer een deur-
waarder bij Jac van der Wegen aan de
deur. Nu om de ringnummers van de 72
oude duiven vari vader Van der Wegen
te noteren. Janus wilde zijn duiven te-
rug. Er zou een dwangsom van een half
miljoen worden geëist, indien de dui-
ven zouden worden vervreemd.

In oktober 1987 kwam het boek uit dat
Machiel Buijk in opdracht van Jac van
der Wegen had geschreven. Buijk is re-
dacteur bij de Steenbergse Courant.
Daarnaast schrijft hij voor duivenkran-
ten. Hij is getrouwd met de dochter van
een duivenmelker, kweekt zelf ook dui-
ven en leidt duivenverkopingen.

..Het boek wilde een ode aan Janusvan
der Wegen zijn, maar ik werd er met le-
venslang voor bestraft. Want een le-
venslange straf is voor mij een dwang-
som van ’ 100.000- die de rechter mij
in januari oplegde," verzucht de auteur
(37) in de Vliegeniersbuurt te Hooger-
heide.

Tips
Weliswaar was de markante kop van
Janus van der Wegen van de cover van
het gewraakte boek verdwenen, maar
herhaaldelijk wordt hij aangehaald.
Bovendien bevat het boek een hoofd-
stuk met 'tips van de meester. Er wa-
ren meer dan twintig boeken verkocht.
Bijgevolg veroordeelde de rechter de
auteur tot betaling van een ton.

Dat het ernst was, bleek op 11 septem-
ber van dit jaar. In het Kegelpaleis te
Heerlen werd bij opbod de ronde jonge
duiven verkocht die Machiel Buijk uit
duiven van Marijn van Geel uit Nieuw-
Vossemeer had gekweekt. Ze brachten

’ 18.000,- op, waarop een aanwezige
deurwaarder beslag legde. Voorts werd
beslag opBuijk's loon en bankrekening
gelegd.

„Ik vind het minderwaardig dat een
oude man, die in zijn leven niks meer te
winnen heeft en van zijn oude dag zou
moeten profiteren, een gezin ruïneert,"
bliktandt in Hoógerheide de auteur.
..Desondanks heb ik een groot respect
voor de duivenmelker Janus van der
Wegen; voor de mens Van der Wegen
echter niet in het minst."

Janus van der Wegen werd op 23 sep-
tember 1909 in Steenbergen geboren.
Hij was de vijfde uit een armoedig ge-
zin van tien kinderen. Janus verhuurde
zich als boerenknecht en werkte tijdens
de bietencampagne op een suikerfa-
briek. In januari 1935 trouwde hij met
üimphina Bogers. Reeds in mei meld-
de zoon Antoon zich. Ook aan de Mo-
lenweg hield Janus duiven. Hij was lid
van postduivenvereniging 'De Vlieg-
sport', waarin zich vooral de liefheb-
bers van de lange-afstandsvluchten
hadden verenigd. Steenbergen telde
voor de oorlog maar liefst drie postdui-
venverenigingen.

Met pijn in het hart leverde Janus van
der Wegen onder de oorlog zijn klep-
pers bij de Duitsers in.

Aanzet
Tegen een konijn ruilde hij de onge-
ringde duivin, die zijn buurman - een

beurtschipper - op het laatst van de
oorlog op zijn boot had opgevangen.
Hij koppelde haar met een doffer, die
hij voor 75 gulden van een vriend had
gekocht. Het was de aanzet van een
nieuwe naoorlogse stam.

Ook in de Ravelijnstraat, waar Janus in
1957 een rijtjeshuis was toegewezen,
bouwde hij een nieuw duivenhok.

Antoon was niet alleen thuis, maar ook
bij Antoon Ligtenberg duivenwachter.
De groenteboer had echte Aardens:
duiven die uit de hokken van hotelhou-
der Jan Aarden stamden. Hij gold als
dé crack op de fond. Janus wilde daar-
om wel een koppel eieren van Antoon
Ligtenberg kopen. Zoon Antoon had
hem de kom gewezen die hij moest kie-
zen.

Uit een van die eieren kwam het 'Oud
Doffertje', dat zon nakomelingschap
voorbracht dat Janus het niet durfde in

' " Jac van der Wegen:
nu op eigen benen naar de top.

" Machiel Buijk:
'levenslang' voor 'Het ras

Van der Wegen". I

te korven. Stel dat het achterbleef. De
kweekdoffer kreeg wat zijn hartje be-
geerde. Wekelijks ging hij in bad.

Overigens vlogen de Van der Wegen-
duiven op graan, water en zout. Van
'vliegende apotheken' moest Janus
niets hebben. Bij ziektes gebruikte hij
enkel natuurlijke middelen: zout, ho-
ning, spek, houtskool en brandnetel-
thee.

In 1969 zette Janus van der Wegen een
punt achter zijn loopbaan bij de ge-
meente Rotterdam. Met duiven waren
ook duiten te verdienen.

Ook zoon Antoon kon zich vanaf 1973
fulltime aan de duiven wijden. De ha-
venarbeider was arbeidsongeschikt ver-
klaard.

Broer Jac, die verwarmingsmonteur
was, hield de administratie bij.

„Het hokken krabben viel vader steeds
zwaarder. Eens vonden buren hem be-
wusteloos op het hok. In het najaarvan
1986 zei hij dan ook dat hij ging stop-

pen en dat ik de duiven zou krijgen. Hij
zou het nog een winter aanzien."

Janus erkent dat hij veel last van bron-
chiale aandoeningen had en heeft.
„Daarom ga ik ook niet meer naar het
duivenlokaal. Ik kan niet tegen rook.

Dat ik bewusteloos op het hok zou zijn
gevonden, is niet waar. Wel werd ik het
najaar van 1986 ziek. Ons Yvonneke is
dat Antoon en Jac gaan zeggen. Beiden
kwamen niet meer thuis. Onze Antoon
is gekomen, onze-Jac bleef weg."
(Yvonneke is een voorkind van dochter
Koba.)

Jac bestrijdt dat hij in het najaar niet

" meer thuiskwam. „Ik ben thuis blijven
komen tot vader in juni 1987 een be-
roerte kreeg."

Janus van der
Wegen (79):
„Beroemd was ik,
berucht ben ik nu”

De combinatie bouwde een kolonie op
die mondiale faam verwierf. Er werd
dan ook grif grof geld geboden voor zo-
nen en dochters van duiven die zich op
de zware klassiekers van het luchtruim
hadden onderscheiden.

In 1981 trouwde Jac. De toen 26-jarige
pijpfitter vestigde zich met de dochter
van een smid in De Heen, waar hij ook
een duivenhok bouwde. Dat gaf An-
toon te denken. Ook hij zag aankomen
dat de combinatie geen stand zou kun-
nen houden. Daarom verhuisde hij van
de Geraniumstraat naar de Kromme-
weg, waar plaats genoeg was voor en-
kele hokken.

Volgens Jac kreeg hij een 25-tal kweek-- koppels, plus de vroege en late jongen
van 1982, een kwak eieren; kortom: ba-
sismateriaal, waarvan iedere duiven-
melker zou watertanden.

„Toch had Antoon niet genoeg. Hij
bleef maar vragen; tot vader er genoeg
van kreeg."

Vader Janus geeft toe dat er woorden
over zijn gevallen en dat zoon Antoon
daarover zo gepikeerd was dat hij niet
meer thuis kwam. Jac korfde sedert-
dien in diens plaats de duiven in.

Hoe dan ook: in maart 1987 (daarover
zijn 'partijen het eens) belde Marleen,
de vrouw van Jac, haar schoonvader
op. Ze vertelde hem van de roddel die
in het dorp de ronde deed.

Schande
„Ze zei dat de mensen er schande over
spraken dat ik Jac niks gunde. Geef
hem de duiven, maar laat hem er niet
om vragen. Achteraf snap ik nog niet
dat ik haar heb gezegd dat hij de duiven
kon komen halen."
Half april 1987 haalde Jac van der We-
gen de 72 vliegers op.

Strijdvraag voor het gerecht was of Ja-
nus ze had geschonken: of dat hij ze in
bruikleen had gegeven. Niets stond
zwart op wit. De redhtbank in Breda
bepaalde bij vonnis van 5 juli 1988 dat
Jac de duiven moest teruggeven. Hij
geeft toe dat hij de zaak probeerde te
traineren. Ten eerste door te verklaren
dat vader er geen plaats voor had; ver-
volgens door te verklaren dat de duiven
op eieren zaten en dat hun welzijn zou
worden geschaad door ze alsdan weg te
nemen. De rechter gingzich persoon-
lijk vergewissen en raadpleegde des-
kundigen.

Op 8 augustus kwam een deur**'.
de duiven in De Heen ophalen- 'H b
de jongen, die nog stoppeltjes n>J F
en de 'jongen' die in Buggenumjl
pier) voor ’ 56.000- waren verl I
al in manden klaar gezet.

„Ja, maar die moet ik niet," h'^'a
de deurwaarder teruggestuurd °mM
zijn oude duiven op te halen. (

„Die platte jongen waren voor &K
waardeloos," licht Janus toe. ■■'* jniet waar ze vandaan kwamen >*M
ze daarom afgemaakt. Ook m^HBuggenum kon ik niks aanvang^^B
waren nog nooit uitgelaten. Ik *_\
dus ook niet uitlaten. Ik kreeg erl
nen van in de ogen. Er zaten P,!>_9doffers bij. Ze zaten met de «Jui^in een hok. Ze vochten en pil^^^H
de koppen kapot. Ook waren ef J_\
natte ogen. Ik heb er acht dóodJHpen. Als je niet zorgt dat ik v<in_m
afkom, overleef ik het niet, zei iknl
Antoon."

Beslag
Intussen had Jac een andere
genomen. Hij had tot dan een «""v!
van onvermogen gehad. De nie"*»
raadsman ging in zijn ogen voorts
der te werk. Hij liet beslag leggen 3
duiven die Jac had had moeten *^Bven. Bijgevolg kreeg ook JanusyM
Wegen de deurwaarder op het"J
Slechts 55 van de 180 duiven nl<*J
nog in leven. Van de overige
kon enkel de ring worden geK*"**
duiven waren reeds in de grond p

..Had het nog zin om verder te pf ,
ren?" zo stelde Jac zich vertwijfel
vraag. „Liep ik niet het risico onljl
gen in plaats van 55 duiven in I^HIkrijgen? Het vrat vlees." >
Zijn bloed kookte, toen hij kort n*»
broer Antoon tegenkwam. Betu^Hgen op de vuist. Antoon vluchtte J
huisdokter binnen. Beiden dede"
gifte bij de politie.

Van Fons van Ophuizen in Nid|lU

gen, de hoofdredacteur van het p J
gericJite Fond-magazine, kreeg > *
der Wegen de ruimte om de vu» 2
buiten te hangen. „Duivenmot"'. J l
stamboomvervalsing," stond b°]\A ;
artikel, waarin vader en broer A . \
als moordenaars werden aangek
Bovendien zou Antoon stamt"1'11 ,j,
van duiven hebben vervalst. T.erJJj \structie haalde Jac aan hoe zij.l .
textielbaron Arnold Hendriks '" ï <■
lerheide op de Kampioenendag Ar
kenburg voor zesduizend gulde" ('hkleinzoon van het 'Oude Dol^'r pL
plaats van een zoon van het '<
fertje' had verkocht. Als bevvi
de pedigree van de duif erbij ':

m t
„Zeik! Jaloezie!" is het weder^j
van Antoon van der Wegen. ."' A "hield de administratie bij. Hij "alles hebben ingevuld."

Modder
Om te voorkomen dat nog rnf__^_B
modder zou worden gegooid. -
der Janus een minnelijke schik1
voor die inmiddels door alle p'1
aanvaard. Ze verlenen elkan<>
en weer finale kwijting en dccha -J'
der voorwaarde dat Jac van der
afziet van een hoger beroepsprt*Machiel Buijk zich verplicht h'
over het ras Van der Wegen l1"^staande versie) niet te zullen v

den en dat Jac van der Wege'1
chiel Buijk de proceskosten v°
rekening nemen.. .ht-ic-n.j
De pijn in de portemonnee 'llvolgens Janus van der Wegen ■'■
zelf te wijten. „Ik heb nooit ie"!
len laten bloeden of gezinnen
ruïneren. Maar ze hebben rn'J .^f
ruïneerd. Hier," toont hij zijn . \
mergelde handen. „Ik had al 1 „jd
dood moeten zijn. Daarom beB |,J
Jac en Antoon voor zichzelf- kfcf
het succes van Antoon niet ve (_j
pen. Daarom wordt een comp
Antoon gesmeed. Toch is An' pl
van de grondleggers van hef.f 1' jt>lll
komt er in het boek van Buijk jJ
Bovendien staan er onwaarhe" j,
zijn mij woorden in de mond ge
ik nooit heb gezegd. Ik heb ëcc |cdl
medewerking aan het boek ve -( r
Wij brachten niks naar buiten |k
roemd was ik. berucht ben ik M

vind het heel erg dat de kind^
meer thuis komen en niet een*
hoe het met moeders gaat. n :
vlees. Ik geloof er niet in dat .
ooit goed komt. Ik zal echter g
mens de deur wijzen."

Jan van Lieshö1

Arm en rijk op dezelfde vierkante meter
vervolg van pagina 25

Hildegard beheert een van de hon-
derden houten stalletjes op een van
de drie kerstmarkten, die in deze
weken honderdduizenden naar
Düsseldorf trekken. Zij verkoopt
allerlei snuisterijen voor-de kerst-
boom (''Christbaumschmuck, noe-
men de Duitsers het) op het Scha-
dowplatz.

„Veel kijkers, maar niet veel ko-

pers," is haar melding. En die 'Hol-
lander' zijn het ergste. Overal aan
zitten, 'ooh' en 'aah' roepen, maar
niets kopen. Nee, voor mijn omzet
ben ik toch aangewezen op de Duit-
sers. Die willen nog geld uitgeven
om hun huis met KersTtnis gezellig
te maken."

„Nee, gekocht hebben we niks.
Maar het is wel mooi hier. Al die
lampjes in de bomen, die prachtige
etalages, die exclusieve dingen, die
je anders alleen maar in dure tijd-

schriften ziet. Overweldigend." Zo
reageert Thea Lenders uit Valken-
burg, die met haar man en vrienden
een weekeindje naar Düsseldorf is
gekomen om te genieten van de
kerstsfeer in deze 'Metropool aan
de Rijn. „Maar wanneer je hier je
inkopen wil doen zul je wel min-
stens tweemaal de hoofdprijs in de
Duitse lotto moeten hebben gewon-
nen," verzucht zij.

Pronkstuk van de een kilometer
lange, 85 meter brede Köningsallee

is het winkelcentrum Kö Galerie.
Marmer en ingelegd koper op de
vloer. Geslepen glas in goudkleuri-
ge omraming waar je maar kijkt.
Twee etages met elk vier winkel-
straten waarin het summum van
rijkdom te vinden is. Waar in een
etalage tussen allerlei snuisterijen
voor de man een simpele set voor de
natscheerder ligt, uitgevoerd in 18-
-karaat goud en met 93.000 D-Mark
op het prijskaartje. Of waar je
handgeknoopte tapijten voor je
Porsche of BWM kunt bestellen

met de naam of de initialen van de
eigenaar er in verweven.

Waar alle bekende modehuizen uit
Frankrijk, Italië en Duitsland hun
exclusieve creaties aanbieden,. meestal met slechts één model in de
etalage. Waar je even kunt bijko-
men in de kaviaar-bar van Möven-
pick of waar je voor een eenvoudig
etentje thuis een flesje Chateau La-
tour kunt kopen voor niet meer dan
1870 Mark. Gelukkig wel van een

respectabel jaar.

Dat stukje Düsseldorf is het me<
in trek in deze weken voor K
mis. De duizenden lampjes in de
metershoge kerstboom voor wai<
huis Karstadt, de :
de platanen, die de 'K
de zoete muziek uit di
ne luidsprekers, de kei
de winkeldeuren, di
proberen te trekkei
Bratwursten efi Glu
veerster in Café Stock/
zeven stukken Kuchen te
klanten tevreden pi

..
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Het had het plot voor een roman van
A.M. de Jong kunnen zijn. 'Het

geslacht Van der Wegen' had de titel
kunnen luiden. Of: 'Het ras Van der

Wegen. Want om duiven is het
allemaal begonnen.

Vete rond
gevederde
vedetten
’vreet
vlees’

„De vete vreet vlees," verzucht Janus
van der Wegen (79) die eens in de-
zelfde polders ploeterde als de
hoofdfiguren in de boeken van A.M.
de Jong. Ook werkte hij op de sui-
kerfabrieken en bij de Plantsoenen-
dienst in Rotterdam.

In zijn vrije tijd hield Janus duiven.
Hij bouwde in Steenbergen - het
Mekka van de duivensport - een hok
op, waar behalve Limburgers ook Ja-
panners te hoop liepen. In hun ogen
zijn de kleppers van Janus van der
Wegen de meest complete wedstrijd-
duiven. Zij excelleren vooral op
loodzware overnachtvluchten. Als de
koperen ploert"hoog aan de hemel
staat, vliegen ze op kop. Het-zijn_ over het algemeen donkere, boers
gebouwde duiven met zijdezachte
pluimen en stralende kijkers.

Met zijn oudste en zijn jongste zoon- Antoon en Jac- vormde Janus een
combinatie die als een granaat uit el-
kaar is gespat. Erger nog: de beide
broers leven op voet van oorlog. Pas
nog gingen ze op de vuist. Beide
dienden een aanklacht in.

Hels
Janus van de Wegen staat aan de
kant van Antoon, de enige die nog
thuis komt. Ad en de enige dochter
Koba zijn al jaren niet meer thuis ge-
weest. Ook Jac komt niet meer in de
Ravelijnstraat, ofschoon het ouder-
lijk huis de hemelse herinneringen
aan de helse duivenklassiekers her-
bergt. Erger nog: hij is in staat om
zijn vader 'de nek dicht te knijpen.

„Mijn vader heeft mee dat hij bijna
80 is, mijn moeder dat ze dement is.
Maar zij zijn er de oorzaak van dater
niemand meer thuis komt. Voor hen
was onze Antoon de lieveling; de af-
god. Hij kreeg alles toegestopt. De
anderen moesten genoegen nemen
met een gouden horloge, waarvan er
twintig in de kast lagen."

Antoon van der Wegen, de oudste
van drie zonen, is miljonair, zeggen
ze in het dorp.

„Als dat zo was, gingen we een we-
reldreis maken," reageert in huize
'De Marathon' aan de Krommeweg
in Steenbergen diens echtgenoteLuci
(46), eveneens een dochter van een
bekend duivenmelker. De vraag zou
in dat geval kunnen worden gesteld
hoe het dan moet met de verzorging
van de duiven. Luci en Antoon van
der Wegen hebben er zon 6(X). De in
de tuin uitwaaierende hokken blik-
ken als een straat. Al bij het eerste
hanegekraai zijn Luci en Antoon uit
de veren om hun duiven te verzor-
gen. Die voorbeeldige verzorging
heeft hun geen windeieren gelegd.
Luci, want onder haar naam speelt

Antoon, won dit jaar de nationale
wedvlucht vanuit Pau en Marseille.
Zij zal in januari op de Kampioenen-
dag in Valkenburg dan ook als keize-
rin worden gekroond.

Last
„Het is geen lust, maar een last," ver-
zucht Luci de keizerin. „We wonen in
een vesting. Niet voor niets waken hier
een Doberman en een Rottweiler. In
'85 werden er 60 jonge doffers gesto-
len. Er is ook al eens met brandstich-
ting gedreigd. En pas is in een anoniem
telefoontje een bombrief aangekon-
digd. Ik herkende de verdraaide stem
van een Limburger. De politie is inge-
licht."

„Allemaal haat en nijd," bezweert An-
toon de onheilstijdingen.

Het duivenimperium van broer Jac in
De Heen had (tot nu toe) niet de uit-
straling als dat van Antoon. "ten behoe-
ve van een revaluatie gaf vader Janus
hem zijn vliegers om te kweken.

Toen echter met schreeuwende koppen
in duivenkranten werd aangekondigd
dat op 13 september 1987 in zaal Jan
Theelen in het Middenlimburgse Bug-
genumvoor het eerst in de geschiedenis
een ronde jonge Van der Wegen-dui-
ven zou worden verkocht en dat er een
boek over het ras Van de Wegen zou
uitkomen met op de cover een portret
van de grondlegger van het roemruchte
ras, stapte Janus naar een advocaat.
Ten eerste: om de verspreiding van het
boek tegen te gaan; ten tweede: om de
verkoping van Van der Wegen-duiven
te verhinderen.

In kort geding bepaalde de rechter dat
het portret van Janus van der Wegen
van de cover moest en dat uit het boek
niet mocht blijken dat de duivenmelker
er zijn medewerking aan zou hebben
verleend. Hij legde een dwangsom op
van vijfduizend gulden per verkocht ex-
emplaar, tot een maximum van een
ton.

Papier

Voorts bepaalde de president van de
rechtbank in Breda in kort geding dat
zoon Jac de jonge duiven niet zou mo-
gen verkopen. Hij legde een dwangsom
van vijfduizend gulden per duif op. het-
geen neerkwam op ’ 350.(XX),- als de
741 duiven toch zouden worden geveild.
Onder toezicht van twee politieagenten
hadden twee deurwaarders kort voor
de zitting de ringnummers van de jonge
duiven genoteerd. De verkoping ging
wel door. met dien verstande dat de
hoogste bieder zich schriftelijk ver-
plichtte de som te betalen, zodra de
duifzou worden vrijgegeven. Indien dit
niet binnen drie maanden zou gebeu-

" ren, zou de koop als nietig worden be-
schouwd.

In totaal bracht de verkoop in Bugge-
num ’ 56.000- op.

" Vader
Janus van
der Wegen
eenzaam,
maar niet .
alleen.



Fouten in bouw
zorgen voor

grote schadepost
treffen om schade te voorkomen.
De SBR noemt het rapport 'van
grote betekenis', omdat blijkt dat
veel bouwgebrekenkunnen wor-
den voorkomen.

Ongeveer de helft van de schade
wordt veroorzaakt door fouten

bij werkzaamheden met beton
(25 procent) en metselwerk (20
procent). De meldingen van ma-
teriaalschade bij beton lopen
jaarlijks op met zon 2,5 procent.
Bijna driekwart van de bouw-
schade is het gevolgvan het ont-
werp (37 procent) en de uitvoe-

ring (36 procent).

De oorzaak van de bouwgebre-
ken is volgens de stichting voor-
al het gevolgvan menselijk falen.
Niet alleen door een gebrek aan
kennis, maar ook door de mate
van inzet, belangstelling en men-
taliteit van de werknemers, aldus
de SBR.

Om schade te voorkomen stelt
de stichtingmaatregelenvoor als
de bevordering van melding van
bouwschade, vergroting van de
aansprakelijkheid van ontwer-
pers, herwaardering van het (da-
gelijks) toezicht en een verduide-
lijking van de garantieplicht van
deuitvoerende bouwbedrijven.

Bouwfouten veroorzaken jaar-
lijks een schade van 0,4 a 1 mil-
jard gulden. De bouwschade is
meestal het gevolg van menselij-
ke fouten. Dit is de belangrijkste
conclusie uit het rapport 'Regi-
stratie en ordening van bouwge-
breken', uitgevoerd door de
Stichting Bouw Research (SBR)
in Rotterdam.

Bij het onderzoek zijn 430 scha-
demeldingen van tien jaar in
kaart gebracht. Deze meldingen
zijn vrijwillig door betrokkenen
verstrekt. Doel van hetrapport is
volgens de SBR het toegankelijk
maken van het bouwschadebe-
stand, waardoor de bouwwereld
beter in staat is maatregelen te
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Transiphon digitale
telefoonbeantwoorder

n greep uit de advertenties waarin super-de-luxe appartementen worden aangeboden.

Nieuwe trend: villa-vervangend wonen

Stormloop op
luxe flats

Op het gebied van communicatietechniek is sinds kort een nieuw appa-
raat op de markt. Handelmaatschappij Isolectra, met vestigingen in Rot-
terdam en Zwolle, brengt de eerste digitale telefoonbeantwoorder op de
markt.

Het apparaat neemt binnenkomende gesprekken automatisch aan, geeft
antwoord via een digitale meidtekst van 10 tot 20 seconden en neemt de
ingesproken boodschap op.

Alle opgenomen berichten zijn via de kodezender op afstand afte luiste-
ren; waar ook ter wereld. Nieuwe meidteksten kunnen eveneens op af-
stand ingesproken worden.Dank zij de digitaaltechniekblijft de kwaliteit
van de meidtekst hoog.

Bovendien heeft men slechts één cassette nodig. De telefoonbeantwoor-
der heeft een extra geheugen voor groeten en mededelingen.

De PTT heeft het apparaat, met het oog op de privatisering van haar be-
drijf per 1 januarias., goedgekeurd.

Kostprijs van de meest eenvoudige uitvoering bedraagt ’ 575,-, in combi-
natie met de kodezender ’ 695,-.
Voor nadere technische informatie: Handelmaatschappij Isolectra bv, ®
010-4619911.

\v5
r kleine groep rijke mensen is een flat geen minder-

is „ rc*ige vorm van wonen. Integendeel. Mits de locatie perfect
hw > e Juiste, riante voorzieningen aanwezig zijn, ervaren zij
toe gestapeld wonen' boven alles verheven en noemen het;lfs chic'.
"et c moment proberen overal in
?etyf7 projectontwikkelaars aan

ltonsen van deze groeptegemoet
*ti ïcJ1?611- Leegstaande pakhuizen

ï wor3en omgetoverd tot
r'e)cp appartementencom-
f^kra* eeds V£,ker verschijnen in-en advertenties, waarin het
h,2 lstisch' wonen wordt aange-
''rie t 1v°°r prijzen die variëren van
I_H °n tot anderhalf miljoen gul-

Hel' eUWe trend dus, die volgens
gr ,rs *s komen overwaaien uit

fijs e °1^ wereldsteden Londen, Pa-
w Mensen met hoge

fcc 0 j/ens en weinig tijd willen on-
in het centrum van

Hu steden wonen. Dan hebben
jjejj JJ Werk en het stadse leven bij

korrirn en noeven ze zich niet te be-
■lUr, ,/eren over het onderhoud van

"* ,°ning- Voor de luxe, deruim-
Hrm comfort hebben deze ste-sen forse bedragen over.

Sg^ngstelling voor dit soort wo-
omt vooral nog van jonge

t gplHmakers uit de wereld van
de reclame, de com-Juti , V het management-advies.

'ertj eeftijd schommelt tussen de
S 2t en veertig jaar. Meestal wo-
I Sampn An hohhpn

7fioon rlnK_

bel inkomen, maar geen kinderen.

Een opkomende groep belangstel-
lenden voor de stijlvolle apparte-
menten zijn de oudere welgestel-
den. Hun kinderen zijn het huis uit,
de villa is te bewerkelijk geworden
voor twee personen en het maaien
van het gazon zijn ze allang moe.
Dus zoeken ze nu in de stad com-
fort, luxe en veiligheid. Om deze
groep te bereiken, heeft een project-
ontwikkelaar de term 'villa-vervan-
gend wonen' verzonnen. De appar-
tementen voor deze mensen worden
door het hele land gebouwd.

Een gemiddeld appartement heeft
een living, overlopend in een eetka-
mer en een study met een totale op-
pervlakte van eenkleine 90 vierkan-
te meter. Vanzelfsprekend is er 'een
echte buitenkamer' in de vorm van
terras of balkon.
Voorts is er een complete luxe eet-
keuken, een bijkeuken, twee of drie
slaapkamers met twee badkamers.
Een ruime hal en een gastentoilet
ontbreken niet. Bij het appartement
hoort parkeergelegenheid voor één
a twee auto's en een goede berging
met wijncel.
Parkeerkelder en, entree zijn uiter-
aard beveiligd met tv-camera's en

(plus sport en spel) zijn gebeurd.
En van al die narigheid vindt een
groot aantal in de badkamer
plaats. Elk jaar zon 5000 ongeluk-
ken. Ruim 1 op de 10 mensen die
zoiets overkomt is boven de 75.
Het meest voorkomende euvel
(70 %) van de gevallen is een uitglij-
der. Als we die willen vermijden,
moeten we er voor zorgen dat alles
in de badkamer zoveel mogelijk an-
tislip is. Een stroeve vloer (liever
geen glanzende, gladde tegels die
met water spekglad worden), een
badmat met een antislip-rug en in
de douche of badkuip een speciale
mat.
Vindt u zon mat in het bad niet lek-
ker liggen, koop dan een pakje zelf-
klevende rubberachtige bloemen.
Verwijder de beschermlaag en
maakT van de badbodem een fleu-
rig bloemenbedje. De bodem eerst
met zeep vetvrij maken en dan goed
drogen.
Op de tweede plaats komen ver-
wondingen door contact met een
'snijdend object. lets scherps dus.
Dat kan een schaar of een mesje zijn
maar net zo goed een scherpe punt
van een kastje, kraan of deurknop.
Willen we de badkamer op dit punt
veiliger maken dan kiezen we voor
ronde vormen zonder scherpe hoe-
ken of uitsteeksels. Dus mooi afge-
ronde deuren bij badkamerkasten,
vloeiende lijnen bij kranen en veili-
ge knoppen, grepen en ophangha-
ken.

Een ander punt van gevaarvormt in
de badkamer het warme water, kin-
deren en oudere mensen branden
zich het meest. Om te voorkomen
dat er per ongeluk te heet water uit
de kraan stroomt, kun je een type
kiezen met een ingebouwde ther-
mostaat. Instellen op 40 graden en
het gevaar van verbranding is be-
zworen.

Stopcontacten en schakelaars zijn
heel lang verboden geweest in de
badkamer, behalve de aansluiting
voor het scheerapparaat. Maar van-
daag de dag willen we ook onze ha-
ren föhnen in de badruimte of een
massage-apparaat gebruiken. We
willen ook lampjes naast de wasta-
fel, een buislamp in de spiegelkast
en misschien wel een dimschake-
laar om de lichtsterkte te regelen.
De voorschriften op het gebied van
elektriciteit zijn inmiddels aange-
past aan de eisen van deze tijd.
Schakelaars en stopcontacten zijn
toegestaan in de badkamer, zolang
ze maar niet boven bad of douche-
bak worden aangebracht en min-
stens 60 cm van de rand van kuip of
bak zijn verwijderd. Bovendien
moet de hele groep zijn beveiligd
door een aardlekschakelaar, die we
in steeds meer huizen al standaard
tegenkomen.

De eerste stap op weg naar veiliger
wonen. Maak van uw huis een veilig
thuis en van uw badkamer een veili-
ge relaxruimte.

Badkamer moet
en kan veiliger

Per jaar 500 ongelukken

Aan de veiligheid van huis en inte-
rieur en aan voorzichtigheid beste-
den we steeds meer aandacht.
Toch worden jaarlijks bij artsen
en EHBO 2,3 miljoen ongevallen
behandeld, die in en om het huis

standaard zijn uitgevoerd met in-
braakbeveiliging.

De super-de-luxe appartementen
zijn natuurlijk slechts bestemd voor
een klein stukje van de markt dat
ook heel duidelijk te maken heeft
met de economische groei. Ver-
wacht wordt dat deze appartemen-
ten hun waarde behouden. De Ver-
eniging Eigen Huis betwijfelt dat.
Woordvoerder A. Salverda noemt
de luxe flats een onzekere beleg-
ging. Het is volgens hem nog maar
de vraag of men het belegd kapitaal
er weer uithaalt.

Op aandrang van de Tweede Ka-
mer heeft Heerma tijdens de be-
grotingsbehandelingvan VROM
deKamer toegezegd, dat ook wo-
ningcorporaties met een algeme-
ne bedrrjfsreserve van 150% en
hoger premiehuurwoningen mo-
gen bouwen.
Gebleken is nu dat daartoe het
Besluit geldelijke steun Volks-
huisvesting moet worden gewij-
zigd. Dat zal enige tijdvergen en
kan zeker niet vóór 1 januari as.
worden afgerond.

die per 1 januari as. in werking
treedt is alleenvan toepassing op
institutionele beleggers (pen-
sioenfondsen e.d.).

Premiehuurwoningen
Woningbouwcorporaties kun-
nen per 1 januari 1989 nog geen
premiehuurwoningen bouwen,
zoals staatsecretaris Heerma van
Volkshuisvesting deTweede Ka-
mer bij de begrotingsbehande-
ling had toegezegd.
Uit nadere juridische studie
blijkt dat de wijziging van de re-
gelgeving, die dit mogelijk zou
moeten maken, vóór 1 januari
1989 niet haalbaar is, zo schrijft
Heerma in een brief aan de
TweedeKamer.
De nieuwe regeling voor de
bouw van premiehuurwoningen

Facturering voor/na 1 januari bepalend

BTW-verlaging ookvoor koper nieuwbouw

Staatssecretaris drs. E. Heer-
ma van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Mi-
lieu heeft in Rosmalen het
startsein gegeven voor de
bouw van het 'huis van de toe-komst' op het terrein van
Autotron te Rosmalen.

Het huis is een initiatief van Chriet
Titulaer, Libéma Vrijetijdsparken
en Intervam, een werkmaatschappij
van de Holland Beton Groep (HBG).
Het Huis is in alle opzichten toe-
komstgericht: architectuur, con-

strucfies, materialen, energievoor-
ziening, electronica, beveiling, com-
fort en inrichting. Meer dan 25 Ne-
derlandse bedrijven bouwen het.
Doel is bezoekers een beeld te ge-
ven van hetgeen de toekomst zou
kunnen brengen op het gebied van
wonen.

Het huis anticipeert bijvoorbeeld op
het feit dat er in de toekomst relatief
veel ouderen zullen zijn met eigen
wensen ten aanzien van comfort en
vrijetijdsbesteding. Ook wordt het-
huis niet alleen een plek om te wo-
nen, maar ook een werkplek. De
kinderkamers worden veel groter.
Een deel van de opleiding van stu-

denten zal niet meer in de college-
banken plaatsvinden maar in de
studeerkamer thuis, zo denkt de ar-
chitect Cees Dam. Allerlei electroni-
ca wordt aan elkaar gekoppeld
waardoor thuis op afstand goederen
kunnen worden besteld of gecon-
troleerd.

Zelfreinigend
De hoofdconstructie zal bestaan uit
een stalen skelet. De wapening van
betonnen vloerelementen zal niet
bestaan uit staal, maar uit Aramide-
vezel. Deze sterke vezel werd ont-
wikkeld door Akzo en HBG. De
wanden bestaan uit modulen, die

worden belast met 20 % BTW. De
termijnen die na 1 januarivervallen
en eveneens na die datum worden
gefactureerd met 18,5 % BTW.

koop-/aanneemsom niet in één keer
betaald, maar in termijnen. Bij elke
termijn wordt de BTW over het ter-
mijnbedrag in rekening gebracht.
Het komt in de praktijk wel eens
voor dat de eerste termijnen verval-
len vóór de datum van een tariefwij-
ziging en de overige na die datum.

Voor de aanstaande BTW-verlaging
betekent dit dat de termijnen die
vóór 1 januari 1989 vervallen, nog

Bepaling
In de standaard koop-/aannemings-
overeenkomst die momenteel voor
de meeste woningen wordt gebruikt
is debepaling opgenomen dat wijzi-
gingen in hetBTW-tarief ten laste of
ten gunste van de koper komen.

" Het huis van de toekomst

Toekomstmuziek

e tweede Kamer ermeelijl^oo^ gaat zal de als tijde-
'^r, angekondigde verhoging
ttiet

ae BTW per 1 oktober 1986
We *ngang van 1 januari as.
\-.v. ongedaan worden ge-
ëi% r> Dat meldt de Vereni-

gen Huis in haar de"
'C 0'Der-editie van de Woon-;: nsUrnent._ zit er een half procent
»f j'^gm ten opzichte van het ta-
__Pne rJ? entertijd gold. Het alge-
__fcn vöTW-tarief van 20 % zal wor-K^Whi^ agd naar 18>5 %- Voor
■jHa maakt deze tariefs-
t Qrkn B weinig verschil, maar'*en u, ,Pors van nieuwbouwwonin-Wel degelijk.

Betaling
'tr1(lek
kO^K \iüOo,P van een nieuwbouwwo-,%r,ie!ordt de BTW op een andere
'fVrnf betaald dan gewoonlijk.
{Jet j 3̂1 is BTW verschuldigd op
kfrO(jl.i.'nent van levering van een

1 °°lw-' °mdat op dat moment denJS wordt betaald.
iJ een "nieuwbouwhuis wordt de

Door de betaling in termijnen en de
verlaging van de BTW wordt de to-
taalprijs dusLAGER dan in de oor-
spronkelijke koop-/aannemingso-
vereenkomst is opgenomen. De
bouwer mag deze verlaging niet in
ZIJN zak steken maar MOET dit
aan de koper doorgeven.

" De Transiphon Digital telefoonbeantwoorder.

Badkuur
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’ doorsnede J

door Egbert Hanssen

aangepast worden aan de wensen
van de bewoners.De ramen worden
voorzien van een nieuwe technolo-
gie. Door een vuilwerende laag (coa-
ting) zijn de ruiten vrijwel zelfreini-.
gend. Deze technologie wordt al
toegepast op beeldschermen en
zonnecollectoren.

Speciale vermelding verdient het
dak boven de badkamer, dat zich als
een bloem kan openklappen, 's Zo-
mers kan men dan onder de blote
hemel douchen en baden. Ook de
energievoorziening is nieuw. Het is
de bedoeling dat het gehele huis
verwarmd gaat worden met zonne-
energie. In de toekomst zal zelfs
elektriciteit in het huis worden op-
gewekt met'behulp van brandstof-
cellen.

Beeldscherm
Vermeldenswaard is ook hetkamer-
brede beeldscherm in de woonka-
mer met een privé " satelliet ont-
vangst. Het Huis wordt verder voor-
zien van een beeldtelefoon zodat je
ook kunt zien wie je opbelt. Jekunt
er echter ook databanken mee be-
reiken zoals Viditel en zelfs beelden
en tekst faxen. Maar ook telebankie-
ren en telewinkelen staan op het
programma. De krantenwijk be-
hoort in het huis tot het verleden.
Men abonneert zich via het beeld-
scherm op de electronische krant,
waarvan eventueel thuis onderde-
len op papier worden afgedrukt.

De bouw vergt een investering van
vijf miljoen gulden. De initiatiefne-
mers verwachten jaarlijks 500.000
bezoekers. Wie 'het huis van de toe-
komst' wil zien moet nog even ge-
duld hebben. De opening wordt pas
op 15 juni 1989 verwacht. Een be-
zoek aan het huis zal geïntegreerd
zijn met een bezoek aan het Autof
tron.
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BUNDE
Nabij station, ouder royaal woonhuis met vrije achterom,
garage, woonk., keuk,. 5 slaapk., zolders en tuin.

Vraagprijs ’ 125.000,- k.k.

BEEK
Vrijstaand woonhuis in rustige straat gelegen met o.a. rui-
me woonkamer, keuken, provisiekelder, 4 slaapk., badk.
m. ligb., 2e toilet, zolder, garage en tuin.

Prijs ’ 150.000,- k.k.

ELSLOO
Woning met garage, zeer speels van opzet, Ind.: woonka-
mer, keuken, 3 slaapk., badk. m. ligbad en 2e toilet, bal-
kon, zolder en aangelegde tuin.

Prijs ’ 135.000,-k.k.

ELSLOO
Royale halfvrijst. semi-bungalow met 4 slpk., woonk., keu-
ken, ruime badk., ligb. en douche, inp. garageen leuk aan-
gel. tuin.

Vraagprijs ’ 179.000,-k.k.

ELSLOO
Aan woonerf gel., goed onderhouden woning m. vrije ach-
terom, woonkamer, keuken, 3 slaapk., badk. m. ligbad,
vaste trap zolder, berging en tuin (subsidie mog).

Vraagprijs ’ 107.000,- k.k.

GELEEN
Aan plantsoen gelegen, goed onderhouden halfvrijst. wo-
ning m. kelder, L-vorm. woonk. m. open haard, woonkeu-
ken, 3 slpk., badk., vaste trap zolderkamer, garage en tut-
nop zuid.

Vraagprijs ’ 115.000,- k.k.

MAASTRICHT
T.o. de uiterwaarden v.d. Maas gelegen vrijstaand woon-
huis, woonkamer m. parketvl., keuken, bijkeuken, ruime
entree, 4 slpk., badk. m. ligbad, 2e toilet, zolder, garage en
tuin.

Vraagprijs ’ 295.000,- k.k.

MAASTRICHT
Appartement gelegen op 1e verd. met ruime woonkamer,
mooie witte keuken, mod. badkamer, 2 slaapk. en kelder in
souterrain.

Vraagprijs ’ 94.000,- k.k.

MAASTRICHT
Ruime hoek-bovenwoning met vrij uitzicht, goed onder-
houden, woonk. m. loggia, keuken, badk. m. 2e toilet, ber-
ging en parkeerpl. in parkeergar.

Vraagprijs’ 119.000,- k.k.

MEERSSEN
Ouder, te renoveren woonhuis met garage en diepe tuin,
woonk., keuken en 4 slaapk.

Vraagprijs ’ 99.000,- k.k.

MEERS (Stem)
Groot halfvrijst. woonhuis met royale garage, doorzon
woonk., 4 slpk., badk. m. ligb., 2e toilet, douche, bidet, 2e
verd. 5e sik., sauna, zolder en tuin.

Vraagprijs’ 169.000,-k.k.

MEERS (Stem)
Rustig gelegen halfvrijst. woonh. met woonk., woonkeuk.,
aanbouw. 3 slpk., badk., zolder, div. rolluik., binnenpl. en
aparte moestuin.

Vraagprijs ’ 98.000,- k.k.

STEIN
Bungalow mét o.a. woonk. (50 m 2), luxe inbouwkeuken m.
app., 4 slaapk., badk. m. ligb. en 2e toilet, kelders, hobby-
ruimte, tuin m. optimale privacy, garage en groot perceel.

Vraagprijs / 365.000,-k.k.

STEIN
Degelijk afgewerkte woning
met veel ruimte en goed ge-

riL ïsol. met o.a. hobby- en wijn-
|Bt^_i kelder, woonkamer (46 m 2),

I exclusieve keuken, bijkeu-
L HH ken- kantoor C'Q 4e slPk "H badk. m. ligb., douche en 2e[_|__b_P I toilet, garage en tuin metI veel privacy.

BBA I Vraagprijs ’ 259.000,-k.k.

STEIN
Uitstekend onderh. woonhuis met veel ruimte, garage,
vrije achterom, woonk. m. plavuizenvl., keuken m. app., 3
slpk., badk. m. 2e toilet, vaste trap. 2e verd. (4e slpk.) en
mooie tuin.

Prijs ’ 129.000,- k.k.

STEIN

j^^e^ Rustig gelegen, halfvr.
_\ _flM_B I woonhuis met woonk., keuk.,

__i B aanbouw, 3 slpk., badk. m.I 2e toilet, zolder, kelder en
I ruime tuin op zuiden.

Vraagprijs ’ 138.000,- k.k.

ULESTRATEN
Halfvrijst. woonhuis, goed geïsol. met kelder, woonkamer
met werkkamer en open haard, keuken, 3 slpk., badk. m.
ligb., douche, 2e toilet, 2e verd. 4e slpk. en tuin.

Vraagprijs ’ 159.000,- k.k.

illlllllillllllllllll== ___________________ BOCHOLTZ =2
= PP_| _HP__F¥'flßl f 118.000- k.k. ==I Goed onderhouden drive-in- _
== I B woning met direct tuincon- == U «Sp—nflßtact- lnci-: na' + '°'le'. garage == I ■9.42x4.80/2.70. 1e verd.: _=
__; I flwoonkamer + half open keu- ——i
~—: Hken ±40 m 2, terras + tuin, via == I B achterzijde ook bereikbaar. == ■^■^■^■^■^■^■^B2e verd.: 3 slaapkamers, —=——: badkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e toilet. Aanvaar- == ding direct. '
i HEERLEN
= _W> f 109.000- k.k.

J_"_T_J 1 Stadswoning aan de rand ——=——: I >■'—-"■ E van Heerlen. Ind.: hal. woon- ~~
= f _LT I kamer met ópen keuken == IU ■ 8.17x4.57/3.20, 2 slaapka- =——: I B mers + badkamer met dou- == Mg^__B ■ che en vaste wastafel, dak-

■ terras 30 m 2 op het zuiden. ——■■■^■^■^■^■^■^■I Aanvaarding in overleg. =
= HEERLEN (De Erk)== ~ ’ 265.000,-k.k. _=
== 1 ~T*| **1 !__■-*■ _t Halfvriist. woonhuis met cv. ==
_= ——-i i_l 1 y||H Ind. sout.: garage + provisie- —=

_^ .Tï^'^É^^J Ben wasruimte. Beg. gr.: =
——: Hyi m} ] nwoonkamer met parketvloer == I fl en open haard ±40 m 2, goed ——:== * fl geout. keuken, terras + tuin. ————, |B_j|BJm 1 1 e verd.: 4 slaapkamers en
= "^"SBBBBBBBBifraaie badkamer. Aanvaar- ——:

ding in overleg

= JÊmmmti 4 —\ LANDGRAAF== _wM__\ JMB/135.000-k.k.
——= I 1 i*m\ HOuder, gerenoveerd half-

Hvrijst. woonhuis met garage —=Ben royale tuin. Ind.: kelder. =j ÏL j^wflßeg. gr.: hal, grote woonka- =
= I | jiJ__gß fl mer, keuken (eiken), badka- ——:

Ek_fl Hf mer met ligbad en vaste was- ==—; I fl tafel, terras + tuin. 1everd.: =
= ■■■^■■■■■^■^■^■i 3 slaapkamers. 2e verd.: zol- —=== der te bereiken via vaste trap.

== «_fl ■' .-—-..-'- j_ I Vrijst landhuis met cv. en
=BÊ _fl ''; Bl fl garage. Ind.: royale hal, ——:I B woonkamer 68 m 2 met pla- =—— _~^~^~lHfl^-^ HU" vuizenvloer, complete keu- ——=__= _.BB .■■f** y ken mcl. app., studeerkamer __=

kamers, goed geout. badka- —_
——mer. 2e verd.: zolderruimte.

-s«_a_tj«f VOERENDAAL _=
= tJ- ■— -' "' jl’ 167.500-k.k.
= j_|aPH l"Type vrijstaand met garage.

-.--.- Bind.: hal, inpandige garage. =B woonkamer 42 nr met par-
= E Hketvloer, keuken 5.15x2.50, _=

_^P_B__| B terras + grote tuin op het zui- =
——; I Hden grenzend aan bos. 1e _==
= I Hverd.: 2 slaapkamers (mog. ——;

: —■^~■■^■^■^■^■M3) badkamer met ligbad, vas- —=—— te wastafel en 2e toilet. Aanvaarding in overleg.

== HEERLEN-CENTRUM _=
== ’ 98.000-k.k. _== Appartement (maisonnette). Ind : hal, woonkamer met open —=

: keuken 42 m 2,2 slaapkamers + badkamer. Aanvaarding di- ss

1 Woning of bedrijfspand verkopen? |§§
m Makelaar Ernens kan u

van dienst zijn.
Geen verkoop - geen kosten.

_b Maak vrijblijvend een afspraak.

= " Makelaar o.g. " Taxaties

" Bedrljfsobjecten " Hypotheken
_= a Woningen " Verzekeringen

| makelaardij W ___ |
Hoolstraat 42, Voerendaal

Tel. 045-752142 =

llllllllllllllllllllllllllllillllllllllllillllllilllilll^
TE KOOP

Pater Romboutslaan 33, Heerlen-Welten
semi-schakelbungalow

(1972) met tuin op zuiden (opp.vl. ca. 300 m2). Par-
terre: ruime hal, toilet, L-vormige woonkamer (44
m2), Poggenpohl keuken (4.45 x 2.78), garage mo-
gelijkheid tot parkeren van twee auto's. Eerste ver-
dieping: 2 grote en 2 kleine slaapkamers, badkamer
met ligbad, twee vaste wastafels en 2e toilet. Prijs
’269.000,-. Tel. 045-740321/735505. wiu

■kmWÈÊËfem

"*<&■ mm.,., '-^^^fc f^ IHi 808 BflV^^R^?flBflBBBBflBW
||ijiiiiiiujj^ ZZZZOz3Stt^M^ÉÊ $£__i Wïmz%tc,

wÈÊ ****u^^vwCbLl^^^ 'flflflflflflflfll

SOMMIGE HUIZEN ZIJN ER MAAR
VOOR WEMGMENSEN^^

Er zijn er maar twee! ITEr~nTrl~f!T??33?B. fIBBfIBBBBBBBBJBJDegelijk van kwaliteit en ruim van afwerking. tuUnul ÉMli I^_4v^e4ièLl__d
Ruim? Bijvoorbeeld met een tuin van 1000 nr, een MmW'Mff'.iiifcj'iiriiM
woonkamer/keuken van 55 m: en 3 of 4 slaapkamers. IWÜÊÊ/tIÈiièÈÊÈ P""''P'^rJ"P"^ii"_l

Nieuwbouw met bijna ouderwets veel ruimte dus! Dit is IWggJW jJjJt^Jlffli]
het concept van de Stienstra specialisten geweest bij dit type KjSSwKKSftfcSi!
huis. Nu reeds kan er een van de villa's bezichtigd worden. |jjf^|<^^|^iijjPt^^ I __^Rfflß^^_^____ï____

Het plan Waubacherveld O een nieuwe villawijk WW* EöuS
in Eygelshoven. |X3_X_aMX«3f3 i Il IAls ver nog niet geweest bent, moet u beslist eens gaan f^jj^j^fSj^g^
kijken Het is een nieuwe woonplek voor mensen die vooruit t_m_V_ü_mk Wilt u de modelwoning
hi.keu. hi v ——_—_——_—_——- bezichtigen, dan kunt u daartoe telefonisch eendurven kijken. B afspraak maken.
Prijzen van’ 294.950,- v.o.n. tot’ 297.950,- v.o.n. |

_____ I 1"~ ~%_^Ll Gaarne vrijblijvend volledige
Ml IN informatie over villa Sic
lif^-Tl- Eygelshoven. Waubacherveld YïI Mjkeliirdi)onroerend ooed HvPOtneken Verzekeringen '°

_■_■■_■flfl flflHß_Bß ""noagi/mvr.id»! %51 EnSlrH ——mmr\ I—H—iß——ib -- —— _~.,„,,,„„ _.00,0. I Telefoon: n|
Stienstra Makelaardij BV, is.oouur. ■ |n ongefrankeerde envelop zenden aan Stienstra tv_

Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen Telefoon 045 712255* I Makelaardii BV. Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen. I
~**~~~~^ü^

Topklasse I
in wonen

VRIJSTAANDE BUNGALOW
gebouwd in landhuisstijl en geheel geïntegreerd in
de omliggende natuur van Nieuwenhagen-Exdell.

Ind.: Souterrain: dubbele garage met automatische
kantelpoort. Hobbyruimte 45 m 2met bar, diverse
bergingen en c.v-ruimte. Parterre: Entree, garde-
robekast, toilet, L-vormige woonkamer 70 m 2met
openhaard, plavuizen vloer en 2 grote schuifpuien
naar terras en balkon. Keuken kompleet met eiken

installatie, provisiekamer en wasruimte.
Slaapgedeelte met 4 slaapkamers, 5 grote berg-
kasten. Aparte douche en badkamer met ligbad.

De tuin heeft diverse terrassen en is onder
architektuur aangelegd.
Prijs’ 495.000,-- k.k. (2688)

CO Stienstra Makelaardij BV,
nn Kruisstraat 56,

DCJ 6411 BW Heerlen. Tel. 045-712255.

HweruHramen + deuren [

" advies in onze m m *^^%
showroom ~ r?l

Hoensbroek: I ~' "' -p- /_
Akerstraat-N. 128 _L "A C -"#"' - ' ITel. 045-224581 /'s_ 'JT ) &J_
en 04490-74739 & M , &~~£__\

Langbroich: m*T-\ ?f"t&__|
Quellstrasse 40 _Tr ■ .. VS=___JÉH_,:^H

Gangelt (Selfkant) "^^a^la
Tel. 09-4924546016 mA\m——*aÊmmW-

KRÊNGS I
i

II

Qnmnu i ia i
Nog enkele exclusieve

halfvrijstaande herenhuizen
op uitstekende lokatie aan deAmbtmanlaan. Royale
indeling met o.a. grote living, halt open keuken, 3
slaapk., badkamer m. ligbad en 2e wc, zolder, car-
port en berging, v.a. ’ 167.900,- v.o.n. excl. rente-
verlies

EEN PROJECT VAN MONDOHOMEI

__^^1 M*]Rl fc*fl

SITTARD - 'Kempehof'
ENERGIEZUINIGE, STIJLVOLLE HERENHUIZEN

Het uitbreidingsplan 'Kempehof' ligt op W^^PW—WW^è %-. ISeen uitstekende lokatie aan de oostelijke '^^ÊS^^mm—W—m^'^^E^ "'Ww^^^wi *"]?
rand van Sittard. Deze aantrekkelijke i&y« a^^^^kl^" i^a*_%
nieuwe woonwijk sluit direct aan bij de fslin^^^^^ëS^fe / **SSPsportvelden en tennisbanen aan de pÈÈ^Ê^^^^L^^^^^^^' / ;^3*W^
Bachstraat. Daardoor liggen de woningen / ./\ \"ï%__
op loopafstand van diverse goede voor- ll^^_S_iii^^^ÉCi^^^lSïv / *Öil^ <$l
zieningen zoals winkels, accommodaties <^^K§n®^i&_^^|ifi i^^Wiv - / lijk.

living. Op deverdieping zijn o.m. een *WÏ~ ~~f^W "Vapart tweedetoilet, badkamer met ligbad f 't 0
en 3 slaapkamers, waarvan 1 ruime . ££_)_*>■ ■■JtL~J V* 'L-vormige. De zolder -waarop tegen een ":',»«^^^^_^W». _J ,<S—i' *__£__ _£**& / A 'aantrekkelijke meerpijs een kamer kan , rj-.fr f*._ iiitn. !_R wjSj JgwiiSh'T- -''' -.
worden gerealiseerd - is te bereiken via M* ■ *»-g*B'**>«i^^Eifew*^»^»—' ——
een vaste trap. De woningen hebben I >' .<»'JrV^JH^~sag»a^Ka_. =» **:—■—

'■ .. Jeze woninge" l_J
verder een extra diepe garage en een L~_*_.n\aSDect heeTl uij e^ belang- l
aparte, aangebouwde berging/bijkeuken, ["^energie- (en k^^Jsad: méér WOOnCOimori
Deze herenhuizen worden degelijk I bij*on. ®. _ etookkosten.gebouwd en uitstekend afgewerkt met rijk minoe» » _
o.m. toepassing van hardhout, extra \ f—__~l
isolatie met dubbel glas in de gehele —I j
woning en een, via warmteterugwinning, _r£l PNF^C? Ni I ITPfIO
zeer energiezuinig luchtverwarmingssys- ■■——■ JK_l mW. JI_J tll^steem met ingebouwde warmwatervoor- ma——' ~~*w- »"—*■ ' m^aww*—*

ziening. makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen
6131 AL sittard " rijksweg zd 35 ■ tel 04490-11611

Koopprijs vanaf ’ 233.500,- v.o.n.

Gooi ook uw oude CV-

r-^TV ketel eruit!

In januari hebben wij een speciale
aanbieding in verwarmingsketels.
Wij leveren alle merken c.v.-ketels.
U betaald bij ons de normale prijs
van de materialen en wij installeren
deze voor f.100,--.
Vanzelfsprekend blijft tijdens deze
januari-actie de garantie gehandhaafd.

Voor informatie en technies advies:- 045 - 218242; de Heer Nauts.

Industriestraat 29 Tel. 045 - 218242
Hoensbroek/Heerlen Fax 045 - 228180

24 uurs storingsdienst Tel. 045 - 223030

111111111111111111l in limburJ
WINKELRUIMTE

Kerkeveldstraat winkelpand ca
11111111111111111111111l525 m 2.Prijs tl. 165.000,-k.k.

HEERLEN
Centrum winkelpand ca. 70 nr-
Huurprijs fl. 50.000,- per jaar.
HEERLEN
Dr. Poelsstraat winkel- c.g.kar*
ruimte. Verdere gegevens op
aanvraag. ,
HEERLEN
Kruisstraat winkelpand ca. 730'
Huurprijs fl. 72.000,- per jaar.
HEERLEN 0Putgraaf Passage ca. 1000 nr
winkelruimte. Huurprijs fl. 135,-J fl
per jaar. Bj
HEERLEN
Stationsstraat winkel-woonhuis- ~|
Prijs n.o.tk.
HEERLEN t rfPiazza ca. 686 m 2winkelruimte.,, *
Huurprijs fl. 200,- per m 2per \& rK\
HOENSBROEK 1
Akerstraat Noord winkel-woon1* Qte
Prijs fl. 100.000,- lek. or2
HOENSBROEK
Kouvenderstraat winkelruimte 0
83 m 2Huurprijs fl. 25.000,- per
HORST
Kerkstraat-Herstraat winkelruit
290 m 2.Huurprijs fl. 55.000,-P
KERKRADE

, ?00
Ailbertuslaan winkelruimte ca '■ »e r
Huurprijs fl. 100,- per m 2per ja*en c
KERKRADE , bi J
Centrum winkelpand ca. 115rrr Wer
Huurprijs n.o.tk.. Chi<
MAASTRICHT .
Annalaan winkelruimte ca. 200' rad
Huurprijs fl. 3.000,-per maand tee,
MAASTRICHT v|a
St. Annadal winkelpand. Vraag? %
fl. 150.000,-k.k. Hei
MAASTRICHT &e;
Herculeshof winkelruimte ca 4' sto
Huurprijs fl. 1.000,- per maand. He
NUTH *r
Thermiekstraat winkelruimte ca Vr_
4000 m2gelegen op verdieping maGeschikt voor volumineuze de»
handel. Huurprijs fl. 75,- per nr P
jaar.
SITTARD
Bergstraat'Stationsstraat nieuirflj
winkelruimte ca. 1150 m 2.HuiflJ
fl. 150,-per m 2per jaar.

Misboekstraat ca. 158m2wirw j.
Huurprijs fl. 75.000,- per jaar. **

KANTOORRUIMTI:
||||||||||||||||||||||||||||||||||l||||||||||| HEERLEN 9e

Bongerd ca. 540 m 2kantoorrul
Eventueel te splitsen in 2x270llllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii Huurpr jjs f| 195. per m 2per ja» u,
HEERLEN
Dr. Poelsstraat kantoorruimte. v'

/ gegevens op aanvraag. j.
HEERLEN j *Akerstraat/Nobelstraat (Pancra'»
nog diverse units. Informatie op
aanvraag.
HEERLEN
Geleenstraat ca. 430 m 2kantooj
gelegenop 2e verdieping. Huuf
n.o.tk.
HEERLEN A
Putgraaf Passage kantoorruimte
3 verdiepingen elk ca. 215 m -Huurprijs n.o.t.k.
HEERLEN . t
Spoorsingel ca. 160 m 2kantoonj
op 2e verdieping Huurprijs fl 1-*
per maand.
MAASTRICHT . ,
Markt/Batterijstraat nog ca. 660'
Huurprijs n.o.t.k.
MAASTRICHT .
MECC Business Center fase I' ■*
4000 m 2.Huurprijs _ 'fl. 205,-per m 2per jaar. Compl6*
offerte op aanvraag.
MAASTRICHT
Stationsplein nieuwbouwplann^'
ca. 5.000 m 2kantoor. Folder op
aanvraag.
SITTARD
Paardestraat kantoorpand. NeWJvloeroppervlak ca. 410 m 2Koof*

BEDRIJFSRUIMTE
EN TERREINEN
IBlootseweg perceel grond met

bouwplan. Oppervlakte terrein oj11111111111111111111l1111111111111111111111l 4000 m 2.De prijs inclusief bouw
fl. 40,- per m 2. j
BEEK
Pr. Mauritslaan bedrijfspand.
Vraagprijs fl. 450.000,- k.k.
BUNDE »Spoorstraat bedrijfsruimte met *Koopprijs fl. 365.000,- k.k.;
huurprijs fl. 50.000,-per jaar.
GELEEN
Kampstraat bedrijfsobjekt.
Prijs fl. 375.000,- k.k.
HEERLEN
Kissel bedrijfshal ca. 1320 m -Huurprijsfl. 60.000,- per jaar.
HEERLEN .;
Bedrijfscomplex op industr^De Koumen. Verdere gegeven»
aanvraag.
HOENSBROEK
Industrieterrein ca. 1,5 ha.
Prijs fl. 40,- per m2.Ligging:
Economiestraat/lndustriestraat
MAASMECHELEN(B) A
J. Smeetslaan/Ringlaan bednp'j
ca. 800 m2.Huurprijs fl. 75.000.' 'jaar.
MAASTRICHT
Arrestruwe ca. 3200 m 2bedrijfs'
Huurprijs fl. 55,- per m 2per jaar-
MAASTRICHT ._'
Secr. Wijnandstraat bedrijfsruir"
woning. Prijs fl. 225.000,-k.k.
MAASTRICHT 2Amby bedrijfsruimte ca. 400 m
gelegen op verdieping. Koopp"
fl. 385.000,- k.k. Geschikt voor
showroom, restaurant.

Bedrijfshal met kantoor. Vr3 T
Voor nadere NUTH

bijzonderheden en/of Bedrijfshal met kantoren,
bezichtiging gelieve u pr jis f| ") 700.000,- k.k.
kontakt op te nemen

met ons kantoor STEIN
Brugstraat/Kerkstraat perceel
industrieterrein ca. 3 ha.
Koopprijs fl. 17,-per m 2.

I^^lV.offermaJIlilv3"l makelaardij oQ-l
liüPl Telefoon: 043-217500 of 04405- j

Kantooradres: Vissersmaas Ic, 6211 Ev w
Korrespondentieadres: postbus 22.6336^J_y



Inbrekers verleggen hun werkterrein

Nieuwe SecuStrip
achterkant woning

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruik van: van: 10 oktober 1988

800 m3223 m3176 m 3
1000 m328 m3220 m 3
1200 m334 m3265 m 3
1400 m339 m3308 m 3
1600 m345 m3353 m 3
1800 m350 m3395 m 3
2000 m356 m3440 m 3
2200 m362 m3483 m 3
2400 m367 m 3528 m 3
2600 m373 m3572 m 3
2800 m379 m3616 m 3
3000 m384 m3659 m 3
3300 m393 m3728 m 3
3600 m3101 m3792 m 3
3900 m3 109 m3857 m 3
4200 m3118 m3924 m 3
4500 m3126 m3989 m 3
5000 m3140 m31100 m 3
5500 m3 154 m31211 m 3
6000 m3168 m31319 m 3
6500 m3182 m3 1431 m 3
7000 m3196 m' 1541 m 3
7500 m3210 m31650 m 3
8000 m3224 m31760 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

I gepubliceerde gegevens blijkt, dat inbrekers hun
fkterrein hebben verlegd van de stedelijke agglomeraties
Ff het platteland. Immers in de centra van grote en middel-
f le steden zijn de meeste gebouwen en winkels inmiddels
f°rzien van inbraakwerende beveiligingen.

Slipvrije fietsdynamo

13 december 1988
1 rentltuat*e °P 9eld- en kapitaalmarkt is dezeweek verslechterd. De
\ n„l eiQTieven zijn licht gestegen. Overigens heeft dit nog geen invloed

Oen** °P e hypotheekrente-tarieven. Wij noteerden geen wijzigin-

I(f rentepercentages
aS

u vas' afsluitpr. met gem.- zonder gem.-
-■><s_J_ank gedur. in pet. garantie garantie

' opgave werke- opgave werke-
>. bank lijk bank lijk

jj NUÏTEITENHYPOTHEKEN
1 *""" 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

Kl 5 jaar" 1,5 7,0 7,39 7,2 7,61
rt 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

i 8p 2 jaar"* 1 6,0 6,27 6,2 6,48
5 jaar" 1 6,7 7,01 6,9 7,23

10 jaar" 1 6,8 7,12 7,0 7,34
15 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55

J var." 1,5 6,1 6,42 6,3 6,64
2 jaar" 1,5 6,5 6,85 6,7 7,07
5 jaar" 1,5 7,0 7,39 7,2 7,61
7 jaar" 1,5 7,2 7,61 7,4 7,82

o,l*f. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 6,5 6,95 6,5 6,95
10 jaar" 1,5 6,8 7,27 6,8 7,27
15 jaar" 1,5 7,0 7,49 7,0 7,49
30 jaar" 1,5 7,4 7,92 7,4 7,92

l 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

10 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87
ideaalrente 1 6,6 6,91 6,8 7,12

'^ktbank/NCB-bank 1 jaar" 1 6,2 6,48 6,4 6,69
3 jaar" 1 6,7 7,01 6,9 7,23
5 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55

*0s Wis .kanUCDK 1 jaar" 1 6,3 6,59 6,5 6,80
5 jaar" 1 6,9 7,23 7,1 7,44
ljaar" 1 6,5 6,71 6,7 6,91
5 jaar" 1 7,1 7,33 7,3 7,54

Nj

cd- Midd. Bank ljaar" 1,5 6,3 6,64 6,5 6,85
3 jaar" 1,5 6,7 7,07 6,9 7,28
5 jaar" 1,5 7,0 7,39 7,2 7,61
7 jaar" 1,5 7,2 7,61 7,4 7,82

var7s jr." 1 6,9 7,23 7,1 7,44
ideaalrente 1 6,9 7,23 7,1 7,44
7 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,71

10 jaar" 1 7,4 7,77 7,6 7,98
°*tb»»k 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

00 (adviesrente) var." 1 6,3 6,59 6,5 6,80
2/3 jaar" 1 6,7 7,01 6,9 7,23
4/5 jaar" " 1 7,0 7,34 7,2 7,55
stabiel" 1 7,3 7,66 7,5 7,87
var.31 1 xxxx xxxxx 6,7 6,91
2/3 jaar" 1 xxxx xxxxx 7,1 7,33
4/5 jaarl' 1 xxxx xxxxx 7,4 7,64
stabiel" 1 xxxx xxxxx 7,7 7,96

"Hypotheekbank 3 jaar" 1 6,7 7,01 6,9 7,23
5 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55
3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 7,1 7,33
5 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 7,4 7,64

**rt>ank Limburg 1 jaar" 1 6,2 6,48 6,4 6,69
3 jaar" 1 6,7 7,01 6,9 7,23
5 jaar" 1 6.9 7,23 7,1 7,44
7 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66

«u!.rt ana-Utrecht stand, ljaar" 1,5 6,3 6,79 6,3 6,79
81»i!h rd 5 jaar2l 1,5 6,9 7,28 7,1 7,66
st»nn rd 7 jaar" 1,5 7,1 7,66 7,3 7,88
8l*l»d rd 10 jaar* 1,5 7,3 7,88 7,5 8,10
'<Uet.iaard 15 jaar* 1,5 op aanvraag op aanvraag
2« u„m, ljaar" 1,9 xxxx xxxxx 6,6 7,12*w- 1988budget var." 1,5 6,8 7,13 6,8 7,13
* HeÖte-Vrijheid Hypotheek

«beterde- levenhypotheken

H'Kapitaalhyp.) 5 jaar*' 1 7,0 7,36 7,1 7,47
10 jaar 2' 1 7,4 7,80 7,5 7,91

cratiuSb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66

iSft^Jjfnk Limburg 5 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66"«arhyp.)
£*„,_ _ 6,8 7,12 6,8 7,12
<S,VH* heAlg. 5 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55

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

Venhypotheek
M<»atschappijen 5/10 jaar" - 6,9 7,12 6,9 7,12

15/20 jaar" - 7,3 7,55 7,3 7,55

,Sp\ r̂
b
hankLimburg 5 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66

(l**è,u U?~Utrecht 7 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66'«sten) 14 jaar" 1 7,4 7,77 7,6 7,98

"m' Maa* €,betalil>K achteraf " Hal fjaarbetaling achteraf
;6 n ""betaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf

Pyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

oor circa ’ 80,- is er sinds kort een merkwaardige fïetsdynamo op
taarkt van het merk Cordo Danimo+. Het apparaat slipt niet meer

K-. Beeft daardoor beter licht dan een gemiddelde dynamo, die zeker
J !)at weer op de gladde fietsband wat toeren kwytraakt. Voorts
c
, .rkt het fietslicht ook als men in het verkeer stopt, omdat het ma-
n'^tje ook over een accu beschikt.s Cordo Danimo+ is een Zwitserse vinding. Hij werkt met een tand-

en een vaste kabel. Het tandrad wordt vlak by de naaf gemon-
JJ^rd en via een tandwieltje dat bij het tandrad past wordt de draaiing
* een dikkekabel naar de dynamo overgebracht. Slippen is er dan
j*tmeer bij, zelfs niet bij sneeuwval.
I^* langwerpige dynamohuis bevat ook een nikkelcadmium-accu.
st

2e wordt opgeladen tijdens het fietsen. Moet men by duisternis
jj Ppen dan blijft het licht- in de 'aan' stand - ook gewoon schijnen.

1 geeft veel meer zekerheid dat automobilisten de stilstaande fiet-
opmerken.

°°r meer informatie: Import AGU bv. Postbus 29, 1800 AA Alk-
'aar, @ 072-610404.

Staatssecretaris Koning van
Financiën zal waarschijnlijk
afzien van een extra verhoging
van het huurwaardeforfait in
deze kabinetsperiode. De ver-
hoging die de regering dit
voorjaar aankondigde, gaat
wél door. Koning zegt dit in
een interview met het blad De
Werkgever van de werkge-
versorganisatie het NCW.

Koning: Geen
extra verhoging
van huurwaarde

Betaling
De 17 minuten durende video is te
bestellen door overmaking van

’ 24,95 opbanknummer 21.25.38.896
of oppostgiro 31.59.600 t.n.v. Rigips
Benelux bv in Vianen, onder ver-
melding van Video 'Een extra ka-
mer is zo gemonteerd. Het is ook
mogelijk een ingevulde en geteken-
de cheque op te sturen naar Rigips
Benelux bv, postbus 73, 4130 EB

Videofilm over
opbouwen van

scheidinaswand
Speciaal voor de dhz-ers heeft Ri-
gips in Vianen een instructieve vi-
deo laten maken voor het opbou-
wen van een scheidingswand. Hier-
in wordt een duidelijk en overzich-
telijk verloop van de klus gegeven,
zodat vooraf al een idee verkregen
wordt hoe men te werk moet gaan
voor een goed en tevredenstellend
eindresultaat.

De video over 'Een extra kamer is zo
gemonteerd' behandelt de opbouw
van een scheidingswand op basis
van een stalen frame, bestaande uit
stalen liggers en staanders, waarte-
gen 15mm dikke witte gipskarton-
platen zonder vóórboren direkt
worden vastgeschroefd.

De meest populaire klus is het aan-

brengen van een 'zolderwand'. Van
begin tot eind wordt uitgelegd en
voorgedaan hoe het beste te werk
kan worden gegaan om een kwalita-
tief goede en brandveilige schei-
dingswand op te bouwen. Maatvoe-
ring, frame stellen, het opnemen
van extra voorzieningen, het bepla-
ten en het afwerken komen aan de
orde.

Daarnaast is er een afname te con-
stateren van zowel het aantal ge-
kraakte auto's als andere vormen
van kleine criminaliteit. Dit dank zij
een goede voorlichting en ver-
scherpte controle van de politie.

Echter in zowel de buitenwijken
van grote steden, als in de kleinere
steden en dorpen is tot nog toe veel
minder gedaan aan inbraakpreven-
tie. Met eenvoudig inbrekersge-
reedschap en met minder risico
kunnen inbrekers daar op snelle
wijze hun slag slaan.

Preventief
Om het inbrekers moeilijk te maken
dewoningbinnen tekomen is het in
de eerste plaats nodig deuren en ra-
men te verstevigen, zodat het hang-
en sluitwerk niet gemakkelyk ge-
forceerd kan worden.

Buitendraaiend
De meeste inbraken echter (62 %)
vinden plaats via de achterkant van
de woning waar zich meestal naar
buitendraaiende deuren en ramen
bevinden.
De uitvindervan de SecuStrip voor
naar binnendraaiende deuren en ra-
men heeft ook hiervoor een oplos-
sing gevonden.
Hij ontwierp een stalen strip, die op
praktisch alle naar buitendraaiende
ramen en deuren op eenvoudige
wyze kan worden gemonteerd.
Ook bij deze strip wordtgebruik ge-
maakt van dezogenaamde ééntoers-
schroeven. Deze kunnen er wel in-
maar niet uitgedraaid worden.

De eerste uitvoering van de Secu-
Strip, die begin 1988 op de markt
kwam, heeft een belangrijke bijdra-
ge geleverd in de strijd tegen inbra-
ken en woningen. Tienduizenden
woningen zijn in de loop van het
jaar al voorzien van deze eveneens
snel te monteren strip.

De nieuwe SecuStrip - met recht de
anti-kraakstrip genoemd - kost, af-
hankelijk van de uitvoering, tussen
de 50 en 70 gulden en is te koop bij
iedere bouwmarkt, ijzerwinkel of
dhz-zaak. Voor verkoop informatie:
® 02968-95104.

AMRO-bank nu
ook met nieuwe
hypotheekvorm

Het huurwaardeforfait is het bedrag
dat huiseigenaren voor de inkom-
stenbelasting by hun inkomen moe-
ten optellen. Het wordt afgemeten
aan de waarde van hun huis. Deze
zomer kwam het huurwaardeforfait
in hetkabinet ter sprake in verband
met de nota Volkshuisvesting in de
jaren negentig. Daarin liet het mi-
nisterie van Volkshuisvesting we-
ten dat het forfait flink verhoogd
moest worden, om de woonlasten
van kopers en huurders in gelijke
pas te laten lopen. In de toekomst
krijgen huurhuizen namelijk min-
der subsidie van de Staat en zullen
de huren flink stijgen.

Op dit moment is het huurwaarde-
forfait 1,3 procent. Het kabinet heeft
aankondigd het tarief te willen ver-
hogen naar 1,8 procent. Daarmee
wil het kabinet de inkomstenverlie-
zen van het rijk goedmaken als in
1990 het vereenvoudigde belas-
tingstelsel volgens de voorstellen-
Oort wordt ingevoerd. De bedoeling
is dat de tarieven van de inkomsten-
belasting dan omlaag gaan.

Het is overigens niet geheel duide-
lijk hoe de waarde van het eigen
huis berekend moet worden. Daar-
om wil het kabinet ook bekijken of
het huurwaardeforfait in overeen-
stemming is met de huidige waarde
van de koophuizen. Mogelijk moet
het forfait dan toch verder omhoog.

Gewelfde en ronde vormen zelf buigen
Van een inklapbare houten tuin-
stoel zijn twee latten, een van de zit-
ting en een van de rugleuning ge-
broken. Omdat de stoel verder nog
in goede staat verkeert, ligt repara-
tie voor de hand. 'Maar die latten
hebben een gewelfde vorm. Hoe
kan ik twee nieuwe latten maken
die dezelfde welving hebben? Ik
heb wel eens gehoord dat het moge-
lijk is massief hout te buigen door

het te stomen. Kan dat?' deze vra-
gen stelde ons een lezer.

Begin liever niet aan stomen. Voor
de buig-stoomtechniek is zeer spe-
ciale apparatuur nodig. Maar er is
wel een handige dhz-techniek,
waarmee hetzelfde resultaat te be-
reiken is. Zaag een oneven aantal
stroken triplex van 4 mm dik op de
vereiste lengte en breedte. Meestal

zullen drie stroken voldoende zyn.
Zo niet, dan moeten het er vijfwor-
den, eventueel van iets dunner tri-
plex.

Strijk ze in met snel drogende witte
houtlijm en leg ze op elkaar. Druk
dat 'pakketje' tegen een van de zit-
ting- ofrugleuninglatten en pers het
daar met een lijmtang in het midden
stevig op vast. De op elkaar gelym-

de stroken volgen dan de gewelfde
vorm nauwkeurig.
Als de lijm voldoende uitgehard is
(neem er een dag de tyd voor) blijft
de gebogen vorm gehandhaafd.
Schuur het nieuwe deel glad, rond
kanten en hoeken enigszins af,
schilder het in dekleur van de stoel
en bevestig het met enkele schroe-
ven. De tuinstoelen kunnen dan
weer een aantal jaren mee.

" De video-cassette 'Een extra kamer is zo gemonteerd

De overige condities van deze hypo
theekvorm komen nagenoeg over
een met dievan de door andere ban
ken en hypotheekverstrekers gepu
bliceerde voorwaarden.

De AMRO Spaar-levenhypotheek
bestaat uit twee delen: de lening en
een levensverzekering. De laatste is
een gemengde verzekering, dat be-
tekent datdeverzekering wordt uit-
gekeerd op de einddatum of bij
overlijden vóór de einddatum. De
premie bestaat uit een spaardeel en
een risicodeel. Met de levensverze-
kering spaart men tijdens de loop-
tijd precies het bedrag van delening
bij elkaar. Op die manier kan de le-
ning aan heteind van de looptijd in
één keer afgelost worden en is het
huis hypotheekvrij.

Zoals bekend combineert deze hy-
potheekvorm de voordelen van een
levenhypotheek en van een annu-
ïteitenhypotheek, terwijl de nade-
len van beide vormen zijn weggeno-
men.

In navolging van RABO-bank
Spaarbank Limburg en de Pancra
tiusbank brengt de AMRO-bank
nog deze maand deAMRO Spaar-Ie
venhypotheek op de markt. In dt
eerste plaats bedoeld om de nette
lasten van de huiseigenaar lager tt
houden dan bij bestaande hypo
theekvormen.

Rustig en wat warmer
beetje besparing...

Het was ditmaal een zeer rustige
herfst. Alleen op 23 september
werd langs de kust een fikse storm
genoteerd. Maar daarbij bleef het.

Echt koud werd het in feite niet.
Behalve rustig was het dan ook
wat warmer in de periode, waarop
we nu terugkijken. De eerste acht
weken van 'Zuinig stoken' hebben
velen wel wat energie bespaard-

De eerste zeven weken (9 oktober
tot en met 20 november) waren war-
mer dan normaal. Alleen in de laat-
ste week(21 tot en met 27 november)
werd het iets kouder. Gerekend
over de hele periodevan acht weken
was het drie procent warmer dan
gemiddeld gebruikelijk is. Dat ge-
middelde is het zogeheten winterse
temperatuursbeeld over de afgelo-
pen 30 jaar.HetKNMI houdt dit bij.

Maar bijna geen herfst of winter is
in ons land 'normaal. Voor het
KNMI aanleiding het gemiddelde
over een lange periodevan 30 jaarte
berekenen. Het is een hachelijke
zaak uw gasverbruik van nu te ver-
gelijken met het verbruik van een
ander jaar. Wie zich de Winter van
1986-1987 met zijn zeer koude perio-
den herinnert zal dit beamen.

Overigens was die winter in totali-
teit toch maar drie procent kouder
dan een gemiddelde ('normale')
winter. Dit betekende dat in dat
stookseizoen ook drie procent meer
gas werd gebruikt dan normaal. Wat
betreft het gasverbruik van nu, de
'winst' van de eerste zeven weken
wordt niet gecompenseerd door de
daarop volgende koudere week. Dit
betekent dat het gasverbruik over
de totale periodevan acht weken en

bij gelijk gebleven omstandigheden
ongeveer drie procent zal afwijken
van wat gemiddeld gebruikelijk is.
Wie meedoet aan 'Zuinig Stoken-
Zuinig Aan' en wekelijks de meter-
kaart invult kan zelf zien of over de
afgelopen acht weken op gasver-
bruik is bespaard. Daartoe dient
men het wekelijks in deze krant ver-
melde streefverbruik te vergelijken
met uw eigen verbruik. Wie daaron-
der zit heeft bespaard; wie daarbo-
ven zit dus niet.
Natuurlijk is niet alleen het per-
soonlijk stookgedragen van invloed
op uw gasverbuik. Wie onlangs (bij-
voorbeeld) isolerende voorzienin-
gen heeft getroffen, zal zien dat de
gasmeter minder kubieke meters
heeft weggetikt. Ook als een kamer
extra in gebruik werd genomen is
dat van invloed. Dan zal het ver-
bruik zijn gestegen. " Door middel van deze tekeningen wordt iedere week de aar

dacht gevestigd op de aktie 'Zuinig stoken - Zuinig aan.

Overzicht hypotheekrente
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Schematische
voorstelling

hoe de
SecuStrip
op naar

buitendraaiende
deuren en

ramen moet
worden

gemonteerd.
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BRUNSSUM H
Goed onderhouden woon-
huis met berging, tuin, kel-
der, bijkeuken, eet- en zit-
hoek, slaapk., luxe badk. met
ligbad en 2e toilet en vaste
trap naar zolder met 3e
slaapk.
Pri|s/105 000.-k.k. 2877
BRUNSSUM ". H
Halfvrijst. herenhuis met ga-
rage, tuin, opp 455 m 2, 2
kelders. woonk.-ensuite.
keuken, bijkeuken, 3 slaapk ,
badk. en vaste trap naar
grote zolder met 2 mansar-
dek
Prijs/137 500,- k.k. 2868
BRUNSSUM H
Woonhuis met tuin, woonk.
met zonneterras, keuken
met app., 3 ruime slaapk.,
aparte douche, luxe badk.
met ligbad, hobby/berg-
ruimte, dak- en spouwisol.
ged dubb begi

" " ■ *"*- : *" _rt : »

Prijs’95 000. -k.k. 1865
HEERLEN H
Douve Weien Modern
woonhuis met tuin, garage,
royale woonk.. keuken met
luxe install. 3 ruime slaapk ,
fraaie badk en zolder Uitst.
geisol.

HEERLEN H
Nieuw Einde, woonhuis met
grote tuin, mogelijkheid voor
garage, kelder, woonk., luxe
keuken, fraaie badk.. 3
slaapk. en zolder

Prijs/129.000.- k.k. 2184
HEERLEN H
Heksenberg. ruim luxe afge-
werkt woonhuis met tuin,
terras. 2 kelders, woonk ca
50 m 2, luxe keuken met in-
stall.. 3 grote slaapk en
badk

Prijs/ 139000,- k.k. 2610

HEERLEN H
Centrum, exclusief apparte-
ment (6e verd.) met lift,privé
parkeerplaats, woonk 37 m 2
met groteglaspui en toegang
naar balkon, dichte keuken
met app , 2 slaapk., zeer luxe
badk en ruime berging.
Prijs/165 000.-k.k. 2614

HEERLEN H
Heerlerbaan, halfvrijst.
woonhuis met 8 garages,
kelder, woonk 44 m 2 met
open haard,aparte keuken, 3
ruime slaapk., badk met o.a.
ligbad en vaste trap naar
ruime zolder
Prijs/139.000,-k.k. 2708

HEERLEN H
Centrum. Modern apparte-
ment met lift. berging, inp.
garage, royale woonk. met
open keuken, balkon, 2
slaapk en badk
Prijs ’B2 000. -k.k. 2882
HEERLEN H
Heksenberg. Hoekwoning
met tuin, garage, kelder,
grote woonk., luxe eetkeu-
ken metkompl. install., badk.
met ligbad, 2 grote slaapk en
zolder. Grotendeels met roll
Prijs/95000,-k.k. 2874
HEERLEN H
Heksenberg. Woonhuis met
tuin, garage, kelder, doorzon-
woonk., aparte keuken met
kompl. install, luxe badk
met ligbad, 2e toilet. 4 grote
slaapk, berging en zolder.
Prijs/119.000,-k.k. 2897
HEERLEN H
Schandelen. Herenhuis met
dakterras, kelder, woonk.
met parketvl., serre, keuken
met install., badk., 3 slaapk
en grote zolder.
Prijs/109.000,-k.k. 2821
HEERLEN H
Hartje Heerlen, keurig appar-
tement met lift, kelderber-
ging, huren parkeerplaats
mogelijk, royale woonk. met
balkon, aparte keuken met
luxeinstall, slaapk. en badk
Prijs/79 000.-k.k 2621

KERKRADE H
Villa met mp garage, tuin
gel. aan de Kapellaan. Met
living ca. 36 m 2met balkon,
woonkeuken met install.,
luxe badk. met ligbad, dou-
che, toilet en dubb. v.w, 4
slaapk., aparte prov- en was-
ruimte. Pand evt. geschikt
voor praktijkruimte.

%____m^____\■VI
Pnfs/i3951000-T!c2653

KERKRADE H
Herenhuis in landelijke om-
geving nabij bos met zeer
grote tuin, garage, 2 kelders,
keuken met luxe install. met
alle app, living 37 m 2 met
parket, 5 slaapk., 2 badk en
zolder Grotendeels met roll
en/of thermisch glas.

_E__j||_^^^fl_HHf ,_■

Ku-arß

Pnjs/2ö9^00!^T^2654
KERKRADE H
Bungalow in bungalowpark
gel. met garage, grote tuin
rondom tot. ca 950 m 2,bij-
keuken, nivo 1 living 36 m 2
met open haard en plav.vl.
luxe keuken met alle app., 3
slaapk. en luxe badk. Met
thermisch glas en ged. roll

Prijs/ 262.550,-k.k! 2699

KERKRADE H
Terwinselen, tussengel.
woonhuis met kelder, L-
vorm. woonk., dichte keu-
ken, badk. met douche,
serre, tuinca. 40 m. diep met
berging en tuinhuisje, 4
slaapk., zolder.
Prijs ’ 92.000, - k.k. 2275

KERKRADE H
Bouwgrond tot.opp. 308 m 2.
Frontbreedte 7.15 m. Diepte
ca 40 m. Direkt aanvaard-
baar
Prijs/ 25.000."k.k. 2459

KERKRADE H
Luxe geschakeld woonhuis
met groot souterrain, terras,
tuin en garage, living ca. 45
m 2 met luxe afwerking en
open haardpartij, schitte-
rende keuken, app., 3 grote
slaapk., ruime badk. met
douche en ligbad, vaste trap
naar grote zolder. In de af-
werking is gebruik gemaakt
van hoogwaardige en duur-
zame materialen.
Prijs’ 209.000,-k.k. 2362

Voor diverse van
onze clientèle

zoeken wij in de
Oostelijke Mijnstreek
eengezinswoningen,
herenhuizen an vüla's
in deprijsklasse vartaf

’ tSO.OOÖ,-- k.k.
GEEN VERKOOP
GEEN KOSTEN

Wij geven u gaarne
een kosteloos
verkoopadvies.

KERKRADE H
West. Uitst. onderhouden
woonhuis met L-vorm.
woonk. met allesbrander,
dichte keuken met witte
kunststof install., 3/4
slaapk., badk. met ligbad,
douche en 2e toilet, tuin ca.
12 m diep, carport en ber-
ging.
Prijs/119.000-k.k. 2797
KERKRADE H
Ouder tussengel. woonhuis
met kelder, tuin 30 m. diep,
woonk.,keuken met eenvou-
dige install., bijkeuken, ber-
ging, 4 slaapk., badk. met
ligbad en toilet. Gel. op loop-
afstand van centrum.
Prijs/ 92.500- k.k. 2700
NIEUWENHAGEN Fï
Uitst. onderhouden vrijst.
landhuis, L-vorm. woonk.
met openhaard en parketvl.,
dichte keuken met eiken in-
stall. en app., garage/
berging met zadeldak, 3

groteslaapk., luxe badk. met
o.a. ligbad en douche, ber-
ging, vliering, dubb. kelder,
(waskelder), tuin rondom de
woning. Achter de woning
kleine bedrijfshal ca. 60 m 2
met eigen inrit-en alle voor-
zieningen. Pand kenmerkt
zich door een uitst. staat van
afwerking en materialen.
Prijs’36s.ooo,-k.k. 2869
OIRSBEEK H
Aan plantsoen gel. goed on-
derhouden woonhuis met
garage, L-vorm. woonk.. se-
parate keuken met install.,
tuin op zuiden, 3 slaapk.,
badk. en uitgebouwde zol-
der. Spouw- en dakisol.__ -~- _ ''_m

Prijs’ 159.000-k.k. 2812

OIRSBEEK H
Uitst. gesitueerd halfvrijst.
woonhuis met garage, kel-
der, woonk., open keuken,
aanbouwkeuken, tuin 15 m.
diep op zuiden, 3 slaapk.,
badk.en vliering. Spouwisol.
Prijs/139.500.-k.k. 2709
SCHAESBERG H
Koempel. Uitst. onderhou-
den woonhuis met berging,
tuin, woonk. met open keu-
ken met kompl. install., 3
slaapk., badk. en zolder.
Prijs/115.000,-k.k. 2878
SCHAESBERG H
Woonhuis in jonge wijk gel.
met tuin ca. 24 m. diep met

_optimale privacy en moge-
hjkh voor het bouwen van
een garage, berging, woonk.
ca. 34 m 2, ged. open keuken
met install., 3 slaapk., badk.
met ligbad en ruime hobby-
zolder.
Prijs/119.000." k.k. 2872

SCHAESBERG H
Ruim woonhuis met zij-
ingang, diepe tuin. kelders,
woonk., dichte keuken met
app., ged overdekt terras,
div. bergingen, 2 slaapk.,
luxe badk. met douche, lig-
bad, 2e toilet, grote bergzol-
der met 3e en 4e slaapk.
Ged. met kunststof koz. en
voorzetramen.

Prijs’ 118?5O0.~k.k. 2679"
SCHAESBERG H
Oprustige lokatie, halfvrijst.
woonhuis met garage,
woonk. ca. 28 m 2met par-
ketvl., moderne lichtgrijze
keuken met blok, bijkeuken,
garage inp. te bereiken, tuin
ca. 8 m. grenzend aan wei-
land, 3 slaapk., badk. met 2e
toilet en zolder. Ged. met
roll./isol.glas.

SCHAESBERG H
Halfvrijst. woonhuis met ga-
rage, tuin, berging, woonk.
met ged. open keuken, ruime
bijkeuken, grote hobbyk , 3
slaapk., badk. en vaste trap
naar zolder.
Prijs/132.000.-k.k. 2879

SCHINVELD H
Rustig gel. halfvrijst. woon-

huis met garage, tuin,dichte
keuken met luxe install.,
doorzonwoonk., 4 slaapk.,
badk. met ligbad en 2etoilet
enzolder.
Prijs/145.000, -k.k. 2726

ÜBACH O/WORMS H
Goed onderhouden woon-
huis met garage, tuin,
prov.kelder, woonk. ca. 30
m 2, dichte keuken met in-
stall., badk. met ligbad en
douche, 2 slaapk., berging
en zolder.

Prijs/104.500.- k.k. 1556

ÜBACH Ó/WORMS H
Geheel gerenov. woning met
berging, tuin, prov.- en hob-
bykelder, woonk., keuken
met install.,badk. met ligbad,
2 slaapk. en zolder. Met alu-
minium koz., thermopane
begl. enroll.
Prijs/ 99.000- k.k. 2739

ÜBACH O/WORMS H
Uitst. onderhouden en ge-
heel gerenov. souterrainwo-
ning met inp. garage, tuin,
living 34 m 2, dichte keuken
met kompl. install.. terras,
berging, 3 slaapk. en badk.
met douche
Prijs/119.000.--k.k. 2637

WIJNANDSRADE R
Bouwperceel, groot ca. 500
m 2 in centrum gel. front-
breedte ca. 15 m„ uitst. voor
de bouw van een vrijst.
woonhuis. Aanvaarding di-
rekt.
-Prijs/ 60.000,- k.k. 2742
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m___^__i__i__^_____^_____B lLJl4j^^"jj"!^.--J 21 i_^_^_Htt_ati^&-iaia-éiïiM

Nabij het centrum van _P_WWn!ïff^ïrÖTÏilrft^lWTr« berging. De verdieping
Schaesberg, met name aan _%])_\ |J jj| '4Clü IJj I J___l__J ikMJ I <i~i ifi >%i WIW bestaat uit 3 slaapkamers
de Gerardsstraat, worden I met een ouderslaapkamer
door Aannemersbedrijf I^.^.^.^.^.^.^.^.^.^-^.^.^.^,^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^-^.^.^.^.^.^.^.^van ca. 19 m 2, en een bad-
JongenBV luxe heren- kamer met o.a. een ligbad
huizen gebouwd. Het is en een 2e toilet.
een kleinschalig projekt _^ De 2e verdieping kan als
van slechts 4 woningen. "aw9_\ 4e slaaPkamer benut__

n .__^*BB worden en is bereikbaar

1 fe _+
Z_ ... 1 _^_. yT~"l Makelaardij onroerend goed Hypotheken Verzekeringen _^Gaarne vrijblijvend Naam: mm

_ 9^ ma*
volledige informatie Adres , — M&IMMMMB Ma,nd«,, m »,„d«over de woningen Postcode Plaats rjj Jf! CT ID ICI I _■""_ geopendvan
te Schaesberg. Telefoon: « l_PL_ VI ■■■ H 900'°'21 °°"u' I* ém~k GerardSStraat. In ongefrankeerde envelop zenden aan Stienstra ' JJ^ Zaterdag van 9 oo|_|_U Makelaardii BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen £ Sl'fnstra Makelaardij BV totisoouu.È Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen Telefoon 045 712255'

STEENFABRIEK |

BEEK BV. -SBïr-^.
SteenfabriekFACADEBEEK B.V. gevestigd te Beek(L) maakt sinds meer dan75 jaarhandvormbakstenen.

_r De produktie van dezebakstenen geschiedt metmoderne produktiemiddelen zonder dathetambachtelijk
_V handvormkarakterverloren gaat. Van oudshermaakt Facade 'rustiekrode-, 'genuanceerderood-achtige'en gele

Af handvormin een tweetal formaten. Nieuwin het assortimentzijn dewitte en degrijze tinten. Hetsucces van Facade was
Ë en is datmen hetproduktie-apparaat steeds up-to-date wist te houden zodat men de markt van de gewenste hoeveelheid en %
Ë kwaliteit kon enkanvoorzien. Menbelevert hoofdzakelijkdeNederlandse en Duitse markt maarook Engeland, België en %
Ë Frankrijkbehoren tot deafzetgebieden. Naast toepassing in de luxere woning-en projektbouw vindt een niet onbelangrijk deel *m van de produktie zijnweg naar steenzagerijen om totsteenstrips verwerkt te worden. Opgrond vanverwachte marktgroei, m

pensionering en interne doorgroei is binnen de Facade-organisatiedebehoefte ontstaan aaneen ■I Bedrijfsleider I
dieresultaat en kwaliteit koppelt

De funktie: - Ervaring met produktie en leidinggeven, omgevingbij een gezonden bloeiend
-Na een inwerkperiode geeft u leiding - Eenwerktuigbouwkundige opleiding bedrijf.

aan een 20-tal mensenbinnen de opH.8.0-niveau bijvoorkeur aange- - De mogelijkheideen lopendproces te
produktie. vuld met elektro-technisch inzicht c.g. optimaliseren.

- U begeleidthetproduktieproces en ervaring. - Een informeleonderneming met korte I
bent verantwoordelijkvoor de dagelijk- - Leeftijdsindicatie 30-40 jaaren bereid communicatielijnen. ■
se gangvan zaken. zich t.z.t. in deomgeving vanhetbedrijf - Goede primaire en secundaire arbeids- m

m - Uwerkt mee aan hetverder optimalise- te vestigen. voorwaarden. , m
% renvanhetproduktie-apparaat. Ë
% - Urapporteert rechtstreeks aande Gebodenwordt: Ë
% directeur. - Een funktie in een prettige werk- Isdituw toekomst? Schrijf danuw sollici- Af

tatiebriefmetcv. onder vermeldingvan Ë
Gevraagd wordt: —_\ __ ref.nr. 3.7098 aan: MercuriUrvalß.V, f

De wil ominzeten inzichtom te ■ _^^^l^^^_^^^^^^^^^^^l Vrijthof50-51,
IkiL^^* _\_\jÊ_J_\ 6211 LE Maastricht. v^

_H_B__^B^iH__^__:'.i^|__^__B__
m m*m m\m,—mA mmmml.. ■■■■■■.J*mJ■_^____^__^__^__^__ ■_C..->__tC^—l_9

van Untburgseftuizs...,
BOCHOLTZ, Begoniastraat f 138.000,-k.k.
halfvrijstaand woonhuis met garage en tuin. Ind.: keuken, doorzon-
kamer 27 m 2). 3 slaapkamers, douche.

EPEN, Heimansstraat ’ 159.000,- k.k.
Vrijst., goed onderh. woonh. m. gar. en mooie tuin. Ind.:woonk. (7
x 5 x 4), aanb.keuken op zuidzijde. 1e verd.: 2 slpks. (3.80 x 3.20),
3e slpk. (2.75 x 2.50), ruime badk., zolder (via vliezotrap).

GULPEN, Rosstraat ’ 165.000,-k.k.- Halfvr.st. woonh. m. tuin en terras. Ind.: kelder, woonk. (ca. 35 m*),
eetkeuk. Ie verd.: 2 slpks., mod. badk. 2e verd.: gr. slaapk., hobby-
ruimte of studio.

GULPEN, Rijckerveld ’ 168.000,- k.k.
Vrijst. woonh. met gar. en tuin op z., kelder, woonk. met veranda
ca. 30 m 2,keuk. en bijkeuk., 4 slpks. Perc.opp. ca. 530 m 2.
KERKRADE-WEST, Akerstraat ’ 125.000,- k.k.
Groot winkelpand met boyenwoning, bestaande uit o.a. diverse
kelders, winkelruimte ± 250 m2met magazijn, keuken, woonkamer
en grote tuin. Op 1een 2everd. iseen grote woning. Perc.opp. 679
m 2.

KERKRADE, Grupellostraat ’ 165.000,- k.k.
Groot dubbel woonhuis met 3 verd., 15kamers. Zeer goed onder-
houden. Perc.opp. 220 m2. Zeer geschikt als kantoorruimte.

LANDGRAAF, Korenbloem ’ 145.000,- lek.
Luxe halfvr.st. hoekwon. met gar., terras en tuin. Inrichting veelal
wit, woonk. ca. 35 m 2, compl. aanb.keuken, 3 slpks. Perc.opp. 293
m 2.

WITTEM, van Pallantstraat ’ 225.000,- k.k.
Zeer ruime halfvr.st. hoekwon. met gar. en tuin. Prima ligging. Ind.:
gar. en kelder, woonk., openkeuk. Boven, gar. hobbyruimte of kan-
toor, 5 slpks., ruime badk., 2etoilet. Perc.opp. 410 m 2.
SIPPENAKEN(België nabij Epen)
Zeer groot bouwterrein mooi gelegen met unieke vergezichten.
Opp. 12.000 m 2. Frontbr. 40 m, gesch. voorbijv. landhuis metpaar-
destallen en weidegrond. Pr. ’ 79.000,- k.k.

Ons kantoor is ook .^ - - -geopend op zaterdag f \
van 10.00-13.00 uur ___ \

nionckenßttmertens
MAKELAARDIJ O.G/ADVIESBURO

NIERZEKERINGEN
Rijksweg 9 Gulpen 04450-1724/1754

DAMOISEAUX H<* .
verkoopt en verhuurt' 'M
dan u denkt! (Verhuur *der borg). Tel. 045_j_l£
Te k. AANHANG' %
GENS: Jo Knops.
weg Zd. 195, Sittaro
04490-12718. .
RAAMKOZIJNEN j*
tuimelramen komp}**' V;
glas 220x100 en V% .Zeer goedkoop, te, W
werk: Groene 001 r,
Schinnen. £

BIJLES Ned., modefl* 6
klassieke talen, door .
ren docent. 045-3 l7l£i>
Voor een perfecte e'-\ Q
taaibare rijles. Naar au, .
school „DIEMANT.
auto Mercedes 190- j
045-250286/322642. 'ANWB auto- + motó
school Wischmann * ; FEuropaweg Zuid
Übach over Worrns, (
045-321721. Voor alleÜj .wrjzen A.B.C.D.E. j$ 'feursopleiding gof^ j
voer, pers.vervoer, b^ilijke goed., gevaaruj^ij ifen. Vrachtautolessen t,
cedes 1217 ofDaf 2800'; (
ce Cap. Start cursulM■feursdiploma 0'' r_
Start cursus gavaa"1

stoffen 08-01-89. ,
STUDIEBOEKEN *5
u by boekhandel Liu.,;
Alberts, Dr. Poelsstr*"
Heerlen, 045-71495*1
SERIEUZE RiJinOJirfgevr. Autorijschool M^.zoekt serieuze riJ 1"^teur (categorie B) y"j:
avonden per week en^terdagen per maand- Vj
teresseerden schrifte"^telefonisch contact 0» I
men, Dr. Ottenstr. 2*.«
VP Simpelveld. Tel-
-440994. _^X
Gediplom. blokfluiÜ^Kbiedt zich aan voor QSrIL
ven van BLOKFLUI'1»
voor kind. va. 7 Jr' 1
04490-49831. -^B

M^TS SOUSCHEF m/v I
m*Ë Voor een vakbekwame en energieke
■ ■ nj medewerker die de kwaliteiten van

mam. ma f 9ê Hk*7 Restaurant Langen weet te waarderen,
vmÊmAw 'm\ wMmm *1__3T-'-* ' '__*. is een goede toekomst verzekerd.

Koninginnestraat 25, 6461 BC Kerkrade. Voor sollicitaties gelieve U zich te
Uw gastheer an gattvrouw Wlm en Agnei Langen wenden tot de heer W. Langen.

Lid 'Wljnaantafel'
't Maandags genoten. __✓

fADCO^yo©B.v. GROEIT! I
Specialisten in techniek I

—Ë g—_ Ruim 200 medewerkers zijn werkzaam op onze kantoren in
■ Sittard, Eindhoven en Viersen (BRD).

Het werkterrein betreft werktuigbouw, machinebouw, |
elektrotechniek, procesbesturing, software engineering,

m^L^_m» civiele techniek, verwarming, luchtbehandeling, chemische
installaties en modelbouw. I
Voor ons hoofdkantoor te Sittard zoeken wij:

I f\\ ERVARENI [Ü!d ENGINEERS
Ofschoon wij bij voorkeur jonge mensen aannemen, eist de situatie zo nu en dan dat
onze staf wordt uitgebreid met specialisten, die elders reeds 10 jaar of meer ervaring
hebben opgedaan. Zon situatie doet zich nu voor.
Meerdan 70% van onze huidige medewerkers zijn 5 jaar of langer aan ons buro
verbonden.
Wij wensen ons toekomstig beleid te richten op het realiseren van projecten op basis van
"TOTAL CONTRACTING".
Wij willen daarom graag in contact komen met:

-I Projectmanager multidisciplinaire projecten
Planning & Cost Engineer
Software Engineer
Equipment Engineer
Maintenance Engineer

Project Engineers voor de volgende vakgebieden:

Leidingen- en apparatenbouw
Machine- en algemene werktuigbouw
Elektrotechniek
Procesbesturing
Civiele techniek
teneinde onze staf met enkele ervaren krachten te versterken.

Van de kandidaten voor deze functies wordt verwacht dat zij beschikken over:

" een TH/HTS-opleiding of gelijkwaardig

" 10 jaar relevante ervaring

"een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en
Engelse taal.

Naast een goede salariëring, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, is een
kompleet pakket van sociale voorzieningen en secundaire arbeidsvoorwaarden aanwezig/
waarin ondermeer een pensioenfonds, ongevallenverzekering, studieregeling,
winstuitkering en kerstgratificatie.

Wat deze banen extra interessant maakt:
U gaat deel uitmaken van een dynamische organisatie, waarin u alle gelegenheid
geboden wordt uw capaciteiten en know-how te benutten.
Bovendien zijn er goede toekomstperspectieven.

Spreekt de inhoud van deze advertentie u aan en denkt u de geschikte man/vrouw voor
een van deze funkties te zijn, stuur dan een uitvoerige handgeschreven sollicitatiebrief
met curriculum vitae en recente pasfoto aan het onderstaand adres.
Uw gegevens zullen vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld worden.

INGEIMIEURSBURO ADCO-ZUID BV
Postbus 5142 . '- '
6130 PC Sittard
Telefonische inlichtingen worden gaarne verstrekt door de heren Ir. J.H.M. Barwegen en

Ë ing. J.J. Simonis, tel.nr. 04490-22744 (na kantoortijd: J.J. Simonis, tel.nr. 04490-74146). *

Zaterdag 17 december 1988 " 40



en in totaal zijn 300 miljoen
mensen drager van het virus.
Per jaar sterven twee miljoen
mensen aan Hepatitis, en het is
de meest voorkomende lever-
ziekte ter wereld.

-koereen heeft het over
Jlds, maar vlak ook Hepati-tls B niet uit." Dat zei vorige
Week een van de directeu-ren van Smith Kline RIT,

farmaceutische indu-
in Rixensart ten zuiden

||an Brussel, waar sinds
*ort een vaccin tegen He-
patitis B wordt gemaakt.;tr>gerix B is het eerste vac-
j-m dat wordt gemaakt met

behulp van genetische ma-
J'Pulatie. Uiteraard praatte
a'e directeur een beetje in
*'ln eigen richting, maar
°°k Aids heeft zijn aan-rent; in de laboratoria in

wordt van alles
ook een drietal

gelijke vaccins tegenA,ds. Al heeft men, realist
als men is, er weinig hoop
°P dat er meteen een vol-der bij zal zijn.

na een langdurig ziekbed, maar
menigeen houdt er een chroni-
sche aandoening aan over, en
sterft veel eerder dan normaal
verwacht kan worden. Boven-
dien speelt een doorgemaakte
Hepatitis een rol bij het ontstaan
van levercirrhose en leverkan-
ker.

vaccin sporen van andere ziek-
ten, bijvoorbeeld Aids mee zul-
len 'reizen', hoe klein die kans
ook is bij de huidige stand van
zuiveringstechnieken; en daar-
naast is er een goede kans dat
elke hoeveelheid geproduceerd
vaccin enigszins afwijkt van de
'standaard', omdat nietelke dra-
ger precies hetzelfde virus bij
zich heeft.

De gehele wereldproduktie vindt
plaats in defabriek in Rixensart,
in een zeer gecompliceerde, ge-
heel roestvrijstalen en eigenlijk
opvallend kleine unit. Het is ove-
rigens de bedoeling om detech-
nologie ook te verkopen aan an-
dere landen; met de Sovjetunie
en China worden al besprekin-
gen gevoerd.

Intussen wordt bij Smith Kline
gewerkt aan andere vaccins, al
is daar niet allemaal de recom-
binant-DNA-techniek bij nodig
of mogelijk. Zo wordt momen-
teel een vaccin tegen malaria
beproefd, oa. in het academisch
ziekenhuis in Nijmegen, is er
een vaccin tegen diverse typen
"hersenvliesontsteking; men
werkt ook aan vaccins tegen
Hepatitis A, tegen non-A/non-B,
al staat men daarbij nog maar
aan een pril begin, want het vi-
rus is nog niet geïsoleerd, laat
staan te kweken. In het geval
van Hepatitis B was het betrek-
kelijk gemakkelijk het antigen te
isoleren, omdat het aan het op-
pervlak van het virus ligt. Dat is
bij andere virussen vaak niet het
geval.

In landen waar Hepatitis B feite-
lijk een permanente epidemie is
wordt nu gewerkt aan massale
vaccinatie met Engerix B. Het is
niet uitgesloten dat in West-
Europa het vaccin zal worden
toegevoegd aan de normale
vaccinering van zuigelingen.

Santé Brun

nigvuldigd door het in te bouwen
in een veel voorkomende bacte-
rie, Escherichia coli; uit het al-
dus verkregen virale DNA wordt
het gen gehaald dat de ziekte
veroorzaakt (beter gezegd:
waardoor het menselijk lichaam
wordt aangezet het antigen te
maken waarmee het de ziekte
bestrijdt), en dat wordt weer -op een heel wat ingewikkelder
manier dan hier kan worden
weergegeven - ingebouwd in
gistcellen van het type Saccha-
romyces cerevisiae; het klinkt
geleerd, maar het is gewoon
gist dat gebruikt wordt voor het
doen rijzen van brood.

Hepatitis B merken wij inest-Europa betrekkelijk wei-
Si, omdat onze streken samenatv! 00rd_Amerika en nog wat

fofere r^9'os 'n dewereld rela-
»| vrij zijn van de ziekte. In de
gelijke helft van Afrika, in

een dcc' van.[■azilië en het noorden vanjraska en Groenland komt deekte veel meer voor dan hier,
In enkele dagentijd groeit'in een
roestvrijstalen kuip van 1200 li-
ter een enorme massa van het

Overigens niet voordat een bij-
na overdreven lijkende kwali-
teitscontrole heeft plaats gevon-
den. Het produkt moet aan een
aantal zeer strenge eisen vol-
doen, waaraan diverse onder-
zoeken te pas komen, die uitein-
delijk een lijstje oplevert met cij-
fers. Is een van die cijfers 'on-
voldoende', dan wordt de gehe-
le partij afgekeurd.

antigen. Via diverse zuiverings-procédé's (oa. door malen) wor-,
den antigen en gist weer ge-
scheiden en uiteindelijk blijft er
één liter vaccin over dat weer
wordt verdund met een zoutwa-
teroplossing die het ook nog 'ac-
tief' houdt. Daarna wordt het
vaccin verdeeld over kleine do-
sisflesjes en is het geschikt voor
gebruik.Alle aanleiding dus om een vac-

cin te zoeken waarmee risico-
groepen ingeënt zouden kun-
nen worden. Sterker nog, er
was al een vaccin, dat gemaakt
werd op de klassieke wijze, na-
melijk uit het bloedplasma van
chronische ziektedragers. Dat
heeft echter twee grote nadelen.
Om te beginnen is er onder het
publiek een niet geheel onge-
rechtvaardigde angst dat in het

In onze streken zijn het vooral
mensen die met bloed werken in
gevaar, uiteraard ook drugge-
bruikers. Vooral nu vaststaat dat
het virus niet alleen door bloed
wordt overgebracht, maar ver-
moedelijk met alle vloeistoffen
uit het lichaam, is de besmette-
lijkheid nog aanzienlijktoegeno-
men, en is het feitelijk ook een
geslachtsziekte. Hepatitis B is
hoe dan ook aanzienlijk besmet-
telijker dan Aids. Weliswaar ge-
neest een deel van de patiënten

Bij de nu toegepaste recombi-
nant DNA-techniek wordt uiter-
aard ook uitgegaan van het
bloed van een drager, maar dat
behoeft in principe maar een
keer te gebeuren. Uit het bloed-
plasma wordt het virus geïso-
leerd, en daarvan het DNA, dat
dus het genetisch materiaal be-
vat, genomen. Dat wordt verme-

o" kan aan de puzzelcompetitie
JL^nemen per giro of per briefkaart.
vra

per 9iro meedoet, dient de ge-
VerÜ?de °Plossin9 °P het girobiljet teHeelden onder het woord 'medede-
_J96n' en minstens ’ 2,50 over te ma-
.T^aar

puzzelactie
Dagblad

Jostgiro 1975600
1000

BA Heerlen

J*doen per briefkaart gaat als volgt:
(dei! de °Plossin9 °P de adreszijde_r Jjant waar de postzegel staat afge-
fi Kt). plak boven de gewone franke-rj9 'en minste ’ 2,50 extra en adres-
r6l, de kaart aan

jJJZzelactie
Dagblad

1000
BA Heerlen

baten uit deze puzzelaktie zullen
worden ondersteund.

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.

Prijswinnaars
puzzel nr. 1
Oplossing:
ONDER

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.

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. Men is het voordeligst uit wanneer

men deelneemt per giro, aangezien
dit geen extra (porto)kosten met
zich meebrengt. Verder wijzen wij
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.

1e prijs ’ 1000,-
E.T.H. Beumers-Smeets
Rolandsweg 23
6136 BT Sittard
2e prijs ’ 500,-
L. Schepers
Stationsstraat 48
6191 BG Beek
3e prijs ’ 250,-
Dhr. en mevr.
Peeters-Smeets
Europalaan 59
6441 VB Brunssum
4e prijs ’ 100,-
Dhr. en mevr.
Driessen-Ramakers
Vleckstraat 5
6343 PK Klimmen

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.

De Zonnebloem, afdeling Limburg
bestaat uit 22 regio's, verdeeld in
ca. 220 plaatselijke afdelingen met
ruim 3000 vrijwilligers en vrijwillig-
sters.
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-
(st)ers, de uitgave van een eigen
periodiek en aanvulling van de in-
ventaris zijn aktiviteiten die met de

KRUISWOORDRAADSEL nr. 3

Hoofdprijs ’ 5000,-
hÜL}* kunnen meedingen naar deJ^dprijs, ’ 5000,-, gelieve U de
ach» e letter van 'edere oplossing

nter elkaar te zetten, waardoor
t?" iin gevormd wordt van 20 let-
Pü>' Van de °P|ossm9 van alle
'ett ls moet u steeds de eerste
*ek 9ebruiken- Bewaar voor alle
ïw!f.rheid de gepubliceerde puz- 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.

Eerste puzzelduizendje
naar Sittard

4/s i, .oe yoe puzzel hebtopgelost, moet U
"te/w rs <*e voorkomen in de vakjes
*aar C''fers 52-61"4"47-" achter el-
te^ Zetten. U leest dan een woorddat
of>Za S de u'te'ndelijke oplossing van
a//6g Pu2zel is. U moet dit woord niet
r6f) " opsturen, maar ook goedbewa-
Duylsfmen met het nummer van de
hot ■ Want u neot net noa nod'9 aan
staa6lnde van onze uit 20 delen be-

9"depuzzelronde.

Verticaal
2. en personne; 3. weggetje; 4. steekwapen; 5. ontkenning; 6. bloeiwijze; 7.
niet nat; 8. ampère; 9. schuifbak; 10. sterke drank; 12. gevangenis; 14.
grootmoeder; 15. zeehond; 17. leersoort; 20. plaats in Limburg; 22. strook;
24. nauw; 26. venster; 28. telegraaf restant; 30. plechtige gelofte; 31. elek-
trisch geladen deeltje; 32. milliliter; 33. niet even; 34. dierentuin; 36. leed;
37. Gedeputeerde Staten; 40. voorzetsel; 42. honingdrank; 46. rijksgrens;
47. spoedig; 48. planeet; 50. kloosteroverste; 51. in orde; 52. bepaalde
kist; 53. ontvangtoestel; 54. oneven; 56. nieuwe testament; 58. vrouwelijk
schaap; 60. ingenieur; 62. deel van een ladder; 63. werkelijk; 65. steen; 66.
deel van het hoofd; 68. vreemde munt; 70. heks; 72. reserve; 73. deel van
een schip; 74. noordnoordoost; 75. ogenblik; 77. muzieknoot; 79. Chinese
munt.

Horizontaal
1. slag; 4. meisjesnaam; 6 jongensnaam; 8. indien; 11. motorpech; 13.
geur; 16. voorzetsel; 18. heerser over het oude Venetië; 19. lichaam zon-
der ledematen; 20. lager onderwijs; 21. grappenmaker; 23. rhenium; 25.
onder andere; 26. borstkasbeen; 27. hoofddeksel; 29. buigzaam; 32. kerel;
33. gezongen toneelspel; 35. ik (Latijn); 36. gummibuis; 38. drinkgerei; 39.
wiel; 41. naar mijn mening;43. snijwerktuig; 44. bevel; 45. oor (Engels); 46.
mannelijk schaap; 49. meisjesnaam; 51. ijzerhoudende grond; 52. om-
roepvereniging; 55. schittering; 57. plaats van de koetsier; 59. dwingeland;
61. knaagdier; 62. flink; 64. wiel; 65. keukengerei; 66. voorzetsel; 67. oude
lengtemaat; 69. lichte slag; 71. boom; 72. kleur; 74. luizeëi; 76. onderoffi-
cier; 77. broeikas; 78. mist; 80. niet raak; 81. te koop; 82. oosterlengte; 83.
deel van de mond. PBIJZENPOT

1e prijs ’ 1000,-

-2eprijs ’ 500,-

-3eprijs ’ 250,-

-4eprijs ’ 100,-

" Nog maar net elf maanden
oud en dan al tien briefjes van
honderd gulden in je kleine
knuistjes. Moeder Betty (links)
kijkt toe hoe Maikel de geldprijs,
namens het Limburgs Dagblad
uitgereikt door Thea Kuchnio, in
ontvangst neemt.

Foto: ROOZENiel eumers 's een verwoed puz-
"rster, maar net als zovelen die

De bestemming van de puzzelwinst
staat ook al vast. Echtgenoot Jos
krijgt een extra kerstkado (eigenlijk
wilde ze het niet vertellen maar het
wordt die mooie trui, Jos) en ook
Maikel wordt nog eens speciaal
verwend. Een extraatje voor zich-
zelf zal er ook wel onder de kerst-

deze hobby beoefenen, heeft zij
nog nooit iets gewonnen.

De rest van haar vrije tijd spendeert
zij aan haar andere hobby's: breien
en haken en natuurlijk vergt de in-
middels elf maanden oude Maikel
nu veel aandacht.

boom liggen en terecht want zij
heeft tenslotte de prestatie gele-
verd.

büT^ARD - Bijna had de Lim-
aihr Da9blad-puzzeldelegatie
Vern' deeerste prijsuitreiking on-
-1«n ïterzake huiswaarts kun-
r^gl keren. De prijswinnares

een wande''n9 met zoon
9oeri A"es kwam toen no9"ier toen mevrouw Bettv Bell-
us sd« straat inwandeldeop hetWiiilinent dat a"es en iedereen
„^ vertrekken. Natuurlijk was
er n errass'ng groot. „Wie rekent
trekL>°p dat ie 9eüjk bij deeerste
heb 9de hoofdPr'Js wint. Ik
hü alt'Jd gedacht, hoe zou dat
je d. i

a,s 'e P'otseling hoort dat
Wt»_» send5end 9-lden rijker bent. Nü
doiik, ik het- heerlijk!" aldus eenolbHje winnares.

Grote LD-puzzelaktie voor de Zonnebloem

Voor het kansspel van deze
puzzelactie heeft de staatsse-
cretaris van Justitie op 5 okto-
ber 1988 aan het bestuur van
de vereniging De Zonne-
bloem, afdeling Limburg, ver-
leend onder nummer LO.
880 160193.

Eerste vaccin door
genetische manipulatie

Zaterdag 17 december 1988 "41
puzzelJimbiurgs dagblad

Alleen zó inzenden



VERHUIZEN??? Doe-het-zelf! Te huur bestel- 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

I 50. Tel. 045-724141.
j HOENSBROEK vrijst. woonhuis met zwembad, 60 m2; kamer, 2 badk., 3 slpk. ’ 229.000,- k.k. Slakkenstr. 58.

Tel. 045-215969.
Voor onze cliënten vragen wij BOUWTERREINEN te k.,
Aanbiedingen uitsluitend schriftelijk aan: Arov Projekt-

|i ontwikkeling b.v., Amersfoort/Heerlen, 6412 BS Heer-

' len, LTM-Weg 95.
; Voor mensen met stijl en visie bouwen wij de unieke

STOLPBUNGALOW en andere systeemmodellen,
voorzien van optimaal komfort en isolatie onder GlW-
garantie. Arov Projektontwikkeling b.v., Amersfoor-'
t'Heerlen, 6412 BS Heerlen, LTM-weg 95, tel. 045-
-726506.

Wahlwiller
: Te koop halfvrijstaand woonhuis, gas-c.v., tuin, garage,

balkon, woonkamer met massief eiken parket, schoon-
I metselwerk en allesbrander op cv., keuken met aan-

bouwkeuken en app., berging, 3 slaapkamers, badka-
mer met ligbad, zolder via vliezotrap; geh. voorzien van
rolluiken. Vr.pr. ’ 148.000- k.k. Tel. 04451-148,6.
Te k. of te h. gevraagd WINKELRUIMTE ± 100 m 2
omg. Schaesbergerweg/Sittarderweg, Schelsberg,
Akerstraat Noord Paumen Service Brunssum, tel. 045-

I 253782.

Te koop
kantoor/winkelpand

| met ruime boyenwoning, gunstig gelegen aan de Willem
I II singel 12 te Roermond, nabij winkelcentrum en sta-

tion. Goede staat van onderhoud. Inh. ± 1000 m3.
Direct te aanvaarden.

Bezichtiging na afspraak, tel. 04750-21726.
OIRSBEEK te k. halfvr. woonh. met ruime garage, hal,
woonk. met tuinkontakt (op zuiden), keuken, 3 slpks.,

i moderne badk., zolder. Vraagpr. ’145.000- k.k. Tel., 04492-2390.
i EYGELSHOVEN te k. luxe uitgevoerd halfvrijst. woonh.,
i carport, garage, aanbouwkeuken met install., 3 slpk.,
1 luxe badk., ruime zolder, cv, termopeen beglazing.
Vr.pr. ’ 165.000- k.k. Aanv. in overleg. Taxatierapport
aanwezig. Merodestraat 9. Tel. 045-460370.

Riante bouwkavels
Geschikt voor debouwvan vrijstaande landhuizen of se-
mi-bungalows gelegen op een sfeervolle lokatie aan de
Past. Laevenstraat in Ransdaal-Voerendaal. Opp. van
315 m2tot 720 m2. Prijzen vanaf ’ 60.000- v.o.n. Inl.
Stienstra Makelaardij B.V. Tel. 045-712255.

Benzenrade 5000 m2bouwterrein
Te koop nabij De Weverziekenhuis te Heerlen, bijzonder
mooi gelegen bouwterrein met plan voor de bouw van
vrijstaand landhuis. Br.o.nr. GE 803 LD, Markt 3, 6161
GE Geleen.

Boerderij Sittard. Wilhelminastraat,
<-,a< - J 47, gr. vrijst. HERENHUIS

ÏÏÏSf 174
mi b"

V "o"' met gar., oprit en tuin. Opp.
f"... "' , ,vrp,r- ±1186 m 2 geschikt voor’ 550.000,-. Geen tel. ml. bewoning

9
event met

rvlakKO Gulpen prakt., kant. etc. Direct leeg
Taxatieburo-makelaardij f e a*"- Pr; in overl Make-
NVM-makel. Rijksweg 67, laardll Roebroek Hulsberg-
Gulpen (t.o. busstation). Nuth. Tel. 04405-1707.

JABEEK goed onderhoden halfvrijst. woonhuis. Ind.:
hal m. hardhouten trap, woonk., keuken, kelder en bij-
keuken, garage, betegeld erf, boven 3 slpks. en douche.
Pr.n.o.t.k. Gangelderweg.l. Tel. 04492-4128.
Hoensbroek ’ 70.000-k.k.
Knusse tussenwoning met cv., tuin en achterom. Moge-
lijkheid voor kantoor aan huis. Ruime indeling.
Kerkrade ’ 85.000-k.k.
Pannesheide, mooie totaal vernieuwde tussenwoning
met verwarming en kleine binnenplaats. Ind.: entree,
kelder, badkamer, 3 slaapkamers, ruime woonkamer
met zonneterras, keuken, zolder.
Heerlen-Centrum ’ 90.000 -k.k.

appartement met 2 slaapk.
Heerlen ’ 125.000-k.k.
Gouverneurstraat (Eikenderveld).
Mooie, halfvrijstaand woonhuis met
cv., tuin, berging en garage. Royale
indeling met o.a. 3 slaapkamers.

Geheel vrijblijvend en kosteloos
bespreken wij met huiseigenaren die hun pand nu of op
langere termijn wensen te laten verkopen, de prijs- en
verkoopmogelijkheden.
Troost Onroerend Goed, Heerlen.

Tel. 045-717976.

ZONDAGOCHTEND
bij u in de bus

Morgenochtend krijgt u weer een omvangrijk overzicht van de in
Oostelijk-Zuid-Limburg aangeboden woningen in de bus: het makelaarsblad
WONEN NU, uitgegeven door drie gerenommeerde makelaars die in dit
gebied werkzaam zijn.

In WONEN NL' bundelen zij hun selectie uit het totale aanbod van
zon 1800 woningen.
Niet ontvangen? Bel maandagochtend va. 8.30 uur 04709-4222 en wij zorgen dat u een exemplaar krijgt nabezorgd.

WONEN NT wordt verspreid in Schinveld, Merkelbeek, Jabeek, Brunssum, Treebeek, Nuth, Wij-
nandsrade, Vaesrade, Schimmert, Hulsberg/Arensgenhout, Heerlen, Hoensbroek, Übach o. Worms,
Nieuwenhagen, Schaesberg, Kerkrade, Eygelshoven, Voerendaal, Klimmen/Termaar/Craubeek,
Ransdaal/Weustenrade/Rètersbeek, Übachsberg, Simpelveld, Bocholtz.

Koop en verkoop
Hypotheken I^^^

Pickéc Ercrc^
makelaardij bv

Van Itersonstraat postbus

Ook zaterdags van uur.

ciquinci
0.g., taxaties, hypotheken en

Deken Heerlen, 045-715566. I
zaterdags van

ESdRS-RUIJTERS
Makelaardij onroerend Maastricht, Heerlen

tel. 04490-11611
6411 AT tel. 045-713746

16221 Wyckerbrugstraat tel. 043-218941 H

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

Kerkrade
goed onderh. tussenwon.
met o.a. kelders, hal, L-ka-
mer, keuken, toilet, ber-
ging, serre, badk., twee
slaapk. en vaste trap naar
zolder, cv, voor- en achter-
tuin. Sp. te aanv. Prijs

’ 92.500- k.k. Inl.
Kerkhoffs

makelaardij o.g.
Beek, tel. 04490-73427

Gevraagd
(half)vrijst. huizen tot
±’ 170.000- in Simpel-
veld, Bocholtz, Gulpen,
Wijlre, Vaals. Nad. ml.

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardij
NVM-makel. Rijksweg 67,
Gulpen. Tel. 04450-2182.

Heerlen-Noord

’ 65.000 - k.k.
Appartement. Bouwjaar
1983. 100% hypotheek.
Troost Onr. Goed

Heerlen
Tel. 045-717976

WINKELWOONHUIS in
Vise (B) op zeer goede lig-
ging (topcentrum) met
aprate ing. v. 2 boven-
woonverdiep. Zeer gunstig
v. belegging of jonge on-
dernemers.Gesch. v.div.
zaken. Weg. gebr. aan
opv. ml. 043-634302.

Te k. geheel vrijst. ZAKEN-
PAND + zeer ruime woon-
geleg. Grote parking. Vr.pr.
’245.000- k.k. Tel.
04490-48077.

Kerkrade
V

Bij centr. woonh./winkel-
ruimte 163 m2, betegeld,
grote keuken, portaal met
w.c, trap naar hoger gele-
gen werkpl., 135 m 2ge-
splitst in 3 gedeeltes; 1e
verd. deur naar terras,
badk. met w.c, douche,
ligb., pracht woonk., open
haard, noodkeuken, 2e
verd. 4 slpk. Er zijn meer-
dere gegadigden voor win-
kelruimte te huren. Met kl.
verandering kan winkel en
woonh. gescheiden wor-
den. Geheel i.p.st. Vr.pr. I
’160.000,- k.k. Tel. I
04746-5519. I

Schimmert
Direkt te aanv.: ruim h.vr.st. wnh. m. dubb. gar. en tuin.
Beg. gr. hal, wnk. 3,70x6,70, compl. keuk., berg.
7,50x2,60, 4 slpk., badk., aanb. 7,90x3,60. Vr.pr.

’ 159.000-k.k. Info t. kant. 04756-5757.
Te k. op helling gelegen BUNGALOW omg. Sittard mét
woon-, eetkamer, open keuken (33 m2), 3 slpks., toilet,
douche, ruime hal, ged. overd. terras (26 m 2), groot bal-
kon en prachtig aangel. tuin met tuinhuisje. Het geheel is
onderkelderd. In dit soust. bevinden zich garage, mooie
bar, provisie- c.v.-ruimte en 2 kamers, gesch. voor vele
doeleinden.Het bezichtigen waard! Pr. ’ 265.000,- k.k.
L.B.Z. tel. 04490-45925.

Royaal wonen
in een volledig onderkelderd woonhuis in Nieuwenha-
gen. Ind. 0.a.: woonkamer 8,5 m lang met openhaard-
partij en boogdeur naar een gescheiden keuken met
complete app., 3 slpk., badk. met 2e toilet, dubbelev.w.,
ligbad en douche, garage en tuin. Onderhoudstoestand
goed. Prijs ’ 129.500- k.k.

Inl. Stienstra Makelaardij B.V.
Tel. 045-712255.

GELEEN, Raadhuisstraat 6, winkelruimte te huur in het
centrum, bestaande uit beg. grond 180 m 2en kelder-
ruimte 80 m 2, een achtererf van circa 500 m 2met een
aparte oprit via Agnes Printhagenstraat. Het geheel is
geschikt voor div. branches. Aanvaarding direct. Huur-
prijs op aanvraag. Makelaardij Roebroek, Hulsberg-
Nuth. Tel. 04405-1707.

I

Te k. goed renderende

doe het zelf zaak
met houtafdeling, mcl. ruime

privé-woning
in Oostelijk Z-Limburg. Br. o. nr. XE 042 LD. Markt 42,

6461 ED Kerkrade.
Te koop gevraagd WOONHUIS Maastricht en of om-
streken ± ’ 120.000,-, tel. 085-814970.
Te k. luxe BUNGALOW (geh. vrijst.) m. verw., luxe
zwemb., bedr. hallen met grt. park.pl. op eigen terreing,
gel. te Landgraaf, tot. opp. ca. 25 are. Ind. bungalow:
hal, toilet, keuken, woon-eetkamer m. open haard, 2
slpk. en badk. m. toil. en 2 slpks. soutter. idem. Inl. 045-
-453374.
Te k. halfvrijst. 2 fam. WOONHUIS met bened. en bo-
yenwon., elk. m. aparte ing. Gem. Kerkrade, 045-
-453374.
Te k. goedlopende PIZZERIA/ijssalon in gem. Kerkrade,
zonder eig. kapitaal onn. te reflect. Tel. 045-453374.

Limburgs

Heden open huis
van 14.00-16.00 uur

<erkrade, Romeinenstraat, halfvrijst. huizen met garage
sn een subsidie van max. ’ 44.000,-. Hierdoor kunt u al
eigenaar worden voor ca. ’ 540- netto per maand.
Hoensbroek, Kasteellaan, halfvrijst. huizen met garage,
■net uitzicht op hetkasteel Hoensbroek. De woning heeft
sen vaste trap naar de zolder en de badk. heeft de luxe
/an een ligbad en een 2e toilet. Prijs ’ 175.000- v.o.n.
[excl. ’ 6500- rijksbijdrage).

Zondag open huis
van 14.00-. 6.00 uur

Heerlen, Hermelijnstr. 33, ouderwets grote en degelijke
luizen met div. kelders en 4 slpk., al vanaf ’ 89.000-
-(.k. Er is een keuze uit diverse typen. Maria Christina-
rvijk.
Heerlen-Welten, herenhuizen met een woonk./keuken
r-an ca. 49 m 2 en royale slaapk. Prijzen vanaf
f 194.990- all-in (excl. fin.kosten). Inruil van uw eigen
/voning is mogelijk. De borden vanaf de J.F. Kennedy-
aan wijzen u de weg.
/aals, Ir. E. Melottestraat, markante door Jawa verzorg-
ie modelwoning met een unieke indeling. Woonk./keu-
cen ca. 40 m 2. Prijzen vanaf ’ 160.974,- v.o.n. (excl.
nax. ’15.000- rijksbijdrage). Netto maandlast va.
f 716,-. Inruil van uw eigen woning is bespreekbaar.

Inl. Stienstra Makelaardij B.V. Tel. 045-712255.

Markant wonen in Heerlen
Heerlen-Zuid: goed onderhouden halfvrijst. woning met
npandige garage en zonnige tuin. Ind. 0.a.: royale
woonk., aparte gezellige woonkeuken, 3 royale slaapk.
Sn badk. met ligbad. Aanv. op korte termijn. Het huis
leeft 5 woonniveaus. Prijs ’ 127.000-k.k. Inl. Stienstra
vlakelaardij B.V. Tel. 045-712255.
re k. te PUTH, halfvr.st. woonh. Ind.: zolder, 3 slpk.,
Dadk., open keuk., woonk., kelder, overd. terras 7 x 4 m,
dubb. gar., waskeuken. Pr. ’ 158.000,- k.k. Tel. 04493-
-3708.

Schinveld
Eindstr. 78. Rustig vrij ge-
eg. boerenwoonh. met
stallen, grote 50 m diepe
:uin. Kijken is kopen.
f 68.000- k.k.

Valkenburg
/. Meijlantstr. 1. Uniek gel.
Derf. gerestaur. mergelvak-
werkhuisje gel. bij fluwe-
engrot, alles in originele st.
max. 2 pers.), moet bin-
nen gezien worden.
f 85.000- k.k.

Oirsbeek
Dppevenerweg 10. Vrijst.
Dhma gel. groot herenhuis
met mooie tuin, gar., 5 gro-
:e slpk., ruime 50 m 2
woonk., ruime hal, moet
:innen gezien worden.
M 20.00- k.k.

Heerlerheide
Wannerstr. 18. Prima gel.
n winkelc. modezaak met
"uime woning, tuin.
M79.000-k.k.

Hulsberg
Dhurchillstr. 14. Prima gel.
lalfvrijst. wit woonh. met
,ar., mooie tuin, 3 slpk.,
volder (vaste trap), kelder,
:.v. ’ 135.000-k.k.
Jos Storms o.g.

04490-42550
Valkenburg a/d Geul. Roe-
/oetstraat 11, goed onder-
louden WONING met aan-
jouw, garage, carport, op-
it en tuin, opp. 3,70 are.
nd. beg. gr. woonkamer,
Tiet eethoek, keuken, bij-
keuken; 1e verd., vijf
ïlaapk. Direct leeg te aan-
/aarden. Vraagprijs
’150,000,- k.k. Makelaardij

Hulsberg-Nuth
34405-1707.

Hypotheek
Centrale

/oor ambtenaren en hoge-
e beroepen. Rente va.
5,1% Spaarhyp. va. 7%.
Dok hypotheken tot 130%
;.w„ tel. 077-519775.

Geleen
Ringovenstraat 18

Gedeeltelijk uitgebrand
pand.

30.000,- k.k.
045-717976

Te h. of te k. gevr. BE-
JAARDENWONING of
bungalow m. garage. Tel.
045-227138.
Te k. in CENTR. HEER-
LEN herenhuis, gel. op
goede stand, geh. gestoft,
vr.pr. ’ 155.000,- k.k. Br.
o.nr. HK 612 Limburgs
Dagblad Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.

Kerkrade
Woonhuis met ruime
woonkamer, serre, keuken
met aanbouwkeuken, 4
slaapkamers, badkamer
met ligbad, vaste trap naar
zolder. Inhoud 420 m 3, ber-
ging 45 m 3. Vrij te aanvaar-
den. Vraagprijs
’108.000,-.

Schimmert
Landhuis met garage, zeer
goede stand, uitstekend
sanitair, riante living met
serre, aangelegde tuin. Vrij
te aanvaarden. Grondopp.
2300 m 2. Inhoud ± 700 m 3.
Bouwjaar ± 1968. Vraag-
prijs f 375.000,-.

Wijnandsrade
Vrijstaand woonhuis met
garage, tuin rondom, ge-
heel onderkelderd, bwj.
1968. Inh. ±650 m 3,
grondopp. 518 m 2. Vr.pr.
’215.000,-.

Hoensbroek
Woonhuis gelegen in het
centrum van Hoensbroek.
Geschikt voor meerdere
doeleinden. Direkt te aan-
vaarden. Prijs ’ 95.000,-.

Inlichtingen
Makelaardij

F. Heuts B.V.
beëdigd taxateur
Tel. 045-244636

KERKRADE-EYGELSHOVEN ’ 375.000-
Modern, riant landhuis met grote tuin (5000 m 2). Kantoor-
of praktijkmogelijkheid.
GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS
bespreken wij met huiseigenaren die hun pand nu of op
langere termijn willen laten verkopen, de prijs- en verkoop-
mogelijkheden.
WIJ ZOEKEN o.a.
Heerlen of omgeving:
herenhuis op goede stand. Prijs ± ’ 275.000,-.
LANDGRAAF:
(semi-)bungalow of landhuis. Prijs tot ’ 300.000,-.

t TROOST
ONROEREND GOED,

"i^F HEERLEN. TEL. 045-717976

OPEN
PARKETKIJKDAG

Wij heten U van harte welkom
op zondag 18 december

van 12 tot 17 uur.
■ nieuw :

in onze collectie:
Jï massief eiken parket - 22 mm.

JTTNCXERS massief essen parket - 22 mm.

Yformca' supersterke kunststof vloeren

Bezoek onze ruime showroom
met zijn zeer uitgebreide collectie

parketvloeren.
De koffie staat voor U klaar.

_=üREGTOP
*èWPARKET
voor'htijdloze vloer!
Rijksweg Zuid 1F Geleen, tel. 04490-50343

■■ ■ ■ ■■^H-^-B-H-Hi """" " m—trd
n
ag z binnenhuisofesó?

12.00-17.00 uur \J
~m -88-M-i MODERNE INTERIEUR VERZORGING

► ZITMEUBELEN EETKAMERS WANDMEUBELEN VLOERBEDEKKING t

TAPIJTEN GORDIJNEN VERLICHTING KUNSTNIJVERHEID

■ _____■ lillPW-I^W^

De allerbeste geiser herkent u zo:

Met dit plaatje op uw keukengeiser heeft u
de zuinigste geiser in Nederland; tot 40%
meer besparing dan welke geiser ook.

Dit technisch geiserwondertje is verkrijgbaar bij: "^^'
Elissen-Ploemen B.V.
Julianastr. 216, Epen, tel. 04455-2323

Instala
Nieuwstraat 162, Hoensbroek, tel. 045-229293

J. Gilissen B.V.
Heerderweg 3, Cadier en Keer, tel. 04407-2220

M.H.H. Ramakers
Koningswinkelstr. 13, Valkenburg tel. 04406-12352

Bouhuys Verwarmingsindustrie
Marisstraat 59, Geleen, tel. 04490-46557 / 04490-54480

Techn. bureau J. Frissen B.V.
Lintjensstraat 17, 6417 XS Heerlen, tel. 045-717318

Mccx install.bedrijf B.V.
Akerstr. Nrd. 69, Brunssum, tel. 045-223320 1027e,

Gemeente/T^ Maastricht

De gemeente Maastricht verkoopt bij wijze van in-
schrijving het achterterrein en garagebouw van het
perceel

Ravelijnstraat 130
De perceelsoppervlakte is ongeveer 940 m 2.

Het onderhavige perceel is een binnenterrein, waar-
van het garagegebouw de bestemming bedrijfsge-
bouwtjes heeft en hetresterend gedeelte bestemd is
voor achtertuin. Het te verkopen perceel is uitslui-
tend bestemd voor milieuvriendelijke aktiviteiten. Bij
de feitelijke toewijzing zullen met betrekking tot het
laatstgestelde nadere voorwaarden geformuleerd
worden.
Inschrijving is mogelijktot uiterlijk 7 januari 1989 en
wel per brief, waarin vermeld het bedrag van in-
schrijving alsmede de voorgenomen bestemming
van het pand, te richten aan de Direkteur Grondbe-
drijf, Helmstraat 12, 6211 TA Maastricht.
De gemeente behoudt zich het recht voor om het
pand niet aan de hoogste bieder, doch aan een an-
der toe te wijzen. Nadere informatie kunt U verkrij-
gen op telefoonnummer 043-292033.

Geen verkoop, geen kostef
BRUNSSUM, Ir. op den Kampstr. 20, zeer luxe 5-kafjJ
appartement, centr. gelegen aan de vijver, met garag9»
berging. Vr.pr.: ’ 205.000,-k.k.
BRUNSSUM, Klingbemden 48, luxe geh. onderk. *■woonh. m. garage, 4 keld., gr. woonk. m. open haarOJkeuk. met aanb. en app., 3 gr. slpk., badk., vaste trapjj
zolder m. kamer ben., thermop., rolluik., alarm. *_
f 239.000,- k.k.
BRUNSSUM, Eisenhowerstr. 3, zeer luxe bungalow
tuin m. vijver en veel privacy, 5 slpk. Opp.: 900 m 2. »"■
HEERLEN, Pappersjans sa, gunstig gelegen appa^B
berg., keuk., woonk., badk., 2 slpk., voorz. v. parke*-!
100% fin. ’ 500- netto p. mnd.

Alle hypotheken
AV/£\ AtÊ^~^\k Assurantiekantoor

Ë-WkË vanoppen »\
Lindeplsin 5, 6444 AT Brunssum. Tel. 045 25 I

maandag t/m vrijdag: 9.00- 12.00en 13.30- 17 30__\
zaterdag: 9.00 - 12.00 uur

97246

POSTERHOLT J
Halfvrijstaand woonhuis met garage. Ind.: entree/g'J
kelder, woonkamer met tegelvloer, aanbouwkeuken ij
tegelvloer, grote serre, toilet. 1e verd.: overloop, 3 sJBJ|
kamers, douche met v.w. 2e verd.: vliezotrap nar zolO'B
berging.
VRAAGPRIJS ’ 139.000,-k.k. J

ST.-ODILIËNBERG J
Halfvrijstaand woonhuis met garage. Ind.: entree/9*!
toilet, prov.kelder, woonkamer met parketvloer, keuK*l
grote serre. 1everd.: overloop, 4 slaapkamers, douche 1
verd.: vliezotrap naar zolder/berging.
VRAAGPRIJS ’ 138.000,-k.k. Jl

Halfvrijstaand woonhuis met dubbele garage. Ind.: e!)\A
hal, toilet, kelder, woonkamer met boog naar serre
eetkamer, aanbouwkeuken, bijkeuken. 1everd.: overal3 slaapkamers, badkamer. 2e verd.: vliezotrap naar"
der/berging.
PRIJS OP AANVRAAG. _\

ECHT .
Halfvrijstaand woonhuis met garage. Ind.: entree/9*J.toilet, woonkamer, keuken. 1e verd.: overloop, 3 slaaf?
mers, badkamer. 2e verd.: vliezotrap naar zolder/berg'
PRIJS OP AANVRAAG. _\

MONTFORT J
Semi-bungalow met garage. Ind.: entree/hal, gardero
toilet, L-woonkamer met parketvloer, grote woon/eet* J
ken, luxe aanbouw, slaapkamer, badkamer met lig_^H
let en v.w. 1e verd.: overloop, grote slaapkamer, zo _wvberging. Met mogelijkheid om slaapkamers bij te ma" y
Mooie tuin en overdekt terras.
PRIJS OP AANVRAAG.

SUSTEREN 7.,
Splitlevelbungalow, geheel onderkelderd. Bouwjaar '^hetelucht-c.v. Entree/hal met Noorse leisteenvloer, t>o
kamer parketvloer en openhaardpartij, luxe aanbouw*
ken, kantoorruimte, 4 grote slaapkamers, luxe badka"
Het pand is voorzien van thermopane. Mooie tuin.
PRIJS OP AANVRAAG _j

mmmmmmKÊimmmmmmKKmmmmÊmtiÊmmmmmmmt^mmmit^

van tilburg keukens tÊ£^klimburg bv ösesP
mntmmwmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^^^^m~~mam%^mm^^Bam^~~~~~~~^~^~^~~~~~m

■ Een nieuwekeuken. Hiervan ver-
wacht U datU er vele jarenlang

B__B|p_2 T^"J pleziervan zalhebben. Alles moet
mm_ perfect functioneren en ookna

j»«ï lml^r^Bw»&m| jarener nog mooiuitzien}

mËm Wmmmmmma- Daarom stellen wij van >rational'
WpSm** A -3 de allerhoogste eisen aan onszelf

_am_è_t 88 HB I: W^_3&s{SI hoogste accuratesse, vooruitstre-
."'"'m PH„„ ; - _P|H vende technieken en nauwlet-
mim BHHp' __ ___F^'( tende controle op materiaal en

___m -_-.); ifffiJjmrjE ÊÊBÊmmÊ ' verwerking. Dat betekent echter
fr*fQÊW.. ,■ li«>I^***^|fc"„JrI?tsat §BK|__»__ ook inventiviteit, flexibiliteit ten

"_flk I _i_ opzichtevan uw wensenen indivi-
tÊJÊÊÊÊÊ ____fi| dueel adviesvoor uw keukenwen

ïjßjflgf', sen.
J S_ ,

Alleen op die manier is een hoge
mÈÊÊ degelijkheid en lange levensduur

gewaarborgd. Kwaliteit, die zich
|LJ| iedere dag weer bewijst. Hel

argument voor een komplete
JmmWÊtm H inbouwkeuken.

—- >rational<
Keuken leasen vanaff 100,- per maand-

De Weverstraat 11, Nuth (naast gemeentehuis),
tel. 045-244610

I Nusterweg 88, Sittard (naast Leenbakker,
industrieterrein Noord), tel. 04490-21910

Zaterdag 17 december 1988 42



I Morgen, zondag, extra koopzondag
I op de Meubelboulevard!! | van:=::::sr~
CBreng eens een bezoek aan deze voor het zuiden werkelijk
1Unieke meubelboulevard! U slaagt er altijd, want u zult
IVersteld staan wat wij allemaal te bieden hebben,namelijk:

/^ """""-^y \ N . 1.10.000 m2verkoopoppervlakte (351 fabrikanten onder één

.> N/^ /V—■v "^\ -^^ -^s 2. klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen, houtsoorten

s* "N/^"- o^/"^ v\ ->. v^ \s* 3. scherpe prijzen voor binnen- en buitenland;
" "** 1MEUBEL BQU_|£VABP| n/ x^ X/^^ ~^\ 4. een schitterende en smaakvolle presentatie;_-_—-iy~~^ "1 -ri ' jl f\ /i / \Z^" een prettige bediening en deskundig advies
_fs%sftv /-"""flüT"*!^ I ■ t 1T nij 11 f\ e\ f\ 1\ (binnenhuisarchitecten aanwezig);
Kw>^r\ lil ! N f__ M r Bil ■ IL/>])M/W 6. een groot assortiment van bekende merkartikelen, o.a.
V :&' * I ïISSf mt~èr IdlP^V B 3—U iï^iït'j ff&*> Auping, Benders/Bench Rolf Benz (8.M.P.), Castelijn,

_?-7 U JiIZltL-— -______!______, n|~^ r! _^___^ B || __»-■*-1 B I H Gelderland, Hennie de Jong, Young International, Metaform,

k il'a__g=---^-i-; *''J' ' '"'' "'""* Tevens beschikken wij over 100 GRATIS. PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), een[Meubelboulevard Rcné Pans B.v.~".rzrCH—~

i 10, Maastricht, Tel. 043-215585 r^rektie en medewerkers **Hptk Meubelboulevard lopfomi LAJÜ3,cl beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, ik-aloi _■■■''"»-

pj^^chtsafslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags va. 13.00 uur geopend en donderdag koopavond opavond

g t~ ~—il*i 'e huur aangeboden
0 bedrijfsloods
# m.i.v. 01-02-'B9
jj °PPervlakte 1500 m2, hoogte 5 meter,

Qelegen nabij aansluiting autoweg
P eerlen-Geleen en bij het industrieterrein
& DeKoumen.

't bevr. van ma.-vr., 045-238802

m^_J^2mm\U^mèl^mm4M
\ f^kelbeek-Kerkstraatei 'e k "ninrj ln 90ec|e staat verkerende tussenwo-

tojl| met garage. Indeling: begane grond, hal,

IPinQ woonkamer, aparte keuken. Verdie-
ispTr' s|pkamers, badkamer. Zolder. Tevens
Vr!I 6en kelder.
Aar?9Pr'Js ’ 99.000 - k.k.s^^arding in overleg.

Jttard-w. Goossensstraat
6 lloekwonin9 met garage en tuin op het

0p6 n. Ruime hal, voorraadkelder, wnk. met
3 sin,keuken en luxe keukeninstallatie, toilet,
(, P-kamers, badkamer.
Aanfe./120.000-k.k.J in overleg.

chinveld-ln de Winkel<6er r ■rnet Q
ruilT|e en fraaie halfvrijstaande woning

kar^g ara9e. Indeling: hal, toilet, ruime woon-
badk r met vide. Verdieping: 3 slp.kamers,
een., er met ligbad. Zolder te bereiken via
Kon Vaste trap.CPpriis / 165.000- k.k.
Aanv' lncl- stoffering en verlichting,

varding direct.

Je|een-B.P. Dassenkuil
premie-A-woningen met

<f^/136.100,- v.o.n.

N bbicht-Langs de Veestraat
tyo^ s'echts een halfvrijstaande vrije-sector-
der 9 Tiet garage en vaste trap naar de zol-

-136.200,-v.o.n.

Inch«nveld-ln de Winkel
9araa,n'souw zijnde riante semi-bungalows met
''ving geschakeld middels garage). Ruime
,met vide. badkamer, 3 slp.kamers enC keuken.JSv-o.n. ’161.500,-.

jsa==_==a
ve IDdel|ng in onroerend goed ■

*EKERINGEN " HYPOTHEKEN

_a_^_„ Kerkveldsweg-West 29A,
_W MÊÊ' Mf'Mf poslbus 76, 6100 AB Echt

i^UUCKV^fGTIDBV 64H HD Heerlen.- Tel. 045-711088
'07553 b.g.g. 043-646313

iimiimiiiiiiiiiiilmlliiiuiiiüiiiiiiiuiijuiiiiiNiiiiiiiiiiiiillllllllilmiiiiiiiiililllu

TE KOOP
HEERLEN-

DE HEUGDEN
(nabij centrum)

Ruime maisonette, met cv. Ind.: entree,
berging, woonk. 9.00x4.70, open

keuken, slpk. 6.00x3.00, badk. met
ligbad en v.w. Aanv. direkt. Koopprijs

’ 93.000- k.k.
Inl.

NEDU B.V.
Tel. 045-710909.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

<?x\ DICKROSBACH
TV N^ QNROERENDGOED .
Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade

Tel. 04492-2619
BRUNSSUM

I Zeer rustig gelegen halfvrij-
||AyS] I staand woonhuis met cv. en ga-

B rage. Ind.: Z-vormige woonkamerI met open haard, keuken, badka-I mer met ligbad, 3 slp.kamers,
I zolder via vliezotrap, voor- enI achtertuin. Direct te aanvaarden.— Vraagprijs ’ 140.000,-k.k.

EYGELSHOVEN
Rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis met cv. Ind.: hal, ruime
woonkamer, keuken, bijkeuken en berging, 3 slpl.kamers, badka-
mer met ligbad, zolderkamer plus bergzolder. Het pand is geheel
voorzien van rolluiken. Direct te aanvaarden.
Vraagprijs ’ 100.000,-k.k.
HEERLEN

— I Ideaal voor startendejj_«__^|_^i ondernemer!
\ WM Ruim vnïs,aand ouder herenhuis
jf m HhHH met cv" grote loods '12° m2>en

—-" mrJrtrii I I koelhuis. Ind.: kelder, hal,
j—jy m .jm I keuken, grote woonkamer met■ open haard, 4 slp.kamers, 2 bad-

] kamers, ruim tuin met veel priva-
__K BH I cy en privé achterinrit. Tot. opp.__ 550 m ■I Vraagprijs ’ 185.000,-k.k.

VANDAAG!!! OPEN HUIS VAN 14.00 TOT 16.00 UUR
LANDGRAAF, Hopelerweg 156
Landelijk, rustig gelegen vrijstaand woonhuis met garage, cv.,
boomgaard en landbouwschuur (inh. 500 m 3). md. woonhuis:
woonkamer, grote dichte keuken met inbouwapp., badkamer met
ligbad, 3 grote slp.kamers. Woonhuis plus landbouwschuur zijn
voorzien van hardhouten kozijnen. Tot. opp. ± 2760 m 2.Vraagprijs ’ 250.000,- k.k.
SCHINVELD

«Goed onderhouden halfvrij-
staand ouder woonhuis met cv.
Ind.: L-vormige woonkamer, keu-
ken met inbouwapp., badkamer
met ligbad en toilet, kelder, serre,
berging, 3 slp.kamers, zolder via
vaste trap, leuke tuin + terras,
het pand biedt de mogelijkheid
voor het bouwen van een garage.
Vraagprijs ’ 112.000,-k.k.

ÜBACH OVER WORMS
Nieuwbouw woonhuis, geheel geïsoleerden voorzien van thermo-pane beglazing, met garage en cv. Ind.: hal, L-vormige woonka-mer, keuken, 3 slp.-kamers, badkamer met douche en v.w., zolder.
Grote tuin ca. 25 mtr. diep. Het geheel is gebouwd met duurzame
materialen. Direct te aanvaarden.
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

ELSLOO-STEIN
POETH & VONCKEN

NOTARISSEN TE STEIN
zullen dinsdag 20 december as. om 15.00 uur in café 't
Trefpunt, Stationsstraat 108 te Elsloo, ex. art. 1223-2 8.W.,
in het openbaar, bij opbod, verkopen:
het woonhuis met schuur en tuin
Schuttersdreef 80 te Elsloo-Stein, kad. gem. Elsloo A 3148,
groot 1.21 are.
Indeling: hal, toilet, woonk., keuken;
1e verdieping: badk. met toilet + douche, 2 slpk.;
zolder: bereikbaar d.m.v. vaste trap.
Aanvaarding: koper kan zich op zijn kosten en voor zijn risi-
ko het genot verschaffen, eventueel met de grosse van de
veilingakte (het pand staat thans leeg).
Betaling: uiterlijk 30 januari 1989.
Nadere informatie: notariskantoor Poeth & Voncken, San-
derboutlaan 70 te Stem. tel. 04490-32046.

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

_H_Hr_nf?f7f7_^_^_H I Hiïï373-T3T_B_i woonkamer, keuken, dou-HasUa-k^i HUaUiy_i che, toilet. Verd.: 3 grote
Schuttersdreef 64 Kampstraat 4 slaapkamers, cv. Prijs
Halfvrijst. woning (1982) Keurig onderhouden half- ’ 115.000,-k.k.
met berg. en tuin. Ind. 0.a.: vrijst. woning met garage

__^______________hal, woonk., keuken. Verd.: en tuin (bwjr. 77). Woonk.
3 slaapk., badk. met dou- (40 m 2), 3 slaapk. Prijs T^"""^^^^^^^^
che, vaste trap n. zolder, ’ 136.000,-k_k. Klinkekoulsweg 5
cv., overname premie mo- Vrijstaand landhuis met
gelijk. Prijs ’ 107.000,- _H3_________7_H_| 9J° e Ti620 m)' VOL on"

■■^fc-öaailÉ^^MH derkelderd met inpand. ga-
Napoleonbaan 32 rage. Prijs ’ 228.000,-k.k.

mWïïrys T~~M Mooie ruime sfeervolle vrij- _____^__________B_llu_£J^il_Lfc3_fl st. woning met rondom tuin
Voltalaan 62 en garage, 4 slaapk., ruime m^~~m^^^^^
Leuk gesitueerd halfvrij- woonk. Prijs ’198.000,- B*""» ~. _,
staand woonhuis met bef- k.k. Z! ?»!! 'ging (mogelijkheid garage) Narclssensingel 29 9arage en tuin, aparte op-
en rondom tuin. Ind. oa.: Tussenwoning met tuin en 9an9 naar boyenwoning,
woonkamer, keuken, kei- achterinrit (mog. garage), 3 nT
der, 3 slpks., douche, cv. slaapk. Prijs ’ 68.000,- k.k. k°mJtge winkelpromena-
Prijs ’ 103.000,-k.k. Heidestraat 49 ae. rnjs ’ i^b.uuu,-k.k.

Ruim vrijstaand pand op mmmf~r.yj.i% t~_^_|
perceel van 720 m 2, mo- BiU_i_l_Lil_l_fl

mm—*—■——«■T3W—mm menteel kamerverhuur met Meuserstraat 193B_U_iiUiiLßfl2Hl 13 garageboxen. Vrije aan- praChtige souterrainwo-
Hondsrug 2 vaarding bespreekbaar. ning {bj 78) m jnpandige
Rand Heerlen, landelijk Prijs ’ 125.000,-k.k. garage. Ind. 0.a.: ruime
gel. boerenwoonhuis (voll. p^^_____^^_ woonkam. met aansluitend
herbouwd in '79) met tuin ______J_J_£J____J_| tuin, keuken, 3 slaapkam.
en grote garage/atelier (ca. Fort Sanderboutwal 4 PriJs f 1°5000'-kk'80 m). Ind. 0.a.: mooie Te renoveren stadspandje _ i_-c„Pi

_
l. et.„, 0i 'woonk. met plav. en open jn hartip rpntmrr

,
nPpn Nierspnnkstraat 91

haard. Ruime keuken, 3 ,
linn2S, AVnnn' k k Nabi l centrum een ruim

slaapk., badk. cv. Prijs J ' oouuu'" XX- pand met tuin, voor velerlei

’ 165.000,-k.k. Pastoor Jacobsstraat 8 doeleinden geschikt. Prijs
Ruime karakteristieke tus- ’ 69.000,- k.k.
senwoning met tuin, ber-
gingen achterom. Ind. 0.a.: Drievogelstraat 20

l__^_B_H_B ruime woonk., keuken, ser- R uim tussenliggend pand_ re, kelder, 3 slaapk., badk., met tuin. Ind.: b.g., voor-
zolder, cv. Koopprijs malige winkelruimte met di-

’ 75.000,-k.k. verse achterruimten. Verd.:
ruime' via aparte opgang

mM _- bereikbare boven won.,
mm .. . _ voor div. doeleinden ge-

lIIIEIfRU TuSgelegen4
woonhuis S^ P^ > 70000'-kk'■IVII« M w met tuin. Ind. b.g.: gang, B^|N|lH_-JVi|,f_J_j^_|

Mmmmmtf toilet, woonkamer met __^_l_^_^2_4_L_i_3La_fl
A_ _f open keuken. Verd.: 3 Hoogstraat 187ML slaapk., douche, cv. Volle- Ruim karakteristiek woon-M^ dig onderkelderd. Prijs huis met schuur en bergingmrW ’89.000,- k.k. en tuin (460 m 2). Ind. b.g.:
VB_H Heicarisborgweg 1 hal, voorkamer, achterka-

ËM__ Halfvrijstaand ouder woon- mer, keuken, toilet. Verd.:_■ m huis met loods en 7 gara- 3 slPks- vaste trap naar
|4 _T geboxen (ong. 1000 m 2). zolder, kelder. Prijs
\^ff B Ind. woning: b.g.: gang, ’ 68.000,-k.k.

BRUGSTRAAT 19, SITTARD, TEL. 04490-10855
| AKERSTRAAT NOORD 11, HOENSBROEK, TEL. 045-220550 (NA KANT.-UREN)

■4 A. Ploem en Zn. BV
Al meer dan 60 jaar een begrip in
verwarming en sanitair
Grupellostr. 33
Tel. 045-452841 Kerkrade

zoekt voor spoedige indiensttreding- zelfstandige loodgieters- halfwas loodgieters
Geboden wordt een goed salaris, een constante werkgever.
Heeft u interesse, bel dan voor een afspraak
045-452841, of schrijf een brief aan bovenstaand adres. 107529

Het Regionaal Instituut voor Nascholing en
m^fWË Voortgezette Opleidingen in de Geestelijke

Gezondheidszorg in Zuid-Nederland (R.1.N.0.
Zuid-Nederland).

Het RINO Zuid-Nederland bundelt en ondersteunt de voortgezette opleidingen en
nascholingen van de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg inLimburg en
Oost-Brabant. Het bureau is gevestigd in P.M.S. Vijverdal Maastricht. De
bureaubezetting bestaat naast de gevraagde funktionaris uit: de direkteur,
staffunktionaris nascholing, secretaresse opleiding psychotherapie en administratief
medewerker.
heeft een vacature voor:

DIRECTIE SECRETAR(ESSE)IS
(full-time)
De funktie omvat:
- het secretariaat t.d.v. het bestuur, de direkteur en de nascholingsaktiviteiten;
- behandeling van de correspondentie;- voorbereiding en notulering van vergaderingen;
- uitbouw en beheer van archief en bibliotheek;- ondersteuning van de financiële administratie;
- verzorging van informatie en communicatie;- ondersteuning van planning en organisatie van nascholingsaktiviteiten.
Vereisten:- VWO/HAVO-opleiding en/of MEAO-opleiding en het diploma secretaresse:- gedegen kennis van en ervaring met geautomatiseerde tekstverwerking (WP 4.2);- organisatorische en communicatieve vaardigheden;- ervaring in een soortgelijke functie.
Wij bieden:- arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-AGGZ;- salarisschaal V;

min. ’ 2.547,43; max. ’ 3 498,25;- opname in het pensioenfonds PGGM.
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij drs. M. Claessens, direkteur. tel.
043-633444 tst. 2188 (tussen 19 en 23 december).
Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na heden te richten aan het RINO
Zuid-Nederland, Postbus 88, 6200 AB Maastricht. ,07636

»

r~\ GEMEENTE

Op de afdeling Interne Zaken is de funktie vakant van

eerste medewerker (m/v)
tekstverwerking
Taken:

- met betrekking tot aangeleverde teksten: registratie, verdeling,
prioriteitenbepaling; %

- werkinstruktie en kwaliteitsbewaking;
- fungeren als aanspreekpunt voor zowel de opdrachtgevers als

voor de kollega's;
- zorgdragen voor de verdere uitbouw van de tekstverwerking,

beheer van tekstbestanden en koderingen;
- verrichten van typewerkzaamheden en bedienen van

tekstverwerkingsapparatuur.
Funktie-eisen:

- ruime administratief/secretariële ervaring;
- opleiding voor en ruime ervaring met tekstverwerking;- feeling voor werkverzorging en lay-out;- zeer goede kontactuele vaardigheden;
- opleiding op tenminste HAVO-niveau.

Salaris:
Maximaal f 2.736,- bruto per maand; schaal 4 (bij volledige uitbouw
van de funktie).
Informatie:
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het Hoofd van de
afdeling Interne Zaken, de heer L. Bovée, telefoon 04490-42441.
Een psychotechnisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selektieprocedure.
Sollicitaties:
Schriftelijke sollicitaties dient u uiterlijk 30 dcc. a.s. te zenden aan
het hoofd van de afdeling Personeel en Organisatie, Postbus 610,
6160 AP Geleen; onder vermelding van vakaturenummer 092388-C
in de linkerbovenhoek van brief en enveloppe.
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DE LIMBURGSE*WLfPERSONEELS DS

GEMEENTE __\Wr MEERSSEN

Bij de hoofdafdeling Sociale Zaken, Onderwijs en Welzijn ontstaat bij de
afdeling Sociale Zaken de functie van

MEDEWERK(ST)ER
UITKERINGSADMINISTRATIE

Functie-informatie:
De aan te stellen functionaris zal onder verantwoordelijkheid van het
sectorhoofd administratie en berekeningen in hoofdzaak mede worden belast
met:

" dossiervorming -ordening en -beheer;

" assisteren bij de overige op de sectie voorkomende werkzaamheden zoals:
" de geautomatiseerde verwerking van de toegekende uitkeringen ingevolge

de ABW en de daarop geënte Rijksregelingen.
Functie-eisen:

" MEAO-administratieve richting/Praktijkdiploma boekhouden of een
gelijkwaardig niveau;

" bij voorkeur ervaring bij een Sociale Dienst of een afdeling Sociale Zaken;

" goede contactuele eigenschappen;

" goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
Salaris:
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal / 3130-
-bruto per maand.
De bij de gemeentegebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing.

Procedure:
Een psychologische test kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Nadere inlichtingen over de functie worden gaarne verstrekt door het hoofd van
de afdeling Sociale Zaken, de heer B.H.G.T.M. Derks, telefoon 043-661651, of
het sectorhoofd administratie en berekeningen, de heer J. Jordens, telefoon
043-661674.
Belangstellenden worden uitgenodigd binnen 2 weken na het verschijnen van
deze oproep hun schriftelijke sollicitaties te richten aan burgemeester en
wethouders van Meerssen. Postbus 90, 6230 AB Meerssen. 1074ï2

\f’ Ber"»»"*» IbkhllM—lllil 1.1.l l 1.1.l I I 1.1-1.U.1 """

landgraaf Bflattii^^
De Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Landgraaf
vraagt per 1 juni 1989 voor de ingaande het schooljaar 1989-1990 van
start gaande openbare basisschool in de kern Übach over Worms een

direkteur (m/v)
Van de te benoemen direkteur wordt verwacht, dat hij/zij:

- beschikt over aantoonbare organisatorische, leidinggevende en
contactuele eigenschappen;

- bekend is met moderne onderwijsinzichten ten aanzien van het
onderwijs aan 4- tot 12-jarigen;

- bereid is zich in te zetten voor het geven van onderwijs
overeenkomstig de uitgangspunten van het openbaar onderwijs,
zoals neergelegd in de profielschets;

- bereid is voor indiensttreding voorbereidend werk te verrichten.

Gezien het gemeentelijk emancipatiebeleid worden vrouwen
nadrukkelijk verzocht te solliciteren. Bij gelijkwaardigheid genieten zij
de voorkeur.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selectieprocedure.

Inlichtingen en de profielschets zijn te verkrijgen bij de afdeling
Onderwijs en Cultuur, tel. 045-328222, toestel 381 (dhr. H. Schroe).
Sollicitaties dienen vóór 9 januari te worden gericht aan de
Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Landgraaf, Postbus
31000, 6370 AA Landgraaf.

BRILPOST is een modern "beter zien" keten
met inmiddels 16 vestigingen in Zuid Nederland.
Het is een succesrijke en energieke organisatie,

0 die de tegenstellingen van de moderne tijd
doorziet en overbrugt.
Wij willen graag in contact komen met
representatieve jonge mensen die, klant- en
serviccgcricht willen denken en nog aan de
opbouw van hun carrière moeten beginnen.
U hebt tenminste een voltooide HAVO-MTS of
MEAO opleiding 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. Brabantplcin 19,
5611 PE EINDHOVEN, t.a.v. Dhr. P. Gadiot.

MAAKT BETER ZIEN BET\ALBAAR

J

Ervaren automatiseerders m v .
! N

*nds

DSM is een internationaalopererend chemisch concern met een groot aantal . . i.rie
ondernemingen, die naargelang de aard van hun activiteitenzijn gegroepeerd in II 4*B fi k
zes divisies. Wereldwijd werken er 27000 mensen, waarvan ruim 11000 in

Limburg. mWmWÊËBÊ %Ë\ mf^KmVmrMm^mX__i(___::«__§ .■;->jSt ■*
Mh*m

______
'm*_m_ _^_, —^_t : _________ -"^_t _| *H_IBiMm_B_HI_H_■_■■■_!

____^_HII *DSM Limburg bv is de interne service organisatie, die werkt voor de in Zuid- WmmWil \*Limburg gevestigde DSM-divisies. Zij bestaat naast een bestuurlijke tak uit een *n-

aantal, vooral technisch georiënteerde, dienstverlenende bedrijven. Ui

I i üs'"Oo
Informatiemanagement LBV (IM-LBV) ontwikkelt, onderhoudt en I l,l9

exploiteert geautomatiseerde systemen binnenDSM Limburgbv, voornamelijkin r^I*. M ■Va^ammVHHHamm^ammlaS
een IBM-omgeving (vanmainframe tot PC). | _J |51
Binnen IM-LBV zijn diverse vacatures, waarvan er hier drie kort beschreven
wor( jen — in staat zijnvragen van gebruikers in te schattenen deze te vertalen naar, hetzij *M

oplossingen via standaardpakketten, hetzij "tailor-made" oplossingen via te

Senior Applicatiebeheer bouwen applicaties;

- kennis van en ervaringmet D-Base III; %

De senior geeft leiding aan een Lokaal Informatie Centrum, dat als taken - enthousiasme om de nieuwste methoden en technieken op te pakken en

heeft: ermee te werken. i^

- beheervan in exploitatie genomen informatiesystemen; l+
- participeren in ontwikkelingsprojecten; Nadere informatie:

- adviseringen ondersteuningbij persoonlijk computergebruik; De heer B. Peters, informatiemanager Maintenance j
(tel. werk: 04490-64536; privé: 045-214362) K

Profiel: De geschikte kandidaat bieden wij aantrekkelijke doorgroeimogelijkheden en [
- minimaal HBO-niveau; prima arbeidsvoorwaarden, o.a. een verlofrecht datkan oplopen tot 50 dagen en lrj

- automatiseringstechnische en/ofbedrijfskundige achtergrond; een verhuiskostenregeling.

- ervaringin ontwikkeling en beheer in een IBM-omgeving; jj
- visie op beheer van informatiesystemen en datpractisch kunnen vertalen; Een psychologisch en medisch onderzoek zullen deel uitmaken van de

- dynamisch en contactueelvaardig; selectieprocedure.

- leidinggevende ervaring is een pré. .j
Nadere informatie: Ir. R. Zonnenberg, informatiemanager Engineering Belangstellenden wordenuitgenodigd hun bondige sollicitatiebriefmet CV -
(tel.werk:o449o-64691; privé: 04490-28206). ondervermeldingvan nr. 48/88PVB- binnen drieweken na verschijnenvan dit 1$

blad, te richten aan: i<

Senior Systeemanalist|programmeur De heer A. Ancion,
Personeelsvoorziening en Beheer, ~Profiel; DSM Limburg bv,

- minimaal HBO-niveau; Mauritspark 1,

- meerdere jarenautomatiseringservaring(IBM-omgeving); 6163 HM Geleen.

- doorzetter;

- leidinggevendekwaliteiten. Ukunt ooktelefonisch een sollicitatieformulier aanvragen bij mw. J.Wester,
Personeelszaken IM-LBV waar u tevens algemene informatie kunt verkrijgen.

Nadere informatie: Ir. J. Olde Wolbers, informatiemanagerProcurement (tel. werk: 04490-64004; privé: 04490-49797).

(tel. werk: 04490-64862; privé: 045-753015).

Systeemanalist|Programmeur

Profiel:
-HBO-niveau; QSM tó- voldoende automatiseringservaring om zelfstandig de bouw van middelgrote ■*r

applicaties te realiseren; We hébben een oplossing ofwe vinden er een.

: _
_—_

Fysiotherapeuten m/v opgelet.
Ik zoek per 1-4-1989 3 collega's voor de nieuw
gebouwde en verbouwde nazorgkliniek in Zeil i.
Wiese (Z.-Dld.).
Als je geïnteresseerd bent, kom dan voor nadere
Inlichtingen op 22-12-1988 tussen 10 en 12 uur bij
Marleen Hakens, Eydemsstraat 8, Eygelshoven, of
bel in die tijd 045-351568. wraw

Voor het ZAGEN van eiken
of dennen balken en alle
voorkomend industriehout.
Pakken brandhout ’ 10-
-per pak afgehaald. Houtin-
dustrie Pelzer 8.V., Rijks-
weg 36, 6286 AG Wittem.
Tel. 04451-1218/04450-2168.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.

De Edsh-supermariden krijgen langzaam maar zeker aan andar gezicht. Da'a logiech, want Edah
volgt da wan» van da consumant. Taganwoordig wlllan da manaan hat liefst alle boodschappen
onder een dak. Ook da verse boodschappen
We zoeken daarom voor ons nieuw* «Haal Brunssum Noord an Edah winkelcentrum Oa Parel In
Brunssum. jonge mensen dl* In teamverband willen werken.

Medewerkers kruidenierswarenafdeling
Afwisselend en zeker niet «aai. Dan ban J* bazig om de presentatie van da artikelen te verzorgen,
of kl bouwt een speciele «rtikelopsteHlng (aan „display"), even later kontroleer jeaan binnengeko-
men goederenzendlng
Ean leuke baan voor lemand mat LBO-opleiding an mogelijk enige ervaring bl| aan levensmidde-
lenoadri|t. Deze baangeldt vanaf 24 uur par waak.

Medewerkers voor de kassa
Ean leuke baan voor iemand dia vriendelijk mat onze klanten omgaat an nauwkeurig afrekent. Ean
opleiding op MAVO-nlveau an aan l*efti|d vanaf 18 jaar hebban wa hat liefst.
Ervaring la mooi meegenomen, maar niet acht noodzakelijk.
Oeze baan geldt vanaf 24 uur par waak.
Vulploegmedewerkers
Als vulpioegmedewerker vul |e meestal in da avonduren in da winkel bij. Ja zorgt tevens voor aan
netle presentatie. Afhankelijk van da situatie gebeurt dit werk zon 3*4 kaar par waak. Meestal van
dinsdagavond tot an mat vrijdagavond.
Voor daza baan moet |e wel minimaal 18 jaar oud zijn i.v.m. da werktijden in de avonduren.

Part-timers kassa
Ean leuke baan voor lamand dia vriendelijk mat onze klanten omgaat en nauwkeurig afrekent. Voor
da koopavond an op zaterdag naboen wa plaats voor enkele part-timers. Da leeftijd die hiervoor
geldt ia minimaal 18 jaar dn i.v.m. da werktijden in de avonduren.

Part-timers
voor groente- en fruitafdeling,
vleeswaren- en kaas- & notenafdeling.
Ean leuk* afwisselende baan. Ja assisteert op een van da bovengenoemde afdelingen Afdelingen
waar altijd iets te doen Is. Klanten vriendelijk te woord staan of zorgen dat da afdeling prima gepre-
senteerd wordt naar da klanten toe.
Enige ervaring ia mooi meegenomen, maar niet perse noodzakelijk.

Een supermarkt vraagt van eik* medewerker de volledige Inzat om er zorg voor te dragen dat da
klanten met een tevreden gevoel naar huia toe gaan.
Dit ia de eerste stap naar een prima baan op een van de aantrekkelijkste afdelingen van een super-
markt.
Voor alle funkties geldt dat zowel mannen als vrouwen kunnen reageren.

Heeft U Interesse, kom dan a.a. woensdag 21-12-1988 *mtussen 14 00-17 30 uur. naar ons filiaal aan de Kennedy- _ ■ lIIS mW*M
laan te Brunssum. U kunt vragen naar onze bedrijfslef K| ■ ■l^m_Je»_»»
der de heer Jansen. __ ~*_, _L_F*V ~\ \~~m
Wilt u bankgironummer en fiscaalnr. meenemen. e^^*^^^^ '07578

Bakker, Versteeghen Co., Registeraccountants, zoekt vooreen van haar
relaties kandidaten voor defunctie van

hoofd administratie M/V
De kernactiviteit van deorganisatie is het distribueren van
periodieken.

In dezefunctie- geeft U leiding aan de afdeling financiële administratie;
de afdeling heeft een drietal medewerkers;- bent U verantwoordelijk voor de boekhouding, definanciële
verslagleggingen cash flow-planning;- voert U zelfstandig bedrijfseconomischeanalyses uit;

- draagt Ude verantwoordelijkheid voor deverdere ontwikkeling
van administratieve- en interne controleprocedures; automatise-
ring speelt hiereen belangrijkerol;- rapporteert U rechtstreeks aan de directie.

Gevraagd wordt:- ruime ervaring in een soortgelijkefunctie;- opleiding op 5.P.D.11- of H.E.A.0.-8.E.-niveau;
- doorzettingsvermogen;- leeftijdsindicatie 25 tot 40 jaar.

Heeft u belangstelling voor bovengenoemdefunctie danverzoeken
wij U Uw sollicitatiebrief met cv. terichten aan
Bakker, Versteegh en Co., Registeraccountants, Postbus 3060,
6202 NB Maastricht, t.a.v. de heerP.L.M, van den BerghR.A.
(tel. kantoor 043-254601).

■ E___3E__3_D___W
REGISTERACCOUNTANTS I

Maastricht Brunssum Sittard Roermond Weert VenloVenray 's-Hertogenbosch
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" Henk Spaan en Harry Vermeegen in 'Verona'. (Nederland 2 - 20.29 uur)

SAT1

Duitsland 2

Sky Channel

België/Télé 21

brik des Grauens. Japanse SF-film uit
1963 van Inoshiro Honda, met Tadao
Takashima, Ken Uehara, Yoko Fujiya-
ma, Vu Fujiki e.a. 13.45 Programma-
overzicht. 13.50 Davis-Cup Finale live
in SAT 1. 16.35 Die Leute von der Shi-
loh Ranch. Afl.: Gefahr für Trampas.
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Justitias kleine Fische.
Afl.: Geisterfahrer. 18.15 Mini Max oder
die unglaublichen Abenteur des Max-
well Smart. Afl.: Kaotische Verhaltnis-
se. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Weerbe-
richt en programma-overzicht. 19.10
Hardcastle & McCormick. Afl.: Kaution
für den Richter. 20.00 SAT 1 Sportblick.
20.10 Hunter. Amerikaanse detective
van James Darren met Fred Dryver,
Stephanie Kramer, Charies Hallahahn,
John Shearin, Shelley Smith, Marina
Sirtis. 21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 Pa-
trouillenboot PT 109. Amerikaanse oor-
logsfilm uit 1962 van Leslie H.Martin-
son,met Cliff Robertson, Ty Hardin, Ja-
mes Gregory, Robert Gulp, Grant Wil-
liams, Lew Gallo e.a. 23.40 SAT 1
Bliek. 23.50 Die Ausgeflippten. Afl.: Ein
Gestandnis nach dem anderen. 00.15
Zwei Companeros. Co-produktie uit
1970 van Sergio Corbucci, met Franco
Nero, Tomas Milian, Kack Palance,
Fernando Rey, Iris Berben, Francisco
Bodaio e.a. 02.10-02.20 Programma-
overzicht.

3 SAT

om voor kanker behandeld te worden
en hij ontmoet zijn oude liefde Marcy,
die inmiddels getrouwd blijkt te zijn.
Dr. Chandler krijgt te maken met een
inbraak.

23.28-23.38 Opmaat. Muzikaal be-
sluit.

Nederland 1

«.03
iw **U zij de glorie. Koor- en sa-
fcto 1 9 olv- Jan stolk-
&.4l £0umaal.
Sen St- Elsewhere. Amerikaanse
Vj,, Afl.: Schwarzwald. De vaderI Ur Axelrod wordt opgenomen

13.05 Nieuws voor doven en

iis |„
j. m verwondering kerst. Beken-Nederlandse artiesten bezingen
geboorte van Christus met Neder-,se teksten in nieuwe arrange-

De familie Knots. NederlandseJe Afl.9: je hebt het of je hebt het
fr, k u'2e Knots staat compleet op[*0P wanneer er een filmproduc-
-1.19 !fP tonele verschijnt.
b Kissy Fur. Amerikaanse teken-E^ne. Afl11.
i,. D't is Disney. Tekenfilmmaga-
h? Irene Moors.C

ontsluierd. Hier en nu
l ial naar aanleiding van de grote
jJ in het Amster-l^^e Tropenmuseum.
lUj Tegenwoordigheid van Geest.nJ"'^ over geloof en samenle-(s■ presentatie: Dodi Apeldoorn.
IjT Journaal.
ij^. ""Kerstfeest met het Van Ge-
rjs'*ns Familiekoor. Muzikale ken-"aking van een koor van ca. 60
■"51 yen nlchton.
"itiQa ntl" Amerikaanse speelfilm
jJaB3 van Barbara Streisand, metj^oara Streisand, Mandy Patinkin,

»an r 9 ca- ln net Oost-Europa
Op °nd de jaarwisselinggroeitYentl
Waat dochter van een rabbijn. In
IVrjQ^ van belangstelling te tonen
Wt nuisnoiJden wil zij een goede
iietfc 9 vol9en- Als dat voor naar
ü^ | 9gelegd lijkt te zijn vermomt zij
tert man en 9aal naar de universi- Nederland 2

22.35 Thief of hearts. Amerikaanse
speelfilm uit 1984 van Douglas Day
Stewart, met John Getz, Barbara Wil-
liams, Steve Bauer e.a. Ray en Mic-
key Davis hebben op het eerste ge-
zicht een fantastisch leven. Dit wordt

21.45 Beauty & The beast. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Schemerduister.
Tijdens een onderaardse vergadering
besluit Father dat niemand een
maandlang met Mouse een woord
mag wisselen.

21.02 (TT)Klasgenoten. Vanavond
Willem Duys.

20.29 Verona. Satirisch programma
van Harry Vermeegen en Henk
Spaan.

00.50-00.55 Heute

Lukas, Italiaanse speelfilm uit 1980van Michele Lupo, met Bvd Spencer,
Cary Guffey, Ferrucio Amendola e.a21.40 Heute.

21.45 Das aktuelle Sport-Studio.
Presentatie: Bernd Heller. Aansl.:Lottotrekking.

23.05 Futureworld - Das Land vonübermorgen. Amerikaanse speelfilm
uit 1976 van Richard T. Heffron, met
Peter Fonda, Blythe Danner, ArthurHill e.a.

02.00-02.05 Nachtgedanken. Be-
schouwingen van Hans Joachim Ku-
lenkampff.

00.05 Sieben gegen Chicago. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1964 van Gordon
Douglas, met Frank Sinatra, Dean
Martin, Sammy Davis jr. e.a.

01.55 Tagesschau.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VOO
16.00 "«Tineke. Programma over al-

les wat met eten en drinken te maken
19.25 Veronica Sport.
20.00 (TT)Journaal.

19.00 Club Veronica. Gevarieerd ma
gazine.

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

18.55 Fabeltjeskrant. Afl.: Kruiden
kwekende kluizenaar.

heeft. Presentatie: Tineke de Nooy
17.30 Dynasty. Amerikaanse serie.

Afl.: De spelbreker. Sammy Jo voelt
zich schuldig over de dood van Josh
Harris. Ze realiseert zich dat haar ob-
sessie om bij Steven te zijn een be-
lemmering vormt voor relaties met
anderen.

Duitsland 1

SSVC

06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 Teleshop.
09.30 Wirtschaftsforum. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05. Unser Haus Afl.: Vorbei ist
nicht vorbei. 10.55 SAT 1 Bliek. 11.00
Der Vogelhandier. Duitse operettenfilm
uit 1962 van Geza von Cziffra, met
Conny Froboess, Peter Weck, Maria
Sebaldt e.a. 12.35 U 2000 - Tauchfa-

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)Ouderenwijzer. Les 2.
19.00 (TT)Jeugdjournaal extra.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.46 Trekking van de lottogetallen.
20.00 Journaal.
20.29 Tracy Ullman Show.
20.54 Nieuwsspits. Actueel jongeren-

programma gepresenteerd door Frits
Spits.

21.47 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.41 Kwartslag. Time seeking cir-

cles, filmreportage over het gelijkna-
mige projekt van kunstenares Barba-
ra van Loon.

23.16-23.21 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.55 Startloch. Interview met de to-
neelspeler Harald Leipnitz.

15.55 Heute bei uns.
16.00 Die Welt der Schnorchel.

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Der
Schatz im Walbau/Eine ratselhafte
Krankheit.

16.30 Mega. Jongerenmagazine.
17.05 Swing. Mode-maagzine.
17.20 Unglaubliche Geschichten.

Heilen auf Lanzarote. Presentatie:
Rainer Holbe.

17.55 Street hawk. Amerikaanse se-
rie met Jesse Mach, Norman Tuttle,
Altobelli e.a. Afl.: Das arabische Vol-
blut.

18.35 RTL-Spiel.
18.45 RTL aktuell.
19.00 Anpfiff. Sportprogramma met

Wilfried Mohren.
19.55 Gefrühstückt wird zu Hause.

Amerikaanse speelfilm uit 1962/63
van Henry Levin, met Sondra Dcc,
Bobby darm, Michelkine Presle e.a.

21.30 Alfred Hitchcock zeigt. Eiskal-
ter Engel, Amerikaanse tv-film, met
Robert Carradine, Debi Richter, Ja-
mes David Hinton e.a.

22.00 ALles nichts oder? Talkshow
met Herr Hugo Egon en Frau von Sin-
nen.

22.50 American Eiskrem. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1985/86 van Ja-
mes Frawley, met Stephen Geof-
freys, Tim Robbins, Cameron Dye
e.a.

00.25 Weerbericht.
00.30-00.35 Betthupferl.

verstoord als ene Scott Muller, een
beroepsinbreker tijdens hun afwezig-
heid een bezoek brengt aan hun huis.

00.15 Journaal.
00.20 Musici for Armenia. Recht-

streekse uitzending van het benefiet-
concert dat in de Barbican-Hall van
Londen wordt gegeven voor de nabe-
staanden van de slachtoffers van de
aardbeving en ramp in Armenië. In
aanwezigheid van o.a. Prins Charies
en Lady Diana treden op het Engels
Kamerorkest 0.1.v. André Prévin met
als solisten James Galway (fluit), An-
drei Gavrilov (piano), Mstislav Rostro-
povitch (cello) en Choliang Lm (viool).
Het Nederlands commentaar wordt
verzorgd door Cees van Drongelen.

Duitsland 3 West

09.20 Mapletown.
09.55 JEM.
10.30 Mask.
11.00 Beverley Hiils Teens.
11.30 Brave Starr.
12.00 " «Countdown.
13.00 ««Pop Formule.
14.00 ««Canada Calling.
14.30 ««New Music.
15.30 Ford Ski report.
16.30 Shell International Motor
Sports 1988.

17.30 ««The Nescafé UK Top 40.
18.28 The Times Headline News.
18.30 Blue Thunder.
19.28 The Times Headline News.
19.30 Big Valley.
20.30 WWF Superstars of Wrestling.
21.43 The Times Headline News.
21.45 Police Story.
22.43 The Times Headline News.
22.45 Mazda's eye on sport.
23.45 Federation Cup.
01.00 Bartleby.
02.20 Het gaat om de Beweging.
02.40 Five Theatre Groups from

Holland.
03.40-06.40 Landscape Channel

Programmes from SKy.

16.50Am Dam Des, kinderprogramma.
17.15 Am fernen Horizont. Amerikaan-
se speelfilm uit 1955 van Rudolph Ma-
té, met Fred MacMurray, Charlton Hes-
ton, Donna Reed, Barbare Hale, Wil-
liam Demarest, Herben Heyes, Alan
Reed e.a. 19.00 Heute. 19.22 3sat-Stu-
dio. 19.30 Es kommen kalten Zeiten.
Uit de ZDF-serie Theatherwerkstatt'.
21.05 Geschichten aus dem Wiener-
wald. Regie Erich Neuberg, met Walter
Kohut, Paula Nefzger, Lotte lang, Kart
Hackenberg, Jane Tilden, Helmut
Qualtinger e.a. 23.05 Das literarische
Quartett met Marcel Reich-Ranicki,
Jurgen Busche, Hellmuth Karesek en
Sigrid Löffler. 00.20 3sat-
Schlagzeilen.

" Bvd Spencer in 'Buddy haut den Lukas'. (Duitsland 2
20.15 uur)

!8 >*■103slJ-10 !*Menscn Meier. (herh.).t6rri tPer Ruf des Herzens. Mit lez-Wb'nsatz. (herh.)., ei*soverzicht.
'3.15 Seute"
'3,4S rogramma-overzicht.
j,e pEs wird weniger geheiratet.

H.3q |milie im Wandel, reportage.
sPei ckerl und Fleckerl. Poppen-
rjleir!6r'e van Walter Flemmer en de

1s 0_ Bühr>e. Afl.: Das Radrennfest.
rj,u ""Formel Eins. De ARD-hitpa-

-15,45 ?e{ Kai Boeking.
letl

a Nachste Ausfahrt. Wilder Wes-
Vjn' documentaire over het maken
ve "e tv-film Wilder Westen inclusi-

Mfj r\*. artoons im Ersten. Teken-
'»,t)ij Afl.: Der verrückte Dirigent.

Clr Ein Nachmittag im Telezirkus.
lis DSPr°gramma. M.m.v. de Nicoli-

'.".jj^odriguez, Los Rios, e.a.
1?Sr >er und Heute unterwegs.
l8 0n I.a9esschau.
l9 0n ?P°rtschau.H§ Markt.

irn, teister Eder und sein Pu-riw*1- Serie. Afl.: Eders Weih-
'9.sB geschenk.'O.rjQ "^ogramma-overzicht.
'""IS iTr)Ta9esschau-
Hij v'er gegen Willi. Spelprogram-

>l .gepresenteerd door Mike Krüger.
!»„ ""Trekking van de lottogetal-

x-sÖt.*0o iSfesschau.
Wort zum Sonntag.

Ut c "atie door Dr. Michael Sievernich

F''m-Festival. Revolution,
HijQ?'_Noorse speelfilm uit 1985 vanKi>i_L. udson. met Al Pacino, Natasja

iv SK|. Donald Sutherland e.a.

13.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 26. (herh).

15.35 Teletekstoverzicht.
16.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.

158: Die Wahrheit schmertz immer.
16.30 Stellenweise Behinderungen.

Documentaire over de sneeuwoprui-
mingsdienst in de Eifel.

17.00 Mickey's Welt. Documentaire.
17.45 Magnum. Amerikaanse serie.

Afl.: Der letzte der echten Schnüffler.
18.30 High score. Computerspel-

show. Presentatie: Ute Welty.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine.

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

12.15 Tele-Akademie. Prof. Dr. Horst
E. Richter - Fortschrittmythos und Un-
sterblichkeitswahn.

11.30 Der Traurn vom Freien Vater-
land. Documentaire. Afl.l: Polen im
20. Jahrhundert.

09.50 Tele-Gymnastik. (52).
10.00 News of the week. Engels

weekjournaal.
10.15 Actualités. Nieuws in hetFrans.
10.30 Hablamos espanol. Cursus

Spaans. Les 38. (herh.).
11.00 Wieder lemen - weiter lemen.

(herh.).

09.30 ""Programma-weekover-
zicht.

10.00 Zie Duitsland 1.
12.00 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazine. Gast: Hanns Heinz
RON.

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

14.00 Die Herberge zur 6. Glückse-
ligkeit. Amerikaanse speelfilm uit
1958 van Mark Robson, met Ingrid
Bergman, Curd Jürgens, Robert Do-
nat e.a.

16.35 Die Nordlichter - Von der Wa-
terkant an den Bodensee. Serie.
Afl.: Die Ausstellung. Met Simon Ja-
combs, Tanja Zielke, Arm-Kristin Mis-
sall e.a.

17.00 Heute.
17.05 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse serie. Afl.: Sühne und
Erbschaft. Met Ted Schackelford,
Joan van Ark, Michele Lee e.a.

17.35 Unter der Sonne Kaliforniens.
Amerikaanse serie. Afl: Musik und
Kerzenlicht.

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.:
Ein starke Frau.

20.15 Bvd Spencer. Buddy haut den

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
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26, 36.46 en satelliet
Sal 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

Radio 1:95.3en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m) .
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-700 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 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: 93.9 en 91.9 mHz

07.00 Supertime Club.
10.00 OfftheWall.
11.00 Tube Compilations.
12.00 The Film Show.
12.30 Wanted Dead or Alive.
13.00 Dundee and the Culhane.
13.55 Super Sport.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Truck and Tractor Puiling.
15.30 International Pro-celebrity

Golf.
16.30 GiNette World Sport Special.
17.30 The European Top 40.
18.30 Sharp Cookery Programe,
18.55 Carry on Laughing.
19.25 Twilight Zone.
20.25 Goodyear Weather.
20.30 Feature Film: Little Lord Faunt-

leroy.
22.25 Goodyear Weather.
22.30 Super Bouts.
23.30 Late Night Movie: King of Mar-

vin Gardens.
01.20-02.20 Tracking.

08.00 Fun Factory.
08.05 Sylvannians.
08.20 Dennis.
08.30 Inspector Gadget.
09.05 The Popples.

radio

14.00 Kerstsprookje Repelsteeltje.
Sprookje naar de Gebroeders Grimm
met muziek van Titus Thaler, uitge-
voerd door het Pfalztheater Kaisers-
lautern.

15.30 Avec plaisir. Cursus Frans. Les
13. (herh.).

16.00 News of the week. Engelstalig
nieuwsmagazine.

16.15 Actualités. Franstalig nieuws-
magazine.

16.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

Duitsland 3 SWF

13. (herh.).
17.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 26. (herh.).
17.30 Auf Stippvisite bei Mitmen-

schen. 6-delige serie. Afl.6: lm golk-
denen Dreieck, reportage over een
programma dat voorziet in de ver-
bouw van voedingsgewassen in
plaats van papaver in Thailand, Bur-
ma en Laos. (herh.).

18.00 Zibelemarit. Documentaire
over de traditionele uienmarkt in
Bern.

18.30 Beim Wort genommen.
19.00 Glaskasten.
19.26 Zandmannetje.
19.30 Zeichen der Zeit. Retrospekti-

ve, serie documentairefilms. Afl.6:
Die ausgezeichneten Deutschen, re-
portage over de Duitse ordedragers,
(herh.).

20.15 Cartoon. Van en met Loriot.
(herh.).

21.00 Südwest aktuell - Neues.
21.05 Auf der Couch. Prominente

machen Programm - Guido Bau-
mann.

22.35 Omnibus. Friedrich Nietzche.
0.05 Laatste nieuws. 00.10-00.20
Gutenacht-Geschichten. Prominente

und Autoren lesen.

20.00 Filmdossier. Ein Jahr in der
Holle, Australisch-Amerikaanse
speelfilm uit 1982van Peter Weit, met
Mei Gibson, Sigourney Weaver, Lin-
da Hunt e.a.

21.50 Discussie over oorlogsver-
slaggeving.

22.50 Quak-Show.
23.20 Mitternachtsspitzen. De caba-

rettier Richard Rogier ontvangt gas-
ten in de Alte Wartesaal op het Cen-
traal Station in Keulen.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

19.35 Sport im Westen

10.00 Children's SSVC. Kinderpro-
gramma. Vandaag: Cartoon Alpha-
bet.

10.30 Jimboand the jetset. Royal vi-
sitors.

10.35 Crush a grape. Gepresenteerd
door Stu Francis.

11.05 Defenders of the Earth. Teken-
filmserie. Vandaag: The mmd War-
riors, deel1.

11.30 The satel li te show. Vandaag
wordt een groor feest gegeven in Big
Bram Enterprises.

11.55 Knight Rider. Afl.: Soul Survi-
vor.

12.45 Pop Spot. Gepresenteerd door
Mark Page. De laatste nieuwtjes op
video-films.

13.15 Grandstand. Rugby, Eque-
strian en Racing.

18.00 News and Weather.
18.10 Wireless for the Blind.
18.25 The Noel Edmonds saturday

roadshow.
18.55 Blind Date. Kandidaten kiezen

een partner voor een gezellig dagje
uit. Presentatie Cilla Black.

19.35 Bobs Full House.
20.10 Allo, Allo! Serie over de tweede

wereldoorlog.
20.40 Murder she wrote. Afl.: Indian

Giver.
21.30 Entertainment USA.
22.00 Jack the Ripper. Afl.l. Met Mi-

chaleKaine. Een aantal brutale moor-
den brengt angst teweeg in het Lon-
dense East End. Prostituees worden
gedood. Een van de beste Detectives
van Scotland Yard heeft de leiding bij
het onderzoek.

23.40 The last Resort.
00.20-00.30 Whireless for the blind.

Met o.m. Tonny Vance en Roger
Dentith.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
v<>Cirr.,en CAI-abonneesan alen zie schema exploitant

.»%^zwart wit programma
ue ~ stereo geluidsweergave-- tweetalig bij stereo-app.< * 'eletekst
TELEVISIE

Nederland 1:52629465153 en 57

CD pop; 22.02 Country style
23.02-24.00 Late date.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstuck. 7.45 Veran-
staltungskalender. 8 00 Radiofrüh-
stuck 905 Musikexpress. 10.00
Gut aufgelegt. 11.05Gut aufgelegt.
12.00 Musik bei Tisch. 13.00 Fri-
schauf. 14.05 Musikzeit heute.
Klassiek leicht serviert 15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 Spot-
light. 17.05 Liedernacht '88. 1e
deel. 18 40-20.00 Liedernacht 88
2e deel.

Lottouitslagen. 23 30-02 00 Twee
tot twee.

monos. 17.00 Licht en uitzicht. IN-
FORMATIE VAN DE RIJKSOVER-
HEID: 17 45 De Nederlandse Antil-
len. 17.55 Mededelingenen Schip-
persberichten. 18.00 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 hulpverlening. 21.15
Reflector. 21.35 Deze week 22.00-
-23.00 EO Zaterdagavonduur.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden
met .... (8.00 Nws.) 9.00 Toppers
van toen klassiek. 10.00 Caroline.
11.00Kurhausconcert: Vocal Ease.
12.02 Strauss & Co .1300 Nws.
13.02 Veronica Klassiek: Symfonie
Orkest van de Beierse Omroep met
sol. 14.50 Veronica Kamermuziek-
serie 88/89: Klassieke pianomu-
ziek. 15 33 Nieuwe grammofoon-
en compactplaten. 16.00 Lang leve
de opera! 18.00Nws. 18.02 Avond-
stemming. 20.00 Nws. 20.02-23 00
KRO-klassiek op zaterdagavond
met om 20.02 Muziek van Johan-
nes Ciconia (2); 20.50 Klassieke
pianomuziek. 21.40 Orgelrubriek.
22.20 Laudate. 23.00-24.00 KRO-
Literair: Camera Obscura.TV5

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen 900 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Musikali-
scher Aperitif. 12.00 Is ja 'n Ding.
14.00 Viva - Was kostet die Welt.
15 00 Sportshop 18.00 Unglaubli-
che Geschichten. 19.00 Prima.
20.00-01.00 Ein junges Musikpro-
gramm.

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal. 10.03 Limburg
boven. 11.03Festival: een uur cul-
tuur puur. 12.03-12.59 het evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
17.03 Limburg aktueel: nieuws en
aktualiteiten. 17.15-1759 Vrij spel:
pop in Limburg.

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 Levensllel en levens-
leed. 19.00-7.00 Zie Radio 1.

17.05 Ie Disney Channel, tekenfiïms
met o.a. Mickey Mouse, Zorro, Donald
Duck en Kit Carson. 18.40Top 21, pop-
muziek. Presentatie: Maureen Dor.
19.30 Belgian Gym Masters, gymnas-
tiek-wedstrijden te Brussel. 22.00-
-23.00 Jazz: Memphis Slim, portret van
deze jazz-musicus.

19.30 Journaal, met een special over
de Cinénathèque Royale de Belgique,
t.g.v. zijn 50-jarig bestaan. 20.10 Varié-
tés a la une. 20.15 Le jardin extraordi-
naire, natuurmagazine. 20.45 Le miroir
se brisa, Amerikaanse misdaadfilm uit
1980 van Guy Hamilton, met Angela
Lansbury, Rock Hudson, Geraldine
Chaplin e.a. 22.30 Match 1, sportpro-
gramma. Presentatie: Gaëtan Vigne-
ron. Aansl.: Lotto en Joker. 23.25-00.00
Journaal.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.03 TROS
Nieuws show met om 7.08 Natuur-
rubriek; 7.22 Weerbericht Jan Pel-
leboer; 7.27 Uw eigen nieuws. 7.33
Uitgaanstips; 7.50 Dierenmanie-
ren; 8.06 TROS aktua; 8.25 Ontbijt-
gast; 9.03 Introductie Prijzenslag.
9.08 Doe 't zelf rubriek; 9.20 Kies-
keurig; 9.35 Plantenrubriek; 9.50
Autonieuws; 10.06 Van boeken be-
zeten; 10.20 Prijzenslag. 10.30 Op
uw gezondheid; 10.50 Finale Prij-
zenslag. 11.03 Sentimental Jour-
ney. 12.03Oud plaatwerk met Her-
man Emmink. 12.56 Mededelingen
voor land- en tuinbouw. 13.06
TROS Aktua. 13.30 TROS Coun-
try. 14.30 TROS aktua sport. 18.06
Coulissen. 19.02 NOS Jazz Plat-
form. 20.02 Langs de lijn. 22.02
Metro's music. 22.45 Man en paard
extra. 23.05 Met het oog op mor-
gen. KRO: 0.02 Damokles. 1.02-
-7.00 Niemandsland.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief 9.25 Water-
standen. 9.30 Taal van alledag.
10.00 Hollandse nieuwe. 10.15De
muzikale fruitmand. 11.15 Tijdsein
thema. 11.45 De beste van orkes-
ten. 12.00 Nws 12.05Meer dan en
lied alleen. .! 12.45Vragen naarde
weg. 13.10 Hallo nederland 13.30
Opo Doro (Open deur). 14.00 Jazz-
spectrum. 15.30 Minjon. 16.30 Ho-

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
Café Cartton. 17.00 Fünf-Uhr Tee.
19.05 The Jazz-hits of Broadway.
21.00 Musik zum Traurnen. 22 30
Nachtexpress.

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

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7 03 Rabar-
bara. 8.03 Drie voor negen. 9.03
Gospel-rock. 10.03 Popsjop. 12.03
Paperclip-Radio 14 03 Popstation.
16.03 NCRV-zaterdag-sporl 18.03
Driespoor. 19.02 Koploper. 20.02
Harro de Jonge, met om 20.02 El-
pee pop special; 21.02 Elpee- en

12.00 Thalassa. 12.45 Jazz off. 13.00
Joumal Télévisé. 13.15 Jardiner avec
Nicolas. 13.30Ludovic Sanders. 15.00
Sacrée Soiree. 16.05 Brèves. 16.10
Visa Pour Le Monde. 17.20 Jeunes So-
listes. 17.55 Brèves Météo Européene.
18.00L'ours en Peluche. 19.30 Joumal
Télévisé. 20.10 Club de L'Europe.
21.10 Cargo de Nuit. 22.00 Journal Té-
lévisé. 22.30 Météo Européene. 22.35
Chic Tornade. 23.20 Super Sexy.
00.20-00.50 Papier glacé.

08.15 Nouba nouba, tekenfilms. 09.30
Schooltelevisie. 11.40 Interwallonie,
magazine voor Portugezen. 12.20 In-
terwallonie, magazine voor Turken.

België/RTBF 1

14.00-17.00 Tennis. Davis Cup, recht-
streekse reportage van de finale tus-
sen Zweden en West-Duitsland.
Commentaar: Daniel Mortier. (Eurovi-
sie-uitzending).

17.00 Einde.
20.10 Hard cross. Rechtstreeks van-

uit het Sportpaleis in Antwerpen.
Hard cross, afgewisseld met show en
spektakel. Presentatie: Luc Ver-
schueren en Dirk SOmers.

22.30-23.15 Belgische International
Gym Masters. Van op de Heizel, sa-
menvattende reportage. Commen-
taar: Louis de Pelsmaeker (Eurovisie-
uitzending.).

België/TV 2

België/TV 1
AtSprechen Sic Deustch? Afl.7:'o.^'ormalitaten.IT-15 Volwassenenvorming.
iVs oernlezing uit 1.0.- program-

-1 bii h ITISPot- Achtergrondinforma--5.()0 V filmactualiteit. (herh.).
'turele hoofdsteden van

i Vsnp " Afl.2: Milaan, documentaire
'G-Oo^anno Olmi.

u ■ De vrijgezel en de
i^?ü' Amerikaanse speelfilm uit, Myrn Van Irving Reis, met Cary Grant,
I'SS tt- 0y' Shir|ey Temple e.a.
'OO C?l6uws.
IrNhi Tak- Animatieserie. Af1.231.
i.°S Pi'"10 __ons- Afl: Plons en de raaf.
,Fr AfT^Ssie en Adriaan. Kinderse-

ï"oont °ndomons- De reks,ok- Bunta
liürier 'n Toky° en is niet zon sterke

]$ j^eBox.l9 0S oker-trekking.
»sch °°eketje Vlaanderen. Toeris-'ret' o azine met: Toeristisch por-
S* a van toeristen; Dit leuke, chrj stQ

Agenda. Presentatie: Gerty

*" Pr"o ttotrekkir|g. mededelingen
i(?6nir^rarnma"ovarzicht en paar-

J.lO £,e"ws.
<0.1 S

Urr?n- Australische serie. Met, 'BriJ„ BeN' Dasha Blahova, Peter
lllllli 6'a'Afl'28-

-llllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiini iiiiiiiiiiiin

20.35 Vaders en zonen. 4-delige
Westduitse serie. Afl.4: In eer en ge-
weten.

22.55 Nieuws.
23.10 Sport op zaterdag.
23.40 Poolshoogte. Veertiendaagse

astronomische rubriek van dr. G. Bo-
difée. Vandaag: De maan tijdens de
winter.

23.45-23.50 Coda: Jacky, van Jac-
ques Brei en G. Jouannest, uitge-
voerd door Juan de Torres, dans.

%Julie Christie en Herbert
Gronemeyer in 'Vaders en Zo-nen. (België/TV 1 - 20.35 uur)

13.00 Protestantse uitzending. 13.30
La pensee et les hommes, filosofisch
magazine. Vandaag: Samarcande.
14.00 Théatre Wallon, toneelstuk in
dialect van Freddy Carles. 15.15 Rad-
jou, gevarieerd magazine met gasten.
16.15 Tekenfilms. 16.20 Noubanimé,
kinderprogramma met De Smurfen.
16.45 Livres propos, literair magazine.
17.15 Signes particuliers, mode-maga-
zine. 18.00 La peintre bulgare Zlatv
Boyadjiev, portret van deze schilder.
18.25 Gourmandisches, culinaire tips.
18.40 Trekking van de joker. 18.45 Té-
létourisme, toeristisch magazine ge-
presenteerd door Guy Lemaire. 19.20
Paardekoersen. 19.22 Lotto en joker.
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cursussen*^;
OPLEIDINGEN fc__J

dHommerterweg224
Hoensbroek

riessen
Erkend door Min. O&W

_„, I Tekstverwerking

<^ Hj WordPerfect

\_y I Notuleren

<. dßase

ffl Msdos
-<—- MÊ Ambi 88
_^> I Startcursus P.C.
_^"\^ I Max. 8 cursisten en elke cursist
!-—"—» m werkt alléén op P.C.

OM Ook spoed- en privé-cursussen in
■MB en uit huis.

I I I Bel 045-211733
9 E iedere dag tot 23.00 uur

———, I OPLEIDING - ADVIES -—— mmv ' BEGELEIDING

tM_i__H
_

B
_

B
_

B_l

Werkend stel zkt per 1 ja-
nuari WOONRUIMTE
omg. Heerlen max ’600,-
-ex. Tel 04499-4163.

I ''t ii i ■ ■

M Erkend door de minister
ÖPLEIDIMSINSTITIIT _"£rg;£*■£

HII lil C\" de Wet op de erkendew»*^'M^-ï | onderwijsinstellingen

Eind januari starten wij in HEERLEN met onze mondelinge avondopleidingen voor:

8.K.8. (basiskennis boekhouden)
P.DBB a (praktijkdiploma boekhouden)
MaßaAa (moderne bedrijfsadministratie)
SaPaDa (staatspraktijkdiploma *-». voor bedrijfsadministratie)
Inlichtingen, prospectussen en aanmeldingen bij:

IfAll MICDI f\* Schoutstraat 8, 6343 CS Klimmen, tel. 04459-1782;VAR IYIICnLU. Mergelsweg 1, 6419 EA Heerlen, tel. 045-715248.

Staatspraktijkdiploma voor
bedrijfsadministratie Cpn

Per 1 februari as. starten weer te Maastricht,
Sittard en Weert de mondelinge oDn IIavondopleidingen voor Or L/~ 11.
Thans zijn lopende SPD-l-opleidingen te Heerlen,
Maastricht, Roermond, Sittard, Tegelen en Weert.

Inl., prosp. en aanmelding:
Limburgse SPD-opleidingen
dir.: drs. S.J.M. Brouwers

Gloriët 9
6247 BB Gronsveld
tel. 04408-2304 107229

ITe huur gevraagd: ruimI VRIJSTAAND PAND, gro-
te woonkamer en grote eet-; kamer, grote keuken, 4 rui-

' Jme slaapkamers, garage

" voor 2 auto's, complete
badkamer. Lokatie: „drie-
hoek" Sittard, Maastricht,
Kerkrade. Voor offertes
en/of meer informatie gelie-
ve contact op te nemen met: USMC the Netherlands
t.a.v. Housing Office, Bor-
gerweg 10, 6365 CW Schin-
nen. Tel. 04493-7416/7345.
Verpleegster zoekt in Ge-
leen APPARTEMENT.
Huur tot ’ 700,- mcl. g.w.l.
Niet Lindenheuvel. 04490-
-40358.

Spoorloos verdwenen Rus-
sisch blauwe POES, roep-
naam Fatjevna, tegen belo-
ning terug te bez. Kempen
1, Heerlen. 045-722292

STOELMATTERIJ ver-
nieuwdrieten, biezen en ro-
tanstoelen m. gar. 045-
-418820.

ENCI is de Eerste _^_^_^_^_« »>■■_ aai _a_^aVafca- aaaaiNederlandse Cement _^fl
Industrie. En wil dat mT^^^^^ I LW af^^^^^^aak Iblijven ook. Dit schept I i_W wma I
verplichtingen en V^^k I Lmw
hoge eisen aan ENCI. I I
De markt ontwikkelt I I W__zich immers I jmm I
voortdurend. Voor een I Igezonde toekomst heeft
ENCI voldoende
grondstoffen nodig, de .
modernste machines en a a j^ ’»■«* *_■
goed opgeleide en 1 / —H |
gemotiveerde V wA V>l Wmedewerkers. --, -*Momenteel heeft ENCI
in totaal circa. 1300
medewerkers in dienst,
waarvan er circa 700 in
Maastricht werkzaam in onze vestiging te Maastricht bestaat op het Centraal
TnMaastricht is tevens Laboratorium een vacature voor een
het belangrijkste
cementproduktiebedrijf _p^ . . __

_■ _■ ■ _«*^ ■ ■ _*■%

centrale diensten zijn in I aaal IVI I (iTs/V)
's-Hertogenbosch » 'gehuisvest De afdelingDaarnaast heeft ENCI 9

dochterondernemingen ~ . _ . , , , , .
en deelnemingen in Het Centraal Laboratorium verricht onderzoek ten
onder meer de behoeve van ENCI en met haar gelieerde
betonmortelindustrie. ondernemingen. Het onderzoek omvat zowel uitgebreide

studies, bijv. op het gebied van produktontwikkeling, als
cementproducenten in ad noc werkzaamheden van specialistische aard. Er zijn
Europa. ENCI bouwt 11 medewerkers.
aan de toekomst.

De taken- Het uitvoeren van studies op het gebied van
fabricage, eigenschappen en toepassingen van
hydraulische bindmiddelen.

- Coördineren van de werkzaamheden van een 5-tal
gespecialiseerde laboratoriummedewerkers.

- Het vertegenwoordigen van ENCI in commissies in
binnen- en buitenland.

De functie-eisen
- Een voltooide academische studie in de

Anorganische Chemie.
- Aan uitdrukkingsvaardigheid en communicatieve

eigenschappen worden hoge eisen gesteld.- Leeftijd tot 30 jaar.

Tot aanbeveling strekken
- Kennis van cement en beton.- Kennis van de moderne talen.- Belangstelling voor informatica.
- Belangstelling voor analytische chemie.

Nadere informatie
Voor nadere toelichting kan contact worden opgenomen
met dr. W. van Loo, Hoofd Centraal Laboratorium, tel.
043-297291.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie te
richten aan drs. E.C. van Strien, Hoofd afdeling
Personeel en Organisatie/Algemene Zaken ENCI,
Postbus 1, 6200 AA Maastricht.
Tot de sollicitatieprocedure behoren een psychologisch
en medisch onderzoek.. i U m eerste nederlandse cement industrie (enci) n.v.
Lage Kanaaldijk 115, 6212 NA Maastricht
Postbus 1, 6200 AA Maastricht,
tel. 043-297777.

W?) Verol Recycling Limburg bv g
VerolRecycling Limburg B.V. te Maastricht iseen dochteronderneming van VerolmaBeheer. VerolRecycling H N

_f is specialist in deverwijderingvanchemisch afval. Zij adviseert bedrijvenen particulieren omtrent derisico's voor
Ë hetmilieu en de veiligheid; zij assisteertbij denaleving van deWetChemische Afvalstoffen enzij zorgt voorbehan- l"^Ë delingen afvoervan chemisch afval en afgewerkte olie. Service aan cliënten om milieuproblemenefficiënt tevoorkomen k erT

Ë is hethoofddoelvan haaractiviteiten.VerolRecycling isvergunninghouderconform de WetChemische Afvalstoffen. «ent
Ë ' MercuriUrval zoekt voor dezeopdrachtgever eenm/v
M chth<

f verkoopleider-Adviseur $I diegroeizoekt, voor zichzelf, zijn markt, zijn bedrijf .!£
De functie: uiteindelijkeverwerker. aspecten van ditvak en '9- U start meteen inwerkperiode om -TJgeeft leidingaan de afdelingexterne verantwoordelijkheidsgevoel. ula p

specifiekekennis opte doenbetreffen- contacten. 4^
deVerolRecycling en haar werkwijzen, - TJrapporteert aan de directeur. Gebodenwordt: 'ch.
demilieu-en veiligheidsaspecten van Eenzelfstandige enverantwoordelijke el< b
chemisch afval, de juridischeconse- Gevraagdwordt: functie metveel afwisseling. j**e
quenties hiervan voorondernemingen - lemand meteen opleidingopHBO- De groeivanVerolRecycling zal het

■ en particulieren enhet omgaan met niveau, met zo mogelijkeen chemische resultaat zijnvan uw inspanningenen 10 ](■ milieu-onvriendelijkestoffen. achtergrond ofervaringin milieu- daarom ookuw groeiin ditbedrijf t€ r\
M - Daarnazultu zelfstandig actiefzijnom technische zaken. bewerkstelligen. a wa
% bestaande relaties verder te ontwikke- - Grote affiniteitmet de commerciële nr)er

% len en nieuwe contacten te verwerven; Dit is een uitdaging. Voelt u ervoor, stuur JJ 01
u onderhoudt decontacten met de danuw sollicitatie metcv. onder y, L°overheid; u zorgt dathetchemisch _^ÊWËmmmm WÉËÊÈËÊË^\ vermeldingvanref.nr. 6.7067 aan £14

afval met inbegripvan deformali- m m_ MercuriUrval 8.V., isie
teiten de juisteweg aflegt \^T^^mmT\m\' ïr^Hl Vrijthof50-51, v^ !' D

N. van uw cliëntnaar de lM^^^^^^£^^^^^^^^JJ 6211LE Maastricht. J0*.

"
-_ . ■ 1 ■

CONVENT TRANSPORT B.V.
Maastricht Airport
zoekt voor z.s.m. een ervaren

internationaal chauffeur
(met aanhangwagenervaring)

voor lijndienstverkeer naar West-Duitsland.

Uw schriftelijke sollicitatie aan:

CONVENT TRANSPORT B.V.
postbus 39
6236 ZG Maastricht Airport
(zonder aanhangwagenervaring onnodig te
reflecteren) 107236

m" I Vereniging voor Middelbaar

" ff^f! Onderwijs in Limburg
fTlj__|___| Postbus 143!"! 6130 AC Sittard

vraagt voor de onder haar bestuur staander.k.
St. Janscollege Scholengemeenschap
Hoensbroek
per 9 januari 1989

DOCENT(E)
voor Nederlands 1e graad 22 lesuren, vervanging
wegens ziekte.

Lesrooster:
maandag 9.20-15.05 uur
dinsdag 10.30-15.05 uur
woensdag 8.30-12.10 uur
donderdag 9.20-14.15 uur
vrijdag 8.30-12.10 uur
Sollicitatiebrieven spoedig te richten aan het bestuur
van bovengenoemde vereniging, onder vermelding
van de naam van de school.
Inlichtingen worden verstrekt door de rektor vari de
school, Ir. H.W.G. Schröder, telefoon 045-218666,
privé telefoon 045-217318.

107468

De voetbalvereniging FC Hoensbroek, uitkomend
in de 4e klasse KNVB, zoekt met ingang van het
seizoen '89-'9O een enthousiaste, op prestatie
gerichte

trainer
voor het trainen van de senioren,
minimaal twee keer per week, en de
begeleiding van het 1e en 2e elftal
tijdens de wedstrijden op zondag.

Het bezit van het B-diploma strekt tot aanbeveling.
Schriftelijke sollicitaties, met een opgave van
referenties en een salarisindicatie, vóór 7 januari
1989 sturen aan FC Hoensbroek, Neerbraakstraat
16, 6432 BV Hoensbroek. 105926

ADMINISTRATIEKANTOOR
J.H. BORGHAAANS

Een snel groeiend kantoor met een prettige
collegiale sfeer, waar in teamwork de
administratie van bedrijven wordt verzorgd,
vraagt voor spoedige indiensttreding een

BOEKHOUDKUNDIG/
FISKAAL
MEDEWERKER M/V

De voorkeur gaat uit naar een persoon met
enkele jaren praktijkervaring.

De werkzaamheden zullen bestaan uit het
zelfstandig afwerken van jaarrapporten en
het verzorgen van de loonadministratie.

Kennis van automatisering gewenst.

Reacties schriftelijk aan:
J.H. Borghmans
Hommerterweg 241
6431 EV Hoensbroek
Tel. 04492-3235

107398

«st-
Bij de Instrumentele Dienst van de Rijksuniversiteit Limburg zijn vacant de functies van: t^,

2 hts ingenieurs i«i |
De Instrumentele Dienst heeft als primaire taak detechnische ondersteuningvan het onderwijl
het onderzoekvan deFaculteit der Geneeskunde en deFaculteit der Gezondheidswetenschap"
Dit resulteert in een grotevariatie aan projecten die door de medewerkers, in nauw overleg me'rlll'!
gebruikers/opdrachtgevers, zoals (bio)medici, (bio)chemici en biologen, worden uitgevoerd. K^,
Voor de groep Technische Automatisering van de Electronische Afdeling zoeken wij twee jong* I.>
medewerkers.
taken .J,- het ontwerpen en realiseren van electronica en programmatuur voor de koppeling van mee ,55

analyse apparatuur aan (personal) computers; , |gr- het ontwerpen en realiseren van geautomatiseerde meetopstellingenvoor de research labo*
ria. Deze meetopstellingen bestaan veelal uit verschillende elektronische sensoren, activat^ ,
standaard (meet-)apparatuur en zelf ontwikkelde apparatuur, gekoppeld met 1 of enkele cC* /' I

- het ontwerpen en realiseren van nieuwe apparatuur, methoden en procedures ter onderstöU1' "fc
van het onderwijs, de research en de gezondheidszorg. ?ss

*rli
vereist/gewenst %- voltooide HTS opleiding, richting elektronica; x^- ervaring met hardware en softwarevan PC's; .0q- ervaring met assemblers en hogere programmeertalen; 45- zelfstandig kunnen werken;- goedecontactuele eigenschappen. ,-|q
Ook recent afgestudeerden worden uitgenodigdte solliciteren. "35
Inlichtingen j k
over dezefuncties kunnen worden ingewonnen bij ir. A.J. van der Stekt, hoofd van de Instrume'" Ij»
Dienst, tel. 043-888627,of bij ing. J.Geilen, hoofd van de Elektronische Afdeling, tel.043-888o*|p
arbeidsvoorwaarden t!j

_0~~*——| salarisbedraagt maximaal’ 4.724,- bruto per maand. r«C
A^aa«Bß| vacaturenummer:LID 8124
I If Schriftelijke sollicitaties, onder duidelijkevermelding van het desbetreffende vacaturenummerof. £Yv^— brief en envelop binnen 14 dagente richten aan deDienst Personele Zaken, Rijksuniversiteit

Limburg, postbus 616, 6200 MD Maastricht.
AW MË/// I'— Rijksuniversiteit Limburg

" \'ï>A
«4

f_T_M Stichting Ziekenzorg jj
Q-p' Westelijke Mijnstreek!

Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:
i<

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden) C
" Verpleeghuis St. Jansgeleen, Geleen (209 bedden) «1,
" Verpleeghuis St Odilia, Geleen (148 bedden) [
" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden) §
" Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden) J;

1 ' !I De Centrale Opleiding voor Ziekenverzorgenden van bovengenoemde \Stichting heeft plaatsingsmogelijkheden^voo/ J3r-J leerling ziekenverzorgende*1
vakaturenr. Hvß 5 v
voor de kursus die in september 1989 van start gaat.

De theorie-lessen van deze vernieuwde inservice opleiding worden op ° s
lokatie Geleen gegeven. De praktijkstages vinden plaats of in de _■
verpleeghuizen St. Odilia en St. Jansgeleen (lokatie Geleen) óf in de
verpleeghuizen Invia en St. Agnetenberg (lokatie Sittard).
De duur van de opleiding bedraagt 2Yi jaar, onderverdeeld in 30 weke
beroepsvoorbereidende periode en 23 maanden werk-/leerperioden.

0
Het is zeer belangrijk om te vermelden dat alle leerling-"'
na het met goed gevolg beëindigen van hun
beroepsvoorbereidende peiiode (na 7 maanden!), een
vast dienstverband krijgen.

vooropleiding: " MAVO en/of INTAS
" minimaal een LBO-diploma C-nivo

leeftijd: minimaal 16 jaar en 8 maanden bij aanvang van de kursus.
salaris- en

arbeidsvoorwaarden: Tijdens de beroepsvoorbereidende periode ontvang je een zakgeld van
/ f 395,- netto per maand. Gedurende het eerste jaar van de werk-

leerperiode bedraagt je salaris minimaal ’ 1.170,- bruto per maand.
Tijdens het 2e werk-leeriaar ontvang je / 1.382.- bruto per maand. De.eri
salarisbedragen zijn exklusief de vergoeding voor onregelmatige diens*
Zowel op de lokatie Sittard als Geleen is interne huisvesting mogelijk-
De kamerhuur bedraagt ’ 162,- per maand.
De overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de
C.A.0.-Ziekenhuiswezen.
Heb je belangstelling, vul dan onderstaande strook in en zend deze a?^de Dienst Personeel en Organisatie van de Stichting Ziekenzorg WesteU
Mijnstreek, Barbarastraat T, 6164 HK GELEEN.
Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als'vrouwen-
In de linker-bovenhoek van enveloppe het vakaturenummer vermelden^
-fmT^mm" vakaturenr. Hv

Naam: "''
Adres:

Pöstkode/woonplaats: 'j
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RTL Plus
het Operagebouw in Bonn. 11.50 Da-
vis-Cup Finale live in SAT 1. Schweden
- Deutschiand. 17.10 Robin Hood -Der Freiheitsheld. Engelse avonturen-
film uit 1967 van Pennington Richards,
met Leon Greene, James Hayter, Bar-
rie Ingham, Guy Hamilton, John Gugol-
ka e.a. 18.45 SAT 1 Bliek.
19.00 SAT 1 Wetter. 19.10 Die Schone
und das Biest. Amerikaanse tv-serie.
Afl.: Todesmond. 20.00 SAT 1 Sport-
blick. 20.10 Mariandls Heimkehr. Oos-
tenrijkse Heimatfilm uit 1962 van Wer-
ner Jacobs, met Conny Froboess, Wal-
traut Haas, Rudolf Prack, Gunther Phi-
lipp, Hans Moser, Peter Weck e.a.
21.50 SAT 1 Bliek. 21.55 Hallo Berlin.
22.20 Dr. Kimble auf der Flucht. Afl.:
Kurs auf Alaska. 23.05 SAT 1 BLICK.
23.15 Stunde der Filmemacher. 23.30
Die Novizinnen. Franse speelfilm uit
1970 van Guy Casaril, met Brigitte Bar-
dot, Annie Girardot, Jacques Jouan-
neau, Jean Carnet, Jess Hahn, Jac-
ques Duby. e.a. 01.00-01.10 Program-
maoverzicht.

3 SAT

liaanse speelfilm uit 1976 van Bernar-
do Bertolucci, met Robert de Niro,
Gerard Depardieu, Burt Lancaster
e.a. Begin 1900 worden op een land-
goed in Noord-ltalië twee jongensge-
boren: Alfredo, kleinzoon van een
grootgrondbezitter, en Olmo, buiten-
echtelijk kind van een landarbeider.
Ondanks de tegenstellingen groeien
beiden in vriendschap op. Als zij
ouder worden en de sociale spannin-
gen toenemen zullen zij steeds meer
hun eigen weg gaan.

23.54-23.59 Journaal.

Nederland 3

" Ste/ania Sandrelli in 'No-
vocento'. (Nederland 2-21.17
uur)

16.45 Mini-Ziß am Sonntag. 16.55 Am
Dam des. 17.20 Essen wie Gott in
Deutschiand. Meisterköche bitten zu
Tisch. 17.55 Das ist die stillste Zeit im
Jahr. Regie Ernst Pichler met Willy A.
Stock, Barbara Jager, Ferdinand Am-
merer, Gusti Reieher en Frans Porten-
picher. 18.40 Der Weg zur Gegenwert.
Zwitserland in de 19e eeuw. 19.00
Heute. 19.15 Tagebuch. 19.30 Der Un-
tergang des Römischen Reiehes. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1963 van Antho-
ny Mann, met Sophia Loren, Stephen
Boyd, Alec Guiness, James Mason,
Christopher Plummer en Omar Sharif.
22.10 Babylons Erben. 23.10 Seiner-
zeit. 23.33 3sat-Schlagzeilen. anschl.
Gute-Nacht-Musik.

VPRO
09.00 Inke Pinke. Kinderserie. Af1.12

Ringelo rangelo.
09.15 Dribbel. Afl.s: Dribbel is jarig.
09.20 Mevrouw Ten Kate. Kinderse-

rie. Afl.2: de man achter de kantoor-
man (2).

09.40 Codenaam koken. Afl. 12: Ope-

Nederland 2

09.00 Programma-overzicht. 09.10
Mork vom Ork. Afl.: Kleih-Eugen gibt
Lebenshilfe. 09.35 Familie Feuerstein.
Tekenfilmserie. Afl.: Die Songschrei-
ber. 10.00 Programma-overzicht. 10.05
Gala-Konzert '88. Benefit-concert uit

14.35 Heute bei uns.
14.40 BDie Kameliendame. Ameri-

kaanse speelfilm (1936) met George
Cukor, met Greta Garbo, Robert Tay-
lor, Lionel Barrymore e.a.

16.40 Stille Zeit. Kerstverhalen.
17.10 Hallo RTL. Radioclub uit Lu-

xemburg met Iff Bennett.
17.20 Einfach tierisch. Spelprogram-

ma met dieren in de studio. Presenta-
tie: Iff Bennett.

17.50 Action - Neu im Kino. Filmtips
door Isolde Tarrach.

18.35 RTL-Spiel.
18.45 RTL aktuell.
19.00 Ein Tag wie kein anderer. Toe-

ristische kwis met Jochen Pützenba-
cher. Vandaag: Egypte.

20.05 Das chinesische Wunder.
Westduitse speelfilm uit 1977 van
Wolfgang Liebeneier, met Senta Ber-
ger, Peter Pasetti, Heinz Rühmann
e.a.

21.40 Das Bi ld als Botschaft. Die
Predigt von Johannes des Taufers,
schilderij van Dirk Bouts.

21.45 Nachrichtenmagazin. Actuali-
teitenmagazine.

22.10 Finale. Sport am Sonntagabend
23.15 Mannermagazin 'M. Erotisch

magazine.
23.45 Die Videoshow.
00.15 Weerbericht
00.20-00.25 Betthupferl.

beleid en Europa 1992. (herh.).
11.30 Weekjournaal.
12.00 Het Capitool. Wekelijks discus-

sieprogramma rond de achtergron-
den van de politiek.

12.45 Oud genoeg om zelf te beslis-
sen. Filmreportage over een woon-
project voor ouderen in Amsterdam
en Rotterdam.

13.35-15.15 ""Echo et Narcisse. Ly-
risch drama van Ch.W. Gluck, opge-
voerd vanuit het Rococotheater van
Schwetzingen. M.m.v. het Concerto
Köln 0.1.v. René Jacobs. Solisten: De-
borah Massell, Sophie Boulin, Kurt
Streit e.a.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.35 Sportuitslagen.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Grafische technieken. Les 5.

(herh.).
18.30 (TT)Zelf mode maken. Les 2.
19.00 Studio Sport.
20.00 Journaal.
20.10 Studio Sport.
20.25 Verdacht. 'Verkrachting. Tv-

spel van Wim Neijman, met Pauline
Kalker, Frans Hoorn e.a. Simone van
Jan-Jaap maken na een discobezoek
nog even een wandeling langs het
strand. Jan-Jaap wil meer als Simo-
ne. De volgende dag doet Simone
aangifte van verkrachting.

20.55 Panoramiek. Achtergronden
van de buitenlandse politiek.

21.25 Winnie. Engelse tv-film van Pe-
ter Biddle met in de hoofdrol Rosa-
mund Greenwood. Winnie heeft haar
hele leven gewijd aan man en kinde-
ren. Nu de kinderen getrouwd zijn en
haar man sterft, staat ze er ineens al-
leen voor. Ze besluit voor zichzelf op
te komen.

22.10 Werken aan Werk. Serie over
transport. Deel 5. Speciaal vervoer.

22.05 De Filosofen. Meesters van de
Westerse filosofie, les 7.

23.20 Journaal.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.00 Open Universiteit. Economisch

rie. Afl.: 12: Vrolijk Kersfeest.
10.35-11.00 Brillekoker. Jeugdpro-

gramma.
13.00-13.05 Nieuws. Voor doven en

slechthorenden.
19.00 Bij Lobith. Originele, gevarieer-

de talkshow gepresenteerd door de
Nieuwe Nederlanders Ivette Forster
en Guilly Koster.

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

op deweek. In vijftien minuten leert u
blazen en tuten.

20.26 Belevenissen. Tweewekelijks
programma waarin de actualiteit door
middel van de dagboekformule wordt
belicht.

20.51 Spitting image. Satirisch pro-
gramma. '21.17 Novecento (1). Driedelige Ita-

ratie tropisch toetje.
09.50 Achterwerk in de kast. Jeugd-

programma. Afl.3: lan.
10.05 Hals over kop. Duitse kinderse-

Duitsland 2

155 Pro9ramma"wee'w>verz'cnt-i Programma met de muis. Kin-
|J _Programma.
21rPer Geb« Fluss. Afl.9: De weg*X Boeddha.

Die Vier Jahreszeiten. Vieicerti grossi voor viool, strijkers en
3. s° continuo opus 8 van Vivaldi.
(J^er Philharmoniker 0.1.v. HerbertjuKarajan en Anne-Sophie Mutter,
■On'
!q5 ""Presseclub
_,? Tagesschau met Wochen-tSm*-Ij. programma-overzicht.
\£ Diese Woche im Ersten.

""45 Fieber. Berlijns magazi-

Duitsland 1

11.00 Stadtschreiber Matinee. Ab-
schied von einer Stadt, film van en
met Hanns Dieter Hüsch.

12.00 ««Das Sonntagskonzert. 1.Le
carnaval desanimaux, Saint Sains, 2.
Peter en de wolf, Prokofjev.

12.45 Heute.

09.00 "" Programma-weekover-
zicht.

09.30 Eucharistieviering. Vandaag
vanuit de St. Pankratius-parochie,
Bergheim-Paffendorf.

10.15 Mosaik.

12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals. Voor vierzig Jahren,

serie oude weekjournaals.
13.30 Siebenstein. Kinderserie. Afl.:

Angsthasen.
13.55 (TT)Der rote Strumpf. Kinder-

film naar het boek van Elfie Donelly,
met Inge Meysel, Julie Tumler, Ulrike
Bliefert e.a.

15.25 Lang soll er leben. Komedie
van Anita Mally, met Carl Heinz
Schroth, Anita Lochner, Krystian Mar-
tineke e.a. (herh.).

16.55 Danke schön. Resultaten Aktie
Sorgenkind. Aansl.: Der grosse Preis,
bekendmaking van de prijswinnaars.

17.00 Heute.
17.05 Wie bekannte Weihnachtslie-

der entstanden. Afl.4: Es ist ein Ros
entsprungen, van Gerhard Prager.
Kinderkoor en kamerorkest van de
Maria Schutz-parochie, Pasing.

17.15 Die Sport-Reportage.
18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-

gazine.
18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek nieuws.
19.30 Terra-K. Serie over oude cultu-

ren. Vandaag: Das Mysterium des
Shiva - Heilige MArmer in Indien.

20.15 Sissi - Schicksalsjahre einer
Kaiserin. Oostenrijkse speelfilm uit
1957 van Ernst Marischka.

22.00 ""Bambi 1988. Uitreiking van
de prijzen in München.

22.45 Heute/Sport am Sonntag.
23.00 ««Faszination Musik. Die

grossen Pianisten: Emil Gilels. 1.
Fantasie in d, KV 397, Mozart. 2. 6
Variaties op Salve tv, dommeKV 398,
Mozart. 3. Sonate nr. 21 in C, ous 53
(Waldschein-SOnate), Beethoven. 4.
Nachtstück, opus 23 nr.4., Schu-
mann. 5. Spinnerlied Mendelssohn.

00.00 Brief aus der Provinz. Schloss
Gifhom, reportage over dit 16e eeuw-
se kasteel.

00.05-00.10 Heute.

23.20 Filmprobe. Die Daugava, docu-
mentaire over ecologen uit Letland
die een rivier redden.

00.20 Tagesschau.
00.25-00.30 Nachtgedanken. Met

Hans Joachim Kulenkampf.

Merijntje Gijzens jeugd. Serie.■w. Vader Gijzen heeft besloten teJ'uizennaar Rotterdam. Door allesMerijntje daar meemaakt wordt
j*aar aan het denken gezet.

' TV-Werkjournaal. Presentatie:
4 r_atric'° en Pieter Jan Hagens.
.De wereld van Boudewijn
J"/1-Boudewijn Büch gaat op be-
K bij Dusty Springfield, Sandie
E* en Mariska Veres.j5 Natuurmoment. Presentatie:
?"eke Kappen, (herh.).
ï Journaal.* (TT)VARA feliciteert. Program-
Waarin de kijkers een felicitatienen richten aan vrienden, beken-D°' familieleden.

I Ovide en zijn vriendjes. Serie.."Laat me dan lachen.
'De Smurfen. Serie. Afl.: Bolle
£ 'eert manieren.lDe grote Meneer Kaktus
_*" Kinderprogramma met Peter
|_nens.
m

Kwik en Flupke. Vlaamse te-f'mserie.ï Journaal
doctors. Serie. Afl.:

j^1.met hond. Cooper's Crossing
zich voor op een plaatselijkJ,: de jaarlijkse herderhonden-gstrijd.r Fantastico. Amusementspro-

met muziek en interviews,
'ches en gasten uit binnen- en

Presentatie: Robert Long.

12.00 Children's SSVC. Tv-program-
ma voor de kinderen dat wordt gepre-
senteerd door Nikki Townley met
daarin ook een aflevering van 'Tree
House' door Floella Benjamin.

12.35 Knowhow. Johnny Ball, Arm de
Claires en Mark Saler geven uitleg
over hoe je met sommige spullen en
dingen moet omgaan.

13.00 The Walden Interview. Brian
Walden heeft gesprekken met voor-
aanstaande funktionarissen bij het
Britse leger in'Duitsland.

13.55 Scène here. Legernieuws.
14.15 Look stranger. Dorpssmid Eric

Stevenson doet zijn relaas hoe hij van
het platteland met dit beroep in hartje
Londen terechtkwam.

14.35 Kerstliederen. Vanuit de St.Da-
vid's Hall in Cardiff.

15.40 Arm of a thousend days. Film
uit 1969 met Richard Burton en Ge-
nevieve Bujold. Het verhaal van de
tragische romance van Anna Boleyn
met Hendrik de Achtste. Hun verhou-
ding werd hoog opgenomen door de
Rooms Katholieke kerk van Rome en
leidde zelfs tot een breuk met Enge-
land.

17.55 Bullseye. Kwis die wordt ge-
speeld met en rond het 'dart-bord'.
Gastheer is Jim Bowen.

18.20 Benson. Comedyserie. Van-
daag: Take this job and love it'.

18.45 Marching as to war. The army
goes worldwide.

19.20 Nieuws en weerbericht.
19.40 Eastenders. Engelse serie.

Twee doktoren treffen voorbereidin-
gen bij het organiseren van een kerst-
party om er zelf beter van te worden.

20.30 Last of the Summer Wine.
Vandaag de aflevering 'Dancing
Feet'. Een namiddag op het platte-
land met een auto en dan opeens de
beproeving om te voet terug naar de
stad te moeten lopen.

21.00 Jack the Ripper (2). As the
slaughter continues in Whitechapel,
the massive manhunt gathers pace.
Has the Ripper left a fatal clue?.

22.35 Spitting Image. Satirisch pro-
gramma met spotprenten van beken-
de figuren uit de wereld van sport,
show en politiek..

23.00-23.40 Ski Sunday. David Vine
met hoogtepunten vanaf de skipiste.

09.00 Zie Duitsland 3 West.
14.45 Rückblende. Documentaire

over de ontwikkeling van de jazz in
Duitsland in de jaren twintig.

15.05 Finale van de SDR koormu-
ziek-wedstrijd in Ludwigsburg.

17.15 Man benimmt sich wieder. Afl.:
Tafelmanieren aan onbekende tafel.

17.30 Südwest 3 informiert.
18.00 Touristik-Tip. Vandaag: 1.
Kuurvakantie. 2. Reservering per
013. 3. Toeristisch nieuws.

18.15 Reden ist Gold. Talkshow.
19.00 Abendschau/Blick ms Land

am Sonntag.
19.30 Schatzkammer. Spelprogram-

ma.
20.00 Damit ich nicht vergess Ihnen

zu erzahlen... Joodse anekdotes en
verhalen. Aansl.: Europabrücke.

20.15 «Die Spielregel. Franse speel-
film (1939) van Jean Renoir, met Ro-
land Toutain, Jean Renoir en Nora
Grégor.

22.05 Südwest aktuell - Neues.
22.10 Flutlicht. Actuele reportages,

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

heer: Achim Krausz.
00.10 Denkanstösse. Nun singet und

seid froh.
00.15-00.20 Laatste nieuws.

08.00 Fun Factory.
08.05 Sylvanians.
08.20 Dennis.
09.05 The Popples.
09.20 Mapletown.
09.55 JEM
10.30 MASK.
11.00 Beverley Hills Teens.
11.30 Brave Star.
12.00 ""Countdown.
13.00 Bicentennial Wool Collection.
14.00 ««Canada Calling.
14.30 World Youth Cup Tennis 1988
By Nee.

15.30 Mazda's Eye on Sport.
16.30 Canon Fashion TV.
17.00 The Pet Show.
17.30 ««The Coca-Cola Eurochart
Top 50.

18.28 The Times Headline News.
18.30 Beyond 2000.
19.28 The Times Headline News.
19.30 The Bionic Woman.
20.28 The Times Headline News.
20.30 Bill.
22.28 The Times Headline News.
22.30 Entertainment this Week.
23.30 Rac Rally Review.
01.00 The Mikado.
03.30 Wackpella.
03.45-06.30 Landscape Channel.

Programmes from Sky.

Duitsland 3 West

07.00 Supertime Club.
10.00 Hit Machine.
11.00 Tube Compilations.
12.00 Rafterty Ru les.
12.50 Diversions.
13.00 George Vandeman.
13.30 Motor Cycling Events.
14.25 Goodyear weather.
14.30 NBA Basketball.
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 Featature Film: Mark of the

Hawk.
22.05 Goodyear Weather.
22.10 European Business Weekly.
22.40 NBA Today.
23.10-00.10 Chart Attack.

re over het leven aan een waterwegin
China.

12.30 Tele-Akademie. Carl Améry -Vom Ende der Natur, aktuelle apoka-
lystische Visionen.

13.15 Bilder der Jahrhundertwen-
de. Wege zu Kraft und Schönheit,
Duitse historische filmdocumentaire
uit 1925.

14.45 Landesspiegel. Das Kind im
Maiwald, portret van Armin Maiwald.

15.15 Arbeit mit Francois Truffaut.
Portret van deze regisseur.

16.00 Die Hosen des Ritters von
Bredow. Verhaal over een kleding-
stuk dat niet gewassen mag worden.

17.45 Magnum. Amerikaanse serie.
Afl.: Anschlag auf den Prinzen.

18.30 Das Geheimnis des siebten
Weges. Serie. Afl.7: Der siebte Weg.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en Sport im
Westen.

20.00 ■ Sic küssten und sic schlu-
gen ihn. Les 400 coups, Franse
speelfilm (1959) van Francois Truf-
faut, met Jean Pierre Léaud, Albert
Rémy, Robert Beauvais, Guy Decom-
ble, Pierre Repp e.a.

21.35 West 3 aktuell.
21.40 So isses. Programma met Jur-

gen von der Lippe.
23.10 Jazzgipfel Stuttgart 1988 (1).

Met Miles Davis Group, Jean-Luc
Ponty Group e.a..

00.10-00.15 Laatste nieuws.

09.00 Telekolleg aktuell. Algemene
informatie over de cursussen.

09.30-10.45 Telekolleg 11. 09.30 En-
gels (13). 10.00 Sociologie (13).
10.30 Geschiedenis (13).

11.00 Weekjournaal doven en
slechthorenden.

11.30 Der Kaiserkanal. Documentai-" Ramona Leiss in 'An hellen
Tagen'. (Duitsland 1 - 16.20
uur)

«0.1 s
iv Wilder Westen inclusive. Drie-
tje tv-film van Dieter Wedel, met
l 5 5r Striebeck, Krystyne Janda, Kat-
Dr». dt. Felix von Mannteufel e.a..

Cij, Titel, Thesen, Temperamente.
e' ma9az'ne-Tagesschau.

p_ Hundert Meisterwerke. Serieduetten van kunstwerken. Van-L,9: Maria met het kind van Lorenzok>L Willy Brandt - ein deutsches
I en. Portret van deze politicus
I, 2iin 75e verjaardag.

p? Schlupp vom grünen Stern.
tv^Penspel van de Augsburger Pup-
lSn te- AfL4: Bankroof-L Pröhliche Weihnachten. Ame-

speelfilm uit 1983 van Bob
|ü|Cp met Peter Billingsley, Darren
Slavin, Melinda Dillon e.a.
5,,. %»An hellen Tagen... Bayeri-

e^ Wald. Muziekprogramma met
y negensburger Domspatzen, de

antigua Ambergensis, Katja
(g. atricia Holler e.a.
>'jT ARD-Ratgeber. Technik.(£* Regenbogen. Frohes Fest?
B(j5üssie en kijk op het kerstfeest.
'"te Ta9esschau.(£. Wir über uns.
tji; Sportschau.
/ik" (TT)Lindenstrasse. Afl. 159:
lQch 'ed im Advent.
tüj|t Weltspiegel. Reportages van
Ij.jirj^land-correspondenten.
'ü.s_ Sportschau-Telegramm.

Pr°gramma-overzicht.
\]~ (TT)Tagesschau.
ren Adventssingen. Adventsliede-

radio(4). Reportage van het Diamond
Awards Festival dat op 18 en 19 no-
vember plaatshad in het Antwerps
Sportpaleis met Salt 'n Pepa, Sandra,
The Pasadenas, The Bangles, A-Ha
en Womack & Womack.

21.25 Les mots pour le dire, Frans to-
neelstuk (1983) van José Pinheiro, met
Nicole Garcia, Marie-Christine Barrault,
Daniel Mesguich, e.a. 22.55 üvres pro-
pos, literair magazine. Vandaag: Het
200-jarig bestaan van de Franse revo-
lutie. 23.25-23.55 Laatste nieuws.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.02 KRO's
ontbijtshow. 7.53 Ter overweging.
8.05 Groot nieuws. 9.02 Veronica
sport. 10.02 Wegwezen. 11.02
VARA radio 1 zondageditie. 12.02
Ophef en vertier. 13.05Hier en Nu.
14.02 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 18.05 Het Spoor: In Duitse
Krijgsdienst. 19.02 Leuterkoek en
zandgebak. 19.10
Sssssssssssst.... 19.30 Hersen-
gymnastiek. 20.02 Toppers van
toen 21.02 Play it again. 22.02 De
boswandeling, hoorspel. 22.45
Man en paard extra. 23.05 Met het
oog op morgen 0 02 TROS Nacht-
wacht; 6.02-7.00 Een goede mor-
gen met Ron Brandsteder

14.30 Belgian Gym Masters, gymnas-
tiekwedstrijden te Brussel. 18.00 Mas-
ters de Sotogrande, golfwedstrijden.
19.30 Journaal met gebarentaal. 20.00
Trop tard pour les heros. Amerikaanse
speelfilm (1970) met Michael Caine,
Cliff Robertson, Henry Fonda, e.a.
22.10-23.05 Le weekend-sportif, sport-
uitslagen.

België/RTBF 1

19.45 Nieuws.
20.00 Kijk uit. verkeerstips. Vandaag:

De alcoholcampagne 1988-1989.
20.05 Sportweekend.
20.50 Made in Vlaanderen. Het bolle-

ken, tv-film naar de roman van Cyriel
Buysse, met Willy Vandermeulen, Jo-
han Leysen, Jan Steen e.a. Regie:
Mare Didden.

21.55 Cobra, een opstand tegen de
orde. Een persoonlijke kijk van ci-
neast Jan Vrijman op de kunstbewe-
ging Cobra die veertig jaar geleden
ontstond. Toen verguisd en nu
broemd zijn o.m. Karel Appel, Chris-
tian Dotremont, Pierre Alechinsky
e.a.

22.55-23.15 Nieuws. Aansl.: Coda:
Plastische kunsten. De brandende gi-
raf van Salvador Dali (Kunstmuseum
Basel) uit de serie 100 meesterwer-
ken.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 8.02 Vroege
Vogels. 10 02 Tony van Verre ont-
moet Fons Jansen (9). 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. 18.02 Swing
low 19.00-7.00 Zie radio 1.

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. 20.02 Radio Thuis-
land. 21.02 De krijsende tatel.
22.02-00.00 Op Slag van Maan-
dag.

België/TV 1
St »ollie en Billie- Af1.15: De vlo.
°9.}q geertje Colargol.
v vf| Vrouwtje Theelepel. Afl.: De

„(Wren zoon/Echtgenoot in nood.

i? *ty h'ttie pony. Serie. Afl. 10:
}■%"|rende lichten (2).

"O r_ucnar'st'ev'er'n9-
f.r_r "e zevende dag. Praatcafé met
£tl66sentatieve studiogasten en
sC,ne van den Ber9h-
l^n-, '3.30 Sunday Proms. Neder-
o.l v

s Kamerkoor en La Petite Bande
%_■ Sigiswald Kuyken: Dixit Domi-
4-ïo' * ' Handel.
Sr Kwaliteit van voedsel. Afl.2:
S-Oq nen aardappelen.
\n Krokant. Culinair magazine.
?0o _:a9: Feestmenu.
y% (Herhaling).
'ie .'Or. Kildare. Amerikaanse se-

/■Ss !'-1: Helende handen.}■%
Os Ilk tak (232). Animatieserie.

JW 'ons. Plons en de blaaskaak.>i\\t Was een keer... Korte ver-
lig 'les verteld door Jef Burm. Van-i,l^- De organist, (herh.).
**eker Ven en laten leven. Twee-
'VraQ l^s milieuprogramma met o.a.
Ii 6(j9enspel over plant, dier en leefmi-
\^ actualiteitenrubriek; -film: de

iHr* . oel<. -studio-onderwerp: ge-
V^boeken.V. .ededelingen en programma-
ls r*'cht.

12.00 L'assiette Anglaise. 12.45 De la
cave au Grenier. 13.00 Journal télévi-
sé. 13.15 Les Cinq Dernières Minutes.
14.45 Apostrophes. 16.05 Brèves.
16.10 Les carnets de l'aventure. 16.30
Histoires naturelles. 17.00 Sports ma-
gazine. 17.55 Brèves et Météo Euro-
péene. 18.00 Histoires Extraordinaires
D'Edgar Poe. 19.00 Ushuaia. 19.30 Pa-
pier Glacé: 20.00 Avis de Recherche.
21.30 Trente Millions d'Amis. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Méteo Euro-
péenne. 22.35 7 sur 7. 23.30 Ex libris.
00.30-01.00 Papier Glacé.

12.00 Tennis. Davis Cup, rechtstreek-
se reportage van de finale tussen
Zweden en West-Duitsland. Com-
mentaar: Daniel Mortier.

16.00 Hard cross. Rechtstreeks van-
uit het Sportpaleis in Antwerpen, af-
gewisseld met show en spaktekel.
Presentatie: Luc Verschueren en Dirk
Somers.

19.30 Belgische International Gym
Masters. Samenvatting van op de
Heizel.

20.05-21.05 Diamond Awards 1988

Belg. Rundfunk
6 30 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ver-

WDR4
4 05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 8 05 Das große Platzkon-
zert. 10.05Operette nach Wunsch
12.05 Musik ist Trumpf. 13.00Hei-
matmelodie 14 05 Wirtschaft
17 00 Der Tag urn fünf abschlie-
Ben 18 05 Schellack-Schatzchen
19 00 Ennnerung 21.00 Musik
zum Traurnen, 22.30 Nachtexpreß.

Radio 5
6.30-6 49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt 900 Nieuws 902 Woord op
zondag. 9.30 Te Deum Laudamus.
9.55 Waterstanden 10.00Aartsva-
ders 10 10 Kerkdienst. 1058 Wil-
de Ganzen. 11.00 De andere we-
reld van zondagmorgen 12.00
Nieuws. 12.05 Het zwarte gat.
14.00 Radio Romantica. NOS:
16.55 Mededelingen en schippers-
berichten 17.00 Kerkdienst. 17.58
Wilde Ganzen. 18.00 Nieuws
18.10 Liturgie en kerkmuziek
18.40 De onbekende islam. 19.00
Programma voor buitenlandse

6.30 Goede morgen, morgen 7 00
Nieuws. 8.00 Nieuws en lotto-uit-
slagen. 8 12 Relax. 9.00 Hitrevue
10.00 Nieuws. 10.03 De pre-histo-
rie. 11.00 Het Genootschap. 13 00
Nieuws 13.10 De tafel van een.
14.00 Fiestag. 17.00 Nieuws. 17.05
Sportkaffee met nationale en pro-
vinciale voetbaluitslagen (om 19.00
Nieuws). 2000 Vragen staat vrij
(22.00 Nieuws). 23.30-02.00 Van
twee tot twee (om 00.00 uur onder-
broken voor nieuwsberichten)

Luxemburg/RTL
7.00 Heimatmelodie 900 Sonn-
tagskonzert 11.00 Rückblick
12.00 Musikparade. 14.00 Wünsch
dir was 17 00 Sportshop met Ben-
no Weber 18 00 Nachgefragt met
Geert Müller-Gerbes 19.00 Volks-
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 -Limburg-Concert: Concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teurjorkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05-19.00Sport.

anstaltungskalender. 8.00 Frohli-
cher Auftakt(2) 8.30 Glaube und
Kirche 9.05 Mundartensendung :
Uverd Land on d Logt - van domols
on hógt!. Alles watt daer art ömmer
óver Kelmis an et Jöhltal weete
wollt 10.00 Sonntagskonzert.
11.05 Schlagersouvenirs 12 35
Rückblick. 1405 Die Deutsche
Schlagerparade. 16.05 Domino -Die Spielshow des 8RF.17 05
Sportmagazine 18 40 Senioren-
funk 19.00 Wunschkonzert. 21.00
Sportuitslagen van het weekeinde.

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 Har-
ry Kupfer, regisseur 14.00 Onder
de groene linde. 14.15 Concert op
de zondagmiddag: Rotterdams
Philharmonisch Orkest met sol. (In
de pauze: Praten over muziek).
16.30 Diskotabel, nieuwe grammo-
foonplaten en CD's 18.02 Jazzge-
schiedenis. 18.30 Concours Stich-
ting Jong Muziektalent Nederland
1988.20.00 Nws. 20.02 Specialitei-
ten a la carte. 22.00 Kamerconcert:
Portret van Hans Henkemans
23.00-24.00 Finale.

werknemers. 19.20 Suara Maluku
19.55 Tambu 20.30 Zorg en Hoop.
21 20 Medelanders Nederlanders:
Surinamers. 21.45 Medelanders
Nederlanders: Joegoslaven. 22.10-
-22.40 Jazz uit het historisch ar-
chief.

10.00-10.30 Serie over leningen (5).
10.55 Overzicht religieuze uitzendin-
gen met Kerstmis. 11.00 Eucharistie-
viering. 12.00 Faire le point. 13.00 Ac-
tualités a la une. 13.05 Journaal. 13.25
Jeunes solistes. 14.20 Variétés a la
une. 14.25 Salut champion! Serie. La
machination (4). 15.20 Visa pour le
monde. Vandaag: De Nederlandse An-
tillen. 16.40Cinéma a la une. 16.45The
A-Team, Amerikaanse serie. Afl.10:
Exécution. 17.35 Noubanimé, kinder-
programma. 18.00 Poivre et sel, serie.
Afl. 10: Les fleurs du male. 18.30 Le
week-end sportif, sport gepresenteerd
door Roger Laboureux. 19.25 P.M.U.
Beige. 19.30 Journaal. 20.00 Cinéma a
la Une. 20.05 Billets doux, spelpro-
gramma i.s.m. de Nationale Loterij.

""Eucharistieviering. Vanuit
">" Nicolaaskerk in Den Helder,
füangers: Deken J. Willems en
*n R. Mascini.

5 voor 12. Informatie uitKen wereld. Presentatie: Ad Lan-■nt
'13.05 Nieuws voor doven en
ïtthorenden.

21.18 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

21.48 Moord per computer. Serie.
Afl.3 (slot), met lan Ogilvy, John Ses-
sions e.a. Duncan Free heeft tegen-
over de politie verklaard dat hij gelooft
dat zijn zakelijke partner is vermoord.
Hij gaat zelf op onderzoek uit en heeft
daarbij de hulp van Larry Knight aan-
vaard.

22.40 Welbeschouwd. Forumdiscus-
sie 0.1.v. Marjolein Uitzinger.

23.20 Natuurmoment. Presentatie:
Hanneke Kappen.

23.25-23.30 Journaal.

Nederland 1

"Rosamund Greenwood in 'Winnie'. (Nederland 3-21.15
uur)

SAT 1

SSVC Sky Channel

" Carl Heinz Schroth en Anita Lochner in 'Lang soll er te-
ben'. (Duitsland 2 - 15.25 uur)

Duitsland 3 SWF

Super Channel

" Antje de Bock en Johan
Leysen in 'Het Bolleken'. (Bel-
gië/TV 1 - 20.50 uur)

België/Télé 21

TV 5 BRT 2

televisie en radioLimburgs dagblad programma’s zondag
satelliet



Eerste plaatje komt uit Limburg

Met een knipoog
naar carnaval

De Zangeres ZonderNaam gaat niet
weer op een podium staan om te zin-
gen. Bij herhaling wordt er druk op
haar uitgeoefend. Tevergeefs. Ze is
evenmin van plan weer een plaat op
te nemen. Haar carrière is voorgoed
voorbij. Het liedjesboek gaat dicht
om het boek met memoires te kun-
nen openen.

Ze kijkt niet om in wrok. De Zange-
res Zonder Naam is blij met wat ze
najaren van verguizing en vernede-
ring heeft meegemaakt. Blij en ge-
lukkig. Maar de Zangeres heeft eeh
geheugen als een ijzeren pot. Haar
omgeving verbaast zich keer op
keer. Want ze herinnert zich haar-
scherp dekleinste, schijnbaaronbe-
langrijke details en gebeurtenissen
van vele jarenterug.

STRAMPROY - Mary Servaes, zeg maar de Zangeres zonder
Naam, werkt aan een boek. Na haar afscheid heeft ze er in het
Middenlimburgse Stramproy alle tijd voor. Ze doet hetrustig
aan en ze voelt zich lekker en geïnspireerd om te schrijven.
Omstreeks moederdag, verwacht ze, komt het boek uit. Dat
tijdstip is bewust gekozen, uiteraard. Want het wordt een boek
vol verdriet. „Er waren momenten in mijn leven dat ik dacht
dat ik niet verder kon, maar ik ben altijd doorgegaan". Maar
één ding weet ze nu heel zeker. Ze mist de optredens niet en
maakt geen comeback. „Al zou ik er goud mee verdienen, ik
kom nooit terug".

Mary Servaes: ’Ik ben altijd geleefd, nu wil ik eens leven’

Zangeres zonder Naam
schrijft haar memoires

Zaterdag 17 december 1988 48

" LEE
TOWERS
...27 december

en met nieuwjaar
op tv...

Belangstelling gala-concerten viel tegen

Lee Towers slaat
Ahoy’ jaar over

Explosie
Dat kan een explosie veroorzaken
als haar boek straks verschijnt. Ze is
namelijk niet van plan zachtzinnig
in haar memoires te tasten. Diverse
collega's en gewichtige types uit de
showbusiness mogen zich er op
voorbereiden dat de Zangeres hen
niet vergeten is.
Niet dat ze rancuneus is, maar be-
paalde dingen mogen toch wel eens
even belicht worden, vindt ze. En
die zijn lang niet altijd gezelligvoor
betrokkenen. Als ze woord houdt,
gaan we dus een leuke tijd tegemoet
met héiar kleedkamerverhalen.
In augustus wordt ze zeventig.
Schrijvers en anderen stonden on-
middellijk bij haar op de mat, nadat
ze afscheid genomen had. Maar ze
geeft haar memoires niet uit han-
den. Dat doet ze zélf. Bijna elke dag
schrijft Mary Servaes. Bladzijde na
bladzijde vult ze mft de balpen en
ze is er trots op dat de eerste stuk-
ken met waardering zijn ontvangen.
De showjournalist en radiomaker
Ben Holthuis helpt een handje bij
de bewerking en hij zegt datze goed
werk aflevert.

Het credo van Mary Servaes luidt:
'Je moet jezelf blijven. „Dat heb ik
altijd geprobeerd. Eén keer heb ik
een plaat opgenomen met liedjes
van Edith Piaf. Het is de slechtste
uit mijn carrière geworden. Je mag
nooit imiteren in dit vak."
Met een milde minachting spreekt
Mary Servaes over de opvolgsters'
die zich inmiddels aandienen. „Ze
staan allemaal in derij. Mensen van
de platenindustrie, de radio en de
televisie. Ook mensen die me vroe-
ger nooit zagen zitten. Maar ze ver-
geten iets: er is maar één Zangeres
Zonder Naam. Mijn hele leven heb
ik in gevechtshouding gestaan. Al-
tijd heb ik mijn repertoire en mijn
liedjes moeten verdedigen. De con-
ferencier JanBlaaser zei ooit op het
podium toen hij me moest aankon-
digen,dat hij mijn liedjes verschrik-
kelijk vond. Nou vraag ik je."

Haar moed noemt ze één van de
waardevolle factoren die bijdroegen
tot het succes. „Zoals met het be-
roemde concert in Paradiso, toen ik
achttien nummers heb gezongen. Ik
heb nooit gezegd: ik durf niet. Ik
sprak met het publiek, ik maakte
contact, ik was vaak leuker dan de.
presentator".

Het Gala Of The Year '88komt op 27
december voor het eerst op de Ne-
derlandse televisie. In een samen-
vatting van 55 minuten bij de
NCRV. Een tweede gedeelte van ge-
lijke lengte wordt op Nieuwjaars-
dag door de VARA uitgezonden.

den - veel succes met nurnifl
als 'De babysitter-boogie'- /V
dien volgde 'Speedy Gonza^.voor de AVRO een prettig "^ziekje als omlijsting bij de tv
rie 'Wordt vervolgd.

Van onze showpagina-redactie
HEERLEN - Carnaval valt dit
seizoen bijzonder vroeg. Nog
maar enkele weken en dan - in
het eerste weekend van februari -barst de feestvreugde weer los.
De nieuwe carnavalsplaatjes ver-
schijnendaarom ditmaal iets eer-
der dan gebruikelijk. En...het al-
lereerste plaatje komt toevallig
uit Limburg en zal in de komen-
de weken talloze malen Viaradio
en tv in Hilversum te horen zijn.
Carla en Heidi, beter bekend als
'De Alpenzusjes', zingen op hun
zojuist verschenen single 'Ik doe
het nooit meer.

Radio, tv
De nieuwste plaat 'Ik doe $
nooit meer' heeft -en dat wa,. \ >
het verleden wel eens ande^, (
het muzikale oor van Hilvers^. ;
Op maandag 9 januariis men j i
sen 11.00 en 12.00 uur op Kad' et
te beluisteren bij de TROS *„.
een interview door Chiel f-
tagne en Ben Holthuis. Een " I
later (diezelfde dag) is men $
sen 13.00 en 14.00 uur te gasJ; f.
'Hollands Glorie', met Krijn * 3.
ringa bij de AVRO op Rad 10

n net
De volgende twee dagen *■ jwij'
11 januari) is men in Noord „
kerhout voor de opnamen e.
het tv-programma 'Op volle "js
ren. Op donderdag 12 janual^
men opnieuw op Radio 2
luisteren, tussen 14.00 en ' \$
uur in het programma"Kop. jjt
Ko en Nikkelen Nelis'. WelJLji
is het Limburgse duo na crieri
weer in eigen contreien te &e flpte horen. Immers carnava'.^rdert dan al heel erg gauw- v f
meer info: Pierre Bertels-
-045-221943. v

Wie denkt dat het een 'dubbel-
zinnige' tekst betreft, heeft het
mis. 'De Alpenzusjes' willen al-
léén maarkwijt dat ze nooit meer
gaan skieën tijdens het carnaval.
In hun liedjeklagen ze over een
gebroken been en meer van dat
soort ellende die men aan de
wintersport heeft over gehou-
den. En wat nog erger was: een-
maal terug in Limburg was het
carnaval voorbij. Voortaan met
carnaval dus maar weer gewoon
in eigen contreien feestvieren.
Tevens bedoeld als een tip voor
steeds meer Limburgers, die
jaarlijks 'carnaval ontvluchten'
en op wintersport gaan.
De Alpenzusjes hadden in .hun
beginperiode - nu acht jaar gele-

’Novecento’ in

twee delen op tv

Journalisten
De titel van haar boek blijft een ge-
heim. Daar heeft ze een reden voor.
„Anders gaat een ander ermee van-
door. Ik begin te schrijven over de
periode toen ik driejaarwas. Dan ga
ik over naar de tijd vanaf mijn vijf-
de. Het lelijke is niet weggeëbd in
de loop van de tijd. Ik ben niet zon
dom vrouwtje als ze weleens dach-
ten. Zolang ik geen poppetjes op het
behang teken hoeven ze me niet
weg te brengen. Ik kwam in alle
praatprogramma's, omdat ze dan
een hogere kijkdichtheid haalden.
Wacht maar af. Ook mijn relatie met
journalistenkomt in het boek voor.
Ik heb nooit laten merken dat ik ze-
nuwachtig was als ze me verneder-
den. Ik heb ooit een fotograaf bij
zijn das gegrepen. Ik heb ze vaak op
bezoek gehad, de journalisten.
Soms legde mijn man Jo eerst een
krant op de stoel. Hij ging dan voor
zo iemand staan en zei: gaat u nu
maar zitten".

’Yentl’metBarbraStreisandVanacht uit Londen
Benefietconcertvoor
Armenië

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - In afwijking van
wat in de programmabladen
staat vermeld brengt de
AVRO op deze zaterdag na
middernacht geen film, maar
een klassiek concert. Onder
het motto 'Musiciens for Ar-
menië' vindt vanaf 00.20 uur
op Nederland 2 een recht-
streekse uitzending plaats
van het benefietconcert dat in
de Barbican-Hall van Londen
wordt gegeven voor de nabe-
staanden van de slachtoffers
van de aardbeving en ramp in
Armenië. In aanwezigheid
van o.a. Prins Charies enLady
Diana treden op het Engels
Kamerorkest 0.1.v. André Pré-
vin met als solisten James
Galway (fluit), Andrei Gavri-
lov (piano), Mstislav Rostro-
povitch (cello) en Choliang
Lm (viool). Het Nederlands
commentaar wordt verzorgd
door Cees van Drongelen.

HILVERSUM - De komende twee
zondagen heeft de VPRO voor de
filmliefhebbers iets moois in petto:
Novecento. Dit filmepos werd in
1976 gemaakt door de Italiaanse re-
gisseur Bernardo Bertolucci en
duurt totaal zon vijfeneenhalf uur.
In de hoofdrollen zijn Robert de
Niro, Gerard Depardieu, Donald
Sutherland, Buit Lancaster, Stefa-
nia Sandrelli en Sterling Hayden te
zien. De film is in feite een onver-
brekelijke eenheid en daarom is het
jammer dat ook voor vertoning op
tv het meesterwerk geforceerd in
twee delen is opgesplitst. Het eerste
deel is zondagavond om 21.17 uur te
zien op Nederland 2.

KUITERDAM - Lee Towers
organiseert in 1989 geen Ga-
la('s) Of The Year in Ahoy'. „In
principe heb ik besloten een
jaartje over te slaan," aldus de
Scheveningse zanger, die zijn
lustrumserie van acht avon-
den in het Rotterdamse sport-
paleis heeft afgesloten.

Als producent heeft hij dezevoorlo-
pige conclusie getrokken uit de ver-
minderde pubüeke belangstelling
voor zijn jaarlijkse prestigeshows.
In tegenstelling tot vorig jaar liep
Ahoy' bij deze vijfde editie niet alle
avonden helemaal vol. Lee Towers
schrijft deze terugloop toe aan 'een
zekere gewenning bij het publiek',
waaraan ook zijn Gala's niet blijken
te ontsnappen. „Omdat men weet
dat je er toch ieder jaar bent, gaat
een deelvan jepubliek denken: ach,
volgend jaarkan ook altijd nog. Vol-
gens de stafvan het sportpaleis heb-
ben alle topevenementen, die langer
dan driejaar lopen, lastvan dit feno-
meen."

Het onderbreken van de zelf opge-
bouwde traditie komt Lee Towers
ongelegen, omdat hij van plan was
zyn Ahoy'-concerten te laten ont-
wikkelen tot zogenoemde Euroga-
la's, dat wil zeggen internationale
shows bestemd voor televisie-uit-
zending over de hele wereld. De net
beëindigde serie (met als speciale
gasten Madeline Bell, Tina Selini en-
op sommige avonden Labi Siffre)
was daartoe een eerste aanzet. Van-
daar ook de verkoop van samenvat-
tingen naar onder meer Zwitser-
land, Duitsland, Griekenland,
Spanje, Taiwan en India. Mocht de
belangstelling vanuit het buiten-
land nog verder aanzwellen, dan
komt Lee Towers wellicht op zijn
voornemen terug.

Tournee
Lee Towers begint half februari met
de 'Bob East Show Band' aan een
theatertournee door het hele land,
waaraan ook 'Jody's Singers' en het
ballet van Maria More zullen mee-
werken. Die concertreis wordt mo-
gelijk afgerond in...Ahoy'. „Maar dat
zijn dan natuurlijk geen Gala's. Het
gaat hier om een overzicht van wat
ik de afgelopen vijfjaar zoal heb ge-
daan," stelt de zanger.

(ADVERTENTIE)

Interieurarchitectuur

Ganzeweide 69
Heerlen-Noord
Tel. 045-212636

I ZONDAG 18 DECEMBER I
I GEOPEND VAN
1 13-17 uur

HEERLEN - Barbra Streisand speelt de hoofdrol in de Amerikaanse speelfilm 'Yentl' uit 1983 ___
e jsJ|i

NCRV vanavond om 19.51 uur via Nederland 1 op het scherm brengt. Zij speelt hierin het joodse
Yentl dat met haar vader in Oost-Europa woont. Het meisje zou het liefst naar een Hebreeuwse
gaan om de talmud te bestuderen maar dat is voor vrouwen verboden. Als Yentl's vader overlijdt
zij het heft in eigen handen te nemen... .

(ADVERTENTIE) J
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gens, tiie nu door het doormidden
hakken van de film volkomen in de
lucht komt te hangen. Daarna
schetst Bertolucci de voorgeschie-
denis van deze bevrijding aan de
hand van de levensloop van de jon-
gens Olmo en Alfredo - beiden in
1900 geboren - die de sociale troebe-
lingen en deopkomstvan het fascis-
me meemaken. Olmo is het onechte
kind van een landarbeider en Alfre-
do is de zoon van een rijke landeige-
naar. Ze worden vrienden en tegen-
standers, onderdrukte en onder-
drukker en revolutionair en conser-
vatief. Olmo (Gerard Dupardieu) is
tenslotte overtuigd communist en
bestrijdt het fascisme, terwijl Alfre-
do (Robert de Niro) zich nietom po-
litiek bekommert, zich alleen met
materiële zaken bezighoudt en zich
niet druk maakt om de gruwelda-
denvan zijnvoorman Atilla (Donald
Sutherland), een fascistenleider.
Wanneer in 1945 Italië van het nazi-
fascisme wordt bevrijd, zal een
volksgericht over hem oordelen.
'Novecento' vertelt dit alles in
prachtige, kaleidoscopische scènes.
Het is in zijn totaliteit een grandioze
film, waarin - parallel met de seizoe-
nen - de arbeidersstrijd, het fascis-
me, de oorlog, de bevrijding en de
overmoedige roes van de overwin-
ning meeslepend aan jevoorbijtrek-
ken.

Het verhaal begint in 1945, wanneer
onderdrukte boeren in Noord-Italië
hun fascistische kwelgeesten over
de kling jagen, een inleiding overi-

De kijker valt straks plompverloren
de tweede helft binnen en de herin-
neringen aan het voorafgaande zul-
len dan niet meer zo scherp zijn. Bo-
vendien heeft Bertolucci het in dit
deel moeilijker gehad en moest hij
vaker toevlucht zoeken bij symbo-
liek en beeldspraken. De film is dan
niet meer zo indringend als in de
eerste helft. Zie je echter alles ach-
ter elkaar, dan is de stuwkracht uit
het voorafgaande groot genoeg om
door te werken.
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" MARY SERVAES
...,Je moet jezelf blijven. Dat heb ik altijd gedaan"...

" Kerst en nieuwjaar staan nog voor de deur, maar het e» %>
nieuwe carnavalsplaatje is er al van 'De Alpenzusjes ■ te

Van onze showpagina-redactie
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