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ik kijk naar . . 

e HERMAN LENDFERS (68) 
(Architect, Bingelrade) 

"HET GEHEIM 
VAN DE NIJL" 
.. Vrijdagavond is voor ons TROS
avond, mijn 1'rouw en ik vinden 
dat een fijne omroep". Aan het 
woord is Herman Lend.fers. Hij 
woont op kastePI Raath. Bingel
rade. en is architect (,.Huib Luns 
ze as mijn leerrneester, ja .ia, de 
z:ader t•an Josef Luns. Als man
neke' 1:an 10 heeft die raak in de 
korte broek aan mijn tekentafel 
oestaa n. J os je noemden wij hem). 
Herman Lcnd.fers kijkt alleen 
naar de TV, als hij niet werkt of 
als hij zijn grote hobby, schilde
ren. et•en z•ergeet. ,.En vrijdaga
t•ond doe ik dat. Ik wil "Het 
geheim z.:an de Nijl'' (Nederland 
T. 22.55 uur) :icn. Vorige weel-; 
heb iJ.; de aflez·er;ng noodge
dtt:ongen moeten missen. dat ge
beurt mij geen tweede J.;eer. Ook 
kijk ik zeker naar FBI Neder
lnnd I. 21.05 uur). Ik ben ver:ot 
op krimïs. De beste serie vond ik 
Mannix. Jammer dat die afgelo
pen is. ik keek er ontzettend 
graag naar. Die secreta rcsse vc1 n 
Mannix, Peggy teat een vrouw i.~ 
dat. Die ga ik een van de::e 
dagen schilderen, dan heb ik die 
al.tijd in huis". Herman Lendfers 
schildert raarnamelijk vrouwen. 
Renoir motieven in ubens pro
porties. n,Als ik boven een vrouw 
a~n het schilderen ben, dan moe
ten ze mij wel 2.5 keer roepen 
om te komen eten!" 


	Limburgsch dagblad no. 34 09.02.1973
	HET WEER VANDAAG VEEK WIND DE BILT
	AKEN
	In Europa:
	CBS-Carnaval
	VERDER:
	VLIEGTUIG STORT OP FLATGEBOUW
	23 maart hoorzitting in Heerlen Limburgnota komt in mei in de Kamer
	Mijnsluiting
	Een dode en 4 gewonden in Helden
	CHAUFFEUR TANKAUTO VOORKWAM RAMP
	Eerste treffen politie en demonstranten eist mensenleven Suriname staakt vandaag
	Rigips toch naar België ?
	Europese vakbond
	even apart met nino tomadesso over: het vroegere kasteel agimont een culinaire oase. en....en broederschap De Commandeurs van Château Neercanne zijn romantici...
	Eieren met knoflooksaus
	Ollie B. Bommel en het losgetrilde inzicht
	Molière
	Industriëel vrij
	Pentagon-papers
	Niet wijken voor water
	Prins Bernhard
	Vuur-eter
	Weer brand
	Studentenonlusten
	Vredesstrategie
	VMF stelt ontslagen uit
	Bang voor giftige afvalstoffen
	Makarios herkozen
	BEZETTING HAD GEWENST RESULTAAT Staking voorkwam fabriekssluiting
	Wanhopige moeder verdrinkt dochter
	signalement Rechtvaardiger inkomensverdeling
	Persspiegel Weg traditie
	Inkomstenbeleid
	Deil-drama
	In gesprek PPR
	Eerste aanzet
	Te veel partijen
	Maar meer dan 2
	Kleinzielig
	ACCENT
	EISEVIERS
	VRIJ NEDERLAND
	Weinig kans op snelle aanpak van een politieke vernieuwing
	Confessie
	GROENE
	WEEKBLADEN-OVERZICHT HAAGS POST
	de nieuwe linie
	CARNAVAL OP I EN II
	VIP-lied
	Bruin café
	EDDY binnenkort READY?
	”Uche, uche, uche!”
	NEDERLAND I
	NEDERLAND II
	DUITSLAND I
	DUITSLAND II
	DUITSLAND III
	BELGIë (Nederlands)
	BELGIë (Frans)
	RADIO
	HILVERSUM I
	ik kijk naar..
	”HET GEHEIM VAN DE NIJL”
	HILVERSUM III
	show radio en televisie redactie: harrie cremers Welke plaats voor 'Block buster' van THE SWEET?
	knop aan knop uit knop aan knop uit TV
	HILVERSUM II
	RADIO LUXEMBURG
	R.O.Z.
	B.R.T. II
	Al 50 jaar in slag met (gebruikte) textielmachines Jan Verschuuren doet goede zaken met de Turken
	Gordel onder broek
	Beurs overzicht Aarzelend
	Speling
	Afrika
	Avondkoersen EFFECTENKOERSEN AVONDVERKEER
	Hovertrain in financiële moeilijkheden ?
	AUTO’S
	BEURS VAN AMSTERDAM
	BEDRIJFS LEVEN BELEGGING
	ROKEN
	Bescheiden winst voor Nederlandse Hoechst-bedrijven
	FAILLISSEMENTEN
	OLIE II
	Advieskoersen BUITENLANDS BANKPAPIER
	AMRO
	Roken
	Ezels
	kienen
	uitspraken
	Versleten?
	Geraamde kosten: 344.000 gulden Plan voor aanleg promenade Sittard
	Onderwijs
	Vrouwengilde houdt jeugdcarnavalsfeest
	Luierdief...
	Bestuur Luciakorps wipt instructrice
	LD
	Raadslid dr. J. Chermin van Beek: ’BEGROTING IS OM RAAD TE LIJMEN’
	Installatie burgemeester F. Loefen
	Met behulp van familie en vrienden Echtpaar kraakt oude boerderij
	Dansdemonstratie op ’Jeanne d’Arc’
	Gezin wil werkkeet in Schinnen niet verlaten
	Wethouder voor de klas
	In nieuwbouw 7 zalen met elk 100 plaatsen Heerlen krijgt zeven bioscopen in één pand
	ELK WAT WILS
	HOLLANDIA
	MEMO VANDAAG EXPOSITIES MAASTRICHT
	HEERLEN
	HEERLERHEIDE
	HULSBERG
	THEATERS SITTARD
	HEERLEN
	BIOSCOPEN SITTARD
	GELEEN
	MAASTRICHT
	GULPEN
	HEERLEN
	HOENSBROEK
	Nieuw contactorgaan Urmond
	Zilveren jubileum toneelgroep Vondel
	Gouden echt in Stein
	„STEINDER BÖK” VERGATEN ZIEKEN EN BEJAARDEN NIET
	In Limbrichterveld wijkraad met secties
	Carnavalsrevue ten bate van missiegebied
	Videotheek exclusief Geleense boerderij
	IN GESPREK
	Randweg Geleen
	FEESTWEEK IN SCHINNEN
	Programma Nieuwstadter Foetelaire
	Niria houdt contactavond
	Oplossing van gisteren
	VAN PLAATS TOT PLAATS Geleen
	Born
	Berg a.d. Maas
	Puth
	Bingelrade
	Spaubeek
	Obbicht
	Schinveld
	Nuth
	Nieuw-Einde
	INDUSTRIEBOND NKV WOEDEND OM DREIGING VAN UNIE BUHP MET BOYCOT LOONBETALINGEN Integratie arbeiders-beambten Chemie-DSM ernstig vertroebeld
	Prikacties
	Unie BLHP over uitlatingen industribonden: ’Verdachtmakingen onwaarachtig’
	WERKTERREIN OOK IN NEDERLAND? Aanrander in arrest
	”Geven en nemen”
	Kwalijke zaak
	Bont protest voor raadhuis van Beek
	Minister had geen hand in vestiging te Roermond van kalkzandsteenfabriek
	Zeven weken na verkeersongeval overleden
	Boekenweekwerk van Bertus Aafjes op de beeldbuis
	Wereldkampioen kanariekweken uit Nuth tevens landskampioen
	Ti-ta-tovenaar als carnavalsschlager verboden!
	De 100.000 in Heerlen
	Rokom vergadert in het Eikske
	WATERZUIVERING TREEDT IN WERKING Rivier de Worm nu nog schoner
	Inbreker stal 50 horloges
	Unie BLHP richt kring Heerlen op
	Hoogenbosch Schoenen in Engelse handen
	Nederlandse dansgroepen naar toernooi in Eschweiler
	Joelfeest van Pedak Heerlen
	Zwitser moet boeten voor schulden
	Jaloerse Heerlenaar stak vrouw met mes
	Vier doden in Belfast
	IN GESPREK Geen voorbeeld
	Honds
	CORRUPTIE IN DE BELGISCHE WIELERBOND Officials declareerden dubbel
	Vergelijking
	RINI WAGTMANS IS WEER DE OUDE „Ik ben blij dat ik me weer sterk voel”
	Noren kregen klappen
	Wielerploeg krijgt steun
	500 gulden per dag
	Smoke Eaters had moeite met Grenoble: 6-4
	Lefebvre kreeg tien minuten misconduct
	Ned. kampioenschap 47/2 Bessems verloor van v.d. Smissen
	Wijzigingen program betaald voetbal
	Sittardia overspeelde Atilla: 26-14
	FRANS ROEMGENS VRIJGESPROKEN
	TRAINERS OVER DERRY FORTUNA SC-RODA JC Hollink: „Open gevecht” Brom: „Wij zijn in vorm”
	Weer nieuw teamrecord Maasband
	Skatcompetitie
	Handbalsters Sittardia weer aan de leiding
	VOLLEYBAL-OVERZICHT VAN DISTRICT 24
	SPORT KORTby Sittard
	Stein
	Bunde
	LHB MAAKTE EINDE AAN OPMARS FCM
	Standen Afd. Limburg KNVB
	SPORT 2 Internationale Kastelencross te Eijsden
	Spanning in strijd om schaaktitel Geleen en Sittard
	Sittardse zomeravondvoetbalcompetitie
	Indoor-atletiek Heerlen primeur voor Limburg
	Lustrumtoernooi judo Brunssum
	Canada Dry LDéquipe aan Costa del Sol Foto's: Frits Widdershoven
	SPORT 3 Wimke Prinsen achtste man
	Landschap in Midden-Limburg is charmant en vol afwisseling
	TOEREN LANGS MAAS EN ROER
	Controle
	Pas op!
	Station
	Landgoed
	films kort belicht
	WEEKEND IDEE Mijnheerkens ligt heerlijk aan het water
	SMULLEN
	REDUCTIE-BON
	wat waar wanneer Wandelen
	Wandelen 2
	Internationale ruilbeurs
	Cosi fan tutte
	Boekenbal

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82

	illustraties
	70.000 gulden uit Varkenshok gestolen
	FRED BASSET
	DIERENLEED Roger Bollen
	Suske en Wiske De Malle Mergpijp
	arman en ilva
	The Bentley Sisters, drie Nederlandse meisjes, hebben erg veel succes in Duitsland. Zij zullen vanavond eveneens te zien zijn in de met carnavalssfeer omgeven Mounties Show. Al eerder traden de Bentley Sisters op in het programma „Muziek is troef". Dat was toen nog in hur. oude samenstelling van vier. Piet Rambergen en René van Vooren zullen vanavond tevens hun nieuwe carnavals-< stamper lanceren: „Heya. heya, ho". Verder geweld in de Mounties Show wordt veroorzaakt door de uit tien man bestaande steelband, het orkest van Max Woiski jr., the TroïVr Brothers en Katja Ebstein.
	Het voormalige pand van de Twentsche Bank dat zal worden afgebroken


