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Amateurs aan het

Tarieven gaanper 1 mei met twee procent omhoog

Korting abonnementen
voor openbaar vervoer

Van onze parlementsredactie
HAAG - Minister Maij-Weggen (Verkeer) heeft volgend

'ar 75 miljoen gulden beschikbaar voor een tariefreductie bije abonnementen voor het openbaar vervoer. In de jaren daar-, a zal tevens 100 miljoen gulden voor dit doel worden uitge-
°kken. De tariefreductie zal vooral gelden bij abonnementenI °°r langere afstanden.

Infertfn aParl-e brief deelde de minis-
let Kamer mee dat de tarieven in

1 openbaar vervoer op 1 mei met
bat6 Procent omhoog zullen gaan.

_fH *'^ to* Procent minder dan
._nr werc' verondersteld. Dit ver-hul denkt de minister te dekken
j.°rhet opeisen van voorschotten
6 vervoersbedrijven eerder van

/J*r voorgangster Smit-Kroes kre-
! j*n- Het gaat om 377 miljoen. Met
v nu vastgestelde tariefstijging
i rdt ongeveer het inflatietempo in

1990 (geschat op 1,75 procent) bijge-
houden.

Voor de jarenna 1990 wil de minis-
ter nog bezien hoeveel de tarieven
zouden moeten stijgen. Daarbij zal
onder meer ook gekeken worden
naar mogelijkheden om automobi-
listen financieel zwaarder aan te
pakken (variabilisatie van autokos-
ten).

Maij-Weggen heeft de Kamer laten
weten dat het aftoppen van het reis-
kostenforfait haar het komende jaar
ruim 198 miljoen gulden oplevert.
Daarvan zal 75 miljoen uitgegeven
worden aan de tariefreductie abon-
nementen openbaar vervoer. Nog
eens 105 miljoen gaat naar het sti-
muleren van collectiefpersonenver-
voer (onder meer carpooling, en ge-
zamenlijk vervoer van werknemers
vanwege de werkgever) en de fiets.
De resterende 18 miljoen wordt be-
steed aan 'de schone bus', aldus de
minister.

In latere jaren gaat het bedrag voor
de abonnementen naar 100 miljoen,
voor het collectief personenvervoer
en de fiets naar 95 miljoen en voor
de schone bus naar 30 miljoen. Dat
kan omdat na 1990 het aftoppen van
het reiskostenforfait meer oplevert:
blijvend 223 miljoen gulden.
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OV-jaarkaart
studenten met
uitstel bedreigd

Van onze correspondent
UTRECHT - De OV-jaarkaart
voor studenten dreigt opnieuw
te worden uitgesteld. De Neder-
landse Spoorwegen staan op het
standpunt dat ze de studenten er

op dit moment niet als klant bij
kunnen hebben omdat al het ma-
terieel - met name in de Rand-
stad - in de spitsuren al bomvol
zit.

PvdA en CDA willen de OV-jaar-
kaart voor studenten op 1 sep-
tember 1990 invoeren. Lukt dat
niet, dan komt minister Ritzen
van onderwijs met een strop van
273 miljoen gulden te zitten. De
in het regeerakkoord afgespro-
ken verlaging van de basisbeurs
kan dan niet doorgaan.
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Moskou kort op
leger en trekt
troepen terug

NEW VORK/MOSKOU - De Sovjet-
unie wil al haar troepen uit het bui-
tenland terugtrekken, zo meldde
een Sovj et-onderminister gisteren
in New Vork. Tevens werd in Mos-
kou bekend gemaakt dat de defen-
sie-uitgaven in 1990 met 8,2 procent
zullen worden verminderd.

„Ons doel is om alle troepen uit het
buitenland terug te halen vóór het
jaar 2000", aldus vice-minister Vla-
dimir Petrovski van buitenlandse
zaken tijdens een persconferentie
bij de Verenigde Naties in New
Vork. Het zou daarbij gaan om zon
627.000 manschappen betreffen, ad-
viseurs inbegrepen.
De Weense ontwapeningsconferen-
tie zou een geschikt forum zijn voor
bi- en multilaterale onderhandelin-
gen over het plan, aldus Petrovski.
In Moskou kondigde generaal Niko-
laj Tsjervov, lid van de generale staf
van de Sovjet-strijdkrachten, een
inkrimping van het defensiebudget
in tot 70,98 miljard roebel (ruim 222
miljard gulden). Volgens Tsjervov
maken de bezuinigingen deel uit
van plannen om de strijdkrachten
een defensieve in plaats van een of-
fensieve taak te geven.
De begrotjng moet het mogelijk ma-
ken de defensie op een redelijk peil
te houden en de levensomstandig-
heden binnen het leger te verbete-
ren, zei Tjservov.

Aylwin in Chili
nieuwe president
RIO DE JANEIRO - Chili heeft gis-
teren uitbundig de overwinning ge-
vierd van de oppositie bij de presi-
dentsverkezingen, waarmee een
eind komt aan zestien jaar militair
bewind in Chili. Oppositiekandi-
daat Patricio Aylwin kreeg 55,2 pro-
cent van de stemmen en liet daar-
mee zijn directe achtervolger, Her-
nan Buchi, kandidaat van de rege-
ring ver achter zich.

Sovjet-parlement herdenkt Sacharov

" Zie ook pagina 7

0 Zie verder pagina 3

(ADVERTENTIE)

Zondag 17 dcc. _
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ln onze verwarmde showroom
Haefland - Brunssum

sachashoes
Promenade 37-39 Heerlen

" Het Sovjet-parlement, het Congres van Volksafgevaar-
digden, nam gisterochtend aan het begin van de zitting
een minuut stilte in acht om eer te bewijzen aan de don-
derdagavond aan een hartaanval overleden afgevaar-
digde en academicus Andrej Sacharov (68), drager van
de Nobelprijs voor de Vrede. Sacharov zou vandaag
voor het Congres van Volksafgevaardigden in een toe-
spraak zijn principiële redenen aangeven voor de
noodzakelijkheid van het afschaffen van de leidenderol
van de communistische partij, ln westerse reacties op
het overlijdensbericht werd vooral Sacharovs betrok-
kenheid bij de mensenrechten geloofd. Sacharovs stem
heeft veel invloed gehad op de huidige veranderingen in
de Sovjetunie. Volgens Sovjetpresident en -partijleider
Michail Gorbatsjov is de dood van Sacharov een erg
groot verlies voor de Sovjetunie. „Je kon het met hem
eens zijn of niet maar hij was een zeer oprecht man."

# Zie verder pagina 5

Hardere aanpakalcoholmisbruik
Kom aanstaande zondag naar de grandioze tapijtshow

in uw Hatéma centrum voor tapijten en gordijnen.
Onze adviseurs staan voor u klaar van 11.00tot 17.00uur.

Heerlen,Spoorsingel 40. Dagelijks
geopendvanaf 10.30uur. Maandag van-
af 13.00uur. Zaterdagvanaf 9.30 uur. *ém>*mv _U_<l*^fv*/|
Koopavond geopend. f IUIwff ICJ

Hatéma, daarkun jepas echt kiezen.

(ADVERTENTIE)

MAASTRICHT
Sint Jacobstraat 4,
tel. 043-210944.
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Jan Heijenen
in Perroen

MAASTRICHT - In de Per-
roengalerie op het Vrijthof in
Maastricht begint vanmiddag
om 16.00 uur de laatste ten-
toonstelling, met werk van Jan
Heijnen. Eind januari zal het
kunstenaarsinitiatief Perroen-
galerie een nieuweruimte ope-
nen onder een nieuwe naam:
Perroen AktueleKunst (PAK).
De nieuweruimte is gesitueerd
boven de huidige Servaas-
boekhandel (Vrijthof 29), die
dan Stichting Arcadia zal he-
ten.

De tekeningen en schilderijen,
die Jan Heijnen in de Perroen-
gelerie toont, zijn er tot 13 ja-
nuari - van woensdag tot en
met zaterdag van 13.00 tot 18.00
uur - te zien. Heijnen is dol op
tuinen, of liever: op 'buiten.
Ontroerend ogende koeien, bo-
men en planten die zich over-
geven aan windvlagen, ge-
ploegd akkerland, vogels en
graspartijen vormen de onder-
werpen van een belangrijk deel
van het tentoongestelde werk.
Andere thema's: hoofden van
vrouwennaakten.

De zondeval van
Edwin Janssen

HEERLEN - Vanaf morgen-
middag 15.00 uur is in de
Stadsgalerij van Heerlen de in-
stallatie De Zondeval te zien.
Deze speciaal voor de galerij
gemaakte installatie is te be-

Tonn Prins in
galerie Henn

MAASTRICHT - Galerie
Henn, St. Nicolaasstraat 26c te
Maastricht, toont momenteel
werk van de in Heerlen woon-
achtige kunstenaar Tonn

Prins. Deze expositie is van
woensdag tot en met zaterdag
van 16.00 tot 20.00 uur te be-
zichtigen.

'Mijn kunst is er niet om te be-
vallen', is de opvatting van
Tonn Prins. En inderdaad: de
vaak overdimensionale schil-
derijen, gemaakt op gebruikt

papier en met lelijke bruine
plakband op de muur geplakt,
komen weinig esthetisch over.
Vooral ook omdat hij daarbij
gebruiksvoorwerpen als ge-
bruikt pakpapier en 'tweede-
hands' overkomende kleuren
verwerkt. Voor de 31-jarige
Prins telt alleen de werkproce-
dure en de beïnvloeding door

de ruimte waarin hij werkt. De
schilderijen, die in galerie
Henn te zien zijn, werden in de
ruimte zelf vervaardigd; met
pakpapier, kwast en verf.

# Grafiet zonder titel van jan Heijnen, te zien in de Per-
roengalerie.

kunst

Aerylschilderijen in galerie Signe te Heerlen

De hommage
van Bldé
aan Celan

HEERLEN - Zondagmiddag
zal de dichter Huub Beurs-
kens in Galerie Signe een ten-
toonstelling inleiden van
acryischilderijen van Frans
Budé, die daarmee ingewijd
wordt in de groep van dubbel-
talenten die in dit land valt op
te sporen. Het zal een tentoon-
stelling zijn in een gebied
waarin schilderkunst en poë-
zie elkaar ontmoeten. Doordat
Budé in zijn bundels gedich-
ten en met name in het tijd-
schrift van het collectief Het
Bassin al eerder blijk gaf van
affiniteit met de beeldende
kunst is de verrassing over het
aan de dag treden van zijn
dubbeltalent niet zo groot. Het
literaire aspect dat zijn schil-
derkunst toont in galerie Sig-
ne is wellicht niet structureel:
het wordt hier aangeleverd
door de thematiek, ontleend
aan de poëzie van Paul Celan,
waaraan hij verknocht is sinds
hij haar inb de Duitstalige lite-
ratuur heeft aangetroffen. Alle
schilderijen die hij toont dra-
gen fragmenten van Celans
poëzie, die zich in Budé's ge-
heugen hebben vastgehecht,
als min of meer uitvoerige ti-
tels.
Zijn fascinatie voor de gedichten

van Celan moet behalve door res-
pekt voor de kwaliteit ervan ver-
oorzaakt zijn door een onbenoem-
bare affiniteit. Dat Budé in 1945
werd geboren laat nauwelijks toe
dat hij met Celan getuige is ge-
weest van het grote sterven dat de
wereldoorlog met zich mee-
bracht: het is impliciet of expli-
ciet de thematiek van heel het
oeuvre van Celan, die geboren
werd in 1920. In Roemenië, om
vijftig jaar later vrijwillig te ster-
ven door verdrinking in de Seine.

Na het omkomen van zijn ouders
en bekenden en na dramatische
omzwervingen als joods vluchte-
ling door Oost-Europa had hij
zich in 1948 in Parijs gevestigd -
de stad waarin velen hopen te
kunnen voortleven met hun
nostalgie en met hun droefenis.

Niettemin: omtrent het geboorte-
jaar van Budé is de bewustwor-
ding begonnen van de omvang
van de apocalyptische gebeurte-
nissen die toen juist hun einde
hadden genomen. Zelfs later ge-
komen en minder ontvankelijke
geesten dan Budé zijn van die be-
wustwording nooit meer losgeko-
men.

Het oeuvre van Celan is in het
Duits geschreven. Het heeft in het
naoorlogste Duitsland erkenning
gevonden, zoals zijn onderschei-
ding met de Georg Buchner-prijs

aangeeft, ofschoon hij in dat land
nimmer meer heeft willen wonen
en meent dat in de Duitse taal niet
meer kan worden geschreven als
eerder in de historie.

Wie de titels bij Budé's acryischil-
derijen leest bekruipt gaandeweg
het gevoel dat zij geen concrete
aanduiding zijn van hun figuratie;
dat zij meer eens levensgevoel
verwoorden, of een gevoel voor de
begrenzingen daarvan, dat bij Bu-
dé zijn echo vindt. Hij heeft zijn
eigen emotie uitgeschilderd, mo-
gelijk omdat hij meende in het be-
schrijven ervan met zijn eigen
verbale begaafdheid die van Ce-
lan niet te evenaren. Het verba-
zende is dat hij als autodidakt met

zijn schilderkunstige benadering
over een vermogen blijkt te be-
schikken dat tenminste adae-
quaat is: hij heeft een aantal fasen
in het verwerven van zijn vaardig-
heid overgeslagen. Hij schildert
met eenvoudige middelen vanuit
een feilloos gevoel voor de kwali-
teit van huid, vorm, kleur en li-
neatuur. En hij schildert met de
intensiteitvan iemand die aan de
trivialiteitenvan het bestaan niets
gelegen is: hij schildert onbevan-
gen en tevens huiveringwekkend.

Celan reikt de titels aan: 'Nie-
mand knetet uns wieder aus Erde
und Lehm, Niemand bespricht
unsern Staub. Niemand. Maar
wie bespreekt ze hier, Celan of

Budé en waar zagen wij datwoord
eerder: 'Leem'? Het schilderij
'Psalm' - wat zijn dat, boeken of
grafstenen? - is een klacht van
mensdom en eeuwen oud. In hun
bescheiden formaten en in hun
bescheiden lijsten zijn zijn acryi-
schilderijen stuk voor stuk in-
drukwekkend. Meest in gedemp-
te kleuren, laag over laag, soms
met nauwelijks leesbare letters
onder de verf, met veel grijs, geel
en wit. Het wit van besmeurde
sneeuw, die zo vaak metafoor is:
'Weithin gelagertes Weiss. Darü-
ber hm die Schlittspuren des Ver-
lorenen.

Zelden het levende rood zoals in
het intieme 'Einmal- der Tod hat-

te Zulauf- bargst du dich in mir.'
Ondanks hun gemeenschappe-
lijke grondtoon zijn ze allemaal
anders en nieuw; er is in dit debu-
terende oeuvre geen habitus. Het
heeft geen herhalingen in de va-
riaties op de wezenlijke thema's:
een fascinatie voor de dood, maar
ook een fascinatie voor het leven,
niet minder groot, en de teerheid
van het bestaan.

Een beter spreker over de wereld
van Budé - en van Celan - dan
Beurskens hoeft men niet te zoe-
ken. Wat hij relativerend „enkele
opmerkingen" noemt bij de schil-
derijen van Frans Budé en waar-
mee hij de tentoonstelling opent,
verschijnt bij de uitgeverij De
Haas onder de titel: De Schaamte,
niet de Dood. Een verwijzing naar
regels uit Budé's bundels 'Nacht-
droom' en 'Grenswacht.

Budé maakte een zeefdruk in sa-
menwerking met Piet Gerards,
die tijdens de tentoonstelling ver-
krijgbaar is onder de titel 'Prelu-
de': een blad als een kalligrafie
van tekst en raadselachtige te-
kens in zwart en wit. De tentoon-
stelling loopt in Galerie Signe te-
gelijk met een van schilderijen
van Andries Soer, waarover el-
ders, van 16 december tot lö ja-
nuari.

pieter defesche

" 'Die Vergdnglichkeit greiftl
ratlos durch uns hindurch',
acrylschüderij van Budé.

exposities
zichtigen tot en met 4 februari,
dinsdag tot en met vrijdag van
11.00 tot 17.00 uur.

De vrouw als gedienstige se-
cretaresse, verzorgende ver-
pleegster, vrolijke collier-
/draagster of parmantige huis-
vrouw, de man als zakelijk on-
derhandelaar, bedrijvige em-
ployé en route, de woonkamer
met wandkast, bank en draai-
stoel,ficus en sfeerlamp, louter
getekend om als situatie of ge-
baar herkend te worden. Het
zijn deze illustraties die samen
met reeds bestaande foto's,
voorwerpen en objecten met
symbolische betekenis, de ar-
tistieke taal van Edwin Jans-
sen vormen. Deze beeldtaal
van clichés en sjablonen wordt
in zijn werken tot grote propor-
ties opgeblazen en tot leven ge-
bracht.
In de Zondeval speelt Henri
Matisse de rol van schepper.
De foto van Brassai toont het
moment, waarop God zijn laat-
ste creatie, Eva, nauwkeurig
beziet. Om zijn schepping te
volbrengen hoeft hij haar al-
leen maar te verleiden tot het
eten van de verboden vrucht.

Pieter Defesche
in Meerssen

MEERSSEN - In het Bestuurs-
centrum van Meerssen, Beek-
straat 51, is tot 19 januari een
kleine overzichtstentoonstel-
ling te zien van Pieter Defe-
sche. Er worden aqaurellen,
gouaches, tekeningen en olie-
verfschilderijen getoond, die
op werkdagen tussen 9.00 en
12,30 uur en tussen 13.30 en
17.00 uur te bezichtigen zijn.

verder...
... is er morgenmiddag in het
atelier van kunstenaar Ben
Bonke, Hunsstraat 58 Übachs-
berg, een expositie met een
wisselende selectie van eigen
werk (van 13-18 uur).... zijn er in galerie De Nor,
Geerstraat 302 te Heerlen, tot
20 januari olieverf- en acryi-
schilderijen te zien van Toine
Dekkers.... toont Mieke Derickx tot en
met 6 januari tekeningen in ga-
lerie Venster te Sittard (open
do t/m zo 12-17 uur).... is er in Fotogalerie 68 te
Hoensbroek tot 7 januari een
collectie werk te zien van de
Zwitserse fotograaf Jean Paul
Rohner (open ma t/m vr 10-12
en 13.30-17 uur, za en zo 13.30-
-17 uur).

recept
Overnschotel boerenkool
aardappel- en spek
Benodigdheden: l'/_ kg boerenkool
(750 g schoongemaakt), zout, 300 g
mager gerookt spek in dobbel-
steentjes, 1 dl bouillon, nootmus-
kaat, aardappelpuree van V/i kg
aardappelen op de bekende manier
gemaakt (wel met een bruin korst-
je), 50 g boter.
Maak de boerenkool goed schoon

en kook ze 10 minuten in water met
een snufje zout.
Laat de kool daarna goed uitlekken
in een vergiet en druk tenslotte met
de achterkant van een lepel het res-
terende vocht eruit. Hak de kool
grof.
Bak het spek knapperig bruin, doe
de kool erbij en meng goed door el-
kaar.
Roer er daarna.de bouillon, 1 tl zout
en wat nootmuskaat door.

.Laat geheelzonder dekselop de pan
nog even goed doorwarmen.
Beboter een ovenvaste schaal, leg
onderin het boerenkoolmengsel,
daarop de aardppelpuree en dek ge-
heel af met in blokjes gesneden bo-
ter.
Plaats de schotel 20 minuten mid-
den in een voorverwarmde oven op
200°C. - stand 4 - tot een bruin
korstje is ontstaan.

hub meijer

Kerstconcert in
Salviuskerkje

LIMBRICHT - Het onlangs ge-
restaureerde Salviuskerkj'
naast Kasteel Limbricht vormt
het sfeervolle decor van een
kerstconcert, dat daar morgen'
avond om 20.00 uur gegevet*
wordt. Aan dit concert wordv
meegewerkt door het Gulic!*j
Vocaal Ensemble uit Sittard etfj
Kamerkoor Exaudi uit Sust^
ren.
Het concert wordt ingeleid
door orgelspel van Desir^
Groot op het barokke Binvil
natorgel. Daarna zal het Gulictë
Vocaal Ensemble 0.1.v. Huu&'
Ehlen de Missa Brevis van ToiJde Leeuw en kerstliederen u»
de barok van Guilielmus Me*)
saus uitvoeren. Het koor word'|
daarbij ondersteund door blokJ
fluitensemble En Bloc, clavecK
nist Fons van der Linden ei*:
cellist Berard Wolteche.
Kamerkoor Exaudi uit SustH
ren zal 0.1.v. Harry Frings e/M
begeleid door harpiste Saski*j
Kingma de Ceremony ofCarol5]
van Benjamin Britten uitvoe-!
ren, een twaalfdelige cyclil,
van kerstliederen.

Oplossing van gistere
DENKBEELD
ARM-R-REÏ
AF-AAI-FA
R"-FLA N K - H
00R-F - E V i
KOOT -E TEÏ
TIN-S - E N t
R-TALO.N-V
EB-SAP- Bl
NEC-A-NOJTOESPRAAK.

cryptogram

Horizontaal: 1. Minder gedwongen drijver
(7); 4. Door elkaar genomen stelt het ge-
blaat weinig voor (7); 7. Daardoor komt
men tot diefstal! (11); 9. Dat paar kan u la-
ten koken! (7); 10. Is van een realist te ver-
wachten in de toekomst (5); 12. We hou-
den het niet droog als de bestuurder geen
thee krijgt! (5); 14. Volgelingen na de beto-
vering? (9); 17. Ambtenaar van het kadas-
ter die het land heeft aan een maat? (9); 19.
Vrucht met ruige rand? (5); 21. Roofdier
van 5000 jaar (5); 23. Taalundige onder-
gang van een titel (7); 24. Als goed luiste-
raar heeft hij maar een half woord nodig
(11); 26. Drank van geringe kwaliteit voor
geschokte bruiden? (7); 27. Kan men van
een salaris niet uitgaan? (7).

IVerticaal: 1. Speelgoed van een pilojfy
(7); 2. Opvallend wat hierin springt! (3/-J■,
Dat is voorschrift vriend om orde tekrijW
(9);. 4. Ik telefoneer om op dit moment "1.
grip te vragen! (5); 5. Is men in Deven3-
zonder meer gevoelig? (5); 6. Vazal j-;
vroeger ook wel eens bij een ander rno. -aankloppen voor geld? (7); 8. Aan het^,
hiervan weet men het niet meer! (s);^
Kom, doe de deur dicht! (3); 13. Is %
drank voor de dominee daar? (3); 15-
voor heren die er tabak van hebben? S-
-16. Men hoeft beslist geen slangejy;
zweerster te zijn om die te durven dra^(3); 17. Dier met het karakter van $
mens? (7); 18. Pa kan het ook zijn! (3/jJi;
Voor een stichter ervan zal men Da-geen gedenkteken oprichten (5); 20.
moet men kalm en ongestoord zijn wer* <,
ten verrichten (7); 21. Geen rustig besta*
(5); 22. Mengdrank voor wijn bij moe'Jf
heden? (5); 25. Dier in een piramide Wi
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UTRECHT- De organisatie van rei-
zigers in het openbaar vervoer,
Rover, heeft in een brief aan minis-
ter Maij-Weggen van verkeer en wa-
terstaat geprotesteerd tegen de ta-
riefsverhoging van 2 procent voor
trein, bus, tram en metro. Rover
vraagt de minister haar beslissing te
herzien.

De organisatie vindt dat de tariefs-
verhoging haaks staat op het voor-
nemen van de regering het autoge-
bruik terug te dringen. Tegenover
de stijging van de trein- en bus-
kaartjes staat een daling van de
autokosten. De openbaar vervoer-
reizigers voelen zich daardoor bena-
deeld.

Rover wijst er in de brief op dat de
treintarieven in 1989 ook al zijn ge-
stegen. NS wijzigde toen de prijzen
van enkele reizen en retourtjes,
waardoor op sommige trajecten de
kaartjes bijna een vijfde duurder
werden. Bovendien verviel de NS-
Dalurenkaart, waardoor vooral ge-
zinnen duurder uit waren. Overi-
gens gingen op andere trajecten de
prijzen omlaag en bleven de prijzen
voor stads- en streekvervoer gelijk.

Kabinet door de
knieën inzake
hogere gasprijs

Van onze parlementsredactie
J*EN HAAG- Hetkabinet heeft gis-pen besloten een voorgestelde ver-, ging van de accijnzen op huis-
brandolie en petroleum in te trek-en. Die verhoging zou indirect lei-wDrn tot een vernoging van de gas-
f^ijs voor gezinnen met 1,3 cent op 1J"« 1990. In 1990kost dit het kabinet
J> miljoen gulden. Om geen finan-

eel gat te laten vallen, zal de eerdervoorgestelde CO2-heffing op talrij-e brandstoffen verder worden op-bokken. Daarmee moet volgend, ar de misgelopen 43 miljoen weer"'nnenkomen.
kabinet heeft het besluit ondersrote druk van een Kamermeerder-

VVnbestaande uit PvdA' CDA enVD genomen. In een brief aan de
liet minister Kok (Finan-

en) weten het te 'betreuren' dat de
andpunten van Kamer en kabinet

'° ver uit elkaar lagen,
p
ni,fmier Lubbers zei na het kabi-
netsberaad ervan uit te gaan dat de

nu wel akkoord zal gaan. „IkhiTn Wel dat het gaat lukken" zei
ov Kamer praat komende weeker de plannen, die voor het kabi-
ten n°ë °^ * Januari in zouden moe-
ste g^n' Daartoe moet ook de Eer-
da Karr_er meewerken. Lubber
Posit°Ve!": "De instelling daar is heel

Joegoslavische
partij: vrije

verkiezingen
k - In Joegoslavië moe-;Wn.?lnnen een half jaar na een vol-
';fop u maand te houden partijcon-,?es het meerpartijenstelsel worden
Vst°eJoerd en vrije verkiezingen

orden uitgeschreven. Ook moet
-«,, land het lidmaatschap aanvra-»en van de EG en andere Europese
■^ganisaties. Dat staat in een giste-■ " gepubliceerd partij document,.waarover het congres zich zal moe-■^n uitspreken.
Ifc
"SU Joe.g°slavische deelrepublieken

en Kroatië hebben onlangs
*o

parlementaire democratie inge-
lem en hebben voor de komende;, me verkiezingen uitgeschreven.

Limiet 120 heeft
nauwelijks effect

GRONINGEN - De voorlich-
tingscampagne rond de invoe-
ring van de maximumsnelheids-
limiet van 120 kilometer per uur
heeft nauwelijks invloed gehad
op het rijgedrag van automobilis-
ten. Dat blijkt uit een vertrouwe-
lijk rapport dat is opgesteld door
Verkeerskundig Studiecentrum
van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen, in opdracht van het ministe-
rie van verkeer en waterstaat.

Ook de controles door de politie
hebben niet tot het beoogde ef-
fect geleid. Alleen kort na invoe-
ring van de 120km limiet, in mei
1988, heeft de autorijder zich tij-

delijk aan de nieuwe snelheidsli-
miet aangepast.
Het studiecentrum heeft onder-
zocht in hoeverre het doel van de
invoering van de 120km limiet is
bereikt. Uitgangspunt was door
instelling van een reëlere maxi-
mumsnelheid een lagere gemid-

delde snelheid van de automobi-
list te bewerkstelligen.
De Groninger onderzoekers ko-
men tot de slotsom dat de gemid-
delde snelheid op de Nederland-
se autosnelwegen sterk daalde
na invoering van de nieuwe ma-
ximumsnelheid. In de loop van

1988 liep deze echter weer op
naar het oude niveau. Dit jaar
blijken de effecten van de maat-
regel vrijwel te zijn verdwenen.

De verklaring van de onderzoe-
kers luidt dat er te weinig ge-
bruik is gemaakt van de media
en dat de activiteiten niet inten-
sief genoeg waren. Zij raden het
ministerie aan om een intensie-
vere campagnete houdeh en zich
daarbij vooral te richten op men-
sen die in een auto van de zaak
rijden en bestuurders van bus-
sen en vrachtwagens. Zij blijken
de snelheidslimiet stelselmatig
te overtreden.

Politiek
In hun slotcommuniqué stellen ech-
ter ook de NAVO-ministers dat de
alliantie moet worden omgevormd
tot een politieke organisatie, waarin
de Europese landen samen met de
VS en Canada de politieke toe-
komst van Europa bespreken.
Maar in Brussel bleek dat de Euro-
pese bondgenoten daar terughou-
dend op reageren. De Franse minis-
ter Dumas zei „dat men de rol van
de NAVO en de EG bij de opbouw
van het nieuweEuropa niet door el-
kaar mag halen".
Na de EG-topconferentie van vorige
week sprak nu ook de NAVO-raad
zijn steun uit aan het Westduitse
streven om tot hereniging van de
beide Duitslanden te komen. Men
gebruikte daarvoor exact dezelfde
bewoordingen als die van de EG-re-
geringsleiders.

Repatriëring
Victnamezen

opgeschort
HONGKONG - Dit jaarzullen geen
Vietnamese bootvluchtelingen
meer uit Hongkong naar huis wor-
den teruggestuurd, zo zei gisteren
een Britse regeringswoordvoerder.
Volgens hem houdt het uitstel ver-
band met logistieke problemen en
wil Vietnam nagaanwat het effect iê
van de eerste repatriëringen.

Protest bij Schiphol
" Ongeveer vierhonderd actievoerders hebben gisier-

middag vergeefs geprobeerd de Zwanenburg-start-
baan op Schiphol te bezetten. De politie verrichtte een
aantal arrestaties. Er werd hard opgetreden tegen de
deelnemers, die gewapend met spandoeken en leuzen
scanderend als 'Boycot Zuid-Afrika' blijk gaven van
hun ongenoegen over het luchtvaartverdrag met Zuid-
Afrika en over de medewerking die de KLM verleent
„aan verplichte uitzettingen van vluchtelingen". Tij-
dens de schermutselingen belandden enkele agenten en
demonstranten in de sloot.

Dit jaar was
warmste van

deze eeuw
DE BILT - Dit jaar wordt waar-
schijnlijk het warmste jaar van
deze eeuw. De gemiddelde tem-
peratuur in De Bilt komt ver-
moedelijk uit op het extreem
hoge gemiddelde van ongeveer
10,5 graden Celsius. Dat is nog

warmer dan in 1988. Dat jaar was
tot nu toe het warmste jaar van
de eeuw, met een gemiddelde
temperatuur van 10,3 graden Cel-
sius. Dat blijkt uit vrijdag gepu-
bliceerde gegevens van het
KNMI.

De maand mei was extreem zon-
nig, extreem droog en zeer
warm. Met 331 uren zonneschijn
(normaal 202 uren) was deze
maand zelfs zonnigerdan de zon-
nigste zomermaand van deze
eeuw (augustus 1947 met 313
uren zonneschijn).

binnen/buitenland.

Forse daling
van koopkracht
alleenstaanden
' van onze parlementsredactie

HAAG - De meeste alleen-Kaande werknemers en uitkerings-
r^kkers gaan er volgend jaar forsPP achteruit. De koopkrachtdaling
?°opt uiteen van 0,9 procent voor
l^ 11 alleenstaande uitkeringstrek-
*er met een WAO-uitkering van cir-g 25.000 gulden bruto, tot 2,8 pro-
«U voor een alleenstaande werk-je6rr>er die minimumloon heeft.

Ter Veld (Sociale
pken) heeft dit deKamer laten we-

h- Volgens een woordvoerder van
r 6 bewindsvrouwe is de koop-
Jachtdaling toe te schrijven aan de
|J*lastingoperatie-Oort waarbij def'eenstaandentoeslag is gehal-

' e koopkrachtdaling treedt niet op
Oor alleenstaande werknemers

:^ et een modaal (bruto 40.000 gul-
Q^n) of hoger inkomen. Zij gaan er. * tot 1,6 procent op vooruit. Ook
v^ n alleenstaande uitkeringstrek-
j*r die de maximale WAO-uitkering
,f eft, ziet de koopktacht toenemen.
g.et 5,6 procent liefst.

,'J alle berekeningen over koop-
*rr. aC^t *s Seen rekening gehouden
?et de aanwezigheid van kinderen
l dus het hebben van kinderbij-
?'a 8 Dat kan 0,1 tot 0,2 procent in
*ooPkrachttoename schelen. Wel

alle kabinetsplannen, tot en mete verhoging van het huurwaarde-
l?rfait, in hun effecten meegere-

Naar aanleiding van gebeurtenissen in Oost-Europa

Ook EG wil nauwere
samenwerking met VS

Van onze correspondent

BRUSSEL - West-Europa en
de Verenigde Staten zijn het
erover eens dat de gebeurte-
nissen in Oost-Europa verster-
king van de transatlantische
band nodig maken. Daarbij
heeft vooral de Europese Ge-
meenschap een cruciale rol te
spelen.

Die conclusie kan getrokken wor-
den uit de verklaringen die gisteren
in Brussel werden afgelegd na de
bijeenkomst van de NAVO-minis-
ters van buitenlandse zaken en het
jaarlijkseoverleg tussen de Europe-
se Commissie en de Amerikaanse
regering.

Het idee van minister van buiten-
landse zaken Baker in zijn rede van
dinsdag in West-Berlijn, om de ban-
den tussen de EG en de VS aan te
halen, werd gisteren op het EG-
hoofdkwartier in Brussel toege-
juicht door Commissie-president
Delors.

Eerder op de dag benadrukten de
NAVO-ministers het belang van de
Europese integratie voor de toe-
komst van Europa. Maar zij zwegen
over het Amerikaanse voorstel om
de relatie met de EG in formele af-
spraken vast te leggen.

NAVO-secretaris-generaal Manfred
Wörner zei echter na afloop dat er
geen behoefte is aan dergelijke ban-
den. Volgens hem kan de NAVO die
taak best aan, „omdat behalve ler-
land alle EG-landen als lid zijn van
het bondgenootschap".
Begin 1990 gaan Amerikanen en
EG-vertegenwoordigers evenwel
om de tafel zitten om te kijken hoe
tot een betere coördinatie in het be-
leid van beide economische en poli-
tieke grootmachten gekomen kan
worden.
Baker gafgistermiddag uitleg bij de
voorstellen uit zijn Berlijnse rede.
Hij noemde de EG 'de 'hoeksteen
van het nieuwe Europa. Omdat de
twaalf landen steeds meer als een-
heid optreden, willen de VS ook
nieuwe banden met de EG als insti-
tuut.

Terugloop
homogeweld

AMSTERDAM - Het aantal meldin-
gen van geweld tegen homoseksue-
len loopt terug. Dit staat in het jaar-
verslag van de stichting 'Op je flik-
ker gehad' dat gisteren is gepubli-
ceerd. Het aantal meldingen dat bij
de inmiddels opgeheven stichting
binnenkwam, liep drastisch terug
van 263 in 1987 tot 46 in het afgelo-
pen jaar.

Behalve het algemeen afnemende
geweld tegen homoseksuelen
neemt het aantal meldingen onder
meer af doordat slachtoffers direct
naar de politie gaan, verklaart
woordvoerder Peter van Telgenvan
'Op je flikker gehad.

Zeebeving bij
Filippijnen

GOLDEN-COLORADO - Voor de
kust van het Filippijnse eiland Min-
danao heeft zich hedenochtend
vroeg (plaatselijke tijd) een krachti-
ge aardschok voorgedaan. De aard-
beving had eenkracht van 7,3 op de
schaal van Richter. Over slachtof-
fers en schade op het eiland was nog
niets bekend.
Het was de krachtigste aardbeving
in 13 jaar voor de kust van Minda-
nao. Toen veroorzaakte de schok
van 7,1 op de schaal van Richter een
verwoestende seismische vloedgolf,
die naar schatting aan 8.000 mensen
het leven kostte.

Panama in staat
van oorlog niet

Verenigde Staten
PANAMA - De Nationale Vergade-
ring van Afgevaardigden van Pana-
ma heeft gisteren verklaard dat Pa-
nama in 'staat van oorlog' is met de
Verenigde Staten, omdat er sprake
isvan agressie van de VS jegens het
volk van Panama. De afgevaardigen
benoemden voorts Panama's sterke
man generaal Manuel Antonio No-
riega tot het hoofd van de regering.

Het is onduidelijk wat de eventule
gevolgen van verklaring kunnen
zijn.
De generaal staat tot dusverre al-
leen aan het hoofd van de Panamese
strijdkrachten. Indien Noriega de
benoeming aanvaardt, zou hij in
staatkundig opzicht meer macht be-
zitten dan de voorlopige president
van het land, Francisco Rodriquez.

punt
" Keuze
Een politieke keuze tussen
meer middelen voor de gezond-
heidszorg of minder rechten
voor deverzekerden is op rede-
lijk korte termijn onontkoom-
baar. Voorzitter J. Hendriks
van de NationaleRaad voor de
Volksgezondheid zei dit giste-
ren. Bij het vaststellen van het
totaalbudget voor de volksge-
zondheid hebben opeenvolgen-
de kabinetten vastgehouden
aan het uitgangspunt dat de
collectieve lastendruk niet mag
stijgen. Intussen ontstaan er
steeds meer knelpunten. En de
kosten zullen blijven toenemen
door wetenschappelijke en
technologische ontwikkelin-
gen.

" Opgelost
De moord op studente Ceciel
Bot uit Kampen is opgelost.
Een 18-jarige inwoner van
Hoorn heeft gisteren bekend
dat hij op 9 juni de studente om
het leven heeft gebracht. De
jongeman uit Hoorn pleegde in
'86 al een zedenmisdrijf en
werd daarna geplaatst in een in-
richting in Heerde-Wapenveld.
Hij is aangehouden na indenti-
ficatie van een vingerafdruk op
een hockeystick in de woning
van de 19-jarige studente. Hij
kende het slachtoffer niet.

" Vrij
Drie leiders van de landelijke
anti-apartheidsgroep het Ver-
enigd Democratisch Front
(UDF), die sinds 1985 gevangen
zaten, zijn gisteren vrijgelaten
nadat het Hooggerechtshof van
Zuid-Afrika hun veroordeling
wegens hoogverraad had ver-
nietigd. Het Hof van Appel in
Bloemfontein vernietigde de
vonnissen, omdat rechter Kees
van Dijkhorst op onterechte
gronden een van de juridische
experts die hem tijdens het pro-
ces terzijde stonden, had afge-
wezen

" Gedood
In Zuid-Afrika zijn drie politie-
agenten en een informant om
het leven gekomen toen onder
hun autoeen mijn ontplofte.De
aanslag werd donderdag ge-
pleegd bij Motherwell, een
zwarte wijk bij Port Elizabeth.

" Cruise
Alle inwoners van Hoek van
Holland kunnen tussen Kerst
en Oud en Nieuw gratis naar
Engeland varen. Ze hebbenvan
derederij Stena Line een uitno-
diging gekregen om met deKo-
ningin Beatrix een mini-cruise
te maken naar Harwich. De
deelraad van Hoek van Holland
heeft enthousast gereageerd op
het aanbod.

" Playboy
Voor het eerst is gisteren een
Oosteuropese editie veschenen
van het maandblad Playboy.
Het blad verschijnt in een opla-
ge van 90.000 in Hongarije. Het
wordt gezien als het zoveelste
voorbeeld van de toenemende
vrijheid in het Oostblok: het als
decadent geldende tijdschrift
werd tot nu toe altijd in beslag
genomen.

Bewaking
De bewaking op Schiphol is na
de aanslagen op onder andere
de ambtswoning van de Spaan-
se ambassadeur in Den Haag,
'opgeschroefd. De extra be-
langstelling gaat met name uit
naar de balies van de Spaanse
luchtvaartmaatschappij Iberia.

Comoren
De Franse marine is gisteroch-
tend voor de oostkust van Afri-
ka een militaire operatie begon-
nen om de machtsoverdracht
op de eilandengroep de Como-
ren te begeleiden. Vijf helikop-
ters en een toestel met zestig
man paratroepen vertrokken
van het Franse eiland Mayotte
om een soepele machtsover-
dracht te waarborgen na het
verwachte vertrek van een
groep huurlingen die zich op 26
november met een staatsgreep
van de macht op de archipel
meester maakte.

" Vulkaan
Redoubt, een vulkaan in de
Amerikaanse staat Alaska, is
donderdag tot uitbarsting ge-
komen. Bij de uitbarsting werd
een acht kilometer hoge aswolk
de lucht in gestoten. De uitbar-
sting, waaraan talrijke zwakke
aardschokken vooraf gingen,
duurde in totaal een uur. Of er
ook lava is uitgestoten, is niet
bekend.

" Ster
Met ingang van 1 januari 1990
zal de Ster de maximale lengte
van de reclameblokken op tele-
visie verminderen. De gemid-
delde duur van de Ster-uitzen-
dingen komt daardoor op vijf
minuten te liggen. Blokken in
dicht bekeken uren, waarvoor
onder adverteerders extra be-
langstelling is, zullen maximaal
zes minuten duren, aldus de
Ster.

(ADVERTENTIE)

OPEN HUIS
zondag 17 december

van 12.00 tot 17.00 uur

hIJCi(TQ-/fgCf '--UJQtCfbgddgft
Rijksweg Zuid 78

Geleen

Zaterdag 16 december 1989 " 3

(ADVERTENTIE)

Mij Alles moet weg!
We zijn bijna leeg!

De laatste pakjes, bloesen, rokken, VA
Jg pantalons, blazers en pullovers tegen yj|

afbraakprijzen van Wm
I | MEER DAN 50% KORTING! | I
VA Zondag geopend van 12 - 5 uur. U

_________Fdamesmode J^W_______ kouvenderstraat 42-44
hoensbroek _^_^k Br

| WedgwooiT
I serviezen .f

I 225 jaan
I het jubileumvan
I de goede smaak.

GeschenkenhuisI COLLARIS
Chèvremont-Kerkrade

St.-Pieterstraat 6■ Tel. 045-452309

GEOPEND^

(ADVERTENTIE)

fot en met 23 december

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG
HELP ONS OP TIJD TE ZIJN! IN
ETHIOPIË HEERST HONGERS-
NOOD. VIER MILJOEN MEN-
SEN WORDEN MET DE DOOD
BEDREIGD. SAMEN KUNNEN
WE ERGER VOORKOMEN.

es«Sw
ARISEN ZONDER GRENZEN - HEMISA - -ENSEN IN NOOD

NOVIB/GIST UN TAFEL - NEDERLANDSE RODE KRUIS
STICHTING OECUMENISCHE HULP - TEIR FUND

TERRE DES HOMMES - UNICEF NEDERLAND.

Protest tegen
hogere tarieven

openbaar vervoer
Vervolg van pag. 1
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1

GEOPEND VAN 10.00-17.00 UUR
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Zeven jaar ballingschap kon ijveraar voor mensenrechten niet breken

Andrej Sacharov
stierf in harnas

"an onze redactie buitenland
'OSKOU - Nobelprijswin-aar Andrej Sacharov, die in
e.nacht van donderdag opr .dag op 68-jarige leeftijd is
verleden, was de bekendstecüvist voor de mensenrech-
P in de Sovjetunie. Hij ver-
e^f bijna zeven jaar in bin-
enlandse ballingschap voor-
a* hij naar Moskou terug-
'eerde en zich als lid van het

'|arlemént consequent voor in-
'Jpende veranderingen in-

ette. Uren voordat hij thuisan een hartaanval overleed,ad Sacharov nog een verga-
ring bijgewoond van het
l°ugres van Volksafgevaar-
rëden, de nieuwe volksverte-
len woordiging, waarin hij be-
p dit jaartot lid was gekozen.

;Jn optreden tijdens die vergade-
eiif' Waarm hy president en partij-

öer Michail Gorbatsjov een hand-
i ' telegrammen aanreikte die aan-
lagen op verdergaande hervor-men dan die tot nu toe heeftkun-

■} realiseren, blijft een duurzaam
Jk van zijn vaste overtuiging omar grotere vrijheden te streven.

dat hij in 1980 naar Gorki verban-
*n was, keerde Sacharov in 1986

Q
ar Moskou terug na een tele-
°ntje van Gorbatsjov zelf. Diens
■Vormingen steunde hij zonder

,_senkingen. „Ons land kan zich
[j* 11 mensen veroorloven die om
|_n, geweten gevangen zitten," zei
ij; *erngeleerde in december 1986
.) net verlaten van de trein uit Gor-
-1 Waarheen hij zonder proces ver-
', "Ren was onder wijlen partijlei-r Leonid Brezjnjev.

Opvattingen
2_n vrijlating hervatte hij zijn

"erischappelijk werk. Sommige
\_V 2_n geschriften zijn gepubli-

< rd- Hij werd ontvangen door
H^ SJ°V' kwam met aanhalingen
[ °e kranten en kreeg, in mei 1988,
y ruimte voor een persconferentie■al?roP hij verklaarde dat zijn op-

hogen niet veranderd waren.
li'.'J verklaarde de 'perestrojka'-cam-;gne van Gorbatsjov ter moderni-

:it 'ng van de Sovjet-samenleving te
'rnnen' maar rieP tegelijk op tot de
'en g van alle Politieke gevan-nen en tot meer individuelerech-Rvoor de bevolking van de Sov-

nie.

Document
Eao?mslag in het leven van Andrej
ter] iarov ligt biJ de publikatie van
V an8 document in het Westen,
L*ln hij bij de Verenigde Staten
&cri ?ovJetunie aandrong op sa-fe^aWerking ter verhindering van
ftel ,^moorl°g- Dit stuk, met als
Jog Gedachten over vooruitgang,

x'stentie en intellectuele vrij-

heid', verscheen in Amerikaanse
kranten enkele weken voor de inva-
sie in Tsjechoslowakije (augustus
1968) een eind maakte aan de
'Praagse Lente.
Het moet de dissidente kerngeleer-
de voldoening gegeven hebben, dat
de lidstaten van het Warschaupact
anderhalve week geleden spijt be-
tuigden over het militaire ingrijpen
tegen het 'socialisme met een men-
selijk gezicht' onder leidingvan par-
tijleider Alexander Dubcek.

"Andrej Sacharov en zijn vrouw
Jelena Bonner tijdens hun ont-
moeting met koningin Beatrix in
juni van dit jaar, toen de Russi-
sche kerngeleerde, dissident en
Nobelprijswinnaar aan de Rijks-
universiteit Groningen een ere-
doctoraat werd uitgereikt.

Intellect
Tot 1968 had Sacharov een steile
carrière doorlopen als hoog begaafd
natuurkundige. Hij studeerde aan
de Staatsuniversiteit van Moskou
en was doctor op zijn 26e. Verder
bewijs voor zijn hoge intellect
vormt het feit dat hij op zijn 32e
werd toegelaten tot de Academie
van Wetenschappen, zonder eerst
kandidaat-lid te hebben hoeven
zijn. Nooit was iemand op zo jeugdi-
ge leeftijd opgenomen in dat presti-
gieuze gezelschap.
Vanaf 1948 was hij betrokken bij het
programma dat de Sovjetunie zo
veel mogelijk gelijke tred met de

Verenigde Staten moest laten hou-
den op het gebied van de kernwa-
pens. In 1949 had de Sovjetunie de
atoombom en in 1953 beschikte ze
over een waterstofbom, maar enke-
le maanden na de VS.
In de loop van zijn wetenschappelij-
ke loopbaan grossierde Sacharov in
hoge onderscheidingen. Ten dele
viel hem onder meer de Orde van
Lenin. Bij zijn verbanning naar Gor-
ki - een stad op 400 km ten oosten
van Moskou, waartoe buitenlanders
zonder speciale permissie geen toe-
gang hebben - raakte hij deze prij-
zen kwijt. Maar hij is wel steeds lid
gebleven van de Academie van We-
tenschappen.

Lastercampagne
Het artikel uit 1968 en latere verkla-
ringen, waarin Sacharov het Westen
voorhield dat het ontspanning met
de Sovjetunie afhankelijk moet stel-
len van liberalisering in de Sovjet-
unie, wekte de woede van het
Kremlin en leidde tot een laster-
campagne tegen hem. De Sovjet-
kranten drukten met regelmaat in-
gezonden brieven af, waarin colle-
ga's en gewone arbeiders er blijk

van gaven weinig van zijn opvattin
gen te moeten hebben.
Toen hij in 1975 de Nobelprijs voor
de Vrede kreeg als erkenning voor
zijn niet aflatende strijd voor intel-
lectuele vrijheid, sprak de Sovjet-
unie van een 'daad van koude oor-
log' door het westen. Moskou duid-
deSacharov zelfs aan als 'pro-fascis-
tisch'.

In de bijna zeven jaar Gorki moest
de Nobelprijswinnaar zich een
strikte bewaking door KGB en poli-
tie laten welgevallen, waarbij de rei-
zen van zijn vrouw Jelena Bonner
naar Moskou het enige regelmatige
contact met de buitenwereld vorm-
den. Maar in mei 1984 dreigde daar-
aan een eind te komen toen de poli-
tie haar huisarrest in Gorki oplegde
hangende een onderzoek naar be-
schuldigingen van anti-Sovjetagita-
tie.

Hongerstaking
Sacharov, die ettelijke keren last
van zijn hart gehad had tijdens zijn
verbanning, ging in hongerstaking
om de autoriteiten er toe te krijgen
zijn vrouw voor een medische be-

handeling naar het Westen te laten
gaan. Zijn vrouw sloot zich bij de ac-
tie aan, waarop de pers zeer kriti-
sche artikelen over haar ging schrij-
ven zonderrechtstreeks naar Sacha-
rov te verwijzen.
Ten langen leste kreeg ze een visum
en verbleef ze zes maanden in Italië
en de Verenigde Staten, waar ze in
1986 behandeld werd aan hartklach-
ten en een oogziekte.

Eerder hadden de Sacharovs succes
met een hongerstaking in het najaar
van 1981. Na 17 dagen vonden de
autoriteiten goed dat de vrouw van
Bonner's zoon, Liza Aleksejeva,
zich bij haar man in de Verenigde
Staten voegde.

Tijdens zijn ballingschap heeft Sa-
charov een aantal keren verklaard
dat hij, zij het met tegenzin, wel weg
wildeuit de Sovjetunie. Uit vele lan-
den had hij uitnodigingen om er te
komen wonen en werken aan uni-
versiteiten. Maar Gorbatsjov zei in
1986 dat hij niet naar het buitenland
mocht, omdat hij kennis droeg van
staatsgeheimen uit de periode dat
hij bij het kernwapenonderzoek be-
trokken geweest was.

Bekend
De christendemocraat is een be-
kend gezicht in de Chileense poli-
tiek. Hij heeft de afgelopen dertig
jaar alle belangrijke gebeurtenissen
van dichtbij meegemaakt. Hij werd
zeven keer tot voorzitter van zijn.
eigen partij gekozen; hij was de
naaste adviseur van president
Eduardo Frei, die Chili tot 1970 re-
geerde. Aylwin heeft jaren de senaat
voorgezeten en toen de militairen
op 11 september 1973 het presiden-
tieel Moneda-paleis bombardeer-
den en daarmee een einde maakten
aan de linkse regering van socialis-
ten en communisten onder leiding
van Salvador Allende, leidde Patri-
cio Aylwin de christendemocraten.

Tijdens de afgelopen zestien jaar
militair bewind trok hij zich aan-
vankelijk terug in zijn advocaten-
praktijk. Maar begin jaren tachtig
trad hij uit de schaduw. Hij was een
va_i de juristen die de legitimiteit
van de door de militairen gecompo-
neerde grondwet tevergeefs in het
gerechtshof aanvocht. In de jaren
die volgden was hij een stuwende
kracht in het overleg tussen politici,
vakbondsmensen en geestelijken
over terugkeer naar de democratie.

Bovenaan
Zijn naam stond bovenaan de lijst
van mogelijke presidentskandida-
ten voor de oppositie toen de Chile-
nen vorig jaar oktober in het refe-
rendum tegen verlenging van de
ambtstermijn van generaal Augusto
Pinochet hadden gestemd. Maar het
duurde nog maanden voordat de
kogel door de kerk was.

Na verhitte discussies, bijna-ruzies
en mislukte nominaties werden de
socialisten en de christendemocra-
ten, detwee belangrijkste oppositie-
blokken het erover eens. Wilde Chili
de democratische opening gebrui-
ken dan moest de oppositie met één
kandidaat komen. Die kandidaat

mocht geen weerstand oproepen bij
het leger en evenmin bij rechts. De
angst bij conservatieve Chilenen
voor de democratie moest worden
weggenomen. Ook voor hen was de
staatsgreep zestien jaar geleden een
traumatische gebeurtenis, maar in
hun ogen noodzakelijk om een ein-
de te maken aan de chaos en de 'ter-
reur' van links.

De socialisten moesten even slik-
ken toen de naam van Aylwin op-
nieuw kwam bovendrijven. Uitge-
rekend hij had heftig oppositie ge-
voerd tegen de regering-Allende en
was voorstander van het militaire
ingrijpen. Maar de socialisten gin-
gen om en wat in de recente Chi-
leense geschiedenis nog niet eerder
gebeurde, werd een feit: een brede
coalitie van christendemocraten en
socialisten. De nieuwe samenwer-
king kreeg de toepasselijke naam
Concertacion, verzoening.

Aylwin zal geen president zijn van
grote veranderingen. Chilenen zijn
grote, bruuske veranderingen moe.
Aylwins economisch programma
verschilt in grote lijnen dan ook niet
veel van dat van zijn voorganger. Pi-
nochet moderniseerde Chili hard-
handig volgens het vrije markt mo-
del. De nieuwe president moet de
scherperandjes wegslijpen en voor-
al de armoede bestrijden.

" PATRICIO AYLWIN
scherpe randjes wegslijpen

Ria Oomen, bliksemcarrière in 'Europa'
door jos van wersch

STRAATSBURG - Gister-
*vond landde Ria Oomeii-

vanuit Chili op
chiphol, waar zij als leider

de delegatie uit de

jractie in het Europese Par-
ament de verkiezingen
J°or het Chileense presi-dentschap van zeer nabij
y°igde. Vandaag is zij pre-
£ent bij de Partijraad vanti pDAin de Amsterdam-e RAI en volgende weekvertoeft zij óf in Straatsburg
£ in Brussel.' „Saai kunt U

' mjn huidige baan dus niet'doemen," lacht ze. „Maar
is en blijft mijn."asis. Al ben ik er dan nietZo vaak."

Hof'_* dit Jaar werd Ria Oomen
W 700r de toenmalige CDA-fr-
Vr„ _lder Bert de Vries ge-

<*agd of zij interesse had voorei h-uropese Parlement. Maar ze
b'°cnt ook Tweede Kamerlid
z<-t n' "lk heb even in dubio ge-eten," vertelt ze tijdens het di-
>tai

m een van de tientallen res-.furants die louter en alleen
te anop de Europese gedach-te- „Maar ik was toe aan iets«euws. Toen heb ik tegen Bert4i_ste" d: okay' zet me maar °P de

Idealist
Jean Penders, de 'baas' van de
Nederlandse CDA'ers in Europa,
doet ook nog een duit in het zak-
je. „Je moet toch een beetje idea-
list zijn om hiermee zes, zeven
dagen per week bezig te zijn.
Want er is hier waanzinnig veel
werk aan de winkel." Ria Oomen
kan daar na een paar' maanden al
goed over meepraten. „Vrije tijd
is een vreemd begrip geworden.

Maar ik beklaag me niet hoor, ik
vind het buitengewoon
boeiend."

Zij is, in de hiërarchie van het
Europese Parlement, met stip
gestegen sinds haar benoeming
tot ondervoorzitter van de EVP-
fractie. Grotere werkkamer en
andere faciliteiten, veel aanzien
én zij zit nu nog dichter bij het

vuur. In het restaurant waar wij
met haar praten wordt zij, nu zij
op die post zit, met akelig veel
ontzag begroet. Vooral de aldaar
aanwezige Duitsers zijn er mees-
ters in. Ria Oomen: „Ach, ik kijk
er wel doorheen, ik blijf dezelfde
Ria hoor."

Ton Huyssoon, Europees CDA-
voorlichter: „In het geval-Oomen

mag je van een bliksemcarrière
spreken. Pas een paar maanden
binnen en dan al op zon post.
Maar ze is dan ook een beetje be-
zig! Ik vraag me wel eens af waar
ze die energie vandaan haalt."
Tijdens de maaltijd wordt ze
even weggeroepen. Of zij zich al-
vast wil voorbereiden op een reis
naar Chili, om als delegatie-lei-
der van de EVP de verkiezingen
aldaar te volgen. „Zo, dat begint
meteen al goed," zegt ze, een
beetje mopperend ■en enthou-
siast tegelijk. Want ze had zoveel
andere afspraken voor dieperiod-
e gepland.

" Ria Oomen: „Ondanks mijn Europees denken blijft Lim-
burg altijd mijn thuisbasis."

Ervaringen
Gisteravond keerde zij terug uit
Chili, een schat aan ervaringen
rijker. „Op de dag van de verkie-
zingen heb ik enkele stembu-
reaus als waarnemer bezocht.
Nergens heb ik incidenten ge-
constateerd, integendeel." Zij is
zeer onder de indruk geraaktvan
(de inmiddels tot president geko-
zen) Aylwin, met wie zij een on-
derhoud had. „Volgens mij lijkt
hij het juiste concept te hebben
voor hetgeen Chili in de komen-
de tijd dringend nodig heeft."
Ook sprakzij met kardinaal Silva
Enrico, de voornaamste leider
van de RK-Kerk die zich altijd fel
tegen het regime heeft verzet.

„Er is akelig veel gebeurd sinds
ik mijn baan bij de Plem opzeg-
de," constateert zij aan het eind
van de avond. Maar die conclusie
hadden wij zelf al getrokken.
Om de woorden van CDA-voor-
lichter Huyssoon te gebruiken,
die Ria Oomen met raad en daad
bijstaat: „Die Limburgse schopt
't hier nog heel heel eind..."

Basis
„Het gaat goed met Thijs, hè?"
zegt ze, doelend op Wöltgens. En
ze vindt de keuze van Frans Wol-
ters tot vice-fractievoorzitter van
het CDA 'een hele goeie'. Daar-
mee is Wolters in de praktijk de
'eerste man' in Den Haag gewor-

dennamens de Limburgse CDA-
Kamerleden. Maar ook René van
der Linden wenst zij 'het aller-
beste toe. In hoeverre zij dat
werkelijk meent, kunnen wij
moeilijk inschatten. Want het is
meer dan een publiek geheim
dat Oomen en Van derLinden el-
kaar niet zo goed liggen. Met
haar gaat 't politiek gezien in
ieder geval uitstekend, meldt ze
opgewekt. „En Limburg blijft al-
tijd mijn basis. Ik kom zo vaak
mogelijk naar huis, naar Maas-
bracht. En ik" bewaar prachtige
herinneringen aan het Kamerlid-
maatschap."

Er zal beslist hard gewerkt wor-
den in die twee 'Europese' ste-
den, maar er wordt ook royaal
getafelden gedronken, en de ver-
goedingen die daar tegenover
staan zijn ook al niet kinderach-
tig. .'En allemaal van onze cen-
ten', zoals nogal eens wordt ge-
roepen. Jan-Willem Bertens uit
Maastricht, namens D66 in het
Parlement, zegt: „Ach, ik ken die
kreten. Ze moeten hier maar
eens een dagje meedraaien. Dan»
piepen ze anders." En hij ver-
dwijnt, met dikke mappen onder
zijn armen, naar de zoveelste ver-
gadering van die dag. Het is dan
tegen negenen 's avonds.

Snel
-v, anaf dat moment ging het ra-*endsnel met de Limburgse poli-
al i?1-' was amPer geïnstalleerd
ajs nd van het ruim 500 man-en-

vrouw sterke Europese Parle-
ment, of zij werd al benoemd tot
ondervoorzitter van de EVP-
fractie, de uit 123 leden bestaan-
de 'club' van Europese christen-
democraten uit de twaalf lidsta-
ten.

Oomen: „Deze benoeming komt
natuurlijk wel akelig snel. En die
funktie brengt meteen al extra
werk met zich me." Het feit dat
zij van het vrouwelijk geslacht is,
speelde daarbij overigens zijde-
lings een rol. Want ook in
Straatsburg en Brussel komt 'de
vrouw' meer en meer op de voor-
grond te staan.

'Het Europese Parlement wordt
belangrijk. Echt, gelooft U ons
nou maar. Deze zin blijft ieder-
een bij die als buitenstaander op
bezoek is geweest bij onze Euro-
parlementariërs. En dat zeggen
'ze' ginds niet zomaar. Euro-poli-
tici voelen op hun klompen aan
dat de buitenwacht nog vaak
minachtend praat over het werk
dat in Brussel (3 weken per
maand) en Straatsburg (1 week
per maand) wordt verzet. Ria
Oomen: „Ach, velen hebben ge-
woon te weinig inzicht in het-
geen hier gebeurt, vooral achter
de schermen. Maar wie een
beetje de ontwikkelingen bij-
houdt, weet dat Europa met de
dag belangrijker wordt. En zeker
over twee, drie jaar."

Chili's nieuwe president wacht zware taak

Patricio Aylwin,
een verzoener

RIO DE JANEIRO - Patricio
Aylwin, de christendemocraat
die de Chilenen gisterenkozen
als hun nieuwe president,
staat voor een moeilijke taak.
Chili's nieuwe leider moet een
verdeelde natie, die het trau-
ma van de bloedige staats-
greep van 1973 nóg steeds niet
te boven is, verenigen. Aylwin
is zich dat maar al te goed be-
wust. Hij heeft toegestemd in
de kandidatuur uit louter ver-
antwoordelijkheidsgevoel,
zeggen zijn vrienden. Zelf
vond de 71-jarige advocaat, die
55,2 procent van de stemmen
kreeg, dat hij toe was aan een
rustige oude dag met kinderen
en kleinkinderen.

Aylwin is een goedlachse, hartelijke
'pater familias', die 's avonds op tijd
naar bed gaat en zelfs tijdens de
campagne zijn middagdutje niet op-
gaf. Hij heeft de politie tot wanhoop
gedreven omdat hij mede op ver-
zoek van de ganse familie wil blij-
ven"waar hij woont. Dat is een een
van de buitenwijken van Santiago.

Mensenrechten
Het moeilijkste probleem dat juris-
t/president straks op zijn bord
krijgt, is de vervolging van schen-
ders van de mensenrechten tijdens
de militaire dictatuur. Aylwin be-
loofde gerechtigheid en met name
de linkse partijen in het parlement
zullen hem daaraan willen houden.

Aan zijn andere zijde vindt hij gene-
raal Pinochet, chef van de strijd-
krachten, die heeft gezegd zich met
hand en tand te zullen verzetten te-
gen processen tegen militairen. De
nieuwe president zal zijn kwalitei-
ten als bemiddelaar en verzoener
nog hard nodig hebben.

Ineke holtwijk

(ADVERTENTIE)

’30,-.* ’100,-
KORTING

OP ALLE DAMES-EN
HERENSCHOENEN

(uitgezonderd RooU)
Zondag pxynd ww 12.00 tot 17.00uur.

(ADVERTENTIE)

II— 'KELA WONINKRIJK
SHOWROOM

Chesterfields exclusief
geïmporteerd uitEngeland, tax-free

buying possible
Piet van Heugtentapijttegels

rechtstreeks van fabriek.
Alleen zaterdags geopendvan 10.00

tot 16.00 u. o) na telefonische
afspraak.

Hoensbroek, Kouvenderstraat 136.
Telefoon 045-222947.
Exclusief voor Limburg.
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Op 25 oktober 1989 heelt derechtbank Maastricht uit-
jesproken de onder curate-
lestelling van André Wil-
lem Raaff, geboren op 1
augustus 196u. wonende te
Schimmert in Huize Op de
Bies.
Tot curatrice is benoemd
Audrey Marina Charmai-
ne Raaff, geboren op 2 fe-
bruari 1956, wonende teNieuwerkerk aan den IJs-
sel en tot toeziend curatri-
ce is benoemd Linda Ma-
rina Doreen Raaff, gebo-
ren op 29 maart 1959, wo-
nende te Capelle aan den
IJssel.
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Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
dente komen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning. Zokomt een
gesprek vlotter op
gang en gaan we elkaar
ook'n beetie beter be-
grijpen. Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-15 31 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.

Geef stotteraars
even de tijd.

Publikatie aangeboden door
dit blad, in samenwerking met de
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I OPHEFFINGSUITVERKOOP I
I van een zeer mooie collectie olieverfschilderijen I

Prijzen compleet met prachtige bijpassende lijsten

I ’ 45,-’ 60,-’ 145,-’ 275,-’ 350,- I
A.s. zondag 17 december 1989 van 10.30 tot 17.00 uur in de Terwinselen-zaal (pal naast de

hoofdingang)

I in MOTEL HEERLEN I
18327 Vrije toegang met uiteraard geheel vrijblijvend een kopje koffie.

Georganiseerd door Schilderijen 't Penseeltje Eindhoven, tel. 040-440487.

mmmmmmmmmmmmmm.mmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

/ von/ioun Interieur X

AKERST#ÉDIWiEN>—■—■■■■ — ■■ ■ ■■ ■ -^
WAnTimrCW Op voorraadmodellen. ■l\UKllnuLn Klassiekeen
|/\ p ao; moderne kwaliteitsmeubels
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I OOSTERSE 1/ ..] tÈÊÉÈTAPIJTEN 72 pri)S Di
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11 ff VQn interieur
GELEEN, Annastraat 19, tel. 04490-52865

rv'n/7 ROERMOND, Minderbroederssingel 33/
>M/ Zwartbroekstr. 20, tel. 04750-10110 J

SITTARD, Industriestraat 23, tel. 04490-13663 //VALKENBURG, Reinaldstraat 1, tel. 04406-12705 fl
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Vervolging
rjjenlang spelde het getouw-
tf * zich achter gesloten deuren
[j'totdat Stinissen in 1982 be-
l °t het stilzwijgen te doorbre-
j3 en de pers inlichtte. Het leid-
j *°t schriftelijke vragen van

u PvdA-kamerlid mevrouw
jü as-Berger aan de minister van
irJjütie en de staatssecretaris
Hj Volksgezondheid, en tot
Ij_e'S2eggende antwoorden van

'ac bewindslieden.

jJla een jaar later wendde Sti-
mt Sens advocaat, mr E. Sutorius
0 Arnhem zich - na uitvoerig
ty|ei"'eg met de directie van Heti, oe^enbroek - tot de toenmalige- Qfdofficier van justitie in Al-
het °' mrR- Gonsalves. Hij deed
.' verzoek te verklaren, dat niet_ strafvervolging zal worden
Oj.erSegaan van de medicus, die
Sj 2orgvuldige wijze mevrouw
'u»?'ssen uit haar uitzichtloze si-
ïm zou verl°ssen- Gonsalves.^Uvoordde dat hij zich op zuive-
eft)^ Uridische gronden op geen
6ev e wiJze bevoegd achtte der*agde verklaring te geven.

De laatst overgebleven mogelijk-
heid voor Stinissen om het dra-
ma te beëindigen werd daarmee
een civiele procedure. Daarmee
kwam de emotioneel beladen
zaak in de koele sfeer van het
recht met alle juridischehobbels
vandien. In maart 1987 stond Sti-
nissen als curator van zijn vrouw
voor de Almelose rechtbank in
een proces met als doel een einde
te maken aan haar leven. Voor
het eerst verklaarde Het Wieden-
broek openlijk bereid te zijn on-
der nader vast te stellen strenge
voorwaarden het leven van Ine-
ke Stinissen te beëindigen.
„Maar dan moet het wel juri-
disch kunnen en mogen", aldus
de als getuige opgeroepen me-
disch directeur D. Visser.

Het Wiedenbroek voelde er ech-
ter niets voor een einde te maken
aan de hopeloze situatie van de
vrouw door de verzorging (het
kunstmatig toedienen van vocht
en voeding) te staken. Zou het
dat doen, dan is het stervenspro-
ces zon twee weken lang afschu-
welijk, onmenselijken ontluiste-
rend. „We zijn bereid haar actief
te termmeren, maar dan wel op
menswaardige wijze", zegt Vis-
ser. Stinissen toonde zich zeer
content.

Drie maanden later wees de Al-
melose rechtbank de vordering
van Stinissen af. Ze zag de ver-
zorging in Het Wiedenbroek als
een „in overwegende mate medi-
sche behandeling". Over .de
vraag of deze behandeling zin-
loos is, zoals Stinissen beweerde,
kon en wilde de rechtbank niet
oordelen. Ook in medische krin-
gen bestaat daarover geen eens-
luidend antwoord.

Stinissen reageerde zeer teleur-
gesteld op het Almelose vonnis.
Volgens hem stuurde de recht-
bank hem met een kluitje in het
riet. Hij zegde alle vertrouwen in
het Nederlandse recht op. „Ik
heb genoeg van dit gedoe. Ik
vraag me werkelijk af of ik het
nog wel zin heeft om dezeprinci-
piële zaak op principiële gron-
den uit te vechten. Men doet als-
of ik een bouwvergunning heb
aangevraagd".

V Uerard Stinissen wil een einde aan het leven van zijn al
vijftien jaar in coma liggende vrouw.

Uitweg
Het vonnis van de Almelose
rechtbank bood echter ook een
uitweg. Stinissen kreeg het recht
om de behandelingsovereen-
komst met het verpleegtehuis op
te zeggen. Het betekende dat Sti-
nissen op zoek kon gaan naar een
inrichting die wel bereid zou zijn
op redelijke honorabele motie-
ven het levenvan Ineke te beëin-
digen. Stinissen was daar echter
geen voorstander van. Er lag het
aanbod van Het Wiedenbroek
zelf om Ineke actief te termmer-
en. Bovendien had Stinissen in
het verleden al enkele tehuizen
benaderd, „maar men staat niet
te popelen".

Hij voelde er ook niet voor om
zijn vrouw naar huis te halen en
daar te laten overlijden. Hij acht-
te het zeer zinvol, dat mensen
thuis, in hun eigen vertrouwde
omgeving, sterven. Thuis is ech-
ter niet Winsum, maar Het Wie-
denbroek was zijn redenering.

Stinissen stemde er aarzelend
mee in om in hoger beroep te
gaan. Op een persconferentie ten
kantore van zijn raadsman liet

hij weten „dit hele gedoe" zo snel
mogelijk te willen afhandelen,
„het liefst in een zo kort mogelijk
moment in het verpleeghuis
zelf. Tegenover een Amerikaan-
se televisieploeg en later in het
NOS-journaal vertelde hij zelfs
bereid te zijn Ineke met een pi-
stoolschot te doden en een straf-
rechtelijke vervolging te riske-
ren.

Eind oktober 1989, ruim twee
jaar nadat de rechtbank in Alme-
lo uitspraak heeft gedaan, wees
het gerechtshof in Arnhem ar-
rest. Het oordeel week niet veel
af van het Almelose vonnis: het
leven van Ineke Stinissen mag
niet worden beëindigd. „De
heersende rechtsopvattingen la-
ten geen ruimte voor een actieve
vorm van levensbeëindiging, an-
ders dan op uitdrukkelijk en ern-
stig verlangen van de patiënte",
motiveerde het hof zijn afwij-
zing. „Nu een dergelijk verlan-
gen niet is komen vast te staan,
staat deze weg niet open". Ook
het hof bood Stinissen de moge-
lijkheid om het verpleegcontract
met Het Wiedenbroek op te zeg-
gen.

binnen/buitenland!
Echtgenote mag na 15 jaar coma vermoedelijk sterven

Lijdensweg Gerard
stinissen ten einde

Van onze correspondent

VAKSBERGEN - Met deesUssing van het bestuur
Wiedenbroek om stop-

ping van de medische be-
van mevrouw

toe te laten, komte 1 einde aan de juridische
'densweg van haar echtge-
°°t Gerard. Vijftien jaar

heeft hij gepraat en ge-
focedeerd om zijn in coma
Sgende vrouw een 'vreed-

dood' te laten sterven.
11 mag Ineke vermoedelijk

r^rven. Maar de lange weg
le hij is gegaan, heeft Ge-

Stinissen zeer verbit-
"!"_ over alles wat met recht
! maken heeft.

,*ke Stinissen raakte 30 maart*■.* in het Enschedese zieken-J"s Stadsmaten in coma, toenJTiet de keizersnede werd ver-
st van een gezonde baby. ErPs een fout gemaakt bij de nar-PSe. waardoor hartstilstand en*rsenletsel ontstonden. Op 27
..Sustus van datzelfde jaar werd

naar het Haaks-
*l_se verpleeghuis Het Wieden-[°ek. In 1975 probeerde haar
"tgenoot er achter te komen?* er nu precies was gebeurd en
.*ns schuld het was. Er werd
'eindelijk een schadevergoe-
J^g vastgesteld: de verzekeraar
?1 het ziekenhuis betaalde"-000 gulden.

1976, twee jaar nadat zijn
,°ü\v in coma was geraakt,
ün.te Stinissen al voor actieve'hanasie. De arts en later ook. directie van het verpleeghuis
et Wiedenbroek in Haaksber-
-11 wilden echter niet verder
lari dan passieve euthanasie: af-:etl van medische behandeling,■> voorbeeld in het geval dat me-. °Uw Stinissen een infectie zoutr'Jgen.

Cassatie
Stinissen, zo mogelijk nog te-
leurgestelder dan na het vonnis
van de Almelose rechtbank,
hoopte dat de Hoge Raad hem
zou vragen in cassatie te gaan.
Dat gebeurde echter niet. Het gaf
hem het gevoel dat hij alleen
stond, vertelde hij aan het week-
blad Vrij Nederland. „Met die
vraag hadden ze kunnen aange-
ven, dat het probleem ook voor
de rechterlijke macht belangrijk
is. Dat is het dus blijkbaar niet".
In het vraaggesprek haalde hij
fors uit naar Het Wiedenbroek.
Hij kondigde aan dat hij zijn
vrouw zou komen halen. „Ik heb
vrachtauto's om de boel te blok-
keren. Ik adviseer alle bewoners
van het verpleeghuis om op tijd
een goed heenkomen te zoeken".

„Hij reageert afwisselend ratio-
neelen wanhopig", zei raadsman
Sutorius tegen NRC-Handel-
blad. „Ik merk vaak, dat het pu-
bliek vergeetwat die 15 jaarbete-
kenen. Het begon met vier jaar
waarin de medische fout niet
werd erkend. Toen kwam de
vraag 'wat gebeurt er nu met Ine-
ke - mag ik nog hoop hebben.
Dan komt hij tot zichzelf en wil
haar verlossen. Er zijn jaren
overheen geggaan, waarin hij dat
alleen probeerde. Tenslotte gaat
hij met een jurist naast zich de
vervreemdende, Kafka-achtige
mars langs de rechtbanken. Dat
kan verwoestend zijn".

Na het arrest van het gerechtshof
dreigde er een patstelling te ont-
staan. Het Wiedenbroek weiger-
de Ineke Stinissen thuis te laten
verplegen, omdat Stinissen had
aangekondigd zijn vrouw onder
medische begeleiding te zullen
termmeren. Ondertussen was
Sutorius op zoek naar een tehuis,
dat bereid zou zijn Ineke op te
nemen en waar het stoppen van
de behandeling bespreekbaar is.
Maar uiteindelijk is het bestuur
van het Wiedenbroek toch door
de knieën. De verzorging van
Ineke Stinissen mag worden
stopgezet.

Uitzoeken
De minister heeft, zo stelt de advo-
cate, niet alleen voor Pametex 'be-
middeld. ~Ik heb aanwijzingen dat

dat in nog enkele tientallen gevallen
is gebeurd. Daarbij zijn ook andere
transporteurs dan Kemp betrokken
geweest". Namen van bedrijven wil
mevrouw Van Boxel op dit moment

n( g niet noemen. „Ik wil de zaak
eerst verder uitzoeken".

De oud-minister wordt 24 december
gehoord tijdens de - besloten - zit-
ting voor de civiele rechtzaak die te-
genKemp is aangespannen. Justitie
wil met deze rechtzaak proberen de
kosten voor het schoonmaken van
de Alphense belt - ongeveer drie
miljoen gulden - te verhalen op de
Hazerswoudse vuiltransporteur.
Tijdens de zitting zullen ook de di-
recteur van Pametex en de voorma-
lige afdelingschef van de Alphense
reinigingsdienst, G. Scholten, wor-
den gehoord.

" Dr L. Ginjaar.

Ginjaar zou lozingen hebben goedgekeurd

Ex-minister gehoord
in milieuschandaal

Van onze correspondent

DEN HAAG - De voormalige
minister van Milieubeheer,
drL. Ginjaar moet over twee
weken voor de rechter ver-
schijnen. De advocate van de
vroegere vuiltransporteur
Kemp heeft de oud-minister
laten oproepen omdat hij be-
trokken zou zijn bij het storten
van»chemisch afval op de voor-
malige vuilnisbelt in Alphen
aan den Rijn. Tegen Kemp lo-
pen een strafzaak en een civie-
le procedure omdat hij illegaal
honderden vaten afval op de
stortplaats zou hebben ge-
dumpt.

De advocate van Kemp, mr Y. van
Boxel, heeft aanwijzingen dat de
stortingen destijds hebben plaats-
gehad met medeweten en soms
zelfs na 'bemiddeling' van het mi-
nisterie. „In die tijd duurde het on-
geveer drie jaarvoordat de overheid
een officiële vergunning gaf voor
een storting. Bedrijven zaten echter
omhoog met hun afval, en daarom
gedoogde het ministerie dat er zon-
der vergunning toch vaten werden
gedumpt", vermoedt mevrouw Van
Boxel.

Volgens haar heeft oud-minister
Ginjaar er ten minste één keer voor
gezorgd dater afval op de belt werd
gestort, nadat de gemeente Alphen
aanvankelijk toestemming had ge-
weigerd. „In 1979 wilde het Haagse
bedrijf Pametex een hoeveelheid
autoschroot kwijt in Alphen. Kemp
zou dat afval vervoeren, maar de ge-
meente wilde het niet ontvangen.
De directeur van Pametex zei toen:
„Dat regelen we wel even", en hij
heeft vervolgens naar Ginjaar ge-
beld. Vijf minuten later gafde direc-
teur van de reinigingsdienst in Al-
phen alsnog toestemming voor de
storting". Volgens mevrouw Van
Boxel is Kemp bij die telefoonge-
sprekken aanwezig geweest.

Directieniveau
Scholten zegt overigens niets te we-
ten van een 'ingrijpen' van Ginjaar.
„Ik sluit het niet uit, maar dit soort
zaken werden niet met ons, de 'klei-
ne jongens' besproken. Dat speelde
zich allemaal op directieniveau af.
De toenmalige directeur reinigings-
dienst en oud-minister Ginjaar wa-
ren gisteren niet voor commentaar
bereikbaar.

Van der Valk neemt ontslag...

(ADVERTENTIE)

KOOPJES-ZONDAG IN
KERKRADE.

KWANTUM KERKRADE
- MARKTSTRAAT 44 -

IS ZONDAG GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.

icazgnnai
Waarom zullen we duurdoen.
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(ADVERTENTIE)
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TR4I/EL CENTRE
r^ 7#«| * De Business Travel Centres van Holland International verheugen zich in een sterke groei.
tl VUIGN Z.uKGnrGIS" Inmiddels is het aantal BTC's uitgebreid en hebben wij 20 gespecialiseerde zakenreiskantoren verspreid

è » over heel Nederland. Vele nieuwe klanten veroorzaken meer werk! Een forse uitbreiding met enthousiaste
Ï16U -#W6ï"Kl Si JSrS collega's is daarom mogelijk. Op dit moment kunnen wij dan ook ervaren zakenreismedewerk(st)ers

■ m^arn-J. plaatsen op de BTC-vestigingen in Heerlen en Maastricht.
WAAI* HA Ul[ r Wij verwachten, dat u ervaring heeft in de verkoop van zakenreizen en alles weet over bijvoor-

Uw vI.J beeld het Corda-systeem, Ticket Printer, luchtvaarttarieven, enzovoort.

mrlnArlnn nn Wanneer u ook wilt behoren tot de jonge dynamischeclub van Holland International Business
I ICCIICI I Cl I Travel Centre medewerkers dan wacht u een zelfstandige fundie in één van onze accountgroepen.
lii* I ■ Wilt vin het zakenreisvak carrière maken, dan biedt Holland International uitstekende
IYIUUJlriCn mogelijkheden. Naast een prettige werksfeer en een goed salaris zijn ook de secundaire arbeids-

voorwaarden zonder meer uitstekend te noemen.
Wij bieden 0.a.: prima vakantie- en reisfaciliteiten en mogelijkheid tot het volgen van diverse

interne cursussen.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: Holland International, afdeling Personeelszaken,Postbus 157, 2280 AD Rijswijk . Postbus 157, 2280 AD Rijswijk, t.a.v. de heer J. Cloeck.
-

HOIMND INTERNATIONAL
\>~~~~. _ ■

Zaterdag 16 december 1989 "7Limburgs dagblad __



"i Limburgs Dagbladgpiccolo's
045-719966

In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonli|k aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag)
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1.15 per millimeter hoogte.
Rubrieken Proficiat en 'Vermist gevonden' / 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken onroerend goed ’ 1,40 per millimeter hoogte
Rubriek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's,
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs / 1.55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
Vermist Gevonden', Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr', 'Kontakten/Klubs',
'HuwelijkKennismaking', 'Braderieën/Markten' en
Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' en
'Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Wij kunnen yeen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, onistaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en.of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) i____.

Vermist/Gevonden
WEGGELOPEN bij Zes-
wegen-Hrl. zwarte grote
kater m. wit vlekje in hals.
Retour teg. beloning. Tel.
voor 17.00 uur 045-238612
na 17.00 uur 045-722083.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Personeel aangeboden

EENMANSORKEST met
goede zang, voor alle gele-
genheden. 04754-83464.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

FYSIOTH. kan nog part- of
full-time werkkring cq. waar-
neming aannemen Tel.
045-715579.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd

Fysiotherapeut M/V
gevraagd voor praktijk in Bergheim BRD.

v.a 1-1-'9O, full-time baan.
Tel. 09-49.2273.51195.

Sportlera(a)r(es)
gevraagd in fitness centrum, sportschool omg. Geleen,
Sittard voor fitness begeleiding en organisatie. Br.o.nr.

B-3030 aan Limb Dagbl., postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Promotieburo heeft direct werk
op free-lancebasis

voor commercieel medewerker M/V v.a. 30 jaar.
Bij voorkeur met ervaring in de horecabrance, 2 a 3 dgn per

week i.b.v. auto en telefoon. Schrijf snel naar:
Geerlofs Services Braveld 1, 1902 AP Castricum.

Seat-dealer zoekt
Chef-werkplaats

Autosport, Schelsberg 175, Heerlen. Tel. 045-725507.

Apothekers-assistente
gevraagd voor apotheek in

WESTELIJKE MIJNSTREEK
Br.o.nr. B-3045. LD., Postbus 3110, 6401 DP Heerlen.

Internationale Transporten
Jan Linden

vraagt voor spoedige in-diensttreding
Intern Chauffeur

(hoofdzakelijk weekritten Italië)
Sollicitaties uitsluitend telefonisch na 18.00 uur.

Tel. 045 - 419200.

Gevr. Dokters-assistente
Br.o.nr. B-3049 L.D., Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

De Sportvakaturebank
is er voor iedereen, is dat niet bijzonder?

Bel: Sportservice Limburg tel. 04490-25988.
en vraag naar. Bertil Kaanen

Wij wensen u prettige feestdagen en een sportief 1990
Gevraagd in orthodontische praktijk te Heerlen:

Assistente
voor 8 halve dagen per week.

Schriftelijke sollicitaties richten aan:
Dr. P.A.H.M. Wagemans Looierstraat 15, 6411 AA Heerlen

Tel.: 045-740771.
Steakhouse Eldorado te Heerlen zkt. met spoed jonge erv. |

Kelner
Schriftelijke of telefonische reacties: Steakhouse Eldorado

Kerkplein 75, 6411 JN, Heerlen. Tel. 045-741360 j
Gevraagd: !

Electro Monteur \
zo spoedig mpgelijk, eventueel part-Urne. Tel. 045-441373 <

Turnvereniging voor meisjes zoekt
Gediplomeerde leiding

voor pim. 5 uur p.week. Br.o.nr. B- 3061 Limb. Dagblad
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Internationale Transporten Th. Leunissen V.o.F. te
Landgraaf zoekt op korte termijn,

Internationaal chauffeurs
voor transporten van/naar Italië, Frankrijk, Duitsland e.d.

Solliciaties uitsluitend na telefonische afspraak.
Tel. 045-319900.

Oproepkracht gevraagd,
voor het bedienen v.d. kassa in de Shop v. h. tankstation.

AP. Wisman, Esso Selfservice, TOPSHOP,
Akerstr. Nrd. 57, 6446 XC Brunssum. Tel. 045-213207.

Gevraagd
Chauffeur/besteller

i.b.v. groot rijbewijs en chauffeursdiploma, leeft, tot 25 jr.
Soll. telef. (ook zaterdag) richten aan:

Fa. J.H. Degens en Zn., Grooth. in eieren en gevogelte.
Kap. Ramakerstr. 20, Heerlen. 045-212602.

Gevraagd
Nette Taxichauffeurs

voor ploegendienst. Liefst bekend in het vak.
5-daagse werkweek in vast dienstverband.

LOO-Tax, 045-411159. Kerkrade
Wij zoeken

, Katalocjus-
verdelers

Werk in eigen streek.
Verdiensten va. eerste dag.
Geen investering en door

ons begeleid. Voor info: Tel.
04499-4800 tussen 13.00-
-14.30 u. Vragen naar: Dhr.

v.d. Laar, tst. 12.
Ter uitbreidingvan ons team

vragen wij een full-time
zelfstandig werkende

kok
en een restaurant

kelner
Rest. Chez Rachel,

Vrijthof 12, Maastricht
Tel. 043-213059.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
UITDAGING bent U een
energieke vrouw die best
wel een gokje wil wagen op
freelance basis, voor hele
leuke artikelen waar wij de
alleen vertegenwoordiging
voor Nederland van hebben.
Schrijf dan een brief met
pasfoto naar Postbus 36,
Geleen.
Hacu-Confectie vraagt leer-
ling NAAISTERS Ift. t/m 18
jr. en thuisnaaisters, atelier-
ervaring vereist. Schriftelijk
aanmelden Litscherveldweg
16, 6413 BA, Heerlen
Schoonmaakbedr. Fortron
BV te Hoenbroek 045-

-' 223800 vraagt met spoed
DAMES voor de middagu-
ren op panden in Brunssum,
Sittard en Echt. Ervaring is
aan te bevelen. Betaling via
de Schoonmaak-Cao.
AGENTSCHAP aangeb.
voor folderverspreiding in
Sittard. Brieven aan: Post-
bus 240, 5800 AE Venray.
Gevraagd BEZORGER
STERS voor reklamefolders
in Sittard. Tel. 080-788146.
Bar Ma Cherie vraagt MEIS-
JES voor de avonduren.
Geopend v.a. 18.00-02.00
uur. Hellebroek 61, Nuth.
Tel. 045-241829.
Gevr. jongen/meisje pim. 20
jr. om 4 PAARDEN te ver-
zorgen en te berijden, 7 da-
gen p. week, 's morgens en
's avonds. Inl. tussen 18 en
20 u. Benzenrade 38F, 6419
PH Heerlen. 045-413939.
AU-PAIR gezocht per 1-1-
-'9O Voor huish. hulp bij moe-
der met 4 knd. in Brussel-
Franstalig. Tel. 09-
-3226579415.
Een nieuwe Top 40-band
zoekt met spoed ervaren
TOETSENIST(E). Tel. 045-
-713232/250016.
BASSIST/zanger gevraagd
voor dans-, top-40 orkest.
Tel. 045-224886/045-
-213462. ■
Dringend MEISJE gevr. voor
goedlopende privéhuis te
Kerkrade. Tel. 045-425100
b.g. g. 04490-23203.
Gevr. POETSHULP in Aken
bij Vaalserquartier voor 15.
tot 20 uren per week. Tel.
09-4924183091

KLUSJESMAN gevr. voor
timmerwerk e.d. tel. 04406-
-13801.
Gevr. betontlmmerlieden
V.O.F. WEDO Tel. 045-
-416657/420584
Gevr. 2 IJZERZAGERS met
ervaring en CO-2 lasser Tel.
ml. 04754-86745.
Gevr. voor direct en later
timmerlieden, METSE-
LAARS, voegers, tegelzet-
ters en ijzervlechters.
04750-20007.
MEISJES gevraagd. Club
Bubbles, Rijksweg Zuid 131,
Geleen, 04490-42313. In-
tern mog. Hoog gar. loon.
Bierspecialiteiten café De
Doufpot zoekt nette ervaren
BARKEEPERS-KELNERS,
parttime. Tel. 04490-51023,
na 16 u,
Nette TAXICHAUFFEURS
gevr., full-time, Heerenweg
267, Heerlen.
Hago Nederland b.v. vraagt
voor direkt CORVEEËRS
voor een van haar objecten
in Nuth, Werktijd dagelijks
van 16.00 uur tot 19.30 uur.
Interesse? Bel 045-710561.
Hago Nederland b.v. vraagt
voor haar objecten in Nuth-
Hoensbroek en Brunssum
dames voor SCHOON-
MAAKWERKZAAMHEDEN
in de avonduren van 17.00
uur tot 19.00 uur. Interesse?
Bel 045-710561.
Groothandel in geschenkar-
tikelen met exclusiviteits-
rechten voor de Benelux
vraagt jonge zelfst. VER-
TEGENWOORDIGSTER
(ER). Leidinggevende capa-
citeiten zijn een pre. Voor
info. 04493-4245 zat. tot
18.00 uur. V.a. maand.
19.00-20.00 uur. Schrift.
soll. Postbus 548, Heerlen.
SCHOONMAAKSTERS
gevr. voor groene-kruisge-
bouwen in Lemiers, Gulpen
en Vijlen. Tel. 04490-37932.
Limburgs Dagblad vraagt
aktieve BEZORG(ST)ERS
voor Spekholzerheide. Meer
informatie over de aard van
het werk, de duurvan de be-
zorgroute en de hoogte van
verdiensten en extra's kunt
u krijgen bij Limburgs Dag-
blad, Markt 42, 6461 ED
Kerkrade. Tel. 045-452932.
City Tax Kerkrade BV vraagt
voor part-time en vaste
dienst TAXICHAUFFEURS
M V. Persoonlijk aanmelden
tussen 16.00-17.00 uur op
werkdagen, tel 045-452323.
Net WINKELMEISJE gevr.
pim. 18 jr. Slagerij Voncken.
Tel. 045-750296.
Constructiebedrijf Nijmegen
vraagt tegen hoog loon
LASSERS, CV-monteurs,
loodgieters en pijpfitters.
Soll. 080-240862.
TAXI-CHAUFFEURS gevr.
full- en part-time. Tevens
klein-bus chauffeurs. Pers.
aanm. Akerstr.-N. 132,
Hoensbroek.
BABYSIT gevr. van 7.30 uur
tot 17.30 uur z.sp.mog. Tel.
04490-29228.
Gevr. ervaren FRITURE-
HULP. Bellen na 13.00 uur.
Tel. 045-417190.

Aankomend AUTOMON-
TEUR gevraagd. Tel.
04406-12089.

1

Exclusief en
kosteloos bij

CANTON-REISS
«Waantairto's ntètserviceKoopt»

3 jaargarantie op nieuwe auto's
2 jaar garantie op gebruikte auto's
6 jaar garantie tegen doorroesten
Alles zonder kilometer-limiet!!

Canton-Reiss: Zekerheid voor alles!!

HHIIJL 1QE a]H
Valkenburgerweg 28-34 " Heerlen " Telefoon 045 - 718040

Kamers aangeboden/gevraagd
KAMER centrum Sittard per
1-jan.'9o. Tel. 04492-2044.
Te huur mooi gemeub. zit-
slpk. m. keuk. badk. CV, eig.
ing. 045-321338.
Te huur gemeub. BOYEN-
WONING te Spekholzerhei-
de, tel. 045-324775.

Te huur kamers en apparte-
menten te SUSTEREN, tel.
04499-1615.
KAMERTJE te h. in centr. v.
Heerlen. 04499-13631.
Te h. gr. gemeub. KAMERS
met balkon, keuk., badk. te
Bocholtz. 045-441119.

KAMERS te h. aangeb. op
oude Limburgse boerderij
vlakbij centrum Heerlen. Tel.
045-721976.
Nabij Centr.-Hrl. in nieuw
studentenhuis nog enkele
KAMERS vrij voor stagiaires
werk. personen of studenten
045-721268/720564 of
726821.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Woningruil
Te r. eengezinsw. omg.
WITTEM vor flat of etage te
Hrl. Tel. 04455-2210.
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' - __^^**"jfii^_J

Kg££T
markt
r%Kf"JD/__£ | ZATERDAG flBS^^H

JfcEMB-^ DECEMBER ■ H

MECC MAASTRICHT
Bouwmaterialen

1DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. VELDBRANDSTE-
NEN, openhaardhout ge-
zaagd op 30cm, 1 voordeur,
Mulder dakpannen, golfpla-
ten. Klimmenderstr. 104,
Klimmen. Tel 04405-2565.
6000 m3PUIN aangeboden
afkomstig van sloopgebou-
wen, geschikt voor erfver-
harding, wegen en parkeer-

'■ plaatsen. Tel. 043-632433.JTe k. gekloofd OPEN-
HAARDHOUT 5m3 ’ 200,-.
10m3 ’380,-. Bezorging
mog. 045-715477/ 740112.
Te koop rollen DAKLEER
v.a. ’ 25,- per rol; dames-
fiets en herensportfiets z.g.
a.n. Tel. 04490-27465.
Kunststof ramen en deuren.
Met 10% winterkorting. Vrij-
blijvend opmeten en prijsop-
gave. Renobouw BV 045-
-462700 bgg. 227368. Ook
zat, tot 13.00 uur.
Te koop TRAPPEN, balken,
keepers, spanlatten en an-
dere gebr. bouwmaterialen.
Wolter & Zn. B.V. De Kou-
men 51, Hoensbroek. Tel.
045-229999.

Te koop uit faillisement:
HEFTRUCK matral 1500 kg
LPG ’5.000,-; hydrolische
kraan op' truck (Ram) 14
meter Giek ’ 5.750,-; Atlas
Copco breekhamers met
benzine motor ’ 300,-; Ac-
culader voor heftruk 24 volt

’ 300,-; Beton trilnaalden
met omvormer 380 volt

’ 395,-; betonijzer kipma-
chines Sonco ’ 600,-; Beton
ijzer buigmachine Sonco

’ 400,-; nieuwe boorkolom-
men 16 mm 12 snelheden
(industrie) ’ 425,-. Rock-
mart Kissel 46A Heerlen.
045-723142.

Te koop aangeboden

brood-
en banketzaak

met vrij nieuwe inventaris in
oostelijke mijnstreek. Inte-

ressante prijs. Br.o.nr.
83056, L.D., Postbus 3100,

6401 DP Heerlen.
COMPUTERFORMULIE-
REN duizend stuks 12 inch,
bedrukt ’165,- excl. Druk-
kerij L'Ortye, Kouvenderstr.
35 Hoensbroek 045-212517
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

"Heras Zaunsysteme
GmbH, D-4150 Krefeld
zoekt zelfstandige ONDER-
AANNEMERS voor hek-
werkmontage in Duitsland.
Inl. bij de Herr Beckers
09-49.2151.547011 tijdens
werkuren.
Te k. zeer mooie VER-
KOOPWAGEN, 2-assig met
schamel, koelvitrine, agre-
gaat, 2 jr. oud. pr.n.o.t.k.;
Landrover 109 LPG, ond.
bouw, grijs kent., nwe. ban-
den, z.g.a.n. bwj. '80,
pr.n.o.t.k. Inl.: 04490-47840,
na 17.00 u.: 04493-1483.

Landbouw en Veeteelt
Voor al uw KERSTBOOM-
PLANTEN. Rompelberg
Bunde, tel. 043-645365.
ONDERDELENBANK.
04493-2715.
Te koop jonge HENNEN.
Custers, Dicteren. Tel.
04499-1341.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Te k. lieve betrouwbare D-
PONY, stokmt. 147, M-spr.,
L II dress. 04499-3180.
Dragende ooien ram, tevens
BIETENMOLEN en basculle
Tel. 04450-2262.

Gevr. jongen/meisje pim. 20
jr. om 4 PAARDEN te ver-
zorgen en te berijden, 7 da-
gen p. week, 's morgens en
's avonds. Inl. tussen 18 en
20 u. Benzenrade 38F, 6419
PH Heerlen. 045-413939.
Met spoed MELKQUOTUN
te k. gevr. Br.o.nr. 83057,
L.D., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.

Te k. 1 paards TRAILER
met voor uitlading, ’ 1.400,-
Tel. 04750-34596.

Te k. ganzen en witte leg-
hennen. Te bevr. tel. 04743-
-1234.

Auto's

Audi
Te k. AUDI 80 LS, bwj. '81,
met.grijs, 130.000 km, pr.n.
o.t.k. 045-255774, na 18.00.
Te k. AUDI GLS bwj.'Bo, met
motorschade pr. ’ 600,-.
v.a. 17.00 uur. 045-462107.
Grijze AUDI 100 SE, '80,
met APK, pr. ’1.500,-.
045-740041/751632.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Alfa
Tek. ALFA Sud 1.3 SC, bwj.
'83, bijz. mooie auto. Tel.
045-421153. pr.n.o.t.k.

BMW
BMW 320-6 bwj '81 saffierbl.
met., sportvlg. alarm, i.z.g.
St. ’6.000,-. Tel. 04498-
-51481 b.g.g. 04498-55475.
BMW 728 I, bwj. 82, APK 6-
90, sp.velg., vr.pr. ’7.750,-
-045-319328.

BMW 635 CSI direktie-auto,
bwj. 7-'B5. Tel. 04490-
-34885.
Te koop BMW 320 (4 cyl.) i.
z.g.st., uitgeb. APK t/m 6-
90, vr.pr. ’1.100,-. Tel.
045-459889.

HSBBEBI
ons nieuwe goudsmedenbedrijf „Roland Oostwegel Goudsmid" in
de Geleenstraat 55 te Heerlen.
Een atelier voor reparaties en vervaardigen van sierraden naar
eigen ontwerp. Ook uw oude edelmetalen kunnen wij tot nieuwe
sierraden verwerken.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.
Wand en VLOERTEGELS
1e keus v.a. ’24,50 p/m 2
mcl. lijm, voegsel, BTW en
franco thuis bezorgt. Tegel-
handel Janssen, de Hut 7,
Gulpen. Tel. 04450-1970.
Te k. STALEN Materiaalka-
sten, vanaf ’ 50,- p.st.
Rockmart, Kissel 46a, Heer-
len. 045-723142.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Hobby/Doe hét zelf

TREINENSPECIAALZAAK
De "Spoorlijn" ink.-verk.-
ruilen van Marklin-LGB-N.
Trix expr.-Fleishmann.
Nieuwstr. 88 Kerkrade, open
va. 13.00 uur. 045-456666.

Te k. radiogr. bestuurbare
AUTO, acculader, zender.
Nieuw: accu 8.4V, schake-
laar, snelheidsregelaar met
wedstrijdmotor. Nw.pr.
plusm. ’ 900,-, nu ’ 425,-.
04493-2251.

Winkel & Kantoor

Te koop uit faillissement
Kantoor en bedrijfsinventaris

Gebruikte bureaustoelen vanaf ’ 60,-;
Stalen dossierkast 4 legborden 100x200 ’ 150,-

Stalen schuifdeur magazijnkasten 200x200 ’ 345,-
Hangmappen ladenbloks 2-4 en 6 Idn. vanaf ’ 125,-

Tekeningladenkasten 6 laden A0’595,-
Tekentafels A 1en A0vanaf ’ 625,-

Nieuwe bureaustoelen adviesprijs ’ 395,- nu ’ 175,-
Nieuwe bureaustoelen adviespr. ’ 495,- nu ’ 295,-; Stalen 'bureaus keuze uit 20 verschillende modellenen afm. vanaf

’ 75,-; v.d. Blerk kantoortafels 150x75 met houten of
kunststof blad v.a. ’ 75,-; ordner rekken v.d. Blerk ’ 35,-; :
magazijnstelling v.a. ’ 75,- per meter; kapstokken vanaf "’ 100,-; Altrex alumium bordes trappen 40% adviesprijs; j

nieuwe Atlanta hangmappen 25 per doos ’ 15,-; "Unibind bindmachines met 100 gratis mappen ’ 395,-; -Toonbanken vanaf ’ 125,-; Vieuwers Cannon ’ 150,-. .
Werktafels met Wenge houten blad 200x100 ’ 75,-.

Verder 1001 nieuwe en gebruikte artikelen.
Teveel om op te noemen.

ROCKMART, Kissel 46a, Heerlen. Tel. 045-723142.

Autotelefoon
Rohill A.T.F. 2

geschikt voor de gehele
Benelux v.a. ’ 89,- per mnd.

M.S.I. 045-226571.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Copier
v.a. ’ 79,- per maand

M.S.I. 045-226571

Telefax
v.a. ’ 39,- per maand

M.S.I. 045-226571
Geldzaken

Belastingen
In 1988 of 1989, afgestudeerd en aan het werk?

Waarschijnlijk kun je over dat jaar,
BELASTING TERUGKRIJGEN.

Wij willen dat graag voor je berekenen.
ADM/JUR. ADV.BUREAU HEERLEN.

045-719332, Ovidiusstr. 115, Heerlen, b.g.g. 04459-1793.
Openingstijd: ma.-wo-vr 10.00-12.00 uur.

Zat. 14.00-16.00 uur, en verder op afspraak.

Bedrijven/Transacties

Gezocht; ondernemende dames!
Die door persoonlijke inzet een afslank- en figuurcorrectie

studio zelfstandig leiden en een goed inkomen willen
verdienen. Aangeboden wordt:

1: figuurcorrectie met gegarandeerd succes
2: gepatenteerde (Zwitserse) licenties

3: gebiedsbescherming
Ziet u dit als uw kans om een eigen onderneming te starten

bel dan voor meer informatie 045-220616

BMW 320 i Sedan n. mod.
'85 met alle extra's, kl. grijs
metall., auto is gewoon als
splinternw., ’ 16.750,-, pas
gek., ml. 043-254462.
Tek. BMW 315, bwj.'B2, km.
st. 56.000, z. mooi. Prijs
’6.250,-. 04490-51467.
Te k. mooie BMW 630 CSI
coupé, Hartge, bwj. '81, mr.
mog. Tel. 04492-5473.
BMW 320 6 cyl. bwj. '78 vr.
pr. ’ 2.000,- met APK. Tel.
045-224444.
Te koop BMW 316im. 40,
kat. bwj. 10-'BB, alle extra's.
Tel. 045-257981.
Te k. BMW 316 bwj. '85, M-
uitv., zeer exclusief, LPG.
Tel. 045-323942.
Te k. BMW 316, bwj. 2-'B7,
wit, 5-versn., 4-drs., sportv.,
kmst. 61.000, get. gl., pr.
’21.000,-. 043-644512 na
6u.

Te k. BMW 520 I bwj. '82,
zilvergrijs met., autom.,
electr. ramen en sp. velgen,
get. glas, sunroof, aircond.,
nw.st., vr.pr. ’ 9.950,-, Mei-
doornstr. 21, Geleen.
Te k. BMW 520-I, 5-bak,
bwj. '84, bordeauxrood met.
schuif-kanteldak, get, glas,
in nw.st., vr.pr. ’ 11.750,-
-tel. 04490-47737.
Te k. BMW 525 E, automaat
beige met., schuifdak, stuur-
bekr., licht met. velgen, zeer
mooi type '82, 04490-15900
BMW 318 ibwj.'B4 nw. m.
BMW onderhoud, vr.pr.

’ 14.250,- tel. 04490-14427
Te k. BMW 316 bwj. '85,
APK n0v.90, wit, i.z.g.st. Tel
04404-1961.
BMW 732i, m-1981, veel
extra's, ’ 4.750,-. Roek-
mart, Kissel 46a, Heerlen.
Tel. 045-723142. .

------------___-__________----___________________H___i

TANKENMETPRIJSVOORDEEL I
AVIA met bediening enextra zegels voor luxe kado's

Automatisch betalen met uwbankpas.
Geopend van 7.00-22.30uur. Op zondag van 8.00-21.30 uur.

LET OPDE SHOP-AANBIEDINGEN
Nu al 25 Jaar een begrip .' . voorkwaliteit en service!

Te k. BMW 316, bwj. '85,
4-drs., op gas, kl. grijs me-
tall., i.nw.st. ’ 15.500,-. Tel.
045-271567, Hazenkamp-
str. 126 Brunssum.
Tek. BMW 320 6 cyl. bwj '81
gas, vr.pr. ’ 5.900,-. Ahorn-
str. 46, Kerkrade.
Te k. BMW 316 bwj. 11-'84,
bordeauxrood, op gas, in nw
st., ’ 13.500,-. St. Martinus-
str. 27, Kerkrade-West.
Te k. BMW 316, type 81, z.
mooi! vr.pr. ’5.200,-. Tel.
045-271017.

Te k. zeer mooie BMW 316,
kl. wit bwj.'7B, Sluiterdstr. 46
Brunssum.
Te k. BMW 316, bwj. '85,
LPG, henna rood, licht metal
velg. met nwe band. a.spoi-
ler, schuif/kanteld. i.z.g.st.,
’15.000,-. 04490-26397.

Austin
Te k. AUSTIN Mini Metro
bwj. '84, i.z.g.st., vr.pr.
’4.800,-. Heerlerweg 128,
Hoensbroek. 045-215353.

Citroen
Te koop lelijke EEND 2 CV
6, bwj. '80, APK 7-'9O, pr.

’ 850,-. Tel. 045-324490.
Te k. CITROËN GSA bwj.
'82, km.st. 118.000, vr.pr.
’1.100,-. Tel. 045-718235.

CITROËN Diesel AX 14
TRD '89, 5-drs., blauw/grijs
met., 8.500 km, origineel
sunroof, excl. striping, alu.
velgen. May Crutzen, Huns-
straat 33, Übachsberg. 045-
-752121.

Daihatsu
Te koop Daihatsu CHAR-
MANT 1600 LE, 5-versn. i.z.
g.st., pr.n.o.t.k. 045-461944.

Te k. DAIHATSU Cuore TX
jan. '87 pr. ’ 10.000,-. Tel.
045-458576.

Fiat

Najaarsprijzen
Fiat Tipo 1.4 7-'BB wit

Fiat Uno 45 Fire 7-'B7 ’ 12 900 -Fiat Uno 45 Van 5-'B6 ’ 7 700 -Fiat Uno 60 S 5-drs. 1-'B6 ’ 12 500-Fiat Ritmo 60 L 5-'B7 ’ 11 900-Fiat Ritmo 60 CL 5-'B7 ’ 12600-
-3 MAANDEN BOVAG-GARANTi'É

Bastiaans Autobedrijf Heerlen.
Spoorsingel 50. Tel. 045-724141.

CPretfiaict-tf *B§iP[
Proficiat, Marcelino junior!!!!!

Jouw fans. »— . je
Proficiat

met jullie 50-jarig huwelijk \
_____!

.ril kt jb m* _v
Frits, Tiny, Jack en Vlekje f

Proficiat
met je 75ste verjaardag

f *"*Jan, Agatha en Miranda
Hartelijk Gefeliciteerd met je

60-ste verjaardag
(O)MA

__
■-

Pap, Annie, Ad, Hannie,
Dolf, Paul, Yvonne en alle

kleinkinderen.

80 jaar jong

I

Proficiat, Bertie, Piet,
Mare, Michellé.

W ' ''*<%

Mam, kinderen en ft
kleinkinderen.

Toen 25, morgen 52 r_

Proficiat manf

Pap, Patricia, Brigitte, Pc' j
Nicol, Roberto.

Hoera Hoera
Peter

wordt morgen 37 jaaf'

)

V
Proficiat van jevrouw Lef

en zoon Ringo.

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Fiat 127 1050 '85, '86; Uno,
'83 t/m '88; Uno 60 S Silver '86; Uno Diesel '84; Ritmo
t/m '86; Fiat Ritmo 105 TC '82; Fiat Fiorino benz.'B7; f'1

Regatta weekend '85; Opel Ascona 1600 S 5-drs-
hatchback '81; Opel Kadett 1200 '82; Opel Corsa TR 'Renault 9 GTL '85; Renault 11 TXE '85; I

'85; R 5 TL '81; Skoda 120 LS '86/'B5; VW Golf diesel
S«at Ibiza 1.2 L '85; Volvo 345 DLS '82; Visa 1.1 '85; L*

1500 S station '83; Ford Escort 1.3 L 3-drs. '85:
Ford Fi ësta 1.1 '85.

Diverse goedkope inruilers in voorraad.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-41391 6J* Streng gekeurd " 3 maanden BOVAG Garantie

* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor au"
van max. 4 jaar * 14 dagen omruilgarantie.

®BOVAG GARANTIE
nnGebruikteWagens
UUP/usSysteem

Nog enkele showroom \
klare auto's met 0 km o.#

Fiat Uno, Tipo
10% korting

Fiat Eén brok temperament
Fiat Klankstad Kerkrade
KAALHEIDERSTEENWEG 185. TEL. 045-413916 V

Mooie Fiat REGATTA 85 S
zilverm. '86, 1600 cc, 70.000
km, ’ 9.750,-. Erfweg 29,
Bleyerheide. 045-454026.
FIAT 128 SP bwj. '78, APK,
i.z.g.st., vr.pr. ’ 1.250,-,
Irmstr. 57, Simpelveld.
Fiat RITMO, 1980, def. kop-
peling, APK 3-'9O, ’400,-;
Eend, 1980, loopt goed,

’ 300,-. Samen ’ 600,-. Tel.
045-243738
Te k. Fiat PANDA, 14 mnd.
jong. Nergens goedkoper!
Tel. 04704-5301
Te koop Fiat PANDA 1000
S, bwj. '87, i.z.g.st.

’ 10.000,-. Tel. 045-452865
Te k. FIAT 127, 1050 cc,
grijs metal. 34.000 km, bwj.
6-86, als nw. pr. ’ 7.500,-,
tel. 045-272881.
Te koop FIAT 127 bwj. '79,
pr. ’ 500,-. 045-721448.
Uniek. Fiat PANDA Cabrio-
top bwj. '85, rood, APK
11-90, vr.pr. ’5.950,-.
045-319328.
Te koop Fiat UNO 75 SX lE,
digitaal, met katalysator, s-
drs, antracietmet. mrt. '88,
16.000 km, nw.st., veel ex-
tra's, pr. ’ 20.900,-. Tel.
04490-18459.

_^_

FIAT-Panda, i.z.g.st. 6e
mnd. '87, wit met geel/rode
streep, (ook met rek.) plusm.
22.000 km. pr. ’ 7.950,-.
Toupsbergstr. 87a Kerkrade

Te k. Fiat RITMO 60, "fl'83, APK sept.'9o, pr.n.o'
Tel. 045-324015. _^j
Te koop FIAT 600 bwj. 'i.z.g.st. De Wendelstr. 89'
90 Landgraaf i
Fiat UNO 60 S, bwj. '86,%
g.st. Koopje! Tel. 04",
3392
Te k. Fiat UNO 45 S "J| ■'86, 23.000 km. Be'
'lehemstr. 8 Heerlen. A

Te k. FIAT 127, bwj. '%
blauw, 33.000 km , i.n^APK tot '91, ’5.500,-. ffHoenstr. 181, Hoensbrogl!/
Fiat RITMO 60, bwj.'B3
model 70.000 km 1e '’3.850,-tel. 043-21980jy
FIAT 127 1050CL, ö-spe?
dcc. '83, schade"'|
’4.000,-. 045-721660.,

Ford j
Ford Sierra

1800 Laser, 3-drs., brira
zwart, bwj.l2-'B6 km 57-^j,
sunr., a.spoiler, get. ra"1

uitm. staat. Vaste P_
f 12.750,-. 04490-2886ÉV;'4
Ford FIËSTA 1100 bWJ'j-
APK gek. tot 13-10-'9O. "-[
tor en caross. 100°/"' A
’1.750,-. Da Costastr -
Molenberg-Hrl. __/"

Voor Piccolo's -'zie verder pagina 1U
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Weer wel
leid

1 keperken van de aftrekbaar-
He? Van reiskosten voor werkne-
'adr. Zou per 1 Januari ingaan. Wij
Jtenn n daar administratief op gere-
der en we hadden over dit onder-

P al afspraken met de onderne-
w §sraad gemaakt en nu spreken
l^ *abinet, de vakbeweging en de
'jk evers in dat gemeenschappe-
£ beleidskader af dat dat wordt
't> uSte'd tot 1 mei' n wUzi_ing
,rnkiet iaatste moment geeft weer.Uölemen", aldus Baas.

» O J. °°k zonder deze verandering
S„ at deadministratie van Beyer &
,Vq aar vanaf 1 januari fors belast.
.aat

°ra' in de loonadministratie
**cv Vee* meer werk zitten", zegt
!ter/ Uw G-M- streng, boekhoud-
lrjjfprocuratiehoudster bij het be-

Lï
j_ nu toe betaalde de werkgever

ri}, premies voor de volksverzeke-
%fn,AAW'-AWW en AWBZ- maar
Jie , ' Januari moet de werknemer
-ok talen. Hij krijgt de bedragen
mejd

apart op zijn loonstrookje ver-
lag ' plus een overhevelingstoe-
'v.rk ter compensatie, omdat de
i>et ?emer netto moet uitkomen op
bij ,edrag dat hij nu ook nogL 8l . aldus mevrouw Streng.

Overnemen
'Overi„ S moet de werkgever de
bh .,,..ies Per maand weer inhoudenafdragen".

Deze constructie is voor de belas-
tingdienst makkelijker, omdat de
bedrijven in feite, een deel van zijn
werkzaamheden overnemen.
De administratie van Beyer & Egge-
laar krijgt er dus vanaf volgende
maand een hoop werk bij, de kosten
voor het bedrijf zullen ook oplopen.
Baas: „Het is logisch dat de werkne-
mers straks netto evenveel willen
overhouden als nu, ondanks dat be-
paalde onkostenvergoedingen van-
wege de Oort-operatie niet meer of
maar voor een deel vrij van belas-
ting zullen zijn. Dat betekent dat we
om op dat bedrag uitte komen, bru-
to meer moeten gaan betalen", al-
dus de directeur.

" Dr. C. J. van Oort

Gesplitst
Hij noemt een voorbeeld. „Onze
werknemers krijgen netto per vier
weken zestig gulden aanreiskosten-
vergoeding. Maar omdat die moge-
lijkheid straks wordt beperkt, gaan
we de vergoeding splitsen. De men-
sen krijgen dan f 1,10 per dag aan
koffiegeld en dat is onbelast, en ze
ontvangen een reiskostenvergoe-
ding van tachtig gulden per vier we-
ken bruto, belastbaar dus", aldus
Baas. „Als je dat nu allemaal bij el-
kaar optelt, aftrekt en de belasting
berekent, kom je weer uit op zestig
gulden netto. Alleen, daarvoor moet
het bedrijfwel honderd gulden bru-
to betalen".

Hetzelfde geldt voor de kilometer-
vergoedingen. „We betalen nu 54
cent voor iedere kilometer die de
werknemer voor de zaak met zijn
eigen auto rijdt. Maar straks mogen
we nog maar 44 cent uitbetalen zon-
der dat de belastingen eraan te pas
komen", zegt Baas. „De rest wordt
bij het inkomen van de werknemer
geteld. Maar 44 cent is een onrede-
lijk bedrag, daarvoor kun je hooguit
in een Eend of een Lada rijden. Dus
wat doen we? We verhogen de ver-
goeding naar 64 cent, zodat de werk-
nemer er niet op achteruit gaat".
Het zal de fiscus niet meevallen dit
soort creatieve oplossingen te voor-
komen, om nog maar te zwijgen van
het opsporen van naar fraude rie-
kende handelingen.

" J. Kamminga

beurs-
overzicht

Bescheiden
>Bistel?RDAM - Ak^o heeft zich
'■?terda

"na het sluiten van deAra-WinS mse effectenbeurs met een
>eten^nufM° °P f134.20 goedvan rL handhaven ten opzichte
"loc,, ~n,ere internationals. Zo
*157 _n 'i.;ver f2'30 'aten op
,at> f Ui;!!, koninklijke Olie f 1,70Mt\£ KLM leverde vijf dub-
fo.4o V« ?E_ f466'60 en HoogovensCrtl 3'90' PhiliPs wist nog
?l»rokW»i I,Je winst biJeen te
v°n d ni ?op f45'70- Dit allesvan ep als tegen de achtergrond'■lou.r.i temmingsindex die metheidin tot 182'5 en een be-
,ftlilJoen aandelenomzet van f562

:UJke 0oï.ilet,ten,betrof was Konink-
'J°en p"? koploper met flO2 mil-f62 'nüfl 'gd door Polygram met

Phr
(ruim 1-8 miljoen aan-f3 6 miiT ps wist een omzet vanïftnen te realiseren, gevolgd

J°e"en Ak.Tf ïïet na f3° mil'n Akzo fl4 miljoen.
C-Pd

de Paraü,elmarkt ging Weweler,"mst°.stelling eerder deze
f' ffiren n°g verder omlaag

Waren JaS °P f9-Handelaren
r.

menmg dat beleggers deWrr£r ,aandeel hadden bere-
*e trend gevolgeen neerwaart-

'Onlogica'
Baas: „Er zitten zoveel onduidelijk-
heden en voorbeelden van onlogica
en onredelijkheid in de nieuwe
voorschriften, dat de mensen bijna
vanzelf de grenzen van het toelaat-
bare zullen aftasten. Het 'Oort-bon-
netje' is nu al een begrip: aan de
ober een bon met een hoger bedrag
vragen om zo feitelijk meer dan de
toegestane 75 procent van een zake-
netentje te kunnen aftrekken".
Het zal voor de belastingambtena-
ren een onmogelijke toer worden
van iedere hotelbon van één van
Baar's buitendienstmedewerkers
na te gaan ofdeze welcorrect (de ka-

Mer is wel voor honderd procent af-
trekbaar, het ontbijt slechts voor 75
procent) is gesplitst. „Dat wordt
voor ons een enorme administratie-
ve rompslomp om dat allemaal naar
behoren in te boeken", zegt de di-
recteur van Beyer & Eggelaar. En
omdat Baas geen problemen met de
fiscus wil, zal hij (om maar wat te
noemen) precies moeten laten uitre-
kenen, hoeveel tijd zijn kantinejuf-
frouw besteedt aan werkzaamheden
buiten het eetverblijf. „Kijk, het sa-
laris van die mevrouw valt onder de
post kantinekosten en is daarom
voor 75 procent aftrekbaar. Maar
onze kantinejuffrouw houdt ook
wel het gebouw schoon en de kos-
ten daarvoor mogen we weer wél
volledig aftrekken".
En zo kan Baas eindeloos doorgaan.
Het houdt maar niet op; het naar
zijn mening mistige onderscheid
dat de fiscus maakt tussen reclame
en representatie, bijvoorbeeld.
„Sturen we een kalender met onze
naam en vignet naar de klanten, dan
vinden wij dat reclame en die is he-
lemaal af te trekken. Maar de belas-
tingen spreken van representatie,
die maar voor 75 procent van de
winst voor belastingen mag worden
afgehaald."
Baas voorziet een geweldig geharre-
war tussen het bedrijfsleven en de
fiscus. „Op tal van punten staat ons
de komende jaren jurisprudentie te
wachten", zegt hij. „Er moet nog het
een en ander worden uitgevochten.
Maar inmiddels zitten wij met de ge-
bakken peren".

J. Kamminga, makelaar te Gronin-
gen, oud-voorzitter van de VVD en
sinds twee jaar voorman van het
Koninklijk Nederlands Onderne-
mers Verbond, dat de belangen be-
hartigt van het midden- en kleinbe-
drijf in ons land, deelt de bezwaren
en angsten van Baas en mevrouw
Streng volkomen. „Voor het idee
dat aan de belastingherziening ten
grondslag lag, namelijk het vereen-
voudigen, is veel te zeggen. Maar de
uitwerking is door de maatschappe-
lijke discusie desastreus geworden
en we bevinden ons nog maar aan
het begin van de ellende."

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 111,00 110,60
Ahold 131,30 130,70
Akzo 133,40 134,20
A.B.N. 40.20 40,00
Alrenta 159,00 159,00
Amev 60,50 60,60
Amro-Bank 77,30 76,60
Bols 176,50 176,70
Borsumij W. 108,60 110,00
Bührm.Tet. 66,00 66,00
C.S.M.eert. 78,00 76,70
DAF 40,50 40,60
Dordt.Petr. 133,90 132,90
DSM 113,50 113,00
Elsevier 78,30 77,30
Fokker eert. 39,90 39,90
Gist-Broc. c. 32.00 32,00
Heineken 124,60 124,50
Hoogovens 84,30 83,90
Hunter Dougl. 113,00 113,20
Int.Müller 100,00 99,00
KBB eert. 77,50 77,50
KLM 47,10 46,60
Kon.Ned.Pap. 51,20 51,00
Kon. Olie 147,50 145,80
Nat. Nederl. 71,00 70,30
NMB Postbank 48,30 48,10
Nedlloyd 85,60 85,00
Nijv. Cate 82,00 81,00
Océ-v.d.Gr. 296,00 295,00
Pakhoed Hold. 140,10 140,00
Philips 45,60 45,70
Robeco 106,40 106,70
Rodamco 80,90 81,00
Rolinco 105,50 105,90
Rorento 59,60 59,70
Stork VMF 43,20 42,90
Unilever 159,60 157.30
Ver.Bezit VNU 105.80 104,70
VOC 31,50 29,60
Wessanen 62,50 62,20
Wolters-Kluwer 45,60 45,20

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123/4 NL86-96 118,20 118.20
12..NL 81-91 107,50 107,50b
12'ANL 81-91 104.65 104,60
12 NL 81-91 102,55 102,55
W/t NL 81-91 103,45 103,45
lIV2NL 80-90 100,85 100,85
W/2 NL 81-91 102,40 102,40
lIV2NL 81-92 102,90 102,85
11-2 NL 82-92 103,05 103,05
W/t NL 81-96 106,50 106,50
W/t NL82-92 103,10 103,10
11 NL 82-92 103,50 103,50
10..NL80-95 104,15 104,15
10^/4NL 81-91 101,40 101,40
lOV2 NL 80-00 110,50 110,50
lOV2 NL 82-92 102,35 102,35
10/4NL 80-90 101,40 101,30
ÏO'A NL 86-96 108.40 108,40
10/4NL 82-92 103,00 103,00
J01/.NL^7-97 109,30 109,30
10 NL 80-90 100,80 100,75
10 NL 82-92 102,25 102,25
9/2 NL 80-95 102,60 102,60
9/2 NL 83-90 100,50 100,50
9/2 NL 86-93 101,95 102,00
9NL 79-94 100,90 100,95
9NL 83-93 101,20 101.25
83/4 NL 79-94 100,65 100,75
83A NL 84-94 100,90 100,90
BV2 NL 83-94 100,25 100,25
BV2 NLB4-94-1 100,40 100,40
BV2 NLB4-94-2 100,40 100,40
BV2 NLB4-91-1 99,90 99,90
BV2 NLB4-91-2 99,85 99,85
BV2 NLB4-91-3 99,90 99,90
BV.NLB7-95 101,15 101.15BV2NL 89-99 103,15 103.15
BV4 NL 77-92 99,90 99,90
B/4 NL 77-93 99,90 99,90
BA NL 83-93 99,70 ' 99,70

BV. NL 84-94 99,85 99,85
BV_ NL 85-95 100,40 100,40
8 NL 83-93 99.40 99.45
BNL 85-95 99.70 99,70
73/. NL 77-97 99,70 99,70
7.4 NL 77-92 99,45 99,40
7.4 NL 82-93 99,15 99,15
7 3/4 NL 85-00 98,90 98,80
7'/_ NL 78-93 98.70 98.70
7/2 NLB3-90-1 " 99,80 99.80
7'/_ NLB3-90-2 99,60 99,60
7V2 NL 84-00 97.70 97,70
V/2NL 85-95 98,50 98,50
V/l NL 85-2 95 98,30 98,35
V/2 NL 86-93 98,65 98.65
7/2 NL 8911 98.50 98,60
V/t NL 89-99 96,70 96,85
7NL 66-91 98,00 98,00
7NL 66-92 98,70 98,40
7NL 69-94 96.80 96.80
7NL 85-92/96 96,45 96,50
7NL 87p93 97,30 97,30
7NL 89-99 95,15 95,30
7NL 89-99-3 95,10 95,25
7NL 89-99-4 95,10 95,20
64. NLI-2 85-95 95,80 95,85
63A NL 86-96 95,50 95,55
63 4 NL 88-98 93,75 93.80
mNL 89-99 93,60 93,65
6. NL6B-93-1 96,60 96,60
6V.NL6B-93-2 96,40 96,10
6V2 NL 68-94 96,40 96,40
6V2 NL 86-96 93.30 93,35
6V2 NL 87-94 94.50 94,50
6V2 NL 88-96 93,05 93,05
6V2 NL 88-98 92,10 92,25
6V2 NL 89-99 92,00 92,15
6NL 87 91,65 91,70
6/4 NL 66-91 98,10 98,20
6/4 NL 67-92 96,20 96.20
6'/.NLB6-92'6 93,55 93,55
6V4NLB6 96 91.75 91,80
6/4 NLB6p95 93.15 93.25
6/4 NLB7-3p95 93.25 93.25
61/4NLB7-1/95 92,85 92,90
61.4NL87-295 92,75 92.75
6V4NLBB-94 94.25 94.30
63/4 NL 78-98 94,00 94,00
6..NL88-98 91,70 91,65
6 NL67-92 96,80 96.60
6NL 87-94 93,00 93,00
6NL 88-94 93,00 93,00
6NL 88-95 91,85 91,90
6NLBB-96 , 90,80 90,80
53/4NL65-9Ü-1 98,30 98,30
53-4 NL6S-90-2 98,80 98,80
SNL 64-94 98,00 98,00
4/2 NL 60-90 99,00 99,00
4/2 NL 63-93 98,10 98,10
4/4 NL 60-90 98.20 98,20
4/4 NL 61-91 97,80 97,80
4/4 NL63-93-1 96,20 96,20
4/4 NL63-93-2 97,20 97,20
4NL 62-92 98,00 98,00
33/4 NL 53-93 95.00 b 95.20b
3/4 NL 848-98 93.00 93,10b
31/. NL 50-90 98.50 98,50
3/4 NL 54-94 95.20 95,20
3V. NL 55-95 93,80 93,80

Converteerbare obligaties
5ABN 85-95 96,20 96,10
B/4 A.1.R.85 111,50 111,50
6»48uh.m.73 280,00
id. uitg.
6/4 Cham 86 74,50 74,90
5 Enraf-N.86 92,80 92,00a
7 HCS Techn. 108,00 108,00
6 Hoogov. 85 125,00 123,80
sHoopEffB7 86,50 86,50
83/4KNSM 75 245,00
7% Nutr.72 450,00 442,00
6'/_Nijv.Bs 130,00 130,00
6V2R 01.67 89,20 90,00
14 SHV 81 150,00 150,00
83A St_vin76 101,00 101,00
B'/2Volker7B 104,00 a 103,00a

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 64,50 65,00
ACF-Holding 38.00 37,50
AhrendGr. c 251,00 250,00
AirHoUand 32.70 33,10
Alg.Bank.Ned 41.40 41,00
Asd Opt. Tr. 18,90 18,90
Asd Rubber 6,10 5,80
Ant. Verff. 490.00 500,00a
Atag Hold c 102,00 101,50
Aut.lnd.R'dam 95,00 94,00
BAM Groep 107,00 107,00
Batenburg 83,50 83,50
Beers 150.00 150.00
Begemann 127,00 127,00
Belindo 360,00 360,00
Berkels P. 5,75 5,70
Blyd.-Will. 28,80 28,50
Boer De, Kon. 320,00 320,00
de Boer Winkelbedr. 63,50 64,30
Boskalis W. 13,80 13,90
Boskalis pr 13,20 13,15
Braat Beheer 48,00 48.30
Breevast 18.60 18,40
Burgman-H. 3400,00 3400,00
Calé-Delft pr 865,00 865,00
Calvé-Delft c 1050,00 1032,00
Center Parcs 62,70 62.50
Centr.Suiker 77,00 76.00
Chamotte Unie 8.40 8,40
Cindu-Key 165.00 165.50
Claimindo 357,00 360,00
Content Beheer 19,50 19,50
Cred.LßN 61.30 60,00
Crown v.G.c 100,50 100,00
Desseaux 265,00 265.00
Dorp-Groep 36,00 36.00
Econosto 337,00 336,00
EMBA 120,00 120,00
Enraf-N.c. 65,80 65,50
Erikshold. 114,00 114,00

Flexovit Int.' 96,00 96.00
Frans Maas c. 96,00 96,00
Furness 124,50 125,00
Gamma Holding 81,30 81,00
Gamma pref 6,10 6,10
Getronics 29,20 29,10
Geveke 43,70 43,60
Giessen-de N. 241,00 239,00
Goudsmit Ed. 373.00 373,00a
Grasso'sKon. 112.70 112.70
Grolsch 139.20 138,00
GTI-Holding 202,00 202,50
Hagemeyer 107,50 107.00
Idem'jdiv/89 104,00 105,00
HAL Trust B 14,90 14,40
HAL Trust Unit 15,00 14.50
H.B.G. 219,50 217,50
HCS Techn 13,90 13,70
Hein Hold 106,20 106,00
Hoek's Mach. 202,00 202,00
Heineken Hld 106,20 106.00
Holl.Sea S. 1,18 1,18
Holl. Kloos 512,00 512,00
Hoop Eff.bk. 8,20 8,70
Hunter D.pr. 4,95 5,00
ICA Holding 22,00 22,00
IHC Caland 36,00 35,20
Industr. My 224,00 224,30
Infotheek 28.50 29,10
Ing.Bur-Kondor 601,00 600,00
Kas-Ass. 46,50 46,50
Kempen Holding 17.30
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 77,80 77,80
Kon.Sphinx 121,00 121,80
Koppelpoort H. 300.00 295.00
Krasnapolsky 208,00 208,00
Landré & Gl. 56,70 56,70
Macintosh 40,00 40,40.
Maxwell Petr. 710.00 705,00
Medicopharma 71,50 71,50
Melia Int. 5,20 5,20e
MHVAmsterdam 17,30 17,30
Moeara Enim 1225,00 1210,00
M.Enim 08-cert 15900,00 15900.00

Moolen en Co 30,70 30,00
Mulder Bosk. 73.00 73,00
Multihouse 8,90 8,90
Mynbouwk W. 418,50 418,50
Naeff 285.00
NAGRON 47.50 48.50
NIB 639.00 640.00
NBM-Amstelland 20.90 20.90
NEDAP 382,00 382,00

1 \KF Hold.cert. 313.00 308,00
Ned.Part.Mij 40,80 40,80
Ned.Springst. 10000,00a10000,00
Nont 1040.00 1043.00
Nutricia gb 77,00 76.30
Nutrieia vb 86,00 85,00
Oldelft Groep c 183.50 183,00
Omnium Europe 14,80 14,80
Orco Bank c. 70.10 70,10
OTRA 164,80 164,50
Palthe 79,50 79,50
Philips div.'9o 45,00 44,80
Pirelli Tyre 38.10 38,00
Polygram 32.40 32,90
Polynorm 107,40 107,00
Porcel. Fles 195,00 195.00
Ravast 49,50 49,50
Reesink 75,50 75,30
Riva 54.50 54.50
Riva (eert.) 54.50 54,50
Samas Groep 66,50 66,00
Sarakreek 32,00 32,00
Schuitema 1446,00
Schuttersv. 158.00 158.00
Smit Intern. 53.00 53.00
St.Bankiers c. 22,70 22.70
Stad Rotterdam c 47,00 47,30
TelegraafDe 86.30 86,50
Text.Twenthe 325.00 325.00
Tulip Comp. 40,00 40,00
Tw.Kabel Hold 153,00 153.00
Übbink 89.50 89,00
Union Fiets. 22,40 23.30
Ver.Glasfabr. 337,00 340,00
Verto 63.50 63.00
Volker Stev. 69,50 69,50
Volmac Softw. 49,20 48.80
Vredestein 23,70 23,80
VRG-Groep 63,50 62.80
Wegener Tyl 183.50 183,50
West Invest 25,00 25.00
West Invest c. 90,00 90,00
Wolters Kluwer 181.00 180,00
Wyers 12.50 e 50,20

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38.00 38.00
ABN Aand.f. 76,10 75,80
ABN Beleg.f. 56,80 d 56,60
ALBEFO 53,40 53,40

-AldollarßFS 21,80 21,90
Alg.Fondsenb. 236.00 240.00AllianceFd 12.10 12,10
Amba 48,70 48,70
America Fund 319,00 318,00
AmroA.inF. 91.90 91,90
Amro Neth.F. 77,80 77,50
Amro Eur.F. 72,00 72,70
Amro Obl.Gr. 155.00 155.00
Amvabel 85,20 85,20
AsianTigersFd 62,10 62,80
AsianSelFund 49,20 49,20
Bemco Austr. 56.00 56,30
Berendaal 117,00 117.00
Bever Belegg. 26,30 26,70
BOGAMIJ 113,70 113,80
Buizerdlaan 43,00 43,00
CLN Obl.Waardef. 100.50 100.50
Delta Lloyd 43.20 42.70
DP Am. Gr.F. 25,70 25,70
Dp Energy.Res. 44.00 44.00. Eng-H0ü.8.T.1 9,30 9.30
EMF rentefonds 63,60 63,60
Eurinvest(l) 115,00 115.00
Eur.Ass. Tr. 9.00 9 50
EOE DuStlnF. 309,00 306,00
EurGrFund 61,90 61,80
Hend.Eur.Gr.F. 207,00 207.00

i Henderson Spirit 72,50 "3,50
ia Holland Fund 75,40 "5,30
I Holl.Obl.Fonds 117,50 117.50, Holl.Pac.F. 117,00 116,70

Interbonds 555,00 555,00
Intereff.soo 49,10 49,10
Intereff.Warr. 392,50 394.50

i Jade Fonds 185,80 186,00
Japan Fund 36,70 36.50
JapanRot. Fund yen 10521,00
Mees Obl.Div.Fonds 100,40 100.40
MX Int.Vent. 58.00 58.00
Nat.Res.Fund 1560,00 1560,00
NMB Dutch Fund 40,10 39,80
NMBGlobal F. 50,00 50,00
NMBObhg.F. 34,30 34.30
NMBRente F. 102.90 102,80
NMBVast Goed 38.30 38.40
Obam. Belegg. 223.50 223.50
OAMFRentef. 14.05 14,05
Orcur.Ned.p. 48.70 48.70
Pac.Prop.Sec.f. 52.30 52.40
Pierson Rente 100,30 100,10
Prosp.lnt.High.lnc. 7.00 7,00
Rabo Obl.inv.f. 76,00 76.00
Rabo Obl.div.f. 48,60 48,60
Rabo Onr.g.l'. 85.00 85,00
Rentalent Bel. 136,30 136,50
Rentotaal NV 31,30 31,30
RG groen 50,40 50,40
RG blauw 50,30 50,30
RG geel 50,10 50,20
Rolinco cum.p 94,00 94,50
SciTech 18.50 18.50
Technology F. 19.00 19.00
Tokyo Pac. H. 286.00 286.00Trans Eur.F. 80.10 80,90
Transpac.F. 550.00 560.00
Uni-Invest 130.00 130.00
Unico Inv.F. 81.70 81.60
l'nifonds 33.20 33 20
VWN 58,70 58.70
Vast Ned 126.00 126.00
Venture F.N. 47,00 46.80
VIB NV 86.50 86.50
VSB Mix Fund 51,40 5140
WBO Int. 77,20 77.50
Wereldhave NV 212,00 212,00
Yen Value Fund 98,70 98,60
Buitenlandse obligaties
83/4EEGS4(I) 100,30 100,30
3'_ EngWarL 35.10 35.10
5.4 EIB 65 98,70 98,70

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 36,00 36,00
Amer. Brands 71.80 71,20
Amer. Expres 33.30 33.90
Am.TelA Tel. 46,20 46,50
Amentech 64,70 65,30
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Ine. 218.00
ASARCO Ine. 30,10 30,10
Atl. Richf. 113.00 112.50
BAT Industr. 8.20 8,10
Bell Atlantic 111,50 111,50
BellCanEnterpr 44,30 44,30
BellRes.Adlr 0,45 0,50
Bell South 56,30 56 20
BET Public 2,84
Bethl. Steel 16,90 16,70
Boeing Comp. 58,75 58,00
Chevron Corp. 67.25
Chrysler 20.30 19,05
Citicorp. 28,60 28,60
Colgate-Palm. 64.00 64,40
Comm. Edison 40,30 40,50
Comp.Gen.El. 510,00 510,00
Control Data 17,90 17,90
Dai-IchiYen 3260,00 3220,00
Dow Chemical 68,50 67,50
Du Pont 123,30
Eastman Kodak 41,90 4150
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 168.00 168.00| ExxonCorp. 50,30 49,50

First Pac.HKS 1,36
FluorCorp. 34,10
Ford Motor 44,60 43,50
Gen. Electric 64.10 64.60Gen. Motors 44.25 43,50
Gillette 48,50 48.00
Goodyear 47.00 46,50
Grace & Co. 30,25
Honeywell " 84,20 84.00Int.Bus.Mach. 95,70 94,40
Intern.Flavor 67.90
Intern. Paper 53.40
ITT Corp. 60.50 61,20K.Benson (g) 5047.00
Litton Ind. 78.80 76.40Lockheed 40,50 40.00
Minnesota Mining 81.50 81.00
Mitsub.Elect. 1100.00 1130,00
Mobil Oil 62.40 62,00
Morgan $ 42,50 42.10News Corp Auss 14.30 14.00
Nynex 87,80 89,00
Occ.PetrCorp 30.25 29,60
Pac. Telesis , 50.50 50.20
P& 0. ® 6.50 6,50
Pepsico 64.85 64.60
Philip Morris C. 42.50 42.10
PhiU. Petr. 25.80 25.50
Polaroid 45.00 44.00
Privatb Dkr 305,00 304,00
Quaker Oats 60.50
St.Gobin Ffr 602,00 625,00
Saralee 59.00
Schlumberger 49,80 49,50
Sears Roebuck 38.30 38.10
Sony(yen) 36.00 35^20Southw. BeU 59.80 60,50■ Suzuki (yen) 965.00 950.00
Tandy Corp. 39.60 38.40
Texaco 57.00 55,80
Texas Instr. 36,10 35,10
The Coastal C. 48.50 48 60
T.I.PEur. 1.78 178
Toshiba Corp. 1260.00 1270,00
Union Carbide 23,75
Union Pacific 77.50 76,50
Unisys 14,40 15.00 dUSX Corp 3570 35.70
US West 76,30 76,60
WarnerLamb. 116.40
Westinghouse 73.70 73.10
Woolworth 63.00 63.30
Xerox Corp. 57,60

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 44.50 43.50
Am. Home Prod. 216.00
ATT Nedam 88,00 87.50
ASARCO Ine. 68.50
Atl. Richf. 218.50 218.50
Boeing Corp. 115,00 114.00
Can. Pacific 42,00 42,00
Chevron Corp. 144.50
Chrysler 39.20 39.20
Citicorp. 54,00 53,00
Colgate-Palm. 124,00 124,00
Control Data 34.50 34,00
Dow Chemical 191,00 189.00Dow (geen split) 130.00 129,00
Eastman Kodak 81,20 79,00
Exxon Corp 97,00 96,00
Fluor Corp. 65,00
Gen. Electric 123.50 123.50
Gen. Motors 86.50 85,00
Gillette 95.00 94,00
Goodyear 92,00 91,00
Inco 51,00 54.00
IB.M. 185,00 184,00
Int. Flavors 131,50
ITT Corp. 119.00
Kroger 25,00 25,00
Lockheed 78.00 78.00
Merck & Co. 153.50 153,50
Minn. Min. 159,00 158,00
Pepsi Co. 124,00 122,00
Philip Morris C. 81.00 83.20

PhiU. Petr. 48,50 47.50
Polaroid 81,00 79,00
Procter 4 G. 270.00
Quaker Oats 127,00
Schlumberger 95,00 94,50
Sears Roebuck 75,00 71,00
Shell Canada 70,00 69,50
Tandy Corp. 76,00 73,00
Texas Instr. 69.00 d 69.00
Union Pacific 149.00 d 149,00
Unisys Corp 30,00 31,00
USX Corp 68,00 68.00
Vanty Corp 3.20
Westinghouse 142.00 141,50
Woolworth 120.50 121,00
Xerox Corp. 107.00 105.00

Warrants
Akzo 27,00 27,50 e
AMRO warr. 0,02 o,olaBogamij 7,00 e 7.00 bFalcons Sec. 26,70 25,60
Honda motorco. 1150,00 1125 00
K.L.M. 85-92 181.00 178,00
St.Bankiers a 0,10 0,10
St.Bankiers b 1,85 LB5

Euro-obligaties & conv.
1014 Aegon 85 103.00 102.60
Aegon warr 12,00 12.00
10' 2 ABN 87 9475 94,25
13Amev 85 96.25 96 25
10AmevBs 103.75 103.75
11Amev 86 94.80 94.80
14'4Amro87 99.75 99.75
10.4 Amro 86 94,75 94,75
10Amro 87 93.50 94.00
534 Amro 86 96.00 95.00
Amro Bank wr 23.00 22.00
Amro zw 86 73.50 73.50
9 BMH ecu 85-92 97.00 97.00
7 BMH 87 96,00 96,00
IOV.EEG-ecu 84 100,25 100.25
9J4E18-ecuBs 98,00 98,10
12V_HIAirl.F 93.00 93.00
12NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11UNGU83 101.00 101.00
10NGU 83 100,50 100,50
2.. NMB 86 85.10 85.20
NMB Postb.war. 79.80 79.50
V/t PhU. 86 99,50 100.00
634 Phil.B3 98,75 98,75
11Rabo 83 102.25 102,25

9 Rabo 85 99,70 99.90
7 Rabo 84 100.75 100.75

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5.40 e 5,50
Bredero aand. 29,00 28.50
Bredero eert. 26,30 26,50
11 Bredero 22,80 23 00
LTV Corp. 1,40 1,50
5 Nederh. 68-78 23,00 23,00
RSV. eert 1.20 120
7/8 RSV 69 86,00 e 86,00 b
Paralielmarkt
Alanhen 29,30 29,30
Berghuizer 43,20 43,10
Besouw Van c. 52,00 51,50 e
CBI Barin Oc. yen 2060,00 2090,00
Comm.Obl.F.l 100,90 100,90
Comm.Obl.F.2 100,70 100,70
Comm.Obl.F.3 101,00 101.10
De Drie Electr. 35.30 35.70
Dico Intern. 119,00 119,00
DOCdata 21,10 20.00 a
Ehco-KLM Kl. 37.50 37.50
E&LBelegg.l 77,60 77,00
E&L Belegg.2 76,00 76,00
E__LBelegg.3 ' 76.40 76,40

Free Rec.Sh. 32.30 32,50
Geld.Pap.c. 72.10 72.10
Gouda Vuurv c 98.50 98.10
Groenendijk 37.20 37.20
Grontmij c. 198.20 198,00
HCA Holding 46.20 46.20
Hes Beheer 209.00 211,00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 3,80 3.80
Interview Eur. 8,10 8,20
Inv. Mij Ned. 57,00 58,00
Kuehne+Heitz 46,00 46,30 b
LCI Comp.Gr. 74.20 72.80
Melle 313,70 313,50
Nedschroef 120.00 119.00 a
Neways Elec. 10.60 10.90
NOGBel.fonds 31.70 31.60
pan pacific 11,00
PieMed. 10.10 10.20
Poolgarant 10.50 10.50
Simac Tech. 17.00 16.50
Sligro Beh. 50,00 50.00 e
Text Lite 5.60 5.60
Verkade Kon. 280.00 279,00
VHS Onr. Goed 18.00 18.20
Weweler 117,50 99,70

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c apr 42.50 361 1,30 140
abn p apr 45,00 284 4.80 b 5.00
daf c apr 42.50 348 2.80 2.50
daf p jul 40.00 312 3.00 b 3.50
dfi p dcc 200.00 407 4.40 5.00
dfi p dcc 205.00 460 9.50 10,70
dfi p dcc 210,00 372 14.50 15.50
dfi p dcc 215.00 315 19.80 20.90
dfi p jun 200.00 300 9.20 a 9.00 b
coc c dcc 275.00 270 18.00 15,70
coc c dcc 280.00 669 13.70 a 10.70
coc c dcc 285.00 659 8.50 5.70
coc c dcc 290.00 880 3,40 0.70
coc c dcc 295.00 431 0.60 0.10
coc c jan 285.00 393 12.00 11.00
coc c jan 290,00 232 8,70 7.50 b
coc c jpn 300,00 411 3.90 3.50
coc p dcc 285.00 470 0.30 o.loa
coc p dcc 290,00 537 0,60 0,10
coc p dcc 295.00 1043 2,40 4,30
coc p dcc 300.00 987 7,00 9.30
coc p dcc 305.00 589 12.00 14.30
coc p dcc 310.00 259 16.50 19.30
coc p dcc 320,00 232 27,30 a 29,30
coc p jan 275,00 684 1.50 1.50
coc p jan 285,00 230 3,00 3.20
coc p jan 290.00 805 4.30 4.60
coc p jan 305.00 253 12.40 13.50
hoog c jan 85.00 286 3,60 3,50
hoog p jan 80.00 285 1.50 1.80
knp c apr 50.00 244 4.00 3.80
nld p aug 97,50 230 0,85 a 0.75
nly c mei 97.50 500 0.30 a 0,20
phU c jan 45,00 839 2.00 2,00
phü c jan 47,50 626 1.10 1.00
phil c jan 50.00 380 0.40 0.50
phil c apr 50.00 503 1.90 2.00
phU c apr 55,00 236 0.80 0.90
phU c 093 30.00 242 20.00 20,00
phil p jan 50,00 247 4.30 b 4,50
phil p apr 45.00 745 3,10 3,00
phil p apr 50.00 247 6.20 6.00
olie c jan 150.00 730 2.20 1.80
olie c apr 160,00 346 2.40 2,10
olie c 093 115,00 271 43.90 42.50
olie p apr 150,00 378 6.30 7,00
unil p jan 160,00 400 3,20 4,00
voc p jan 30,00 891 1.20 2.00
voc p jan 32.50 341 2,30 3,80

s=laten g=bieden+ei -di».
b-bieden h=lat»n+e»-di».
c=e_-claim k=gedaan+h
d=ei.i»idend I=gedaan+g
e=gedaan 1 bieden «k-slotkoers vorige dag
f=gedaan+ laten sk^ slotkoers gisteren

Schamen
Maar, voegt de voorzitter van het
KNOV daar onmiddellijk aan toe,
het midden- en kleinbedrijf heeft
dit wel aan zichzelf te wijten. ~We
moeten ons als ondernemers scha-
men dat het zover is kunnen ko-

men", zegt Kamminga. „De onder-
nemerslobby heeft gefaald, we had-
den sterker moeten zijn. Dit is nu de
wrange vrucht van de lage organisa-
tiegraad van het midden- en klein-
bedrijf, dat 97 procent van het totale
bedrijfsleven in Nederland verte-
genwoordigt. Van de 300.000 bedrij-
ven met minder dan honderd werk-
nemers zijn er maar 100.000 lid van
het KNOV".

Kamminga is jaloers op het VNO, de
organisatie van de grote bedrijven,
die heel wat succesvoller in Den
Haag voor de belangen van onder
meer de banken en de verzekerings-

maatschappijen heeft kunnen wa-
ken. „Onder meer in de kwestie van
de brede herwaardering is het het
VNO bij het ministerie van finan-
ciën gelukt de plannen aangepast te
krijgen", zegt de voorzitter van het
KNOV. „Maar ja, we hebben met
veel moeite de jaarlijkse contributie
nu op honderd gulden per onderne-
ming kunnen brengen en dan vin-
den de leden het nog gek dat we
weinig kunnen doen".
Hoe dan ook, er voltrekt zich een
ramp, vindt Kamminga. „In de huis-
kamers van de kleinere onderne-
mers en in de kantoren van de grote-
re bedrijven zal de komende maan-
den heel wat afgemopperd worden,
ook als het onderwerp allang weer
uit de belangstellingvan de media is
verdwenen".
„Minister Andriessen heeft inmid-
dels toegezegd iets te willen doen
aan de enorme administratieve be-
lasting van ondernemers en daar is
de operatie-Oort een onderdeel
van", aldus Kamminga. Volgens
hem is Andriessens toezegging het
gevolg van het feit dat de Groningse
makelaar vorige maand zich in felle
bewoordingen heeft geuit over de
zijns inziens ontoelaatbare papier-
winkel waarmee ondernemers zijn
opgezadeld. „Ik ben zelden zo snel
op mijn wenken bediend", zegt hij,
„maar het mag natuurlijk niet bij
mooie woorden en warm meeden-
ken blijven. Nee, de maat is echt
vol".

economie

KNO V: 'Ondernemers faalden door lage organisatiegraad'

Bedrijven zien als
berg op tegen 'Oort'

Van onze verslaggever

TRECHT - De komende
befekent voor

et Nederlands bedrijfsleven
leer dan een afscheid van de

tachtig. Wie in deze we-en- een ondernemer pijnlijk
'u treffen, laat in zijn gezel-
c^ap de datum 1 januari 1990allen. Een goede kans dat het
iUrneur van die ondernemer
°orlopig even beneden peil,eraakt, want de associatie dielch onafwendbaar aan hem

is bijna zeker: 'Mijn
°d. Oort!'
at volgt, is een klaagzang over de*r2iening van het belastingsys-
*ttj. Indertijd bedoeld als vereen-iging, maar die term werd snel

toen deTweedeKamer al-
" lei wijzigingen in de aanbevelin-__ Van de commissie-Oort had aan-bracht.
J^iddels is het eerste deel van de
Jastingherziening al bijna een half?r geleden ingegaan (per 1 juli),par het resterende deel (met daar-
W voor het bedrijfsleven meestpijpende wijzigingen) volgt per 1Puari.
?dernemend Nederland kijkt te-die datum op als tegen een berg.
j*6r voor kleine en middelgrote
Rijven wordt het voeren van de
rünistratie (en met name de loon-
"jjimistratie) aanzienlijk ingewik-

KP'der en tijdrovender. Als de boek-ters er al uitkomen.
I.» _
'cm aat met zomaar' een onder-

jner, krijgt snel een indruk van
'gevoel van onzekerheid, om nietiJeS-en paniek, dat heerst bij het

Daar is 1 januari niet
ion begin van een nieuwe pe-
y ,ac» maar de afsluiting van een
ten 6l;k' waarin net mei de belastin-
Op acnteraf gezien niet eens zo be-erd was geregeld.
„at acnt je gewoon kapot als je ziet
»ü we allemaal krijgen toege-LUrd van de belastingdienst, de
x °untant, noem maar op", zegt di-
-Viu r/eigenaar MP- Baas van de
fe j Metaalindustrie v/h Beyer & Eg-
Ij aar (36 man in binnen- en buiten-
st) te Utrecht. Dat lachen be-
mant hi^ ovel"igens niet letterlijk,

"-t Baas ergert zich wild aan de
U JPudende reeks wijzigingen,
o^Hingen en toelichtingen,' die
iint al z"n achterhaald, als ze opJe» _reau ziJn beland. „Wat ze nu-^hebben geflikt", roept hij uit,Ide armen in de lucht.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin
gen goud en zilver op 15-14-1989 orr
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles ir
kg:
Goud: onbewerkt . 25.570-( 26 070-
-vorige ’ 25.400-/25.900; bewerkt ver
koop ’ 27.670, vorige ’ 27.500 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 315-/385 vorige

’ 310-/380; bewerkt verkoop ’430 la-
ten, vorige f 420 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,90 2,02
austr.dollar .'4B ï'eo
belg.frank (100) 5,19 5,49
canad.dollar 1.63 174deensekroon (100) 27.55 30^05duitse mark (Kn 110.40 114,40
engelse pond 3,00 3,25
franse frank (100) 31.40 34,15
griekse dr. (100) 1,10 1,30ierse pond 2.86 3,06
ital.lire (10.000) 14.10 15,80
jap.yen (10.000) 132,00 138.00joeg.dinar (100) 0.0000 0,0020noorse kroon (100) 27,85 30,35
oost.schill. (100) 15,72 16.27
port.escudo (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1.65 LBlturkse pond (100) 0.060 0.100zweedse kr. (100) 29,80 32,30
zwits.fr. (100) 123.25 127 75

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,95825-1.96075
antill.gulden 1,0775-1,1075
austr.dollar 1,5330-1.5430
belg.frank (100) 5.3655-5,3705
canad.dollar 1,68475-1.68725
deensekroon (100) 29,015-29,065
duitse mark (100) 112.865-112.915
engelse pond 3.1370-3.1420
franse frank (100) 32.980-33.030
griekse dr. (100) 1.1725-1.2725
hongk.dollar (100) 24,9750-25.2250
ierse pond 2,9720-2,9820
ital.lire (10.000) 15.100-15,150
jap.yen (10.000) 136,01-136.11
nwzeel.dollar 1.1600-1.1700
noorsekroon (100) 29,235-29,285
oostenr.sch. (100) 16,0270-16,0370
saudi ar.ryal (100) 52,0750-52.3250
spaanse pes. (100) 1.7390-1,7490
surin.gulden 1,0775-1.1175
zweedse kr. (100) 31.165-31.215
zwits.frank (100) 125.965-126.015
ecu. 2.2850-2.2900

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 200.70 199,10
id excl.kon.olie 193.00 191.90
internationals 206,10 204,10
lokale ondernem. 196,00 195.00
id financieel 147,20 146.30
id niet-financ. 244.70 243.50
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 261,60 259,50
id excl.kon.olie 240,00 238.60
internationals 278,40 275,60
lokale ondernem. 242,40 241,20
id financieel 191.70 190.60
id niet-financ. 292.40 291,00
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 183,60 182,50
internation 191,00 190,00
lokaal 182,30 181,20
f.n.instell 155,10 154.40
alg. banken 141,40 140,60
verzekering 168,20 167,50
niet-financ 191,20 190,00
industrie 183,00 182,00
transp/opsl 214,10 210,70

"De koers van de Amerikaanse
dollar is gisteren in reactie op de pu-
blikatie van het handelscijfer en de
producentenprijzen van de VS ge-
daald. De munteenheid sloot in Am-sterdam op f 1,9460, ruim een cent
lager dan de slotkoers van f 1,9585
op donderdag.

(ADVERTENTIE)

DE SCHITTERING VAN EEN BRILJANT I
VAN MEER DAN ÉÉN KARAAT

Een briljant van één karaat of meer
is een 'schitterend' geschenk.

Zon geschenk is zeldzaam ook door de
bijzondere kwaliteit van slijpvorm, kleur

en helderheid.
Graag tonen wij U onze grote collectie van dezebijzondere

/ prettig-gezette briljanten.

f"_f__^_»3_--«_>-v Briljant ring in geel- of witgouden montuur.
/v^/*®^@__ 6 x 0,08 ct.+ IXI,OO et. ’ 13.790,-
-ns_- ' J>n - Kwaliteit: 1,00 et. =SI kleur Wesselton.

Er zijn diverse montuurmodellen en er is keus in de grootte van de
briljanten. Heeft U een briljant in een ring? Wij kunnen deze voor U in

bijvoorbeeld het afgebeelde montuur zetten.
Laat U informeren door ons deskundig team van DIAMANT EXPERTS.

\Aessen m
OP DE DREMPEL VAN HET 90-JARIG JUBILEUM

Hoek Bongerd-Oranje Nassaustraat, 6411 LD Heerlen, tel. 045-712440
Maastrichter Smedenstraat 11-13,6211 GK Maastricht, tel. 043-211428
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Auto's
Ford TAUNUS 1600 autom.,
LPG, bwj. eind '80, APK
sept.'9o, auto verk. i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 2.250,-. 045-717144
Te k. Ford ESCORT Laser,
open dak en div. extra's,
bwj. 8-'B4, ’ 10.000,-. Tel.
045-460475.
Te koop Ford SIERRA 1600
Laser 5-drs., bwj. '86, met
LPG, centr. deurvergr., trek-
h., km.st. 75.000, zeer
mooie auto, vr.pr. ’ 13.750,-
Inr. mog. Tel. 045-726008.
Te koop CAPRI 111 2.0 G V6,
'79, ’ 2.250,-. Wieenweg
65, Brunssum. 045-251326.
Ford ESCORT bw|. 78, vr.
pr. ’ 500,-. Tel. 04492-3154
Te k. FIESTA 1.1 bwj.'Bo
APK 8-'9O vr.pr. ’1.900,-.
045-726607.
Te k. Ford ESCORT 1.6 L
Bravo, '85, div. extra's, km.
54.000. Tel. 045-418223.
FORD Taunus 1.6 Bravo
(1982) APK tot 1-12-90 i.z.
g.st. Meidoornstr. 53 Hrl. na
12 uur.
Te k. FORD Taunus 1.6 L,
bwj.'79, APK 12-'9O, vr.pr.

’ 1.500.-. Tel. 04498-51353
FORD Scorpio bwj. mei '86,
kl. zwart, div. opties, LPG, pr
’19.900.-, mr. mog. Tel.
04407-2266,04490-31347
Ford ORION 1.6 L bwj. '85,
perf. st., 1e eigen., onder-
houds boekje aanw., pr.

’ 11.500,-. Tel. 045-444584
Te koop Ford ESCORT Bra-
vo 1.6 Diesel, bwj. '87, km.
st. 48.000. Tel. 04747-1728.
Te koop i.z.g.st. Ford TAU-
NUS 1600 '80, APK 12-90,
vr.pr. ’2.750,-. Dorpstr. 19,
Bingelrade.
Te koop Ford ESCORT 1.3
Laser, bwj. eind 84, kl. grijs-
blauwmet., extra uitv. Auto
verk. in nw.st. Pr. ’ 8.750,-.
Tel. 045-419272.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
rood, bwj. 83, RDW gek., i.
z.g.st. Tel. 045-273340.
Koopje Ford TAUNUS 2.3
combi, eind '81, ’2.950.-.
Tel. 045-316940.
Te koop FORD Taunus
1600 bwj. '79, vraagpr.
’1.400,-. Tel 045-228729.
Ford Fiësta 1.1 GL, mrt. '83,
APK, z.mooi, ’4.950,-. Tel.
045-454087.
Z.g.a.nw. Ford Siërra Sedan
2.0, bwj. '87, wit, km.
43.000, div. ass., t.e.a.b.
04451-1644.
Te koop Ford ESCORT
1300 L t. '81, APK 11-90. i.
z.g.st., pr. ’4.650,-. Tel.
045-325984.

FIESTA 1.1 L Bravo '82
sportw. ’ 4.250,-. als nw.
Hamerstr. 39 Hrl.
Ford ESCORT 1.4 CL Bra-
vo, o.a. sunroof, radio. Tel.
09-49-240594805, na 17 u.
Te k. apart mooie Ford
SIËRRA 2 Ltr. Spirit bwj. '83,
5-drs., zilvermet., veel ex-
tra's. Tel. 04490-11717.
Te k. Ford FIËSTA 1100 S,
bwj. '77, APK 12-1-91, veel
extra's, pr. ’ 950,-. Tel.
04454-5213.
ESCORT 1600 L 100% in
orde en mooi, '83. ’ 6.900,-
-tel. 04490-15431.
N.M. ESCORT 14 CL Bravo
z. g.a.n. goedkoop af te gev.
bwj.'B7, tel. 04490-80867.
Ford ESCORT 1.6 Ghia s-
drs. APK 200% bwj.m. 1982
’5.600,-. Tel. 045-740915.
Te k. FORD Fiësta 1.1 L fe-
stival, bwj. '83, 1e eig.,
nieuw, APK, 75.000 km. gel.
i.nw.st. Ridder Hoenstr. 181,
Hoensbroek.
Ford ESCORT 1100, bwj.
1982. bijzonder mooi en
goed, ’ 5.750,-. Tel. 04492-
-5376.
Te k. FORD Fiësta C, typ
1987, 34.000 km, zwart, als
nieuw, ’ 8.950,-. Kissel 46a,
Heerlen. Tel. 045-723142.
Weg. omst. FORD Sierra
sedan, special metal, 4 mnd.
oud, pr. ’26.700,-, mr. evt.
mog. 045-352673.
Te k. Ford FIËSTA techn.
100% bwj. '77, APK 11-90,
vr.pr. ’ 1.150,; Mazda 323,
bwj. '77 APK 8-'9O vr.pr.
’500,-. Tel. 045-420119.
FORD Escort 1.3 L bwj. '78.
nette auto, 1 jr. APK,

’ 1.500,-. Tel. 04408-1580.
FORD Granada 2.3 combi,
'80, kl. brons, LPG onderb.
’3.000,-. 045-222910.
Te koop Ford FIËSTA, bwj.
'77, APK 6-'9O, 100% goed.
Tel. 045-319361.
FORD Escort 1.3, blauw
met. '78, APK april '90. Mer-
gelsweg 170 Hrl.
Mooie groene goede TAU-
NUS 1.6, dcc. '80, met APK,
trekhaak, gerev. motor, nw.
banden, ’ 2.700,-. 045-
-740041 751632.
FORD Orion 1600 GL auto-
maat, bwj. 8-'B3, div. extra's
’7.400,-. Tel. 04490-19291
b.g.g. 28336.
FORD Escort 13 GL, bwj.
'81, i.z.g.st., ’4.750,-. Tel.
04490-23830.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Honda
■" , .. Te k. Honda ACCORD cou-

pe, bwj. 79, APK i.z.g.st., vr.. pr. ’ 1.750,-, Irmstr. 57,
Simpelveld.
Te k. Honda CIVIC bwj. 79,
APK 5-'9O, te bevr. 045-
-230465.
Te k. HONDA Sedan autom.
2 L, 42.000 km, ’ 24.000,-.
Tel. 045-413994.
Honda 'Jazz 1.2 Special 3-
drs. bwj.'B4, kl. rood, orig.
60.000 km in NIEUWSTAAT
APK 11-90, elke keuring
toegestaan Vr.pr. ’ 7.750,-
Tel. 045-458666.
HONDA Civic de lux, 3-drs.,
'81. Altaarstr. 2, Schinnen.
Tel. 04493-2211.
Te k. Honda PRELUDE,
zeer mooi, bwj.'Bo. ’ 3.975,-
Info: 04750-16522.

Te k. HONDA Accord EX '86
als nieuw, 1 eig., met garan-
tie. Te bevr. 045-311328.

Te k. Honda CIVIC en trekh.
bwj.'B2 ’2.950,- mr. mog.
tel. 045-420586.
Honda CIVIC bwj.'Bs, nw. t.
extra's ’ 9.750,- tel. 04490-
-10165.
Honda CIVIC 78 APK 11-
-'9O i.g.st. vr.pr. ’1.250,-.
Opel ascona bwj.76, motor
'80 APK 5-'9O Vr.pr.
’1.100,-. Tel. 045-317994.
Honda PRELUDE 1.8 EX,
'83, wit, 92.000 km.,

’ 11.500,-.Tel. 045-229374
HONDA Civic 1300 luxe, bwj
'85, metalliclak, ’ 9.950,-.
Tel. 04490-26923.

Jeep
Te k. LADA Niva 2121 jeep,
4x4 met geel kent. en gas-
onderbouw, APK, bwj. '83,
i.st.v.nw. met div. licht metal.
wielen, sunroof, buil bar, op-
stapbeugels, km.st. 72.500,
vr.pr. ’ 5.750,-. Heerenweg
338, Heerlen.

Lada
Te k. wegens omstandigh.
LADA 2107 bwj. '86, km.st.
41.500. vr.pr. ’5.500,-. Tel.
045-465002.

Tek. LADA 2105 GL als nw.
roestvrij, bwj. '84, 43 000
km, trekh. 045-257365.

Te k. weg. omst. LADA 2105
LPG, bwj.'B6, pr. ’4.900,-.
Demstr. 26, Hoensbroek.
Te k. eenmalige aanbieding:
LADA Samara 1300 L, bwj.
nov. '86, absolute prijs
’6.950,-. Nemen of laten!!
Info: 04766-1417.

Mazda

mag-Da
Driessen - Beek

Maastrichterlaan 22-26, Beek. Tel. 04490-71920.
A.s. zondag 17 december

open van 10.00 - 17.00 uur!
Extra korting

bij aankoop van een nieuwe Mazda 626!!!
Tot ziens in onze showroom.

MAZDA 626 bwj. '82, LPG 1
jr. gek., vr.pr. ’2.000,-, Ail-
bertuslaan 279, Kerkrade.
Te k. MAZDA 626 autom..
bwj. 79, APK gek. 7-'9O. vr.
pr. ’ 1.750,-, Vogelzankweg
107, Landgraaf.
Te k. als nieuw uitziende
MAZDA 626 5-drs. 1600, kl.
zilvermet., trekh., APK 10-
-'9O bwj. 80 ’2.600,-. Tel.
045-323178.
Te k. MAZDA 626 GLX cou-
pé 2 Itr. autom. bwj. '83 vr.
pr. ’ 10.000,-. 045-712473.
MAZDA 323 bestel, bwj. '85,
grijskent., pr. ’ 5.500,-. Tel.
045-719792.
Te k. MAZDA 323, bwj. 78,
vr.pr. ’ 300,-, kl. defect ver-
snellmgsbak. 04743-1301.
MAZDA 323 bwj. 80, APK
'91, i.g.st. ’2.200,-. Tel.
04750-28853.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Unieke zwarte MAZDA RX
7, bwj. '80, in perf. st. Pr.
’8.750,-. Erfweg 29, Ble-
yerheide. Tel. 045-454026.

Morris
Te k. METRO Van 1984

’ 4.000,-; Mercedes Jeep
240 GD gr. kent. ’ 16.000,-.
045-710978 Of 312004.
Te k. MINI, bwj. 78, pr.
’850,-, APK. Tel. 045-
-425255 na 13.30 uur.

Nissan Datsun
Nissan MICRA SDX, april
'87, rood, 52.000 km. Vorvo
Jac. Klijn Kerkrade. Strijtha-
genweg 123, 045-458000. j
Te k. DATSUN Sylvia bwj.
'81, APK 23-11-'9O, vr.pr.

’ 2.850,-. Tel. 045-727938. I
DATSUN Cherry bwj. '82,
bordeauxrood, zeer mooi, 1 i
jr. APK. Tel. 04408-1580.
Te koop Datsun SUNNY !
140 V, vr.pr. ca. ’ 1.100,-. i
M. de Ruyterstr. 15, Land- \
graaf.

Mercedes

#■ Jurgen
■____. Autocentrum

Mercedes-specialist
DOOR EIGEN IMPORT

Steeds wisselende voorraad nieuwe en demonstrtie-auto's
van 190-560 SEL tegen concurrerende prijzen.

300 SE autom. blauw/zwartmet. alleextra's
32.000 km, bwj. augustus 1988
300 SE autom. rookzilvermet. ABS, airco
veloursbekl. electr. stoelenenz. 1e eig 1986
300 D autom. '89, blauw/zwartmet. ABS
airco enz. 19.000km
300 D autom. '86, zilvermet. lederen beki. enz
230 E blauw,zwartmet., 71.000km, airco
ABS, centr.vergr., schuifd 1987
260 E autom. blauw/zwartmet. airco, div
extra's, 30.000km 1988
260 E zilvermet. w.w.glas, centr.vergr. lichtmet
wielen, r.-spiegel, radiocass. etc. 57.000km 1986
230 E wit, schuifd., I.met. wielen, ABS, w.w.-
glas, centr.vergr. 26.000km 1987
230 E autom. blauw/zwartmet. electr. schuif/
kanteld., ABS enz 1986
200 T (combi) geelkenteken, blauw/zwartmet
sportvlg. w.w.glas, div. extra's 60.000km 1987
200 Dd.blauw, w.w.-gl., centr.vergr. 12.900km 1987
200 blauw/zwart, w.w.-glas, centr.vergr
schuifd. 9.300km, maart 1989
200 wit, w.w.-gl. centr.vergr. 60.000 km 1eeig 1986
190 D roodmet. w.w.-gl. centr.vergr., r.-spiegel
alarm, buitentemp.mtr. 70.000km 1986
190 D wit, w.w.-gl., centr.vergr. 70.000km, okt 1987
190 D barolorood, w.w.-gl. centr.vergr. r.spieg 1986
190 E perlmuthgrijs. autom. w.w.-glas, schuifd
centr.vergr. etc. 45.000 km 1987
230 GE: (Jeep) autom. groen, alle extra's 1983
240 TD Van-uitv. stuurbekr. w.w.-glas, centr
vergr. 160.000km, 1e eig 1985
190 E autom. bruin, veel extra's, dcc 1982

Langheckweg 32-40 Kerkrade
(industrieterrein Dentgenbach).

045-452570
Te koop

Mercedes 230
TE zeer mooi, bwj. '84,

71.000 km. Garagebedr.
John Nievelstein,

045-225566.
T.k. mooie verlaagde MER-
CEDES 190Ebwj.'B4, vele
extra's tel. 04490-51164
Te koop MERC. 124 250 D
1988, km.st. 82.000 veel ex-
tra's, metaalkleur, alu.vel-
gen, centr. vergr., schuifd.,
w.w.glas, alarm. org. m.b.
afn. trekhaak, pr. ’ 56.000,-.
Tel. 045-444251.
Te k. MERCEDES 200 ben-
zine, bwj. 11-79, i.z.g.st.
Kissel 42, Heerlen.

ITe k. MERCEDES 200 D '83
161.000 km, metall. groen,
electr. schuifd., nwe banden
195 x 14, radio etc. Vr.pr.
’14.500,-. 1e eig. Tijdens
kant.: 04490-95573, na
19.00 u: 04493-2420.
Te k. MERCEDES 200 D,
bwj. 76, mech. 100%, nw.
banden, ook voor hobbyist
met enig plaatwerk. Valken-
burgerweg 73, Nuth. Tel.
045-244827.
Te k. MERCEDES Benz 240
TD bwj. 7-79, km.st.
243.000. Tel. 04454-5741.
Te k. MERCEDES 280 S,
bwj. 5-12-77, APK 4-'9O,
electr. schuifd., Pullman-
bekl. i.z.g.st. 04490-55701.

Mitsubishi
Te k. Mitsubishi PAJERO
2300 turbo diesel, nov.'Bs,
pr.n.o.t.k. 04490-31162
MITSUBISHI Lancer diesel,
'85, 96.000 km., in pr.st. met
Bovag-gar. 04746-4354.
GALANT 1600 GL combi,
bwj. 11-'80, APK tot 12-'9O,

’ 1.650,-. 045-221467.
MITSUBISHI Galant 1800
GLXE. weg. omst. te k., 3
mnd. oud, km.st. 1.000. Tel.
04493-4782.

Te k. Mitsubishi SAPORRO,
78, i.z.g.st., gerev. motor,
APK juli '90, pr.n.o.t.k. 045-
-222985. Beneluxlaan 22,
Heerlen
MITSUBISHI Galant type
'80, i.z.g.st., APK, ’ 1.650,-.
Tel. 045-427207.

Oldtimers
OLD-TIMER Chevrolet 2-
drs., bwj. 1926, restauratie-
object. Tel. 045-720654.

Opel

Te kust en te keur
Te kijk en te koop

Als nieuw, zo goed
Opel Corsa 1.3 club '87, briljant rood

5-drs Kadett stationcar 1.6 i, zeer mooi '88, halliet blauw
5-drs Kadett GSi, 2 Itr 130 PK staal grijs '87

Ford Escort 1600 1.6L, kleur beige '86
3-drs Opel Kadett 1.2 S '86, laser blauw met sunroof

Citroen BK 14, '87, kleur wit, zeer mooi.
5-drs Subaru stationcar 1.6 DL bwj. '88, blauw met.

Opel Dealer
Loven - Kerkrade

O.L. Vrouwestraat 89. Tel. 045-453030
Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur.

Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

Te k. OPEL Kadett club, '87,
4-drs., kl. rood en gasinst.
Beukenberg 14, Oirsbeek.
Opel KADETT LS 1.35, jan.
'86, zilvermet. 52.000 km.
Volvo Jac. Klijn Kerkrade,
Strijthagenweg 123, 045-
-458000.
Opel KADETT autom., LPG,
bwj.9-76, APK okt. '90, auto
verk. i.g.st., vr.pr. ’ 1.000,-.
045-717144
Te k. OPEL Kadett 1.6 D,
bwj. '85, ’9.500,-. 045-
-722077.
Te koop Opel KADETT '87,
pr. ’14.900,-. Dr. M.L.
Kinglaan 133, Hoensbroek.
Opel ASCONA GLS bwj.
'86, 1e eig., kl. blauw, km.st.
53.000.. vr.pr. ’19.500,-.
Tel. 045-256019.
Opel KADETT 16 S GT bwj.
nov. '85, km.st. 60.000, vr.
pr. ’16.000,-. 045-720433.
KADETT 2L GSi bwj.'B7 en
garantie. St. Hubertusplein 4
Heksenberg-Hrl.
Te k. Opel KADETT GSI
bwj. 1985, i.z.g.st., vr.pr.

’ 17.500,-, tel. 04405-3783.
Te k. van part. OPEL Asco-
na 16 s deluxe. 4-drs., m.
veel extra's, bwj.'B3, Ailber-
tuslaan 399, Kerkrade.
Te koop Opel KADETT 1200
S 4-drs., met of zonder
LPG, APK-gek. kl. wit, bwj.
'82, vr.pr. ’ 5.500,-. E. Casi-
mirstr. 2, Kakert-Landgraaf.
Te koop Opel KADETT 1.3
S, bwj. '80, ’ 2.850,-. Beek-
str. 11, Schinveld.
Opel KADETT stationcar
12S 5-drs. 8-'BO APK 11-
-'9O ’ 3250,-045-316940
Opel CORSA 12 S, bwj. '85,
km. 5.247, techn. z.g. en
mooi. vr.pr. ’9.200,-. 045-
-312271.
Te k. Opel KADETT Station-
car bwj. '80, vr.pr. ’ 2.500,-.
Te bevr. Breinder 9B Schin-
nen. Tel. 04493-4266.
Opel KADETT 1.3 S, HB, '84
wit. Altaarstr. 2, Schinnen.
Tel. 04493-2211.

Opel CORSA 1.6 S, luxus,
62.000 km, '83. Altaarstr. 2,
Schinnen. Tel. 04493-2211.
Opel KADETT 1.2 NHB '82.
Altaarstr. 2, Schinnen. Tel.
04493-2211.
Opel KADETT GSI 2.0, bwj.
'87, kl. wit, vr.pr. ’ 25.500,-.
Tel. 045-220066.
Weg. omst. te k. Opel KA-
DETT car. bwj.'B3, 5-drs.
APK div. extra's 045-
-314850, goedkoop! tot 20 u.
Te k. Opel KADETT, 1e ei-
gen., in st.v.nw., APK 7-'9O,
bwj. 76, vr.pr. ’1.550,-.
Tel. 04498-54319.
Te k. Opel ASCONA 75 i.z.
g.st. nwe. banden APK 9-
-90 045-313593.

KADETT 12 S h.back '83
zeldz. mooi elke keur. mog.
Kerkraderweg 166 Hrl.
Te k. Opel CORSA bwj. '84
z.g.a.n. Lysterstr. 8 Nuth.
Te k. Opel REKORD 1700
bwj. 73 stuurschakel. voor
liefhebbers. P. Schunckstr.
930 Heerlen.
Opel CORSA 12 S bwj.'Bs,
km.st. 57.000 i.z.mooie st.
Tel. 045-228469.
Tek. Opel KADETT 16S, GL
APK mei '90, bwj. 8-'B5.
Klingbemden 41, Brunssum.
Te koop Opel KADETT bwj.
78, APK 7-'9O, ’1.300,-.
Tel. 045-410208.
Opel KADETT aut. 1200
bwj.79, pr. ’ 2.700,-. Evt. te
ruilen teg. schakelauto. Tel.
045-353721.
KADETT 12N GLS bwj.'B4
’6.750,-. 045-416607.
Te k. Opel SENATOR 2.5 E,
bwj. '87, aut. wit, nw. model,
met veel access., pr.n.o.t.k.;
Opel Ascona 16 S '82, vr.pr.
’6.250,-; Opel Corsa bwj.
'88, 1.2 S Van, kl. wit, vr. pr.

’ 8.000,-; Mitsubishi Galant
1600 L bwj. '86 pr.n.o.t.k. Te
bevr. Eindstr. 27, Schinveld.
Tel. 045-255443.
Te koop Opel MANTA bwj.
78, mooi, pr.n.o.t.k. Tel.
045-422768.

Te k. Opel KADETT 12 S ty-
pe '80, APK 10-'9O, vr.pr.
’2.250,-. Tel. 045-420119.
Te koop KADETT HB Berli-
na, bwj. 11-79, i.z.g.st. met
APK, vr.pr. ’2.850,-. 045-
-720336.
Opel Kadett 12 n 3-drs. HB
bwj.'Bl Echt bijzonder MOOI
’3.950,-. 04406-13137.
OPEL Kadett 1.6 D, dcc.
'83, grijs, i.z.g.st. ’ 6.750,-.
045-210565.
Witte goede probleemloze
KADETT station, 78,
’1.700,-. 045-740041/
751632.
OPEL Kadett 12 N, bwj. '82,
SR velgen, striping,
’4.750,-. Tel. 04490-23318

Te k. Opel ASCONA 2.0
GTE Sport, zwart, bwj. '81,
Recaro stoelen, Ats velgen,
i.z.g.st. Tel. 04404-1384.
Te k. Opel ASCONA 400
uitgeb. 2.8, 6 cil., veel ac-
cess., ’ 4.500,-. zaterdag
na 17.00 uur. 045-222947.
Opel KADETT 1.3 LS auto-
maat 4-drs., bwj. '85, nw.
mod. Mgr. Hanssenstr. 6,
Nieuwenhagen.
OPEL Rekord 20 S, bwj. '84,
zeer mooi, ’ 8.250,-.
04490-19291 b.g.g. 28336.
Opel KADETT 13 GT m. '85,
5-gang, extra's, onderh.
boekjes aanwezig

’ 11.250,-. 04490-27965.

Peugeot

Peugeot 205 diesel
bwj. '86, km.st. 50.000, luxe uitvoering. Tel. 04492-5365.

Te koop PEUGEOT 205 GTI
1.9 (130 pk) 1988. Tel.
04493-1440.
PEUGEOT 205 GR, bwj.'B4,
zeer mooi en zeer goedkoop
Tel. 04704-3392
PEUGEOT 305 GT, groen/
grijs metall., dec.'B3, get.
glas, electr. schuifd., i.z.g.
st., regelm. onderh., pr.

’ 4.500,-. 045-750486
Te k. i.g.st. PEUGEOT 305
GLS m. LPG bwj. '80, APK
7-'9O, vr.pr. ’ 1.250,-. Tel.
045-417681.

Te koop gevr. PEUGEOT
504, 505, sloop, schade etc.
Afstand geen .bezwaar. Tel.
020-244255.
Te k. PEUGEOT 505 GRR,
Turbo Diesel, bwj. '86, zeer
mooi. ’ 16.750,-. Info:
04750-16522.
Te koop PEUGEOT 504 GL
79, APK 9-'9O, ’ 1.000,-.
Tel. 045-216972.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Te koop Toyota CRESIDA,
bwj. '78, met APK, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-717637.
Te k. Toyota LANDCRUI-
SER Type 8J42, bwj.'Bl, i.z.
g.st., te bevr. 043-642866
te k. TOYOTA Tercel cou-
pé, bwj. '82, puntgaaf, kl.
grys metall., i.nw.st. APK,

’ 3.950,-. Ridd. Hoenstr.
181, Hoensbroek.

Triumph
Te koop TRIUMPH TR7 s-
bak, bwj. '77, motor '83,
APK 11-'9O, kl. robijnrood,
in prima st. ’3.300,-. 045-
-414094.

Volkswagen
Te koop VW 1303 CABRIO
bwj. '76, Gasterberg 46,
Landgraaf.
VW GOLF CL autom. eind
'81, nw. bnd. enz., APK 12-
-'9O, ’ 4.650,-. 045-453572.
Te koop SCHADE-AUTO
Golf Manhaften GTD, 10-'BB
schuifdak, km.st. 26.000, pr.
DM 10.000,-. Tel. 09-49-
-24161255.
VW GOLF 1600 78, APK
veel extra's ’ 1 750,-,
Heemskerkstr. 66, Hrl.
Meezenbroek.
Te k. VW KEVER 1970 uit-
geb. i.g.st. Groeneweg 13,
Merkelbeek tel. 045-251582
VW GOLF 1600 CL kl. grijs
bwj. 2-'B5, i.z.g.st. pr.

’ 10.500,- tel. 045-440958.

Wie plaatst de

i50.0m te

PICODLO
>\_x

Nog voor Kerstmis verwachten wij del 50.000 ste in 1989!
Als uw advertentie die eer te beurt valt, wordt niet alleen uw

PJCCOLO, maar ook U behoorlijk in het zonnetje gezet,

BEL VANAF MAANDAG: 045-719966
Het PICCOLO-TEAM van Limburgs Dagblad regelt het wel!

TJFj Limburgs Dagblad

<jpiccolo's
Porsche

Tek. PORSCHE 928, S uitv.
alleen voor liefhebber alle
extra's, airco, tempomaat 10
jr. oud, geen schade, geen
import, loodvrij normaal,
APK 12-'9O, ’38.500,-. Tel.
045-451346.

Renault
Te k. RENAULT 20 TS, bwj.
79, APK mrt. '90, div. ex-
tra's. T.e.a.b. 04490-32943.
RENAULT 5 TL 3-drs. nw.
mod. '86, kl. blauw metall.,
aparte m. verk., in st.v.nw.
’8.250,-. Pas gek. in1.04-
3-254462.
RENAULT 25 TS. nov.
1984, als nw., ’10.750,-
Inr. mogelijk. Kissel 46a
Heerlen. 045-723142.
RENAULT 18 TS Stationcar
bwj.'Bo, APK mei '90. Vr.pr.
’1.000,-. Tel. 04459-2179.
RENAULT 18 autom. 2 L,
4-drs., blauwmmet., trekh.,
i.z.g.st., 1e eig. ’7.000,-,
Promenade 6, Brunssum.
Te koop RENAULT 5 TL,
bwj. '80, APK 5-'9O, pr.
’950,-. Baanderthof 2, Sit-
tard. Tel. 04490-26257.
Te k. RENAULT 5, opknap-
per, bwj. '80, pr. ’450,-.
Tel. 045-425253.

Rover
Te k. ROVER 2600, APK t/m
12-'9O, in pr.st., pr.
’1.500,-. Tel. 045-258080.

Saab
Te koop

Saab 9000
Turbo 16 V '85, alle opties.

Garagebedrijf John
Nievelstein. 045-225566

Te k. SAAB 900 GLS, 1984,
luxe uitv. ’ 10.800,-. Tel.
045-443401.
Te k. SAAB 99, bwj. '81, i.z.
g.st., APK gek., vr.pr.

’ 2.900,-. Tel. 04404-2577.

Seat

10% korting
op alle gebruikte Seats

Seat-dealer A.C.H., Jeugd-
rubbenweg 20, Hoensbroek.

045-22455

Marbella GL
bwj. 1988, kl. wit, als nieuw.

A.C.H., Jeugdrubbenweg 20
Hoensbroek. 045-222455

Seat FURRA L, bwj.'Bs,
'27.000 km, ’4.500,-, tel.
045-460680.

Skoda
SKODA 120 LS eind '83, 4-
drs., APK, auto is als nw., vr.
pr. ’ 2.500,-. 04490-36860.

Suzuki
Te k. Suzuki SWIFT 1300
GL bwj. 1987, blauwmetallic
43.000 km, uitst. staat, Pr.
Willemstraat 82 Hoensbroek
Te k. SUZUKI Carry Mini-
bus, met verhoogd dak, geel
kent. 1983, ’3.950,-. Kissel
46a, Heerlen. 045-723142.
2 X SUZUKI bus bwj. '80 en
'83 samen ’ 2.500,- mcl. Tel
04750-33155.

Talbot
Te koop Talbot HORIZON
Ultra LS 1.3, bwj. type '84, i.
z.g.st., APK 17-11-'9O,
’2.950,-. Tel. 045-323178.
Te k. Talbot SUNBEAM 1.6
Tl bwj. '80, ’ 550,-, tel. 045-
-314373.
TALBOT Solaire type '84,
als nw., LPG, ’ 2.500,-. Tel.
045-412593.

Toyota
Toyota CARINA 4-drs.
autom., bwj. 79, APK i.z.g.
St. ’ 1.750,-, 045-720951.
Te koop Toyota TERCEL
bwj. '81, 1e eig. 60.000 km,
zeer mooi, vr.pr. ’ 2.850,-.
045-719364.

VW GOLF uitv. Menphis 18
i, kl.grijs, bwj. jan.'89,
12.000 km., vr.pr.
’24.000,-. Tel. 045-461624
na 18.00 uur.
GOLF diesel i.z.g.st. APK I-
'9l, vr.pr. ’2.150,-. Aalbe-
kerw. 24, Hulsberg.
Te k. VW KEVER t. 1302,
1972, APK nov. '90; VW Be-
stelbus LT 28 grijs kent. bwj.
76. Tel. 04492-2542.
GOLF diesel, bwj. '87, s-
drs., i.nw.st., pr. ’16.750,-.
Tel. 045-753053.
GOLF 1.3 GTi Look zeer
mooi 68.000 km. ’5.500,-
Rotterdamstr. 24 Hrl.
Te k. VW GOLF diesel, t.e.
a.b., bwj.77. Tel. 045-
-721647
Tek. v.w. SCIROCCO 1600,
85 pk., APK 12-'9O, uitge-
bouwd, enz. bwj. 79, vr.pr.

’ 3.750,-. Rozenstr. 228,
Heerlen, (na 13.00 u.)
Te k. VW JETTA '86 21.000
km. gel. zeer goed onderh.
’15.500,-. 045-311754.
Te k. VW GOLF CL diesel,
bwj. '86, i. nw.st., kl. rood,

’ 13.750,-. Ridd. Hoenstr.
181, Hoensbroek.
Te k. GOLF diesel, '81.
Rumpenerstr. 12 Brunssum.
GOLF Diesel '84, 5-bak m.
nwe. banden kl. blauw,
nieuw mod.; Golf Diesel '83
nwe. banden zilvermet.;
Ford Escort 1,6 i okt. '87,
km.st. 12.000, blauwmet.
I.m. RS-velgen, sunroof,
achterspoiler. 04457-2243.
Te k. GOLF C 1300 bwj. 04-
-'B5, km.st. 56.000 i.z.g.st, vr.
pr. ’ 13.000,-. 045-416486.
Te k. Volkswagen GOLF C
1300, bwj. '86, i.z.g.st. pr.
’11.500,-. 04490-13287.
Te k. VW BUS, LPG. Tel.
045-218021.
Te koop VW KEVER 1303,
bwj. 73. Tel. 04490-53630.
VW POLO Derby bwj.'Bo als
nw., 1e lak, ’2.750,-. Tel.
043-432388.

Te k. i.z.g.st. VW Bus bwj.
78 voor pers.vervoer pr.
’2.000,-. Tel. 045-750169.
KEVER 1300 71 ’ 1.250,-;
1303 i.z.g.st. Passat op gas
79. Alles APK. 04499-3398.
Te k. VW PASSAT i.z.g.st.
pr. ’1.150,-. Tel. 045-
-316940.
Te koop VW GOLF 1100,
model '80, vr.pr. ’ 2.350,-.
Tel. 045-251485.

VW GOLF diesel '86, vijf-
bak, 45.000 km, prachtige "auto. ’ 15.900,-. Tel. 045- !
711812 <
Te k. SCIROCCO 1600 GT [
nw. mod. type '83 als nw.
Klingbemden 33, Brunssum.
VW KEVER bwj. 73, ver- !
laagd, steenslaghoes, 13 en (
14" velgen, blauwmet. iets I
aparts. V.p. ’2.500,-. Kas- Itanjelaan 22, Hoensbroek. !

Volvo j
Te koop direktieauto
Volvo 740 GL

diesel, bwj. '85.
Te bevr. tel. 045-243222.

Te k. liefhebbersauto DAF
55, 1970, in unieke st., orig.
54.000 km gel., 1e eig. mr.
mog. Dorpstr. 19 Bingelrade
Volvo 480 Turbo, mei '88,
smokezilvermet, 23.000
km. Volvo Jac. KLIJN, Kerk-
rade. Strijthagenweg 123,
045-458000.
Volvo 360 GL 3-drs, april
'86, groenmet. 50.000 km.
Volvo Jac. KLIJN, Kerkrade.
Strijthagenweg 123, 045-
-458000.
Volvo 440 GLE Injection,
okt. '88, aubergine-met.
17.000 km. Volvo Jac.

KLIJN Kerkrade. Strijtha-
genweg 123, 045-458000.
Volvo 340 DL Diesel Sedan
fevr. '87, wit, 97.000 km.
Volvo Jac. KLIJN Kerkrade.
Strijthagenweg 123, 045-
-458000.
VOLVO 343 L autom. bwj.
78, APK i.z.g.st., ’ 1.350,-,
tel. 045-720951.
VOLVO 740 GL, typ 1986,
necam LPG-instal., 92.000
km., div. extra's ’17.950,-.
Inr. mog. 045-723142.
VOLVO 340 DL. 1983,
’4.750,- in prima staat.
Kissel 46a Heerlen. 045-
-723142.
VOLVO 440 turbo, jan.'89,
17.000 km., zwartmetallic, te
bevr. 04490-18741.
VOLVO 343 DL bwj. '80,
goede motor, APK 4-'9O,
’950,-. Tel. 04454-1147.
VOLVO 340 3-drs. '87,
28.000 km, i.z.g.st.

’ 12.500,-, 04498-52504.
Te koop VOLVO 244 met
gasinst., vr.pr. ’3.900,-,
bwj. 79. Nie. Beetstr. 158,
Heerlen. Tel. 045-423821.
VOLVO 244 GL bwj. 79, pr.
’2.500,-. Tel. 045-324366,
na 10.00 uur.

Te k. VOLVO 66 autom. 1,3 ]
GL bwj. 77 i.prima st. ,
’ 1.200,-. Tel. 045-711386.
Te k. VOLVO 244 DL bwj.
'80, LPG en APK, vr.pr.
’2.950,- Inr. mog. Tel. I
04750-22955. 'Te k. VOLVO 360 GLE 2.0
inj., bwj. '84, t.'Bs, i.pr.st. Vr. !pr. ’ 12.000,-. 045-320286.
VOLVO 244 GLE 2,1 Itr. au-
tomaat, bwj. 79, blauwmet., :
93.000 km, pr. ’5.500,-.
Tel. 045-220370.
Te koop zeer mooie VOLVO
340 DL, bwj. okt. '83, LPG-
inst., APK 12-90. Tel. 045-
-271835.
Zaterdag en zondag KOOP-
WEEKEND voor Occasions
en nieuwe auto's. Op beide
dagen zijn wij geopend van
10.00 tot 17.00uur. Volvo A.

Klijn, De Koumen 7, Hoens-
broek-Heerlen. Tel. 045-
-220055. j
VOLVO 360 GLT inj. 5-drs.
zwartmet. 11-'B6, bijz. mooi,
vr.pr. ’ 16.900,-. Tel. i
04409-2619.
Te k. VOLVO 340 DL diesel
Sedan kl. groen, bwj.'B6,
km.st. 95.000, pr. ’ 13.600,-
Tel. 045-414501.
VOLVO 340 diesel bwj. '86,
5-bak, get. glas, als nw.,
’11.950,-. Tel. 045-443731
Van Volvo-medewerker te k.
VOLVO 440 DL 1 jr. oud, kl.
wit, km.st. 11.700, pr.
’22.500,- tel. 04498-54141
VOLVO 244 GLD 6 diesel,
6-cyl. trekhaak, stuurbekr.
leder beki. overdrive, zuinig,
i.pr.st. vr.pr. ’4.900,-. Tel.
04490-24534/13694.
Te k. VOLVO 244 GL aut. m.
'80, LPG, ’2.750,-. Inr.
mog. Tel. 045-222415.
VOLVO 343 L, '82, kl. rood,
i.z.g.st. ’ 4.500,-. 045-
-420650.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Diversen

Te koop gevraagd div. busjes.
Toyota , Nissan Urvan, M.B. 508, 608,

Peugeot 504, 505, Toyota's 4-drs.
Tel. 045-325955/425858.

Interauto
Exclusieve - automobielen

Alfa 1600 G.T.J 1973 ’ 12.500,-
Mercedes-Benz3OOEA.B.S. enz 1986 ’49.500,-
Mercedes-Benz 300D1986 ’ 47.500,-
Corvette Targa nw. model 1986 o.a.
Corvette Targa Jubileum 1978 ’30.000,-
Corvette Cabriolet 1982 ’32.500,-
Mini Cabriolet Targa 15.000km 1988 o.a.
Saab Turbo 900A.P.C 1984 ’ 15.000,-
A 112 Abarth (origineel) 1984 ’ 6.500,-
Rover P. 5 saloon 1969 o.a.
Lancia Fulvia 1.3 S 1969 o.a.
Fiat 500 Concours staat o.a.
Ingeruild: :.
Caprice Classic Break 1978 ’ 3.000,-
Mitsubishi Lancer 1.8D nw. mod. dcc 1984 ’ 8.750,-

Interauto: Maastricht
St. Maartenslaan 34. Tel. 043-256582 - 622454.

06-5212-7591.

Auto Landgraaf Heerlen
Zondag 17 december koopdag

* Keuze uit pim. 60 occasions
* Alle prijsklassen v.a. ’ 1.500,- tot ’ 30.000,-

-* Inruil Auto - Motor - Bus - Jeep mog.
* Snelle discrete Financiering

* Erkend Bovag bedrijf
* Gratis afleveringsbeurt en motorkeuringsrapport

Zondag geopend v. 9.30-17.00u.
Auto Landgraaf, Heerlerbaan 76, Heerlen.
Tel. 045-424268/424231.

"Mazda 323 1.5 HB GLX autom. anthr.'BB; 'Mazda 323 HB
1.5 5-drs. GLX aut. zilver '86; 'Mazda 323 1.6iHB LX

groen '87; Mazda 323 1.5 HB GLX org. uitgebouwd wit 86;
Mazda 323 1.3 HB GLX en LX '85/'B6; 'Mazda 323 1.3 HB
5-ds. zilver en groen '82/'B5; 'Mazda 323 1.4sn3aut. zilver
'80; Mazda 323 1.5 GLX Sedan '88/'B7 2x'B6; Mazda 323
1.3 LX Sedan veel extra's blauw '86; Mazda 323 1.3 DX
Sedan ’ 10.950,- groen '85; Mazda 626 1.8 GLX en LX
Sedan wit en groen 2x'BB; Mazda 626 2.0 GLX Sedan

groen '83; Mazda 626 1.6 LX Sedan anthr. '85/'B4; Mazda
626 2.0 SDX Sedan groen'B2; Mazda 626 1.6LX Coupé
anthr.B3; Mazda 626 2.0 HB GLX blauw en wit '85/'B4;

Opel Kadett 1.3 SHB automaat groen'B7; Opel Kadett 1.3 S
HB 5-drs. blauw '80; Opel Rekord 2.0S4-deurs goud '82/

'80; Golf 1.8 G.T.I. kat. Abs de mooiste 12-'B7;Ford Escort
1.3HB cl en 1.1 Laser 2x'B6; Volvo 360 2 L HB blauw nu

’ 12.950,- '86; Volvo 323 DL Variom. 30.000 km (mot.) '80;
Nissan Bleubird Stationcar met PS zilver '88; 'Nissan

Sunny 1.6 HB automaat wit '87; Toyota Corolla 1.6 GL LB
zeer mooi wit '84; Fiat Panda 2x750 L zwart en beige '86;
Saab 900 GLE aut. met PS blauw 79. * komt nog binnen.

Occasion met Mazda-Kroongarantie.
Mazda Auto Leymborgh B.V.

Bornerweg 2-8, Limbricht, tel. 04490-15838.

Göttgens
Sittard

Haspelsestr. 20
Tel. 04490-16565

Citroen BK 19 TRS '86;
Citroen Visa 11 RE '85; Fiat
Uno 60 S '86; Ford Escort
'87; Ford Fiësta 1.1 L '83;
Honda Civic 1.4 GL '88;

Lada 2105 '88; Mazda 323
Diesel '87; Peugeot 205 KR

'86; Peugeot 309 KR '87;
Suzuki Swift '89; Toyota
Corolla 4-drs '87; Toyota

Starlet '87; Volvo 340 GL '85
Uiteraard hebben wij een

ruime keuze in ons
eigen merk.

P_ JL
.(f.*iiir. * i __f'_^i«^B

Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.

10% korting
Op alle occasions

Seat-dealer A.C.H. Jeugd-
rubbenweg 20, Hoensbroek.

045-222455
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
In- en verkoop alle merken
AUTO'S. Ook schade! 045-
-416239.
SUPER kerst- en nieuwj.
aanb.: pim. 10 auto's van
’5OO,- tot ’ 1.500,-. Dag.
geopend van 10.00-17.00
uur. Zaterdag van 9.00-
-16.00 uur. 's Maandags ge-
sloten. Alle auto's A.P.K.
gek. Info: 04766-1417.
FIAT 500, Yamaha DT,
Peugeot 102. Tel. 045-
-257371.
In- & export Ankiewicz vrgt.
m. spoed alle merken auto's
ook Oostblok, defect of
schade geen bezw. Cont.
geld (ook s-avonds). 045-
-727742/723076 gratis afgeh.

Te k. zeer mooie
KOOPWAGEN, 2-ass
schamel, koelvitrine,
gaat, 2 jr. oud. pr.i
Landrover 109 LPG
bouw, grijs kent., nw(

den, z.g.a.n. bwjj
pr.n.o.t.k. Inl.: 04490-
-na 17.00 u.: 04493-V
CITROËN CX 2.0, P
bWj. '86, nw. m., ’ 1!
Mazda 626 LX, 2.0,
Sedan , bwj. '85, ’ i
Tel. 045-255784
Peter JANSEN auto
len biedt aan: Jaguar
briolet serie 2, Jaguar
serie 1 1/2, Jaguar X
roadstar, Jaguar XJ
1984 Austin Healy 3l
1967, MG-C cabriol
MG-B cabriolet, 3x T
TR 6, MGA Cabriolet
XY9, Alfa Romeo 16
ova, Saab Sonnet,
TR 7, Lancia Fulvia
Div. VW Kevers en
Bloemenweg 67, Maai
Te k. FORD Capri 2.0
maat, i.z.g.st., kl. ch3
nemet., (zeer mooi),
auto, nwe uitlaat, scru
sportstuur, brede W
nwe remmen, radio,
waterpomp etc, APK
bwj. juli 79, ’3.500,
Golf 1300 CC, bwj
bruin/beige met of J
LPG, als nw., zeer go<
derh., APK 09-'9O ’ 3
Tel. 04705-3204.
Autobr. E CUSTERS
lengde Lindelaan 23,
beek. 04492-5261. 'aanbieding: Golf 1.6
cabriolet bwj. 79;
Scorpio 2.0 GL LPG
Mazda 121 coupé bwj-
z.g.st. voor lieft
’2.100,-; Fiat'B3 LPG
st.f 3.400,- Rover 200
'84 nw. st. koopje ’ 4.
Opel Kadett 13 N LPÖ
i.z.g.st. ’ 5.900,-;
2300 S, t. nw mod. ’ 6
Opel Manta 2 L GTE,
'80, in nw.st., ’6.
Ford Taunus 2 Ltr 'schuifd., sportv., ’4.
Opel Manta 2 L SR,'
'80, ’ 3.500,-; Opel A
19 S, t.'B2, LPG, ’3'
Opel Kadett 12 S 5-drs

’ 5.500,-; Opel Kadett
SR coupé t.79, in fl

’ 4.200,-; Mitsubishi
GLX t.'B2, 5-drs. ’41
Opel Manta t. 79 "’2.100,-; Volvo 343
79, sportv. ’ 1.900,-;
100 GL 5 S t. '80 ’ 1
Opel Kadett bwj.

’ 4.900,-. Talbot H
autom., '82, ’2.900,-;
244 GLE t. '81,

’ 5.500,-; Huyndai Po'
’2.900,-; Mazda 323
’4.900,-; Mitsubishi*
te 2000 GT '81 ’2;
Mazda 626 t. '82 LP'
mod. lm ’ 3.900,-; Op"
kord 2 Itr. t. '82 ’3'
Ford Fiësta 11 S

’ 1.900,-; Talbot Sola'
SX t.'B2 ’2.900,-; M'
shi Saporro 2 L GL, _
’6.500,-; Pontiac Sun
'81, ’5.900,-; Datsun'
5 bak, t.'B2, ’ 2.700,-
Kadett station 13 S. 5

’ 4.900,-; Lada Jeep b 1
uitg. ’ 3.500,-; Simca ''82, ’ 2.900,-; Opel Ai
79, ’ 2.700,-; 2x Ford
nus 79, '80 v.a. ’ tj
Mazda 626 t.'Bo, ’2'Suzuki busje t.'B4 ’ 2-
Alfa Sud t. 79, ftFiat Ritmo t. '80, f_\
Diverse goedkope mr'
Alle auto's met nieuw-
Geopend van ma t/m *19 uur, zat. tot 17. uU
gar. mog.
OPEI, 2.0 S nw. type '*gas, APK, i.z.g.st.; Kad
1600 '83. 04499-3398,
PASSAT ’ 650,-; D
79 ’ 950,-; Charade
’950,-; Kadett ’950,
les APK. 04499-3398^
Te k. uit de liefhebbers
TOYOTA Celica, ST, "i.z.g. st. ’3.750,-; Va*
Firenza Coupé, H
’4.950,-. Auto's zijn
gekeurd. Dagelijks ge£
van 10.00 tot 17.00 u^
terdag van 9.00 tot
uur. 's Maandags ges
Alle auto's APK. Inl. 0
1417.
Autohandel F.v. OPH^
biedt aan: OperKadett
Sedan LPG '87; Toyota
cel '84; VW Golf 1.8 3'
drs. m. '85; VW Pass*
D. 5-bak, '82; BMW &
'82, alle extra's; VW &
t. '81; Mitsubishi S 3
'80; Volvo 343 GLS *nw.st. '80; Opel AscC]
S aut. t. '80; VW Xe«
nw. st, 74; VW Go"
Ford Fiësta 1300 S \\
78; Citroen GSA '82,
80 CL Turbo diesel '83'
Jetta LPG i.z.g.st. 'Z\sun 120AF2coupé '_
Opel Kadett 1200 S *'81; Ford Fiësta 11JBravo '81; Ford Esc0n
Ghia aut. i.nw.st. 78' i
Polo 79 i.z.g.st. Tn£acclaim HLS '83; Audi ",
eig. '80; A Manta GTfc,
st voor liefhebber. "ï |
verkoop, financiering- 1
se inruilers. Akerstr. N-j
Hoensbroek. Tel. .j
224425. Geop. van 1
19.00 u. Zat. 10.00-17-1

?Tc ITe k. Ford Escort RS-,
'87 veel extra's; Ford K
KR 3 i '84; Ford Escort
5-drs. zwart '85; Ope
dett 2.0 GSI geheelf,
'87; Opel Kadett I.3'S'
nw. st. 3-drs.; Fiat Rit",
briolet '85 iets apart5' ;
Golf GTI 16 klepper'B*
extra's; VW Golf c&>
'85 wit. Inr en financ. f|J
mnd. of 10.000 km g*r'
P. JANSSEN Automo";
drijf, Europaweg 30^Landgraaf. Tel. 045 j*.
OPEL Kadett 13-0,;
Honda Civic 1300 '84- (
da 626 coupé '83;
Manta 79, alle auto's",
Tel. 045-460734.
Wkt VERKOPEN? &■■
teer via: 045-719966^

Voor Piccolo's
zie verder pagina



IMeerdan 30 jaar uw vertrouwd adres

WILT U KLASSIEK OF MODERN ?
I De laatste nieuwe mode in onze showroom tegen de bekende, betaalbare Hardy-prijzen.
! Meer dan 30 jaarbrengen wij op verlichtingsgebied het laatste voor jong en oud tegen de bekende, betaalbare Hardy-prijzen
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*\*\ e^^^^a^rTn' S sSïïïiis"*s het assortiment verlichting b^II I V©fNCnTinQbïeden^ SsJ-SiüsEisE7f\ nrr_At ___n~. \/aar-Holin ole r_ll * l^_______fll ___L____fl enorme keuze in betaalbare vrijdag 22 _._am.erv_n 9.00-21.00 uurAJ LJIUUL tN I VLHJ.UtSIiy dlO U\\ . ■ ■ verlichting voor binnen en buiten. z,..rd.8 23de«mb.rv.n g.oo-n.oouur

[ 30 jaar uw vertrouwd adres m
9\\Jf Rijksweg-Zuid 118 " Geleen ♦ ■ 04490/43222

_J
c Diversen,[KOOP auto's alle types
if cont. geld ’ 500,- tot
.#"000, gesp. in Mercedes..N45-414372.;Popjes te koop Alfetta 2

'; automaat '80 ’ 2.900,-;
f d Fiësta 79 ’1.775,-;_ ü9eot 305 GL 79,'"850,-; Zastava 1100 '83'"350,-; Peugeot 305 GLD

_f /3.450,-; Peugeot 305S^ '82 ’1.750,-; Datsun."«"y 79 ’ 1.725,-. Dage-
geopend van 10.00 tot5,00 uur. Zaterdag v. 9.00--'°o uur. 's Maandags ge-

?'en. Alle auto's APK. Info:,-?66-1417.
~1 Polo wit '86; VW Golfn CL wit 30.000 km '87;
,f1 Kadett 1600 5-drs wit
!'; volvo 340 sedan wit '85;]'v 0 340 DL wit '84; BMW,° blauwmet. '83; Honda'lc geel 79; Citroen BK
.?, IRD zilver '85; BK 16',; Wit '88; BK 19 TRI wit, ?'BXi9GTlzwart'B9;BX
i GT zilver '86; BK 19 TRDJrb° grijs '89; BK 14 Lea-' grijs '86; BK 14 RE<_arlgrijs '88; BK 19 TRD,oart 88; BK 14 Basis grijs,^BX 14 ER wit '84; Ci-
?n CX 20 RE wit '86; CX?u Turbo Diesel zilver '86;
E_*n AX 14 TRD 5-drs."H '89; BK 16 TRS gas. '85. May CRUTZEN,

'i, c
nsstraat 33, Übachsberg.

Functioneel
licht - ideaal -
doelmatig
messing uitvoe-
ring reeds vanaf:
bruto
mcl. BTW

& 199,95
TQfCJU verlichting

''k »WeB Zuid 118 GELEEN

3" Kl Alto '86-'B4; VWC.' 1300 '86; VW Golf D
__\ F°rd Orion '85; Toyota«»ca '85-'B4; Opel Kadett
iet»1] au,om- '86: °Pel Ka"
i 01,O 1, 1300 '86; Ford Sierra
1q- ö5; Lada 2105 '82; Audi
5'R avant type'B7; Audi 100
j, °4; BMW 320i'86; BMW
tet°w't '85; BMW 316 div.
fes ui. '84: B^W 316 rood,lg'Mazda 626 GLX 2.0 12(JiPen 5-drs. 10 mnd. oud,
fef'- 12.000; Autobedrijf£Ü

4
boSaek Op de Vey

* t Geleen. Inr.-Gar.-
-j-- lel. 04490-44944. Uw
die f Voor APK-keuring en

9^B 900 sedan'B6 1e eig.ft LPG ’14.500,-; Peu-jS 505 GL '86 1e eig. wit
pordenw- IVP ’11500,-;;8s u -ierra 1.6 laser combiSv -.& r°od /12.750,-;
bon,-. 525 E '85 1e eig.sDrinf , f 13.500,-; Alfa
*8 50n I'S. QV '85 2wart
UU»/ ""'"; Mercedes 280S
/.2 3 ,__£ blauw veel ace.
'fiS hi '"; Honda civic 1.3LbISKi o W f 10.750,-; Mitsu-
aQ " Galant turbo D '86 1e
100cw,t /13.500,-; Audi
Lf>G 3 cyl. '84 rosé metall.
VisT i/ 1J500,-; Citroent>la7L 1?JRS '86 1e eig.Sb^L750:'1-3032104

’ 5 7<L °5 beige nw.st.
Sriis , v vw passat CL '82
1.6L44.500,-; Ford Sierra

flena, i.
antraciet ’ 6.950,-;

>Wr. 25 GTS '85 wi.°'"; Saab " GL '816C erf,st /4-500,-;
'■« Onnï. 82 SrijS LPG

BMW 316 aut.'B23j^ ’ 7.000,-; 04492-

JW~" en betrouwbare en*«_).bare au,°: AutobedrijfkntsL . DOMINIKOWSKI,
JC« 48' Übach over3,6OiRL^nd9raaf- 045-
S _lL°p.el Kadett GSI witc^s

0 86: Kadet 1.3LSeiB7; Kadett 1.2 LS,:V2 Q^fHal' bwJ- '85; Kadett
H s

9
chn

dnmet- '82; Opel Cor-
'Be- Q_° ne mot°r rood type
*s" b'farra 20 Laser LPG 5-

Zwme1- '85; Escort"L-stadv. «tra's wit '83;
'rb. _-'■ k atalys. 11.000

1.1 div extra's.SL ?o2; BMW 320-Die_2imet- 82: VW Caddy*&"* '35. Inruil en t
leC 9 m°9- Garantie enTeven; L n e'9en werkplaats.
ra l'e pn et_adres voor repa-c en onderhoud

1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Auto van
de week: Opel Rekord I.BS
met extra's groenmet. '83;
Ford Escort 1300Lwit zeer
compl. '83; Audi 80 C met
extra's 1e eig. beigemet.'Bs.
Honda Civic 1.4 GL PS S 6
16 klepper als nw. grijsmet.
'88; Toyota Starlet 1.0 XL S 6
12 klepper rood '87; Renault
5 GT Turbo excl. auto wit '86
Renault 5 TL blauwmet. '85;
VW Golf C 1.3 met extra's
rood '84; BMW 316 aut. met
alle extra's wit km.st. 58.837
5-'B4; Opel Kadett HB 1.3 S
GT rood km.st. 57.214, 11-
-'B5; Ford Sierra 2.0 GL
Combi blauwmet. '83; Fiësta
L blauw '81; Citroen Visa
Leader S6als nw. '86; Ci-
troen GSA special '83; Hon-
da Civic 3-drs. luxe autom.
'82; Opel Corsa 1.2 LS
groenmet. zeer mooi '85; O-
pel Kadett 1.2 SC 4-drs.
grijsmet. '87; Opel Ascona
16S groenmet. 2-drs. '84;
Opel Rekord 2.0 N blauw 79
Toyota Supra Targa 3.01 24
kleppen alle extra's wit nw.
model bwj. eind '86; Honda
Prelude 2.0 EX km. st. 9.300
als nw. wit 7 juli '88; BMW
316 beige z. mooi '81; Ford
Escort 1.3Laser wit '86; La-
da 2107 1.6 GL 5-bak wit
'86; Lada 2107 1.5 GL '85;
Lada 1500 S met gas '80;
Peugeot 205 XE spec. uitv.
wit '86; VW Polo C blauw
spec. aanb. '84. Div. spec.
aanbiedingen op goedkope
inruilers. Bovag garantie of
eigen garantie 6, 12 mnd.
Financ. tot 100%. Wij zijn
ook uw adres voor algeheel
auto-onderhoud. APK

’ 50,-, zonder afspraak
klaar terwijl u wacht. Don-
derdag koopavond. Auto-en
APK centrum KEULARTZ
BV, Locht 42-83, Kerkrade.
Tel. 045-419905.

Loven Heerlen B.V. Gran-
dioze Occasionshow Mini-
male inruilpr. ’1.500,- mits
3 mnd. kenteken op naam.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
rood '88; Mazda 626 coupé
2.0 GLX '87; Mazda 626
coupé 1.6 GLX '85; Mazda
626 coupé 1.6 LX '83; Maz-
da 626 HB 2.0 GLX'BB;
Mazda 626 HB 2.0 GLX,
LPG, 27-1087; Mazda 626
HB 1.6 GLX '87; Mazda 626
HB 2.0 GLX '86; Mazda 626
HB 2.0 GLX '84; Mazda 626
sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 sedan 1.6 DX '83; Maz-
da 626 HB 2.0 LX diesel '86;
Mazda 323 sedan 1.3 GLX
'86; Mazda 323 sedan 1.3
LX 2X '86; Mazda 323 se-
dan 1.3 GLX nw. model 3-
-10-'B5; Mazda 323 sedan
1.3 DX '83; Mazda 323 se-
dan 1.7 GLX diesel '88;
Mazda 323 HB 1.3 LX 3X
'86; Mazda 323 HB 1.3 LX
5-drs. '86; Mazda 323 HB
1.5 GLX '86; Mazda 323 HB
1.5 DX '85; Mazda 323 HB
1.3 DX '83; Mazda 323 HB
1.5 GLX automaat '87; Maz-
da 323 HB 1.3 LX automaat
'86; Mazda 323\1.3 DX au-
tomaat '84; Opel Omega 1.8
LS '87; Opel Ascona 1.6 S
'84; Opel Kadett 1.3 N '87;
Opel Kadett 1.2 S '84; Opel
Kadett 1.2 S nw. mod. '85;
BMW 31581; BMW 318 au-
tomaat '81; Ford Escort 1.1
CL '86; Ford Escort 1.3 '84;
Nissan Bluebird 2.0, 24-6-
-88; Nissan Cherry 1.3 GL
'86; Peugeot 205 KR '85;
Peugeot 405 SR 1.6 met
schuifdak '88; Volvo DL se-
dan '87; Ford Escort spec.
inger. voor rolstoelverv. km.
st. 29.000, in nw.st. '86. Ei-
gen financiering en APK-
KEURINGSSTATION. Pale-
migerboord 401, Heerlen.
Tel. 045-722451.

GG AUTO'S biedt aan: Opel (
Kadett GT 1600 5-drs. '86 in {
nw.st.; Renault 5 1100 spec. ;
uitv. met veel extra's, 8 mnd. ;
oud; Ford Sierra 2.0 Laser
5-drs '86; Ford Siera 2.3 i
Diesel 5-drs. met ruilmotor; I
Escort 1.4 CL als nw. met (
veel extra's, o.a. sportwln. j
enz. enz. '87; Escort 1.6 GL .
5-drs. '82; Escort Laser '84; S
Toyota Tercel aut. '84, met -schuifd.; Citroen BX '84; I
Volvo 343 GL '83; Mitsubishi
Colt GLX '83; Ascona 1600
S '83; Saab 900 GLE aut.
'82; Honda Accord sedan 12
kleppen-motor '85. Garan-
tie-financiering-inruil-verder
onderhoud. GG Auto's,
Heerenweg 286, Heerlen.
Tel. 045-224172. (Grote
weg Heerlen/Brunssum)
Volvo 144 1968 grijs

’ 2.750,-; Citroen GSA spe-
cial 1972 blauw ’2.750,-;
Lada 1200 S 1986 wit
’4.900,-; Citroen Visa 11
RE 1985 wit ’5.400,-; Re-
nault 9 C 1983 wit ’ 5.900,-;
Mazda 323 1.3 4-drs. 1983
wit ’5.900,-; Citroen Axel
11 1986 rood ’6.900,-;
Seat Ronda 1.6 GLX 1984
blauw ’ 6.900,-; Citroen Vi-
sa 11 RE 1984 rood
’7.900,-; Citroen Visa 11 E
1985 wit ’7.900,-; BMW
316 1982 blauw ’7.900,-;
Citroen BK 16 RS 1982 grijs

’ 8.500,-; Nissan Cherry 1.3
1985 blauw ’8.900,-, Auto-
bedrijf VAN LEEUWEN,
Strijdhagenweg 129, Kerk-
rade, 045-453355.

rs_\m^i

f w,
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I Functionele
I verstelbare
j vloerlamp
I, licht- of

■ donker eiken
uitvoering, „new\ line".

| Bruto mcl. BTW

€2^ 395-95
riQfOUverlichting
Rijksweg-Zuid 118, Geleen

g 04490-43 222 I
Te koop onder garantie en
service: Merdedes 300 D
autom div. extra's '86; Mer-
cedes 190 E div. extra's '85;
Ford Scorpio 2.8iautom. al-
le extra's '85; Opel Ascona
18i 4-drs '84; Opel Ascona
16 S '83; BMW 728iautom.
'82; Opel Corsa 12 S '84;
Mitsubishi Galant '81 ;l Mit-
subishi Sapporo '80; VW
Cadie diesel '84; Fiat 65 CL
Ritmo '82; Mercedes 200
123 '83 in nw.st; Renault 5
TS '82; Renault Fuego '82;
Chevrolet Corevette Cabrio-
let 70. Inruil, financ, garan-
tie. Autobedrijf FRANKEN
V.O.F. Ganzeweide 59,
Heerlen. 045-216475.
I

y/yj Nu enorme keuze in
' metalen plafonniers

in diverse maten.

Vanaf bruto mcl. BTW 1 9,95
t/m bruto mcl. BTW 475,"

HOfOU verlichting
Rijksweg-Zuid 118, Geleen

S 04490-43 222

Opel Kadett 1.3 S autom.,
31.000 km., 1985,
’14.500,-; Ford Fiësta XR2
zwart, 58.000 km„ 1985,

’ 14.500,-. 3 mnd. gar. Ga-
rage DURLINGER, Leyen-
broekerweg 43, Sittard.
04490-22298
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.

Jz£S»\
/ M£

Hanglamp 035 cm
Bronzen armatuur
+ opaline-glas.
Diverse decors

Bruto mcl. BTW 13ü,üü
Hofdu v*f|itht,n9
Rilksweg Zuid 118, Geleen■ S 04430-43 222 'Te k. GEVRAAGD auto's en

bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Te k. 1e eig., VW Kever
1300, zeer mooi, 1975; Audi
100 5 S, 1980. Ford Escort,
1984, 5 versn. Auto Ton v.

LEEUWEN, Spoorsingel 14,
Heerlen
Wij betalen de hoogste
PRIJS voor uw auto. Ook
schade-auto's. 045-462441
LANDCRUISER 24 Turbo
Diesel h.roof '89, 10.000 km;
BMW 316-1800 4-drs, s-
bak '86; Austin Metro 1300
GT '86; Honda Civic 1500
GL 3-drs. 5-versn. '86; Aus-
tin Maestro 1600 HLS '85;
Austin Maestro 1300 5-drs.
'86; Rover 2600 S automatic
met LPG '83; Mazda 323
'81; Rover Dealer Have, In-
dustriestr. 31,Sittard. Tel.
04490-15195. Bovagbedrijf.
Tevens APK-keuringens-
station, alle merken. Ver-
Ijuur spuit- moffelcabine.
Audi 100 CC 5-cyl. diesel
'83; Honda Civic 1200 wit
'81; Ford Fiësta 13S '79;
Ford Taunus Ghia '79; Ford
Escort '78; Alfa Sud 1300
'79; Daihatsu Charade D.
Van. Garage de KISSEL,
Kissel 42, Heerlen
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
SUZUKI mini bus '82
’3.000,-; Audi 100 GL 5e
'82 ’5.500,-; Opel Manta
CC '79 ’ 2.750,-; Opel Ka-
dett 1.3 '80 ’3.500,-; Volvo
365 '82 ’ 5.250,-; Chevrolet
Malibu '80 ’3.000,-; Volvo
343 '82 ’ 4.500,-; Volvo 343
aut. '82 ’4.750,-; Oirsbe-
kerweg 27, Oirsbeek 04492-
-3582.
Te koop GOLF GLD bwj.
'79, APK '90, vr.pr. ’ 2.700,-
Tev. te k. Toyota Starlet,
bwj. '81, APK '91, vr.pr.

’ 1.650,-. Tel. 045-228398.
Te koop doorlopend scha-
de-auto's 0.a.: Opel Kadett
18 S '88; Opel Kadett 20
GSI '87; Oatsun 300 ZX '88;
BMW 320 i'83 n.mod.; VW
Golf diesel '86. Auto FRAN-
KEN V.O.F. Ganzeweide
59, Heerlen. 045-216475.
AUTO AARTS biedt aan:
Informeer naar onze oprui-
mingsprijzen; Audi 90 Quat-
tro '86; BMW 316 LPG '84;
Opel Manta 1.8 GL '87; To-
yota Corolla 1.6 '87; Nissan
Cherry trend '85; VW Polo
"oxford" '86; Seat Ibiza 1.2
GL '87; Ibiza I-match '88;
Ibiza 1.2 GL LPG '85; Ibiza
17 D van '87; Opel Corsa
1.3 SR '83; Opel Corsa 1.3
S '87; Fiat Panda 34 '86;
Daihatsu bus '89; diverse
goedkope inruilers vanal
’500,-. Hamstraat 211,
Kerkrade. Tel. 045-412545.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S van ’ 100,- tot

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

RAP IE Stiba lid vraagt loop- Een PICCOLO in het Lim-
sloop- en schadeauto's, met burgs Dagblad helpt u op
vrijwaringsbewijs. Locht 70, weg naar snel succes. Bel:
Kerkrade. 045-423423. 045-719966.

Bedrijfswagens
Fiat Ducato Diesel 1.0 11-'86 ’ 12.750,-
Fiat Ducato G.V. Diesel 1.47-'B7 ’ 12.750,-
Nissan Urvan D. 9-pers. bus 2-'B5 ’ 8.400,-

Prijzen excl. 181/2% BTW
Bastiaans Autobedrijf Heerlen.

Spoorsingel 50. Tel. 045-724141.
H. Merc. 107Dbestel 282x168x155'79/'B4/'B5 1986
H. Merc. 307 D, v.v. 4 mtr. volume laadbak 1985
H. Merc. 307 D bestel 282x168x155 cm,'Bl 1986
M. Merc. 207Dbestel 330x168x155, 67.000 km 1985
M. Merc. 407D, bestel 395x168x183cm 1986
M. Merc. 407Dchassis-cabine w.basis 370 cm 1987
M. Merc. 407D, v.v. 4 mtr. nieuwe open laadb 1987
H. Merc. LSOBD bestel 400x186x175 cm zijd 1984
M. Merc. 307D dubb. cabine, open laadbak '83 1984
H. Fiat Fiorino diesel bestel, 60.000 km 1985
H. VW Transporter benz. bestel. 20.000km 1987
H. Volvo F7m. gesloten laadbaken laadklep 1980
H. Daf 2100 met open wissellaadbak 1981
H. Iveco Pll A 160 3 zijd. Kipper 1977

Personen/taxibus
H. VW Transporter benz/gas taxi-bussen 1983 1984
H. Fiat verlengd/verh. geel kent. ideale camper 1986
M. Merc. 207D/33 taxi-rolstoelbus 1981
M.VW Transporter Diesel taxi 1984
G. Merc. 207Daannemerscombi 1981
H. Merc. 300 TD Turbo, stationcar geelkent 1983

Truckcentrum Smeets
M.B. Zuid-Limburg BV

Heerlen: Wijngaardsweg 55, 045-224800.
Geleen: Rijksweg-Noord 125, 04490-46333.
Maastricht: Akersteenweg 10, 043-613200.

P.S.: Mercedes-Benz de best-seller onder de bestellers.
Te koop DAIHATSU bus
1000 31-12-'B7, ’3.750,-;
MB 307 D, 5-'BB, verh.

’ 22.000,-. Beide lichte
schade. Inr. 190 E mog. Tel.
04490-41712.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires

Decembermaand - Kerpmaand
Grandioze BLAUPUNKT show

Demonstratie van het COMPLETE
BLAUPUNKT AUTO-HIFI programma.

Profiteer ook deze maand van onze speciale aanbiedingen
TOPKWALITEITS-produkten verkrijgbaar bij

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951.

Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van I
alle merken. ROBBY'S -auto-onderd. 045-224123.

: In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,

i Heerlen. Tel. 045-222675.
Te k. v. KADETT C: trekh.
(coupé), startmotor, m. V4 jr.
gar., v. spoiler, z. skirts,
console v. 1.2, jalouzie en
div. ond. delen, na 14.00 uur
04459-1903

! Te koop ATS-velgen 7J x 15. met band voor Golf, Opel of, BMW, Julianastr. 33, Mer-. keibeek.

" 5 alu. SPORTVLGN. en
1 banden, Porsche 924 of
1 Audi 100, ’250,-. Alfa 33,
I 15 TI-motor, ’650,-. 045-

-727644.
Te k. MERCEDES velgen- 15" voor model 190, 6 wkn.
oud; Amer. koplampen voor

" Mercedes SL. Trichterweg
i 125, Brunssum-Treebeek.

Te k. MOTORBLOK Merce-
des 220 D, motorblok BMW

" 6 cyl., 045-719962 na 13 u.
,Te koop voor Merc. 124! WINTERBANDEN, 4 st. op
| velg mcl. orig. wieldoppen

’ 700,-. Tevens orign. 124er, skidrager voor 6 p. ski's

' ’ 200,-. Alles 1 winter gebr.- Tel. 045-444251.

yok

Prachtige^^^
1 kamerlamp

nostalgische vorm, messing
verguld met licht naar boven

1 en omlaag.

Bruto mcl. BTW

i 599.95
Ook verkrijgbaar
in eiken uitvoering
t

HOfOU verlichting
Rijksweg-Zuid 118, GeleenI 1 g 04490-43 222

PIT
Sjieke' ur
woonkamerlamp
in eiken uitvoering
en opaline-glas. * r-n
Bruto mcl. BTW 40U,-
Ook verkrijgbaar
in messing verguld.

IHorouver,icr,tin9
Rijksweg-Zuid 118, Geleen-__
Aanhangwagens

AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
AANHANGER dubbelasser
met huif, afm. 3x135x170
mtr. hoog met kent. Vr.pr.

’ 2.250,- tel. 04492-4534.
Te k. AANHANGWAGEN
’4OO,- tel. 045-315617
voor 16.00 uur.

Motoren
Premier CROSSHELMEN
vanaf ’ 449,-, crossbroek
vanaf ’ 199,-. Salden Ra-
cing Center, Limbricht.
Cross-motor KAWASAKI
XX 250, bwj. '87, ’2.000,-.
Julianastr. 33, Merkelbeek.
HONDA VFR 750F, bwj. '88,
km.st. 5.200, kl. rood. Julia-
nastr. 33, Merkelbeek.
Moto-Kado, de anders dan
andere KADO-SHOP! Indu-
striestr. 21 Kerkrade-W.
045-425001
MOTORHUIS Geleen Zon-
dag 17 dcc. open van 13 tot
17 uur! 10% korting op uit
voorraad leverbare artikelen
(motoren uitgezonderd). Tot
morgen... Rijksweg Noord
21-25, 04490-43666.
Custom Shopper SUZUKI
Savage 650, ’ 7.550,-, bwj.
'88, Tel. 045-216139.

Zonwering
Te koop

rolluiken, zonneschermen,
kunststof ramen en deuren.

Tegen gunstige prijzen, bel voor gratis opmeten en
prijsopgave, 7 dagen per week.

Firma Dema 045-226002
b.g.g. 226055.

Vakantie

Caravan/boot e.d.
Bij Camping Cars Ridder-
beks enorme AANBIE-
DINGEN op Caravans,
Vouwwagens en Occasions.
Lid Bovag. Kom eens kijken
in Koningsbosch, Prinsen-
baan 180. Tel. 04743-2213.

informeer CmWr mnannti
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eleen

HOVAS caravans, nieuw en
gebruikt t.o. Makro, Nuth.
Tel. 045-243323.
ALPEN-KREUZER 1990,
vouwwagens in 5 modellen
met kleurcombinaties,
bruin-beige-groen en grijs-
orange. Nu met de bekende
winterkorting vanaf
/ 4.450,-. Duurder hoeft
niet....Voordeliger kan niet!
Caravans 1990. Burstner-
Hobby-Knaus. Nog enkele
overjarige modellen met ex-
tra korting. Voortenten:
Brand, Gerjak, Isabella, Trio
Walker. Tevens onderhoud,
reparatie, remmentest en
schade-regeling. Caravan-
Import Feyts. Hoofdstraat 84
Amstenrade. 04492-1860.

\^ \\-^ j\.

Eiken voet
met echte lederkap voor
dressoir, nachtkastje, tv,
etc. h. 47 cm, 0 30 cm.
Compleet bruto

mcl BTW 89,95
HOfOU verlichting
Rijksweg-Zuid 118. Geleen

Wij hebben enkele jonge ca-
ravans ingeruild op onze
MUNSTERLAND caravans.
Deze caravans verkeren in
topconditie. Munsterland
480, '89; Caravelair 420,
'85; La Bohème Lido 340,
'87; De Reu 4000 EK, '87;
Casita 340 vouwcar. met
vaste wanden. '85; Echter
Caravancentrale, Rijksweg
Zuid 4, Echt. 04754-86097
DE OLDE caravan By. Voor
totale recreatie o.a. cara-
vans, vouwwagens, onder-
delen en accessoires, ver-
huur, reparaties en onder-
houd naar Langs de Hey 7,
indust.park Nrd. Sittard. Tel.
04490-13634.
Te k. RUBBERBOOT merk
Freetime met 4 PK Johnson
buitenboordmotor, vr.pr.

’ 700,-. Tel. 045-258025.
BURSTNER '84, 4-pers.
3.50 m. 520 kg., mcl. badk.
Pr. ’ 7.250,-. 04498-54881.

België
ARDENNEN. Vak.Chalet vrij
va. 22-12 as. Fraiture (La
Roche), naast ski-pistes. Inl.
0932-87784228.

Duitsland
Winterurlaub im Sauerland,
Hotel Restaurant ZUR
POST, D 5779 Cobbenrode
Eslohe. Tel. 02970-569 .
Gemoedelijk, rustiek inge-
richt huis. Kamer met open
haard, kegelbaan, solarium,
TV-zaal, ski-langlaufloipen- in dorp (HP 48 DM). Vrij v.a.

" 25-12.
! Vakantie a.d. NOORDZEE!

' Te huur v.a. april '90 vak.- huis 3 kmrs. keuken, do. wc,
I in vak. gebied Otterndorf,

hoogseiz. DM 95,- voor- en
naseizoen DM 65,-. Tel.; 09.49.4721 52569.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 12

(Brom)tietsen

Te koop ZUNDAPP KS 50 i.
z.g.st. Incl. verz. en helm.
Tel. 04743-1710.
Te koop wegens overlijden
SNORBROMMER merk
Vespa, pim V2jr., in perfecte
staat, vraagpr. ’ 950,-. Tel.
045-220672.
Nieuwe ATB 1990, nu op
voorraad v.a. ’ 389,-, wiel-
platen nu ’ 59,95 verlichting
1990 per set en ATB banden
v.a. ’ 19,95. Finan. mog. v.
a. ’ 40,- p.mnd. Vuurwerk
bestellen v.a. 16 dcc. afha-
len 29 en 30 dcc. Rens
Janssen, Ganzeweide 54,
Heerierheide. 045-211486.
HONDA MB 5 bwj. '86, zeer
mooi, zien is kopen. Schild-
str. 24A, Brunssum.
Te k. VESPA Piaggio
Briandstr. 39 Landgraaf-
Schaesberg.

S**«^_*V

Leuke
cadeau-lampjes
in klassiek, eiken of
antiek notenhout met
mooi glas, grote keuze,
reeds vanaf mg q|-

Bruto mcl. BTW

HOfOUverlichting
Rijksweg-Zuid 118, Geleen

a 04490-43 222

10% KORTING op alle fiet-
sen en mountainbikes mo-
del '89. Tweewielerservice
Peter Hogenhout, Kerkra-
derweg 84, Heerlen Molen-
berg. 045-426249.
CILINDERS reviseren?
Krukassen reviseren? tu-
ning? binnen 24 uur. Twee-
wieler* service Peter Hogen-
hout, Kerkraderweg 84,
Heerlen-Molenberg. 045-
-426249.
Te k. VESPA Ciao met ster-
wielen en verzekering, bwj.
'89, z.g.a.n., pr. ’950,-. Tel.
045-728708
Te k. blauwe HERENREN-
FIETS m. 12 versn. en ba-
gagedrager 1 jr. oud. pr.

’ 300,-. 045-270628.
Koga-Miyata 1990, race,
ATB en tour. Vuurwerk. Bert
Rekers, Willemstraat 85,
Heerlen. 045-726840.
Te k. HONDA MT, bwj. '85,
pr.n.o.t.k. Tel. 04490-54496
Te k. Puch MAXI met sterw.
v. extra's tel. 045-313593.
Te k. gevr. DAMESFIETS
tel. 045-315036.
SPORT-JONGENSFIETS
tot 12 jr. Tel. 045-210471.
Te k. Maxi PUCH, 1 jr oud,
vr.pr. ’600,-. Tel. 045-
-214343.
YAMAHA DT, Peugeot 102,
Fiat 500, dames-heren-
omafiets. Tel. 045-247371.
Te koop VESPA Ciao. Heilig
Kruisstr, 65, Grevenbicht.
Te koop DAMESBROM-
MER, mooi en goed, met
verz. en helm ’ 350,-.
Spoordijkstr. 78, Hoens-
broek. Tel. 045-214964.

Wintersport
Te k. SKI'S met bindingen I.
1.80 als nieuw. Tel. 045-
-315397.
Te k. Spider SPIKES pas-
send op 5 gats wielen. Tel.
045-228469

Sport & Spel
FITNESSBANK merk Kettl-
ler met gewichten als nw. pr.

’ 450,-; Hometrainer merk
Kettller pr. ’4OO,- als nw.
Tel. 045-324366.

Stacaravans
nieuwe en gebruikte

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079.
Nieuw

caravans-
leasing.

Chateau en
homecar

ex- verhuur en gebruikte ca-
ravans in de aanbieding.

Tevens onderhoud, schade-
taxaties en reparaties

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Te koop VOUWWAGEN
Scout Pivo, bwj. '84, vr.pr.

’ 3.400,-. Tel. 045-220906.
’4950,- V.W. CAMPER kl.
groen, 2 p. kl. hefdak. I.z.g.
st. 04490-27578.

Old American style: \*J^
in prijs en stijl ongeëvenaard, / >T
Uitvoering brons-messing/ \
met opaline-glas h \

Bruto mcl.BTW üüü,üü

HOfOU verlichting
Rijksweg-Zuid 118, Geleen

g 04490-43 222
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Vakantie en Rekreatie

Duitsland
Wintervak. - Pension HU-
BERTUS. Eigen binnenbad,
rustige ligg. a. bosr. kmr., do/
wc, 10. 30 DM, v.a. jan.kmrs.
vrij. Loipes a. huis, ski alpin
i.d. buurt. Wintervakantie nu
boeken. Waldwegstr. 10,
D-8441 Haselbach. Tel.:
09.49.9961,6302.
Royale VAKANTIE-
WONING Heerlijk gelegen
boerenwoning, m. prima uit-
zicht, in de Beierse Allgau te
huur. Max. 6 pers. Tel.:
09.49.711 852006.
Schonach WINTERSPORT,
vak.won. 2-6 pers., 2 baden,
terras, balkon, garage, kl.tv.,
Naseiz. gunstig, nog vrij.
Tel: 09.49.2904 2328.
VAKANTIE houden! Waar?
In het erkende vakantie-
oord Meerfeld/Vulkaneifel in
vak.won. Kerst bezet, v.a.
midden jan. vrij. Tel. 09.49.
6572612 of 4860.
BEIERSE Woud/2 vak. won.
nieuw m. TV-sat sauna win-
terskigebied DM 40/45, bro-
chure aanvr. Tel.: 09.49.
9947 438.
Bad-Berleburg. Landgast-
hof "ALT - AUE" 14 bedden
m. do.wc, zwembad, sauna,
sol. fitnessruimte, kegel-
baan, openhaard-vertrek.
Arr.: 1 wk. HP 199,- DM
Tel: 09.49.2759/345.
SCHÖNWALD, Zwarte
Woud. Rustige vak. won. m.
binnenbad v.a. 2-1-'9O vrij.
Loipes i.d. buurt. Tel.: 09.49.
2174 2742.

OBERSTDORF Allgau, voor
uw vakantie 1990, comf.
vak. won. vrij, 1-6 pers. v.
DM 50-DM 160 Huis in "un-
teren Markt". Tel.: 09.49.
8322 7223 Fax: 09.49.8322/
7411.

Frankrijk
BRETAGNE, comf. vak-
huis a. zee, 1990 vrij, v.a.
DM 425 p.w. Tel.: 09.49.681/
635485.
Te h. in Z-FRANKRIJK
Argeles sur Mer, caravans
en zomerh. op camping m.
zwemb., 3 km van zee. Ned.
beheer. 04406-41118.

Joegoslavië
EXCLUSIEF inger. apparte-
menten, v. part., dir. a.d.
Joegosl. kust. Jacht char-
tern mogelijk. Tel.: 09.49.
8261/6829 Fa. Urlaubs - und
Freizeitparadies.

Spanje/Portugal
MOREIRACosta Bianca Vil-
la m. pool, Spanje, vrij. Tel.:
09.49.293Z22245.

Zweden
Vakantiehuizen in ZWEDEN
Anita Heuer, Langenhausen
1 D-2742 Gnarrenburg, tel.:
09.49.4763/7542.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Div. Buitenland
CYPRUS - ideaal i. herfst en
winter. Landhuis v. part. met
auto, CV, open haard, tuin,
dichtbij zee. Incl. auto DM
800 p.w. 2 Vak.won., mcl.
auto DM 600 p.w. kind. wel-
kom. Tel.: 09.49.89 8595431
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolos doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

CORFU, villa, super inge-
richt, m. 2 app. v. elk 6 pers.
m. swimmingpool, tevens
app. v. 2 pers. dir. a. zee,
prachtige ligg. v. part. Tel.:
09.49.451/491815.

Diversen

Ik zoek persoon die adver-
tentie plaatste voor RUS-
LANDREIZEN van V2 jaar.
Tel. 045-462730.

Kontakten/Klubs

Babbellijn
's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m.

06-320.330.03
Sex Box 06-320.323.06

De heetste PARTY BOX, talk, prod. 50 et p/m

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen die niet
ver weg kunnen wonen. 50 et p/m

Gespierde mannen, dappere vrouwen. 50 c/m

Eroslijn: 06-320.321.22
Grote Silvester-Party

31 December Villa Liberta
voor paren en alleenstaanden van 21.00 uur tot ??.

Op vrijdag steeds open voor paren en alleenst.
Za. uitsl. paren. Maaseikerweg 24 Susteren. 04499-4928.

Za. 30 dcc. gesloten.

Diana Escort
045-215113/226565

eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5..06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08

Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69
35 jaar, alsof het de laatste keer i5...06-320.327.35

Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69
Tele-sex laat je andere hand trillen...o6-320.322.07

Achter deramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69
GAY ONLY

Marcel & André maken héél wat mee..o6-320.320.21
Gay-phone, kun je tegen een stootje..o6-320.322.06

Mr. Martin, dans naar zijn pijpen. .06-320.323.05
Escort, call-boys doen hun mond 0pen..06-320.323.04

!! NIEUW NIEUW !!
Het leukste wat je als man kan overkomen. Zomaar een

WlLDvreemde, HETE dame aan je telefoon... Hoe zou jij
reageren? Misschien kom jij ook nog wel aan de beurt!

Marion de wi1de....06-320.326.21
Circa 50 et/pm

Splinternieuw!
Privéhuis de olifant.

dringend nog meisjes gevr. voor goedlopende club.
Rijksweg Zuid 105 Geleen. Met vele mogelijkheden.
Bel voor info 04490-56134. Open 11.00-24.00 uur.

Party - Line
06-320.330.10

TELEFONEREN MET ZN TIENEN TEGELIJK! 50 CPM
Party-Line Amsterdam en omgeving....o6-320.330.20
Party-Line Den Haag en omgeving...o6-320.330.30

Homobox 06-320.325.50
WILDVREEMDE JONGENSDOEN 'T MET ELKAAR

50 et p/m

Club La Ferme
Lemmensstr. 73, Ingber
Gulpen. Tel. 04450-3290.

Dag. geop. v. 11.00-2.00 u.
Ook Zat. en Zond. Rijksweg

Maastr.-Vaals, plusm.
500m. achter de kruising

Noorbeek, 1e str. links, na
100m. rechtsaf naar boer-
derij. Mooie meisjes aanw.

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

sen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12. 50 e/m.

Boys
voor heren privé escort

040-517097, tev. boys gevr.
Bel de ondeugendste

Lol b.ox
voor gezellige
afspraakjes!

06-320.330.04 - 50 et p/m
Live verteld! 50 et p/m 06-

-320.323.16

Zat. 11-24, Zon. 15-24 u.
4 Sexy meisjes
Kapelweg 4, Kerkrade

045-425100

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 Ct/pm
LIVE-LIVE-LIVE 50 et p/m

Sex-Box
06-320.325.06

! Grieks !
Marcha, 50 et p/m 06-

-320.325.55
Joyce

Privé en escort ma-za v. 11-
-24 u. Wilt u een uurtje ple-
zier, kom dan snel tot hier.

Lolita meisje aanw. Tel. 045
-411766, tev. meisje gevr.

06-Sex
Betty

Hallo lieve beer
06-320.320.06

An netje
Alles kits achter de rits?
06-320.320.07

Amanda
terug

06-320.320.08
LIVE-LIVE-LIVE

Sex relax box
praat mee over sex

06-320.324.06
add.prod. 50 et p/m

S.M. Box
06-320.330.70

Talk, prod. 50 et p/m

Nimf Linda?
ALLE GAATJES GEVULD
VERNIEUWD 50 et p/m 06-

-320.320.14
Sexlijn 10

Lieve Sonja
06-320.320.10

Evelientje durft!

06-320.321.10
Met zn allen?

06-320.323.10
Mooiste meisje

06-320.320.50
LIVE SEX BOX

06-320.325.30
50 et p/m

De Nat[pnale
8.Z.5.-lijn. Alle feestdagen
geopend. Bel: 013-321395.

Sex Superlijnen
Real hot! 320..320.68
Lesbi 28! 320.320.28
Lolliepop! 320.322.30
Pervers! 320.324.00
Sexburo! 320.324.01
Gay Line! 320.327.05

Teenagers 320.332.55
06- 50 ct.p.m.

Janneke
320*324*24

18 ]aar, 06- 50ct.pm

’ 50,- All-in
Tel. 045-423608.

Rijpe
Vrouwen

320*323*45
Ervaren tante 50 c/m 06-

Waar???
Voor o.a. die

heerlijke erotische
thaise bodymassage enz.
door lieve, mooie, jonge

meisjes. Bubble bad.
Maaseikerweg 24

(A2afslag Maaseik, richting
Susteren, 350 mtr. aan

linkerzijde). Ma.do. van 12
tot 24 uur, vr. tot 20.00 uur.

04499-4346.

Erotel 06
De eerste en de beste lijn.

320.320.20
50 cpm

De loopjongen misbruikt
foto's van de knappe blonde

vrouw. In zijn kamer
verdient
ze ze terug.

06-320.326,73 - 50 et p/m

de pick-up-club
Vernocie, Verona en
Veronique zijn terug!!

06-320.326.55 - 50 et p/m
Homo: zoek je een lekkere

Boy?
Gay-Date

06-320.330.18 - 50 et p/m

Club Doma-SM
Live uit Club Domaü

06-320.323.95 - 50 et p/m
Anna verwent meneer terwijl

Atie met de man vrijt.
Lifesex

in 1 kamer. Ja wisselen nu...
CO6-320.329.24 - 50 et p/m

Zoek ze uit die kanjers
Sex-

Afspreekßand
06-320.330.21 - 50 et p/m

Opde
Lightsexbox

vliegen de kilo's eraf als je
met zn allen aan 't sexen

bent 06-320.332.60 -50 cm

Tippel lijn:
voor jonge meisjes?

06-320.330.66 - 50 Ct p/m

Flirt-Cafe:
meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 Ct p/m

Terug!!
van weggeweest. Beter en

heter! De Sabbelbox
06-320.331.69- 50 et p/m

De vrouw in rubber beveelt.
Les in gehoorzaamheid

v00r....

Heren
06-320.326.92 - 50 et p/m

Snel tikken haar hoge
hakjes, 't schemert al.

Naderende
voetstappen

achter haar. Anky met 2
mannen die haar...

06-320.321.30 - 50 et p/m

Lekkere meid zkt.
sexcontact

SexContactLijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Lesbisch de hippe kleedjes
aan het haakje.
2 mooie meiden,

1 hotelkamer
1 douche... 1 handdoek

06-320.329.25 - 50 et p/m
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen. De
Pornobox

onbeschaamd, maar wel...
eerlijk. 06-320.320.51
50 et p/m De Pornobox

Nieuw
Marianne, Christine,

Angelique, Elly, Gaby,
"Cinderella". Oude Rijksweg

Nrd. 56, Susteren, naast
tennishal.

Chick
Contactlijn

Kijk in 't blad naar de
contactadvertenties om te

zien naar wie je luistert!
50 et p/m 06-

-320.330.63
06-meisjes ■

privé
Neem 'ns een kijkje achter
de schermen! 50 et p/m 06-

-320.321.02
Opwindende spelletjes met

Rijpe vrouwen
06-320.329.01

Pure relaxe spacesex in
de 06-Koffieshop

de stoniofoon voor jou
06-320.326.44 - 50 et p/m

Alleen de heetste meiden
bellen de

Hotpantsbox
om wat te pakken te krijgen

06.320.332.80 pm. 50ct.

* NIEUW *

Candy
Wat pornomodellen

meemaken!
06-320.360.69
Candy Contact
Partnerruil-advertenties:

zie ze in Candy, hoor ze via

06-320.330.53
50 et p/rh

Leuk jong MEISJE gevr.
voor privé en escort. Hoge
verdiensten mogelijk. 045-
-411766.
Ellen weet 't. Als ze op die 3
plekjes wordt aangeraakt

kan ze zich niet meer
verzetten.

Ontdek
je plekje..en hoe...

06-320.330.09 - 50 et p/m
Tina 18. Haar leventje van

sport en uitgaan is 't
keerpunt als ze die man

ontmoet. De
allereerste

keer. 06-320.326.72
50 et p/m

Het leven begint bij 40, ook
het sexleven. Op de 40 plus

box fijn en ongedwongen
met leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 50 et p/m

Love Buro
voor uw broodnodige trek

06.320.324.69
50 et. p/m.

Meisjes
gevraagd voor clubhuis in

Roermond. Gratis inwoning.
Tel. 04750-33692.

Privéclub
Lisette

geopend 14.00-04.00 uur,
nw. leuke meisjes aanw.

Rijksweg 28, Baexem. Tel.
04748-2973.

Selma heeft een heet recept
om haar vriendin te troosten.

3 maal 's-nachts een
behandeling

bodymassage
06-320.330.19 - 50 et p/m

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
Mat/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg nrd. 22, Geleen.
Tel. 04490-42315

Tev. meisjes gevraagd

*Nieuw*
Sex uit 't Zuiden

320*326*00.
Bel Judith 50 et/m 06-

Is Wim homo of niet, 't was
leuk met 'n meisje, maar 'n
man laat hem voelen hoe

Waanzinnig
beter het kan

06-320.323.86 - 50 Ct.p.m.

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen
04490-42313. Tev. meisje

gevraagd.

lesbi hard porno
te heet, te hard, 50 et p/m

06-320.321.99
Jacky-Tina

ook zat. en zond. af 10.00
uur. Tel. 045-721759.

Gezocht
Bestaand privéhuis/club/

bordeel ter overname of te
huur gevr., min. 3 relax-

kamers, overname inboedel
geen bezwaar, tel. 040--

AMERIKA-STUNT
_________ ________ ___________! 'iWaaaW mW^ V__

Ongelooflijk ... maar waar! PIAA * * j^L
Voor slechts 599,-* vliegt u deze winter reeds RETOUR \m \M h * fl
naar New Vork. ■ » f \\m

___■ m?0_____ ____L^_lInbegrepen: . Excl 26_iuchthavenbeiasting. BËüfli ____k
* GRATIS treinticket van uw woonplaats naar '

Luxemburg retour; "a> THMfi RT.TTVFTO M l_-j_?^"
* retourvlucht Luxemburg-New Vork met betrouwbare __iV_* JJ_ril_V7 JJJUJLJ f JjXI _dF^^__§

toestellen, uitgerust met lawaaiarme turbines. TT TC TT II7TT 'T1! II M//m/^jtÊm \m\
* luchthavenbelasting a26 - p.p.; Heen kunt u elke di., do, za., zo. vanaf 15 januari 1990. "WrV/ JrjÉi
* hotelkosten. Wij reserveren u graag passende hotels Retour kunt u elke wo., vrij., za., zo.; vóór 31 Wf K:Êm\ ■» *■»in alle prijsklassen. _r<_^ /^ maart 1990 dient u terug te zijn! w *

E- \S* Voor dezelfde prijs ook
VS* \\>T^S mogelijk tijdens de

mmm mm **._-_** _mwmvm* * «%*v carnavalsdagen!!!
VANDER BIESEN BV 'KERKRADE HEERLEN LANDGRAAF VAALS CELEEN

Hoofdstraat 69. Dr.Poelsstraat 3, Raadhuisplein 13. Tyrellsestraat 9, Elisabethstraat 38,
„VOOKdlMWK6iZ£H 04S-453.60 045-715961 045-322233 04454-5050 0449CH9859

Video-sex-club
Frimousses. Open dag v.

11-2 uur. Zond. v. 14-2 uur.
Kl. Gracht 10, Maastricht.

Top S&M
meesteressegenot 50cm 06

320.331.13
Rijpe Greet

40 plus
pakt je live 50 cpm 06

320.322.27
hardlesbi
rijpe triosex 50 cpm 06-

-320.323.24
Rijpe

buurvrouw
heet in aktie! 50 cpm 06

320.331.23

Topsex
De lekkerste; 50 cpm 06

320.325.25
Lady

Domina
streng, bizar 50 cpm 06

320.324.68

Hardsex
320*325*35

uitdagend 50 c/m 06-

Op zoek naar sex-contact
Live-

AfspreekLijn- 06-320.320.55 -50 et p/m
Extreme

Sexcontacten
De afsprakenlijn

06-320.325.80 - 50 et p/m
Zoek je 'n ondeugende

meid?
Hetevrouwenlijn
06-320.326.33 - 50 et p/m
Als je vreemd wil gaan,

Tippelbox. 06.320.326.66 - 50 et p/m
Rijpe Natasja heeft zin in

Keukensex
06-320.327.77 - 50 et p/m
Chantal staat op springen.

Live-Sex
06-320.328.01 - 50 Ct p/m
Homo. Die man heeft voor

de dijspieren
een nieuwe methode. Heet
bad, massage-olie en tover-

handen. Roy geniet.
06-320 .329.22 - 50 et p/m

Sexvriendinnen via de
Relatielijn

06-320.320.44 - 50 et p/m
Het kille metaal van
handboeien

heeft een heet effect op Net-
ty als ze zo met 2 heren .

bezig is.
06-320.329.23 - 50 et p/m 'Maak nieuwe vriendinnen

Flirt-Box
06-320.330.01 - 50 et p/m

De Trio-Box
Nee, super-jaloers moet je .
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer.
06-320.327.37 - 50 et p/m

Volop hete meiden in de
aanbieding. Bel de
Sexwinkel

06-320.326.66 - 50 Ct p/m
Is elke Nederlander een

Viezerik?
Oordeel zelf: 06-320.327.26
lets bekennen? bel de tape

010-4297085.

S-E-X-
K-O-N-T-A-K-T-E-N
T-E-L-E-F-O-O-N-

-06-320.321.44
50 et p/m

Sex-hoorspel
Ook jij kunt meedoen als het

sidderend .heet...gebeurt.
06-320.326.90 - 50 et p/m

Rosie-relatielijn
Dagel. andere contacten.
06-320.324.50 - 50 et p/m.
Zie de foto's van de dames

in Rosie Dec. Deelname
gratis. Bel 010-429.11.33.

100% discreet door
Codesysteem.

Als het zo
Bizar

wordt weet Henny niet meer
wat ze doet. Alles verandert
onder die behandeling. Ja,

toe...nog meer...
06-320.326.70 - 50 et p/m

Als die jonge knul merkt wat
mannen met hem kunnen
doen, gaat de wereld open

voor al zn hete
Verlangens

06-320.326.91 - 50 et p/m
Als Ira 8 jaar getrouwd is

voelt ze voor 't eerst wat het
kan zijn met een...

ontembare jonge knul.
06-320.323.84 - 50 et p/m

De jongevrouw van de man
krijgt hulp van een jongen.

Hij doet zn best., tot ze

tevreden
is.. 06-320.326.93 (50 cpm)

Sex'o'foon
Automatiek

Luister goed: de meisjes
bieden je 'n ruime keuze!

Geef antwoord met je
telefoon! Probeer het eens!

50 et p/m 06-

-320.320.11
Sex'o'foon

De heetste lijn! 50 et p/m 06-

-320.320.01
. Homofoon

Stoute jongens! 50 cpm 06-

-320.321.12
Sex op de set! 50 et p/m. 06

320.323.15
Meisjes
vertellen

luister stiekem!
50 et p/m. 06

320.321.25
Vrouwen

bellen zelf
Vrouwen onder elkaar!

50 et p/m 06-

-320.321.25
Griezelig lekker! 50 cpm 06-

-320.321.77
50 et p/m 06-

-320.322.00
Koffie, 3 sherries en dan...

ontkleden maar voor
life-sex

Zenuwtjes en...vreemde
nieuwe sensaties...

06-320.326.71 - 50 Ct p/m

Homo/lesbies
en op zoek naar een relatie?
Stg. Alternatieve Relatievor-
ming, Lange Geer 44, Delft,
015-136631. Erkend door

Raad van Toezicht.

Gezellige
dames

charmant, discreet,
bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

Escort M-'tricht
Charmante dames voor uw
plezier. Tevens meisjes met

niveau gevr. 043-435528

Parenclub
Stephanie. Geop. woensd.,
vrijd., zaterd. v.a. 20.00 u.
Provinc. weg 26, Schilberg
(Noorbeek). Route Margra-

ten, grens België. (De
Planck), pim. 1 km voor de
grens. Op woensd. en vrijd.
ook voor alleenst. dames en

heren. Tel. 04456-226.

Gevraagd
meisjes voor club in Zuid-
Limburg. Max. leeft. 45 jr.,

woonruimte aanwez. Inl. tel.
043-473426 van 10-18 uur.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

(Huis)dieren

Dierenpension Bodden
reserveert voor de Kerst- en Nieuwjaarsdagen een

verwarmde kennel voor Uw hond of kat. Geen last van
vuurwerk! Kom eens kijken, Sleperweg 30,
Beatrixhaven Maastricht. Tel. 043-633955.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
TERVURENSE pups te
koop bij rijkserkende gedip-
lomeerde kennel "De Cau-
merhof" Tel. 045-321643/
324295.
Te k. COLLIE-PUPS met
stamboom, zeer mooi. Val-
kenburgerweg 25, Wijlre
Weg. omst. te k. 2 DOBER-
MAN zusjes, half jr. oud met
stamboom, samen ’ 1.000,-
Tel. 04705-3204.
Te k. GROENENDALER,
lief voor kinderen, waaks, 2
jr. oud. Tel. 045-230012.
Te k. DWERGPOEDELS,
klein soort, in div. kleuren,
04750-16590.
Te k. ROTTWEILERPUPS
met stamb., geënt en ontw.,
zeer mooi, HD-vrij, gar. ou-
ders aanw. Tel. 043-476353
GRATIS af te halen kooi met
2 parkieten. Na 09.00 uur,
045-321498.

Te k. prachtige GROENEN-
DAELER Pups met stam-
boom. Ouders beide uit-
muntend tel. 045-312189.
Te koop Tervurense HER-
DER, met stamboom, 13
mnd. oud, pr.no. t.k. Te bevr.
na 17.00 uur 045-750911.
T.k. BOUVIER-PUPS zw.
en gestr. geënt en ontwormd
met pap., vader en moeder
aanw. Tel. 04759-1880.
Mini YORKSHIRE-TER-
RIER pups ingeënt en uitge-
zochte stamb. 045-215675.
Te k. DWERGPOEDEL-
TJES, ingeënt en ontwormd,
tel. 043-630749.
Sport-, tuig- en HOBBY-
PAARDEN. Theo van Loon,
tel. 043-643605.
Te k. Golden RETRIEVER-
PUPS, stamb., paspoort, in-
geënt en ontw. met H.D.-
garantie. Tel. 04998-98170.
Te koop PITTBUL 7 mnd.
oud. Tel. 045-456283.
HONDE-REN 4 x 2 m

’ 300,-. 045-727644.

Uit een nest van 9 BRIARD-
PUPS nog te koop 1 zwart
Teefje met stamb. 5 mnd.
pr.n.o.t.k. Tel. 045-229103.
Te k. NEWFOUNDLANDER
pups, zwart, met stamb.,
H.P. gar. Tel. 04750-22860.
Te koop nest ROTTWEI-
LERS en nest Malthezers.
Tel. 04743-2303.
Wij zoeken nog steeds een
lief BAASJE. We zijn een
beetje onstuimig en daarom
zijn de mensen bang voor
ons. Ben jij niet bang, heb je
een goed hart en hou je van
kleine hondjes? Bel dan
045-323572. Groetjes van
Arthur en Samson.
Te k, trop. VOGELS o.a.
goulds, papegaai-amadi-
nusmasker enz. enz. Trich-
terweg 102, Brunssum. Tel.
045-227427.
Newfoundlander PUPS,
zwart m. stamb., ingeënt en
ontw., Melickerweg 4, Her-
kenbosch. Tel. 04752-1115.
Te k. jonge DWERGPAPE-
GAAIEN, kanaries, Japanse
nachtegalen en div. soorten
vogels. Hunzestr. 14,
Heerlen-Beersdal
Te koop ROTTWEILER 12
wkn. pr. ’400,-. Tel. 045-
-220301.

ZERS 12 wk., peperen!
met stamb. 04930-165];
Te k. weg. omstarti
blonde BOUVIER 3 jj
oud, Reu, tel. 045-21811
Te k. door inkrimping 'denbestand jonge *HERDER reu-teef, 4 fl
oud mcl. stamboom
compl. inenting. Het *zondag tuss. 13-16 u.
senstr. 26, Nieuwenhacg
PAPEGAAIEN: baby."
roodstaartjes, 6 wkn. 'div. tamme en spreW
papegaaien en kakaW
Met gar. tevens mr. er,1Morgen van 11.00 tot 1'
uur geopend. 04490-75;
Te k. electr. HONDEN^
DEUSE. Bexdellestr. 'Brunssum I
RASHONDJES; puf*
van Labradors, Heide*'
tels, korth. Duitse Staan*
Collies, Rottweilers, I
niels, Poedels, Pekineeï
Malthezers, korth. Tec*
Yorkshire terriërs en 9
en kleine Bastaardhotf
Ook alle hondenartW
Lochterweg 8, B_
Schoot, fel. 04958-1»
Dinsdag gesloten. ____

In en om de tuin
Te k. 2 VISVIJVERS samen
38 are en chalet. Tel. 09-
-3211865153

Piccolo's in het Urn"
Dagblad zijn groot in
SULTAAT! Bel: 045-7191

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeurs-
opleiding goederenvervoer
06-jan. '90. Start cursus ge-
vaarlijke stoffen 07-jan. '90.

BIJLES Ned., modernel
klassieke talen door erA
docent. 045-317161. J
Problemen met WISKUjj
of economie op sc^
04242-88402. J
PEDAGOGISCH advie=j
reau voor leer- en gedf'
problemen. 045-272673
Als u ons voor 12 uur 'sjjj
gens belt, staat uw PM
LO de volgende dag al inJLimburgs Dagblad. Tel-"
719966. ,

Huwelijk/Kennismaking

Aids infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, t/m vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.
Op naar "CHALET" ledere
zaterdag en zondag gezelli-
ge dans- en contactavond in
de kelderbar La Chalet.
Toegang plusm. 30 jr. Cha-
let Treebeek, Komeetstr.
25A. Tel. 045-211375.
Oud en nieuw in Chalet
"SILVESTERPARTIJ" met
doorlopend eetbuffet en
consumpties naar harte-
wens voor maar ’ 37,50 p.p.
Koop snel uw kaarten op is
op. 1 januari groot nieuw-
jaarsbal met verrassingen.
Chalet Treebeek, Komeet-
str. 25a, tel, 045-211375.
J.man 30 jr. zkt. ser. kennis-
mak, m. j.VROUW kind is
welkom. Br.m. foto op crew.
ret. Brieven naar Postbus
2945, 6401 PK Heerlen.
J. man 34 jr. zkt. vr. voor ser.
RELATIE, kind. geen bezw.
(25-35 ) Tel. 04406-42413
na 19 u. of weekend.
Ik ben 39 jr. en heb een zeer
goede baan. I.b.v. een auto
en heb een zoon thuis. Wel-
ke lieve VROUW wil met ons
twee werken aan het geluk
wat vele zoeken. Een kind is
geen bezw. Br.m.foto wor-
den eerlijk beant. o.nr.
B-3040 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Welke ongeb. charmante
DAME uit goed milieu, alg.
ontw. met vr. karakter, ca.
55 jr. zou/met mij, alleenst.
opr. levensl. man niet-roker,
60 jr. en normaal postuur in
onderl. overleg Kerstmis-
Nieuwjaar willen vieren op
een gez. resp. manier. Br.o.
nr.B-3042, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Nette sport, weduwnaar, 61
jr. alleenstaand, i.b.v. eigen
huis, z.k.m. dito VROUW
voor een eerlijke relatie. Br.
o.nr. B-3043, L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

ALLEENSTAANDEN.
Werkgroep 't Guliks HJHoek Agricolastraat Oflven 1 Sittard organisee'j
dere zondag een dans^icontactavond. A.s. zo^
met tractatie. Bewijs
Inl. 04490-47962. _>
Dame 54 jr. zkt. kenni^king m. nette HEER Jserieuze relatie Br 4
B-3052, LD, postbus 3
6401 DP Heerlen. __>,
J. MAN 29 jr., 1.86 gr-
repr. en lieve vriendin!
28 tot 32 jr. Br.o.nr. B-?
L.D., Postbus 3100, *DP, Heerlen. >
Jongeman, 42 jr.
kennism. met jonge flVRIENDIN van 30-42 M
samen nog iets v.h. lev*
maken. Kinderen zijn "kom. Heb veel hoW
Misschien zit jij wel me'
aan een kerstdiner. Br!
of zonder foto onder
woord retour. Br-**
B-3060 LD, PB 3100, &
DP Heerlen. J
Welke goed uitziende]
sportieve JONGEDn
durft het misschien aanj
gratis ski-vak. met _i
nwj. door te brengen mn
to gescheiden jongema^j
de eerste plaats voor on
ligheid (zonder bijbedfj
gen) en eventuele sefln
relatie. Kinderen ook Jkom. Ik ben acadeCj
gevormd en werkzaam. ",
sportief, avontuurlijk J
kunstzinnig. Aantrekkelfi
echt sportief is eerste f\waarde. Br.o.nr. B-3060'j
Postbus 3100, 6401
Heerlen. V
Man 45 jr., 2 kinderen. _\
werk zoekt VROUW tot *'
Liefst brieven met f-W^j
B-3068 Limburgs DagD[j
Postbus 3100, 6401
Heerlen. 4
J. man 24 jr. z.k.m. MÊ'j
tussen 20 en 25 jr. v. sja
ze relatie. Br.o.nr. B-J j
LD, Postbus 3100, 640 1

Heerlen. .
Vandaag word ik 27 en i
nog steeds op zoek naa j
jonge MAN pim. 30 jr- j
net als ik sportief is eU
zijn tijd houdt van 'n ge,;
café. Br.o.nr. B-3076 *-A
Postbus 3100, 6401
Heerlen _y

Erkende Huwelijksbureaus .
Stichting Mens en Relatie

Postbus 5050, 6401 GB Heerlen.
Jan, 33 jr. lang, slank, vlot en sportief gekleed, opge j
karakter, gesch., houdt van gezelligheid thuis en va a

gaan, zkt. slanke vrouw, 1 of 2kindr,. welkom. 045-7^ J
Theo 68 jr., jeugdigen vitaal, verzorgd uiterlijk, een'U
openhartig, natuurmens, houdt van lezen, fietsen,

vrouw met lief karakter. 045-726539. 4
Maarten 34 jr., leuke vlotte, optimistische man, rust'9^aard, 1.90m, snor, brede interesse, posotieve 'ns,e

tó3houdt van goed gespek, van sport, tuinieren, natuur,l
film, zkt. leuke vrouw, kleine kindr. geen bezwa» i

045-726539. .c-n.i
Annabel 43 jr., BETOVEREND, SENSUEEL, MYi'l^
RIEUS...Nee, dat gaat niet over mij. Ik ben gewoon j

aardige vrouw die een fijne levenspartner zoekt. e%'
pres., Kreatief, brede belangst., MBO-opl., z.k.m. spo'

man. 045-726539. $
Deze en vele andere ingeschrevenen zoeken een Pf |(a
voor een duurzame relatie. Wilt u reageren of mee i

over onze werkwijze, bel dan:
045-726539

(Mevr. Luchtman) of 077-825386. J
STICHTING MENS EN RELATIE is erkend RvT, zo'Q^j
ge werkwijze. Persoonlijke bemiddeling, hoog slag"1»

centage. ___-^
y

ng^ Partner ConsujJ
trX^i-j Adviesbureau voor partnerkeuze in Zuid- en Oost-P" JL

|_]V / voor het Acad., H.8.0. of vergelijkbaar ontwikkel"1*

U hebt een drukke werkkring, vrienden en interes
hobbies, maar U mist die ene partner in Uw le

Erk. R.V.T. brochure M. Schik5

045-740088, Postbus 443, 6400 AK HeerlgH-^
Voor Piccolo's zie verder pagina 18
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Smeulen
an wethouder Boy Goos-

ü"* uit Onderbanken kun je
wat jewil; hij mag dan

j. ' altijd als het meest deskun-
tfe collegelid naar voren ko-WFn' hij is wel een van de meest
Monistische mannen in deF", bankse raad- Misschien

onbewust, maar toch.

tJaens de beschouwingen deze
-fc bleek dat weer eens.

toif
1 Lindner verweet hete9e namelijk een rokender«m/ioop te hebben achtergela-

Oon ossens zei in zijn weer-
iie rï 2'c'1 nadrukkelijk van
i^ Uitspraak te willen distan-
'fo en- „Want er is helemaal„ n sprake van een rokende
C"nhoop. Het smeult alleenren daaree?i beetje..." Waar-
in Goossens de lachers in deI_7ac' op zijn hand kreeg.

Bieb
P~-Er ■t(a ls nogal wat heibel ont-
U^ in Brunssum, tussen het

Keet Ur Van de openbare biblio-. k en de gemeente. De ge-
n'e verlangt namelijk on-■ dadelijk centjes terug, die

*ta i
6e' aan de k*eo werden

ien ? Feitelijk gaat het om
kn dra9i niet hoger dan 11
jn e' dat bovendien jaren gele-

Werd weggegeven. Tijdens
rr,h! aatste raadsvergadering
y°°eerde Toon Pierik (D66)
Sn eeP lansvoor de oieo te ore'

»Laat ze dat geld toch hou-
Qor fj k*eo wordt gedragen
Jer de. energie van vrijwilli-
*ief 6n 'lee/t de gemeenschap er
fc Cs dan baat bij", zo luidde
)(e^?eer de strekking van zijn

Bieb (2)
lij J.' coiie°e hield echter voetml uk- Wethouder Van Dijk:
%aiJ'roo^eem van de teveel be-
ttxoZf Qelden en de terruggave
-ort vn sieept zich nu al jaren

%er : "ij hebben altijd gepro-
»te[

om op een nette manier
(èln- . öiebbestuur naar een

Sl7'g te zoeken. Maar we
te

era-chter gekomen dat met
ït I^7l n*et meer te praten, ■ Dat was enkele weken ge-
*n en inmidels heeft het bieb-

Ur op die uitspraken in de
* gereageerd. Nogal boos,

sca~.ens' Maar evengoed de
te»r eu3kheid tot hernieuwd
l&aerf9 openlatend en met deiino dat men volkomen
jg ls- Eens kijken hoe het colle-

zaak nu in het reine

Voetbalschoen
Bfl-in Haan> een van de Ro-

die prima kan voet-
"fe o?'^' ook noa het hart °P%f?eaf plaats zitten. Gisteren|fe .e "■V zijn voetbalschoenen

Roei rchikking van het goede
de sio-dsschowuburg

k.3Q n°-melijk vandaag van
tot uur een oazar oe_
'OTn een °Peratie van «eni^ te kunnen beta-

% s h°U °^ °^e oa2ar zyn dwsKï crtoenen _an Haan te koop,
l^ir«ri

C";ond heeft hij ze daar|^e'yfc netjes afgeleverd. HetL" overigens niet de schoenen
[(te .r?nee hij doelpunten scoor-L^ n de -üedstrijd tegen Ven-
_er, V^ait u>e hebbe?i ons laten
\ba,, Llen dat dat allemaal kop-p('en i^aren.

Slachtoffer
d«'r*°e kom je erbij dat ik met
iin °! l9f neutjes op een aanrij-

neb veroorzaakt. Het te-
%ch, JS waar- Ik ben ze[f hetI*^o '* nr 9eweest van een bot-
pAf laat automobilist
%a

"u Geleen ons licht veront-
i?!ttP.j d weten. Aanleiding
lm,! oen ls een berichtje in hetJ^b 9,s D°-9blad van 8 de-
ty'V er"?'"> waarin staat dat ene
h_ eft onder invloed brokken
&irnJ! ernaakt °P de kruising
<Uid m acdestraat/Rijksweg-
«n zu is verQissen menselijk
«en PlPolitievoorlichters men-, dle van Geleen. En het
*W '^a£stgenoemde die de
%nt ' december een persbe-
sAf , hand stelde waarin
\%emri orokkenmaker ge-
l^-riw U'erd- Die staat n" bij
|<fw e7? vii<*nd te boek als
4l_ „, e\ brokkenpiloot en niet'ïoekt cht°iïer- De po.itie uer-ki; ons daarom te melden dat
londer utard de aanrijding

e__ Ailnvloed veroorzaakt
|V4at' £» die ons nu maar niet
re?n H

tten' u.ant me sturenifeau eet door naar het bv-
IW. a?n de Groenstraat. Of\na f 1'" om de schade af te

Van onze verslaggever
HOENSBROEK — „Ik
voldoe aan de eisen, ik
ben en blijf voorlopig
kandidaat, ondanks dit
onevenwichtige advies
van de Onafhankelijke
Commissie, dat overi-
gens meer zegt van de
opstellers danvan dege-
ne waar het om gaat."
Zo reageert oud-Twee-
deKamerlid Rein Hum-
mel op de concept kan-
didatenlijst van de
PvdA Heerlen voor de
gemeenteraadsverkie-
zingen.
„Ik ben verbaasd over
de argumentatie. Ener-
zijds voldoe ik en er-
kent men mijn kwalitei-
ten, daarnaast noemt
men merkwaardige

'Ik ben en blijfkandidaat'

Hummel geeft
moed niet op

kwalificaties omtrent
mijn persoon, waar ik
het natuurlijk niet mee
eens ben."
De Onafhankelijke
Commissie zegt dat
Hummel sterk solis-
tisch optreedt en een
duidelijk gebrek toont
aan afstemming en
overleg. Daarnaast zou
hij mensen binnen en

buiten de PvdA op ne-
gatieve wijze hebben
bejegend. Ook wordt
hem gebrek aan loyali-
teit, teamgeest en open
communicatie verwe-
ten.
„Die loyaliteit, dat is
een tweeledig proces.
Op deze manier wordt
het natuurlijk wel heel
erg moeilijk om tot een

zakelijke gedachten-
wisseling te komen. Ik
had een evenwichtiger
advies van de commis-
sie verwacht. Er was
een tijd dat de PvdA
over een hogere morele
maatstaf beschikte, dat
was een mooie tijd."
Hummel blijft beschik-
baar als kandidaat voor
de Heerlense raad. Met
name in het Hoens-
broekse zijn stemmen
opgegaan om ervoor te
zorgen dat hij toch op
de lijst komt en op een
verkiesbare plaats. Te
verwachten is dat Hum-
mel zelf ook niet bij de
pakken gaat neerzitten
maar de hiervoor ge-
schetste ontwikkeling
zal stimuleren. " Oud-TweedeKamerlid Rein Hummel.

Archieffoto Limburgs Dagblad

Bestuurder auto
bekommert zich
niet om gewonde
HEERLEN - Op de Schandeler-
boord vond donderavond rond
22.30 uur een aanrijding plaats tus-
sen een automobilist en een fietser.
De bestuurder van de auto reed
door zonder zich om het zwaarge-
wonde slachtoffer te bekommeren.

Via getuigeverklaringen kon door
de politie worden vastgesteld dat.de
bestuurder van de rode BMW zich
met hoge snelheid van de Schande-
lerboord richting Meezenbroeker-
weg begaf. Na de aanrijding van de
25-jarige Heerlense inwoner is de
dader richting Heerenweg gereden.
De BMW isvan het type 3-serie en is
voorzienvan gele koplichten. Getui-
gen van het voorval worden ver-
zocht contact op te nemen met de
afdeling Verkeer van de gemeente-
politie, tel. 045-731766.SjefDolumen van kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen geschrapt

Heisa in CDA Simpelveld Vrouw
zwaargewond
na aanrijding

door hans rooijakkers
SIMPELVELD - De Simpelveldse CDA-raadsleden Riet
Brouwers en Sjef Dohmen zijn het beslist niet eens met
de samenstelling van de lijst van deze partij voor de ge-
meenteraadsverkiezingen. Het CDA-bestuur Simpelveld-
Bocholtz heeft Emmy Bardoul, de huidige afdelingsvoor-
zitter, tot lijsttrekker gebombardeerd. Op die beslissing
komt nu felle kritiek. Maandagavond wordt de concept-
lijst voorgelegd aan de afdeling.

Fractie-voorzitter Sjef Dohmen is
teleurgesteld. Hij had eventueel met
een tweede plaats op de lijst vrede
kunnen hebben, maar hij werd dus

Veel ambities
PvdA Brunssum

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De Partij van de Ar-
beid in Brunssum verwacht bijzon-
der veel van de komende raadspe-
riode. Dat blijkt niet alleen uit de
verkiezingsverwachting (de fractie
verwacht met zes of zeven personen
in de raad te komen), maar ook uit
het verkiezingsprogramma dat deze
week werd gepresenteerd.

Daarin doet de fractie uit de doeken
dat Brunssum in de komende jaren
een eigen identiteit moet zien op te
bouwen als woon- en leefgemeente,
maar ook als recreatief/toeristisch
toevluchtsoord voor de hele regio.
De PvdA meent daarom dat bijzon-
der veel aandacht uit moet gaan
naar milieuzorg en het instandhou-
denvan het groen. Ook moet de be-
reikbaarheid van het mijnstadje
vergroot worden, terwijl er de ko-
mende jaren een intensivering van
bouwacitiviteten naar het centrum
dient plaats te vinden.
Wat betreft de financiën meent de
PvdA dat de burgers van Brunssum
niet onder een verhoging van belas-
ting (afvalverwerking, rioolbeheer)
zullen uitkomen. Maar het streven
moet wel gericht blijven op het zo
klein mogelijk houden van de finan-
ciële last die de burger moet dragen,
aldus de fractie.

aan dekant gezet. „Ik moet het eerst
nog allemaal verwerken, maar ik
heb grote moeite met de samenstel-
ling van de lijst. Ofschoon ik de
hoop heb opgegeven alsnog op een
verkiesbare plaats te komen, wil ik
de leden maandag het een en ander
uit de doeken doen. Verder onthoud
ik mij op dit moment van ieder com-
mentaar."

Miskleun
Het aan de kant zetten van Dohmen
is volgens Riet Brouwers de zoveel-
ste miskleun van het plaatselijke
CDA. Drie maanden geleden lucht-
te zij reeds haar hart. „Ik heb nooit
steun ontvangen van het afdelings.
bestuur. En dat is toch het minste
waar een beginnend raadslid op
mag rekenen. Ik zweefde constant
tussen hemel en aarde".

Ze keert niet meer terug in de raad.
„Fatsoenshalve maak ik deze raads-
periode af, maar ik zit er niet meer
namens deze CDA-afdeling. Pas als
Emmy Bardoul verdwijnt, wil ik
lijsttrekker worden. Het is in één
woord stijlloos wat er is gebeurd
met collega Dohmen."

Emmy Bardoul onthoudt zich van
elk commentaar. „Op de lijst is em-
bargo tot maandag 18 december. Ik
heb de lijst niet samengesteld. Na
maandagavond weet ik wellicht
meer."
Naast 'kopvrouwe' Bardoul staan er

i nog twintig andere namen op de
kandidatenlijst van het CDA Sim-, pelveld-Bocholtz. De heren Lem-
mens, W. Weijers, Snackers en
J. Weijers bezetten de plaatsen
twee tot en met vijf.

(ADVERTENTIE)

Keukentegels
Meer dan 60 soorten in vele kleuren en motieven uit voorraad leverbaar.

Prijsklasse van ’ 40,- tot ’ 70- per m2.

I : 1 Woonkamerplavuizen
in alle maten en veel moderne

y" "v kleuren, voor de laagste

4^ V* f "ÜJL prijzen van Limburg. Va. ’ 25,
W-" Ry. -J W" -perm2.

' Badkamertegels
St___Jslwi^__Sf^_->? Kom ki 'ken naar onze nieuwe■ ■i*^!___ *m^i jhsl* collectie. U zult verrast zijn. Ja

fr.ifJ/r'M-i i.fJ^-J'W zeker, ook over de prijs! vW^^ Marmer
voor gang, keuken en kamer.

I 1 Onverslijtbaar! ’ 69,50 per m2.

ipipiaiaaiii

Contrast
" De kerstdis is bij de
meeste mensen over pak-
weg negen dagen -rijkelijk
gevuld. Soepje vooraf. En
misschien nog snel een
zodmcocktail vóór de kal-
koen, de reerug of de pa-
trijs wordt opgediend met
Parijse aardappeltjes,
Franse frietjes, diverse
warme en koude groenten.
Dan heel even de benen
strekken alvorens de vier-
de gang van hetkerstmenu
wordt opgediend.
In schril contrast met dat
smulfeest staat het schaar-
sevoedsel dat deze zwerver
in het centrum van Heer-
len bij elkaar schraapt uit
afvalbakken. Hij moet het
met de kerst met heel wat
minder doen: resten van
een afgekluifde haan, een
paar bikkelharde frietjes
in een met curry onderge-
lopen puntzak en wat
broodkorsten.

Foto: DRIES LINSSEN

'St.-Jan' doet deuren op slot
Van onze correspondent

HOENSBROEK - Het probleem
van de kleine criminaliteit op het
Hoensbroekse St.-Janscollege is zo
groot geworden dat maatregelen
noodzakelijk zijn. Vergrendelde
deuren en poorten vormen tijdens
de schooluren hét antwoord op dief-
stallen en vernielingen aan eigen-
dommen van school, leerlingen en
docenten.
Rector ir Schröder liet enkele we-
ken geleden in een schrijven aan de
ouders weten dat het 'probleem in-
middels zo ernstig geworden is, dat
de tot dusver toegepaste maatrege-
len ontoereikend zijn. „Op dit mo-
ment zijn we nog niet zover dat we
de balans kunnen opmaken. Maar

we zijn meer tevreden over de gang
van zaken dan tot voorheen", aldus
Schröder.
Volgens de rector is de toename in
het aantal diefstallen en vernielin-
gen een geleidelijk proces geweest,
waarop de school reageerde met
hekwerken en stringente maatrege-
len tegen overtreders. Helaas wer-
den de wildvreemden die zich over-
dag ongemerkt in de schoolgebou-
wen en op de terreinen ophielden
over het hoofd gezien.

Gevolg: gestolen bromfietsen, fiet-
sen, jassen, helmen en vernielingen
aan eigendommen van leerlingen en
docenten. De gesloten-poortmaatre-
gel (alleen op dringendverzoek naar

buiten) blijkt te helpen. Ook al zijn
veel leerlingen niet erg gechar-
meerd over de 'opsluiting. „Natuur-
lijk lopen die liever vrij in en uit.
Maar ik denk dat zij met iedere ver-
andering moeite hebben. Het gros
heeft wel begrip voor de situatie",
aldus de Hoensbroekse rector.
Collega Martin Sijstermans van het
Heerlense Bernadinuscollege ziet
op zijn school een constant beeld
wat de criminaliteit aangaat. „Na-
tuurlijk gebeurt er wel eens wat. Wij
hebben niet kunnen constateren dat
het erger geworden is." Rector
Schröder: „Ik ben zo vrij om dat te
betwijfelen. Die opmerking hoor ik
wel meervan de collegae. Wij zijn in
ieder geval open in dezezaken!"

HEERLEN - Een 24-jarige vrouw
uit Heerlen raakte gistermiddag
zwaargewond toen zij in de Geer-
straat rond een uur door een auto
werd aangereden. Zij werd met een
gebroken ruggewervel, een gebro-
ken been en een hersenschudding
in het ziekenhuis opgenomen.
Het ongeluk gebeurde toen het
slachtoffer zich met de fiets aan de
hand tussen de in file staande auto's
op de Geerstraat begaf. Zij werd ge-
grepen door een 20-jarige automobi-
list die op een andere rijstrook van
dezelfde rijbaan reed.

Voerendaalse
reserve-agent
slaat buurman

DEN HAAG/VOERENDAAL -De nationale ombudsman vindt
dat er door de burgemeester van
Heerlen geen maatregelen geno-
men hoeven te worden tegen een
Voerendaalse' reserve politie-
agent die zijn buurman in elkaar
geslagen heeft.

De Voerendaler is voor die mis-
handeling tot twee weken voor-
waardelijke gevangenisstraf ver-
oordeeld, maar niet uit zijn func-
tie ontheven. De ombudsman
zegt dit in de uitspraak op een
door de buurman van de agent
ingediendeklacht over het optre-
den van de Heerlense burge-
meester. De buurman had bij de
ombudsman zijn onvrede geuit
over het feit dat er geen maatre-
gelen genomen waren tegen de
reserve-agent. Bovendien had de
burgemeester niet tijdig gerea-
geerd op een klacht van de buur-
man over de agent en was die
niet gehoord in het gemeentelijk
onderzoek over het optreden van
de reserve-ambtenaar.

De reserve-agent is in februari
1988 door de politierechter te
Maastricht voor de mishandeling
veroordeeld. Die mishandeling
was het gevolg vafi een totaal uit
de hand gelopen burenruzie
waarbij de reserve-agent tegen
zijn arbeidsongeschikte buur-
man zou hebben gezegd: „Hitler
moet terugkomen, die krijgt alle
W.A.0.-ers aan het werk". „Alle
homo's moeten ze ophangen" en
„Ik ben bij de politie, mij doet
niemand wat."
De burgemeester van Heerlen
heeft de agent niet uit zijn func-
tie willen ontheven omdat de
vechtpartij een burenconflict
was. Dat conflict moest volgens
de burgemeester gezien worden
als een ruzie tussen twee buren,
niet als een ruzie tussen een poli-
tie-ambtenaar en een burger.

LBrv
LIMBURGS DAGBLAD

De televisiekrant van uw
eigen Limburgs Dagblad!
Voor Limburgse ondernemers, diereklame-boodschappen op
LD-TV willen uitzenden, hebben wij een uitvoerige brochure
met een tarief-lijst klaar liggen.
Belt u ons even?

LD-TV. Telefoon: 045-739300.
* i

(ADVERTENTIE)
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Morgen bent u weer welkom

Ton Frenken en Ank de Grootbij hetAbp 1
Mexicaanse dagboeknotities in porselein

verbinden defascinerende wereld van Ank de r***^^?»*^
Groot met die van de oude Maya-cultuur.

Samenhangend als de bladzijden van een boek, i ISHk
vertellen de lyrisch abstracte doeken van Ton tm___ -gMX

Frenken hun geladen verhalen.
Eeuwenoude technieken, op hoogstpersoonlijke

wijze opnieuw ingevuld, onder het thema

BEELDEND HANDSCHRIFT I
Zondag 17 decembera.s. van 14.00tot 1 p^^,.^"s<Mfc

17.00 uur is dezekunstexpositie in het Abp IP*_- £*k'^; yBÈSk.
hoofdkantoor in Heerlen voor iedereen gratis $*£.%? ■-;., %£toegankelijk. Om 15.00uur spreekt de W?"<«., J«_ --. J "'.
Maastrichtse Wethouder van Cultuur Gerard ! *,*^::^'*>Zi^W___,

Peeters. Ook de beide kunstenaars zullen dan h> s3*_^_ '*~ - ■». jB§§&
aanwezig zijn. «** ■_.' *M£./,*--■ sJCfmDe muzikale omlijsting wordt met veel verve r*? i, .'^-'«^'WÜ_? £ ~_lJ

verzorgd doorPaula Paashuis (altviool), U*7t ",X *"■<-*;
Gemma Serpenti (cello), Frans Vermeulen Ij^'-^y ■-■t* ~,*,.. __C_*~ JBI

w-Bf :" jSjg" *:■■£_I
'■.*_■" ''"***i,jï, I

B^J____l_É_j Wij zien u graagkomen. I
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Geboren

ANNE
Dochter van
Wim en José

Handels-Übaghs

Heerlen. 13-12-1989
Ds. Jongeneelstraat 3

6411 EV Heerlen

Op 6 december 1989 werd ons leven
verrijkt met een zoon.

Bij de doop krijgt hij de namen

Rutger Wilhelmus
Hans en Suzanne Goyen-Rijnders

Regina en Hedwig
Zr. X. Nolenslaan 8, 6419 AX Heerlen

************************ Dankbetuiging *
""* Mede namens onze kinderen en kleinkinderen TT

danken wij u allen voor de gelukwensen, "X"
■** bloemen en geschenken, die wij mochten "J-1

ontvangen bij de gelegenheid van ons 4fr

* ** 50-jarig huwelijksfeest -Jf

■X" Door de vreugde met ons te delen, hebt uze "X"
X" verdubbeld. "X"
"X Mede door u is deze dag voor ons %r
X" onvergetelijk geworden.
■X *-fc Toon v.d. Muuren en #
■X Tonia v.d. Muuren-Verwijmeren -X
■X *jt Mgr. Hanssenlaan 55, Hoensbroek jl

£**********************

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot ons groot verdriet moesten wij heden afscheid
nemen van mijn lieve zoon, onze broer en zwager

Peter Baas
Hij overleed in de leeftijd van 36 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Brunssum: CP. Baas-Smeets
Zusters en broers
Familie Baas

6446 VP Brunssum, 14 december 1989
Sterrenstraat 32
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
dinsdag 19 december a.s. om 10.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 10.15 uur.
Er is geen condoleren.

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot ons groot verdriet moesten wij geheel onver-
wacht afscheidnemen van

Ludwig Visser
levensgezel van

Anny Greve
Hij overleed op de leeftijd van 79 jaar.

Heerlen: Anny Greve
Heerlen: Ewald en Mary Visser
Heerlen: Kinderen van Gils

15 december 1989
Scheldestraat 8, 6413 KW Heerlen
De crematie zal plaatsvinden op maandag 18 de-
cember 1989 om 15.00 uur in het crematorium te
Imstenrade-Heerlen.
Bijeenkomst aldaar om 14.45 uur.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij geheel onver-
wacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze broer, zwager, oom en neef

Ger Hemen
echtgenoot van

Mia Meijs
Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken, in de Lückerheidekli-
niek te Kerkrade.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: A.M. Heinen-Meijs
Familie Hemen
Familie Meijs

6371 LZ Landgraaf, 14 december 1989
Hereweg 182
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 19 december a.s. om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen, waarna aansluitend de crematie in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne maandag 18 december om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 tot 19.00 uur.
Voor vervoer kerk/crematorium v.v. is gezorgd.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Tot ons leedwezen vernamen wij het overlijden van
ons erelid

Gerard Joseph Hemen
Hij was jarenlang bestuurslid van onze vereniging,
een noodlottig ongeval maakte hieraan destijdseen
einde.
Hij was 50 jaar lid van onze vereniging.
Wij wensen zijn echtgenote veel sterkte toe met het
verlies van haar man.

Bestuur en leden
R.K.V.V. Waubach

T
Bedroefd delen wij u mede, dat na een langdurige
ziekte op 78-jarige leeftijd van ons is heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten der zieken, mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Willem Pernot
echtgenoot van

Maria Simons
In dankbare herinnering:

Brunssum: M.A. Pernot-Simons
Susterseel Dld.: Tilly en Jozef Tholen-Pernot

Nijmegen: Frans Pernot
Heerlen: Marly en John van Os-Gregoire

en al zijn kleinkinderen
Familie Pernot
Familie Simons

6441 TR Brunssum, 14 december 1989
Heulenderstraat 34
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake, maandag a.s. om 19.00 uur in de hier-
na te noemen kerk.
In de St. Gregoriuskerk te Brunssum zal de plechti-
ge uitvaartdienst gehouden worden op dinsdag 19
december om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.

__«_._______—______ —^_____—

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, geven wij u kennis, dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, mijn lieve man, onze goede en zorgzame
vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Jan L.W.M. Jurgens_ 21-12-1906 t 14-12-1989
echtgenoot van

Antonia G. Lage
In dankbare herinnering:
A.G. Jurgens-Lagé
kinderen, kleinkinderen
achterkleinkinderen

6433 CJ Hoensbroek, Mgr. Feronlaan 26
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 19 december om 11 uur, in deChristus Ko-
ningkerk te Hoensbroek, gevolgd door de begrafe-
nis op de centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Maandag a.s. om 19 uur, avondwake in voornoem-
de kerk.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijksvan 14tot 15 uur en van
19tot 20 uur. Zondag alleen van 14 tot 15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

-
Tot ons groot verdriet hebben wij plotseling af-
scheid moeten nemen van mijn lieve en zorgzame
vader, schoonvader, onze opa, broer, zwager, oom
en neef

Hubert Gillissen
Hij overleed op 63-jarige leeftijd.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Spekholzerheide: Tiny Elzakkers-Gillissen

Wiel Elzakkers
Patrick en Nadine
Familie Elzakkers

Kerkrade, 15 december 1989
Lupinestraat 60
Corr.adres: 6466 KV Kerkrade
Graverstraat 117
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 20 december as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende
Bijstand te Kerkrade-West, Heilust, waarna aan-
sluitend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis dinsdag 19 december om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chevremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willenbeschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Wij hebben geen woorden om te zeggen wat in ons
omgaat nu ons zoontje, broertje en kleinzoontje
van ons is heengegaan

Joey Stams
Hij mocht slechts twee maanden oud worden.

Huub en Anita Stams
Sally en Jessy

6471 HV Eygelshoven, 12 december 1989
Vasstraat 2
In stilte hebben wij. afscheid genomen op donder-
dag 14 december j.l.
Joey rust op der.k. begraafplaats te Eygelshoven.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van

Peter de Vreede
selectiespeler van 1e en 2e elftal, lid van jeugdcom-
missie en raad van elf.
Zijn grote inbreng voor devereniging, alsmede zijn
sociale bewogenheid zullen ons steeds als voor-
beeld dienen.

Bestuur, trainer en leden van
R.K. S.V. Wit Groen vc.

Voor de vele blijken van belangstelling en deelne-
ming die wij van u mochten ontvangen bij het over-
lijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en lieve opa

Sjaar Heimes
willen wij u langs deze weg onze oprechte dank be-
tuigen.

A.A. Helmes-Benders
kinderen en kleinkinderen

Heerlerbaan, december 1989
De zeswekendienst zal gehouden worden op zater-
dag 30 december a.s. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van St. Joseph te Heerlerbaan.

t
Dankbaar voor het vele goede, dat hij ons tijdens
zijn'leven heeft gegeven, hebben wij afscheid geno-
men van mijn lieveman, onze goedevader, schoon-
vader, groot- en overgrootvader, broer, schoon-
broer, oom en neef

Piet Doveren
echtgenoot van

Barbara Engels
Hij overleed, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, in de leeftijd van 80 jaar.

Kerkrade: B. Doveren-Engels
Kerkrade: Martin en Riet

kinderen en kleinkind
Kerkrade: John en Bertie

Familie Doveren
Familie Engels

6462 EJ Kerkrade, 14 december 1989
Theresiastraat 12
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
dinsdag 19 december a.s. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk H. Antonius van Padua te Kerkrade-Bleij-
erheide, waarna aansluitend crematie in het crema-
torium te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd.
Heden, zaterdag 16 december zal de overledene bij-
zonder worden herdacht tijdens de avondmis van
18.00 uur in bovengenoemde kerk.
Mochten wij vergeten zijn u een kennisgeving te
zenden, gelieve dan deze aankondiging als zodanig
te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Drieëneenhalf uur knokte jij voor je leven, een tijd
waarin wij je alle liefde en genegenheid mochten
geven.
Je beeld zal echter voorgoed in onze gedachten blij-
ven bestaan, en we zullen je voor altijd als klein
dochtertje en zusje door ons leven laten gaan.

Shelley
* 11 december 1989 t 12 december 1989

Paul en Désiree Fritschy-Lipperts
Sidney, Ashley

6415 BN Heerlen, 11 december 1989
Delftstraat 7
De crematie heeft in alle stilte plaatsgevonden op
vrijdag 15 december in Heerlen.

t IBedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij voor ons
betekende, delen wij u mede, dat heden van ons is
heengegaan, in de leeftijd van 51 jaar, voorzien van
de h. sacramenten, mijn dierbare echtgenote, onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Ethy van Diesen
echtgenote van

Hein Speetjens
Voerendaal: Hein Speetjens
Brunssum: Maureen en Jos

Tim, Naomi
Amsterdam: Petra en Hassan
Voerendaal: Hans en Jolanda
Voerendaal: Patrick

Familie van Diesen
Familie Speetjens

Heerlen, 15 december 1989
Hogeweg 20, 6367 BD Voerendaal
De uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal
plaatsvinden op dinsdag 19 december a.s. om 11.00
uur in de H. Laurentiuskerk te Voerendaal.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Maandag om 19.00 uur avondwake in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
-tot 19.00uur en op zondag van 11.00tot 12.00 uur in
het mortuarium van de Begrafenis- en Crematie-
vereniging Voerendaal, Kerkplein 43 aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Dinsdag 19 december om 19.00 uur is er in de Cor-
neliuskerk te Heerierheide een plechtige heilige
mis, ter nagedachtenis van onze lieve vader en
schoonvader

Piet Sonneschein
Marjo en Wenzie Fujan-Sonneschein

Kerkstraat 4

De plechtige eerste jaardienstvoor onze zorg-
zame vader en opa

Martin Joseph Eppels
zal plaatshebben op dinsdag 19 december a.s.
om 19.00 uur in de parochiekerk van deH. Jo-
sef te Waubach.

Kinderen en kleinkinderen Eppels

I "

Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor
fijne jaren die wij samen met haar mochten W

(

ven, geven wij u kennis, dat na een kortston*
ziekte plotseling is overleden, onze lieve mo^ [
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster. tanK
nicht

Fieny Baggen
weduwe van

Wiel Hanen
Zij overleed in de leeftijd van 60 jaar, voorzien
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: Jacques Hanen
Ans Hanen-Schrooyesteyn
Raymond

Schaesberg: John Hanen
Enny Hanen-Aust
Dave
Familie Baggen
Familie Hanen

Lemiers, 14 december 1989 \
van Thimusstraat 30 ,
Corr.adres: Parallelstraat 16, 6372 XD Landgra»"
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor»
op maandag 18 december a.s. om 11.00uur in del j
rochiekerk van de H. Catharina te Lemiers, wa»1I
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op \
r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren-
Moeder wordt bijzonder herdacht in eucharis' J
viering van zondag 17 december a.s. om 11.00 o 5
in voornoemde parochiekerk. -1De overledene is opgebaard in de rouwkapel ~* *lom", van de zusters Clarissen, Hilleshagerw-ë ]
te Mechelen. ii
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar van Ij),
tot 12.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen. IJJlieven deze annonce als zodanig te willen besch' j
wen.

Langs deze weg willen wij u bedank' i
voor uw blijken van medeleven na $
overlijden en voor uw aanwezigheid" j
de crematie van mijn lieve man, zor|.2e
me vader, schoonvader en opa

Broer Mol
M. Mol-Schonewille
kinderen en kleinkinder^

Brunssum, december 1989
C. Huygensstraat 5I , 1r 1Veel te vroeg ging hij van ons lieen.

Wij zijn nu eenzaam en alleen.
De leegte die hij achterlaat
brengt ons veel verdriet.
Doch de liefde die hij ons bood
kan niet gescheiden worden door de dood.

Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor datgenewat hij met zijn lief-
devolle zorg, zijn innemende goedheid en voorbeeldige levenswandel
voor ons heeft betekend, geven wij kennis dat God, geheel onverwacht,
tot Zich heeft geroepen, voorzien van het h. sacrament der zieken, op de
leeftijd van 72 jaar, onze lieve en zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

(Sjeng) Johan Lutgens
begiftigd met de eremedaille in zilver

verbonden aan de Orde van Oranje Nassau
weduwnaar van

Annie Odekerken
De diepbedroefde familie:

Eygelshoven: Leon en Conny
Jeroen
Familie Lutgens
Familie Odekerken

6471 JL Eygelshoven, 13 december 1989
Laurastraat 46
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 18 december
a.s. om 11.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk te Eygelshoven, ge-
volgd door debegrafenis op der.k. begraafplaats aan de Rimburgerweg.
Samenkomst in de kerk, alwaar vanaf 10.40 uur gelegenheid is tot schrif-
telijke condoleance.
Zondagmorgen wordt vader bijzonder herdacht in de eucharistieviering
van 11.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwkapel te Nieuwenhagen,
Beuteweg 32; bezoektijd dagelijks tussen 18.30 en 18.45 uur.
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te willen beschouwen.

Met grote verslagenheid vernamen wij heden het plotseling overlijden
van onze zanger-vriend, de heer

Sjeng Lutgens
Na een 50-jarig actief lidmaatschap, moge hij rusten in vrede.

Zangvereniging Vriendenkring
St.-Rochus Groenstraat Landgraaf

t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan,
is, tot onze droefheid, na een levenvan zorg en aan-
dacht voor allen die hem dierbaar waren, van ons
heengegaan,mijn dierbare man, onze fijne vaderen
lieve opa

Jacques Hekkens
echtgenoot van

Mia Manders
Hij overleed, na een liefdevolle verpleging in de
verpleegkliniek Heerlen, in de leeftijd van 76 jaar.

Heerlen: Mia Hekkens-Manders
Klein-Zimmern (Dld.): José en Norbert

Harthun-Hekkens
Sven, Mark

Beek: Ger en José
Hekkens-Heijenrath
Rob

Heerlerbaan: Wiel en Ank
Hekkens-Pernot
Luc

Den Haag: Marga en Lode
Stapert-Hekkens
Agnes, Eugènie

6419 AA Heerlen, 15 december 1989
Douvenrade 17
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 19 december 1989 om 13.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Pancratius te Heerlen, waar-
na de crematieplechtigheid volgt om 14.30 uur in
het crematorium aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 12.30 uur.
Maandag 18 december zal om 18.30 uur in dekapel
van bejaardencentrum Douvenrade een avondmis
worden opgedragen voor vader.
Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum aan de
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, waar u afscheid van
hemkunt nemen zondag van 14.00uur tot 15.00uur
en maandag van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft ont-
vangen, gelieve u deze advertentie als zodanig te
zien.

[DIABETES
IS OVERAL
Diabetes (suikerziekte)
is een ingrijpende
aandoening dieRoy
altijd en overal met
zich meedraagt.

_r -_-P-_TfJ--?_,'-\ ' * 'Jf l__H______-l_t_v
i_■ ___i

moet hij goed op zijn eten
letten. Een diabetesdieet
niet voor één dag, maar
voor derest van zijn leven!
De wetenschap probeert
een oplossing te vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun datweten-

i schappelijk onderzoek,
steun hetDiabetes Fonds. Nederland.

i GIROREKENING 5766
It.n.v.DFN, AMERSFOORT |

: il

£nr%

Zondag 31 december 1989 hoopt de heer

Hein Meessen I
het heuglijk feit te herdenken dat hij 75 jaar als

koster-organist in de parochie H. Lambertus te Holset
werkzaam is.

Daarom zal op die dag in de parochiekerk om 11.00 uur een
pontificale dankmis worden opgedragen door zijne

hoogwaardige excellentie mgr. A. Castermans.
Deze h. mis zal vocaal worden opgeluisterd door het C.C.K.'74.

Van 13.00 tot 15.00 uur is er gelegenheid tot feliciteren
in café G. Franck te Holset.

Het kerkbestuur. _J

~ ; 3
I UITVAART- EN CREMATIEVERZORGING

SINDS 1955

WAUBEN BV

■__lJ
GELDERSESTRAAT 18 6136 AT SITTARD| Q449Q-1357g,

Begrafenis- en krematieverzorging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH ;

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Een stijlvolle en zorg\oildige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein- "Stemmigeopbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.o. mj|||=
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Waarin opgenomen: J.G.Boon. Tel. 045-416814. mWU/!Wi WI KW Huenshroek- TeL 045-2»w' .
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Zaterdag 16 december 1989 " 14Limburgs Dagblad



, Van onze verslaggeefster

- Leerlingen en studenten in de gezondheids-
!°r _. moeten zien te overleven in een jungle van onduidelijke
*gels en wetten en van echt leren is veelal geen sprake. Bin-
}eH het dagonderwijs (HBO-V) en het inservice-onderwijs in
fe ziekenhuizen, verpleegtehuizen en andere instellingen
kersen nog middeleeuwse toestanden.

vaak niet toepasbaar. Onder tijds-
druk worden er van de leerling bo-
vendien bepaalde vaardigheden
verwacht, bijvoorbeeld injecteren,
terwijl die leerling dat nog helemaal
niet heeft kunnen oefenen. „Je
komt als leerling op een afdeling.
Daar hoor je begeleid te worden,
maar na een dag kijken wordt er van
je verwacht dat je gewoon mee-
werkt. Het is al druk genoeg," weet
Van de Warenburg uit eigen erva-
ring.

eenkomst ondersteunen het De We-
verziekenhuis en de Maatschap
Neurochirurgie de erk'enningsaan-
vrage van het Academisch Zieken-
huis Maastricht. Met de opbouw zal
een periode van circa drie jaar zijn
gemoeid.

HEERLEN/MAASTRICHT - Het
De Weverziekenhuis in Heerlen, het
Academisch Ziekenhuis in Maas-
tricht en de Maatschap Neurochi-
rurgie in Heerlen hebben gisteren
volledige overeenstemming bereikt
over de organisatievan de neurochi-
rurgie in Limburg. Gekozen is voor
de vorming van één neurochirur-
gisch hoofdcentrum, gevestigd op
twee lokaties, namelijk Heerlen en
Maastricht.

De overeenkomst kwam tot stand
door persoonlijke bemiddeling van
de commissaris van de koningin in
Limburg, dr. J. Kremers. In de over-
eenkomst is opgenomen dat hij bij
onvoorziene tussentijdse menings-
verschillen beschikbaar is voor be-
middeling of arbitrage.

Van onze verslaggever

tiene lozingen worden hard aan-
gepakt. Dat moeten we doen met
gebruikmaking van de modern-
ste technieken", aldus Van Wijn-
bergen.

Gobes kwam in mei bij DSM in
dienst met de taak de afdeling Pu-
blic Relations geschikt te maken
voor communicatie die verder reikt
dan 's lands grenzen. Inmiddels is
een communicatieplan opgezet
voor de komende vijfjaar.

Verder is hij van mening dat de
waterschappen meer dan in het
verleden de waterlopen, rivieren
en beken op een ecologische wij-
ze moeten beheren zonder ge-
bruikmaking van chemische
middelen.

HEERLEN - Directeur H. Gobes
van de concerndienst Public Rela-
tions van DSM houdt het reeds na
zeven maanden voor gezien. Per 1
januari vertrekt Gobes om op 15 ja-
nuari in dienst te treden als direc-
teur Communicatie bij Ahold.

„We gaan danook in de komende
jaren vooral de nadruk leggen op
de handhaving èn controle op de
naleving van de regels. Clandes-

„Het is helaas nog zo dat velen
zich niet houden aan de regels en
wetten op milieugebied. Overtre-

MAASTRICHT - Gedeputeerde J.
Pleumeekers zal binnenkort een ge-
sprek hebben met vertegenwoordi-
gers van de ondernemingsraad van
Limagas om hen op de hoogte te
stellen van zaken die samenhangen
met een mogelijke fusie tussen Li-
magas en PLEM. In de gisteren ge-
houden Statenvergadering zegde
hij toe de ondernemingsraad te zul-
len geruststellen. Daarmee beant-
woordde hij een desbetreffend ver-
zoek van het socialistische Statenlid
W. Peeters dat er bij het college op
had aangedrongen een eind novem-
ber van de OR ontvangen brief zo
spoedig mogelijk te beantwoorden.
„De raad heeft recht op antwoord en
dient te worden gerust gesteld", al-
dus het Statenlid.

Van Wijnbergen vindt dat de Ka-
mers van Koophandel en Fabrie-
ken in Limburg „milieuaccoun-
tancy" bij bedrijven moeten sti-
muleren. Te weinig bedrijven
hebben volgens hem een interne
milieudienst.

Deputé wil
OR Limagas
'geruststellen'

Groei
Kenmerken van het gekozen orga-
nisatiemodel zijn samenwerking en
groei. Als onderdeel van de over-

De ziekenhuizen verwachten dat er
in de toekomst circa 600 centrale
neurochirurgische ingrepen per jaar
zullen worden uitgevoerd. Op het
ogenblikzijn dat er in het De Wever-
ziekenhuis jaarlijks ongeveer 350.
De overeenkomst voorziet erin dat
het aantal ingrepen in Heerlen ruim
voldoende blijft om de hoofdcen-
trumfunctie van het De Weverzie-
kenhuis niet in het gedrang te laten
komen.

GS informeren
minister over

wensen RW 73

Vanuit dit hoofdcentrum wordt ge-
streefd naar uitbreiding van de sa-
menwerking met de erkende (Sit-
tard) en nog te erkennen (Venlo en
Roermond) sub-centra en naar sa-
menwerking met het ziekenhuis in
het Belgische Genk.

MAASTRICHT - In een persoonlij-
ke brief aan minister Maij-Weggen
van Verkeer en Waterstaat hebben
Gedeputeerde Staten van- Limburg
de nieuwe bewindsvrouw 'bijge-
praat' over enkele met haar ambts-
voorgangster gemaakte afspraken
over aanleg van Rijksweg 73. Het
weggedeelte Boxmeer-Venlo dient
uiterlijk per 31 december 1994 te
worden opengesteld, de Zuiderbrug
met bijbehorend tracé in Venlo eind
1993. Speciale aandacht van minis-
ter Maij-Weggen wordt gevraagd
voor een snelle realisering van het
zuidelijk gedeelte van Rijksweg 73:
Venlo-Swalmen-Roermond-Maas-
bracht

Hoofd PR
alweer weg
bij DSM

"Leerling-verpleegkundigen en stagiares worden meestal ingezet alsvolledige werkkrachten.
Archieffoto: GER DIJKSTRA

Begeleiding
Daarmee raakt hij het volgende pro-
bleem: het tekortschieten van de
begeleiding op de werkvloer. De
leerling heeft recht op 1248 beglei-
dingsuren, maar krijgt deze niet.
Leerling en stagiairekomen niet toe
aan het oefenen van handelingen,
het bijwonen van onderzoeken en
het voeren van begeleidingsge-
sprekken. Het komt zelfs regelma-
tig voor dat leerlingen elkaar moe-
ten begeleiden.

Jat - ■kai meent de jongeren adviesgroep
van de CFO, de

jffV-bond voor Overheid, Gezond-
igd, Welzijn en Sociale Werkvoor-
j^'rtg. De groep heeft een zwart-
rok samengesteld waarin de knel-
den en misstanden in de oplei-
*^Sen worden opgesomd. Het
rartboek is deze week aangebo-
£n aan staatssecretaris Simons.
j:n van de samenstellers van het
71artboek is Marius van de Waren-
ïrS. verpleegkundige te Maas-
■

£*lf hadden we ervaren dat het
r^d mis is met de opleidingen. Op
j in november gehouden thema-ag Werden onze verwachtingen be-
j,?l'_d. De situatie in het onderwijs
i bedroevend," stelt Van de Waren-
de- Met name in het zogenaamde
Service-onderwijs dat door de in-

zelf intern wordt ver-
"|ir6d en mensen opleidt tot ver-L A, B, Z of ziekenver-
j^gende (ZV) is de positie van de
J^rling slecht. Maar ook de studen-
({!}- 'n het dagonderwijs op hoger
jwsp-V) en middelbaar niveau

ondervinden problemen.

Nieuwe voorzitter Zuiveringschap:

'Milieumafïa
hard aanpakken'

Tenslotte mankeert er ook nog het
een en ander aan de rechtspositie
van de leerling-verpleegkundige of
-ziekenverzorger, aldus het zwart-
boek. De leerlingkrijgt pas na zeven
maanden een leerarbeidsovereen-
komst. In die eerste maanden is de
leerling niet door een CAO be-
schermd en krijgt de leerling alleen
een zakgeld van 395 gulden. Heeft
de leerling een leerarbeidsovereen-
komst op zak dan biedt dat nog
geen garantie op het leerling-zijn.
De leerling is allereerst werknemer
en het leren komt op de tweede
plaats.

Hij is 54 jaar en tot voor kort
CDA-gedeputeerde in Utrecht
met onder meer milieu in de por-
tefeuille. Zijn echtgenote heeft in
verband met zijn benoeming in
Limburg haar baan als CDA-wet-
houder in Harmeien moeten op-
zeggen.

Deputé

L. het inservice-onderwijs komen
<Jte verschillen voor tussen de di-

li rse instellingen. Dat komt door-,, de overheid geen landelijke
LCtUlijnen heeft opgesteld voor de
L n°üd van de leerstof. Ook voor de

Niveauverschil

dingen zijn lonend. Voor de mi-
lieumafia is er dus reden om zich
niet aan de regels te houden. Er
is bovendien nog te weinig toe-
zicht en het ontbreekt de instan-
ties vaak aan durf om op te tre-
den. Maar dat zal toch moeten."

ROERMOND - De nieuwbakken
voorzitter G. van Wijnbergen van
het Waterschap Zuiveringschap
Limburg (WZL) heeft gisteren
bij zijn installatie in Roermond
aangekondigd dat hij de „milieu-
mafia" in deze provincie hard
gaat aanpakken.

Daarnaast kunnen leerlingen vaak
moeilijk vrije dagen opnemen en
soms worden ze zelfs gedwongen
vrije dagen op te geven onder
dwang van dienstopdrachten.
„Want de patiënt gaat voor." Daar-
mee wordt misbruik gemaakt van
de afhankelijke positie van de leer-
ling op de afdeling.

.^dtoetsing ontbreken landelijk
~ regelde criteria. Er ontstaat zo
]v rs chil in de kwaliteit en het ni-
|VaaU Van de opleidingen, signaleert
L ft de Warenburg. De vrees bestaat
.h/181 een verpleegkundige die zijn-
j,*ar opleiding in het ene zieken-
iti neeft gevolgd, straks niet meer

een ander ziekenhuis terecht kan.

■ = Herstructurering van het ïnservi-
;jj ~°nderwijs in 1986, die was be-
j^'d om de waarde van de diplo-ma s op te vijzelen, is uitgelopen op

lt n mislukking, vindt Van de Wa-
Kr? Ur_- ..De opleiding is langer ge-
*_r<.en, maar verder zijn alle aan-
L Ssingen eigenlijk een wassen
l*ih!f' e herstructurering had eenlich- m°eten maken aan de ver-
in niHen tussen de interne opleidin-
.BrrVt' maar de onduidelijkheid is nog
.tv. er geworden. ledereen moddert

aan."
t.

(„ ri Van de problemen is dat het les-N^bod niet aansluit op de praktijk.
theorieën zijn idealistisch en

Van de Warenburg hoopt dat het
ministerie betere richtlijnen zal op-
stellen voor de opleiding van ver-
pleegkundigen en verzorgenden en
voor de begeleiding van leerlingen
en stagiaires in de instellingen.
Leerlingen moeten daarnaast een
goede rechtspositie krijgen en er
moeten duidelijke criteria komen
die vertellen waaraan leerlingen en
studenten moeten voldoen om een
diploma te krijgen.

België
„Snel en hard moeten we de ver-
vuiling die uit het buitenland op
ons af komt aanpakken. Thans
gebeurt het overleg met België
op rijksnivo. Dat heeft totnutoe
weinig opgeleverd. Misschien
moeten we er naar toe dat zelf te
doen met steun van het rijk", zei
Van Wijnbergen.

Hij streeft er naar zo goed moge-
lijk samen te werken met de wa-
terschappen die zich met de wa-
terkwantiteit bezig houden. „De
overheid predikt integraal water-
beheer. Een goede zaak. Maar
dat betekent dat behalve de wa-
terschappen ook provincie en ge-
meenten mee moeten doen", al-
dus Van Wijnbergen.# Van Wijnbergen: „Clandestiene lozingeyi worden hard

aangepakt." Foto: JAN PAULKUIT

Leerstoel in de zwakzinnigenzorg als feestgeschenk

Manifestatie rond
'koperen5 gouverneur

Financiering van een bijzondere
leerstoel in de zwakzinnigenzorg is
gekozen als feestgave om de voor-
trekkersrol van Limburg op dat ge-
bied te continueren en daaraan voor
de toekomst een wetenschappelijk
fundament te geven. Met subsidie
van de provincie wordt reeds drie
jaar gewerkt aan een historisch on-
derzoek op het gebied van de zwak-
zinnigenzorg in Limburg. In het
verlengde daarvan wordt gedacht
aan verdere ontwikkeling en onder-
steuning en voorts aan weten-
schapsbeoefening in samenwerking
met de universiteit van Leuven.

Leerstoel

ieder in eigen gemeente een „wille-
keurig koppel" aan te wijzen.

" Gouverneur Kremers, in fe-
bruari 12/2 jaar in de bres voor
Limburg. Archieffoto: FOTO TEAM

Voor het bezetten van de bijzondere
leerstoel hoopt de 'Stichting Weten-
schappelijk Instituut en Historisch
Centrum ten behoeve van de zorg
voor geestelijk gehandicapten' een
reeds op dit terrein werkzame hoog-
leraar met internationale bekend-
heid te kunnen aantrekken. Door de
leerstoel in te brengen bij de RL wil
men dr Kremers tegemoettreden in
zijn ijveren het wetenschappelijk
onderwijs in Limburg verder uit te
bouwen. Het 'Comité feestgave gou-
verneur Kremers' heeft bij de
Spaarbank Limburg een speciale
bankrekening geopend onder num-
mer 87 95 60 002.

ambtsdragers, vertegenwoordigers
van het organisatie- en bedrijfsle-
ven alsmede een vertegenwoordi-
ging van honderd man (met part-
ners) van het personeel van de pro-
vincie. Sterk gemêleerd tenslotte
wordt een afvaardiging van de Lim-
burgse bevolking. Aan de 69 burge-
meesters in Limburg is gevraagd

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het 12'/_-jarig
ambtsjubileum van gouverneur dr
J. Kremers zal zaterdag 10 februari
de feestelijke inzet vormen van een
culturele manifestatie in het MECC
te Maastricht. Voor het bijwonen
hiervan ontvangen vandaag dui-
zend inwoners van de provincie een
persoonlijke uitnodiging; een aantal
van hen „op titel", anderen door
middel van selectie.
Bij de jubileumviering zullen mu-
ziek en zang de boventoon voeren.
Een terugblik op het werkvan de ju-
bilaris wordt in zekere zin daaraan
ondergeschikt gemaakt. Als gevolg
hiervan blijft het aantal redenaars
beperkt tot twee: gedeputeerde ing.
E. Mastenbroek in zijn hoedanig-
heid van waarnemend commissaris

der koningin en drs M. Sprengers
uit Venlo, voorzitter van een burger-
comité dat een feestgave zal aanbie-
den. Deze zal bestaan uit het start-
kapitaal voor een bijzondere leer-
stoel in de zwakzinnigenzorg, te ver-
binden aan de Rijksuniversiteit
Limburg.

Aan de manifestatie in het MECC
wordt meegewerkt door de Konink-
lijke Philharmonie van Bocholtz,
het Orlando Kwartet, de bariton
John Bröcheler, het Limburgs Sym-
phonie Orkest en de koninklijke
zangverenigingen Mastreeehter
Staar en Venlona. De 'Phil' mag op-
treden als kersverse WMC-wereld-
kampioen, het Orlando Kwartet
vanwege haar verbondenheid met
het gelijknamig festival, John Brö-
cheler als internationaal befaamd

solist en LSO, Mastreeehter Staar
en Venlona vanwege de persoonlij-
ke band met gouverneur Kremers
die bij elk van deze gezelschappen
een erefunctie vervult.

Na het cultureel programma volgt
tussen 16 en 18 uur een informeel
samenzijn waarop uitsluitend de
aanwezige genodigden gelegenheid
krijgen de gouverneur en zijn echt-
genote geluk te wensen.

Genodigden
De duizend genodigden op het jubi-
leumfeest zullen bestaan uit per-
soonlijke relaties van de familie
Kremers, ledenvan Provinciale Sta-
ten, Limburgse Kamerleden, alle
burgemeesters in deze provincie,
andere politieke en bestuurlijke

Zaterdag 16 december 1989 " 15
provincie

werking moeten de drie oplei-
dingen nog vaag blijven. Voorop
staan de verhoging van de doel-
matigheid van de middelen, ver-
hoging van de kwaliteit van we-
tenschappelijk onderzoek en het
behoud van de opleidingen in
Amsterdam en Heerlen op aca-
demisch niveau. Fusie op een of
andere wijze wordt niet uitgeslo-
ten.

(ADVERTENTIE)
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Kwaliteit vooreen verrassend vriendelijke prijs
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Samenwerking
theologische
opleidingen

HEERLEN - De rooms-katholie-
ke theologische opleidingen in
Heerlen, Nijmegen en Amster-
dam hebben een principe-ak-
koord over nauwere samenwer-
king bereikt. Overeenstemming
met de overige opleidingen in
Tilburg en Utrecht is niet moge-
lijk gebleken, zo bericht KU
Nieuws, het weekblad van de
Katholieke Universiteit Nijme-
gen.

'Leerling komt niet
meer aan leren toe'

Zwartboek over opleidingen in gezondheidszorg

De bisschoppenconferentie, die
in dezen het laatste woord heeft,
zal eind volgende week haar
standpunt bepalen over de toe-
komst van de vijfrk theologische
opleidingen.

Akkoord over
neurochirurgie

Over de invulling van de samen-

gische opleidingen. Daarbij ver-
wees hij naar de verkennings-
commissie godgeleerdheid die
adviseerde de academische rk
opleidingen in Amsterdam en
Heerlen tot HBO-opleidingen te-
rug te brengen.

De minister van onderwijs en
wetenschappen heeft in septem-
ber de vijf instellingen gevraagd
een voorstel te doen over ver-
mindering van het aantal theoli-

■—______w_»__^-
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SALARISADMINISTRATEUR (M/V)
MORA B.V. te Maastricht is een jong en - flexibele instelling
dynamisch bedrijf met ± 400 medewerkers - leeftijd tot 35 jaar
(M/V) en een jaaromzet van ruim 90 miljoen
gulden. Een van de topfabrikanten van diep- Wat bieden wij:
vriessnacks in Nederland. Het totale Werken in een moderne organisatie met
assortiment bestaat uit 60 verschillende ontwikkelingsmogelijkheden en eigen
produkten. Voortdurend worden nieuwe verantwoordelijkheden.
produkten ontwikkeld ter versterking van de Salariëring vindt plaats afhankelijk van kennis
tot nu toe verworven marktpositie in binnen- en en ervaring met een maximum te behalen
buitenland. Om een konstante kwaliteit te jaarsalaris van circa ’ 50.000,-.
kunnen waarborgen investeert MORA niet alleen Arbeidsvoorwaarden conform C.A.0.-snack-
in produkten en markten, maar ook en vooral in industrie, waaronder een premievnj pensioen en
goed personeel. een goede studiekostenregeling.

Voor de afdeling Personeel & Organisatie van de Medische keuring en mogelijk een psychologisch
Unit Controlling & Service zoeken wij een - onderzoek behoren tot de selectieprocedure.
SALARISADMINISTRATEUR (M/V)
(met belangstelling voor personeelswerk). Nadere informatie kan worden ingewonnen bij

de heer R. Smeets. tel. 043-686262 toestel
De funktie bevat een tweetal hoofdtaken-. 242 (werk) of 04490-71804 (privé).
- het zelfstandig verrichten van de geautomati- Indien u bent geïnteresseerd in deze funktie

seerde salarisadministratie met de daarbij verzoeken wij u een brief vergezeld van een
behorenderegelingen en procedures. uitgebreid curriculum vitae te zenden aan

- het mede uitvoeren van het vastgestelde onderstaand adres t.a.v. de heer R. Smeets
personeelsbeleid op projektmatige basis. Afdeling Personeel & Organisatie.

Funktie-eisen:
- M.8.0.-administratief aangevuld met ' <specifieke funktiegenchte cursussen op het |^^_ü_-^h _____________-_-_---_----_^"_^^^^

gebied van salarisadministratie Fm^ «j_W-^ __0^ _______P^- ervaring op het gebied van salarisadministratie ïï bm | |T|f \Wm^k- bekend zijn met het werken met I UJ I |\^ || m^M
geautomatiseerde salarissystemen *^Ê- een goede uitdrukkingsvaardigheid in woord L_ËË________!_----JH^^""^
en geschrift

- affiniteit m.b.t. automatisering strekt tot Fregatweg 53. 6222 NZ Maastricht,

aanbeveling Afdeling Personeel & Organisatie.

I \\^mmmmm^mmmmf^fï9¥?fl."^""__r^P^"""_W."ff"_.."^"f""^fflPT.""-_"ïï^"B—ff

t: - GENIET ALS EERSTE VAN SAIL»90
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DE BLUEBIRD SAIL is onbetwist vlaggeschip van dc Sail DE SUNNY SAIL coüect ie vormt een eskader op zich. Er is DEMICRA SAIL 2 met 1.01 motoris, naastzntoch al indruk-
(ollcdic. Leverbaar als lti liter 4-deurs en als 4 of 5 deurs een 3-deurs hatchback en een 4-deurs sedan, leverbaar als wekkende lijst standaard extra's voorzien van een sportieve

_.() liter iK'iizine of dieseluitvoering. T&__W__7_% Saü 2(standaarde. benzine) en als Sail 3in 1.6 benzine Sail stripingen s|>eciale stoelbekleding.

stuurbekrachtiging en aantrekkelijke J| of 1.7 dieseluitvoering. Natuurüjk voldoen de l>enzineversies De Micra Sail 3 met l._.litermotorvoegtdaarzelfseenanaloge

extra's als centrale portiervergrendeling, O met hun geregelde3-weg katalysator met lamtxlasonde aan quartzklok, dagteller, achterruitwisser, portiergeschake.de

.trisch lx>dienbare zijruiten. 4 spaaks |^T^Sj de strengste iniüeu-eisen(US'B3). Het Saü 3 uitrustings- binnenverlichting, aërodynamische wieldoppen en een
; stuurwiel. 185 70 HH banden, bumpers Imsterdam 'niveaukenmerkt zich door luxeextra'sals sociale interieur- sportieve dakspoiler in de kleur van de carrosserie aan toe.

in de kleur van de carrosserie en aërodynamische wiel t>ekleding, een GTi grille, van binnenuit verstelbare Kr is al een Micra Sail vanal //j££E2È
doppen. De Bluebird Sail is er vanaf //A\%\11& buitenspiegels en bumpers in de kleur van de carrosserie.

De Sunnv Sail is leverbaar vanaf //_wTWvT^ _ .//* ■ 'T _ _" n_i NISSAN
.Yii/rii im |BTW.rxi I u-VvrrMiKskcwUM. Wijzitfiiitfen vtxtrlx'lMHKicnJ

Als wij uw nieuwe auto mogen afleveren in januari 1990,kunt u rekenen op een zeer hoge Inrullprijs of bij geen inruil een goede korting.
Dat betekent nu zaken doenll

uw nissan dealer GARAGE SCHOENMAKERS
Geerweg 14, Sittard. Tel. 04490-12814 (Achter het station)

k <:^r Br __._ff^^T^f >̂lHv*|tyl^Hflnß^ I
I

■ Til I ZONDAG 17 DECEMBER '89

)||ff^i^l^pï3^p^pyy|||^| optreden van IVHI tllxC

GE_Jf;KtV-^_^^^j^lKKl (. NIHIWIAAP

Seat-dealer Auto Sport
Schelsberg 175, Heerlen _ l^^=^-^
Tel. 045-725507 N<T
TfVFN'ï nANkTN \J\\ U \/nnS UW AAK]WÉZIEHbI[_L>

"yE-\F K ArTTTVm:i,hE QPENING

ZONDAG 17 DECEMBER IS
ONZE ZAAK GEOPEND VAN

10.00 -17.00 UUR

HENDRIKS£BkTEXTIELAffIHGHWVimSQiGIWOTINKWAUTm-^IJ^PMJZEN! ] f |
Heerlen, Schelsberg 88, 045-721124
Sittard, Brugstraat 1, 04490-15656

Wij bieden u aan:
Mercedes: 190 D, schuifdak, stuurbekr., centr. portiervergrend.,

alarminst., verl.vering, 79.000, 1985
Audi 80: 1.8/90 pk, zwartmet., schuifdak, Seret sportbekl., Ronald

velgen, 1e eig., 1989
Audi 90: 2.3 E Lago metallic, 1e eig., schuifdak, Serret sportbekl.,

3-1988
Passat GL: 1.8/90 pk, blauwmetallic mistl. in de bumpers, 1988
Golf
cabriolet: Quartett-uitv., blauwmet., stuurbekr., alu. velgen
Golf 10
miljoen: actie-auto 1.8 90 pk met veel extr. 1989

DEMO-AUTO'S
Polo coupé: signaalrood 1.3 Itr.

Jetta CL: 4-drs., atlasgrijsmetallic
Volkswagen
Corrado: 160 pk, schuifdak, alu. velgen

I

HUB. DOLS & CO
SttuU icndó. 1905tfcwuit uoox 7CMA<Uiteit!
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Heerlen centrum
oefenbedrijven

HOMED: jaarlijks 9 miljoen EG-subsidie
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Van onze verslaggever

Van onze correspondente

Van onze verslaggever

De zogenaamde Handelsonderne-
ming met Educatieve Doeleinden
(HOMED) is een van oorsprong
puur Limburgs project, eind jaren
zeventig gestart als opdracht van
het stadsgewest Oostelijke Mijn-
streek om werklozen te scholen en
hun concurrentiepositie te verbete-
ren.

MEERSSEN - Het onderzoek naar
de gijzelingvan mevrouw Majoor en
haar twee dochtertjes heeft totnutoe
weinig concreets opgeleverd. De da-
der is nog steeds voortvluchtig. Wel
is gebleken dat de dader mevrouw
Majoor gedwongen heeft naar
school te bellen en de kinderen met
een smoes naar huis te laten komen.
De dader had namelijk aan de foto's
in het huis gezien dat er twee kinde-
ren waren. Toen de kinderen uit
school kwamen werden ze direct
naar de speelkamer gestuurd. Hier-
na moest mevrouw Majoor ’ 10.000
gulden van de bank halen in biljet-
ten van ’ 250.

Kinderen met
smoes naar huis

Gijzeling Meerssen

Inmiddels is de HOMED-aanpak zo
succesvol dat er al 12 vestigingen
zijn, verspreid over het hele land.
Gebleken is namelijk dat 70% van
de deelnemers meteen werk krijgt,
ondanks dat het om een 'moeilijke'
doelgroep gaat. De hoofdvestiging
is inmiddels naar een groter pand
verhuisd aan de Passage in Heerlen.
Het gebouw moet in juni helemaal
ingericht zijn.

Succes

Mgr. Schruers
bisschop

van Hasselt

De HOMED-projecten vormen elk
een compleet bedrijf, dat handelt,
contracten afsluit, lonen uitbetaalt.
Maar dit alles slechts op papier. De
projecten zijn gekoppeld aan de
centrale computer in Heerlen, die
om de zaak leerzaam te maken re-
gelmatig 'kinken in de bedrijfska-
bel' inbouwt om de flexibiliteit van
de leerlingente testen. De bedrijven
communiceren onderling met fax,
telefoon, schriftelijk verkeer.

Hoofd personeelsbeheer drs. P.
Reumkens zei in zijn inleiding
dat in Nederland elk jaar op-
nieuw behoefte was aan zeven-
duizend nieuwe proces-opera-
tors. DSM heeft elk jaarvoor het
vervangen van medewerkers die
het bedrijf verlaten ruim hon-
derd nieuwe operators nodig.

HEERLEN - DSM start maan-
dag met een promotiecampagne
op een groot aantal Limburgse
scholen (LTS, MAVO en HAVO)
om het beroep van proces-opera-
tor meer bekendheid te geven.
Het chemiebedrijf wil de toe:
stroom van goed opgeleide men-
sen in de toekomst veilig stellen
door leerlingen uit het algemeen
vormend en lager beroepsonder-
wijs te stimulereneen studiepro-

De kerstman leidde de campag-
ne gisteren in door in Geleen een
eerste videoband en een folder
aan te bieden aan een leerling en
een directeurvan een Limburgse
LTS. De video's en de folders
worden gebruikt als voorlich-
tingsmateriaal op scholen en ar-
beidsbureaus.

cestechniek te volgen aan de
MTS.DSM zoekt met

videoband naar
medewerkers

" De kerstman, met een hondeslee bij DSM in Geleen gear-
riveerd, overhandigde een LTS-leerling en diens schooldi-
recteur de eerste video-cassette. Foto: PETER ROOZEN

HASSELT - Op zijn eigen verzoek
is mgr. Heuschen, de bisschop van
Hasselt, ontheven van zijn ambt. De
74-jarige Heuschen wordt opge-
volgd door de 59-jarige mgr. Paul
Schruers, die tot dusver bisschop-
coadjutor met recht van opvolging
was. De nieuwe bisschop is in Bel-
gisch-Limburg vrij populair.

De leerlingen doen een jaar aan het
HOMED-project mee en worden zo
opgeleid tot breed inzetbare men-
sen voor administratieve functies.
Oorspronkelijk was het project be-

- De provincie Limburg steunt een proefpro-
vOor hetreinigen van vaten die de chemische industrie ge-
"}kt Gedeputeerde Staten hebben besloten 75,000 gulden
e dragen aan het proefproject dat wordt uitgevoerd op ter-

*Van DSM. In de totale kosten, 400.000 gulden, dragen ver-
de energie-adviseur Novem (Sittard), de Industriebank

Jfen DSM zelfbij.

.seven <_ e subsidie aan twee be-
tel buiten de provincie, Micon
„Uconsultants in Vught (de aan-"*r) en Recycling Nederland in
[ e'd. Het gaat bij het project om

j. Weuwe methode voor het
inmaken van 200 liter-vaten,
?, *e opnieuw gebruikt kunnen
"tten.

selijke vaten worden nu gerei-
h door middel van spoelvloei-
j?ll' Aan het ver- en wegwerken
.^-e vloeistoffen worden steeds
jre eisen gesteld. Zo is in Neder-zet reinigen van de vaten door
8 verboden. Het gevolg
K.dat steeds meer werd overge-
[, °P eenmalige verpakkingen.
Matste druist in tegen het stre-

ven van de overheid om de afval-
stroom aan banden te leggen. Bo-
vendien wordt de verwijdering van
deze eenmalige vaten steeds duur-
der.

De nieuwe reinigingsmethode, die
wel aan de strengere eisen voldoet,
zou uitkomst kunnen bieden. In het
proefproject worden de vloeistof-
resten verdampt, afgezogen en op-
gevangen. Het condensaat kan in
sommige gevallen opnieuw ge-
bruikt worden. Maar in de meeste
gevallen is het chemisch afval.

Door de resten in de vaten de ver-
dampen, komt beduidend minder
aan (spoel)vloeistoffen vrij. De tech-
niek is echter nog niet in de praktijk

getoetst en daarom wordt op het
DSM-terrein een mobiele installatie
gebouwd. Het experiment moet uit-
wijzen of het nieuw reinigingspro-
cedé in de praktijk haalbaar is. Tij-
dens de proef zullen ook metingen
naar de uitstoot van verontreinigin-
gen worden gehouden.

Als de resultaten van het experi-
ment positief zijn, richten de bedrij-
ven uit Vught en Zegveld een nieu-
we onderneming op in Limburg.
Dat bedrijf zal zich gaan toelggen op
het commerciële exploitatievan rei-
nigingsinstallaties.

Volgens een mededeling van de
provincie betreft het hier een 'kans-
rijke bedrijvigheid waaraan zowel
milieuhygiënische als economische
aspecten zijn verbonden. GS me-
nen ook dat de aanwezigheid van
een dergelijk bedrijfin de provincie
van grote invloed kan zijn als che-
mische bedrijven voor de keuze
staan of ze zich hier moeten vesti-
gen. „Het medefinancieren van het
demonstratieproject wordt hierbij
als een acquistieinstrument ge-
bruikt," aldus GS.

officiële mededelingen

GEMEENTE MEERSSEN

uitgeladen.

Steun voor plan Welterhof
Verslaafdenkliniek

stapje dichterbij

Merkenpiraat
verdacht van
hasjtransport

Een hoofdinspecteur van de Maas-
trichtse politie getuigde gisteren dat
de blauwe dozen onder het afdak bij
het bedrijf werden geplaatst, terwijl
de dozen met een groene banderol
in de loods werden geplaatst. Als
dat eenmaal gebeurd is, wordt een
klein transportbusje voorgereden
waarin enkele blauwe dozen gezet
worden. Op dat moment gaat de op
de loer liggende politie over tot aan-
houdingen, huiszoekingen en wordt
de speurhond losgelaten op de do-
zen vol joggingpakken.

Van onze verslaggever
AFRICHT- Het had het scena-
Iunnen zijn voor een spannende
l'eroman. Ingrediënten zijn er. *_" Hoofdrolspelers: een kap-Jpkenman uit Maastricht/Zu-
*al. een rijksrechercheur van

.c°nsulaat in Pakistan en de

..^er 1 op de lijst van meest
jSsvolie softdrugdealers van Ne-
id. Plaats van handeling: de

f-^ van Karachi (Pakistan), Ant-
t.eil. Rotterdam, een opslag-
j

e van een kledingbedrijf ine r̂icht en de kapitale villa van_ e kapper-zakenman in hetSlsche Zutendaal. Zutendaal woonachtige kapper-za-
kenman.

rols. Per slot van rekening, zo luidde
gisteren de stellige overtuiging van
de officier, wist de Maastrichtse
kapper-zakenman dat de softdrugs
verstopt zaten in de dozen met de
blauwe banderols.

teit is daarom dringend noodzake-
lijk. De nieuwe kliniek zou veertig
opnameplaatsen moeten krijgen en
nog eens vier plaatsenvoor deeltijd-
behandeling. Bovendien moet de
nieuw te bouwen kliniek ook onder-
dak gaan bieden aan de patiënten
van Weiland.

Hoe groot de rol van de gisteren te-
rechtstaande verdachte in het ge-
heel geweest is, is twijfelachtig. Of-
ficier van justitie mrK. Visser voel-
de zich door de verklaring van een
Pakistaanse verdachte gesterkt in
de gedachte dat de Maastrichtse
kapper-zakenman gold als een tus-
senpersoon.

HEERLEN - Het plan van psychia-
trisch centrum Welterhof om in
Zuid-Limburg een verslaafdenkli-
niek op te richten kan nu ook reke-
nen op steun van het College voor
Ziekenhuisvoorzieningen (Cozivo)
en de Provinciale Raad voor de
Volksgezondheid.

Cozivo en provinciale raad hebben
de staatsseretaris van WVC inmid-
dels laten weten positief te staan te-
genover de aanvraag van Welterhof
om de verslaafdenafdeling Weiland
om te zetten in een heuse kliniek.
Die kliniek zal overigens wel buiten
Welterhof worden gevestigd.

Volgens Covizo en provinciale raad
is een verslaafdenkliniek in Zuid-
Limburg geen overbodige luxe.
Vooral in Heerlen en omstreken le-
ven verhoudingsgewijs veel ver-
slaafden. Als de kliniek er niet komt
zal er in 1995 een tekort van 21 plaat-
sen zijn. Volgens beide instanties
zal de nieuwe kliniek nauw moeten
gaan samenwerken met de afdeling
Paschalis (alcoholverslaafden) van
Psychiatrisch Centrum Venray.
Welterhof heeft inmiddels de eerste
contacten gelegd.

Tekort

Op Weiland kunnen momenteel
slechts 24 aan drugs en/of alcohol
verslaafde patiënten voor behande-
ling worden opgenomen. Het aantal
aanvragen is echter veel groter en
uitbreiding van de opnamecapaci-

OPENBARE AANKONDIGING
Burgemeester en wethouders van
Meerssen: gelet op het bepaalde in
artikel 12, lid 2 van de Wegenwet;
brengen ter openbare kennis, dat in-
gaande 18 december 1989 geduren-
de veertien dagen in het Bestuurs-
centrum, Beekstraat 51, kamer 0.17
voor een ieder ter inzage is gelegd
het besluit d.d. 27 september 1989
van de raad der gemeente Meerssen
tot het onttrekken van een gedeelte
van de Willemsweg te Geulle aan
het openbaar verkeer, goedgekeurd
bij besluit van Gedeputeerde Staten
van Limburg d.d. 7 november 1989
nr. BS 56627, en vestigen er de aan-
dacht op dat van het laatstgenoemd
besluit, ingevolge het bepaalde in
artikel 11a van de Wegenwet, voor
iedere belanghebbende beroep
open staat op deKroon, uiterlijk tot
op de dertigste dag na deze afkondi-
ging.
Het beroep moe.worden ingediend
bij de Commissaris derKoningin in
de Provincie Limburg.

Meerssen, 16 december 1989.

Burgemeester en wethouders
van Meerssen
de burgemeester,
drs. C.J.J.S. Majoor,
de secretaris,
L.J.G. Cortenraad.

Het spul, zo bleek later, zou verstopt
zitten in een deel van de driehon-
derd dozen die vol zitten met jog-
gingpakken. Meer gedetailleerd: in
enkele van de dozen is de hasj ver-
stopt in de zakken van de jogging-
pakken. De bewuste dozen zijn ge-
merkt met een blauwe banderol. De
andere dozen, waarin joggingpak-
ken exclusief softdrugs verpakt zit-
ten, zijn gemerkt met groene bande-
rol.

Enkele dagen later zien de Maas-
trichtse rechercheurs, die de zitting
gisteren allen bijwoonden, hoe de
bewuste container van het schip op
een transportwagen wordt geladen.
De rechercheurs verliezen de con-
tainer, die ze volgen naar Antwer-
pen, geen minuut uit het oog. Op het
kantoor van Europ Diamond Gems
in Maastricht komt op 9 maart een
telefoontje binnen dat de container
in Antwerpen is gearriveerd.

De Pakistaanse speurders weten
het spul, enkele dagen voordat het
onder Russische vlag naar Bremer-
haven wordt gevaren, uit de dozen
te halen. De Maastrichtse officier
van justitie mrK. Visser heeft dan
inmiddels van de Duitse en Belgi-
sche ministeries de belofte dat de
container door de betreffende doua-
nes niet geopend zal worden.

Het oog van een handelaar in soft-
drugs uit het westen van het land
was gevallen op de Maastrichtse za-
kenman. Die had namelijk een kle-
dingbedrijf, deed veel zaken met
Pakistaanse groothandelaren in kle-
ding en beschikte zonder veel pro-
blemen over de juistepapierenvoor
invoer van goederen uit dat land.
Hoewel de Maastrichtenaar gisteren
ontkende blijkt uit vele verklarin-
gen dat er regelmatig contacten zijn
geweest met de Pakistaanse zaken-
lui.

Contacten

Tot een afronding van de rechtszaak
is het gisteren niet gekomen. Dins-
dag aanstaande wordt de zaak afge-
rond met het pleidooi van raadsman
mr Duijnstee uit Maastricht.

Banderol
De politie weet dat omdat inmid-
dels toestemming is verleend de te-
lefoon van de kapper-zakenman af
te tappen. De container wordt in
Antwerpen opgehaald en vervoerd
naar het bedrijf in Maastricht waar
wederom postende rechercheurs
zien hoe de dozen door de kapper-
zakenman, zijn vader en een derde
werknemer van het bedrijf worden

De schade aan de dozen wordt weer
hersteld en ze worden weer voor-
zien van blauwe en groene bande-

Transport

k,kwam gisteren allemaal ter_
fpe tijdens een negen uur duren-

Jfjnchtzitting bij de meervoudigei[R <?rner m Maastricht. De 41-jari-
Jui ■ die een kapperszaak en kle-
d-j^drijf in Maastricht runde,
ittj. e na een negen uren durende

i.f 8 12 maanden cel, waarvan
if- tegen zich

.W- wordt verdacht van groot-
je '§e merkenfraude, het verval-
Jva n een factuur en tenslotte
f^jor gisteren bijna alles om
\n ~ net 'n bezit hebbenvan 12

:>n hasj.
ij^P het eerste oog, niet al tezwa-

'ks 'stgenoemde vergrijp, brak de
*chte nogal op.

oggingpakken
Hij ad dit jaar wordt een Neder-

-6 rijksrechercheur, gestatio-
itk. °P het consulaat in Pakistan,
i 3 dat 899 kilogram hasj (waar-

de biljoen gulden) geladen is in
tj-L^tainer dieenkele dagen later
t|(j wePt zou worden naar Neder-
ijj öestemming: het kledingbe-

Diamond Gems (EDG)
astricht, eigendom van de in

Van onze verslaggever

Tankwagen
in brand

(ADVERTENTIE) \

I Nu moetEls op het ijsi /^ifllk
S je thuis met die feestdagen? digestief, gewoon een heerlijke 9 p^^^^B
?_ gezellig, jekookt extra lekker 'n Elske, altijd goed! ~"~J§ 1i g3if|_jP
£ener komt natuurlijk bezoek. U gaat natuurlijk |^-—~^:;:^jfl wJimÊ^fc

Voor het opgeven van
familieberichten 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.

Iln het UITVAARTCENTRUM V/H CROMBACH, Oliemolenstraat 30,6411 GK Heerlen, I
telefoon: 714427, is voor direct plaats voor een
representatieve dame

die genegen is enkele uren per week het gebouw huishoudelijk te onderhouden,
alsmede, in voorkomend geval, te assisteren bij het bereiden en serveren van

koffiemaaltijden. Uitsluitend schriftelijke reacties zien wij gaarneper omgaande
tegemoet op bovenstaand adres.

"

! De keukens, detegels
en het sanitair

I van Stevens-Select
mag u niet missen.

Kom ideeën opdoen in onze grote showroom.
Moderne kollekties overzichtelijk en gastvrij gepresenteerd zoals

è. Poggenpohl-keukens; tegels en sanitair van o.a. Villeroy & Boch, Sphinx.
Kom naar hartelust vrijblijvend kijken en kiezen. Welkom!

STEVENS o
g_lD_rj(gtïr z

SITTARD Dr. Nolenslaan 122 ""(Industrieterrein Noord) Tel. 04490-90300
Showroom geopend: maandag 13.00-18.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur,
donderdag koopavond, zaterdag 10.00-16.00 uur.
Magazijn zaterdags geopendvan 8.00-12.00 uur.

H ■

Het ongeval was een indirect ge-
volg van de actie van de bus-
chauffeurs, die in de voormiddag
het werk hadden neergelegd en
het Klaverblad in Lummen blok-
keerden. Daardoor was er een
omleiding nodig. De chauffeur
van de tankwagen moest rem-
men voor een file diewachtte ter
hoogte van de afrit van de auto-
snelweg.De tankwagen kantelde
en de tank schoot los. Daardoor
trad ,een veiligheidsklep in wer-
king, waaruit gas stroomde, dat
door een vonk in vuur vloog.

- Een tank-*
'6en met 8.000 liter propaangas
B'steren in de late voormiddag
de Paalsesteenweg in Berin-n gekanteld en in brand gevlo-n- De reusachtige steekvlam

f. daarbij ontstond beschadig-
'n totaal zeven huizen, waar-

-1 twee zeer ernstig. Er vielen
!bij wonder slechts twee licht-
zonden: de bestuurder van de
MfWagen en een vrouw in een
U de huizen. Het vuur raakte
'k nog een vrachtwagen die uit
1tegenovergestelde richting

kwam en geladen was met medi-
sche apparatuur. Ook deze
vrachtwagen brandde uit. Dank
zij de interventie van vijf brand-
weerkorpsen kon een echte
ramp vermeden worden: de tank
ontplofte niet omdat ze ononder-
broken werd gekoeld.

doeld voor langdurig werklozen,
maar inmiddels zijn ook al 50
LEAO- en KMBO-scholen op de
computer aangesloten.

HEERLEN - Heerlen wordt het
centrum van eeti Europees netwerk
van zogenaamde HOMED-oefenbe-
drijven, waarin leerlingen het wer-
ken in (administratieve) bedrijven
nabootsen.

Sinds kort is er ook een samenwer-
kingsverband met het bedrijfsleven
dat stageplaatsen ter beschikking
stelt in echte bedrijven. Ook de zes
HOMED's in Spanje en de twee in
Engeland zijn via de computer met
Heerlen verbonden.

Bedrijfsleven

De EG zal jaarlijks negen miljoen
gulden beschikbaar stellen uit het
Europees Sociaal Fonds (ESF). Het
project is door Nederland op de eer-
ste plaats gezet op de prioriteiten-
lijst voor ESF-subsidie en de EG
juicht het idee volgens directeur
B. Lutgens toe. Brussel geeft nu
ruim vijf miljoen gulden per jaar,
omdat er al HOMED's in Spanje en
Engeland zijn.

GS dragen 75.000 gulden bij

Proef hergebruik
chemische vaten

Limburgs dagblad i provincie
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Al aan de feestdagen
gedacht...

Als u een levenspartner zoekt of gewoon vriendschap, dan
kunt u bij ons zeker slagen. Tenslotte zijn er zon 6000

partnerzoekers ingeschreven, die evenals u, serieus op
zoek zijn. U kunt zowel overdag als 's avonds onze mede-

werkster bellen.
Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort: 045-740730.

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

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337.
Stichting Centrum Europa

Niet zonder reden Nederlands grootste relatiebemidd.buro.
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, van WVC

Nieuw in Limburg !
Het Partnerplan

van Stichting Interßelatie biedt u een grote kans van
slagen bij het vinden van een partner

' PERSOONLIJKE BEMIDDELING * PARTNERKRANT
* ONTMOETINGSAVONDEN * EVENEMENTEN

* REISPROGRAMMA " CURSUSSEN
Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met

een van onze 85 consulentes. In uw omgeving:
Heerlen,Kerkrade: Mevr. Visschers: 045-442873

Maastricht: Mevr. van Vliet: 043-624795
Geleen: Mevr. van Hoogdalem: 04490-54056:

Roermond: Mevr. Slabbers: 04750-34511
Regiokantoor Limburg: 045-753178

Landelijk infonummer van 10.00-21.00 uur: 01807-10108
7 dagen per week. Erkend door Raad van Toezicht.

Stichting Interßelatie
Radio en Afspeelapparatuur

Te koop STEREO-TOREN Wat VERKOPEN? Adver-
Akai. Te bevr. 045-724638. teer via: 045-719966.

Mode Totaal

Hofstraat 13, Geleen, telefoon 04490-43435

Hoge inruilwaarde
voor uw oude mantel

plus korting t/m 23 dcc.
Geop. ma. Tm zaterd. van 13.00 tot 18.00 uur.

Te k. NERTSBONTJASJE
3/4 maat 42-44 pr. ’ 600,-
-tel. 045-750668.
Nw. lange BONTJAS mt. 42,
1.20. licht van kleur, na 18
uur. 045-721441.
Te koop lange en korte
BONTJAS mt. 42/44. Tel.
045-726533.

Voor alle lederen kleding
echte Lammy's vanaf
’398,-; damesjassen vanaf
’298,-; kinderjasjes vanaf

’ 79.-. Niet de grootste, wel
de goedkoopste. Gemeen-
tegrot Valkenburg.
HERENJACK, bont met iets
leer, kl. beige, m. 48, nieuw,
zeer mooi, 045-314171.
Te k. zijde BRUIDSJURK
mt. 38, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-721647

Wat VERKOPEN? Advei-
teer vja: 045-719966.

Baby en Kleuter
Te k. KINDER/wandelwagen
met voetenz. en dekb., zeer
mooie wieg, reisw., wip-
stoeltje, Kibofa box met
lade, baby-uitzet. Tel.
04498-54415.
Te k. KINDERWAGEN en
wieg, samen ’175,-; per
stuk ’ 100,-. 045-214531.
Te koop QUADRO kinder-
wagen 4 in 1, kl. blauwgrijs,
i z.g.st. Tel. 045-320607.
éobob KINDERSTOELTJE
als nieuw, ’ 125,-. 045-
-727644.
Te k. BABYWIEG, kommo-
de, babysit, reiswieg, baby-
uitzet en pakjes, samen
’300,-, 045-351626.

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Problemen aan
uw dak

tel. 045-219615
Arndts
dakservice

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 ol
045-312709.
Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens
ZINKWERK en PVC-dak-
gootbekleding. Gratis offerte
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies,
offerte. Bel 045-453818.
Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
VAKMAN neemt nog werk
aan 0.a.: smeedijzeren hek-
ken, trappen, bordesen enz.
Tel. 04499-3464.

Vakwerk in tegelwerk
WAND- vloer- marmer.
045-227028.
Voor al Uw GRONDWERK
en bestrating. Jack Bosman.
Tel. 04490-27829.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.
TIMMERMAN metselaar
kan op korte termijn nog
complete verbouwingen uit-
voeren. Voor ml. en vrijbl.
offerte 04750-20007.
Grote en kleine VERBOU-
WINGEN mcl. schilderwer-
ken, electra en loodgieters-
werk. Alles in een hand.
Voor info. en vrijbl. offerte
04750-20007.
TUINSCHOONMAAK-
BEURT, snoeien en spitten.
045-272093, na 18.00 uur.
BOOMROOIERIJ neemt
nog rooi en snoeiwerk aan.
Tel. 04490-55701.

Wonen Totaal 'Eiken-meubelgroothandel
a.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Wilhelminastraat 3A. Open ma. 13.00-18.00 uur dinsdag-
vrijdag van 9.00-18.00 uur zat. v. 10.00-17.00 uur

Tel. 04490-47446.

Rotan Rentenaar i
Ten Esschen 26 Heerlen, bij tennishal. Ma. en di. gesloten.

OPRUIMING rotan, manou en pitriet meubels.
Zondag a.s. hele dag geopend.

20-50% korting 'Nog enkele
Showkeukens
met 40-60% korting, in

mass. hout etc.
VOSSEN-KEUKENS

Eikenderweg 77 HEERLEN
Tel. 045-717555.

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.

Te k. eiken WANDMEUBEL
z.g.a.n. Agaatstr. 32 Heer-
len. Tel. 045-720006.
Te k. TV-KASTJE eiken

’ 250,-, Hammijnstr, 40,
Kerkrade.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R.J Handelsonder- "neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Kerst uit verkoop 2e-hands
MEUBELS, veel keus. Kou- :
venderstr. 208, Hoensbroek.
koopje! Zwaar blank eiken
BANKSTEL mcl. salontafel ]
als nw., vpr. ’ 1.975,-; oud :
bik.eiken brood .oogkast vpr

’ 975,-. 045-323830. 'Te k. eiken KAST h. 2.05 I. '3.00 eiken tafel en 6 stoel. ,
TV kast stero inst. 3 in 1 Tel. ,
045-318661. |
Modern BANKSTEL Leolux :
3-2 ’ 500,- 6 eetkamerstoe- |
len wit, ’ 150,-. 045-444952 ,

Te k. eik. SECRETAIRE, Vs
ir. oud, tel. 045-322683.
3-1-1-zits eik. BANKSTEL
te k. en eik. m. tegels inleg-
salontafel i.z.g.st. tel. 045-
-353079.
O.K. HAL Geleen. Deze
week! zwaar eiken met
rundl. bankstel ’ 695,-,
klassiek bankstel 'n juweel
mohair beki. ’ 695,-; barok
bankstellen in rundl. en stof-
bekl.; wandmeubels in eiken
en notenh. schnit; toogkas-
ten; pr. bankstellen v.a.

’ 195,-, idem eethoeken,
spotgoedk. clubs en 2-zits
bankjes, schitt. kuipbank-
stellen in rundl. en: u weet!
ondanks spotprijzen, inrui-
len van oude spullen moge-
lijk. O.K. Hal, Agnes Print-
hagenstr. 22-24, Geleen-
centrum (vlakbij Alb. Heyn).

WANDMEUBEL wit, koop-
jeü Tel. 04499-4461.
Te k. mooie massief eiken
KAST hxbxd 130x216x45
als nieuw tel. 04405-2466.
Te k. WANDMEUBEL fabr.
Hülsta kl. wit, 3-delig mcl.
TV-kast, bar, boekenrek,
afm. 2.50m. br. x 1.95m
hoog. 04493-3250.

, Te k. eiken EETHOEK tafel
met 6 stoelen (Oisterwijk) en

■ antieke vitrinekast, pr.n.o.t.k
; Tel. 04451-1769.. Te k. eiken HOEKBANK en

stoel ’3OO,- Tel. 045--; 723529.
t Te k. compl. SLAAPKAMER

met blauw fluweel beki., 2 jr.
i oud, nw. ’5.400,- vr.pr.,
; ’ 1.500,-. Tel. 045-220539.

' Zeer mooie eiken EET-
-1 TAFEL met 6 stoelen met

' leer bekleed. Merk Castle.
■ Tel. 045-712217.
: Te koop BANKSTEL, kl. bei-

' ge, 3-2-1-zits. Tel. 045-
I 420250.

■ GASFORNUIS ’95,-; Ijs-
■ kast ’ 95,-; wasautom.,

■ ’175,-; gasplaat ’75,-.
■ 045-725595. Winkel van SINKEL De

grootste van Limburg. Heer-
lenseweg 27 Landgraaf

■ 045-323077, Raadhuisplein

' 9 Heerlen 045-716060,
1 Nieuwstr. 82 Hoensbroek
045-214080 In- en verkoop
van goederen. Ook antiek,

[ alle stijlen., Te k. eiken EETHOEK met 4
i stoelen, elec. petrol.lamp.

Tel. 04454-3768.
Zonnebanken/Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

ZONNEHEMEL met lift en
bank. Merk: Rheem. Meer
als ’ 2.000,- onder nieuwpr.
z.g.a.n. Tel. 045-417680.

Van maandag tm vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Computers
Te k. COMMODORE PC'ï
en monitor 8 mnd. oud, pr.n.
Q.t.k. Tel. 04493-3118.
HYPERCARD voor Macin-
tosh, nieuw in doos. Nog 30
stuks over. Tel. 045-716266
Te k. compl. ATARI 130 XE
data ree, disk-drive en 11C
disk., 475 progr., tel. 045-
-417232.
I.v.m. Systeemwisseling te
koop AMIGA, Vfe jr. oud, 500
m. kleurenmonitor, 2e drive
en printer pr.n.o.t.k. 045-
-320518.
Te k. I.C.L. System Ten/120
configuratie mcl. CVE 30k
geheugen, verwisselbaar
schijvengeheugen BMb, 2
monitors en pinter 120 tps,
pr. t.e.a.b. I.T.H. 045-
-413214, Dhr. Frins.

Te k. com. P.C. 10, mcl.

"kleur, mon., en div. software

’ 1.300,-. 045-312936

■ Te k. voor ATARI ST 38> spelprog. in één koop,
’200,-, 045-270051.

: Te k. APPLE 2e comp. en
drive en monitor en ram-
works en CP/M en printer in-- terf. Tel. 045-454110.
j

j TV/Vldeo

Te k. VIDEO-camera-recor-
■ der-tuner merk Hitachi, vr.
1pr. ’ 1.400,-. Tel. 045--;716624, na 17.00 uur.

! KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75.-. Radio TV

" van Voorst, Ganzeweide 48
Heerierheide. 045-213879.

TV/Video
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerierheide.
Tel. 045-213432.
KLEURENT.V.S gevr. de-
fect geen bezwaar v.a. 1980
ook video's VHS, en Bèta en
stereo-torens. Tel. 04406-
-12875.

Goede KLEUREN tv's. Zeer
grote sort. va. ’ 125,- met
gar. Reeds 25 jr. het juiste
adres. TV-Occ. centrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Van maandag t/m vrijdag,
vanB.3o tot 17.00 uur. kuntu
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Huishoudelijke artikelen

Magnetrons - van Uden
Grote sortering magnetrons en

combi-ovens met magnetron vanaf ’ 298,-.
Philips magnetron type AVM 610 nu ’ 495,-.

Sharp heteluchtoven met magnetron nu ’ 798,-.
Van Uden, Hoofdstraat 12, Hoensbroek. Tel. 045-212655.

SIEMENS
Bosch, Zanker, AEG, Mieie-
wasmachines, drogers
koelkasten, vriezers, vaat-
wassers. De laagste prijs.
JacKöhlen, Rijksweg N 104.
bij ziekenhuis Sittard,
04490-13228 of 14862.

Te k. GASHAARD huisjes
model merk Faber en combi
wasautomaat en wasdroger
5 kg., z.g.a.nw. Tel. 04490-
-53152.
Van maandag tm vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Kachels/Verwarm ing

Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

Jac Köhlen . 'Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)
04490-13228- 14862.

Inzethaarden - Openhaarden
Op maat gratis geplaatst.

De Kachelsmid, Walem 21, Klimmen.

Honderden guldens voordeel.
Gas, kolen, hout, moderne, antieke, exclusieve kachels,

nieuw en gebruikt. De Kachelsmid, de beste en de
goedkoopste, Walem 21', Klimmen. Tel.: 04459-1638.

Buderus,
Intergas, Radson, Nefit,

C.V.-ketels. Scherpe prij-
zen, goede service.

Jac Köhlen, Rijksw. N 104,
bij ziekenhuis Sittard.

04490-13228 of 14862.
BRANDHOUT te koop. Tel
04450-1550.

BRANDHOUT, beukehout
15 m3voor ’ 500,- aan huis
bezorgd, van Thoor, Holstr.
33, Margraten. 04458-1818.
Te k. aangeb. container
BRANDHOUT (13 m3) gra-
tis thuisbezorgd voor
’250,-. Inl. 045-418989.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

Te koop Dr. Böhm ORGEL,
met ritme, beg., exp., midi,
met stereo en veel moge-
lijkh. 045-417589.
Te k. KEYBOARD GEM
DSK 4 met adapter, nw.pr.
’999,- vr.pr. ’ 525,-, z.g.a.
nw. Tel. 045-351401.
Te koop oude Rock & Roll
JUKE-BOX, in pen*, st. Tel.
D45-243417.
Te k. ROLAND J.C. 120 2
stuks; Chorus-Echo 501;
Cream-Mach. Tel. 04454-
-5671.
Te k. GITAARVERSTER-
KER Peavy 130 spec, i.z.g.
st. Promenade 6 Brunssum.

Te koop electr. ORGEL
merk Viscount Oklahoma
De Luxe, nw.pr. ’ 10.000,-
-nu ’3.000-. 5 jr. oud. Tel.
045-225566.
Te koop 2 elektr. GITAREN
waarvan 1 semi-akoustisch
en Avora verst, en div. ver-
vormers. Tel. 045-460865.
Gerout. DRUMMER met
zang zoekt aansluiting bij
trio, na 17.00 uur, tel. 045-
-224284.
Ernst Kaps Duits kruissnari-
ge PIANO (hoogmodel) in
topconditie tel. 045-3157r_i.

PIANOACCORDEON 120
bas 4 korig tel. 045-416607.

ORGEL merk Yamaha te
koop, pr. ’ 450,-, i.z.g.st.
Tel. 045-412660.
Te k. JEUGDDRUMSTEL
tot plusm. 12 jr., 045-
-420524.
Te k. YAMAHA synthesizer
DX 21, met toebeh. ’ 995,-.
Tel. 045-228049.
Te k. 35-snarige HARP. Tel.
045-420553.

Te k. ORGEL GEM 5, pr.

’ 1.500,-, 2 jr. oud, St. Hu-
bertusplein 10, Hrl. 045-
-217749.

Radio e.d.

Te k. KNOPACCORDION
Acordiola, 5 rijen, 120 bas,
4-korig, 7 registers, z.g.a.n.
tel. 045-412510.

Kunst en Antiek
Zondag 17 dcc. van 11.00-19.00 uur.

Grote Antiekbeurs
Maaspaviljoen Maastricht

(Afrit Kennedybrug). Meubelen en véél kleingoed enz.

1000 antieke klokken en
2000 schilderijen

19de, 18de, 17de eeuws, ikonen. Alles garantie-certificaat.
Door geringe kosten (eigen import - familiebedrijf)

betaalbare prijzen!!
Carpe Diem

Markt 26, Meerssen. Tel. 043-641408 of 642173.
's Zaterdags geopend van 10.00 - 17.00 uur.

Andere dagen afspraak. EXTRA aanbieding: 200 staande
klokken, waaronder 25 Luiks/Limburgse aan gunstige

prijzen. Morgen ZONDAG geopend van 13.00-17.00 uur.!!!

Kerst-show
Ruime keuze antieke meubelen en leuk kleingoed.
Zaal Monopool, Rijksweg 258, Maria-dorp Eysden.

Open van 11.00-18.00 uur.
Antieke KASTEN, vitrines,
buro's, klokken, kachels en
curiosa. Direkt van impor-
teur, uit heel Europa vindt U
in onze 1500 m2showroom.
Wijshoff antiques, Amsten-
raderweg 9, Hoensbroek-
Centrum. Tel. 045-211976.
Geop: dond. vrijd. en zat.
Pracht BAROK bankstel als
nw. mcl. salontafel vpr.

’ 1.975,-. 045-323830.
Te koop prachtige antieke
SLAAPKAMER, jachtstijl.
Geheel compleet. Pr.n.o.t.k.
Tel. 045-751758.
Uit prive-verz. 1 Luikse en 1
Limb. Staande KLOK en
Comtoise klok(harp). Allen
zeldzaam. Tel. 045-218922.
Comtoise koperen HANG-
KLOK en staande antieke
lamp. lets aparts. 045-
-421574.

18 oude gebr. PIJPEN op
rek voor liefhebber iets a-
parts. Tel. 045-314171.
Te k. antieke gesign.
OPENHAARD met veel ko-
per. Kerkstr. 56, Doenrade
Antiek SIMONS grote sorte-
ring meubelen, lampenen
klokken, geheel gerest, le-
dere week nieuwe aanvoer.
Tel. 045-243437. Dorpstr.
45A, Nuth (t/o ing. kerk
naast chin.rest. donderdag
koopavond. Zondag 17 dcc.
zijn wij geop. van 11.00-
-18.00 uur
Te k. BIEDERMEIJER eet-
hoek, Duitse staande klok,
spinnewiel, bidstoelen en
veel kleingoed. Goedkoop!
Leeuwerikstr. 25, Kerkrade-
Hopel.
Te koop JACHTKAST 4-drs.
Tel. 04499-4462.

Foto/Film
DIAPROJECTOR, autofo-
cus, timer en afst. bed.
’125,-. Tel. 045-444952.
Te k. DIA-PROJECTOR en
bijbeh. tafeltje en scherm.
Tel. 045-455185.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Huur een VIDEOCAMERA
p.dg. of p.wk. v.a. ’39,50.
Foto De La Haye, H-broek.
045-211875. Reserv. mog.

Te k. Durst 601 VERGRO-
TER met componon 70 mm,
Canon 50 mm, en grooth.
objectief, ’ 750,-. Tevens
div. ace. voor Doka. Inl. tel.
045-314959.

Te koop gevraagd
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstr.
Nrd. 208, Hoensbroek. Tel.
045-212371.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

De Hoogste prijs voor alle
postzegels, munten en
GOUD. Stamps en Coins,
Kasteelln 102 Heerlen(Mee-
zenbroek). 045-726789.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
POSTZEGELS en munten
van alle landen aan- en ver-
koop. Postzegelhandel Kern
Locht 100A, tel. 045-410911

Braderieën/Markten
KERSTMARKT, Pey (Echt)
14-15-16 december 14.00-
-21.00 uur, 17 december
10.00-18.00 uur. Pavillion
Chatelainplein met kerst-
man, koopjes en muziek.

Diversen
Gebit gebroken? HOON-
HOUT, Akerstr. Nrd. 328,
Hoensbroek. 045-228211.
Klaar terwijl U wacht!

Denvin groothandel in
LEDEREN jassen e.d.
Stuntprijzen. Tel. 045-
-323859 313199.

De praktijk van
T. Wesenick

Arts, Homeopatie en
Electro Acupunctuur

is op 18 december gesloten.
Broekhem 125, Valkenburg. Tel. 04406-15777.

Stadspost Heerlen
voor Limburg en Brabant

Kerstpost ’ 0,40
inleveren bij:

,- von Dinter, Heerlerbaan 160- Cadeaushop, v. Weerden Poelmanstr. 18
- Drukkerij L'orty, Kouvenderstr. 33/35

2e kerstdag en nieuwjaarsdag
gezellig en intiem tafelen in

De "Prince"
Keuze uit 2 menu's, tijdig reserveren s.v.p.

24 en 25 december gesloten.
Rest. Prince, Akerstr. 8, 6411 AH Heerlen. 045-715155.

Te koop draadloze telefoons
va. ’160,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned. BV.
Tel. 045-220902 b.g.g. 06-
-52127702, of inform. via
Faxnr. 045-229707.
WERKKLEDINGSHOP Wij-
zenbeek heeft een enorme
sortering werkkleding en
schoenen voor hem en voor
haar. Ook voor warmtekle-
ding en laarzen grote kollek-
tie. Grote en kleine maten
geen probleem. Werkkle-
dingshop en Dumpstore
Wijzenbeek, Corneliuslaan
24-26, Heerlen-Heerlerhei-
de. Tel. 045-220769.
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 93 talen op Ips of
cass. ’ 65,- ook voor bui-
tenlanders, 21 danscursus-
sen op cass. enz. samen
’lOO,-, zes oude lepeltjes
met beeltenis Elvis Presley

’ 50,-, 6 van ons konings-
huis. Tel. 070-3638667/
3894543.
Voor al uw KERSTSFEER,
kerststukken en kerst rela-
tiegeschenken, Hans j.w.
Kreijen, Bloemisterij Erika,
Lichtenbergerweg 87, Kerk-
rade 045-455020.
Te k. Perzische TAPIJTEN;
stereo-inst., video en hand-
gem. art. uit Perzië, keuken-
machine en nog veel andere
art. van mensen uit Perzië.
Bellen tussen 10.00 en
17.00 uur 04492-5317.
Te k. KOFFIE-APPARAAT
merk Fountain (4-paks). Tel.
045-716056.
Te k. STANDKACHEL 24 V,
gas, met thermostaat en
gasfles, vr.pr. ’ 600,-. Tel.
045-716056.
Te k. electr. ORGEL Emi-
nent Solina P240; kinderwa-
gen, bruin rotan/rib; Cross-
fiets BMX. 045-418695.

VW POLO '79 APK i.z.g.st.

’ 1.950,-. 04450-2097.
Te k. Open HAARDHOUT
op maat gezaagd, ’ 50,-
-p.m3, vraag niet hoe het kan
maar profiteer er van. Tel.
045-221043 of 410801.
Smalfilmers opgelet te k ge-
luidscamera NIZO 4056 tev.
torens draaitafel ideaal voor
disk-jockey. 045-419150.
Te koop verse KALKOE-
NEN v.a. 7 kg. Mostardstr.
31, Übachsberg.
Succes is geen toeval, maar
is te leren! Voor gratis
brochure schrijven naar:
UNIVERSA, Hennekuilstr.
14, 6121 KW Bom.
Moto-Kado, de anders dan
andere KADO-SHOP! Indu-
striestr. 21 Kerkrade-W.
045-425001
Van MONTEUR 2 electr.
schrijfmach. m. Triumph,
Olivetti, Editor, met carbon.
Kassa Hermes 5 groepen,
kofferschrijfmachine Torpe-
do pr.n.o.t.k. 045-257711.
Te k. ca. 1000 st. PANNEN,
model Oud-Hollands, kl.
rood. Tel. 04499-1721.
AGGREGAAT 1 week oud
pr. ’975,- 1700 W 04499-
-4894.
Te k. grof/BREIMACHINE
KH 260 met dubb. beds, 'electronisch; autom. brei- I
machine KH 930 met dubb.
beds; KG 83 breislede au-
tom. VKH 930-950; breige-
leider XL 116. 04498-52122
Te k. z.g.a.n. halfl. BONT-
JAS Hele nerts. Mt. 38-40.
Tel.: 04406-14316.
Te k. van hobbyclub
KERSTGROEPEN 19-delig,
alles handwerk, zeer mooi,
prijzen v.a. ’ 50,-. Tel.
045-444913.

ï
BEJAARDENCENTRUM DE WOLFSKOELE VA
Bejaardencentrum "de Wolfskoele" Vaals
vraagt op korte termijn

OPROEPKRACHTEN
VOOR DE VERZORGII
De betreffende krachten worden opgeroep
indien de werkzaamheden dit vereisen en
voor alle diensten.
Voor nadere informatie kunt u zich wendet
tot dhr. J. van der Beek, hoofd verzorging.
04454-1945.
U gelieve uw sollicitatie te richten aan de
direktie van bejaardencentrum "de
Wolfskoele", Ceresstraat 70, 6291 KW Vaa

rn
sint-antonius-doctorcollej______ l___jl____J Scholengemeenschap
voor VWO-HAVO-MAVOij i

Mgr. van Gilsstraat 54
Postbus 54, 6460 AB Kerkrade
Telefoon 045-455941

Gevraagd met ingang van 8 januari 1990, i.v.m.
vervanging wegens ziekte,

DOCENT KATECHESE (M/V)
1e graads sector - 9 uur

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij drs. R.L.T.
van Loo, rector, telefoon 045-455941 (school).
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Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

En de makelaar weet van
wanten en kranten.

GOLDMANN INTERNATIONAL TRADIN<
houdt grote expositie Oosterse kun

Vanaf maandag 27 november tot en met vrijdag 22
december 1989, in onze showroom te Sittard, ieder*
dag van 9.00 uur 's morgens tot 17.00 uur 's avond!
geopend.

De collectie bestaat uit bronzen beelden van o.a. Frederic Remington,
Rossi, E. Picault, Augus Moreau, Barye, A. Mercie en vele anderen.
Chinees en Japans porselein, goud Imari, Celadon, Satsuma, Canton, Kis
lung, terracotta, Emaille cloisonne, Enamel, houtsnijwerk, jade, Koreaanse
meubels, tiffany-lampen.
Verder: veel Oosterse curiosa, zoals Boedha's, allerlei andere figuren en
voorwerpen, Burmaanse wandkleedjes enz. enz.

Tijdens de open dagen krijgt u van ons de adressen van onze
wederverkopers in Zuid-Limburg.

GOLDMANN INTERNATIONAL TRADING, Dr. Nolenslaan 149, Sittard,
tel. 04490-23844, fax 04490-24108, telex 30895.

Tm Vrolijkt %emï bij [
I Buggy i Uarlolrür/e ?*

Een fijne nandzame ■^H _\\^__\ IWMI^ I /
buggy van hoogwaar- \^_ fl^^| I^M. |■ I I M fl
dige kwaliteit

___^

Verstevigde en verstel- ,1 Wm* m\\\W
bare rug, hoge duwer en I fl B^^ _________w^__L mTfl ____________ ______________ __________lF i 1^! B m\mm_m»\AmT I fl^^fl^^V
185.- A=Q~=tf \mmWm W*\»mmmf W IC Pl I%J Originele
Onze I. m\mw mmw J »^__^M M Perego Travelier
Kerstprijs >Q /\ fJJJC^Hf^ _■■ .gTIrT^^STSTJ-H^^Hf^-H-^^TWHi Funkties: autostoeltje/thuiszitter

/TT /4t' vanaf geboorte tot ca 9 maanden, in d|V'

I^^ "■ // //
j^^^ kleuren en wasbare bekledingfcOl"/»4 KOUVENDERSTRAAT 141. HoENSBRoEl^^_«=|jj^^y_l_On2e Kerstprijs slee

&s&*&£&¥** v Limburgs mooiste en vrolijkste babyzaak. Met liefst rf"\rC^Tn_TrirW_-^^ _._.».».~W^^M/' MEER DAN 100° VIERKANTE METER met: B|2s3 I *—**»<*

y^^^^\ " positiekleding " kinderstoelen KrSlÉfe Ij - =W* Jlfe< De box inklapba^
/—^m^=Ss > " kinderkamers "campingbedjes DOEPSa =~N iJQIhU met kliksluiting. is ./ jgF-_at_. ftftfc " reiswiegen " uitzetten " autostoelen sSEpR jM&7KL~ft makkelijk te ve<JK\^ _____=______■_. x_# " babykleding (t.m. maat 92) " boxen l^g «-oa u-^-r .I/v^/i^' , sen <_ mv. tw«'(__of^|/> ~ _ " speelgoed " kado-artikeltjes J^C^Ss "^^^LnJ^i^t ' wieltjes.

en noem maar op L-* -^ï___^li__________r"^:%& Ook leverba3r'
~^^^^ COCI -MARCEL) sJhJJT uitschuifbare»

--...____ letjeslade.
1 Dat is dus gemakkelijk kiezen. Zeker als u de kwaliteit en Uiverse 3QQ-

service in aanmerking neemt. Bovendien vindt vin Harlekijn's KubUSStOGIGn nBabyland altijd bijzonder goede aanbiedingen. reeds va -f _T\Q Onze
MORGEN, ZONDAG 17 DECEMBER, ____mmm\mmm\mmL. * V5-f«" Kerstprijs

ZIJN WIJ GEOPEND I M ; I OCSO.
VAN 11.00-17.00 UUR BftJW J

Kouvenderstraat 141, 1 VW\W daOKEER- \JL _A #~.,_ Openingstijden: 's maandags van 13.00 tot ijjj
uui 11 _L*l PAK*C c ..._-ir» 1 \-/Xy kVVJ gnuucu dinsdags t/m «T^dags van 10.00 tot >°qIHoensbroek. ll_J GELEGENHEIDj I , 1 Kyji JONNEN- ,7«
Tel. 045-221263 \J==_________J^-ZZ 15-1 SERVICE Donderdags^



Paragnost Joost Verstappen over 1990 en zijn (/iergenezingen

'Wij zijn ook maar mensen...'
„Uw voorspellingen liggen aar-
dig in de lijn der verwachtingen.
Er is niets echt opzienbarends
bij. Wie een beetje het nieuws
volgt, de kranten leest etc. kan
ook voorspellen dat in het oost-
blok nog wel het een en ander zal
gebeuren, dat communisten
steeds meer macht moeten inle-
veren. En een aardbeving en een
vloedgolf, ach die zijn er elk jaar
ook wel. Kunt TJ me niet vertel-
len of er volgend jaareen Elfste-
dentocht gereden wordt, daar

lariteit, maar ook opgewonden
gezichten.

Van onze
verslaggever

HEERLEN — De
Amsterdamse ar-
chitect Wim Quist
heeft eergisteren de
David Roell-prijs
1989 gekregen voor
zijn architectonisch
werk. Binnenkort
komt er ook een
bouwwerk van
Quist in Heerlen te
staan. Stienstra zal
namelijk een nieuw
kantorencomplex
bouwen tegenover
de kerk aan de

Amsterdamse architect
Quist op televisie

Laanderstraat dat
door Wim Quist is
ontworpen. Onder
andere zal daar de
NMB-bank geves-
tigd worden.

Vanwege de uitrei-
king van de prijs
brengt de NOS van-
avond (zaterdag)
om 21.54 uur op Ne-

derland 111 een do-
cumentaire van
Guus van Waveren
over Wim Quist.
Gebouwen van de
hand van Quist zijn
dan te zien onder
andere zijn laatste
grote project het
kantorengebouw
'Willemswerf in
Rotterdam. "

Ritzer biedt
excuses aan

Van onze verslaggever

ONDERBANKEN - Burgemeester
Ritzer van Onderbanken heeft deze
week zijn excuses aangeboden aan
raadslid Sturmans en leden van de
stichting Stop Reactivering Vlieg-
basis Geilenkirchen in verband met
vermeende nalatigheid door het col-
lege, bij de afhandeling van een be-
zwaarschrift over het kappen van
bomen in de Schinveldse bossen.

Raadslid Sturmans vroeg zich af
waar het antwoord op het bezwaar-
schrift bleef en wildeeen onderzoek
laten instellen naar de afhandeling
daarvan door B en W. Ritzer be-
weerde namelijk een brief hierover
naar de secretarie van de bovenge-
noemde stichting te hebben laten
sturen, terwijl die stichting bij hoog
en bij laag vasthield dat daar niets in
de bus was gevallen. Voor het on-
derzoek naar de gang van zaken
kreeg Sturmans de steun van de
voltallige oppositie. Maar nadat het
college bij monde van Ritzer excu-
ses voor de 'onverkwikkelijke' gang
van zaken had aangeboden, werd
het verzoek om een onderzoek in te
stellen, ingetrokken.

Awaes
Overigens wist Ritzer zich bij de op-
positie diezelfde dag nog min of
meer te 'revancheren', door zich
achter het PvdA-voorstel betreffen-
de volledige ontmanteling van de
Awacs-basis te scharen. Ritzer: „De
PvdA hoopt de basis binnen nu en
veertig jaarte ontmantelen. Maar ik
denk dat er een discussie op gang
gebracht moet worden, die het ver-
dwijnenvan de basis misschien veel
eerder mogelijk maakt. Ik zal me
persoonlijk gaan inzetten om die
discussie aan te zwengelen."

Vogels te kijk
in kerkrade

KERKRADE - Volièrevereniging
Kawitro Kerkrade houdt vandaag
en morgen nog het Limburgs Kam-
pioenschap van het gewest IV zuid
in gemeenschapshuis Holz aan de
Lambertistraat. Dit bij gelegenheid
van het dertigjarig bestaan.

Er zijn in totaal 2.150 vogels te zien,
onder andere kleurkanaries, kooi-
vogels, bastaarden en exotische vo-
gels. Op vanavond is er prijsuitrei-
king door burgemeester Mans, ge-
volgd dooreen gezellige avond met
muziek van de San Remo's.

door handoplegging. Dat kan
niet alleen doordat de mensen bij
ons in de praktijk komen, maar
we doen het ook op afstand, als
we bijvoorbeeld een voorwerp
van die persoon of een foto heb-
ben. Veel mensen komen naar
ons toe als ze door de dokter niet
meer geholpen kunnen worden.
Ze hebben dan wel van paranor-
male geneeswijzen gehoord,
maar zijn veelal erg sceptisch.
Zon beetje van: als het niet
baadt, het schaadt ook niet. La-
ten we het maar eens proberen.
In de meeste gevallen kunnen
we die mensen helpen, heeft een
behandelingvan ons resultaat."

Voorwerpen
Het tweede deel van de avond in
het Grand Theater is gewijd aan
persoonlijke voorspellingen.
Mensen mochten voorwerpen en
foto's in een mandje leggen en

H Jop zaterdag j
een vraag erbij doen. De parag-
nosten halen een voor een die
voorwerpen uit het mandje en
vertellen wat er met de mensen
waar het voorwerp bijhoort, aan
de hand is. Een mevrouw dieeen
knuffelbeest van een kind in het
mandje legt, krijgt te horen dat
het bedje van het kind verkeerd
staat en dat het kind een te lage
suikerspiegel heeft. Een me-
vrouw die een ring heeft neerge-
legd, krijgt te horen dat ze een
zwak darmstelsel heeft en ze be-
aamt dat. Een haarbandje. Die
mevrouw blijkt eigenwijs te zijn
en dat brengt haar wel eens in de
problemen. „Moet U terug ko-
men naar Limburg, bent U er-
gens anders gaan wonen en moet
U nu terugkomen?" Vraagt Cari-
na Heimes letterlijk. „Nee," zegt
die mevrouw, „we zijn net terug-
gekomen naar Limburg, we heb-
ben een tijd lang ergens anders
gewoond." Naast mij kijkt een

Belgische mevrouw haar man
aan. Ze zegt: „Zie jenou wel, dat
kon ze niet van tevoren weten".

Gave
„Wij zijn ook maar mensen en we
kunnen, ons ook vergissen. Maar
we hebben een gave om meer te
zien dan anderen, een gave om
energie te bundelen en daarmee
te helen. Wat voor een energie?
De een noemt het kosmische
energie, de ander noemt het
God." Joost Verstappen is 34
jaar. Hij was vroeger restaurant-
kelner. Op zijn 28ste werd het
hem duidelijk dat hij 'helderzien-
de' was. „Eerst dacht ik dat ik
twee stel hersenen had. Een om
gewoon mee te denken en nog
een stel om bepaalde beelden te
zien. Pas later werd me duidelijk
dat dat helderziendheid was."
Legio mensen zetten leve.nsgrote
vraagtekens bij het werk van de
paragnosten. De laatste tijd
wordt echter ingezien dat er re-
sultaten geboektkunnen worden
met mensen die ziek zijn of zich
ziek voelen en waar de medische
wetenschap geen.raad mee weet.
De paragnosten treden zelf ook
uit de mystieke sfeer in het ge-
wone daglicht. „Er zijn doktoren
die met ons samenwerking, spe-
cialisten die zelf naar ons toe ko-
men. Dat wil toch wel wat zeg-
gen."
Overigens behandelt Verstappen
niet alleen mensen, maar ook
dieren. De laatste tijd komen er
steeds meer eigenaren van ren-
paarden naar Nieuwenhagen
waar hij zijn praktijk heeft, voor
een behandeling van het paard.
„Die paarden hebben dan bij-
voorbeeld iets aan de ruggewer-
vel, waardoor ze niet goed meer
kunnen lopen. Door handopleg-
ging kunnen we die problemen
ook bij paarden verhelpen. Er
staan soms drie wagens met een
renpaard bij ons voor de deur.
Kijk en mensen kun jebedotten,
maar dieren toch echt niet."

heb ik meer aan?" Een - inder-
daad wat lange - vraa*g aan Anton
Collé de derde paragnost. „Ik
geef toe er is veel bij wat in de lijn
der verwachtingen ligt, maar wij
kunnen niet zelf bepalen wat wij
zien. We krijgen beelden door en
wat daaruit helder wordt, dat
kun je vertellen. Ik kan niet zo-
maar gaan zitten en bepalen dat
ik iets in de toekomst moet zien,
dat gaat niet."

niet meer kunnen drinken. De
mensen worden steeds milieu-
bewuster. Thather zal moeten
vertrekken. Engeland krijgt een
nieuwe premier en dat zal een
ver familielid van Churchill zijn.
De koers van de US Dollar zal
sterk dalen en er zal een geeste-

door wim dragstra
lUBACH OVER WORMS - Het isdringen aan de kassa van het: Weine Grand Theater in Wau-

I'bach. Het gangetje staat vol metpensen die naar binnen willen.Fe hebben er graag zeven gulden
vijftig voor over om te horen watlarie paragnosten over 1990 gaan2eêgen. „Alleen mensen die gere-

serveerd hebben kunnen nog
[ naar binnen, anderen helaas niet
ifneer, we zitten vol," dat roepHoost Verstappen, éénvan de pa-
ragnosten. Hij is de organisatorIvan de avond en zodoende de.aangewezen persoon om de[slechte boodschap door te geven,
teleurgesteld gaan zon veertig

1pensen weer naar huis. De 230;dle binnen zitten en langs de| mu.ur geplakt staan (er zijn teWeinig stoelen) verheugen zich
°P een blik in de toekomst.

fJe drie paragnosten zitten ach-ter een tafeltje op het podium. Er
wandt een kaars. Het is warm.
„De regering krijgt twee maaleen crisis te verwerken in het ko-
kende jaaren in 1991 valt het ka-Dlnet Lubbers-Kok". Joost Ver-stappen en de zijnen hebben het
« gezien. Een aardbeving in Mid-den-Amerika. Een vloedgolf in*»2ië. Een aanslag op Gorbatsjov
"!e hij weliswaar overleeft, maar"ccl de Sovjetunie raakt erdoor
'n opschudding, Willem-Alexan-
jergaat zich verloven en diever-'oving heeft iets te maken meteen zeilboot. Mevrouw Bush, deechtgenotevan de president vane USA, wordt ernstig ziek. InNederland wordt een vrouw vaneen bekende persoonlijkheid in
SfJZeling genomen. Het drama
vindt zijn ontknoping in deDuurt van Hoorn. Limburg raaktoverspoeld met yuppies die hetnier goed wonen vinden. Met de
economie van onze provincie zal
"et steeds beter gaan. Het drink-water wordt in Nederland vanzo n slechte kwaliteit, dat we het

slorpen. Dan komt deklap op de
vuurpijl. Mevrouw Carina Hei-
mes (en niet Corien Collé zoals
we haar deze week abusievelijk
noemden) zegt dat zeven vrou-
wen in de zaal die kampen met
hun vruchtbaarheid, zwanger
zullen worden. Dat zorgt voor hi-

lijk leider opstaan in 1990. Daar-
mee wordt niet de terugkomst
van Christus aangeduid, maar er
zal een a-politieke figuur komen
die wereldwijd invloed zal uitoe-
fenen op geestelijk gebied.
De zaal luistert met open mond
als wilde men alle nieuwtjes op-

Aardigheidje
Joost Verstappen geeft nader-
hand tijdens een interview' bij
hem thuis toe dat het in de toe-
komst kijken, de prognose voor
1990, eigenlijk een aardigheidje
is. „Onze primaire taak is para-
normaal genezen. Dat doen mijn
vrouw en ik allebei. We vatten
onze taak heel serieus op. We
proberen mensen te behandelen

# Tv-uitzendingen
van
gemeenteraadsver-
gaderingen;
schijndemocratie
zolang de
vergadercultuur
niet verandert.
Tekening: KAREL
GERRITS

Ondernemers boos over plan hartje Brunssum

Twijfels over nut
afsluiten straten

bioscopen
"HEERLEN

Jl»_'? Gh "stbusters 2. dag. 14.30 16.30
Iv? ' -n"'n 21 uur Rivoli: Batman, dag. 14

' M_' " e Al)yss. dag. 16.15 en 20.15 uur.2ft,*,m: Dream Team, dag. 15 18.15 en"■"JU uur. H5: Theo en Thea en het te-
-21 ~naasimPerium, dag. 14.30 18.45 en
'JU uur, za zo ook 16.30 uur. De Avon-

,4n' dag. 18.30 en 21 uur,vr ma di do ook_*"ur.K-9, dag. 18.30 en 21 uur, vr madi
en ■?! 14 uur Blind Furv- dae- 1415 19
„jH'-'Suur. zazoook 16.15uur. De Kas-

' l.i is' dag' 14 1830 en 21 uur' za zo ook
Izn Uur' P'atvoet en zijn vriendjes, za< *° '4 en 15.30uur. Junglebook, za zo
vü '4 en 15.30 uur. De Spiegel: FamilyI vleWing, vr t/m di 21 uur.

"SCHAESBERG
utokino: Indiana Jones and the last
usade, vr t/m zo 20 uur. Two moon,uwtion, vr t/m zo 22.15 uur.

" KERKRADE
v '.."erachttheater: Het rode koren-Ve'd, Wo 20 uur.

exposities
" HOENSBROEK
Tm ismt.os van R"shaka Teekema.
NMh d " °Pen werkdagen 9-16 uur.
T m . g ,°" gerd 13 Werk van I- Sbrmani.
'heek f

open da8 916 uur Biblio-
""» 'l/vn j.°to's van Piet Craenen. T/m
turn ~.txP°sitie over Nienke van Hich-
-1989 F . 31/12- Kasteel. Wintersalon
'ands.. i expositie Bond van Beder-

*-^- e Amateur Fotografen. T/m 31/12.

Kerstmarkt in
Wijnandsrade
aigf^NDSRADE - De oudervere-
iti vvv Van de St Stephanusschool
ker«. ? dsrade houdt zondag een
Er l"aJkt van H.30 tot 16.00 uur.

„ en onder andere zeer veel
_.en g^maakte producten aangebo-
&at' naf, uP!M_2ngs. van de markt*isterril AP*, door hongersnood ge-ardeAfrikaanse land Ethiopië.

Loek Melissen
bestuurder

bij FNV-bond
JOENSBROEK -- PvdA-raadslid
ïOernH ' Loek Meüssen, is be-
left tot districtsbestuurder van
lie f,uw" ?n Houtbond FNV. Hij zal
midi voorlopig vanuit zijn
'er», nwoonPPlats, Hoensbroek,'chïkh' Zod°ende blijft hij be-
iekiuf voor de Heerlense poli-
iaat Mel_ssen staat als zesde kandi-
'onrrt£ ue adv'eslijst van de PvdAac Heerlense gemeenteraad.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
Sr 045-739881

Kantoor Heerlen,® 045-739284
Wirn Dragstra,
® 045-710317
Ü_nMe Hollman,® 045-422345Hans Rooijakkers,® 045-714876
Hans Toonen, chef® 045-443316
R'chard Willems,s 04406-15890
Kantoor Kerkrade,® 045-455506
Joos Philippens,
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Van onze correspondent
BRUNSSUM - De ontwikkelde varianten voor het opwaarde-
ren van hetBrunssumse winkelhart kunnen verregaande con-
sequenties meebrengen voor met name de Rumpenerstraat en
de Kerkstraat-Noord. In een van de varianten worden deze
straten namelijk gedeeltelijk afgesloten van het winkelcen-
trum, terwijl een andere variant sloop van een gedeelte van de
Rumpenerstraat behelst om woningen te bouwen. Niet ieder-
een in Brunssum is blij met deze plannen. De ondernemers uit
de Rumpenerstraat zijn zelfs bijzonder ongelukkig met de re-
sultaten van het IMK-rapport en de daarop geënte voorstellen.

In het IMK-rapport wordt namelijk
geconstateerd dat het Brunssumse
winkelpubliek de Rumpenerstraat
steeds vaker mijdt en dat de straat
zijn winkelfunctie zelfs dreigt te
verliezen.

Zoals bekend kwamen deze plan-
nen onlangs op tafel, nadat het In-
stituut van het Midden- en Kleinbe-
drijf (IMK) een onderzoek naar de
winkelfunctie van Brunssum door-
voerde. Naar aanleiding van de re-
sultaten en bevindingen ontwierp
een ambtelijke werkgroep een aan-
tal plannen, die in kosten kunnen
variëren van 18 tot ruim 27 miljoen
gulden.

Commentaar
De ondernemers hebben tot eind ja-
nuari de tijd om schriftelijk of mon-
deling commentaar te leveren op de
plannen. In de raadsvergadering
van februari of maart moet de ge-
meenteraad vervolgens een zoge-
naamde richtinggevende uitspraak
doen.

SINDS DE jarenzeventig streeft
de overheid er steeds meer naar
om de burger bij haar beslissin-
gen te betrekken. Dit heeft ge-
resulteerd in voorlichtings-
diensten die met folders, balie-
werk en via de pers de beslui-
ten aan een groot publiek pro-
beren duidelijk te maken.

Schijndemocratie
in de huiskamer

Uitslag
De uitslag van het rapport is op on-
juiste gegevens gebaseerd en toege-
schreven naar een gewenst resul-
taat, namelijk een versterking van
de winkelfunctie in de Promenade-
Kerkstraat. Ik beschik echter over
gegevens waaruit blijkt dat de om-
zet van de ondernemers in de Rum-
penerstraat gemiddeld 17 procent
hoger ligt dan die van de onderne-
mers uit de Kerkstraat," zei de heer
Geraets (spreekbuis winkeliers
Rumpenstraat) deze week tijdens
een gemeentelijke info-avond over
de geplande ontwikkelingen in het
centrum van Brunssum.

Programma
woningbouw

voor 1990 in deze principiële discussie
door te verwijzen naar het feit
dat de bestuurders er juist zijn
voor de burger. „Bijgevolg
heeft de burger ookrecht op in-
formatie". Mans mag van de
raad op de oude voet verder
gaan. En dat is maar goed ook.

boeiend voor de burger", zei
bijvoorbeeld de PvdA.
En inderdaad. Het is maar de
vraag of hetgeen zich in de
raadszaal afspeelt door de bur-
ger te volgen is. En dat geldt
voor alle duidelijkheid niet al-
leen in Kerkrade.

ZELFS DE raadsleden en de
pers moeten vaak hun beste
beentje voor zetten om de lijn
van de vele betogen te kunnen
volgen. Vakjargon, onderlinge
persoonlijke verhoudingen,
vroegere besluiten, rijksmaat-

betreffende stukken niet bij de
hand hebt.

EN DAN slepen de betogen in de
'politieke arena' zich ook nog
vele uren voort. Hierbij lezen
de matadoren letterlijk teksten
voorvan papieren, waarvan alle
aanwezigeneen kopie voor zich
hebben liggen. Er zou feitelijk
veelvoor te zeggen zijn om met
name de begrotingsbehande-
ling schriftelijk af te handelen.
Maar dan zou het bestuurlijke
proces zich helemaal aan het
oog van de burger onttrekken
en daar wil men principieel niet
aan beginnen.

CONCLUDEREND: HET lijkt
door tv-uitzendingen of de de-
mocratie vergroot wordt. En in-
derdaad kan de burger zich een
beeld vormen van wat de ge-
meenteraad doet. Maar, zonder
dat de gemiddelde kijker on-
derschat moet worden, de es-
sentie van het geheel zal hem
vaak ontgaan. Waarmee het ge-
vaar bestaat dat het beeld uit de
eerste alinea bevestigd of zelfs
verstevigd wordt.

DE TIJD dat de raad een clubje
notabelen was. dat onder het
genot vdn een glaasje en een si-
gaar, de zaken even in alle be-
slotenheid regelde, is gelukkig
voorbij. Maar de nieuwe ver-
antwoordelijkheid van de ge-
meentelijke bestuurderen naar
de burgers toe vereist een we-
zenlijke herbezinning. Nieuwe
tijden, nieuwe media. Dat vergt
ook een nieuwe, dynamische
wijze van vergaderen.

joos philippens

kabel
OMDAT MEN er toch mee bezig

was, werd in Kerkrade ook ge-
wezen op de vrij recente ont-
wikkeling dat raadsvergaderin-

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het volgend jaar mo-
gen er in de Oostelijke Mijnstreek
235 huurwoningen in de sociale sec-
tor worden gebouwd en 267 premie-
koopwoningen. Dat hebben Gede-
puteerde Staten bepaald.

Uiteraard komen de meeste van
deze woningen in de grotere plaat-
sen te staan. Bij de sociale huursec-
tor is de verdeling als volgt: Heerlen
95, Kerkrade 34, Landgraaf 40,
Brunssum 22, Nuth 14, Onderban-
ken 12, Simpelveld 8 en Voerendaal
10.

Bij de premiekoopwoningen: Heer-
len 134, Kerkrade 16, Landgraaf 47,
Brunssum 25, Nuth 19, Onderban-
ken 8, Simpelveld 8 en Voerendaal
8.
Verder mogen in Kerkrade en Heer-
len in totaal 48 premiehuurwonin-
gen worden gebouwd door een be-
legger en is er voor 103 woningen
die in de regio worden gebouwd in
de vrije sector een eenmalige bijdra-
ge.
In totaal zal Oostelijk Zuid-Lim-
burg er volgend jaar - als het pro-gramma wordt afgewerkt - 653
nieuwe woningen bij krijgen.

ALLEEN AL het pure feit dat die
bureaus nodig zijn, geeft aan
dat de steeds complexer wor-
dende maatschappij een ook
steeds ingewikkeldere be-
stuursstructuur met zich mee-
brengt. En de processen die
zich daarbinnen afspelen, blij-
ken voor de doorsnee-burger
nauwelijks meer te volgen.
Vrijwel elke gemeente heeft in-
middels een voorlichtingsbu-
reau. Burgers met vragen kun-
nen daar terecht. Voor de pers
is er meestal een aparte ge-
meentelijke woordvoerder, die
de informatie naar de media toe
'stroomlijnt' en die als vraag-
baak functioneert.

regelen, het spel tussen coalitie
en oppositie, de rol van het col-
lege, toe maar.

Banaal
MOEILIJK TE volgen, zeker als

de kinderen op de achtergrond
spelen, je even naar het toilet
moet of aan tafel voor het
avondeten. Het lijken banale
dingen, maar ze spelen mee.
Probeer dan de draad maar
eens te volgen, zeker als je de

gen op steeds meer plaatsen via
de kabeltelevisie kunnen wor-
den uitgezonden. „Daar heb-
ben wij op aangedrongen, om-
dat de burger zo beter bij de po-
litieke meningsvorming be-
trokken wordt", pronkten de
Kerkraadse politici.

MAAR UITERAARD blijven de
burgemeester en zijn wethou-
ders de enigen die beleidsmati-
ge uitspraken kunnen doen.
Dat gebeurt vaak in persbijeen-
komsten. Nu deed zich deze
week in Kerkrade de interes-
sante situatie voor dat de raad
zich in een aantal gevallen ge-
passeerd voelde door burge-
meester Mans. „U geeft infor-
matie die wij óf nog niet ken-
nen ófdie nog intern moest blij-
ven".

MANS VERDEDIGDE zich fel

MAAR MEN was gelukkig ook
zo reëel om na vijftien uur be-
grotingsbehandeling zelfkri-
tiek te uiten. „De begrotingsbe-
handeling doet geen recht aan
de politieke boodschap, is niet

" Drie paragnosten op een rij. Geheel links Anton Collé uit Helmond, daarnaast Carina
Heimes uitMerkelbeek en vervolgens Joost Verstappen uit Übach over Worms.

Foto: MARCEL VAN HOORN.
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GURSUSSEN+^OPLEIDINGEN ipL
Pell College

MAASTRICHT ROERMOND HEERLEN

Tweejarige managementopleidingen mcl. KHO Bedrijfskunde
Eenjarige fulltime toeristische opleidingen mcl. rijkserkende diploma's
Eenjarige fulltime secretariële opleidingen mcl. rijkserkende diploma's
Bedrijfscursussen op maat ■ avondopleidingen voor NIMA-A - SEPR - NGPR etc.

OPEN DAGEN 7.ÏÏS en

in alle vestigingen om 13.00 uur en op
zaterdag 27 januari 1990 om 11.00 uur te Roermond in Hotel
De la Station
NIEUW: opleidingsplaats Roermond: alle opleidingen
en cursussen.
Vraag onze informatie aan... kom naar een informatiedag!
Maastricht: Lambertuslaan 9, tel. 043-218095 Managementopleidingen.
Maastricht: Stationsstraat 17, tel. 043-250303 Secretariële en Toer. opleidingen
Heerlen: Oliemolenstraat 25, tel. 045-710707 Secr. en Toer. opleidingen

R _M voor 'n'ormat'e ,e eenden aan:
UUII 8.C., Stationsstraat 17, 6221 BM Maastricht

Naam:

Adres:
Postcode en plaats: "'"Vanaf maandag 8 januari 1990 in Heerlen
Avondcursus Logistiek Management _____-_-_--______-_

Vanaf mandag 8 januari 1990 in Heerlen
«o» Avondcursus Logistiek Management

u yf Erkend door de minister van\Tn[\\ OPLEIDI\(,SI\STITUT onderveen
"f' ' ' wetenschappen op grond
■ml jr' HEERLEN" vandeWetopdeerkende

Jj _\^ " onderwijsinstellingen.

In februari starten wij in HEERLEN en SITTARD met onze mondelinge
avondopleidingen voor

8.K.8. (basiskennis boekhouden)
P.D.B, (praktijkdiploma boekhouden)
M.B.A. (moderne bedrijfsadministratie)
S.P.D. (staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie)
Ook zijn herhalingsopleidingen mogelijk.
Het instituut in Limburg dat voor deze opleidingen is erkend,
daardoor STUDIEFINANCIERING mogelijk
Inlichtingen, prospectussen en aanmeldingen bij: iB3-e

l, .LI u,rni n Schoutstraat 8, 6343 CS Klimmen, tel. 04459-1782;
VAN M-tHLU- Mergelsweg 1,6419 EA Heerlen, tel 045-715248

likn! houdt theater
U OOK IN DE BAN?

"^■B DOE ER WAT AAN OM
UW KENNIS TE VERRIJKEN!

In Sittard zijn de volgende mogelijkheden:
o Cursus DECORONTWERP: 5 zaterdagen 6

januari, 20 januari, 3 februari, 17 februari en 10
maart

o Cursus REGIE (tekstanalyse): volgeboekt. KADERWEEKEND JEUGDTHEATER (in
Roermond) in de loop von april

o ACTEURSTRAINING: volgeboekt
o Cursus GRIME voor beginners: 10

maandagavonden. Start: 29 januari

In september 1990 zal weer een 3-JARIGE
REGIECURSUS van start gaan. Hieraan
voorafgaand zal vanaf juni een oriëntatiecursus
(tevens selectie) gehouden worden.

Bent u nieuwsgierig naar de inhoud van een cursus,
vraag dan een cursuskrant en informatie bij dhr. Frans
Geurts (tel.): 04490-1 4545 of schrijf naar:
Leyenbroekerweg 138, 6132 CJ SITTARD. 18751

____\\± OPLEIDINGSINSTITUUT
ï „DE THERMEN"

Raadhuisplein 15 Heerlen
Telefoon: 045-713717

Erkend door de minister van onderwijs en
wetenschappen op grond van de wet op de
erkende onderwijsinstellingen voor zover het

onderwijs binnen de reikwijdte van de wet valt.

Wij wensen al onze cursisten,
oud-cursisten en overige relaties

prettige feestdagen en een
voorspoedig 1990!

In januari starten de cursussen:
* Machineschrijven
* Stenografie
* Kantoor- en secretariaatspraktijk
* Spaans voor beginners
* Medische specialisatie voor
secretaressen

Informatie en aanmelding: Raadhuisplein 15,
Heerlen. Tel.: 045-713717. 2<722S

if
hat ze leren

voor één tientje
per maand!

!L 19 DECEMBER 1989

B^^ SPQEDVERKOPING "van

DRUKKERIJMACHINES, KOPIEERMACHINES
alsmede voorraden COPIEERPAPIER afkomstig van o.m. het mw

FAILLISSEMENT van INTERPOST en 4 COPY-SHOPS
VEILINGBEDRIJF HELVETIA LIMBURG BV te NUTH zal in opdracht van belanghebbenden op mW

"
dinsdag 19december 1989openbaarverkopen alle kantoormachines en -inrichting aanwezig
aan deStationstraat 145 te Nuth. De veiling wordt gehouden t.o.v. Gerechtsdeurwaarder J.L.G.
Jeukens te Heerlen, door Alpha International bv.

KOPIEERPAPIER: ca. 4000 pakken A 4wit alsmede een assortiment gekleurd papier in
diverse uitvoeringen.

" DRUKKERIJ: Nebiolo-Atena-hoogboekdrukmachine, T.M.F, vouw & enveloppenmachine type
K2. Ontwikkelmachines: Develop, Durographic 2, Varitype 745, Compugraphic 2,Rapilith RE4IO, WW

" Copycolor D3B, Unilith 865A-3-bad-systeem. Planocop-plaatmaker. Spido-snelweger type 650.
Roto offsetmachine type 6112 met plaatmaker.

" KOPIEERMACHINES: ca. 50stuks Rank Xerox: 7 x type 1020: 3x 1025; 1 x 1030: 5 x 1035;3 x
1045; 2 x type 1045met Sorter; 1 x 1048; 1 x 1050met Sorter; 1 x 2830; 1 x 3103; 1 x Canon NP
30; 1 xSharp SF 721 ;1 xSF74I;I x755; 1 x771; 1 xMinoltaEP3ooE;2xCybernetCPss/10;

" 1 x Olympus PanolyP 1103; 1 x Nashua 1215; 1 x 1218; 1 xOcé 1250; 1 x Thoshiba fax; Ge-
stetner: 2 x type 2112RE; 1 x 2200:1 x 2000 S; 1 x 2008RE; 1 x Veenman Repro 100; 1 x type mf
265 met Sorter; 1 x Mita DC 152 Z.

DIVERSEN: 3 Frankeermachines: Frama: Simplex; Francotyp., Waldhaus Zeefdrukmachine.
2 x Ideal 45Mpapiersnijmachine; IdealCollator; Telex Telescript 12;Combo pons-en bindma-

" chine, elektr. autotapers; Gestetner stencilmachine; elektr kassa's; elektr. schrijfmachines o.a. a_^
Olivetti, Hermes. BSI, IBM etc; tel- en rekenmachines.

" OFFICE COMPUTERS: Appie MC met printer Imagewriter, Olivetti M24, Mai met 3 terminals, gm^
Morrow. Altos met printer; Tab 2490-42 Kettingformulieren-Separator. %\j

" KANTOORMEUBILAIR: stalen en houten kantoormeubilair, o.a. Gispen, Asmeta. Artifort, van
Blerck, alsmedeeen antiek Louis Philippe bureau,conferentie-tatels, rolblokken. direktie-fauteuils,
typiste-stoelen, scheidingsschotten etc Postsorteerkasten, postzak-verdeelkarren, partij

" postzakken en fietstassen etc.
De KIJKDAGEN worden gehouden aan de Stationstraat 145 te NUTH WW
op maandag 18 december 1989 van 10.00-16.00 uur, alsmede op—— dinsdag 19 december 1989 van 08.00-10.30 uur.

VEILING: DINSDAG 19 DECEMBER 1989AANVANG: 11.00 UUR________ eveneens aan de Stationstraat 145 te Nuth.

INLICHTINGEN: VEILINGBEDRIJF HELVETIA LIMBURG BV
■ Stationstraat 145 te Nuth (L) - Tel. (045) 244444 of 244312 - Fax (045) 244895 I

In februari starten bij
Instituut Schoevers in
Maastricht de volgende
deeltijdopleidingen:
MARKETING (NIMA-A)

lATA
PUBLIC RELATIONS (NGPR-A)

BASISKENNIS BOEKHOUDEN
NOTULEREN
RAPPORTEREN
SEPR-1

Ook bestaat de mogelijkheid om deelcertificaten
van de opleidingen tot directiesecretaresse en
managementassistent te behalen.

BON
Wilt u mij s.v.p. de brochure deeltijdopleidingentoesturen.

Naam: _____ .
Adres: . — 'Postcode: 1
Woonplaats: —
Gaarne de bon invullen in bloklettersen ë f _»■> f"-.7.^— r>__* Iongefrankeerd verzenden in een envelop naar: %^ CIHCiF l/Frf?S I
Instituut Schoevers, Antwoordnummer 10574, w I
5600 WB Eindhoven. J|^T

Giro
55Q55
Astma Fonds

MET EEN CURSUS VAN
COME WERK JE ER ZO MEE

, .. D CURSUS DOS
""""] 3 lesavondenvoor 125,--

-( J ' D CURSUS
/ i ■JA WORD PERFECT 5.0
[h_-frP~<?lJ D CURSUS LOTUS 1 2 3

f inclusief lesboek 350,--

-i__/^, De lessen worden
________MP

_______
9e9even van 1900 -

bpM K_ 21.45 uur in het
Njj P^SS^nll^^ gymnasium

>^| SjW^ Rolduc (Kerkrade).
__jB \\\vji Per cursist een pc

beschikbaar.

EEN CURSUS MET GEGARANDEERD SUCCES

/" ~y Schrijf naar COME
/ (~^__\\» ta.v. mw. Mijnes
\ \_Ws Bunderhof 21,6418 JZ Heerlen
VJ^K' of bel (045)421140

M_T i_% STREEKGEWESTtV Jg OostelijkZuidLimburg

BEKENDMAKING
De voorzitter van het Streekgewest OZL
maakt bekend, dat op maandag 18
december 1989 om 19.00 uur een
vergadering van de gewestraad van het
Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg
wordt gehouden in de raadszaal van het
gemeentehuis te Heerlen.

De voorzitter voornoemd,
PH. van Zeil.

d Hommerterweg 224
Hoensbroek

nessen
Erkend door min O&W met
rijkserkende diploma s

I WordPerfeet 4.2 en 5.0
( ) ____] PlanPerfectV-_*/ I DataPerfect

<l dßase Lotus P.D.I.
D.T.P. met VenturaHl Typen Notuleren

—Ü| Startcursus P.C. Msdos

-***"^_ I Ook spoed- en privé-cursussen in en
W*" uit huis.

»rr \______t Elk cursist werkt alleen op een PC

O met hard-disk.
I#>l Vraag de brochure met de

cursusinhoud aan.

"7' Bel 045-211733
» E Opleiding - Advies - Begeleiding
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fVoormensen metsmaakI MARRES MEUBELEN
\ —Marres Meubelen heeft de meest toonaangevende kollektie meubelen van de hele Benelux

gepresenteerd op ruim 5000 m2. Deze kollektie omvat o.m. prachtige zitmeubelen van
topklasse, exclusief, tijdloos en met een superieur zitcomfort. In vele uitvoeringen zoals de
beste mohair-velours, dessin-stof of rundieder. Dit alles voor een jarenlangzitgenot. En mei

de waarborg van Marres (al meer dan 50 jaar tot uw dienst ) en voor betaalbareprijzen-

BSSPiMIHMMMMPH BUI Wj&Ê Deze koninkh/ke ruime twee-zitter is een krotf

mmmv | u zult versteld staan van de exclusieve atwefc

&Jf JmmÊÊm\mm\\wHM 5 u hel meteen Koninklijk. Trouwens de p"ls. MM mÊÊÊÊÊÊ I U best meevallen. m

De kwaliteit straalt al van deze formidabele /giÉtt*
tweezitter. De tijdloze vormgeving onderstreept ’,Wm
het sfeervolle karakter. Perfekt afgewerkt tot in /

de kleinste details. Geheel bekleed met,'
cc: steklas leder. Opmerkelijk comfortabel. &tpL***\

En toch betaalbaar. y j£_\___ >

KOLLEKTIE a^l/1 ' «t-^ag^^^^lll^^t'*^*"'* *~ j $M__ ___ _, . S~\-QÏ■£■■/._-_- \j_£k.._„ü.i .i-M- "_ ■—■-.—-—-Mr. irTW i T-r-i--,-, . T mmmè&mm
nlra_FiU_jjri_. I ___> tt"^* ' " ' " '"**

|m e " b E l e_n. li^ ' Zonda*
Voor moderne mensen met een opvallende smaak voor OPlPllfmoderne meubelen heeft Marres een uitgelezen kollektie wX^Blllbijeengebracht. Deze kollektie omvat o.a. zitmubelen in leer en o*o*

___é

stof, bankstellen, kasten in vele uitvoeringen en eethoeken. I .. i_-.\
Natuurlijk met de Marres waarborg en wat ook belangrijk is, ZO KOlm U SlmpCl DIJ
voor opmerkelijk betaalbare prijzen. U kunt dus bij Marres MdtTeS MBUbelen.
terecht voor het totale woongebeuren. Tot ziensdus1

BELGIË ri [~i u 9aat over de E"39 richtin9

I __1 fi \l® il f I rl^ri OPENINGSTIJDEN:IV i Ë\ V_JL_J Dagelijks van 10-12 en 13-19 uur.
TEM WM mmW WÊ WÊ m___§m Zaterdag en zondag 13-18 uur.
TONGERSESTEENWEG37-LANAKEN TEL:O932-11 -714120 Woensdag gesloten
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Drie afzeggingen
Nederlands elftal

£EIST- Een dag nadat bondscoach*"_s Libregts zijn al bij voorbaatterk gehavende selectie van hetNederlands elftal voor de wedstrijdyan woensdag tegen Brazilië be-Kendmaakte, heeft hij drie afzeggin-gen binnen. Twee daarvan (Ronaldgoeman, Fraser) waren op voor-
f^nd zekere afvallers, de derdel*ïuistra) lag voor de hand.
*»uistra ondergaat maandag een
Peratie aan zijn lies. Dit werd vrij-

j*a6 na een onderzoek in het zieken-
"JM'S bekend. Waarschijnlijk onder-vindt de linkerspits van FC Twentelechts hinder van een liesbreuk. In«at geval zal hij na twee weken weer
Unnen trainen. Zijn ploeggenootaus ondergaat op dezelfde dag
verigens een kijk-operatie aan zijn

Libregts, die op dit moment nog 17
Pelers over heeft, beslist maandag. hij de selectie zal aanvullen. Dats met name afhankelijk van het feit

'Rijkaard en Van Basten, die zon-°aS met AC Milan in Tokyo om de
v'ereldbeker tegen Nacional de Me-
j^'lin spelen, naar Nederland ko-

k n- In Zeist is nog steeds niet be-
end ofhet tweetal aan de wedstrijd231 deelnemen. Het Nederlands elf-

Alemannia huurt
Poolse international
Ak. Van onze sportredactie
£K_EN - Alemannia Aken heeft deoolse international WaldemarPru T« voor de rest van dit seizoen ge-
\£injracteerd- De 28-Jar'ge midden-eder van Slask Breslau, die 41aal uitkwam voor het nationaleam (de laatste keren als aanvoer-
en* maakt na de winterstop zijn"tree bij de tweede Bundesliga-
lU" ut Aken. Alemannia moet alst^urprijs 100.000 DM aan Slask"reslau betalen. Voor dit bedrageeft de club een Turkse sponsorWe*en te strikken.

(ADVERTENTIE)

___9§imy_r\^nuiJ__\

Koopzondag:Heerlen van 12.00 - 17.00 uur

’179,- W&
*'/ aankoop ski's,-bind. + stokken
* Elan ski + Look GX-bind.«an 569,- Nu 449,-
-* Blizzard Secura Sport + Tyr 540van 450,- Nu 399,-
-* Grote keuze ski-kleding .Ook vele skisetaanbiedingen! .a»,

Westduitser neemt WON wind uit de zeilen

Ringels verlaat VVV
Van onze medewerker

HENK HAFMANS
VENLO - Norbert Ringels gaat
VVV aan het einde van dit seizoen
verlaten. De 33-jarige Westduitser
die samen met hoofdtrainer Doeke
Hulshuizen het eerste elftal van de
Venlose eerstedivisieclub begeleidt
en als assistent-manager te boek
staat, gooit de handdoek in de ring
na de aantijging van de WON dat
hij niet over de vereiste licentie be-
schikt.
„Op deze manier verder gaan heeft
geen enkele zin. Met dit besluit
neem ik de WON alle wind uit de
zeilen. Die blijft toch maar over deze
constructie doorzeuren. Daarmee is
de club niet gebaat. Ik had gedacht

iets van mijn ervaring als ex-speler
(8 seizoenen Bundesliga bij Borus-
sia Mönchengladbach) te kunnen
overdragen op deze jonge spelers-
groep. Als ik toch zie wat bijvoor-
beeld Arie Haan bij Stuttgart alle-
maal mag, dan snap ik niet waarom
men in Holland zo moeilijk doet.
Mijn besluit staat vast: Ik trek me
terug na dit seizoen, Endgültig!",al-
dus Norbert Ringels.

Manager Wiel Teeuwen betreurt
deze stap: „Deze combinatie werkte
perfect. VVV voldoet aan alle voor-
waarden van de licentiecommissie.

Waarom al die heisa hoewij bij VVV
de taken onderling verdelen? Daar
gaathet om. Een club die een condi-

tic- of krachttrainer in dienst neemt
laat de WON toch ook met rust".
Aanvoerder Frans Nijssen onder-
streept dat het duo bijzonder goed
ligt bij de spelersgroep die voor 65
procent uit ex-tweede elftalspelers
bestaat. '„Hoe vaak komt het immers niet
voor dat fricties ontstaan als twee
personen aan hetroer staan. Ringels
spreekt de voetbaltaal en dwingtals
routinier respect af. Manager Teeu-
wen teleurgesteld: „Na alle ellende
van het afgelopen seizoen (ontslag
Leo van Veen, degradatie, leegloop
van spelers) ben ik trots op de derde
plaats van de ranglijst. Dat had ik
niet verwacht. Blijkbaar mag iets
niet lang duren als het goed gaat".

# Norbert Ringels: ,Mijn be-
sluit staat vast, endgültig''.

Lerby: 'Veel liever deze loting dan AC Milan'

PSV blij metBayern
door fred sochacki

EINDHOVEN - Waar ieder-
een op teleurstelling of ontzet-
ting gerekend had, gistermid-,
dag na het bekend worden van
de EC-I-loting, heerste op de
riante PSV-trainingsaccom-
modatie De Herdgang nuch-
terheid. Bayern München
werd alom gezien als een enor-
me uitdaging. Een kans op re-
vanche voor de eliminatie drie
jaargeleden en voor de smade-
lijke 3-0 nederlaag in het La
Coruna-toernooi enkele maan-
den geleden. „En", vulde Ge-
rald Vanenburg aan, „als je
van plan bent die cup te ver-
overen zul Bayern sowieso
moeten uitschakelen".
Met name het feit dat PSV in Mün-
chen aan het karwei in twee bedrij-
ven mag beginnen, stemde tot alge-
hele tevreden. Vertrouwde grond
dus onder de voeten van Soren Ler-
by. „Prima loting. Dit is in elk geval
beter dan AC Milan loten. Die ploeg
schat ik nog een klasse hoger in.
Voor Bayern hoeven wij niet bang
te zijn. Het is een sterke ploeg die
vanuit een gesloten defensie het
spel probeert te maken. Bayern
mist echter de bijzondere klasse
voorin. Een bijzondere wedstrijd
vooral voor mij. Ik heb er tenslotte
enkele jaren gespeeld en onderhoud
nog steeds goedecontacten met Ulli
en Dieter Hoermess".

Mooi
Gerald Vanenburg, die gisteroch-

" Soren Lerby: „Liever Bayern dan dieRussen ofAC Milan".

tend zijn eerste voorzichtige baltrai-
ning onderging, sprak van een
„mooie" loting. „Als je een Europa-
cup wint en je hebt clubs als Steaua
Boekarest en Bayern München uit-
geschakeld op jeweg naar de finale,
dan geeft dat zon cup extra glans".
Vanenburg doelt op het jaar dat de
voornaamste beker in de PSV-prij-
zenkast belandde. Terwijl Real Ma-
drid dat jaar de zware Valibers FC
Porto, Napoli en Bayern de door-
gang versperde, hadden de Eindho-
venaren toen de handen vol aan
Europa's tweede garnituur: Galata-
saray, Rapid Wenen en Girondins
Bordeaux.

„Het wordt hoe dan ook geen mak-
kelijke opgave", aldus Vanenburg.
„Bayern is een Europese topploeg
en heeft ons in La Coruna een half
uur lang zoek gespeeld. Toen ook
kregen we drie treffers om de oren.
Nu gaat het echt voor de knikkers.
Nu ook moeten we dat beetje extra
zien vrij te maken, waardoor de ba-
lans naar onze kant door zal slaan".
De middenvelder hoopt in maart,

als Bayern twee keer op het pro-
gramma prijkt, weer fit te zijn. „Ik
ben vandaag voor 't eerst begonnen
met de baltraining. Wanneer ik fit
ben om te spelen, kan ik nog niet
zeggen. Ik denk niet dat ik het red
voor de winterstop".
De reacties uit het kamp van Bayern
München waren vrijwel onverdeeld
positief. Manager Hoeness: „Dit is
een fantastisch lot. PSV is een te-
genstander van internationaal kali-
ber. Zeer interessant". Trainer
Heynckes: „Een topontmoeting,
waarbij wij als favoriet gelden. We
hebben PSV al eens eerder uitge-
schakeld. Bovendien hebben we de
ploeg bij het begin van dit seizoen
op een toernooi in Spanje verslagen.
Dat is een psycholigisch voordeel".
International Augenthaler, libero
van Bayern, was minder optimis-
tisch: „Na AC Milan is PSV de
sterkst denkbare tegenstander. De
kansen zijn fifty-fifty. Dat we enkele
seizoenen geleden van PSV hebben
gewonnen, zegt niets. De Eindho-
vense ploeg van nu is twee tot drie
keer zo sterk".

" ANTWERPEN - FC Antwerp
heeft zich gisteren, net voor het ver-
strijken van de sluitingstermijn van
de transferperiode van de UEFA,
versterkt met de Bulgaar Plamen
Simeonov en de Joegoslaaf Zoran
Stojadinovic. Beide spelers werden
nog net op tijd ingelijfd, zodat ze in
maart met Antwerp mee mogen
doen in de kwartfinale van het toer-
nooi om de UEFA-beker tegen I.FC
Köln.

" Richard Sneekes: vallen en opstaan bij Fortuna Sittard.

MVV zonder Delahaye , maar met Smeets tegen Groningen

Meespelen Van Loen
en Broeders onzeker

Van onze sportredactie
MAASTRICHT- Als enige Lim-
burgse ploeg in het betaalde voetbal
speelt MVV vanavond thuis. In de
Geusselt wacht de Maastrichtena-
ren om 19.30 uur een zware klus te-
gen FC Groningen, dat afgelopen
woensdag nog voor deKNVB-beker
met 5-0 van FC Twente won. De
Maastrichtenaren zullen het karwei
moeten klaren zonder spelbepaler
Rob Delahaye, die vanwege zijn
derde gele kaart is geschorst. Het
beroep dat de Zuidlimburgse club
bij de KNVB tegen deze beslissing
aantekende'haalde niets uit. Frank
Verbeek zit ook een schorsing uit.
Guy Francois kan nog steeds niet
spelen vanwege zijn enkelblessure.
Oefenmeester Sef Vergoossen kan

wel weer over Raymond Smeets be-
schikken.

Roda JC
Voor de moeilijke uitwedstrijd mor-
gen in Den Haag kan trainer Reker
van Roda JC weer beschikken over
Hofman, die het bekerduel tegen
Venray moest missen vanwege een
schorsing. Over het meespelen van
Michel Broeders en John van Loen
bestaat nog onzekerheid. Beide spe-
lers kampen met lichte blessures
diezij op het zachte, modderige veld
van hoofdklasser Venray opliepen.

Henk Fraser speelt zeker'niet, hij
herstelt van een liesoperatie. Zijn
afwezigheid verwacht Jan Reker

makkelijk op te kunnen vangen:
„Ach, het is voor ons altijd passen
en meten. Er zijn iedere week bles-
sures".

Sneekes
Fortuna treedt morgen compleet
aan in Volendam. 'Op de dijk' kan
alleen Mordang vanwege een schor-
sing niet meedoen tegen de plaatse-
lijke FC. Richard Sneekes kan te-
gen zijn oude club wel meespelen,
hij is net op tijd speelklaar. Trainer
Berger verwacht ondanks de schor-
sing van Volendams spelmaker Jo-
han Steur geen verzwakte tegen-
stander: „Ik had liever gezien dat
Berghuis geschorst was. Hem acht
ik gevaarlijker dan Steur".

bayern munchen
Opgericht 27 februari 1900. Stadion: Olympia-stadion, toeschouwers-capaciteit:
77.573.

Aantal leden: 10.100 (waaronder Henry Kissinger)

Titels: Westduits kampioen in 1932. 1969. 1972. 1973. 1974. 1980, 1981. 1985. 1986.
1987, 1989. Bekerwinnaar: 1957. 1966. 1969. 1971, 1982. 1984, 1986. Europa Cup I-
-1974, 1975. 1976, Europa Cup 2: 1967, Wereldbeker: 1976.

Trainer: Jupp Heynckes. geboren 09-05-1945, bij Bayern sinds 01-07-1987. daarvoor
oefenmeester bij Borussia Mónchengladbach.

Selectie voorseizoen 1989-1990: Klaus Augenthaler(32jaar). Kaïmond Aumann(26).
Ulrich Bayerschmidt (22), Hans Dörfner (24), Hans-Dieter Kliek (24), Kuland Gra-
hammer (26), Ludwig KObl (23), Hans Pflügler (29). Stefan Keuter (23). Olaf Thon
(23), HelmutWinklhofer (28). Roland Wohlfahrt (26), Jurgen Kohier (24). Allan Mcl-
nally (25), Radomir Mihailovic (25), Manfred Schwabl (23). Thomas Strunz (22). Man-
fred Bender (21), Stefan Schwarz (20).

Aangetrokken: Mclnally (Aston Villa-3.6 miljoen. Kohier (FCKöln-3.5 miljoen), Mi-
hailovic (Dinamo Zagreb-1,7 miljoen). Schwabl (FC Nü.nberg-600.000), Strunz
(MSV Duisburg-600.000). Bender (SpVgg Unterhaching-160.000). Schwarz (Malmó
FF-1,6 miljoen) Verkocht: EkstrOm (Zwe-AS Cannes). Nachtweih (BrD-AS Cannes).
Eek (BrD-Hamburger SV).

Internationals: Augenthaler, Dörfner, Kogl. Pflügler. Reuter, Thon. Mclnally
(Scho). Kohier, Mihailovic (Joe).

Resultaten Europa Cup 1 seizoen 1989-90: eerste ronde: Glasgow Rangers 3-1 (Kogl.
Thon en Augenthaler), 0-0: tweede rof.de: Nentori Tirana 3-1 (Kogl en Mihailovic 2),
3-0 (Strunz, Grahammer en Dörfner).

Historie tegen PSV: 1986-87: eerste ronde EC 1: PSV - Bayern 0-2 (Mathy 2), Bayern -PSV 0-0.

loting europa cup
ECI
Bayern München (W-Dld) - PSV (Ned)
CSKA Sofia (Bul) - Olympique Marseille (Fra)
KV Mechelen (Bel) - AC Milan (Ita)
Benfica (Por) - Dnjepr Dnjepropetrovsk (Sov)

ECI
Sampdoria (Ita) - Grasshoppers (Zwi)
Real Valladolid (Spa) - Monaco (Fra)
Dinamo Bukarest (Roe) - Partizan Belgrado (Joe)
Anderlecht (Bel) - Admira Wacker (Oos)

ECIII
Fiorentina (Ita) - Auxerre (Fra)
FC Köln (W-Dld) - FC Antwerp (Bel)
FC Luik (Bel) - Werder Bremen (W-Dld)
Hamburger SV (W-Dld) - Juventus (Ita)

De wedstrijden worden gespeeld op 7 en 21 maart 1990.
I I

(ADVERTENTIE)
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Programma
betaald
voetbal
eredivisie

Vanavond, 19.30 uur
PSV-Haarlem
MVV-Groningen

Morgen 14.30 uur
Ajax-NEC
Den Haag-Roda JC
RKC-Feyenoord
Volendam-Fortuna Sittard.
Sparta-Wïllem II
Twente-BVV Den Bosch
Vitesse-Utrecht

De stand
Ajax 17 8 8 3 22 33-15
Volendam 17 9 4 4 22 28-J9PSV 15 9 3 3 21 50-20RodaJC 16 7 7 2 21 24-16
Vitesse 17 8 5 4 21 28-J5FCTwente 16 5 9 2 19 18-19
Fortuna S 16 5 7 4 17 14 15
Den Haag 16 7 2 7 16 .
FC Utrecht 16 7 2 7 16 19-15
MVV 16 5 6 5 16 23-21
Groningen 15 4 7 4 15
RKC 16 5 5 6 15Sparta 16 5 4 7 14 23-30
NEC 16 4 5 7 13 20-31
Willem II 16 4 4 8 12 22-27
Feyenoord 17 3 6 -8 12 23 30
Den Bosch 16 2 6 8 10 12-22
Haarlem 16 2 4 10 8 16-37
"

eerste divisie

PEC Zwolle-Go Ahead Eag 0»2
t

Vanavond, 19.30 uur
SVV-NAC (18.00, stadion Feyenoord) .
Cambuur Leeuwarden-Heracles
Veendam-Helmond Sport
DS '79-Eindhoven
Telstar-VVV

Morgen, 14.30 uur
RBC-Heerenveen
De Graafschap-Wagenmgen
Excelsior-Emrnen
De stand
SVV 16 13 1 2 27 3713
NAC 17 10 5 2 25 32-J5
VVV 17 8 5 4 21 28-18
Heracles 16 8 3 5 19 18-18
Eindhoven' 17 7 4 6 18 33-Ï9
Cambuur 17 6 6 5 18
Veendam 16 8 1 7 17 23-24
AZ 17 6 5 6 17 28-23
RBC 17 5 7 5 17 24-24
Graafschap 16 5 6 5 16
Helm.Sport 17 6 4 7 16 30-31
Heerenveen 16 6 3 7 15 22-34
Excelsior 17 4 7 6 15 17-22
Telstar 16 7 0 9 14 26-33
GA Eagles 17 6 2 9 14 20-29
Emmen 16 3 6 7 12 22-31
PEC Zwolle 17 0 12 5 12
DS'79 17 36 8 12 :
Wageningen 17 2 7 8 11

Heerenveen. SVV en NAC periodekarh-
pioen.

buitenland J
BELGIË
Vandaag, 20 uur
KV Mechelen-Charlerui
Lierse SK-St. Truiden
Beveren-Cercle Brugge
FC Luik-Anderlecht
Antwerpen-FC Mechelen
Morgen, 15 uur
AA Gent-KV Kortrijk
Germ.Ekeren-Standard (14.30)
Club Brugge-Beerschot
Waregem-Lokeren

DUITSLAND
Fortuna D-Dortmund £]
Vandaag, 15.30 uur
Stuttgart-Hamburger SV
Kaïserslautern-FC Köln
Bayern M-Karlsruhe
Leverkusen-Homburg ' "St.Pauli-M'gladbach
Werder B-Nurnberg
Uerdingen-Waldhof'

Tweede liga
Alemannia-SV Meppen 1-3

mvv-groningen

vanavond, 19.30 uur
Scheidsrechter: Van der Niet

MVV, opstelling: De Haan. Linders.
Thai. Van Berge Henegouwen. Arts.
Quaden, Uitman. Smeets. Vincent.Driessen, Lanckohr. Delahaye en Ver-
beek zijn geschorst. Francois is gebles
seerd.
Groningen, selectie: Lodewijks
weg. Koevermans, Veenhof.
Sinkgraven. Van Dijk, Koorman, Ten
Caat, Groeleken. Roossien. Meijer. Eij-
kelkamp.

tefstar-vvv

Vanavond, 19.30 uur:
Scheidsrechter: Modderman
VVV, selectie: Roox. Nijssen tof Len-
kens). Polman, Verberne. Rutten. Pe-
ters. Driessen, Derix. Van Mierlo. Boere,
Stewart. Geschorst: Reynu

Telstar selectie: Korff, Bond. V
Poppe, Mulders. Van Duyvenbode. Van
der Zwaan. Wijnker. Otte. Smak. Oos-
trom, Pronk, Van den Hoogenband.

volendam-fortuna
Morgen, 14.30 uur
Scheidsrechter: Blom

Fortuna Sittard, selectie: Hesp, Kof-ver, Maessen, Liesdek. Duut . Boesseft.Sneekes, Reijners, Van Helmond, Far-
rington. De Vries, Frijns. Kicken, Brut-
selers, Custers. Mordang is geschorst.'
Volendam, selectie: Schilder. Vafi
Loon. Steltenpool. Binken. Kromheej-,
Bakker. Guyt. Zwarthoed. Pastoor. Siet.
Vermés. Burleson, Berghuis. Steur is
geschorst.

den haag-roda

Morgen, 14.30 uur
Scheidsrechter: Egbertzen

Roda JC, selectie: Bolesta. Smits. VeY-
hagen. Trost. Hanssen. Broede
de Luer. Haan. Blattler, Groenendijk.
Van Loen. Van der Waart. Dilibertu.
Hofman. Senden. Fraser is geblesseerd.

Den Haag, selectie: Stam. Purvis. Geh-
tile. Adam, Van Oosten. Lems, Van Al-
phen, Danen, Lindenaar. Van der Laan.
Otto. Hoekman.

tal komt dinsdag bijeen in Hotel
Huis ter Duin te Noordwijk.
De KNVB heeft voor de oefeninter-
land-wedstrijd tussen Nederland en
Brazilië, woensdag 20 december in
De Kuip in Rotterdam, extra veilig-
heidsmaatregelen aangekondigd.
Hoewel het duel pas om 20.00 uur
begint, zullen de toegangspoorten al
om 17.30 uur worden geopend. Om
een ieder nog beter te kunnen con-
troleren, zal de fouilleringscapaci-
teit in het stadion met 30 procent
worden vergroot.
Tijdens het duel zal er intensief toe-
zicht worden gehouden op naleving
van het verbod te gaan zitten of
staan op de trappen en bordessen.
Uit veiligheidsoogpunt is het vol-
gens de KNVB absoluut noodzake-
lijk dat alle trappen en bordessen
leeg blijven tot aan het laatste fluit-
signaal.
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Schiffers/food BV is een dochteronderneming van HERO NEDERLAND BV.
Schiffers/food BV realiseert, in coördinatie met andere werkmaatschappijen, de
produktie, de opslag en het transport in binnen- en buitenland van een breed
assortiment frisdranken, onder de merknaam HERSCHI.

De onderneming, met een produktie van 140 miljoen literper jaar, is in 75 jaar
uitgegroeid tot een van de leidende frisdrankproducenten in Nederland, met een sterk
groeiend aandeel in de Nederlandse frisdrankenexport. Door innovatie op
verpakkingsgebied is Schiffers/food BV uitgegroeid tot een van de belangrijkste P.E.T.
-fabrikanten in Europa, met een personeelsbestand van 135 medewerkers.

Ten behoeve van deafdeling siroopkamer, roepen wij kandidaten opvoor de functie van

MEDEWERKER SIROOPKAMER M/V
i

De werkzaamheden, welke in 3-ploegendienst worden verricht, houden in:

- üe aanvoer en verwerking van grond- en hulpstoffen;- het bereiden van limonades en siropen met behulp van geavanceerde doseermachines;
- het controleren van de kwaliteit van de verschillende produkten;- het reinigen van de produktiemiddelen.

Voor deze functie gaan onze gedachten uit naar een kandidaat

- met een opleiding MTS procestechniek of gelijkwaardig;- bij voorkeur met enige ervaring in een soortgelijke functie;

- in de leeftijd van 22 tot 30 jaar. ,

IF./70 Uw schriftelijke sollicitatiekunt u richten aan:

IF! Fm SCHIFFERS/food BV

Wfekunnen jeniet elke opleiding
bieden, maarwekomen een heel eind.

________i /iwk __I_E_£_£__.l___________ "*

_±3-£-__ _____________ " * &___>_^_£ IBSR

Sa ,^x £_aS^_t>_-_Él_r_--- I|||
_____> * V _-_^^^^^^^___^ „£-_■
Mr ï&\'B'r_r'^i_ . " è*wMhJËaMm■'■■»&Ëm -t *>

,^,mW__\

\m___ :%p /^H
_____%f Wk

____ ■»_ <B

Als je ambities op het aardse vlak Interesse? Haal dan de brochures bij
liggen, kom je met ons een heel eind. Want postkantoor of bibliotheek,

met een opleiding van het Centrum Jekunt ook naar het dichtstbijzijnde
Vakopleiding kun je in de praktijk goed Centrum Vakopleiding of Arbeidsbureau,

aan de slag. Ongeveer 85% van onze Dan helpen ze je daar snel verder,

cursisten heeft binnen drie maanden na -t ft
zon opleiding een vaste baan gevonden. CE^7TRIAA4 \ft\KOPLEIDING

ARBEIDSBUREAU EN CENTRUM VAKOPLEIDING.
SAMEN GOED VOORWERK.

"
._P%ls jevan school komt moet je

kiezen. Naar welke baan ga je solliciteren?
Ofwelke beroepsopleiding ga jevolgen? Ga jeverder met techniek,
metcijfers, met mensen...? Als werken met mensen jemeer aantrekt
dan is de opleiding tot Z-verpleegkundige misschien iets voor jou. We

Immf
_^_ \\ ■" zeggen expres misschien. Want het

Mêê^ w K-Pl%_rX-irVl _-TV\JI IVllvl\^^ is geen gemakkelijke baan. Samen
met andereteamleden krijg jeal gauw "de zorg voor eengroot gezin".

" ■ | I**l JL De bewoners - geestelijk gehandi-
llGT Q6 IIIQIvIvGII | IvSTG PCICl 11/ capten van alle leeftijden - zijn

ondergebracht in huishoudens van 8 tot 15 personen. We noemen dat

■ leefgroepen en we proberen de
Wwl CCIM OCUIIVPCII W» normale, huiselijke sfeer zo dicht

mogelijk te benaderen.
Sommigebewoners kunnen bijna niets zelf doen. Anderen zijn rede-
lijk zelfstandig en vragen meer begeleiding dan verzorging. Maar al-
lemaal hebben ze bijzondere aandacht nodig.

..-ij-JÉÉI WÈL «"e krijgt dus al op jonge leeftijd
■k een veelomvattende taak: verzorgen, begeleiden, aktiveren, overleg

_t____M_--l En voeren met ouders en familie en op zijn tijd aandachten begrip tonen.
■■mi Dat valt niet altijd mee. Maar er staat tegenover datje werkt met en

_J__n_-_____H!_|-_f
jË voor mensen die vaak om kleine dingen erg dankbaar zijn.

l|| De opleiding tot Z-verpleegkundigebegint met
een voorbereidende periodevan 30 weken, waarin je vooraltheorielessen volgt.

S^S„_^H lik Tijdens deze periodekrijg je per maand ’395,- zakgeld.
■| Daarna kom je in loondienst en ga je onderbegeleiding, werken in een leefgroep.

|s|yÉ|_.s^P: ,- Üs Als lejaars leerling is jesalaris minimaal ’ 1.205,- bruto per maand, exclusiefonregelmatig-
heidstoeslag. In het 2e leerjaar bedraagt het salarisminimaal ’ 1.423,-en het 3e leerjaar mini-

______% De opleiding duurt in totaal 3jaaren4 maanden. Je hebt een 36-urige werkweek, waarin ook re-
gelmatigweekend- avond- en nachtdiensten voorkomen. Als jewilt kun je intern wonen.

Leeftijd en vooropleiding
J|P De minimumleeftijd is 17 jaar. Om de opleiding

lil»-- - ..-« <.- i__BlÉll H totZ-verpleegkundige te kunnen volgen moetje een van de volgende diploma's hebben:- diplomaMAVO op d-niveau of HAVO, MBO-AW, MDGO-AW, Intas.
- Ook een overgangsbewijsvan de4e naar de 5eklas HAVO/Atheneum is voldoende om toegela-

ten te worden tot de Z-opleiding.
Indien jede opleiding tot Ziekenverzorgenderesp. de opleiding tot A ofB-verpleegkundige hebt
gevolgd, hoefje de voorbereidende periode niet te volgen.

\mW____ Waar en wanneerkun jebeginnen?
W___\ Stichting St.Anna beheert 3 centravoor zwakzin-

____Blr^ nigenzorg inLimburg: HuizeSt. Anna in Heel, Huize Maasveld in Maastrichten Huize OpdeBies
111 in Schimmert. De opleidingen beginnen in januarien augustus.

I J-Si Meerweten?
|ï JË Wil je meer informatie over studeren en werken

in de zwakzinnigenzorg dan staanwij jegraag te woord en/of leidenwij je graagrond in een van
IIJH onze instituten. Bel voor een afspraak de dienstPersoneel & Organisatie.

Aanmelden
Wil jedeopleidinggaan volgen en voldoe je'aande

eisen? Schrijf dan een sollicitatiebriefaan: de dienstPersoneel & Organisatie van StichtingSt.
Anna,postbus 5001,6097 AE Heel. Vermeld wel in welk tehuis jewilt gaan studeren en werken

____Hb9_____H-HH-__-__H__ll WÊÊ en ofje in januariof in augustus met de opleidingwilt beginnen.

JU Stichting "St. Anna"
OJi 11 Centra voor Zwakzinnigenzorg. '

BB Gemeente Stem

Ter assistentie van de burgemeester, de wethouders en
de gemeentesecretaris, zoeken wij een

bestuurssecretaresse
Functie-inhoud:
- bijhouden van de agenda's en het regelen van

afspraken;
- opvangen van telefoongesprekken voor collegeleden

" en de gemeentesecretaris;- verzorging van correspondentie, bijhouden van
werkdossiers van collegeleden, alsmede voorbereiding
en verslaglegging besprekingen;- assisteren bij kabinetswerkzaamheden voor de
burgemeester.

De aan te trekken functionaris kan aan de takeh zelf
mede verdere vorm en inhoud geven.
Functie-eisen:- een middelbare vooropleiding, gevolgd door een
secretaresseopleiding;- ervaring in een vergelijkbare functie.

Voor het goed kunnen vervullen van de functie, zijn de
volgende kwaliteiten van belang:
- zeer goede contactuele vaardigheden;- alert en tactvol kunnen reageren op onvoorziene

situaties;
- organisatietalent en een flexibele instelling;- gevoel voor representatieve aspecten met de functie

verband houdend.
Arbeidsvoorwaarden:
- een salaris tot maximaal ’ 3.152,- bruto per maand,

afhankelijk van opgedane ervaring. Het definitief aan
de functie te verbinden salarisniveau zal te zijner tijd
worden bepaald middels functiewaardering;- de functie is in principe een full-time baan (38 uur per
week).

Sollicitaties dienen binnen 14 dagen na het verschijnen
van deze advertentie te worden gericht aan
burgemeester en wethouders van Stem, postbus 15,
6170 AA Stem.
U kunt telefonisch nadere informaties inwinnen bij het
hoofd algemene zaken en personeelszaken of diens
plaatsvervanger, tel. 04490-31888. mn,, 1i

(■■p _^Kk^___ A ! Wij zoeken op korte termijn contact metkandidaten voor
i ! defunctie van

! WERKMEESTER M/Vbedriiven heerlen iJ i ten behoeve van het bedrijf'de Locht'te Kerkrade. De Locht is
De zOL-bedrijvenvormen metruim 3.000 ] een vandevijf bedrijfsunitsvanhetWerkvoorzieningschap
medewerkerséén van de driewerkeen- i Oostelijk Zuid-Limburq
KStó-^S_7^/en'n9SC'WP Het betreft nier een industrieel bedrijfmet een 10-tal

productie-afdelingen,o.a. op hetgebied van montage/
De zoL-bedri/ven zijneen moderne op j assemblage, stanzerij, gereedschapsmakerij, hout-, glas-en
commerciëleleest geschoeideonder- papierbewerkina.
nem'"9 In genoemd bedrijf werken± 280 personen in het kadervan
Bij de bedrijfsvoering worden op sociaal i de wetsocialewerkvoorziening.
enfinancieel-economisch verantwoorde
wijzeeigentiidse bedrijfsmatigereen- pc te benoemen werkmeesterzal onder leiding van dechefmeken en methoden toegepast. productie belastworden met de directeleiding en begeleiding
De hoofdaktiviteiten van deZOL- van circa30 medewerkers binnen de afdeling montage en
bedrijven omvatteneen grote diversiteit j assemblage.
die als volgt onderscheiden kan worden: i
" hetleveren van industriëleprodukten. i w : t H t min<!tP-
" het uitvoeren van cultuur-enciviel- vereisizijn ien minbie. .._.__,

technische werkzaamheden, - een middelbareberoepsopleiding bijv. M.T.S.-
-" hetkweken van planten. , werktuigbouwkunde of elektrotechniek dan wel gelijkwaar-
" hetexploiteren van een tuincentrum, dirjeODleidincr
" olldfZu'dswlrllTaZTdlTen - kennis van en ervaring met montage- en assemblage-
" het leveren van grafische en admini- werkzaamheden;

stratieve diensten,en . ervaring in een leidinggevendefunctie strekt tot aanbeveling-
" het detacherenvan personeelbij i

andere organisaties. j Agn dezefunctje JS) afhankelijk van opleiding, ervaring en
! functievervulling een salarisverbonden tot maximaal
] ’ 3.616,--bruto per maand.

Gelet op deleeftijdsopbouw in het bedrijf gaat devoorkeur uit
naar kandidaten die jongerdan 30 jaarzijn.

De bij deoverheid gebruikelijkerechtspositieregelingen zijn
! van toepassing.

Een psychologisch en medischonderzoek maken deel uitvan
[ de selectieprocedure.

Sollicitaties,-onder vermeldingvan vacaturenummer L/891
in de linkerbovenhoekvan deenveloppe - binnen 14 dagente
richten aan hetHoofd Dienst Personeel en Organisatie van de

! Z.O.L-Bedrijven, Postbus 330te 6400AH HEERLEN.

m^^m»m^^mm*mmm^m^^^mi^*>^^**imi^mËÊm^^mÊMirmimm^mmÊimmm^^^mmmÊm^^ -j___________n«______-..^^
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SCHAESBERG - De Schaesbergse
trainer-pikeur Hennie Grift toonde
gisteravond nogmaals dat zijn stal
momenteel in topvorm verkeert.
Naast zijn zege in de internationale
tweejarigen koers in Frankrijk, won
hij opzijn thuisbaan het met 25 mil-
le gedoteerde Kampioenschap der
Tweejarigen. Hij deed dat op over-
tuigende wijze met de Amerikaanse
import Sea of Galilee, die over de
mijl een gezien de weersomstandig-
heden uitstekende tijd van 1.19.4
minuten liet afdrukken. De over-
winning kreeg extra glans omdat
het de 200ste zege dit jaarbetekende
voor Hennie Grift. Een dergelijke
mijlpaal wordt slechts doorweinige
pikeurs bereikt, zodat hem op de
baan een feestelijke huldiging ten
deel viel.

Haydock-prijs: l. Chipper(H. Grift) km.tijd
1.25.1; 2. Dyoca Buitenzorg; 3. Calme. Niet
gestart: Diamond Crown, Davie de la Tour,
Ceres V. Winn. 2,60; pl. 1,30, 1.20,2,10; kop-
pel 2.60; trio 33,10.
Dinslaken-prijs: 1.Caresse Heidia (H. Grift)
km.tijd 1.21,6; 2. Calexi N; 3. Carolines
Choise. Winn. 8.40; pl. 1,60. 1.70, 4.20; kop-
pel 10,90; trio 193.90.
Gelsenkirchen-prijs: 1. Donate H. (W. van
Buytene) km.tijd 1.26,0; 2. Uranie de
Floyon; 3. Caluno. Niet gestart: Dollarbird
R., Udoline de Breucq, Davalos. Winn. 1,80;
pl. 1.30, 1,50, 1.40; koppel 8.80; trio 37,50.
Kampioenschap der 2-jarigen: 1. Sea of Ga-
lilee (H. Grift) km.tijd 1.19.4; 2. Everytranss
R.; 3. Every Day a King. Niet gestart: Exito
Frisiana. Winn. 3,00; pl. 1,90, 1.40; koppel
2,50; trio 14,20.
Wolverhampton-prijs: 1. Passing Action
(H. Langeweg) km.tijd 1.22.9; 2. Asturia; 3.
Cheval Rodney. Niet gestart: Cyprus. Winn.
1,40; pl. 1,10, 6,10, 4.30; koppel 109,60; trio
2.004.80.
Sterrebeek-prijs: 1. Raise a Bid (D.Der-
wael) km.tijd 1.20,9; 2. Baron; 3. Chianty
Way; 4. Dean Hazelaar. Niet gestart: Bieke
de Tielt en Cartouche D. Winn. 2,20; pl 1,50
4,60 2,30; koppel 10,70; trio 58.50; kwartet
320,70.
New Abbot-prijs: 1. Claudia Casindra
(N.Lomme) km.tijd 1.23.9; 2. Ciska Crown,
3. Bad Boy G. Winn. 4.20; pl. 1.30 1,30 2,10;
koppel 3,90; trio 74,10.
Kuurne-prijs: 1. Brigitte G (W.Velis)
km.tijd 1.23.3; 2. Valco van Hulsel; 3. Va-
liant C. Niet gestart: Ulm-Vauban. Winn.
7,30; pl. 2,60, 180: koppel 9.20; trio 289.20.
Leieester-prijs: 1.Zimrod B (ETheunissen)
km.tijd 1.20.0; 2. Anno Buitenzorg; 3. Be-
tram Rodney; 4. Boy de Bloomerd. Niet ge-
start: Vivant PM, Zanara, Charlotte Ha-
nover. Winn. 7,80; pl. 1,10 1,00 1,10; koppel
8,80; trio 58.70; kwartet 121.00.
Recklinghausen-prijs: 1. Zoe (W. v. Buyte-
ne) km.tijd 1.24.2; 2. Dereddertrans; 3. Bel-
mondo O. Niet gestart: Cid Olympic, Blitsie
M. Winn. 10,40; pl. 2,20 1,40;koppel 5.00; trio
116.40.
W 5: 3-7-8-7-7 f680,20
Totalisator-omzet: f 161.582,00.

Dubbel feest
Hennie Grift
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West-Duitsland en Zweden op gelijke hoogte in Davis Cup-finale

Opslag Becker vloert Edberg
STUTTGART- Boris Becker wil niet lan-
ger doorgaan voor een halfgod. Zodra hij
echter het tennisracket ter hand neemt, is
er maar een conclusie mogelijk; hij bijft
een uitzonderlijk fenomeen. Gisteren
zorgde hij er in de Hanns Martin Schleyer-
halle van Stuttgart met een overwinning
in drie sets tegen Stefan Edberg: 6-2, 6-2,
6-4 voor dat de stand in de Daviscupfinale
tegen Zweden na de eerste dag gelijk is:
1-1. Eerder had Mats Wilander voor Zwe-
den de score geopend met een moeizame
zege in vijf sets: 5-7, 7-6 (7-0), 6-7 (4-7), 6-2,
6-3 op de Westduitse nummer twee Karl
Uwe Steeb.

Tw ee zeges
eanette Haazen
EERT - Op de eerste dag van de

i'ionale dressuurwedstrijd in hetbpisch centrum van dressuur- en
fingstal De IJzeren Man heeft
artette Haazen uit Übach over
°rms met twee overwinningen
Heen haar visitekaartje afgege-- 1. Met haar paard Windsorwon zij

! Intermediaire 1 terwijl zij met
"ïnzayir de DM 3 won.
Dlnelien Gordijn liet met haar
'arden zien dat de trainingsstage
het Westduitse Dreiech bij Schu-
iner niet voor niets is geweest.
et haar paard Conquistador werd

1 tweede achter Jeanette Haazen
de DM 3 en met Warwick vierde
de Intermediaire 1. In de Z2-proef
'armee de wedstrijd werd ge-
tend wist Leida Strijk uit Brakel
'sderik Wigmans uit Weert (twee-
s) en Miriam Knoors (derde) vane derde Limburgse dagoverwin-
!ng af te houden.
"slagen: Zwaar 2: 1. Leida Strijk met Al-*os; 2. Diederik Wigmans metTaranto; 3.
*jam Knoors met Arpad. DM 3: 1. Jeanet-
"aazen met Bannzayir; 2. Gonnelien Gor-
'l met Conquistador; 3. Margie Ansems

*' Zermatt. Intermediaire 1: 1. Jeanette
"toen met Windsor; 2. Ellen Bontje met
.■'Us; 3. Anky van Grunsven met Bonfire.
'rop muziek Zwaar: 1. Monique Keizer

Ff Tolomed; 2. Willem Jan Schotte metFalegro; 3. Margie Ansems met Zermatt.

Speeldata
WK ijshockey

B-landen

" Mats
Wilander

eindelijk weer
eens aan de

winnende
(fore)hand. De
Zweed zorgde
tegen 'Charly'
Steeb voor het

eerste Davis
Cup-punt.

VoordatBecker de strijd met zijn ri-
vaal aanbond, meldde de kampioen
van Wimbledon en Forest Hills en
passant dat hij de samenwerking
met Bild had opgezegd. Het groot-
ste Duitse boulevardblad reageerde
huilerig met een kop over zes ko-
lom: „Waarom lieg je Boris ?" Het
blad zou zelf het contract hebben
opgezegd, omdat Becker niet in
staat was gebleken genoeg „aardig"
nieuws te leveren. En wat de sociale
belangstelling van de sportheld be-
treft schreef de krant: „Wat weer-
houd je ervan om van de 140 mil-
joen, die je hebt verdiend er 139 aan
de armen te geven. Dat is nog af-
trekbaar voor de belasting ook. "

Moker

schiep de Zweed zich steeds op-
nieuw riante uitgangsposities. In
drie sets leidde hij zelfs met 5-2. Nijssen gezakt

Becker trok zich weinig aan van de
giftige kritiek en behandelde Stefan
Edberg op de wijze zoals hij dat in
de finales van Wimbledon en Bercy
had gedaan. Zijn mokerende opslag
stelde hem in staat vaak eerder aan
het net te verschijnen dan Edberg.

die hem van jongs af aan begeleid-
de, had ook nu het vertrouwen niet
verloren. En Wilander beloonde het
met winst in een gruwelijke vijfset-
ter: 5-7, 7-6 (7-0), 6-7 (4-7), 6-2, 6-3 na
vier uur 23 minuten, waarbij hij per
game zichtbaar verouderde.

Slechts één daarvan; de vierde pak-
te hij zoals het behoorde. Steeb
werkte mee door op setpoint een
dubbele fout te slaan.

Pas in de derde set worstelde de
Zweed zich enigszins onder de druk
uit. Maar Becker gaf hem nimmer
de gelegenheid echt gevaarlijk te
worden.

ARIJS - Het programma voor de
ffijd om het wereldkampioenschap

'shockey voor B-landen dat van 29
tot en met 8 april in Frankrijk

"ordt gehouden, luidt als volgt:
Clderdag 29 maart Megève: Polen-Neder-j?d;Zwitserland-DDR Lyon: Italië-Japan;

vrijdag 30 maart Me-
*ve: Zwitserland-Nederland; zaterdag 31?*art Megève: Japan-Polen, Lyon: Frank-- 'Jk-DDR, Oostenrijk-Italië; zondag 1 april'*gève: Zwitserland-Japan, Lyon: Frank-

Italië-DDR; maandag 2
«il Lyon: Polen-Oostenrijk; dinsdag 3.Wl Megève: Frankrijk-Japan, Lyon: Ita-

DDR-Polen, Oostenrijk-
l^itserland; woensdag 4 april rustdag;
°nderdag 5 april Megève: Polen-Zwitser-

Lyon: Nederland-DDR, Oostenrijk-
.'Pan, Frankrijk-Italië; vrijdag 6 april
"Von: Nederland-Oostenrijk, Japan-DDR;
Jterdag 7 april Megève: Zwitserland-Italie,
.rankrijk-Polen; zondag 8 april Lyon: Ne-
ptfand-Japan, Megève: DDR-Oostenrijk.
fankrijk-Zwitserland, Polen-Italië.

In hetzelfde jaar, dat Wilander niets
meer lukte, ontworstelde Charly
Steeb zich aan de schaduw van Bo-
ris Becker. De 22-jarige linkshandi-
ge speler uit de omgeving van Stutt-
gart won in Gstaad en was finalist in
Tokyo. Van de 73ste positie op de
wereldranglijst is hij inmiddels op-
geklommen tot de 15e positie. sportkort

SAINT GENEVIEVE DES BOIS -In het internationaal jeugdtoernooi
in het Franse Saint Genevieve des
Bois in de buurt van Parijs heeftRo-
gier Wassen uit Melick de kwartfi-
nales bereikt. Na winst in de eerste
ronde op de Fransman Rebstock
met tweemaal 6-1, moest hij het op-
nemen tegen de eerste geplaatste
Fransman Boye. Wassen toonde
zich de sterkste en won met 3-6;
7-5; 6-0. In de kwartfinale bleek de
Engelsman Delgado echter te sterk
voor de Limburger alhoewel het
drie sets ( 3-6; 6-3; 6-2) in beslag
nam.

Van onze tennismedewerker
HILVERSUM - Torn Nijssen staat
op de nationale ranglijst die als af-
sluiting van 1989 geldt op de vierde
plaats. Het verlies in de halve finale
van het Masterstoernooi in Apel-
doorn en het bereiken van de finale
door Haarhuis heeft Haarhuis op de
derde plaats doen belanden. Van de
andere Limburgers taat Armand
Custers uit Hoensbroek als 21ste op
de Nederlandse ranglijst. De Lim-
burgse nummer drie is Stefan Koch
uit Herten die men pas op nummer
72 tegenkomt.

De Daviscupfinale tussen 'de
Bondsrepubliek Duitsland en Zwe-
den was er voor alles eén van revan-
chegedachten. Vooral bij Mats Wi-
lander. Diens nederlaag in vijf sets
tegen Charly Steeb vorig jaar in Go-
thenburg luidde niet alleen de ne-
derlaag van Zweden irf, maar was
ook het begin van Wilanders per-
soonlijke neergang: van plaats één
op de wereldranglijst op Nieuw-
jaarsdag tot de elfde nu. trainerscaroussel
Met een ander als non-playing cap-
tain op de stoel dan Jonte Sjoeberg,
zou Wilander waarschijnlijk niet
eens zijn opgesteld. Maar de man,

Pascha Hellenbrand
wi nt GP-circuit
*pAARNEWOUDE - Mascha Hel-
eftbrand won gisteren de vierde enpatste slalom van het GP-circuit.
Jre Schaesbergse liet op de slalom
5* concurrentie, Heidi de Wit en

Boerma, achter zich. In hethemeen klassement werden de-
lfde posities ingenomen als tij-elsels deze laatste slalom. Bij de he-e 1won Roland de Korte. Nummer

rrie, Serge Goossens, werd num-
één in de eindrangschikking.

Riant
Toen hij vrijdagmiddag de
Schleyerhalle binnenstapte, deed
hij dat bepaald niet als het zwakke
broertje van Becker. Zonder een
uitgesproken sterke slag, beheerst
hij het spelletje van achteruit bijna
net zo goed als Wilander zelf. Toch

In de derde set wisselden beide spe-
lers hun misslagen af; na vier door-
braken moest opnieuw de tiebreak
debeslissing brengen. Steeb was de
gelukkige. Met spreekkoren en rit-
misch handgeklap hield het publiek
er bij de pauze de moed in. Steeb
zou het wel redden. Maar de Duitser
werd door zijn eigen landgenoten
op de lijnen in de steek gelaten. In
de zesde game kreeg Wilander van
de scheidsrechter ten onrechte een
tweede kans en werd een onjuiste
beslissing in het nadeel van Steeb
niet gecorrigeerd. Het was duidelijk
dat de matig getalenteerde Duitser
dat er niet meer bij kon hebben. Hij
kreeg zijn eerste opslag niet meer in
het vak en Wilander verscheen
steeds meer in het voorvak.

Bij de dames is Mara Eijkenboom
uit Maasbracht twee plaatsen verbe-
terd. Zij is nu nog een plaats van de
top-10 verwijderd. Ook Pasealle
Druyts uit Maastricht, die vorige
week door een blessure in de eerste
ronde van het 10.000 dollartoernooi
moest opgeven, is goed geplaatst.

NIEUWSTADT - Wiel Chappin, trai-
ner van de FC Ria, uitkomend in de4e
klas E, gaat deze club aan het einde
van het seizoenverlaten. Dit gebeuert,
naar het bestuur liet weten, in goede
verstandhouding. Chappin heeft FC
Ria dan drie seizoenen getraind.

" AKEN- Zondag vindt de 27steWin-
terloop in Aken, over een afstand van
18 km plaats. De deelnemers kunnen
zich tot 9 uur nog melden op het secre-
tariaat van de ATG op deChorusberg.
Vervolgens worden de ruim duizend
deelnemers per bus naar de start
(10.30 uur) in Vichtbachtal gebracht.
Het traject loopt door de Eifel en de fi-
nish is weer op de Chorusberg in
Aken. Ook vandaag, zaterdag kunnen
tussen vier en zes uur deelnemers-
kaarten worden afgehaald. Informatie
bij Klaus Wintgens: @ 09-4924161475.

Zij staat momenteel 26ste. Voor
Evelyne Dullens uit Sittard is er nog
altijd de 32ste plaats.

Timman: nog één punt " ROERMOND - Het eerste dames-
team van volleybalclub Letro Oikos
uit Roermond is door de Luxemburg-
se volleybalbond uitgenodigd om een
oefenwedstrijd te spelen tegen de na-
tionale selectie van het Groothertog-
dom. Het duel wordt zondag gespeeld
in Luxemburg, een dag na de topper
in de eerste divisieB tegen Brevok.

HILVERSUM - Jan Timman is hal-
verwege de tweekamp tegen Nigel
Short nog slechts één punt verwij-
derd van de winst. De Nederlandse
grootmeester had gistermiddag in
de derde partij nog dichter bij de
winst kunnen komen. Het derde
treffen eindigdeechter in een deling
van het punt.

" SWARTBROEK - De Recreatie
Sportgroep Weert houdt zondag de
derde loop in de competitie voor trim-
mers. De start van de 3-kilometerloop
is om 10.00 uur, de deelnemers aan de
6, 9 en 15 km. worden om 10.30 uur
weggeschoten. Inschrijven kan vanaf
9.15 uur in het scoutingsgebouw aan
de Tuurkesweg te Tungelroy.

niets derde op de wereldranglijst
staat.

Zetverloop derde partij Jan Timman (Ned,
wit) - Nigel Short (GBr, zuartl: 1. e2-e4, c7-
c5; 2. Pgl-f-, PbB-c6; 3. Lfl-l_s, DdB-b6; 4.
Lbs-a4, g7-g6: 5. 0-0, LfB-g7: 6. c2-c3, e7-e6, 7.
d2-d4, csxd4; 8. c3xd4. Pc6xd4; 9. Pbl-a3,
PgB-e7; 10. Pa3-c4. Db6-a6; 11. P_3xd4,
Da6xc4; 12. Lcl-e3, 0-0; 13. Tal-el, Dc4-b4;
14. a2-a3, Db4xb2; 15. Ddl-d3, Db2-b6; 16.
Pd4-f5, Db6-d8; 17. Pfsxg7. KgBxg7; 18.
Dd3-d6, Pe7-c6; 19.Tf1-dl, f7-__; 20. La4xc6,
b7xc6; 21. e4-e5, f6-i's: 22. Tclxc6, f5-f4; 23.
Le3-c5, TfB-f7; 24. f2-f_, LcB-b7; 25. Tc6-c7,
Lb7-d5; 26. Lcsxa7, TaB-c8; 27. Tc7xcB,
DdBxcB: 28.La7-c5, DcB-a8; 29. Lcs-b4, DaB-
-a7+; 30. Dd6-c5. Da7-a8; 31. Tdl-cl, g6-g5;
32. h2-h3, h7-h5; 33. Dcs-cB. DaBxcB: 34.
TclxcB, Lds-c6; 35. Kgl-f2, Kg7-h7; 36. Lb4-
d6. g5-g4; 37. h3xg4, hsxg4; 38. f3xg4. T_7-
g7; 39. g2-g3, Tg7xg4: 40. g3xf4, Tg4xf4+, re-
mise. Stand na drie partijen: Timman -Short 2 1/2 - 1/2.

Het halve punt was voor Timman in
wezen een ook een halfje verlies. De
Amsterdammer stond na tien zetten
al zo gunstig dat niemand nog iets
gafvoor de kansen voor Short. In de
derde zet had Timman bij de Lbs-
-variant van het Siciliaans een pion
geofferd, waardoor plotseling een
onoverzichtelijke stelling ontstond.
In de zaal werd gesproken over ne-
gentiende eeuws koffiehuis-schaak.
Short kwam met veel moeite tot een
rochade en zijn dame moest op b2
zelfs slaan om te kunnen overleven.

Mallorca
Gurevitsj (Sov) - Gelfand (Sov) 1/2 - 1/2. Mi-
les (VSt) - Romanisjin (Sov) 1-0, Makantsjev
(Sov) - Drejev (Sov) 12-12. Malaniuk (Sov)- King (Ing) 1/2 - 1/2, Milos (Bra) - Balasjov
(Sov) 1/2 - 1/2, Van der Wiel (Ned) - Gligoric
(Joe) 1-0, Gufeld (Sov) - JeroenPiket (Ned)
1/2 - 1/2, Douven (Ned) - Nikolic (Joe) I 2 -1/2,Polihroniade (Roe) - Prins (Ned) 1/2 - 1 2.
Vreeken (Ned) - Heekskerk (Ned) 1-0, To-
dorcevic (Joe) - Kamsky (VSt) 0-1, Arnason
(Us) - Petursson (IJs) 1-0.

Eindstand: 1. Gelfand 7 1/2 punten, 2
Kamsky, Miles 7, 4. Makaritjev, King, Gure
vich, Arnason, Malaniuk 6 12.

De Amsterdammer vertrekt op 1 ja-
nuari naar Los Angeles om te trai-
nen en keert 20 januari terug. Als
sparringpartner van Van Raams-
donk zal waarschijnlijk onder ande-
ren Michael Nunn fungeren, de we-
reldkampioen van de IBF in het
middengewicht.

Van Haamsdonk
voor titelstrijd

naar Los Angeles
AMSTERDAM- Pedro van Raams-
donk zal zich in de Verenigde Sta-
ten voorbereiden op het gevecht om
de Europese titel tegen de Frans-
man Nicoletta, dat op 26 januari in
de Zuidfranse plaats Perpignan
wordt afgewerkt.

In de pers- en commentaarzaal werd
de positie van de Brit als hopeloos
gezien. Short wist evenwel op vir-
tuoze wijze zijn stelling in verband
te houden. Timman, die enkele
pionnen, op verantwoorde wijze,
had geofferd, haalde het rendement
van zijn investeringen. Het, soms
zeer partijdige, publiek hoopte dat
Short in tijdnood zou komen maar
de Brit liet zien, dat hij niet voor

Jubileum voor Limburgia
Van onze medewerker

HEERLEN - Als Pluvius zijn nuk-
ken even achterwege laat, kan Lim-
burgia morgen op de laatste zondag
voor de winterstop een klein jubi-
leum gaan vieren. Sinds de invoe-
ring van de hoofdklasse in het sei-
zoen 1974/1975 spelen de Bruns-
summers namelijk samen met TOP
uit Oss onafgebroken op het hoog-
ste amateurplatform. Het duel tegen
Venray wordt dan ook hetvierhon-
derdste in deze reeks.

vanwege blessures niet inzetbaar
Sittard kan in het thuisduel tegen
De Baronie niet beschikken over
Pascal Thewissen, Randall Koot en
Ruud Laumen. Janny Sangers daar-
entegen is weer beschikbaar. „Er zal
nu toch eindelijk wat moeten ge-
beuren," zegt Sittard-trainerBèr Le-
jeune, een open deur intrappend.
Lejeune is door de KNVB voor drie
duels geschorst, omdat hij in de
duels tegen Vlissingen en Geldrop
door de scheidsrechter naar de tri-
bune is verbannen. „Ik heb beroep
aangetekend en gevraagd om, han-
gende het onderzoek de straf op te
schorten, maar dat is verworpen."
Daarom kan hij dus niet als coach
bij Sittard optreden. Volgens Lejeu-
ne is Sittard slechts één van de ze-
ven degradatiekandidaten. „Dan
zou een goed resultaat tegen één
van je naaste concurrenten natuur-
lijk een geweldige opsteker zijn."

Overige duels: Longa-Halsteren,
TOP-Vlissingen, Wilheln.ina'oB-
DESK en TSC-EHC.

Debutant Meerssen verrast vriend
en vijand. Trainer Piet van Dijk had
voor de competitie tegen de hoofd-
klasse-klus opgezien. Nu, bijna hal-
verwege het seizoen, geeft hij toe
dat het toch wel is meegevallen. Van
Dijk wilde uit de laatste vier con-
frontaties voor de winterstop (Hal-
steren, Venray, Vlissingen en Gel-
drop) vier punten peuren. Dat is in-
middels gelukt, alleen wordt de
vierde ontmoeting tegen Geldrop
pas morgen gespeeld. „Geldrop is
een van de beste ploegen in de
hoofdklasse," meent Van Dijk. „Ze-
ker als het op lengte aankomt, maar
als je daar adequaat op inspeelt, zie
ik toch kansen voor ons." Richard
van Helvert en Marcel Reynen zijn

mensen als Victor Hendriks en Hub
Hofland toch zeker kunnen."
Venray-trainer Ruud Wouters van
den Oudenweijer is toch wel bang
voor de naweeën van het duel tegen
Roda. „Uiteraard moet je voor dat
soort zaken uiterst waakzaam zijn.
Daarom moeten we ook niet direct
te gretig zijn."

ledereen weet inmiddels dat Lim-
burgia's positie op de ranglijst alles-
behalve florissant is en dat er, zoals
de zaken er nu voorstaan, acuut de-
gradatiegevaar bestaat. Trainer
Mick Vliegen wil daar echter nog
niets van weten. Hij: „Venray zal af-
gelopen woensdag in het bekerduel
tegen Roda wel tot het uiterste zijn
gegaan en daar zullen wij van moe-
ten profiteren. Niet het initatiefaan
de tegenstander laten. Nee, we zul-
len nu zelf eens verwoed moeten
aanvallen. In potentie moet dat met

(ADVERTENTIE)

HOGERE LASTEN?

In Nederland heeft iedereen flffiS?§<!-f^imii.!iJ^W Per 1 januari 1990 wordt de

meeeens dat diezorg bereikbaar f__^^^3^^^^^____^_^^^___^_^'\ stcc^s groter aantal bejaarden
blijft voor groepen mensen, '|l^^ft;^M';'.)_;^| V^'^^jMÉSSk^k. \ I moet worc'en betaald, gaat
zoals bejaarden, die er veelvul- T-.:£*#CiW \I ■■ .~— '^ ~- 5""^: de WTZ-heffing per 1 januari

~ .^fe-^1 '!<&%____:.* — 1 'l

dig gebruik van moeten maken. J 1990 omhoog (zie taDei\
Ten behoeve van deze groepen leveren particulier De WTZ schrijft ook voor dat deze extra lasten nu over

verzekerden al enkele jaren, naast hun premie, extra alle particulier verzekerden verdeeld moeten worden,

bijdragen aan de financiering van onze gezondheidszorg. Uw verzekeringsmaatschappij zal u informeren over
Het gaat om twee wettelijke heffingen: de eerste de wijze van betaling,

is geregeld in de Wet MOOZ, de tweede in de Wet op de D. bedragen per l januari 1990
-r _t i - i 1 " \irr~7 Elke particulier verzekerde zal in 1990, naast premie, de volgendeloegang tot Ziektekostenverzekenngen, W Z. . _,_', . . . , r b

eb o ' bedragen moeten betalen:

In beide gevallen is door de Wetgever bepaald dat de Leeftijdscategorie \ Heffing MOOZ* \ Heffing WTZ* \HeJfingen totaal*

heffingen geïnd moeten worden door de ziektekosten- .O-SSC f23 fSi .248$
verzekeraars. | 65 jaaren ouder f 35^52 f 163^0 f 198,72

*Hel gaalhierbij urn jaarbedragen.

MEER SAAMHORIGHEID:
U EN WIJ KRIJGEN

DE GEZONDHEIDSZORG BETER.

Publikatie van Jeparticuliere ziektekostenverzekeraars van Sederland, KLOZ, fV_ïs Bernhardueg 65. J9Q/ Df. Houten. I\I_LJÏ--i

Hmburgs dagblad sport



Wanneer je in het laatste jaarvan het
CM*_fti__\ \\_f__» _*_\lé_* _W_f_f_f\W \\_\_V_\*_M Ww" VWO zit, heb jeveel aan jehoofd. Teveel eigen-
i#ïlClllj 0»«^ €EVVWIII I l»dJ lii lijk om je nu a| druk te maken over de tijd

mjmjm^ j> g-, JL \_n_ __fm_rvJLi __^ JP_jW_-#X.#JI na het examen. Maar als je nu reeds weet wat

lOvl I^* ' lul Zv «kVvU je straks gaat doen, kan je dat wel een heel

■MA^IMANrAM rustig gevoel geven.
IfiT f TjCNF S€»b A's ie '<iest voor cic accountancy -

JjjH Ös«__. ■ vanwege de carrièreperspectieven bijvoorbeeld
JÈ I4TI I_M__fl__tf^_ft _rt__fltt_P^_#■_#■ _tt -dan is het goed om eens met de mensen van■%lt-_M IVII %#IIIWUHII_tJF- Moret te gaan praten. Bij Moret krijg ie

s>|_C VYt-Pbw1 É*l !■.__■&__P^__l namelijk alle kansen. Werkend en studerend
"■* " ■ Mm* f» wwjp ■ m*m. «P» stippel je zelf je carrière uit. De mensen van

pl!!» Moret zorgen ervoor dat je daarbij niet alleen
staat. Als ambitieuzeVWO-erwerk jebijMoret
samen met veel collega VWO-ers en kun
jerekenen op de steun van ervaren praktijkbe-

ÉÉ^,.. geleiders. Zij staan jemet raad en daad terzijde.
|||t Moret & Limperg is een toonaange-

I» vende maatschap ophetgebied van de accoun-
tancy, met zon 45 vestigingen in Nederlanc

Wanneer je bij Moret werkt, neem je
een kijkje achter de financiële schermen van

WÊt allerlei organisaties. Groot en klein.

___________l______i_______ £*gjgp|P*|| Door de afwisseling van het werk kom je in
contact met veel verschillende mensen. Als

«E: accountant moet je dan ook net zo goed met
mensen om kunnen gaan als met cijfers.

___^« Voor n camère bij Moret & Limperg

vormt een vakkenpakket met wiskunde,

i_M economie I en/of II en bij voorkeur Engels
s_fl een ideale basis. Wil je meer weten, vraag
jfl ■jjif *" dan de brochure aan. Die vertelt je precies hoe

■PP!" ■ .m/WÊÈ m\m\m _H ÉÉWk. jiÉÊ louw toekomst eruit kan zien. Je zou bijna
.iss MBBntt_v': _jMMM ______ _______3_si_b___

____
wat: ",,J_JMl_l-!l_l____£:

wensen dat het al zo ver was, niet?
||^j 11 Moret & Limperg is lid van Arthur

40_\ IÉI Young International. Per 1 januari 1990 zal
%_-.^^^^PW*^1 __^wO_w____ f_4__4r mßÊmmmnoC*-.

* &'■'■'■>"'■:- '"■ .- ■ "è mHaaF<B@GF^'tm mmm ||j^j|j|j^^ Arthur Young International fuseren met Ernst

/jm & Whinney International. Hierdoor zal één
van de grotere professionele samenwerkings-

(PiPPllfS |PP; verbanden ontstaan, werkend onder de
naam Moret, Ernst & Young.

_-__ÜË___ ______ .-________H___l_________-_-__,»

»
* Reg.o Limburg met vestigingen in Maastricht, Heerlen,Venlo en Roermond. Bel voor de brochure met deregiopersoneelfunctionaris de heer F. W. M. Vaes, Maastricht (043-636636).

Praat 'ns met de mensen van Moret.Over jetoekomst na het VWO.

Randstad heeft JÉf^volop werk mL"J\
Secretaresse m/V ervaring heeft in detextiel-, papier-ofvoedingsbranche is dit een

voordeel. Leeftijd vanaf 22 jaar. Deze werkzaamheden zijn voor
or een te vestigen internationaal bedrijf in Kerkrade. U heeft |anqe tj;_: afgeronde secretaresse-opleiding, u beheerst de Engelse en |nformatie bij irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00,

i Duitse taal in woord en geschrift en heeft goede kennis van de Kerkrade Hoofdstraat 35a.
' Franse taal. U gaat o.a. typewerkzaamheden verrichten, im- en

ortdocumenten maken en contacten onderhouden met IWloHinpt+P mA/
-.ten en leveranciers. U kunt met tekstverwerkende apparatuur IVHJUII lcllc 111/ V

overweg, u bent in staat om zelfstandig te werken en u heeft Voor een confectiebedrijf in Übachsberg. U moet zelfstandig en
leidinggevende capaciteiten. U heeft ca. 4 jaar ervaring in een nauwkeurig kunnen werken. Leeftijd is nietvan belang. Welmoet

" soortgelijke functie. Leeftijd ca. 25-40 jaar. Deze uitdagende baan u goed gemotiveerd zijn.
" rs voor lange tijd. Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15,

rmatie bij Yvonne Martens, tel. 045-45 15 00, Heerlen, Akerstraat 26.
: Kerkrade, Hoofdstraat 35a.. . . . . Verkoper m/v

Medewerkers teKStVerWerking Voor een zaak in Heerlen waar men oa. cadeau artikelen

" \A/P mA/ verkoopt. Werktijden kunnen variëren. In totaal zal u 10-20 uur: VVr 111/ V p... week Werken. U bent niet ouder dan 19 jaar en heeft een
j Regelmatig hebben wij vacatures voor tekstverwerkers WP. U representatief en vriendelijk voorkomen.

heeftervaring en u bent zowel full-time als part-time beschikbaar. informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15,
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40, Heerlen, Akerstraat 26.
Heerlen, Akerstraat 26.. , . .. . Verkoper m/v

" UatatypiST m/V Voor een herenmodezaak in Hoensbroek. Uw leeftijd is 25-40 jaar.
een middelgroot bedrijf in Brunssum. U beschikt over ruime u bent bekend met herenmode. Bij voorkeur heeft u werker-

ring en u heeft een snelheid van 8000 aanslagen per uur. U varing. U heeft een representatief en vriendelijk voorkomen en
_owel numeriek als alfanumeriek typen. U bent full-time bent bereid om part-time te werken,

.chikbaar. De opdracht gaat lange tijd duren. Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15,
"natie bij Ellis'Tonglet, tel. 045-25 91 91, Heerlen, Akerstraat 26.

; Brunssum, Rumpenerstraat 79._ . . . Machinebediende m/v
ICKSWerWerKer m/V y wi|twer^en m 2-of 3-ploegendienstbijeen bedrijf dat bouwma-

_at werken bij een bedrijf in Brunssum. U beheerst terialen maakt. Daar de veiligheid in het bedrijf erg belangrijk is,

" WdrdPerfect. U verzorgt decorrespondentie in drietalen en bent zoeken wij mensen die verantwoording willen dragen,
bekend met hetwerken meteen dictafoon. Uw typevaardigheid is Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 40 40,| min. 180 aanslagen per minuut. Het werk is op bproepbasis, Brunssum, Rumpenerstraat 79.. gemiddeld 2 a 3dagdelen perweek. De opdracht isvoor lange tijd.
informatie bij eiüs Tongiet, tei. 045-25 9191, ExDeditiemedewerker m/vBrunssum, Rumpenerstraat 79. "Per direct, bij een bedrijf in devoedingsmiddelenindustrie. U bent

' l_-____/____.A____rl_'___r i-___-r__-_-r_ m/w 18 Jaar of ouder en wilt in 2-ploegendienst werken. Werkzaam-
" «yieaewerK-er mUOOp m/V heden. ip. en uiriaden van vrachtwagens en af en toe het. Ugaatwerken bij een groot bedrijf indeomgevingvanßrunssum. bedienen van machines.

U krijgt een zeer verantwoordelijke functie en gaat met name informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 40 40,

' klanten te woord staan. U heeft min.een MBO-opleiding voltooid Brunssum, Rumpenerstraat 79.
en bent voor lange tijd beschikbaar. U bent flexibel, stressbe-
stendig en kuntzelfstandig werken. Het werk is m.i.v. half januari iTS'ers Elektro m/v

> Informatie bij Ellis Tongiet. tel. 045-25 91 91, Voor diverse bedrijven in Heerlen en omgeving. Het betreft
-nssum Rumpenerstraat 79. verschillende werkzaamheden indeelektrobranche, zowel in dag-

als in ploegendienst. De opdrachtenkunnen zowel lange als korte
InpakkerS m/V Informatie bij Geke Kooij, tel. 045-71 87 22.
Voor een op korte termijn te vestigen internationaal bedrijf in Heerlen, Akerstraat 26.
Kerkrade. U bent goed gemotiveerdom inpakwerkte verrichten in
"2-ploegendienst. Indien u ervaring heeft in de textiel-, papier- of MTS'erS ül/V-dingsbranche is dit een voordeel. Leeftijd vanaf 18 jaar. Deze 'Kzaamheden zijn voor lange tijd. Met of zonder werkervaring voor opdrachtgevers in Heerlen en

matie bij Irmgard Vluggen, tel. 04545 15 00. omgeving. Het betreft zowel korte als lange opdrachten. De

Kerkrade Hoofdstraat 35a. werkzaamheden bestaan uit tekenwerk, onderhoudswerk en
machinebedienend werk in dag- en in ploegendienst.

Produktiemedewerkers m/v h^Ca^^ 26°ij tel °45"7187"'
een textielverwerkend bedrijf in Heerlen-Zuid zoeken wij

enkele goed gemotiveerde produktiemedewerkers. Leeftijd: Vprnlppnkl_nf_inPr./HROY/'pr<. ITI/v
18-30jaar. Het werk vindt plaats in 3-ploegendienst. De betaling is vel H'^a^"1iviiyci ■/ ii.»v v *_..>..-.v

-jo-jjj Voor diverse instellingen in Kerkrade. U bepaalt zelf wanneer u
informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15. wiltwerken. Hetbetreftvnl. losse diensten. Ook 3e jaarsHßOVers
Heerlen Akerstraat 26 °f verpleegkundigen kunnen in onderling overleg hiervoor in

aanmerking komen.
/"_»-.-___"__4-/-..-C m/w Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-45 15 00,UperatOrS m/V Kerkrade, Hoofdstraat 35a.
Voor een op korte termijn te vestigen internationaal bedrijf in
Kerkrade. U heeft minimaal 2 jaar ervaring als operator. Indien u

"ir randstad uitzendbureau ,

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

In samenwerking met andere instellingen, werkzaam op het gebied van de
Geestelijke Gezondheidszorg, draagt de Stichting Psychiatrisch Centrum
"Welterhof" de zorg voor intra- en semimurale psychiatrische hulpverle-
ning in de regio Zuid-Oost Limburg.
Het Psychiatrisch Centrum Welterhof omvat ca. 470 medewerkers en heeft
een klinische capaciteit van 349 bedden en 73 dagbehandelingsplaatsen.

Wij vragen op korte termijn voor de afdeling Tuin en Kas van onze
activiteitendienst een:

ARBEIDSTHERAPEUT M/V
voor 20 uur per week

(vooralsnog op tijdelijke basis)

FUNCTIE INFORMATIE.
Van de aan te stellen functionaris wordt verwacht dat hij/zij:
- de aan zijn zorg toevertrouwde patiënten observeert en rapporteert

omtrent hun inzet;- een arbeidstherapeutisch plan opstelt;
- de patiënten (bege-)leidt bij hun tuin en kas activiteiten;- contacten onderhoudt met de behandelaars en begeleiders van de

patiënten;- een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de afdeling tuin
en kas;- in overleg met collega's zorg draagt voor het materieel- en organisato-
risch beheer van de afdeling;

- derden (o.m. behandelaars en afdelingen) adviseert over bloemen- en

plantenteelt.

FUNCTIE EISEN.
De aan te stellen functionaris dient te beschikken over:- het diploma Middelbare Tuinbouwschool richting bloemen-, groente- of

boomteelt (eventueel aangevuld met MBO-AB);- ervaring in de teelt van bloemen en planten op de koude grond en in kas;- organisatorisch inzicht en goede contactuele en leidinggevende
vaardigheden.

De leeftijdsgrens voor deze functie hebben wij gesteld op minimaal 25 jaar.

ARBEIDSVOORWAARDEN.
- De functie van arbeidstherapeut is ingeschaald in functiegroep 45,

hetgeen een maximum salaris van fl. 3.801,- bruto per maand betekent
(op full-time basis).
Inschaling zal plaatsvinden afhankelijk van leeftijd, opleiding en
ervaring.- Voor de overige arbeidsvoorwaarden is de CAO-Ziekenhuiswezen van
toepassing.

NADERE INLICHTINGEN.
Mocht u nader geïnformeerd willen worden omtrent dezefunctie dan
kunt u ten alle tijden telefonisch contact opnemen met mevrouw J. Geerkens
(hoofd activiteitendienst).
Telefoonnummer: 045-736262 (tst. 484 of 490).

SOLLICITATIES.
Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen na
het verschijnen van deze advertentie richten aan de stafafdeling perso-
neelszaken van P.C. Welterhof t.a.v. de heer R. van Oosterhout, J.F. Kennedy-
laan 301, 6419 XZ Heerlen onder vermelding van het vacaturenr. 704.

welterhof
Psychiatrisch Centrum |||
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THEWALL STREET JOURNAL
EUROPE

A Pan-European business puclication published by Dow Jones and located in Heerlen,
covering distribution in Europe, the Middle East and Africa, is lookingfor an
enthousiastic and dynamic person for the position of

SECRETARY M/F
to the Distribution Director.

{tesponsibilities: Normal secretarial duties, customer service, correspondence, data
input, telemarketing, distribution preparation (when required)
and various other admin. tasks.

Requirements: Fluency in English (verbal and writing) and a fair knowledge of
German and French.

Applicants should have some experience in customer service and
be familiar with operating general office equipment (PCAVP,
data processor, fax, telex).
Knowledge of spreadsheets, Lotus 123 would be helpful.

Preference goes out to people with experience in similar job
functions with emphasis on customer service.

Replies may be addressed, in writing, to L G Stulin, Distribution Director, Dow Jones
Publishing Co, In de Cramer 37, 6401 RS Heerlen, and should reach vs within seven
days.

18489

« SOS-TELEFONISCHE HULPDIENST/KINDER- EN JEUGDTELEFOON
De stichting SOS-Telefonische Hulpdienst Zuid-Limburg is een instelling die telefonische
hulpverlening biedt aan mensen met problemen. De dienst omvat een 24-uurs telefonische
hulpdienst en een kinder- en jeugdtelefoon. Hij vervult eveneens de 24-uursbereikbaarheid
(na kantooruren) voor een drietal eerstelijns instellingen.
De dienst opereert voor de regio's Oostelijk Zuid-Limburg en Westelijke Mijnstreek. Voor de
telefonische bereikbaarheid zijn doorgaans ca. 60 vrijwilligersbeschikbaar, die begeleid wor-
den dooreen tweetal beroepskrachten. Beroepskrachten en vrijwilligers functioneren onder
verantwoordelijkheid van een coördinator. Voor de administratieve werkzaamheden en se-
cretariële ondersteuning is een part-time bureau-assistente beschikbaar.
Het bestuur roept kandidaten op voor de functie van

Coördinator m/V 40 uur per week.
De coördinator is, onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur, primair belast met de
verantwoordelijkheid voor de organisatie en de inhoud van de telefonische hulpverlening-
Hij/zij geeft leiding aan beroepskrachten en vrijwilligers.
Totzijn/haar taken behoren:- de algemene en dagelijkse leiding van de dienst;- het scheppen van voorwaarden voor een adequate telefonische hulpverlening

(bereikbaarheid, ondersteuning, beleidsvoorbereiding);- externe vertegenwoordiging;- het adviseren van het bestuur aangaande het beleid op strategisch niveau;- het zorgDragen voor het financieel beheer binnen het toegewezen budget.
Van de kandidaten verwachten wij:- een HBO-opleiding, aangevuld met voortgezette opleiding of cursus leidinggevende
functionaris of gelijkwaardige opleiding;

- aantoonbare affiniteit met bij de functie behorende taakgebieden;- het kunnen opereren in het spanningsveld van professionele autonomie en regelgeving- goede contactuele eigenschappen;- stressbestendigheid;- enige kennis/ervaring m.b.t. automatisering strekt tot aanbeveling.
Kandidatftn worden uitgenodigd binnen 10 dagen na het verschijnen *_m deze advertentie
hun handgeschreven sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, te richten aan het be-
stuur van de SOS-Telefonische Hulpdienst Zuid-Limburg, postbus 96, 6400 AB Heerton.^
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ven legio nuttige contacten. Op
het moment dat het NOC-be-
stuur, samen met de NSF, alle
mogelijke moeite deed om in de
stichting Sportsupport fondsen
te werven ten behoeve van o.a.
detopsport, ging Geesink uit on-
vrede ook aan de slag. Het ver-
schil was echter dat Sportsup-
port een zorgenkind bleef, ter-
wijl Geesink in no time vijf mil-
joen gulden op tafel kreeg. Ster-
ker nog, op het moment dat de
sponsor - de Verenigde Spaar-
banken - er lucht van kreeg dat
ook andere lOC-leden er zich
mee gingen bemoeien, dreigde
de bankinstelling zich onmiddel-
lijk terug te trekken. Door de di-
recte bemoeienis van de oud-ju-
dokampioen kwam alles op het
laatste moment nog goed.

Frustrerend
Het is een onderwerp waardoor
Geesink voor het eerst uit zijn rol
van bedachtzaam formulerend
bestuurder valt. „Wat mij nou het
meeste stoort hierin, is, en dat
stoort me écht, het volgende. ïn
november is er een NOC-verga-
dering en daar zeggen de sport-
bonden dat ik vijf miljoen gul-
den had kunnen regelen voor de
sport. 'Geesink moet niet op per-
soonlijke titel aan het werk
gaan', maar het is wèl de voorzit-
ter van de KNGV, de heer Bons,
die altijd het woord voert, die als
eerste bij me aankomt en om vijf-
entwintigduizend gulden vraagt.
En zo hebben we nog alle moge-
lijke brieven met dergelijke
rechtstreekse verzoeken. Terwijl
ze dan wel zeggen dat dat soort
zaken alleen centraal geregeld

door

bert groothand

mogen worden. Een andere bond
komt met het verzoek van een
x-aantal miljoen guldens. Dan
wordt er op zon vergadering ge-
zegd dat ik alleen internationaal
mag opereren, maar twee dagen
later ligt hier een brief of ik even
vijftig mille kan regelen. En dat
is absoluut in strijd met de logica
van Anton Geesink. Ik weet niet
wat daar precies achter steekt,
maar dat het voer voor psycholo-
gen is, dat is zeker. Vanzelfspre-
kend vind ik het zeer frustrerend
dat mij in Nederland de moge-
lijkheid wordt ontnomen om in
rustiger vaarwater te functione-
ren."

Commercialisering is sowieso
een aspekt van de hedendaagse
topsport dat in Nederland nog
wel eens met de nodige argwaan
wordt bekeken. Geesink speelde
ook in dat opzicht een zeer uitge-
sproken en vooruitstrevende rol.
Als NOC- en lOC-lid is het vrij
ongebruikelijk om met een
sportsponsoringbureau in zee te
gaan. Bureau Trefpunt van
Frank Vandenwall Bake advi-
seert zodanig dat het bijvoor-
beeld mogelijk bleek het con-
tract met de Verenigde Spaar-
banken af' te sluiten. Door Tref-
punt is ook een onderzoek ge-
daan naar de mogelijkheden om
geld vrijte maken voor topsport.
Men kwam tot de conclusie dat,
mits de randvoorwaarden gun-
stig waren voor de komende vier
jaar, acht tot tien miljoen gulden
uit het bedrijfsleven beschikbaar
zouden kunnen komen.

Tegenstanden
In het verleden en ook in het he-
den stuit Geesink op tal van te-
genstanden. Niet in de laatste
plaats vanwege zijn directe ma-
nier van werken. Duidelijkheid
is troef bij de Utrechter. „Alles
wat ik doe heb ik altijd vantevo-
ren aangemeld. Ik heb al eens
eerder gezegd dat ik altijd gestre-
den heb en dat zal ook wel met
mijn afkomst te maken hebben.
Er wordt altijd gezegd: Anton
Geesink is toch maar een man uit
de volksbuurt en die telt dan
toch niet mee. Alleen als je uit
zon buurt komt en jebent multi-
miljonair, ja dan weten ze jewel
te vinden. Dan doen je afkomst
en stijll er niet meer toe, maar als
je een fatsoenlijk opgevoede
vent bent uit een volksbuurt dan
zullen ze je daar je hele leven aan
herinneren. Ik zou met geen
mens willen ruilen op welk ge-
bied dan ook. Ook met die con-
frontaties heb ik geen proble-
men. Het zijn anderen die in alles
wat er gedaan wordt een conflict
zien".

„En dat is nou wat ik in Neder-
landers niet kan volgen. Ze wil-
len zo open zijn, maar als iemand
zich kandidaat stelt voor een
voorzitterschap van het NOC
dan wordt meteen een conflict
geboren, want er was er al een.
Het is ook typisch Nederlands
dat meteen in het persoonlijke te
trekken. Ik ga me nu echt alleen
met het buitenland bezig hou-
den. De sportbonden zeggen dat
de link van Geesink met het bui-
tenland erg belangrijk is. Ik denk
dat het voorzitterschap met het
NOC daar goed mee te combine-
ren is, maar als de bonden dat
niet vinden dan,moet ik mij daar
bij neerleggen. Tegelijkertijd
moeten diezelfde bonden dan
wel weten dat ze voortaan niet
meer bij mij hoeven aan te ko-
men voor wat voor hulp dan
ook."

De reus is gewond, letterlijk enfiguurlijk, maar laat
zich niet uit het lood slaan. Anton Geesink moest af-
gelopen week een tweetal beproevingen doorstaan.
Na een vergadering van de verzamelde voorzitters
van de nationale sportbonden werd hem fijnzinnig
te verstaan gegeven dat hij zich verder maar het bes-
te kon gaan bezig houden met de internationale be-
trekkingen op sportgebied. Binnen het NOC was de
enorme Utrechtenaar niet echt welkom meer. Daar-
naast moest de ex-judoër de beproevingen van een
hevig ontstoken kniegewricht doormaken. Het is toch
niet allemaal koek en ei voor een lOC-lid. Het mo-
ment was willekeurig gekozen om eens te inventari-
seren, wat ruim twee jaar lidmaatschap van het In-
ternationaal Olympisch Comité nu eigenlijk had op-
gebracht. Mei '87 werd de nu 55-jarige Geesink defi-
nitief opvolger van Kees Kerdel, de man die werke-
lijk jarenlang Nederland had vertegenwoordigd bij
de internationale Olympsiche beweging. Het lOC
gold en geldt als een ietwat stoffig oudemannenli-
chaam dat beslist over een van de grootste spotteve-
nementen van deze aarde. Kerdel paste prima in dat

beeld. Een aardige, wat oudere heer, van wie nooit of
nauwelijks iets vernomen werd. Zijn dood luidde
voor Nederland een nieuwe periode in. lOC-opper-
hoofd Juan Antonio Samaranch wilde zich al jaren
sterk maken voor het opnemen van meer oud-top-
sporters in het hoogste Olympische bestuursorgaan
en zag in de persoon van Anton Geesink de ideale op-
volger van Kerdel. Sindsdien is het in het Neder-
lands Olympisch Comité niet meer rustig geweest. De
judoreus maakt van zijn hart bepaald geen moord-
kuil en weigert pertinent mee te werken aan wat
voor complotten dan ook. De reacties laten zich ra-
den. lemand die tegen heilige huisjes schopt kan te-
genwerking verwachten. De man in wiens sportcar-
rière winnen het sleutelwoord was, weigert die term
nu te gebruiken. Net als het begrip verliezen overi-
gens. Niettemin is nu de situatie ontstaan dat de eni-
ge, die in de sport op allefronten een enorme invloed
heeft, zich definitiefvan de Nederlandse sportwereld
lijkt af te wenden. Het relaas van een ongelooflijke
optimist, sportliefhebber, pragmaticus en ondanks
alle tegenwerking succesvolle sportbestuurder.

De rechtlijnigheid
van Anton Geesink

\^ TRECHT - Na afgelo-
fen maandag kon de Nederland-Se sportwereld weer eens kennis
ïjemen van het zoveelste conflict
"Innen het Nederlands Olym-
P'sch Comité. Krantekoppen
spraken al van het feit dat Iden-
jjürg, voorzitter van het NOC

Geesink die zich kandi-
daat had gesteld voor de voorzit-
*rspost achteloos terzijde had
pschoven. Zoals altijd lag de si-
tuatie binnen het NOC een stuk
'ngewikkelder dan naar buiten

gekomen. Een chronolgisch
r&laas van de man die blijkbaar
Zoveel weerstanden oproept dat
*t}een zijn kandidatuur al leidt
'°t panische taferelen. „Ik had
Sehoopt dat begin dit jaar alle
Problemen tot een einde zouden
komen met de formatie van een
nieuw bestuur ad interim, dat in
november vervangen zou wor-
en door een permanent be-zuur. In november is er een bij-

enkomst geweest waarin doorde Begeleidingscommissie werd
uitgesproken dat men niet tevre-den was over de werkwijze van
Jjet college, maar dat kreeg op

moment nog het voordeelvan de twijfel.

december werd beslotenQat de ledenvergadering ver-ehoven zou worden naar mei
jaar. Ik heb toen meteen

f^zegd dat het tijd werd om naar
nieuwe voorzitter te kijkenoor het geval ze problemen zou-

j_en krijgen en naar mijn meningeenstra een goede kandidaat°U zijn. Daar werd nauwelijksp gereageerd. Ik heb begin no-
jSmber de directeur van het
of°9. <Von Bose> red-) gevraagd
' hij eens wilde informeren bij

waar hij nu preciesnee bezig was. Want ik hoorde1 zag niets van die man. Mis-chien was hij wel bezig zichOor te bereiden om die hele pe-j'ode van vier jaar af te maken.
/Jaar dat bleek niet zo te zijn.
/*et andere woorden: ik wisteer niets. In de vergadering

j*n 20 november kwamen drie'gevaardigden van de bonden -B tennis-, badminton- en hoc-
,eybond - een notitie overhan-
,'gen waarbij werd gezegd datet NOC moest zoeken naar een
oorzitter die bereid was te fuse-.en met de Nederlandse Sportfe-

"eratie," aldus Geesink.

Judoreus mist bij
vele bestuurderen

vaak de logika

kans te verliezen en dan zou hij
afgaan voor zijn familie en vrien-
den."

0 Anton Geesink en Rinus
Michels: twee absolute top-
sporters, twee logische den-
kers, twee generaals op hun
sportgebied.

Foto's: DRIES LINSSEN

maak van die adviezen, waar-
door ik ook weet hoe het spul in
elkaar zit. Kijk, wij hebben het
de laatste dagen steeds over mijn
kandidatuur voor het voorzitter-
schap, maar toen ik me daarvoor
beschikbaar stelde was de naam
Rahusen nog niet eens gevallen.

Het mag duidelijk zijn dat Gee-
sink nog steeds geen blad voor
de mond wenst te nemen, waar-
mee hij meteen een van de oorza-
ken aangeeft waarom hij bij de
traditionele bobo's, om het maar
zachtjes uit te drukken, niet al-

Het kan nooit goed zijn als je be-
stuurders van buitenaf haalt, die

onverteerbaar
vistuist dat laatste was en is voorgeesink een onverteerbare zaak,

jnedevanwege het feit dat in der-
?ehjke constructie de kleine
onden veel minder te vertellen°uden krijgen dan de grote. Op
at moment was er dus weer eennieuw conflict in de maak. Gee-'nk weigerde de verdere ont-takelingen af te wachten entelde zich zelf spontaan kandi-aat voor het voorzitterschap.

moment dat Amsterdam zich
kandidaat stelde voor de organi-
satie van de Spelen in 1992 be-
langrijker geacht dan enige ken-
nis van zaken waar het de sport
zelf betrof. Begin dit jaarwerden
Vonhoff en zijn medestanders
weggestemd, vanwege het feit
dat ze een fusie met het NSF
vóórstonden. Een dreiging die
overigens nog steeds niet voor de
volle honderd procent is wegge-
nomen. Vanaf dat moment zou er
een nieuw bestuur komen, dat
voor het grootste deel afkomstig
was uit de sportwereld zelf, en
dus met mensen die de taal van
de sporters spraken.

over een regelrecht conflict. Dat
heeft overigens meer te maken
met de manier van denken van
het lOC-lid, dan met het feit dat
er werkelijk niets aan de hand
zou zijn. „De dingen waar mijn
collega-bestuursleden erg bang
voor zijn, zijn voor mij vanzelf-
sprekende zaken. Alles wat ik
doe mag gezien en gehoord wor-
den. Er moet open kaart ge-
speeld worden. Men zoekt een
voorzitter, nou, dan moet het be-
stuur zeggen dat men iemand
zoekt met die of die kwaliteiten.
En dat gebeurt niet. Maar ik
vraag me ook niet meer af waar-
om dat niet gebeurt. In alles wat
er in mijn carrière als NOC-be-
stuurder tot nu toe gepasseerd is,
ontbreekt voor mij alle logica.
Als ik in bepaalde situaties denk
dat een en een twee is, dan zit ik
er elke keer weer naast".

?eesink: „Ik heb toen gezegd dat

-^ die ontwikkelingen onjuist
ond en dat ik de belangen vane kleine bonden zou verdedi-

t» 11' daarnaast zou een voorzit-
Qer. die NSF-minded was, niet,Pkomen voor de Olympische

eweging. Ik heb me toen met-enkandidaat gesteld. Ik heb datler nog schriftelijk toegelicht
é" vanaf dat moment heeft nietn bestuurslid de moeite geno-, en me van mijn plannen af te
a j.engen. Bij de vergadering vangelopen maandag ben ik niet
seweest. Toen het over de perso-
2on zou gaan werden we ver-
zipt. weg te gaan, iets dat me ge-_>.?n mÜn fysieke gesteldheid wel80ed uitkwam."

niets gehoord over wat daar nu
precies maandagavond gebeurd
is. Bovendien was het zo dat er
maar vijftien bonden aanwezig
waren. Er is mij ten eerste niet
gevraagd mijn kandidatuur in te
trekken, en ten tweede heb ik dat
ook nog niet gedaan. Ik wil hier-
mee een proces op gang brengen
dat moet leiden tot een procedu-
re dat men altijd 'naar buiten
gaat' voor het zoeken naar kandi-
daten voor hogere functies in de
sportwereld. Ik vind dat die
mensen gezocht moeten worden
in de Olypische sportbonden. Er
moet bovendien een opleiding
gestart worden voor sporters die
na hun actieve periode bereid
zijn in een bestuur te gaan zitten.Maar het is waar, ik heb me kan-
didaat gesteld voor de functievan voorzitter van het NOC omde concurrentie groot te maken.
Ik verwacht van het NOC-be-
stuur een behoorlijke motivatie
waarom zij denken aan iemand
anders."

tijd even geliefd is. Een andere
steen des aanstoots uit het recen-
te verleden is de fondsenwerving
waar het Utrechts lOC-lid zich
mee bezig hield. Geesink heeft
vanwege zijn vele internationale
activiteiten ook in het zakenle-

v 0 na werd bekend dat de
(j e°E?itter de volslagen onbeken-
Vo anusen als kandidaat naarren schoof. „Ik heb nog steeds

Tot begin van dit jaar bestond
het NOC-bestuur uit mensen die
in directe zin niet al te veel met
sport te maken hadden gehad.
Zo kon de inmiddels beroemde
situatie voorkomen dat de toen-
malige voorzitter en commissaris
van de koningin in Groningen,
Henk Vonhoff, een verkeerde
schaatser feliciteerde omdat hij
eenvoudigweg niet wist hoe de
winnaar er uit zag. Vonhoff was
dan ook voornamelijk binnen ge-
haald vanwege zijn contacten in
de politiek en die werden op hetToch weigert Geesink te praten

dan een paar maanden de tijd
krijgen zich in te werken en dan
wordt zon man het ook nog om-
dat hij de enige kandidaat is. En
dan mag he absoluut niet bekend
worden dat er geen andere kan-
didaten zijn, anders loopt hij de

Erfenis
Het nieuwe college is nu drie-
kwart jaar onderweg en Gee-
sink's oordeel is duidelijk. „De
situatie is zeker niet verbeterd.
Dat valt inderdaad hard tegen.
Hoewel ik erbij moet zeggen dat
het nieuwe bestuur wel is opge-
scheept met een enorme erfenis.
Vooral met betrekking tot die
toestanden rond de NSF. Maar
het is waar, zij hebben de proble-
men niet voortvarend bij de kop
gepakt. Ik ben niet tot normaal
besturen kunnen komen. Wat
bijvoorbeeld opvalt is, dat ik de
enige ben die zon goede groep
adviseurs om zich heen heeft
verzameld en bovendien gebruik
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landgraaf faiffli.lßMßKd
/^LANDGRAAF, 40.000 inwoners en gelegen In oostelijk Zuid-Limburg, is een gemeente volop In bewe- \

ging-
Een jonge gemeente, in alle opzichten.
Op volstrekt eigentijdse wijze werkend aan een uitdagendetoekomst.
Dat betekent ook Inspelen op nieuwe wensen en behoeften en aanpassen waar dat vereist is.
Daar mede de schouders onder zetten Is een uitdaging. Wij vragen:

Beknopte functie-inhoud:m - Is verantwoordelijk voor een goede interne en externe
urxflpn Acnci IMP dienstverlening door haar/zijn afdeling;
nUUrU MrUCLIIiO - Zorgt voor het tot stand brengen van een integraal beleid
INTERNE DIENSTVERLENING (V/M) met betrekking tot automatisering van de vastgoedregi-

' ' stratie;
: - Zorgt voor een adequate afstemming met overheden en

Het werkgebied van het hoofd omvat: organisaties met name in het kader van de uitwisseling
■ P°s,_. *P telefoonzaken; van vastgoedgegevens;- archiefbeheer, documentatie en bibliotheek; . Zorgt voor goede afspraken met andere sectoren/afdelin-- tekstverwerking en tekstreproductie; gerv
" ||uisy^s*!"9sbeleid en "beheer; _ ziet'toe op de bewaking van de begrotingsuitvoering en- huishoudelijke zaken. fiatteert alle uitgaven beneden een bepaalde grens.
Beknopte functie-Inhoud: Functie-eisen:-Is verantwoordelijk voor een goede externe dienstverle- . functioneren op ruim HB O -niveau-

ning door dat deelvan haar/zijn afdeling dat diensten ver- . beschikken over affiniteit met en/of ervaring op automati-
leent aan burgers, externe organisaties en anderen; seringsgebied'

-Is verantwoordelijk voor een goede interne dienstverle- . bescnjkken over leidinggevende capaciteiten en ervaring
ning naar bestuur en apparaat en maakt daarover goede jn een functie binnen een overeenkomstig werkgebied
afspraken met andere sectoren/afdelingen; (circa 3 jaar)-- Voert onderhandelingen met leveranciers van goederen _in staat zijn óm op adequate wijze externe contacten teen diensten op het werkgebied van Interne Dienstverle- kunnen onderhouden-
ning en doet terzake voorstellen c.g. sluit overeenkom- . beschikken over expliciete managementkwaliteiten waar-
sten voor zover zij/hij daartoe is gemandateerd; door de functiehouder in staat is tot leiding geven aan-Is verantwoordelijk voor het volgen van de automatise- een groep medewerk(st)ers en het in stand houden vannngsontwikkelmgen in het bijzonder op het gebeid van Ben efficiënte en klantgerichte organisatie,tekstverwerking en postregistratiesysteem; doet zonodig
voorstellen ter zake; Salaris--Is verantwoordelijk voor het tot ontwikkeling brengen van Afhankelijk van opleiding en ervaring kan inschaling voors-een huisvestingsbeleid c.g. het aanpassen van dit beleid. nands p|aatsvinden in schaal 11 met een maximum salaris. , . van bruto f. 6.190,-- per maand (e.e.a. in afwachting vanFunctie-eisen: resultaten functiewaardering),-functioneren op H.8.0.-niveau;- beschikken over leidinggevendecapaciteiten en ervaring [].|ll((|l|lll^__|..._^^ l̂___^^^^^in een functie met een dienstverlenend karakter (circa 3 S*B

- beschikken over operationele managementkwaliteiten waar- .De bjj de gemeente gebruikelijkerechtspositieregelingen
door de functiehouder in staat is tot leiding geven aan zj;n van toepassing;
een groep medewerk(st)ers en het in stand houden van . Een pSyChologisch en medisch onderzoek maken deeleen efficiënte en klantgerichte organisatie; uit van _e selectieprocedure-- kennis hebben van en gevoel voor automatisering en . inlichtingen over de functie van Hoofd afdeling Internetechniek op de taakvelden van Interne Dienstverlening. Dienstverlening kunnen worden ingewonnen bij de heer

mr. M.J.M. Senden, sectorhoofd Burgerzaken en Alge-
Salaris: mene Diensten tel. 045-328215'
Afhankelijk van opleiding en ervaring kan inschaling voors- . inlichtingen over de functie van Hoofd afdeling Grond-
hands plaatsvinden in schaal 11 met een maximum salans 2aken en Diensten kunnen worden ingewonnen bij devan bruto f 6.190,-- per maand, (e.e.a. in afwachting van neer ir K M Wom sectorhoofd Grondgebiedszaken, tel.resultaten functiewaardenng). 045-328401 ■

- Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitatie bin-
nen 10 dagen na het verschijnen van dit blad zenden aan

—b^^—^^—^—^^—^——^_^^^^^^^^^^_ Burgemeester en wethouders van Landgraaf, Postbus
31000, 6370 AA Landgraaf;- In de linkerbovenhoek van zowel de sollicitatiebrief als de

UArxcn ACnpi |M_"* enveloppeuermelden soll. I.D. en/of soll. G. en D.

GRONDZAKEN EN DIENSTEN (V/M) D« gemeente LANDGRAAF streeft naar een even-
wichtige verhouding van vrouwen en mannen In m^m^rs

Het werkgebied van het hoofd omvat: haar personeelsbezetting. WV
-grondzaken; 0m dlereden worden vrouwen die geïnteresseerd V
- centrale diensten sector Grondgebiedszaken (w.o. sys- zijn In deze functle(s), In het bijzonder ultgeno-
teembeheer, landmeten en tekenkamer). dlgd te solliciteren.

De gemeente Schinnen telt'
ca 14 000 inwoners en vormt
een onderdeel van de
bufferzone tussen het oostelijk
mi/ngebied en de westeli/ke
mijnstreek He is een
aantrekkelijke woongemeente
met goede voorzieningen en
uitstekende verbindingen met
de stedelijke centra

Inlichtingen:
Nadere inlichtingen worden
desgewenst verstrektdoor de
heer F I J Loeien,
burgemeester van de
gemeente Schninnen.
telefonisch bereikbaaronder
nummer 04493-9292 ol bil
diens afwezigheid door de
heer HJP Drummen. Hoofd
Stafbureau Personeel &
Organisatie

Sollicitaties: .
Sollicitaties met een
uitgebreid curriculum vitae
kunnen binnen drie weken na
hel verschijnen van deze
advertentie worden gericht
aan de Burgemeester van de
gemeente Schinnen. Postbus
50. 6365 ZH Schinnen. onder
vermelding van .kabinet" op
de enveloppe

GEMEENTE SCHINNEN

In de gemeente Schinnen is in verband met het overlijden van de gemeentesecretaris, de funktie
vakant van

gemeentesecretaris (m/v)
Burgemeester en wethouders nodigen gegadigden uit naar deze funktie te solliciteren.

Algemene informatie:

Het ambtelijk apparaat is georganiseerd naar het secretarie-model, met drie hoofdafdelingen en
omvat ongeveer 80 formatieplaatsen. De centrale management-beheersing en de
beleidsvoorbereiding en coördinatie is opgedragen aan een managementteam bestaande uit de
gemeentesecretaris, tevens voorzitter en de hoofden van de hoofdafdelingen.

Funktie-eisen:

Sollicitanten dienen te beschikken over:
- een opleiding op academisch- of HBO-niveau (bij voorkeur in een bestuurskundige danwei

juridischerichting);
- meerjarige ervaring in een leidinggevende funktie binnen de overheid en/of een profit-organisatie;
- ervaring met bestuurlijke processen en met hedendaagse management- en

organisatie-methodieken;- gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en in staat een brug te vormen tussen bestuur en
ambtelijk apparaat;

- uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.

Salarisindicatie:

Schaal 12. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat na een eventuele opclassificatie van de
gemeente (waarvoor de procedure nog niet is afgerond) schaal 13 beschikbaar komt.

Procedure:

Gekozen is voor een open procedure waarin ook de aanwezige interne kandidaten worden
betrokken. Een medisch en op de funktie gericht psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van de
selectieprocedure, welke procedure begeleid zal worden door een extern adviesbureau.

Het beleid van de gemeente Schinnen is erop gericht het relatieve aantal vrouwen in haar funkties
te verruimen. Vrouwelijke kandidaten worden derhalve nadrukkelijk opgeroepen te solliciteren.

Ervaren chemische technologen
B^^^^^^Hi^^^ Ĥß^^^Bßßi^^^^^BaßMaßi^^^^H____-a_-_____________«

of milieukundigen (v/m) \
met hart voor het milieu van Limburg,

De afdeling Milieu van de Hoofdgroep Verkeer, Waterstaaten Milieu van de provincie Limburg speelt een coördinerende rol bij i
derealisatie van een geïntegreerdprovinciaal milieubeleid.De afdeling omvatdebureausMilieubeleid,Vergunningen,Lucht,
Geluid en ExterneVeiligheid en Handhaving.

Bij het bureau Vergunningen is plaats voor Door de toenamevan dewerkzaamheden is bij het bureau
Handhaving van de afdeling Milieu plaats voor

A. Twee project- B. Twee milieu- |
ingenieurs inspecteurs
mi| ieU_. vacnov^os

vergunningen [
vac. no. v.90.01/09

U wordt onder meer betrokken bij de voorbereiding, ontwik- U gaattoezicht houden op de naleving van de milieu-wetge- i
keling en uitvoeringvan het vergunningenbeleidvoor indus- ving bij met name industriële bedrijven en instellingen,
triële bedrijven en instellingen. Daarbij spoort u onder meer (vermoedelijke) milieu-delicten
Daarbij krijgt u te maken met procedures in het kader van de open verricht u onderzoek naar de oorzaken en gevolgenvan ;a
Hinderwet, de WetLuchtverontreiniging, de Wet Geluidshin- incidenten en calamiteiten.Een belangrijk deelvan uw functie C
deren deAfvalstoffenwet. Mede op basis hiervan ontwikkelt bestaat uit de interne en externe coördinatievan toezicht- en L
unieuwe vergunningsvoorschriftenen evalueert u het huidige opsporingsactiviteiten.
vergunningenbestand. Tevens wordt u betrokken bij de voorbereiding en de uitvoe-
U fungeert alsprojectleider bij complexevergunningsaanvra- ring van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen,
gen. waarvoor uregelmatig overleg voert methetOpenbaarMinis- f
Hiervoor onderhoudtu intensieve contactenmet functionaris- terie,Rijksdiensten, gemeenten, politie, bedrijven en dergelij- il
sen van industriële bedrijven en instellingen. ke-. -In nauw overleg met hen behandelt uvergunningsaanvragen. Voorts levert ueen bijdrageaan deontwikkeling van een pro- k
Tevens zorgt u daarbijvoor de benodigdetechnische begelei- vinciaal handhavingsbeleid.
ding. U bent voor die bedrijven de provinciale contactambte- 1
naar. Na uw opleiding HTS Chemische Technologiehebt u enkele t
Voorts levertu een technische inbrengbij deontwikkeling van jaren ervaringopgedaan in een soortgelijke functie of in de
het beleid en de uitvoeringvan programma's. procesindustrie. Mede daardoorbeschikt u over kennis van
Uiteraard zorgt u ervoor door studie en onderzoek op de de milieuwetgeving in brede zin. U hebt bovendien een rijbe-
hoogtetè blijvenvan de ontwikkelingenvan de standvan de wijs BE.
techniek ten aanzienvan emissie-beperkendemaatregelen. Eventueel bent u bereid de applicatiecursus milieukunde post ü

HBOte volgen.Als u nog niet over opsporingsbevoegdheid
U hebt uw academische opleiding milieukunde of chemische beschikt, wilt u zich ook op dat gebiedgraag laten scholen,
technologie voltooid aan een Technische Universiteit. Daar- Gezien deaarden de groteverscheidenheid van externe con- i
naast hebt u enige jarenervaring op het gebied van het verle- tacten zijn goedecontactuele vaardigheden eveneens van
nen van milieuvergunningen, of praktische ervaring als pro- belang. Goederedactionele vaardigheden zijn noodzakelijk,
cestechnoloogbij bv. een chemische industrie. U beschikt
over goedecommunicatieve vaardigheden,zowel mondeling
als schriftelijk. U kunt zowel zelfstandig als in groepsverband
werken.

Uw salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Het bedraagt voor de functies onderA voorshands maximaal

’ 6.190,-per maand. Voor de functies onder B is ’ 6.190- het maximale salaris.
Als u geïnteresseerdbent in een van dezefuncties zien wij uw schriftelijke sollicitatie graag binnen 14dagentegemoet. U kunt
dezerichten aan het College van GedeputeerdeStaten t.a.v. de directeurvan de StafgroepPersoneel en Organisatie,
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, ondervermeldingvan het vacaturenummerop brief en enveloppe. , l
Voor informatieover de functies genoemdonderA kunt u zich wendentot de heer drs. F.W.M. Span, hoofd bureauVergunningen,
envoor defuncties B tot de heer mr. Y. Brouwer, hoofd van het bureau Handhaving.
Vrouwen dieaan de functie-eisen voldoen, worden nadrukkelijk uitgenodigdte solliciteren.
De mogelijkheid tot kinderopvang is aanwezig.
Deze functies kunnen ook in deeltijd worden uitgeoefend.
In de laatste fase van de procedure zal een delegatievan de afdeling worden ingeschakeld, terwijl een psychologisch
onderzoek tot de procedure:kan behoren.

uf|i Provincie Limburg I

Teewen BV, een internationale onderneming, is toonaangevend
♦ o^o in deproduktie en marketing van kwalitatief en esthetisch-

Üt hoogwaardigeprodukten voor daken wand t.b. v. de
l^V Westeuropese Bouwindustrie. Tot het uitgebreide produkten-

-4p «#.\ pakket van Teewen behoren ondermeerbakstenen, poriso-
M 0 stenen, dakpannen, raamdorpels en gevelbekledingsplaten, die

veelal ondermerknaam hun eigen plaats hebben in de
bouwmarkt.
Naast het hoofdkantoorin Tegelenzijn ereen 4-talproduktie-
bedrijvenin Limburg en een 6-talbaksteenfabrieken in het
Gelderse Rivierenland. Met ongeveer500 medewerkers werd
vorig jaareen omzet van ruim 125 miljoen gulden gerealiseerd.

In verbandmethetvertrek van dehuidige funktionaris, zoeken wij
voor onze Porisosteenfabriek teBrunssum een

ONDERHOUDSMONTEUR(W),.
diena een inwerkperiodezelfstandig, in Mocht u vooraf meer informatie
een 3-ploegendienstrooster, wensen, dan kunt U telefonischkontakt
onderhouds-, revisie- en opnemen met de heer G. van der
reparatiewerkzaamheden aan Meulen, bedrijfsleider Porisofabriek
machines en installatieszal verrichten. Brunssum telefoon 045-251919.

Voor deze funktie denkenwij aan een
kandidaat met een MTS werktuigbouw TeewenBV
of vergelijkbaar opleidingsnivovan ca. afd. Personeelszaken
30 jaar diezelfstandig en in Kaldenkerkerweg 31
teamverbandkan werken. Postbus 3008
Kennis van hydrauliek en pneumatiek is 5930AA TEGELEN
een pré.

Indien U in dezefunktie geïnteresseerd
bent, verzoeken wij U Uw schriftelijke
sollicitatiete sturen naar onderstaand
adres.

Bij Teewen zijn de _^_^_^mm» ■> Lmfammaaa.. __________________
mensen aaaaT^aa\^.a\ ________ -___f______^^____L B___!^^.____N**"-
kleur aan de bouw _^^^^R^^^^H^________________>_________________M F II 10% jil
en heteigen ■_■■_■ _______^j^____ 1 ZJwK_,
bedrijf WW __■ _______ $t '

" 0 00

sssssïLbv Teewen Maakt Bouwen Mooier
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EHC-spits: 'Wij zouden wat vaker op elkaar moeten schelden'

Marco Loontjens, op
naar de achterlijn " Marco Loontjens, hier

aan de voetbaltafel:
„Langs de kalklijn en

dan de achterlijn halen".
Foto: FRANS RADE

Van onze medewerker WILLY WINGEN

- Als je het huidige voetbal vergelijktft vroeger, kun je terecht constateren dat er erg veel
«"anderd is. Het orthodoxe stopper-spil-systeem is al ja-« naar het museum verbannen en daarvoor in de plaatsVam een heel scala van andere systemen. Eén daarvan
jhet 4-3-3-syteem en daar zweert EHC's rechterspitsfrco Loontjens bij. Hij: „Als we dat speltype hanteren,[jn ik in ieder geval het beste tot mijn recht. Langs de«klijn en dan proberen de achterlijn te halen.", Prco Loontjens is pas drieën-

\ "'itig jaar en hij heeft derhalve
I'S heel wat voetbaljaren voor de
£e- Tot zijn achttiende speelde
1bij Keer, waar scouts van MW
N ontdekten. Hij deed het in
""i ogen zo goed, dat hij prompt
bor MW, dat op dat moment
PS in de eerste divisie speelde,
6rd ingelijfd. Twee seizoenen
«akte hij deel uit van de MW-reerves en tijdens het derde en
"tste MW-jaar zat hij tussen de
pl en het schip, waardoor er netNn basisplaats in MW's hoofd-
Nht in zat. Hij keerde MWver-
plgens derug toe ('Ook omdat ik
pt zo goed met de toenmalige
'°ofdtrainer kon opschieten'),
'aarna hij aan het begin van vorig
pZoen in dehoofdklasse bij EHC'eb,, teerde.__..
PJI EHC werd Loontjens op de
phtervleugel geposteerd en
f'teraard werd van hem het nodi-
>e verwacht. Hij: „Die verwach-N_en heb ik niet helemaal kun-[en waarmaken. Aan de ene kant
[eb ik niet genoeg gescoord en
f*ll de andere kant heb ik te wei-
W_ doelpunten voorbereid." Als

de sfeergevoelige
oorzaak voert hij aanpassingspro-
blemen aan. Volgens EHC-mana-
ger Karel Bauling stelt Loontjens
('Hij is op dit moment toch een
van de betere spelers') zich te be-
scheiden op. „Kan wel kloppen,"
zegt die op zijn beurt. Ikkijk eerst
de kat uit de boom. Vorig seizoen
had ik gewoon te weinig zelfver-
trouwen. Dat is nu anders." Wat
daar de oorzaak van is, weet hij
niet. „Misschien, omdat dit het
tweede jaar bij EHC is. Wie kan
het zeggen? Ik voel me hier in
ieder geval heel prettig."
Het gaat dit jaar echter niet goed
met EHC. De ploeg is inmiddels
naar een bedenkelijk niveau afge-
zakt en misschien dat de winst
van afgelopen zondag tegen Sit-
tard de noodlijdende EHC'ers de
weg naar herstel laat inslaan. „Als
team presteren we inderdaad niet
zo goed; ik speel daarentegen wel
goed. We hebben te vaak punten
op een stomme manier in de laat-
ste minuten verspeeld en dat
breekt je ten slotte op." Loontjens
heeft voorbeelden te over: in het
duel tegen Vlissingen, kreeg EHC

in de laatste drie minuten twee
treffers tegen en verloor derhalve.
Wilhelmina'oB kwam in de slotmi-
nuut op gelijke hoogte, iets wat
TOP op het EHC-veld eveneens
lukte. „Dat zijn toch vier punten,
die je zo weggegooid hebt," is
Loontjens' nuchtere constatering.

Toch heeft EHC's rechterspits het
volste vertrouwen in de rest van
dit seizoen. Volgens Loontjens

moet een plaats in de midden-
moot zeker mogelijk zijn. „Nog-
maals, het spel is niet slecht. Als
het eenmaal begint te lopen, loopt
het ook meteen goed." Loontjens
haalt nog eens de sfeer bij EHC
aan. „Die sfeer is hier misschien
wel te goed. We zouden eigennjK
eens wat meer op elkaar moeten
schelden. Dan hadden we mis-
schien ook wat meer punten," ver-
zucht hij.

SCG-spits wil alsnog gooi doen naar topscorerstitel

Schoens is van vele markten thuis
Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

- Flexibiliteit kun
F, SCG's vleugelspits Ron
3°ens (25) heel moeilijk ontzeg-
J n- Hij is van nature rechtsbenig,
ja r̂ voetbalt hoofdzakelijk op
j s' Het liefst opereert hij in de
__nt van de aanval, maar desge-
j. âSd wijkt hij geen meter van deJ 'Jn. Hij is technisch zeer be-

iHg d> maar moet er oorlog ge-
j0 a^t worden, dan maakt hij oor-
flip' .^Cnoens is typisch een speler
f- 'n dienst van een team speelt,
v e ?.r daarbij nooit uit het oog zal_- Vezen dat hij ook een echteBOaltjesdief is.

de veelzijdige

B
v üo s_lizoen 88/89 was hij in IF,
sc

r Heer, met 17 doelpunten top-
b_ri 6r' il Jaar 's zijn produktie
heb dend minder- Schoens: „Ik
r*spjf-r *°* nu *oe Pas ver kunnen
°or- !eten- Er zijn wel een aantal
die en aan te wÜzen> maar of
ik Bn.u zo relevant zijn, betwijfel
&cri h

hebben we een slechte
sPel doorgemaakt. Zes nieuwe
be „.ers inpassen is niet niks. Nu

het goed te draaien en
*_d -r wel wat verwacht. Ander-
eonn 1S er ook het te verdedigend

■een ept bij SCG Het is overigens
jiï_et

goed uitgebalanceerd team,
|Verrn Veel individueel technisch
(WÜ .ogen' Mijns inziens zouden
j-,_J Dyvoorbeeld thuis zeker met
kli nl.tspitsen moeten spelen. Het

'* wl .misschien egoïstisch, maar
Boed* Zeker dat dat mi->n sPel ten
het 7 iOU komen. Anderzijds iszo dat, gezien de versterkte de-

gradatie, ook de andere clubs
steeds meer het accent op de ver-
dediging leggen. Dat is een logi-
sche zaak, maar absoluut niet inhet voordeel van het voetbal zelf.

Ondanks zijn jonge leeftijd zou
men Ron Schoens al een voetbal-
bohémian kunnen noemen. Na 14
jaarRapid speelde hij, steeds voor
een seizoen, bij MVV, het Belgi-
sche Eupen, Heer en nu SCG. Zijn
flirt met het betaalde voetbal, bij
MVV, tracht Ron Schoens snel te
vergeten. „Ik vond dat ik het des-
tijds moest proberen. De spelers-
groep was echt fantastisch, maar
trainer Frans Körver zag het niet
zitten in mij".

Ron Schoens komt ook nog voor
zaalclub Sphinx uit. Het verzwaart
zijn 'voetballeven' qua tijd en in-
zet, maar daar zit hij niet zo erg
mee. Schoens: „Het zaalvoetbal is
een goede aanvulling op de veld-
activiteiten. Daarbij denk ik voor-
al aan het kappen en draaien; dat
zijn mijn sterkste punten. Toch
vinden sommige mensen mij
traag, maar in het veld loop ik er
toch menige verdediger uit. Dat
blijkt ook wel als ik echt de flank
bespeel. Vanaf daar kan ik echt ge-
vaarlijk worden. In het spelcon-
cept van SCG kwamen te weinig
voorzetten van de vleugel naar de
spitsen toe. Ik zoek nu zelf meer
de zijlyn op om voor die voorzet-
ten te zorgen. Ik pas me wel aan de
situatie aan. Alleen moet men dan
voor ogen houden, dat het scoren
er bij inschiet. Zou de huidige
kentering bij SCG zich doorzetten,
dan wil ik zeker nog wel eens een
gokje wagen om opnieuw topsco-
rer in de eerste klasse F te wor-
den." "Ron Schoens, links, doltploegmakker MauriceRousseau.

Foto: WIDDERSHOVEN

Van onze medewerker
HENK SPORKEN

LANDGRAAF - Op de eerste zon-
dag van deze competitie viel, in
het duel tussen FC Vinkenslag en
Waubach, bij de gasten de 27-jari-
ge Mario van Overveld in de twee-
de helft in. Op het eerste oog een
weinig opzienbarende gebeurte-
nis. Voor Van Overveld zelf daar-
entegen was het enorm belangrijk.
Na ruim 22 maanden kwam hij na-
melijk voor het eerst weer in com-
petitieverband uit.

Wat was eerder gebeurd? Op zon-
dag 4 oktober 1987 wilde de vleu-
gelspits van Waubach de bal uit
een voorzet ineens op zn slof ne-
men. Doch voordat hij het leer be-
roerde stortte hij krimpend van
pijn in elkaar. Zijn knie vertoonde
meteen een enorme zwelling,
waardoor vooralsnog geen diagno-
se gesteld kon worden. Na een
week werd duidelijk, dat zowel de
mediale binnenband alsmede de
kruisbanden volledig afgescheurd
waren.

de pechvogel

„En toen begon de lijdensweg", al-
dus Van Overveld. „Na de operatie
moest ik ruim drie maanden met
scharniergips rondhuppelen.
Daarna tot oktober alleen maar
wandelen en fietsen, waarna il.
weer met de veldtraining mocht
beginnen. Dat ging aanvankelijk
zo goed, dat het de bedoeling was
om na de winterstop de rentree te
maken. In december kreeg ik ech-
ter bij het lopen opnieuw last van ,
mijn knie. Dus terug naar het zie-
kenhuis. Een nieuwe kijkoperatie
volgde en toen werd geconsta-
teerd dat er erg veel speling was
ontstaan".

Plotseling stokt het gesprek. Van
Overveld leunt achterover en kijkt
even om zich heen. Na enig aan-
dringen komt de aap uit de mouw:
„Men heeft mij toen eigenlijk in de
kou laten staan. Ze zouden het
euvel met een nieuwe revolutio-

de doelgroep
redactie: arno römgens

vandaag: spitsspelers
op weg naar het doel

Hoofdklasse C
Sittard-Baronie
Limburgia-Venray
TOP-Vlissingen
Meerssen-Geldrop
Wilhelmina'oB-DESK
TSC-EHC
Longa-Halsteren

Eerste klasse E
Rood Wit-ODC
ESV-De Valk
WSC-BVV
Wilhelmina-Hapert
Schijndel-Alliance
Roermond-Gemert
Eerste klasse F
Volharding-RKONS
Almania-Born
Heer-Waubach
Vinkenslag-SCG
Panningen-Leonidas
SVN-Caesar Willy

Tweede klasse A
Geleen-RKVCL
Heerlen Sport-MKC
RKVVL-Miranda
Chevremont-Obbicht
Voerendaal-Hopel
Eijsden-Heerlen

Tweede klasse B
Moesel-Venlosche Boys
IVO-Helden
Belfeldia-Haslou
De Ster-Veritas
Vitesse'oB-Blerick
MVC'I9-Tiglieja

Derde klasse A
Polaris-WVV'2B
RKVVM-SVE
Bunde-LHB/MC

RVU-Scharn
RKHSV-Kluis
Willem I-Berg'6B
Derde klasse B
SVM-Wit Groen
RKBSV-Treebeek
Heksenberg-Minor
Vaesrade-Groene Ster
Bekkerveld-Heilust
Kolonia-Schuttersveld
Derde klasse C
Crescentia-Swift'36
Eindse Boys-PSV'3S
Brevendia-Susteren
Lindenheuvel-EVV
Megacles-FC Oda
Armada-Merefeldia
Derde klasse D
Reuver-GFC'33
RKDEV-Stormvogels'2B
Ysselsteyn-Sparta'lB
Wittenhorst-VVV'O3
SC Irene-Excelsior'lB
RKMSV-FCV

Vierdeklasse A
St. Pieter-SVME
Banholtia-Hulsberg
Keer-Schimmert
GSV'2B-Caberg
RKBFC-Standaard
MVV'O2-Mheerder Boys

Vierde klasse B
Walram-Itteren
Gulpen-RKASV
Klimmania-Nijswiler
RKMVC-Sportclub'2s
Vilt-lason
Rapid-Vijlen

Vierde klasse C
Laura-Weltania

RKHBS-Centrum Boys
RKSVB-Rimburg
Waub. Boys-Simpelveld
Abdissenbosch-SVK
KVC Oranje-FC Gracht

Vierde klasse D
Langeberg-Mariarade
Helios'23-Sanderbout
IVS-KEV
Coriovallum-RKSNE
DVO-FC Hoensbroek
VKCB9-RKDFC

Vierde klasse E
Maasbracht-St'weert
St.Joost-Holtum
FC Ria-GVCG
Roosteren-Urmondia
Buchten-Linne
Walburgia-Vlodrop

Vierde klasse F
DESM-Victoha
SVH'39-Heel
Thorn-SVVH
Nunhem-RKESV
RKVB-RKSVO
Leeuwen-Leveroy

Vierde klasse G
Bevo-VCH
FC Steyl'67-Baarlo
RKSVN-Swalmen
Roggel-Egchel
HBSV-Venlo
VOS-KVC

Vierde klasse H
SSS'IB-Leunen
Geijsteren-Achates
Resia-Meterik
RKDSO-EWC
Montagnards-Melderslo
Meerlo-Wanssum

Wanbach-speler voorzichtig
terug na afwezigheid van twee jaar

De lange lijdensweg
van Mario van Overveld

" Mario van Overveld hoopt voor Waubach toch nog van waar-
de te kunnen zijn. Foto: MARCEL VAN HOORN

naire therapie verhelpen. Hiervan
is echter nooit iets terecht geko-
men. Integendeel, ze hebben to-
taal niets meer gedaan. Ik vind het
jammer, maar zo is het gebeurd".

Op de vraag welke stappen hij
daarna heeft genomen, vervolgt
hij zijn relaas: „Via via ben ik te-
recht gekomen bij Benoit Schyns,
een op dat moment nog onbeken-
de fysiotherapeut in Maastricht.

Die man heeft mij op de berg ge-
holpen, dat durf ik zonder meer te
stellen. Vier keer per week werd ik
door hem onderhanden genomen
en vraag niet hoe. Het resultaat
was geweldig. Na drie weken kon
ik al voor mezelf gaan trainen. De
oefenstof werd steeds zwaarder,
met als gevolg dat ik dit seizoen
mijn rentree eindelijk heb kunnen
maken".

Hoe heeft hij zijn heroptreden er-
varen en hoe ziet de toekomst voor
hem uit, zijn uiteraard de volgen-
de twee vragen. „Ik was aanvanke-
lijk verschrikkelijk zenuwachtig.
Hoe zou de knie reageren als ik ge-
tackeld werd? Was ik nog snel ge-
noeg? Had ik nog overzicht? Alle-
maal onzekere factoren! Nu kan ik
gelukkig zeggen dat ik niet onte-
vreden mag zijn. Ik ben wel an-
ders gaan voetballen. Speelde ik
vroeger vooral voor hazewind
langs de zijlijn, op dit moment
probeer ik het gebrek aan doortas-
tendheid te compenseren door
met meer overleg te spelen. Kijk,
fysiek gezien zal ik het niveau van
vroeger nooit meer halen. Maar ik
heb wel hoop voor de ploeg nog
erg nuttig te kunnen zijn. Zou dat
lukken dan krijgt mijn bescheiden
voetbalcarrière nog een aardig
vervolg". ">

"Paul Lenferink, tevreden bij Caesar. Foto: PETER ROOZEN

SITTARD - Vroeger had je in
een elftal een links- een rechts-binnen, een midvoor en tweebuitenspelers. Tegenwoordig
spreekt men alleen nog van spit-sen. Zijn er nog wel buitenspe-
lers? „Natuurlijk bestaan die
nog", zegt Paul Lenferink (27),
woonachtig in Holturn, als re-classeringsambtenaar werkzaam
vanuit Sittard en Voetballend
voor eersteklasser Caesar. „Ze
spelen nu wel anders. -,

Het voet-
bal is sterk veranderd. Voor de
spitsen betekent dat, bijvoor-
beeld dat ze meestal minder aan
fraaie akties toekomen. Er wordt
bovendien ook meeverdedigen
van hen gevraagd. Ze moeten
hun rol kennen in het spel van
positiewisselingen, etcetera".

Meeverdedigen. Willem van Ha-
negem zei onlangs dat hij het on-
zinnig vindt spitsen met een ver-
dedigende taak te belasten. Re-
actie van onze linkspoot: „Je

'Ook met twee spitsen kun je aantrekkelijk voetballen '

Paul Lenferink wil
met Caesar hogerop

moet een spits inderdaad niet
vragen, van de eerste tot de laat-
ste minuut achter zijn tegenstan-
deraan te lopen, als die in balbe-
zit is. Dan heeft hij wellicht zelfniets meer in huis, als er bijvoor-
beeld doelkansen ontstaan".Duidelijk: het lijstje met aanspitsen te stellen eisen wordt uit-gebreid: een spits dient energie-
bewust te zijn.
Paul is linksbuiten van huisuit.
Hij speelde (lang) in Roda JC,
(kort) voor Fortuna Sittard en

de bedachtzame

werd in 1988 door Caesar aange-trokken, nadat hij verschillende
seizoenen in België en voor EHC
in aktie was geweest. Het gege-
ven dat er tegenwoordig hooguit
drie, meestal twee spitsen in de
opstellingen voorkomen, bete-kent voor hem niet automatischdat het kijkplezier er minder
door wordt.
„Alles hangt af van de manier

waarop het systeem gehanteerd
wordt. Ook met twee spitsen kun
je voetbal laten zien waaraan de
toeschouwers plezier beleven".
Plezier beleeft Lenferink zelf in
elk geval wel in de voetballerij:
„Ik heb het in Beek best naar
mijnzin. Piet Hermans is een pri-
ma trainer, en er is een fijne
groep spelers. En in de wedstrij-
denen tijdens trainingen kom ik
ook aan mijn trekken. Mijn am-
bities zijn uiteraard niet meer de-
zelfde als die van een jaarof tien

geleden. Maar meehelpen aan
het verwezenlijken van succes-
sen bij Caesar wil ik maar wat
graag".

Succes. In Beek kijken ze er al
weer jaren naar uit. Vallen de
'keizerlijken' over een halfjaar in
de prijzen? Paul: „Onze selectie
heeft zoveel kwaliteit, dat ze op
zn minst een periodetitel moet
pakken. Als die binnen gehaald
wordt, is er al een kansje op pro-
motie. Voor het algemene kam-
pioenschap (dat recht geeft op
directe promotie naar de hoofd-
klasse) zijn we ook niet kansloos,
al lijkt Panningén me op dit mo-
ment dé favoriet. Overigens:
Caesar zou niet misstaan in de
hoofdklasse". Voor een goed be-
grip: de periodekampioenen van
IF spelen straks om het zoge-
naamde klasseperiodekam-
pioenschap. De winnaar daarvan
speelt een beslissingswedstrijd
tegen de 'collega' van lE, de Bra-
bantse afdeling, waarin voor dit
jaar ook Roermond is ingedeeld.
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MP LEDERMODE *%^j
Eigen atelier

AKTUELE LEDERMODE VOOR JONG EN OUD TEGEN DE
LAAGSTE PRIJZEN

(eigen produktie)
NU OOK IN HEERLEN

LEDEREN JASSEN
DAMES EN HEREN Hf_ Q OQQ OQQ /IQQ
vele modellen/kleuren 1 "Oj" «jyy," 4yy,"
LAMMYCOATS _*_*_*_ ->-.*. ._~_^,

DAMES EN HEREN 299," 399," 499,- 6IIZ.
SUEDE JASSEN OQQ OCQ
dames en heren 198,- 299," 369,- enz.
TRUIEN EN VESTEN

DAMES EN HEREN 99," 129,- 149," eilZ.
Al onze modellen kunnen zonder meerprijs in alle leer/suède

kleuren gemaakt worden.
Exclusieve modellen ’5O,- patroonkosten

MP LEDERMODE
ALLE REPARATIES

Voering, drukkers, knopen, knoopsgaten.ritsen, winkelhaken, verven!
VOOR SERVICE GARANTIE EN KWALITEIT

Altijd coupeuse aanwezig
Minderbroederstraat 19/hoek Bakkerstraat Roermond

Tel.: 04750-10507 _^few% Saroleastraat 61, Heerlen
IS»***1""^ Tel.: 045-742140 "**3: j^r

f Eens is het zo
* begonnen

i-?^ ' '

*f> Karavanen trokken met c

een kostbare lading Perzische
tapijten door de woestijn.

Er is in de landen van herkomst
sindsdien veel veranderd.

Onveranderd gebleven is echter
de kunst van het tapijtknopen,

maar in het bijzonder het inzicht
bij het samenstellen van boeiende

patronen en niet te evenaren
kleuren. Omdat woorden toch niet

de schoonheid van onze
Perzische tapijten tot uitdrukking
kunnen brengen, nodigen wij U
gaarne uit onze nieuwe kollektie

geheel vrijblijvend te komen
bezichtigen.

Fc U bent van harte welkom. A

[ PERZISCHE £/TAPIJTEN %§-? V J
Oranje Nassaustraat 19, Heerlen Tel. 045- 713650 M

Wordt deze naaimachine ,«,._,«." I

UW PFAFF-naaimachine?— ' ". ■v.v.v.....i.w.'_j.i,i.v.w^

Mat de Pfatf 1051 mat onder- en boventranaport naait u probleemloos alle stoffen:
dik, dun, glad en stevig.
Maar ook leer en plastic en elastische stoffen. Ml ’ 1799 -
Qagauwnaar HCCwINIV

Emmaplein 3 - HEERLEN - TEL. 045-712949

\m^_ KOOPZONDAG \^?
(&ÊÈ__W KERSTMARKT ZSgm&J
I m>__m!_^^*WmW^^^ ( fi)Mmn^^mm9\^a\^

morgen gezellig winkelen v_/^ s^______3i__%^<2S©ffi_^ ""1"^gp^ HEERLEN 8^

p^ VERHOOG UW WEERSTAND
reH"*

£
CEA bijkoorts,verkoudheid,

„oor,, / griepen infecties!

—ÉI ECHINACEA f^§2l
Bj apotheker ,^'s««ÉÉ___-_P^f ■__________> ______i _______ I _______ I -____k ■ _____k
"*~ %ii*/ R Kruiden- en Hl( JHIQ S H Geleenstraat 53, t.o. Kijkshop

Reformhuis ' ' lw' rwll » Tel. 045-713024

I GROTERE MAAT?\
BIJ ONS SLAAGT U BESLIST!

JBJjf /Vfocfe mef 'n
QK /naatfg /neer

■ Geleenstraat 74,

mm\\\ J^ ..^. te/. 045-718030

ËCLAT SYSTEEM^P
TUNER/VERSTERKERR2OO
CD-SPELER C2OO
AUTOREVERSE
CASSETTEDECKK2OOR
RI AFSTANDSBEDIENING
Een geheel nieuwe vormgeving van
Onkyo komponenten, die wij u graag
demonstreren.
2 jaar garantie

QNKYOy
ONIOrO H-EIGAATALTIDOE ENE STAPVERD.R

WA I " 1 _k^

EEN GEGRAVEERDE
SHEAFFER, KWALITEIT MET

NAAM EN TOENAAM

»" ' — _.
Sheaffer staat al te goedernaam en faam bekend.
Wilt u met uw eigen Sheaffer naam maken,
dan geven wij u graag de gelegenheid.
Als u deze week een Sheaffer koopt,
graveren wij er uw naamfn Gratis SHEAFFER*

SHEAFFER. OMDAT STIJL EEN NAAM MAG HEBBEN.
boekhandel

>7/(Tft_^__"~_ dr. poelsstraat 22, heerlen!i\\_UMf\M teleloon 045-714956

f aH&-' Herenmode
IJ. KERSTEN ~^*H
f De speciaalzaak ________________
m Prima kado's
m » Hemden tot maat 49 en mouwlengte 4, 5, 6en7 op

voonaad W^N■ * Hemden worden voor uop de juistemouwlengte
m korter gemaakt ""v& " Ook hemden met buikmaten j*\■ " Pullovers t/m maat 60

" Enkele pullovers in lengtematen f
■ «""KERSTEN{
■ Heerlen, Saroleastraat 2 herenmode

Reree I— AT SPECIALISTEN IH OPTIEK

Jongen
De grootste collectie - alle merken

van A(trio) tot Z(eiss), met onze bekende prijsgarantie.
Mocht u elders binnen 30 dagen hetzelfde montuur voordeliger

kunnen krijgen, dan betalen wij het verschil direct terug in
contanten. brülen

oogmeting
Heerlen, Akerstraat 18a. 045-714856 contactlenzen

/éflk Modehuis Baks
ËlVi)%im\ Uw adres voor exclusleve damesmode

m^^___W Behalve onze normale collectie
hebben we ook enkele rekken

met voordeelprijzen.
Geopend tijdens koopavonden: dinsdag 19 dcc, woensdag 20

dcc. en donderdag 21 dcc.
Ook uw adres voor grote maten 36-60, en rouwkleding.

Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806

ê
OCCASION-KERSTMARKT

bij Atro - Heerlen
as. zondag 17 dcc. geopend van 10.00-17.00 uur

Óók de nieuwe Renault Chamade staat bij
ons klaar voor een proefrit

Tot WpiW|PiBWWWW^^^B

ÜUw
gastheren zijn: Theo Kicken,

Wim Severens en Coen Kuypers.

ATRO-HEERLEN
Beersdalweg 97, Heerlen. Tel. (045) 724200

RP u p-oor de
toom zorgl
zorgen roo:
het geSchenk

Jm\ s^_É mrllStP^ ■

HEREN BILLFOLD32,75
-met geheim vak-

WL^^^ORTEMONNAIf

BYOUTERIE DOOS
óók leer 109,75

LEDERWAREN| ./GELEENSTRPvÊJ 16 HEERLEN^

VAN HOOREN MAAKT UITPAKKEN VOORDELIGER!
_-_______^ .__ -_______^ i—_ / ;

■ ■ séhnT'so^ Ax-15 U I^^»?__ ___/ ffff/ I 0*0 czsio c I lil llKy

fo^ 5^5-
n

#ë^^^" ■
°°S7e pninluxe'Ê E
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W^m 11.30 uur mogen
V instappen. Na een

B^lle kennismaking
Hgint de eerste korte rit,
■"i het gemeentehuis in
Heerlen naar het
HTS-gebouw in dezelfde
Haats, waar Ritzen een
Htmoeting zal hebben
Het het bestuur van de
Hogeschool Heerlen. Vijf
H'nuten tijd voor een paar

■ Kort voor Uw benoeming als mi-
I nister van Onderwijs heeft U ge-
I zegd de opvolger van Deetman
■ niet te benijden. Toch heeft U de
I "aan aanvaard, met allerisico's

H Aandien. Waarom?

het is inderdaad een heel
Moeilijke positie, maar tegelijker-
B" ook een uitdaging. Het is een

■achtig veld, dat centraal staat in
■^e samenleving. De uitdaging is
Bn de ene kant te proberen het ver-

Höuwen bjj het onderwijsveld, zo-
Hr dat door de ontwikkelingen van
I' 'aatste jaren wat is afgenomen,H' herstellen, en dat anderzijds zo te

\\Vtn dat het zich afspeelt binnen
■fn verantwoord financieel beleid."

I Er was felle kritiek op Uw voor-
I ianger Deetman vanwege de be-
rn tuinigingen, de begrotingsover-I schrijdingen, de blunders en de
I chaos bij de studiefinanciering.

H Zelfheeft -U eens gezegd dat de
II onderwijsbegroting het papier
I "*« waard is waarop zij is ge-
I schreven.

H. a' was geen kritiek van mij op
Hitman, maar meer op het proces
H°a's zich dat in de afgelopen vijf-
\___\rn Jaar en waarschijnlijk langer
B^eft voorgedaan. Daarbij wasfrake was van veel 'open einde re-
H^'ngen' (regelingen waarvan de
W°sten pas achteraf bepaald kunnen
■f°rden, red.) waarbij het ministe-
Bfe van Financiën de tekorten auto-
Hj!a'isch aanvulde. Mijn kritiek
H|.le'd in dat we geleidelijk af moeten
Wen te komen van de overschrijdin-■en en moeten komen tot een slui-
■^nde begroting. Dat is in mijn ogen
Hj voltooiing van een proces dat
Botman al in belangrijke mate in■ang had gezet."

I Werd dan bij voorbeeld de nieu-■ We Wet Studiefinanciering niet
II overhaast ingevoerd, met alle el-
II lende vandien?
■! °u, daar zit inderdaad een ele-
Bvent in. Een minder snelle invoe-B- në was beter geweest, maar het isBjKakkelijk dat achteraf te zeggen.
W^ groei van de studentenaantallen
■j.as dusdanig groot dat er enorme
If. ü* kwam op de studiefinancie-
WH, ook politieke druk."

Hre woordvoerster van Ritzen on-
breekt het gesprek. De Hoge7"ooi is bereikt. Eerste indruk: een
l-.T1 die niet terugtrapt, wel vooruit
re e de dialoogzoekt en gedu-

nde de hele dag geduldig naar de
jl '^wensen zal luisteren die door

bezochte onderwijsinstellingen
v- irc*en geventileerd, zonder echter
L?.Se hoop te wekken. De margesb|, jven klein.

het HTS-gebouw krijgt de minis-
tj!een rondleiding door de prak-

' te i[U'mten' waarbij hij zich als
l^hnisch natuurkundige als een vis

II "et water voelt. In een van de les-
''br en treft n'J " toevallig? ~ een
,i0 °.er aan, die zijn kennis aan het

P'nssen is.

ig Un"en we nu °P de toekomst in-
oD

n'" zegt Ritzen, weer in de auto
1^ weg naar een iuncr) met het col-
j ê van bestuurvan de Hogeschool
gever'en. De drie minuten worden
Va-, tnet vragen over de voorkeur
*ii minister voor grote onder-Jsinstituten, op bijna alle ni-
y*ü s, zoals die in het HBO veelal
W ' stand zijn gekomen en in het
te

_ ° voor de deur staan. De minis-
l^0

aakt tijdens zijn bezoek aan de
ïjjj^hool, een bundeling van
e_n °P'eidingen in Heerlen en
'oe ,enkele '" Sittard, duidelijk het,e juichen als de HEAO-Sittard
fie zou zoeken met het
sPro se instituut. Reden om eenn 8 te maken in de vragenlijst.

noemde zoeven samenwerkingv°n de HEAO-Sittard met de
\f°geschool Heerlen bijna onont-

L K°ombaar.
" ~f. .

ric^ . Verdere concentratie in die
*ijn 'n^ ZOu 'nderdaad verstandig
HBcjSamen sta Je veel sterker als
elk ~lnstellingen, je kunt veel van
l.n en ' eikaars kennis aanvul-
Oti(je instellingen gelieerd zijn of
rn a j.,

r en dak verkeren is dat veel
g_en e''jker dan wanneer geen er

onderlinge verbanden zijn."
tyeerke n w°rdt het gesprek onderbro-

' dlt keer voor de lunch. Terug

———________"_______-__-------->----———._^---_----_________-__---_---— —^—^——————-——-—--

Hij spreekt nog dialecten is er trots op eenLimburgse minister te
zijn, ook al woont hij sinds zijn achttiende in het westen van het
land. Een paar weken pas is dr ir Jo Ritzen (44), geboren en ge-
togen Heerlenaar, minister van Onderwijs en Wetenschappen,
maar nu al heeft hij een aantal spraakmakende uitspraken opzijn
naam staan. Zoals die over het gewenste (beperkte) gebruik van
Engels op universiteiten. In NOS Laat werd het ministerie van
Onderwijs al een marktkraam genoemd met Ritzen en zijn
staatssecratris Jacques Wallage ah> standwerkers. D66-Kamerlid
Aad Nuis noemde het tweetal 'helden uit een spannend jongens-
boek. Ritzens nog wat onbesuisde uitspraken komen enerzijds
misschien voort uit zijn groot optimisme en enthousiasme, ter-
wijl zijn hoofd anderzijds boordevol zit met ideeën die regelma-
tig een weg naar buiten zoeken. Als knap cijferaar (en 'denk-
tank') - Ritzen is doctor in de economie - èn als onderwijsdes-
kundige werd Ritzen door PvdA-voorman Wim Kok aangezocht
orde op zaken te stellen op het ministerie van Onderwijs. De
sympathieke oud-Heerlenaar wil echter veel meer zijn dan een
'kille rekenmeester. Ritzen, die opvallend mild oordeelt over
zijn voorganger Wim Deetman en liever over de 'toekomst'
praat, wil het vertrouwen van het veelal gedemoraliseerde on-
derwijsveld terugwinnen en zoekt daartoe de dialoog. Het werk-
bezoek dat de minister daarbij afgelopen woensdag aan 'zijn'
Limburg - als eerste provincie - bracht, vormt daar de aanzet
toe. Tussen de vele bezoeken door spraken wij met de minister in
zijn donkerblauwe Citroen 25 GX Prestige. Met chauffeur na-
tuurlijk. Een interview in etappes, in een race tegen de klok.
Waarbij een kleine navigatiefout wat uitkomst bracht.

" Minister Jo Ritzen in een lokaal van de openbare basisschool liet Drieluik in Kerkrade.

Ritzen wil vertrouwen
onderwijs terugwinnen door

f theo sniekers J

" Ritzen: ' Trots Limburgse minister te zijn. Foto 's: DRIES LINSSEN.

in de auto, op weg naar het gemeen-
tehuis in Kerkrade, wordt de draad
weer opgepakt.

Wat vindt u het voordeel van gro-
te scholen? Als redactielid van
het schoolblad 'Binden en Bou-
wen' vroeg u in een interview aan
de honderdste docent van het
Bernardinuscollege in Heerlen
(waar Ritzen het gymnasium
doorliep, red.) hoe deze dacht
over zon ontzettend grote
school.

Lacht. „Er zijn twee grote voorde-
len. De eerste is de veelgrotere keuze
voor de leerlingen. Ze kunnen veel
meerkanten op, het aanbod vun cur-
sussen is veel groter en vaak ook ge-
differentieerder in de zin van moei-
lijkere en makkelijkere vakken. Ook
de leerkrachten kunnen alle kanten
op en meer naar eigen vermogens
worden ingeschakeld. De goede
kunnen doorstromen, de minder
goedekunnen ook op een juisteplek
terechtkomen."

ln 1977 promoveerde Ritzen cum
laude op een proefschrift over de re-
latie tussen het effect van onderwijs
op de inkomensverdeling. In 1982
stelde hij voor minister Joop den Uyl

van Sociale Zaken diens banenplan
op, waarin voor een 32-urige werk-
week werd gepleit.

U bent duidelijk neergezet om fi-
nancieel orde op zaken te stellen
op het ministerie van Onderwijs.
Maar bent u alleen een kille re-
kenmeester, of heeft u ook hart
voor het onderwijs?

Grijnst. „Ik heb mij weliswaar ja-
renlang beziggehouden met de on-
derwijseconomie, maar dat is on-
derwijs in een heel brede zin. In de
regeringsverklaring staat dat er een
taak voor de overheid ligt bij het
creëren van gelijke kansen. Dat is
waarom we als samenleving zoveel
geld in het onderwijs stoppen.
Daarnaast dient het onderwijs ook
een breder belang danzuiver het in-
dividuele."

Waar moet voor U onderwijs aan
voldoen? U hebt vaker gezegd
dat het te weinig aansluit op de
wensen van de arbeidsmarkt.

„Van belang hierbij is dat het on-
derwijs een veel bredere betekenis
heeft dan de arbeidsmarkt alleen.
Het gaat om het goed functioneren

van het individu in de samenleving.
Maar die samenleving mogen we
niet alleen zien buiten de arbeids-
markt. Ik zou het bijna willen om-
draaien. Vanzelfsprekend moet in
het bijbrengen van kennis en vaar-
digheden die van belang zijn voor
de samenleving, de arbeidsmarkt
een belangrijke rol spelen, want
daar zal het individu heel veel tijd
doorbrengen en daar zal hij dus in
belangrijke mate bij betrokken
zijn."

U bent dus meer van plan dan al-
leen maar de begroting le sane-
ren'?

„Zeker, zeker. Maar ik beschouw
wel het orde op zaken stellen in fi-
nancieel opzicht als een randvoor-
waarde voor goed onderwijsbeleid.
Zolang scholen onzekerheid heb-
ben over hun eigen begroting door
onduidelijkheid over de begroting
van onderwijs, kunnen zij niet goed
uit de voeten. Scholen, maar ook
studenten moeten weten waar ze
aan toe zijn en dan kunnen ze ook
hun keuzes maken."

Ongemerkt heeft de chauffeur van
de minister de weg naar Valkenburg

genomen in plaats van naar Kerkra-
de, zoals het programma voor-
schrijft. Ritzen is de eerste die het
merkt. „We moeten niet naar Val-
kenburg, terug, terug, we moeten
naar Kerkrade," roept hij uit. Om
er onmiddellijk glimlachend aan toe
te voegen: „Verdwaald in het Lim-
burgse land."

U heefl kon na Uw aantreden ge-
zegd dat de rust in hel onderwijs
moet weerkeren. Nu slaan de ba-
sisvorming en de verzelfstandi-
ging van scholen voor de deur. Is
dat met elkaar te verenigen, of
gaal de basisvorming voor nieu-
we onrust zorgen?

„Rust heeft ook te maken met de
wijze waarop je dingen doet. Ik heb
de afgelopen dagen proberen aan te
geven dat ik nadrukkelijk wil pro-
beren t^ komen tot een dialoog met
het onderwijsveld. Maar rust wil
niet zeggen dat je geen veranderin-
gen mag doorvoeren, want de sa-
menleving vraagt om en dwingt tot
veranderingen, bij voorbeeld om-
dat de leerlingenaantallen dalen."

Hoe will u de demotivatie en fru-
stratie die de afgelopen jaren bij

veel leerkrachten door de bezui-
nigingen zijn ontslaan wegne-
men?

„De bezuinigingen waren het ge-
volg van de slechte sociaal-econo-
mische ontwikkeling. Demotivatie
was het resultaat. De periode van
bezuinigingen is nu voorbij, althans
als de economische ontwikkeling zo
blijft hoeven we niet terug op het
budget. We gaan er ook niet veel op
vooruit (een half miljard, red.),
maar op een aantal punten kunnen
we toch weer iets doen. Het kabinet
heeft ervoor gekozen de onderwijs-
salarissen weer in de pas te laten lo-
pen. Een ander belangrijk punt is
het terugdraaien van de vierjarigen-
maatregel en ook de basisvorming
komt eraan. Maar uitsluitend daar-
van moeten we het toch niet heb-
ben. We moeten de motivatie her-
stellen door vertrouwen te wekken,
door te luisteren naar het onder-
wijsveld. We proberen daar waar de
samenleving vraagt om veranderin-
gen in het onderwijs dat zo te doen,
dat het veld het accepteert en er met
het veld over gesproken is. Ik vraag
aan de mensen wat ze ervan vinden,
probeer met ze te redeneren en in
overleg tot afspraken te komen."

PvdA-onderwijswethouders in
het westen van hel land hebben u
gevraagd een einde le maken aan
definanciële gelijkstellingvan het
openbaar en bijzonder onder-
wijs. Gaal U dat als PvdA-minis-
ter doen?

„Nee. Ik denk dat er een paar mis-
verstanden leven bij de betreffende
wethouders. Het is een volstrekt
zinloze weg de schoolstrijd te her-
vatten. Ik vind juist de vrijheid van
onderwijszon belangrijk goed. Die
keuzevrijheid geeft ouders de mo-
gelijkheid de school van hun keuze
te kiezen."

Ritzens eigen kinderen hebben op
een Montessori-school gezeten. Zij
zitten nu alle vier op de middelbare
school.

U heeft zelf van 1963 tot 1970
technische natuurkunde en ook
economie kunnen studeren. Is
een dergelijke brede opleiding
voor de huidige studenten niet
onhaalbaar? Worden de univer-
sitaire studenten door de tweefa-
senstructuur niet gedwongen hun
studie in vier jaar snel af le ron-
den, met maar voor een beperkt
aantal de mogelijkheid verder le
studeren?

„Ik ben eigenlijk wel gelukkig met
die studieduurverkorting, want als
ik naar mijn eigen studententijd
kijk, heb ik heel veel dingen naast
mijn studie kunnen doen terwijl
technische natuurkunde een erg
moeilijk vak is. Met andere woor-
den, toen al was het zo dat de stu-
diebelasting eigenlijk niet zo groot
was. terwijl toch ook een student 36
uur per week zou moeten werken.
Verder bestaat niet' meer voor al die
studenten behoefte aan zon lange
opleiding. Er zijn meer studenten
dan vroeger, dus ook meer behoefte
aan differentiatie bij zowel studen-
ten als de arbeidsmarkt."
Niet iedereen hoeft zich tot onder-
zoeker of ontwerper te scholen,
meent de minister. Ritzen vindt het
ook geen ramp dat het voor HBO-
studenten door de nieuwe (studiefi-
nancieringsjregelingen moeilijker
wordt aansluitend een universitair
diploma te behalen. „Een HBO-op-
leiding moet toch eigenlijk een
eindopleiding zijn," meent de mi-
nister, al bestaat de mogelijkheid
om door te studeren natuurlijk wel.

De studenten leven zo langza-
merhand aan de rand van het be-
staansminimum, ln de toekomst
moeten zij na afstuderen moge-
lijk nog rente gaan betalen aan de
banken over het leningendeel van
hun studiebeurs. Wordt studeren
niet onbetaalbaar, iets voor een
gepriviligeerde groep?

„Nee, het uitgangspunt vun het stu-
diefinancieringsstelsel moet zijn dat
iedereen ongeacht zijn afkomst kan
studeren. Als het betalen van rente
aan banken ertoe zou leiden dat
kinderen uit lagere inkomensgroe-
pen minder zouden gaan kunnen
studeren dan die uit de hogere inko-
mensgroepen, dan zou ik zeggen,
dat kan niet. Dat zal ik als minister
voorkomen."

Wat vindt U van het gelanceerde
voorstel om snelle studenten te
belonen en langzame te bestraf-
fen?

„Ik heb daar nog geen besluit over
genomen. Op zich is het een inte-
ressante gedachte. Je zou niet zo
zeer hen moeten straffen die lang-
zaam zijn omdat ze problemen heb-
ben met de studie, als wel de stu-
denten die een hele hoop dingen
niet leuk vinden of andere dingen
ernaast doen."

HeeftRitzen er vertrouwen in dat
hij het onderwijs veilig door de
komende jaren heen zal loodsen,
met voldoendefinanciële speel-
ruimte?

„Ik heb er vooral veel vertrouwen
in omdat er veel steun is. De moti-
vatie onder de leerkrachten is mis-
schien wat tanende, maar toch nog
erg groot. Wat het door mij gesig-
naleerde gat van 1,5 miljard op de
begroting betreft, ik heb risico's
willen signaleren en er wordt nu
naar gekeken hoe groot die precies
zijn. Ik heb er vertrouwen in dat we
er de volgende jaren uitkomen. Ik
ga er ook vanuit dat het voor nieuw
beleid gereserveerde geld er ook
komt. Je weet natuurlijk nooit wat
er gebeurt als er zich rampen voor-
doen, als de economische groei te-
genvalt, maar over het algemeen
ben ik optimistisch."
Het gesprek met Jo Ritzen eindigt
in Kerkrade, bij basisschool Het
Drieluik, waar onderwijswethouder
Schröder de minister met een vro-
lijk 'how do you do' ontvangt. Tijd
voor familiebezoek - een broer en
een zus wonen nog in het zuiden - is
er daarna niet meer. Ritzens
ouders, dieaan de Schaesbergerweg
in Heerlen woonden zijn overleden,
een andere broer woont in Ensche-
de. „Ik kom nog wel geregeld in het
zuiden," zegt de minister, „maar
naar mijn gevoel nog te weinig. Ik
ben een Limburger van haver tot
gort en dat ook gebleven. Dat ver-
lies je nooit."
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natura vinden hun weg naar de
tehuizen: afgedankte
ziekenhuisspullen, rolstoelen,
fietsen en complete
keukenuitrustingen blijken in
Pakistan van onschatbare waarde

bezoek aan Nederland ontving,
geeft ze liever aan de zes
Pakistaanse zusters die bij haar
werken en aan Zuster Annie, een
86-jarige die de administratie
bijhoudt. De vergelijking met
Moeder Teresa wimpelt ze liever
af. „Moeder Teresa is een groot
mens. Zij heeft haar duizenden,
ik mijn honderden.

VENRAY - Geestelijk
gehandicapten zijn een
vloek in Pakistan, maar
Zuster Truus ervaart ze als
een zegen. De 75-jarige
Truus Lemmens is blij dat
ze dinsdag weer terug mag
naar haar ..kinderen" in
Karachi, die ze ook wel
haar „vloekjes" noemt.

Naast haar eigen 'Dar-ul-sukun'
(Huis van geluk) zijn er intussen
zeven andere tehuizen: twee voor
geestelijk gehandicapten, twee
voor poliopatiënten, en drie
tehuizen voor respectievelijk
ouden van dagen, kinderen van
ontwrichte gezinnen en verstoten
babies. In totaal herbergen de
tehuizen van Zuster Truus
ongeveer 500 mensen.

Dat het werk van 'Sister Gertrud'
ook door de Pakistaanse
autoriteiten wordt gewaardeerd,
blijkt uit het feit dat zij dit
voorjaar uit handen van president
Khan een hoge onderscheiding
ontving. Deze 'Ster van Jinnah'
wordt hoogst zelden aan een
buitenlander toegekend. Bij de ,
uitreiking was ook premier
Bhutto aanwezig - „een van mijn
beste vriendinnen".
Maar Zuster Truus vindt
erkenning van haar werk niet zo
belangrijk. De persoonlijke
cadeaus die ze tijdens haar

President Khan

Zuster Truus is lid van de
congregatie die in 1935 werd
opgericht door haar broer die
lange tijd bisschop was in
Pakistan. Toen ze in 1939 op
bezoek was bij mgr. S. Lemmens,
werd ze gegrepen door het lot van
een geestelijk gehandicapt kind
dat op handen en voeten
opgesloten zat in een soort
hondehok. Ze besloot al haar
vrije tijd aan deze vertrapte
kinderen te besteden en zegde
ongeveer dertig jaar later haar
baan als lerares Engels op om zich
volledig aan hen te wijden. helemaal niet zijn. Het zijn

engeltjes". Tijdens haar verblijf
in Nederland kijkt ze uit naar die
spaarzame momenten dat ze even
met hen kan bellen, ~even in het
Urdu tegen een paar van mijn
kinderen kletsen".
„Ik ben wel een ouwe tante",
zegt Zuster Truus, „maar ik voel
me nog jong". In haar witte
Pakistaanse sari, afgezet met roze
biesjes, keert ze straks opgetogen

zich terug in haar kantoortje waar
ze veel schrijfwerk moet
verrichten. „ledereen die meer
dan vijftig gulden geeft, krijgt een
persoonlijke reactie".

terug naar Karachi. ~Ik kan (_
nog herinneren dat ik ooit mei
mijn broer bij een arm gezin ''bezoek was. Luiers hadden ze
niet, dus werden baby's billetj'
schoongemaakt met de sari.
Dezelfde waarmee enkele
momenten later de theekopjes
werden afgeveegd. Doorzetten
Truus, zei mijn broer toen,
doorzetten. Ik ben blij dat ik to
heb doorgezet".

De Nederlandse Moeder Teresa
wordt ze wel genoemd. Zuster
Truus heeft sinds 1970 in Pakistan
enkele tehuizen voor geestelijk
gehandicapten opgericht. Ook
polio-patiënten en weeskinderen
heeft ze van de straat gehaald.
Eigenlijk tegen haar wil is ze in
Nederland om te vieren dat ze
vijftig jaar geleden intrad bij de
Pakistaanse congregatie der
Franciscanessen van Christus
Koning.

Ze gebruikt het bezoek om geld
bijeen te brengen voor een nieuw
tehuis, want alleen van giften
moeten zij en haar medewerksters
het hebben. Vooral giften in

Vijftig gulden
De 75-jarige vrouw houdt haar
werk vol doordat ze elke dag
begint met een uur gebed en
meditatie. Daarna worden de
kinderen gewassen, gevoed en is
er tijd om met ze te spelen.
Vervolgens trekt Zuster Truus

"Haar missie in Pakistan is nog
lang niet volbracht, vindt Zuster
Truus. Er moet met grote spoed
onderdak komen voor negentien
jongens die onlangs door een
gevangenisbus werden afgezet
voor haar tehuis voor kinderen uit
ontwrichte gezinnen. „Die
werden door de politie bij mij
gedumpt. Ze kwamen uit de
gevangenis en waren aardig
toegetakeld. Allemaal op de kop
geslagen..."

verstandje van een kind van zes".
Tijdens haar verblijf in Nederland
wordt ze voortdurend gekweld
door heimwee. „Zij hangen aan
mij en ik hang aan hen", zegt ze,

gehandicapten 132 'kinderen. De
jongste is anderhalf jaar oud, de
oudste 58, „maar met een

Inmiddels heeft Zuster Truus in
haar tehuis voor geestelijk

De vraag waarom ze zich
onvermoeibaar blijft inzetten,
beantwoordt ze met lichte
verontwaardiging. „Omdat die
stumperds als vloek worden
beschouwd, terwijl ze dat

0 Zuster Truus uit Venray, maar werkzaam in Pakistan: „Blij dat ik dinsdag weer terug kan..."
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KRÜÏiwOORpRMDSEL nr. 3 Alleen zó inzenden
Men kan aan de puzzelcompetitie [,-■______. 71 i 1 i. . ■ —r^-_-_--P.] ""*deelnemen per giro of per briefkaart. 12 3 4 5 16 7 8 9
Wie per giro meedoet, dient de ge- |
vraagde oplossing op het girobiljet te AmWm __^^ ■ ■ Oplossingen moeten worden in- aan de Nederlandse Kankerbe- gedeponeerd bij notaris nd
vermelden onder het woord'medede- 10 11 12 |13 14 15 gezonden per briefkaart of per strijding die deze extra financië- P.M.J.A. Muijters te Heerle
lingen' en minstens ’ 2,50 over te ma- giro en dienen u jterlijk elf da- Ie steun voornamelijk zal ge- Deze oplossing alsmede de Z»
kennaar —^^I__VTB 1 BÏ9 gen na publicatie van de puz- bruiken voor verder wetenscha- van 20 letters is bindend.
Puzzelactie zelopgave in ons bezit te zijn. pelijk onderzoek. De resterende
LimburaS Daablad ' _^____ I I Oplossingen die later binnenko- 25% van de opbrengst van deze i -*
n . .a „ «-,_?/_.,_✓. 21 22 'W 23 _____._.24 _k.__._l2s men doen niet mee aan de prijs- 20 weken durende Limburgs Pril cminnaorePOStgirO 1975600 mm W^ trekking, die wordt verricht door Dagblad puzzelaktie gaat naar rlljawillllddlb
POStbUS 1000 Li=T97 | r

ti "7=i notaris mr. P.M.J.A. Muijters te SOS-Kinderdorpen, afdeling DUZZeInO. 1
G/inn DA uaQK iQ„ 27 28 29 30 31 Heerlen. Heerlen. De opbrengst van pu«.«#i uu. i

o^uu da neenen | \ deze puzzeiaktie is .bestemd nnlnQ.<:infr
f33 3^^^l__P3s 37 || Om te kunnen meedingen voor de verder uitbouw van het U|JlUoolliy_

Meedoen per briefkaart gaat als volgt: naar de beschikbaar gestelde Heerlen-house in India, waar APOSTEL
schrijf de oplossing op de adreszijde . Ammrn,

___ ____________ _ prijzen moet op de briefkaart geprobeerd wordt kansloze
(de kant waar de postzegel staat afge- 38 ____ 40 41 42 .L.____l 43 naast het gewone porto ten weeskinderen een redelijk uit- -i e oriisdrukt), plak boven de gewone franke- WyM WM minste twee gulden vijftig zicht op een enigszins normale G Leummensring ten minste ’ 2,50 extra en adres- c a^^s—a^n. _______m mmmm (’2,50) extra aan geldige toekomst te geven. Mariactraail.lseer de kaart aan |44 |7J H I postzegels zijn geplakt of per 646TeG Xe kradey^Ê W^ giro tenminste twee gulden Men mag zoveel oplossingen

46 47 48\T_i49 50—"WBI ___~_ifs2 53 54 viini9 (/2>50) zi Jn overge- inzenden als men wil. Hoe meer 2e prijs
Puzzelactie b 47 4Ö H X M maakt- oplossingen men inzendt, hoe P. Habets
Limburas Daablad r -P_3 meer kans men neeft op een St. Nicolaasstraat 12 A
uMuuuiya wayumu 55 56 57 5Q W59 60 De opbrengst van deze puzzel prijs en des te meer komt er ten 6369 XN Simpelveld
rOStDUS 1000 zal voor 75% ten goede komen goede aan het doel van de ac- 3e pr jjs6400 BA Heerlen I 1rin <^_r£^ .?^<^__PfiA ~ " .__..._..._ tic- ledereen kan meedoen, Dhr. en mevr.01 men behoeft dus geen abonnee |_ j Eleveld-de Bruijn

l . , | _^L I , W\ïï\'l'l lïïlilfljif llf_\ 'riTOll te z'Jn' Voor werknemers van Kampstraat 30
Unnfrlnrüo * Knnn \W^ W'êe Ï~J ___~2 67~68 W169 7Ö~l| BsilTOjfiMWlllM het Limburgs Dagblad geldt 6413 ED HeerierheideHOOTdpnjS ’ 5000,- EmSg S3i9EI'JCJ33pï echter, dat zij uiteraard wel mo-

Om te kunnen meedingen naar de .-—-*->■ QJÖ jik,.__ EWWMi^WJuM meePuzzf; len' maar niet'" Dhr^en mevrhoofdprijs, ’5000,-, gelieve Ude 71 72 73 pT 75 ■■miIfV\WMWW) 1 aanmerkin9 komen voor het | W S Sipn. PPPtPr,eerste letter van iedere oplossing X _X W]\_}'^S___W\t__^_____^____ m\ winnen van een prijs. j.vv.ivi apee.jenb-ree.e.b

achter elkaar te zetten, waardoor I I -d-Bk_^_ EEEü HongerbeekStraat 58
een zin gevormd wordt van 20 let- 77 178 79 Men is het voordeligst uit wan- 6367 BS Voerendaal
ters. Van de oplossing van alle T X WW WM fjg Pfijl neer men deelneemt per giro, .puzzels moet u steeds de eerste _________ _H ___________k BMyi ■■übmmm ___V_V / * "^letter gebruiken. Bewaar voor alle WBO r^nëï 1 ■82 T1111?^^ __h^iPi_HM&fl |£fl aangezien dit geen extra (porto- irUTIMrciJ
zekerheid de gepubliceerde puz- X KUj|iy||i|rsjijJ )kosten met zich meebrengt. INLIUtII INbCN
zeldiagrammen. | AI I 1 I I 1 ■ B 1 1 I I 1 1 JM Verder wijzen wij erop dat het Voo

_
eventue |e in|ichtin-| 1 I 1 l 1 i 1 overgemaakte bedrag in zijn gen óver deze puzzel kan

Horizontaal: VERTICAAL: geheel ter beschikking komt van men telefonisch terecht
Als Ude puzzel hebt opgelost, moet U 1" laboratorium; 4. rivier in Noord-Brabant; 6. en volgende; 8. duw; 11. haar- 2. als boven; 3. zangstem; 4. strijdper; 5. groef 6ik (Latijn)- 7 anasf 8 aroot

, Puzzelaf tie- Van de ®xtra 9e." onder nummer 045-
-de letters die voorkomen in de vakjes groei rond dekin; 13. het groeten; 16. spil; 18. wintervoertuig; 19. gekheid; 20. water; 9. ex tempore; 10. doek; 12. Engels bier 14 boom-15 'vernis'-17 dvi- plakte Postze9els °P de Drief- 739351, uitsluitend tijdens
met de cijfers 82-19-62-27-58-35-69 achter; 21. keukengerei; 23. plus; 25. Eminentie; 26. deel van een schip; 27. vel; 20. pakken; 22. vervelende; 24. indien; 26' vrouw 28 bazige vrouw 30 kaarten moet een gedeelte wor- kantooruren- maandaa t/machter elkaar zetten. U leest dan een deel van een boom; 29. niets uitgezonderd; 32. waterkering; 33. houten loods; moed; 31. gravure; 32. domina; 33. uitroep van afschuw- 34 cliënt- 36 looolat- den afgestaan aan de PTT. vriidaa van 830 tot 17 00woord dat tevens de uiteindelijke op- 35. Europeaan; 36. gezamenlijk; 38. plaatsje aan deDedemsvaart; 39. zonder 37. no good; 40. vlaktemaat; 42. plaats in Gelderland' 46 Bescher'minq Bevol- uurlossing van onze puzzel is. U moet dit moed, 41. garnituur; 43. nauw; 44. voertuig; 45. boom; 46. slaghout; 49. visge- king; 47. planeet; 48. deel van een trap; 50. gesloten'; 51. sprookjesfiguur 52 De oplossing van deze puzzel is .
woord niet alleen opsturen, maar ook rei; 51. hevig; 52. voor; 55. hoofddeksel; 57. vreemde munt; 59. hoog gebouw; plezier; 53. oorzaak; 54. niet even; 56 Emeritus- 58 reserve- 60 rivier inAzië: *

goed bewaren (samen met het num- 61. belemmering; 62. werkelijk; 64. slaapplaats; 65. lofdicht; 66. geluid van 62. appel; 63. jaargetijde; 65. familielid- 66 erg- 68 aanwijzend voornaam- 1 ! ~ 1mer van de puzzel) want U hebt het een geit; 67. jongensnaam; 69. internationale trein; 71. Oriënt Express; 72. woord; 70. meisjesnaam; 72. jong schaap- 73 bevel' 74 boom' 75 dwaas' ■%■%■ ■■■PHA__l%___%Wnog nodig aan het einde van onze uit steekwapen; 74. uniek; 76. namelijk; 77. schildpad; 78. kei; 80. naar mijnme- 77. lengtemaat' 79 nikkel Lr I Ê ____■ M __f I20 delen bestaande puzzelronde. ning: 81 ■ ten afscheid; 82. par exemple; 83. hen. IJfc IH »\ I

?Jl p% _P%-_%£#% I mm
_______

_■* _J ■_■_____- ..__ uit de verbaasde blik van Gerda _4ÊLi - ■■ _p__i_p%_»%_»%Aposiei qoeci voor i 1 e pms ’ 1000,-B m\w dat het bezoek voor haar bestemd ,-***_% _____________________ mmm
m || is en bij het vernemen van de re- " * ___H_________ iMM '

■ I I 7_______ H .Tl _TI 11 IfmA W% den, zakt ze met open mond in een A InÊ \__\ÉÊBÊ Éb_-__''''UUIICI U Cl fauteuil „Dit kan niet waar zijn, '/ W _WÊ__ _»____3 *^** " hoe kan dat nu, ik win toch nooit B ,/"■ I^^^ O** ~„"* t PAA

De verbazing is zo groot dat ze ook M
note Gerda onderweg was om de aan het puzzelblok d/ér kom ikniet gewonnen bedrag besteed zal wor- _______kjfl
wekelijkse boodschappen in huis te aan. Mijn vrouw is een puzzelfanaat den' Da_fr "et lk n°9 ?er!s diep ■ __r^mm

*+" ■ ■ m> _**_-.**
halen, moest Herman Leummens en wil graag zo snel mogelijk alle over nadenken, maar gelooft unu H m Wmmt <tX 111*110 + V*%lhet eerste puzzelduizendje in ont- puzzels van de juiste oplossing maar dat het een prima bestem- m^ "^^^7 %3C IJI lid I LJUI'1"

vangst nemen. „Als mijn vrouw voorzien. Ze wint overigens nooit ming zal krijgen. BttT J _H mm* f
hoort dat ze gewonnen heeft, gaat iets. Daarom denk ik dat ze flauw B^fc. \. -%Am> _P

P_fJcnk"m-f?, IP rüSte. Hij Wi'°nS beSt telt HeirnaVn nLLmmens00enthoeu- TO^tweJzoStÏÏ^ÏaTirovïï ü " "**%;■ ~ '■ JSBI
iets vertellen over de winnares van siast en even later neemt hij stra- de besteding nadenken en een " Herman Leummens liet in zijn leven - als medewerker van de M _

mmmtmmf^ X "I_fl.flm_.Znec We! ■ . -iii1? In.huizeLeum- lend duizend gulden in onvangst. grandioze meevaller in deze dure Grens Wissel Kantoren - heel wat geld door zijn handen gaan. (IR IS f L^to««!L ,!! zr . . Als de fotograaf net vertrokken is decembermaand kunnen we na- Deze 1000 gulden, namens het Limburgs Dagblad aangeboden "w r#w S m^^7
nei veroveren van ac krant gaat. horen we een sleutel in het slot en tuurlijk altijd gebruiken. door TheaKuchnio, blijven in de familie. Foto: MARCEL VAN HOORN

u
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Zuster Truus gezegend met
haar Pakistaanse 'vloekjes'

nog steeds met een onvervalst
Limburgs accent.

iiroburgs dagblad j puzzel



gezondheidsdienst in Brabant en boer uit Erp claimen miljoenenschade

DmmW e schadeclaims lopen in dc miljoenen.
Vraag is echter op wie de schade hmoet worden
verhaald. Op de Franse staat? Op de
veterinaire dienst van het ministerie van
landbouw in het departement
Ardennen? Op de directrice van die
dienst in Charleville-Mézières din
wel op de dierenartsen die
duizenden gezondheids-
certificaten
ondertekenden zonder dat
daarvoor de vereiste
onderzoeken naar
besmettelijke veeziekten
werden verricht? Of op het
echtpaar Jacquemin uit
Tétaigne, een dorpje 35
km ten oosten van
Charleville-Mézières, dat
met die ongedekte
gezondheidscertificaten in
twee jaar tijd meer dan
100.000 runderen
exportklaar maakte?

meer. Er is enkel nog een reparatie-
plaats voor landbouwwerktuigen.
Boeren houden melk- en vleesvee,
eenden en ganzen. Kettinghonden
bewaken hun erf. Kippen scharre-
len vrijelijk op mest- en schrootho-
pen. Ooftbqmen hebben nog nooit
een snoeisehaar gezien. Straten
hebben geen naam, huizen geen
nummer. ledereen kent iedereen.
In het dorpskerkje leest de pastoor
van Carignan eens in de drie weken
de mis. Een monument houdt de
herinnering aan de gebroeders Vic-
tor en Leon Lambert levendig. Zij
sneuvelden in de eerste wereldoor-
log.

Tétaigne had vóór de tweede we-
reldoorlog 15U inwoners, nu zijn het
er nog 80. Het zit burgemeester
Pierre Maljean (62) - die Charolais
fokt - niet lekker dat de politie hem
pas een etmaal na de arrestatie van
Guy en Josette Jacquemin inlichtte.
„Het dorp was verrast. Niemand
wist waarvoor de Jacquemins waren
aangehouden. Er moet wel iets aan
de hand zijn, anders zouden ze niet
zolang in voorarrest worden gehou-
den."

Josette Jacquemin-Nelis, dochter
van een Belg die zich tussen beide
wereldoorlog in het noorden van
Frankijk vestigde, zit in de vrou-
wengevangenis van Chalons-sur-
Marne, haar man in Charleville-
Mézières. Hij mocht volgens de
burgemeester niet naar de begrafe-
nis \an zijn schoonvader die op lü
oktober overleed. Hij mocht enkel
het graf van Constantin Nelis be-
zoeken. Zijn vrouw woonde de uit-
vaartplechtigheid wel bij, onder po-
litiebegeleiding.

„Overigens moet nog worden bewe-
zen dat de Jacquemins onrechtma-
tig zouden hebben gehandeld. Ik
heb bij de boerderij nooit iets on-
rechtmatigs gesignaleerd. Behalve
vetweider was Guy Jacquemin Nee-
koopman die ook veetransporten
exportklaar maakte. Ik zag er enke
veewagens met rode cijfers en let-
ters laden."

door

■■..i.._.i.im....!i,i

Normaliter zijn daarmee dagen ge-
moeid. Maar voor het kinderloze
echtpaar was het een kwestie van
Uren. Het rekende voor de verkorte
Procedure 60 tot lüü Franse franks
Per dier - in Nederlands geld twee
l°t ruim drie tientjes. De certifice-
rende dierenartsen deelden in de
winst.

Pc zwendel kwam bij toeval aan het''cht. Als gevolg van een ongeval
Roesten beesten van een transport,
°at door het echtpaar Jacquemin
exportklaar was gemaakt, naar eenslachthuis worden afgevoerd, waar
groene' politie toevallig steekproe-
Ven nam. Er werd ook bloed van de
Verongelukte koeien genomen. Of-
schoon de runderen op papier abor-tusvrij waren, hadden zij de bacte-
riën van de besmettelijke verwer-
P'ngsziekte onder de leden.

Uit afgeluisterde telefoongesprek-ken bleek dat Guy en Josette Jac-
quemin onder één hoedje speelden
J*jet René Collin van de veterinaire
dienst in Charleville-Mézières en
"Jet Mare Lepers, een dierenarts uitMouzon die bloed van gezondeRoeien trok, indien runderen van
"esmette bedrijven afkomstig wa-ren.
UP 12 september sloegen politie en
Justitie toe. Het echtpaar Jacque-
rnin en de complotterende dieren-
artsen werden gearresteerd en de
d'rectrice van de veterinaire dienst

'n Charleville-Mézières werd met
onmiddellijke ingang geschorst. Ze
moest zich om de drie dagen op hetPolitiebureau melden.

Frans veeartsenpaar gaf vee
ongezien vrij voor export

e Franse pers besteedde grote
aandacht aan 'The French Connec-
'on'. Een Nederlander in Reims
ax'e het bericht uit zijn krant doornaar de Gezondheidsdienst voor"'eren in Boxtel. Daar waren Renéollin en Guy Jacquemin geen on-ekenden. Hun namen prijkten op°e gezondheidscertificaten van de. - Charolais-runderen die vorigJaar het bedrijf van Jan van de Til-u'art in het Brabantse Erp metabortus Bang hadden besmet.

Een andere bron van ergernis was
de wederopbouw van zijn veesta-
pel.

„Indien de arbitragecommissie mijn
klacht niet ontvankelijk verklaart,
stap ik naar de burgerrechter," ver-
zekert de weerbarstige Brabander.

Jan van de Tillaart is een van degrootste melkveehouders van Ne-erland; misschien wel dé grootste."e 49-jarige Brabander heeft een
Melkquotum van 3,4 miljoen kg.ponder blikken of blozen betaalde
fl\u rnP'na een uittreedpremie van
j. '«.(KK),-, toen de Zuidneder-
andSe zuivelgigant weigerde omdagelijks de melk op te halen. Janan de Tillaart moest maar een gro-ere tank nemen, vond Campina.

Rekenmeesters hadden de melk-veehouder echter verzekerd dat eenank van tien ton te allen tijde toe-rti d zou z'Jn- Het bleek een mis-ekening. Nutricia haalt sedertdien
melk in Erp op. Ook gaat een

ueei naar slagroomfabriek Peroma
staat voor Peters Room Ma-''ahoop.

kosten de pan uitrijzen, zullen we
die zeker verhalen. Gaat het maar
om luttele bedragen, dan moeten
we niet teveel keet schoppen. Per
slot van rekening zijn wij een expor-
terend land en leveren wij ook aan
de Fransen. Als blijkt dat zij krach-
tige maatregelen treffen en knoeiers
goed op hun nummer zetten, moe-
ten wij niet kinderachtig zijn."

komaf, die toen in Meijel woonde,
maar inmiddels met de noorderzon
is vertrokken. De dieren hadden tb.
Pas aan de slachtlijn werd dat ont-
dekt. De stieren bleken afkomstig
van Denis Gillet uit St.-Laurent.
een dorpje vier kilometer ten oos-
ten van Charleville-Mézières. De
gezondheidscertificaten waren on-
dertekend door René Collin.

miljoen van Van de Tillaart," zo
specificeert directeur drs Ton de
Ruijter (43), „en zes ton voor het
ruimen van de melkveestapels van
Biemans in Erp en Verhagen in

n de zomer van 1987kocht Jan van
"e Hllaart bij Hans Verhagen in

22 Charolais-runde-n Het is een Frans vleesveeras
na de melkquotering eninkrimping van de melkveestapelok in Nederland gretig gaten in■eikstallen worden opgevuld.

Een van de buren, die anoniem
wenst te blijven, verwijt de burge-
meester struisvogelpolitiek. ..Het
moet toch te denken geven dat Guy
Jacquemin als enige in het dorp in
een Mercedes rijdt. De burgemees-
ter heeft maar een Renauitje."

In het Paleis van Justitie van Char-
leville-Mézières heeft terughou-
dendheid postgevat. Officier van
justitie Perrin wenst geen enkele
verklaring af te leggen.

..De Franse staat is in het geding;
tenminste daarop zal het wel uit-
draaien." meent mr Chris van de
Corput (34). De advocaat heeft zich
in agrarische zaken gespecialiseerd
In Normandië oriënteerde hij zich
zopas in de Franse wetgeving inzake
de bestrijding van besmettelijke
veeziekten.

..In de het departement Ardennen
had ik die informatie nooit gekre-
gen." Op de lijst van abortusvrije
departementen, die het Franse mi-
nisterie van landbouw elk jaar uit-
geeft, is het departement Ardenner
nog nooit voorgekomen, zo blijkt.
ledereen weet dat het een pro-
bleemgebied is.

In 1988 waren 54 van de 95 departe-
menten abortusvrij. Wat niet wil
zeggen dat ze naar Nederlandse
maatstaven ahortusvrij zijn. Zodra
op een bedrijf in Nederland abortus
Bang wordt geconstateerd, wordt
de hele veestapet geruimd; in
Frankrijk enkel de koe die heeft
verworpen. Wèl wordt de kudde ge-
durende vier maanden tweemaal
onderzocht. Is het resultaat nega-
tief, dan krijgt de veehouder zijn
groene kaart terug en is zijn bedrijt
weer ahortusvrij.

Ofschoon de Fransen wettelijk ver-
plicht zijn om abortus Bang te mel-
den, gebeurt dat in twintig procent
van de gevallen niet. Het is een
kwestie van mentaliteit. Het kalf
wordt in de tuin begraven, de koe
opnieuw gedekt. Ze verwerpt na-
melijk maar één keer. Haar volgen-
de kalf is echter immuun incompe-
tent. Dat wil zeggen dat het kalf niet
in staat is om afweerstoffen tegen
abortus op te bouwen. Het draagt
echter wel de bacterie bij zich en
reageert positief, zodra het beest
drachtig is. Deze immuun incompe-
tente kalveren zijn derhalve tijd-
bommen onder de veestapel."

Drs Ton de Ruijter beaamt dat.
„Het betekent dat melkveehouders
niet voorzichtig genoeg kunnen zijn
met de aankoop van vleesvee uit
Frankrijk. Met het oog op het weg-
vallen van de binnengrenzen in de
EG is het daarom de hoogste tijd
dat de regelgeving op het gebied
van de bestrijding van veeziekten
wordt gestandaardiseerd."

Niettemin zal het identificatie- en
registratiesysteem van ingevoerd
rundvee per 1 januari verder wor-
den geautomatiseerd en zal ook in
Den Haag een zwarte lijst worden
aangelegd, zoals de Gezondheids-
dienst in Limburg die al sinds 1985
een bijhoudt. Daarop staan de na-
men van certificerende dierenart-
sen, exporteurs en importeurs van
transporten die niet kosjer waren.

„Een verzoek aan het Productschap
om het quotum van 1989 naar 1990
over te hevelen werd afgewezen. Ik
kon het wel een jaar zonder melk-
geld stellen, zo vond men. Maar van
mij konden ze wat. Ik kocht wat ik
krijgen kon. Als ik het zou moeten
overdoen, zou ik het zeker hebben
gelaten. Er was een hoop afval bij.K

Zon honderd koeien zijn kapot ge-
gaan; soms vijf op één dag: van de
stress. Van de duizend heb ik er dan
ook nog maar zeshonderd over.

Het bleek geen op zichzelf staand
geval. Er werden in 1987 nog negen
gevallen geregistreerd, waarin De-
nis Gillet de exporteur en René
Collin de certificerende dierenarts
was. Bij vijf dieren had de Gezond-
heidsdienst in Heythuysen tubercu-
lose, bij vijftien dieren abortus
Bang geconstateerd.
„Het was voor ons dan ook geen
verrassing dat Collin op fraude
werd betrapt," aldus Frans Janssen
„Wel nieuw was de naam Jacque-
min."

atrick Janssen in Oostmalle had ze°or Hans Verhagen op de vee-
on, '" Sancoins- 50 km. ten zuid-osten van Bourges, gekocht. DeHarige Belg zegt zich dat nietJ-er te herinneren. „Ik verkoopcaere Week zo-n 2(JÜ beesten - ver.
Aa h

gt hij in zin kapitale villaan de Turnhoutsebaan zijn ver-geetachtigheid.

„Het zal nog jaren duren, voordat
mijn cliënt zijn veestapel weer op
het vroegere niveau heeft," zegt in
Eindhoven mr Chris van der Corput
(34). „Een schadeclaim van ander-
half miljoen is dan ook niet over-
trokken."

Vier gebieden springen er volgens
ing. Frans Janssen van de Gezond
heidsdienst in Heythuysen uit: de
Voerstreek, het Land van Herve,
de noordelijke punt van de Belgi-
sche provincie Luxemburg en de
Franse Ardennen - 'district OS.

°k het geheugen van Joop van de"'etermg in Brakel, die volgensans Verhagen het transport vanrarikrijk naar Nederland verzorg-i laat te wensen over. „Vergeet'e'dat we iedere week 1.100 tot'"^OO beesten verladen," zegt de di-

recteur van de BV die tien dubbel-
dekkers heeft lopen.

Volgens Hans Verhagen werden de
Charolais 'volstrekt legaal' inge-
voerd. „De RVV controleerde de
papieren, een praktizerende dieren-
arts trok bloed en de Gezondheids-
dienst voor Dieren in Boxtel onder-
zocht het op abortus en leucose.
Geen enkel dier reageerde," aldus
de 31-jarige veekoopman.

Janvan de Tillaart zette een Blonde
d'Aquitaine-stier - een vleesras dat
aan de voet van de Pyreneeën werd
ontwikkeld - bij de Charolais, die
drachtig raakten. Begin december
1988 verwierp de eerste koe, twee
dagen later de tweede. De Gezond-
heidsdienst in Boxtel constateerde
abortus Bang. De hele stapel - 978
stuks, van wie er 731 langer dan drie
maanden drachtig waren - moest
worden geruimd. Het verschil tus-
sen geschatte gebruikswaarde en
geslachte slachtwaarde bedroeg

’ 1,3 miljoen en zou door de Ge-
zondheidsdienst worden bijgepast.
Omdat Jan van de Tillaart de schet-
sen van 148 beesten niet kon tonen
en hij geen inschaarvergunning had
voor de 80 beesten, die op een boer-
derij in Beers stonden, werd hem
drie ton ingehouden. Op 22 septem-
ber kwam de zaak in Utrecht voor.

219 loopt dwars door het dorpje aan
de Chiers - een zijriviertje van de
Maas. Ondanks de asfaltweg lijkt
de tijd in Tétaigne te hebben stilge-
staan. Er is geen levensmiddelen-
winkel, geen bakkerij en geen café

De 55-jarige veekoopman en zijn
56-jarige echtgenote wonen in Té-
taigne op een boogscheut van de N
43 tussen Carignan en Sedan. De D

Son." (De 152 melkkoeien van Joris
Biemans in Erp waren door weide-
contact en de 151 dieren van Leo
Verhagen in Son door handelscon-
tact besmet geraakt.)

„In dat bedrag zijn niet inbegrepen
de kosten die voor alle extra onder-
zoek zijn gemaakt. Voor zover wij
hebben kunnen nagaan, waren via
het fraudekanaal Jacquemin-Collin
in 1987, 1988 en 1989 4.125 ge-
bruiksrunderen in Brabant inge-
voerd. Daarvan waren er in oktober
nog 476 in leven. Ze stonden op 149
verschillende bedrijven."

Ook in de overige provincies werd
het bloed van de nog in leven zijnde
via Jacquemin ingevoerde gebruiks-
runderen onderzocht.

..Alleen in Zuid-Holland zijn een
paar positieve gevallen ontdekt,"
aldus drs Gosse de Vries, veterinair
medewerker van de Stichting Ge-
zondheidszorg voor Dieren in Den
Haag. Hij heeft de directeurenvan
de gezondheidsdiensten verzocht
op te geven wat het extra onderzoek
de diensten heeft gekost. „Als die-

De Gezondheidsdienst voor Dieren
in Boxtel, in rechte bijgestaan door
het advocatenkantoor Bogaerts &
Groenen in Boxtel, komt uit op een
schadepost van ’ 1,6 miljoen. „Het

De eerste onrechtmatigheid met
vee uit de Franse Ardennen dateert
van begin 1987. Het betrof drie
meststieren van Peter Klomps, een
agrarisch makelaar van Duitse

P ue boerderij van (__..y en Josette Jacquemin in Tetaigne, waar duizenden Franse runderen exportklaar werden gemaakt

" Als gevolg van een
uitbraak van abortus
Bang moest Jan vun de
Tillaart uit Erp bijna
duizend melkkoeien
ruimen.

" Mr Chris van dc
Corput uil Eindhoven
vindt een schadeclaim
van anderhalf miljoen

niet overtrokken.
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Bij Forbo-Krommenie hebben honderden mensen een stevige basis voor de jijijijl
toekomst gevonden. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt al bijna jij::::
100 jaar vloerbedekkingen, zowel het natuurprodukt Linoleum, als Vinyl- jij}.j
vloerbedekkingen en Tapijt. Forbo-Krommenie is lid van de internationale :.:..■::
Forbo Groep. Kwaliteit, zowel voor onze produkten als voor de arbeids- jij::.::.
omstandighedenvan de ruim 750 medewerkers, staat bij Forbo-Krommenie j:j-::j
hoog in hetvaandel. Mede daardoor is het bedrijf uitgegroeid tot 's werelds WsïWËsss!sosssis^.
grootste producent van Linoleum, met export over de gehele wereld. jijij-..
Voor onze afdeling Verkoop Buitendienst Projekten zoeken wij een 1.........

MTS-er Bouwkunde
oIe .v.vX".-.".-.*.-.'.-.*.".-.-.".\v"vXv.aia .v.v.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.*.*.*.'.

Technisch/Kommercieel |||||||||j|^^
Adviseur (m/v)
voor het rayon Limburg/Oost-Brabant
De funktie:
In deze zelfstandige funktie zult u, na een ruime inwerkperiode, binnen uw - ijijlji.-
rayon verantwoordelijk zijn voor de technische adviezen en informatie aan ":£:
architekten, vloerenbedrijven en opdrachtgevers van bouwprojekten m.b.t. i.?*...........:!.::........
de Krommenie-produkten. Tot uw verkoopbevorderende aktiviteiten be- .__:_:.:
hoort het leggen van nieuwe en onderhouden van bestaande kontakten :.....................-....:
met bovengenoemde relaties. U geeft informatie en adviesover materialen, jj£-
technische eigenschappen, bestekomschrijvingen, installatie- en bouw- ;.;i;i;:
technische aspekten. jijij'

De funktie-eisen:
Als kandidaat voor deze funktie verwachten wij dat u in het bezit bent van :&"
het diploma MTS-Bouwkunde, of een daarmee vergelijkbare opleiding jiji;i;
heeft gevolgd. Ervaring in een dergelijke funktie strekt tot aanbeveling. jijij:.
Uiteraard heeft u goede kontaktuele eigenschappen, kommercieel inzicht l^^^^^l^^^^^^^^^^^^^lü.
en bent u zowel service- als klantgericht. jij:j:'
Tenslotte heeft u het rijbewijs B en bent u tussen de 25 en 35 jaar. _"_._"_.

Het spreekt voor zich dat u woonachtig bent in het rayon of in ieder geval jijij
bereid bent daarheen te verhuizen. jijij:

De sollicitatie: jijij'
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan r-xw:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

FORBO-KROMMENIE 8.V., Postbus 13, 1560 AA Krommenie, |_7"V_IKi^N
t.a.v. de heer A.R. Vogel, afdeling Personeel & Organisatie. | ft^J{_^^X^J

VLOERBEDEKKINGEN
VLOERBEDEKKINGEN
VL 0 E R _i_f~_X IN GE N
V L 0 E R/M_^y N G E N
VLOERVj
V L 0 ER _*«__Jn< I N G E N
VLOERBEDEKKINGEN■■ VLOERBEDEKKINGEN

Group 4 Securilas (Nederland) B. V. is de _^_m\\mmmWÊLaaaaa.m»m\mma\\a\a\m__
Nederlandse werkmaatschappij van Group i-fW-fP^I |V% _■ |
4 Securilas (International) 8.V., metruim I LIU mmm
18.000 medewerkers de grootste _L^"^ ___!
organisatie op het gebied van bewaking %I%>%>\W
en beveiliging in Europa. Het hoofdkantoor
van Group 4 Securitas (Nederland) B. V. is
gevestigd aan de Haagweg 130te
Rijswijk.

I.v.m. uitbreiding van beveiligingsprojekten in de regio Kerkrade, zoeken wij
voor spoedige indiensttreding op part-time basis

2 BEVEILIGINGSBEAMBTEN
Een Jull-time dienstverband behoort bij uitbreiding van onze aktiviteiten in
Zuid-Limburg zeker tot de mogelijkheden.

Kandidaten in het bezit van het Basisdiploma Beveiliging genieten de voorkeur,
maar ook zij die daarvoor studerend zijn of bereid zijn hiervoor te gaan
studeren, kunnen in aanmerking komen.

Kandidaten diebereid zijn tot het werken in wisseldiensten en woonachtig zijn
in een straal van 15 km om Kerkrade, worden verzocht hun sollicitatie voor 27
december 1989 te richten aan:

Group 4 Securitas (Nederland) 8.V., t.a.v. dhr. R. Niemeijer, Haagweg 130,

2282 AH Rijswijk.
18765

f W W ▼ T WEGOM
heeft ca. 700 medewerk(st)ers verdeeld

over 3 bedrijven. Op industrieel gebied
en in decultuur-technischesfeer wordt

? onder aangepaste omstandigheden werk
* verricht opkwalitatiefhoog nivo.
Bij WEGOM is de funktie vakant van:

WW SENIOR-WERKVOORBEREIDER
f T T INDUSTRIËLE BEDRIJVEN m/v

Werkvoorbereiding en normstelling t.b. v. een ofmeerdere

ff produktie-afdelingen. Maakt ook de technische voorkalku-
laties t.b.v. de verkoopafdeling en zal tevens belast worden

met bedrijfskundige vraagstukken in projektverband.

|* De senior-werkvoorbereiderrapporteert aan deBedrijfsleider.

F- Opleiding H.8.0. nivo bedrijfskunde, of werktuigbouwkunde
aangevuldmetbedrijfskundige/arbeidskundige opleiding.- Werkervaring van 4 a 6 jarenopgedaan in een onderneming met

moderne opvattingen ten aanzien van kwaliteitsbeheer.- Leeftijd ca. 35 jaar.- De voorkeurzal uitgaan naarkandidaten metpraktische ervaring in
houtfabrikage.

Het salaris bedraagt maksimaalf 4.757-brutoper maand.
De bij de overheid gebruikelijkerechtspositieregelingen zijn van toe-
passing.
Een medisch en psychologisch onderzoek kan behoren tot de selek-
tieprocedure.

___)__. _______ fff Sollicitaties uiterlijkvóór 1 januari 1990te richten
__W_X_____M aan het Hoofd Personeel & Organisatie van______ mM _____" WEGOM, de heer L.M. Mayeur,

M WM M Postbus 16, 6176 ZG Spaubeek.
JVECOAf

O^^^UROCKWOOL
Rockvvool heeft daarnaasteen . ._nheettßoclw/oorsTechniscneu .«

!sï_ï3ai»2S_*ffi3E3g_g__^g_s b fUte
ÏÏ-^SSSSSn^ï&^ndeap^

kP _r aangevuld met een £gff |M||^\H.Attffl ■

1 SS^^S02 *^—-sssbsss--. / \optimalisatie van de eiewro dsmonteur geste'd? MTS-Elektrotechntek. tennfi« vragen wi] van de AéSF^ \

promotiekansen. ndeKdynamo JurK^te^ neel & Organisat, v
? de_ger A

g
E Wf^jH I

B^»^T___S_-_S?^_________i flfl|

__a___.£_N___É_____H__-__l-^___. iWfef>__ . .&&". '-^M H
'**"*Wi&_-_-Ki* "_-_f -_tt-E__fc. 1'" H

Onmisbaar bij Albert He
in de winkel

Moderne supermarkten, zoals die vat
Albert Heijn, produceren dagelijks een
forse stroom administratieve gegevens.
Belangrijk voor iedereen, want tijdige,
juiste informatie is onmisbaar. Daarom
zoeken wevoor diversefilialen in Limbur.

Een Filiaal Managemen
Assistentie) voor

20tot32 uurper week.
De spil in de winkel, al werkt hij of zij

achter de schermen. Administratie, voor-
bereiden van besprekingen, en vooral:
gegevens verzamelen en rapporteren aai
debedrijfsleider en aan deafdelingschefs

Deze baan vraagt een opleiding op
HAVO-, MEAO- of gelijkwaardig niveau. |
Bedrijfservaring en belangstelling voor
de computer zijn gewenst Leeftijd vanaf
19 jaar

Belangstelling? Schrijfeen brief met uv
persoonlijke gegevens naar:
AH Areakantoor, Jules Verneweg 120,
5015 BM Tilburg, ta.v. mevrouw I Noten.

Ui
albert heijn w

Mensen maken dewinkd

Select Frites te Kerkrade produceert een
breed assortiment diepgevrorenfrites en
exporteert naar meer dan 15 landen. Het
bedrijf is een dochteronderneming van
Hettema Zonen, één van 's werelds
grootste handels- en exportondernemingen
in (poot)aardappelen. Select Frites
beschikt over produktie- en opslag-
faciliteiten die tot de modernste in Europa
behoren. Flexibiliteit en kwaliteitsvisie
vormen de basis voor een gezonde groei
van hetbedrijf, waar ca. 55 mensen werken
aan optimale produkten.

controller m/t
De controller die wij zoeken wordt geheel
verantwoordelijk voor financiën,
administratie en automatisering, op een
kleine afdeling. De controller rapporteert
rechtstreeks aan de directie. Op termijn
kan de functie uitgroeien tot Financieel
Manager. Het spreekt vanzelf dat deze
zelfstandige, verantwoordelijke functie
wordt gehonoreerd met een passend salaris
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wat wij van u vragen is een opleiding op
SPD I of gelijkwaardig niveau. Ervaring in
een soortgelijke functie is een vereiste.
U woont in de omgeving van Kerkrade of
bent bereid zich daar te vestigen.
Uw leeftijd is v.a. 25 jaar.
Bent u geïnteresseerd? Richt dan uw
schriftelijke sollicitatie aan Select Frites BV,
Postbus 3013, 6460 HA Kerkrade, t.a.v. de
directie. U kunt natuurlijk ook eerst bellen
voor meer informatie: de heer
W. Schukken, (concern controller Hettema
Zonen), tel: 05270-35207.

F«■ i S
p_w»" —

Select Frites BV, Tunnelweg 100, 6468 EK
Kerkrade, Postbus 3013, 6460 HA Kerkrade,
Telefoon (045) 462400, Telefax (045) 462390,
Telex 56713 sef. ml.



" ledere maand verzamelen de beleggers
in spe zich om de stamtafel in het hotel om
over hun aandelen te praten en te luisteren

naar hun plaatselijke effectengoeroe
Mingels.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Tevreden wordt geconstateerd dat
het huidige pakket aandelen het re-
delijk goed doet. De penningmees-
ter deelt mede dat op de volgende
vergaderavond 4500 gulden aan in-
leg van de leden beschikbaar is. De
afgelopen maanden heeft de club
niets belegd. Besloten wordt om op
die volgende avond een beslissing
over de aankoop van een nieuw
pakket aandelen te nemen. Dan
moeten we NMB/Postbank kopen ■roept er een. Nu blijkt echter dat de
besluitvaardigheid van de club nog-
al tegenvalt. Hoewel de prijs van de
aandelen al op 6 december bekend
werd gemaakt, wordt-een beslissing
over de aankoop naar eind decem-
ber verschoven. De aandelen staan
echter al lang en breed op de beurs
genoteerd en de koers stijgt inmid-
dels gestaag. Zo zal De volle Pot in-
dien straks alsnog tot aankoop
wordt besloten, een aardige koers-
winst van het nieuwe aandeel aan
zijn neus voorbij zien gaan.

Dan komt de beleggingsgoeroe, G
Mingels van Mees & Hope binnen
Mingels is inmiddels 'coach' van
vier clubs in Limburg die hij in de
avonduren begeleidt. De NCVB
heeft hem inmiddels gevraagd nog
meer clubs wegwijs te maken op het
Beursplein, want er is een chronisch
tekort aan coaches. Mingels vindt
het leuk werk. „Bovendien houden
de vragen van de leden mijn geest
fris. En het is natuurlijk een uitste-
kende mogelijkheid om mijn bank
te profileren."

Grafieken

peter bruijns

den het verslag van de vorige verga-
dering. Toen werd besloten geen
aandelen Volmac erbij te kopen,
een clublid had destijds een studie
van Philips gemaakt en vond dat
een zwak fonds en de winst van
Shell was in het derde kwartaal ver-
ontrustend gedaald. Vervolgens
komt de actuele financiële stand
van zaken aan bod en worden van-
uit verschillende invalhoeken de
uitstaande beleggingen van de club
bestudeerd.

vindt de vereniging, die overigens
flink gesteund wordt door de Am-
sterdamse Effectenbeurs, de Optie-
beurs en een overkoepelende orga-
nisatie van banken en effectenhan-
delaren. Het is niet verwonderlijk
dat die instanties de beleggingsclubs
zo enthousiast steunen. De profes-
sionele beleggers hebben namelijk
veel baat bij een groeiend aantal
particuliere aandeelhouders. Daar-
door neemt de vraag naar effecten
immers flink toe, en dat drijft de
prijzen lekker op en de banken krij-
gen er weer klanten bij.

„Door studie in clubverband kun-
nen veel meer mensen leren ont-
dekken en beter begrijpen hoe inte-
ressant beleggen is," aldus NCVB-
directeur J.F. Bleys. Een beleg-
gingsstudieclub biedt volgens hem
kennisverrijking en ontspanning.

De leden van de club worden niet
rijk van hun hobby, zo blijkt al snel.
Het groepje is nu twee jaar bezig en
heeft in die tijd een bescheiden ver-
mogen opgebouwd. Op het ogen-
blik heeft De Volle Pot een kapitaal
van ongeveer vijftien mille. Dat be-
drag is niet zozeer door beleggin-
gen, maar veeleer door de maande-
lijkse inleg van de leden bij elkaar
gebracht. De contributie bedraagt
vijftig gulden per maand. Dat lijkt
veel, maar uiteindelijk hoeft het lid-
maatschap de club niets te kosten.
Wie er na een paar jaar uitstapt,
kan zijn deel van de beleggingen
weer opeisen. Zolang er goedwordt
belegd is er dus niks aan de hand.

Bescheiden

doen, en met die geestelijke bagage
gaan ze vervolgens privé hun eigen
spaarcentjes beleggen.

heden strikt verdeeld. Verscheide-
ne dames ('die hebben meer tijd')
hebben de taak op zich genomen
om door veel studeren het bedrijfs-
leven goed in de üaten te houden.

„Grafieken zijn uitstekende techni-
sche hulpmiddelen voor beleggers",
vertelt hij. „Zonder fundamentele
en technische informatie ben je als
belegger nergens. Het maken van
die grafieken staat helaas nog in de
kinderschoenen. Het kost zeeën
van tijd. Bij ons bij de bank zijn
constant mensen bezig om die gra-
fieken en koersontwikkelingen te
bestuderen."

Hij deelt onder de aanwezigen ko-
pieën uit van Fonds Data Chart,
een periodiek dat in grafiekjes laat
zien hoe de aandelen het doen.

Dat brengt een van de clubleden op
de vraag of je als particuliere beleg-
ger dan niet steeds achter de feiten
aanholt vergeleken met de profes-
sionele beleggers. Mingels beaamt
dat min of meer. „Alleen door de
hele dag de koersen op viditel te
volgen zou je het tempo van de pro-
fessionals kunnen benaderen, maar
dat houdt niemand lang vol."

Spekken
Een keer per maand komen de le-
den van De Volle Pot bij elkaar.
Gemiddeld zullen ze een jaar of 55
zijn. Dat is niet typerend voor alle
studieclubs, benadrukt voorzitter P.
Jurg. „De oprichters hebben des-
tijds gewoon de mensen in hun om-
geving uitgenodigd om mee' te doen
en dat waren toevallig allemaal .
mensen van onze leeftijd." De Vol-
le Pot is slechts één van zeventig of-
ficieel geregistreerde beleggingsstu-
dieclubs in Limburg. Landelijk zijn
er 671, en ze schieten als paddestoe-
len uit de grond. Beleggen is razend
populair. Binnenkort wordt er in
Heerlen alweer een tweede club op-
gericht.

Zo leest mevrouw Van de Broeck
alles wat er in de kranten over Phi-
lips verschijnt, terwijl het echtpaar
Van Steen de banken en verzeke-
ringsmaatschappijen nauwlettend
in het oog houdt. Op de maande-
lijkse vergadering brengen ze ver-
slag uit van hun bevindingen en ge-
ven dan een beleggingsadvies. Be-
leggingsexpert Mingels van de
bank. dieaan het eind van de verga-
dering komt, geeft geen gerichte
aanbevelingen, zo zijn de spelregels
van de club.

Maar hoewel het niet veel hoeft te
kosten, is het duidelijk een hobby
waar je niet meteen miljonair van
wordt. Dat is ook niet de bedoeling
van de club. De nadruk ligt op het
studiekarakter. De Volle Pot had
over 1988 een beleggingsrendement
van zes procent. „Ik had mijn geld
dus net zo goed op de bank kunnen
zetten," verzucht een der leden.
Spijt van zijn lidmaatschap heeft hij
echtergeenszins. "Ik vind het vooral
interessant om hier te leren hoe dat
allemaal gaat met aandelen en zo."

"Pie donderdagavond zitten
|Pc 'studenten' van de"udieclub 'De Volle Pot'
st'Pt op tijd om de

in hotel De la
°tatjon. In afwachting van dekomst van de 'coach', een
Te'eggingsadviseur van de
p>nk Mees & Hope die een
'.Pur na aanvang zal arriveren,
Pernen ze uitgebreid de
ifgenda door. De Volle Pot
sfeeft in totaal 18 leden, die

maand 50 guldenF°ntributie betalen om de
Pe'eggingspot te spekken. Zo
i^bben ze in de afgelopen[wee jaar 15 mille bijeen
/ergaard. Geld, dat ze zo
fe°ed mogelijk in aandelen
proberen te beleggen.

! *cc jaar geleden is De Volle Pot
pet twaalf mannen en vrouwen ge-
f art- met het doel iets te leren over

e'eggen en alles wat daarmee sa-

" er,hangt. Heerlen is een van de
ii?atste ër°te plaatsen in Limburg

aar een dergelijk initiatief van deBrond is gekomen.

Teamsport, e Volle Pot' is lid van de Neder-
ndse Centrale Vereniging van Be-

eBgingsstudieclubs (NCVB) die dit
|?ar het twintigjarig jubileum viert.
! e NCVB zorgt als overkoepelend
i, rgaan voor begeleiding en advies, 'J de opzet van de plaatselijke

». übjes.ubjes. Onder het motto 'Beleggen

' een teamsport' is de Vereniging
/| n actie begonnen om het aantal

l^den drastisch uit te breiden, het
ets>t tot tienduizend. Beleggen in
arriverband is een prima denk-

rort, waar veel meer mensen ple-er aan zouden kunnen beleven,

Geen buil
Met de contributie van de leden
wordt de club maandelijks 900 gul-
den rijker. Eens in de zoveel maan-
den is er Op die manier genoeg geld
bij elkaar om voor een bescheiden
bedrag aandelen te kopen. Dat kost
telkens weer flinke hoofdbrekens.
Uit de aandelen die tot nu toe zijn
gekocht, blijkt dat 'De Volle Pot'
geen club van avonturiers is. ln de
portefeuille zitten Philips, Nationa-
le Nederlanden. Koninklijke Olie
en Volmac. Stuk voor stuk beleg-
gingen waar je je geen buil aan kunt

vallen. Het is een over verschillende
branches gespreid aandelenpakket
waar vooral de vertegenwoordiger
van de bank zijn stempel op heelt
gedrukt: Liever solide waardepa-
pieren van gerenommeerde bedrij-
ven in verschillende sectoren ko-
pen, waarvan het rendement meest-
al wel snor zit, dan het geld zetten
op veelbelovende ondernemingen
die uiteindelijk alleen maar gebak-
ken lucht produceren. Eén keer
heeft de club een gokje gewaagd.
Het geld werd ingezet op Holland
Sea Search. Maar toen de eerste
problemen van dat bedrijf naar bui-
ten kwamen, hebben we de aande-
len weer snel - met verlies - ver-
kocht, verzucht Jurg.
Bij De Volle Pot zijn de werkzaam-

Dat motief blijkt voor de meesten
te gelden. Op de beleggingsclub wil-
len ze vooral kennis van zaken op-

Terwijl buiten de mensen aanzien-
lijke bedragen besteden aan inko-
pen voor de feestdagen, pijnigen de
leden van 'De Volle Pot' hun her-
sens rond de stamtafel in het hotel.
De gedistingeerde voorzitter Jurg
neemt routineus en welgemoed de
punten door. Eerst bespreken de le-

Ex-poliopatiënt vindt
fitness-toestel uit

gepast. Achtentwintig jaaren negen
prototypes na de matteklopperstok
staat er bij De Bock in de logeerka-
mer een universeel oefenapparaat.
„Het ding neemt maar 0,74 m2in
beslag en er kunnen liefst veertig
verschillende oefeningen mee ge-
daan worden," zegt Jan de Bock.
Om dat te bewijzen doet hij in een
razend tempo enkele rek-, strek-,
buig-, til- en opdrukoefeningen.
Het scheelt niet veel of hij vraagt
me even in zijn spierballen te knij-
pen.

uet leek aanvankelijk op een
g^erikaanse successtory:

leert weer
t(^ wegen op zelf ontwikkeld

estel en wordt met die vinding
rijk. Het begin klopt,[Jj?ar rijk worden is er nog niet

an. 'larc'e werkelijkheid isvers. Zoals het zich nu laat
ja n*ien heeft Roermondenaar

i- de Bock zich in een riskant
°ntuUr gestort. De Bock wil

1 tn i door hemzelf ontwikkelde

Ibr ness"aPParaat °P de markt
VoL'ngen als een oefentoestel

r mensen die thuis aan hun
p^ditie willen werken. Maar

[ty na flinke investeringen en
(j 'nB orders komt hij erachter
kj .de klant niet klakkeloos een
cc lne 1900 gulden neertelt voor
jj. toestel dat hij nog nergens

werkelijkheid heeft kunnengehouwen.
ü j

e een fitness-toestel zijn. v'nder slapeloze nachten kanborgen.

to" d^ Bock was in 1956, hij was
van .3> een van de slachtoffertjes
be l/6 'aatbte grote polio-epidemie.
ve_i

,aaP raakte vanaf zijn middel
-n vamd- Het heeft jaren geduurd
We„ e'P'jn en zweet gekost voor hij
rn a

r n°rmaal kon lopen. Tot over-
-nd Van ramp moest Jan in 1961
Vta '" l mes omdat als uitloper
Sche*lf n zekte enkele ruggewervels
legd

et gegroeid waren. De artsen
H?. en een deel van zijn rug stijf.
-aar*at een half jaar in het gips en

rn e , na begon voor Jan de Bock, nu
ve|s ?

u
Ven vastgezette ruggewer-

-op n-' et proces van oefenen weer
?\y. ,euw' omdat al zijn spieren ver-

Kt Waren.
an h,

te do eë°n rek" en strekoefeningen
waar en-aan een simpele rekstok
k| 0pt 2lJn moeder de matten op
bgSj ' Daarmee was eigenlijk de
l_e| J?elegd voor een 'multifunctio-
Voijg'^ess-apparaat'. De rekstok
ging al snel niet meer en Jan
k ()p

r "et een en ander aan vast-

ünne 0m meer oefeningen te
Werd

en doen. In de loop der jaren
"et toestel zo steeds meer aan-

een fitnesstoestel wil aanschaffen.

Als testgebied om zijn eerste toe-
stellen te verkopen, koos De Bock
de stad Tilburg uit, „want dat is lek-
ker dicht bij de producent."

Op de eerste lading folders heeft hij
tot nu toe echter nog bedroevend
weinig respons gehad. „Ik sukkel
met het gegeven dat de naam Fit
and Firm de mensen niks zegt, de
folder boezemt helaas geen vertrou-
wen in vanwege de naamsonbe-
kendheid en bovendien kunnen de
mensen het toestel nergens bekij-
ken voordat ze het kopen."

Dat bracht De Bock ertoe om aan
de Willem 11-singel in Roermond,
de tweede stad waar hij de markt
wil veroveren, een kantoortje te

Voor suggesties voor deze
rubriek, schrijf naar: Lim-
burgs Dagblad, redactie
economie, postbus 3100.
6401 dp heerlen; of bel 045-
-739263.

openen, waar de klanten het toestel
kunnen uitproberen voor ze tot aan-
koop besluiten. Dat kantoor en het
salaris van degene die het gaat be-
mannen zorgt voor een onverwach-
te kostenpost, waar hij aanvanke-
lijk in zijn ondernemersplan totaal
niet op had gerekend.

De Bock wil bovendien alsnog pro-
beren de Body-shaper via de detail-
handel te verkopen. „Ik moet pro-
beren de marktaansluiting te vinden*
met de concurrerende fitness-appa-
raten," legt hij uit. "De verkoop-
prijs blijft gelijk, dat gaat dan maar
ten koste van mijn eigen marge."

hij een PR-bureau twaalfduizend
glanzende kleurenbrochures laten
maken. De Body-shaper wordt er in
aangeprezen als 'de weg naar een
gezonder leven en een beter figuur.
Op heldere en bovendien weten-
schappelijk verantwoorde wijze
wordt er in uitgelegd welke oefenin-
gen allemaal mogelijk zijn. Voor-
malig wereldkampioen schaatsen en
sportfysioloog Harm Kuipers, ex
miss Holland Angelique Cremers
en inspanningsfysioloog Hans Kei-
zer bevelen achter in de brochure
het toestel van harte aan.

werken.
De Bock, die in zijn jeugd heeft ge-
leerd wat doorzetten is, besloot
daarop de toestellen dan maar zelf
te gaan verkopen. Hij bedacht een
tamelijk ongebruikelijk marketing-
concept. Om de prijs voor de consu-
menten te drukken, wil De Bock de
toestellen rechtstreeks van de fabri-
kant aan de consument leveren. Op
die manier kan hij een prijs rekenen
van 1.895 gulden inclusief BTW en
transportkosten. De k«per moet het
toestel dan wel zelf thuis in elkaar
zetten, al is dat volgens De Bock
heel gemakkelijk. „Dat bedrag ben
je ook kwijt als je drie jaar lang
naar een fitness-centrum gaat. Als
ik het toestel via de groothandel en
de detailhandel aan de consument
moest verkopen, zou het 2500 tot
3000 gulden gaan kosten."

Bij de bank kreeg hij na veel vijven
en zessen een krediet van tachtig
mille en bij de kamer van koophan-
del liet hij zich registreren als han-
delsonderneming Fit and Firn.. Na-
dat vervolgens een aantal Limburg-
se bedrijven niet toehapte, vond De
Bock een firma uit Middelbeers be-
reid om in het avontuur te stappen.
Het bedrijf heeft de opdracht ge-
kregen om alvast tweehonderd toe-
stellen te maken. Als blijkt dat het
toestel een succes is, ligt er een or-
der gereed voor driehonderd extra
exemplaren.

Fysiotherapeuten
Tot nog toe heeft de introductie van
de body-shaper De Bock alleen
maar veel geld gekost. „Misschien
heb ik wel de verkeerde doelgroep
benaderd," geeft hij aan het eind
van het gesprek aarzelend toe. On-
langs heeft hij daarom de eerste fol-
ders verzonden naar alle fysiothera-
peuten in Limburg. Als die eenmaal
zon apparaat hebben of het ten-
minste kennen, kunnen ze het aan-
bevelen bij de consumenten, hoopt
Jan de Bock. Hij is vastbesloten óm
door te zetten, omdat hij heilig ge-
looft in de kwaliteit van zijn pro-
dukt. Zijn uithoudingsvermogen is
immers gestaald op zijn eigen toe-
stel. „Ik houd het vol tot ik bank-
roet ben."

peter bruijns

Doelgroep
De eerste zending folders is ver-
stuurd naar de mensen met de
hoogste inkomens. Want. zo dacht
De Bock. degenen in inko-
mensklasse I zijn verstandige men-
sen, die zijn 'analytisch' ingesteld.
Speciaal op die groep mikt de Roer-
mondse startende ondernemer, om-
dat hij mensen zoekt die beseffen
dat hun gezondheid later belangrijk
is. Bovendien is het een groep die
de prijs voor het apparaat makkelij-
ker op tafel kan leggen. Een afstu-
deeropdracht vgn enkele HEAO-
ers uit Eindhoven naar de levens-
vatbaarheid van de Body-shaper
bevestigde dat 6,5 procent van de
mensen uit inkomensklasse 1 wel

Dat was het moment waarop De
Bock zijn mailing kon beginnen.
Voor vele duizenden guldens heeft

het eten. De externe financier werd
door de val van de aandelen ernstig
gedupeerd en had geen geld en geen
zin meer om aan het project mee te

Mailing
Een paar weken geleden zijn de
eerste toestellen gereed gekomen

Beschermd
Toen hij eenmaal het idee had op-
gevat om het apparaat op de markt
te brengen, is De Bock zeer omzich-
tig te werk gegaan. De opleiding
voor fysiotherapeuten in Heerlen
heeft het apparaat bijvoorbeeld een
tijdlang in huis gehad, zodat studen-
ten hun bevindingen aan hem door
konden geven. Ook het instituut
voor revalidatievraagstukken in
Hoensbroek en de Technische Uni-
versiteit in Eindhoven hebben het
gevaarte onderzocht. Gevolg van
alle adviezen was dat De Bock zijn
toestel nog op een aantal details
heeft kunnen verbeteren. Nadat hij
er ook nog internationale modelbe-
scherming op had aangevraagd ging
de Roermondse ambtenaar er een
jaar of drie geleden mee naar aller-
lei fabrikanten van fitnesstoestel-
len. Maar die zagen er helemaal
geen brood in. Het ding was door
zijn veelzijdigheid immers een ge-
duchte concurrent voor hun eigen
toestellen.

In 1987 vond De Bock uiteindelijk
wel een bemiddelde financier be-
reid om garant te staan voor alle

kosten. Het leek er toen op dat niets
de fabrieksmatige produktie van de
Body-shaper meer in de wég stond.
Helaas gooide de beurskrach roet in

# Jan de Bock, oefenend in zijn 'gestaalde perfectie.
Foto: PERSBURO VAN EIJNDHOVEN
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Handel in aandelen is prima teamsport'

De 'club'beleggers
worden niet rijk

f limburgs dagblad j
vrijuit
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BRANDEN DE KERSTLICHTJES WEER!
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KANTOORMEUBELEN
EMLY Handelsonderneming
heeft In haar pakket van kantoormeubelen
alteen bekende merken van zeer hoge kwaliteit
zoaie:

Jan des Bouvrie
directfemeubelen, vergadertafel», lage kasten

en zeer lux» *ysteemburo'»

Voortman
stalen buro's, complete kantoormeubel»
alsmede stalen katten, kluizen en safes

Ahrend
houten en Stalen kantoormeubelen

Artlfort
luxe buro'» en «loeien

Van Blerk
buro's en kasten

Wilkhahn
kantoormeubelen

Tevens leveren wi] ook balie'», buro's en kasten
op maatwerk. Dit alles van een zeer hoge kwaliteit.

EMLY HANDELSONDERNEMING
Handelsstraat 348

SITTARD Tel. 04490-23738
04498-54510

Chinees Indisch Restaurant

„HONG-KONG"
Heisterberg 3, Hoensbroek, tel. 045-215346

Van oudsher 'n begrip in
Hoensbroek en omgeving.

Dagelijks geopendvan 12.00 - 22.30 uur
Openingstijden kerstdagen:

24 + 25 december van 12.00-21.30uur
26 december van 12.00-22.30uur
31 december van 12.00-21.30 uur

KERSTMENU:
ir Soepnaar keuze
irDim Sum Hors d'Oeuvre
ir Koeng po vogelnestje speciaal, verse ananas

met ossehaas. gebraden kalkoenfilet met saus
of naar keuze varkenshaasje met pikante saus
inclusiefnasi. bami of witte rijst

ir Kerstijs
ir Koffie mét bonbons
Min 2 pers. - per persoon ’ 39,50

Onze keuken is bovendien verrijkt met 'n reeks
verrukkelijke originele Chinese gerechten, vraag naar de
speciale kaart.

Tafelreservering is gewenst.
183Sfl
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Wij bieden u aan:
Honda Prelude EX autom '83 ’404,00
BMW 315, 2-drs, goed onderh. auto 83 ’233,18
Fiat Uno 555, 5-drs. rood '85 ’233,18
Opel Kadett diesel 3-drs '83 ’211,32
Peugeot 205 GE, 4-drs '85 ’306,72
Opel Kadett 1.3 LS '86 ’420,44
Opel Corsa 1.0 S blauw, 12.000km '87 ’357,02
Volvo 340 3-drs. 1.4Itr '87 ’373,46

Golf LX 3-drs. metallic '84 ’282,95
GolfC 5-drs. 1.3 Itr '84 ’330,50
Golf GTI zeer'mooi, zilvermet '84 ’509,05
Golf C 1.3 Itr. 3-drs '85 ’373,46
Golf C 1.6 Itr. 3-drs. wit '86 ’ 420,44
Golf CL 1.3 Itr. als nieuw '87 ’ 465,07
JettaCL 1.6 Itr. groenmet '85 ’ 330,50
JettaC 1.3Itr. marineblauw '86 ’394,60
Jetta diesel signaalrood '87 ’569,77
Santana GL4-drs. metallic '83 ’297,21
Passat 5-drs. diesel '82 ’240,47
Passat CL Variant diesel gr.met '84 ’385,21

Bovenstaande prijzen zijn per maand.
6 maanden 100% garantie, gegarandeerde

km-stand. mn
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't MOOISTE KADO IS EEN
ECHT PERZISCH TAPIJT

" Kies nu èen kwaliteits handgeknoopt tapijt uit de grootste en mooiste i Beide zaken in GeieerT
kollektie van Zuid Limburg. zondag 12 december

Gedurende de feestweken doorlopend exposities in onze zaken. van 1200 tot 1700 uur

" Verbazingwekkende prijzen. " Unieke garantie en nazorg. " Grijp nu uw kans! I geopend.

KIJK EN VERGELIJK
REZA REZA MODERN REZA
Kerkstraat 1 Stad Groenstraat 10A& B Rijksweg Zd. 193
Tel " 04490-15259 Tel.: 04490-50480 Tel.: 04490-5505Z

SITTARD GELEEN GELEEN

È
ZENITH HEEFT 'T MONITOR
PROBLEEM OPGELOST
EN DAT BEWIJZEN WIJ U GRAAG
Uitzonderlijk, zo mogen we de Zenith ZCM-1490 FTM verlichting, blijft het beeld optimaal leesbaar. Niet voor niets
monitor zeker noemen. Want deze monitor heeft een is de Zenith ZCM-1490 FTM monitor een revolutionaire door-
absoluut vlak beeldscherm, dat hinderlijke vertekening braak op het gebied van monitoren. Dat u dit alles graag
voorkomt en door toepassing van het met eigen ogen wilt zien, begrijpen wij maar
door Zenith gepatenteerde anti-reflexie al te 9oec!- Daarom kunt u een proefplaatsing
folie een vrijwel 100% ontspiegeling K^lÉl!^2^ van deze monitor op uw eigen computer aan-
garandeert. Dat maakt werken met | r̂U_M»^---p mumf M vragen. Uiteraard zonder enige verplichting.

L de Zenith ZCM-1490 FTM monitor tot IMIP É De Zenith ZCM-1490 FTM monitor is VGA
een hele bijzondere ervaring. m compatible. Knip snel de onderstaande bon uit.
Onder alle omstandigheden, met '*i*Sß~^^^^^^^^fc8 '*'¥ Uw monitorprobleem wordt dan snel opgelost,. invallend zonlicht of slechte TL- \ i dat bewijzen wij u graag!

Cache Memory, VGA compatibel. i^ui,rk^^m^h^^^»W . - ~^j
0000 __^__^_É_o»®tf^^^^^ Oe/e akne is geldig tot 31 december 1989

ZENITH s-?sfems BÜRO/^/f S"£|»«J
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ds de bladeren definitiefvan de
omen zijn beginnen steevast de
jalenders en agenda binnen te
warrelen. Ze zijn nog altijd
|ei"uit hit nummer één van de

relatie)geschenkenlijst. We
'°en maar een greep.

'ij uitgeverij Schoonderbeek in La-
verschijnt sinds jaar en dag de. an Hoytema-kalender — voor

lefhebbers een begrip. Eind vorige'euw legde Theo Hoytema alles watee'de en groeide en hem kennelijkeer boeide, vast in tekeningen op
*enlitho's die hij dan later in herf-
'ge tinten inkleurde. Aangezien
j*' oeuvre van Hoytema niet onbe-
*rkt is, moet de uitgever om in de
"jvende vraag te voorzien, grijpen

J^ar het middel van herdruk: de ka-lander van 1990 (uitgevoerd in veel-
»*uren-offset) is dan ook een her-
g^k van die van 1978. de zoge-

'de Waterplantkalender.

tf~e afbeeldingen lopen uiteen van>*'nterkoninkje met veldmuis in ja-
_____**** tot elzen- en wilgenkatjes in■ Uar'. van groene kikker met wa-
»'erlelies in juli tot muizen in decem-¥?T- Een natuurtekenaar is Vanïf^ytema niet, liefhebbers van dat
j,°ort werk zijn bij hem aan het ver-
Kf*rde adres. Zo mist de salaman-er (oktober) de voor hem toch zo

> oodzukelijke 'zwemvliezen' aan
"'Jn poten, en is bij de muizen (de-

niet uit te maken of het
pat om veld-, spits- of gewone"^muizen. Bij Van Hoytema gaatet voornamelijk om de sfeer, en
le ls in mijn ogen zonder meer«rtstig. Veel goudgele, vaalgroene
* bruinrode tinten. Prachtig —"aar je moet er van houden. De ka-
nder zal zeker op zijn plaats zijn. J mensen die houden van een knusnterieur, zij zullen deze kalender

'pP gaarde weten te schatten,
via de boekhandel of

," omstreeks bij uitgeverij Schoon-
beek in Laren; ’ 24,90.

'''aastricht, kruispunt van culturen
hVialen in EuroPa' 's de titel van de[j^M-kalender 1990. Met dit jaar-

>J> Lkalenderboek is voor DSM hetProbleem waarmee de relaties ditrar Weer eens te verblijden, schijn-
,ar voor eens en voor altijd opge-s'- Daarvoor in de plaats dient■r* natuurlijk wel telkenjare de

K*a 8 aan welk onderwerp zichK Ver 'wee jaar) leent voor de ka-
die inmiddels als onderdeel

Van het corporate image van de
n 'mburgse multinational kan wor-Tn beschouwd."Jlaastricht wordt in de DSM-kalen-

*^r gepresenteerd als een Limburg-
kv stad met buitenlandse sfeer.
jj°ederlijk figureren blikvangers mJr Maastricht anno 1990 naast el-
E ar: Jan Pieter Minckelers naast

Kalender en agenda blijven
hit nummer één

" Kalenders
en agenda's te
kust en te keur
stromen elk
jaarbinnen zo
gauw het einde
van het jaar
nadert...

Foto
DRIES

LINSSI N

Carneval in Mestreech, In den
Ouden Vogelstruys naast het
MECC, het (gerestaureerde) Bas-
sin naast het (nieuwe) Gouverne-
ment. Het Vrijthof is — hoe kan het
ook anders — meerdere malen af-
gebeeld, terwijl O.L. Vrouweplein
en de Servaas, met harmonieus
daarnaast de Sint Janstoren, uiter-
aard niet ontbreken. Het negenen-
dertigste kalenderboek van DSM is
van tekst voorzien en als steeds ge-
adviseerd door professor dr J.J.M.
Timmers.
Voor ’ 32,50 te koop bij Winants-
/Heerlen, Jos Buck/Kerkrade, Het
Boekhuis/Sittard, Veldeke/ Maas-
tricht. Willems/Roermond en op de
boekafdelingen van Vrooom en
Dreesmann.

De onlangs met De Publieksprijs
van het Nederlandse Boek onder-
scheiden Marjolein Bastin heeft
voor het nieuwe jaar een Natuur-
agenda en een Natuurkalender ver-
vaardigd. Waarom zij door het 'le-
zerspubliek werd uitverkozen als

beste illustrator wordt duidelijk
wanneer men haar tekeningen na-
der beschouwt. Zo weinig als Hoy-
tema een natuurtekenaar in de enge
zin van het woord is. zozeer is Bas-
tin dat juist wel. Natuurgetrouw en
met liefde voor het detail tekent zij
de wezel in de sneeuw, zijn snorha-
ren zijn te tellen: rechts negen, links
tien (januari). De insectenkast
(maart) levert een bonte verzame-
lingvan alles wat je als kind zo goed
kende: coloradokever, meikever,
koolwitje, vliegend hert, rups,
hommel en vuurvliegjes. Dat de
berk, die in april nog kaal is, op het
aprilblad van de kalender in bloei
staat, beschouw ik maar als een
schoonheidsfoutje. De fitissen op
het waterdrieblad (mei) zijn op
zoek naar insecten terwijl de ci-
troenvlinder boven hun hoofd flad-
dert. Het koolwitje en de smalle
weegbree (juni), de akkerviooltjes
en de grote weegbree (augustus), de
dagpauwoog(oktober), de late bo-
ter- en de koekoeksbloem (novem-
ber), ze maken allemaal deel uit van

de natuur om ons heen. Marjolein
Bastin tekent die natuur, niet die
van de natuurfilm op televisie, maar
zoals we haar met het blote oog
kunnen waarnemen, vooropgesteld
dat we er oog voor hebben.
Gezien bij Boekhandel Winants in
Heerlen voor ’ 29,50.

De Vrouwenagenda 19911 heeft alles
wat een andere goede agenda ook
heeft: ruimte voor persoonlijke ge-
gevens (twee pagina's), kalender
van 1990 en 1991 (maar geen van
1989!), planmaster tot en met april
1991, feest- en gedenkdagen en
uiteraard het calendarium van 1990.
waarbij een week verdeeld is over
twee pagina's. Wat haar onder-
scheidt van andere agenda's zijn de
menstruatiekalender, het telefoon-
alfabet in vier moderne talen (sinds
wanneer is Deméter een Neder-
landse meisjesnaam en Kilomètre
een Franse.), de adressen en tele-
foonnummers aangaande vrouwen-
zaken in Nederland en België, en de
citaten en korte verhaaltjes over

passie. Passie is het thema van de
Vrouwenagenda 1990. Vrouwen
sprekenover hun eigen, hoogst par-
ticuliere passies: van historisch on-
derzoek tot handlezen, van fotogra-
feren tot fietsen, van zingen en dan-
sen tot en met vrijen. In dat ver-
band mis ik overigens citaten van
Helen Knopper, in wier boeken het
thema, hoewel vaak onderhuids,
toch overheersend aanwezig mag
worden genoemd en van de Curaca-
ose dichteres Oda Blinder die er
prachtige gedichten ('Hij was
de schepper van mijn zinnen') over
heeft geschreven.
Bij Winants, ’ 14.95.

In samenwerking met Odvsseus b.v.
en het Wereld Natuur Fonds brengt
Bruna de Natuuragenda '90 uit. Het
calendarium (een week verdeeld
over twee pagina's) is rijk geïllus-
treerd met tekeningen en schilderij-
en van planten en dieren, die door
eenentwintig min of meer bekende
Nederlanders belangeloos zijn ver-
vaardigd.

TV-presentatrice Willy Dobbe be-
lijdt in de Natuuragenda "90 haar
liefde voor eenden. Ze heeft de ro-
zekopeend geportretteerd, niet na-
tuurgetrouw, want het beest is zo
zeldzaam — wellicht zelfs al uitge-
storven — dat er geen fotomateriaal
voorhanden is. Daarom heeft zij
hem symbolisch donker geschil-
derd, met een roze kop uiteraard.
Oud-Limburger en momenteel
Commissaris der Koningin in
Noord-Brabant mr Frank Houben
heeft niet onverdienstelijk het in
zijn provincie uitstervende korhoen
in diens natuurlijke leefwereld, de
heide, vastgelegd. Adje van den
Berg, leadgitarist van de hardrock-
band Whitesnake. laat een alligator
zich een weg omhoog banen door
een betegeld plein bij een lnka-tem-
pel. Prins Bernhard schilderde in
'88 de Himalaya en haalde daar
meteen de omslag van deze agenda
mee.

De eenentwintig tekeningen en
schilderijen zijn medio november
ten bate van het Wereld Natuur
Fonds geveild in Dongen. Het was
uitgerekend op de terugweg van dat
evenement dat de AVD de auto van
ZKH signaleerde die zich met 153
km/h over de A2voortspoedde, ter-
wijl daar een maximumsnelheid van
80 geldt!
Te koop bij de Bruna-winkels. Een
gedeelte van de verkoopprijs
(’ 18.90) is bestemd voor het We-
reld Natuurfonds.

Wie wat meer te investeren heeft
kan de laatste jaren ook in Neder-
land terecht voor de Rolls Rovce,
wat heet, de Silver Ghost, onder de
agenda's: de Filofax. Die heet dan
ook niet meer agenda, maar perso-
nal organiser. Vóf die tijd moest je
naar Groot-Brittannië om er een
aan te schaffen. Daar is de Filofax
een al decennialang bestaand insti-
tuut. Filofax is een losbladig sys-
teem, dat een voor ieder op maat
gesneden 'timetable' oplevert,
vooropgesteld dat men er mee weet
om te gaan. Want wie besluit een
Filofax (de goedkoopste complete
uitvoering kost ’ 299.-, de duurste
gaat de j 1.00(1.- ver te boven) te ko-
pen, is er nog lang niet: er zijn meer
dan vierhonder in- en aanvulmoge-
lijkheden. Wie vervolgens door de
bomen het bos niet meer ziet. kan
voor ’ 400, plus reiskosten naar
Engeland — een cursus volgen hoe
de personal organiser zo efficiënt
mogelijk te gebruiken. Wie daar
geen tijd voor kan vrijmaken, kan
voor ’ 19,50 een handleiding ko-
pen.

Bij Kantoorboekhandel Van Hoo-
ien. Heerlen. Afgebeeld (linksach-
ter) is de Travelplanner: ’ 579,-.

roos hulscher

P een gegeven moment in de
Dj^te dagen van december,
*a

P mijn vatler a,tijd de
EPtmale' rangorde van de|°JJbelverhalen. die na elke
£arn.e maaltijd bij ons thuis
s-.erden voorgelezen. Uit de
l^nderbijbel wel te verstaan

jl l ant dat werd door ons — mijn
j.r°ers en ik — toen we nog

i Ai eren wafen beter begrepen,
i zaten we bij wijze van

Preken met Mozes midden in
] e woestijn, of hadden we net,

v
et Noach de laatste planken

' \x\tQ ark vastgetimmerd, of| ro°^ken we met het volk Israëlj p "d Jericho, danwei dat we met

I hg, s°P Patmos vertoefden,
werd op dat gedenkwaardige'°ment allemaal aan de kant« schoven voor de eersteadzijde van het Nieuwe

estament van die kinderbijbel
dn Arme de Vries.

was voor mij het teken dat_
erstfeest in aantocht was. Op diers te bladzijden stond namelijk

1 verhaal van Zacharias. Een
pester van het volk Israël die op
*o eBeven moment uitgekozen, mt om ter gelegenheid van een
br Paa'de feestdag het reukoffer te
(. e.nBen. Dat moet hij doen in hetmge deel van de tempel in Jeru-em, waar behalve hij op dat mo-
-f nt."iemand anders mag komen.

rw'jl hij daar bezig is verschijnt
2j.n engel die hem meedeelt, dat
k Jn vrouw Elisabath een kind zal

Hij gelooft het niet, want

enJ en en zijn vrouw zijn al oud. De
'ow S'aat Zacharias met stomheid
w at 'nderdaad zijn zoon geboren
lat» Jonannes heet dat kind, de
1..-.re Jonannes de Doper, de voor-'°Per van Christus.
Ik v'OmHnd dit een mooi verhaal, vooral
houd A"ne de Vries zich niet
uit h ' aan de summiere gegevens

' ac letterlijke bijbeltekst, maar
b e en.sfeerverhaal van maakt. Hij
ho0

C ,7ft de stilte in de temPel en je
|en zacharias de gebeden preve-
koff W|J' hiJ bez'ë is met het reu-
oU(i„r' Met z'Jn gedachten is de
uelin

pr,ester echter niet bij de han-
h et f 8

dle h'J yerr'cht, maar bij
Dat Clt dat h'J geen kinderen heeft.
dat tf' 0 houdt nem zo bez'8
e n vJ de en ëel die hem verschijnt
Ken enelt dat h'J een zoon zal krij--6 "■ niet gelooft. Zou jeook niet...

|< 0
e meest opzienbarende overeen-
mst tussen het verhaal van Za-

Verh
aS en het fe'telijke geboorte-

nioo ia' Van Christus is wel de on-
kr ëeiijke geboorte. De ene keer
onv cc" oude' naar we aannemen
a ndrucntDare vrouw een kind, deuere keer een maagd. De bewo-

Kerstfeest begint bij Zacharias

Tekening: KAREL GERRITS

ners van de landen rond de Middel-
landse Zee zal dit thema in die da-
gen niet vreemd in de oren hebben
geklonken. In de Hellinistische we-
reld waren dit welbekende motie-
ven. Er waren meer verhalen waar-
in het thema van de onmogelijke
geboorte voorkwam, maar ook het
thema van de rondtrekkende moe-
der dieeen plek zoekt om haar kind
ter wereld te brengen, een kind dat
in doeken gewikkeld wordt, een
ster die oprijst.

Maria krijgt ook bezoek van een en-
gel. Hij kondigt haar aan dat ze een
zoon zal krijgen, die de Verlosser
zal zijn. Het bijbelverhaal meldt dat
Maria nadat ze dit gehoord heelt

naar haar nicht Elisabeth reist, die
dus in verwachting is van Johannes

Bewijs
Voor mij begint het kerstverhaal bij
Zacharias, maar het eigenlijke
kerstevangelie begint met de woor-
den: 'En het geschiedde in die da-
gen dat er een bevel uitgingvan kei-
zer Augustus, dat het gehele volk
moest worden ingeschreven. Deze
volkstelling had plaats toen Quiri-
nius het bewind over Syrië voerde.'

Heel vervelend is, dat de geboorte
van Christus dan heeft plaatsgevon-
den zes jaar nadat Hij eigenlijk ge-
boren had moeten zijn. Tenminste
als we als geboortejaar van Christus

het jaar 0 aanhouden. Sentius Sa-
turninus voerde namelijk het be-
wind over Syrië in het jaar dat de
volkstelling werd gehouden, dat is
na te gaan in de oude Romeinse ge-
schiedboeken. Quirinius kwam pas

" later aan het bewind.
Voor iemand die vindt dat er be-
wijsmateriaal gevonden moet wor-
den voor alle gebeurtenissen die in
de bijbel beschreven staan, is dat
natuurlijk ergerlijk.

Datzelfde is ook het geval met de
omgeving waar Christus geboren is.
Was dat nu een stal of een grot. Nu
nog weet men in Betlehem te vertel-
len dat het een grot, een spelonk

was waar de kribbe van het Kind Je-
zus gestaan zou hebben. En heel
wat Limburgers maken van grotpa-
pier een mooie grot onder de kerst-
boom waar de kerstgroep in komt te
staan tijdens de kerstdagen. Toch
wordt de indruk gewekt dat de ge-
boorte in een stal plaatsvond, waar
een os en een ezel hun onderdak
hadden en een voederbak stond die
gevuld kon worden met stro. Je
moet om dat te ontdekken wel wat
profetieën uit het Oude 'I"estemant
naast het eigenlijke kerstverhaal
leggen, anders kom je niet tot deze
details.

De mens heeft behoefte aan veel in-
formatie over belangrijke gebeui te-

nissen. Thans zwermen drommen
verslaggevers rond als ergens iets
gebeurt. Tweeduizend jaar geleden
was dat wel even anders. Pas nader-
hand is de belangrijkheid van de ge-
boorte van Christus ingezien. En
wie was er bij geweest? De basis-
tekst, bijvoorbeeld in het evangelie
van Lucas - die het meest uitge-
breid schrijft over de geboorte - is
toch nog vrij beperkt. De os en de
ezel bijvoorbeeld staan helemaal
niet in dat gedeelte, toch gaan we er
zonder na te denken van uit dat bei-
de dieren tijdens de geboorte in de
stal gestaan hebben. Deze os en
ezel komen uit het bijbelboek Jesa-
ja in het Oude Testament. Daar
staat helemaal in het begin: 'Een os
kent zijn eigenaar, een ezel de krib
van zijn meester: maar Israël weet
van niets, mijn volk heeft geen be-
grip.' Toen die kribbe bij Lucas
werd genoemd, heeft een slimmerik
er die os en ezel uit Jesaja ook maar
bijgehaald. En toen die os en ezel er
eenmaal stonden, toen begon het
allemaal aardig op een echte stal te
lijken. Die indruk is gevestigd en zo
is het gebleven. Maar wie het evan-
gelie van Lucas er nog eens op na-
leest zal ontdekken, dat er alleen
maar sprake is van een kind in een
kribbe, gewikkeld in doeken. Maar
waar die kribbe gestaan heeft.'

Zo blijkt dat de christenheid door
de eeuwen heen een kerstverhaal
heeft 'samengesteld' uit een aantal
bijbelse ingrediënten die allemaal
op zich verklaarbaar zijn. maar in
de 'naakte' tekst van de evangelist
niet terug te vinden.

Maar gaat het er nou om, of er echt
wel een os en een ezel in de kerststal
hebben gestaan en of die stal een
echte stal was of een grot en of het
nu echt het jaar 0 was waarin Chris-
tus geboren werd. of misschien toch
het jaar6? Zijn dat de meest wezen-
lijke elementen in het kerstverhaal?
Heeft daar de mensheid tweedui-
zend jaar lang feest om gevierd in
de laatste dagen van december?
Hoe mooi en sfeervol de verhalen
van Zacharias en het Kindje in de
kribbe ook zijn. de diepere beteke-
nis ligt verborgen achter het deco-
rum van de vertellingen waarvan we
als kinderen zo smulden.

In deze heeft Angelus Silesius wijze
woorden gesproken: 'Was Christus
duizendmaal in Betlehem geboren,
en niet in Uwe ziel, zo waart gij toch
verloren.'

wim dragstra

anderzijd
Nederlands

We zouden natuurlijk de hand ih
eigen boezem kunnen steken, maar

dat doen we tegenwoordig iets te
vaak dacht ik. Vandaar maar eens

begonnen met een voorbeeld uit de
praktijk van de geachte confraters

van radio en televisie. 'We hebben
vanavond een onderwerp over' en

dan komt er iets. meestal aids of een
minuscuul schandaal m de schone

Friese gemeente Oostdongeradeel.
Nederlands is het niet. want de

tekst zou moeten luiden: 'We
hebben vanavond een reportage

over het onderwerp...'

Voor wie goed luistert en leest
grijpt het in Nederland snel om zich

heen. het verkeerd gebruiken of
verkeerd uitspreken van

doodnormale woorden. Zo hoor je
menige intelligente sprekerd zeggen

'weeliswaar' in plaats van
'weliswaar. Het door elkaar

haspelen van staande uitdrukkingen
is echt een nationale ziekte aan het
worden; als er geen voorbeelden bij

waren die de ware liefhebber van
ready made humor op waarde weet

te schatten zou er weinig meer te
lachen zijn vooi degenen die de taal

beschouwen als een
communicatiemiddel dat zich mag
ontwikkelen, maar dan niet in de
richtingvan warden brabbeltaal.

Het prachtblad Onze Taal van het
Genootschap van die naam heeft al

enkele malen een lijst van
zogenaamde 'malapropismen'

gepubliceerd, waaruit ik gaarne
enkele mooie voorbeelden zou

aanhalen, om aan te duiden wat ik
bedoel. 'Ik word beschuldigd van
insex met mijn dochter' is nog te
begrijpen, omdat Van Kooten en

De Bic er ooit mee gekomen zijn.
Maar wat te denken van 'Hij zit in

de gevangenis voor een
/edendelieatesse' of 'Onze tuin is

afgezet met een hek van
schaamdelen".'

Toen we de zin 'Onze dominee gaat
met emiraat' voorhielden aan een

door de wol geverfde collega met de
vraag wat daar fout aan was zei hij

doodleuk. 'Dat moet zijn 'onze
pastoor gaat met emiraat. maar hij
voegde er snelaan toe dat hij dat als
humor bedoelde. Een hardnekkige

die ook wel eens onze krant
'gesierd' heeft, waarmee we ons in

goed gezelschap bevinden van te
goeder naam en faam bekend

staande landelijke dagbladen, is het
'episch centrum' van een

aardbeving, uiteraard.

Uit het recente stukje in 'Onze
Taal' kunnen we er trouwens een

paar aanhalen die echt om te lachen
zijn. zoals 'Je moet je niet met een

kluitje uit het veld laten slaan" en
'Hij heeft dat plannetje in zijn

eentje bekokhalsd'.

Opgave voor de volgende keer: haal
alle spreekwoorden uit de volgende

verschrijving: 'Wie een vliegende
hond wil slaan kan altijd wel een

knuppel in het hoenderhok vinden.

santé brun
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SELECTED H1F1... GECONTINUEERD
Wellicht behoorde u tot de 6500 bezoekers van Selected Hifi '89, in het MECC. Een initiatief van Kohnen Hifi in Maastricht.
Logisch eigenlijk: bij Kohnen Hifi is "selected Hifi" gewoon de orde van de dag. Bezoekers aan het pand in de Plank-
straat, vlakbij het Onze Lieve Vrouweplein, weten daarvan.

"Het is inderdaad wat drukker geworden dan we hadden verwacht", beaamt Pierre Kohnen, terugkijkend op de succes-
volle audiobeurs. "Veel mensen hebben goed kunnen luisteren, maar soms was het daarvoor echt te druk. Helaas hebben
we ook niet iedereen te woord kunnen staan en dus ook niet iedereen exact kunnen adviseren." *
Niet zo heel erg: de ware hifi-fan weet nu waar hij terecht kan. Kohnen continueert zijn "Selected Hifi" gewoon in de
Plankstraat, ook in 1990. Een fikse verbouwing resulteerde in nog meer geluiddichte luistermogelijkheden en vanaf deze
week staan de allernieuwste modellen opgesteldvan topmerken als B & O, Denon, Luxman» B & W, Marantz, NAD en vele
andere.
Om misverstanden te voorkomen: 1l l IMTTTWMWI.' 'ffIBÊË ' —— 31jjiMil|jBi30MMM
de selectie is in handen van Pierre _aJj\ tl IKohnen. Hij bepaalt welke merken in |lf| "" \ ......
aanmerking komen voor <i?_L_- 4&Ü_.
(geluids)expositie in het MECC en in \ \ "___■
de Plankstraat. Zeker na de hifi- \ \. i^lri «B I ■»
beurs heb ik veel verzoeken binnen- ÉfIÉË" Ü\ Mgekregen van merk-vertegenwoordi- |i# H^öf' ] I t_\ma s^L? f m
gers die ook met hun assortiment in ir ■ " ■ -*>^Ê__r%___\ «| E
onze zaak aanwezig willen zijn. Die l\ -«*"""* , mmÉ__sÊ______m______r^__\_\ __m È
selectie is erg moeilijk: onze toela- & T^J-_______É_ls_f___S B_M-__ mmmmmmmtingseisen zijn gewoon erg hoog. F^l

Zondag 17 december houdt ■§, | '<**Kohnen Hifi open huis. £
/ "13 dmWandel vrijblijvend binnen, loop 5 ®^^.

door alle ruimtes op alle etages en .. Wk jÊk
leg uw oren en ogen te luister. Dit § mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmLmm
hadden Mozart, Mengelberg en **- ' 'McCartney gewoon bedoeld, toen
zij muziek schreven, dirigeerden en
analoog of digitaal vastlegden! Ook kunt U nog eenmaal de fraaie kunstsculpturen bewonderen van Miriam Severijns, de
Maastrichtse créatrice die in Amsterdam haar domicilie vond. Haar kunst geeft spanningen weer, tussen massa's en leeg-
tes, tussen lucht en ruimte. Selected Hifi Art, dus.

VRIJBLIJVEND LUISTEREN
Wie "Selected Hifi" nog eens in zijn eentje - of met zijn tweeën - wil meemaken kan telefonisch een afspraak maken. U
hebt dan het rijk voor u alleen in een geluiddichte ruimte. Neem uw favoriete CD's mee, zodat U uw eigen muziek beluis-
tert, optimaal. Slechts het geluid van een roerend lepeltje in uw koffie kan die perfectie verstoren - of nog gezellig veraan-
genamen.

_^L__Ö_a_t__L
Plankstraat 10, Maastricht

bij 0.L.V.-plein. Tel. 043-211133

Met deKerst heeft
Holland Casino valkenburg

i—h l ookAndere Tafels...

__i_F ''■'-'■ ✓'C-'-'^^^W^ jßp ;::.;■■.■

g^^*""^ ’ Niet de speeltafels dus, maar de tafels van on*, sfeervolle restaurant

M|y Daar presenteert onze Chefkok Robert Hornikx een schitterend Kerstmenu
£adÊÈ W^ !^>~~--. op 1e en 2e Kerstdag. Aanvang diner om 17.00 en om 21.00 uur■i JBi: ____^ Prijzen’ 75,- p.p. en ’ 95,- p.p. Vanwege de te verwachten drukte moet

>",;^~-—-^^ u wel even reserveren: 04406-15550. U krijgt dan van ons bovendien 'n
gratis entree voor het Casino, een welkomstdrankje, een digestief en een
Kerstsurprise. Verder serveren wij in 'Le Jardin' van 27 tot 31 december
een keur van gastronomische specialiteiten en menu's.
Redenen genoeg dachten wij, om met de Kerstdagen zeker naar

| | Holland Casino Valkenburg te komen. Om te spelen. En om te kijken.
■ If\l[A NI r\ En om v eens heerlijk te laten verwennen. Het wordt gegarandeerd een -.
| |VyLLrYMU gezellige, sfeervolle avond! r**^>
V_f\ .«. l? ,!t? In de Holland Casino's kom je ogen tekort. /^^^^,_

Holland Casino's: Amsterdam - Breda - Odapark, tel. 04406-15550. Geopend van 14.00-02.00 uur. J||
Groningen - Nijmegen - Rotterdam - Korrekte kleding, 'n geldig legitimatiebewijs en 'n minimale leeftijd van fi
Scheveningen - Valkenburg - Zandvoort. 18 jaarvereist. j^g^p^PP^jpi^s»

%ï^fmm\\\\\\\\m\\\m^
" trompetten - cornetten - bugels - trombones - tuba's

" saxofoons - klarinetten jË?__!* s Maandags

" fluiten - piccolo's - hobo's - fagotten /_^stó>v^fa«gesloten

" slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz enz /’ ■" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires (JL ]■

" eigen huurprogramma met recht van koop /__\\ I

Enorme kollektie dwarsfluiten, w.0.: Yamaha, Pearl, Hammig, Trevor J. James en
vele anderen.

Alle beroemde merken saxofoons in voorraad, w.o. Selmer - Conn -
Yamaha - Peter - Ponzol - Armstrong - Jupiter - Amati en vele anderen.

CONSULTING

wij vertegenwoordigen:

- CADdy CAD CAM- Hewlett Packard- G2computers

- OKI
- ELSA- Foxbase- Novell netwerken
- WordPerfect

CADdy
SIE. Consulting b.v.
Maastrichterlaan 27
6291 EK Vaals
Tel. 04454-5035
Fax. 04454-5085

Onteigening. In de zaak
met rolnummers 89/5239
en 89/5239 Aen 89/52398
van de gemeente Heerlen
(procureur mr. Broekman)
tegen Trapman en Zonen
BV (procureur mr. v.d.
Heijden) en Elf Nederland
BV (procureur mr. Boels)
en AMROBANK NV (pro-
cureur mr. Ch. Paulussen)
is nedergelegd ter griffie
van de arrondissements-
rechtbank te Maastricht
het proces-verbaal van be-
zichtiging d.d. 29 septem-
ber 1989.
Gedurende de bij de Ont-
eigeningswet voorge-
schreven termijn zal het
proces-verbaal ter inzage
zijn van partijen, alsmede
van derde-belanghebben-
den.
De Griffier.

Unieke gelegenheid
voor recreatie,
belegging, hobby,
tuinieren enz.
Boomgaard 30 x
15 mtr. waarop
een zeer solide
houten gebouw 10
x 4 mtr.
Weg. omstandigh. zeer
voordelig te koop.
Br. o. no. HK 048 LD,
Postbus 3100, 6401
DP, Heerlen

I

______!

I "*■'"** _-—__^ ,m)w
__w*t :~':-^HB

'fgfrf*i|- I /^söfeüfc^ 1! n_\ s " /^t f\. tr-. *«J£»>£i'v '***£&>-■"j- ..-...., --_<..■."■_'' >J( # *W?’ ST»ISlW_H_ik. SÉP*^

»-£W2I "%r^_S. Vr^_A \ <"L^S>v\«r^\ <"^Voornamen voluit: Wilde Havana. P.b. Welkom in mijn wereld, liefhebber % ■%*;.. x&>^V_*^f )SS»
Achternaam: La Paz. Lengte: 120 m.m. van echte en eerlijke tabakken. ,

, '"^Diameter: 12,5 mm. Kleur: gemêleerd Mijn wereld is vol van avontuur en f^^ÊÊk ______
bruin. Smaak: royaal en stevig. dynamiek, ruig en onopgesmukt. W^m] mmT* _*_M___ÉÉ
Karakter: ruwe bolster, blanke imt. Altijd wild, maar nimmer woest. mm

$l^% %y 1 '" .\I
Model: stoer en uitdagend. Bijzondere Want achter deruwe bolster van mijn \_X

kenmerken: wilde flos. Samenstelling: elos, volgt de beschaving van mijn >^f* gy#^^ Sk'.
100% TABAK. BINNENGOED: UITSLUITEND INNERLIJK. KRACHTIG, ROND EN RIJK IS _S)^^

Dekblad: Java.-e 6,10 ter doos ~~~~~~^^ y.o durf ik mijzelf best
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Meegluren in leven
van Andy Warhol

Voor Koolhaas is geen

verschil tussen bestaan
van mens en dier

Nergens anders dan (al!) op bladzij-
de vijftien geeft de Amerikaanse
biograaf Victor Bockris een scher-
pere schets van Andy Warhols bron
van inspiratie. 'Voor een gevoelig,
hoogbegaafd kind als Andy Warhol
bevatte Pittsburgh alle elementen
van de duistere krachten in het
twintigste-eeuwse Amerika: zelf-
vertrouwen en ambitie, macht en
hebzucht, corruptie en geweldda-
digheid, chaos, waanzin en dood -
thema's die later in zijn werk terug
zouden komen.'
Inderdaad, de kunstwerken van
Andy Warhol (1928-'B7) zijn 'om-
lijst' door roem, schoonheid, dood
en verschrikking. Toch moest de
nerveuze zoon van'Andrei en Julia
Warholla, berooide maar trotse im-
migranten uit de Karpaten (Tsje-
choslowakije), eerst ernstig ziek
worden om een onvermoeibaar stuk
gereedschap te leren beheersen,
waardoor hij kon uitgroeien tot een
van de meest fascinerende, soms
diep verguisde kunstenaars van
deze eeuw. Namelijk zijn fantasie.
In de herfst van 1936, toen Andy
acht was en penicilline nog ver te
zoeken, werd hij getroffen door de
Sint Vitusdans, een ziekte die het
centraal zenuwstelsel van slag
brengt.
ln die ene maand, afgesloten van de
alledaagse hardheid, werd hij door
zijn moeder overstelpt met strip-
boeken, filmbladen en kleurboe-
ken. Daarop liet Andy zijn schaar
en vooral zijn fantasie los. En
maakte collages van de plaatjes, ko-
pieerde afbeeldingen door ze omge-
keerd op een stuk wit papier te leg-
gen en er met een lepel over heen te
wrijven. Een techniek waarmee hij
later in de jaren zestig de kunstwe-
reld op zijn kop zou zetten. En
waarmee hij roem & rijkdom zou
vergaren.
Zoals het een beproefd biograaf be-
taamt laat Victor Bockris in 'WaR-
Hol' de lezer meegluren in de gauw
glibberige glitterwereld waar War-
hol met zijn eeuwige polaroidcame-

ra en vlaspruik onverstoorbaar be-
roemder en rijker werd. Dit voyeu-
risme was overigens ook Warhol
niet vreemd. Hoewel zelf vies van
drank, drugs; bang van buitenspori-
ge seks en Aids, bleek Andy gefas-
cineerd door andermans misere en
seksuele uitspattingen. Tegen deze
achtergrond moet je ook zijn veel
aangehaalde uitspraak plaatsen:
'Kus me met je ogen.'
Dat hij zich vaak en met gemak wist
te omringen met verrukkelijk
mooie vrouwen had bijna alles te
maken met zijn vrees zijn homosek-
suele bloot te geven. Begrijpelijk,
want Warhol is streng katholiek op-
gevoed. Bovendien was het in de ja-
ren vijftig, toen Amerika met sena-
tor McCarthy op kop jacht maakte
op 'rooien en flikkers', onverstan-
dig met deze geaardheid te koop te
lopen. Toch wilde Warhol zijn zoals
Truman Capote, die zijn nichterig
gedrag juist etaleerde. Aan wie hij
dan ook bijna dagelijks een brief
schreef, soms met illustratie. En
met wie Warhol twee passies deel-
de: snoep en succes.
Maar er was nog een reden voor
Warhols camouflage van mooie
vrouwen. Voor de begaafde recla-
metekenaar waren zij de loopplank-
jesrichting grote kunstenaars schil-
ders zoals Pollock, De Koning en
Kline. Naar de erkenning van ge-
vestigde artiesten en/of intellectue-
len die zijn werk - wie schildert er
nou Campbells soepblikken na! -aanvankelijk helemaal niet zagen
zitten, hunkerde hij in hoge mate.
Eenmaal geaccepteerd lukte het
Andy Warhol zichzelf tot kunst-
werk, tot legende te verheffen. Al-
les wat hij aanschafte, verzamelde,
schetste, schilderde en drukte bleek
na zijn dood een schat van reli-
kwieën. En die nog geen jaarna zijn
dood in 1987 op de veiling afgepast
25.333.368 dollar opbracht.
'WaßHol. biografie' - Victor Boe-
kris: uitgever De Kern. Baarn

’ 39,50.
H.T

'De Generaal'
GEDICTEERD DOOR
HISTORISCHE GEGEVENS

heugd: zijn logeerpartijen hier,
meestal op het kasteel van de Roo-
senburgs in Oost-Maarland en bij
de Maas, hebben veel betekend,
omdat zij rust boden om te schrij-
ven, maar ook om het gezelschap
van vogels, kippen en schapen.

lorris denk je van een boom dat er
J>een mees in zit en plotseling blijkth|j stampvol bekenden. Fitsi hoefde
jj'et lang te zoeken. Tine zat onmid-del'ijk naast haar en zei: „Dag Fitsi,
goed om je weer te zien." Het citaat
[? uit het verhaal 'Verstandigouderschap', het openingsverhaal

Anton Koolhaas laatste bundeldierenverhalen, 'Liefdes Tredmo-len', verschenen in 1985. Als keuze
Uit de verhalen van dertien bundels,
Wi*arvan de eerste verscheen in 1956
°nder de titel 'Poging tot Instinct',
"ï'sschien een beetje willekeurig,
""aar het blijft sterk in de herinne-nng om zijn sfeer van jeugd en on-thuld. „Zullen wij het samend°en", vroeg Tine. „Wat bedoel jePrecies, Tine?" „Nou ja eten zoe-
*en en zo". Door het contrast metaat prille levensgevoel is het drama
Van het verhaal aangrijpender: het
"Plukte broeden in een nestkastje,
"^gelijk als gevolg van de zenuw-
j^htigheid van de vader: een 'angs-
thaas. „Alles is verloren, Tinco",
2ei Fitsi bewogen.

Van liefde voor het landschap is
Koolhaas niet gespeend. In zijn fan-
tastische vertellingen speelt zij in di-
recte zin geen rol, maar menig ver-
haal is voor hem gebonden aan een
verblijf: in het Italiaanse Sorrento
als 'Blaffen zonder onraad', in zijn
geliefde Bretagne of Normandië als
'Geur van heiligheid. In Norman-
dië stond het kippenhok waarin hij,
naar het verhaal gaat, drie weken in
verbleef. Zijn vermogen met de die-
ren mee te leven en te lijden is ver-
bluffend: „Het kost me weinig
moeite me in te denken in de situa-
tie van een snoek of een varken."

koolhaas is met Liefdes Tredmolen«rug bij de oorsprong van zijn die-
fenverhalen, die begonnen met een'dentificatie met de muizen die zijn
Povere pension bevolkten tijdens
*'jn redacteurschap van de Nieuwe
Rotterdamse Courant, afdeling bui-
tenland, in de jaren"dertig. Zij lic-
Pen over zijn typemachine. Dieren-
verhalen zullen het hoofdbestand-
"fcel blijven van zijn oeuvre, dat in-
'Ussen, inclusief de romans, toneel-
jukken en novellen, bijna dertig

k b°eken omvat. Misschien een pro-
Ces van terugtrekken op de meest

gebieden van zijn schrij-
Verschap, op de meest eigen manier
daarop hij zich heeft beziggehou-
den met zaken van liefde, leven en
uood. Misschien gevolg van zijn
Verminderde contacten met de
"Jenselijke bedrijvigheid, gebonden
j*'s hij is aan zijn huis, dat uitziet op
b°men: „Wij hebben het geluk tewonen met uitzicht op het Vondel-
Park."

Kort geleden werd Koolhaas weer -en aantal vermoeiende dagen lang
"'n de menselijke bedrijvigheid be-
rokken, zelfs het middelpunt daar-aan als laureaat van de prijs voor de
etteren van de provincie Limburg,
Benoemd naar Frans Erens, en vande landelijke prijs, genoemd naar

Huygens. Op een vraag, tijdens
jjen intervieuw in een Maastrichts

of deprijzen hem niet laat tenaeel vallen, komt van de nu 77-jari-
|>e schrijver geen direct antwoord;ac uitdrukking op zijn gezicht is niet
jl^t zekerheid te duiden. Men
??nkt dan aan een interview in Vrij
Nederland van twee jaar terug.

Er bestaat voor hem geen wezenlijk
verschil in de hoofdzaken van het
bestaan van mensen en dieren: ze
worden geboren, bedreigd, paren,
zingen en sterven. Medeleven is het
geheim van zijn vermogen te ont-
roeren - als met het verhaal van Fit-
si en Tinco. De essentie van zijn be-
staan zijn tranen: „Ik ben een gretig
schreier." Het bestaan zelf: een de-
len in de kracht van een leven dat -
met zijn laatste vorm, de dood - in
al zijn raadselachtigheid sterker is
dan de levenden zelf.

Ooit gevraagd naar zijn geloof in
een voortbestaan heeft hij gezegd
dat hij meende dat de geest van de
mensen niet verloren gaat. Toen hij
van zijn bevriende uitgever. Geert
van Oorschot, de man die hem sinds
hun eerste contacten in Indonesië
na de oorlog trouw was, afscheid
nam, schreef hij hem op een briefje:
„Beste Geert, je zal op zijn hoogst
een ander merk sigaren roken in het
andere leven."
Tijdens het leven van Van Oorschot
is een verzamelbundel van Kool-
haas er niet van gekomen; hij vond
dat de creativiteit van de schrijver
nog niet was uitgewoed. Nu een
omnibus van zijn dierenverhalen
staat aan te komen, zoals Koolhaas
met voldoening onthult, betekent
dat niet dat het schrijven is opge-
houden: met een vitaliteit die - zo-
als bij het verschijnen van Liefdes
Tredmolen werd geschreven. 'Zijn
eigen barre stoffelijkheid ontstijgt',
beroert hij dagelijks de tekstver-
werker, die de typemachine ver-
vangt waarop hij zijn vingers tot on-
bruikbaarheid toe vermoeide. Zet
hij een verhaal op over de ontmoe-
ting met een schaap in zijnkinderja-
ren, een eerste confrontatie met het
ultieme: hoe het afloopt weet hij
nog niet.

P.D.

waarvan de titel was 'Als je zo oud
sterft als ik heb je al zoveel prijs ge-
geven: doodgaan wordt hoe langer
hoe kleiner. Ondanks zon relative-
rend vermogen - zo mag men aan-
nemen, denkend aan wel gebleken
gevoeligheid voor kritiek - zal hij
zich over de erkenning hebben ver-
heugd, «die de jury van de Frans
Erens-prijs bij monde van Kees
Fens deed verklaren dat het gehele
werk van Koolhaas „in de naoorlog-
se literatuur een heel eigen en be-
langrijke plaats inneemt." Zijn ro-
manvormen - zo gaat het voort -
zijn zonder meer uniek te noemen,
zijn werk is voor grote delen ervan
grote literatuur; een heel eigen we-
reldbeeld, levensbeeld zo men wil,
kreeg een adequate vorm waarin
het epische en het lyrische passend
samengaan en elkaar versterken.
Daarbij is zijn taalscheppend ver-
mogen zeer groot gebleken, met
name ook in zijn dierverhalen met
hun vaak geestige neologismen.

Koolhaas is sedert tientallen jaren
een geliefd schrijver. „Er kan geen
mus meer van een dakgoot naar be-
neden kijken of een lezer van Kool-
haas weet wat er in hem omgaat".
Als de officiële erkenning van zijn
vooraanstaande plaats laat komt ligt
de oorzaak daarvan misschien in de
omstandigheid, dat in onze litera-
tuur „het verbeeldingrijke en fan-
tastische altijd wat in de schaduw
van het realistische en autobiografi-
sche blijft."
Daarachter klinkt misschien iets
door van kritiek op de dierenverha-
len, ooit verwoord door Maarten f
Hart, bioloog, naar aanleiding van
het verschijnen van nieuwe dier-
soorten als 'Hoednas' en 'Gijen-
droens'; er zijn twee millioen dier-
soorten en Koolhaas moet er nog
een paar bij verzinnen, waarop
Koolhaas overwoog: „Weet Maar-
ten ( Hart veel, welke diersoorten
er allemaal niet bestaan."
Er treden trouwens zoveel levende
diersoorten in Koolhaas beschrij-
vingen op, van mezen tot leeuwen,
van kippen, kikkers en muizen tot
olifanten, dat 't Harts kritiek ten-
slotte wel moest vermilderen. Bij
een levensloop als die van Kool-
haas, die de journalistiek tientallen
jaren naar zijn zeggen met grote
motivatie en voldoening heeft be-
dreven, toneelstukken schreef en
regisseerde, toneelcriticus was en
balletomaan, docent en directeur
van de Filmacademie, is het moei-
lijk zich voor te stellen dat daarin
ruimte was voor de verstilling die
het intensief observeren van dieren
vergt: de schrijver kan het nooit la-
ten. Ook niet tijdens zijn verblijven
in de provincie die hem haar litera-
tuurprijs gaf. Op de vraag naar zijn
affiniteit daarmee is de reaktie ver-

Henri Troyat wekt
Flaubert tot leven

wen. Deze persoonsbeschrijving is
weer indrukwekkend.

In De Generaal in zijn Labyrint be-
schrijft Gabriel Garcia Marquez de
laatste zeven maanden uit het leven
van Simon Bolivar, diezo rond 180(1
probeerde heel Zuid-Amerika on-
der één regering te krijgen. Mar-
quez documenteerde zich zeer uit-
gebreid om een realistische weerga-
ve te krijgen van het levenseinde
van Bolivar. Toch staat De Gene-
raal nadrukkelijkte boek als een ro-
man. En daarom moet dit werk op
zijn literaire merites beoordeeld
worden.

Moet De Generaal daarom aange-
duid worden als een hernieuwd
meesterwerk dat past in het rijtje
Honderd Jaar Eenzaamheid, De
Herfst van de Patriarch en Liefde in
Tijden van Cholera? Een belangrij-
ke compositorische beperking
vormt het feit dat het boek gedic-
teerd wordt door de historische ge-
gevens, die een relatief mager decor
vormen. De toevalligheid der ge-
beurtenissen, een niet al te boeien-
de reis die eindigt in een vroege
ouderdomsdood, vormt een con-
trast met de vaak fantastische lijn
die Marquez in eerdere werken kon
uitzetten. Natuurlijk benut Mar-
quez de vele flashbacks en de ge-
dachtenwereld van de generaal om
'los' te komen van deze ruimtelijke
beperking. Maar ook afgezien daar-
van vereist De Generaal in zijn La-
byrint van de lezer dubbele concen-
tratie en het lezen met twee petten
op.

Ik hoef niemand te vertellen dat
Marquez een fenomenaal stilist is
en de Generaal blijkt wat dat be-
treft een typisch Marqueziaans pro-
duct. Het werk is dat ook qua the-
matiek. Net als bijvoorbeeld in De
Herfst van de Patriarch zien we hier
iemand die ooit een absoluut heer-
ser was. Maar aan het eind van zijn
leven komt ook hij erachter hoe be-
perkt zijn macht in feite is geweest.
De werkelijke regeerders zijn de
adviseurs die naar eigen goeddun-
ken informatie achter houden om
de heerser daar niet mee te 'belas-
ten.

Zo is de bewering dat de grote Duit-
se geleerde en Amazonekenner
Von Humboldt Bolivar aangezet
zou hebben tot zijn 'eenheidsstre-
ven' geschiedkundig gezien heel
prikkelend. Het boek bevat veel
van dergelijke gegevens omwille
van hun slechts door kenners te dui-
den historische betekenis. De ver-
haalstructuur lijkt daar onderge-
schikt aan gemaakt.

De generaal in zijn labyrint - Ga-
briel Garcia Marquez; uitg. Meu-
lenhoff ’ 34.50.

J.P.

Bolivar wordt door Marquez ge-
schetst met al zijn menselijke gebre-
ken zoals een haast dwangmatige
zucht naar steeds weer nieuwe vrou-

Bolivar moet met lede ogen toezien
hoe het nationalisme weer sterk
toeneemt in Latijns Amerika, waar-
door zijn ideaal van een verenigd
continent onvervuld blijft. Dat
maakt van hem een verbitterd man
die vreest dat het bericht van zijn
dood met gejuich begroet zal wor-
den.

" Gustave Flaubert

om over het leven van een schrijver,
dat nauwelijks geheimen kende,
een biografie te gaan maken, is een
beetje onduidelijk. Erg belangrijk
is dat ook niet: deze biografie is soe-
pel geschreven, gedetaileerd zonder
één moment vervelend te zijn, en
laat zich lezen als een regelrechte
roman. En dan een van de mooiste
die ik dit jaar gelezen heb. Met
Henri Troyat heeft Flaubert de bio-
graaf gekregen die hij verdiende.

Flaubert-biografie - Henri Troyat;
uitgeverij De Prom ’ 39,50.

E.H.

"armeer de Franse schrijver Gus-ave Flaubert door familie en be-
diende schrijvers in 1880 naar zijn
Bfaf wordt gedragen, blijkt de kistan de overledene te groot voor het
ëat dat de delvers hebben gegraven,ontsteltenis bij de familie, de del-
Vers vloeken. Totdat Emile Zolaeen eind maakt aan de uit de hand
êelopen plechtigheid. Blijkens de
onlangs verschenen biografie van de
''erator verliep de begrafenis zoals
'Jn leven; moeizaam en met veel

getier.

laars. „Roem. Het is niets," schrijft
hij aan zijn minnares Louise Colet.
„Het is het uitwendige lawaai van
het genot dat de kunst ons
schenkt." Steeds meer kruipt Flau-
bert weg in zijn werkkamer in het
plaatsje Croisset nabij Roven.
Door een ziekte leggen zijn ouders
zich erbij neer dat hij geen jurist zal
worden. Op die manier kan hij zich
helemaal op het schrijven concen-
treren. Echt lukken wil dat echter
niet. „In het vuur gooien en nooit
meer over praten", reageren twee
vrienden wanneer hij hen 'De ver-
zoeking van de Heilige Antonius'
voorleest. Na een reis door de
Oriënt begint Flaubert aan zijn
meest bekende roman 'Madame
Bovary'.

'Omdat er stilte heerst vlak voor de val'

aubert geeft als vroege tiener al?h.k van liefde voor het schrijven.
Maar vooral zijn ouders zijn niet

T& gelukkig met de jongen die op15-jarige (!) leeftijd al een verhaal
chrijft over een griezelige alche-. lst die met een hoop vleermuizen

'n een toren woont en die Satan lief-
J^ aanbied in ruil voor zijn ziel.
"*aar de alchemist heeft geen ziel,«n zo wordt Satan gefopt. Enkelean zijn jeugdverhalen worden ge-publiceerd en Flaubert noemt zich
dl schrijver.

Op schitterende wijze verhaalt de
biograaf van de gemoedstoestand
waarin Flaubert verkeert. De be-
kende uitspraak van de schrijver
'Bovary, c'est moi', krijgt vleugels.
Flaubert is reeds ver in de dertig,
heeft behalve die jeugdverhalen
nog niets gepubliceerd als la Bovary
voor veel ophef zorgt. Maar zijn
naam is in een klap gevestigd. In de
literaire salons krijgt hij vele (voor-
name) vrienden. Schrijvers vooral.
Maar lang laat hij zich de roem niet
aanleunen. Hij keert terug naar
Croisset. Maar zowel 'Salambo',
'De leerschool der liefde', 'De ver-
zoeking van de Heilige Antonius',
krijgen een zeer slechte pers. Zijn
boeken worden maar matig ver-
kocht, hoewel Flaubert door een
aantal jonge schrijvers, waaronder
zijn beschermeling Guy De Mau-
passant, samen met Zola en Ed-
mond de Goncourt tot de beste
schrijver van die tijd wordt uitge-
roepen.

'n deze biografie ontrafelt Henri
r°yat het leven van Gustave Flau-
er' bijna van moment tot moment.baarbij veelvuldig gebruik makendvan verrukkelijke strofen uit Flau-
ei"ts omvangrijke correspondentien later de dagboeken van de ge-
roeders de Goncourt. In zijn tie-"erjaren schrijft Flaubert veel. Niet"een brieven maar ook een 'Eerste

veerschool der liefde. Hij leest zijn
ader daar uit voor. Deze vraagt
'Jn zoon waar die poëzie allemaal

|Oe dient. „Vertel mij dokter," ant-

-0o^dt Gustave, „waartoe'dient deUt- Dat weet jij helemaal niet., et zo min als ik. Maar hij is onmis-
d
dar voor het menselijk lichaam, als

poëzie voor de menselijke
geest." J Dezer dagen behoort Flaubert tot

de absolute top der wereldliterato-
ren. Niet alleen vanwege zijn bun-
dels die bijna op een hand te tellen
zijn, maar ook vanwege de fantasti-
sche brieven. Wat iemand beweegt

Papifer geeft Flaubert blijk van'Jji minachting jegens de mensen.n"e conventies lapt hij aan zijn

Tien jaar nadat Miei Vanstreels
(Godsheide, B. 1951) in zijn dicht-
bundel 'Klein Joernaal' het gedicht
'Poëzie op de pedalen' schreef,
pakt hij dit najaar de draad weer op
met 'Dromen van de Col d'Aspin',
zesendertig gedichten over een bij-
zondere fietstocht in de Franse Py-
reneeën. Niet dat Miei Vanstreels
in de tussentijd zijn pen had neerge-
legd: in 1983 verscheen 'Dagboek-
poëzie' en nog geen jaar geleden
kwam een intrigerende bundel uit
die hij de titel 'Fragmenten' mee-
gaf. Op heel subtiele wijze zet hij
daarin zijn waarnemingen in een
bejaardentehuis om in poëtische
notities. Daar is Vanstreels heel
sterk in. De fragmenten worden
stuk voor stuk ontroeringen en ge-
ven een voorzichtige inkijk op de
ziel van de dichter. Komt het mede
door zijn werk in dit Maastrichtse
bejaardentehuis dat Miei Van-
streels zo gefascineerd is geraakt
door alles dat zich afspeelt op de
grens van heden en verleden? In het
gedicht '86' lees ik in de Fragmen-

lijkerechten. Wat Crebolder doet is
meer dan een roep of een schreeuw.
Het is een stil getuigen van een in-
tiem proces, afgelegd in jaren: 'ze
durft - ze fluit een eigen geluid/ tot
een zoeklicht voor zich uit.' En in
een gedicht naar aanleiding van een
wandeling over de Maastrichtse
stadsmuur:

'zij leest is het de duizendste keer
Roodkapje en de wolf
voor dit meisje
hoog op de stadswal
omdat er stille heerst
vlak voor de val.'

Dromen van de Col d'Aspin - Miei
Vanstreels; uitg. henric graaff van
ijssel ’ 19,50.

Fragmenten - Miei Vanstreels; uitg.
Facet ’ 15,50.

Vrouwenportretten - Emma Cre-
bolder; uitg. Ravenberg Pers

’ 14,75.
F.B.

De klimtocht naar 1489 meter hoog-
te

('lk ga mee om te genieten,
van het landschap'
en de pijn ')

roept bij Vanstreels allerlei herin-
neringen op. De vroegere fietstoch-
ten met zijn broers en vader vallen
samen met het perspektief van de
komende tochtjes: Vanstreels is
met zijn zoontjes al even aktief. In
het zicht van de eindstreep schrijft
Miei Vanstreels wel de mooiste re-
gels:

'Ik kan mt
definish zien
Achter die witte
streep
staat m 'n vader
geloof ik
met een deken
klaar.'

De droom heeft zich voltrokken, de
werkelijkheid wordt heel anders
waar.

Zoals Miei vanstreels zich met zijn
vader en zoons confronteert, zo
confronteert Emma Crebolder (St.
jansteen, 1942) zich allereerst met
zichzelf in haar bundel Vrouwen-
portretten. Haar openingsgedicht
heet 'bevrijding. Wat volgt is een
emotionele tocht van een volwassen
vrouw die gaandeweg het leven uit
de broze meisjesjaren met zijn op-
gelegde rollen ziet overgaan in het
stadium van de zelfstandige oorde-
lende, rijpe vrouw. Haar stijl is ly-
risch-ingetogen; dat maakt dat haar
gedichten zich naar binnen richten.
Zonder veel omhaal en verbaal ka-
baal en met veel gevoel voor de
warmte van het woord tekent
Emma Crebolder haar portretten
uit. Niet stampvoetend, gespeeld
brutaal of doordrammerig eigenwijs
(zoals wel het geval is in de kring
van dichteressen rond Elly de
Waard), maar subtiel-gevoelig.
Daardoor ook blijven de vrouwen-
portretten staan, zonder te verva-
gen in de politieke nevel van de
overigens zo nodige strijd voor ge-

ten-bundel:

'Het heden is ze al
een tijdje kwijt,
het verleden ,
sjouwt ze angstig
met zich mee
in een tas
vol foto's.'

Leven in het voorportaal van de
dood.

Ook in 'Dromen op de Col d'As-
pin' komen dit soort belevenissen
voor. De bundel verhaalt over de
vroegere aspiraties van de vader
van de dichter die tijdens de oor-
logsjaren in België als beroepsren-
ner akief was, het enthousiasme
voor de wielersport dat de vader op
zijn vier zoons heeft overgebracht.
Ze mochten vroeger vaker 'op oefe-
ning' mee, maar dit keer, en daar
handelt de bundel over, beklimmen
de zoons samen met de bijna 67-ja-
rige vader de fameuze Col d'Aspih.

" Anton Koolhaas

Boekenpagina
De boekenpagina van het Limburgs Dagblad verschijnt

om de vier weken.

Coördinatie en eindredactie: josfrusch

Met bijdragen van:
frans budé, pieter defesche, joos philippens,

emile hollman, hans toonen.

Limburgs dagblad i vrijuit
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I BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG
BEDRIJFSVE I LI GH E I DSZORG Zuid-Limburg met in totaal ruim 38.000werknemers.
71 lIP. I HV/IRI \OC Binnen de Stichting zijn ca. 50 personeelsledenwerk-.l.Ul U-LIIVI D UKvJ zaam, waaronder bedrijfsartsen, bedrijfsverpleeg-

kundigen, doktersassistenten, arbeidshygiënisten en
veiligheidskundiger..

Thans bestaat een vacaturevoor een

! (BEDRIJFS) VERPLEEGKUNDIGE (v/m)
In dezeveelzijdigefunktie worden onder meer de De voorkeur gaat uit naar kandidaten die beschikken
volgende taken verricht: over ervaring op het terrein van debedrijfsgezond-- het verrichten van werkplekbezoek en werkplek- heidszorg.

onderzoek, o.a. m.b.t. ergonomische en arbeids- i
hygiënische aspekten; Belangstellendenworden verzocht hun sollicitatie

- het medewerken aan de uitvoeringvan groeps- vóór 31 december 1989te zenden aan:
onderzoeken en bedrijfs'surveys; BGD Zuid-Limburg, t.a.v. de direktie,Postbus 339,

- het mede uitvoeren van periodiek bedrijfsgezond- 6400 AH Heerlen,
heidkundig onderzoek;

- het mede gestalte geven aan de preventie van De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de rechts-
gezondheidsschade. positieregeling, die is gebaseerd opde CAO-Zieken-

huiswezen, waaronder opname in het pensioenfonds
Voor dezefunktie gaan de gedachten uit naareen ge- PGGM. Informaties kunnen worden ingewonnen bij
diplomeerd (hoofd)verpleegkundige dieaan de vol- de heer Ir. C.A.J. de Leeuw, hoofd algemene zaken.
gende eisen voldoet: Telefoon 045-719888.- goed ontwikkelde sociale vaardigheden;- het zelfstandig kunnen uitvoeren van opdrachten;
- goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en ge-

schrift;- een leeftijd tussen 30 en 45 jaar.

Op het secretariaat van de vakgroepFysiologie van de Rijksuniversiteit Limburg bestaat een vaka-
turevoor een

administratief medewerker {mN)
Hetbetreft een full-time aanstellingmet een proeftijd van max. 2 jaaren meteen uitzichtop een vast
dienstverband.

taken- het maken van afspraken en het bijhouden van de agenda'svan twee van de hoogleraren in de
vakgroep;- het openen en sorteren van de post van deze hoogleraren;

- het typen van blokboeken envan manuscripten in het Nederlands en het Engels, deze grotestuk-
ken worden verwerkt met behulpvan een tekstverwerker;- het typen van brieven;

- het bijhoudenvan het archief;- het vervangen van de secretaresse van de vakgroep.

vereist- goedetypevaardigheid;- ervaring met tekstverwerking;- een goedebeheersing van de Engelse taal;- HAVO-diploma.

salaris
afhankelijk van leeftijd en ervaring maximaal ’ 2.993,-bruto per maand(schaal 5, BBRA 1984).

informatie
eventuele informatie over dezefunctie kan worden ingewonnenbij mw. J.Heemskerk of

S^^m^TX mw-K- van Brussel tel. 043-888475.

i#^^^" vacaturenummerLI D 9112

% %V_ Schriftelijke sollicitaties, onder duidelijke vermelding van het vakaturenummer op brief en envelop
VX^^y binnen 14dagen terichten aan de dienst Personele Zaken van de Rijksuniversiteit Limburg,
Jff Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

/// v— Rijksuniversiteit Limburg

ASB uitzendbureau is op zoek naar
gemotiveerd en liefst ervaren:

kas-/baliemedewerkster
Voor een bank in Kerkrade zoeken
wij-op korte termijn een kas-/balie-
medewerkster. Wat verwachten wij

, van jou? Een opleiding op mbo-
niveau (m.e.a.0.-c, m.d.s.-c).
Leeftijd 20 - 25 jaar.
Een commerciële en dienstverlenende
instelling is een must.

Denk je dat je over deze kwaliteiten
beschikt en deze functie lijkt je
interessant, neem dan snel contact

op met onze vestiging.

uitzendbureau
Dr. Poelsstraat 15

6411 HG Heerlen, 045 - 719600

De dienst Stadsontwikkeling van de gemeente
Heerlen bestaat uit zeven afdelingen, te weten:
het dienstsecretariaat; bedrijfseconomische zaken;
bouwtoezicht, volkshuisvesting en landmeten;
milieuzorg; ruimtelijke ordening; bouwzaken en on-
roerend goed. De dienst telt 140formatieplaatsen.
Bij het bureau calculatieen coördinatie(6 formatie-
plaatsen)van de afdeling bedrijfseconomische zaken
is vacant de functie van:

CIVIELTECHNISCHE
ASSISTENT-CALCULATOR M/V
nr. 12.03.200.3
Functie-informatie:- het bepalen en controleren van hoeveelhedenvan. civieltechnische werken zowel voor bestemmings-

plannen als voor kapitaalswerken;- het verwerken van de gegevens tot een begroting,
op te zetten via een geautomatiseerd systeem;- het overleggenmet opdrachtgevers, architecten en
aannemers;

- het in voorkomende gevallen bepalen van hoeveel-
heden voor bouwkundige werken;

- het verrichten van administratieve werkzaamheden.

Functie-eisen:
- kandidaten dienen te beschikken over een vakge-

richte M.8.0.-opleiding b.v. M.T.S. weg- en water-
bouwkunde;- enkele jaren ervaring op bedoeld werkterrein;- kennis van automatisering strekt tot aanbeveling.

In het kader van flexibilisering van de arbeid worden
medewerkers benoemd in algemene dienst bij de
gemeente Heerlen.
Het beleid van de gemeente Heerlen is erop gericht
het relatieve aantal vrouwen in haar functies te
verruimen. Vrouwelijke kandidaten worden der-
halve nadrukkelijk opgeroepen te solliciteren.

Salariëring bedraagt, afhankelijkvan leeftijd, oplei-
ding en ervaring bij aanstelling maximaal’3.616,--
-bruto per maand(schaal 7). (De functie zal in 1990
opnieuw worden gewaardeerd).

Een medisch en een opdefunctie gericht psycholo-
gisch onderzoek zullen deel uitmakenvan de selectie-
procedure.

I Sollicitatiesbinnen 10 dagen onder nummer 316,
met vermelding zowel op brief als enveloppe, te
zenden aan de directeur dienst Stadsontwikkeling,
Postbus 1, 6400 AA Heerlen.

Ervaren en aankomend - a
_

HaH^^_

m\ _^-J ■V% ___ __T^W,I___^^^ IV,___! onze kantoren te Heerlen en MaastrichtiL__V W I W^m^U I F"1^ ■ zoeken voor spoedige indiensttreding zowel ervaren
I^^Lfl wLLI^^ I als aankomend administratief assistenten.

De ervaren assistenten zullen worden belast
m ■ ■ ■ g % met het begeleiden van administraties, het samen-

Accictonton fm A/l ssi._::^kenm6en en he've,zoreen van

_^^^ %_._%_} Jl _-l L%__frl II l# I.F _f Wij verwachten dat zij in het bezit zijn van hetw W%^^^ ■ ■ ■ m ■ y» ■ ■# W diploma MBA of SPD. Tevens moeten zij beschikken
over ervaring in het uitwerken van jaarrekeningen.

1 1 Leeftijd niet ouder dan 26 jaar.
Voor het vervullen van de vacatures voor de

De naam Moret is een begrip in de wereld van accountancy, belas- aankomend assistenten denken wij aan kandidaten,
tingzaken, administratieve dienstverlening, alsmede organisatie en infor- leefti£ «.»_* 20 \^f_ '*_ het bezit zijn van het

't. ._. , .e _." " " _. i -> r-/-v/-T i MEAO-dipioma, bedriifsadministratieve richting,matica. Met ruim 45 vestigingen, waar in totaal 3.500 mensen werken, alsmede m Maastricht aan een jongevwo-er met bij
bestrijkt de organisatie geheel Nederland. Zij omvat de volgende maat- voorkeur economie ien economie nin zijn pakket,
schappen: Moret & Limperg Registeraccountants, Moret Gudde Brinkman wi'^n"Btot8 t0t Federatie"Belasting"
Belastingadviseurs, Moret Advies Adviseurs voor Organisatie en Infor- consu w^vewach^van de juistekandidaten dat
matica en Moret Acma Accountants en Belastingconsulenten. zij vervolgstudies ter hand nemen. De kosten daar-

in het buitenland iS de Moret-Organisatie Sterk Vertegenwoordigd voornemen wij vanzelfsprekend voor onze rekening.
..i w i ,

ir ij j j i- Bovendien worden daardoor mogelijkhedengeopend
via Arthur Young International. Een wereldwijd opererende organisatie, tot promoties.
waarbij accountants, belasting- en organisatie-adviseurs in zon 70 landen Tot het takenpakket behoort voornamelijk
ZÜn aangesloten het verzorgen van administraties.De werkzaamheden

r> * ■ *nr\r\ i a _j.l. \/ ■ j \l _. r .. o worden in een klein team uitgevoerd. Deze kunnenPerl januari 1990 zal Arthur Young International fuseren met Ernst & ook plaatsvinden ten kantor! van cliënten. Goede
Whinney International. Hierdoorontstaat één van degrotereprofessionele contactueleeigenschappen zijn daarom noodzakelijk,
samenwerkingsverbanden, in Nederland werkend onder de naam Moret , __ Vo°r z<? wel schrifteliike sollicitatie ais voor
_-__.__"-__■-.___ a ni i ii telefonische informatie, kunt u zichrichten tot MoretErnst & Young. Moret Acma Accountants en Belastingconsulenten zal ook Acma Accountants en Belastingconsulenten, de heer
na de fusie onder deze naam werkzaam blijven. p. j. a. wehrens of f. w. m. vaes, Oranjeplein 10,

Moret Acma is gespecialiseerd op het terrein van de dienstverlening 6224 KD Maastricht, telefoon 043-636636.
aan het midden- en kleinbedrijf. Ten behoeve van een efficiënte bedrijfs- *
voering zorgt Moret Acma voor goede en tijdige financiële en fiscale _4__\
informatie, mede ten behoeve van investeerders, financiers, subsidiërende , Moret Acma

" instanties en de fiscus. accountants en belastingconsulenten

Heineken brouwt al tijden lang zijn en uit u zich makkelijk zowel in de
bier in Nederland en is uitgegroeid tot horecamarkt als aanverwante sectoren
één van de bekendste brouwerijen ter zoals overheden, banken, makelaars,
wereld. Onze brouwerijen in Neder- drankenhandels enz.
land maken bieren niet alleen voor de
Nederlandse markt, maar ook voor Welke mensen zoekt Heineken?
vele exportmarkten. Ons bier is. Ondernemende mensen met eenMBO
verkrijgbaar in meer dan 150 landen. diploma op zak en niet ouder dan 32
Dit maakt Heineken Nederland toteen jaar. U beschikt over goede commer-
uniek bedrijf binnen de landsgrenzen. ciële, administratieve en contactuele
Bij ons nog steeds traditionele brouw- vaardigheden maar bovenal over een
proces maken we gebruik van de "winners"-mentaliteit. Ervaring in een
modernste technieken. Wantkwaliteit commerciële of administratieve func-
staatbij Heineken hoogin het vaandel. tic is noodzakelijk. Met het oog op
En dat geldt ook voor onze mede- onze rayonindeling moet u bereid zijn
werkers. om te verhuizen.

Brouwerijvertegenwoordigers Wat biedt Heineken? Voor u defi-
(m/v). nitief een rayon krijgt toegewezen,
Voor diverse rayons in Nederland. verzorgen wij eerst een goede, uitge-
Primair bent u een voortreffelijke breide theoretische en praktijkgerichte
zakenpartner voor uw afnemers. Die opleiding.
variëren van part-time kantinehou- Naast een goede salariëring kent
ders tot food and beverage managers - Heineken een aantrekkelijk pakket
van luxe hotels. Deze relaties gaat u secundaire arbeidsvoorwaarden,

continueren en verder uitbouwen tot
wederzijds genoegen. Solliciteren. Voldoet u aan boven-

U ondersteunt de horeca-onder- staand profiel? Dan nodigen wij u
nemer met raad en daad in zijn onder- graag uit om te schrijven naar
nemerschap doordat u zich dienstver- Heineken Nederlands Beheer BV,
lenend opstelt en kwaliteit levert. Als Personeelszaken Commercie Bier,
Heineken vertegenwoordiger beweegt Postbus 530, 2380 BA Zoeterwoude.

We zoeken vertegenwoordigers
die ervoor zorgen dat dit bord

nog meer gezien wordt. '
— 4

J_TDZ) Stichting Ziekenzorg
MmP' WestelijkeM i jnstreek

Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden)

" Verpleeghuis St. Jansgeleen (209 bedden)

" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden)

" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden)

" Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden)

Ten behoeve van de afdeling Centrale Sterilisatie, lokatie Sittard, zoeken
a * wij.kontakt met belangstellenden voor de funktie van

/-J hoofd centrale sterilisatie
vakaturenr. GM 47

funktie-informatie: " is belast met de dagelijkse leiding en de koördinatie van de afdeling
Centrale Sterilisatie;

" is verantwoordelijk voor het op juiste wijze steriliseren van aangeboden
goederen;

" draagt zorg voor de distributie van gesteriliseerd materiaal en van te
steriliseren artikelen;

" is belast met de dagelijkse controle van de afdelingsapparatuur op
goede werking;

" verzorgt de afdelingskontakten.

funktie-eisen: HAVO-niveau; leidinggevende kapaciteiten; diploma sterilisatie-assistent(e);
bewijs deskundigheid gassterilisator; ervaring op sterilisatiegebied;
technisch inzicht; eventueel kaderopleiding.

arbeidsvoorwaarden: F.W.G.-funktiegroep 40.
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform C.A.O. ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Mw. R. Doggen-Frielink, koördinerend hoofdverpleegkundige,
tel. 04490-18666 toestel 2303 of mw. G. C. J. Macherey-Gerris,
personeelsfunktionaris, toestel 2066.

yTenbehoeve van de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis -Westelijke Mijnstreek (PAAZ-WM), lokatie Sittard, zoeken wij kontakt met
belangstellenden voor de funktie van

sekretaresse
vakaturenr. JH S 1

funktie-informatie: " verzorgt de patiëntenadministratie, maakt afspraken, beheert het
archief en houdt agenda's bij;

" verzorgt en verwerkt (vertrouwelijke) korrespondentie en verricht alle
voorkomende typewerkzaamheden;

" bedient de telefoon en ontvangt patiënten en bezoekers;
" notuleert vergaderingen;

" verricht administratieve werkzaamheden van algemene aard.

funktie-eisen: " diploma HAVO, aangevuld met een sekretaresse-opleiding of MEAO-sekretariële richting;
" goede kontaktuele eigenschappen;
" kennis van en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking;
" kennis van medische terminologie is gewenst;

" ervaring in een soortgelijke funktie strekt tot aanbeveling.
arbeidsvoorwaarden: Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO-

Ziekenhuiswezen. Het salaris bedraagt, overeenkomstig FWG, groep 30,
maximaal ’ 3136,- bruto per maand.

inlichtingen: Voor nadere informatie kunt U telefonisch kontakt opnemen met de
heer J. Hounjet, sektorpersoneelsfunktionaris, toestel 2356 (lokatie
Geleen).

Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als vrouwen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagenrichten aan:
Dienst Personeel en Organisatie
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5500, 6130 MB Sittard

In de linker-bovenhoek van brief en enveloppe het vakaturenummer vermelden.

Limburgs Dagblad



In de vorige eeuw
kwam men tot de ont-
dekking dat schimmels
de oorzaak waren van
allerlei plantenziekten.
Al snel werden chemi-
sche mengsels gebrou-
wen. Kopersulfaat
(Bordeause pap) en
zwavel bijvoorbeeld
waren tientallen jaren een prima remedie bij de bestrijdingvan ziekten in de wijnbouw en fruitteelt. Ook kwikverbin-dingen werden in de negentiende eeuw al gebruikt voor het
ontsmetten van zaad.

Gevaarlijk spul, maar vrij onschuldig spul in vergelijking
met het arsenaal chemie dat de boer tegenwoordig tot zijn
beschikking heeft. Tegen vrijwel alle ziekten, plagen en
onkruiden kan hij optreden.

vergif

Vroeger, toen er nog geen 'milieu' was, heette het gewoon
vergif. Na de oorlog had men er pas goed de smaak van te
pakken en praatte men van bestrijdingsmiddelen. Tegen-
woordig heet datzelfde goedje iets onschuldiger: gewasbe-
schermingsmiddel. Maar het gaat nog steeds om hetzelfde

ook opgedaan met erwten, aardap-
pelteelt, waspeen, stamslabonen en
suikerbieten. Het komend seizoen
wordt ook wintertarwe in het pro-
gramma opgenomen. „Het onder-
zoek duurt acht jaar. In de loop van
de komende jarenzal moeten blij-
ken hoever we terug kunnen met
spuiten. Zoals ik al zei: het kan,
maar het.vereist wel een heel nauw-
lettende gewasinspectie. Men moet
vroegtijdig ingrijpen door pleksge-
wijze bestrijdingsmiddelen toe te
passen en het niet uit de hand laten
lopen," aldus Mare Kroonen.

Een andere manier om de chemie
op de akkers terug te dringen is een
betere afstelling van de spuitmachi-
nes. Theo Douven in Horst is ge-
specialiseerd in spuittechniek. Sa-
men met zijn broer Ad produceert
hij allerhande apparatuur voor de
landbouw. Vorig jaar is hij begon-
nen zijn spuitmachines te verbete-
ren. Theo Douven beweert dat door
een betere afstelling van de spuit-
machines en een verfijnde spuit-'
techniek 30 tot 50 procent minder
bestrijdingsmiddelen nodig zijn.

„Uit onderzoek in Duitsland blijkt
dat bij boeren die zeer bewust om-
gaan met gewasbeschermingsmid-
delen, het gebruik 40 procent lager
ligt dan bij collega-boeren die min-
der precies werken." aldus Douven.
Hij bepleit ook een periodieke keu-
ring van landbouwspuiten.

Door gebruikmaking van micro-
electronica is het bijvoorbeeld mo-
gelijk dat de hoeveelheid spuit-
vloeistof exacter kan worden afge-
stemd op de perceelsgrootte. Ver-
der kan de dosering per oppervlakte
en tijdseenheid worden geregeld. In
de fruitteelt moeten afgeschermde
en recirculerende spuiten worden
gebruikt. Het gewas wordt dan af-
geschermd waardoor eventueel
overtollige vloeistof weer terug gaat
naar de tank.

Een derde mogelijkheid om bestrij-
dingsmiddelengebruik terug te drin-
gen is het kweken van gewassen die
minder gevoelig zijn voor ziekten.
Vooral de producenten van bestrij-
dingsmiddelen hebben in de afgelo-
pen jarenzaad- en selectiebedrijven
opgekocht om met toepassingen in
de biotechnologie te kunnen experi-
menteren. De chemie-concerns
hebben daar alle belang bij. De in-
dustriéle ontwikkelingsfase van een
bestrijdingsmiddel duurt circa tien
jaar. Dat kost dus enorm veel geld.
Terwijl het effekt van de investerin-
gen in research en onderzoek steeds
korter duurt doordat onkruid en in-
secten op den duur resistent worden
tegen het middel.

egbert hanssen

naar het 'geïntegreerd bedrijfssys-
teem. Wat zoveel wil zeggen als
een gecombineerde aanpak van
ziekten en plagen door mechanische
én chemische bestrijding.

sprinkhanen en tegen plagen in de
katoenplantages.
De overgebleven en toegelaten
middelen zijn evenwel ook niet zo
onschuldig. Niet alleen voor de
boer en tuinder zelf kleven er risi-
co's aan het gebruik. Er zijn onge-
lukken genoeg gebeurd, al of niet
met dodelijk afloop.

De meeste middelen zijn slecht af-
breekbaar en hopen zich op in de
bodem. Of sijpelen door naar het
grondwater. Vooral de oude be-
strijdingsmiddelen, die al van vóór
1975 op de markt zijn, blijken vaak
problemen te geven voor het mi-
lieu. Ruim 85 procent van de ge-
bruikte bestrijdingsmiddelen be-
hoort tot deze oude middelen.

Minder bekend is dat bij elke volle-
veldsbespuiting een deel ontsnapt
en door de wind wordt meegevoerd.
Meer dan éénderde van het jaarlijks
verbruik komt naar schatting in de
buitenlucht terecht. De verwaaiing
komt vooral doorspuiten met vlieg-
tuigen en door het gebruik van hoge
drukapparatuur in de fruitteelt. Be-
strijdingsmiddelen zijn al gemeten
in regenwater.

De overheid komt dan ook binnen-
kort met een nieuw heleid. De land-
en tuinbouwer moet in de jaren ne-
gentig jaren het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen drastisch beperken.
Voor het jaar 2000 moet het ge-
bruik gehalveerd zijn. Grondont-
smettingsmiddelen moeten zelfs tot
90 procent naar beneden. Dat is een

üe Nederlandse boer issen grootverbruiker,ergens anders in de
wereld wordt per hectare
Zoveel vergif gebruikt
tegen schimmels, onkruid
of insecten. Momenteel 20
biljoen kilo aktieve stof
Per jaar. Dat is zon 25 kilo
Per hectare. In
West-Duitsland is datbijvoorbeeld slechts vijfkilo per hectare. Geschat
j^ordt dat in de 'moestuin
Nederland' jaarlijks voorbiJna een half miljard
§uden aan
gewasbeschermingsmidde

'en' wordt uitgegeven.

e ervaring in de jaren vijftig en?estig jaren heeft ons geleerd dat
e| gebruik van vergif niet zonder
'sico's is. Een ware hysterie brak

"" toen bleek dat de eierschalenan roofvogels, die aan het eind van
e voedselketen staan, steeds dun-
j^rwaren geworden sinds 4,4-dich-
°or-difenyl-trichloorethaan, kort-weg DDT, werd gebruikt. Het mid-
Jjel is de laatste vijftien jaarin prak-
'sch alle ontwikkelde landen ver-
oden. In ontwikkelingslanden ech-

',er wordt er vaak nog kwistig mee
'"gesprongen in strijd tegen

Bij de tegenwoordige volleveldsbe-
spuiting worden namelijk behalve
de luizen ook het Lieveheersbeestje
gedood. En dat is een kever die ver-
zot is 0p... juist ja, luizen. Door niet
of minder te spuiten overleeft het
Lieveheerstbeestje en kan deze de
luizenplaag te lijf gaan.

Goede ervaringen met 'geïntegreer
de bestrijding' zijn in Vredepeel

Maar dan moet de boer er wel
steeds boven op blijven zitten. Om
eventuele ziekten in de kiem te
smoren," zegt de onderzoeker.

Verreweg het belangrijke akker-
bouwgewas in Limburg is snijmais.
Dat wordt gebruikt als veevoer.
Een gewas waarin ontstellend veel
bestrijdingsmiddelen worden ge-
bruik. In Vredepeel is dit jaar mais
geteeld zonder Atrazin, een middel
dat nu al absoluut verboden is in
waterwingebieden. Geheel zonder
chemie heeft Mare Kroonen de mai-
sakkers 'schoon' weten te houden
van onkruid. Een niet geringe pres-
tatie. De boeren zullen er oren naar
hebben. Het spuiten van mais kost
gemiddeld 200 gulden per hectare.
Daar moet hij dan wel enkele keren
extra de tractor voor uit de schuur
halen om te eggen en te schoffelen.

tuurlijke vijanden van luizen niet
gedood worden."

„Wat onkruid betreft komt onze
aanpak er op neer om te kijken hoe
we met zoveel mogelijk mechani-
sche bestrijding (schoffelen, red.)
en zo weinig mogelijk chemische
middelen een zo groot mogelijk et-,
fekt krijgen. Bij het bestrijden van
insecten streven we naar een zo laag
mogelijke dosering zodat de na-

Dat zegt Mare Croonen. 24. uit
Kerkrade. Hij is belast met het bso,
het bedrijfs systeem onderzoek in
Vredepeel.

Minder spuiten heeft ook conse-
quenties voor de bemesting. Door
ruime stikstofgiften drijft de akker-
bouwer en tuinder de wortelen,
spruitjes en prei als het ware de
grond uit. 'Geil gewas' is echter vat-
baarder voor allerlei ziekten. Om
die reden moeten zal de boer ook
minder kwistig kunstmest moeten
strooien.

De praktijk in Vredepeel bewijst
dat het kan. Alleen is nu al duidelijk
dat - wil de chemie teruggedrongen
worden op de akkers - de boer in-
tensiever met de teelt bezig moet
zijn. Tot nu toe worden bepaalde
akkerbouwgewassen domweg elke
week bespoten onder het mom van
'baat het niet, het schaadt ook niet.
„Minder chemie kan wel degelijk.

krachttoer, want de land- en tuin-
bouwer staat er niet op te springen
zich risico's op de hals te halen door
verminderd gebruik van chemie.

Toch kan het. Dat bewijzen niet al-
leen de biologisch-dynamische boe-
ren, die het al jaren zonder doen.
Ook in de reguliere landbouw is
langzaam het besef doorgedrongen
dat het zo niet langer kan. Overi-
gens niet alleen door milieubesef.
Sommige gifstoffen blijken steeds
slechter te werken. Onkruid of in-
secten worden op den duur resis-
tent. Met het gevolg dat men zijn
toevlucht zoekt tot steeds giftiger en
duurdere middelen. En met name
dat laatste, het kostenaspect, is
steeds meer de drijfveer voor de
boer om het anders aan te pakken.

Op de Noordlimburgse proefboer-
derij Vredepeel, tegen de grens met
Noord-Brabant, is in het afgelopen
voorjaar gestart met het onderzoek

Biljartgeluiden in
de discobus

spre., en zelfs een restaurantje met
lasagne. Maar het totaal smaakt wat
mij betreft niet direct naar méér.

In Noordwijk slaan jongelui 's zomers met enige
regelmaat de chauffeur van hun discobus in elkaar.
Omdat ze zo lekker gedronken hebben. Jongelui
tiranniseren passagiers in de trein, gooien zelfs de
machinist op het perron. Voor de 101.
In Limburg komt iemand op het idee om een
discobus te beginnen.

Kort voor drieën sijpelen de eerste
Limburgse busgangers weer rich-
ting uitgang. Twee stelletjes uit
Brunssum drinken nog even een
pilsje aan de bar. De meisjes voet-

ballen bij De Leeuw in Brunssum
op zondag om tien uur in alle vroeg
te, maar de competitieleider heeft
deze keer begrip getoond en het da
meselftal vrijaf gegund. „Voor zes-
tig gulden riskeer ik m'n leven
niet," klinkt het zeer verstandig
Ondanks pils in het kwadraat.

ziek op de radio en dat leidt tot het
kreetje. „Zet harder dat ding!" Dat
blijkt de grootste uitspatting te
zijn... De chauffeur kiest dan ook
voor de veilige weg en met een
bandje BZN vervallen de vermoei-
de jongeren weer in volstrekte le-
thargie. Een enkeling knikkebolt.

Sjef Thevissen. die wat heeft rond-
gehangen in en rond de disco om bij
alle mogelijke mensen nuttige in-
formatie los te peuteren, gaat nu
alle klanten langs met een enquête-
formulier. Twee meisjes uit Bruns-
sum vertellen dat ze normaal met de
auto van hun vriend uitgaan, maar
ja, die had weekenddienst. „Hier
kun je je heerlijk laten gaan, in
Heerlen kijken ze je er op aan als je
afwijkend danst."

*? et is zaterdagavond even na.lenen en ijskoud. Het verre van
'.^Ponerende NS-station van
kerkrade. Veel meer indruk

aakt de ervoor geparkeerde,us. Dat zie je zo, die heeftv'deo, bar en toilet. In de bus,
"tet inderdaad de verwachte
.tributen, bevinden zich twee
'0ngelui die rustig praten.

Verder is er de 22-jarige Sjef The-sen uit Brunssum. Hij basketbalt
,'J The Braggarts in Heerlen enne eft de MEAO Administratief
chter de rug. De man die op het

Qee kwam voor een discobus.,n snackbars, disco's, cafés en scho-en heeft hij posters opgehangen.
r*et zijn fietsje is hij van hot naar

geraced. Tijd zat, want pas
J'er een maand moet hij in dienst.

ging hij extra vaak uit om via
henden mond-op-mond-reclamee krijgen.

En na enkele verwonderde en ook
di.erse gepijnigde blikken: „Tja,
we zijn milieubewuste mensen."
Met nu helemaal ingehouden adem
volbrengt de jeugd de terugreis.
Om bij hun eindbestemming met-
een de struiken in te duiken.

Jaloers

Toilet
Uit de hitte via de ijskoude buiten-
lucht zo de bus in. Dan wil je blaas
wel eens opspelen. En zo geschiedt.
Gelukkig is de bus voorzien van alle
gemakken. „Sorry." zegt de chauf-
feur: „De wc gebruiken we alleen
op pendel naar Spanje. Ik heb hem
er nu uitgehaald."

Buiten verzamelt de groep zich. Net
als allerlei lichaamsdelen dreigen te
bevriezen verschijnt de bus. Twee
meisjes melden zich af. „We gaan
met 'anderen' mee terug." Ja, ja

' dat zal wel. meesmuilen de ande-
ren. Tikkeltje jaloers'?

Een jongeman verschijnt helemaal
niet, en na tien minuten wachten
wordt er vertrokken. De chauffeur
beklaagt zich: „Als je dertig vrou-
wen en twintig mannen in een bus
naar Spanje hebt, dan moeten die
vrouwen toch altijd de chauffeur
hebben!" Aguttegut. wat erg toch,
veinzen we. „Maar ik ben gelukkig
gelukkig getrouwd", zegt de man.
ons daarmee van de verwachte sap-
pige verhalen berovend.

" Sjef Thevissen
ondervraagt
doodvermoeide
discogangers op
de terugweg uit
Hasselt naar hun
ervaringen met
betrekking tot de
busreis.

joos philippensEr weerklinkt heel even discomu

letje biljartverslaggevers op pad is.
Dat zal op de terugweg wel veran-
deren, denken we hardop. En daar-
mee verstoren we al bijna de gewij-
de stilte.
Nog geen drie kwartier laten stap-
pen de aanstaande discogangers uit.
De jassen blijven in de bus, en.d.at
maakt van de vijftig meter tot de in-
gang een tocht die uitnodigt voor
het krijgen van de 'klatsch', oftewel
een grandioze verkoudheid.

ik. Om meteen te schrikken van die
vlaag van beroepsdeformatie.
De jeugdswingt verder onder de
zeer fantasierijke laserstralen die
door twee mannen worden be-
stuurd. De deejay draait niet alleen
hip hop, house en disco, maar ver-
rast ook met 'Viva Espaha' zodat
de jeugdzich weer terug kan wanen
in die eveneens snikhete Costa del
Sol-danstempels. Het meegebral is
niet van de lucht.

Veel leuker is dat even later de
soundtrack van Indiana Jones zich
als een reusachtige ademstoot tot in
de kleinste uithoeken van de impo-
sante ruimte verspreidt. Na Imea
Marina is dat niet meer en niet min-
der dan een weldaad.

Afijn, de amusementswaarde is be-
vredigend, ook al omdat er diverse
cafeetjes zijn voor een rustig gê-

avond kost me ruim honderd gul-
den."
Zes instappers in Brunssum, alle-
maal tevoren aangemeld, en vijf
klanten in Hoensbroek. „Ik schijn
alleen publiek te trekken dat nor-
maal niet gaat. De vaste lui blijven
met de auto gaan." Sjef haalt er
meteen de hele campagne bij van
'alcohol en verkeer, dat kun je niet
maken', compleet met een verhan-
deling over hoe gek die piepjonge
chauffeurs wel rijden op de par-
keerplaats van de disco. Scènes uit
allerlei Amerikaanse films met
auto-achtervolgingen.

De jongelingenverdwijnen in de
buik van dat reusachtige gebouw
dat Dockside heet en we raken ze
onmiddellijk kwijt.

Binnen is een grote dansvloer met
duizenden bezwete lichamen. Je
kunt trappen op en dan dat alles nog
eens van boven bekijken. „Als die
zware lampen naar beneden donde-
ren is dat voorpaginanieuws," denk

j'Veel van mijn vrienden trokken
"eens naar Hasselt. Bleek daar een
'sco geopend te zijn. Ik zag wel

[ *e'd in busreizen daar naartoe,"ertelt Thevissen.

" \,
I °orruim 400 gulden huurt hij elke

i^'erdag een bus, die Kerkrade,. eerlen, Brunssum en Hoensbroek
andoet, op weg naar een van Euro-[ "'s grootste disco's.

i t*.*act volgens schema wordt om
'en over tien vertrokken en even,dter stappen in Heerlen acht jonge-ren in. Leeftijd 16 tot 21 jaar.j'°ockside is het onbekende. Veel'°ngeren in de Oostelijke Mijn-
,reek hebben hun vaste kroeg,aar zijn ze moeilijk vanaf te krij-
?en- Grote disco, grote bus, buiten-
lid. Dat vinden ze nogal wat. Die*nBst heb ik onderschat."

| . 'j'ssen Heerlen en Brunssum ver-l 'l hij dat onbegrijpelijkerwijze het
I °erUcht de ronde doet dat de bus
i hele/naai vol zit. Terwijl

lef er voorlopig nog geld bij moet

i w^8en- ..Ik had gehoopt deze keer
J 'ist te draaien, maar helaas. Vori-
| *?. Week had ik er 23, nu mag ik blij

"Il als ik dat weer haal. Deze

De bus rijdt de autoweg op, hup in
één ruk door naar Hasselt. Rustig
wisselen de aanstaande discogan-
gers woorden uit. Fluister, fluister
Alsof Ben de Graaf met een stel-

Biljart
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" Het
gebruik vun
bestrijdings-
middelen
moet worden
terug-
gedrongen.

Foto
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Limburgse proefboerderij bewijst dat het kan

Minder chemie op de akker

Hmburgs dagblad vrijuit

% Zo vanuit
Kerkrade gedropt
voor de
reusachtige
Dockside-disco
in Hasselt. Het
onbekende
tegemoet...

Foto's:
PETER SPORCK



BL~
kraken
parlementariërs in de
vijf betrokken landen
harde noten over de
geheimzinnige
totstandkoming van
het Aanvullend
Akkoord van
Schengen. De teksten
zijn inhoudelijk dan
nog steeds geheim.
Tegelijkertijd
bezoeken we Schengen
waar de mist - oh
symboliek - aan de
oevers van de Moezel
maar niet wil
optrekken. Later
wordt de tekst door het
Belgische ochtendblad
De Morgen voor een
groot deel
gepubliceerd en volgen
ook de andere kranten
en uiteindelijk de
bewindslieden die een
einde maken aan het
predicaat
'confidentieel' dat
lange tijd geprijkt
heeft op de dikke
pakken papier. De
mist boven Schengen
verdwijnt in de loop
van woensdagmiddag.

Schengen leeft van de wijnbouw
en in de winter dus eigenlijk he-
lemaal niet. Het restaurant aan
de Rue du Vin is dan ook gesch-
lossen/fermé. Kranten zijn er in
het 330 inwoners en 120 huizen
tellende dorp niet te koop. Wèl
te lezen. Maar daarvoor dient
een bezoek gebracht te worden
aan het onderkomen café/res-
taurant in Remerschen, dat van
iets grotere omvang is. Samen
met Wintrange vormen de drie
kernen één gemeente met net
iets meer dan 1.000 inwoners.

'Léif Herr Buergermeeschter',
luidt de liefdevolle aanhef bo-
ven een ingezonden brief in Lu-
xemburger Wort/La Voix du
Luxembourg ('für Wahrheit
und Recht"). De briefschrijfster
waarschuwt tegen sluiting van
het open luchtzwembad. Maar
over 'Schengen' in Schengen
geen woord!

De waardin klappert met haar
oren als haar gevraagd wordt of
ze weet wat èr vrijdag, gisteren
dus, had moeten gebeuren? Een
gast antwoordt: „Wij hebben
genoeg van het verschijnsel
grenzen. In het verleden zijn we
maar al te vaak daarvan de dupe
geworden." Hij vertelt dat zijn
familie afkomstig is uit de Oost-
kantons in België waar men de
ene Wereldoorlog mét de Duit-
sers moest vechten en de andere
keer er tégen. „Die grenzen
hangen me de keel uit," zegt hij
terwijl de vraag voor hetzelfde
geld gesteld kon worden in
St. Vith, Zoetermeer of Kassei.
Overal kan men voor- en nade-
len opsommen. Dus ook in
Schengen. Dat nu juist in die
plaats een akkoord getekend
wordt zal verder velen 'Wurst'
wezen.

Een van de weinigen die er ech-
ter wel wakker van gelegen
heeft, is de burgemeester van
Schengen. In 1985 heeft hij een
paar dagen met kwade zin rond-
gelopen en nu alweer. Tenmin-

Schengen lager toch al niet wakker van
Als iemand u de indruk wil geven dat hij weet waar hij over praat,
dan zegt hij 'Sjengen' en niet 'Schengen'. Schengen is een plaats;
een dorpje in het diepste puntje van de Beneluxlanden en gren-
zend aan zowel de Bondsrepubliek Duitsland als Frankrijk. Daar
werd op 14 juni 1985 een akkoord getekend. Die afspraak regelde
de geleidelijke afschaffing van de grenscontroles. En de overeen-
komst kreeg de naam mee van de plaats waar het allemaal gebeur-

de: het Akkoord van Schengen. Gisteren, 15 december 1989, had
het Aanvullend Akkoord van Schengen getekend moeten worden,
waarin de verdere details geregeld werden. Plaats van handeling:

Schengen natuurlijk! Een onbeduidend dorp met vijf grensover-
gangen en zeven tankstations waar het goed tanken is. En verder?
Verder eigenlijk helemaal niks.

Inlograliek KAREL GFRRITS LD

" Een blik
vanaf de
wijngaarden
van de
Markusberg
op Schengen
in het
Moezeldal.
Links van de
kerk het
klooster van
de
Congregatie
van de Heilige
Elisabeth. De
enige
bruikbare
ruimte in
Schengen
waar het
Aanvullend
Akkoord
ondertekend
had kunnen
worden. De
motor-boot
'Prinses Marie
Astrid' gaat
deze keer - in
tegenstelling
tot 1985 - niet
voor anker.

" Het 'centrum' van Schengen. Defoto is genomen vanaf de brug over de Moezel die leidtnaar de grens-
overgangen Perl (BRD) en Apach (Frankrijk).

# Secretaresse Monique Thommes weet dat burgemeester Fernand
Weber er moeite mee heeft dat hij niet als gastheer heeft mogen optre-
den in 1985. „En deze keer is hem ook niets gevraagd."

# De ruimte in het kloostem
complex van de Congregam
van de Heilige Elisabeth wam
het AanvullendAkkoord vtm
Schengen getekend had mom
ten worden. Maar debeloom
tafels en stoelen uit de sttA
Luxemburg, zijn niet mffl
gebracht. Foto's: FRANS RADq

ste: als we één van de in toU-
drie Schengense ambtenaren
moeten geloven. Burgemeest-
Fernand Weber is afwezig. D 1
part-time burgemeester die &
baan heeft in de stad Luxem-
burg is er alleen op donderda
Maar zijn secretaresse Monil
Thommes neemt het voor hef
op. Zonder dat Weber er van
wist, meerde op 14 juni 198511
luxe motor-schip 'Prinses Ma
rie-Astrid' aan op de Moezel
onder de brug die leidt naar >drielandenpunt Schengen (L>
xemburg), Perl (BRD) en
Apach (Frankrijk).

De staatssecretarissen, onder
wie voor Nederland Van der
Linden en Korte-Van Hemel
tekenden daar het Eerste
Schengen-Akkoord. Als gast-1
heer mocht Weber toen niet i
treden. En uit de woorden val
Monique Thommes valt af te W
den dat de burgemeester zichl
sindsdien nogal buiten gesloW
heeft gevoeld. En nu? „De bv
gemeester is weer niets ge-
vraagd. Deze keer is het weer
een zaak van het ministerie vd
Buitenlandse Zaken geweest.)
Die heren hebben een lokatie
geregeld hier in Schengen orfl
het akkoord te laten onderteM
nen. Ze hebben lang moeten
zoeken om er een te vinden.']
zegt ze niet zonder leedver-
maak.
Natuurlijk komen de kleurrijk1
folders over"de wijnroute die
door de Luxemburgse VVV is
uitgestippeld op tafel. Maar ii
die folders niets in de trant va^
'Schengen, de start voor een
nieuw Europa.' Ze vindt het
leuk'bedacht, maar: „Nee, v<|
Schengen zelf wordt geen red J

me gemaakt. Hier gebeurt tod
niks."

door

f \\os van den campj
■_

De enige plek waar 'het' dan
zou gebeuren is het klooster i"[
de buurt van de kerk. Vijf zit**,
ters van de congregatie van de _
Heilige Elisabeth bewonen M]»
oude klooster-kasteel dat mm'"6
dels een puike restauratie acht r̂
de rug heeft. De Moeder-Ove'
ste van de congregatie is best b* y
reid de zaal te tonen waar het i
Aanvullend Akkoord onderte' n
kend zal worden. Terwijl zij
voor de zoveelste keer de bc-:
treffende vloer boent, vegen .
parlementariërs op de thuishaf Jde vloer aan met het Akkoord' >
Niemand, en dus ook niet de
Moeder-Overste, weet dan al ,
dat het Akkoord niet getekende
zal worden. „Ik weet niet wa^'t
het over gaat," zegt ze als haa>
gevraagd wordt naar de beland
rijkheid van het geplande be- 1
zoek. „Uit Luxemburg kornet1

ze straks stoelen en tafels bref
gen. Vrijdag komen die mens^
hier naar toe, dan tekenen ze dj
teksten en vertrekken ze weef-

De zuster is even geïnteresseefl
in 'Schengen' als de meeste val
haar plaatsgenoten. Ook die I
praten namelijk met veel mcc'
enthousiasme over de kampi°*
nenwedstrijd Remich I versus I
Gasperich I. En dat belooft
zondag om half drie een spafl'[
nende wedstrijd te worden, i°
wordt verzekerd. De spits va"
Remich zou weer in goede vof*
zijn.

We kunnen het toch niet late11
even de grens Schengen/Perl
over te wippen, voordat we
Schengen verlaten.
'Passé bitte!'
'Wie bitte?'
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Opdrachtgevekan 'zekerheidaannemerbedingen

Standaardvoorwaarden
in de bouw aangepast

"ticulieren die op eigen initiatief een woning willen

'uWen krijgen te maken met de in de bouw gebruikelij-
standaardvoorwaarden. Meestal wordt dan gebruik

van de 'Uniforme Administratieve Voorwaar-
Ri die onlangs werden aangepast. De belangrijkste
""betering daarin: de opdrachtgever kan van de aanne-er 'zekerheid' verlangen dat hij zijn verplichtingen na-
)rnt.

dergelijke. Daarin kunnen tegen-
strijdigheden voorkomen. De nieu-
we UAV geeft ten aanzien daarvan
een aantal regels gebaseerd op uit-
spraken van de Raad van Arbitra-
ge- . .
Een daarvan is dat de beschrijving
vóór de tekening gaat. Staan op de
tekening voor een woonhuis bij-
voorbeeld twee dakkapellen gete-
kend en in de geschreven tekst
wordt er maar één genoemd, hoeft

de aannemer er maar een te bou-
wen. Blijkt echter 'dat de tekening
van jongere datum is dan de be-
schrijving, heeft de interpretatie
van de tekening voorrang boven de
beschrijving.

De nieuwe standaardvoorwaarden
bevatten nog een aantal andere re-
gels die dit soort geschillen oplos-
sen. Omdat die geschillen ook na-
delig voor de opdrachtgever kun-
nen werken is het belangrijk dat de
architect die het bstek maakt,
uiterst nauwkeurig te werk gaat.

Ten aanzien van de aansprakelijk-
heid van de aannemer na de ople-
vering is de UAV 1989 ongewijzigd
en voor verborgen gebreken geldt
een aansprakelijkheidstermijn van
vijf jaar, voor zeer ernstige gebre-
ken een termijn van tien jaarna op-
levering.

Wie dus een woning wil laten bou-
wen 'onder architectuur' komt in
aanraking met de UAV 1989, toege-
spitst op de situatie waarin de op-
drachtgever zich laat bijstaan door
een directievoerend architect.

Wie een woning wil laten bouwen
naar een ontwerp van de aannemer
daarentegen kan beter geen aanne-
mingsovereenkomst sluiten op ba-
sis van Uniforme Administratieve
Voorwaarden.
Hij is dan beter af met de Model
koop-/aannemingsovereenkomst,
bij voorkeur met toepassing van de
regeling van het Garantie Instituut
Woningbouw omdat deze overeen-
komst uitgaat van een ondeskundi-
ge opdrachtgever en de UAV juist
niet. De regeling van het GIW biedt
veel betere waarborgen tegen een
faillissement van de bouwer dan de
UAV. .

eerste ontwerp en vaststelling
'de UAV stammen uit 1968 en[ den kortweg 'UAV 1968' ge-
'^d. In september van dit jaar.a een nieuwe tekst vastgesteldaer de naam 'UAV 1989.

~rachtgevers die zelf het initia-, kernen om te bouwen en daar-een directievoerend architect
pellen, krijgen met de nieuwe

1989 te maken. Deze stan-
dvoorwaarden zijn niet alleen
'en en wijken op een aantal on-Qelen af van de oude voorwaar-

" Er is ook een aantal nieuwePalingen aan toegevoegd.
Qe nieuwe UAV is onder meer
Regeling opgenomen die de op-■ entgevercntgever het recht geeft om vanaannemer 'zekerheid' te verlan-

' dat hij zijn verplichtingen na-
r}.\ Daardoor wordt voorkomen

Hidens de bouw van de woning
ttiis gaat en de opdrachtgeveralcieel het nakijken heeft.

'* zekerheid in de vorm van eennkgarantie' blijft gelden totdat
honing is opgeleverd of zolang
's overeengekomen en de daar-

" voortvloeiende verplichtingen
/^gekomen. Het bedrag van de

h,-^garantie moet volgens de
Pv 5% van de aanneemsom be-ogen.
jjk partijen kunnen in plaats
i een bankgarantie ten aanzien
0 de herstelkosten ook een in-
-. dingsrecht overeenkomen,
i r°ij de opdrachtgever de laat-
a termijn van de aanneemsom

betaalt als alles is afgewerkt.
L
~, °Pnemen van het inhoudings-
J * verdient de voorkeur boven
iet nkgarantie, omdat de laatste
e geheel zonder risico is vanwe-
t de 'spoedeisende' ambtelijke
e Cedure via de Raad van Arbitra-

'er 'e regelingen de opdrachtge-- Voldoende soelaas bieden,
nog maar worden afgewacht.

Oplevering
ei|e

_ bouwvoorwaarden staat ver-
ie,. |Jet recht van de opdrachtgever
i6e k°rting toe te passen op de aan-
vor?Som als de woning te laat
ira

l opgeleverd. Die korting be-
>er u VolSens de UAV 1989 ’ 75,-

Siet Kr
'tok de opdracht behorende be-
V-, , Seeft een beschrijving van het

met daarbij tekeningen en

cad-tekenaars
voor: werktuigbouwkunde

bouwkunde

(fN, elektrotechniek. Valkenburgerweg 223
L^C__tH__Pl_'^ 6419 *T He«lm

045-719191

" Een robot-
kerstman

t begroet de
bezoekers van
hetHuis van de
Toekomst.
Maar er is
meer te zien op
het gebied van
high-tech
ontwikke-
lingen en
nieuwe
bouwkundige

" snufjes.
Tijdens de
kerstvakantie
speelt de
organisatie in
op het bezoek
van de jeugd
met een
fotowedstrijd
rond het thema
'toekomst.

High-tech kerstsfeer
Huis van.de Toekomst

(ADVERTENTIE)
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Een kerstboom met pratende bal-
len, een als kerstman uitgedoste ro-
bot en een keukencomputer, die
een exquis kerstdiner dicteert. Het
lijkt science-fiction maar het is pure
realiteit. Het enige dat de bezoeker
hoeft te doen is; genieten van deze
kerstsfeer en van alle, nieuwe tech-
nische hoogstandjes in het Huis van
de Toekomst te Rosmalen.
Veel nieuwe zaken in het inmiddels
internationaal bekende huis. Aller-
eerst een high-tech kerstboom, bij-
zonder, omdat de ballen in die boom
kunnen zingen en praten. Een keu-
ken met sprekende chips, die tij-
dens het kokkerellen aanwijzingen
geven bij de bereiding van een sma-
kelijk kerstmenu: twee onsjes van
diten een wolkje van dat... Maar ook
recepten en voedingsinformatie
over wat de bezoeker maar wenst.
Een glazen slaapkamerwand, die
met een druk op de afstandsbedie-
ning mat geschakeld kan worden.
En in dekinderkamer is een compu-
ter geïnstalleerd die gesproken op-
drachten begrijpt. Bijvoorbeeld:
Jantje wil ondergestopt worden; de
computer voert zijn wens uit.

Tevens kan geluisterd worden naar

een computer die FM-stereomuziek
voortbrengt. Hoogst interessant is
een expositie van Eureka, de orga-
nisatie die high-tech ontwikkelin-
gen in Europees verband stimuleert
door het subsidiëren van projecten
waarin Europese bouwbedrijven sa-
menwerken.
De naar binnen hellende tuinwand
van recycling beton is helemaal af-
gewerkt. Op enkele delen is kleur
aangebracht en aan de buitenkant
zijn enkele ribben ongefreesd gela-
ten, zodat de bezoeker de samen-
stelling van het recycling beton kan
bekijken.
Sinds de opening op 20 juni jl. zijn
veertien nieuwe participanten aan
het project toegetreden. Het totale
aantal komt daarmee op 160. Bij de
selectie van potentiële candidaten
worden strenge normen gehan-
teerd. Alleen op die manier is het
mogelijk de doelstelling van het
Huis.van de Toekomst, het verstrek-
ken van informatie over de laatste
ontwikkelingen met betrekking tot
bouw, inrichting en woongenot van
te bouwen huizen, te bewerkstelli-
gen.

Het Huis van de Toekomst is gedu-
rende de kerstvakantie, van 22 de-
cember tot en met 7 januari, dage-
lijks open van 10.00-17.00 uur, met
uitzondering van eerste kerstdag.
Met het toegangskaartje a raison
van ’ 10,- kan een bezoek worden
gebracht aan zowel het Huis van de
Toekomst als aan de tentoonstelling
in het Autotron.

Keuken blijft
langer schoon
Een afzuigkap doet meer dan
luchtjes wegwerken. Bij een juist
gebruik houdt dit apparaat de
keuken ook schoner. Zodra er
het een en ander op het vuur
staat te pruttelen wordt de af-
zuigkap ingeschakeld. Maar
waarom wordt dit niet gedaanbij
het grillen of gratineren van ge-
rechten in de oven?

Het is daarom aan te raden het
wel te doen ter voorkoming van
allerlei luchtjes die via open-
staande ovendeur of ontluch-

' tingsrooster de keuketi binnen-
stromen.
Deze kook- en braaddampen zijn
niet alleen hinderlijk vanwege de
reuk maar bovendien omdat ze
vet en vuil bevatten, die weer de
kans krijgen zich af te zetten op
het mooie keukeninterieur. Met
als gevolg veel extra poetswerk
omdat weer schoon te maken.
Dat is te voorkomen door tijdens
elk bak-, braad- en kookklusje de
afzuigkap aan te zetten en deze
op lagere capaciteit nog zeker
twintig minuten na beëindiging
van deze handelingen te laten na-
zuigen. Met als resultaat minder
vet- en vuildeeltjes op kastjes
e.d. en minder vaak schoonma-
ken.

Steenwol brandveilig en
geluidisolerend produkt

Voor zowel geluid- als warmteisola-
tie geeft de doe-het-zelver steeds
meer de voorkeur aan produkten,
die zich niet alleen gemakkelijk la-
ten verwerken, maar ook besparin-
gen opleveren, brandveilig en min-
der milieubelastend zijn.

Steenwol voldoet aan al die eisen
omdat dit natuurlijk materiaal on-
brandbaar, sterk warmte-isolerend
en geluidabsorberend is. Eigen-
schappen die in belangrijke mate
bijdragen aan de veiligheid en het
wooncomfort.

Brandveiligheid
Middels uitgebreide voorlichting op
het gebied van brandpreventie

wordt de dhz'er er op geattendeerd
goedgekeurde produkten bij het
klussen te gebruiken.
Want wie realiseert zich dat bij toe-
passing van andere materialen bij
het isoleren van de zolder er tussen
hellend dakbeschot en aftimmering
een brandgevaarlijke situatie kan
ontstaan?
Die ruimte tussen dakbeschot en
betimmering werkt namelijk als
schoorsteen, waardoor vuur bij
brand de kans krijgt zich ongehin-
derd en griezelig snel te verplaat-
sen. Daarbij zorgen vrijkomende
giftige dampen en rookontwikke-
ling van het gebruikte brandbare
isolatiemateriaal niet zelden voor
desastreuze gevolgen.
Een isolatielaag van steenwol daar-
entegen fungeert bij brand als een

Geluidisolatie tussen
woningen moet beter
Er bestaat een onweerlegbaar vér-
band tussen de ernst en de omvang
van burenlawaai - de grootste la-
waaibron in Nederalnd - en de ge-
luidwerende kwaliteit van wonin-
gen. Dat is de ervaring van de Ne-
derlandse Stichting Geluidhinder
(NSG) middels de dagelijkse aan-
vragen van particulieren om advie-
zen ter verbetering van de geluidi-
solatie. Inmiddels heeft de overheid
ook begrepen dat hier een taak ligt.
In het 'Meerjaren Saneringspro-
gramma Geluidhinderbestrijding
(MSG) 1990-1994' wordt in het kader
van het project 'Duurzaam bouwen'
een aanscherping van de bouwrege-
ling met 5 db(A) overwogen.
De eerste druk van de norm IvJEN
1070 dateert uit 1962; het ontwerp is
van 1952. In 1976 vond een aanpas-
sing plaats, die geen wezenlijke ver-
andering inhield ten aanzien van de
geluidisolatie tussen woningen.
De NSG is van mening dat spoedige
aanpassing gewenst is en dat voor
contactgeluidisolatie een aanscher-
ping met tenminste 10 dB zou moe-
ten worden gerealiseerd.

Adviezen
Hoe zijn dit soort eisen ten aanzien
van een betere geluidisolatie tussen

(ADVERTENTIE)
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ALKUBOUW
Dorpsstraat 7 Nuth, tel. 045-241917

woningen techisch te realiseren.?
Zwaardere enkelvoudige muren
tussen woningen zullen de gewen-
ste verhoging van de geluidisolatie
niet in alle opzichten kunnen ople-
veren. Daarom verdient een goed
ontworpen en goed uitgevoerde an-
kerloze spouwmuur de voorkeur.
Met zon scheidingsmuur kan op de
begane grond meer dan 5 dB en op
de verdieping meer dan 10 dB isola-

,tiewinst worden bereikt.
Eengezinswoningen zullen stan-
daard met ankerloze spouwmuren
moeten worden uitgevoerd. De ge-
stapelde laagbouw en flatwoningen,
waar ankerloze spouwmuren niet
kunnen worden toegepast, zullen
met zware woningscheidende mu-
ren moeten worden gebouwd en
met zwevende dekvloeren moeten
worden uitgerust. In de gesubsi-
dieerde bouw wordt de ankerloze
spouwmuur steeds minder toege-
past. De bouwkosten mogen im-
mers een bepaald bedrag niet te bo-
ven gaan. De meerkosten voor een
ankerloze spouwmuur, minder dan
2.000 gulden per woning, zullen
door de koper echter graag betaald
worden. Onderzoek heeft namelijk
uitgewezen dat aspirant-kopers zon
5.000 gulden over hebben voor een
betere geluidisolatie. Het beleid
voor de gesubsidieerde bouw be-
hoeft daarom aanpassing.

Garantie
De bouwwereld zelf kan inspelen
op de vraag naar kwalitatief goede
woningen met geluidisolatie. Ook
het Garantie Instituut Woningbouw
(G.1.W.) zou het beleid met betrek-
king tot geluidisolatie moeten wijzi-
gen. Dit instituut hanteert namelijk
nog steeds de minimumeisen van
NEN 1070, zelfs voor woningen met
ankerloze spouwmuren.
Beter is om voor dergelijke wonin-
gen een isolatie-index voor luchtge-
luid van tenminste + 5 dB en voor
contactgeluid van tenminste + 10
dB aan te houden. Een dergelijke
eis, die in de koop-aannemingsover-
eenkomst kan worden opgenomen,
kan ook door gemeentelijke overhe-
den worden opgenomen in de plaat-
selijke bouwvereordeningen.
Vooralsnog lijkt het er echter op dat
het initiatief uit de bouwwereld
moet komen en de overheid kan
daar een handje bij helpen door be-
lemmeringen bij de gesubsidieerde
bouw weg te nemen.

barrière tegen het vuur, waarbij
geenrook of giftig gas vrijkomt. Een
belangrijk voordeel dat zeker op-
weegt tegen een eventuele meer-
prijs van het produkt.

Bouwmarkt
Het assortiment van bijvoorbeeld
Rockwool, fabrikant van steenwot-
produkten, omvat onder meer pla-
ten en dekens in verschillende uit-
voeringen. Produkten die gemakke-
lijk te verwerken zijn en moeiteloos
en perfect passend op maat te snij-
den zijn. Uniek in het assortiment is
en blijft de alzijdig verpakte spijker-
flensdeken omdat er tijdens de ver-
werking van dit produkt geen stol
vrijkomt.
ledere bouwmarkt in dhz-produk-
ten beschikt over uitgebreide infor-
matie en geeft deskundig advies
over fabricage, toepassing en het
prijskaartje van de diverse steen-
wolprodukten.

(ADVERTENTIE)
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Onroerend goed te huur gevraagd— —i ■ - —Te huur gevr. eengezinswoning

Omgev. Heerlen-Landgraaf m. tuin en gar. Pr. tot 1000,-
-p.m. Br.o.nr. B-3039, L.D. Postbus 3100, 6401 DP Heerier
Te h. gevr. WONING omgev
Heerlen-Hoensbroek met
spoed, tot ’ 700,-. Tel. 045-
-273808 tot 15.00 uur.
Woonh. met gr. garage of
werkplaats omg. Hrl./
GELEEN 045-711812.

Te h. gevr. WOONHUIS met
tuin, ’1.200,- all-in. Door 2
werkende jongens, 25 jr.
(geen homo). Tel. 045-
-412389 412848
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden

Te huur in Heerlen
Heksenberg. Type herenhuis met gar. en 4 slaapk.

Huurprijs ’ 700,- per maand.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer

G. Straten. Tel. 045-712255.
KAMERS te huur, met voll.
pension te Hoensbroek. Tel.
045-214804.
Te huur LOODS/opslag-
ruimte 15x7 m. te Schaes-
berg, 045-311288 na 18 uur
Te h. gemeub. appartement
KERKRADE-W. ml. Graver-
str. 107, 045-423912na 18u
Te h. OPSLAG-LOODS en
kelder in centr. Heerlen Inl.
na 18.00 uur. 04490-77260.
Te h. te MAASEIK (B) tus-
senwoning geh. gestoff. li-
ving en 3 slp.k's, 2 badka-
mers, zonneterras, hobby-
kelder, geinst. keuken, c.v.
Te bevr. na 18.00 uur.
09-32-11-567575 b.g.g.
04498-51991.
Nabij centrum gelegen zeer
representatief KANTOOR-
PAND. Zeer goed onder-
houden. Geschikt voor ad-
vocaten- accountantskan-
toor e.d. Huurprijs op aan-
vraag. Tel. 04492-1003 of
04406-42379.
Te h. 1-2-'9O, voor ouder
echtp., z. kind., zelfst. BO-
VENW., 1e en 2e etage 2
kmrs., cv., douche, kelder,
gar., huur ’6lO,- excl., 3 jr.
contr. en bankgar., uitv. br.o.
nr. B-3058 L.D., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen
APPARTEMENTEN te
Kerkrade te h. fel. 045-
-454708.

LANDGRAAF, gestoff. he-
renhuis, 4-6 pers, tuin,

’ 1.400 excl. per mnd. Tel.
045-324491.
Te h. vrijst. huis met gar. en
cy. (geh. gestoff.), geleg.
aan Kastanjelaan 114,
HOENSBROEK. Huurpr.
’850,-. Tel. 043-431371
Te h. APPARTEMENT met
slaap woonk.. keuk. en badk
Br.o.nr. B-3069, LD, Postb.
3100, 6401 DP Heerlen.
Te k. per 1-1-'9O, voor 1 of 2
pers. volledig gerenoveerd
APPART. 1e etage, centr.
K rade West, slaapk., badk.,
woonk., met aanbouwkeu-
ken, eigen cv. en kelder,
opp. 48 m2, kale huur
’475,-. Tel. 045-443401.
KERKRADE Bleyerheide,
gelijkvl. won. woonk. 6x4m,
berging, 2 slpks. keuk. met
aanb.keuk. en badk. huurpr.

’ 725,- mcl. serv. kost.
huursub. mog. 045-459543.
Stokkem. luxueuse bunga-
low m. alle comfort, 3 slpk's,
grote tuin. Prijs 21.000 B.fr.
Tel. Immo SWENNEN. 09-
-3211-415955.
Te h. APPARTEMENT in
Valkenburg. 04406-13178,
na 18.00 uur, bgg 15390.
Te huur FRITURE met bo-
yenwon. met verplichte
overname. Afspr. op tel.nr.
045-273808 tot 15.00 uur.—————————— ' ....--■ii

Onroerend goed te koop aangeboden

Wegens onze actieve verkoop
zoeken wij woningen ter bemidde-

ling in de gehele oostelijke
mijnstreek!

Makelaardij 0.g., Taxaties. tW-_l._JHypothaak — Adviescentrum

ciciuinci «ijsi^r^"" 28 nvm■ -■»■ Te, (0.5)715566 MAKELAAR

Te koop gevraagd vrijst. villa
in Valkenburg, achterstallig onderhoud geen bezwaar.

BR.O.NR. B-3026 L.D. postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Geleen
Moderne vrijstaande bungalow
Op goede stand. Binnenkort gereed voor bewoning.

Ind.: Hal, woonk., met schuifpui naar terras.
Halfopen keuken, 3 slaapk., luxe badk., gar., tuin.

Prijs, ’ 238.500,- v.o.n.
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045-712255.

Hoensbroek
Appartement op de eerste verdieping met panoramisch

uitzicht. Royale entree. Berging in het sout. Lift. Hal. Grote
living met open keuken 40 m.2. Keuken met luxe

aanbouwunit m. alle apparatuur. 2 gr. slaapk. resp. 22
18 m2. Badk. Bijkeuk. Optimale isol. Hardh. koz. 2 balkons.

Prijs ’ 85.000,- k.k. (4233) Netto maandlast ’ 495,-.
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045-712255.

Open Huis heden 16 december
van 14.00 tot 16.00 uur

Heerlen, Schandelerstraat 74,
1 karakteristieke woning geh. gerenoveerd met vernieuwd

interieur, nabij centrum Heerlen.
Woonk. 40 m2, gesloten keuken, 2 slaapk., badk., zolder

alw. 3e slaapk. (via vaste trap). Pand is geh. onderkelderd,
geh. geïsoleerd. Hardh, koz. Achtertuin met berging. Moge-

lijkh. voor gar.
Prijs ’ 99.000,- k.k.

Netto maandlast ca. ’ 580,-.
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045 - 71 22 55.

Hoensbroek-Winkelcentrum
te koop op goede lokatie aan de Kouvenderstraat

WINKELPAND met BOYENWONING
3IS JTiQÓQ

SEPARATE WONING EN TUIN
Aanvaarding op korte termijn mogelijk.
Vr.pr. voor het geheel ’ 225.000,-k.k

Inl. van Oost ass. VOF, Juliana-Bernardln 8, Hoensbroek.
Tel. 045-224241 b.g.g. 218062.

LIMBRICHT te koop
Landelijk gelegen hoekwoning

Bev. keld., woonk., keuken en serre. Berging, 3 slpks.,
badk. m. ligbad en 2e toilet. Zolder m. vlizotrap. Totaal opp.

311 m2. Pr.n.o.t.k. Direkt te aanv. Inl. tel. 04490-40535.

Susteren
Patersweg 17, te koop halfvrijst. woning met garage, voor-
en grote achtertuin (diepte ca. 24 m.) Ind.: entree, toilet wit,
kelderkast, woonk. met witte plavuizen vloer, open keuken
met aanbouwkeuken en inbouwapp. Verd.: 3 slpks., zeer
luxewitte badk. met ligb. douche en toilet. Op verd. overal
ingeb. rolluiken. Ruime zolder. Pand voorz. van cv-gas.
Het geheel verkeert in perfecte st. van onderh. en luxe
materiaalkeus. Vr.pr. ’ 149.000,- k.k. Inl. 04499-2572.

Krijgt uw woning wel voldoende
aandacht? U bent er zeker van

als u belt met

raMakelaardij og, Ta_.at.ei, __fc H _____■
Hypotheek — Adv.e«centrum

ciciuina i<yn^^TuMaanza nvm■""■ Tel (045)715566 MAKELAAR

1
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken. I

VOD LpM-VAN DE pas Tm\
~~M~ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. ~~ % ;

Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te 1.045-750600/750610.045-750600/750610 |

(_______-Bj________J|^____^_j^^^y^|
KERKRADE-Spekh. nabij
centr. vh. woon/winkelpand,
ook gesch. v. woonh. m.
appart. v. slechts ’ 69.000,-
-te k. aanger\ 045-442332.

jTe k. of te h. gevr. vrijst.

_
, LANDHUIS of bungalow,

_. langs drukke verbindings-
■ weg, provincie Limburg. Tel. v

045-251165. 1

U wilt een huis kopen?
U wilt Uw huis verkopen?

Vraag vrijblijvend info.
Onr. goed

i maatschappij
j Jac Stel

Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.

" Tel. 045-721866.
Snel en goed uw- huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 7,5%.
Spaarhyp. va. 8,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Nieuwenhagen
A&n marktplein, uitst. gesit.
appartem. op 3e verd. best.
uit gang, toilet, woonk. keuk.. douche, 3 slpkmrs. achterst.: onderh. Pr. ’ 52.000,- k.k.

Geleen
Ruim, tusseng. woonh. m.

besl. tuin Ind.: beg.gr.: gang,
kelder, woonk., keuk., dou-

che, wc, serre, verd.: 3
slpkmrs. vaste trap n. zolder

Vraagprijs ’ 79.000,-k.k.
Heerlen

Tussengel. woonh. m. kleine
ingesl. tuin, md.: o.a. kelder,
beg. gr.: gang, woonk., (ca.
35m2) bijkeuk., keuk., ber-
ging hobbyruimte, verd.: 3
slpkmrs., badk., wc, zolder
via vaste trap met 4 kleine

slpkmrs. c.v.
Vraagprijs ’ 89.000,- k.k.

Livac BV
Brugstraat 19 Sittard. Tel.

04490-10855. (Buiten
kantooruren: 045-220550).

■ tmiïiii—F"*' «- - .'ir.

Heerlen
Gaardstraat 21. De Stack.
Mooi woonhuis m. c.v. Ind.

hal, toilet, berging, halfopen
keuken, woonk. m. fraaie

openhaardpartij, kleine tuin.
1e verd.: overl., 3 slpkmrs.,
badk. m. ligbad en v.w. 2e
verd.: royale hobbyzolder.
De woning is geïsoleerd,
voorz. v. rolluiken en ged.

dubb. gegl. Bwj. 1974. Aanv.
direkt. Prijs ’ 98.000,-.

ciciuinciNVM
Tel. 045-715566.

Nuth
Beethovenlaan 7. Halfvr.

woonh. met cv., garage en
tuin. Ind. o.a. beg.gr.: hal,

woonkamer m. open haard,
half-open keuken met keu-

keninr., serre, terras, tuin en
garage/berging. 1e verd.: 3
slpkmrs. en badk. 2e verd.:
via vaste trap, slaapkamer,
berging en cv.-ruimte. Prijs

’149.000,- k.k.

ciquinci tm
045-715566

K" IJI ■ mmi

Hoensbroek
Dr. Philipsstraat 46, rustig
gelegen hoekwoning met

garage en c.v. Ind.: kelder,
hal, toilet, woonkamer met

open keuken, flinke tuin met
groot betegeld terras,

schuur. 1e verd.: 3 slpkrs.
en douche . 2e verd.: berg-
zolder. Spouwmuurisolatie
en ged. dubbel glas. Bwj.

1952. Aanv. april 1990. Prijs
’105.000,- k.k.

-Mfê&Bfl;
ciquincibd

045-715566.
HEERLEN: nabij station ge-
legen 2 winkel-woonh. pand
1: div. kelders, mag./ winkel-
ruimte (ca. 72 m2), ruime
boyenwoning, ruime tuin.
Vraagprijs ’ 175.000,-k.k.
Pand 2: div. kelders, winkel-
ruimte (ca. 122 m2) maga-
zijn (93 m.2), div. kantoor-
ruimten, ruime boyenwoning
ruime tuin. Vraagpr.
’185.000,- k.k. (2 boyen-
woningen in verh.st.) Drs.
Schreinemacher B.V. tel.
043-219157, b.g.g. 043-
-216822.
Te koop ruime DRIVE-INN
woning, centrum Heerlen.
Tei. 045-723518.

Hoensbroek
West. Opbraakstraat 7. Ro
yale split-level-hoekwoning

met garage. Ind.: o.a. en-
tree, toilet, garage-berging.

1e verd.: woonkamer en
eetkeuken m. plavuizen, tuir

en tuinberging. 2e verd.: 4- slpkmrs., 2e toilet, badk. m
ligbad en v.w. 3e verd.: vlie

ring. Diverse rolluiken.
Aanv. in overleg. Prijs

’ 129.500,-k.k.

. ra
ciqumci m
■ 045-715566

fHoensbroek
Sleperstraat 30. Verrassend
ruim halfvr. woonhuis met
cv., garage en kleine tuin.
Ind.: o.a. beg.gr.: hal, zit-
eetkamer met niveau ver-

schil (ca. 42 m2), open keu-
ken, terras en planten bor-
der. 1e verd.: 4 slpkmrs.,
badk. m. ligbad, toilet en
v.w., wasruimte m. was-

machineaansl. 2e verd.: ro-
yale zolder. Ramen, kozij-
nen en deuren in hardhout.
Bwj. 1975. Prijs/ 139.000,-

-k.k.

I . ra
ciquinciNVM
*
j 045-715566.

Ransdaal
Gezellig huisje. Cvgas Eet-

keuken. L-vorm. woon-
kamer (klein model) kelder.
3 slaapk. badk. balkon. Inrij-

poort. Plaats. Gn. tuin.
’135.000,-

Makko Gulpen
(W. Timmermans, makel.-
taxat. 0.a.) Rijksweg 67,

Gulpen. Tel. 04450-2182.
Zaterdag 10-13 uur open.

Gevraagd
In gem. Wittem, Simpelveld,

Gulpen en Vaals koop-
woningen. Nadere inlich-

tingen bij:
Makko Gulpen

(W. Timmermans, makel.-
taxat. og) Rijksweg 67,

Gulpen. Tel. 04450-2182.
Zat, open v. 10 tot 13 u. ■

VERHUIZEN??? Doe-het-
zelf. Te huur bestel- en
vrachtwagen (hydr. laadlift).
Ook ruime keuze in perso-
nenauto's; 9 pers. busjes en
campers. Bastiaans Auto-
Rent Heerlen, Spoorsingel
50. Tel. 045-724141.
Te koop DRIVE-IN Woning
goed geïsol. met rolluiken,
ing. garage, woonk. m. par-
ket, keuken met compl. in-
stal. 4 slpks, badk. geh. be-
tegeld, vr.pr. ’ 125.000,-
-k.k. Tel. 045-423524.
HEERLEN, Uterweg 116;
ruim herenhuis, gel. t/o
Schrieversheidepark. Inh.
pim. 450 m.3, kelder 17 m3,
tuin 524 m2, c.v.-gas. Ge-
schikt voor meergezinsbe-
woning. Ind. beg.gr.; hal,
woonkamer, toilet, keuken,
douchecel, bijkeuken. 1e
Verd. 3 slpks., badkamer
met ligbad en toilet. 2e Verd.
3 slpks. en toilet, zolder.
Achterom div. bergingen.
Vr.pr. ’ 115.000,-k.k. Tel.
045-210798 .
Moet weg HEERLEN z.
mooie eengezinswon. m.
gar. en prachtige tuin, 1e
verd. 3 slpks., aparte was-
ruimte en z. mooie badk.
met o.a. bad, toilet, vloer-
verw., zolder te ber. via
vaste trap. Ben. verd. voorz.
v. roll. Vr.pr. ’ 125.000,-k.k.
Eemstr. 23, tel. 045-722286
MEERS, Grotestr. 45, vrijst.
ruim boerenwoonh. op 2000
m.2 weiland, vrije achterom,
ruime woonk. met dichte
keuk., 3 slpks., zolder (vaste
trap), kelder, c.v.

’ 149.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
Te koop groot landhuis omg.
ROERMOND, evt. als kan-
toor/praktijkruimte. Luxueu-
ze afwerking. Perc.opp.
1800 m2. Br.o.nr. B-3044

Limb. Dagblad, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
SCHAESBERG, Neerbraak
17, modern op woonerf gel.
woonh. met garage, leuke
tuin en achterom. Het huis
bevat div. extra's zoals:
woonk., hal, open keuken
met parket. Badk. met ligb. 2
zolders, bijkeuken, 3 slpks.
Het geh. is zeer eigentijds
afgewerkt. Aanv. i.o. Vr.pr.
’129.000,- k.k. Info.: 045-
-318841.
SCHAESBERG, Ruiterstr.
25. Ruime woning met tuin-
tje, cv., ruime woonk., 5
slpks., zolder (vaste tr.), kel-
der, ’79.000,- k.k. Tel.
04490-42550. Jos Storms
O.G. Geleen.

Te koop gevr. BOUW-
GROND omgev. Amsten-

T rade, Oirsbeek of Onder-i banken. Tel. 045-220066.
3 Te k. gevr. in Zuid-Limburg:
S perc. BOUWGROND vanI min. 3000 m2voor de bouwI van een landhuis. Brieven o.
S nr. B-3051 aan Limb. Dagbl.
* postb. 3100, 6401 DP Hrl.

' KONINGSBOSCH-Halver-
terstraat, vrijstaand landhuis
met dubb. garage, c.v. en
plusm. 2000m2 opp. Geh._ geïsoleerd en dubb. gegl.,
voorzien van rolluiken,
hobby- en provisiekelder.
Beg.gr.: Hal met vide en toi-
let, woonk. plusm. 45 m2,

t open eiken aanbouwk. met
\ app., slaapkm. met badk. m., douche, bidet, v.w. en toilet,. bijkeuken. Tegelvloer op

geh. beg.gr. 1e Verd.: over-
loop, 3 slpkmrs., badk. m.
ligbad, v.w. en toilet, c.v. en
bergruimte. Aanv. in over-
leg. ’295.000,- k.k. Jack

) Frenken Makelaardij b.v.
Stationsplein 12, 6041 GN
Roermond. 04750-35225.
OIRSBEEK: op goede stand

'' gelegen halvrijst. wonh. met
inpandige garage. Ind. 0.a.:
ruime living (35m2), keuken,- 3 slaapk., aangr. balkon,
prov. kelder, c.v. ruimte,
perc.opp. ca. 310 m2. Prijs
’129.000,- k.k. Info: Drs.
Schreinemacher, tel. 043-
-219157, b.g.g. 043-649473.
Half-vrijst. herenh. aan de
rand van MAASTRICHT.
Geheel geïsol., 4 slaapk.,
badk. met ligb. en 2e toilet,
eiken keuken, garage, voor-

[ en achtertuin, z.g. onder-
houden. ’ 185.000,- k.k.
mcl. stof. Br.o.nr. 83055,
LD., Postbus 3100, 6401
j DP Heerlen.

HEERLEN-NOORD, half-
vrijst. hoekh. m. gar., serre,
3 slaapkmrs., hobby-zolder,
vr.pr. ’159.000,- k.k.. Gaardstr. 28. 045-212086
SCHIN OP GEUL, Mauri-
tiussingel 56. Schitter, on-
derh. halfvrijst. woonh. met
mooie tuin (zuiden), garage,
3 slpks., zolder (vaste tr.),
badk. ligbad 2e toilet, boven
en beneden parketvloeren,

' schuifpui naar overd. terras,
woonk. 38 m 2met open
haard, eiken aanbouwk.n Pand moet van binnen ge-
zien worden. Alles verkeert
in nieuwst, ’185.000,- k.k.
Tel. 04490-42550. Jos
Storms O.G. Geleen.
WIJLRE, Wielde.dorpstr. 12. Knus vrijst. woonhuisje ge-. leg. aan Geuldal, 2 slpks.,
cv., tuintje, ’79.000,- k.k.
Tel. 04490-42550. Jos
Storms O.G. Geleen.

Te koop gevraagd vrijstaand
WOONHUIS met tuin op
enige afst. van bebouwde
kom. Br.o.nr. met event.
prijsopgave en telefoon
B-3067 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
MERKELBEEK Julianastr.
40. Perf. onderh. halfvrijst.
woonh. met 600 m2tuin, ga-
rage, 3 slpks., zolder (vaste
trap), 35 m 2woonk. mei
parket, dichte aanbouwk.,
badk., ligbad en 2e toilet,

’ 169.000,-k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
Te k. in Haesselderveld zeer
groot WOONHUIS, kamer 9
mtr., keuken en bijkeuken, 5
sl.krs. vr.pr. ’ 162.000,- k.k.
Tel. 04490-53068.
AMSTENRADE/Nieuwstr.
18, Halfvrijst. woonh. mei
vrije achterom, zolder (vaste
tr.) kelder, 3 slpk., cv.
’95.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550 Jos Storms o.g.
Geleen.
BOCHOLTZ, Heiweg 209 en
211. Dubbel woonh. met
grotetuin, 2 garages, 5 slpk.
Geschikt voor velerlei doel-
einden. ’ 139.000,- k.k. Tel.
04490-42550. Jos Storms
O.G. Geleen.
BOCHOLTZ, Pr. Hendrikstr.
3, groot vrijst. herenhuis in
centr. met garage, tuin, cq.
binnenplaats, 4 slpks., zol-
der (vaste trap), kelder, c.v.
’119.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
GELEEN, Kroonbeek 17,
halfvrijst. woonhuis met gar.
en besl. tuin op W., bwj. '75,
236 m2grond. Beg.gr.: 48m 2met parket en dubb.
glas, entree, toilet, L-woonk.
met open witte inb.keuken
(1986). 1e Verd.: 3 slpk. met
parket, geh. beteg. badk. en
2e toilet. Vaste tr. naar gels.
zolder met wasmachine-
aansl. Aanv. in overleg.

’ 149.000,- k.k. Tel. 04490-
-45469.
Te k. BOUWKAVELS te
Gulpen, In het Diepe Broek
voor vrijst. of aaneengsloten
bouw. Eigen bouw, vrije
sect., opp. v.a. 400 m2, prij-
zen v.a. ’46.000,-, v.0.n.,
tel. 045-460399.
KLIMMEN, ruim halfvrijst.
woonhuis met c.v. en ga-
rage en kelders. Achter
woonh. vrijst. gebouw,
waarin 4 kl. app. i.g.st. van
onderh. Woonh. leeg te
aanv. Prijs n.o.t.k. Tel.
045-753207.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bedrijfsruimte
Zeer goedlopende

Cafetaria/Friture
Ter overname aangeboden in Simpelveld.
Zonder contanten onnodig te reflecteren.

Tel. 045-444736 na 14.00 uur.
Te huur een BEDRIJFSHAL
1320 m2, gel. aan de Kissel
te Heerlen, totaal geïsol.
voldoende park. gelegenh.,
5 jr. oud. Inl. Biallass BV.
Tel. 045-412189 b.g.g 045-
-310557.
Te k. dubbelw. houten
LOODS 6 bij 12 meter. Inl.
04493-4283.
Weg. ziekte te koop goedlo-
pende FRITURE met woon-
h., op goede locatie. 04492-
-1285, na 15.00 uur 5178.
FRITURE met petit rest. in
Heerlen. Zonder woning.
Goedlopend en compl. inger
bedrijf met hoge omzet, hr.
’1.500,- per mnd., kooppr.

’ 59.500,-. Horecabureau
Frits v. Dijck (beëd. taxateur
horeca-inv.) 043-475732.

FRITURE-cafétaria in cen-
trum Brunssum met woning,
tuin en garage. Mooi, compl.
inger. bedrijf met zeer hoge
omzet. Huur ’2.500,- p.
mnd. Kooppr. inventaris
’100.000,-. Horecabureau
Frits v. Dijck (beëd. taxateur
horeca-inv.) 043-475732.
CAFÉ-TERRAS in C-Beek
met ruime boyenwon. Mooi
ingericht bedrijf met hoge
omzet. Huur ’1.500,- p.
mnd. Kooppr. inventaris n.o.
t.k. Horecabureau Frits van
Dijck (beëd. taxateur
horeca-inv.) 043-475732.
Te h. aangeb. op klein In-
dustrieterrein BEDRIJFS-
RUIMTE, geschikt voor vele
doeleinden pim. 175 m2.
Tel. 045-721976.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

I BRUNSSUM, Vondelstraat 33, halfvr. woonh. m. II kelder, bijkeuken, 3 slaapk., badk. m. ligbad, vaste II trap n. zolder, elektra + dak vernieuwd. Vr.pr. II ’ 110.000- k.k.I Hertogstraat 29, geheel onderkeld. ruim woonh. m. II garage + tuin, keuk. m. compl. aanbouw, 3 ruime I
I slaapk., badk. m. ligb. + v.w. Vr.pr. ’ 134.000-k.k. II BRUNSSUM, Regentessestraat 31, woning met II c.v. en garage, ruime woonk., keuk. m. aanbouw, 4 II slaapk., zolder. Vr.pr. ’ 112.000,-k.k.

I Tevens TE KOOP diverse WOON- WINKELPAN- II DEN, zeer geschikt voor startende ondernemers. I
I SCHINVELD, Bouwbergstraat 118, woning m. kei- II der, keuk. m. compl. aanbouw, woonk. m. parket + II open haard, badk. m. ligbad + v.w. + toilet, terras, II tuin, 2 slpk., nieuwe kozijnen + dubb. glas. Vr.pr. II ’ 95.000,-k.k.
I De Leuper 4, nieuwe woning m. voor- + achtertuin, I
I carport, woonk. m. eiken parket, keuk. m. compl. II aanb., 3 slaapk., badk. m. douche, vaste trap n. zol- II der. Overname subsidie mogelijk! Vr.pr. ’ 129.000- II k.k.

I Vraag de infofolder! I
I Assurantie, financierings- en adviesburo

I aW/ «V Te| 045-254543
Maandag lm vrijdag 9.00-12.30 en 13.30-17.30 uur,

donderdagavond 18.30-20.30uur en zaterdag 9.00-12.00 uur.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

EIJSDEN
Notaris Mr. H.Ch.M. van Slijpe te Eijsden zal op woens-
dag 20 dcc. 1989 in café Tossings, St. Martinusstraat 5
Eijsden, om 14.00 uur ex art. 1223 BW publiek verkopen in
één zitting, bij opbod en afslag:
woonhuis met tuin te Eijsden, Margrietstraat 17, kad.
gemeente Eijsden D 3717, groot 2.12 are.
Aanvaarding: na betaling koopsom en kosten. Koper dient
zelf de ontruiming te bewerkstellingen, eventueel met de
grossevan veilingakte.
Betaling: 10% der koopsom binnen 8 dagen na toewijzing,
het restant plus de kosten uiterlijk op 31-1-1990.
Bezichtiging: eventueel via notariskantoor.
Van toepassing zijn de Algemene Veilingvoorwaarden On-
roerend Goed 1987, met inachtneming van de in de akte
opgenomen afwijkingen. Legitimatie en schriftelijk aanto-
nen van financiële gegoedheid zijn bij het bieden verplicht.
Inl.: not. kant. Mr. van Slijpe Kerkstraat 19, Eijsden, tel.
04409-1477. 0,4706

_____________! _____^^

_^^^

_________ _________ ______________
Makelaars/taxateurs O.G.

A. Printhagenstraat 36 Geleen,r Tel. 04490-48191.
5 ITrl^KV^^^ Wevestraat__H__U]k___________M-__iJH (Geleen-Zuid)

'^ Zeer fraai gelegen
a woonh. met berging, c.v.-

-/JM 1964. Ind. 0.a.: kelder,
■j£ doorzonkamer, keuken,

t mooie berging (4 x 3),
tuin op zuiden. 1everd.: 3

Pieterstraat 4ABrunssum-Centrum Te huur moderne ver.■ Passage koopruimte met bet.Luxe appartement, 8e v,oer to|,et en achterin.
woonlaag, met eigen c.v. gang. Ca. 72 m*, direct teen lift. Ind. 0.a.: flinke hal. Aanvaarden. Huurprijswoonk met open keuken f 790 maand exc|
(40 m 2), 3 slpk., grote BTWbadk. met bad en dou-
che, berging. Koopprijs Pieterstraat 6
voor de snellebeslisser Verkoopruimte, groot ca.
nu ’ 129.000,-k.k. 70 "2 HuufPfJS f "fc_ ' «______,.___ per maand excl. BTW.Brunssum-Centrum £_ jd

_
pande

_
00|<

_
|s

j Kerkstraat gën geheel te huur.Superluxe appartement,
7e woonlaag, met lift en ______PTCT?TTl^___________berging. Ind.: woonk. (43 |^^J^^J(
m 2), grote + kleine slpk.,
compl. ingerichte keuken Valeriusstraat
(wit) fraaie badk. met Geh' verbouwd en gere-
bad, toilet en bidet.Koop- noveerd halfvrijst.
prijs ’ 149 000,- k.k. woonh. met garage, gas-

c.v. en tuin. 1nd.0.a.:
mmmaTT^T^JTW^mi' woonk. met open keuken

46 m 2met parket, eiken
maaaaaWmè++**È^^^^ aanb.keuken, grote hob-
Kerkhotlaan bykelder, 4 slpk., zolder.
Uitstekend onderhouden Max. isolatie, nieuwe ko-
halfvrijst. woonh. met zijnen met dubb. begla-
aanbouw, c.v.-gas en zing. Dak- + spouw-
achterom. Ind. 0.a.: kei- muurisolatie. Koopprijs
der, woonk. met open ’ 129.000,-k.k.
keuken, badk. met toilet,
flinke berging. 1e verd.: 3
slpk. Koopprijs ’ 85.000,- KsTTmIiMk.k. ____\m__^______g_i_é______________________\\
Sluisbeek Nusterweg
Modern afgewerkte pa- Woonhuis met gara-
tio-bungalow met prach- ge,c.v.-gas en kleine tuin.
tig onder architectuur Bwj. 1975. Ind.: woonk.
aangelegde patio. Ind. met open keuken, ca. 35
0.a.: woonk. met open m2met bet. vloer en luxe
keuken 42 m 2, 1 grote eiken keuken. 1everd.: 3
slaapk., badk. met dou- slpk., douche met 2e toi-
che, flinke zolder. Max. let, vaste trap naar 4e
privacy, goed geïsoleerd. slpk. en zolder. Spouw-
Vraagprijs ’ 138.000,- muurisol. Kooprijs
k.k. ’ 118.000,-k.k.
Boerhaavestraat
Op zeer goede lokatie IJ:j^[^
woonhuis met c.v.-gas, mmméatè^aÉHè^kami

garage + berging en klei-
ne tuin (zuid). Ind. 0.a.:
kelder.woonk. met eiken

keuken met app., 3 slpk., S3aWSmm> ''-"_»douche, bergzolder (vlie- WÊ ï~iri
In de Camp ——^-_-__-______---_.____ m(

Geh. gerenoveerd en ge- Alexanderstraat
moderniseerd vrijst. Zeer mo°i gesitueerd
woonhuis met garage, halfvrijst. woonh. met
aparte berging, c.v.-gas gas-c.v., garage en apar-
en grote tuin. Bjr. 1958. te berging. 1nd.0.a.:
Ind.: kelder, woonk. (7.20 woonk. (8.20 x 3.80) met
x 4.50 x 3.50), ingerichte Pa^et en sierpleister, ge-
gesloten keuken. 1e sloten keuken, 3 flinke
verd.: 3 slpk., luxe badk. slpk., douche met v.w. +
(bad + douche), bergzol- 2e toilet. Grotendeels
der. Vraagprijs dut)b. beglazing. Koop-

’ 178.000,-k.k. prijs ’ 149.000,-k.k.
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Beleggingspanden te Vaals
Oe notarissen mr. A.N.J.M. Janssens en prof. mr. A.FI.
Gehlen te Heerlen zullen op dinsdag 19 december 1989
om 11.00 uur in restaurant Gilissen, Maastrichterlaan
48 te Vaals, in het openbaar ex artikel 1223 lid 2 BW, bij
opbod eh bij afslag in één zitting verkopen:
twee woonhuizen met tuin, staande en gelegen aan
de Koperstraat 6 en 8 te Vaals, kad. bek. als gemeente
Vaals, sektie A nummer 9022, groot 6.35 are.
Aanvaarding: onder gestanddoening van de lopende
16 huurovereenkomsten.
Betaling koopprijs: uiterlijk 15 februari 1990.
Algemene voorwaarden: op deze veiling zijn de Alge-
mene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987 van
toepassing, behoudens die uitzonderingen zoals ver-
meld in de veilingakte.
Bezichtiging en nadere inlichtingen: resp. te regelen
met en te verkrijgen bij genoemd notariskantoor,
Tempsplein 25 te Heerlen (tel.nr. 045-719430).
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mmx nH.Ï^H-.PI-B-PT' __■■-^____Ë___

___________■_________

>_i I KI'^'.-_____________ii"^""*
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== ken, terras, 1 slaapkamer + badkamer. 2e verd.: zoldern»= te. Aanvaarding in overleg.

= __C_________^^^ * LANDGRAAF
= I (Schaesberg)=_= I ÏP^^^f ’ 129.000-k.k.
= I In de nabijheid van

I k draf- en renbaan *HkiiylL haltvrijstaand woont»
=_ I _■___■_.! I lnd ' sout' kelder "*I gr.: woonkamer, die"
_== I I keuken, tuin -18 r
= ■■"■■■■■■■^--__---------_-____________i _le p (bouwen van *_= garage is mogeli|k). 1e verd.: 3 slaapk. + badk. geverd.:*
= der te bereiken vla vliezotrap. Aanvaarding 1-2-1990.
= LANDGRAAF
= __ *- — ’ 137.500,- k.k

Wk^ Haltvrijstaand woont*
= ___, F* S^^Wl I me' cv en garage. ""=| L ________■' -^_-__£___l I hal' woonkat
_== HE-Mi I 7.00x3.60, keuken, «
= Ifc__ ■ I ras + tuin en garage.
=== iKtt^^Jl IU verd.: 3 slaapk. + W

ImJ I kamer met ligbad '= tmmmaamaa.maammMmm.mm vaste vvastafei. 2e vet»
= zolderruimte met c.v.-ketel. Aanvaarding direkt.

= ____________ .flllüta VOERENDAAL
_= lS !______■_ I ’ 139.000,-k.k.
= fl I Tussenwoning met c
= |B^^ _________■■--«■ lenI en berging. 'n^-: "HUH^HmH I woonkamer + half opl
= MP I keuken 7.62x5.153.0
= 1 ■ terras + tuin __18 '\_\\__»M_a I diep 1e verd.: 3 sla*

H kam. + badkam.5 ■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.---i verd.: vaste trap nal
= zolder. Aanvaarding in overleg.

i-' '.„! i Vrijstaand landhuis <"____il nuiswei. Ind.: sout: 9*
I siekelder. Beg. gr.: "I (overloop), woonkat"= I mM met marmeren vloer <E-;='i^a^' aaa_^_^^^^B open naai

= 8.60x5.70,4.20, terras (voorzijde balkon), dichte keuk»
= met complete installatie, bijkeuken, tuin met optimale pn"
= cy, tuinhuisje 10.00x4.00. 1e verd.: 3 slaapkamers, badW
= mer met ligbad, douche, vaste wastafel en 2e toilet. 2e vet»
= zolderruimte en hobbykamer. Grondopp. ±2500 m 2. A*1
-__= vaarding in overleg.

- EYGELSHOVEN
«jr^* S**?v. Huurprijs ’ 1000,-

-_____! ylf *fc ' per maand
= I IL_____L Winkelruimte ±200 <]1 ___aBBBpSB-__*-i mcl. verlaagd plafon"

HH^^H^flrii c v ■ keuken, toilet &. kantoor. Aanvaarding *___; 9 __3ü rekt

mSAinai HEERLEN
= ,r.j^_J__^fc»J__yiaßßl I /430.000-k.k. .= G/fr^mf^^P^ I ' winkelwoonhuizen.

iLIJpW I verhuurd, andere ko"J= "r^-t,**T^ I leeg. Winkel A 120 f
= I 3311 I winkel B 100 m 2 Kat 1

I toor/woonhuis boy*
I I winkel A matig, ±50= I I in 2 lagen. Woonhuis tfi

: mMmmmmmmmmmmmmm ven n^e\ qjn go eö>== staat. Aanvaarding in overleg.

I**l^oo* — Huurprijs ’ 1200,-
-= j ■ I per maand

at M m» Winkel showroom-
:= gm amm woonhuis langs uitvals= I m weg. Ind.: beg. gr.: O

■ 50 m 2 winkelruimte, <X»HtaH als showroom of kantoo'
:= I I te gebruiken, parkeerf 9'= a____.._________---_____________________________l ciliteiten aanwe-1?
=^= Verd.: compleet woonhuis met woonkamer, goed geoti'
= keuken, 2 slaapkam. + badkam. Aanvaarding medio 1990
_=§ _V KLIMMEN________________ f 295.000- k.k.
_= ____|HPV'P'PI Winkel woonhuis me

j taiaKïlijß _, appartement. Winke1"_____; iaMfl9__R__S_^-a_____^_i ruim,e 150 m2.magazijf!= |B| .^B« HJfi cc| opslagruimte 1"
E__E ui —' IIJLJB^ 5 m?' ei9en parkeergeie*
-_= | Bl 9enheid. Woonhuis: na'-
= I I woonkamer met opeJiaaaaaaaaaaaaaa^a_____._-_...__i keuken 32 m 2. ie verd.j

slaapkam. + berging en badkamer. 2e verd.: zolderruimte "= bereiken via vaste trap, appartement boven winkel. Aal"= vaarding direkt.

= " Makelaar o.g. " Taxaties
_= " Bedrljfaobjecten " Hypotheken
= " Woningen " Verzekeringen

| makelaar^
H mm Hoolstraat 42, 6367 GD Voerendaal
Ü 111 Tel. 045-752142_= NVM

v: V':;ü!i';i:!i!i ,!i;,;:;:;,,:., :h: \ ;i:
HUUR of KOOP

AL UW MACHINES 81J...

■n.i^mmwim/miam. 1W
£_',* ■

Brouwers b.v.
Maastricht, Beatrixhaven Irl-^ I
W. Alexanderweg 2 I I -’ I043-63 55 55 If~"J I
Wijlre. Industrieweg 5a

I 04450- 22 20

Rolluiken
JaloezieënZonnescherm'

Vrijblijvende prijsopfl

MICA j
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Hee'

Tel. 045-72165^

NUTH
In centr. gel. vrijst. woonh. met hal, woonk., keuke^'bijkeuken, garage, badk. en 4 slpks. Uitstekende m
van onderh. Pr. op aanvr.

SITTARD _
Vrijst. op zeer goede stand gel. landhuis met inPar1

hegarage, 4 ruime slpks., riante badk. met ligb., douc"
toilet en 2 v.w., 2e badk. op verd. met douche, toile' e,
v.w., woonk., zitk. met open haard, keuken met comP'
keukeninstall. Woonh. is compl. geïsoleerd. GrondopP'
1035 m2, bjr. '80. Pr. ’ 398.000- k.k.

TE HUUR IN MERKELBEEK ,
In centr. gel. bedrijfsruimte, vloeropp. ca. 240 m 2, emeerdere doeleinden geschikt. Verkerende in goe
st. van onderh. Huurpr. in overl.

Inlichtingen: Makelaardij Fons Heuts B.V.
Nuth
beëdigd taxateur
tel. 045-244636



de kamer allerlei mogelijkheden.
Soms blijft er, na verwijdering
van de deuren, een leuke speel-
hoek over. De verlichting erbo-
ven doet later dienst als speel- of
leeslamp. Of hij wordt na het ba-
bystadium gekanteld en omge-
bouwd tot een gezellige speelta-
fel. En later dan weer tot prak-
tisch tienerbureau.

"Dit meubilair is
oorsprorikelijk gebruikt

als baby- en
kleuterkamer, nu in

gebruik als tienerkamer
met als enige

verandering dat het
werkblad hoger wordt

geplaatst.

Een doorgroeikamervan een Ne-
derlandse fabrikant biedt een
grotekeus in dit soort meubelen
waarbij vaak verschillende com-
binaties mogelijk zijn, geheelaan
te passen aan de beschikbare
ruimte en later altijd nog uit te
breiden. Alle meubelen zijn vrij-
staand, zodat veranderen van de
kamerindeling mogelijk blijft.
En er ook bij verhuizing geen
problemen zijn.

Kwaliteit
Ook zijn er kamers waarbij het
babybedje kan worden omge-
toverd tot bureau. Kortom, met
een doorgroeikamer kun je jaren
vooruit. Maar het is natuurlijk
wel zaak dan ook*meteen een
goede kwaliteit te kopen, die
minstens eenjaar of vijftien mee-
gaat.

inrichtenvan de babykamer er al
rekening mee houden dat kleine
kinderen groot worden.

u^fgenstelling tot de zuidelijkenoen, waar meer geld wordt
Wa

g
u Ven aan kinderkleren enaar het aanbod in deze sector

lanHrmate groter is, wordt in ons
best mmder Seld voor dit doel

Van fken meer in de aankleding
En 5 baby" en kleuterkamer.
hebh tienerkamer daarna. Dat
m... _fn w" overigens gemeen'net de Zwitsers.

Er is op het ogenblik heel wat
keus in zulke doorgroeikamers.
Meubels in strakke lijnen en wit
gelakt naast kleurige uitvoerin-
gen en blank gelakt vuren. Bij
meubels voor kinderen moet niet
alleen gelet worden op het uiter-
lijk, maar uiteraard ook op de
veiligheid. Mooi glad afgewerkt,
met afgeronde hoeken en ran-
den, en de spijlen van het baby-
bedje zo dicht bij elkaar dat het
kind er zijn hoofdje tyet tussen
kan steken.

Doorgroeikamer
ee^um,oole inrichting is echter
den "itgave. En baby's wor-
griJ .al heel gauw kleuters,
ook ,n Uit de wieS en zeSgen
m-V Sauw dag tegen de com-S' Misschien is een door--5 °etkamer dan een idee. Bij het

Als de baby kleuter wordt, ge-
bruikt men vaak delen van de
commode als hoofd/voeteneinde
voor het bed. Vooral die commo-
de biedt ir^het tweede leven van

huur-(verhogingen) kwestie, die
m.i. hier en daar bedenkelijke as-
pecten heeft, is daar één van. Ook
het feit dat reeds vóór de recente
forfait-verhogingen door deskundi-
gen en wetenschappers aangetoond
is dat, mede tengevolge van de kos-
tenstijgingen, zelfs het huidige for-
fait van 1,3 % te hoog is, is 'n nadere
belichting waard.
Zeker is echter dat de volkshuisves-
ting sinds jaar en dag de speelbal is
van politieke ambities.
Hoewel het hoog tijd is dat daar 'n
einde aan komt, zie ik dat voorlopig
niet zitten. De recente manipulaties
met het huurwaardeforfait verster-
ken die mening slechts.
ECHT André H.M. Delsing
Architect.

Goedkoper, milieuvriendelijker en vaak sfeervoller
Groot deel sloopmateriaal
geschikt voor hergebruik

De handel in en de vraag naar
tweedehands bouwmaterialen
vertoont een toenemende
groei. Een groot deel van het
sloopmateriaal is geschikt
voor hergebruik. Dakpannen,
hout, stenen en tegels en alles
wat met enige moeite bruik-
baar is te maken, wordt door
handelaren in tweedehands
materialen opgekocht.

Als men wat groete hoeveelheden
bouwmateriaal nodig heeft en er
voldoende voordeel te halen is,
blijkt het zelfs de moeite waard te
zijn om voor tweedehands materia-
len wat verder van huis te gaan.

Uiteraard moet van gebruikte mate-
rialen niet de ongeschonden en
schone kwaliteit van nieuwe pro-
dukten verwacht worden. Voor
deze materialen geldt in het alge-
meen ook dat de maatvoering af-
wijkt van de gebruikelijke maten.
Vaak kan dat voordelig zijn omdat
er vooral bij oudere huizen gebruik
is gemaakt van materialen met ma-
ten die slechts verkrijgbaar zijn op
de sloop. Het kan ook tegenvallen
omdat men achteraf tot de ontdek-
king komt dat het zo op het eerste
oog passende onderdeel niet past.
Enige oplettendheid is dus te allen
tijde geboden.

VOor en tegen
Vooral bij hout moet men waak-
zaam zijn voor een aantal factoren
die afbreuk doen aan kwaliteit of
verwerkbaarheid. Er kunnen veel
gaten en andere beschadigingen in
het hout zitten die bij verwerken in
het zicht bezwaarlijk zijn. Let ook
en vooral op houtworm.

Tweedehands hout heeft als voor-
deel dat het geheelof voor een groot
deel 'uitgewerkt' is, maar kromge-
trokken kan zijn. Dus altijd even
met een scherp oog langs het hout
kijken. Voor een nauwkeuriger klus
er even een lange rechte lat langs
leggen.

. J het rommelen met de aanneem-
»e_ftn 'zg' curve PriJzen)is het, niet
lj;_, beter. Het door de aannemer te
[j en verlies op de woningwetwo-

Brf8
rf

n moest zeer vaak gecompen-
iton Wol"den door z.g. koppelver-
jjop, waarij de (extra) te maken
6en..en op e Particuuere wonin-
faat verlies moesten dekken! De
È,e te parlementaire enquête heeft
t)0 a- daarvan publiek gemaakt.
jCh blijkbaar is men kort van me-!"one

( ' aanzien van de situatie van de
ürder van een woning in de socia-

wil ik óók nog het
J 1en ander kwijt. Steeds weer
W 'redenermgen' gebruikt die
'an en aantonen dat de huurderJA een woning (in de sociale wo-J/gsector) in het nadeel zou verke-[''■°-v. een eigen-woning bezitter,
j, 'nu, als men uit eigen ervaring

hoe middels manipulaties met
j " grondprijzen en bouwsommen

door objectsubsidies en. Ursubsidies de sociale woning-
I^.Unv is over-gesubsidieerd, dan
feri

aS ik me af hoe men dergelijke
durft vol te houden,

g-^endien gaan deze bevoordelin-
jj" van de sociale sector recht-

-6j eeks of indirect ten koste van de
fie w°ning bezitter. Zo moet de

bouwer, om de grond-
b Js t.b.v. de sociale woningbouw

nstmatig) laag te houden somsjt^ee-a drie-vóudigevan de prijs
y^alen die het woningbedrijf of de

ningvereniging ervoor moet be-
&.en.

aftrekbaarheid van renten in het
of hypotheekrenten in

'.bijzonder, berust op een geheel_Qer principe: als de overheidj*rzijds ontvangen renten belast,

" zullen onontkomelijk betaalde"'en aftrekbaar moeten zijn. Datn met dit principe om politieke
j^nen blijft sollen is 'n kwalijke.a«. Maar nogmaals: dit heeft niets

met huurwaardeforfait.-,er_!gens is deze renten-aftrekmo-üJkheid het enige belastingvoor-
.*' dat de eigenwoning-bezitters
j^ter lang niet allemaal) hebben,-pen 'aantal belastingvoordelen'
a^s door U gesteld. Integendeel:
_*st het huurwaardeforfait, waar-51 devoorgestelde verhogingen de

vale eigen-woning bezitter eenSelrechte belastingverhoging van
t veer ’ 600,- per jaar opleveren,
'dt deze middels o.a. het eigena-

"aeel van de steeds stijgende on-
nog eens ex-*Sepakt.

Belasting.
i "et 'Woonblad' van Uw editie vanJgember jl. geeft U onder de kop

Pen en huren zijn lastig verge-

' baar' een verhandeling over hetJur\vaardeforfait i.v.m. de voorge-
len (dubbele) verhoging van dit

lik-?' 1' bezien de inhoud van be-T*W artikel acht ik enige reactiefwenst.
■ U terugkijkt naar het ontstaan£ het forfait (in 1974) dan kunt U■fr niet alleen de redenen voor het

«tellen van een forfait vinden,"J* ook de componenten waarop*I 'orfait steunt. Het forfait is niet -ais U suggereert- 'een soort com-"satie voor het financieel voor-
dat kopers hebben omdat ze"fn huurverhogingen behoeven tetalen', doch 'n opstelling vanUssen en minnent.b.v. de vaststel-

den winst of verlies op het gem-
eerde kapitaal. En dit dan t.b.v.
o vaststelling van het belastbaar
it__men van de eigen-woning be-
*£ De fiscus gaat er van uit dat
r°_ 'winst' gemaakt wordt en
's nu 5e vraag of, en zo ja,in hoe-

,i
e zulksjuist is. Niet meeren nietpder.

Eerst nauwkeurig bekijken en na-
gaan of de benodigde hoeveelheid
plus een bepaald uitvalpercentage
ook voorradig is omdat bijbestellen
meestal niet meer mogelijk is.
Bij sanitair zijn barsten en bescha-
digingen natuurlijk helemaal uit
den boze. Voorkom dus teleurstel-
lingen door het voorwerp van uw
keuze eerst grondig schoon te (la-
ten) maken. Let daarbij ook op toe-
en afvoeraansluitingen want bij
oudere modellen kunnen die nog al
eens afwijken van de thans gangba-
re standaardmaten.

Een aparte categorie in het assorti-
ment tweedehands bouwmaterialen
zijn de 'antieke' materialen. Dat sca-
la is zeer uitgebreid, variërend van
handgemaakte bakstenen, tegels of
plavuizen tot fraai gesmede of giet-
stalen ramen of hekken, monumen-
tale marmeren of houten schoor--
steenmantels. Kritisch bekijken is
dus dwingende noodzaak. De prijs
voor deze voorwerpen is moeilijk te
bepalen omdat die ook afhangt van
wat het betreffende voorwerp de
potentiële koper waard is.

Tweedehands bouwmaterialen zijn
vaak een goed en goedkoop alterna-
tief voor nieuwe materialen. Alhoe-
wel het assortiment groot is, is de
hoeveelheid vaak beperkt. Men
moet wel de tijd nemen om de be-
treffende materialen goed te bekij-
ken en te vergelijken, want garan-
tiebepalingen zijn in deze branche
niet gebruikelijk.
Daar tegenover staat dat dergelijke
'oude' materialen vaak sfeervollere-
sultaten opleveren waaraan liefheb-
bers hun hart kunnen ophalen.
Voor wat hoort wat.

Hypotheekrente 12 december 1989
De rentetarieven voor hypotlieken zijn deze week nagenoeg gelijk ge-
bleven. Ook de rente op de kapitaalmarkt vertoont enige stabiliteit.
Op korte termijn worden geen grote renteschommelingen verwacht.

rente rentepercentages
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-

Naam bank gedur. in pet. garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN
A.B.N. var." 1,5 8,0 8,47 8,2 8,69

1 jaar" 1,5 8,0 8,47 8,2 8,69
3 jaar" 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02
5 jaar" 1,5 8,4 8,91 8,6 9,13
7 jaar" 1,5 8,4 8,91 8,6 9,13

10 jaar" 1,5 8,4 8,97 8,6 9,13
15 jaar" 1,5 8,8 9,35 9,0 9,57

ABP 5 jaar" 1 8,3 8,74 8,5 8,96
10 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
15 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07

Amrobank var." 1,5 8,0 8,47 8,2 8,69
2 jaar" 1,5 8,2 8,69 8,4 8.91
5 jaar" 1,5 8,4 8,91 8,6 9,13
7 jaar" 1,5 8,4 8,91 8,7 9,24

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 8,0 8,57 8,0 8,57
< 10 jaar" 1,5 8,3 8,90 8,3 8,90

15 jaar" 1,5 8,4 9,01 8,4 9,01
30 jaar" 1,5 8,5 9,12 8,5 9,12

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 7,5 7,87 7,7 8,09
5 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63
7 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74

10 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
ideaalrente 1 8,0 8,41 8,2 8,63

Direktbank NCB-bank 1 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52
3 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74
5 jaar" 1 8,3 8,74 8,5 8,96

Grens Wis.kant. CDX 1 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52
5 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85
1 jaar" 1 8,1 8,38 8,3 8,59
5 jaar" 1 8,4 8,69 8,6 8,90

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 1,5 8,0 8,47 8,2 8,69
3 jaar" 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02
5 jaar" 1,5 8,4 8,91 8,6 9,13
7 jaar" 1,5 8,4 8,91 8,6 9,13

Pancratiusbank 1 jaar" 1 7,7 8,09 7,9 8,31
3 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52
5 jaar" 1 8,0 8.41 8,2 8,63
7 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74

ideaalrente 1 8,0 8,41 8,2 8,63
Postbank 2 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52

5 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85
7 jaar" 1 8,3 8,74 8,5 8,96

Rabo (adviesrentel var." 1 7,8 8,20 8,0 8,41
2/3 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85
4/5 jaar" 1 8,3 8,74 8,5 8,96
stabiel" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
var.3' 1 xxxx xxxxx 8,1 8,38
2/3 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,6 8,90
4/5 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 8,8 9,11
stabiel 31 1 xxxx xxxxx 9,0 9,32

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8.85
5 jaar" 1 8,3 8,74 8,5 8.96
3 jaar3l- 1 xxxx xxxxx 8,6 8,90
5 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 8,8 9,11

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 7,7 8,09 7,9 8,31
3 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52
5 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63
? jaar" 1 8,1 8,53 8,3 8,74

Westland-Utrecht stand. 1 jaar-' 1,5 8,1 8,55 8,3 8,77
standaard 5 jaar-' 1,5 8,3 8,77 8,5 8,99
standaard 7 jaar 2' 1,5 8,4 8,88 8,6 9,10
standaard 10 jaar 2' 1,5 8,5 8,99 8,7 9,21
standaard 15 jaar 2' 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar 2' 1-5 xxxx xxxxx 8,3 8,77
2e kw. 1988 budget var." 1,5 8,5 8,95 8,5 8,95

* Rente-Vrijheid Hypotheek

"VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN

Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 5 jaar" 1,5 " 8,4 8,88 8,4 8,88Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 30 jaar" 1,5 8,9 9,43 8,9 9,43
Pancratiusb.tSpaarhypl 5 jaar" "'t 8,2 8,61 8,4 8,83

7 jaar" 1 8,3 8,61 8,5 8,94Spaarbank Limburg
(Spaarhyp.) 5 jaar" 1 8,2 8,72 8,4 8,83
Zwolsche Alg.
(ZA-Hypotheekplan) 5 jaar" 1,25 8,1 8,53 8,3 8,75

7 jaar" 1,25 8,2 8,64 8,4 8,86
10 jaar" 1,25 8,3 8,75 8,5 8,97
15 jaar" 1,25 8,7 9,18 8,7 9,18

LEVENHVPOTHEEK

NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" - 8,5 8,84 8,7 9,06
15/20 jaar" - 8,9 9,27 9,1 9,49

Westland-Utrecht
(lage lasten) 7 jaar" 1 8,4 8,83 8,9 9,38

14 jaar" 1 8,7 9,16 9,2 9,71

" Maandbetaling achteraf 3' Halfjaarbetaling achteraf21 Maandbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf
6 Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

" Bij uitval van electriciteit blijven automatische deuren open en de noodverlichting branden
Foto: MARCEL VAN HOORN

Metalen voorwerpen van de sloop
moeten vooral worden beoordeeld
op scheuren, breuken en roest.
Scheuren en breuken zijn moeilijk
te herstellen. Oppervlakkige roest-
vorming kan bij de juiste behande-
ling toch een perfect resultaat ople-
veren. Zijn er in het oppervlak
putjes of nog zwaardere aantastin-
gen dan moet er rekening mee wor-
den gehouden dat het metaal na een
opknapbeurt toch weer vrij snel
gaat roesten.

Specifieke bouwmaterialen als bak-
stenen., tegels, plavuizen en dak-
pannen kunnen scheurtjes vertonen
die bij gebruik of belasting tot
breuk leiden. Meestal vallen ze pas
op als ze reeds verwerkt zijn in vloer
of tegen de wand. Ook hier geldt:

Bij de bouw van openbare gebou-
wen, supermarkten en, andere
dienstverlenende instellingen
worden hoge eisen gesteld aan
veiligheidsvoorzieningen voor
het publiek.

De vraag van een abonnee van
onze krant over automatisch wer-
kende deuren die. je onder meer
bij de supermarkt aantreft, ver-
tolkt wellichteen ook bij anderen
levende angst.

Wat gebe.urt er als de elektriciteit
uitvalt, hetzij in de centrale, dan
wel plaatselijk, door kortsluiting,
die misshien brand tot gevolg
heeft? De vraag luidde: „Als er
geen stroom meer is, dan werken
die elektrisch bediende deuren
dus ook niet meer; zitten dan alle
mensen die zich in het gebouw
bevinden dan als ratten in de
val?"

Dat is dus gelukkig niet waar. De
elektrische schakeling var} auto-
matische deuren is van dien aard
dat de deuren zich bij uitval van
elektriciteit direct vanzelf openen
en zich ook niet meer kunnen
sluiten. ledereen kan dus het ge-
bouw veilig verlaten.

Automatische
deuren werken
bij calamiteit

In veel bedrijven, supermarkten
en instellingen gaat men er ook
hoe langer hoe meer toe over een
alternatief voor het uitvallen van
de energievoorziening aan te leg-
gen. Vaak wordt dan automatisch
overgeschakeld op energievoor-
ziening door middel van een ag-
gregaat met een beperkte electri-
citeits-voorziening voor zowel
verlichting als toegangen.

èU üllchting Maatschappij en On-
£e"neming (SMO) en het Koninklij-
se.f,nstltuut van Ingenieurs (KIvI)

,|i El ,onder ruim 400 personen eenll' Sip T?te gehouden over kernener-
iaen *wee derde van de ondervraag-
den Vmdt kernenergie aanvaard-

ar)
1, Wanneer gewerkt zou worden

_0-7f veilige kernenergie. Slechts
,;er' gelooft in de bouw van veilige

J^gjv^entrales. Een grote meerder-(73%) denkt dat voldoende mi-

' »at^at'e niet kan worden verstrekt
i ttja, Wege de complexiteit van de

■ venstaand commentaar behelstj:^i"aard lang niet alle factoren die_^eze materie thuishoren. B.v. de

Enquête over
kernenergie

Van baby tot tiener:
de kamer groeit mee

Zaterdag 16 december 1989 "43

ACTIE ZUINIG STOKEN
Tabel voor de week van
maandag 4 december
t/m zondag 10 december 1989

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruik van: van: 8 oktober 1989

800 m331 m3178 m 3
900 m335 m3202 m 3

1000 m339 m3222 m 3
1100 m3 43 m3246 m 3
1200 m3 47 m3271 m 3
1300 m351 m3291 m 3
1400 m355 m3314 m 3
1500 m359 m3336 m 3
1600 m362 m3357 m 3
1700 m366 m3382 m 3
1800 m370 m3401 m 3
1900 m374 m3425 m 3
2000 m378 m3447 m 3
2200 m386 m3492 m 3
2400 m394 m3536 m 3
2600 m3101 m3580 m 3
2800 m3109 m3626 m 3
3000 m3117 rn 3 670 m 3
3500 m3137 m3782 m 3
4000 m3156 m3893 m 3
4500 m3176 m31006 m 3
5000 m3195 m31116 m 3
5500 m3215 m31230 m 3
6000 m3234m3 1342 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

# Energiebesparing: goed voor uw portemonnee, goed voor ons milieu

Hmburgs dagblad woonblad

in gesprek VENTILEREN? KORT EN GOED!

Overzicht hypotheekrente
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I___________-o_P_^^___
____- ____^^___. ___^^__k È m Ê È M Ê M * Vergeleken met eenflü^^P» OnzeSpaarhypotheekscheeltu

__ti^kimm'm^^ m fiscaal voordeel 42%.

gauwzon tIOOO,-netto*per jaar
1 Onze Spaarhypotheek - door de Vereniging Eigen Huis "als best geteste" hypotheekvorm van dit '^jllnfe^aÉlmk'' \Rentepercentages thans geldende hypothecaire leningen moment- is een unieke levenhypotheekdie u al gauw zon fl.OOO,- netto per jaarscheelt.

~-■'«' Wr m \l Voeg daarbij: * de huidige, lage rentestand; ~\ W_\ ___ I JL *de uiterst stabiele maandlasten; W'V-'-^^KSftJlnß^^O\//Al\|/A|— Gemeente Zonder *de gegarandeerde eindwaarde; NIJ-'^^Pö/W._^H carantie üemeeme * een maximaal fiskaal voordeel gedurende de hele looptijd; \ \ \

en u zult met ons eens zijn dat terecht van een unieke hypotheek gesproken kan worden. v .1 jaarvast 7,7/ o 7,9/o Naast de Spaarhypotheek hebben wij uiteraard nog verschillende andere mogelijkheden. Zodat we \ \ \ V
ir\ l 5 jaarvast 80% 82% ervan overtuigd zijn datwe ook v een passende hypotheek met de laagste rente kunnen bieden. \ x \ \

__W _^_f ( )//> 7 jaarvast B>/b B>/o \ I^NÊÊmWSÊÊÊÊÊ\mWBÊÊmWÊÊÊË__Ë 5p,.,_.„.,_.ek
spaarbank limburg s pancratiusbank S \flT| 5 jaarvast 8,2% 8,4% ___.«-■ _p% ■ - ff ff_|P 7jaarvast 8,3% 8,5% V_fÜ__l^__ll'n__lfl__r f fffl_TM f #V"H _ D_afl_^l*_3 Tlf fCM_9fl___r_^ifj_rlrfi fJrif IH 1 ff F ffff__Jf__fff f__# ~ __^_rf ff ff t -ff _r_rf f f _f_?SI anm IH; I 1 V*/WWI K/UI IM *_»!fff fAarWf %’ ff UI IVI 14lIMWMUI 111

Kantoren Spaarbank ümburg. Hoofdkantoor: Markt 17-18, Maastricht, tel. 043-296666. Distriktskantoor: Spoorstraat 38, Venlo. tel. 077-541212. Bijkantoren: Maastricht (20). Amby, Beck, Berg en TerblijtBlerick (4), Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Ei|Sden, Gronsveld, Heer (3), Meerssen, Roermond,

Sittard (3),Tegelen, Vaals, Valkenburg, Velden,Venlo (4) en Venray.Kantoren Pancratiusbank. Hoofdkantoor: Geerstraat 22. Heerlen, tel. 045-716441. Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).

————————

LANDGRAAF! 1
INFORMATIEMIDDAG In deze regio kunnen wij u nieuw- J/ Heenen^ j
Reoio LANDGRAAF bouwwoningen in verschillende prijs- Maastricht # _J* \^M Kerkradentyiu L.ni>uunr.ni categorieën en typen aanbieden. T_«__W^=^t_l_k—^s^N^V=sS^fcr
Dinsdag 19 december van Tijdens deze informatiemiddagkunt u pB fl=^ Valkenburg\ /f^vtJ***''^16.00-20.00 uur. Café-Dancing tekeningen van deze projecten inzien. \/^P \ Jr%\ \\Restaurant "Het Streeperkruis" Informatie over de financiering in uw >J
Streeperstraat 66 Landgraaf. persoonlijke omstandigheden wordt 1 { \/aals_^vrijblijvend ter plaatse verstrekt door I ) jl __i* Ê

onze medewerkers. // XX -/*% nf^ W
, ■ > ■ ■'^_____M^_T*m_b *

(_E__^S£_^h^^K3 , [^ i__^_^ 1i \.l __L_________v fs j_3.s_3l _Hi &_E_L4____ ____^_______'ï_____^__K.-_iiË::^____ __B _i_i'^ ■

_____ Schaesberg """" " —■-■■■ ><>■■?'—s^— -«*-^«~._». - ..-._,..,- - Luxe halfvrijstaande woonhuizen Übach over Worms
flf IHUCtR-S - Sfeervolle herenhuizen - Riante herenhuizen

\\\\ \m\ __■ - Royale herenhuizen - Zeer royale vrijstaande herenhuizen
Stienstra Makelaardij BV Nieuwenhaqen ' §xclusi,ef landhuis
Kruisstraat 56 6411 BW Heerlen \T j u i_ ■ f - Riante andhuizenrvruissiraai 00. dh^i dw n__n_M Moderne herenhuizen met premie-C
045-712255 - Gerieflijke woning met premie-C

Hypotheek?
Kom rechtstreeks naar

deRabobank

fl 4B_pP______F^P
__-----------____^_____^___________________________^^ s.\v '^ «* 3L

■.........■.■..fl ."* __K -■& W 11! Irlfl LJ_r^_F 3P?^fc

Nu geen afsluitprovisie! :
Een Spaar-Optimaalhypotheek is al gauw tienduizenden
guldens voordeliger dan andere hypotheekvormen.
Wie een Spaar-Optimaalhypotheek nu rechtstreeks sluit
bij de Rabobank verdient ook nog eens de afsluitprovisie.'
Een extra voordeel van 1% over het hypotheekbedrag!
Dus: hypotheek? Eerst naar de Rabobank.

Rabobank Q
Meerbankvoor jegeld A

<?^v DICKROSBACH
r. >^S_ ONROEREND GOED

Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade
Tel. 04492-2619

BRUNSSUM
Zeer mooi, goed geïsoleerd woonhuis met cv., garage en
tuin, gelegen nabij het centrum. Ind.: woonkamer, keuken,
bijkeuken/berging, 3 slp.kamers, luxe badkamer met lig-
bad, douche en 2e toilet, ruime zolder via vliezotrap. Het
geheel is uitgevoerd met o.a. parketvloeren, rolluiken en
verkeert in uitstekende staat.
Dit pand moet u beslist van binnen zien.
Vraagprijs ’ 135.000,-k.k.

BRUNSSUM
Rustig gelegen woonhuis met cv. en garage. Ind.: hal met
toilet, Z-vormige woonkamer, dichtekeuken, 4 slp.kamers,
badkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e toilet. Totale
oppervlakte 202 m 2.
Vraagprijs ’ 135.000,-k.k.
BRUNSSUM
Mooi perceel bouwgrond, gelegen op zeer goede locatie
en nabij het centrum. Zeer geschikt voor het bouwen van
een vrijstaand woonhuis. Frontbreedte ± 11 meter, diepte
± 37 meter. Totale perceelsoppervlakte ± 680 m 2.
Vraagprijs ’ 115.000,-k.k.

LANDGRAAF
Geheel gerenoveerd, goed onderhouden hoekwoning met
mogelijkheid voor het bouwen van een garage. Ind.: woon-
kamer, dichte" keuken met inbouwapp., badkamer met
douche en v.w., 2 ruime sip.-kamers, kelder, berging en
grote tuin. Het pand is gedeeltelijk voorzien van dubbele
beglazing en rolluiken.
Vraagprijs ’ 98.000,- k.k.

ÜBACH OVER WORMS
Haltvrijstaand woonhuis met berging en c.v. Ind.: hal,
L-vormige woonkamer, dichte keuken, kelder, 4 slp.ka-
mers, badkamer met douche, zolder via vliezotrap. Totale
oppervlakte 315 m2. Mogelijkheid aanwezig voor het bou-
wen van een garage. Vraagprijs / 112.000,- k.k.

Wegens snelle verkoop en grote aanvraag, zoeken wij
ter bemiddeling woonhuizen in alle prijsklassen.

Voor eventuele informatie en/of aanbiedingen, gelieve u
contact op te nemen met ons kantoor, maandag t/'m zater-
dag van 9.00-18.00 uur.

jm ___■ -_■ a__i____i -__■-__■ -_■ ■_■■_-! ■_« — bh — ___-__■ __■-__- ■

I HEERLEN
I Goed onderhouden herenhuis in Heerlen-Z. Ind.: royale I
I hal met parketvl., toil., L-vorm. woonk. met parketvl., keuk., |■ 4 slaapk., badk. met ligb., diverse muurkasten, gr. gar., tuin ■I op zuiden, ged. dubb. begl. Prijs op aanvraag.

[NVM Onroerend Goed Makelaardij i—_

M LiEllAÊtt... m "Pater Romboutslaan 2, 6419 BÈ Heerlen
Teletoon: 045-717237___——--------—I

Urban Villa tegenover St. Pieter Maastrichj
nog dit jaarte aanvaarden

-I__Pentu gesteld op comfort _ fej-^-
-en privacy en weet u een grandioos ". * iW* ~11JöÉ^
uitzicht te waarderen? Dicht bij het |> J"TI !" ' FTITjE '' Pf|JB _________ J
centrum van Maastricht, op een "f .'... i7l r f «ttF N JËJIvoortreffelijke ligging direct bij de !r "-***" y -ff ~ t 'j_f' ' ifIPV "^flMaas, met uitzichtop St. Pieter, ;; 1 r 1". Jf' [|3|g [pP
't Gouvernement en de Stad, biedt \ Jl "- «têw*^^
de Urban Villa in Randwyck u
voortreffelijke mogelijkheden. " mÈk f' »
Nogslechts 2 tekoop! ■ ~~"

Van de 12 appartementen zijn ,
er nog slechts 2tekoop, met /A . f ter
2 slaapkamers en 2 balkons. rJ .i

Het stijlvolle appartementen- ', jL.—-.
gebouw, ontworpen met een |||jaßßßiifcjaMig|iaigßgi^^^l^l^^J| J |B
exclusieve, markante vormgeving,
kent o.a. een lift, gestoffeerde ____J;jli.- h 1'
hallen, bezoekersparkeergelegen- .': :";'~l ! j"~j IT!heid en voor elke woning een 5 I [tj I i-^=*i
eigen, inpandig te bereiken, *—I" '~lLp . flgarage. De woning biedt onder "H b W^ y' c.v.
meer: . v ■ '
" ruime hal/entree " woonkamer ] 1 ;-, -, w
42,5 m* " keuken " bijkeuken "badkamer " 2 slaapkamers " mr:;tr:
uitstekende isolatie " toepassing
van duurzame, onderhoudsvrije s s
materialen. j-*f- 17,5 m? 9,6 m* I
Koopprijzen / 258.750,- v.o.n. en
/ 271.250,-v.o.n. &-.:■=. _ ~\j'I^—'' bijk. i 7,4^ p

' Voor informatie over of een ter. 3,9m2 " * | "!
uitgebreide documentatievan ' A . ,»-n \__\
deze bijzonder fraaie appartemen- ■„.;„.,' Uti ;. i *J^l,. .... :...l" ' '"'" \> =w* f
ten op een voortreffelijke ligging y
met een uitstekende bereikbaar- L,„,,, —^ ■ —^
heid, kunt u contact opnemen met:

I -SSr^'"'1" B RUIJTERS
bouwt betrouwbaar in Steenen Staal makelaardij onroerend goed- sittard maastricht he**

6221 ED maastricht - wycker brugstraat 62 tel 043- 2'"

I BELEEF DE NIEUWE KLASSE IN WONEN

In Eygelshoven, villaparkWaubacherveld slaapkamers, resp ca 16 m 2, ca. 9m2 en ca
worden 12 herenhuizen gebouwdmet een 7 m 2. en een badkamer met ligbaden 2e
keuze tussen 10 halfvrijstaande woningen, toilet. Via een schuiftrap is de zolder bereik-
-1 type vrijstaande en 1 vrijstaande woning. baar met een oppervlaktevan ca 25 m 2.
Het planWaubacherveld grenst aan het De tuinen hebben maar liefst een oppervlakte
Burg. Boyensbos en het Schovendsbos. variërend tussen 205 m2en 480 m 2.
De bebouwing in hetplan is gevarieerd en
ruimvan opzet. Isolatie:

" Woningscheidende muren zijn dubbel
Het leven in deze huizen is rijker; uitgevoerd waardoor evt. contactgeluid tot
want de totale leefruimte is ca. 52 m2groot en een minimum wordt beperkt,
isverdeeld in een woon-, zitgedeelte ca. 36 m 2 " Vloerisolatie
en een aparte eetkamer ca. 15 m 2. " Spouwisolatie
Door de glaspuienaan de achterkant wordt " Dakisolatie
de tuin direct bij de leefruimte betrokken. " Dubbele beglazing (in woonkamer, keuken
De eetkamer sluit direct aan op de keuken en slaapkamers)
De woningen zijn voorzienvan een inpandige
berging met aansluitmogelijkheid voor was- Prijzen vanaf ’ 200.635-v.o.n. tot’ 225.635,-
-autornaat. De garage is inpandigbereikbaar, v.o.n.
De verdieping telt 3 buitengewoonruime

I —-1
| \/ I M-kelddfdii„nru_re<,„ yoe<l Hypotheken .et-ekenrujen ■ _ , _ .._.,.. . ,'" ■"_

m __. W%a^\W\.W Gaarne vrijblijvend volledige ■ ,
—UU— M_____»_» ____MMMÊÊÊ -■_____! ____1 KI IM informatie over de 12 herenhuizen I l

I—HP— | jTp| ■ __#\_r|^ te Eygelshoven, Waubacherveld.

Stienstra Makelaardij BV ■ Naam I
Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen I Adres J
045-712255* | "£/Piaa" \

Maandag t/m vrijdag geopend van 900 tot 21 00 uur i In ongefrankeerde gesloten envetop zenden aan Stienstra f
Zaterdag van 900 tot 1800 uur | Makelaardij BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen |
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getroffen

I P een hartinfarct en nog
W* 20.000 door een her-
B^farct (beroerte).

Ii " ziekenhuizen, reva-

U^ecentra en op vele an-
I ** plaatsen wordt hard

trkt omdit onvoorstel-
W* aantal van 60.000
l "toffers terug te drin-

'"dituerkisgebaseerd.'
! Wetenschappelijk on-

°ek.Het bezuinigings-, "* van de overheid
Mi voor dat onderzoek

h ,r steedsminderruim-
l v gift zorgt ervoor dat

evensreddende werk
Q°orgaan.

I 'eefaan de collectant,,kj * uw bijdrage op gi--- °f bankrekening

" JÜ-70.6(K).
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*pïlepsie?\
Miezelfnietbuitenspel

telt ruim
rj.°Oo mensen met;p'!e Psie. Is dat ook

£'J u deel van het
' öven? Praat mee.

Word lid.

'^FORMATIE:
(°30)52.35.78. tpostbus 9587,
i GN Utrecht.
'"^^SIE VERENIGING NEDERLAND

iiii-------_--^-----^-----------------_-_^-------------------_----------_-----_--------------------^iiiiiiiiiiiiii_

Beter wonenbegint Im ■" m^^m^y JL. W W __-__. JL^l__^J_L. -__L %_^^ JL.I JL_^__>^ Nabij centrum Vrijsi . mei lum Opp ca
Kelder. Woonk. ca. 42 nr. Aparte eetkeuken. Bijkeuken. 4 I

m. __r slaapk. Badk. mei ligbad. Berging.> Prijs/295.000,--k.k. 4399 I_rm_ s-**.Amwo ___________■ _—1_ ___n__ _-
_ - _ HOENSBROEK H

f "^^^^^ _____^___^__r^m ant nerennu's mcl inpand. gar. voor 2 auto's en klein
■ I I I I ■ kantoorged. 3 kelderruimtes. Riante entree. Woonk. met fraaie
I ■ 1 II I I «^^% ■ f I f~*~— openhaardpartij.Grote eetkeuken. Tot. 54 m 2.Kantoorruimte en I_^L JL __L m. - «^ -X m_. m J| 11 V%\ _ __, M I ,»w-——--<|<i^^^ ontvangsthal24 m 2. Grote tuin 70 m. diep. 3 ruime slaapk. Badk.

■^___*r ----_. _^fc(^_i^r '^"w I met ligbad. Vaste trap naar zolder mei mogelijkh. voor 2 slaapk.

Zuid-Limburg. In deze aan- 1 / il ■
bieding is slechts een beperkt 1 / \^l_____. «ff^6''l ■ Pnjs/ m'm-~Vk-
aantal opnnpmri Vindt 11 h>t 1 "^, A -^-^-J^J^ vJÏK^ ■>^«49 1.-l' I ■ HOENSBROEK H
<t<tlliai gCIIUCIIIU. TlllUlUUCi 1 |\/\aaStnCni/^_r ~<ï>" \vNVj __t J** 's> -1"/ Gel. aan een boomrijke laan in het centrum vrijst. herenhuis mei
l. i!_' not. im; b__ii/i- tiiot nf rnpL'l If II ___________ / _______k

V v\XJ^" ** ____Pllll_ll__yffi gar. Prov./wijnkelder. Riante woonk. 52 m 2metopenhaardpartij,
nUIS Van UW KeUZe mei Ol -CUCKI W^^^-^^^^aV >/m< X\ tuindeuren naar goed omsloten zonnige tuin. Keuken met.. , , . ~ II m\ , ii_._-hiirn l! J*\ \ \\ I "■" luxueuze aanbouwunit. Bijkeuken. 3 ruime slaapk. Compl. badk.
Uin een andere reglO * Vraag II ■ W"\ ValKenUUiy ,

// v 4 - ■ ■ Vaste trap naar zolder met mogelijkh. voor 4e slaapk. ofstudy.

dan ons Huizenmagazine aan of l4^^^ "^Walis'^^l^^^ f S/^m-k.k. 426> ■
maaK UW WenSen aan OnS kenDaar. l l^. £j^ fl ■ ■ Cansborg. Schitterend gel. landhuis met schitterend uitzicht.

centrum. Zilk. en eetk. Tot. 34 douche en 2e toilet. 2e verd. 4e .«Si -£.
BRUNSSUM H BOCHOLTZ H HEERLEN H _IrE!*L .V1 u

H m 2. Dichte keuken 10 m 2.Eenv. slaapk. en bergruimte. Bwjr. ca. . fe^, *Luxe bungalow op goede stand gel. ca. 900 m 2perceelsopp. met Goed onderhouden woonhuis. Noord. Nabij Brunssummer- tikenderveld. Hoekwoning met douche en toilet. Bijkeuken. Ber- 1975. Opp. ca. 380 m 2. ~J£_&___m E1Bk
optimale privacy. Gar. met wasruimte.Royale hal. Grote woonk. Hal met plav. L-vorm. woonk. ca. heide. Woonhuis met gar. en goed terras ca./Urn. Woonk. en keu- glng en terras. Geen tuin. 3 Prijs’ 167.500,--k.k. 4558 amt* mWTuink. Dichte keuken. 5 slaapk. Badk. met ligbad en douche. 28 m 2.Keuken. Wasruimte. Ber- omsloten tuin. Woonk. Aparte ken ca. J5m . Inpand. berging. Z s)aapk Zolder. Rondom roll. — . ."" Iq t*__ 3 ___ ~Aparte hobbyruimte ca. 22 nr. Bwjr. ca. 1972. ging.Tuinca. 22 m. diep3 slaapk. eetk. mei install. 3 slaapk. Badk. slaapk. Badk. met ligbad. _>epa- Goed onderhouden. Bwjr. ca. KERKRADE H *LC ■ *"___ ■_____.
___k ■'■^""MÊ '-■■ Ba^k- Bcrgzol(k'r- B*Jr 1954- Zolder. Ged. roll. raat toilet. Cv- en wasruimte. 1930. Tussengel. woonhuis met woonk. _É§lsJ^._____fl

PP^iß ___^fl| __BS_P fIF-ff '%* J__r: marmerenvl. Aparte eetkeuken L &&e P Woonhuis met mogelijkh. voor MECHELEN. .«r/w, ii 4173 MMmL%mLmmmmmma%t%mm HEERLEN H ro"' Ruime tuin. Opp. 427 m 2. Bwjr. 1970.

EYGELSHOVEN H
Pnjsy 9HOOO---kk 4J!I HEERLEN \ H / 4, BÉK^ NIEUWENHAGEN H

Waubacherveld. Uitst. onderhouden halfvrijst. woonhuis met BRUNSSUM H Heerierheide. Woonhuis met gar. Uouchcen mo„ejiikll' 2e toilet BMH Op uitst. lokatie, goed onderhouden vrijst. woonhuis met gar. en
gar. Ruime L-vorm. woonk. met parketvl. Open keuken. 3 In jongewoonwijk gel. woonhuis Woonk. Aparte eetkeuken. lujn Zo|der evl 4e |ja jDk' Óntimaai #* WÊW -_B tuin.Ruime woonk. 44 m 2mcl. ged. openkeuken met luxe install.
slaapk. mogelijkh. voor 4e. Badk. met o.a. douche en 2e toilet. met carport en tuin. Woonk. met overdekt terras. 3 slaapk. j v- v WSt***^ mmt o.a. vaatwasser. Bijkeuken. 4 slaapk. Luxe badk. met douche,
Geh. pand met roll., dubb. begl. en hardh. koz. Bwjr. 1987. Keuken met app. Eethoek tot. 42 Badk. met ligbad. Vliering. : 00Q fc fc 4566 Mmmm __M 'igbad en 2e to'let-Het gehelepand 's voorzien van dubb-Del'-.
Prijs/185.000,--k.k. 4397 m 2. 3 royale slaapk. Luxe badk. ' J gg| JBBJ -_^~^_iiSEsH!_l_ï"_w^^s spouw-, dak-en vloerisol. Alle buitenkoz. en buitendeuren in. meto.a. ligbad en 2e toilet. Prima «« « HEERLEN H M^jt__f__i- WVtmÈÈmi 1 uw» —— hardhout.

Nabij Brunssummerheide. Royaal, landelijk gel. landhuis met .—!—— winkelcentrum met berging en p,,,. / 179.000,-k.k. 4466 __£_>;*'""" NIEUWENHAGEN H
weiland. Inpand. gar. Kelder. TV-kamer. Woonk. Aparte keuken BRUNSSUM H _M £_ ctX^^lrk^R^Z,, iilP^PW*"^ Landhuis op 1700 m 2 gel. met dubb. gar. Turn. Sout. met
met compl. install. Badk. met ligbad. 4 slaapk. Vliering. Langeberg. Leuk, goed onder- fH|H_____3lt -Ï^SM douche "slaank Balkon met HOENSBROEK H Pnjs’ 89.000,--k.k. 4526 waskelder en berging. L-vorm. woonk. Overdekt terras 48 m 2.Prijs/295.000,-k.k. 4592 houden woonhuis met tuin en fraai uitzicht De Dem. Goed onderhouden Keuken met eiken install. 3 slaapk. Luxe badk. met ligbaf),

gar. Kelder. Woonk. Keuken met ~. ; Prijs ’61000-k k 4565 woonhuis met inpand. gar. en KERKRADE H douche. 4 slaapk. Bergruimte.
~,.,.,,. .... H eiken aanbouw met app. Badk_ tuin. Aparte eetkeuken'met app. Royaal tussengel. woonhuis met
Mt._LKLt.rN n met hgbad. Tuinberging. 2.. "««iu "" ..ii^Bl HEERLEN H Woonk. met balkon. 3 Slaapk. eetkeuken. Woonk. ca. 27 m 2met

Voon^ca l^m RiaSteXvoli: halfn vPidè L-vorm
Gr°,CndcdS met P"> / ' 27"ü0- 45ü4 Schaesbergerveld. Woonhuis m" Badk met ligb. Bergruimte, ded. p.av.vl. en balken plafond Terras - II I I j fTigar. voortuin ca 1» m.Kiante s eervone nai in viue l voiin. rou k.i„.r.ni_in w,._t* lt.,iVpn 1 rolluiken en tuin met berging. 3 Slaapk.

woonk. tot. ca. 50 m 2. Gesl. keuken met mod. install. 3 ruime pnjs’ 102.500,-k.k. 4432 HFFRI FN H,.„T . a , Pr is f\ 19 000 -k k 4333 Badk met ligb en toilet Pand is mTmW^ "
slaank 1 n.e hadk Grote zolder mei 2 7olderk Pand n zeer 1 ntLKLl_!\ n slaapk. Badk. met douche. V ie- rnjs; i i..uuu, h.k. <t_j_ duu„.iiiiuißu.um_mu. luuuu KmÉMQ Sslaapk. Luxe baüK^ urote zomer met z zoiaerK. rana in zeer Heerierheide. Royaal herenhuis ,in J gel. in een jonge kindervnende- !■»___ Éfe«goede staat van onderhoud. EYS H met Uun> kc,d,r L:n ?older. Keu - Pr,ts ’B9 000 -k k 4576 JABEEK H üjke woonwijk.
Prijs/310.000,-k.k. 4572 Goed gel. uitst. onderhouden ken met zeer fraaie, eiken install. ' Rustig gel. woonhuis met gar. en Prijs/112.000,-k.k. 4450 mgmm^mmi^.mm —1|

woonhuis. Z-vorm. woonk. en Grote woonk. met o.a. eiken par- HEERLEN H lu'n- Doorzonwoonk. en keuken — b»i:i__ï_. *--»i~JL_B
HFFRI FN H ged.openkeuken tot. 41 m 2. Luxe ketvl. 3 ruime slaapk. Badk. met zeswegen Halfvrijst woonhuis met plav.vl. Gar. met zolder. 3 SCHAESBERG H ■**"— ..*»
Douvfweien Patiobun e alow met bereine en carnort L-vorm «:randï.- Gr°tc gar. Ruime ber- ligbad. 2e verd. 3 slaapk. Nage- met tuin,'inpand. gar., woonk., slaapk. met parketvl. Badk. met Koempel. Woonhuis van bijzon- P' 'I^BÏ__Ml^w^onk 4 m2'^ B,' ng\ TSM

M
°P h? u"^' ' noeg geh. pand met roll. keuken, 3 slaapk., badk. met dou- douche. Vaste trap naar royale dere architektuur met inpand. »»«,- T^Sf^woonk. 42 m met parketvl. Keuken me install. Luxe Dadk.3 siaapk. Badk. met ligbad, 2c toi- che en 2e toilet Zolder bereik- zolder. Hardh. koz. optimale isol. gar. U-vorm. woonk. 34 m 2. ~,.____i_i_Pyslaapk. Patio ca. 90 m-. Pand met hardh. koz. en dubb. begl. le, en douche. Vaste trap naar baar via va.°etran Bwjr. 1985. Evt. subs. over- Dichte eetkeuken. Bijkeuken. ■_________^___&___W_y_pouw-en dakisol. ruime zolder. Bwjr. 1974. Opp. Prijs’ 109.000- k.k. 3077 draagb. totaal 27.500,-. Goed aangelegde tuin. 2 royale WfT334 nr. |^^J^^^^|_-i!jßj|Ka||_^^_g|p-e ' slaapk. Badk. met o.a. douche en r-^

HBÜiB HEERLEN H 2e toilet. 2e verd. 3e slaapk. en Prijs’ 350.000,--k.k. 4200

i-s* ■■■-->._*. \-\ 'W* r" B_ißß-PW^^WW__rß»* 'S psrKcivi, i\.cuKcn niet compl. ei- — ■ ■ * o ■ ui . i \ \ r* * *7 \* az

Prijs’ 199.500.-k.k. 4095 Pnjs’ 179.500,-k.k. 4550 woning met tuin. Ind.'o.a. klei- UU: Li „,_■„„„._ ÜBACH O/WORMS H lg^___j ■Tl»- -A -„ ■!■„_,_■■ o" nere woonkamers cq. dubb. kan- «, KLKKKADII, M Hoekwoning met gar. en tuin. K_Bytï-r-WIUEM H toorruimte opp. ca. 32 m 2. Tuin .■ -■- Drive-in-woning met tuin. In- Prov. kejder. Woonk. 28 m 2 met %___\HEERLEN H Vrijstaand woonhuis met grote ca. 20 m. diep. Gesl. keuken. _M .. fflkW\ ¥f pand. gar.Aparte berging.Living parketvl. en openhaard. Keuken PH
Centrum-zuid. Halfvrijst. woonhuis met inpand. gar. en tuin. gar. Prov.kelder. Woonk. met Woon- en slaapk. Mogelijkh. ïflßi lil ca. 32 m 2.Gesl. keuken met eenv. met aanrechtcomb. 12 m 2.Badk.
Kelders. Ruime hal. L-vorm. living met parketvl. Eetkeuken met ged. open keuken en compl. in- voor 1 slaapk. gelijkvloersen 2op JrirMß ■ rttit^aaWêto^WT install. 4 slaapk.Badk. met ligbad met douche. Apart toilet. 1
luxe install. mcl. alle app. 3 slaapk. met v.w. Bet. badk. Duurz. stall. Tot. ca. 35 nr. 3 slaapk. verd. ln comb. met aanbieding nr. fj_MHE^HB|NPI en toilet. Pand met dubb. begl. en slaapk. le verd. 2 slaapk. Zol- \\wK£*^^, materialen toegepast. Badk. met ligbad en 2e toilet. 4252 de boyenwoning is het <^^!v"""' ged. met roll. der.
Prijs/249.000,-k.k. 4128 Ruime bergzolder. Tuin ca. 17 m. pand zeer geschikt als kantoor- Prijs’ 132.000,-k.k. 4390 Prijs’ 109.500,- k.k. 4562

diep. Opp. 354 nr. Bwjr. 1970. pand
6 : ***»&__ '.

HEERLEN H Prijs’ 184.000,-k.k. 4484 Prijs/129.000,-k.k. 4392 HOENSBROEK H uT^-^ ÜBACH O/WORMS H Prijs/189.000,- k.k. 4477
Centrum, statige villa met gar. en tuin. Werkk. Woonk. verdeeld Halfvrijst. woonhuis gel. in het Goed onderhouden woonhuis _-

in zit-, eetk. en serre tot. ca. 60 nr. Keuken. Bijkeuken. 4 slaapk. J. met ruime tuin en berging.Living S.CHINVLLU H
Badk met toilet. Berging Vaste trap naar 5e slaapk. en zolder. ca. 30 m 2.Keuken met kunststof Vrijst. woonhuis met grote tuin, weiland en paardestal. Royale
De parkachtigaangelegdetuin, ca. 80 m. diep is een oasevan rust , . _______

kA
, . ... _i_._--._ju .t.„i,„ w,. „i,.. install. 3 slaapk. Badk. met dou- hal. Werk-Atudeerk. Woonk. met openhaard, plav./parketvl.

en grenst aan het Aambos. Opp. ca. 1526 nr. Makelaardij onroerend goed - Hypotheken - Verzekeringen c he. Ruime bergzolder. Moge- Ruime keuken met app. Serre. Binnenplaats. 4 Slaapk. Luxe
Prijs’ 395.000,— k.k. 4368 MÊ ■ ■ lijkh. voor overname rijkssubsi- badk. met ligb. Aparte douche. 2e Toilet. Ged. kunststof koz.

HEERLEN H UU" M M ft Ift 4! Prijs/98.000,-k.k. 4433 Prijs/225.000,-k.k. 4334
Douve Weien. Op eerste lokatie gel. vrijst. landhuis op 1000 nr. ["I [T ÉÊmdW Bg „-.„■, .-_. j; v . Alc n
Woonk. en keuken tot. ca. 80 nr' met dubb.schuifpui, karakteris- I 1 ~^^ __F— I"* ■__-_. p f ~SfTTTk WIJNANDSRADE H VAALS H
tieke open haardpartij, luxe keukeninstall. Slaapk. met luxe Hd B|l _______ I ■! Prijs ’ 125.000,-k.k. 4486 Bouwperceel groot ca. 500 m-in Centraal gel. vooroorlogs uitst. onderhouden halfvrijst. heren-
badk Tuin met optimale privacy en tuinberging. le verd. 3 |^ /\ | I V IV IV .___,.__,_ _^__ —^ het centrum gel. Frontbreedte ca. huis met 3 gar. en zeer veel inhoud. Zitk. Eetk. Keuken. 3slaapk.
slaapk en badk. Gar. voor 2 auto's, multifunct. ruimte 36 m 2.5e KERKRADE H 15 m. uitsluitend voor de bouw Luxe badk. 3 mansarde k. Vliering, c.v. H.R. ketel ('B6). Pand is
slaapk Wasruimte. Wijnkelder. Geh. voorzien van dubb. begl. en M-_-_i--_--___._________i__i__________________--M__-___i--____l__----l---_ Rustig êel- r°yaal halfvrijst. van een vrijst. woonhuis. Aan- geh. onderkelderd, bezit 4 toiletten, div. bergingen en hobby-
ODtimaal eeïsol i^^ m. m woonhuis met grote tuin. Gar. vaarding direkt. ruimtes. Grote tuin. Opp. 1350 m 2.
Priis f 495 000- k k 4564 ■13MM______ I ■ Woonk. Keuken met app.Tot. ca. Prijs/60.000,-k.k. 2742 Prijs’ 255.000,-k.k. 4488
'' ' l PBkl IRI ■ 40 m 2-3 slaaPk-Badk-met°-a-

r^^-^^^_f_t|t]^p^^ Gaarne vrijblijvend volledige informatie over: X B33Sv^V-y^_rs*__,-_^______r^^^_^^^'n__^R
mmmmmmmmmmmmmm^l o Bestaande woning nr.: m^^mmmmammlmmm^^ammm^^immmÊmmlmmm^mmma^^mmmmÊmlmlmmm^mmoa^^^^mÊaÊalaa^^^

Geopend: IJ ' I' Voor inlichtingen:
Maandag t/m vrijdag van 9.00tot 21.00uur. I Naam :<_■ H = Kantoor Heerlen, Tel. 045-712255. Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen.
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. ' Straa,; W' / M = Kantoor Maastricht, Te1.043-252933. Wycker Brugstraat 50, 6221 ED Maastricht.

I Postcode/plaats: mJjfL II Tel _.. jsM
rnhmtmmmmmmmmmmmmm^^^^^^^^^^^^^^m |n ongefrankeerde gesloten enveloppe zenden aan:

1 Stienstra Makelaardij BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen. M H
[O Stuur mij GRATIS het HUIZENMAGAZINE nr. 183. |

Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. ]
En de makelaar weet van wanten en kranten. |

hburgs Dagblad Zaterdag 16 december 1989 " 45Limburas



dJ^2__s___Ü____B_M Prettige Feestdagen toegewenst
BEDRIJFSRUIMTEN - Maastricht, Toustruwe, tekoop, fabrieks- - Maastricht, Rechtstraat, te huur, te

complex. Bebouwd opp. 3.820 m 2, onbe- renoveren kantoorpand met eigenpar-
- Kerkrade, Locht, te koop ca. 5.000m2 bouwd opp. 3.100 m 2.Koopprijs op aan- keervoorziening, bruto vloeropp. totaal

industrieterrein, vraagprijs ’ 85,-m2. vraag. ca. 800 m 2. Huurprijs op aanvraag.

- Maastricht, Bloemenweg 65, wegens - Maastricht, Heerderdwarsstraat, te WINKELS
verhuizing naar elders, te koop, modern koop/te huur, bedrijfsloods opp. ca.
geoutilleerdbedrijfspand met royale 450 m 2, woonhuis met inpandigkantoor. - Geleen-Centrum,Markt-Elisabeth-
eigen parkeervoorziening. Prijzen op aanvraag. . straat, tekoop, winkel/woonhuis, winkel
Bruto vloeropp. ca. 1.080 m 2verdeeld 100m 2. perceelsopp. 132 m 2. Vraagprijs
over begane grond en verdieping. KANTOREN ’ 275.000-k.k.
Vraagprijs op aanvraag. - Maastricht,Annalaan, te koop, - Geleen,Rijksweg-Centrum 13-15, te- Maastricht, Dorpsstraat, te koop, monumentale kantoorvilla, totale opp. koop, winkel/woonhuis, bestaande uit
monumentaal woonhuis met aange- ca. 650 m 2.Vraagprijs op aanvraag. een winkelmet magazijn op de begane
bouwde bedrijfsruimten, alsmede een grondvan ca. 55 m2en eenboyenwoning
halfvrijstaand woonhuis met aanbouw. - Maastricht, Van Hasseltkade, te huur, met aparte opgang.
Bedrijfsgedeelte is verhuurd. Vraagprijs monumentaalkantoorpand met eigen Koopprijs ’ 140.000,-K.K.
voor het geheel ’ 525.000-k.k. ' parkeervoorziening, bruto vloeropp.

ca. 530 m 2. Huurprijs op aanvraag. - Maastricht, Hoogbrugstraat, te koop,
- Margraten, nog 1 nieuwbouwbedrijfs- monumentaal te renoveren winkel/

hal te huur, grootte 12,35 x 20 m. - Maastricht, tekoop, directnabijcentrum woonhuis. Vraagprijs ’ 150.000,-.
met inpandigekantoorunit, volledig gelegen monumentaal landhuis, inge-
geïsoleerd. huurprijs ’ 30.000-excl. " richt als kantoor. Netto vloeropp. 800 m 2, DIVERSEN
B.T.W. per jaar. uitbreidingsmogelijkhedentot 2.500 m 2.

Genoemd landhuis is gelegenin een park - Maastricht, Graaf van Waldeckstraat, te
- Schinnen, te huur, bedrijfshalopp. van hoog landschappelijke waarde ter koop, woonhuis annex praktijkruimte.

420 m 2, hoogte onder het spant sm. groottevan ca. 6 ha. Prijs op aanvraag. Vraagprijs ’ 525.000-
Aanvaardingdirect. Huurprijs ’ 24.000-
-perjaar. - Maastricht, Wilhelminasingel, te koop, - Valkenburga/d Geul, te huur,restaurant

monumentaal kantoorpand. Totale opp. (ca. 200 m 2) met terras en magazijn-
- Vlodrop, Tussen de bruggen 6, te koop, ca. 150 m2verdeeld over 3 etages. Het ruimte, gelegen op een uitstekende

bedrijfscomplex met kantoren, pand verkeert in een goede staat van lokatie in het centrum van Valkenburg,
showroom, bedrijfsruimten en een onderhoud.Vraagprijs op aanvraag. Huurprijs op aanvraag, overname inven-
bovenwoning. Totaal bebouwd opp. ca. taris n.o.t.k.
2.100 m 2. Vraagprijs op aanvraag.
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HOENSBROEK

Indeling: souterrain: kelder Begane grond: hal entree,
keuken, woonkamer, betegeld toilet met fontein. 1e ver-
dieping: 4 slaapkamers, badkamer met douche en een
vaste wastafel. 2e verdieping: dmv. een vliezotrap be-
reikbare bergzolder.
Algemeen: huis verkeert in een goede staat, recentelijk
enkele zaken vernieuwd, gas-c.v.

HOENSBROEK Vraagprijs ’ 179.000,-k.k.
Leuk. vrijstaand woonhuis met veel grond, veel privacy,
garage en berging, gelegen in een natuurrijke omgeving
Indeling: begane grond: entreehal, grote slaapkamer,
grote keuken met aanbouwunit en een eetgedeelte, woon-
kamer meteen zitgedeelte en een tv-gedeelte, open haard
in het midden, badkamer met ligbad, 2e toilet en vaste
wastafel. 1e verdieping: 2e slaapkamer, hobby-c.q. stu-
deerruimte ook mogelijkheid tot 3e slaapkamer.
Algemeen: veel grond met tal van mogelijkheden, c.v-
olie, geheel voorzien van rolluiken.

4* , LANDGRAAF
.Vraagprijs

WfÊU'wm^ ___ «fiß-H Schitterende bunga-
t j I low gelegen op A-loka-

j ML*** tf JnE_|~S4ilB'ie in een natuurrijke. -*v **V«fflW»^»i'|j»||| omgeving op loopaf-
.^^jMajttMHMi| stand van het winkel-

Ji^OjßSjßÉj H centrum „Op de
■HM-M-i HlKamp." Perceelopper-
vlakte: 741 m 2.
Indeling: souterrain: kelder. Begane grond: ruime hal mei
natuurstenen vloer, woonkamer (40 m 2), zitkuil (30 m 2) met
parketvloer, toilet, moderne keuken met aanbouwunit, mo-
derne badkamer met ligbad, eetkamer, 3 slaapkamers,
garage, patio. Gas-c.v. Onder architectuur aangelegde
tuin met zeer veel privacy.
Algemeen: Zeer courant pand. Geheel voorzien van
spouwisolatie, dubbele beglazing, elektrisch zonne-
scherm.

; ' "^*tJI. dubbele berging, rui-
-_r_T *" Rtl__H_M_!l;-i me 'vin (voor en acn"
UMt A. ■ ter), geheel verkeert in
_b___________M__-n-1 MUMKlfl een uitstekende staatE^B en gelegen op goede
»mmmÊÊÊÊÊÊmaaaaa%a%%Wa%%Wmm lokatie.
Indeling: souterrain: kelder Begane grond: tuin, entree-
hal, toilet, woonkamer, keuken, tuin met een ruime dubbe-
le berging. 1e verdieping: 3 slaapkamers, 2e toilet, badka-
mer met een douche, vaste wastafel en een wasmachine-
aansluiting. 2e verdieping: dmv. een trap bereikbare
bergzolder.
Algemeen: Goede staat, c.v.-gas.

HEERLEN,_ Vraagprijs
____A___________B-^*_.' 4 l f 129.000,-k.k.

Hj^^j? jIV X "a"vr'ls,aand woon-
Br* "'«■SÈ éi_i nu's meterf' 9ara9een
__KL BÊ B k___ ,erras ideaal voor

iT starters. Bouwjaar
PU 1980.

m Indeling: begane

'" ii-im ïamËÊÊÊa%mmmMmmmm\ grond: hal/entree,
woonkamer met plavuizenvloer, keuken met aanbouwunit,
terras, betegelde tuin, berging. 1e verdieping: overloop, 3
slaapkamers, badkamer (douche, vaste wastafel, aanslui-
ting voor een tweede toilet. 2e verdieping: dmv. een vlie-
zotrap bereikbare zolder.
Algemeen: pand is voorzien van spouwmuur- en dakiso-
latie. Benedenverdieping is voorzien van dubbele begla-
zing en rolluiken. Pand is direct te aanvaarden.

: HOENSBROEK
Te huur aangeboden een etagewoning op de eerste ver-
dieping. Bouwjaar 1988. Indeling: royale woonk., hal, keu-
ken, twee slaapk., badk., toilet, berging (op verd. en par-

j terre), balkon, gas-c.v., dubb. beglazing, mech. ventilatie.
Aanvaarding 1-1-90.

_A____~__-

DRS. DE Lfi HfïYE
Makelaardij O.G. - Taxaties
Verzekeringen - Hypotheken

Hoofdstraat 88 Hoensbroek __\t_\
045-223434 JJJ|

mak£laa»J

|V óók 's zaterdags: 10-12.30 uur 7

lllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Ivn
te koop

.STADT GELEEN
s de Schenkweg 58 Rembrandtlaan 53___ Degelijk halfvrijst. woonhuis met SUSTEREN

TSf'^nmÈ cv., 2 kelders, garage en siertuin. Kuiperstraat 4

" ___~"_l ■ lnd': hal' woonk- m Parketvl-. mo" In stijlvolle architectuur gebouwd
_JgjÊ_j_w___M derne aanbouwkeuken met app. vrijst. landhuis bwj. '79 met inpandi-

' ffl(P Tf^ïïE Verd.: overl., 3 slaapks., moderne ge garage, tuinhuis en aangel. sier-
fc;Ö«&H|_l *adk- m- ügbad etc- Zolder. Ged. tuinen. Ind.: r. hal, woon/zitkamer in

dubb. beglazing en rolluiken. Vr.prijs L-vorm m. open haard en Noorse
Ej3SSSE ’ 149.000,- k.k. leisteenvloer, -moderne eetkeuken

m. luxe inrichting en alle app., bijk.
f ______ GREVENBICHT Verd.: 4 gr. slpks,. luxe badk. m. lig-

Ds. Deelemlanstraat 1 bad, toilet etc. Aparte douche. Zol-gel. halfvrijst. woonhuis bwj. Degelijk gebouwd geheel vrijst. der. Opt. isolatie. Luxe en degelijke
t garage, c.v. en mooie privé- WOonhuis bwj. '88 met tuinberging, afwerking. Vr.prijs ’ 289.000,-k.k.ppervl. ca. 370 m 2. Ind: hal, _

v inpandige garage en zonnige
ige woonkamer ±45m2 m. tujn ± 400 m

_
(nd . ha| L-vorm. GELEEN,

ie tegelvloer, dichte moderne woonkamer met tegelvl., keuken. Belgiëstr'aat 33 -i m. alle app. Verd.: 3r. Verd.: overl., 3 slaapks., badk. m. 2e halfvrijst. woonhuisJkOfV rage, tuin
_~ luxe badk. m.hgbad. 2e toi- toilet Zo|der opt. isolatie. Vr.prijs en c v Ind ■n_ C\\»|j,nkamer 36Mog. v. vaste trap n. zolder. ’ 198.000,-k.k. m 2, mnrfctlYoJ Verd.: overl., 4
«1 degelijke afwerking. Opt. slpks.Mv*"et ügbad, 2e toilet,
en rolluiken rondom. Vr.prijs GELEEN Vr.prijsr 135.000,-k.k.>00,- k.k. Rozenlaan 55

Halfvrijst. woonhuis m. cv., kelder ciictcdcm, Nieuwdorp en onderhoudsarme siertuin met vij- KninArctraat o>urgerstraat 35 verpartij. Ind.: hal, woonkamer met *"'pers.raai ._
gelegen halfvrijst. bungalow parketvl., keuken, grote serre, ber-
ote garage c.g. kantoor met g ing _o_che en 2 slaapks. Vr.prijs
n cv.-ruimte, leuke siertuin, ’ 92.000,- k.k.

±33 m 2. Dichte moderne' BERG a/d MAAS "—t~ rrwSkmTXÊt "'
i. 3 slaapks.. badk m. douche Pr. Willem Alexanderlaan 1 |wj PI&iÉtoilet. Aanvaarding direkt.

■aefkenö B^-.««, hSB Stijlvol gebouwd landhuis bwj. '79
is haHvri JSt_woc< vis met ga- J^H met

,npandige garage, tuinhuis env. en t«JtóÖft»f-vormige H ....„«JB aangel siertumen. Tot. oppervl. 480IISWAIv oi" ï T liteß_-»aS_JHil^ m 2. Ind.: prov.- en hobbykelders,
JVpP' _ '■ s'Pks'badk' rustieke hal, woonk. m. parketvl. enIV etc Zolder m. vaste trap open haard, grote leefkeuken m. alle.ïaapk. Pnjs op aanvraag. _? bl]keuk

g
Verd , 4 slaapks

,
luxevrijst. bungalow met inpandige ga badkamer ensuite, 2e toilet. Zolder,rage, kelder & stookkelder, met , H at^ar^nn \/r n.üc=ID ro ndom aangel. tuin. Tot. oppervl. Luxe en deg. afwerking. Vr.prijs

eg Noord 290 466 m 2. Ind.: woonkamer met par- ' k.k.

ketvl., keuken, 3 slaapks., douche GELEEN

/^B fe^JÉÉ SUSTEREN Tussenwoning met cv., kelder, ber-
il I r»i-iM-.-4ir. ging en tuin. 5 min. v. centrum. Ind.:'' jl R.jdtstraat 45a hal L-vorm. woonk. ±33 mm2, keu--1 II S.^^tentt; ken, gr. bijkeuken, 3 slaapks., badk.,

IUI ' Vr.prijs ’ 75.000,- k.k.

ELSLOO GELEEN
alfvrijst. herenhuis met gara- Dross. v. Zuenestraat 4 Boerhaavestraat 30, kelders en zonnige tuin. Op- Leuk gelegen woonhuis met garage, Rustig gel. goed onderhouden
;83 m 2.Ind.: r. hal, L-woonka- c.v. en royale tuin. Ind.: hal, r. woon- woonhuis met cv., kelder en tuin.
1. 40 m 2met open haard, gro- kamer, moderne keuken m. app. Ind: hal, woonkamer met parketvl.,
en, serre. Verd.: 3 gr. slpks., Verd.: 4r. slaapks., badk. m. ligbad mod. keuken m. app. Verd.: 4 slpks.,
m. ligbad. Zolder m. vaste &2e toilet. Vaste trap zolder. Ged. badk. Kunststof kozijnen met dubbe-
-1 2 mansardekamers. voorzien van dubb. beglazing en rol- Ie beglazing. Nieuwe cv.-ketel.

’ 169.000,- k.k. luiken. Vr.prijs / 139.000,- k.k. Vr.prijs ’ 119.000,- k.k.

mÊ[^ MARINUS KRIJNTJES
PAL beëdigd makelaar & taxateur o.g.

fck Kummenaedestraat 72, 6165 BK Geleen. Tel. 04490-51544
il —

Groot sfeervol aan rustig plein nabij centrum gelegen he-
renhuis met cv., 10 ruime kamers, keuken m. eiken
aanr.comb., badk. met bad, kelder. Woonhuis tevens
zeer geschikt als kantoor/praktijkwoning danwei pen-
sion.

Vraagprijs ’ 145.000,- k.k.
Heden OPEN HUIS 11.00-12.00 uur

Zeer ruime geheel te renoveren tussenwoning met kl.
tuin, verwarmd middels kachels, prov.kelder, woonk.,

(
keuken, 5 slpk., badk.

Koopprijs ’ 90.000,- k.k.
Heden OPEN HUIS 11.00-12.00 uur

VOORN J"^STEENBAKKERS "m\)
04490-75815 JjjJ
/Makelaardij onroerend goed _i__t„

TE HUUR

CAFÉ "HET TOLHUIS"
te HEER en
CAFÉ "SPORTZICHT"
te BORGHAREN
Indien u geïnteresseerd bent in
deovername van een van deze,
direct te aanvaarden, horeca-

o. umm. bedrijven met woningen en
b.d-,.i-n>...mbv beschikt over de vereiste
gtmiign i. mtn iz.li vestigingsdiploma's alsmede enig
i.teii<.nouiis.tr kapitaal kunt u schrijven naar:
9erenomeer. middei- Koninklijke Brand
groot Bed.ijl met een ______ * ...
.nsMmkNruposiii. Bierbrouwerij b.v.
ui vat branche dhr J Mayeur

M V Postbus 527
AM MAASTRICHT

Syïl Voor nadere informatie:
m y

ai °P werkdagen tussen
f _\M m*jm mm. jM \ 8.30en 930 uur onderI lllllflll \ tel nr 043-218557.
U ~l_____P/^' m*smlS^'^r^'mV \\ ~ ...ff ■ dhr. J. Mayeur.
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Pkkce,Van Huis UitAktief
È^,, A BRUNSSUM: Hoekwoning met ii_9_HMp NIEUWENHAGEN: ZeerJ

I kamers, badkamer met o.a lig- _%.% ■f| K___-H9__-H-__t 9ara9e' berging en tuin m<*
l!W Hr^^lH I bad, v.w. en toilet. Zolder bereik- __W g vacy. Indeling: betegelde IJI baar via vliezotrap. Tuinberging. I S^e_d_'ne^b\Zl°W

BRUNSSUM: Grenzend aan het winkelcentrum: Hoekapparte- nieuwd), vliering. Vraagprijs ’ 129000- k.k. j
ment met c.v.-gas, berging en balkon. Lift. Ind. 0.a.: woonkamer , ,sjÊ&°"~immËïzm.
ca. 40 m 2, keuken, twee slaapkamers, badkamer. Vraagprijs <JJmßnmß SCHAESBERG-Centrum:1*

K der (vaste trap). Vraagprijs SCHAESBERG: *
EYGELSHOVEN: Rustig en blijvend goed gelegen woonhuis met / Jf* - £«Éi__ (ca 530 m 2op t zuiden)
c.v.-gas, berging en tuin. Goed onderhouden. Ged. dubbele begla- * 1 j |eqen) R ustig e n blij"*
zing en ged. rolluiken. Ind. o.a: woonkamer, keuken, open verbin- Jm 1 goe_ gelegen. Ind. 0>
ding met goed uitgevoerde tuinkamer, bijkeuken, berging, 3 slaap- IM I L-vormige woonkamer'
kamers, badkamer en zolder. Vraagprijs ’ 119.000-k.k. I piavuizenvloer. Keu*
EYGELSHOVEN: Goed onderhouden prima uitgevoerd hoek- I met een complete ms»
woonhuis met c.v.-gas, grote grage en tuin. Ind. 0.a.: bet. hal, rui- I tic met apparatuur v

me woonkamer, keuken met aanbouwkeuken en apparatuur, 3 3^__-----M^^_W slaapkamers, badkam
slaapkamers (mogelijkheid 4e slaapkamer), badkamer met ligbad (ligbad en douche), vaste trap naar zolder. 4e slaapkaH»
enz. Vraagprijs ’ 115.000- k.k. Vraagprijs ’ 218.000-k.k. „
EYGELSHOVEN: Geschakeld woonhuis metc.v.-gas,, garage en SCHAESBERG: Aantrek*
tuin. Ind. o.a: begane grond: hal, woonkamer, keuken 1e verd.: 3 gelegen en goed uitgew
slaapkamers, badkamer, bergruimte. Prijs: ’ 109.000- k.k.

«^
& ruim haltvrijstaand wooi»

HEERLEN: Aan de buitenrand, goed bereikbaar gelegen haltvrij- i |f fmYmxm^L TeJ._c;vJ9a^ en 91,0t
H
e ,??■

staand woonhuis met c.v-gas, garage en extra ruimte (ca. 58 m 2). .< I» I XJL I feaelde hIP ruime woonk9KBijzonder geschikt als magazijn/opslagruimte. Ind. 0.a.: betegelde ___._-__ 1 l^9f'°f_. na;.„"' L,°Me "hii. ruime woonkamer (ca. 36 m 2), betegelde eetkeuken me. mo- QM 4£! ken % nroe s a__tan<
derne witte installatie met luxe apparatuur, betegelde bijkeuken, 1 \\l__fjhf h

9
p°„?o lder (HRc

vier slaapkamers..betegelde badkamer, ruime zolder via vaste ■■bk^vf yjjt'^" /1^
trap. Eigen oprit. Aanvaarding n.o.t.k. Koopprijs ’ 195.000,- k.k. | "">- vraa9Pr'Js ’ im- .
HEERLEN: Hallvrijstaand degelijk vooroorlogs woonhuis met cv.- SCHAESBERG- Rustio en'gas, berging en tuin. Mogelijkheid voor garage. Op loopafstand van ■_■ ,m vend Qoed aeieoen ha*
het centrum. Ind. o.a: twee provisiekelders, woonkamer, keuken, j____MpMi F\ staand woonhuis met cv 4
bijkeuken met doucheruimte. 1everd.: vier slaapkamers. 2e verd.: Hj)\ Q

,aan° "n t^n ?oo hefzu»
twee slaapkamers, zolderruimte. Vraagprijs: ’ 125.000,- k.k. |éS____s WÉL ii Sn* Dak iS

P gesol*
HEERLEN-NOORD: Rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis met Sj^ gec|. dubb. beglazing, ged-'
c.v.-gas, grote garage en tuin. Ind. 0.a.: L-vormige woonkamer met > M HL luiken. Goed onderhouden."open haard, keuken, 3 royale slaapkamers, badkamer, vaste trap Boa.: provisiekelder, woC*
naar zolder, grote hobbyruimte (mogelijkheid 4e slaapkamer). Mv- I mer (ca. 37 m 2), keuken'
ren en dak zijn geïsoleerd. Vraagprijs ’ 169.000- k.k. wl_____-_-________BH-H-H_M-__BI ee n goed uitgevoerde keuW

HEERLEN-Heerlerheide- (na- 'nst" bijkeuken, 3 slaapkamers, luxe badkamer, vliering. Vraa_P■ . SL,!?^„„T", JJSÏÏ üBACOH°OVEkRk WORMS: Oud woonhuis met c.v.-gas en veel J/" hll.^rga^e.reS'ng <Pand moe. opgeknapt worden,. Ind: woonkamel keuken j
/ en tuin. Gedeeltelijk voorzien 9'n9' 3 slaapkamers, zolder via vaste trap (Pandl voorzien

van dubbelebeglazing en rollui- "fuwe Pannen en dakbeschot). Vraagprijs ' 7|R°"'-R
k*

s. v

slaapkamers, badkamer, zolder. Prijs: ’ 119.500-k.k. H________ I L~vorm'9e woonkamer- ïï

_ W-^Mtim. Co keukeninstallatie met achteromingang. De binnenhof is geheel bestraal, c.v.-gas f*1
I llaaarkain7erfs Serrdoubcehe.uPrnte4 garage ter overname K°°PPnls f 105.000- k.k.

__L^T_S_! ______HÏ zolder (vaste trap). Vraagprijs __, . " ■ ■fÊÊmmÊÊÊÊSa^smxi ’ 139.000-k.k. Kdntoor-wïnkßlHEERLEN-Heksenberg: Ruime woning met c.v.-gas, berging en
tuin. Ind. o.a. diverse kelders, woonkamer, eetkeuken, vier slaap- !<__"* #li»_ ifr»r_o nJAnkamers, badkamer, zolder (vaste trap). Vraagprijs ’ 98.000- k.k. D6ül TSUCHIuG 11

HEERLEN-De Erk: Vrijstaand woonhuis met c.v.-gas, inpandi- mr. 4- llinnnrilimtage garage en prachtige tuin met veel privacy (op het zuidwes- lid l/V UUlil UI IIC
ten gelegen). Uitstekend onderhoud. Ind. 0.a.: L-vormige
woonkamer, eetkeuken met een complete installatie met ap- BRUNSSUM-Centrum: Julianastraat: TE HUUR: Winkel: opf/
paratuur. Vier slaapkamers, badkamer, grote zolderruimte. v|akte ca 69 m 2 Huurprjjs ’ 8 75,- per maand excl. B.T.W.| Sout.: garage, provisie- en wasruimte. Prijs op aanvraag. | BRUNSSUM-Centrum: Winkelpand met boyenwoning en c.v.-«

Ind. 0.a.: provisiekelder; winkel ca. 37 m 2; kantoorruimte ca. 1" 1
"___._«,

HOENSBROEK: Halfvrijstaand toilet; berging. Boyenwoning: woonkamer, eetkeuken, 3 slaapt
x tymHg^'ilij^jp woonhuis met cv., ruime gara- mers badkamer. Vraagprijs ’ 145.000- k.k.

jHHJPP^* ge en mooie tuin. Rustig en BRUNSSUM, TE HUUR: Winkelcentrum - voetqanqersrj_-_-jKg^Kj^j^^^Jgl goed gelegen, nabij NS-station. Winkelruimte met magazijn en kantoor. Totale oppervlakte ca 'f. 6 Uitstekend onderhouden. Ged. m 2. Extra magazijnruimte in het souterrain ca. 78 m 2. Goed ond
\me______________ geïsoleerd. Ind. o.a. ruime houden. Huurprijs: ’ 36.000- per jaar.

%M_\ I L-vormige woonkamer (ca. 49 EYGELSHOVEN: Vrijstaand winkelpand met woonruimte. c
| m2), ged. parketvloer, keuken gas, garage en tuin. Ind. o.a. kelder ca. 140m 2,keuken, bijkeuK1;I met een goed uitgevoerde keu- woonkamer, drie slaapkamers, badkamer, zolder (vaste <ra'

"*Aaa\\-*..'éaVmmL] keninstallatie met apparatuur. Vraagprijs ’ 139.000-k.k.
Drie slaapkamers, badkamer. EYGELSHOVEN (Veldhofstraat 133). Winkelpand met boven*".
Zolder. Prijs ’ 159.000-k.k. ning. Ind. 0.a.: kelder, winkelruimte (totaal ca. 35 m 2), keuken,"j

HOENSBROEK: Goed onderhouden tussenwoonhuis met cv- mer 1e verd.: woonkamer, keuken, douche. 2e verd.: 2 ma'I*'1*'
gas, berging en zeer grote achtertuih. Bouwjaar 1977 Ind. o.a. bet. dekamers Aanvaarding na 1-1-1990 Vraagprijs ’ 79.000,-K*
hal, woonkamer met tegelvloer, keuken, 3 ruime slaapkamers, bet. HEERLEN-Grasbroekerveld: Groot winkelpand met boven"*
badkamer, zolder. Een huis dat u van binnen moet zien! Prijs n jng en een dagwinkel. Winkel: sout.: magazijnruimte ca 102 J

’ 110.000- k.k. winkel ca. 200 m 2,magazijnruimte ca. 30 m 2.Dagwinkel ca 35
(is verhuurd voor ’ 6000- per jaar). Boyenwoning: woonkan1,
keuken, vier slaapkamers, badkamer, dakterras. VraagP

KERKRADE-Chevremont. ’ 225.000-k.k.
JU:.":_-—; Halfvrijstaand woonhuis met HEERLEN-Heksenberg: Winkel/woonhuis voor diverse doe^jc.v.-gas en tuin. Ind. 0.a.: 2 kei- den geschikt. Ind. o.a. ruime kelder, verkoopruimte, woonkan1

ïSFFm? ders. woonkamer, keuken, 3 keuken, werkplaats, dubbele garage. 1e verd.: woonkamer. Jf'l-llm i -jB slaapkamers, badkamer, vaste ken, twee slaapkamers, douche. 2e verd.: slaapkamer, zo>°
mÊÊÊÊÊÊM WL 1 trap naar zolder, 2 slaapkamers. ruimte. Aanvaarding: in overleg. Vraagprijs ’ 179.000-k.k. j

\m__JÊ Ged. voorzien van dubb. begla- HOENSBROEK: Winkel-woonhuis met c.v.-gas en mogeli|knl\
MVI-rUll ' Zlfl9 en rolluiken Pr'ls voor inpandige garage. Ind. o.a. kelder, winkel (ca. 35 m 2). *<U

I ’ 125.000-k.k. ruimte (ca. 6Ö m 5). 1everd.: vijf kamers, keuken, douche entc^■^■&j||||_|fl 2e verd.: vier kamers, keuken, douche. 3e verd.: zolder. Aan^
KmmMT^mTm ding direct. Prijs in verhuurde staat ’ 129.000- k.k. GsIlllPP |i| Vmmj»Ja***JLWWm KERKRADE-Centrum: Winkel met toiletruimte (ca. 66 m 2) !£

„„„„..r . ,_,. w_
:i_. _, venwoning: woonkamer, eetkedken, drie slaapkamers, badkan

J^—» woonhuifmetcvaa ,̂'ofZe (vaste trap). Vraagprijs ’ 140.000,-k.k.
X mT r, _, 9 KERKRADE: Ruim halfvrijstaand woonhuis met c.v.-gas en mf,Mmm §\\ 1!',?.., '1?'lr,"A,. ■ zijn-bednjfsru.mte. mogelijkheid voor aparte boyenwoning- '£t JJL *\ §^ti?2L P hi^_f«,n h?» °a- divefse kelders, hal woonkamer (voormalige winkel), woo<f.V 'WmmM ' slaapkamer.' badkamer me. 2e mer keuken' serre' drie kapkamers, badkamer, bovenwen^mWM M' mmia tónef v^ste irao^nïar topniet. bestaande uit woonkamer, slaapkamer, keuken, magazijn^,

MÊ Ln hoc^Ln Lml lwJ rL drijfsruimte totaal ca. 100 m 2.Kelderruimte. Aanvaarding n°'|J_rl__r*^___l * WiïËB en beschoten zolderruimte. Ge- vraannriic: f1gr nnn -k k _■Vmm'-VËmx :^L\W wOBt rlepltpliik rluhhele hpnla7inn vraagprijs ’ IHB.UUU-K.K. -IJi_y_--_*l ■ SL., „ w 9Lnn?,iL KERKRADE: Grenzend aan het centrum vrijstaand winkel- J^.S-HaP^T ?°7q non ,S Vraagprijs toorpand (m & _ mg{ boyenwoning; c„ _ gas werkpiaais .^
>1m mmm mm,t ! ’ i/s.uuu, k.k. ge, patiotuin. Vraagprijs ’ 149.500-k.k. Jf■ KERKRADE-Chevremont: Bedrijfsruimte (ca. 305 m 2). Voor

doeleinden geschikt. Prijs ’ 75.000- k.k. ,
SCHAESBERG: Vrijstaand woonhuis met aparte kantoorruin1
te, gelegen aan de rand van het industrieterrein Strijthag 6 ,
Woonhuis: md. 0.a.: hal, ruime woonkamer, eetkamer, con
pleet ingerichte eetkeuken, 4 slaapkamers, compleet inger|C |
te badkamer, zolder. Kelder. Kantoor: totaal ca. 80 m2met u {
breidingsmogelijkheden. Totale perceelsoppervlakte f
1400 m 2.Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs ’ 395.000,-. y

SCHAESBERG: Op goed punt in het winkelcentrum (Streef^
straat), gelegen winkelpand metoprit, ruime tuin en c.v.-gas, <"^kelders. Winkelruimte ca. 40 m 2, woonkamer, keuken en °P 5 K j
ruimten. 1e verd.: grote woonkamer, keuken, badkamer, sl^Pje
mer, vaste trap naar zolder met twee mansardekamers, 9°'jp
staat van onderhoud. Aanvaarding in overleg. VraaSK

’ 139.000-k.k. y

KERKRADE: Geschakelde patiobungalowmet c.v.-gas, inpandige I SCHAESBERG-Centrum (Streeperstraat): Groot winke';
garage en tuin. Ind. 0.a.: L-vormige woonkamer (ca. 38 m 2) met pand (ca. 168 m 2) met magazijnruimten (ca. 180 m 2) en kaï
leistenenvloer en open haard, keuken, drie slaapkamers, goed uit- toorruimten (ca. 51 m 2). Boyenwoning. Vraagprijs ’ 225.000'
gevoerde badkamer. Souterrain: garage/berging. Ruime patiotuin. k.k. S
Prijs ’ 169.000-k.k.

NIEUWENHAGEN: Rustig en Taxaties,
blijvend goed halfvrijstaand makelaardij 0.g.,

jfmjMßf Kt, . garage-berging en tuin. Op

rTS vloer), keuken, 3 slaapkamers. I ■ril IW____W_\ I badkamer, vaste trap naar rui- Heerlenseweg 22. I LMJ I
mmmmm^^^^^^^^^w* me -oi^er met grote dakkapel 6371 HS. Postbus 31193. I ■■■ I
(geschikt als hobbyruimte - 4e slaapkamer). Vraagprijs 6370 AD Landgraaf. I[H".„]l Bk

’ 159.000-k.k. i-üüüülfl ___-t
NIEUWENHAGEN: Goed gerenoveerd ruim tussenwoonhuis met __"%■_««l_»_r%_*^
c.v.-gas. bergingen, eenvoudige garage en tuin. Ind. 0.a.: 2 kei- W^MmWLmrmr m_k_-*_>!_).3tviÜ! Kl/
ders, betegelde gang, woonkamer, eetkamer, betegelde eetkeu- ■ ■%»■«%*%* 11KHVCKKIIUIJ ü»
ken, betegelde badkamer. 1everd.: overloop en 3 ruime slaapka-
mers. 2e verd.: vaste trap, 2 zolderkamers, zolderberging. Pand is BTiTT^mmi^^^^^'^i^geheel voorzien van dubbele beglazing. Aanvaarding n.o.t.k. I'_ll__^___ii_*__j4__-____L'_____l
Vraagprijs ’ 124.000-k.k. mmmmMmmmMWMmmmmm _^
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MORGEN, EXTRA KOOPZONDAG urs^orgenstot
B[J DE MEUBELBOULEVARD!!! -»-—■

Breng eens een bezoek aan deze schitterende m .*____ D:
__.-,-- -"' __ "__ >" 10.000 m2verkoopoppervlakte (351 fabiikan-Meubelboulevard waar u de mooiste en «e» "»*« een <.ak>:

———-—^—^— 2. klassieke en moderne meubelen in diverse
grootste collectie meubelen vindt. *:S3ïMSïïB___«

4. een schitterende en smaakvolle presentatie;
<s^ "v^/^"—>v*"~^s^ s'een Pfett'9e bediening en deskundig advies

/S . -^--—^^—-^. n/^ (binnenhuisarchitecten aanwezig);
>** —i"" v. ■**. 6» een groot assortiment van bekende/ IuFUBELBOULEVARDj \^ x< merkartikelen, o.a. Auping, Artifort, Benders/"y"~~—D Tr—— f[ (i A U Bech Ro,f Benz <B-M-p->» Gestelijn, Gelderland,

j^^v fIJT ! n I I I BITH—ET—^ HA 5 \ Hennie de Jong, Young International, Montis,JvXV\ E - ife^ Ölfr» BIÖK JUJ n-n'^ir ifrl *~
Metaform, Pastoe en Leolux.

■ Tevens beschikken wij over 100 GRATIS
PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), een

MEUBELBOULEVARD René Pans B.V. °"!~r"""
C-bergerweg 10. Maastnc, ,el. 043-215585 Dj'rectle _„ medevuerkers
Het beste bereikbaar via de Noordr brug. richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen. Nöorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht. Meubelboulevarddan rechts afslaan (dus niet de slii,er af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. s Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdag koopavond.

TE HUUR IN HEERLEN _j^||
lr> dit nieuwe plan bieden wij 60 comfortabie "~^^m^mMm *■" '^mmWÊÊ fh^■ __»m _I^^^__3 ■! II c —' "v_^»_ --> SJ____ ____B^ "lPen energiezuinige eengezinswoningen te h_r |QB "_ "^lu"

slaapkamers, badkamer met aansluitpunt vK,r „.. ' .. ... - "-fc"*^, "_
i "W_.__«_'~' ~ i"*"2e toilet, zolder, woonkamer, open keuken h De huurprijzen variëren van ’ 685 - tot ’ 698 - mcl. serv.cekosten.

een berging buiten de woning. Zonder meer de moeite waard om geheel vrijblijvend informatie op te
vragen.

Inlichtingen: STICHTING H.B.L.
postbus 14
6160 AA GELEEN
tel. 04490-44600

iiiiMiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

A.s. zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
i.~TlS*rf__E CULINA —--ZSHfc*.
'-1^ THTG-ItHEnLL "-.'/HP RIET en WIL WIENTJES tSSj ' jfk[ l-^y^g&fef" gS ,' TMfc Rijksweg Z. 119, Geleen 04490-44888 flP*jJ \k _t■ ■' I [.. | Hfl

hoekkeuken '\flQ7-. Rl 5LJL H^F^ s/J>T^_L- it— J]_____l___________^J> L.n_S"r
225 x 245 cm in 9 ver- /^'Vi "OS^^^»^^^' bsa^^^"SLbJschillende frontkleuren. .fes*»} V*«4- v*-3>'

'*Kompleet met koelkast, oven, trI^CWT-UNE of Vierzijdig J^ai 215 x 235 cm

Alle keukens kompleet zoals afgebeeld, excl. tegels.

STIENSrRA ZET DE IfelDEUREN VOOR U OPEN IB
Ook als u (nog) geen huiswilt kopen, JouUjubij______________p___ojekten [\\_\\ WL{ een kjilje komen nemen. ~\3mw^

**__\___ttßhhaVi Giesen Bautsch
Vrijstaande herenhuizen, gelegen inhet i^K_______ï_l_l__________-__U__Hoijnavolgroeide plan GiesenBauisci, l^ffffgTfffftl
°P derand Heerlerbaan/Terwinseler Ei@|E@ ESufjl
L-VOTm woonk. (mcl. openkeuken), tot groot cc48lJ] Tp.v de eethoek bevindt zich eenroyale glOpuiwaardooreen optimaal tuincontact mogelijk Is. bj- ■ —1
ponder praktisch is de aan dekeuken grenzend. . . sssss».sVrfV Lg«erkkast Garage ca 19 m2welkevan binnenuil jsrjsr»vssssw-

is leVerd 4 slaapk., luxe badk (m* HEEFT U EEN EIGENI huis c b

wekleurd sanitair) met ligbad, vaste wastalel en WENST VERBETEHiN^ m
toile, o, apart 2e .o.let ,nJ£r naar denj^-^ |

?rtj2envana_/212.210,-v.o.atot/217.085,-v.o.i 1 risicoloos eenanoe . ssss ■"srceelsoppervlakten van ca 215 m 2tot ca 243 1 VV-W^^|^***V!J _m__m____\ ______Wa\m\
Er zijn er nog 3 tekoop.

JJANDGRAAF »».*■».'
Achter deze moderne gevels gaat -___!___£_&__■ M-ttTL.^e©n zee vanruimte schuil. d£| ?srf__m \wk\ Hf*
p____*s 3 öesfadigden kunnen nogvan dezeka^ g^ jfajßJßg,..B-W-P^Bw-- "
9_** comfort van dittype is deruimte: *1P '- fi/^-x.. Q IPiBTW tn __. *■*«
°pc ï?9 heeft eer' °ppervlaktevan ca 37 m2mcl ' «flfl ffifOraf "^ I tr^M- 3 mM. I

£jjJ|/ 145.064,-v.o.n. excl. max. ’ 44.000,- rijks- __^__SmSMmm

mmmmwa%a\\____\\_____^___\____\ ____I___B Gaarne vrijblijvend volledige informatie 1
"——- l___k__^V___kl °ver de ® herennu'zen in Heerlen,

LTY I Makelaardllonr°erend 9oed-H^o'heken'vèr"kerinter. D\#| O st-fdSsewon.ngeCnhm Landgraaf, Iacstienstra != ~ \
c- >_ i _"" o\/ I Postcode/Plaats 'S»Stienstra Makelaardij BV I Teiefo _\kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen Telefoon 045-71 225_. ~,.„.„_.. i."tv|aa . In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra |

2a °naag t/m vrijdag geopendvan 9.00 tot 21.00 tiur | Makelaardij BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen

AANGEBODEN:
KERKRADE-CENTRUM ’ 120.000,-k.k.
Hoek EinderstraatEngerweg. Mooi appartement met 2
slaapkamers.
HEERLEN-CENTRUM ’ 125.000-k.k.
Moderne woning aan de Gouverneurstraat. Met c.v., tuin,
berging en garage. Ruime indeling.
HOENSBROEK ’ 200.000-k.k.
Hommerterweg. Woonhuis met opslagruimte (±l7O m 2).
Zeer interessant voor (auto)doe-het-zelver.
SCHIN OPGEUL ’ 230.000- k.k.
Leuke semi-bungalow met garage en tuin. Veel privacy.
BRUNSSUM-CENTRUM ’ 285.000,- k.k.
Doorvaartstraat. Riant herenhuis met cv., tuin en garage.
Bouwjaar 1930. Blijvend vrij uitzicht op stadspark. Zeer
royale indeling: o.a. woonkamer van ± 60 m 2,4 slaapka-
mers, badkamer met sauna, zolder.
SITTARD-SANDERBOUT ’ 300.000,- k.k.
Modern vrijstaand herenhuis met cv., tuin en garage.
Woonkamer, moderne keuken, kelder, 4 slaapkamers,
badkamer.
KERKRAOE-HAANRADE ’ 300.000,- k.k.
Twee geschakelde landhuizen met grote opslagruimte.
Een pand is verhuurd.

GEVRAAGD:
HEERLEN: Molenberg, Douvenweide en omgeving pand
tot ’ 300.000,-;
VALKENBURG of HULSBERG: vrijstaand pand in prijs
tot ’ 250.000,-.
Ook andere aanbiedingen zijn welkom.

Wij bespreken
GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS

met eigenaren, die thans of op langere termijn hun pand
wensen te laten verkopen de prijs- en

verkoopmogelijkheden.

t TROOST
ONROEREND GOED

W HEERLEN- S 045-717976

TE KOOP
WEGENS VOORGENOMEN

BEDRIJFSBEËINDIGING
IN ZUID-LIMBURG

Centraal gelegen t.o.v.
Maastricht-Heerlen-Sittard, zeer ruim herenhuis

met bedrijfs- opslagruimte (185 en 140 m2),
inrijhoogte 3,70 meter.

Perceeloppervlakte 2050 m2, geheel in
uitstekende staat. Aanv. in overleg. Prijs

’ 580.000- k.k.

Br.o.nr. HK 044 Limburgs Dagblad, postbus 3100,
-se* 6401 DP Heerlen.

HIIIIIMHMIIMMIIIIIMIIIIMIIMMIIMIIinMIIIIMIMIiniIIMIIiniIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

UW EIGEN HUIS IN KERKRADE-WEST
HOEFT NIET MEER TE KOSTEN DAN f 545,- p/m

_________________ m^^^^ _________________
______________ Wr^

1 I -____! Pil m^^ j^^pTVaM^ _fc__ffiff_P*&*!t^ «___k«M^-__L <3|... "1 fa-** ■*M"*'***

Kerkrade Gladiolenstraat/Papaverplein
Architectuur met de stijl van de negentiger jaren

Indeling: royale woonkamer ca. 35 m 2mcl. In het informatie-centrum kunt u tekeningen
open keuken, 3 slaapkamers resp. ca. van het project inzien.
15,5 m 2, ca. 10 m 2en ca. 6,5 m 2. Informatie over de financiering m.b.t. uw
badkamer, tuinberging. persoonlijke omstandigheden wordt

vrijblijvend verstrekt!

Prijs/129.997, - v.o.n.
Profiteer van de hoge rijksbijdrage van
max.’ 41.000,--. Hierdoor ontstaat een ■ï_^^^_.^_^|?^^i^^^^^_i
netto maandlast van ca ’ 545.-

Verstandige huurders kunnen nu in hun _HB-MÉB6B
eigen omgeving wonen voor een __I^^^^^^^M^!^_fl f^_^ll^__^ii^^ï
aantrekkelijk maandbedrag... en tevens ■■^■na__B|Hn__|__H_i__flH_É__H
afzien van de jaarlijkse huurverhogingen.

KSjStn■ Ihi]—"My~-| -.-■__i________-_i E_i3^
|||^p9HpH|l_PHn|HÉknH^nH| l__-HHI \\\^^ Ben' v»rt.ind»rtf?
W_rtir*_H("_W"WWMt*wfeJl_*HH lh*[^lil I_L*__f*l-ï*-_"-l iii*l*j-l ***'onta*n*****

H^^^^^^^T^^^jl^^^C^^^^J l-_____*i__!w^^^___T_r!-___rT»W _____________ voor **n "t*Pr**h- m_\\
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woningvereniging „hoensbroek"
/J Horstplein 15

// 6431 NS Hoensbroek (gem. Heerlen)
// ■ p Postbus 84

rfg^ L 6430 AB Hoensbroek (gem. Heerlen)

■■ ■■ ■*■ W Telefoon 045-221457

IZ.
De woningvereniging Het bestuur van de woningvereniging „Hoensbroek"
„Hoensbroek" heeft 3250 wil op korte termijn in contact treden met gegadigden
woningen en 230 diverse voor de functie van:
verhuureenheden (garages,

hoofd technische dienst
Hoensbroek. Momenteel zijn ffl/V48 nieuwe woningen in

Het hoofd technische dienst zal rechtstreeks onder
In een enthousiast team de directeur functioneren Hjj zij geeft leiding aan 22
wordt dooreen directeur en "dewerk(st ers, maakt deel uit van het
drie diensthoofden leiding managementteam en heeft een belangrijke inbreng in

aeaeven aan een e totstandkoming van het beleid en beheer van de
werkorganisatie met 36 woningvereniging.
medewerk(st)ers. De t k ■organisatie bestaat uit de 'BKen.

diensten administratie, " leiding geven aan en het dragen van
bewonerszaken en verantwoordelijkheid voor het doelmatig,
technische dienst. bedrijfsmatig en klantgericht functioneren van de

technische dienst. Dit houdt onder meer in het
uitvoeren van bestaande
technisch-organisatorische werkprocedures en het
ontwikkelen van nieuwe procedures;

" het systematisch technisch beheren van het
woningbestand, het bevorderen van de kwaliteit
ervan en het bevorderen van de kostenbeheersing.
Hiertoe behoort onder meer het opstellen van
meerjarenplannen voor onderhoud en het opstellen
van onderhoudsbegrotingen, het voorbereiden en
doen uitvoeren van plannen voor nieuwbouw,
renovatie en groot onderhoud;

" het verstrekken van informatie betreffende
bouwkundige zaken en het initiëren van nieuwe
ontwikkelingen ten behoeve van het te voeren
beleid; i

" het onderhouden van interne en externe contacten
in het kader van voormelde taken.

Functie-eisen:

" opleiding op bouwkundig HBO-niveau, bij voorkeur
aangevuld met een bedrijfskundige opleiding;

" aantoonbare leidinggevende en organisatorische
kwaliteiten, ontwikkelend vermogen en initiatief;

" leeftijd circa 35-40 jaar;

" goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid en goede contactuele
eigenschappen;

" bij voorkeur kennis van de
volksfiuisvestingsregelmgen, alsmede theoretische
en praktische kennis van het beheer van
woningen;

" kennis van en ervaring met voor dit werkgebied
relevante kennis van het beheer van woningen.

Een medische en psychologische test zal deel
uitmaken van de selectieprocedure.

Betrokkene dient in de omgeving van Hoensbroek te
wonen of bereid te zijn daarnaar te verhuizen.

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn in
overeenstemming met de zwaarte van de functie. De
CAO voor personeel in dienst van woningcorporaties
is van toepassing.

Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen veertien dagen
gezonden worden aan de directeur van de
woningvereniging „Hoensbroek", de heer J. Peeters,
onder vermelding van „sollicitatie" op de enveloppe.

■■■««■■■■■■■■■■iijfaiiiiiiiiiiiiaitaiaaiiiiitiiaiiiiiiiititiitiiiiiiiiiiiitiiiiaiiiiiiiiiiiaiiiiiiiitiitiitiiiiaiitiiitiitiitaiiiitiaiiiiiiiiiiiiiiian

m,-DE LIMBURGSEMM!£7PERSONEELSGIDS| f W

R FDR I JFSG E7DND HE I DSZORG De Sticnt'n9 verleent bedrijfsgezondheids- en veilig-
J JVJL__.V_'l>IL-/l iuii_'J_.\_/i\vj

heidszorg aan ca. 130bedrijven en instellingen in
BEDRIJ FSVE I LI GH E I DSZORG Zuid-Limburg met in totaal ruim 38.000 werknemers.
71 lil"". I IfV/IRI \Qr~ Binnen deStichting zijn ca. 50 personeelsleden werk-
*-*JI U~\-\ IVI ö U f\VJ zaam, waaronder bedrijfsartsen, bedrijfsverpleeg-

kundigen, doktersassistenten, arbeidshygiënisten en
veiligheidskundigen.

Thans bestaat een vacaturevoor een

DOKTERSASSISTENT M
voor onder meerde volgendewerkzaamheden: Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie
- hetadministratief voorbereiden en afhandelenvan binnen 10dagen na verschijning van dit blad en voor-

spreekuren,keuringen en onderzoeken. Dit zal ca. zienvan een duidelijkcurriculum vitae te zenden aan:
50% van de beschikbare tijd vragen; BGD Zuid-Limburg, t.a.v. de direktie, Postbus 339,

- het verrichten van biometrie, tijdens keuringen en 6400 AH Heerlen,
onderzoeken zowel bij deBGD als binnen debedrij-
ven. De arbeidsvoorwaardenzijn geregeld in derechts-

positieregeling, die is gebaseerd op de CAO-Zieken-
Wijroepen voor deze vacature kandidaten op met: huiswezen, waaronder opname in het pensioenfonds
- een diploma dokte.sassistent(e); PGGM. Informaties kunnen worden ingewonnen bij
- rijbewijs B; de heer Ir. C.A.J. de Leeuw, hoofd algemene zaken.- representatieve kwaliteiten; Telefoon 045-719888.
- het vermogen om zelfstandig te werken;- contactuele vaardigheden;- secretariële kwaliteiten.

fjf^^ft STRE EK GEWEST
€LjE> Oostelij ZuidLimburg

TAAKOPDRACH AFVALVERWERKING

Regionale stortplaate Übach over Worms, gem. Landgraaf.
Wijziging der storttaven ingaande 1 januari 1990.

TARIEVEN:
Met ingang van 1 jtuari 1990 wordt het Streekgewest
0.Z.L., taakopdraclAfvalverwerking, aangemerkt als
ondernemer in de 2 van de Wet op de omzetbelasting
1968.
Derhalve zijn ingaa.e 1 januari 1990 onderstaande stort-
tarieven voor derd»vastgesteld inclusief 18,5% B.T.W.

1 Indien het ter verwking aangeboden afval uit kleine
hoeveelheden bestst (i.e. minder dan 1 m 3), niet afkomstig
van bedrijven, zoalsvertollig huisraad, tuinafval enz., dan
bedraagt devergoeng ’ 3,-- per aanbieding, inclusief
18,5% BTW

Voor het overige zijper bezoek aan de stortplaats de
volgende tarieven vstgesteld:

’ 36,- indien h afval wordt aangeleverd met een
voertuig.et een laadvermogen van 0 tot 3 m 3.

’ 120,-- idem, lalvermogen van 3 tot 7 m 3.
’240,-- idem, lalvermogen van 7t0t13m3.

’396,-- idem, lalvermogen van 13 tot 20 m 3.

’540,-- idem, lalvermogen van 20 tot 25 m 3.

’660,- idem, lajvermogen van 25 tot 30 m 3.

’ 780,-- idem, lajvermogen van 30 tot 35 m 3.

’ 900,-- idem, lalvermogen van 35 tot 40 m 3.

’ 1.020,-- idem, lajvermogen van 40 tot 45 m 3.

’ 1.140,-- idem, lajvermogen van 45 tot 50 m 3.

’ 1.260,-- idem, lajvermogen van 50 tot 55 m 3.

’ 1.380,- idem, lajvermogen van 55 tot 60 m 3.
Alle tarieven zijn tlusief 18,5% B.T.W.

BETALING STOPGELDEN:
De stortgelden di6en op de regionale stortplaats te worden
voldaan.

Bedrijven en instengen die regelmatig hoeveelheden (meer
dan 3 m 3) afval aderen, kunnen ook vóóraf waardebonnen
kopen welke rechteven om op de stortplaats te storten. Deze
waardebonnen zij uitsluitendverkrijgbaar bij deKassier der
gemeente Kerkram, Marktstraat 1 (leverdieping), Kerkrade.

>'"'"" ~~"^ Bejaardefi-
/J^__^ N. verzorgingscentrum

// \ De Regenboog te

f \ \ Heerlen roept
\ \ gegadigden op voor

CB regenDOOg de onderstaande
BEJAARDENVER2ORGINOS-CENTRUM functie:

BEJAARDEN- OF
ZIEKENVERZORGENDEN M/V
Gedacht wordt aan personen die voldoen aan de
volgende voorwaarden:

- in het bezit van het diploma bejaarden- of
ziekenverzorging;

- bij voorkeur enige jaren ervaring;
- belangstelling voor de oudere mens;
- bereid in teamverband te werken alsmede

wisselende diensten te verrichten, inclusief
weekends.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de
CAO bejaardentehuizen.
Uitgebreide schriftelijke sollicitaties dienen binnen
tien dagen te worden gericht aan de directie van
bejaardenverzorgingscentrum De Regenboog,
postbus 4451 te 6401 CZ Heerlen.

Stichting SCAS
Passage 32

TO^Wt-KD-Oefenbedrijven
_—^-^ JSWST"

rri^T? _F iê^m Te>ex 56653L__Js3\T — Bedrijfsgerichte Trainingen re'efex 045-740720
j_f\_ __W Bank: N.M.B. Heerlen

*^^ '-jm*^ Rek.nr.: 67.32.10.464
Giro: 42.95.729

STICHTING CENTRA VOOR ARBEIDSMARKTGERICHTE SCHOLING
SCAS is een landelijk opleidingsinstituut waar leerlingen kunnen deelnemen aan diverse praktische
beroepsgerichte opleidingen.

Naast verscheidene oefenbedrijven, verspreid over Nederland, Spanje en Engeland waar deelnemers
praktische ervaring op kunnen doen met de werkzaamheden in een modern kantoor, beschikt de
Stichting in Heerlen over de

Centrale voor Administratieve Oefenbedrijven.

De Centrale heeft als belangrijkste functie het op gang brengen en houden van de orderstroom
waardoor de handelsketen van oefenbedrijven van werk wordt voorzien. Tevens fungeert de
Centrale als hoofdleverancier van alle goederen die in de (nagebootste) handelsketen in omloop zijn.
Daarnaast zijn in de Centrale een aantal dienstverlenende instellingen ondergebracht (o.a. bank,
giro, verzekering, belastingdienst), die aan de bedrijfssimulatie bij SCAS in het kader van de
beroepsopleiding een hoge mate van levensechtheid verlenen.

Vanwege het vertrek van een van de huidige medewerkers roept het bestuur van de Stichting met
spoed sollicitanten op voor de funktie van

MEIMTOR/OPLEIDINGSFUMCTIOIMARIS
Deze medewerker zal samen met de overige mentoren de praktische begeleiding en instructie van
cursisten op de Centrale verzorgen en daarnaast een bijdrage leveren aan de begeleiding en
beoordeling van stagiaires afkomstig van informatica-opleidingen.

Functie-eisen:
- ruime ervaring en of opleiding op het gebied van informatica;- opleiding assurantiën of relevante ervaring;
- talenkennis (Engels, cv. Spaans);
- didactischevaardigheden;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- ervaring op het gebied van internationale handel strekt tot aanbeveling.

Standplaats.' Heerlen.

De taakomvang van de aan te stellen functionaris omvat een volledige werkweek.

De salariëring geschiedt op basis van de voor SCAS geldendefinanciële arbeidsvoorwaarden.
Voorts wordt aan de medewerkers een eigen pensioenvoorziening aangeboden.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Sollicitaties (uitsluitend schriftelijk) met uitvoerig curriculum vitae kunt u voor 1 januari aanstaande
richten aan de directeur van SCAS, dhr. B. Lutgens, passage 32, 6411 JT Heerlen.
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Als beheersing van de mobiliteit I
in Limburg v aanspreekt... I

De problemen van de mobiliteit rijzen hier weliswaar nog niet digheden.U kit goed inspelen opmaatschappelijke enpoii- H
depan uit, toch zal de beheersing ervan in Limburg de ko- tiek-bestuurlie ontwikkelingen, vooral op het terrein van de ■
mende tijd extra aandacht dienente krijgen. Met het oog mobiliteitsbe.ersing. U bentzelfstandig en praktisch van in- ■
hierop zal in 1990onder meer een Beleidsplan OpenbaarVer- stelling. H
voer worden opgesteld. Uw salaris is ■hankelijk van leeftijd, opleidingen ervaring en ■
Een interessanteen creatieve uitdaging voor een academicus bedraagt ma<naal ’ 6.190- per maand. H
in defunctievan H

Als u geïnteKseerd bent in dezefunctie zien wij uw schrifte- ■
lijke sollicitatigraagbinnen 14dagentegemoet. Ukunt deze H

■^ -» |—^"-Jf* w_ /^ _m_\ _^ »■#ö _T l_f _____ y richten aan rv College van GedeputeerdeStaten t.a.v. de di- H
ijPlPiriSr ICÜCWCI XCI recteur van d stafgroep Personeel en Organisatie, Postbus ■5700,62021^ Maastricht, onder vermeldingvan het vacatu- ■W__-_"l/__-i_-_" _____KI %#___. _r%#_T>_Q_r /__, renummer obhef en enveloppe. ■VCI I\CCI dl Vvl VUCI V/m De heer drs. M.A. Benders, hoofd van het bureau Verkeers- ■

en Vervoerstieid, tel. 043-897546,verstrekt u graag nadere ■vac.no. V.90.08 informatie. ■
Vrouwen diean de functie-eisen voldoen,worden nadrukke- H

Binnen de afdeling Verkeer en Vervoervan de hoofdgroep lijk uitgenodid te solliciteren. H
Verkeer, Waterstaat en Milieu is het bureau Verkeers- en Ver- De mogelijk^d tot kinderopvang is aanwezig. ■
voersbeleid belast met onderzoek, planning, beleidsvorming Deze functie.an ook in deeltijdworden uitgeoefend. ■
en beleidsadvisering op het gebiedvan wegen, het verkeer, In de laatste3Se van de procedure zal een delegatievan de ■
de verkeersveiligheid en het(openbaar) vervoer. afdeling woren ingeschakeld, terwijl een psychologisch on- ■
In dit bureau gaat u zich vooral bezighouden met vervoer. derzoek tot bprocedurekan behoren. ■
Daarnaast levert u samen met collega-beleidsmedewerkers H
bijdragen aan debeleidsontwikkeling op het gebiedvan de I
beheersing van de mobiliteit. I
U krijgt hierbij drie kerntaken: I- het mede ontwikkelenvan beleidsvisies op genoemdter- ■

rein; & I- het opstellen en uitvoerenvan het Beleidsplan Openbaar (ïsHi ■Vervoer; .—i -V-- _^ ■ ■ I
- het adviseren over de dienstregelingenvan de openbaar UKAWIf^f*|£^ Ivervoermaatschappijen. will \_f I X<r ■
U hebteen academische opleidingin de sociaal-geografische \_/fe^l'l ■ ■ ■ I
of vervoersplanologischerichting voltooid. U beschikt over -tl I _m 1^ I I _TCI Icreativiteit en goedecommunicatieve en redactionele vaar- K^JLéi-^ Mm 11 llmj\A I jj ■

------_BBBBBBB____________________________BBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^ I
___^ ——. —____________———^ ■
De hoofdzetel van Nolle is gevestigd in Eind ■& mm _^fl_^^ l I __mf_f_ B_BBBBBI I I _^H Wf I
hoven en heelt een omzet van 230miljoen. WL I __r^^^k I __________! ___r IBinnen een landelijk net van elektrotech- m%k H■ ■ H k^ I
nischeinstallatiebedrijven zijn 1600 mede- I %ll _■■ _W I
werkers werkzaam op hel gebied van uti m^^^^m I m^m __f I

industrie. en m MWaam■ _-__-_---.---i MW ■
rieuralbouw. Twee fabrikagebedrijven. I
met250 medewerkers, zijn enerzijds I
aklielals toeleverancier in de me- I
chanische, elektrotechnische en W
elektronische sektor en ander- f ■
zi)ds als producent van stalen , J ..,......,.__ I
masten Nolte Heerlen bvmaakt deeluitvan deA/o/tg Groep. Hetbedrijfricht zich op I

de installatie van elektro- en meet- en reQeltechnische installaties in de I
industrie enutiliteit. Een groeimarktwaarinM/fe zich uitstekend thuisvoelt. I

Vanwege de groei dieNolte Heerlen momenteel doormaakt, zoeken wij I

elektromonteurs I
diena hetbehalenvan hun L T. S. -E en/ofM. T. S. -E diploma de V. E. V. -oplei-

dingen monteur en/of technicus hebben gevolgd en waring hebben in de
utiliteitsbouw.

instrumentatiemonteurs
diena hetbehalenvanhunLT. S. en/ofM. T. S.-Ediploma deVE. V. -opleidin- /^s>_^"^ /̂^v

gen monteur en/of technicus hebben gevolgd en ervaring hebben in /cPf^^ m c)
industriëleinstallaties. & j H

hoogspanningsmonteurs (jL J
meteenLT.S.-Ediplomaen de V.E.V. -opleidingEMHen ervaringophetge- I §/J H

bied van hoog-en middenspanningsinstallaties. j __\^Q^J/ __K

zwakstroommonteurs /■ ■ J!^C_^v ■ *9_^ Alphen aid #L
meteen LT.S.-E diploma en de V.E.V.-opleiding M.T.I. ofA.T.C.S. en erva- wTSsS^ ■ \ _^_'^

ring met data-en telecombekabeling. ' _ ~ _ f\ °Bndho^.Vj^^^^i_^<A-, — ■ J? e"sc">
Geïnteresseerden(m/v)kunnen telefonisch een sollicitatieformulieraanvra- V?=^«S^/^ $[ G'°"ee^

gen op telefoonnummer 045-723939en ditingevuldretourneren aan Nolte jjs[ ''Maa^,
Heerlen bv, Willemstraat60, 6412AT Heerlen. .__iM_\ Maas"s

NOLTE HEERLEN BV il
_ ■ ■ , ■ - ■ . — -"~- ~ ' ■ m
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Bartels iseen sterk groeiend detailhan-
delsketen met momenteel 20 vestigingen
in Limburg en Noord Brabant.
Meteen gespecialiseerd assortiment in
behang, verf en binnenzonwering is men
onderscheidend in de markt en toonaan-
gevend in de branche. Het personeels-
bestand bestaat uit ca. 60 medewerkers.
Voor ons filiaal in Heerlen vragen wij op

V_ korte termijn een part-time

ERKOPER N
Bij gebleken geschiktheid uitgroei tot full-
time mogelijk.
Bij deze funktie gaanonze gedachten
uit naar een aktief persoon, leeftijd 18-25
jaar met winkelervaring en belangstelling
voor interieurverzorging (bij voorkeur uit
de woninginrichting of schildersbranche).
M.D.S.-opleiding strekt tot aanbeveling,
maar is geen vereiste. Hij moet na een
korte inwerkperiode in staat zijn onze
klanten deskundigte adviseren.
Voldoende zelfstandigheid en goedeom-
gangsvormen zijn derhalve zeer belangrijk.
Wij bieden leuk, afwisselend en
interessant werk, een prettige sfeer en
een goedloon, in overeenstemming met
de funktie. Sollicitaties uitsluitend
schriftelijk met vermelding van leeftijd,
opleiding en ervaring, en met een
recente pasfoto, te richten aan:
Bartels Venlo B.V.
Afd. personeelszaken,
Grote Beekstraat 1,5911 HW Venlo

ïsia DrlK lEfaJ hiiiiiii
b^(mk**j>*"»*

f^-f,_ CE LIMBURGSE
«'l/RERSONEELSGIDS

fW I

i^o Gemeente Stem

De gemeente Stn is gelegen in de Westelijke
Mijnstreek en is oor de gemeentelijke herindeling van
Zuid-Limburg in 982 ontstaan uit de voormalige
gemeenten Elslo, Stem en Urmond. Het aantal
inwoners bedrag per 1-1-1989 26.569.
De organisatie \in de gemeente bestaat uit vier
hoofdafdelingenmet een personeelsbezetting van 170
personen.
In verband met e opheffing van de cumulatie van de
functie hoofd afemene zaken en personeelszaken en
de functie chef ersoneelszaken, wordt de vacature
opengesteld va

chef afd ling personeel (m/v)
Functie-eisen
Als gevolg vardeze verandering, zal nieuwe vorm aan
de afdeling pe>oneelszaken gegeven dienen te worden.
Voor deze uit4gende functie zoeken we een all-rounder
met:- een opleidig op HBO/academisch niveau;- ruime werkvaring op het vakgebied

persopeelsaken;- organisatosche en leidinggevende capaciteiten;
- gevoel vocsociale en bestuurlijke verhoudingen;
- goede red.tionele en contactuele vaardigheden;- een resultatgerichte werkhouding.
Arbeidsvoovaarden:
- het salaritiedraagt maximaal ’ 6.190- bruto per

maand (Sarisschaal 11);- verder zijde bij de gemeente gebruikelijke
rechtspoïieregelingen van toepassing.

Selectieprtedure
Bij de sele<e zal naast het college van burgemeester
en wethoutrs ook een delegatie van het personeel
betrokken orden. Een psychologisch onderzoek zal
deel uitmasn van de selectieprocedure.
Sollicitatii
Sollicitatie dienen binnen 14 dagen na verschijnrn van
deze advaentie te worden gericht aan burgemeester en
wethoudes van Stem, postbus 15, 6170 AA Stem.
Inlichtinpn
Inlichtingi kunnen worden ingewonnen bij het hoofd
algemenizaken en personeelszaken, de heer Deuss
(tel. 044.-31888). ,6465

Promotion en Sales Services b.v. <A)>/^3 1<^_M%_W_\\
is een full-serviceburo voor:

- telemarketing ■^■anaßßaai

- product-testing
- kwalitatief onderzoek
- produktpromotie/-presentatie
P & S Promotion en Sales Services is een jong, internationaal opererend full-servicburo,
gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van telemarketing-akties ten behoeve an
(semi-)overheid en bedrijfsleven.
Binnen de direct marketing is telemarketing een snelgroeiend onderdeel. Telemarkting kan
omschreven worden als het gepland gebruik maken van de telefoon, altijd in relat, tot de
traditionele marketing methoden-en technieken.

Vanwege de sterke groei zoeken wij ter uitbreiding van onze afdeling telemarketirj;

enthousiaste, vriendelijke en hardwerkende

TELEFONISTES
De free-lance werkzaamheden vinden, na een moncjelinge instruktie en proefgeprekken op
kantoor, thuis plaats. De vergoeding geschiedt per gevoerd gesprek, inclusief t%foonkosten.
U zult zich bezig gaan houden met het telefonisch controleren, corrigeren en eyntueel

aanvullen van adresmateriaal.

U bent ouder dan 22 jaaren heeft bovendien:- een heldere vriendelijke stem- een middelbare opleiding- en minimaal 3 uur tijd per dag om voor ons te werken.

Bent u geïnteresseerd in het verrichten van deze werkzaamheden en voldoet laan
bovenstaande criteria? ft/IC 7i/ICQ7Bel dan tijdens kantooruren; U4ö" f I 4DÖ f

Len vraag naar Magda Drubbel of Frans Lustermans. Zij beantwoorden tevens w eventuele _
vragen!
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Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding

Wibautstraat I iS,
1097 DN Amsterdam,

tel. 020-9.897 3.

Illllilllllllllllllllllllllllllllllll

Meer klanten in ons bedrijf betekent x^_T__*_.
meer werk. Daarom zoeken wij voor mSÊ^__.
onze werkplaats een ■ BB»'

AUTOMONTEUR M/V^*^
van 20 tot 30 jaar met diploma MTS autotechniek
of gelijkwaardig niveau. Via eigen training draagt
BMW Nederland graag bij aan verdere kennis en
ontwikkeling.

Bent u geïnteresseerd in de modernste elektronica
en zoekt u een uitdaging bij een dynamisch
bedrijf? Maak dan telefonisch een afspraak voor
een gesprek met de heer W. Dols.

UW BMW-DEALER
AUTOBEDRIJF KERA B.V.

KERKRADERSTEENWEG 5, KERKRADE
o,«.8o TEL. 045-452121

Productie van luchtkanalen en
luchttechnische komponenten

UU

' Brema-air is een vooraanstaand
bedrijf in het produceren en
bedrijfsklaar maken van
luchttechnische installaties in de
utiliteitsbouw en industrie, alsmede
het fabriceren van luchttechnische
componenten.
Voor onze tekenkamer te
Maastricht vragen wij:

TEKENAARS (met ervaring)
Opleiding op MTS-niveau.
Bekend met het maken van
installatietekeningen, ervaring op
luchttechnisch gebied kan een pré
zijn. ,

LEERLING TEKENAAR
welke binnen ons team opgeleid
wordt t.b.v. het maken van
productietekeningen.
Voor alle voorgenoemde functies
verwachten wij van de kandidaten
dat zij met meer dan 100%
enthousiasme en inzet binnen onze
organisatie aan de slag willen.
Schriftelijke sollicitaties te richten
aan: Dhr T. Lebens, Postbus
3029, 6202 NA Maastricht
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""""^ B.V. Aannemersbedrijf STRAUS VAN MIERJ-O vraagt voor
utiliteitswerken in Limburg

PROJEKTLEIDER (m/v)
Deze geeft leiding aan de uitvoering van meerdere
bouwwerken, draagt zorg voor de produktiekosten en
kwaliteitsbewaking en vertegenwoordigt het bedrijf
tegenover bouwdirekties, leveranciers en onderaannemers.
In overleg met de uitvoerders en de technische dienst
verzorgt hij de projektvoorbereiding.
De projektleider is rechtstreeks verantwoording
verschuldigd aan het direktieteam.

Voor deze veelomvattende en zelfstandige funktie denken
wij aan een praktisch ingestelde H.T.S.'er tot ca. 40 jaar die
reeds eerder in een soortgelijke funktie werkzaam is
geweest.

Geïnteresseerden worden verzocht een sollicitaneschrijven
met opgave van opleiding, ervaring e.d. te richten aan de
direktie van:

(ftfr~~"WMyfilll b v A-mnemersbedrijf

Stil Strauss van Mierlo
PoStbUS 18 18347

6040 AD ROERMOND

Minderbroedersingel 21, 6041 KH Roermond
tel. 04750-34956 _^00~~-"^Z-

- """":^^'!^i^'gJ(ÉS(^^^?^ ' I / |—>r^" /V I positie verworven met een bilt, Daniël Hechter en Kérastase.i]^^^-^f^^ l_ JKrAA | verscheidenheid aan cosmetische Daarnaast is L'Oréal de naam ach-
':- ■—V-^i l—# »■—■ produkten. ter een uitgebreid assortiment tech-

""- * ' :'*~" Jtï^^^^^^^"'" L'Oréal Nederlands een dochter- L'Oréal brengt in Nederland een nische produkten voor kapsalons.
_,"-; "'«"^S^Sf^^^fy1- _ ' ondernemingvan.Oréal Parijs. groot aantal bekende merken op de L'Oréal Nederland B.V. bestaat uit

Z---*«sè^%JW' 'y* Internationaal behort L'Oréal met markt, waaronder Elnett,Allurelle, 2 operationele divisies: de divisie
Z^S^^^y^^ meer dan 100 vestjingen tot de Gemey, Elsève, Studio Line, Elect, Consumentenprodukten en de

s^§S^_^?^^^< -_<2^ *lü- grootstecosmeticconcerns ter Recital Performance, Ambre Solaire, divisieCoiffure. Beide beschikken
>^_f^^^^^^^ wereld. Meteen eijentijdse markt- Phyto-Kur, Si Naturelle,Lumi Blonde, over een eigen verkoopafdeling.

benadering heeft lOréal ook in Lumi Soleil, Free Style, Energance, Voor onze divisieCoiffure zoeken

i^ .^JÊ^^^^_ï_^.. Nederland een tociaangevende Dédicace, Plenitude, Gloria Vander- wij een

ervaren Vertegenwoordiger w
tussen 25 en 30 j2.r, die bewezen diezich volledig wil inzetten voor over een zakenauto (ook voor privé-
heeft over prima \?rkoopkwaliteiten zijnklanten en zijn produkten dan gebruik). Heeft u interesse dankunt
te beschikken. Wcpnt u in de kunt u rekenen op een prima u schrijven, met bijsluiting van een
provincie Limbun of Brabant en inkomen, gunstige onkosten- pasfoto, naar L'Oréal Nederland B.V,
wilt u deel uitmakn van een vergoedingen en uitstekende Postbus 44,1420 AA uithoorn,
dynamisch en enfjousiast team, secundaire arbeidsvoorwaarden. ta.v. mevrouw C de Jong, Hoofd

X dan bentu van hete welkom. Daarnaast krijgt u de beschikking Personeelszaken.
Onzevoorkeur g^t uit naar y^-
kandidaten meten middelbare Êf "^k ml

\ schoolopleiding ei ervaring in de mm m \ M ■ Ê mkappers-of cosmticabranche. I 1 WmmmmW ■■■■■ M %
Bent ude energieke persoonlijkheid _\ M _\ _^*—*% |

fS\ boerhaave haarlem
\S^yJ VERPLEEGHUIS EN REAKTIVERINGSCENTRUM

In ons moderne en goed geoutilleerd verpleeghuis worden 100
somatische en 200 psycho-geriatrische patiënten verpleegd, verdeeld
over 10 afdelingen. Aan ons huis is een inservice-opleidingvoor zie-
kenverzorgenden verbonden.

Wij zoeken voor zowel somatische als psycho-geriatrische verpleeg-
afdelingen enthousiaste

ZIEKENVERZORGENDEN/
MDGO-VP'ERS M/V
in full-time dienstverband. Eventueel korter werken is ook mogelijk.

Wat wij u kunnen bieden is een leuke werkkring in een gezellig
verpleeghuis. U komt te werken op een verpleegafdeling waar 30
patiënten/bewoners worden verzorgd. U denkt mee over het
afdelingsbeleid en kan worden ingeschakeld bij de begeleiding van
leerlingen en stagiaires.

Ook voor degenerr, die in het bezit zijn van het diploma

MDGO-VZ M/V
hebben wij in ons huis verschillende plaatsingsmogelijkheden.

Betrokkenen, die het diploma ziekenverzorgende, MDGO-VP of
MDGO-VZ binnenkort hopen te behalen kunnen alvast solliciteren.
Voor eventuele huisvestingkan worden verzorgd.

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig deC.A.0.-
-ziekënhuiswezen. Voor meer inlichtingen kunt u bellen met mevrouw
C. Spauwen, waarnemend hoofd verplegingsdienst tel. 023-339155
toestel 632. »
Uw sollicitatiebriefkunt u richten aan de dienst personeelszaken van
ons verpleeghuis, Louis Pasteurstraat 9, 2035 RJ Haarlem, onder

■__
.

HARCROS CHEMICALS 8.V., Haagen House, een middpl-
grote ondernemingte Roermond, produceert stearaten fn
stabilisatoren onder meer ten behoevevan de P.V.C.-, ,
rubber- en papierverwerkende industrie.

Voor onze afdeling Produktie vragen wij

operators .*
voor debediening van onze produktieapparatuur in de 3-ploegen-
dienst.
■

»_

Vereist:
VAPRO opleiding tot mechanisch operator of chemisch '■vakman A en/of B.
Geïnteresseerden dieeen l.t.s.- (minimaal B-niveau),
mavo- of havo-opleiding afgerond hebben, nodigenwij 'eveneens uit te reflecteren.
Bereidheid tot het deelnemenaan vervolgopleidingen op
het gebied van procestechniek wordt dan aanwezig
geacht.

Leeftijd: tot 30 jaar.

Ervaring in de procesindustrie strekt tot aanbeveling.

Aanstellingkan geschieden in vast dienstverband.

Belangstellenden nodigenwij uit hun schriftelijke sollicitatie

«terichten aan Harcros Chemicals 8.V., Haagen House,
t.a.v. de heer J.Köhlen, Molenweg 10,6041 KV
ROERMOND. Tel. 04750-91777.

rIAKLKUj Harcros Chemicals B.V.
CHEMICAL GROUP Haagen House

+ De grootstedelijke vereniging

Het Groene Kruis
Kerkrade

vraagt op korte termijn een

wijkverpleegkundige m/v
in part-time dienstverband, 50%

Deze part-time baan wordt als volgt ingevuld; 2V_ dag per week, en
wel van woensdagmiddag tot en met woensdagochtend de week
daarop volgend.

wijkverpleegkundige m/v
100%

Funktionaris wordt te werk gesteld in het gezondheidscentrum "de
MaarJ

wijkziekenverzorgende m/v
in een dienstverband van 80%, dat wordt ingevuld op 2 ochtenden en
3 hele werkdagen.

wijkziekenverzorgende mannelijk
100%
Funktionaris wordt 50% te werk gesteld t.b.v. de direkte patiëntenzorg
en 50% als magazijnbeheerder t.b.v. het uitleenmagazijn.

Van de kandidaten wordt verwacht:
voor funkties a + b: in het bezit zijn van het diploma MGZ of HBOV
voor funkties c + d: in het bezit zijn van het diploma MDGO-VP of het
getuigschrift applicatiecursus of bereid zijn deze te volgen.
Kandidaten dienen in het bezit te zijn van rijbewijs BE en auto.

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de
hoofdwijkverpleegkundige, mevr. Eyssen, tel. 045-459260, tussen
18.00-19.00 uur van ma. t/m do.

Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten aan het bestuur
van de vereniging Het Groene Kruis Kerkrade, pa Kruisstraat 39, 6461
HA Kerkrade.

1874?
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r c£> >é
vakantierubriek
van 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
TINEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

Postbus 2 -1800 AA Alkmaar J
|_g 072-196314/196206 |

TEXEL
kamers, appartem. in kuurhotel, seizoenprijzen,

kerstarrang., evt. met kuur. De Pelikaan, Pelikaanweg 18,
1796 NR De Koog, tel. 02220-17202.

Kerst en nieuwjaar, Texel natuurlijk
Boek nu nog uw luxe 5-sterren bungalow
(met open haard, c.v. en k.t.v.) tussen
strand en natuurgebieden. Vakantiecen-
trum De Krim/Texel, 02220-16275.

KERST OP TEXEL
APPARTEMENTEN BOS EN DUIN

direkt aan de bosrand gelegen. 2 km van het strand en 3 km
van Den Burg.

35 luxe 2-4-6 pers. appartementen.
Verh. mcl. al het linnengoed (gratis). Voll. inger. keuken, aparte

slaapkamer(s), badkamer. Radio, k.t.v., telefoon, minibar.
Verw. overdekt zwembad 28CC - gratis huurfietsen aanwezig.

4-pers. app. van / 35,- p.p.p.d.
Info: Fam. J. H. F. Hopster, tel. 02220-15541.

Ontdek tijdens de feestdagen Groningen vanuit het EEMSHO-
TEL in DELFZIJL. Slapen en eten boven zee: uniek in Europa!
Speciaal Kerstarrangement. Info: 05960-12636.

Mooie kavels voor bungalows of houten chalets
en caravans. Boscamping 'Klein Zwitserland. Tel.
05287-1433.

ST. MAARTENSZEE t.h. luxe bung's kerst 22/12 -
27/12, 455.- Tel. 02246-1596, na 18.00 uur, 02230-
-22662.

Subtropische kerstdagen in Zeeland. Bel voor de
last minute prijzen

01107-4200. Bungalows met uitzicht op strand en zee. In
de bungalows openhaard, 2 badkamers. Weekprijzen van-
af ’ 900,00 all-in, ook mcl. toegang zwemparadijs.

ROOMPOT RECREATIE

'roompot recre§te'
Voor een lange of korte \s^ö£g_»»
strandvakantie aan zee^-*^"

Roompot Recreatie in Zeeland
Reserveer een comfortabele kampeerplaats vlak achter de duinen
of een vijtsterren-bungalow met bruisbad, saunaen uitzicht op zee
Vraag de 32-pagmas gróte brochure aan vol met vakantietips en

■ angementen

.Mi., rti ' t# 7^"**j y^_%'-i,]_jipbtow»*» "»" _J___ïu fTr4!ii___._li_.iff_- -v-___*; f*____\mj^>- *■ g__W& c-

# IQO^3_PQC Postbus 12 |
\«Ü^^-»/ recreatie 4493 ZG Kamperland £ .___ u

■

Ujj JN !■ '.hjNIJjJJ ,':l!l I!jj:l|'.j'jJ !':i:i j:ü J'iUiil lihLl'hiN'

fwij verhuren valeantiewoningy
bungalows en f j SBrVIC6 ZGOIE-IQ
huizen in alle I ,/^9__^_
soorten en ma- jr
ten, zelfs een I
echte moleniste |^_S^^^-_?I
huur. Postbus 45-4493ZGKarnpertand

\Vraag deuitgebreidebrochureaan. Bel 01107-4290/

iiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VW „Mooi Chaam", West-Best Brabantvoor gezelligheid en
sfeer, voor rust en comfort in een bosrijke omgeving, cam-
pings, bungalows, hotels, dagrecreatie, alles vindt u in Chaam.
Inl. WV, Postbus 6, 4860 AA Chaam, tel. 01619-1812.

Baarle Nassau Vakantieoord „DE STEPPE"
6-12 p. vakantiehuisjes nu ’250.-. Hoogseiz. ’475.- p.w.

Kamperen tegen aantr. tarieven in land.-bosr. omg.
Fam.park met voor ieder wat wils! tel. 04249 - 246.

CAMPERVERHUUR
Luxe 4- en 6-pers. kampeerauto's. Reserv. tijdig voor
komend seizoen. Bel voor kleurenfolder: 070-3811860.
Voor reserv. 010-4656400. ACHILLES CAMPERS,
Walenburghof 17, Rotterdam.

BESPAAR TOT 50% OP AL UW
TOEKOMSTIGE VAKANTIES.
Vakantie-eigendom is reeds een jarenlang met succes be-
kroond vakantieconcept. Met een éénmalige investering koopt u
1 of meerdere weken een verblijf in een luxe 5' accommodatie
met gebruik van o.a. zwembad, tennisbanen, etc. Dit wordt dan
uw eigendom en u kunt daarbij kiezen uit 1700bestemmingen in
67 landen Voor info kunt u bellen 02274-4327 ma.-vr. 9.00-
-12.00, 13.00-15.00en vandaag (zat.) van 14.00tot 16.00 uur.

Luxe touringcar- en autoreizen
ZOMERPROGRAMMA 1990
met vele nieuwe bestemmingen.
Vraag het GRATIS aan
Azul Reizen, tel. 045-322224.
Lid Stichting Garantiefonds. Dagelijks
van 9.00-20.00 u., ook zondags.

Oad vliegreizen
maaktfuwel

mheelaantrekkelijk!
Want boeken bij Oad vliegreizen
betekent: altijd de laagste prijsga-
rantie. Als u dezelfde reis lager
geprijsd aantreft in een andere bro-
chure, dan verrekent Oad dit onmid-
dellijk. Dus, uiteindelijk betaalt u bij
Oad altijd de laagste prijs. Da's nog

eens een voordelige zekerheid!

Daar komt nog bij dat Oad voor
snelle beslissers een vroegboekkor-
ting van 25 gulden in petto heeft
(geldt tot 13 januari 1990).
En de langzame beslissers dan? Die
kent Oad niet. Haal onze zonnige
zomergidsen in huis en u begrijpt
\ _ >*' waarom

--gySJg&>lßEIZEN
'T IS PAS ECHIVAKANTIE MET OADRpIZEN! |

komt er

cm mkt sW Bk E jm __B____.-J-L 1 ______Bk^Q BJ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l
gulden ptr

Esch-sur-Süre inLuxemburg
w^ Ievertrekken. Defamilie

<$& *$" betaaltslechts 41 gulden
__^ _>_£ ____I-_L pergezinslid pernacht
«^ #M9h___. (logies, ontbijt).
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: Jl| M _______________________________________________________________________________________________________
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DE GROOTSTE KEUS IN AUTOVAKANTIES.m~>, .i _________________

tel en comfortabel naar ruim 900plaatsen
in heel Europa.

i_-_-_s^^r^Óó\ alleen voor jongeren
■ parijs VM tot en met25 jaar!
1 tonde" -^ .4900 \ Vrij door Europa vooreen habbekrats:
1Bert .n. ',' f 225.00 \ Reisonderbrekingen zijn meestal1Kopeke"v.d. j toegestaan! _^LT", ' -^ NIEUW! I

Haalstty hel NS-station ofuwreisagent de speciale TransGo 25folder I

Irdonesië Tours '90
De nieuv» brochure van dé Indonesiëspecialisten bij
uitstek Na/oor u klaar! 84 pagina's kleurige informatie

over oie VOLLEDIG VERZORGDE rondreizen,
iflusief alle maaltijden, excursies en

Nederlandse reisleiding.
Tevensiebben wij in dit programma rondreizenopgenome naar India, Nepal, Thailand en Sri Lanka.

INFORMAiEVE DIA-PRESENTATIES INDONESIË
ledereaterdag diapresentatie in Heemstede.

Ook komervij in het land met onze diashow en wel in:

Utrcht 5-1, Eindhoven 6-1,
Rotjrdam 7-1, Heerlen 4-2.

Komt look? Bel ons even: (023) 339151.
Vraag de b, Chure aan bij uw ANVR-reisburo of bij

De ber & Wendel BV
déndonesiëspecialisten

Raadhisstraat 6-2101 HG Heemstede
NVR/GAR.FONDS/lATA
(023) 33 91 51

HET NIEUWE INDONESIË
PROGRA/IMA IS UIT!
100Pagina's dik met 4 schitterende reizen naar

Indonesië, Thailand, Mieisië, SriLanka, HongKong,
India en Nepal,vari^end van 18tot maar liefst

37 dagen.Zoals onze lB_aagse rondreis naar West en
Midden Javaen Bali f 3-95,-, inclusief alle maaltijden.

Kom iaar onze
audio-visuel» presentatie in:

Den Haag op 15-0190; Leiden op 16-01-90;
Rotterdam op 18-Ot.O;Bussurn op 19-01-90;
Tilburg op 20-01-90ftmsterdam op 23-01-90;

Beverwijk op 26-C-90; Zeist op 30-01-90;
Arnhem op 02-OÏ-90; Ede op 05-02-90;

Assen op 06-02-9; Alkmaar op 08-02-90;
Groningen op 09-0-90; Hoorn op 12-02-90;

Leeuwarden op 13-0-90; Zwolle op 16-02-90;
Deventeop 20-02-90.

Of vraag uw ANVR-re;bureau om het Unitravel
reispfgramma.

fl^-WITRAVEL
Piet Heinplein 1, 2518 CA DEN HAAG. Tel. 070-3469699.

Lid ANVR - GR - lATA - RCH

____win___-

een gofrj begin ...
van het nieuwe jaar? lekker uiyaaien en bijkomen van die drukke

feestdagen? u bent van harte Wikom op onze bungalowparken, allen
gelegen op de meest idyllische lekjes midden in de ardennen.

comfortabel ingerichte vakan-Woningen te huur voor 2 tot 8 pers.
speciaal arrangement van 2 tofe januari a.s, al vanaf ’ 140,- voor

4 pers. en f 225,- voor 6 ers. vele faciliteiten aanwezig.
voor reserveren of voor degratisrochure kunt u bellen: irecovakanties,

bakkerstraat 28, 5554 cc te alkenswaard, tel 04902-40775.

Maakt u nu plannen voor
uw vakantie!

Particulier:
Ftorida-Fort Pierce
dicht bij Palm Beach

Bungalow ca 190 m2. geschikt v. 4
pers.

2 slpkmrs - $ 100,-
Bungalow ca 220 m2, geschikt v 6

pers.
3 slpkmrs = S 125. -

Beide huizen comfortabel ingericht
met eigen swimmingpool en

aanlegsteiger op eigen terrein Ook te
huur: Metc 500 SEL ol Le
Baron Cabrio en speedboot

Afhaalservice v. airport
Tel. 09-49201236937, tax| 09-4920123^'23 |

I J^ffJ, Jfoterrjtvss/iir
«nvakanüe in 't bergstadje nèt over de grens

Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad BentheimSe bosrijke omgeving. *««» """Uebad toilet, krv, mmi-bar, telefoon. Zwembad (29°),
sauna, solarium, bowling, bar. en Konditorei.
4-daags superarrangement DM 225.- p.p.
(naar keuze door de week of in het weekend)

Incl gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner.
Eveneens aantrekken ke weekendarrangementen.
Hotel Grossfeld. Postbus 441. 4444 Bad Bentheim. DuitsU*
Bd UMii 32 44 (NL) ofOM» 5922 828 (BRD) voor gr»-, prospect*

■ i ■ ■ * i. -*

Zwarte Woud - Steigenberger Hotel
Karl-von-Hahn-str. D-7290 Freudenstadt, tel.

09-49744181071.
«_lh_3,ï.rl bJ^h»bad' Ballonvaarderweekend:sauna, Kur-medische
badenafdeling, fitnessruimte. 2 overnachtingen in 2-pers.
schoonheidssalon, sport- en krt,r mcl HP.
recreatiemogelijkheden, begroetingscocktail,
tennishal en manege. specialiteitenbutfet op
wisselend vakantieprogramma. zaterdagavond.
Kin_erminipri|_en Prijs per persoon DM 500,—

Wilt u een ontspannende vakantie?
Het hotel Burgfrieden, D-5544 Schönecken b. Prüm, tel. 0*
4965532209, kan u die bieden Weg van het verkeer, met ruS
tige ligging aan een zuidhelling op een 60.000 m2groot gron*
stuk met wildweide, bevindt zich ons familievriendeli|k huis
Vriendelijke kamers m. do./wc, evenals een zeer goede ke"
ken kunt u verwachten. Ons huis werd onderscheiden met W
predikaat „Hier ist der Gast König" Op uw bezoek verheuS
zich: fam. Connie Lindemann.

Wintervakantie ala carte Hotels met behaaglijk
Brengt u uw vakantie door in heerlijke, van sneeuw verzekerde skigeD*
den voor redelijke prijzen. Uw voordeel: alle holels zijn door ons nau'
keurig gecontroleerd en worden gedetailleerd beschreven. Wij adviser^1u individueel en vtnden voor u het juiste hotel! Onze service is kosteloo*-
Uitgebreide informatie en boekingen: tel. 09-49621696066.

Gastehavs Bergblick
Vakantie in elk jaargetijde in lieflijk

Vooralpenlandschap tussen het Bodenmeer en het
hooggebergte Scheidegg Allg. 800-1000 m.

Nieuw huis, zonnige ligging aan dorpsrand, comfortabele kamers do. T
wc balkon, terras, gezellige recreatieruimtes, uitgebreid ontbijt.

's avonds: vesperkaart, familiaire sfeer, wandelwegen en loipes voor 1
het huis.

Fam Tronsberg, Am Brunnenbuhl 12, D-8999 Scheidegg. Tel. 1
09-4983817291.

■ _*l^_-Mf**rtwW-Juo3---rtifT>OïWi^ 8 J_
W llf-jl!!S_ft_i

LO in gezellige pensions 15-35DM, goede en voldoende
gastronomie ter plaatse

LO in hotels 29-65 DM. HP va. 40 DM
Vak.won 44-100 DM
Prijzen mcl. Kurtaxe.

Informatie: Verkehrsamt der Gemeinde Lechbruck
Rathaus, D-8923 Lechbruck. Tel. 09-4988628521. ___

Kegeltour, personeelsuitstapje, vakantie, ontspanning,
dagen van vreugde! - WAAR??? Er is een goed adres:

Haus Eifelkrone, D-5107 Rurberg am Rursee Tel.
09-4924732641, Simmerath. Brochure aanvr. I

Kerst en nieuwjaar eens anders v 22-12-891 m 3-1-90 Spanje Cos-
ta Brava. Lloret de Mar VP met menu-keuze en programma OM 898,'
Wig bieden » Busreis in moderne reisbus * 10 overnachtingen in 3'
sterren-hotel " VP. uitgebreid ontbiil en menu-keuze " Kerstnacht Gala-
menu, aansluitend dansen " Nieuwiaar Gala-menu, aansluitend nieuw|aa''
sparty m. dansorkest " Nieuwiaarsmenu « De prijs is mcl. alle feestrn*'
nu's. Dagtocht Barcelona en Costa Brava rondrit mcl. individuele reisbegj'
leiding en verzorging ged de gehele reis Afhalen op afspraak Tel. 0»
49715142061-63. Anders reizen met Reisebüro M. Soteras de Majer

J(f__\% Jt\v\>Wm\\
D-6642 Metterlach ' Frelhe"-"""-S,^-2fl

Wilt u uw weekend in een mooie, goedierzorgde en bijzondere atmosfeer doorbrengen,
dan komt u

* in het mooiste gedeelte van het noordeli|ke Saarland. naar
Metterlach

* in hotel-reslaurant Zum Schwan geniet u van

* verzorgde gastvrijheid - groot ontbijtbuffet

1* gezellige logeerkamers * gebak uit de eigen

" heerlijke specialiteiten uit de banketbakkerij
keuken en de kelder - eigen parkeerplaatsen -

Wij verheugen ons op uw bezoek Tel. 09-49686472 J

Het groenste
Canarische eiland

La Palma
Heerlijke bungalows,

schitterende ligging, gunstige
arrangementen. La Palma

Reisen, Ekkehartstr. 13, D-8011
Grasbrunn, tel. 09-49894602061.

Franken Hallbergen
Gasthaus-Pension Zum Stern

bied u kmr. m. do wc. balk., eigen slach-
ting, verw. zwembad b huis, turnterras,
gnllpi. kegelbaan, vissen, tennis, paard-
reden, busstalling, kinderreductie. Bro-
chure. VP va. 34 DM, HP ve. 29 DM, LO
va. 22-24 DM.
Fam. Hückmann. D-8617 Maroldswei-
sach Birkenleld. Tel. 09-499532365.

Frans-Atlantisch^
kust .

Exclusieve vakantiehuize'1
te huur in Z.-Bretagne +
Aquitaine, beste keuze,

persoonlijk gemaakt.
MARGIT SINQUIN

Ziehlstr. 19, D-7590
Achern-Onsbach. Tel-

| 09-49784126464. ,

Familievakantie in Haus Geri<«
Vak.won. 2 pers. va. 30 OM. °°\
bijt op wens, en kmr. m. kooK_e
LO 20 OM. Sauna. ft., skigebi<£
D-5948 Oberhenneborn. Tel. ~
492979322. .
I

DIXON'S NATURE HOLIDAYS. Langlauftochten in Midde([
Finland, Karelië en Fins Lapland, Canada, Zwitserse Juraen'
Turks Anatolië of Telemark cursussen in 't Sauerland??? V°»
meer informatie: Stichting 'De Sneeuwlopers', Postbus 577*
1007 AT Amsterdam. Tel. 020-110762.

BUNGALOWTENTEN t.h. op camping de la Pélon"*
Dordogne, p.w. ’ 365.- mcl. kampgeld. Info bij de eigenaa
Cederhage 24, 9501 TX Stadskanaal, 05990-17355.

VAKANTIELAND VOOR HET HELE GEZIN
Keuze uit meer dan 5.000 vakantiewoningen door geheel Denemarken „,
Info bii de DEENSE VAKANTIEWONINGSPECIALISTTroll Travel b.v. (lid ANVR/S"W
Trollstraplein 8, 3332 JB ZWIJNDRECHT, telefoon 078-191700/195955^^

ll'i>y.'Tn_n -f_ni-C«isfJ:^=tg Si^Ti>^-J/J/____l___rTifT_!T?^FT47T___?^__l m\WFén^^l^iiiei_______\
Geldig van Z\u-Ji — .#■ O p
'5 dcc. '89 ZZ^CJ^^ r T _/ _f% "% *t/m vanaf I " ___■ \J *_# p

15 ian '89 ri W/ A __a. ___-_-_. ' I rtw '" d°Ben:

(iÊ^Wh4-m\ IU * 'nC'' '°00 km £ot2joa '90'
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iOntdek het nieuweZuid Afrl-?"' Unieke 22-daagse zeer
*°rnpiete kennismakingsrei-

126". met Ned. reisleiding. Be-
J*°ek 0.a.: Shakaland, Dra-J gisbergen, Kaapstad,

Swaziland, Trans-**'. Durban, Tuinroute, etc,
! 7 1-Prijs ’ 6295.- p.p. Vertrek-

data: 2 maart, 20 april of 25*ei 1990. Informatie: Stuur
°n9efrankeerde envelop aan
'"JPalaTours, Antw.nr. 222,

KT Harlingen. Of tel. l"5178-16970. ImpalaTours isy van ANVR/SGR... JVIP' reis Zuidelijk Afrika!
Jlue 22-daagse zeer luxe VIP

ondreis speciaal voor mensen
*~* k°rte tijd zoveel mogelijk
"hü, z'en en 9en'eten van de
hoogtepunten van geheel Zui-*'.k Afrika. Ned. reisleiding.
I bezoekt 0.a.: Krugerpark,"'ydepoort Canyon, Sudwalo-9r°tten, Durban, Botshabelo,

|2aaPstad, Zimbabwe, Victoriawatervallen, Cruise op de-^bezirivier, Botswana,
Mjobepark, etc. Vertrekdata: 9'aoruari en 4 mei 1990. Prijs
' 8250.- p.p. voor meer infor-! Jalis, stuur een ongefrankeer--6 envelop aan: ImpalaTours,
■ 222, 8800 KT Harlin-<)>*"■ Of tel. 05178-16970. Im-! «NaTours is lid van de ANVR::«!_SGR.

ASTMA I■ nka^nlet- He|Pen we|

Giro

55055
LAstma Fonds

All-in V.a. ’ 625,-: 10-dgse busreis HP, 7 dgse.
skipas, 6 dgn. skiles, 7 dgn. skischoenverhuur, Tiroler-
avond. Prachtige langlaufsafari's v.a. ’530,-. 10%
groepskorting v.a. 10 personen. Gratis folder.
Reisburo Joytours, 070-633635, lid sgr.

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar Spanje. Royal
class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag. Tevens
app. in Lloret en Benidorm. Info: (020) 241010, (010)
4130978.

MONTEMAR 1990 IS ER!
Vraag nu gratis brochure over hotel en app. 'Het
beste aan de Costa' van april tot oktober.
Reisburo Van Hulst Maastricht, tel. 043-212741
of bij een van onze overige vestigingen in Beek,
Brunssum, Geleen, Gulpen, Heerlen, Kerkrade,
Sittard, Valkenburg.

FIESTA TOURS
HOLLAND
Onze nieuwe zomercatalo-
gus Is uit! met een uitgebreid
Spanje en Joegoslavië pro-
gramma. Vraag gratis onze
catalogus aan.

FIESTA TOURS 045-
-322222; Kantoor Utrecht
03473-73033; Kantoor Bra-
bant 01621-14701; Kantoor
Eindhoven 040-457610.

COSTA BRAVA - Blanes
Vakantiewoningeniteihuur
050-415210 Cpk__\___f_,

TOURINGCAR SNELDIENSTEN
rechtstr. naar Oost. & Fra. al vanaf
’135,- (mcl. koffie & ontbijt). Su-
persnel, 4 opstappl., geen over-
stappnt. en lange rondrit door Nld.

Arr. v.a. / 330,-. Ook auto.

-er
Tel. 023-152652 S.G.R.

Gfifa Hongarije Tours
ZOMÈRGIDS 90

campings, vakantiewoningen, hotels, auto- bus- en vliegreizen
Boekingen: bij uw ANVR-reisbureau of bij GéGé 085-435050

IM^DE NIEUWE
*nêtó ZOMERGIDSEN
LIGGEN VOOR U KLAAR.
Profiteer van onze vele jubileumaanbiedingen.

■In 1990 bestaat Neckermann Reizen op dekop af 20 jaar.
Dit jubileumfeestwil Neckermann graagsamen met u vieren door
u in bepaalde vakantieplaatsen en akkommodaties te verrassen
met een aardige attentie.

Nieuwsgierig geworden? Onze nieuwe vlieg- en autovakantie
zomergidsen liggen nu al voor u klaar. Boordevol met nieuws en
lage prijzen.

Boek nu en profiteer van degrootste keuze tegen de laagste
prijzen. Enkele voordelige voorbeelden:

Aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Boeking en
informatie bij uw reisburo of bank met het Neckermann-vignet

Hneckermann reizen

PUTH/SCHINNEN
Onderste Puth 53. Oerde-
gel, uitst. onderh. vrijst. 2
garages, landel. ligging.
Perfecte md. op aanvr.
Opp.: 2830 m 2. Vraagprijs

’ 295.000,-.
SCHINNEN
Aan het Lindjen. Inmiddels
is gestart met de bouw van
vrijst. landh., optimale isol.,
voll. onderkelderd, zonnige
tuin (zuid). Met uw wensen
kan nog rekening worden
gehouden! Koopprijs
’265.000- V.0.N.!!! Doe.
op aanvr.
MERKELBEEK
Kapitaal landh., dubb. ga-
rage, cv., gr. tuin, luxe afw.
o.a. antieke materialen,
eiken betimmeringen e.d.
Perfecte staat van onderh.
Mooie architectuur. Ind. op
aanvr. Aanv. direct. Opp.:
965 m 2. Vraagprijs

’ 425.000,-.,
LIMBRICHT
Achter de Hoven 5. Half-
vrijst. woonh., cv., garage,
4 slpks., dak en spouw ge-
ïsol. Aanv. direct. Vraag-
prijs./ 145.000,-.

N.M.W. QUADEN
makaleaar-taxateur o.g.
lid NVM, Gelrestraat 4
MUNSTERGELEEN

tel. 04490-19644

Venlo
Aanbesteding

\ Het gemeentebestuur van Venlo is voornemens een aanbesteding te houden voor
het vernieuwen van de riolering in de Kaldenkerkerweg.
Naam en adres van de aanbesteder:
Gemeentebestuur van Venlo,
Markt 2,
5911 HD Venlo, Nederland.Wijze van aanbesteding
Van toepassing is de niet-openbare procedure met betrekking tot de aanbesteding
"Jet voorafgaande selectie, als omschreven in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen Nr. L 185/5 van augustus 1971.Om te komen tot de keus van een hoofdaannemer, worden na selectie van de
ontvangen aanmeldingen, maximaal 5 gegadigden uitgenodigd in te schrijven.Het werk is gelegen binnen de bebouwde kom van Venlo, tussen hetKoninginneplein en de aansluiting met de Vierpaardjes.°e werken bestaan in hoofdzaak uit:- het opbreken van ca. 6200 m2wegverharding en ca. 3500 m2bestrating;- het opbreken van ca. 800 m 1riolering (40/60, 60/80 cm);
■ het leggen van ca. 800 m1nieuwe riolering (rond 1500 mm en 1800 mm) metkolkaansluitingen;
' het volspuiten van de oude riolering (40/60, 60/90) met schuimbeton (ca. 245 m3);~ het aanbrengen van ca. 6500 m2asfaltverharding op een fundering vanhoogovenslakken en gebroken puin;
" het aanleggen van parkeerplaatsen, fietspaden en trottoirs tot een oppervlak vanca. 5000 m2;
~ de betaling geschiedt in termijnen van 10% van de aanneemsom.

Nadere informatie omtrent de werkzaamheden, hoeveelheden, voorwaarden enz. isomschreven in het bestek, dat aan de voor inschrijving uit te nodigen bedrijven zalgorden toegezonden.ue werkzaamheden dienen, behoudens onvoorziene omstandigheden, te wordenuitgevoerd in de periode maart 1990 tot en met november 1990.
bedrijven die als gegadigde in aanmerking wensen te komen, kunnen tot uiterlijk 10januari 1990, schriftelijk in de Nederlandse taal, een verzoek richten aan het9emeentebestuur van Venlo, Markt 2, 5911 HD Venlo.w|e stukken die op het werk betrekking hebben, moeten in de Nederlandse taal zijn
gesteld. 'ue verzending van de uitnodiging tot inschrijving zal, behoudens onvoorzieneomstandigheden, uiterlijk per 19 januari 1990 geschieden.

°. aanmelding dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:

' een referentielijst van de in de afgelopen vijf jaar uitgevoerde werken in de sectorgrond-, water- en wegenbouw, voor zover het werken betreft waarvan de__ aanneemsom 1 miljoen gulden of meer bedroeg;
" hierbij dienen ook te worden vermeld naam van de opdrachtgever(s), de hoogte__ Van oe aanneemsom, de wijze van aanbesteding en de periode van uitvoering;een verklaring inzake de goede uitvoering van deze werken door de bevoegdeautoriteit aan de gegadigde verstrekt;~ een overzicht van de totale jaaromzet van de laatste 3 jaar;
" een organisatieschema van het bedrijf van gegadigde, met vermelding van deknow-how van directie en leidinggevend personeel;~ het voor het werk beschikbare materieel en de verdere technische uitrusting van_ het bedrijf van gegadigde;

' een verklaring van een in Nederland gevestigde en een door de opdrachtgever
hf_-Vaarde bank' waaruit de financiële draagkracht van het bedrijf van gegadigde"Hikt, benevens een bereidverklaring van voornoemde bank te zijner tijd eenBankgarantie te versterken voor de gehele duurvan het werk ten bedrage vanio/o van de aanneemsom;■ een bewijs van de wettelijk voorgeschreven registratie van het bedrijf vangegadigde;
een verklaring waaruit het goede betalingsgedrag blijkt van de gegadigde tenaanzien van de sociale premies en belastingen.

ril ,selectie van de voor inschrijving uit te nodigen bedrijven, worden onder meerac volgende criteria gehanteerd:~ Kredietwaardigheid;- technische capaciteit en kwaliteit;"" organisatie;
~ ervaring in de uitvoering van rioleringswerken met een omvang als hetonderhavige project.

Wrts worden nog de volgende specifieke eisen gesteld:e aannemer moet gedurende de realisering van het project domicilie hebben dan
-_? en '" Nederland, niet zijnde het werkterrein;

aa
aanr,emer verklaart zich bereid zich ten aanzien van het project te onderwerpen«n oe Nederlandserechtspraak en aan de in Nederland geldendeDitrageregelen zoals omschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voorac bouwbedrijven in Nederland.

aenaHtVHn9St Van de aanmeldingen beslist het gemeentebestuur wie van de
ontJan tot lnschrlJvin9 worden uitgenodigd. De geselecteerde gegadigden
schrijven" Z° Spoedig m°9eüjk het bestek met het verzoek om op het werk in te

bericht"geselec,eerde gegadigden ontvangen hiervan zonder opgaaf van redenen

decamhka°r nidi9__l9 Van dSze aanbesteding met voorafgaande selectie, is op 13Gemeenschap eT &" X bUreaü V°°r ofiC'ële Publikaties van de Europese

venlo, 13 december 1989.

Burgemeester en wethouders van Venlodé burgemeester, J.A. van Graafeiland RA *de secretaris, drs. W.M.H. Verbeeten

PAUL |[S SIMONS I
%___^ MAKELAARDIJ G.G.

ASSURANTIËNTAXATIES
HYPOTHEKEN-FINANCIEN I

I EURDPAWEGZUID 214 ÜBACH GVER WGRMS I
HOENSBROEK

Jfe^ Rustig aan plants. gel. I
/ HM____i___.r.: halfvr. woonh. met rui- II m\\m\\ me aanDOUW' c v en IT%. /f. *IrTT:,uin In^'°a hal,ar

Hb_M 'jwoonk., op. keuk. met I
j^LjH Jaanbouwinstall por-

...taal, waaraan badk., I
bijkeuk., ruime slpk.. I

B hobbyruimte en gr. I
....,.■."_, MMzold.; verdiep, heeft 4I slpks., berg. en vliering. Pr. ’ 150.000- k.k.

I KERKRADE-CENTRUM
I Op zéér goede stand gel. halfvr. woonh. met berg, cv., keld. I
I en tuin. Ind. o.a. entree, ruime woonk. met parket, keuk. met II luxe install., 3 slpks., moderne badk. en zold. met slpk. en II bergruimte. Prijs, n.o.t.k.
I KERKRADE-BLEIJERHEIDEI Ruim, ouder tussenl. woonh met berg. en tuin. Ind.: hal,
I keld., woonk.-ensuite. uitgeb. keuk., 2 slpks., badk. en zold. I
I (via vaste trap) met 2 slpk. en zolderruimte. Pr. ’ 100.000,- II k.k.I SCHAESBERG
I Rustig gel. en degelijk geb. halfvr. woonh. metcv., dubbele I
I berg., keld. en grote zold. (via vaste trap). Ind. o.a. L-woonk.
I met schuifpui, ruime uitgeb. keuk., 3 ruime slpks. en moder- I
I ne badkamer. Vr.pr. ’ 115.000-k.k.

A< i

f] ÜBACH OVER WORMS
|Ü_JS '^ Ejj Jonge, goed onderh. tus- I
BS^ftjßn Bsenwon. met 2 berg. en IB-i_B nf tuin. Ind. o.a. hal, woonk., I

■jopen keuk., 3 slpks., badk. I
I&J___É_Ï Ben zold. (via vliezotr.). Pr. I■ ’99.000-k.k.-

I ÜBACH OVER WORMS
I Goed onderh. knusse tussenwon. met cv., berg. en keld I
I Ind. o.a. hal, L-woonk. met parket, uitgeb. op. keuk. met I
I stand, install., badk., 2 slpks. en zold. (is in gebruik als 3e II slpk). Tuin is achterom bereikb via pad. Pr. ’ 95.000- k.k. I
I SIMPELVELD______ Rust. gel. halfvr. herenhuis op ruim perceel met gar, dubbe- I
I le berg., keld. en zold. Ind. o.a. entree, leefkeuk. met moder- I
I ne install., woonk., bijkeuk., 3 ruime slpks., grote badk. en2 I
I mansardeslpk. Een karakteristiek huis voor de liefhebber. II Prijs op aanvraag.
I VAESRADE
I Idyllisch gel. vrijst. woonh. met dubbele gar.. diverse berg., II cv.-olie en ruime tuin. Ind. o.a. hal, woonk. (evt. gedeelt. I
I slpk.), keuk., bijkeuk., 2 ruime slpks., douchecel, zold. en H

MM keld Vr.pr. ’ 165.000- k.k.

I Op zaterdag zijn wij bereikbaar van 10.00 tot 13.00 uur. I

\ _£_& 045-318182 f
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

Beek (L)
Notaris J.N. Sluypers te Beek (L) zal op donderdag 21 de-
cember 1989 des namiddags 15.00 uur in het hotel Kempe-ner, Prins Mauritslaan 22 te Beek (L), t.v.v. zijn principaal
krachtens art. 1223 B.W. in één zitting en bij opbod en af-slag in het openbaar verkopen:
flatwoning, gelegen op de tweede verdieping met bijbeho-
rende berging in de kelderverdieping, plaatselijk bekend
Magrietstraat 61, kad. bekend gemeente Beek (L) sectie Gno. 1491-A-68. Ind.: hal met meterkast, keuken, toilet, dou-
che, woonkamer, grote slaapkamer, 2 kleine slaapkamers
en berging in de kelder.
Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Veilingvoor-
waarden Onroerend Goed (A.V.V.) 1987, voor zover uit bij-
zondere voorwaarden niet anders blijkt.
Aanvaarding: na betaling van koopsom en kosten; zo no-
dig met behulp en krachtens de grosse der akte van veiling.
Betaling: uiterlijk op 1 februari 1990. Gegadigden dienen
op de veiling desgevraagd van hun financiële gegoedheid
te doen blijken.
Bezichtiging: -uitsluitend- na en in overleg met de notaris.
Nadere inlichting ten kantore van de notaris voor-
noemd, Marktstraat 1 te Beek (L), tel. 04490-79000.

1

Gemeente Margraten
BEKENDMAKING

Het gemeentebestuur van Margraten is voornemens om
de navolgende gemeentelijke gebouwen af te stoten:

pand Hoenderstraat 2 te Margraten, met tuin,- garage en berging en parkeerplaats
(gemeentehuis voormalige gemeente
Margraten);

panden Raadhuisplein 3 en 5a te Cadier en
Keer. Deze panden waren tot medio 1984 in
gebruik als winkel (Raadhuisplein 3) met
ovenwoning (Raadhuisplein sa). De

mogelijkheid is aanwezig om een gedeelte
van het pand Raadhuisplein 3 met de
boyenwoning te verkopen.

De panden worden op dit moment nog gebruikt als
kantoorruimte van het gemeentepersoneel. De datum
van aanvaarding zal in overleg worden vastgesteld.

Middels deze bekendmaking wordt u in de
gelegenheid gesteld om een bod uit te brengen,
waarbij u tevens de bestemming van de/het
gebouw(en) dient aan te geven.
Het bod met de omschrijving van de toekomstige
bestemming moet schriftelijk, in een gesloten
enveloppe, worden uitgebracht aan burgemeester en
wethouders van Margraten, t.a.v. de
gemeentesecretaris, de heer J.J.C, van Mulken,
postbus 10, 6267 ZG Cadier en Keer, en wel voor 1
februari 1990.
Op de enveloppe - linkerbovenhoek- te vermelden:
inschrijving onroerend goed.

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht van
gunning voor.
Voor nadere informatie en afspraken omtrent de
verkoop alsmede de bezichtiging van de gebouwen,
kunt u terecht bij de hoofdafdeling
grondgebiedzaken, Hoenderstraat 2 te Margraten,
tel. 04458-1641, de heer G. Bartholomée.
Margraten, december 1989.
Burgemeester en wethouders van Margraten,
de secretaris, de burgemeester,
J.J.C, van Mulken, i 8..6 drs. H.J. Kaiser.

Te huur
in Heerlen:
- GEITSTRAAT: 3-kamerappartementen met bal-

kon.
Ind.: w.kamer met open keuken, douche met vaste
wastafel, toilet, 2 slaapkamers met berging.
Huurprijs vanaf ’562,19 per maand exclusief voor-
schot servicekosten.

- KEMPKEN: 2- en 3-kamerappartementen met bal-
kon en lift.
Ind.: w.kamer met open keuken, douche met vaste
wastafel, toilet, 1 resp. 2 slaapkamers en berging.
Huurprijs vanaf ’ 559,44 per maand exclusief
voorschot servicekosten.- HEERLERBAAN: 2-kamerappartementen met bal-
kon.
Ind.: w.kamer met open keuken, douche met vaste
wastafel, toilet, 1 slaapkamer en berging.
Huurprijs vanaf ’ 547,46 per maand exclusief voor-
schot servicekosten.- VERDRAGSTRAAT: 2-kamerappartementen met
balkon en lift.
Ind.: w.kamer met open keuken, douche met vaste
wastafel, toilet, 1 slaapkamer en berging.
Huurprijs vanaf ’481,65 per maand exclusief voor-
schot servicekosten.

Inschrijven voor de volgende objecten is mogelijk:
HEERLEN: Heerlerbaan - Corneliusplein - Lokerstraat- Wannerplein - Wannerstraat - Eurenderweg - Ben-
zenraderweg.
KERKRADE: Drievogelstraat. EYGELSHOVEN: Put-
straat - Veldhofstraat. BORN: Barbarahof. GELEEN:
Rijksweg Noord. BRUNSSUM: Pr. Hendriklaan.

Dit zijn projekten van de Stichting Bijzondere
Woningbouw.
Voor meer informatie:

rnT VA-BOG [^©(^©[rOsiDDd] Gsw
Voogf-Aöma *.

Heerlerbaan 157, 6418 CC Heerlen
tel. 045-424515, fax 045-425439

'. 'h;1 ':i .- ■.!! .::. ':' IM 1!:':. ■ ,:, 'f;!;!::!!;!!;1.. Ji'li.jiii.Miili.'ifinif'iiflMllif:!

Mn suikeroompje betaalt de helft minder
ziektekostenpremie, maar is toch

compleet verzekerd. Mag ik dat ook?■ Tuurlijk mag dat. Neem net als uw rijke
erfoom deNo-Claim Polisvan Enzico. Da's
een uiterstcomplete ziektekostenverzekering
met 'n zeer ruime dekking. "Ja, datzeggen
ze"allemaal" denkt u.Klopt. Maar géén
enkeleverzekeringkent onze halve premies.

U betaalt namelijkvanaf het begin
slechts50% van de normale (100%) premie.
En zolang u geenkosten claimt, blijft dat zo.

Vraagt u wel een vergoeding, dan
betaalt u het jaardaarop de volle premie.
Het jaardaarna gaat de 50%regelingweer in.

U bepaalt duszelf of u wèl of niet
declareert.Bespaar dehelft op uw premie.'
Waarom zou u meer betalen als u zich voor
dé halve prijs even goed kunt verzekeren?
f Vraag uw verzekeringsadviseur om

meer informatie,vul de coupon in of bel

' Enzico: 020-27 2060.

enzico
NO-CLAIM POLIS.

EEN HELE ZEKERHEID DIE U DE HELFT SCHEELT.

Assurantiekantoor Neerbeek
Laurentiusstraat 42, 6191 EV
BeekLb. Tel. 04490-71785

R.W. Super's Adviesbureau
Vondelhof 6, 6445 AL
Brunssum. Tel. 045-254478

Demers Assurantiën
St.-Antoniusbank 426, 6267 NB
Cadier en Keer. Tel. 04407-2455

Langemeyer Assurantiën
Past. Vonckenstraat 40, 6166 CX
Geleen. Tel. 04490-51488

Assurantiekantoor Th. Dreissen
Heerlerbaan 75, 6418 CB
Heerlen. Tel. 045-417655

Ozek Assurantiën b.v.
Bekkerweg 67, 6417 BT
Heerlen. Tel. 045-718585

Boerma Assurantie Centr. b.v.
Heerenweg 316A6414 AV
Heerlen. Tel. 045-210101

Ass. en Makelaardij Onr. Goed Jacobs
Haghenstraat 57, 6461 VT
Kerkrade. Tel. 045-453121

Assurantiekantoor J.H. Adriaanse
Oranjestraat 15, 6461 BA
Kerkrade. Tel. 045-463400

Assurantiekantoor Jan Kicken
Baanstraat 30, 6372 AG
Landgraaf. Tel. 045-314334

Assurantiekantoor Meys-Salden
De Wendelstraat 41. 6372 VT
Landgraaf. Tel. 045-423208

Assurantiecombinatie "Zuid"
Nieuweweg 37, 6301 ES
Valkenburg Lb. Tel. 04406-13012

Schaepkens Ass. en Fin.kantoor
Klimmenderstraat 57, 6343 AA
Klimmen. Tel. 04405-1489

Adviesburo Rob Gelauff
Swier 4, 6363 CM
Wijnandsrade. Tel. 045-242676

Adviespraktijk Heinz Schmitz
Hoyngstraat 7, 6363 AT
Wijnandsrade. Tel. 045-243949 .._»

iTTw ik wil meer informatie over de
I/bI No-Claim polis van Enzico.

Ji ________S^«a Naam: M/v
HHH.Km_H_-___l_-_tl* ____. J Adres:

„. ._.____--__. Postcode: Plaats:Stuur de couponin een gefrankeerde
envelop naar Enzico Ziektekostenverzekeringen, Leeftijd:
Postbus 20057,1000HB Amsterdam. Telefoonnummer:
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LANDGRAAF Op de Kamp
Niéuw te bouwen
halfvrijstaande premie-A woningen

Begane grond:

" woonkamer is ca. 32 m2groot (mcl. open keuken),
___verkkast, berging en grote tuinen.

Verdieping:
slaapkamers resp. ca. 14 m2, 8.5 m2en 6 m2,

badkamer met douche en mogelijkheid voor
tweede toilet.

Afwerking:
*Hs_ittenkozijnen in hardhout

" dubbele beglazing (in woonkamer en keuken)

" c.v -ketel met warmwaterapparaat (gesloten
systeem)

" keuzemogelijkheid in vloer- en wandtegels en
keukeninrichting

" woningen worden traditioneel gebouwd
Prijs ’ 132.000- v.o.n.

-celsoppervlakten van 130 m2tot 260 m 2
.premie ’ 41.000,-'

Netto maandlast ’ 507,-*
" Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm

LANDGRAAF Op de Kamp
Nieuw te bouwen
haffvrijstaande premie-C woningen

.'i\^y/$; I

Begane grond:
L-vormige woonkamer is ca. 35 m2groot (met

en keuken), garage en grote tuinen
1e verdieping:

" 3 slaapkamers resp. ca. 13 m2, 9 m2en 8 m2,
: jkamer met ligbad en tweede toilet

2e verdieping:

" bolder bereikbaar via vaste trap
Afwerking:
" binnen- en buitenkozijnen in hardhout

obele beglazing in de gehele woning m.u.v. de
garage

" c.v.-ketel met warmwaterapparaat (gesloten

" keuzemogelijkheid in vloer- en wandtegels en
keukeninrichting

" de woningen worden traditioneel gebouwd
f 162.00,- v.o.n.

(excl. éénmalige bijdrage van ’ 5.000,- belastingvrij)
perceelsoppervlakten vanaf 190 m 2tot 410 m 2.
a

Inlichtingen verkoop:

van maandag t/m vrijdag
h _B_y__-__j__—____^ van 900-17.00 uur enEYjIPVI L___^___ vol9ens afspraak;»■■ "_ zaterdags volgens afspraak.

Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, tel. 045-316222.

- LKW- u. Baumaschinen-
reparaturwerk -

FOr unser Teilelager suchen
wir zur Verstarkung des
fea'ms einen jungen
Lageristen/
Teile-Kaufmann
Wirbieten:
Einen sicheren Arbeitsplatz
Leistungsgerechte Bezahlung
Gute Sozialleistungen
Betrieblicfie Altersversorgung

Bitte rufen Sic uns an unter
LUBE & KRINGS GmbH. Neuköllner Str. 6

5100Aachen
7 30-17.45 Uhr:

Tel. 0949-241-166991

illlllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll

KUNSTSTOF en HARDHOUT

vCnfftliZ
GmbH

v.Siemens-Slr. 6|f |UKj|
Geilenkirchen |p-i|i—il
Gewerbegeüiel II li) jj
Tel 02451.80BJ[ IU.UI
jl^ï ' "amenp P Deuren\ Rolluiken
| Zonneschermen|l M-s 8̂ il l|

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
tel. 045-322728

1111111111111111111111111111111111111111111111111 l

-. '" Hef- u. Straftenbaa . Maschinen- u. Stahlbau "" Rohrleitungsbau.LKW-u. Baumaschinenreparatur»

Wit sind ein führendes, mittelstandisches Untemehmen mit
ca. 300 Mitarbeitern.
lm Rahmen unserer Expansion suchen wir Sic, den

LEITER
Maschinen- u. Stahlbau

Ihre Aufgaben:
Ausbau der entwicklungsfahigen Maschinen- u. Stahlbau-
abteilung.
_Ê.arbeitung und Durchführung von Verkaufskonzepten.

Ihr Profil:
A<isbildung zum Dipl.lng. TH (FH).
Berufserfahrung aus der Produktionspraxis, demAngebots-
uod Kalkulationswesen.
Unternehmerisch initiatives Denken und Handeln.

Unaer Angebot:
Vieiseitige und verantwortliche Tatigkeit mit guten Entwick-
lungsmögiichkeiten.
Ooterung und sonstigeAusstattung entsprechend den
Anforderungen an diese Position.
Setnebliche Alt.ersverso.gung.

lhr« Bewerbung:
FtlMen Sic sich angesprochen ?
Cftann mochten wir Sic kennenlemen.
Senden Sic bitte Ihre aussagefahigen Bewerbungsunter-
__gen mit handgeschhèbenem Lebenslauf.

LUBE & KRINGS GmbH
OststraHe 39 - 5120 Herzogenrath-Kohlscheid
Z.Hd. der Geschaftsleitung - Telefon: 0949-2407-3091

Prestatiebewijs
D5-50 van

zonderkruk: metkruk:
2.395,-* 3.250,- *______

Afhaalprijs
Kleur: neckcigarro + black

IDERINNENEINRICHTERAACHEN - Alexianergraben 42 " DUREN - Kaiserplatz 19
Tel.: 0949-241-48465 Tel. 0949-2421-16477

Sittard - Haagsittard - park

_E_____?'mt «/ItA Mi zonderrisico

■ ■____■'..''**.__„ *■'■ J____£__;^ *j. il L_?9__r "" »■-
■_■_. I ; L-JkLj»

Op steenworp afstand van het sfeervolle centrum wordt in deze jonge aantrekkelij-
ke woonwijk binnenkort gestart met de bouw van één vrijstaande en 20 halfvrij-
staande vrije sector woningen, optimaal geïsoleerd, cv., garage, L-woonkamer,
keuken, 3 slaapkamers, riante badkamer en op de 2e verdieping een hobbyruimte
te bereiken middels vaste trap!
Duurzame en degelijke afwerking. M.b.t. de afwerking kan met uw persoonlijkewensen nog volledig rekening worden gehouden. De koopprijzen bedragen vanaf

’ 161.900-v.0.n.!!! Excl. renteverlies.
Voor de halfvrijstaande woningen is er nog een extra bijdrage ineens van ’ 5000-
-(belastingvrij).
Wilt u binnenkort riant wonen, kom dan snel een folder halen op ons kantoor.
18690

I AUTOBEDRIJF JASPER BV
reeds jaren een begrip op autogebied voor het merk PEUGEOT. vraagtvoor
uitbreiding van ons jongen dynamisch team van medewerkers, in een
goedlopendeen moderne werkplaats:

I één ervaren eerste monteur
met APK-keurmeestersdiploma, leeftijd 24 a 35 jr., die zelfstandig alle
voorkomende monteurswerkzaamheden aan personen- en lichte
bestelwagens kan uitvoeren. Gedacht wordt hierbij aan iemand die door zijn
inzet en vakbekwaamheid en zijn voorliefde voor het autovak, dit in
teamverband laat blijken.

Wij bieden: goede salariëring en een prettige werkkring.
Schriftelijke of mondelinge sollicitaties richten aan:

I AUTOBEDRIJF JASPER BV
Windraak 29, 6153 AC Sittard, t.a.v. dhr. Jasper jr.
Tel. 04490-21944i

____\ 18737

- Abteilung Maschinen- u.
Stahlbau -

Wir stellen zum baldmögli-
chen Termmem:
Stahlbauschlosser
mit Schweißkenntnissen
Maschinenschlosser
mit Schweißkenntnissen

Für selbstandiges Arbeiten
nach Zetchnung.

Wir bieten:
Einen sicheren Arbeitsplatz
Leistungsgerechte Bezah-
lung
Gute Sozialleistungen
E3etriebliche Altersversor-
gung

Bitte rufen Sic uns an unter
LUBE & KRINGS GmbH

Neuköllner Str. 6
5100 Aachen

7.30-17.45 Uhr:
Tel. 0949-241-166991

I I I
van Hooren / drukkerij + repro b.v.

is een middelgroot bedrijf met 21 medewerkers.
Totons orderpakket behoren o.a. familiedrukwerk,
folders, brochures, periodieken.

Op korte termijn zoeken wij een ervaren

offsetdrukker (m/v)
voor onze GTO 1- en 2-kleurenpers.

Geïnteresseerden kunnen telefonisch contact
opnemen met dhr. W. Kanters.

Van Hooren jdrukkerij + repro b.v.
In deCramer 3, 6411 RS Heerlen, tel. 045-718380

I I I

i ime m»i ii i
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Ingrijpende renovatie heeft er voor gezorgd dat de ruime ééngezinswoningen in de wijk
"Vrieheide" - "De Stack" weer helemaal voldoen aan de hedendaagse wooneisen.
ledere woning werd volledig geïsoleerd en gedeeltelijk van dubbele beglazing voorzien.
De woningen beschikken over een hal en werkkamer op de begane grond, keuken en
woonkamer op de eerste etage, terwijl de badkamer en de 3 slaapkamers zich op de
tweede etage bevinden.
Beide verdiepingen hebben bovendien een royaal balkon, ledere woning heeft een eigen
tuin van forse afmetingen.

HUUrpriJZen / 670, per maand, excl. servicekosten.

KOm BGHS Kijken. U bent van harte welkom in de kijkwoning gelegen aan deNavolaan 54. De kijkwoning is geopend op woensdag van 13.00 tot 17.00uur en op
zaterdag van 13.00tot 16.00uur of op afspraak. Hiervoor kunt u bellen: 045 - 71.20.40,

j^BCVastgoed
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen.

Als de minister van onderwijs
met pensioen is, zit uw kind nog
met een studieschuld.
Wilt u weten wat daaraan te doen is?

Dat kan. Bel ons maar eens.

043-637373

Lent ing(|f Van Irsen
verzekeringen bv

%___ -\

- Abteilung Tiet- u.
StraOenbau -

Wir stellen zum baldmögli-
chen Termmem:
Kanalbau-Arbeiter
Straßenbau-Arbeiter
Wir bilden aus:
Kanalbauer
Straßenbauer

Wir bieten:
Einen sicheren Arbeitsplatz
Leistungsgerechte Bezah-
lung
Gute Sozialleistungen
Betriebliche Altersversor-
gung

Bitte rufen Sic uns an unter
LUBE * KRINGS GmbH

Oststr. 3
5120 Herzogenrath

7.30-16.30 Uhr:.
Tel. 0949-2407-3091

Lepra zalons zeker
een zorgzijn!

Een heel jaar medicijnen voor
een leprapatiënt kost maar 60
gulden. Reden genoeg voor u
om nu donateurvan de NSL te
wurden.

I Giro50500 I
Bank 70.70.70.929

Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding

Wibautstraat 135,
1097 DN Amsterdam,

tel. 020-9 3897 3.
I ■'

DE MOTORZAAG VAN DE TOEKOMST
IS NU LEVERBAAR

Meer vermogen
Meer veiligheid
Meer efficiency

STIHL-techniek
een voorbeeld voor
de constructie van motorzagen

STIHL
Nr.l Wereldwijd

________P2_____- MECHANISATIECENTRUM

191frissenM TEL. 04406-40253*,B___g I VALKENBURG A/D GEUL - 1

AUTOBEDRIJF DRIESSEN
Officieel Mazda-dealer vraagt op korte termijn

ÏECEPTIONISÏÏ
MAGAZUNBEDIENDE (m/v)
voor algehele magazijnverzorging en
administratieve taken en teleloonafhandeling.

Vereisten voor deze funktie zijn:
technische kennis autotechniek.

Ervaring in dergelijke funktie.
MEAO MBO-opleiding met computerervaring.

Sollicitaties richten-aan:
Autobedrijf Driessen, Maastrichterlaan 22-26,
6191 AD Beek. 18743
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bij de makelaar
van Li»f/?wqsehuize....
GULPEN, Euverem
Vrijstaande monumentale vakwerkboerderij op 4257 nr
grond, bestaande uit ruim woonhuis, stallen, schuur en
weiland. Direct te aanvaarden. Vr.prijs ’ 225.000- k.k.
VOERENDAAL, Kundergats
Ruim woonh. met 4 slpkrs., gr. loods (pim. 400 m 2), oprit
en tuin. Perc.opp. 715 m2. Vr.pr. ’ 160.000- k.k.
VOERENDAAL, Heerlenerweg
Tussengelegen winkelpand met de mogelijkheid van bo-
yenwon. Ind. winkel (pim. 175 m 2), magazijn (pim. 140
m 2). Perc.opp. 570 m2. Vr.pr. ’ 135.000- k.k.

WIJLRE, Kromme Weg ’ 219.500,- v.o.n.
I Fraaie (in aanbouwzijnde) geheel vrijstaande wonin-

gen met garage, royale Itving, open keuken, bijkeu-
ken, 3 slaapkamers, complete badkamer er. vaste
trap naar de zolder. Perc.opp. vanaf ca. 435 ma.
EYS, Zwarte Srugwe# ’ 131.900,- v.o.n.
Op deze schitterende ioKatie heoöen wij nog 3 half-
vrijstaande woningen te koop. Max. premie

’ 41.000,- (kontante waarde).
■ ■ . J

Ons kantoor is ook
geopend op zaterdag f S
van 10.00-13.00 uur \

NJONCKENBITMERTENS
MAKELAARDIJ O.G ADVIESBURO

NJERZEKERINGEN
Rijksweg 9 Gulpen Q445Q -1724 /1754

Het bejaardenhuis
De Bron te Eijsden
biedt huisvesting
en verzorging aan
95 bewoners.L^S Tevens beheertM I _\ stichting De BronI I mM 21 bejaarden-

I i bungalows op hetdeboill str
In verband met het feit dat de technisch vakman per 1
mei 1990 gebruik maakt van de VUT-regeling, ontstaat
er een vacature per 1 april 1990 van een full-time

TECHNISCH MEDEWERKER (M/V)
Deze medewerker draagt zorg voor het functioneren van
de installaties van het bejaardenhuis, signaleert defecten
en storingen en verhelpt deze waar mogelijk,
verricht tevens een groot scala van onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden,
houdt toezicht op werkzaamheden van derden.

Voor deze functie gaan de gedachten uit naar
kandidaten die:
- in ruime mate ervaring hebben met directe

onderhouds- en reparatiewerkzaamheden;

- op MBO-niveau werkzaam zijn, verkregen door
ervaring dan wel door opleiding;

- bij voprkeur een leeftijd hebben tussen 25 en 45 jaar.

Het salaris is conform CAO bejaardentehuizen.
Inschaling FUWA 7 (minimaal ’2.411-, maximaal

’ 3.312- bruto per maand, een en ander afhankelijk van
leeftijd en ervaring).

Kandidaten wordt verzocht schriftelijk te solliciteren,
uiterlijk 8 dagen na verschijnen van dit blad, bij het
bestuur van stichting De Bron, St.-Martinusstraat 1, 6245
GD Eijsden.
Inlichtingen kunnen worden verkregen uitsluitend bij de
heer Van 't Land, directeur, telefoon 04409-2222, De
Bron.

Mastro b.v.
Haagstraat 9, Merkelbeek

vraagt voor diverse projekten in BRD en Nederland
VAKBEKWAME

FOTOLASSERS ARGON/ELEKTR.
PIJPFITTERS

die zelfstandig kunnen werken naar ISO.

PIJPMONTEURS
Telefonisch aanmelden tijdens kantooruren van 9.00
tot 16.00 uur. Tel. 09-49201503584 of 04492-4575.

________________.___________________#

STABILOIL yd»
COMPANY

Stabil Oil Company B.V. is een van de
leidinggevende bedrijven op het gebied van
smeeroliën, vetten en corrosiewerende coatings
die haar produkten wereldwijd afzet via eigen
vestigingen en agenten binnen en buiten Europa.

Door expansie van de bedrijfsactiviteiten zijn
binnen onze organisatie vacatures ontstaan voor
enige:

PRODUKTIE-MEDEWERKERS
die zorgdragen voor het vervaardigen van batches
produkt, afvullen van kleinverpakkingen en vaten,
etiketteerwerkzaamheden, inpak en
stapelwerkzaamheden, transporten naar
voorraadstellingen en alle voorkomende overige
produktiewerkzaamheden in de ruimste zin des
woords.

Wij zoeken medewerkers die nauwgezet werken
en beschikken over de nodige flexibiliteit.
Bezit van een heftruckchauffeursdiploma is niet
noodzakelijk maar wel een pré.
Voor gegadigden buiten' de regio wordt een
passende reiskostenvergoeding geboden.

Belangstellenden worden verzocht hun sollicitaties
te richten aan:
de directie van Stabil Oil Company 8.V., Postbus
180, 6190 AD Beek.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact
opnemen met mr. S.d.W.M. Vonken, assistent
manager, tel. 04490-77770.

___^j



Nederland
I'OS

■00-13.05 Nieuws voor doven ens|echthorenden.
MCRvl5-44 De BMX-club. 8-delige jeugd-serie uit Nieuw-Zeeland. Afl. 8: Op-luchting.

61 0 Delie. 12-delige Australischesene. Afl. 10."00 Passage. Informatief magazine,
resentatie: Ati Dijckmeester en

*|aas Drupsteen.
'"30 Journaal.'"39 Passage. Vervolg."28 ""u 2 jj _\e g|orje. Koor- en sa-

vanuit de Grote
J^erk in Monnickendam.|»00 Journaal.

■22 Roseanne. Amerikaanse come-
dyserie. Afl.: Mali story. Roseanne enaar gezin gaan naar de jaarlijkse uit-

194r°°P 'n het winkelcentrum..46 De kampioen. Canadese speel-
"lrJi van Randy Bradshaw over dep^aatsprestaties van de 15-jarigeor', met Christianne Hirt, Colm Feo-- e.Rosemary Sunsmore e.a.J-30 Welles nietes. Woordenstrijd|^t publiek en journalistenforum?rl-v- Legien Kromkamp. Vanavond:ederlanders zijn niet gastvrij voorasielzoekers.2j19 Signaal. Bijbelverhaal.

*<-30 Journaal.■43 Hooperman. Amerikaanse poli-
tieserie. Afl.: The nun and I. Wanneerooperman in aanraking komt met'akende nonnen, wordt hij zelfs ver-

ban °P één van hen'I °7 Game, set and match. Engelse
! P'onageserie naar het boek van Len

J-^ghton. Afl. 11. Bernard Samson isP zoek naar een verrader wanneerLnil een party in Berlijn bijwoont.
«■5B ""Opmaat. Huub ten Hacken°espeelt het orgel van de Sint-Jankathedraal in 's Hertogenbosch.

'3-00.15 Huizen van Oranje: Lan--9e Voorhout. Den Haag. (herh.).
in...

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VOO
16.00 Transformers. Tekenfilmserie.

Afl.: De wedergeboorte (3). Zowel de
Deceptions als de Autobots zijn naar-
stig op zoek naar de sleutel van de
energiekamer. (herh.).

16.20 Dive to adventure. 13-delige
serie die de kijker mee onder water
neemt. Vandaag: Het duikerspara-
dijs.

16.45 »»Take 5. Licht informatief
amusementsprogramma.

17.50 Kerstspecial. Candy Claus,
Amerikaanse animatiefilm uit 1987.
Kerstavond: Jennifer en Julie Corbo
vragen zich af waarom de Kerstman
zelf nooit een kado ontvangt. Vader
Corbo verzint een oplossing: Alle kin-
deren van de wereld zouden de
Kerstman een pop kado moeten ge-
ven: Candy Claus.

18.15 (TT)Big City metro. 12-delige
documentaire serie over 's werelds
grootste metro-stations. Afl. 11: Was-
hington.

18.40 ««Top 40. Muziekprogramma
gepresenteerd door Jeroen van Inkel.

19.25 (TT) De nieuwe nationale
ideeënbus. Programma waarin
ideeën en vindingen voor het voetlicht
worden gehaald. Presentatie. Joop
Daalmijer.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Crimestory. Serie. Afl.: Mis-

daad levert miljoenen op. Ray Luca
werkt zich in de misdaad snel om-
hoog en schrikt daarbij niet terug voor
slachtoffers. Tot overmaat van ramp
wordt Torello verdacht van corruptie.

21.25 Gotcha! Amerikaanse speelfilm
uit 1985 van JeffKanew, met Anthony
Edwards, Nick Corri, Linda Fiorentino
e.a. Gotcha begint als een onschuldig
spelletje op een Amerikaanse cam-
pus, waarbij studenten elkaar met
inktpistolen tracht te „liquideren". Het

" Vanavond een One-Man-
Show van dekomiek Richard
Pryor. (Nederland 2 - 00.11
uur.)

spel wordt echter werkelijkheid als
Jonathan en zijn kamergenoot Mano-
lo een vakantie-trip naar Parijs ma-
ken.

23.00 Veronica sport.
23.35 Pin up club. Erotisch magazine.
00.06 Journaal.
VPRO
00.11-01.46 Richard Pryor here and

now. Registratie van een one-man
show van de Amerikaanse comedian
Richard Pryor en enkele interviews.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Paspoort Marokkanen. Maga-
zine in het Marokkaans, Arabisch en
het Nederlands.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal-extra.
19.10 Volken rond de Stille Oceaan.

11-delige documentaire serie. Afl. 7:
19.54 Trekking van de lottogetallen.

20.00 Journaal.
20.20 Avondvoorstelling: Gösta Ber-

ling, Zweedse tv-serie in drie delen.
Afl. 3, met Thommy Berggren, Lisa. Hugosson, Margaretha Krook e.a.

21.54 Wim Quist - architect. Docu-
mentaire waarin deze architect, die
op 14 december jl. de David Roëll-
prijs 1989 kreeg, over zijn werk ver-
telt.

22.30 Studio Sport.
23.00 Journaal.
23.06-23.11 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RTL Veronique
08.00 Télékids. Diverse tekenfilms

voor jong en oud, uitgezocht en ge-
presenteerd door Irene Moors, met
om:

08.00 Maple Town. Wasbeertjes en
Little wizards.

11.00 Bonjour Les Clips.
12.20 Aanvallen.
12.45 Jukebox.
13.10 Reisbewust.
13.40 Countdown Special.
14.10 Hits uit Holland, (herh).
14.30 Niet te geloven.
15.05 Gaaan met die banaan. Pre-

sentatie: Patty Brard.
15.50 Tales of the Gold Monkey. Afl.:

Aapjongen.
16.40 Télékids.
17.05 Deksels! Kook-tv. Presentatie:

Ria van Eijndhoven.
17.30 Beestenboel. Gevarieerd die-

renmagazine,
18.00 Journaal.
18.10 Match. Davis Cup Tennis.
19.40 Dirty Dancing. Amerikaanse

serie gebaseerd op de gelijknamige
succesvolle speelfilm, met Patrick
Cassidy, Melora Hardin, Constance
Marie, McLean Stevenson, Allyn Arm
McLerie. Afl.: Mijn tijd komt nog wel.

20.05 Stir Crazy. Amerikaanse kome-
die uit 1980 van Sidney Poitier. Skip
en Harry zijn net allebei ontslagen. Ze
vertrekken samen in een bestelbusje
richting Californië om daar roem en

fortuin te zoeken. Onderweg begeeft
het busje het.

22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Les Misérables. vierdelige

Franse miniserie uit 1982 naar het
bekende boek van Victor Hugo. Afl. 3.

23.10 Dr. Jekyll en de Vrouwen.
Franse erotische film uit 1981 van
Walerian Borowzcyk. Tijdens een re-
ceptie in het pompeuze landhuis,

waar Dr. Jekyll woont en werkt, wordt
er op gruwelijke wijze een jonge dan-
seres verkracht en vervolgens ver-
moord.

00.45 Bonjour Les Clips.
01.45 Chewing Rock.
02.45 Atoukado. Quiz
03.30 Veronique Classique.
05.30 Atoukado. Quiz.
06.15 Veronique Classique.
Wijzigingen voorbehouden!

LIMBURGS DAGBLAD

DE TELEVISIEKRANT
VAN HET

LIMBURGS DAGBLAD

VANDAAG EXTRA:
WONEN

HEERLEN
kanaal
59

KERKRADE
kanaal
64

RTL Plus
08.00 Konfetti. Kinderprogramma met

Nicole Bierhoff.
08.05 Archie. Franse tekenfilmserie.
08.30 Diplodos. Ranse tekenfilmse-

rie. Afl.: Das trojanische Pferd.
08.55 Tal der Dinosauriër. Ameri-

kaanse tekenfilmserie. Afl.: Wer an-
deren eine Grube grabt.

09.20 Die Jetsons. Amerikaanse te-
-09.45 Klack. Kinderspelshow met Ni-

cole Bierhoff.
10.15 Gewusst wie. Programma ge-

presenteerd door Claudia Hessel en
Hans-Gerd Fischer.

10.30 Tele-Boutique. Herh.
11.00 Transtonners. Amerikaanse te-

kenfilmserie, (herh).
11.20 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht, (herh.).

12.05 Tier-Express. Bezoek aan de
dierentuin van San Diego.

12.30 Klassik am Mittag. M.m.v. het
RTL-orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.05 Tele-Boutique.
13.30 Ragazzi. Jeugdmuziekmagazi-

ne. Presentatie: Ingo Schmoll.
14.25 Harald Juhnkes Doppelgan-

ger prasentiert. Das Weihnachtspro-
gramm.

14.35 Die Romer kommen. Die letz-
ten Tage des sündigen Rom, Italiaan-
se speelfilm uit 1963 van Guida Mala-
testa, met Lang Jeffries, Christina
Gaioni, Moira Ofrei e.a. Diktator Nero
is woedend wanneer hij hoort dat de
gevangene Marcus is ontsnapt. Hij
besluit de moeder van Markus te ar-
resteren en samen met 100 christe-
nen te kruisigen.

16.00 Coach. Amerikaanse serie. Pi-
lotafl. Vaterpfhchten.

16.30 Der Sheriff von New Vork.
17.45 Der Hammer. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Die roten Schuhe. (herh.).
18.15 Anpfiff - Die Fussball-Show.

Gepresenteerd door Ulli Potofski.
20.00 RTL aktuell.
20.15 A.T. - Die andere Talkshow.

Presentatie: Axel Thorer.
21.15 Pazifik-Geschwader 214 Ame-

rikaanse serie. Afl.: Zum Erfolg ver-
dammt.

22.00 Dall-As. Talkshow met Karl
Dall. Gasten o.a. regisseur Michael
Verhoeven en Senta Berger.

23.00 Die Geluste des Herrn Theo-
bald. Franse erotische speelfilm uit
1975 van Joel Seria, met Jean-Pierre
Manelle, Bernard Fresson, Andrea
Ferreol e.a. Henri Serin is parapluver-
koper. In zijn vrije tijd schildert hij
goedgevormde, naakte vrouwen. Niet
iedereen is vol enthousiasme over
zijn schilderkunst. Zijn vrouw en kin-
deren hebben er geen begrip voor.

00.40 Sexy folies, (herh.).
01.15-01.20 Betthupferl. Aansl.: RTL

Plus Aerobics.

SAT 1
07.30 Guten Morgen mit SAT. 1 08.30
The Real Ghostbusters. Amerikaanse
tekenfilmserie. Afl. Hilfe, ich bin ein
Geist. 09.00 Programma-overzicht.
09.05 Batman. Afl. Riddlers Ratten rau-
ben Bons. Deel 1. 09.30 Wirtschaftsfo-
rum. 09.55 Teletip Geld. Aansl. Ihr Ho-
roskop. 10.05 SAT.I Teleshop. 10.30
Zwischen Himmel und Holle. Ameri-
kaanse oorlogsfilm uit 1956 van Henry
Koster. Aansl. tekenfilm. 12.15 Familie
Feuerstein. Amerikaanse tekenfilm. Afl.
Herkufels und die Jungfrauen. 12.45
Mister Ed. Amerikaanse komedieserie.
Afl. Auf Entenjagd. 13.10 Teletip Gar-
ten. Aansl. Ihr Horoskop. 13.20 Unsere
kleine Farm. Afl. Die Epidemie. Ameri-
kaanse avonturenserie van William F.
Claxton. 14.10 Die Kurschattten. Blij-
spel in 3 delen van Hilde Eppensteiner.
Aansl. tekenfilm. 15.55 Der Goldene
Schuß. 16.05 Auf und davon. Toeris-
tisch magazine. Ibiza. 16.30 SAT.I
Bliek. 16.40 Ein Duke kommt selten al-
lein. Amerikaanse actieserie van Dick

Moder. Afl. Diamantenfieber. 17.35 Te-
letip Auto. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Das Imperium, die Colby's. Ame-
rikaanse familieserie van Robert
Scheerer. Afl. Der Heiratsantrag. 18.45
SAT.I Bliek. 19.00 Auf Videosehen.
19.30 Batman. Amerikaanse comedy-
serie van Robert Butler. Afl. Riddlers
Ratten rauben Boris. Deel 2. 19.55
SAT.I Wetter.2o.oo MacGyver. Ameri-
kaanse misdaadserie van Michael Ve-
jar. Blutsbrüder. 20.55 SAT.I Sport.
21.00 Kampfgeschwader Kobra. Ame-
rikaanse oorlogsfilm uit 1958 van Dick
Powell. Deel 1. 22.55 SAT.I Bliek.
23.05 Zwei tolle Hechte. Italiaans-
Frans Spaanse misdaadkomedie uit
1973 van Giuseppe Colizzi. 00.25-
-00.35 Programma-overzicht.

SSVC
10.00 Children's SSVC. Vandaag:

Percy Peeverley's Piertime Fun.
10.30 The Real Ghostbusters.
10.50 Lost in Space. Serie.
11.40 The Noel Edmunds Saturday

Roadshow.
12.25 The Waltons. The first edition.
13.15 Grandstand.
18.00 News and weather.
18.10 Pop Spot.
18.40 Blind Date.
19.25 Russ Abbot.
19.55 All creatures great and smail.
20.45 Birds of a feather.
21.15 Saracen.
22.05 Saturday Night Clive.
22.50 lts a smail world.
23.00 News, sport and weather re-

port.
23.15 Tales of the unexpected.
00.10-01.25 International Snooker.

Eurosport
07.00 Sky. Countdown.
08.00 Sky. Fun Factory.
10.00 Eurosport menu.
10.30 Rhythmic Gymnastics.
11.30 Ford Ski Report. Ski-program-

ma.
12.30 Skiing World Cup. Live verslag
van de afdaling voor heren.

13.30 Tennis Legends.
14.00 Trans World Sport.
15.00 Ice Hockey.
18.00 Skiing World Cup. Reportage

van de afdaling voor heren, vanuit Val
Gardena.

19.00 Tennis. Davis Cup Finale.
20.00 Badminton World Cup.
22.00 Showjumping. Olympia Inter-

national Show Jumping vanuit Lon-
don.

23.00 Rugby League.
00.00-01.00 Skiing World Cup. Afda-

ling voor dames, vanuit Panorama in
Canada.

Super Channel
07.00 Super 8.0.0.5.
13.00 The Mix.
15.30 The Big Valley. Een rijke familie

zet zich in voor mensen in problemen.
16.30 Dick Powell Théatre.
17.30 Coca Cola Eurochart.
18.30 Ultra Sport.
20.30 Snooker.
21.25 Goodyear Weather Report.
21.30 The Fabulous Dorseys. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1947 van Alfred
E. Green. De geschiedenis van het
muzikale leven van twee strijdende
Dorsey broers, hun vete en verzoe-
ning.

23.10 Somebody has stolen our rus-
sian spy. Amerikaanse speelfilm uit
1968 van James Wars en Louis Ma-
drid. Een Britse geheimagent wordt
belast met het bevrijden van een ont-
voerde Russische kolonel. Gevolgd
door the Mix.

02.00-06.00 Italiaanse programma's
van Rete Mia.

——^—^—^—^—^_

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 Non Stop Pure Pop.
10.00 Club MTV.
10.30 MTV's Levis US Top 20.
12.00 YO!.
12.30 Week in Rock.
13.00 VJ's Marcel And Ray.
18.00 The Big Picture.
18.30 Eyrithmics Rockumentary.
19.00 VJ Kristiane Backer.
21.30 Club MTV.
22.00 Party Zone.
00.00 Erotika.
01.00 Maiken Wexo.
03.00-07.00 Night Videos.

België/TV 1
11'!... '°- °P zaterdag. Met om:l'° De Vikings. Afl. 3.
12 in Bee'dcultuur. Afl. 3.

Kwaliteit van A tot Z. Afl.
I53n°mputer in het onderwijs.

s'n !?Drie Peters. Amerikaanse
uit 1948 van John Ford Na

_
wr, ,Jld ''idens een schietpartij ge-
teno raakt' trekt ni zien met ziin ma"

17 J.B°D en Pete terug in de woestijn..__-!_. e col|ega's. Serie. Afl. 32: De

18 n Nieuws-
-18 nü I'kTak- Animatieserie. Afl. 110.
reh CarolientJe en kapitein Snor-

-18 2nrd'Kinderserie
vb, ERU-concert. Jonge solisten uiterschillende Europese landen ver-
con_ n 6en deel uit een 2elf9ekozen

den |J°ker" en lotto-trekking. Me-ningen, programma-overzicht enPaardenkoersen.
20 on ieuws-
p'"" °uren. Australische serie. Afl.
Deh 2it in de put- Zin relatie met

20 on 'S Zl,n eni9e troost
var?.. eekendfilm. Mistress, tv-film*n M,chae| Tuchner Na de p|otse,jn-ye dood van haar minnaar Wyn blijft£ca Colton volledig beroofd achter.Jl ls 37 jaaren zoekt wanhopig naar

2-
en manier om zich te handhaven.
■^ Amour pour amour. Fluitiste°erdien Stenberg trekt samen met deranse pianist Richard Clauderman
llllllllm

door Parijs en de Champagnestreek.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 The Wolcott. 4-delige Engelse

politieserie. Afl. 3. Wolcotts eerste
succes, de zaak Mrs. Rosé, breekt
hem op. Binnen de zwarte gemeen-
schap wordt hij als verrader be-
schouwd.

23.35-23.40 Coda. Kwartet voor klari-
netten, van J. Absil.

België/TV 2
14.00 Sport extra. Tennis, recht-

streekse reportage van de Davis
Cupfinale tussen BRD en Zweden
vanuit de Hans Martin Schleyerhalle

te Stuttgart.
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief

voor Turkse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 908.
19.25 2x7. Tv-spelletje.
19.30 Nieuws.
20.00 Van pool tot evenaar. Toeristi-

sche kwis.
21.15 Het ei van Christoffels. Week-

endmagazine met reportages.
22.45-23.45 Sport op zaterdag. Met

o.a. een rechtstreeks verslag van de
hardcross in het Sportpaleis te Ant-
werpen.

België/RTBF
08.30 Bon week-end Mickey, teken-
films. 09.30 Spreek met ons mee, cur-
sus Nederlands. 10.00-10.30 Espanol
con Victor, cursus Spaans. 11.40 Inter-
wallonie: magazine voor Spanjaarden.
12.20 Interwallonie: magazine voor
Arabieren. 13.00 Tribune économique
et sociale, (herh). 13.30 La pensee et
les hommes, filosofisch programma,
(herh.). 14.00 Emissions dialectales:
Radjou. 15.00 Concerto, komedie in
Luiks dialect van Frangois Masset.
15.40 Onbekend. 16.05 Special Japon:
politiek-sociaal magazine. (herh).
17.20 Arts magazine. 17.55 Génies en
herbe, spelprogramma. 18.20 Nouba-
nimé. 18.25 Gourmandises, culinair
magazine. 18.40 Télétourisme, toeris-

tisch magazine. 19.15 Paardenkoer-
sen. Aansl.: Trekking van jokeren lotto.
19.30 Journaal. Aansl.: Weerbericht.
20.00 Variété a la une. 20.05 Le jardin
extraordinaire, natuurmagazine. 20.45I
Prisonniers dcs Japonais, Amerikaan- i
se speelfilm uit 1986 van Buzz Kulik. Ini
de lente van 1942 blijven Amerikaansei
verpleegsters op de Filipijnen achter:
om gewonden te verzorgen. 22.20
Match 1, sportprogramma. 23.15 Lotto
en joker. 23.20 Weerbericht. Aansl.:
Laatste nieuws. 23.55-00.00 Musique
balade.

België/Télé 21

14.00' Tennis: Davis Cup finale vanuit "Stuttgart: West-Duitsland - Zweden, j
19.30 Journaal. 20.00 Top 21, hitpara- ■de. 20.50 Chapeau melon et bottes de ■cuir. 19-delige serie. 21.40 Matisse, ■cultureel portret. 22.35-23.25 Cargo de inuit, cultureel magazine, (herh).

TV5

16.00Tvs Infos. 16.10 Le monde du ei- "nema. 17.10 Carabine FM. 17.40 Gour- ;
mandises. 18.05Les animaux du mon-i
de. 18.30 Genies en Herbe. 19.00 Sen- i
tiers. 19.30 TVS Infos et Météo. 19.40i
Tranche de Cake. 20.30 Avis de Re- i
cherche. 22.00 Journal télévise et Mé-i
téo. 22.30 Club TVS. 22.35 La part des'"Choses. 00.10-00.45 Cargo de Nuit.

Radio 1
leder heel uur nieuws 7 07 TROS
Nieuws Show. (7.30 Nws) 1205
TROS Aktua (12.30 Nws). 1255
Mededelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw. 13 10 TROS Aktua. 14.05
De nationale hitparade top 100.
17 05 TROS Aktua sport (17 30
Nw5).1903 Coulissen. 1930
Langs de lijn, sport en muziek.
22.03 Podium van de Nederlandse
lichte muziek. 22 45 Man en paard
extra 23 06 Met het oog op mor-
gen. 002 Damokles. 102-7 00
Niemandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws 7 04-16 00
VARA's vrije zaterdag: 704 De
opening. 9.04 De ronde van Hilver-
sum. 11 04 Bal op het dak 12.04
Spijkers met koppen. 14 04 Wie in
t Nederlands wil zingen 15.04 Ty-

pisch Hollands 16 04 Echo 16.10
Zin in muziek. 17 04 Glas in
lood. 1804 Echo 18 15 Levenslief
en levensleed 19.03 KROs coun-
try time. 19 30 Kom tot ons 20 03
NOS Jazzplatform 21 00-7 00 Zie
Radio 1

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7 04 Rabar-
bara 804 Drie voor negen. 9 04:
Gospelrock 10.04 Popsjop 12.04
Paperclip-live. 1404 Popstation
16 04 NCRV-zaterdag-sport 18 03

Driespoor 19.03 Paperclip-radio.
2103 Crossroads. 23.03-24 00
Late date

Radio 4
700 Nws 702 Wakker worden

radio
(8.00 Nws). 9.00 Toppersvan toen
klassiek 10.00 Caroline. 1100
Kurhausconcert: Gitoot Ensemble.
12.02 Muziek voor miljoenen.
13.02 Veronica Klassiek: Geld. ork.
met viool en altviool. 14 25 Veroni-
ca Kamermuziekserie 88 89: Am-
sterdams Gitaartrio 14.50 Nieuwe
grammofoon- en compactplaten
1602 Lang leve de opera!lBo2
Avondstemming 19 30 Nederland-
se Muziekdagen 1989: Radio Ka-
merorkest met hobo en piano
(20.00 Nws) 21 30 KRO-Klassiek
op Zaterdagavond met om 21 30
Muz. voor cello; 22.00 Orgelru-
briek 22.20 Laudate: Kerstmuz uit
de Barok 23 00-24 00KRO-literair:
Camera Obscura

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9 00 Nws
902 NOS Sportief 925 Water-
standen 930 Werken aan werk
10.00 Hollandse nieuwe 10.15 De
muzikale fruitmand. 11.15 Ti|dsem
thema. 12.00 Nws. 12.05 Meer dan
een lied alleen ! 12.44 EO-Metter-
daad hulpverlening 12 45 Vragen
naar de weg 1300 Nws 13 10
Hallo Nederland 13 30 Opo doro
(Open deur) 14.00 The Troubles-
hooter. 16.00 Minjon-Ontmoeting
der muzen. 17.00 Licht en uitzicht.
17.45 Postbus 51, Nederlandse

Antillen en Aruba, een uitzending m
samenwerking met het Kabinet
voor Antilliaanse en Arubaanse za-
ken. 17.55Mededelingen en 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 Zaterdagavond-uur.

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal. 10.03 Limburg
boven 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur 12 03-12 58 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
1703 Limburg aktueel: nieuws en
aktual. 17.15-17.58 Vrij spel: pop in
Limburg.

BRT 2
6.00 Nieuws 6.05 Welkom week-
end. (6.30-7.00) 7.30 Nieuws en
R. V.A.-berichten. 8.00 Nieuws
08 10 Te bed of niet te bed. 10 00
Nieuws. 10.03 Buitenspel. 11.30
De Vlaamse Top Tien. 12.00 Top
30. 1300 Nieuws 14 00 Radio
Rijswijck. 17.00 Nieuws 17.05 Fris
van Lefever 19 00 Dansbar. 20.00
Domino 23 30 Nachtradio.(tot
06 00 uur.) Met nieuws om 24 00
uur.

Belg. Rundfunk
06.35 Radiofruhstuck 07.15
Wunschkasten 07 45 Veranstal-

tungskalender. 08.30 Besmnliche
Worte. 09.05 LP-Markt 10 00 Hit
oder Niete. 12.00 Musik bei Tisch.
12.15 Veranstaltungskalender.
12.45 lm Brennpunkt 1300 Hitpa-
rade 16.05 Contra-Re - Jugend-
magazm 17 05 Forum - Das Kul-
turmagazin. 18.10 BRF-Aktuell.
18.36 Freie Tribune. 18.45 Philos-
ophie und Ethik 1900 Saturday
Night Rock Show. 21 00 Lottozah-
len. Sendeschluss.

Luxemburg/RTL
05.30 Gutenmorgen. 09.00 Ein Tag
wie kein anderer am Wochenende
11.00 Trett nach elf 12 00 RTL
Themen am Wochenende. 12.15
Isf ja 'n Ding! 1400 Viva 15.00
Sportshop. 18 00 Unglaubliche Ge-
schichten.l9 00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. Musik Non Stop.
00.00 - 01 00 Traumtanzer

WDR 4
Elk heel uur nieuws, behalve 11.00,
13 00, 15 00, 17 00, 19 00. 21.00
04 05 Radiowecker 06 05 Morgen-
melodie 07.55 Morgenandacht.
08 05 Zum Tage. 08.07 In unserem
Alter 0905 Musikpavillon 12.05
Pop-Report 14 05 Wirtschatt. Aan-
sl. Orchester der Welt. 15.00 Café
Carllon 17.005 Uhr The 19 00 Auf
ein Wort. 20.05 Was kan so schön
sein wie die Liebe 22.05 Musik
zum Traurnen 22 30 Nachtexpreß

Duitsland 1
""-» Lander - Menschen - Aben-I ®Uer. Nordweg, door Troms en Finn-

I09 ark-
"4s Aerobic - Fitness mit Ver--nnunft. Afl. 5.JJOO Heute.

Terra Australis. 2-delige docu-mentaire over de Australische staat
Afl. 2: Queensland -am Wendekreis desioieinbocks- <hem)--"45 ZDF-info Gesundheit. Gezond-"e|dsmagazine. Vandaag: Kerstme-u ■ culinair en gezond. M.m.v. Armin£°ssmeier en prof. Claus leitzmann.~ resentatie: Ralf Schneider.

1 'n° Heute'"°3 MAZ ab! Spelprogramma met
-jwald Schmidt. (hehr.)."50 Total normal. Amusementspro-gramma, (herh.).*-40 ARD-Sport extra. Wereldbeker

K|ën: afdaling voor heren, vanuit Val

1 '45 Europamagazin.00 Kein Anruf urn 8. Wie das Fern-
u% en unseren Alltag verandert.
Ig-30 Hallo Spencer. Kinderserie.'"00 ""Formel Eins. De ARD-hitpa-
-gade met Kai Boeking.

"45 Ludwig Thomas Lausbuben-9eschichten. Westduitse speelfilm"" 1964 van Helmut Kauner. De vin-r| n9rijke Ludwig weet met alle proble-
l7*en raacl.
17 <;e Hier und Heute unterwegs.
18 nn Ta9esschau-
-18 ie

sPortschau-Telegramm.
,' 5 Sportschau. Met Bundesliga-10v°etbal. y

IgS° Mark»-
tö k

(°°)Duck Tales. Neues aus En-'enhausen, tekenfilmserie.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 ""Eine Welt für Kinder. Show-

programma met Hans-Joachim Ku-
lenkampff t.b.v. SOS-Kinderdörfer.

21.45 " «Trekking van de lottogetal-
len.

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

Meditatie.
22.05 ""Bambi '89. Verslag van de

prijsuitreiking op 14 december in
München.

22.50 Miami Vice. Amerikaanse poli-
tieserie. Afl.: In letzter Sekunde. Op
weg naar de Caraïbische Eilanden
ontmoet Tubbs de mooie Alicia in het
vliegtuig.

23.35 ""+(TT)FiIm-Festival. Die
Farbe des geldes. Amerikaanse
speelfilm uit 1986 van Martin Scorse-
se. Als de jonge biljartspeler Vincent
in een bar zijn opwachting maakt, is
eigenaar Eddie enthousiast over zijn
talent.

01.30 Tagesschau.
01.35-01.40 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
08.00 ""Programma-weekover-

zicht.
08.30 Nachbarn in Europa. Informa-

tie in het Turks, Servokroatisch en
Spaans.

09.00 Gezamenlijk ochtendpro-
gramma ARD/ZDF

11.03 Nachbarn in Europa. Interna-
tionaal weekendmagazine.

12.35 Diese Woche. Weekjournaal.
(Met ondertiteling).

12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.

13.05 ""Hitparade im ZDF. Hits.
13.50 Die Sport-Reportage. Tennis:
Daviscup finale dubbelspel: West-
Duitsland - Zweden, vanuit de Hanns-
Martin-Schleyer-Halle te Stuttgart.

18.10 Landerspiegel. Informatie en
actualiteiten uit de Bondsrepubliek.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)Das Erbe der Gulden-

burgs. Serie. Afl.: Der berühmte
Gast.

20.15 (TT)Und ewig singen die Wal-
der. Oostenrijkse speelfilm uit 1959
van Paul May. De rijke boer Dag
Björndal is een heerszuchtig type. Dit
uit hij vooral tegenover zijn zoon Dag,
maar ook tegenover zijn buurman
Von Gall.

21.50 Heute.
21.55 Das aktuelle Sport-Studio.

Met Dieter Kürten. Aansl.: Lottotrek-
king.

23.25 Long riders. Amerikaanse
speelfilm uit 1989 van Walter Hill.
Zon 15 jaar na de Amerikaanse Bur-
geroorlog kunnen de geboeders Ja-
mes en Younger met hun trawanten
zich niet meer aan de nieuwe maat-
schappij aanpassen en gaan op roof-
tocht.

01.00-01.05 Heute.

Duitsland 3 West
09.30 Teleski '90. Ski-tips. Afl. 13.
10.00 News of the week.
10.15 Actualités.
10.30 Telekolleg I. Cursus Engels.

Les 13.
11.00 Die neue Fabrik. 9-delige serie.

(herh.).
11.30 Fernuniversitat im Dritten.
12.15 Welt der Flüsse - Flüsse der

Welt. 7-delige serie reportages. Afl.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
*a°el- en CAI-abonnees:Oor kanalen zie schema exploitant

* = zwart, wit programma
" = stereo geluidsweergave?? = tweetalig bij stereo-app.IT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
JJederland 1: 5. 26 29. 46. 51. 53 en 57"««lerland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
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 Tële 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

RADIO
Radio 1:95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92,1 en 88.2 mHz (van 21 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97.9 mHz)
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)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

" Robert, David en Keith Carradine als de drie broers
Younger in 'Long Riders. (Duitsland 2 - 23.25 uur.)

7: Der Wanganui. (herh.).
13.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 2. (herh.).
13.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 2. (herh.).

14.00 WDR-Treff.
15.00 Sport 3 extra.
17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.

210: Der Radetzkymarsch.
17.30 WM-Wissenschaftsmagazin.
18.00 Ökoland. Salat vom Dach, re-

portage over de wijze waarop kleine
bedrijven en huishoudens die maar
beperkte ruimte ter beschikking heb-
ben, groente en fruit telen.

18.30 Degrassi Junior High. 26-deli-
ge Canadese serie. Afl.: Zensiert.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en om 19.35
Sport im Westen.

20.00 Theater aus Nordrhein-West-
falen. Schone Bescherungen, blijspel
van Alan Ayckbourn. De attractieve
Belinda en haar man Neville hebben
ook dit jaarweer een kerstfeest geor-
ganiseerd. Onder de gasten bevinden
zich onder andere Phyllis, Nevilles
kinderloze en alcoholistische zuster
en haar man, een succesvol arts.

23.00 Freistil: Mitteilungen aus der
Wirklichkeit.

oo ac l_-..
■»___, :_— /"» ___■_

00.30-00.35 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
15.00 Sport 3 extra.
17.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie, (herh.).
17.30 Auf Stippvisite bei Mitmen-

schen. Documentaire over de proble-
men van boeren in de Andes.

18.00 Lindenstrasse. Serie Afl.: Der
Radetzkymarsch.

18.30 Beim Wort genommen. Dis-
cussieprogramma over geloofsza-
ken.

19.00 Glaskasten: Alpenzerströrung.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Die Deutschen im Osten. 3-de-

lige serie over de eeuwenoude trek
van Duitsers naar Oost-Europa.

20.15 Notenschlüssel. Peter Wap-
newski in gesprek met de pianist Zol-
tan Kocsis over de Hongaarse com-
ponist György Kurtag.

21.00 Südwest aktuell - Neues.
21.05 Guillaume Teil. Opera van

Rossini, uitgevoerd door het koor en
orkest van het Opernhaus in Zurich
0.1.v. Nello Santo.

00.05-00.10 Laatste nieuws.
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HEERLEN: „Leuk halfvrijstaand woonhuis met ga-
rage!"
Ind.: kelder, hal, L-vormige woonk. m. allesbran-
der, woon- eetkeuken, tuin- hobbykamer. 2 bergin-
gen, 3 slaapk., badk., zolder. Perc.opp. 232 m 2.Bwj.
1950. Vraagpr. ’ 89.500,- k.k. Aanv. in overleg.

■ HEERLEN: „Knusse woning voor een interessante■ prijs!". Ind.: geheel onderkelderd, hal, woonk. (± 23 m 2),
dichte keuken, 3 slaapk., badk., zolder. Geh. voorz.
v. kunststof ramen, kozijnen m. dubbele beglazing
en rolluiken. Prijs ’ 75.000,-k.k. Aanv. in overleg.. HEERLEN: „Ruim halfvrijstaand herenhuis in
mooie rustige omgeving!"
Ind.: 2 kelders, hal, sfeervolle woonk. (34 m 2) m. al-
lesbrander, keuken, berging, 3 4 slaapk. waarvan
een op de beg. grond, ruime badk. m. ligb., douche,> v.w. en bidet, atelier c.g. hobbyruimte (7.70x3.50),

' zolder. Bwj. 1950. Perc.opp. 290 m 2. Prijs

’ 179.500-k.k. Aanv. in overleg.

I HEERLEN: „Interessant pand voor belegger!"
I Ruim en degelijk halfvrijst. woonh. m. gar. Ver-
ft huurd tegen interessante huuropbrengst. Vraagpr.; / 140.000,-k.k.

HEERLEN: „Ruim sfeervol vrijstaand woonhuis op! flink perceel!"
Ind.: kelder, hal, woonk. (± 33 m 2), grote woon- eet-

| keuken, berging, garage voor 2 auto's, 3 flinke
■ slaapk., badk. m. ligb., douche, v.w., bidet en 2e

toilet. Voll. geïsoleerd en voorz. v. rolluiken. Per-| c.opp. 840 m 2. Prijs nader overeen te komen. Aanv.
in overleg.

NIEUWENHAGEN: „Uitstekend gelegen ruim half-
vrijstaand woonhuis met vervu^ïi^Tarage."
Ind.: hal, ruime»^ «^rtfyP *-.63), dichte
keuken (3.9\lW|-\IX.>-£;c!T badk. Bwj. 1973.I Geïsoleerd, t V TïuoDel beglaasd en voorzien van
rolluiken. Prijs / 130.000- k.k. Aanv. evt. direct.

BERG A/O MAAS: „Uitstekend gelegen halfvrij- ". j
staand woonhuis met garage!"

■ Ind.: kelder, L-vormige woonk. (32 m 2), woon- eet-
keuken m. moderne mr. Bijkeuken, gar. m. smeer-
put, 3 slaapk., mooie ruime badk. m. ligb., 2e toilet
en v.w., vliering. Geen bebouwing a.d. voorkant.
Prima staat v. onderhoud. Prijs ’135.000,- k.k.
Aanv. in overleg.

HOENSBROEK: „Uitstekend gelegar. zeer ruime,
luxe haltvrijstaande woning met grote garage!"
Ind.: hal, woonk. m. open keuken (45 m 2) m. compl.
luxe mr. en open haard, verwarmde gar. (8.00 x
3.00), 4/5 ruime slaapk., badk. m. ligb., douche en
v.w., apart 2e toilet, zolder bereikb. via vaste trap.
Optimaal geïsoleerd en volledig dubbel beglaasd.
Alle ramen kozijnen hardhout. Bjr. 1979. Perc.opp.
±340 m 2. Vraagpr. / 179.000-k.k. Aanv. in overleg.
Dit pand moet u beslist van binnen zien!

HOENSBROEKHOMMERTERWEG: „Optisch en
reclametechnisch uitstekend gelegen winkel-
woonhuis"
Ind.: kelder, hal, kantoor, winkel (± 45 m 2) m. 2 gro-
te etalages, woonk., keuken, zitkamer, 3 slaapk.,
douche, grote zolder. Ruime parkeergelegenh. in
directe nabijheid. Ook geheel of ged. te huur.
Vraagpr. ’ 145.000,- k.k. Aanv. direct.
KERKRAOE-W.: „Ruim halfvrijstaand woonhuis
met garage op 640 m2grond!"
Ind. a. kelder, L-vormige woonk., keuken, 4 slaapk.,
badk. m. ligb. en v.w., 2 bergingen, zolder, b. Sepa-
raat gel. verhuurd app. bestaande uit: zit- slaapk.,
keuken, badk. Huuropbrengst ’ 6.000,-. Ook zeer
geschikt voor belegging. Vraagpr. voor 't geheel

’ 115.000,-k.k. Aanv. in overleg.

BEEK: „Aan de markt gel. winkel- en kantoorruim-
ten!"
Opp. winkel 186 m2. Kantoren 230 m 2, exclusief
souterrain, alwaarzich een kantine en opslagruim-
ten bevinden. Kantoorruimten kunnen ook in klei-
nere units worden verhuurd. Event. wensen van

l huurder zijn bespreekbaar. Algehele afwerking
met 1e klas materialen. Ruime parkeermogelijkh.
Uitvoerige gegevens en huurprijzen op aanvraag.

Za\ Telefoonnummer
/ zaterdag tussen
/ 9.00 en 13.00 uur——' ~ 043-645352

KA Cj^ I (W. Huijsmans)

I beheer verhuur o.g. TELEFOON
makelaardij MA. t/m VR.

\ Smeken 045-710909
assurantiën

Valkenburgerweg 25a, 6411 BM Heerlen

[Ë i Winkelruimtes
HEERLEN-HEKSENBERG

Winkelunits, groot v.a. 50 m2tot
200 m 2gelegen aan de Mgr. Hanssen-
straat.

Mogelijke branches:

" chemische wasserij

" schoenmakerij

" kledingreparatie
" foto-artikelen

" bank

" postkantoor

" bakker
enz.

Inlichtingen:

Vastgoedbeheer

I Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen
te1.045 - 71 20 40 ('s avonds04451-2131)

nwerurramen + deuren

" advies in onze M wk
showroom ~ rf^i

Hoensbroek: *Akerstraat-N. 128 L -4 _A'
Tel. 045-224581 /Jm £'en 04490-74739 M _\_--~~____

Langbroich: ___i_^\ ' *~'-J,
Ouellstrasse 40 \\y '.'■■ V^.jl"»!

Gangelt (Selfkant)
Tel. 09-4924546016 B4^-JH

KFUNaS

| De Postbankvindt datu !
| devoordeligste hypotheekverdient. |

Een huis is waarschijnlijk de grootste rente, maar die is volledig aftrekbaar van de
aanschaf die u ooit zult doen. Het is dus de belasting.
kunst om dat huis zo voordelig mogelijk te et resultaat is verbluffend. De netto

maken. Nu. Maar ook over een aantal jaren. /^nnÈr'jillÊ^^^^ woonlast is al snel lager dan bijvoorbeeld bij
Dat maakt het belangrijk te zoeken lIÈIKIIK^ een annuïteitennyPotheek. Over de hele

naar een hypotheek die zo voordelig moge- 1 II W^^^^^^W^'^^^^M ■ looptijd kan het voordeel oplopen tot tien-

! H**" En bluft. =^^^:^^^^Ï^Rfe^ duizenden guldens. j
De PostbankSpaarhypotheek is zon J=i^|w^^^^SM%?w. <f^^«i-__^^l^^^iï^ïl|ÜHi!i!:- Er is nog veel meer te vertellen over de

hypotheek. Dat zit zo. Bij de spaarhypotheek :I{§| >^^^&B^^^^^^|^^^. K^^mi/Ê'-'- PostbankSpaarhypotheek, bijvoorbeeld dat
leent u een bedrag, maar: u lost niet af. ;___.lp! de gunstige voorwaarden die normaal zijn bij

U spaart daarentegen. Met maande- H;yüij|p|||^^ Postbankhypotheken ook hier gelden,
lijkse bedra*gen bouwt u een spaartegoed op, :-"-"-(^^^^^^^^^f^^È^^^^^^^|W In def°lder 'PostbankSpaarhypotheek'
waarover u bovendien iedere maand een hoge !m!l.!!^^^^^^p^^^^^%^^^^^Pp -^^Épl-^------^ worc^en a^e aspecten uitgebreid besproken.
spaarrente krijgt. S^si^^_|^_____to l̂'= Bel VÜOr die folder gratis °6 ' 040°-

Dat is heel voordelig. Want u krijgt Heeft u concrete koopplannen? Praat
. rente op rente (dat bouwt lekker snel op) en ffi^-^^^^^É-f^^^fW^" dan eens met èén van de P°str)ankhypotheek-

die rente is belastingvrij (dat scheelt nogal). :;--:"-:H.Hl|JH.I??.nn^*^' adviseurs op de grotere postkantoren.
Met dit spaartegoed plus alle rente lost u Die kunnen u het voordeel direct met

aan het einde van de looptijd uw hypotheek de computer voorrekenen. Of informeer bij
ineens af. uw makelaar of uw c-JMBl^

Over het hypotheekbedrag betaalt u Meteen PostbankhypotheekWOOn jebeter, verzekeringsadviseur. POSTBANK

ö AMSTENRADE HEERLEN ös_s Ruim winkel-woonhuis te koop. Te koop in Heerlen-Centrum j_Smj gunstig gel. langs doorgaande dubbel winkel-woonhuis met Kr
| i?. weg te Amstenrade. loods. <tjM Koopprijs/ 158.500,- k.k. Prijs ’ 348.000,- k.k. M

8 BRUNSSUM KERKRADE §,% Vrijst. villa met bedrijfsruimten. S,"^,- goed ondernou. 1
ft H^iï-niTnpth kt°°r d'VerSe den winkel-woonhuis. Winkel- ftS tr 1«d

a
c
a„9,f«ï'kt ruimte met atelier en grote eta-

8 Prtjs op aanvraag. |age (tQt 15Q m2) R
«

jme wQ
_ H

M BRUNSSUM nin9: woonk- 40 m2' keuken, 3 #r

f\ Winkelstraat Brunssum, goed |««rï;.i!_?a^o.r nnn"!. fkW gel. zakenpand te koop. Voor vele Koopprijs ’ 215.000,-k.k. g.
>f doeleindengeschikt. Opp. winkel H

ca. 80 m 2. 6 garages. Boven- LANDGRAAF
** woning. Schaesberg. Nabij markt mo- w
w Prijs n.o.t.k. dernekantoren te huur. 1e etage _&
p 65 m 2. 2e etage 102 m 2. ö
8 BRUNSSUM Huurprijs/20.500,-per jaar. «

Jjjjr Treebeek. Degelijk winkel-
woonhuis met gar./magazijn. MAAQTRirwT %I wón^ 56 m 2' AParte b°Ven" 'n haTtie Cemrum attractieve fS 5r L. lücnm l- l. kantoorruimtes te huur vanaf 8S Koopprijs/195.000.-k.k. ’ 150.-- per m 2 excl. B.T.W. §r

r£ HEERLEN Unit vanaf 250 tot 1000 m 2. &
% Nieuwbouw winkelruimte te
H huur in Centrum Heerlen op' SITTARD H
J% goede stand. Totaal ruim 600 Op handelsterrein Bergerweg $ife m 2, eventueel te splitsen in units bedrijfshallen met vrijstaande t?
fj> vanaf 150 m 2. Huurprijzen van kantoorgebouw4e koop. Hallen %
a ’ 245,- per m 2tot’ 400,- per tot. 720 m 2.Kantoor 120 m 2. H
8 m 2per jaar(excl. B.T.W). Koopprijs ’ 540.000,- k.k. excl. 8
45r Aanvaarding medio 1990. B.T.W

"5 I H*~'

Bij Stoffels zit u loge.
!jjfe De Montisdealers laten u

\\ m^ graag kennismaken met de
__^____JÊÊ_\ ÈË± nieuwe creatie van Gerard

i.//_ c/e/i #t.;-;. Ga fr gerust
__ï_ even voor zitten en ontdek
H ././. r/e.:-' fauteuil iets heel

bijzonders is, in vorm en

Mr- comfort.

Loge - ontwerp Gerard vun den Berg

H, PP Geleenstraat 64a
CTOTTOIC 6411 HT Heerlen
O.V-/I lv_»l_> tel. 045-710602

modem wonen bv
Zondag van 12.00 - 17.00 uur geopend.

R] pi II ITFRQ _4_lPl^'r \\ -_____________J rlwlv I Wam. -TIW makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen \\\W
rw- , HEERLEN, Molenberglaan H KLIMMEN-RANSDAAL H ;1 C KOOD Uitst. gel. vrijst. villamet cv., garage en tuin(perc. opp.: Uitst. gel., karakteristiek aan omgeving aangepast, ,

* 896 m^. Ind, sout, garage, cv.-ruimte, provisiekelder, landh. met cv., garage en tuin (perc.opp. 2.300 rrn- j. ctcud r.c i- <_ waskelder. Beg.grond: entree, hal, luxe keuken met Ind. sout.:c.v.-kelder, provisiekelder. Beg.grond: ruime .AMSTENRADE, St. Gertrudisstraat S app.§ werkk., woonkr., serre. 1e Verd.: 3 slaapkrs., hal, toilet,keuken met app., eetkr., woonkr. met open 'Uitst. onderh. halfvrst. woonh. met cv., praktijkruimte badkr. met ligb., douche, dubb. v.w., apart 2e toilet, haard partij (± öOm2). 1eVerd.: overloop, 4 slaapkrs.,2 ',
e/g. kantoorruimte, garage en tuin. Perceelsopp. ± 500 2eVerd.: 2 slaapkrs. en zolder. Het pand isvoor diverse badkrs., wasruimteenberging. Hetpand is geheel geïsol- .m . Ind. 0.a.: woonkr.. mod. keuken, 3 slaapkrs., bet. doeleindengeschikt. Aanv.: i.o. en verkeert in uitstekendestaatvan onderhoud,
badkr. met ligb., v.w.,zolder. Aanv.: n.o.t.k. Vraagprijs: Vraagprijs: ’ 425.000,-k.k. Aanv.: i.o. Prijs op aanvraag.

’ 198.000,-k.k. s

BRUNSSUM HOENSBROEK Akerstraatnrd H HOENSBROEK, Weustenraedtstraat H LANDGRAAF H !
Goed gelegen'vrijst. villa metcv., dubb. garage entuin n^T^JtT^Z'SSmat' „T ln z6er rusti9e om98vin9 9eL halfvri'st-woonh-metcï'(perc. opp : ± 1000 m 2). Ind. sout.: 3 kelders. Beg. Port' _>arag® e?Ju.',"■ Lnd;, haIl'1l',o'_e,' kr

h" aS" garage en tuin. Ind.: Beg. gr.: hal, woonkr. (± 35 m 2). 'grond: entree, toilet,hal, woonkr. ensuite met 0.h..keu- 'u*a
Het nahaia nlnrt .«r^rt ?n uit^aLda K6uk°n- 1eVerd: 3 slaaPkr*-badkr'met "*>-,oilet "" Pken, bijkeuken. 1e Verd.: overloop 3 ruime slaapkrs., V?rd" zo,de'^l9s hele pand verkeert in uitstekende v w Pand verkeert in zeer goede staat. Aanv. i.o-

badkr met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2e VerdJ 2 !taa. va" "*?)°&e" vo°rzienvanrollulken- Vraagpr, ’ 179.000,-k.k.
slaapkrs., zolder en vliering. Het geheel verkeert in Aanv.. i.o. Krijs, ’ .05.000,-K.K.
goede staat van onderhoud en is grotendeels voorzien GELEEN-ZUID, Beneluxlaan S LANDGRAAF, Hoogstraat
van rolluiken. Aanv.: i.o. Pnjs:/ 400.000,- k.k. ____■_____&_■_>' ;'l lïïl'llUil li-Hli Nabij centrum gelegen woonh. met cv., berging en bm-

OÖ-W^P* nenplaats. Ind.: o.a. entree, toilet, ruime woonkr., keu- ■BRUNSSUM, Maastrichterstraat H ■WWBp' ken, badkr. met douche en v.w. 1e Verd.: 2 ruim« <Goed gel. woonh. metgroteberging c.g. praktijkruimte m <<siXsm
, slaapkrs. Geheel verkeert in goede staat van onder- |

en tuin. Ind. 0.a.:entree, woonkr. met parketvloer, grote KW;._Jl| HL^*-.-, , „.--. ~^r houd. Aanv. i.o. Prijs ’ 85.000,-k.k.
keuken, toilet en bijkeuken. 1eVerd.: 2 slaapkrs., luxe 1 BËÉ-tebadkr. met douche, v.w. en toilet. 2e Verd.: vaste trap OIRSBEEK, Drossaertweide S
naar 3e slaapkr. Het geheel verkeert in prima staat van I I? .^^^^^B Op uitst. lokatie gel., geïs. en onderkelderd halfvrijst
onderh. en is ged. voorzien van rolluiken. Aanv.: i.o. '■■''''■_________lTm^. woonh. metcv., garage en tuin. Perc.opp. 266 m2. Ind-
Prijs:’ 135.000,-k.k. IOW. "*«£___ oa': mime woonkr' keuken, bijkeuken, 3 slaapkrs.' I

Ind.: o.a. kelder, hal, woonkr. ruime aanbouwkeuken, .._.„. _ . §. badkr. met ligb. 1e Verd.: 3 slaapkrs., 2e verd.: zolder. ■ s ttahd,Dagobertstraat » 1
Het pand verkeert in prima staat van onderhoud en is Woo"h- met_=V',be,r9' n.' W °£d
gedeeltelijk voorzien van rolluiken. Aanv.: i.o. J» woonkr- **?ke% 3 slaapkrs bet. badkr. met douche
Prijs' ’ll5000 -k k en vw" 20lder. Overnamesubsidie is mogeli|k.

Goed onderh. en geïsol. halfvrijst. woonh. met cv., STEIN, Zwartdriesstraat S
grote garage en tuin. Ind. o.a. woonkr. met tegelvloer, Op goede stand gel. halfvrijst. woonh. metcv., garage
keuken met app., 3 slaapkrs., badkr. met v.w., ligb. en en tuin op het zuiden. Ind. 0.a.: woonkr., keuken, 3
2e toilet. Vaste trap naar zolder met 4eslaapkr. Aanv.: *uf9?eM^_9a*°J- slaapkrs. bet. badkr. met ligb., v.w., 2e toilet, zolder.
i.o. Vraagprijs: ’ 13P7.000,-k.k. o^:d2Sr^.Co^^^^k_^_iïï^; Aanv, i.o. Vraagprijs:/140.ÓV- k.k.
EIJGELSHOVEN, Veldhofstraat H 4 slaapkrs., luxe badkr. met ligb. v.w. en 2e toilet. TERW|NSELEN PiuMtraat H
Uitst. gel. bouwkave. met veel privacy geschikt voor Aanv, spoedig. Vraagprijs: ’ 15§.000, k.k. ta^ilf^gSSSS^kelpand met zerfstandig*
vrijst en/of2 ondereenkap woning. Perc.opp, 840m 2. Maaslaan s boyenwoning. PercLpp. 204rrP. Pand ook bereikbaar >Kooppnjs:/100.000,-k.k. GELEEN, Maaslaan S vanuit deTunnelstraat Uitbreidingsmogelijkheden vo^
ECHT Gildelaan S Ui doende aanwezig. Totale inhoud circa 800 m3. Goed
Op le'stand gel., uitst. onderh., vrijst. landh. met cv., fM-mman . onderhouden Voor vele doeleinden geschikt. Direct te ,
div. kelders, garage met zolderruimte en mooi aangel. ÉlH^^ttte. aanvaarden. Hnis °P aanvraag,
tuin. Perc.opp. ca. 650 m 2. Ind. o.a, living met open
hrd., royale mod. keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligb.,
douche, v.w., 2e toilet, zolder. Aanv, i.o. Nl(>lluh..llW
Koopprijs: f 349.000,-k.k. iIitUTT"WUtt

EIJS-WITTEM H BRUNSSUM H
m-ToT ~L ...___. u-Hh _„.„.. „„-,„„„„...... /„<__./ Bn m Deze drive-in-woning is een aantrekkelijke variant
nnn i9<_.n inj Lc.S? nfnJ .l^ar' waarbij de grote garage inpandig is gesitueerd op d«opp. 1580 nr). Ind, Sout, waskelder, provisiekelder, m . ' Q ?V » evr nae^s deentrea/hal Niveau 1» 'wnnn^^^^^^^ W^^mM ve?d9meSeetkr l^kndéa^hter-. woonkr. met openhaard ±54 m kantoor, keuken met awmmm m zijde belijk met deop hetzuiden gelegen tuin. Opde 2«verd-3 slaaPkrs-en bad"*-met«&■. *w. enplaatsings-ninSanJ^fn^L^ln.* n m°9- voof 2e toile< en 2e v.w. Kooppr. vanaf8S t nm9ïï I 147.632,- v.o.n. Rijksbijdr. max. ’ 44.00o- volgens IKnjs. 15UU.UU0,- k.k. | '"■m**Z®We3am pr-A-regeling.
HEERLEN, Caumerbeeklaan H M;mm%&<®&%mm\ RCirnrttT7 HUitst. gelegen halfvrijst. herenhuis metcv., garage en Ji JJ_J___S__i_____l ___! sf, \l? _" _ . 'tuin. Ind, éout, waskelder, provisiekelder, c!v.-kelder. é S|echts 4 nant gelegen vrijesector-woningen met ga ,
Beg.gr, ruime hal. woonkr. met o.h. en parketvloer(± /-W^K ;* rage in plan Kerkeveld. Evenwichtige vormgeving-
-58 rn\ keuken, berging. 1e Verd, 3 ruime slaapkrs.. .".:- ':^iWHW"' . L nc_iLL-vO,;m- wo°"-/eetkr. open keuken. 3 slaapkrs.
luxe badkr. met ligb. douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd, uifßt ondem halfvrst woonh ma, c v Qaraae an

badkr. met ligb., v.w. en 2etoilet, vastetrappen naar 1»
". «siaank-s harn7niriar Aanü ■i n ust onc,em nairvrst. woonn. met cv., garage en en 2e verd. (segeli|ke bouw, goede afwerking met o.rri-
S f 'vnmn l \Tam"'°' mooietuin metvnj uitzicht.Ind. o.a, L-vorm. living, luxe nardh. buitenkozijnen, deuren en ramen, tegelwerk mrvooppr..; j«:u.uuu, k.k. keuken met app., 3 slaapkrs., mod. badkr. met ligb., div. ruimtes, mechan. ventilatie. Uitstekende isolatie.
HEERLEN, Geleenstraat H douche, v.w 2e toilet. Vaste trap naar zolder met 4e isolerende beglazing. Koopprijzen vanaf ’ 169.929,"
In centrum gelegen appartement met c.v. en berging, slaapkr. en dakterras. Het pand biedt vele extras. von.
Ind,ruime hal, toilet, woonkr. ± 37m2 metbalkon, keu- Aanv, i.o. Vraagprijs: ’ 169.000,-k.k.
ken, 3 slaapkrs, badkr. met douche v.w en 2e toilet. ,
Aanv, i.o. Prijs: ’ 155.000,-k.k. KERKRADE, Bleijerheidestraat H rp '.

Op goedelokatie gel.winkel-woonh. voor div. doelein- X © Hlllir
HEERLEN, Raadhuisstraat H dengeschikt. Het winkelgedeelte bestaatuit eenruimte .
In centrum gelegen appartement met c.v. en berging, van ca. 95men eenmagazijn c.g. kantoor. Het woon- SITTARD (Kolleberg), Pothastlaan
Ind. o.a. ruime entree, woonkr., keuken, 3 slaapkrs., gedeelte opde 1e verd. bestaat uit o.a. woonkr., eet- Opuitst. loc. gel. vrijst. bungalow met cv., inp. garage.
badkr. met ligbad, berging. Het geheel verkeert in uit- keuken, douche en'toilet. 2e Verd, 3 slaapkrs. en cv.- kelders en grote tuin. Ind. o.a, living, eetkr., keuken, J
stekende staatvan onderhoud. Aanv, i.o. ruimte. Meerdere gegevens op aanvraag. Aanv, i.o. slaapkrs., badkr. Aanv, spoedig.
Prijs: / 130.000,-k.k. Prijs:’ 128.000,-k.k. Huurprijs: ’ 1.800,-p. mnd.

S - Inlichtingen kantoor Sittard |^__H ï__^
H - Inlichtingen kantoor Heerlen 1
Taxaties-Verzekeringen l^^l _L___F| Ll3^
Hypotheken-Financieringen MmWL M _________ I r

Openingstijden- makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerle"
werkdagen 9.00-1.7.30 uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 -11611
zaterdag 10.00-14.00uur 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746

___■ B2—J
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Nederland 2

Duitsland 1

zen.
RVU
22.28 Werken aan werk - textiel en

confectie. Afl. 6: Maatwerk voor de
confectie.

22.58 Journaal.
23.03-23.08 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

22.34 De wereld van Boudewijn
Büch. Afl. 7: De Turkse kust.

23.13 De stad moet schoon. Korte
milieu-promotiefilm over een discus-
sie in een buurthuis over het vervui-
lingsprobleem in de grote stad.

23.23-23.28 Journaal.

Pellegrin, Aurélie Tolédano e.a.
22.04 Achter het nieuws. Actualitei

tenrubriek.

RTL Veronique

21.22 Kosten/baten. Laatste van 4
drama-produkties. Regie: Erik Lies-
hout, met Frans Zwartjes, Hans DA-
gelet en John Ramaekers e.a. Een
journalist beschuldigt een op uitke-
ringsfraude gefixeerde officier van
Justitie van gesjoemel met zwartwer-
kers. Deze aantijging leidt tot een
enorm schandaal, waarbij ook een
pensioenfonds in opspraak raakt.

22.22 Alles moet anders. De weder-
opbouw van Nederland (1944-1950),
2-delige documentaire van René
Seegers over na-oorlogs Nederland.
Deel 2: De werkelijkheid.

23.57-00.02 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
ROF
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf. Rige

programma's oer minsken dy't har ta-
riede op it Frysk festival 1990: regi-
straasje fan de teater-foarstelling
Gleon, fan Suver Nuver.

12.00 Het Capitool. Analyse van bin-
nen- en buitenlands nieuws.

12.45-13.35 Stille hoop. Documentai-
re over opvang van asielzoekers in
Nederland.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

TELEAC
18.00 (TT)De twaalf provincies. Afl.

9: Zuid-Holland: Superlatieven.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio Sport.
20.00 Journaal.
IKON
20.10 Mystery plays. 3-delige Engel-

se serie gespeelde bijbelverhalen
door het National Théatre. Afl 1:
Dood.

21.46 Kom, mijn lief mens. Je staat
niet alleen, filmportet van Prof. Dr.
E.C.F.A. Schillebeeckx.

22.26 Een bericht van de wilde gan-

" Marion Kracht, Günter Strack en Mick Werup in een afle-vering van de tv-serie 'Diese Drombuschs'. (Duitsland 2 -17.20 uur.)

Duitsland 3 SWF

Les 41. (herh.). EE
09.30 Telekolleg aktuell. Voorlichting =Eover de cursussen.
10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur- ___■

kunde. Les. 15. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs- §

economie. Les 2. (herh.).
11.00 Sehen statt Horen. Weekjour- E

naai voor doven en slechthorenden. ____=
11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat. ==Programma voor gastarbeiders uit =Portugal, Italië en Turkije. =12.30 Tele-Akademie. Conservatoria. ___
12.55 Ski-Weltcup: Slalom voor he- |

ren, vanuit Madonna di Campo.
15.30 Sport-lmport Auslese '89. E

Deel 2, met: 1. Portret van Moham- =
mcd Ali; die vier heiligen Kurven im E
Herzen der USA, de Grand Prix van E
Indianapolis.

17.00 Die Arche Noahs.
17.15 Medikamente - aus derRepor- =

te oder aus der Natur. Informatieve =
serie. Afl. 13: Strahlenschöden - was =tun? ==17.30 Nimm's Dritte. Die Südwest- E
3-Programm-lllustrierte.

18.00 Touristik-tip. Toeristische tips. :
18.15 Reden ist gold. Talkshow.
19.00 Abendschau Bliek ms Land E
am Sonntag.

19.30 Die sechs Siebeng'scheiten, E
Scholierenquiz. Aansl.: Europabrüc- ___

20.15 Klig. Kabarettisten, Literaten, II- SE
lusionisten und Gaukler aus 3 Lan- EEdern. =21.30 Notizen aus der spanischen _\
Provinz.

21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Sportprogramma.
22.45 Prominenz im Renitenz. Gast: =Achim Krausz. =00.00 Denkanströsse: Trennscharfe. EE
00.05-00.10 Laatste nieuws.

07.00 Téléclips.
08.00 Télékids.
08.30 Kleine Benny Beer.
08.35 Soffie de kleine heks.
10.00 De hulk.
10.30 Spiderman.
11.00 Veronique Classique.
12.00 Buona Domenica Live. Geva-
rieerd Italiaans magazine.

13.00 Hei elei kuck elei. Gevarieerd
magazine in het Luxemburgs.

15.00 Match extra.
15.30 Télékids.
15.55 Top 20.
16.45 Reisbewust.
17.15 Berg. Indien het tennistournooi

om de David Cup onbeslist blijft, ver-
valt Berg en krijgt u beelden van de
tenniswedstrijden).

18.00 Journaal.
18.10 Match. Sportprogramma.
18.55 De levende planeet. Natuurse-

rie van David Attenborough. Afl.:
Oceanen. De oceanen, die zon 70%
van het aardoppervlak innemen staan
vandaag centraal.

19.50 Bios. Film- en videomagazine.
20.20 An Australian in Rome. Ita-

liaanse speelfilm uit 1978 van Sergio
Martino. Jill, een mooi, jong Austra-
lisch meisje gaat naar Rome. Daar
wordt ze verliefd op P.G. Ze denkt de
man van haar leven gevonden te heb-
ben, maar dan slaat het noodlot toe.

22.00 Journaal.
22.20 A Fine Romance. Amerikaanse

serie. Afl.: Dubbele smaad.
23.10 Live!
00.00 Journaal.
00.05 Club Verotique.

09.00 Dribbel. Animatieserie voor
kleuters. Afl.: Dribbel speelt in de
wind. (herh.).

09.05 Buurman Bolle. 13-delige kin-
derserie. Afl. 12: SneeW. Buurman
Bolle lijkt sprekend op een sneeuw-
pop en wordt door de Moeder van de
kinderen ingepeperd.

09.25 Stapelbed. Kinderen praten
over gevoelens.

09.40 Wie was opa's opa opa? Pro-
gramma over kindergeschiedenis.
Afl. 6: Maté. Het leven van een 10-ja-
rige fabrieksarbeider in Maastricht.

10.10 Een hele schep geld. Deense
serie. Afl. 6 (slot). Twee boeven heb-
ben op het postkantoor geld gestolen.
Vier kinderen vinden de buit en be-
sluiten hun mond te houden, (herh.).

11.00-12.00 Reiziger in muziek. Mu-
ziekprogramma. Gepresenteerd door
Han Reiziger.

NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VPRO
18.35 Spitting image. Actueel sati-
risch programma.

19.00 Onrust! Subcultureel magazi-
ne.

20.00 (TT) Journaal.
VPRO
20.10 Van Kooten en De Bies keek

op de week.
20.30 Diogenes. Maandelijks pro-

gramma waarin belangwekkende fe-
nomenen of gebeurtenissen worden
belicht.

No/RKK
'[00-11.55 (TT)Eucharistieviering.n de kerk van H. Maria Geboorte teLosser. Voorganger: Pastoor H. Ja-cobs. M.m.v. De Schola Cantorurn

HQgente olv- Guus Goorhuis.

"00-13.05 Nieuws voor doven enl^'echthorenden.
1

A
Ms De VARA Matinee. Rusland on-oer de Tsaren, 3-delige documentaireserie. Deel 2. Met muziek van Tsjai-*ovsky, Rimsky-Korsakov, Borodinen Moesorgsky.

"10 Kinderen voor kinderen.eestelijke uitzending van het jubi-eum van dit tien jaar jonge program-
(herh.).

"°s Brainstorm. Quiz. Presentatie:
.*>n Douwe Kroeske.
j'3o Journaal."35 Vroege vogels. Hanneke Kap-oen over natuur en milieu in het Vroe--9e Vogelbos te Almere."10 De grote meneer Kaktus

Ift '«"36 Dommel. Tekenfilmserie. Van-
lang Babysitters/Op hol geslagen.»U0Journaal

■07 ""Fly ing doctors. Australische
«°Ktersserie. Afl.: Cadens. George

axter heeft voor éé n van zijn muzi-aie avonden een jeugdorkest op la-en draven. Zijn bedoelingen zijn ech--5 niet geheel eerbaar t.o.v. de zake-'lk leidster van dit orkest.
l' 53 (TT)Laat maar zitten. Neder-
*ndse comedyserie. Afl.: Vangen en*ür9en. Faber krijgt de kans aankla-ger te worden wanneer er een duurJ^loge wordt gestolen."23 De lijfwacht. Tweedelige Duitsepriller van Matthias Seelig. Afl. 2.jj'azra is naar Turkije afgereisd, waar'1 zich voor de verloren scheepsla-
ln9 moet verantwoorden. Daarbij■"ordt Bruno Gonsky veroordeeld,met Franz Xaver Kroetz, Raymond

12.30 Tele-Akademie. Conservatoria.
12.55 Sport 3 Extra. Verslag van de

ijshockeywedstrijd Iswestija-Turnier
Canada-BR Duitsland.

15.30 Musik im West 3. Portret van
de instrumentenbouwer Adolphe Sax.(herh.); hoogtepunten uit een muzika-
le ontmoeting tussen Yehudi Menuhinen Glenn Gould.

17.00 Schatzsucher. 7-delige docu-
mentaire serie. Afl. 7: Das Ratsel derRotter.

17.45 Reiseführer. Ski- en zeilvakan-
ties voor gehandicapten.

18.00 Disneys Gummibarenbande.
21-delige tekenfilmserie. Afl. 10.

18.30 Gott und die Welt. Reportage
over de speurtocht naar culturele
overblijfselen van het eens zo rijke
joodse leven in de Oekraïne.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws. (19.30-19.45
Sport im Westen).

20.00 «Lady Oscar. Japans/Franse
speelfilm uit 1978 van Jacques
Demy. Generaal de Jarjayes krijgtvoor de vijfde keer een dochter en
noemt haar Oscar-Francois.

21.58 West 3 aktuell.
22.05 Ich stelle mich.
23.35 Politisches feature. Reportage

over de gevolgen van de privatisering
van de Franse tv-zender TF 1.

00.27-00.32 Laatste nieuws.

Gustav Ucicky. De jonge"Dag is be-
heerder van het erfgoed Björndal ge-
worden. Hij tracht een harmonieus
bestaan op te bouwen met zijn jonge
vrouw Adelheid.

22.35 Heute. Aansl.: Sport am Sonn-
tag.

22.50 ""Faszination Musik -Der
Klang der frühen Jahre: 1964. Frag-
menten van ZFD-programma's uit
1964.

23.35 BDas siebente Siegel. Zweed-
se speelfilm uit 1957 van Ingmar
Bergman. Een ridder keert terug naar
het door pest besmette Zweden. In
een schaakspel met de dood weet hij
zijn leven en dat van enkele anderen
te rekken.

01.10-01.15 Heute.

08.00 Englisch für Anfanger. Cursus
Engels voor beginners. Les 13.
(herh.).

08.30 Telekolleg 11. cursus wiskunde.
Les 2. (herh.).

09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Duitsland 3 West

"30 Programma-weekoverzicht.Herh.
j^'OO Metropolen.
"■3O Typisch deutsch. Informatieveserie.
J-00 Kopfball. Spelprogramma.■30 Die Sendung mit der Maus.kinderprogramma.
_<00 ""Presseclub.

I" *45 Tagesschau met Wochen-

»^
3
sPegel.
*'0 Diese Woche im Ersten. Pro-gramma-weekoverzicht.
m ""K|ange aus Andalusien.
l3_JZiek uit Andalusië.
1 -J5Janna. 15-delige jeugdserie.'"15 Level 43. Talkshow voor de"ise^d-IIS n Ta9esscnau-i *-05 Grafin Cosel. 2-delige Oost-

■ Duitse tv-film van Hans-Joachim
',' Deel 2. August der Starke; £°udt hof in Warschau als koning van

! Bilder aus der Wissenschaft.
' ir ~etenscnappelijk magazine.""55 .«Lieder zum Advent. Ad-; 17 nntsl|ederen."00 ARD-Sport extra. Tennis: Da-
J s Cup finale: West-Duitsland - Zwe-< ïen. vanuit de Hanns-Martin-119°chleyer-Halle te Stuttgart."«5 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.
'19 <;V Nicht Sie' Herr Beimer-- -5' Die Goldene 1. Winnaars van:i9a?ARDtv-loterij.
■20 nn Pro9ramma-overzicht.
;20*^0 (TT)Tagesschau.; -'5 Musikantenstadl. Live muziek-; j2Pr°gramma.

"°° Titel, Thesen, Temperamente.
; magazine.122,2 Ta9esschau.r** Die Feuerwehr hilft. Tips voor

'2a 4
a
nndpreventie.

"40 Chili ohne Pinochet. Reporta-
■2a !nover de situatie in Chili.

' rie (TT)Liebling ' Kreuzber9- Se-

' kri 11: Die Abkassierer. Liebling
| _ 'JQt te maken met een afpersings-

:oo"n« Ta9esschau.j^üO-00.05 Nachtgedanken. Be-
\ icnouwingen

Duitsland 2
,'i°° * "Programma-weekover-
"3o Der Herr kommt gewaltig. Pro-«stantse adventsdienst.

ii....

" Joachim Hansen en Maj-Britt Nilsson in de Oostenrijkse
speelfilm 'Das Erbe von Björndal'. (Duitsland 2-2105uur.)

10.15 Mosaik. Reportage over de
voorbereidingen voor de kerstdrukte
in Uzès.

11.00 Stadtschreiber Matinee. Por-
tret van Thomas Müntzer t.g.v. zijn
500-ste geboortedag.

12.00 Faszination Musik. Adventslie-
deren.

13.15 Damals. Serie oude weekjour-
naals.

13.30 Siebenstein. Poppenfilmserie.
13.55 Die Sport-Reportage. Tennis:
Daviscup finale: West-Duitsland -Zweden, vanuit de Hanns-Martin-
Schleyer-Halle te Stuttgart.

13.50 Siebenstein. Poppenserie. Afl.:
Die Abenteuerreise.

17.00 Heute.
17.05 Danke schön. Verslag van de

gehandicaptenactie Sorgenkind.
Aansl.: Der grosse Preis.

17.10 ««Lieder zum Advent. Ad-
ventsmuziek.

17.20 (TT)Diese Drombuschs. Serie.
Afl.: Liebe ist Unvernunft.

18.20 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
gazine.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek nieuws.
19.30 Bilder aus Europa.
20.15 Die schnelle Gerdi. 6-delige tv-
film van Michael Verhoeven. Afl. 6.
Als het weer lente in München is,
komt de onvermijdelijke scheiding
tussen Gerdi en Herbert.

21.05 (TT)Das Erbe von Björndal,
Oostenrijkse speelfilm uit 1960 van

09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 41. (herh.).

09.30 Telekolleg aktuell. Voorlichting
over cursussen.

10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-kunde. Les 15. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs-

economie. Les 2. (herh.).
11.00 Sehen statt horen. Wekelijks

magazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor Portugezen, Italia-nen en Turken.

België/TV 1
:09oü $°^ekoek, met om:; rie Afla Bel9'sche tekenfilmse-
«O9 ne b! Afl 9 Belgische tekenfilmserie.

: rie° A°Vlge- Bel9ische tekenfilmse-

;iOnn ce Fre99e|s- Kinderserie.

' 011 \E"charist'eviering. Vanuit
'Hon n"Bl lstand in Brussel.
;om e 2ever,de dag. Praatcafé met

;Jj.oo De week in beeld.

' 9en,^0Kn,.rontatie- Debat met vra-;i|?" uit het publiek.

I studirvfV^n 0p zeven" NaPraten met| JJwgasten over de afgelopen

13'no Sportoverzicht.
leper r2 fUnday Proms- Orgeltrip
natoin nstian Dubois sPeelt de so-

-14 30 ? 9 van Ed 9ar Tinel.
daonrr!fS,e" Gevarieerd zondagmid-

I7anPo9ramma.AmerSï C°Sby Show-GenT=nHanse comedysefie. Afl. 24:
Rudv Q

°uderschap. Cliff trakteertneZ _." aar vriendjes op een di-
nietLL 6en duur restaurant, hetgeen"et erg gewaardeerd.

18*00 euws--18o«! ck tak' Anirr|atieserie. Afl. 111.18*1-! ?,aartJeen Sander. KinderserieHoofH?.?de '89- Made in Belgium.n°ofdthema: Feestkleding, commu-illlllllllllllllMllllllllllllllllllii 111111-111

" John Wayne (midden) in
de speelfilm 'La cité dispa-
rue'. (België/Télé 21 - 20.00
uur.)

nie- en bruidskleding.
18.45 Sportweekend. Deel 1.
19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Deel 2. Aansl.:

Verkeerstip. Remvertragers.
20.15 Prettige feesten. Naar een sce-

nario van Alan Aykbourn. De Kerst-
feestmarathon van de familie Bunker
wordt verstoord door de komst van
een knappe jongeman en eindigt in
een volledige chaos.

22.30 Nieuws.
22.45 I.Q. Kwis met denk- en weetvra-

gen.
23.15 Rusland en de Sovjet Unie.

18-delige documentaire serie. Afl. 10
iiiiiiiiiiii ■■■■■■■■■"■■■■i

De grote illusie (1941-1988) Deel 200.00-00.10 Coda. Plastische kun-
sten.

België/TV 2
14.00-20.00 Sport Extra. Tennis en

Indoor Motorcross, afwisselend ver-
slag van de Davis Cupfinale tussen
BRD en Zweden vanuit Stuttgart en
de finale wedstrijden van de hard-
cross te Antwerpen.

——■^—————————^_^^_
België/RTBF

10.30 La pensee socialiste, politieke
uitzending, (herh.). 11.00 Protestantse
kerkdienst. 12.00 Faire le point. 13.00
Journaal. 13.20 Variétés a la une.
13.30 Jeunes solistes. 14.35 Visa pour
le monde, serie reportages. 15.45 Ci-
néma a la une. 15.55 Miss Marple, 20-
-delige Engelse misdaadserie. 16.55
Génération pub. 21-delige Amerikaan-
se. Afl. 12: Concurrence. 17.40 The litt-
le lion hunter, tekenfilm. 17.50 Nouba
nouba. 18.20 Actualités a la une. 18.30
Le week-end sportif, sportmagazine.
19.20 Voorbeschouwingen paarden-
koersen. 19.30 Journaal en Weerbe-
richt. 20.05 Cinéma a la une. (herh.).
20.10 Billets doux, spelprogramma.
21.30 Bonheur d'occasion, Canadese
tv-film uit 1982 van Claude Fournier.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heb-
ben Florentine Lacasse, Jean Léves-

que en zijn vriend Emmanuel Létour-
neau een fascinerende driehoeksver- i
houding. 23.35 Arts magazine, (herh.). i
00.05 Weerbericht en laatste nieuws, j
00.40-00.45 Musique balade. (onder i
voorbehoud).
i

België/Télé 21
14.00 Tennis: Davis Cup finale vanuit iStuttgart: West-Duitsland - Zweden, j
Coammentaar: Michel De Ville. 19.30 j
Journaal met simultaanvertaling in ge- ]
barentaal en weerbericht. 20.00 John j
Wayne cyclus: La cité disparue. Ameri- ■kaanse speelfilm uit 1957 van Henry i
Hathaway. Op zoek naar een verdwe- i
nen stad vertrekt Paul Bonnard met de i
Amerikaan Joe January als gids voor ieen moeilijke tocht door de woestijn. Bij ihen voegt zich nog Dita, een ongelukki- ige prostituee uit Tombouctou. 21.50 Le i
week-end sportif, sportprogramma ge- ]
presenteerd door Frank Baudoncq. j
(herh.). 22.50-23.35 Top 21. (herh.).

1 ■^^————■_-_—_- ;

TV5
16.05 TVS Infos. 16.10 Musique. 17.15 i
L'Ecole des fans. 18.00 30 Millions da- i
mis. 18.35 Flash Varicelle. 19.00 Hotel, i
19.30TVS Infos et Météo. 19.40 Du co- i
té de chez Fred. 20.40 Champs-Ely- isées. 22.00 Journal tëlévisé et Météo. i
22.30 Sept Sur Sept. 23.30 Viva. i00.20-00.45 Jazz-lnn.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.05 KRO s
ontbijtshow (7.30 Nws). 7.53 Ter
overweging. 808 Groot nieuws.
9.03 De verbeelding. 9.30 Over-
loop. 10.03 Wegwezen. 11 03 Op-
hef en verlier. (12.30 Nws). 13.06
Hier en Nu. 14.03 Langs de lijn,
sport en muziek. (17.30 Nws).
18.08 Meer over minder op zon-
dag. 19.02 Archie. 20.02 The
Bands. 21.02 Showtime. 21.30
Jimsey's Kerstfeest, hoorspel in
twee delen. 22.02 Jazzspectrum.
22.45 Man en paard extra. 23.05
Met het oog op morgen 0.02 TROS
Nachtwacht. 6.02-7.00 Een goede
morgen met Ron Brandsteder

Radio 2
leder heel uur nieuws. 8.08 Vroege
Vogels. 10.03 Tony van Verre ont-
moet Jan Glastra van Loon (2).
10.30 Muziekmozaiek. 12.02
AVRO Muziektheater. 13.02
AVRO's Radiojournaal. 14.02 Paul
van Vliet: 25 jaar in 't theater. 15.02
'T is te Hoopen. 16.02 Hollands
welvaren. 17.30 Kom 'ns langs in
Gent. 19.02 Dat zoeken we op..
20.02 Showtime. 21.00-7 00 Zie ra-
dio.l.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 8.02 Hek-
sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin
in pop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02 KRO-miniparade. 13.02 Het
weeshuis van de hits. 15.02KRO's
Hitweek. 16.02 KROs zalige lief-
deslijn. 18.02 Tijd voor toen 19.02
Pop-eye. 20.02 Studio 3. met om
20.02 Week in week uit; 21.02 So-
mething special; 22.02 Live!;
23.02-24.00 Op slag van maandag

radio

" Peter van Bruggen
presenteert 'Het wees-
huis van de liits'. (Ra-
dio 3 - 13.02 uur.)

Radio 4
8.00 Nws. 8.02 Aspecten van de
Kamermuziek. Muziek voor viool
en piano. 9.00 Musica Religiosa et
Profana. 9.55 Programma-over-
zicht. 10.00 Eurcharistieviering.
11.00 Fur Elise. 13.00 Nws. 13.02
Nederlandse Muziekdasgen 1989.
Met om 13.02 Radio Symf. Ork.
met basklarinett; 15.00 Diverse
amateurs; 16.00 Nieuwe muziek
18.00 Nws. 18.02 Muziek uit dui-
zenden. 19.00 Continu klassiek.
20.00 Nws. 20.02 Specialiteiten a
la carte. 22.00 Kamerconcert: mu-
ziek 'van het oude Griekenland
23.00 Finale 23.36-24.00 Het
doodsbericht. hoorspel.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te deum laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00 Het ver-
haal. 10.10 Kerkdienst. 10.58 Wil-
de Ganzen 11.00 De andere we-
reld van zondagmorgen. 12.00
Nieuws. 12.05 Het zwarte gat.
14.00Radio Romantica. 16.55 Me-
dedelingen en schippersbenchten.
ZvdK: 17.00Kerkdienst. 17.58 Wil-
de Ganzen. 18.00 Nws. 18.10 Litur-
gie en kerkmuziek. 18.40 De onbe-
kende Islam. 19.00 Programma
voor buitenlandse werknemers.
19.20Suara Maluku. 19.55 Tambu.
20.30 Zorg en Hoop 21 20-22 10
Medelanders Nederlanders.
Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 1102 Sport. 12 02-13 00
D.S.M - Limburg concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur.orkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05-19.00 Sport.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
morgen (6.30. 7 00, 7.30 Nieuws )
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen.
8.12 Relax. 9.00 Visum, 9 30 Golf-
breker. 10.00 Nieuws. 10.03 De
pre-historie. 11.00 Oordegelijk.
13.00 Nieuws. 13.10 Hittentit.
14.00Fiestag. 17.00Nieuws. 17.05
Sportkatfee met nationale en pro-
vinciale voetbaluitslagen (om 18.00

Nieuws). 20.00 Vragen staal *(om 22.00 Nieuws). 23 30-$JNachtradio (0 00, 500 en SJ
Nieuws).

Belg. Rundfunk
6 35 Fróhhcher Auftakt 7 45 Ver-
anstaltungskalender 6 05 F&hli-
cher Auftakt 8 30 Glaube urfÜCir-
che. 9 05 Mundartsendung. mbc
Volkslieder 11.05 SchlagersMfc£
nirs. 12.35 Rückblick 14 05^8
Deutsche Schlagerparade. 16.<J£
DOMINO - die Spielshow des BJjfc
17.05 Sportmagazm 1840 Se»

renfunk. 19.00-21.00 Wunschk2-
zert 21 05 Sportresultate vorUMt
chenende und Sendeschluss^"^"
Luxemburg/RTL *5£
4.00 Musik Non-Stop 7 00 Hei__Jl
melodie. 9.00 Sonntagsfrühstüd
11.00 Ruckblick - Oldies. 12 fl
Musikparade 14.00 Wunsch Gfwas 17.00Sportshop 18.00 Nac*
gefragt 19.00 Volkstümliche HitpJ
rade. 21.00 Country-Coach 32 oj
Neunzehn - Vierundzwanzig. Musl
Non-Stop 0 00-1.00 Traumtönzeï
WDR 4
405 Radiowecker. 6.05 Morgaj
melodie. 8.05 Das groöe Platzko»
zert aus dem Kölner Zoo. 100|
Operette nach Wunsch. 12.05 Mtjj
sik ist Trumpf, 1300 Heimatmelj
die 14 05 Was darf es sein? 17.(J
ChOre der Volker. 18 05 Schelladj
Schatzchen 19 00 Auf ein wö<20.05 Erinnerung 22.05 Musj
zum Traurnen 22.30 Nachtaj
press.

RTL Plus
E 08.00 Li-La-Laune-Bar. Die Mitmach-

sendung mit Metty.
E 09.20 Pferdefieber. Jtaliaanse speel-
E film uit 1976 van Ste'on, met Luigi Pro-
E lietti, Enrico Montesano, Catheroine
E Spaak e.a. Dressman Mandrake
: brengt zijn vrije tijd door op de paar-

derenbaan, waar hij veel geld ver-
■ gokt. Zijn vriendin vraagt hem om op

'een bepaald paard te wedden, maar
hij vertrouwt haar intuïtie niet.

E 11.00 Der Schwindel. Amerikaanse
tv-film uit 1972 van Robert Anderson,

5 met Bill Ewing, Frank Bonner, Jac-
{ ques Aubuchon e.a. (herh.). Cy enj Cleta zijn twee amateursportduikers.

In zee vinden zij een waterstofbom
waarmee ze nu Los Angeles afpersen: willen.| 12.30 Klassik am Mittag. Met het
groot RTL-orkest.

■ 13.00 Heute bei uns.
| 13.10 Tal der Dinosauriër. Ameri-
i kaanse tekenfilmserie, (herh.).
! 13.30 Die Jetsons. Amerikaanse te-
i kenfilmsene. (herh.).; 14.00 Dr. Who. Engelse serie. Afl.:

Delta and the Bannermann (1).
i 14.30 Der mörderische Professor.

Italiaans/Spaanse speelfilm uit 1973
van Robert Wise, met Peter Fonda,
Lindsay Wagner, Alan Fudge e.a. Dr.
Mell, een schijnbaar eervolle eige-
naar van een bekend internaat scha-
kelt een Chinese huurmoordenaar in
om de echtgenoot van zijn minnares
te vernoorden.

16.00 Zwei Menschen unterwegs.
Amerikaanse speelfilm uit 1977 van
Robert Wise. Evan Bonner is onder-
gedoken in Marokko wegens politieke
redenen. Mr. Fitzgerald biedt hem de
mogelijkheid om naar de V.S. terug te
keren.

17.45 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Die Volkszahlung zu Bethle-
hem.

17.50 RTL Musikrevue. Duitse schla-
gers gepresenteerd door Frank Pap-
ke.

18.45 RTL Aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer. Toe-
ristische quiz gepresenteerd door
Björn Hergen Schimpf.

20.15 Köszönöm. Ein Dank an Un-
garn, live-programma vanuit het Ope-
retten-Theater Budapest met muziek,
informatie en intervaiews.

21.45 Spiegel TV.
22.20 Der Agent, der seinen Leich-

nam sah. Canadese speelfilm uit
1972 van Lamont Johnson, met Mi-
chael Sarrazin, George Peppard,
Christine Beldford e.a. Zes weten-
schappers worden het slachtoffer van
een aanslag op een research-cen-
trum. De enige overlevende is John
WeJles, die echter zijn geheugen
heeft verloren. Hij wordt van de aan-
slag verdacht.

23.55 Sexy Clips.
00.20 Stippvisite. Rainer Holbe in ge-

sprek met Udo Jurgens.
01.00-01.05 Betthupferl. RTL plus

Aerobics.

SAT1
08.05 Familie Feuerstein. Amerikaanse
tekenfilmserie. Afl. Herkufels und die
Jungfrauen. 08.30 Batman. Ameri-
kaanse serie. Afl. Riddlers Ratten rau-
ben Boris. Deel 2.08.55 Programma-
overzicht. 09.00 Fantasy Island. Afl.
Ungewöhnliche Erlebnisse. Ameri-
kaanse familieserie. 09.50 Teletip Ko-
enen. Aansl. Ihr Horoskop en So Gese-
hen. 10.00 SAT.I Sport. 10.30 Auf Vi-
deosehen. 10.55 So gesehen. 11.00
Programma-overzicht. 11.05 Der Ab-
stauber. Amerikaanse speelfilm uit
1979 van Robert Ellis Miller. 12.40
Hauptsache, wir verstehen uns! 18-de-
lige serie gewijd aan het 500-jarige
Postjubileum, met Hans-Peter Korff.
Deel 2. 12.55Familie Feuerstein. Ame-
rikaanse tekenfilmserie. Afl. Fred imStarfieber. 13.20 Unsere kleine Farm.

Afl. Theaterauffuhring. Amerikaans
avonturensene. 14.20 Tier und Wti
14.55 Rache tötet die üebe. Amer
kaanse speelfilm uit 1976 van Robe!
Totten. Aansl. tekenfilm. 16.40 Weih
nachten in Deutschland, met Fredd
Quinn. 17.05 Aufstand der legionef
Italiaans/Franse speelfilm uit 1959 va
Sergio Grieco. Deel 1. 18.45 SAT.;
Bliek. 19.00 P.ogramma-overzichi
19.10 Die Schone und das Biest. Amq
rikaanse sf-*serie. Afl. Zeit der Trauei
Deel 1. 20.05 SAT. 1 Wetter. 20.10 RC
manze in Venedig. Oostenrijkse spea
film uit 1962 van Eduard von Brosodj
Deel 1. 21.55 SAT.I Sport. 22.10.Ai
der Flucht. Amerikaanse misdaadseri
van Don Medford. Afl. Notoperation ir
letzten Moment. Amerikaanse mis
daadserie van Gerald Joseph Pevnej
22.55 SAT.I Bliek. 23.05 Stunde dé
Filmmacher. 23.20 Der Henker waru
schon. Amerikaanse western uit 195Jvan Nathan Juran. 00.45-00.55 «Pre
gramma-overzicht.

SSVC
12.15 Children's SSVC.
12.40 The Lone Ranger.
13.05 Rapido.
13.35 Sportsmasters.
14.00 News and Weather.
14.10 The Bill Doublé Bill.
14.55 Ski Sunday.
15.45 The invisible Man.
16.20 Cartoon Time.
16.25 The match.
18.30 Catchphrase.
18.55 Highway.
19.30 News and bfg weather report
19.40 Bread.
20.15 Sports review of 1989.
21.50 News and BFG Weather Ra

port.
22.05 Eastenders.
23.05 Spitting Image.
23.30-23.55 Hooperman.

Eurosport
07.00 Sky. The Hour of Power.
08.00 Sky. Fun factory.
10.00 Skiing World Cup. Slalom voa

heren, vanuit Moadonna di Campo.Italië.
11.00 Showjumping. Olympia lnte|

national Show Jumping vanuit Lob
den.

12.00 Football. Belangrijkste Europt
se goals.

13.00 Skiing World Cup. Live-versla
van het Istvestia Toernooi in Moskou

14.00 Badminton World Cup.
15.00 Ice Hockey.
18.00 Skiing World Cup.
19.00 Tennis.
21.00 Hinein. Film over het WK Voe.

bal 1958.
23.00 Football. j
00.00-01.00 Skiing World Cup.— -Super Channel
07.00 Super 8.0.0.5.
11.00 Coca Cola Eurochart.
12.00 The Mix.
13.00 It is written with George Van

deman.
13.30-14.00 Hello Austria, Helh

Vienna. Serie programma's ov_
Oostenrijk.

16.30 Snooker.
17.30 The World Tomorrow.
17.55 Goodyear Weather Report. |
18.00 European Business Weekly.
18.30 Rovipg report.
19.00 Honey West.
19.30 The lloyd Bridges Show. «20.00 Chart Attack.
20.55 Goodyear Weather Report.
21.00 An early frost. Amerikaans.

speelfilm uit 1985 van John Ermai.
Een gezin moet het feit verwerken da
hun zoon homo is en sero-positief ar
dusAIDS kan krijgen.

22.30 Music Night. Gevolgd door Tl*
Mix.

02.00-06.00 Italiaanse programma's
van Rete Mia.
MTV Europe

___!__-_■____.____________________________________________

Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Ray Cokes.
11.30 The Big Picture.
1200 MTV's Braun European Tt_f20.
13.30 Trans Euro Express. »«
14.00 VJ Marcel Vanthilt.
18.00 MTV Classics.
19.00 VJ Kristiane Backer.
23.00 Week in Rock.
00.00 XPO.
01.00 Night Videos.
06.30-07.00 Club MTV.

"Brian Ferry in 'Live. (RTL
Veronique -23.10 uur.)
00.40 Clips Romantique.
01.00 Hei Elei Kuck Elei.
04.00 Buona Domenica. (herh.)
05.00 Veronique Classique.
Wijzigingen voorbehouden!
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Mare Klein Essink: 'Ik liep vast als acteur'

Hoofdrolspeler stapt uit
'Medisch Centrum West'

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Na de (voorlo-
pig) laatste aflevering van
'Medisch centrum West' op
dinsdag 6 februari, stopt
Mare Klein Essink ermee.
De vooral als 'hartenbreker'
hekend geworden dokter
Jan van de Woude in de
deze TROS-serie houdt het
dan voor gezien. Na zijn
doorbraak als arts in de zie-
kenhuisserie wil MareKlein
Essirik wel eens wat anders.
Er zijn plannen om een
grammofoonplaat met hem
op te nemen. Maar de ko-
mende acht afleveringen is
hij nog te zien in de serie en
daarna verdwijnt zijn perso-
nage. „De rol van Janvan de
Woude was niet leuk meer
om te doen. Het karakter
van de man vond ik niet in-
teressant meer. Ik wilde
graag een rol spelen met
meer diepte."

Die diepte vond Klein Essink,
naar zijn zeggen, in een rol in de
nieuweKRO-serie 'De Brug', die
deels in Limburg werd opgeno-
men en vanaf februari op het
scherm komt. Opmerkelijk is dat
de acteur daarin opnieuw gestal-
te gaat geven aan een arts. „Ja,
dat is wel toevallig, maar de dok-
ter die ik daarin speel is een to-
taal ander figuur. Ik speel in 'De
Brug' een dorpsarts die meer de
functie heeft van sociaal werker.
De medische kant speelt niet

i zon groterol. Jeziet me in die se-

' rie ook niet met een witte jas lo-
pen. Het verhaal speelt zich af tij-
dens de oorlogsjaren en in de se-
rie komen ook veel spectaculaire
momenten voor. Het was voor
mij echt een uitdaging deze rol
aan te nemen. Ik weet dat er ver-
halen gaan dat ik uit Medisch
Centrum West ben gestapt om-
dat ik bij De Brug veel meer zou
gaan verdienen. Dat is dus abso-
luut niet waar. Dat zou ook geen
overweging geweest zijn. Ik liep
gewoon vast als acteur. Ik ver-
langde naar meer diepgang. Ik
kon me artistiek verbeteren en
daar gaat het mij om."

Ambitie
Niettemin heeft Mare Klein Es-
sink veel plezier gehad in zijn
aandeel in Medisch Centrum
West. „Ja, ik heb er hele goede

"herinneringen aan over gehou-
■'. den en bovendien was de serie
'; _«n prima leerschool. Het was

* een fijn team om in te werken.
Toch heb ik geen spijt dat ik na
de tweede serie mijzelf eruit heb
laten schrijven. Ik heb kunnen
laten zien wat ik kan en had ge-
noeg aanbiedingen gekregen on-
een goede keuze te maken."
Klein Essink blijkt een ambitieu-
-ze man te zijn. „Ik denk inder-
daad dat ik ambitieus ben. Ik
hoop dan ook in de toekomst

jmijn carrière te verleggen naar
-de film, of in ieder geval meer
naar het buitenland. Als je in Ne-
derland lang in een serie speelt

? zitje zo gauw vast in een bepaald
"■ hokje. We hebben in Nederland
*-_niet veel goede drama-produk-
ties. Dat kan ook niet want Ne-
derland is maar een klein landje.

'Je bent gauw uitgekeken in mijn
» vak. Ik was er echt bang voor dat

ik mijn leven lang als dokter Jan
van de Woude bekeken zou wor-

Van onze
rtv-redactie

HEERLEN - John
de Mol Produkties
heeft op het
nippertje weten te
voorkomen dat de
componist Robert
Strating een kort
geding tegen dit
bedrijf zou
aanspannen.
Strating is laaiend
over het feit dat zijn
naam ontbreekt op
de titelrol van
'Medisch Centrum
West' als
componist.
Als componist van
de serie wordt nu
alleen Jean-Louis
Knapper genoemd.
Volgens de
zaakwaarnemer
van Strating heeft
Knapper de

Ruzie over
begintune
tv-serie

begin-tune alleen
maar een beetje
bewerkt maar is de
compositie van
Strating: „Wat de
reden is van het
weglaten van
Strating's naam is
niet bekend.
Gisteravond zijn de
advocaten van
Strating en De Mol

overeengekomen
dat het kort geding
niet nodig is en dat
Strating gewoon
weer op de rol
wordt vermeld. Als
dat niet gebeurt
zullen wij via de "rechter
vijftigduizend
gulden per keer
boete eisen."

Maastrichtenaar vertelt over 'nachschiech

VPRO over jeugd
van de vorige eeuw

MAASTRICHT - Kinderen van
tien jaar die in de fabriek moes-
ten werken, 'nachschiech' draai-
en van middernacht tot 's mid-
dags 12 uur. Dat gebeurde nog in
het midden van de vorige eeuw.
Dat voor onze tijd bijna onge-
loofwaardig verhaal wordt zon-
dagmorgen verteld in het tv-
jeugdprogramma van de VPRO
'Wie was je opa's opa, opa?'

Rond de in 1851 in Maastricht ge-
boren Maté Everaers, die op tien-
jarige leeftijd al moest gaan wer-.
ken in de aardewerkfabriek van
Petrus Regout, vertelt Peter Eve-
raers. Deze met Anna Catharina
Dols gehuwdekleinzoon van Ma-
té woont momenteel aan de
FrankenStraat in Maastricht. Hij
doet tussen 9.40 en 10.10 uur op
Nederland 2 het verhaal dat óók
zijn opa en oma al op jonge leef-
tijd zware arbeid moesten ver-
richten, maar dat was toch al wat
menselijker dan de kinderarbeid
van de vorige eeuw.
Maté Everaers heeft in zijn tijd
een rol gespeeld bij de geleidelij-
ke afschaffing van de kinderar-
beid. Hij schreef op 10 januari
1887 een brief aan de enquête-

commissie in Den Haag die de
werkomstandigheden in de fa-
brieken moest onderzoeken. In
1874 werd de kinderwet van Van
Houten van kracht, die arbeid
door kinderen onder de 12 jaar
verbood. De commissie moest te-
vens nagaan of de fabrieken zich
aan deze wet hielden. 'Maté Everaers werd op 15 janua-
ri 1851 geboren in een huisje te-
gen de wal van het Lange
Grachtje. Hij overleed op 40 jari-
ge leeftijd op 7 oktober 1891.

Zondag 17 december
zijn wij geopend van

11.00- 17.00 uur

■.■_<-* 1910

4&*xJm<exz>
Akerstraat 116 - Hoensbroek

1

" Mare Klein Essink: „Ik hoop in de toekomst mijn carrière
te verleggen naar defilm, of in ieder gevaal meer naar het
buitenland."

den als ik na de tweede serie niet
zou stoppen."

Buitenland
De buitenlandse aspiraties van
Mare Klein Essink zijn niet ge-
heel luchtkastelen. De acteur
heeft inmiddels al diverse gast-
rollen gespeeld in Duitse series
en nu Medisch Centrum West
ook door de Duitse tv is gekocht,
wordt hij ook in dat land een be-
kend gezicht. „Ik hoop ook echt
dat de serie aanslaat bij de Duit-
sers. Ten eerste is dat leuk voor
de makers en alleandere acteurs,
maar voor mezelfkan dat natuur-
lijk ook voordelig uitpakken."
Had Klein Essink ooit verwacht

dat de ziekenhuisserie zo popu-
lair zou worden in Nederland?
„Nee, absoluut niet. We zijn ook
allemaal erg geschrokken van de
effecten op je privé-leven. Je
weet niet wat je overkomt als
mensen je opeens gaan herken-
nen en wildvreemden je aanspre-
ken op straat. Het is wel heel
leuk om mee te maken. Nu de
tweede serie alweer een paar we-
ken op de buis is ben je er op
voorbereid. Ik weet nu dat de
Kalverstraat en de Dam voorlo-
pig verboden gebied voor mij
zijn. Ik kan nu echt niet meer
rustig de Bijenkorf inlopen. Dat
geeft niks, want het hoort bij het
vak, maar als je zoiets voor het
eerst overkomt, is het moeilijk
ermee om te gaan."

" Scènes als deze zijn een vertrouwd beeld in de ziekenhuisserie 'Medisch Centrum West.
Op dezefoto hoofdrolspeler MareKlein Essink (midden) met naast hem Rob van Hulst en

Wivineke van Groningen.

Derde show met kerstmis op het tv-scherm

Martine Bijl weer theater in
Van pnze rtv-redactie

AMSTERDAM - De VARA
heeft de tv-opnamen, die in
april in het Nieuwe de la Mar-
theater te Amsterdam werden
gemaakt van de derde theater-
show van Martine Bijl, zorgvul-
dig bewaard. Op de avond van
Eerste Kerstdag zal de show
vanaf 20.45 uur op Nederland 1
te zien zijn. Martine is inmid-
dels alweer maanden bezig met
het schrijven en repeteren van
de theatershow nummer 4,
waarmee ze vanaf januari Ne-
derland gaat rondtrekken.

Het is niet voor het eerst dat de
VARA een theater-solo-optreden
van Martine op de avond van
Eerste Kerstdag uitzendt: ook in
1985 gebeurde dat met haar
tweede theater-programma,
"Martine' getiteld. Op 3 januari
1988 werd de tweede theatershow
, 'Bijl' genaamd, via de VARA-tv
uitgezonden.
Haar derde theatershow, die de
kijkers dus met kerstmis te zien
krijgen, heeft nooit een titel ge-
kregen. Het programma kent wel
een thema en dat thema is 'rela-
ties. Dat wil voornamelijk zeg-
gen, dat we hier vooral te maken
krijgen met conferences en lied-
jes over de verhouding man-
/vrouw. Maar zelfs voor een titel
'M/V' werd niet gekozen. Haar
vierde show krijgt wel weer een
titel: 'Mevrouw Bijl.
Wie de shows van Martine op een
rijtje zet ziet een duidelijke ont-
wikkeling. ledere keer weer, na
weer een tournee door het land,
weet Martine nooit ofze weer te-
rug zal komen via het theater.
„Zolang ik me elke keer weer
verder blijk te ontwikkelen, zo-
lang kan ik er mee doorgaan,"
zegt ze er zelf over.
Voordat ze het theater in trok
heeft ze wel eens een jaar ge-
werkt (rond 1980) aan een spe-

" Martine Bijl: ze heeft een losheid en vanzelfsprekendheid, die weldadig aandoen.

ciaal voor tv gemaakte show.

" Voor die speciaal voor tv ge-
schreven shows kreeg ze al eens
de Televizier-ring. En dat zou ze
na een aantal jaren theatershows
(in 1983 ging Martine voor het
eerst het theater in) weer kunnen
gaan doen.

Niveau
Waar Martine en haar vier trou-
we musici (levenspartner Henk
van der Molen, gitaar, teksten,
muziek, Pierre Biersma, piano,
Charly Angenois, bas en bas-gi-
taar en Louis Debij, slagwerk)
verschijnt zijn de zalen overvol.

Het derde theaterprogramma be-
leefde 236 voorstellingen en
werd na de tv-opnamen in de re-
gie van Berend Boudewijn nog
tot juni van dit jaar in theaters
gespeeld. „Het knappe van Bijl
is," zo reageren recensenten
eensgezind, „dat, hoewel ze toch
vooral zangeres is, zo langzamer-
hand is uitgegroeid tot een ar-
tieste, die ook in de conférence
een hoog niveau haalt. Ze heeft
een losheid en vanzelfsprekend-
heid, die weldadig aandoen. Bo-
vendien heeft ze een prettig ge-
voel voor een mild, maar daarom
niet minder raak soort humor.
Het enige verwijt dat je haar nog

kunt maken isdat ze hier en daa
toch wat aan de bravekant blij)t "En het zou niet verbazigwe^j:
kend zijn als die braafheid n\e "tiet verglijden der jaren uiteind^
lijk helemaal verdwijnt."
En dat is het doel waar Martij
naar streeft: haar 'Elfde Twaai»
je-tijd'; de tijd, waarin ze als dr
merig blond gymnasiummeisJ
uit Amstelveen nog lieve liedj
('Öe makelaar van Schagen') e.^
brave wijsjes ('Liedjes uit de tt)

van Ot en Sien') zong, ligt
achter haar. Dat hebben de tal»
ze fans uit die jaren na de vo"
bije zes theaterjaren inmidde
ook wel begrepen.

NCRV op zoek
naar cultuur
rond kerst
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Ritmisch zwel-
len de drums aan terwijl de om-
standers steeds moeilijker stil
kunnen blijven zitten. Swingen-
de Afrikaanse muziek volgende
week zaterdag 23 december i»
het kerstprogramma van de
NCRV. Programmamaker Bob
Löwenstein ging op zoek naar
verschillen in de kerstviering op
drie continenten. In Afrika film-
de hij een kerstzangviering if)
Rwanda en ook in Argentinië
maakte hij een viering mee. Hoe
de cultuur rond kerstmis ver-
schilt, laat hij zien door de ver-
schillende vieringen in het pro-
gramma 'Kerstfeest...en het ge-
schiedde...overal...', tegenove-
elkaar te zetten.
„Dit programma (om 21.20 utf
op Nederland 1) is eigenlijk eep
oude droom van NCRV-televi
siedirecteur Hans van Maanen "zegt Löwenstein. „Want onS
kerstfeest is eigenlijk aan het af-
takelen. Wij wilden in samenwer-
king met andere landen terug
naar de oorsprong van het kerst-
feest.
In het zangprogramma, laat Lö-
wenstein zien hoe in Rwanda he
zwaartepunt bij het kerstfeest
ligt bij de naamgeving van pas-
geborenen. „In dat land is vee'
kindersterfte. De kinderen moe-
ten vooral de eerste acht dagen
vreselijk goed verzorgd wordeti;
Na acht dagen krijgt een kin»
een naam. Het is natuurlijk vre-
selijk als een kind eerder dood-
gaat. Want als je zonder naam
sterft, ben je niemand geweest
Daarom ligt bij het kerstfeest ifl
Rwanda de nadruk op de naam-
geving."
In Argentinië daarentegen d
Kerstmis het feest van de hoop
„Bij de Argentijnen speelt de
ezel die Jozef en Maria naai
Bethlehem bracht een belangrij
ke rol, o>mdat de ezel met mei*
Jozefen Maria in leven hield ei
het zo mogelijkmaakte dat Jezu!
geboren werd.

Löwenstein filmde ook cc'
kerstzangviering in de Grot*
Kerk in Den Haag. In het pro
gramma worden liederen van d<
drie continenten afgewisseld, ï°
dat de verschillen duidelijk na3
voren komen.

NOS-Journaal
naar elf uur
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Met ingang van
januari gaat het half-elf-journaa
op Nederland 1 naar 23.00 uur
Dit journaal wordt van maandal
tot en met zaterdag exact ori
23.00 uur uitgezonden. Het nietf
we tijdstip past, naar de menini
van KRO, NCRV en VARA, be
ter in de programmering op Ne
derland 1 en het maakt een eind'
aan het gelijktijdig uitzende'
van het half-elf-Journaal m"
NOS-Laat op Nederland 3. Even
als het half-elf-Journaal duur
het elf-uur-Journaal tien minU
ten.
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