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Bijbels van
toiletpapier

uit Roemenië
naar museum
LEIDSCHENDAM - Hetbijbels Museum wordt vol-
gende week verrijkt met
*en een rol Roemeens toi-le .Papier dat is vervaardigd
an bijbels uit het westen.ür G.H. van de Graaf, lid

J^u het hervormde synode-
~estuur, zal de rol woens-
clag aanbieden aan het Am-
sterdamse museum.

lange tijd doen geruchten de
F°nde dat onder Ceausescu bij-
tte en andere christelijke lec-
tuur werden gebruikt voor de
."ervaardiging van toiletpapier.
,~* boeken werden door christe-

organisaties uit West-Euro-
,Pa het land in gesmokkeld.
**n hervormd gemeentelid nam
£an zijn reis naar Roemenië en-
*ele closetrollen mee waarop
jjuldelijk bijbelfragmenten teerkennen zijn. Tot voor kort
J'ond de betrokkene het te ris-

hiermee in de openbaarheid
* treden.

het weer

jj*EN TOE MOTREGEN
,** een zuidwestelijke stro-nS wordt vochtige lucht

waarin veel be-
R.°lking voorkomt. In het be-
■ övan de middag kan een en-

e opklaring het zuiden van
i öiburg bereiken, waarna de

weer zal toenemen
,** regen in de avond. De
'ld is eerst matig, maar

j . mt in kracht toe uit zuid-«ïdwestelijke richting. De"ftperatuur wordt 5 graden

"s erdag en daalt tot 3 graden
j. Nachts. Morgen zal er veel
Jj^olking zijn, waaruit wat
j Sen valt. De temperatuur
Vi.Pt op tot 7 graden bij een
y lJ krachtige wind.
Tttt

0p actuele informatie be-
l eQende het weer in Limburg

u bellen 06-91122346
J^NDAAG:J?n op: 08.48 onder: 16.44r^anop: 12.18 onder: 03.34JORGENJ:nop: 08.48 onder: 16.45

12.47 onder: 04.04

Sterren
Van den Ende zei gistermiddag dat
zijn produktiebedrijf programma's
met sterren gaat maken voor Vero-
nique. Tot die programma's beho-
ren 'Wedden dat...' met Jos Brink,
'De Surprise Show', 'De Miniplay-
bakcshow en de 'Soundmixshow',
alle drie met Henny Huisman, 'Tine-
ke' met Tineke de Nooij, 'De KoosPostema Show', het programma
'Klasgenoten' en 'Sandra' gepresen-
teerd door Sandra Reemer. Ron
Brandsteder en André van Duin
blijven voor dé Tros werken.
Daarnaast zal Van denEnde nieuwe
programma's voor Veronique ont-
wikkelen en produceren. Hij zal ook
meewerken aan andere internatio-
nale activiteiten van CLT/RTL in
Europa. Tevens heeft Van den Ende
aangeboden samen met Veronique
te bezien of medewerkers van TV 10
overgenomen kunnen worden.
Het personeel van TV 10 is gisteren
meegedeeld dat er wellicht by Van
den Ende of Veronique een plaatsje
voor hen is. „Maar harde toezeggin-
gen zijn er niet gedaan", aldus een
woordvoerster. Volgens Veronique
kan dat ook nauwelijks „Misschien
kunnen we een of twee journalisten
gebruiken. Maar we hebben zelf al
een goede nieuwsploeg".

Blij
Veronique zegt blij te zijn met de
komst van de nieuwe sterren en re-
kent erop dat de kijkcijfers flink
zullen stijgen. De Bond van Adver-
teerders (BVA) en de Vereniging
van Erkende 'Reclame/Adviesbu-
reaus (VEA) hebben verheugd ge-
reageerd op de samenwerking.

Steun voor
Van der Valk
MAASTRICHT - Kanunnik
Van der Valk heeft gisteren
in Maastricht drieduizend
nieuwjaarswensen in ont-
vangst mogen nemen. De
kaarten werden gestuurd
als steunbetuigingvoor Van
der Valk.

Zoals bekend werd de kanunnikonlangs min of meer gedwongen
ontslag te nemen als directeur
van het activiteitencentrum van
het bisdom. Bisschop Gijsen zag
in een preek van Van der Valk,
een maand eerder, een aanval op
zijn beleid.
Van derValk zei gisteren wel de-
gelijk rekening gehouden te heb-
ben met de bisschoppelijkereac-
tie op zijn preek, maar dat hij had
gemeend niet langer te kunnen
zwijgen.

_+ Zie ook pagina 13

" Kanunnik Van der Valk nam gisteren de kaarten in ontvangst. Naast hem een van deinitiatiefnemers van deactie, wethouder J. Hoen van Maastricht. Foto: WIDDERSHOVEN
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" Van Gogh ontmoetPaul Gauguin in 1889
Aquarel: RU DE VRIES

Joop van den Ende gaat programma's maken voor Veronique

Doek valt voor TV10
Van onze rtv-redactie

AMSTERDAM - TVIO staakt
definitief zijn activiteiten. De
circa vijftig personeelsleden is
dat gistermiddag meegedeeld
tijdens een bijeenkomst in
Hoofddorp. Een half uur eer-
der was de journalistenvak-
bond NVJ op de hoogte ge-
steld van het besluit van TV 10
de arbeidsovereenkomsten
van de medewerkers per 1
maart te beëindigen. Tegelij-
kertijd maakte RTL Veroni-
que bekend dat het vanaf 16
februari amusementspro-
gramma's van Joop van den
Ende Produktions uit gaat
zenden.

Het besluit van directie en aandeel-
houders van TVIO is ingegeven
door de overeenkomst die Joop van
den Ende Produktions is aangegaan
met CLT, de Luxemburgse moeder-
maatschappij van RTL Veronique.
„Daardoor verdwijnt de belangrijk-
ste pilaar onder de plannen van
TV10", aldus een bekendmaking
van het station. „De onderhandelin-
gen van de laatste maanden met
binnen- en buitenlandse partners
hebben geen resultaat gehad. Nu er
geen reëel uitzicht meer is datTVIO,
in welke constellatie dan ook, kan
gaan uitzenden, is verdere voortzet-
ting zinloos geworden".

Beschuldigd van doodslag en gijzelingen

Uwe B. tweemaal
voor rechtbank
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Aanvankelijk in
hoge mate weerbarstig en zwijg-
zaam maar nadien uitermate
spraakzaam en welwillend heeft de
31-jarige Duitser Uwe B. zich giste-
ren voor de rechtbank in Maastricht
moeten verantwoorden voor dood-
slag op de 36-jarige taxichauffeur
Horst Wendland, gepleegd op 6 juli
van vorig jaar in de Heerlense Kis-
sel, en gijzelingvan een groepje per-
sonen in een woning aan de Nico-
laas Beetsstraat, eveneens in Heer-
len.
Vrydag 9 februari vervolgt de recht-
bank de ondervraging van Uwe B.
Ter sprake komen dan een twintig
uur durende gijzeling van de Heer-
lense mevrouw Elly Scheien-Stik-
kelbroek en het onder vuur nemen
van een aantal Heerlense politie-
mensen. Beide feiten vonden plaats
op 13 juli 1989.
Voorts wordt dan het rapport be-
sproken dat deskundigen van het

Pieter Baan Centrum in Utrecht
nog moeten uitbrengen naar aanlei-
dingvan de psychiatrische observa-
tie die B. in dat gerechtelijk insti-
tuut heeft ondergaan.
De tweede procesdag zal uitmon-
den in het requisitoir van officier
van justitiemr H. Smalburg.

9 Zie verder pagina 15

Hypotheekrente
De woordvoerder van de bemidde-
lende organen tekent hierbij aan dat
deze bedragen weer onder druk

kunnen komen te staan als de hypo-
theekrente omhoog gaat. Dat laatste
is, gezien de recente rentestijging,
allerminst denkbeeldig.

Het versoepelen van de normen
voor gemeentegarantie kan een
gunstig effect hebben op de ver-
koop van premie-A-woningen (door
de overheid gesubsidieerde koop-
woningen). Volgens de beleggers,
de gemeenten en de vereniging
Eigen Huis, dreigen deze woningen
onverkoopbaar te worden, omdat
de mensen die voor de subsidie in
aanmerking komen door de hoge
rentestand hun hypotheek niet
■meer rond krijgen.

Sovjetsoldaat
zat 42 jaar

ondergedoken
__>

MOSKOU - In de Sovjetrussi-
sche legerkrant Krasn^ja Zvesda
stond gisteren een bericht over
de soldaat Ivan Boetsjilo die na
42 jaar ondergedoken te hebben
geleefd in de bossen in Wit-Rus-
land, weer in de gewone maat-
schappij is terugkeerd.

Boetsjilo - door dekrant vergele-
ken met Robinson Crusoë - was
in 1947 bij Brest de bossen inge-
vlucht omdat hjj dreigde te wor-
den gearresteerd als aanhanger
van de bij Stalin in ongenade ge-
vallen maarschalk Zjoekov.
Boetsjilo, die in een hut woonde

en leefde op paddestoelen, wor-
tels en bessen, verdiende zo nu
en dan iets extra's door te wer-
ken opver afgelegen boerderijen
waar hij ook kleren en eten
kreeg. Familieleden kwamen
hem afen toe bezoeken om hem
stiekem een Pravda (de commu-
nistische partijkrant) te brengen.
Die krant begon Boetsgilo de
laatste jaren weer te lezen. Zo
kwam hij erachter dat in de Sov-
jetunie een andere tijd was aan-
gebroken, aldus de Krasnaüa
Zvesda. De beslissing om weer
onder de mensen te komen was
echter niet gemakkelijk.

Boetsjilo geloofde kennelijk nog
niet alles wat in dePravda stond.
Maar na die aanvankelijke scep-
sis was Boetsjilo snel op de hand
van de hervormers, en besloot
zijn bestaan in de bossen op te
geven en in te trekken bij fami-
lieleden.

woonblad

Premie-A-woning
onbetaalbaar
vanaf pagina 33

Bijna 1.200 zuigelingen onderzocht

Kinderarts stuit op
allergie melksuiker

door ans bouwmans
MAASTRICHT - Ongeveer
drie op de honderd zuigelin-
gen, kinderen tot één jaaroud,
zijn allergisch voor de eiwitten
die inkoemelk zitten. Een ho-
ger percentage van de zuige-
lingen - naar schatting 4 a 5
procent - is tijdelijk allergisch
voor de suiker in koemelk. Dit
tot dusverre onbekende pro-
bleem is aanzienlijk minder
ernstig en duurt veel korter
dan koemelkeiwitallergie.

De Maastrichtse kinderarts
J. Schrander, als wetenschappelijk
medewerker verbonden aan de
Rijksuniversiteit Limburg, noemt
dit laatste resultaat van zijn onder-
zoek naar koemelkallergie verras-
send. Schrander heeft 1.178 zuige-
lingen die bij vijf consultatiebu-
reaus in Maastricht binnenkwamen
een jaar lang gevolgd. De gegevens
en uitkomsten zullen worden ver-
werkt in een proefschrift over koe-
melkintolerantie bij zuigelingen,
dat Schrander dit jaar hoopt af te
ronden.
De bevindingen over de allergievan
zuigeüngen voor koemelksuiker

zijn voor Schranderaanleidingper 1
juli met een vervolgonderzoek te
beginnen. Kinderen die tijdelijk in-
tolerant zijn voor melksuiker (lacto-
se) zijn na drie maanden van hun al-
lergie af.

Er hoeft bovendien niet te worden
overgestapt naar de veel duurdere
sojamelkprodukten of hypoallerge-
ne voeding. Er is een zeer geschikt
koemelkprodukt op de markt met
zeer weinig lactose. Na een periode
van drie maandenkunnen de kinde-
ren weer koemelkprodukten tot
zich nemen.

0 Zie verder pagina 13

show/rtv
Peter Alexander
gooit met modder
naar ZDF-televisie

Radio- en tv-programma's
vanaf pagina 41

Soepeler normen
gemeentegarantie

DEN HAAG - Per 1 februari wordt
het makkelijker een hypotheek met
gemeentegarantie tekrijgen. De be-
middelende organen, die de ge-
meenten adviseren over aanvragen
voor gemeentegarantie, hebben be-
sloten de normen te versoepelen.

De versoepeling houdt verband methet nieuwe belastingstelsel (Oort),
waardoor de inkomens er netto op
vooruitgaan. De bemiddelende or-
ganen hebben tot hun stap besloten
na overleg met het ministerie van
Vrom en de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG). Staatsse-
cretaris Heerma (Volkshuisvesting)
moet er nog mee akkoord gaan,
maar volgens een woordvoerder
van de bemiddelende organen is dat
slechts een formaliteit.
De versoepeling betekent dat men-
sen met een bruto inkomen van zon
30.000 gulden per jaar circa 6.000
gulden meer hypotheek kunnen
krijgen. Voor bruto inkomens van
50.000 guldens kan dat oplopen tot
10.000 gulden. Mensen die zon
75.000 gulden per jaar verdienen
kunnen na 1 februari een hypotheek
krijgen die 15.000 tot 20.000 gulden
hoger ligt dan vorig ja^r.

Spanje weigert
ramp-tanker

MADRID - De Spaanse regering
heeft gisteren na afloop van het we-
kelijkse kabinetsberaad laten weten
geen toestemming te verlenen om
de in moeilijkheden geraakte Iraan-
se tanker Kharg 5 in een haven op
de Canarische eilanden af te meren.

Wel moet er alles aan worden ge-
daan om het overpompen van de
200.000 ton ruwe olie buiten de
Spaanse territoriale wateren, 'zo
veilig mogelijk' te doen verlopen.

(ADVERTENTIE)

MURGENII AUTO ILeasing I
inf^^o4s-463333

Leghennen
besmet
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Olieverf
Tot half januari toont zij olieverf-
schilderijen en tekeningen van Jan
Heijnen — meer van zijnwerk hangt
in de Kamer van Koophandel aan
hét Bat nabij de Servaasbrug.

Jan Heijnen, hoewel met deze en
andere lokaties in de stad zeer ver-
trouwd, is geen Maastrichtenaar
van origine; hij is in 1948 in Roer-
mond geboren en begon zijn kun-
stenaarsloopbaan in Amsterdam. Al
vroeg: er staat in zijn biografie een
tentoonstelling genoteerd in Broek
en Waterland in 1970.

In een bespreking van een kort
daarop volgende presentatie in Nij-
megen — het open atelier De Wes-
terhelling — is er nog sprake van
een schilder uit Amsterdam „die
zonder opleiding gewoon voor zich-
zelf begon te schilderen en te teke-
nen". Zijn opleiding kreeg hij spoe-

dig daarop aan de Maastrichtse
Stadsacademie. Hij sloot haar af in
1976.

Wie nu zijn presentatie ziet in De
Perroen mag dus bedenken dat zijn
openbare optreden daarmee zijn
twintigste jaar ingaat.
Hij toont daar — met grote zorgvul-
digheid opgehangen — acht schilde-
rijen in olieverf en acryl op doek en
een reeks van zeventien tekeningen.

Eén kleur
De schilderijenzijn nagenoeg in één
kleur, hetzij groen, hetzij rood, en
hebben oppervlak van fijne struc-
tuur; de beeldende informatie
wordt aangereikt door vormen die
als door de natuur zelf schijnen aan-
gebracht of door het eigenzinnig
verloop van dun vloeibare materie.
Zij hebben geen van alletitels of na-
men — evenmin trouwens als de te-
keningen, die het tegendeel zijn van
abstract. Ze zijn heel informatief en
verhalend, al zijn dan de verhalen
hier en daarraadselachtig en hoogst
persoonlijk van aard. In een enkel
schilderij ontmoeten de uitersten el-
kaar: daarin bewegen zich dieren
van rechts naar links door een diep-
groen vlak, onherkenbare viervoe-
ters als uit een mystiek en prehisto-
risch tijdperk.

Die persoonlijke aard is waarschijn-
lijk introvert; zoals zijn schilder-
kunst ook lijkt gedreven door per-
soonlijke intenties: hij lijkt er niet
op uit een buitenwereld een herken-
baar beeld op te dringen van het
schilderschap van Heijnen. Ook
anno 1990 lijkt de aanhefvan de re-

censie uit 1970 nog van toepassing
„Jan Heijnen zoekt".
Ih elk geval is van zijn twintigjarige
activiteit de indruk behouden van
veelzijdigheid — het woord komt in
bijna iedere bespreking voor — een
wendbaarheid in techniek, onder-
werp en benadering. Het zou de titel

rechtvaardigen als er tegelijk geen
reden was om hem aan te vullen met
'Jan Heijnen vindt.

# Werk van Jan Heijnen, te zien in de Maastrichtse Perroenga-
lerie.

Filmproducenten
bouwen studio
in Flevopolder

De Amsterdamse filmproducenten
Dick Maas en Lou Geels bouwen dit
jaar in de Flevopolder bij Almere
een filmstudio-complex dat wat be-
treft omvang een van de grootste in
Europa moet worden. De bouw —die een investering van vele miljoe-
nen vergt — moet al in november
1990 zijn afgerond.

Dat heeft producent Geels van First
Floor Features donderdagmiddag
bevestigd. Volgens Geels heeft zijn
firma een dergelijk complex 'als
eigen bedrijfsmiddel' hard nodig.
Aanvankelijk hadden Maas en
Geels het oog laten vallen op een
stuk grond aan de Gaasperplas in de
Bijlmer. Dat ging vanwege de hoge

grondprijzen niet door.
De producent is niet bang dat Ne-
derland een te klein filmland is voor
een dergelijke grote voorziening.
Het complex zal niet alleen voor
eigen produkties worden gebruikt,
maar ook aan derden kunnen wor-
den verhuurd, aldus Geels.

In totaal verrijzen er twee studio's in
het polderlandschap, waarvan de

grootste veertien meter hoog wordt
en een vloeroppervlakte krijgt van
1600 vierkante meter. Rond de ge-
bouwen heeft First Floor Features
nog de beschikking over 30.000 vier-
kante meter grond waarop buiten-
opnamen kunnen worden gemaakt.

De producenten hopen hun nieuwe
complex in november in gebruik te
kunnen nemen met de opnamen
voor de Engelstalige thriller 'The
missing diaries' van Maas, hetgeen
de tot nü toe duurste Nederlandse
filmproduktie moet worden; 30 mil-
joen gulden is er voor uitgetrokken.
Maas en Geels genieten bekendheid
door de produktie van films als
Flodders en Amsterdamned.

de bezeten bezitter

(c) Standaard Uitgeverij nv. Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Producttons b.v. s-Gravenhage

kunst

Schilderijen en tekeningen in galerie De Perroen

Jan Heijnens wendbaarheid
Een bezoek aan de Maastrichtse Perroengalerie heeft bijzonde-
re attracties, nog afgezien van zijn gemakkelijke vindbaarheid
aan het Vrijthof. Dat is allereerst zijn entree via een kennelijk
door jonge mensen drukbezocht en in kaarslicht gehuld café,
die iedere drempelvrees smoort in de kiem.

Het café verleent medewerking en
gastvrijheid aan de door een aantal
gemotiveerde kunstenaars op de
eerste verdieping bekwaam gedre-
ven activiteit. „Wij zijn geen com-
merciële galerie" verklaart de
woordvoerster, alsof er een excuus
nodig was voor de rommel op de
trap. De motivatie duurt al jaren
voort — de huisvesting loopt opzijn
eind omdat het horecabedrijf kampt
met ruimtegebrek. De galerie, sinds
kort gelieerd aan de Heerlense gale-
rie Signe, zal in 1990 haar werk
voort zetten in een pand enkele tien-
tallen meters verderop; zij houdt
haar uitzicht op Nederlands mooi-
ste plein

Hoofden
Lang heeft hij zich bezig gehouden

met het schilderen van hoofden
zelfportretten ook - in meest sombe-
re kleurstellingen. Er zijn uiterst
fraai geschilderde schilderijen van
hem bekend in de expressionisti-
sche trant van cobra en post-cobra
schilders, tekeningen, gouaches,
collages en houtsneden, maar ook
anti-estetische en provocerende
waarin zelfs braaksel toelaatbaar
was met bijpassende tekst.

Bij een tentoonstelling in galerie
Wolfs in 1977 slaat alles weer om,
omdat de zo persoonlijke ervarings-
wereld in het teken kwam te staan
van zoiets als het verwerven van een
volkstuin langs de Maas: er bloeien
nu bloemen in.

„Ik zat erop te wachten" zei hij bij
die gelegenheid „dat het zou gebeu-
ren, dat het luchtiger zou worden,
niet oppervlakkiger maar fijner om
naar te kijken." En ook: „De som-
berheid van de koppen was ik een
beetje moe, geloof ik. Al met al ben
ik daar toch zes jaar mee bezig ge-
weest en ik denk dat het goed is je-
zelf af en toe te vernieuwen, om af
en toe eens voor een verrassing te
zorgen".

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de
wendbaarheid van Heijnen bewust
gericht is op een verrassings-effect.
Zij lijkt eerder te berusten op een
tot zijn aard behorende nieuwgie-
righeid, die — zoals altijd — in zijn
tekeningen het meest sprekend tot
uitdrukking komt. Ze zijn alle ver-
schillend van onderwerp, van tech-
niek en formaat, en in dat verschil
zit hun charme: ze lijken niet ge-
maakt met vooropgezette bedoelin-
gen, maar eerder ontstaan; en wat
achteloos achtergelaten als de spo-
ren van een creatieve geest, voor
wie het leveneerder gekomen is dan
het filosoferen.

pieter defesche

Brabants Orkest
begeleidt

'Cinderella'
Het Brabants Orkest begeleidt de
komende weken elf keer het Scapi-
no Ballet bij de uitvoering van het
sprookje 'Cinderella', ofwel Asse-
poester. Het ballet is geschreven
door choreograaf Nils Christe, de
muziek is van Sergej Prokofjev. De
muzikale leiding is in handen van
Ed Spanjaard.

Cinderella is in Nederland bekend
als het sprookje van Assepoester,
het meisje dat een avond weet te
ontsnappen uit haar leventje als
huishoud-sloofje. Christe heeft zijn
versie van Cinderella gebaseerd zo-
wel op het sprookje uit het boekvan
Moeder de Gans als op het verhaal
van de gebroeders Grimm. In het
ballet worden klassieke en moderne
danstechnieken afgewisseld.

'Cinderella' is tussen 20 januari en 4
februari onder andere te zien inRot-
terdam, Nijmegen, Amsterdam.
Groningen, Tilburg, Breda en Den
Bosch.

Schilderijen en objekten
Nuray Atas in Galerie Fah
Tot 9 februari toont galerie Fah in
Maastricht een vijfentwintigtal wer-
ken van de Turkse kunstenares Nu-
ray Atas.
Nuray Atas werd in Ankara geboren
in 1942. Zij kreeg een opleiding aan
de Akademie voor Beeldende Kun-
sten in Istanboel en kwam in 1966
naar Nederland met een studie-
beurs.

Zij werkte driejaar aan de Rijksaka-
demie in Amsterdam op de grafi-
sche afdeling en hield zich daar in
het bijzonder met etsen bezig.
Zij is in Nederland blijven wonen en
heeft zich hier behalve met etsen
ook met het maken van installaties
en het geven van performances be-
zig gehouden.

Omdat haar kunstzinnige vorming

sinds 1966 in Nederland heeft plaats
gehad beschouwt zij haar werk niet
als representatief voor de beeldende
kunst van Turkije. Zij verloochent
haar Turkse afkomst intussen niet
en toont dat door haar gebruik van
materialen en van thema's uit de
Turkse cultuur. Niettemin: zij be-
schouwt de beeldende kunst als een
middel tot internationalecommuni-
catie waarin de persoonlijke expres-
sie in eerste instantie van belang is— de herkomst alleen in afgeleide
zin.
Nuray Atas begon in 1987 met het
maken van collages, die zijn opge-
bouwd uit gescheurd pakpapier, en
voorts met het maken van een soort
relief-schilderijen. In derelief-schil-
derijen komen materialen voor als
hout, karton, textiel en papier, dat
met een ofander procédéverhard is.

De materialen verliezen hun karak-
ter niet in de constructievan het tob-jekt,maar spelen daarineen autono-
me rol en relatie tot elkaar. Bij de
bepaling van die relaties heeft de
kunstenares gedacht aan het zwe-
ven van dingen in een ruimte waar-
op magnetische krachten werken.

De verkregen vormen, de reliefwer-
king en de expressiviteit daarvan
brachten haar ertoe haar kunst neo-
barok te noemen.

Toen in 1988 haar reliëfschildenjen
een geometrisch-abstrakt karakter
kregen, waarin de kleurstelling
veelal op tegenstellingen was geba-
seerd, noemde zij de serie van die
struktuur 'neobarok 2.
Galerie Fah toont van Nuray Atas
het meest recente werk.9 Kunstwerk van Nuray Atas

recept
Biefstuk mei peer
en camembert

Benodigdheden voor 4 personen: 4
kogelbiefstukjes (of 4 tartaartjes)
van ieder 125 gram, boter of margari-
ne, peper & zout, 1 mooie peer, 4
plakken camembert en paprikapoe-
der.
Snijd allereerst de peer in vieren,
verwijder voorzichtig het klokhuis

en schil de kwarten peer. Halveer
elk kwart in de lengte. Verhit de bo-
ter of margarine en bak hierin de
biefstukken rondom mooi bruin.
Kruid het vlees pas na het dicht-
schroeien met peper en zout. Verhit
de grill voor. Neem het vlees uit de
pan en leg het op een ovenvaste
schaal. Leg op elke biefstuk twee
plakken peer en dek deze af met ca-
membert. Bestrooi de kaas met wat
paprika en schuif de schaal onder de

hete grill. Laat de schaal zolang on-
der de grill tot de camembert ge-
smolten is en de peerstukjes door en
door warm zijn. Serveer direct.
TIP: In plaats van biefstuk kan ook
tartaar worden genomen. Vraag dan
de slager ze iets zwaarder (±l5O
gram) te maken. In plaats van ca-
membert kan ook een dikke plak
pittig belegen Goudse kaas geno-
men worden.

hub meijer

Goed jaar voor
Museum Boymans

Het Rotterdamse museum Boy-
mans-van Beuningen heeft in 1989
een kwart meer bezoekers getrok-
ken dan in het daaraan voorafgaan-
de jaar. In totaal bezochten 225.712
mensen vorig jaar het museum,
43.000 meer dan in 1988.

Het is voor het eerst sinds 1985 dat
Boymans meer dan 200.000 bezoe-
kers trekt, maar in dat jaar kwam
het leeuwedeel daarvan (180.000)
voor één bepaalde expositie, 'Mees-
terwerken uit de Hermitage.

In 1989 was het museum-bezoek
meer gespreid over verschillende
exposities. Publiekstrekkers waren
onder meer de tentoonstellingen
'Ensor, Hodler, Kruyder, Munch',
'British design' en 'Van Titiaan tot
Tiepolo, Italiaanse kunst van 1500
tot 1800.

De expositie die Boymans begin vo-
rig jaar in de Surrealisten-zaal in-
richtte naar aanleiding van het over-
lijdenvan Salvador Dali, lokte even-
eens veel mensen naar het museum.

Een flinke bijdrage aan het bezoek-
cijfer werd op de valreep nog gele-
verd door de op 17 december ge-
opende tentoonstelling van werken
van Kees van Dongen. In de eerste
twee weken bezochten al ruim
25.000 mensen deze expositie die
overigens nog tot 11 februari te zien

Rinus Haks
voorzitter
Filmdagen

Rinus Haks (62) wordt per 1 februj
de nieuwe voorzitter van de stijl
ting Nederlandse Filmdagen. \volgt daarmee interim-voorziter A
Stelling op, die op zijn beurt in H
vember vorig jaar het roer overig
van filmer Wim Verstappen. Bj
woordvoerder van de stichtil
heeft dit bevestigd.

Haks bekleedt momenteel verschj
dende fucnties in het culturele vW
Hij is ondermeer vice-voorzitter A
de Federatie van Kunstenaarsven
nigingen, bestuurslid van het V.
zetsmuseum Amsterdam en P*Jnigmeester van het Fonds voorj
Nederlandse Film. Hij genoot vq
der bekendheid als landelijk vOT
zitter van de ANVJ en bestuurd
van de CPN.

Volgende maand zal het algentfj
bestuur van de stichting word<j
uitgebreid tot circa twintig peffl
nen. Daarna zal een nieuw dagelM
bestuur worden gekozen, om I]
werk van het interim-bestuur ovj
te nemen. Dit tussenbestuur tri]
aan na een conflict tussen de Pi
aangetrokken directeur en een <$
van de staf en medewerkers.

Oplossing van gisteren

HAAS -'KAAM-
AAL-H-SL^
AR-VOÜ-K^
R-SNO E K - B
dan-p-raS
-RAM-GALI
kea-n-neJ
W-KOERS-*
AF-SOR-R*
REM -N-TOf
teil-leeO

cryptogram

Horizontaal:
1 Gebakje als creatie van Marren Toonder?
(7); 4 Zingt zij het hoogste lied als ze weer
naar vis verlangt? (7); 7 Ik wil direct geen
thee, wel appelwijn! (5); 8 Moet boven water
blijven om zich staande te houden. (5); 10 Dat
dier vindt u bij Brussel. (5): 11 Kledingstuk
voor een kouwelijke vrouw? (9); 12 Zitplaats
voor veinzers? (9); 14 Kijk, de visite heeft
geen thee! (5); 15 Macht over anderen van
een kapitein. (5); 17 Is dit niet een prima lot
voor een klager? (9); 20 Onrustig spook? (9);
23 Ligplaats voor mensen en dieren. (5); 24
Het is de bedoeling dat het dikker wordt! (5);
25 Met een ei erbij is dit zeer goedkoop. (5);
26 Die waardering voor het laatste deel van
een voetbalcombinatie is erg laag! (7); 27
Ambitie een venster te slopen? (7):

Verticaal:
1 Slaapplaats in de open lucht? (7); 2 WedJ,zijds is besloten om die vreemde figuur .3
zet te geven. (9); 3 Hierin moet u zich M-|3
niet laten vangen! (5); 4 Verhoging bij gol^j
(9); 5 Die plant is allesbehalve sierlijk! (5>I
Dit streven naar een natuurlijk leven lijkt rfflj
winters geen pretje! (7); 9 Is dit drab de <n
zaak van een paardeziekte? (5); 13 Zit j
paard of kaart. (9); 14 Zulk een bode l^niet achter! (9); 15 Zwaarte van v en een W
kind. (7); 16 Kijk, op deze wijze laat ik v "Jtevredenheid blijken! (5); 18 Het steekt mc j
de vis eraan gaat! (5); 19 Wil Riet er 'n 5"
grondkopen? (7); 21 Al bent v corpulent: e'j
ook plaats voor! (5); 22 Zou 't Hans nu *lukken het te vinden? (5).
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AMSTERDAM - De NVJ zal zich
niet zonder meer neerleggen bij het
ontslag van de medewerkers. TVIO
wil het personeel tot maart doorbe-
talen, maar dat is voor de bond on-voldoende. De NVJ vindt dat er een
goed sociaal plan moet komen.
„Duidelijk is dat TVIO niet failliet is.
De medewerkers moeten schade-
loos worden gesteld. Tenslotte zijn
de bedrijven die investeren in TV 10
niet armlastig".
TROS-directeur Cees Wolzak noemt

de opheffing van TV 10 „een zure
zaak voor de mensen die in het grote
avontuur hebben geloofd, maar het
kwam natuurlijk niet onverwacht".
Uit de samenwerking tussen Van
den Ende en Veronique kan volgens
hem een „heel sterk net" groeien.
De TROS voert metAndré van Duin
gesprekken over een meerjarige
overeenkomst en met Ron Brand-
steder wordt in het voorjaar gepraat
over nieuwe plannen. „Henny Huis-
man hebben we nooit als een blij-
vertje gezien", aldus Wolzak.
Volgens NOS-voorzitter Joop van
derReijden is met deopheffing van
TVIO en de samenwerking tussen
Van den Ende en Veronique het uur
U voor de publieke omroepen aan-
gebroken. „De omroepen moeten
op korte termijn tot een serieuze
discussie komen. We zijn nu ge-
noodzaakt een strategie te ontwik-
kelen, willen we ons marktaandeel
kunnen behouden".

Vooral op wegen rond Rotterdam en Amsterdam

Aantal files
fors gestegen

Van onze Haagse redactie

~*EN HAAG - Het aantal files op de rijkswegen is het afgelo-
Een jaar met vijf procent toegenomen. Vooral de wegen rondRotterdam en Amsterdam raakten steeds vaker verstopt metp4o's. Ook staan automobilisten gemiddeld veel langer in eenUe dan vorig jaar.

,at blijkt uit het jaaroverzicht van
b. Dienst Verkeerskunde vanJHlkswaterstaat. In 1989 waren er in
,°taal 5.703 files op de wegen, in
i«*öB waren dat er 5.411.'^rnmer éen van de file Top Twin-
r6 is nog steeds de Rijksweg A8ter
"oogte van de Coentunnel. Op dit, eruchte knelpunt rondom de
°°fdstad stonden op de rijbaan
chting Amsterdam vorig jaar 251'Ues, tegen 236 in 1988. Op de twee-e plaats staat de A7, de rijbaan'chting Zaandam waar dit jaar 285ues stonden, dat is 16 procent meerah het jaar ervoor.

tunnels
j"e verkeersopstoppingen liggen
■J'er voor de hand. De vierbaanswe-
?en gaan vlak voor de tunnel over inwee rijstroken. De auto's moetenan wel achter elkaar gaan rijden
"h de tunnel door tekomen," aldus

**■ Wolters, woordvoerder van het
van deAlge-mene Verkeersdienst in Drieber-Ben.

**etzelfde probleem geldt voor filey°rming bij de Van Brienenoord
Dru-g bij Rotterdam. De totale ver

keerssituatie rondom deze stad is in
1989 sterk achteruit gegaan. De Al6voor de Van Brienenoordbrug rich-
ting Dordrecht staat met 286 files op
de derde plaats in de file-top twin-
tig. De Al5richtingRotterdam waar
voornamelijk files voorkomen in de
ochtendspits staat op de vijfde
plaats. De A9voor de Velsertunnel
richting Haarlem wordt nummer
vier met een score van 236 files.

Vianen
Naast de vijf knelpunten is ook de
filevorming op minder belangrijke
wegen aanzienlijk toegenomen. Bij
de Lekbrug bij Vianen op derijks-
weg A2, richting Den Bosch ston-
den 177 files, dat is een stijging van
35 procent.
De Gaasperdammerweg (A 9rich-
ting Haarlem) kelderde op de rang-
lijstvan 12 naar 18. Hetaantal files is
hier met 32 procent gedaald. Gevolg
van deze daling is dat het knelpunt
op de A2nabij Bullewij en Holen-
drecht onder druk kwam te staan.
Daar steeg de filevorming aanmer-
kelijk. Ook de Utrechtse baan in de
richting Den Haag telde minder fi-
les dan vorig jaar.

Woensdag
Bij deVerkeersdienst in Driebergen
wordt de woensdag, die in 1989 to-
taal 1158 files scoorde, de meest 'fi-
le-gevoelige' dag genoemd.Wolters:
„Eigenlijk klopt dat niet. Er zijn
weliswaar 30 files meer dan op
maandag, maar in kilometers zijn ze
minder lang. De maandag staat op
de derde plaats met 1123 files, maar
die zijn in totaal wel 680 kilonieter
langer als op woensdag." Opvallend
is dat op vrijdag weinig files zijn.
„Veel bedrijven doen aan arbeids-
tijdverkorting. Niet iedereen pakt
dus op vrijdag tegelijk de auto om
het weekeinde in te gaan," aldus
Wolters.

Uitbreiding capaciteit rechterlijke macht nodig

Lubbers: 'Afhandelen
asielverzoek sneller'
Van onze parlementsredactie

J^N HAAG - Premier Lubberschat dat tenminste de helft van het
verzoeken om asiel aanzien-

jJk snellerkan worden afgehandeld
n nu het geval is. Blijkt een

om puur economische
een asielverzoek in Ne-

tland in te dienen, dan moet de
Pocedure die tot afwijzing leidt „op
etrekkelijk korte termijn" wordenat_erond.

oorwaarde is wel dat de capaciteitan de rechterlijke macht wordt uit-

gebreid, verklaarde de premier gis-
teren na afloop van het wekelijkse
kabinetsberaad. Van beperking vanhet aantal beroepsmogelijkheden
van asielzoekers wil Lubbers niet
weten

Opvang
Het kabinet denkt over twee weken
een duidelijk inzicht in de proble-
matiek rond de afhandeling van
asielverzoeken te hebben. Dan
wordt volgens Lubbers ook beke-
ken of het politiek verantwoord is
een belangrijk deel van de kosten
voor opvang van asielzoekers door
minister Pronk (Ontwikkelingssa-
menwerking) te laten betalen. Dat
probleem is des te nijpender omdat
het aantal asielzoekers het afgelo-
pen jaar aanzienlijk gestegen is.
Voor dit jaarverwacht het ministe-
rie van justitie een verdere stijging
tot zon 14.000 aanvragen.

Lubbers beklemtoonde dat niet al-
leen Nederland kampt met de aan-
zienlijke stroom asielzoekers, die
nog wordt versterkt door het weg-
vallen van de EG-binnengrenzen.
Ook in andere landen duurt het te
lang voordat een vreemdeling defi-
nitief uitsluitsel krijgt op een ver-
zoek om asiel.

De gemiddelde duur van de proce-
dure in Nederland (bijna twee jaar)
noemde de premier veel te lang.
Wachttijden van zes tot acht maan-
den voordat een aangevraagd kort
geding kan worden gevoerd zijn
meer regel dan uitzondering.

Benzineprijzen
weer omhoog

- De prijzen van
en autogasolie (diesel) gaan

,j aandag opnieuw omhoog. Benzi-
ri Wordt 3 cent per liter duurder,qiesel l cent.

"
e nieuwe advies-literprijzen (zelf-

kill*) komen op 165 cent voor super
1_U_ ooc'Vrij, 161 cent voor euroorivrij en 167 cent voor loodhou-
Se)ncle suPerbenzine. Een liter die-b' gaat aan de meeste zelftank-
VQl«pen 115,4 cent kosten.

oli ,pr"sverhogingen zijn volgens
~ e«andelaren het gevolg van uit-. hderlijk gestegen internationale

Door de strenge. mter in de Verenigde Staten stijgt
dn__ a' e vraa _ naar gasolie-pro-
u«ten explosief.

binnen/buitenland
Experiment op snelweg Muiden-Diemen

Aparte rijbaan
voor carpoolers

Van onze correspondent

AMSTERDAM - Rijkswater-
staat opent volgende maand een
speciale rijbaan op de snelweg
tussen Muiden en Diemen bij
Amsterdam, waarop alleen car-
poolers mogen rijden. Deze zoge-
neten Tidal Flow-baan moet het
carpoolen onder automobilisten
Populair maken. De éénbaans-
Weg ligt op de middenberm tus-sen de vangrails: in de ochtend-
spits rijdt het verkeer richting
Amsterdam, 's avonds in tegen-
overgestelde richting. Ook
groepsvervoer mag van de nieu-
we baan gebruik gaan maken.
De carpoolbaan is een variant op
een in de Verenigde Staten al
langer in zwang zijnde methode.
Rond een stad als Miami (Flori-

da) zijn in de spitsuren bepaalde
rijstroken alleen voor automobi-
listen met ten minste een passa-
gier toegankelijk. De carpoolers
omzeilen daarmee de ellenlange
files op de overige rijstroken.
Nog niet bekend is hoe het ge-
bruik van de Tidal-Flow-baan
wordt gecontroleerd. „Ik weet.

eigenlijk niet of er gecontroleerd
wordt, maar ik denk dat een sim-
pele videocamera aan het begin
en het eind voldoende is," zegt
een woordvoerder van Rijkswa-
terstaat. Gebruikers van de baan
kunnen er onderweg namelijk
nergens af.
De baan geldt voorlopig nog als

een proef. Mocht dit slagen, dan
zullen ook op andere snelwegen
in ons land dergelijke carpool-
banen worden aangelegd. Waar
is nog niet bekend. Een vereiste
is in ieder geval dat de midden-
berm breed genoeg is. De baan
wordt in ieder geval 's nachts
met hekken afgesloten om te
voorkomen dat automobilisten
in de war raken en spookrijders
worden.
Deskundigen denken dat het
Amerikaanse systeem om be-
staande rijstroken voor carpoo-
lers te reserveren, in Nederland
niet zal werken. „Dat idee is hier
ook wel besproken," weet een
woordvoerder van de ANWB.
„Maar je hebt er toch meer rij-
stroken voor nodig,dan in Neder-
land voorhanden zijn, de wegen

zijn hier relatief smal. Stel dat je
bij de Van Brienenoordbrug een
rijstrook alleen voor carpoolers
reserveert, dan staat er binnen de
kortste keren een driemaal lan-
gere file dan normaal. Dan ver-
groot je de problemen alleen
maar."
De carpoolbaan wordt de tweede
noviteit voor ons land die Rijks-
waterstaat binnen korte tijd in-
troduceert als wapen tegen file-
vorming en vertraging. In no-
vember werd boven een oprit
voor de Al3bij Delft een proef
met een zogeheten doseerlicht
begonnen. In de spitsuren regelt
dit verkeerslicht het aantal
auto's dat mag invoegen en het
tijdstip waarop dat gebeurt. Ook
dit idee is afkomstig uit de Ver-
enigde Staten.

Honecker
lijdt aan

nierkanker

OOST-BERLIJN -De voormalige Oost-
duitse partijleider
Erich Honecker
blijkt te lijden aan
nierkanker. Volgens
het Oostduitse pers-
bureau ADN hebben
artsen dit meege-
deeld aan de procu-
reur die het onder-
zoek tegen Honecker
wegens machtsmis-
bruik leidt.

Volgens ADN heeft
de procureur ver-
klaard dat de nu 77-
-jarige Honecker niet

opgesloten kan wor-
den zolang hij niet
geopereerd is, maar
de artsen moeten
nog besluiten of een
operatie wel zin
heeft en of hij daarna
opgesloten zou kun-
nen worden.
De politie kondigde
donderdagal aan dat

het huisarrest van
Honecker was opge-
heven omdat 'het
geen wettige basis
had. Huisarrest zou
niet voorkomen in
de Oostduitse wet.
Het huisarrest werd,
op 5 december van
kracht. Op 18 okto-
ber was Honecker
gedwongen af te tre-den.
ADN meldde giste-
ren eveneens de te-
rugloop van het aan-
tal leden van de
Oostduitse commu-
nistische partij.

Actiebereidheid
in metaal groot
Van onze redactie economie

ROTTERDAM - De actiebereidheid
onder de werknemers in de metaal
is hoog. In de regio Brabant hebben
al zeventien bedrijven gezegd actie
te willen voeren tegen de CAO-voor-
stellen van de werkgeversorganisa-
tie FME.
In Rotterdam en Dordrecht zijn
tientallen bedrijven bereid tot sta-
ken. Dat blijkt uit een eerste peiling
van de Industriebond FNV onder
de leden in de metaalbedrijven.
In Limburg is nog geen serieuze
peiling gehouden, maar de Indus-
triebond heeft in dezeprovincie wel
een aantal bedrijven op het oog
waar mogelijk actie zal worden ge-
voerd.

D'Ancona wil
staatsprijzen

weer invoeren
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Minister d'Ancona
(WVC) wil de Raad voor de Kunst
aanzienlijk afslanken en het stelsel
van staatsprijzen opnieuw invoeren.
De veertig adviescolleges van de
Raad voor deKunst moeten volgens
de minister worden vervangen door
een beperkt aantal personen met
een tijdelijke aanstelling.
De bewindsvrouwe zegt dat in een
interview met NRC-Handelsblad.
Zij hekelt daarin de 'wildgroei' van
commissies die binnen de Raad is
ontstaan. Zestig door de minister
benoemde en 150 externe leden bui-
gen zich in veertig werkgroepen
jaarlijks over 1.700 subsidie-aanvra-
gen. D'Ancona meent dat de aan-
stelling van een beperkt aantal
'rijkskunstmeesters' in plaats van
de 150 externe leden.
De door het vorige kabinet afge-
schafte staatsprijzen moeten vol-
gens D'Ancona terugkeren. Nu wor-
den grote prijzen alleen nog door
het bedrijfsleven uitgeloofd en be-
taald. Voor beeldende kunst, film
en architectuur zouden ook staats-
prijzen moeten bestaan, die eens in
de vijf jaar worden .toegekend,
meent de minister.
De prijs moet gedeeltelijk belasting
vrij zijn en de hoogte dient te wor
den aangepast aan de inflatie.

Salarissen
ambtenaren
zoek geraakt

AMSTERDAM - Ongeveer
11.000 ambtenaren van de ge-
meenteAmsterdam wachten nog
steeds op hun salaris over de-
cember vorig jaar. feij de Bankgi-
rocentrale is''een computerband
zoek geraakt, waardoor op reke-
ningen bij de particuliere ban-
ken geen salarissen kunnen wor-
den gestort.
De 19.000 ambtenaren die eenre-
kening bij de Postbank hebben,
ontvingen inmiddels wel hun
loon, omdat er voor de rekening-
houders bij deze bank een aparte
computerband bestaat. De' ge-
meente treft geen blaam. De sala-
rissen voor december werden opde vrijdag vóór Kerst gestort op
de rekening van de bank-giro-
centrale.

NS moeten
jaarkaart
invoeren

UTRECHT - De Nederlandse
Spoorwegen hebben in juni vorig
jaar ten onrechte het contract met
de minister van onderwijs over in-
voering van de openbaar-vervoer-
kaart voor studenten opgezegd. Het
Nederlands Arbitrage Instituut
heeft dit bepaald in een bindend ad-
vies.

In maart 1988 bereikten de toenma-
lige minister van onderwijs Deet-
man en de OV-bedrijven in principe
overeenstemming over de invoering
van de jaarkaart voor studenten. In
april vorig jaar ging de Tweede Ka-
mer akkoord met het contract dat
het streekvervoer en NS jaarlijks
360 miljoen gulden zou opleveren.
Alle 560.000 studenten zouden, te-
gen inleveringvan een deel van hun
beurs, de beschikking krijgen over
een OV-studentenjaarkaart, waar-
mee zij vrij zouden kunnen reizen.
Slechts een deel van hen was overi-
gens nog geen klant van het open-
baar vervoer.

Afwijzing
onderzoek
erfelijkheid

UTRECHT - Erfelijkheidsonder-
zoek bij mensen die een levens-, ar-
beidsongeschiktheids- of individue-
le pensioenverzekering willen af-
sluiten, moet worden verboden.
Daarnaast moet ook de plicht om al
uit eerder erfelijkheidsonderzoek
bekende gegevens mee te delen
worden beperkt.

Een commissie van de Gezond-
heidsraad zegt dit in een advies aan
de bewindslieden van WVC. Ze stelt
dat aanvullendewetgeving nodig is
om misbruik van erfelijkheidson-
derzoek in deverzekeringssector te-gen te gaan. Ze wijst ook onderzoek
naar erfelijke aanleg bij sollicitaties
af. Uitzonderingen daarop kunnen
alleen worden overwogen als er een
aantoonbaar gezondheidsbelang
van de betrokkeneof anderen in het
spel is.

DNA-onderzoek en andere metho-
den om erfelijke aangeboren aan-
doeningen op te sporen kunnen een
belangrijke bijdrage leveren aan de
gezondheidszorg. Deze aandoenin-
gen vormen in het eerste levensjaar
de voornaamste doodsoorzaak.

Ook op latere leeftijd speelt erfelijk-
heid een rol bij ziekte en sterfte.
Maar misbruik van de uitkomsten
van erfelijkheidsonderzoek moet
worden tegengegaan, aldus de com-
missie

punt
Kombrink

Het wethouderschap van
PvdA-Tweede-Kamerlid Hans
Kombrink in Rotterdam, even-
tueel mogelijk gemaakt door
het 'plan-Linthorst', gaat defi-
nitief niet door. Linthorst was
bereid van zijn vierde plaats af
te zien, ten gunste van het
Tweede-Kamerlid. Maar de
PvdA-afdelingen in Rotterdam
willen niet tornen aan de enke-
le weken geleden vastgestelde
kandidatenlijst voor de ge-
meenteraadsverkiezingen.

Verhoging
De Indonesische president
Soeharto heeft de vier müjoen
ambtenaren en militairen een
salarisverhoging van tien pro-
cent in het vooruitzicht gesteld.
Het is de tweede verhoging
voor het leger- en ambtenaren-
apparaat. Vorig jaar april kre-
gen zij een verhoging van vijf-
tien procent.

Asielzoekers
Via de luchthaven Schiphol is
het afgelopen jaar een record
aantal asielzoekers ons land
binnengekomen. In 1989 vroe-'
gen 3.646 mensen op de lucht-
haven politiek asiel aan, ruim
driemaal zoveel als in 1988 toen
dat aantal 1.027 bedroeg. De
Koninklijke Marechaussee en
de Vreemdelingendienst van
de gemeentepolitie Haarlem-
mermeer verwachten dat de
stroom asielzoekers dit jaar
verder zal toenemen tot moge-
lijk boven de 6.000.

Fagel
De rechtbank in Utrecht heeft
een schadevergoeding van 500
gulden toegewezen voor elkedag dat vier voormalige ver-
dachten in de zaak-Fagel heb-
ben vastgezeten. Op 9 juni vo-
rig jaar werd G. Fagel met een
kogel in zijn lichaam dood aan-
getroffen in de slaapkamer van
zijn woning bij zijn restaurant
in Bosch en Duin. De uit te ke-
ren bedragen zijn 2.500, 5.000,
9.500 en 11.000 gulden.

Afval
In de regio Dordrecht, waar in
totaal circa 500.000 mensen wo-
nen, zal vier keer per jaarklein
chemisch afval (KCA) huis aan
huis worden opgehaald. Daar-
naast blijft het mogelijk dit
soort afval bij de gemeentelijke
depots af te leveren.

Asbest
De Rijksgebouwendienst zal
geen toepasssing van
asbesthoudende materialen
meer toestaan bij haar nieuw-
bouw- en verbouwprojecten.
Ze heeft een lijst samengesteld
van vervangende produkten,
waaruit voortaan gekozen moet
worden.

Autozitje
Vanaf 8 januari kunnen aan-
staande ouders in Gelderland
bij de Districtskruisvereniging
Oost Veluwe in Apeldoorn een
veilig kinderzitje huren. Met
zon kinderzitje kunnen ouders
hun pasgeboren baby veilig in
de auto vervoeren. Het zitje
wordt op devoorstoel vastgezet
met een driepuntsgordel. De
zitjes kunnen voor negen
maanden a 55 gulden worden
gehuurd.

Gijzeling
Een 44-jarige ondernemer uit
Nieuwkoop heeft twee dagen in
het Haagse huis van bewaring
gezeten omdat hij een alimen-
tatieschuld van 20.000 gulden
weigerde te betalen. Pas nadat
de helft van het geld, bijeenge-
bracht door familie, buren en
vrienden, was betaald, is de
man vrijgelaten. Hij was toen
tot een akkoord over de afbeta-
ling gekomen met deRaad voor
de Kinderbescherming, die de
gijzeling had bevolen.

Opgerold
De politie van Amsterdam
heeft een bende van twaalfper-
sonen opgerold, die het afgelo-
pen halfjaar ten minste acht ge-
wapende overvallen heeft ge-
pleegd op banken en postkan-
toren in Amsterdam en Dor-
drecht. De overvallers maakten
in totaal zeker een miljoen gul-
den buit.

Slavenburg
De Hoge Raad heeft in een ar-
rest vastgesteld dat de Rotter-
damse rechtbank in 1988 tenonrechte een onkostenvergoe-
ding van 68.000 gulden heeft
toegekend aan de 65-jarige di-
recteur van Slavenburg's Bank.
In het arrest wordt gesteld dat
iemand die op onderdelen van
een dagvaarding is vrjj gespro-
ken geen recht heeft op zon
vergoeding. De Rotterdamse
rechtbank veroordeelde de
man als uitvloeiselvan de zwart
geld-affaire bij Slavenburg's
Bank wegens het feitelijk lei-
ding geven aan falsheid in ge-
schrifte gepleegd door mede-
werkers van de bank.

" Medewerkers van het hoofdkantoor van hetRode Kruis in Den Haag waren gisteren druk be-zig met het inladen van de voedselpaketten voor Roemenië. Hedenochtend is een colonne vanmet minder dan vijftig vrachtwagens met 175.000 paketten naar Roemenië vertrokken.
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In de Eerste Wereldoolog stapten de
Verenigde Staten voor het eerst als
echte grootmacht op het wereldtoneel,
uit de Tweede Wereldoorlog kwamen de
Amerikanen zelfs als supermacht

nummer 1 te voorschijn. Nog altijd
brengen de VS zon 28 procent voort
van alle goederen en diensten die in de
wereld worden geproduceerd.
Desondanks is het land

langzamerhand niet meer de
almachtige superstaat die we na de
Tweede Wereldoorlog leerden kennen
en stevent het met verminderde status
op de 21ste eeuw af.

Bijdrage
Voor een deel hebben de VS en de
Sovjetunie zelf aan de devaluatie
van hun macht bijgedragen. Sov-
jet-leider Gorbatsjov deed dat
door te weigeren de communisti-
sche machthebbers in Oost-Euro-
pa militair te hulp te schieten. In
plaats daarvan moedigde hij het
verzet tegen de verkalkte Oosteu-
ropese regimes juistaan. De Ame-
rikanen legden de basis voor de
opkomst van sterke uitdagers al
eerder, namelijk door de verwoes-
te economieën van Japan en West-
Europa na de Tweede Wereldoor-
log weer op de been te helpen en
door die landen vervolgens onder
de Amerikaanse nucleaire paraplu
te laten schuilen.

De tanende macht van de VS en de
Sovjetunie heeft echter ook ande-
re oorzaken. De belangrijkste pij-
ler waarop een supermacht altijd
rustte was militaire kracht. Nog
steeds is die in aanzienlijke mate
voorhanden, zoals onlangs bleek
op de Filippijnen, waar de Ameri-
kanen vliegtuigen inzetten ter be-
scherming van het bewind-Aqui-
no, en in Panama. En over de wa-
pens van Russische makelij waar-
mee de guerrillastrijders in El Sal-
vador vechten is ook het laatste
woord nog niet gezegd.

Maar doordat Moskou en Was-
hington beginnen hun troepen-
machten in te krimpen, hun voor-
raden kernwapens te verkleinen
en in het algemeen de spanningen
in de wereld weg te nemen, zorgen
ze er tegelijkertijd voor dat het be-
lang van gewapende macht af-
neemt. Economische macht be-
gint daardoor steeds zwaarder te
tellen en op dat gebied zit niet al-
leen Gorbatsjov in de puree, maar
zijn ook voor de Amerikaanse pre-
sident Bush de problemen aan-
zienlijk.

Illustratief is in dit verband om
even terug te denken aan de jaren
zeventig, toen Angola hetPortuge-
se koloniale juk had afgeworpen
en daar het marxistische MPLA-
bewind werd gevestigd. Door de
VS en China gesteunde guerrilla-
bewegingen bestookten het jonge
Angolese regime en om het te red-
den van de ondergang zond Sov-
jet-bondgenootCuba troepen naar
Afrika.

Hulp
Het daarop volgende Amerikaan-
se gehuil was niet van de lucht,
maar één man hield het hoofd
koel: de toenmalige Amerikaanse
vertegenwoordiger bij de VN, An-
drew Young. Hij redeneerde dat
deSovjetunie op dat moment wel-
iswaar militaire invloed had in An-
gola, maar dat de Angolezen uit-
eindelijk wel bij het Westen zou-

den aankloppen, omdat daar, en
niet in Moskou, geld voor investe-
ringen was los te peuteren. De VS
konden op hun economische
kracht vertrouwen.

Hoe anders ligt dat tegenwoordig.
Nu Oost-Europa en de Sovjetunie
zitten te springen om economi-
sche steun, zijn het de West-Euro-
peanen (de West-Duitsers voorop
met 2,4 miljard voor Polen, maar
ookFrankrijk bood Polen hulp ter
waardevan 642 miljoen dollar) die
:e hulp schieten. De Amerikaanse
nspanningen vallen daarbij in het

Aanvankelijk bood president
Bush het naar hulp snakkende Po-
len een schamele 169 miljoen dol-
lar aan. Het Congres verhoogde
dat tot 847 miljoen, maar wel over
een periode van drie jaaren mede
bedoeld voor Hongarije. Nuchter
stelde het blad US News & World
Report vast dat dat „slechts 1,2
procent is van wat Amerika naar
Europa stuurde in het kader van
het Marshall Plan, gemeten in dol-
lars van 1988".
De Poolse vakbondsleider Lech
Walesa had pijnlijk gelijk toen hij,
tijdens een bezoek aan Washing-
ton Polen vergeleek met een aan
handen en voeten geboeidezwem-

Mer die uit alle macht probeert de
kant te bereiken. „En op de wal
staat een juichende menigte men-
sen die ons hun bewondering
schenken in plaats van een red-
dingsboei te gooien". Cynisch
schreef het Amerikaanse week-
blad Time: „Maar wanneer men
diep in de rode cijfers zit, is het
moeilijk om anderen te helpen.
Washingtons onvermogen om een
serieuze hoeveelheid geld bijeen
te brengen om de zaak van de vrij-
heid te bevorderen, is een van de
verderfelijke effecten van Ameri-
ka's overheidstekorten".

Ten aanzien van de Sovjetunie
volgt de Amerikaanse overheid
een iets andere lijn, een lijn boven-
dien die de staatskas weinig hoeft
tekosten. Directe hulp aan de Sov-
jetunie ligt wat gecompliceerder
dan aan Oost-Europa. „Als men-
sen praten over het bijstaanvan de
Sovjetunie kwetst dat onze natio-
nale trots", zei Sovjet-minister van
Buitenlandse Zaken Sjevardnadze
november vorig jaar. Dus is er een
andere manier bedacht om Mos-
kou te hulp te schieten. Op hun
Malta-top maakten Bush en Gor-
batsjov daarover afspraken. De
Amerikanen zullen het uit 1974
stammende Jackson-Vanik-amen-
dement schrappen zodra de Sov-

jetunieregelingen klaar heeft voor
vrije emigratie. Dan kan deSovjet-
unie weer voluit handel drijven
met de VS.

Washington is ook best bereid het
Amerikaanse bedrijfsleven aan te
moedigen produktieve investerin-
gen in Oost-Europa en de Sovjet-
unie te doen. Bush heeft
Gorbatsjov verder beloofd dat hij
zal bepleiten dat de Sovjetunie
waarnemer wordt bij de GATT, de
Algemene Overeenkomst over
Handel en Tarieven. Dat is alle-
maal heel nuttig, maar het kost de
Amerikaanse overheid niets en het
is maar de vraag of het voldoende

In weinig verhullende bewoordin-
gen liet de voormalige veiligheids-
adviseur van president Carter,
Zbigniew Brzezinki, na een be-
zoek aan Moskou weten: „Tot voor
kort kon men volhouden dat een
beperkt antwoord op de gebeurte-
nissen in Polen en Hongarije ge-
rechtvaardigd was. Nu begint men
te begrijpen dat dat antwoord eco-
nomisch, geopolitiek en strate-
gisch het geheel moet omvatten
van West-Europa, Amerika en
zelfs Japan". En verder merkte hij
fijntjes op dat de inspanning van
de VS zich ergens halverwege be-
vindt tussen de aanzienlijke hulp
van West-Duitsland of Italië en de
schamele inspanningen van Cana-
da en Japan.

# President George Bush van de VS en Sovjetleider Michaël Gorbatsjov tijdens hun top in Malta
begin december 1989. Nog steeds bepalen Moskou en Washington voor een belangrijk deel de in-
ternationale politiek, maar hun invloed neemt af. Economische problemen zijn daar* in belang-
rijke mate verantwoordelijk voor. Archieffoto Limburgs Dagblad

" Veel Amerikanen zijn zich pijnlijk bewust van de nationale
schuld van hun land. De 'Nationale Schuld-klok' op Times
Square in New Vork houdt die schuld bij. Alleen al in 1989 be-
draagt het Amerikaanse begrotingstekort ongeveer 160 miljard
dollar. Op defensie zijn zware bezuinigingen aangekondigd om
de tekorten terug te dringen. ArchieffotoLimburgs Dagblad

Afhankelijk
Aan de zeer matige inspanningen
die de VS zich getroosten, ligt ten
grondslag dat de Amerikaanse
economie eenvoudig niet meer
kan opbrengen waartoe ze vroeger
wel in staat was. Het gezaghebben-
de blad Foreign Affairs publiceer-
de begin dit jaar een artikel onder
de veelzeggende titel 'Amerika's
economische afhankelijkheid.
Het is geschreven door Felix Ro-
hatyn, medefirmant van de Ameri-
kaanse investeringsbank Lazard
Freres & Co. Rohatyn maakt een
dermate scherpe analyse, dat uit-
gebreid citeren gerechvaardigd is.

„Wat betreft de VS heeft de poli-
tiek van de regering-Reagan niet
alleen bijgedragen aan de onder-
linge verwevenheid van ons land
met derest van de wereld, wat vol-
komen gezond is, maar aan de af-
hankelijkheid van anderen, wat
niet gezond is", steltRohatyn vast.

„De noodzaak om een deelvan het
Amerikaanse begrotingstekort te
financieren met buitenlandskapi-
taal; het feit dat buitenlandse cen-
trale banken de afgelopen twee
jaar 150 miljard dollarmoesten op-
kopen om onze munt te steunen;
ons handelstekort en onze
groeiende buitenlandse schuld; de
snelle toename van de verkoop
van binnenlandse bezittingen aan
het buitenland om onze tekorten
te financieren - al dezefactoren en
meer hebben een afhankelijkheid
geschapen van andere souvereine
regeringen en particuliere belan-
gen die ieder binnenlandsAmeri-
kaans vraagstuk raken."

En verder: „Erkenning van de
waarheid is onontkoombaar: geen
enkele belangrijke binnenlandse
regeringsbeslissing is vrij van in-
ternationale consequenties, gezien
onze financiële toestand als 's we-
relds grootste schuldenaar". Bo-
vendien, stelfRohatyn vast, staan
de economische politiek van de
VS en de nationale-veiligheidspo-

litiek direct met elkaar in verband;
de nationale veiligheid is afhanke-
lijk van de economische politiek.
Precies daarom zijn de slechte
economische prestaties van de VS
zo bepalend voor het teruglopen
van de Amerikaanse macht en in-
vloed in de wereld."

Overnemen
Rohatyn stelt het misschien wat
erg scherp, maar in wezen heeft hij
gelijk: doordat de financiële en
economische basis zwak is, ver-
mindert het Amerikaanse vermo-
gen om in de wereld dingen naar
haar hand te zetten. Net als de
Amerikaanse historicus Paul Ken-
nedy voorspelt Rohatyn dat met
name Japan en West-Europa flin-
ke brokken van de Amerikaanse
macht en invloed zullen overne-
men. Als teken aan de wand be-
schouwt hij onder meer de steeds
omvangrijker Japanse investerin-
gen in de VS.

Over investeren gesproken: er
gaan steeds meer stemmen op dat
de Amerikanen ook dat verkeerd
aanpakken. „Als er geld nodig is
om geld te maken, dan stevent on-
dernemend Amerika af op het ar-
menhuis", aldus het blad US
News & World Report. „In een tijd
waarin Japan en West-Duitsland
recordsommen pompen in nieuwe
fabrieken en machines, zijn Ame-
rikaanse industrieën van plan dra-
matisch op hun kapitaaluitgaven
te bezuinigen." Het klinkt somber,
maar de cijfers zijn er dan ook
naar.

Zakelijke Amerikaanse investe-
ringen groeiden in 1988 met tien
procent ten opzichte van 1987. Dit
jaar bedraagt die groei nog maar
3,5 procent en volgend jaarwordt
nog maar op twee procent gere-
kend. Ter vergelijking: in het be-
lastingjaar dat eindigde in maart
1989 groeiden de Japanse bedrijfs-
investeringen met 17 procent, ter-
wijl in West-Duitsland een sprong
van 8,5 procent werd gemaakt.
Al met al is het beeld weinig be-
moedigend voor de VS. Het be-
drijfsleven blaakt niet van gezond-
heid, het is niet in staat voldoende
voorwaarden te scheppen voor
een veel betere toekomst, het han-
delstekort met het buitenland is
groot, de buitenlandse schuld is
enorm en het begrotingstekort van
de Amerikaanse overheid geeft
evenmin aanleiding tot vrolijk-
heid. Toen hij in januari dit jaar
aantrad als president zei George
Bush het al: „Onze middelen staan
niet op gelijkevoet met onze ambi-
ties". En de belastingen kan hij
met goed fatsoen niet verhogen,
want dat hij dat niet zou doen was
zo ongeveer de enige keiharde be-
lofte die Bush tijdens de verkie-
zingscampagne heeft gedaan.

De Amerikaanse krant Washing-
ton Post noemde het 'verplette-
rend' om te zien „hoe veel moeite
de Amerikaanse regering heeft om
zelfs in beperkte mate geld te vin-
den voor de doelen van nationale
veiligheid dievoortkomen uit ver-
anderingen op internationaal ge-
bied". Uiteraard had de krant
vooral de ontwikkelingen in Oost-
Europa op het oog. En het Franse
blad Le Monde Diplomatique stel-
de vast dat de Amerikaanse rege-
ring uit puur geldgebrek moet
overgaan tot een taakverdelingen
tussen haarzelf en haar bondgeno-
ten: „Voor het Midden-Oosten ver-
laat men zich op president Moeba-
rak, voor Libanon op deArabische
Liga, voor Midden-Amerika op de
Organisatie van Amerikaanse Sta-
ten en verder laat Washington het
grootste deel van de hulpverlening
aan Oost-Europa over aan de EG.

SDI
Ook op militair gebied moet Was-
hington de bakens verzetten. Zo
besloot het Congres minder geld
uit te trekken voor deMidgetman-
raket, de MX-raket, de Stealth-
bommenwerper en het ruimte-
schild SDI. Het Amerikaanse de-
fensiebudget bedraagt momenteel
ruwweg 300 miljard dollarper jaar
en ministerie Cheney van Defen-
sie heeft de strijdkrachten opge-
dragen nog eens 150miljard dollar
te bezuinigen in de komende vijf
jaar. Dat laatste heeft natuurlijk
ook te maken met de veranderin-
gen in Oost-Europa en de Sovjet-
unie.

Zo merkte Cheney enige tijd gel-
den op: „Er is alleaanleidingom te
geloven dateen aanval van de lan-
den van het Warschaupact op
West-Europa vandaag de dag erg
onwaarschijnlijk is". Dat plus an-
dere ontwikkelingen op militair
gebied stellen de Amerikanen en
de NAVO trouwens voor geheel
andere problemen, die samenko-
men in de vraag hoe de twee mili-
taire bondgenootschappen zich in
de toekomst zullen ontwikkelen.

ronald frisart

binnen/buitenland

Vermogen invloed uit te oefenen verminderd

VS niet meer almachtig
Dat de VS momenteelvanuit
de supermacht-hemel terug-
keren naar de aarde en meer
en meer een 'gewone' groot-
macht blijken temidden van
van andere grootmachten -
de Sovjetunie, Japan, West-
Europa en in de wat verdere
toekomst waarschijnlijk ook
China - doet in Washington
natuurlijk pijn. Het is nu een-
maal niet zo makkelijk om te
erkennen dat je niet langer
Superman bent, maar een
normale krachtpatser zoals
er meer zijn. Zelfs in Ameri-
kaanse regeringskringen
wordt die realiteit echter er-
kend.

Zo gaf de Amerikaanse onder-mi-
nister van Buitenlandse Zaken,
Lawrence Eagleburger, onlangs
tegenover het Westduitse week-
blad Der Spiegel toe: „De Sovjet-
unie moet vaststellen dat ze de
gang van zaken niet meer op de-
zelfde manier kan bepalen als
vroeger. Amerika heeft dezelfde
ervaring, hoewel niet op zon trau-
matische manier". En in Moskou
liet de Amerikaanse bewindsman
laatst weten: „We hebben beide te
maken met een verminderd ver-
mogen om de gebeurtenissen te
beïnvloeden en onze respectieve-
lijke belangen in de wereld te be-
vorderen".

Een heel aardige typering van de
nieuwe situatie gaf het Ameri-
kaanse blad US New & World.Re-
port: „De Amerikaanse en de Sov-
jet-leider lijken meer op aartsbis-
schoppen dan op pausen, invloed-
rijk maar niet onfeilbaar. Ze zijn
meer getuige dan makers van de
geschiedenis". Zie voor de beste il-
lustratie daarvan Europa. Natuur-
lijk spelen Washington en (met
name) Moskou nog hun rol bij de
adembenemende ontwikkelingen
op het oude continent, maar het
zijn tegenwoordig toch vooral de
Europeanen zelf die aan hun toe-
komst vorm geven.

■ —"

(ADVERTENTIE)

Er verandert iets bij
de Belastingdienst

Het is makkelijk als jevoor al je belastingzaken op één
plaats terecht kunt. Waar steeds iemand aanwezig is om je
verderte helpen als je belt of langskomt. lemand die je
vragen kan beantwoorden. lemand die je kan doorverwijzen
als dat nodig is. Met de nieuwe opzet van de Belastingdienst
in een aantal gemeenten is dat nu mogelijk. Want per
1 januari 1990 is in die gemeenten nogalwat veranderd.

Zijn dieveranderingen voor u belangrijk? Ja, als u in
één van de gemeenten woont die onderaan de advertentie
staan opgesomd.

En als u niet in één van deze gemeenten woont? Dan is
deze mededeling niet voor u bedoeld.

Wat is er veranderd?
Het voornaamste is: de inspecties en het ontvangkantoor
zijn niet meer apart.
Er is een nieuwe eenheid waar uvoor al uw belastingzaken
terecht kunt. Deze eenheid neemt de activiteiten over van dé
eenheden waarbij u vroeger was ingedeeld.

Wat betekenen deze veranderingen voor u? U kunt nu
bij uw nieuwe eenheid terecht als u een formulier, een
brochure of toelichting nodig heeft. U kunt er terecht voor
zowel aangiften en bezwaarschriften als voor betaling en
teruggaaf, verzoeken om uitstel van betaling, betalings-
regelingen en kwijtschelding. Dat geldt ook voor lopende
zaken uit vorige jaren.

Bent u ondernemer of grootaandeelhouder?
Dan is er voor u een aparte eenheid, waar u terecht kunt
voor al uw belastingzaken, dus ook privé. Uw onderneming
zal een brief met meer informatie hierover ontvangen.

Heeft u nog vragen over deze veranderingen?
Hetadres van uw nieuwe eenheid vindt u hieronder:

Voor de gemeentenBeek, Brunssum, Geleen, Heerlen,
Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Stem of
Voerendaal:

Belastingdienst/Particulieren Heerlen
" Groene Boord 21

Postbus 4486
6401 CZHeerlen
Telefoon 045-7385 55

Voor de gemeentenLandgraaf ofKerkrade:

Belastingdienst/Particulieren Heerlen/VestigingKerkrade
Wilhelminastraat 41
Postbus 610
6460 VBKerkrade
Telefoon 045-455131

Voor degemeenten Bom, Echt, Maasbracht, Linne,
Ohé en Laak, Sittard, Stevensweert ofSusteren:
Belastingdienst/Particulieren Heerlen/VestigingSittard
Rijksweg Zuid26
Postbus 950
6130 AZ Sittard
Telefoon 04490-91616

Voor degemeenten Eijsden, Gulpen, Margraten,
Meerssen, Vaals, Valkenburg of Wittem:
Belastingdienst/Particulieren Heerlen/Vestiging Valkenburg
Berkelplein 220
Postbus 997
6300 AZ Valkenburg
Telefoon 04406-19222

Voor algemene vragen over heffing en betaling van
belastingen kunt u, zoals voorheen, ook altijd [gratis] bellen
met de BelastingTelefoon: 06 - 0543.

Belastingdienst

Zaterdag 6 januari 1990' 4Limburgs dagblad



band
t biï ongelijk wanneer
kie Voorbeeld constateert dat
*ierferS s^eeds mindereen band

met hun volksvertegen-
ttien g? Schutte: „Dat hangt
pO.. met de verzakelijking van
t nipt **" *n m^n Pai"tiJ ervaar ik
sse tZo dat er een kloof groeit
K V zers en gekozenen. Maar

.?r_ a;. Mierlo's partij, met veel
Iva ' heeft daar natuurlijk
een voelt zich betrokken

'ar u van de samenleving
k 2> eSinselen minder belang-
-1 d en waar men makkelijker
ipt n6ne naar de andere partij
Bt6er;at Ügt niet aan het politiek
de , " maar aan de mentaliteit

samenleving".
aat^nier waarop Van Mierlo de
.ft Undige vernieuwing' nu
.Utt

v°orgesteld, is volgens
I yan

e ".n°g maareen slap aftrek-
2ijn oorspronkelijke plan-

nen. Nu staat de redenering cen-
traal dat de gebeurtenissen in
Oost-Europa ook voor ons aanlei-
ding moeten zijn na te denken
over politieke vernieuwingen. Ik
vind dat nogal gênant. Pijnlijk
zelfs. Als er nu echt iets nieuws
door de-wereld waait... Maar daar
is sprake van communisme dat
wegens gebleken ongeschiktheid
ineenstort, terwijl wij ervan ver-
schoond zijn gebleven. Eindelijk
krijgen de mensen daar de kans op
dezelfde democratische rechten
alswij. We hebben een bestel waar
velen jaloers op zijn en dat zijn
waarde heeft bewezen".

„Tweede element in Van Mierlo's
betoog vormt zijn suggestie om de
ministeriële verantwoordelijkheid
voor het handelen van ambtena-
ren te herzien. Dat is geen onbe-
kende discussie, want er ligt na-
tuurlijk een probleem: kun je de
bewindsman verantwoordelijk
stellen voor het doen en laten van
die hele bureaucratie? Ik heb er
geen enkel bezwaar tegen wan-
neer ambtenaren in de Kamer ant-
woord gaan geven op vragen. Laat
ze maar van die tribune afkomen
en iets toelichten, in plaats van de
minister een briefje voor te laten
lezen".

„Maar je morrelt aan de kern van
ons bestel als je een minister niet

verantwoordelijk houdt. Dan ont-
staat er een oncontroleerbare
ambtelijke bureaucratie. Ik ben
het er niet mee eens dat het een de-
mocratische illusie is, omdat een
minister nooit van alles op de
hoogte kan zijn. Het gaat erom dat
alleen maar spijt over een fout
soms niet voldoende is. Dat deKa-
mer over het hoofd van de minis-
ter heen aan het ambtelijk appa-
raat een boodschap geeft: wij ne-
men deze kwestie zo hoog op, dat
U een andere baas krijgt".

"Kamerlid G. Schutte (GPV) is best tevreden met het huidige
staatkundige bestel in Nederland.

% fi
— —^^^^-^-WÊ^ÊM-m-mÊ^ÊW_m-^

rje .en paar schoenen bezet met diamanten. lets wat men wellicht verwacht zou hebben van
an.. weelde badende vrouw van de voormalige Filippijnse dictator Marcos, maar niet

de de echtgenote van een communistisch leider. Toch behoorde dit paar schoenen toe aan
%er ea:eCUteerde Elena Ceausescu. Ook de Ceausescu's leefden in gróte luxe, terwijl het,^^9rote deel van het Roemeense volk maar nauwelijks genoeg te eten had.

Schaden
„Een minister die heengaat, levert
een grotere bijdrage aan de parle-
mentaire democratie dan 103 ka-
merleden van twee regeringspar-
tijen die tot in de puntjes op de
hoogte zijn van wat er op hun ter-
rein gebeurt. Van Aardenne had
zelf de consequentie moeten trek-
ken en moeten opstappen. Maar
van zijn aanblijven werd een pres-
tigestrijd gemaakt. Dat schaadt de
politiek".
De gekozen minister-president of
burgemeester, het districtenstel-
sel, het zijn 'allemaal oude koeien.
D66 vindt dat de discussie over re-
novatievan het staatsbestel de af-
gelopen jaren telkens vastliep,
maar volgens Schutte moeten de
Democraten eens accepteren dat
hun ideeën geen meerderheid krij-

gen. „Ik heb boekenplanken vol
staan over deze onderwerpen. Er
is wel degelijk fundamenteel over
nagedacht. Het is ook niet voor
niets dat de nieuwe commissie die
er nu komt eerst gaatkijken voor
welke punten eigenlijk voldoende
politiek draagvlak bestaat".

Natuurlijk zijn er mogelijkheden
om, heel praktisch, de werking
van de staatsmachine en het parle-
ment te verbeteren, vindt Schutte.
De Kamer moet bij groteprojecten
een duidelijker vinger in de pap
krijgen. „Vanaf de eerste dag moet
de TweedeKamer bij de politie-re-
organisatie betrokken zijn. Dat
wordt een politiek en ambtelijk
grote zaak, met veel tegenstrijdige
belangen en het risico dat er ach-
ter de schermen dingen worden
bekokstoofd. Ik denk ook dat het
goed zou zijn om als regering en
parlement een gezamenlijk taak-
stellend programma op te stellen;
een schema van prioriteiten: dit
gaan we doen, dan moet het zijn.
Met zon uitgewerkte taakstelling
verbeter je de controle op regering
en departementen. Dat zou vooral
bij het milieubeleid moeten ge-
beuren."

Gedrag
RSV, visfraude, paspoortellende,
ministers die aan het pluche ge-
hechtzijn, het heeft allemaal bijge-
dragen aan een weinig opwekkend
imago van 'de politiek. Wijzigin-
gen in de staatsinrichting helpen
daar volgens Schutte helemaal
niets aan. Het gaat om het gedrag
van de politici zelf.

Een enkel voorbeeld: „PvdA en
CDA hebben in wisselende be-
woordingen het 'kies de minister-
president' een keer tot inzetvan de
verkiezingen gemaakt. Dat is
staatsrechtelijk onzuiver, maar
men ziet daar politiek kennelijk
brood in. Als die belofte dan niet
uitkomt en de burgers zich teleur-
gesteld afkeren, is dat de schuld
van diepartijen zelfen niet van het
bestel. Dan moet je niet gaan jere-
miëren. Suggesties ter verbetering
van de politiek moetje persoonlijk
en als partij waarmaken".

peter de vries

binnen/buitenland

Schutte (GPV) ziet weinig in staalkundige vernieuwing

'Houding politici zélf
bepaalt beeld politiek'
f[ST - Hij formuleert!*u§, bedachtzaam. Aan
"Politiek bestel in onsLi is helemaal niet zofl., mis, vindt GPV-ka-erlld G. Schutte. Aan
i aParte commissie die
l^1 gaan studeren op
fUcturele vernieuwingen
Lft u- staatsinrichting,
beft dan ook geen be~
lan > e oorzaken van
lo t °'S en problemen
L len politici eerder bij
Rzelf zoeken: „Een mi-L7er die blijft zitten om-r «ietzijn aftreden de re-
t^gscoalitie in gevaar
lel ' Dewijst de politiek
Oeti°ede dienst- Daar

kat we over Praten>in
i ,ais van weer allerlei
jre koeien uit de sloot tel n als het referendum,£ gekozen burgemeesterI Premier".

Zei.. n koude. verloren middag
bter V waar in een straatje pal
ISrK oude centrum Gerrit
Me._lUtte (50) woont, voormalig
«id nmbtenaar en thans Ka'
i s st' De gaskachel in het oude. on} hoog' en Scnutte nestelt
Ite ï n°ek ,van zijn bank om
it 'eS_en waarom „niet alles
iverif rde noemer van politieke
!Uw en staatkundige ver-
ten,!118 wordt gepresenteerd, deeite waard is".

hm gelopen jaren vestigde de
tid'at?sfractie van het GPV de
bü_ 0D z'cn met doortimmer-

lif. ofagen aan het politiek be-
n di te was een van dege-
s0e

e ?og bleek te hebben voor
a„ nllJke spelregels en voor het

fc veVi?n de Politiek. Bij de laat-
«nn ezingen zag niJ die m"
Hst l^J>en beloond met een zetel
1 Va Schutte wil niets we-
,ns °n het idee van D66-leider

e an Mierlo om als politici ge-
'ijkh *e Baan studeren op mo-
■en e/jfen het bestel te modemis-
sie speciale Kamercom-

gaat de komende tijd in
Jdo . renBen wat er onder het
)et staatkundige vernieuwing'worden verstaan.

Goedkoop
De oorzaken van de grote ver-
keersonveiligheid op het Iberi-
sche schiereiland zijn talrijk.
Rechtse Spaanse politici leggen
de schuld bij de socialistische re-
gering-Gonzalez, die de afgelo-
pen zeven jaar de veiligheid op
de weg links zou hebben laten
liggen. Daar is wel wat voor te
zeggen, aangezien de socialisten,
toen ze in 1982 aan de macht
kwamen, onmiddellijk het mes
zetten in plannen voor meer snel-
wegen en autobanen. ledereen
weet dat wegen kostbaar zijn en
de socialisten meenden twee
vliegen in een klap te slaan: be-
zuinigen op de staatsuitgaven en
het terugdringen van het
autoverkeer.

Het eerste lukte, het tweede in
het geheel niet en daaruit blijkt
opnieuw dat goedkoop vaak

duurkoop is: het autobezit groei-
de de afgelopen jaren dermate,
dat auto's zon beetje de grootste
plaag van het land zijn gewor-
den. En natuurlijk moet er nu
wel geld, veel geld zelfs, op tafel
komen om de achterstand aan
snelwegen in te halen.

Maar het zijn niet alleen het ge-
ringe aantal autowegen, die
Spanje en Portugal dodelijk ma-
ken voor autobezitters. Slechte
wegen, te weinig verkeerscon-
troles, achterstallig onderhoud
van auto's, slechte wegverlich-
ting en een weinig adequate weg-
structuur zijn daar evenzeer ver-
antwoordelijk voor.

En natuurlijk de 'autogeilheid'
van de Spanjaard en de Portu-
gees, die menen, dat zij, zodra zij
een stuur in handen hebben, al-
les kunnen en mogen doen wat
de verkeersveiligheid in het ge-
drang brengt: te hard rijden,
geen acht slaan op verkeersbor-
den, door rood rijden, snijden,
dronken achter het stuur stap-
pen, 's nachts zonder verlichting
rijden, liefst zonder rijbewijs en
ga zo maar door.

De Spaanse regering werkt eraan
om de verkeersveiligheid te ver-
groten. Of het veel zal uithalen
wordt door nagenoeg iedere
Spanjaard en Portugees betwij-
feld. De eerste dertig doden van
1990 zijn inmiddels al weer be-
graven.

Aantal verkeersdoden sterk gestegen in 1959

Autorijden in Spanje
is levensgevaarlijk
Van onze correspondent

MADRID - Zo goed als het gaat
met de Spaanse economie, zo
slecht gaat het met de verkeers-
veiligheid in Spanje. En watvoor
het land van premier Felipe Gon-
zalez geldt, kan ook gezegd wor-
den voor het buurland Portugal.
Want nu de cijfers over 1989 be-
kend zijn, blijkt dat alleen in
Spanje al 700 verkeersdoden
meer zijn gevallen dan het jaar
ervoor. En ook in Portugal wordt
gesproken over een explosieve
stijging van minstens tien pro-
cent, terwijl de cijfers in de ande-
re EG-landen juist een stabilisa-
tie laten zien.

In 1989 kwamen er in Spanje
6110 personen als gevolg van een
verkeersongeluk om het leven.
Dat is een toename van 691 ver-
geleken met 1988. Vergeleken
met derest van West-Europa ligt
dat getal erg hoog. Onderzoek
heeft uitgewezen, dateen Spaan-
se autobestuurder twee maal zo
veel gevaar loopt om met zijn
auto te verongelukken als een
Britse. Zelfs in landen als Frank-

rijk en Italië, die toch niet be-
paald bekend staan als verkeers-
veilig, liggen de cijfers aanzien-
lijk gunstiger.

(ADVERTENTIE)

GELIJKE BEHANDELING?

ln Nederland heeft iedereen "bbS-M iTwiSS 1 /frWMSfm\m er' Janvan worat e
recht op een goede gezond- *^^%^v?B^^^_!}|_^P^^' MOOZ-heffing iets verlaagd

mee eens dat diezorgbereikbaar Mfißlr_l_J fe^jSfeg^ajaj^v^ steec^s groter aanta' bejaarden

dig gebruik van moeten maken. fi-_-s-__%_*4JBst_»_S__s_Sfe;« _—| 1990 omhoog (zie tabel).
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 gaatom 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
t- -7' l _ 1 1 ■ ~rT-7 Elke particulier verzekerde .al in 1990, naast premie, de volgendeToegang tot Ziektekostenverzekenngen, WTZ. . j , . , ,o _ 6 ' bedragen moeten betalen:

In beide gevallen is door de wetgever bepaald dat de Leejiijduaiegorie I Heffing MOOZ* jHeffing WTZ* [Heffingen nnaal*

heffingen geïnd moeten worden door de ziektekosten- £K2£ "^ ffi^ f mm!!
verzekeraars. 65 iaaron ouder f35*52 f 163,20 f 198,72

*hetffoai Kierbij om jaarbedragen.

GELIJKE PLICHTEN:
I) EN WIJ KRIJGEN

DE GEZONDHEIDSZORG BETER.

Pubiikatie van departiculiere ziektekostenverzekeraars van Xederland,KLOZ. Prins Bembardueg 65. J99/ Df Houten. K [_._.____
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WERKEN EN LEREN IN EEN VERPLEEGKLINIEKÜ!
lETS VOOR JOU?
Aarzel dan niet, want in het hartje van Maastricht vlakbij het Vrijthof, het bruisend middelpunt van de stad,
bevindt zich de Stichting Opleidingen Verplegende en Verzorgende Beroepen.
Deze stichting verzorgt voor de verpleegklinieken "Klevarie" en "De Zeven Bronnen" een opleiding
ziekenverzorging.

Een van de belangrijkste kenmerken van een verpleegkliniek is, dat de bewoners veelal oudere mensen zijn.
Als je dus in een Verpleegkliniek wilt gaan werken, moet je je wel aangetrokken voelen tot de verzorging van
oudere mensen, dat spreekt vanzelf.

Voor de opleiding die per 1 maart a.s. begint zoeken wij

LEERLING-ZIEKENVERZORGENDEN (M/v)
De opleiding: Welke kandidaten zoeken wij?
De opleiding tot ziekenverzorgende duurt 2V_ jaar. - leeftijd bij start van de opleiding minimaal 16
Je begint met een beroepsvoorbereidende periode jaaren 8 maanden;
van 7 maanden. Gedurende deze maanden krijg - minimaal een LBO-diploma en 2 vakken op
je voornamelijk theoretische lessen. Daarnaast C-niveau (waarvan zeker één theorievak). Bij
maak je ook al kennis met het werken in een voorkeur MAVO en/of MHNO-diploma.
verpleegkliniek tijdens enkele weken stage. Na het
succesvol afsluiten van de beroepsvoorbereidende Arbeidsvoorwaarden:periode werk je als leerling-ziekenverzorgende op _~.., .. . '
de diverse verpleegafdelingen om de theorie in T^ens de beroepsvoorbereidende periode
praktijk te brengen. Tevens worden er nog 300 °ntvan? J.e e*n zak9sld van /395 ~P" maansl-
-lessen gegeven. Een lesweek bedraagt 30 Het salans dat 'e gedurende de opleiding verdient
lesuren, een werk-stageweek 36 uur. is vo°r *et eerst° |aarJ "0S '~ en voor ■*» .tweede leeriaar ’ 1423,- bruto per maand. Dit is

exclusief een eventuele toeslag vanwege het
minimum (jeugd)loon en een toeslag voor het
werken in onregelmatige diensten.

Heb je belangstelling?
Stuur dan onderstaande strook vóór 20 januaria.s. aan het Hoofd Personeelszaken van de Stichting
Opleidingen Verplegende en Verzorgende Beroepen, Polvertorenstraat 6, 6211 LX Maastricht.
Je ontvangt dan informatie en een sollicitatieformulier.

Zij die reeds gesolliciteerd hebben hoeven niet nogmaals te reageren!
Voor belangstellenden bestaat de mogelijkheid om een van onze informatie-ochtenden over de opleiding en
het beroep ziekenverzorgende bij te wonen. Deze ochtenden worden gehouden op woensdag 24 en 31 januari
a.s. van 9.30 tot 12.30 uur.

Naam en voornaam:

Adres (met postcode):

ontvangt graag informatie en een sollicitatieformulier.

Hij/zij* wil wel/niet* deelnemen aan de informatiebijeenkomstop
woensdag 24 januari/31 januari a.s.*

-4^^^ U^ Een uitnodiging ontvang je per omgaande retour.
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Klevarie
en de Zeven Bronnen

Durf jijin despiegel tekijken?
Wat kunnen wij bieden?
Je ontvangt een gedegen opleiding.
Tijdens de BVP ontvang je een zakgeld
van fl. 395,-. Soms is het mogelijk om met
behulp van een uitkering de BVP te volgen.
Na het afsluiten van die periode ontvang je

, 4/ . . . ... .... een CAO-salaris (1e leerjaar fl. 1.205,-, danwelWe bedoelen dit natuurlijk niet letteriqk. het minimum(jeugd)loon). Na afronding van deFeit is wel dat je gedurende de opleiding tot studie krjjg je
v

een v
a
ste aanstelling.Psychiatrisch (B)-verpleegkundige weleens Ja ' a

met jezelf wordt geconfronteerd. In jewerk Geïnteresseerd?
binnen P.C. Welterhof staan de mensen Z~. TTj Z , ~ „,,,
centraal. Mensen, die om welke reden dan Belangstellenden kunnen woensdag 24 januari
ook voor korte of lange tijd hulp nodig hebben. JnnM. '"f^matiemidda9 bijwonen van
Binnen teams, waar leerlingen een belangrijke nT._awi!_ J_!_H_,_L_-r«___>_=_____i _~_.. _■____. ■_
rol in hebben, heeft de begeleiding en dage- °PSJ"Ia" d?fc??±r!l a

n
and f°rmul,er m

liikse verzoraina veel aanriarht te vullen en °P te sturen aan mevr-
in gaat, riila^^volg je een gedegenberoepsvoorbereidende neelszaken, Postbus 4436, 6401 CX Heerlen.

Periode (BVP), die 7 maanden duurt. De reste- voor nadere informatie kun je bellen met
rende tijd van de3 jaar en 4 maanden durende "£ iJ25E8"8, hoofd °Pleid,n9. telefoon
opleiding, vindt plaats via veel praktijkstages U45-73b42b.
en theorie. Al met al is het in-serviceonderwijs Naam mv
een uitgekiende combinatie van werken en 'leren Adres :

Postcode :
Wie hebben wij nodig?

Woonplaats :
Het werken met psychiatrische patiënten
vereist nogal wat. We zoeken dan ook school- Geb. datum :
verlaters en andere belangstellenden, die ster
vig in hun schoenen staan. Mensen, die Opleiding :
o.a. geduldig zijn, op een evenwichtige wijze
tegen zaken aankijken en zich critisch opstel- Telefoon :len. Vooropleiding en leeftijd is ook van belang.
Je moet minimaal 17 jaar zijn bij de start Handtekening
van de opleiding (september 1900). Als voorop-
leiding is een MAVO-4 diploma met_allfi.vakken Ik ben geïnteresseerd in de voorlichtings-op D-niveau of een daarmee vergelijkbaar bijeenkomst d.d. 24 januari 1990 aanvang
opleidingsniveau minimaal vereist. 14.00 uur.

welterhof
Psychiatrisch Centrum

■^^^^^^^■■^—.^ ii
_ ' ii i

____________________________________

REIS- EN PASSAGEBURO
met 7 vestigingen

heeft op korte termijn een plaatsingsmogelijkheid
voor haar lATA-afdeling te Heerlen

ERVAREN lATA-MEDEWERK(ST)ER
De eisen voor dezze funktie zijn:
" Enige ervaring in de zakelijke reiswereld

" Corda/FQT en BSP ervaring
" Minimaal KLM-niveau 1

" Goede contactuele eigenschappen, stressbestendig,
accuratesse en service-minded

Wilt u graag deze baan en in een jong en
enthousiast team werken, dan kunt u uw uitgebreide
handgeschreven sollicitatie, voorzien van een
recente pasfoto, richten aan:
SOLAIR B.V.
Bongerd 9, 6411 JL Heerlen
t.a.v. mevr. M. Hermans 24396

SHOWA INTERNATIONAL
EUROPE B.V.
is een dochteronderneming van het Japanse bedrijf
Showa Entetsu, een fabrikant van duurzaam
corrosiebestendige metaalprodukten voor de
chemische, galvanische- en staalindustrie.

Voor onze nieuwe vestiging te Heerlen zoeken wij:

— mechanical engineer
(MTS-level)

-TIG lasser
-loodbewerker
Vakopleiding en enige ervaring is vereist.
Bent u geïnteresseerd, richt dan uw sollicitatie met
enige gegevens omtrent ervaring aan:

Showa International Europe b.v.
Wilhelminakade 2 / 3072 AR Rotterdam
t.a.v. de heer Y. Senda / Managing Director 24421

I ralkdm
Voor onze drukkerij, die md
20 personeelsleden een Q<c
verscheidenheid aan kwalït>
hoogstaand drukwerk
vervaardigt, vragen wij op W
termijn wegens uitbreiding^
de werkzaamheden, een
ervaren

offsetdrukkÉ
Bekendheid met GTO/MO/
SORD strekt tot aanbeveliff

SEigenhandig geschreven
sollicitatie richten aan:
Valkdruk bv, postbus 808,
6300 AV Valkenburg a/d &
De Valkenberg1,
6301 PM Valkenburg a/d Gj

"mmm :

f|Met deprijzen van
Piek lach jeiedereeri
kamerbreed uit _

DESSOEVORA NOVILON BONAPARTE^ |°s*^__S_ö#
100% Synthetisch tapijt met juterug De mooiste motieven van alle jxf\nJZ\T ■ [ U<M._.Ww^M^MilWen 7 jaar garantie bij woonkamer- en bekende merken o.a. Krommenie, KUv. i__ I --^^_^DT\l_ m}^* Wtrapgebruik. Leverbaar in 3 eigen- Peguia, BN. Honderden rollen Dit vorstelijk tapijt nu in 5kleurenfpJT ftAl**1U

skM.t.jdse kleuren. 400 cm Breed. voorradig in 200 cm, 300 cm, extra voordelig. 100 % SynthetischSl RU fcAÏ**00*
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Frankfurter Kreditbank goed in financieringen

Amro neemt sterke
Duitse bank over

... Van onze redactie economie
'JrjSTERDAM - De Amro bank neemt de Frankfurter Kredit-jïk (FKB) in Frankfurt am Mam over. Met de Berliner Han-öeis- und Frankfurter Bank (BHF-BANK) en de DG Bank

eutsche Genossenschaftsbank (DG BANK) is overeenstem-
ng bereikt over de overdracht van alle aandelen van FKB

en n mro' BHF"BANK °ezat 80 procent van de FKB-aandelen
l ÜG BANK 20 procent. Door deze overname krijgt Amro een
,j ngrijke positie op de sterk groeiende Nederlands/West-
rWSe markt voor objectfinanciering en lease. Dit heeft de

bank vrijdag meegedeeld. '3.

itier .neeft ongeveer 320 werkne-
-1 ba]a

s ln dienst. Het geconsolideerde
ïeve St°taal bedroeg eind 1988 on"

'ati .. *'** muJard mark. Het is één
[>mt de grootste instituten in de
3i.d bondsrepubliek op het ge-
jank .an sPec'a'e financiering. De
.p * egt zich in het bijzonder toe
tHe(j .1 _ke objectfinanciering en,

Va aar dochteronderneming
Leasing, op de leasing

toajr°erende investeringsgoederen
eo(

ŝ Personen- en vrachtauto's,
I bou Paters, bureau-apparatuur en
' ligi„Wmachines. De bank heeft ves-
C?gen in Frankfurt, Berlijn, Bre-
_i,.i Dortmund, Düsseldorf enu«gart.

heg .ricnt zich met name op het
W n" en kleinbedrijf en op de
Vj sPortsector in het algemeen. De
We§ere activiteiten op het gebied
'■_ uonsumptiefkrediet en de hier-
ingetrokken dochter Frankfurter«sso worden niet overgenomen.

Logisch
>a 0r de BHF-BANK is de verkoop
lp. "aar aandelenpakket een logi-
lene.stap op haar enkele jaren gele-
ld 'ngeslagen weg tot omvorming
/^r een merchantbank. Voorr°. die in de Bondsrepubliek al

in 10 steden actief is via dochter
Amro Handelsbank met een balans-
totaal van ruim 2 miljard mark, past
de FKB in de strategie tot verder-
gaande internationalisatie, met
name op het gebied van leasing.
FKB zal binnen het Amro-verband
haar activiteiten op de bestaande
voet en onder dezelfde leiding als
voorheen voortzetten.

De markt in de Bondsrepubliek is
volgens Amro een van de sterkst
ontwikkelde in Europa op het ge-
bied van objectfinanciering en lea-
sing. Naar verwachting zal deze
markt in de komende jaren blijven
groeien, gegeven de positieve eco-
nomischevooruitzichten. Zorekent
het Bundesverband Deutscher Lea-
sing-Gesellschaften voor 1990 weer
op een groei van 10 procent.

De synergieën van de verwerving
liggen voor Amro verder op het ge-
bied van afzetfinanciering en lea-
sing voor Nederlandse exporteurs
naar de Bondsrepubliek. Het voor-
nemen bestaat verder om complete
autolease en wagenparkbeheer,
waarmee Amro in Nederland ruime
ervaring heeft via haar dochteron-
dernenijigenAutoLease Holland en
TOP Lease, in de Bondsrepubliek
binnen FKB te ontwikkelen.

beurs-overzicht
Afstraffing
-^STERDAM - De Amster-
laaTSe effectenbeurs heeft de
*w 1 e beursdag van de weekak-afgesloten. Twijfels over de

Onomische toekomst en onrust
Se^ l afzeggen van buitenland-
]_ °ezoeken door Gorbatsjov, ge-
-2 DPeld met een lagere dollar,
°t_ f,^en voor een flauwe opening
sr «et Damrak. Al na de gong-
for_. moesten vooral de hoofd-
fasen een flinke veer laten,

fo na stabiüseerden zich de
_p . n enigszins om later na de

Satieve opening van Wallreet weer weg te zakken.

fj.* CBS-stemmingsindex sloot
het 1

lager op 117'2' tegeliJkertiJd
de^aagstepuntvan de dag.Don-
sk aS sloot de index op een
*hd van 118,8. Van de 258fond-
.n m°esten maar liefst 165 note-

Se Seri achteruit, terwijl 34 koer-
de 2ich los konden rukken van
°t.2VVakke marktstemming. De
betten waren redelijk.

g°°govens werd door de beleg-en afeestraft. De voorzichtig-
fel!? Waarmee de staaltop de we-
{j «markt bekeek, viel slecht op
jj. Ursplein 5. Al bij de opening
Ve?est Hoogovens guldens inle-
,j ren. Na het slot werd de scha-
Vr i^as goed zichtbaar met een

van f6,20 op f80,50. Ook
[j Negatieve toekomstvoorspel-
tot en van DAF met betrekking
jQ de afzet van vrachtwagens
,jp 8 de koers naar beneden. In

schoot het fonds
ts even onder de f 40-koers om

CI "et sluiten van de markt f 1,20
Ser te eindigen op precies f 40.

ö_lw°Pmars van de NMB Post-
je uk kwam vrijdag in deze slap-
f4an.arkt tot stilstand en sloot °P"'O, een verlies van f 1,30.

f 1 mternational Philips zakteo^' 10 op f45,90. KLM leverde,
Cii. anks iets hogere beladings-
l êrs, flin op f48,30. Konink-
stai._°ue eindigde °P een lagere
fÏ4n Van f145, een min van
41j' '■'".Akzo en Unilever gingen
tèjJrei ongeveer 1 procent ach-

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 116,10 114,30
Ahold 134,50 132,50
Akzo 139,00 137,60
A.B.N. 41,00 40,50
Alrenta 158,40 158,50
Amev 62,70 61,60
Amro-Bank 81,10 80,90
Bols 174,00 175,20
Borsumji W. 77,50 76,00
Bührm.Tet. 67,60 66,70
C.S.M.eert 78,50 78,10
DAF 41,20 40,00
DordtPetr. 134,50 133,40
DSM 116,80 115,70
Elsevier 80,20 79,70
Fokker eert. 40,80 40,20
Gist-Broc. c. 31,50 30,90
Heineken 127,30 125,70
Hoogovens 86,70 80,50
Hunter Dougl. 110,30 109,00
Int.Müller 101,50 101,50
KBB eert. 79,60 78,50
KLM 49,30 48,30
Kon.Ned.Pap. 53,10 52,10
Kon. Olie 147,40 145,00
Nat. Nederl. 74,70 73.80
NMB Postbank 51,00 49,70
Nedlloyd 89,70 88,80
Nyv. Cate 85,50 84,20
Océ-v.d.Gr. 282,00 275,00
Pakhoed Hold. 148,20 149,50
Philips 47,00 45,90
Robeco 109,40 107,50Rodamco 80,00 79,70
Rolinco 108,20 105,60
Rorento 59,20 59,20
Stork VMF 47,50 46,90
Unilever 162,70 161,10
Ver.BezitVNU 110,00 108,20
VOC 34,00 34,00
Wessanen 63,50 63,00
Wolters-Kluwer 46,20 45,70

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
12.4NL 86-96 117,10 117,10
12% NL 81-91 107,50e 107,50
12V2 NL 81-91 104,20 104,20
12 NL 81-91 102,20 102,10
U 3.NLBI-91 103,10 103,10
112NL 80-90 100,65 100,65
11'/i NL 81-91 102,05 102,05
11'_ NL 81-92 103,80 103.80
lIV2NL 82-92 102,60 102,60
11. NL81-96 106,15 106,15
11 .NL 82-92 102,70 102,70
11 NL 82-92 103,05 103,05
10.4NL 80-95 103,95 103,95
103. NL 81-91 101,15 101,15
lOV2 NL 80-00 109,70 109,70
lOV2 NL82-92 101,90 101,90
10/4 NL80-90 101,00 101,00
10.NL 86-96 107,40 107,40
10'ANL 82-92 102,50 102,50
10.NL 87-97 108,30 108,30
10 NL 80-90 100,50 100,45
10 NL 82-92 102,00 102,00
9V2 NL 80-95 102,30 102,30
9/2 NL83-90 100,20 100,20
9/2 NL 86-93 101,40 101.45
9NL 79-94 100,50 100,50
9NL 83-93 100,65 100,65
83/4 NL79-94 100,20 100,20
8.4 NL84-94 100,20 100,30
BV2 NL 83-94 99,70 99,70
8 _ NLB4-94-1 99,80 99,70
BV2 NLB4-94-2 100,00 99.80
BV2 NLB4-91-1 99,80 99,80
BV2 NLB4-91-2 99,75 99,65
BV2 NLB4-91-3 99,75 " 99,70
8_ NLB7-95 100,30 100,30
BV2NL 89-99 101,45 101,30

B. NL 77-92 99,70 99,70
B'_ NL 77-93 99,60 99,60
B. NL 83-93 99,20 99,20
8. NL 84-94 99,20 99,20
B. NL 85-95 99,70 99,70
BNL 83-93 98,85 98,85
BNL 85-95 99,15 99,10
73/. NL 77-97 99,20 99,20
7% NL 77-92 99,80 99,70
73_ NL 82-93 98.45 98,45
7% NL 85-00 97,90 97,90
73/4 NL 90-00 98,00 97.65
7V2 NL 78-93 98,00 98,00
7_NLB3-90-l 99,80 99,80
7 _ NLB3-90-2 99,55 99,55
V/2 NL 84-00 97,05 96,95
7'_ NL 85-95 97,65 97,60
7_ NL 85-2 95 97,50 97,40
V/2 NL 86-93 98,20 98,15
V/2 NL 8911 96,25 96,00
7. NL 89-99 94,55 94,25
7NL 66-91 97,80 97,80
7NL 66-92 97,00 97,00
7NL 69-94 96,00 96,00
7NL 85-92/96 95,50 95,45
7NL 87p93 96,30 96,20
7NL 89-99 93,00 92,85
7NL 89-99-3 93.05 92,85
7NL 89-99-4 93,00 92,70
ö3. NLI-2 85-95 95,00 94,90
6». NL 86-96 94,70 94,60
63. NL 88-98 91,75 91,45
63/4 NL 89-99 91,60 91,35
6V2 NL6B-93-1 97,30 e 97,30b
6'_ NL6B-93-2 96,00 96,00
6_ NL 68-94 95,60 95,60
6. NL 86-96 92,00 92,00
6'_ NL 87-94 93,45 93,35
6_ NL 88-96 91,65 91,65
6. NL 88-98 90,40 90,20
6'_ NL 89-99 90,20 90,00
6NL 87 89,95 89,85
6V4 NL 66-91 98,20 98,20
6V4 NL 67-92 96.60 96,60b6V4NLB6-92/6 92,60 92,30
6V4 NL 86/96 90,55 90,50
6. NLB6p95 92,10 92,05
6V4 NLB7-3p95 92,00 91.90
61/4NLB7-1/95 91,60 91,55
61/4NLB7-2/95 91,45 91,40
6V4NLBB-94 93,35 93,25
63/4 NL 78-98 94,70 e 94,70b
6V4NLBB-98 90,60 90,60
6NL 67-92 96,20 96,20
6NL 87-94 91,70 91,60
6NL 88-94 91,75 91,65
6NL 88-95 90,70 90,65
6NLBB-96 89,60 89,40
5% NL6S-90-1 98,20 98,20
5% NL6S-90-2 98,80 98,80
SNL 64-94 98,00 98,00
4V2 NL 60-90 99,00 99,00
4_ NL 63-93 98,00 98,00
4. NL 60-90 98,00 98,00
4. NL 61-91 97,80 97,80
4. NL63-93-1 95,80 95,80
4/4 NL63-93-2 97,20 97,20
4NL 62-92 97,40 97,40
3.4 NL 53-93 95.20 e 95,20b
3. NL 848-98 93,10 93,10
3'_ NL 50-90 99.00 99,00
31. NL 54-94 95.0 95,20
3. NL 55-95 93,80 93.80
Binnenl. obligaties
bng-leningen
12 BNG 81-06 107,40 107,40
11 BNG 81-06 105,30 105,30

B'_ BNGB4-09-1 101,50 101,50
8 _ BNGB4-09-2 102,20 102,20
6*. BNG 67-92 97,40 97,40
6% BNG 68-93 97,00 97,00
6 _ BNG67-92-1 97,50 97,50
6V4 BNG 67-92 97,00 97,00

6 BNG 65-90-1 98,40 98,10
6 BNG 65-90-2 98,00 98,00
5% BNG6S-90-2 98.00 98,00
5 _ BNG 65-90 99,30 99,30
s. BNG 64-90 99,20 99,20
4/2 BNG 62-92 95,20 95,20
4V2 BNG 62-93 94,50 94,50

Converteerbare obligaties
5ABN 85-95 94,50 94,30
B. A.1.R.85 112.00
6'/4Bührm.73 280,00 280,00
6V. Cham 86 69,00 a 69,00 a
5 Enraf-N.86 90,50 91,00
7 HCS Techn. 109.30 109,00
6 Hoogov. 85 127,70 119,70
sHoopEffB7 86,00 86,00
83AKNSM 75 237,00 237,00
6V2 Nijv.Bs 133,00 131,00
6V2 R01.67 90,30 90,30
14SHV 81 149,80 149,80
8% Stevin76 101,00 101,00
8 _ Volker7B 101,50 101,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 67,50 67,90
ACF-Holding 34,20 34,10
AhrendGr. e 244,00 241,00
Air HoUand 32,30 32,20
Alg.Bank.Ned 42,00 41.60 f
ABN(div'9o) 40,10 40,00
Asd Opt. Tr. 18,70 18,40
Asd Rubber 5,70 5,80
Ant. VerfT. 490,00
Atag Hold c 106,00 107,00
Aut.lnd.R'dam 96,00
BAM Groep 106,00 105,00
Batenburg 83,00 84,00
Beers 143,00 142,00
Begemann 126,00 126.00
Beündo 362.00 362,00
Berkel'sP. 5,95 6,20
Blyd.-Will. 29.30 29,30
Boer De, Kon. 323.00 a 323,00
de Boer Wmkelbedr. 65.00 64,80
Boskalis W. 13,60 13,55
Boskalis pr 13,20 13,30
Braat Beheer 46.00 46,20
Breevast 18,10 18,30
Burgman-H. 3400,00a3425,00
Calé-Delft pr 865,00 865,00
Calvé-Delftc 1070,00 1060,00
Center Parcs 61,00 60.50
Centr.Suiker 77,80 . 77,30
Chamotte Unie 8.30 8.30
Cindu-Key 183,00 190,00
Claimindo 351,00 351,00
Content Beheer 19,30 19.50
Cred.LßN 60,00 59,70
Crown v.G.c 99,50 99,40
Desseaux 262,00 259,00
Dorp-Groep 31,70 31,50
Econosto 346,00 345,10
EMBA 128,00 127,00
Enraf-N.c. 69.50 69.00
Erikshold. 114,00 113.00
Flexovitlnt 100,00 99,80
Frans Maas c. 102,50 102,00
Furness 126,30 127,80
Gamma Holding 85,50 83.00
Gamma pref 6,00 6.00
Getromcs 29,10 28.80
Geveke 43,80 43,50
Giessen-de N. 225,00 228,00 e
Goudsmit Ed. 365.00 363,00
Grasso'sKon. 114,70 116.00
Grolsch 136,50 136,50
GTI-Holding 210,00 207,80
Hagemeyer 116,00 117,00
Idem'/_div.'B9 111,00 112,00
HAL Trust B 14,10 14,00
HAL Trust Unit .14,30 14,10
H.B.G. 210,00 213,50

HCS Techn 14.60 14,60
Hein Hold 109,00 108,00
Hoek's Mach. 208,00 205,00
Heineken Hld 109,00 108,00
Holl.SeaS. 1,23 1,22
Holl.Kloos 485,00 475,00
Hoop Eff.bk. 8,30 8,20
Hunter D.pr. 4,75 4,70

| ICA Holding 20,80 20,80
I IHC Caland 36,80 36,50
Industr. My 223,50 222,50
Infotheek 29,60 29,10
Ing.Bur.Kondor 607,00 606,00
Kas-Ass. 50,50 49,30
Kempen Holding 17,10 17,00
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 79,80 78,50
Kon.Sphinx 126,00 125,30
Koppelpoort H. 302,00 302,00
Krasnapolsky 208.00 208,00
Landré _ Gl. 56.00 57,70
Macintosh 41,50 41,00
Maxwell Petr. 700,00 687,00
Medicopharma 68,80 69,00
Melia Int. 5,70 5,70
MHVAmsterdam 18,70 18,70
Moeara Enim 1245,00 1200,00
M.Enim 08-cert 16200,00 15900,00
Moolen en Co 30,30 30,00
Mulder Bosk. 73,00 72,00 a
Multihouse 8,60 8,50
Mynbouwk. W. 423,50 422,80
Naeff 300,00
NAGRON 48,00 48,00
NIB 653,00 653,00
NBM-Amstelland 21,00 20,60
NEDAP 400,00 408,00
NKF Hold.cert. 315,00 314,00
Ned.Part.Mü 42,00 41,80
Ned.Springst. 10000,00
Norit 1117,00 1100,00
Nutricia gb 76,50 75,00
Nutricia vb 86,50 86,00
Oldelft Groep c 194,00 195,00
Omnium Europe 15,80 15,20
Orcoßankc. 66,40 65,70
OTRA 169,00 173,00
Palthe 77,50 77,50
Philips div.'9o 45,80 44,90
Pirelli Tyre 38,00 37,20
Polygram 33,20 32,50
Polynorm 105,70 105,50
Porcel. Fles 192,00 192,00
Ravast 48,00 47,80
Reesink 76,50 75,50
Riva 54,00 54,00
Riva (eert.) 54,00 54,00
Samas Groep 68,00 68,00
Sarakreek 31.50 31,20
Schuitema 1403,00 1415,00
Schuttersv. 162,00 163,00
Smit Intern. 53,50 53,70
St.Bankiers c. 22,50 22,30
Stad Rotterdam e 47,90 47,50
TelegraafDe 83,50 83,00
TextTwenthe 330,00 330,00
Tulip Comp. 38,60 38,60
Tw.Kabel Hold 150,00 148,70
Übbink 88,00 87.80
Union Fiets. 22,90 23.00
Ver.Glasfabr. 347,00 350,00
Verto 60,60 60,50
Volker Stev. 71.00 71,00
Volmac Softw. 51,50 51,50
Vredestein 23,70 23,30
VRG-Groep 65.40 65,20
WegenerTyl 187,00b 192,00
West Invest 24,80 24,80
West Invest e. 90,00 85,00 a
Wolters Kluwer 183,00 182,00
Wyers 50,00 49,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 39,00 38,50

ABN Aand.f. 77,80 77,80
ABN Beleg.f. 58,90 58,50
ALBEFO 53,40 53,30
Aldollar BF $ 22,00 22,00
Alg.Fondsenb. 243,00 242,00
Alliance Fd 12,10 12,10
Amba 48,40
America Fund 319.00 310,00
AmroA.inF. 91,70 91.40
Amro Neth.F. 79,00 78.20
Amro Eur.F. 76,70 76,50
Amro Obl.Gr. 154,50 154,50
Amvabel 83.00 82,80
AsianTigersFd 64,90 64,20
AsianSelFund 48.90 48,00
Bemco Austr. 58.50 57,50
Berendaal 115,00 115,00
Bever Belegg. 27,10 26,50
BOGAMIJ 112,00 110,00
Buizerdlaan 42.50
CLN Obl.Waardef. 100,50 100,50
Delta Uoyd 44.10 a 44,00
DP Am. Gr.F. 26,50 26,20
Dp Energy.Res. 48,00 48.00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 62,70 62.50
Eurinvestü) 115,00 115.00
Eur.Ass. Tr. 13,70 13,50a
EOEDuStInF. 317,00 314,00
EurGrFund 61,50 61,00
Hend.Eur.Gr.F. 219,00 215.30
Henderson Spirit 73,80 73,60
Holland Fund 76,30 75.80
Holl.Obl.Fonds 115,50 114,50
Holl.Pac.F. 118,40 116,50
Interbonds 553,00 550,00
Intereff.soo 52,60 51,30
lntereff.Warr. 389.50 375,00
Jade Fonds 188,30 185.00
Japan Fund 35.50 34,70
Japan Rot. Fund yeri 1140.00
Mees Obl.Div.Fonds 99,50 99.50
MX Int.Vent. 59.00 59,00
Nat.Res.Fund 1540.00 1510.00
Nedufo A 138.00 138,00
Nedufo B 138,00 138.00
NMB Dutch Fund 41.90 41,70
NMB Global F. 50.10 5010
NMB Obhg.F. 34.40 34.60
NMB Rente F. '102,90 102,70
NMB Vast Goed 38,50 38.40Obam, Belegg. 228,00 220,50
OAMFRentef. 14.10 14,05
Orcur.Ned.p. 48.80 48.40
Pac.Prop.Sec.f. 52.80 52,00
Pierson Rente 100,00 100,00
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 7,00
Rabo ObUnv.f. 75,10 75,10
Rabo Obl.div.f. 48,40 48,40
Rabo Onr.g.f. 85,00 85,00
Rentalent Bel. 136,20 135,50
Rentotaal NV 31,00 31,00
RG groen 50,40 50,30
RG blauw 50.40 50,10
RG geel 50,60 50,10
Rodin Prop.s 102,50 103,50
Rolinco cum.p 94,00 94,00
Sci/Tech 17,95 17,95
Technology F. 18,50 18,50
Tokyo Pac. H. 290,00 289.50
Trans Eur.F. 84,10 83.80
TranspacF. 535,00 540.00
Uni-Invest 135,00 134,00
Unicolnv.F. 81,30 81,30
Unifonds 36,60 36.50
VWN 59.20 59.20
Vast Ned 126,80 126.90
Venture F.N. 46,50 46,50
VIB NV 86,20 86.00
VSB Mix Fund 51,50 51,60
WBO Int. 76,50 76,50
WereldhaveNV 211,80 211,50
Yen Value Fund 95,90 95,60

Orig. n.amerik. aandelen
AlUed Signal Ind 35,50 36,50
Amer. Brands 72,40 70,75
Amer. Expres 35,20 34,80
Am.Tel._ Tel. 46,20 45,30
Ameritech 66,70 65,60
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 31,50 32,20
AÜ. Richf. 109,25 109,00
BAT Industr. 8,40 8,35
BellAtlantic 113,70 d 109.30
BellCanEnterpr 46,10 45,70
Bell Res.Adlr 0.50 0,20b
Bell South 58,80 d 57,50
BET Public 2,60
Bethl. Steel 18,30 18,50
Boeing Comp. 62,70 62,50
Chevron Corp. 67,00
Chrysler 19,80 19.60
Citicorp. 29,50 29,20
Colgate-Palm. 63.50 62,50
Comm. Edison 37,70 37,50
Comp.Gen.El. 523.00 523,00
Control Data 17,70 18,00
Dai-IchiYen 3160,00 3140,00
Dow Chemical 74,40 73,00
Du Pont 122,60
Eastman Kodak 42,70 43,00
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 155,00a 155,00
Exxon Corp. 0,48 49,30
First Pac.HKs 1,30
Fluor Corp. 36,50 38,50a
Ford Motor 45,50 45,50
Gen. Electric 66,90 66,00
Gen. Motors 44,20 44,10
Gillette 49,00 49,00
Goodyear 46,00 45,50
Graee & Co. 32,00
Honeywell 87,00 86,00
Int.Bus.Mach. 100,00 100,60
Intern.Flavor 67,75
Intern. Paper 56,40
ITT Corp. 59,50 58,30
KBenson ® 5172.00
Litton Ind. 77,60 79,70
Loekheed 40.30
Minnesota Mining 81,00 81,00
Mitsub.Elect. 1150,00
Mobil Oil 61,50 60,60
Morgan $ 44,50 44,20
News Corp Auss 14.70 14,70
Nynex 89,50 87,60
Occ.Petr.Corp 29,50 29,60
Pac. Telesis 50.70 49,20
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 63,50 63,30
Phibp Morris C. 43,00 41,70
PhiU. Petr. 25,10 24,70
Polaroid 44,80 45.10
Pnvatb Dkr 297,00 296,00
Quaker Oats 56,00 56,50
St.Gobin Ffr 650,00 660,00
Saralee 31,00 32.50
Schlumberger 49,30 47,70
Sears Roebuck 39,20 39,00
Sony (yen) 36,80 36,50
Southw. Bell 63,60 d 61,30
Suzuki (yen) 1020.00
Tandy Corp. 39,80 40,20
Texaco 57,80 57,60
Texas Instr. 36,70 35,70
The Coastal C. 32,70 31,20
T.I.P Eur. 1,78 1,78
Toshiba Corp. 1270,00 1260.00
Union Carbide 23,50 24,25
UnionPacific 78,50 78,00

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 47,00 46,00
Am. Home Prod. 198,00
ATT Nedam 89,00 83,50
ASARCO Ine. 68,50

AU. Richf. 215,00 206,50
Boeing Corp. 118,50 118,00
Can. Pacific 44,00 42,50
Chevron Corp. 130.00
Chrysler 37,00 37,50
Citicorp. 55,00 54,00
Colgate-Palm. 124,00 117,00
Control Data 32,00 32,00
Dow Chemical 142,10 137,00
Eastman Kodak 82,00 80,50
Exxon Corp. 95,00 92,50
Fluor Corp. 66,00
Gen. Electric 128,50 125,00
Gen. Motors 85,50 84,00
Gillette 96,00 92,00
Goodyear 90,00 88,00
Inco 52,00 51,00
1.8.M. 190,00 194,00
Int. Flavors 131.50
ITTCorp. 119,00
Kroger 26,00 26,00
Loekheed 79,00 75.00
Merck & Co. 154,00 151,00
Minn. Min. 156,00 155.00 c
PepsiCo. 121,50 118,00
Philip Morris C. 82,50 79,50
PhiU. Petr. 48,00 44,50
Polaroid 80,00 79,50
Procter & G. 270,00
Quaker Oats 100.00 105,00
Schlumberger 95,00 92,00
Sears Roebuck 74,50 74,50
Shell Canada 69,50 67,80
Tandy Corp. 75,50 74,50
Texas Instr. 71,00 68,00
Union Pacific 151,00 148,00
Unisys Corp 33.00 b 36.00 tUSX Corp «8,00 68,00
Varity Corp 3,15 3,30 t
Westinghouse 144,50 139.50
Woolworth 125,50 122,00
Xerox Corp. 105,00 103,00

Euro-obligaties & conv.
10 . Aegon 85 102,50 101,80
Aegon warr 11,90 11.90
10. ABN 87 95.10 95,10
13Amev 85 96,75 96,75
10 AmevBs 103.00 103,00
11 Amev 86 95,00 95,00
14'/4AmroB7 100,00 100,00
10 _ Amro 86 94.75 95,00
10 Amro 87 94,00 94,00
5.4 Amro 86 95,00 95,00
Amro Bank wr 23,00 22,50
Amro zw 86 72,60 72,65
9 BMH ecu 85-92 96,00 96,00
7 BMH 87 96,00 96,00
10'/«EEG-ecu 84 100,75 100,75
93/4EIB-ecu 85 98,10 98,10
12 _ HLAirI.F 94.00 95,00
12NIB(B) 85-90 100,00 100,00
11'._GU83 100,50 100,75
10 NGU 83 100,50 100,50
2'.NMB Pb.B6 86,00 86.00
NMB Postb.war. 80,50 79.50
83/4 Phil. 86 99.50 99,50
63/4 Phil.B3 98.50 98,50
11 Rabo 83 102,00 102,00
9Rabo 85 99.40 99,40
7Rabo 84 100.60 100,75

Parallelmarkt
Alanhen 29,10 29.10
Berghuizer 43,10 43,00 a
Besouw Van c. 51,60 51,50
CBI Barin Oce. yen 2120,00
Comm.Obl.F.l 100,50 100,50
Comm.Obl.F.2 100.10 100,20
Comm.Obl.F.3 100,60 100,60
De Drie Electr. 37,40 37,00
Dico Intern. 114,50 115,20

DOCdata 20.50 20,10
Ehco-KLM Kl. 38,70 38.50
E&L Belegg. 1 78,60 78,40
E&L Belegg.2 77,10 76,90
E&L Belegg.3 77,60 77,60
Free Rec.Sh. 33,00 32.30
Geld.Pap.c. 75,00 75,00
Gouda Vuurv c 99,50 99.70
Groenendijk 37,10 37.10
Grontmij c. 211.00 207,00
HCA Holding 48,90 48,60
Hes Beheer 216,00 217,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,70 3,70 e
Interview Eur. 8,40 8,40
Inv. Mij Ned. 56.00 56,00
Kuehne+Heitz 52,00 50,30
LCI Comp.Gr. 80,80 79,00
Melle 308,00 309.00
Nedschroef 130,00 129.30
Neways Elec. 10,40 10.20
NOG Bel.fonds 32,40 32.20
pan pacific 10,90 11.00
Pie Med. 10,60 10,50
Poolgarant 9,90 9,90
Simac Tech. 17,00 16.50
Sligro Beh. 51.50 50,00 a
Verkade Kon. 265,00 272,00
VHS Onr. Goed 18,00 17,50
Weweler 109,20 106,00

OPTIEBEURS
akzo c jan 130,00 256 9,40 8,00akzo c jan 140,00 705 1,80 1,20
_fl c mrt 200,00 561 1.50 a 1.20coc c jan 295.00 339 8.70 5,70
coc c jan 300.00 532 5.40 2.50 a
coc e jan 305.00 645 2.50 I,loa
coc p jan 295.00 604 1,30 2,40
coc p jan 300.00 504 2.80 4.00
eoo p jan 300,00 253 2.00 3.50
goud e feb 430.00 437 2.00 a 3.90gist p apr 32.50 1034 2.20 2.50
hoog c jan 80,00 902 7.50 2,60hoog c jan 85,00 1072 4,00 a 0,70
hoog c jan 90.00 549 1.70 0.30
hoog c apr 80,00 1193 11,00 a 6,70
hoog c apr 85,00 706 7s9oa 4.30
hoog c apr 90,00 762 5,50 2,50
hoog c apr 95,00 758 4,00 2.00
hoog c apr 100.00 287 2,10 b 1,30
hoog c jul 80,00 221 13,00 7,70
hoog p jan 80,00 1101 0,80 1,90
hoog p jan 85,00 496 2,10 s_o
hoog p jan 90,00 774 4,60 10.06
hoog p apr 75,00 863 2,20 . 3.00hoog p apr 80,00 928 3,50 4.7(1
hoog p apr 85,00 357 5,00 750hoog p apr 90,00 231 B.ooa 10,5»
kim c jan 50,00 653 0,70 0,36
kim c apr 50,00 796 2,80 230
kim p apr 45,00 459 0,80 1,30
nlb p aug 100,00 1000 2,30 a 2.40nld p aug 97,50 400 1,70a 1,75nip e aug 95.00 500 I,ooa 0.80
natn c jan 70,00 1124 4,90 4,10
natn c jan 75,00 288 1.00 0.60
natn c apr 70.00 727 7,20 6,70
natn c apr 75,00 410 3,80 3,20
natn p apr 70,00 241 1,20 1,70
phil c jan 45,00 490 2.50 1,70
phil e apr 45,00 255 4.50 4,00
phil c apr 50,00 1055 2.10 1,60
phil p jan 45,00 332 0.20 0.40phil p apr 45,00 568 2,00 2,30
phil p apr 50,00 527 4.90 5,70
olie c jan 140,00 461 8,00 6,00
olie c jan 150,00 929 1,50 0,80
umi c jan 150,00 328 13.60 11.50
unil c jan 160,00 229 4.30 3,00
unil c jan 170,00 278 0,60 0.20/

economie

'Zuid-Afrika-vrij
beleggen gunstig'

GRONINGEN - Het beleggen inbedrijven die geen vestigingen
nebben in Zuid-Afrika kan inNederland gunstig uitwerken op
net rendement van de aandelen-
portefeuille. Het risico daarbij
hoeft niet noodzakelijkerwijs
groter te zijn. Dat stelt SA. Meij-er van de Groninger universiteit,«e m opdracht van de stichting
Oecumenisch Studie- en Aktie-
_.Strum voor Investeringen
Af

het zogenoemde Zuid-
Afrika-vrij beleggen in Neder-land onderzocht. Zijn bevindin-gen zijn terug te vinden in het

economenblad Economisch-Sta-
tistische Berichten (ESB).

Uit soortgelijk onderzoek in de
Verenigde Staten bleek eerder
dat Zuid-Afrika-vrije aandelen-

portefeuilles een gunstige risico-
rendement-karakteristiek ver-
toonden. Meijer onderzocht of
dat ook voor Nederland geldt.
Als uitgangspunt nam hij 35
hoofdfondsen, de algemene por-

tefeuille. Nadat de bedrijven die
een relatie hebben met Zuid-
Afrika waren verwijderd, bleven
er 25 over. Daarna vergeleek hij
de resultaten van de algemeneen
de Zuid-Afrika-vrije portefeuille.

Het rendement van de Zuid-Afri-
ka-vrije portefeuille bleek over
de periode 1985-1988 tien tot vijf-
tien procent hoger te zijn. In en-
kele gevallen ging dit gepaard
met een hoger risico, maar het to-
tale risico van de Zuid-Afrika-
vrije portefeuille hoeft niet hoger
te zijn, aldus Meijer.

SMO bepleit betere
bescherming bedrijf

Van onze redactie economie

HEERLEN - Beursgenoteerde on-
dernemingen zullen zich in toene-
mende mate op 'natuurlijke' wijze
moeten beschermen tegen onge-
wenste overnames. Hierbij moet on-
der meer worden gedacht aan het
duurder maken van de bedrijven
door het bevorderen van hogere
koersen. Dat staat in een publikatie
van de Stichting Maatschappij en
Onderneming die gisteren is ver-
schenen.

Het duurder maken van bedrijven,
waardoor de kans op overname klei-
ner wordt, is mogelijk als ze, in na-
volging van veel ondernemingen in
de Angelsaksische landen, aan de
winst meer betekenis geven. Daar-
naast moet het aandelenbezit wor-
den bevorderd. Ook het onderhou-
den van goede communicatie tus-
sen de onderneming en haar aan-
deelhouders moet meer aandacht
krijgen omdat het bijdraagt tot een
hoger koerspeil.

De SMO-deskundigen vinden dat in
Nederland veel meer over mededin-

ging moet worden nagedacht. Er is
Europese regelgeving in voorberei-
ding die voorziet in een goedkeu-
ringsprocedure door de Europese
Commissie waar het zeer grote fu-
sies betreft. Het gaat om grensover-
schrijdende bedrij fsconcentraties
met een gezamenlijke omzet van
11,5 miljard gulden.
Voor Nederlandse bedrijven heeft
dit niet veel betekenis, omdat er
maar weinig fusies van deze om-
vang zullen zijn. Daarmee is de kans
niet denkbeeldig dat teveel Neder-;
landse bedrijven in internationale
verbanden opgaan en hun nationale
karakter verliezen.
Als deze ontwikkeling zich in ande-
re Europese landen niet of in min-
dere mate voordoet en het eigen, na-
tionale bedrijfsleven een hechte
eenheid blijft, zal de Nederlandse
politiek gedwongen zijn de econo-
mische structuur (de opbouw van
het bedrijfsleven) te verdedigen. Zij
heeft dan belang bij een goede be-
scherming van onze ter beurze ge-
noteerde bedrijven, aldus SMO.

Vorig jaar vier
procent meer
stroom afgezet

Van onze redactie economie
ARNHEM - De gezamenlijke elek-
triciteitsbedrijven hebben vorig jaar
ruim 4 procent meer stroom afgezet
danin 1988. In totaal leverden de be-
drijven ruim 65.000 GigaWatt-uur
(GWh) elektriciteit. De hoogste af-
name was op 14 december, toen in
totaal 10.400megaWatt stroom werd
afgenomen, 3,2 procent meer dan de
piek in 1988.
Dat hebben de Samenwerkende
Elektriciteits Produktiebedrijven
(SEP) gisteren bekend gemaakt.
Volgens hun verslag over vorig jaar
nam de import van elektriciteit iets
af. In totaal werd in 1989 acht pro-
cent van het landelijk verbruik uit
het buitenland gehaald. In 1988 be-
droeg de import 10 procent. De
elektriciteitscentrales produceer-
den vorig jaar 5 procent meer
stroom dan in 1988. Het aandeel van
"steenkool in die produktie nam af
tot 37 procent (in 1988 was dat nog
40 procent), terwijl het aandeel van
gas in de stroomproduktie sjeeg tot
56 procent (in 1988 nog 53 procent).

0 Na de ABN en de Amro hebben
vrijdag ook de NMB en de. Rabo-
bank besloten hun opslagrente met
0,5 procent te verhogen tot 1 pro-
cent. De NMB liet weten dat de tij-
delijke opslag met ingang van 6 ja-
nuari wordt ingevoerd. De Rabo-
bank doet dit per 8 januari. Beide
banken wijzen erop dat de opslag
geldt voor kredieten waarvan het ta-
rief gekoppeld is aan het promesse-
disconto van de Nederlandsche
Bank.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 5-1-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in

kg:
GOUD: onbewerkt ’ 24.530/25.030,
vorige ’ 24.300-/24.800, bewerkt ver-
koop ’ 26.630, vorige ’ 26.400 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 285-/ 355, vori-
ge ’ 285-/ 335; bewerkt verkoop ’ 400
laten, vorige ’ 400 laten.

Advieskoersen
amerik.doUar 1,85 1,97
austr.dollar 1,43 1,5a
belg.frank (100) 5,20 5,50
canad.dollar 1,58 1,69
deensekroon (100) 27,50/ 30,00
duitse mark (100) 110,40 114,40
engelse pond 2,97 3,22
franse frank (100) 31,50 34,25'
griekse dr. (100) 1,06 1,26
ierse pond 2,84 3,04-
-ital.lire (10.000) 14,00 15,70.
jap.yen (10.000) 128,00 134,00
joeg.dinar(lOO) 0,0000 0,0020
noorsekroon (100) 27,60 30,10
oost.schiU. (100) 15,72 16,27
port.escudo (100) 1.19 1,37
spaanse pes. (100) 1,65 1,81
turkse pond (100) 0.060 0,100
zweedse kr. (100) 29,30 31.80
zwits.fr. (100) 120.75 125.25

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,91475-1.91725
antill.gulden 1,0475-1,0775
austr.dollar 1,4900-1,5000
belg.frank (100) 5,3705-5,3755
canad.dollar 1.64375-1.64625
deense kroon (100) 28,960-29,010
duitse mark (100) 112.895-112.945
engelse pond 3.1145-3,1195
franse frank (100) 33,020-33,070
griekse dr. (100) 1,1600-1,2600 ■hongk.doUar (100) 24,3250-24,5750'ierse pond 2,9720-2,9820
ital.lire (10.000) 15.030-15,080
jap.yen (10.000) 132,46-132,56
nwzeel.dollar 1,1345-1,1445
noorse kroon (100) 29,025-29,075
oostenr.sch. (100) 16,0510-16,0610
saudiar.ryal(lOO) 50,7250-50,9750
spaanse pes. (100) 1,7390-1,7490
surin.gulden 1,0475-1,0875
zweedse kr. (100) 30,835-30.885
zwits.frank (100) 123.345-123.395
e.e.u. 2,2795-2.2845

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 203,90 201.10
id excl.kon.olie 198,00 195,50
internationals 208,00 204.60lokale ondernem. 201,00 198,80
id financieel 153,10 151,10
id niet-financ. 248,80 246,40
CBS-Herbeleggingsindex (1983=1001
algemeen 265,80 262,20
id excl.kon.olie 246,10 243,00
internationals 280,90 276,30
lokale ondernem. 248,60 245,90
id financieel 199,50 196,90
id niet-financ. 297,30 294,40
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 118,80 117,20
internation 121,90 118,80.
lokaal 118,30 117,00
fin.instell 112,50 110,90
alg. banken 109,40 107,90
verzekering 116,30 114,60
niet-financ 120,10 118,80
industrie 118.80 117,40
transp/opsl 128,60 127,90
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Zeventig jaar tussen het vlees

(ADVERTENTIE)
De specialisten

„Ook voor complete slaapkamers"

weitefwcddcji
Rijbweg-Zd. 78, Geleen
Telefoon 04490-54310

" Het is precies 70 jaar geleden dat Kees van Es als 17-jarige jongen het slagersbedrijf
van defamilieRuijtenberg in Waspik binnenstapte. Hij doet dit werk nog steeds. Vandaag
viert Waspik feest, want zo lang bij één baas is toch wel bijzonder.

Limburgs dagblad j
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■3piccolo's
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met eén woord in
hoofdletters. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed' en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts).
Minimumhoogte: 10 millimeter Foto's, logo s en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-7i9966
Maandag t/m vrijdag 8,30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.

" Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook,
ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron Cebuco Summo Scanner) 2230.

m

Vermist/Gevonden
Hoge beloning

In de nacht van 2 januari 1990 werd te Hoensbroek
ontvreemd een bestelauto:

Volkswagen Transporter D
Kenteken BV - 56 - GH

kleur: oranje.
Bijzonderheid: op de auto is een reclametekst aangebracht

"Bakkerij Hagedoorn 8.V."
De inlichtingen die leiden tot het terugverkrijgen van bo-
vengenoemd voertuig zullen worden beloond al naar ge-

lang de waarde van het teruggevonden voertuig en van de
inlichtingen.

Deze worden ingewacht onder tel.nr. 085-435255, na kan-
toortijd 085-455045.

Vragen naar de heer van Galen. *Bureau H.A. van Ameyde B.V.
Kleine Oord 181

Arnhem. «

Mededelingen
I

Gevestigd
Praktijk voor hypnotherapie

G. Ezinga, hypnotherapeut
Kerkraderweg 60, 6416 CX Heerlen.

Telefoon praktijk 045-412022.
Lid Nederlands Genootschap voor Hypnotherapie.

Aangesloten bij de Stg. Patiëntenbelangen Hypnotherapie.

Gevestigd

______
Logopedist

M.i.v. 17 januari vestig ik me als logopedist-ontspannings-
therapeut in wijkgebouw Hoogvonderen, Florasingel 38,
Roermond. Voor inlichtingen en afspraken: 04705-1566.

Liefst 's-morgens tussen 8.30-12.30 uur.
Jos Vievermanns
Personeel aangeboden

Een meisje van de vak- KLUSJESMAN biedt zich
school BLOEMSIER- aan voor alle werkzaamhe-
KUNST, zoekt dringend den. Tel. 04490-41420.
voor min. 20 uur per wk. een Wat VERKOPEN? Adver-stagebaan. Tel. 045-310330 £gyj^oTs 71 J966.

Personeel gevraagd
Voor zo spoedig mogelijk gevraagd

Fysiotherapeut (M/V)
Full-time baan in Ned. praktijk in BRD (ca.4okm v.a. grens)

Voor "Duitse Anerkennung" wordt gezorgd. Tel. soll.:
Wim Hermanns, Viersenerstr. 24, 4040 Neuss 1;

0949-2101592929 of 0949-2101667834.
Gevraagd:

Tandartsassistent(e)
In een moderne, drukke tandartspraktijk te Brunssum
ontstaat binnenkort een vacature voor een fulltime
tandartsassistente. Deze vacature kan ook worden vervult
door 2 part-time assistentes. Indien u geinteresseerd bent
in deze functie, waarin van u naast het nodige
enthousiasme verwacht wordt dat u veelzijdig bent en in
staat zelfstandig te werken, dan ontvangen wij uw
schriftelijke sollicitatie graag binnen 2 weken onder nr.
B-2962, Limburgs Dagblad Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen. Ook assistentes in opleiding (3e jaars) worden

uitgenodigd te solliciteren.
Gevraagd

Leerling bandenservice monteur
Niveau LTS/MTS

CRIJNS AUTOBANDEN MAASTRICHT
Bergerstr. 83, Maastricht. Tel. 043-635566.

Parttime verkoopster gevr. Lft. tussen 35 en 45 jr. Uitslui-
tend schriftelijk solliciteren/ Brieven MET

pasfoto sturen naar:
Mode Accessoires "Petra"

Homeruspassage 12, 6411 AX Heerlen.

Chef-banketbakker
gevraagd. Naast vakmanschap behoort u over leiding-
gevende capaciteiten, werkinzicht en organisatorischvermogen te beschikken. U geeft leiding aan 3 tot 4

medewerkers. Wij bieden naast een goed loon een
interessante baan met veel vrijheid en creativiteit.

Allen schriftelijke sollicitaties richten aan V.O.F Bakkerij
Coumans, Kouvenderstr. 86, 6431 HH Hoensbroek, t.a.v.

dhr. H. Coumans.
Distributiebedrijf
zoekt voor haar organisatie

full-time

Administratieve medewerk(st)er
voor de in- en verkoopafdeling en facturatie, tevens kennis

van boekhouden gewenst.
Opleiding: MAVO/HAVO

Sollicitatie voorzien van pasfoto en CV onder nr. 83195
LD., Postbus 3100, 6401 DP Heerten.

Sogeler Portionpacks
Wij zijn een produktiebedrijf dat portieverpakkingen

vervaardigd voor instellingen, grootverbruik en
horecabedrijven.

Voor directe indiensttreding vragen wij enkele
gemotiveerde en werkwillige medewerkers die in ons
bedrijf opgeleid zullen worden tot machine-operator.

Leeftijd: ca. 20 jaar.
Uitsluitend schriftelijke sollicitaties naar

Sogeler CV
Postbus 3030

6460 HA KERKRADE
Grisenstraat 9

Tel.: 045-413550

Facelift for Leather
is een totaal nieuw produkt voor het opnieuw verven van

leer, ook geschikt voor de doe het zelver.
Om dit produkt op de markt te brengen in diversebranches

komen wij graag in kontakt met:
agenten e/of vertegenwoordigers

Ook op parttime basis. Bent u geïnteresseerd? Schrijf dan
aan: Marco-leer b.v. t.a.v. Dhr. Hendriks, Postbus 3222,

3274 ZG Heineoord.
Wegens uitbreiding gevraagd:

ervaren verkoper m/v
Rijbewijs verplicht. Persoonlijk melden, zat. of dinsdag.
JONGEN IJZERWAREN, Valkenburgerweg 8, Heerlen.

Job Advice
zoekt voor een produktie-bedrijf

Chef T.D.
MTS/HTS/WTB. Tel. 045-440700. Postbus 498, 6460 AL

Kerkrade.

Enthousiaste serveerster
gevraagd per direct voor Croissanterie te Heerlen.

Schriftelijke reacties aan Whizz croissanterie
Promenade 2, 6411 JK Heerlen.

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.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Leerling onderhoudsmonteur m/v
voor het technisch onderhoud aan een wagenpark be-
staande uit grote en kleine motorvoertuigen. Wij zijn op
zoek naar een jonge, enthousiaste LTS-er motorvoertuig-
techniek.De werkzaamheden zullen in hoofdzaak bestaan, uit het doorsmeren van de diverse motoren en het assiste-
ren van de monteurs bij reparaties en onderhoudsbeurten.
Kandidaten in het bezit van rijbewijs B en woonachtig in de
oostelijke mijnstreek genieten de voorkeur. Wij bieden een
afwisselende baan voor langere tijd in een prettige werk-
kring en een goed salaris.

Voor informatie:
045 - 71 99 40, Nino Bellinzis

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Limbutex BV
vraagt voor haar directie te België omgeving Kanne een

Kinderoppas
inwonend voor 7 dagen per week, in bezit van rijbewijs.

Leeftijd plusm. 35 jaar.
Tel. 043-633000.

Bent u
een zelfstandig werkende kok

en zoekt u een leuke vaste baan???
Dan hebben wij die voor U!

Wij zijn een middelgroot wegrestaurant met plusm. 700 zit-
plaatsen, gelegen aan de grensovergang Heerlen/Aken.

U werkt volgens het horeca C.A.O.
Interesse: Bel dan "Wegrestaurant Bocholtz".

045-443711.
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.

Gevr. voor direct net
kamermeisje

Hotel Tummers, Stationsstr.
21 Valkenb. 04406-13741

Zelfstandig
Pijpfitter
met rijbewijs.

J. Daniëls B.V. Voerendaal.
Tel. 045-751591.

Gevr. per 10 januari leid(st)-
er AEROBIC bij Gym. ver.
Ons Genoegen, Hoens-
broek. Inl. 045-251628
RIJINSTRUCTEUR/TRICE
gevraagd, met enige erva-
ring. Tel. 045-443638.
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.
Lasbedrijf Bert Bloemberg
zoekt voor langdurige pro-
jecten LASSERS A en E;
Pijpfitters; Bankwerkers en
Electro-monteurs. Tel. 045-
-271791.
VERKOOPSTER gevraagd
voor onze van Melick slage-
rij Het Loon in Heerlen.
Leeft. 17-19 jaar. voor plm.
32 uur per week. Liefst met
enige verkoopervaring. Bent
U geïnteresseerd kom dan
even langs of bel voor een
afspraak Slagerij van Melick
Apollolaan 29-30, Heerlen,
winkelcentrum Het Loon.
Tel. 045-718739.
Voor het seizoen 1990 vra-
gen wij TERRASKELNER.
Rest. Chez Rachel, Vrijthof,
Maastricht. Tel. 043-213059
Gevraagd met spoed erva-
ren colonnes TIMMERLIE-
DEN en metselaars voor
werk in Duitsland. Tel. 045-
-230045 of 04405-1236.
Gevr. nette SERVEER-
STER of leerling serveerster
leeft. ca. 18-22 jr. Tel. afspr.
tussen 17-18 uur 045-
-271982 (werkt, winkeluren).
Stel AANNEMERSDIPL. B
en U ter beschikking. Br.o.
nr. B-3177 L.D. Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Gevr. SLAGER en leerl.-
slager, liefst met rijbew.,
winkeljuff., studente, en
part-time medewerkers.
Brouwer & Zn. Slagerijeh,
Kissel 57, Heerlen. Tel. 045-
-725250.
Gezocht FRITUREHULP
m/v met of zonder ervaring.
Tel. 045-441857.

HULP in de huishouding ge-
vraagd van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 12.00u.
045-271718 b.g.g. 272091.
FYSIOTHERAPEUT(E)
gevr. vanaf 1-2-90 full-time,
voor praktijk in F.T. in 5350
Euskirchen BRD, Unitas-
strasse 36, Tel. 09-49.2251.
4050 of 80246.
Ervaren FRITUREHULP ge-
zocht voor Friture Angelo in
Vaals en Kerkrade. Tel.
04454-2203. (Geen
zwartwerk).
KRANKENGYMNAST(IN)
ab 1 febr. 1990 nach Köln
Frechen gesucht. Deutsch
sprechend. U. Zorn, Haupt-
strasse 42, 5020 Frechen.
Tel. 09-49 223416859.
Gevr. COLPORTEUR
Duitsland. Tel. 09-49.241.
500418.
Gevraagd MEISJE 17-19 jr.
voor productie, huishoude-
lijkwerk en strijken, plm. 4
dagen per week. Melden
dinsdag a.s. van 09.00 tot
11.00 uur Overbroekerstr.
82-84 Hoensbroek.
Rest. Wilhelminatoren
BOKKERIJDER B.V. Drie-
landenpunt Vaals, vraagt
chef-kok, 2e rest. kok, leerl.
kok, kelners/serv., buffet-
bed, m/v. Aanmelden na tel.
afspraak.'o44s4-1569.
Met SPOED gevr. erv. co-
lonnes betontimmerldn. en
metselaars voor ace. hoog
loon voor werk in Duitsland-
Aken 080-541217
Voor het telefonisch contro-
leren en ■ aanvullen van
adressen, vragen wij EN-
THOUSIASTE, vriendelijke
telefonistes. De free-lance
werkzaamheden (ca. 15 uur
per week) kunnen groten-
deels thuis plaatsvinden.
Ervaring gewenst. Bel. 045-
-714687 tijdens kantooruren.
Gevraagd DIERENARTS-
ASSISTENTE. Vooroplei-
ding Havo, i.b.v. diploma of
bezig zijn met cursus die-
renarts-assistente. Br.o.nr.
B-3189, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Aannemersbedrijf Esperan-
ce, Dorpstr. 52, Brunssum.
045-270635. Per direct gevr
METSELAARS en beton-
timmerlieden. Akkoord- en
uurloon. Grensstreek Duits-
land.
WERKSTER gevr. voor 1
ochtend per week. Tel. 045-
-426336.
Privéclub: meisjes gevr. te-
gen garantieloon en reisver-
goeding. Bellen na 20.00
uur. 04746-5177.
Met spoed gevr. IJZER-
VLECHTERS voor langdurig
projekt in Düsseldorf. Alleen
ser. gegadigden solliciteren.
Tel. 045-259770.
Weg. uitb. van ons team
zoekt Rest. Oe Postiljon
zelfst. werk. KOK c.g.
leerling-kok Tel. 045-
-712779

Excl. bar zoekt MEISJES.
Tel. 045-241592 of 244240.
Weg. ziekte v. tegenwoor-
dige hulp, gevr. tijdelijke
huishoud. HULP voor 1 och-
tend p. week. 045-717543.
Ovidiusstr. 13 Heerlen.
PRINTER(STER) voor foto-
printshop, enige kennis en
interesse voor het fotovak
vereist, interne opl. Sollicita-
tie met foto, leeftijd 18-25
jaar. Br.o.nr. B-3204, LD,,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Wie kan ca. 5.000 DUITSE
adressen op sticker typen.
Betaling per adres. 045-
-224700/259527.
Wedumnaar(lnvalide) met 2
kinderen 13 en 14 jr. zoekt
HUISHOUDSTER voor 32-
-35 uur. p.week. Omg. Heer-
lerheide. Br.m. vermelding
van huish. ervaring o.nr.
B-3208 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Wij zoeken KLUSJESMEN-
SEN, metsel./tegelz., lood-
gieter, timmerman, schilder,
electriciën, 045-444733.

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle sqorten 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.
Eiken BALKEN 4 1_> en 6 mtr.
24x24. Tel. 045-721336.
Beugel zaagmachine BE-
HINGER met 20 nieuwe
zaagbladen, in prima staat

’ 1.750,- excl. Rockmart
Kissel 46a Heerlen. Tel.
045-723142
Kunsttoframen, deuren. Bel
8.8.L., ook renovatieprofiel
metkomokeur. Ook doen wij
Uw verbouwing of nieliw-
bouw. Bel Fa. 8.8.L. 045-
-231404 Hoensbroek.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
AANBIEDING Vloertegels,
1e keus ’24,50 p/m2.Tegelhandel Janssen, De
Hut 7 Gulpen. 04450-1970.
Te k. div. electr. motoren
380/660, 25, 7V2 en 5 pk.
1450 t.p.m. Tel. 045-252688
Te k. 4 HOUTTRANS-
PORTWAGENS 180x100
cm, op luchtb. Draagverm..
1000 kg. Tel. 045-252688.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

Hobby'D.h.z.
fë k~ HOUTBEWERK.-
MACHINE 220 Volt; cirkel-
zaag; fraisebank; vlak van
diktebank met langgatboot.
Grauwertstr. 16 Sittard.

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,-

Tekening hangkasten 170 br.x 70 diep. ’ 395,-
Tekeningladenkasten 6 laden A0’595,-

Tekentafels A1en A0vanaf ’ 625,-
Nieuwe bureaustoelen adviesprijs ’ 395,- nu ’ 175,-

Nieuwe bureaustoelen adviespr. ’ 495,- nu ’ 295,-; Stalen
bureaus keuze uit 20 verschillende modellen en 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;
nieuwe Atlanta hangmappen 25 per doos ’15,-;

Unibind bindmachines met 100 gratis mappen ’ 395,-;
Toonbanken vanaf ’ 125,-; Vieuwers Cannon ’ 150,-.

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

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

Nieuw en gebruikt; 1/2 jaar garantie; vanaf ’ 350,-.
Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Copier
v.a. ’ 79,- per maand

M.S.I. 045-226571

Telefax
v.a. ’ 39,- per maand

M.S.I. 045-226571
Te k. verplaatsbare stalen
KANTOORUNIT 6 x 3 m.
met verlichting ’ 2.500,-.
Tel. 045-723142.
Te koop tekening HANG-
KASTEN ’395,-. Rockmart
Kissel 46a, Heerlen, 045-
-723142.

Autotelefoon
Rohill A.T.F. 2

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

M.S.I. 045-226571.

Transacties
"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.

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK.
04493-2715.
Te k. PAARDENTRAILER
en Mercedesbus 407 Diesel
voor 2 ponys. De Koumen
124 Hoensbroek.

Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
GROND te huur gevraagd in
omgeving Echt. G. Knoben.
Tel. 04754-81668.
Gebr.. TRACTOREN: Deutz
D4006, Deutz Intrac 2003A;
Belarus 80 pk; IHC 745 XL
m. fronthef; IHC 42 pk; John
Deere 1120, 1130, 1640
SG2, 2020; Leyland m.
voorlader; M.F. 285; Renault
75 pk; Ursus 335, 360; Zetor
6911,Zetor 7211 (als nieuw)
Collé Sittard. Tel. 04490-
-19980.

GOLDONI tuinfrezen voor
hobby of professioneel ge-
bruik. Wij hebben steeds de
juiste tuinfrees met een
compleet programma aan-
bouwwerktuigen voor uw
tuin. Profiteer nu van onze
speciale winteraktie. Tevens
een ruime keuze aan gebr.
tuinfrezen en nog enkele'
overjarige Goldoni tuinfre-
zen. Collé Sittard. Tel.
04490-19980.
Te k. luxe 4-jr. TREK-
PAARD Merry doet alle boe-
renwerk, stm. 1.68 mtr. en 7
jr. Vosruin stm. 1.70 mtr.
mak onder zadel en in tuig.
Tel. 04455-1373.
Te k. 4 hoogdrachtige Sus-
folk SCHAPEN. Tel. 04754-
-83578.
MESTSILO te koop inhoud
100 m3. Tel. 04493-1314.

Auto's

Alfa
Te k. Alfa ROMEO Guillietta
2.0 L bwj. 1981. Vr.pr.
’1.750,-; Golf Sprinter
1600 bwj. 77 APK '90. Zeer
goed, vr.pr. ’1.300,-. Tel.
04490-26374.
Te koop Alfa GIULIETTA 1.6
bwj. '83, LPG, get. glas, kl.
zwart, div. ace, vr.pr.

’ 5.250,-. Tel. 04490-34452
ALFA 75 turbo, zwart, 01-
-'B7, met opties, 70.000 km.
04490-24121, tussen 19.30
en 20.30 uur.
Te koop Alfa GUILLETTA,
bwj. '80, kl. rood, i.z.g.st.
Tel. 04406-41801.
Te k. ALFA Romeo GTV
bwj.79 zeldz. mooi. Kapel-
str. 31a Sibbe-Yzeren tel.
04406-14213.
ALFA 33 1.7 QV, bwj. 7-'B7,
kl. antracietmet, L.M.-vlgn.,
cv., elec. ramen, spoiler,
uniek zonnedak, enz. Vr.pr.
’21.000,-. Evt. financ. mog.
Tel. 045-417420.
Te koop Alfa ROMEO 33
13S rood, bwj. '88,

’ 17.500,-. 04744-2162.

Audi
Te koop AUDI 100 SE, bwj.
'81, APK tot 8-'9O, i.z.g.st.,
gebr. geen olie! ’2.750,-.
04490-18717 na 14.00 u.
AUDI 100 cc, 74 kw., m.'B3,
111.000 km, i.perf.st,
bruinmet., van part., vr.pr.
’9.000,-. Tel. 04762-1986.
AUDI 100 5E CD, duurste
uitvoering, antrac.met., i.st.
v.nw. 2e eig., bwj. '80, vr.pr.
’4.250,-. Tel. 045-221550.

■ AUDI 80S bwj.'B7 LPG alle
extra's nw.pr. ’47.500,- nu

’ 26.000,-. Tel. 04750-
-24296.
Te k. AUDI 80 GLS bwj. '80
i.z.g.st., pr. ’6.900,-. De
Gyselaar 19 Amstenrade.

Autobianchi
Te k. AUTOBIANCHI A 112'
Elite, i.z.g.st., techn. 100%,
APK 12- '90, kl. rood, weinig
gelopen. Tel. 04490-53787.

BMW
Nieuwtype

BMW 520i'88
1e eig., dolfinmet.
met BTW-factuur,

onderhoudsb. en alle rek.
Nieuwstaat. 045-720999.

Tek. BMW 316 1zwart, bwj.
'88, 28.000 km, versch. ex-
tras ’28.000,-, tel. 045-
-211083.
Te k. BMW 520 iBahama
beige metal., 1e eigen, i.z.g.
st., onderh. dealer, schuif-
dak, mistlamp, bwj. '85,
96.000 km, prijs n.o.t.k. Tel.
045-311949.
Te k. BMW 318i, kl. blauw-
met., i.z.g.st. bwj. '83, vr.pr.

’ 13.750,-. Tel. 045-415460
,Te k. BMW 318ibwj.'Bs me-

tal. groen. Div. access.
’19.500,-. 04490-19766.
Te k. BMW 325 I bwj.'B6 kl.
zwartmetal. schuifkanteldak,
sportvelgen, alarm install.,
km.st. 109.000 Vr.pr.

’ 29.250,-. Tel. 04490-
-19092 na 19.00 u. 04492-
-2183.
BMW 316 1.8 motor, bwj.
'84, wit, perf. st. Vr.pr.

’ 12.500,- Tel. 045-222451

BMW 316 van 2e eig., km.st
116.000, bwj. '77, nwe. ban-
den en uitl. Bijz. mooie eer-
lijke auto, vr.pr. ’3.400,-.
Tel. 043-633415.
Te k. BMW 318 bwj. '78;
Opel Rekord 2.0 L S bwj. '79mr. mog. Tel. 045-452359.
Te k. mooie BMW 518, bwj.
'81, nw. mod., m. LPG,
stuurbekr., stereocass., ge-
tinte ruiten, schuifd., APK
'91, pr. ’4.950,-. 045-
-625329.
BMW 1602 bwj. '71, in orig.
st., mot. en techn. 100%,
lichtmet. vlgn. ’ 4.500,-. Tel.
04405-1452.
Te k. BMW 320i, bwj. '84, 4-
drs., met. kleur, get. glas,
licht met. velgen, 1e eig.

’ 15.500,-. 04490-35049.
BMW 525 6 cyl. bwj. 80,
APK gek., sportvlgn. schuif/
kanteldak, trekh. Pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-458850.
Te k. BMW 316 bwj. '85, M-
uitv., zeer exclusief, LPG.
Tel. 045-323942.
Nieuw mod. BMW 318 I 5
versn. bwj.'B4 04490-14427
BMW 320/6 cyl. bwj '81 gas,
vr.pr. ’ 5.900,-. Ahornstr.
46, Kerkrade. 045-459440.
BMW 320, bwj. '78, veel
access. pr. ’2.750,-. Tel.
045-461266. Ahornstr. 30
Kerkrade.
Te k. mooie BMW 728,
schuif/kanteld, sportw., '79,
5-gang, ’ 3.750,-. 045-
-228332.

Chevrolet
Chevrolet NOVA '77 V 8 aut.
LPG, airco, i.z.g.st.,
f 1.400,-. Tel. 045-711812.

Te k. Chevrolet CITATION,
bwj. '80, APK, ’1.950,-.
Tel. 043-476096.
CHEVROLET Citation 4-
drs., 6 cyl. zilvermet. 7-'Bl,
geen APK, geen accu,
alleen zaterdag voor 16.00
U. Tel. 045-224700/259527.

Citroen
Te k. ACADYANE-bwj. 10-
-'B3, grijs kenteken, pr.n.o.t.k
Tel. 045-317484.
Te k. CITROEN BK 16 R.S.,
'83, Citroen CX 2500 diesel,
break, apr. '87, grijs kente-
ken, org. 78.000 km. Citroen
CX 2000 mei '83, Schaes-
bergerweg 22, Heerlen.
CITROEN CX 2.0, RE, wit,
bwj. '86, LPG, nw. model,

’ 15.450,-, (onderh. boekje
aanw.). Tel. 045-255784.
2CV6 club, '81, blauw, veel
ace, goede auto met APK,
’2.100,-. 045-417411.
Zeer mooie Citroen VISA
RX4 t. '82, zien is kopen,
56.000 km, APK '91,
’2.450,-. Tel. 045-412593.
Te k. decoratieve EEND
bwj. '74, pr.n.o.t.k. Rdr.
Hoenstr. 116 Hoensbroek.
Tek. CITROEN BK 19 TRD,
bwj. '84 m. vele extra's, Tel.
045-219522.

Daihatsu
Te k. Daihatsu CHARMANT
1600 LE 5 versn. i.z.g.st., pr.
n.0.t.k., 045-461944.

Dodge
DODGE Omndi coupé 2.2.
L, kl. American, '81, pr.
’5.750,-. Enkele stuks in
N.L. Tel. 077-516493

Fiat

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Fiat 127 1050 '85, '86; Uno 45
'83 t/m '88; Uno 60 S Silver '86; Uno Diesel '84; Ritmo '84
t/m '86; Fiat Ritmo 105 TC '82; Fiat Fiorino benz.'B7; Fiat
Regatta weekend '85; Opel Kadett 1200 '82; Opel Corsa

TR '84; Renault 9 GTL '85; Renault 11 TXE '85;
R5TL '81; Skoda 120LS '86/'B5; VW Golf diesel '87;

Seat Ibiza 1.2L '85; Volvo 345 DLS '82; Visa 1.1 '85; Lada
1500 S station '83; Ford Escort 1.3 L 3-drs. '85;

Ford Fiesta 1.1 '85; Volvo 244 GLE autom. m. schuifd. '80.
Diverse goedkope inruilers in voorraad.

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.
* Streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie

* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's
van max. 4 jaar * 14 dagen omruilgarantie.

OBOMG GARANTIE
GebruikteWagens

UUPlusSysieem
Fiat Panda 750 L, april 1987
rood, nieuwe auto, 38.000
km. Volvo JAC. KLIJN Kerk-
rade, Strijthagenweg 123.
045-458000
Fiat UNO 70 S, '85, wit, s-
drs., 5-versn., in pr.st.,
’9.250,-. Tel. 045-214558.
Tek. Fiat UNO 45, kl. blauw,
bwj. 1987, radio/cass. I.z.g.
St. ’8.500,-. Tel. 04490-
-40382.
Fiat RITMO 60 CL 4-drs. bij-
na '87 nieuweauto ’ 6.950,-
-04406-14186.
Te k. FIAT 128, 1100 CL,
bwj. '77, APK, i.g.st.

’ 1.250,-. Tel. 045-253249.
Te k. FIAT 128, 1100 CL
bwj. eind '77, APK 1-9-'9O,
pr. ’ 750,-. Tel. 045-224878

Ford
Ford SIËRRA 2.0.1.5. coupé
donkerblauwmet. schuifdak
en vele opties. 28.000 km.
bwj. dcc. '87. i.nw.st. Ed
Lemmens Automobielen,.
Koningsweg 37, Kerkrade.
Tel. 045-455432.
FIESTA 11 L Bravo '82,
sportw. ’4.250,-, als nw.
Hamerstr. 39, Hrl.
Te k. FORD Granada 2.3
bwj. '79, APK tot 1-91,
stuurbek., 5-gang, vr.pr.
’950,-. Tel. 04490-10646.
Ford Sierra 2.0 GL, 5 deurs,
juli 1987, wit, trekhaak, 1e
eigenaar, 35.000 km. Volvo
JAC. KLIJN Kerkrade, Strijt-
hagenweg 123. 045-458000
Te k. Ford TRANSIT met
nw. motor voor de sloop
Tel. 04754-81668.
Te k. aparte mooie Ford
SIERRA 1.6 Laser, 5-bak,
3-drs. nw. mod. '85. Verk.
nw.st. alle extra's ’9.250,-.
pas gekeurd 043-254462
Te k. Ford SIËRRA Combi in
uitst. st., red. prijs. Tel. 045-
-250221 tussen 17 en 18 uur.
Te k. Ford SIERRA 1800
Laser 5 mnd. '89 veel extra's
LPG ’ 10.750,-, Kissel 46A,
Heerlen Tel. 045-723142 b.
g.g. 045-317583.
STATIONCAR Ford Siërra
2.3 GL, 6-cil., 8-'B3, APK 6-
90, ’ 8.250,-, 045-319328.
T.k. Ford ESCORT XR3,
eind '81, z. mooi, ’6.950,-.
Inr. mog. Tel. 045-316940.
Ford FIESTA 1100 L, t. '82,
div. extra's, o.a. sportwielen
(van monteur) Pr. ’4.500,-.
Tel. 045-210154.
Ford ESCORT 1.6 diesel,
3-drs., mot. en mech. 100%,
bwj. 11-'B4, pr. ’8.750,-.
045-444584.
Te k. Ford ESCORT RS
2000, uitgeb., sportvelg. 7V2
j. x 205, vr.pr. ’ 4.500,- i.z.g.
st.. Singel 17, Hoensbroek.
Bwj.Bl. 045-228442 na
14.00 u.
Automaat Ford ESCORT
1600 Ghia, bwj.79, APK 91,
vr.pr. ’1.850,-. 045-323576
KOOPJE! Ford Fiesta festi-
val, m. '82, i.z.g.st. Ridder-
str. 19, Landgraaf.
Ford ESCORT 1300 aut.,
bwj. 79, APK okt. '90,

’ 1.550,-. Tel. 045-720951.
Ford SIERRA 1600 De luxe
bwj.'B4 ’ 8.850,-. 04490-
-80867.
ESCORT 1600 CL sch.kant.
dak RS velg., type'B3

’ 6.750,-. 04490-24782.

Tek. FORD Mustang Cobra,
autom., i.z.g.st., LPG, APK
6-'9O, bwj. eind '79, vr.pr.
’4.000,-. Tel. 045-221252.
Te k. Ford TAUNUS. In zéér
goede staat. Bwj.'7B. Kas-
teellaan 88 Hoensbroek.
Ford ESCORT Bravo bwj.
'84 ’7.750,-. i.nw.st. tel.
04498-51472.
CAPRI II 1.6 XL bwj. 11-75
I.z.g.st. APK 11-'9O Pr.n.o.t.
k. Steenw. 59 Sittard.
Ford SIERRA Stationcar 2.3
Diesel, '85, Laser, kl. blauw,
schuifdak, trekh., 1e eig.,
schadevrij, 94.000 km, verk.
in abs. nw.st., ’ 11.750,-.
045-423265.
Te k. FORD Sierra sedan, 4
mnd. oud, 2.500 km., t.e.a.b.
Tel. 045-352673.
Te k. Ford FIESTA 1.1 CL
nw. model '89, 6 mnd. 045-
-417162.
T.k. Ford TAUNUS 2L combi
V6LPG '77 APK ’ 600,- en
Ford Taunus 1.6 L combi '79

’ 600,-. Samen voor

’ 1.000,-. Tel. 04404-1831.
T.k. Ford ESCORT XR3 bwj.
'81 i.z.g.st. 15 inch velgen
pr. ’6.250,- 043-616375.
Ford FIESTA 1,1 L, grijs, i.z.
g.st. bwj. '80, pr. n.o.t.k.
APK gek. Tel. 04492-2229.
Ford ESCORT 1600Lau-
tom. schuifd. bwj.'B3 i.z.g.st.
vr.pr. ’ 7.500,- 043-616375.
Te k. zeer mooie Ford
TAUNUS bwj. '81 Ghia-uitv.
APK, vr.pr. ’1.950,-. R.
Visscherstr. 12, Molenberg
Heerlen, tel. 045-424956.
Te k. Ford ESCORT 130C
Sport bwj. '77 iets moois pr.
’1.600,- APK juni '90. Tel.
045-427207.
Te koop i.z.g.st. FORD 26 M
bwj. '70, 6 cyl., 93.000 km
mooi voor custon-car te ma-
ken. Tel. 045-750169.
Ford ESCORT 1300 L, uit-
gebouwd, bwj. '82, Valken-
burgerweg 44, Voerendaal
Ford ESCORT 1.3 GL M'B2
4-drs. APK z. mooi

’ 4.950,-, tel. 045-454087.

Honda
Honda Jazz 1.2 Special 3
drs. bwj.'B4, kl. rood, orig
60.000 km. in NIEUW
STAAT, APK 11-'90, elke
keuring toegest. Vr.pr

’ 7.750,-. Tel. 045-458666.
Te k. HONDA 125 CC
Crossm. bwj.'B9 i.z.g.st. me
div. onderd. pr. ’ 5.000,-
-04490-12279.
Te k. Honda ACCOORD E>
autom., i.z.g.s.t., pr.n.o.t.k
Tel. 045-451959
Te k. HONDA Accord auto
maat, bwj.'79, APK gek., vr
pr. ’ 1.750,-. 045-222339
Te koop HONDA Prelude
1.8 EX, bwj. '83, wit, 92.00C
km. Veel extra's. Vr.pr

’ 11.250,-. Tel. 045-229374
Te k. Honda CIVIC bwj.7S
APK 2-'9l ’B5O,- 045
420572.
l.st.v.nw. Honda CIVIC 130C
lux.'B6 ’ 9.750,-. 04490
15431.
Honda CIVIC 1300 luxe
mett. rood M.-'B4 ’ 5.950,-
-04490-13467.
Te k. Honda CIVIC '79, kl
motorschade ’ 500,-. Tel
045-421444.

ïPrcrficia-t!
25 jaar getrouwd

Proficiat .
WfÊ* __■

_____ tP^_B ___► "_■ i
■* *_■ r* j

Het is alweer 25 jaargeleden dat Math Maas en n
Maas-Wijnen in de huwelijksboot zijn gestapt]

Dit wordt natuurlijk gevierd en daarom zijn wij hed*!
12.00 uur gesloten.

Er is gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 17.3|
Motel Stein-Urmond.

Jolanda Houben (assistente Foto Math Maas)
Lieve Pa en Ma

Van harte gefeliciteerd met jullie25 jarig huwel.
Roger en Marcel.

Pap proficiat proficiat moed'
met Uw 66ste verjaardag ■h^hm^

y* Met uw 50ste verjaag
Mam Van je kinderej^j

kinderen en kleinkinderen. _» J
Ro^i Proficiat HüJ

Midas 3 jaar "<ie^ H

_____■ ___r__F w^
_ wensen je toe Anj*J

Proficiat Suzanne én Sebasjg!|
opa Joepen oma Els.

Herman Reageren op

P advertenties onde*
BRIEFNUMMER

Stuur uw brief (voldo^
gefrankeerd) naar w
Limburgs Dagblad'

Postbus 3100, 6401"
Heerlen en vergeet f*

links onder op de i
enveloppe het numrne'

de advertentie te
vermelden.

Proficiat met Abraham

Te koop Honda CIVIC 3-drs
Luxe, bwj. '81, kl. met.groen,
APK 12-'9O, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.750,-. Tel. 04498-54319
Honda CIVIC 1300 luxe,
bwj. '85, ’9.450,-. 04490-
-26923.
Te k. Honda PRELUDE, bwj
'80-, in nw.st. pr. ’ 3.500,-.
mr. mog. 045-726008.

Hyundai
HYUNDAI Pony GL 3-drs.,
wit, 5-versn., bwj. '88, km.st.
16.000, 1e eig. 045-252082.

Jaguar
JAGUAR XJ 4.2 groen met
get. glas bwj. '79 i.z.g.st.
zuinig in gebr. extra res.
banden, luxe uitv. pr.

’ 5.500,-. Tel. 045-716793.

Jeep
Te koop LANDCRUISER ty-. pe3.4, bwj. '81. Tel. 04490-
-73626.
Te k. SUZUKI LJBO hardtop. bwj.'Bl 65.000 km. i.z.g.st.
tel. 04459-1919.

Lada
Te k. 1500 LADA stationcar,
bwj. '84, * i.g.st. vr.pr.
’2.400,-. Tel. 045-463688.
Te k. Lada NIVA bwj.'79 i.

■ g.st. Tel. 04406-12432.

Mazda
MAZDA 323 HB, type '821 ’3.100,- en Mitsubishi Colt> '80 (opknapp.) ’950,-,
04490-22132.

MAZDA RX 7, z.

’ 7.750,- en Civic ,
’ 2.350,-, tel. 04490-22-!?
MAZDA 626 2.0 GLX M
back, bwj. '84, duursteJjJ
electr. ramen en spieflj
centr. lock, Pullman-^auto i.z.g.st., vr.pr. ’ 9--H
Tel. 04406-14307. A
I.z.g.st. zijnde MAZDA JJGLX, hatchback, 2.0 LJJsei, bwj. '87. Extra's: m«3
radio, DM 12.500,--
-09-4924541360. A
MAZDA 1300 bwj. '74, *3
3-'9O, i.z.g.st. met radioj
pr. ’850,-. of Opel K?B12 autom. APK gek. <'4
bwj. '72. 04492-4553.
renstr. 27, Oirsbeek.
Te k. MAZDA 929 L, leflfl
stationwagen, bwj. okt- A
APK tot '91, t.e.a.b
045-314071 A
MAZDA 323 GLX 1.5 SW
'87, 29.000 km. met eXj|
Pr. ’ 17.400,-. 04404-2g!3
MAZDA 929 Stationcar]
gato duurste uitv. t.'Bl v!|
’3.750,- mr. mog. M
324763. A
MAZDA 626 LX 2.0 di^Jsedan, 1e eig. (ond^
boekje aanw.), bwj Ji
f 7.950,-. Tel. 045-2557^

MG
Te k. MG.B bwj. '71 enj
voor complete restau r3S
pr. va. ’6.900,-- J|
Schaepmanstr. 8 Brunss
na 14.00 uur.
Piccolo's in het Limt"!
Dagblad zijn groot in j

SULTAAT! Bel: 045-719^
Mercedes

Eindelijk een achterbank
Grijs-Kenteken wordt Geel (t/m bwj.'B7)
Inbouw verhoogt de waarde van uw auto

De inbouwer is aansprakelijk voor eventuele
8.V.8. ** art. 50 lid 1 "

AUTOMODIFICATIEBEDRIJF WATERMAN
08340-60538 A

'Te k. MERCEDES 240 D,

' nwe. motor en carrosserie,; bwj. 11-76 en APK. Tel.

' 045-415270.

' MERCEDES 300 TD 5 cyl.
: autom. schuifd. stereo,
| trekh. etc. Vr.pr. ’ 8.950,-.
; mr. mog. 045-324763.

Te k. MERCEDES Benz 200
; D, bwj.'B6. km.st. 75.000,
' div. extra's. Nw.pr.

' ’ 65.000,-, vr.pr. ’ 39.000,-.
- Tel. 045-228282 na 17 uur

Te koop MERCEDES 'ji
bwj. '85, div. extra's, ot&fboek ter inzage, j,
f 24.500,-. Te bevr. Z°r
bloemstr. 30, Bochojg>^
MERCEDES 190 E. '^achterschade, bwj. '85Aaö .
extra's. 045-720654/72%
Te k. MERCEDES 200 %
zine, bwj. 11-79, '"*■" ,
Kissel 42, Heerlen. _^£
Wat VERKOPEN? Ad
teer via: 045-T\99G6^y

Mitsubishi /.
| Te k. van 1e eig. Mitsubishi
) GALANT, km.st. 72.000.

Merkelbeekerstr. 74, Bruns-
sum. Tel. 045-255914

| Te koop MITSUBISHI Ga-. lant, eind '82, als nieuw,

’ 3.750,-. Tel. 045-453572.
i Mitsubishi CORDIA 1.6 SR. 3-drs. coupé, 1984, i.pr.st.

Pr. ’ 7.750,-. 045-458126.
I Mitsubishi LANCER bwj.

eind'Bo APK eind'9o

’ 1.550,- Boven Devoonstr.- 18 Hrl. j
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Mitsubishi SPACE-WAeJ
1.8 TD GLX bwj. '86. y
kenteken met zijruiten-
-045-218731. S

Morris y

MINI 1000, bwj. '80. Ifj;
APK, i.z.g.st. Pr. ’ 1-9^
Tel. 045-444481. -<j
Te koop t. MINI INNOcgA pf
90 L 3-drs., bwj. '81. ró
11-'9O, kl. blauw, 3l

’ 1.850.-. Tel. 0449gj_!>/
Voor Piccolo's

zie verder pagina
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p " Auto's

Morris
TeT~~ ■tv*- zeer mooie Mini Te k. MINI 1100 spec, bwj._, ff_TPER "May Fair"- '84. '78- APK 06"'90. ’1900,-.T*'9roen, H-'B9APKgek. Br. band., sportuitl. Hoofd-__^o4s-224387 | str. 166, Hoensbroek

Nissan/Datsun

CÊ Sz) I _ L y j*l l i

I occasions van uw Nissan-dealer, streng
L $ch!iHelekteerd' met volledige Bovag-garantie 3-12 mnd.

/_ NiJ evrii van 1e eig. Gunstige financieringsvoorwaarden.
HB&1- bwj. km.st. prijs
ü£,8P!rd 2-0LX 4-drs. petrol . 1986 74.000 ’ 17.450,-Wj^etiird 1.8GL beigemet 1984 61.000 ’ 11.450,-
-_" C_yi1_5,,GLwit 1985 71000 f 1275°.--» |3> -OGL zilver 1986 20.000 ’ 14.250,--i _r!]'oDXrood 1987 35.000 ’ 14.250,-

Star, ' °trend rood/grijs 1987 55.000 ’ 14.250,-
-(, 5,7n*a 1.6SGL groen 1985 43.000 ’ 14.250,-
-'" S^iy 1.3LX 4-drs 1987 20.000 ’ 17.900,--_-S^ny 1.3LX 4-drs. d.grijs ... 1987 35.000 ’ 17.900,-
-i|p,,nny 1-3LX 3-drs. zilver 1987 7.000 ’ 18.950-W w*rie 1-8SGL bl. two tone .. 1985 59.000 ’ 16.750,--a9°n 1.5 HB wit 1986 66.000 ’ 14.650,-

-[/undai Pony 1.5L wit 1987 50.000 ’ 13.900,-J«aa626 2.0 Sedan 1987 50.000 ’ 19.250,-- 2.0 Turbo. 1983 102.000 ’ 14.900,-
-o__ sadett 1-2N5-d. 5-sp. .. 1987 43.000 ’ 17.750,-

-! s"'Kadett 1.2 SC 3-d. wit .. 1987 20.000 ’ 17.750,-
Tow U Mini Jumbo 1983 74.000 ’ 5.750,-VoLota Starlet 1.3 DX aut 1985 56.000 ’ 13.750,--petrol 1986 85.000 ’ 14.750,-

Jurgen Autocentrum
Heerlen

> Hoek Schelsberg-Huisbergstraat
th ï Tel. 045-723500.

J nLko°P NISSAN 200 ZX, 7| ijlden oud. Tel. 04406-

-| Apsan MICRA, bwj.'B3,
11 .r 7"90, nw- 9erev- mo"

stß-met 9ar- tot nov., met3 (k>!° 'nstall. pr. ’ 5.200,-.1^25312Jbo.HSUN Cnerrv bwi- '82,Ijr 'aeauxrood, zeer mooi, 1
i(k__PK- Tel. 04408-1580/

IDri! Sun CHERRY te k. 1979rl / "!? in orde. APK gekeurdi*,^S___- 04406-12875.
I o£_.lo's 'n net Limburgs

Sli?ïad ziin 9r°°t in RE-LAAT! Bel: 045-719966.

* O.6.k-Nissan SUNNY 1.3,3-
-jj^nw.mod. bwj. 1988, km.

jw st < 5-speed, kl. wit i.z.g.
0| 5ZJ4500,-. 04490-40382

S^k- voor LIEFHEBBER
'lil li£^upé Datsun Sylvia
i s» Sx (1800i), gas, veel

">* '67as, APK 11-'9O, bwj.*L w.pr. ’2.500,-. Inr.
f S-gJjozestr. 228, Heerlen.

oI^SAN 1.8 i, bwj. '80, APK
yjjO, moet weg, vr.pr.
(___so--. mr. mog. Tel.

»|Hoop weg. omst. NISSANJjfüreI2.BDSGL, '86, i.z.g.
f Ui; Vee' extra's, pr.n.o.t.k.
j 20, Simpelveld.

}, w Oldtimers
ib!i ko°P PEUGEOT 203 CS 73- '58, APK, i.g.st.

L-. Tel. 04404-2109.

1 °Pel

" K__. oerlijden te k. Opel
i '8e ETT I' 6 autom., bwj.

dat 9riJsmet. 4-drs., schuif-
p?K en trekh. Km.st. 36.000.

/S 045-451491.
1 $> REKORD 1.8 S, LPG,_ ’_'_ 83> nw. mod., i.g.st."j 045-462682.

tVöc Kadett '85'F°rd RëS-. terk 5' Rukkerweg 41, Heer-. _-s!_an.
<l 1.6 S GT, '86,l^t. 68.000, kl. rood,
j ’ let in orde- vr-Pr-fi I_._. 00- Te bevr- 18-00--i i^jJOuur 045-324765.
5 Sf ASCONA 1.8.i GT

a_a met alle extra's, zeer. o_ive aut0' kl- wit' bwi- '85;
F |£e Kadett Caravan 13 1.3
A % 0,000 km' nov- 87' '■. d Lemmens Auto-. Olelen. Koningsweg 37,4 n^g^e- Tel. 045-455432.
% Qatf' REKORD '84 APK op
' 8? !;2-9st.; Kadett 12S aut.

04499-3398.
3 '8o t, °Pc' REKORD bwj.
»r gé l. rood i-9-St- Cronjestr.
[ 045-210408.
\ balt ASCONA 1.6 S Hatch-. pfLJ' 5-drs., 12-'B4, wit, vr.. 04490-71543.
2 Iwk'°Pel KADETT bwj. '79,
j5/j' 9espoten, APK tot '91,

Se n
J50,-. 045-312454 tus-

18.00 uur.
S^?E"T 13 LS, '87; Kadett

13 LS '87 en 'se- Ka.
Wll2LS'B6 2x;Corsal2S
Ka: Luxe 12 s. '83;
'Bo ett 12 S '84 2x; VW Jetta
Ö6' Automobielbedrijf J.
lQ7neman, Raadhuisstr.

i f^Ululsberg.l. hS8" KADETT 13 S 5-drs.
_/3__' Bo APK 10-'9O vr.pr.

045-319328.
>sel5el ASCONA 1.9 N, bwj.\\h APK 11.'90. Pr.n.o.Lk.j

f Hie k- Opel REKORD 2.300
4p, *ei m nieuwstaat 1984 vr.
aW 8-500,- Kissel 46a,? .045-723142.

i\\ ,°Pel ASCONA 1.6Sfö___B3, nw. model, vr.pr.
f^°L___o4s-421688.

16 SR, bwj.
_vf_rx B' model D, i.z.g.st.,_ %Lf 8-500,-. Feldbiss 77,
« —r *>taK:o oPel KADETT 12 S1 s.n 86, km.st. 34.000, z.g.

V .a_.Van Pari. Tulpstr. 57
> tgS_g»Nuth.
ji hft! A"NTA 19 S, hatch-l' ,n^' pwj. '80, nw. gespo-

,F>j^ Kl- rood, sportwielen,I .(w V"9o' als nieuw zoff lai\f 2.750,-; Opel Manta

" in .wl- 79- /1-750,-.
1 V\^U__lgQ: 045-323178.

' KA§i='-??sin9 te k- rode Opel
1^) __7 Sedan Club 1.3 N00^^' bwi- '88-

-■""O.-. Tel 045-314568.

Te k. OPEL Kadett, '76,
APK, goed lopend, ’725,-.
Tel. 045-228361.
Te koop Opel ASCONA 1.9
N bwj. '77, APK 7-'9O, vr.pr.

’ 1.250,-. 045-727424.
Te k. zeldzaam mooie Opel
KADETT GSI, 59.000 km,
karmijnrood, bwj. 12-'B5.
Met Bovaggar. L.A.C., Rdr.
Hoenstr. 151, Hoensbroek.
Opel KADETT HB, bwj. '81,
i.z.g.st. vr.pr. ’3.500,-. Til-
burgstr. 3, Heerlen.
KADETT 12 S h.back '83,
zeldz. mooi, elke keur. mog.,
Kerkraderweg 166, Hrl.
Opel KADETT 1200 bwj.
'85. Tel. 04405-2704.
Te k. Opel KADETT GSI bwj
'86, 68.000 km, verlaagd,
uitgeb. br. banden, boord-
comp. etc, vaste prijs

’ 19.000,-. Tel. 04492-3685
Te k. OPEL Kadett ear, bwj.
'81, 1.3 S, APK 8-'9O, 100%
’3.500,-. 045-318619.
Te k. Opel REKORD 2.0 S,
in absol. nieuwst., met APK,
bwj. '84, 4-drs., pr.n.o.t.k.,
mr. mog. Tel. 045-221852.
Te koop Opel KADETT 12S
bwj. '76, APK 7-'9O, i.st.v.
nw. kl. blauw, km.st. 80.000,

’ 1.250,- en div. andere
goedkope inruilers met
APK-keuring. 04498-54319.
Opel KADETT 1.2 N 3-drs.
HB bwj.'Bl prima auto
’3.850,-. 04406-13137.
Opel REKORD bwj. '79 au-
tomaat i.z.g.st. Tel. 045-
-318553.
Opel MANTA HB '88 Inr.
state, en bestel mog. Tel.
043-470027.
Te k. Opel ASCONA, APK
5-'9O met trekh. vr.pr.,
’900,-. Tel. 045-317994.
Te k. Opel REKORD 1700,
bwj. '78, pr. ’300,-. Tel.
045-311378.
Zuinige OPEL Kadett, '77,
APK 7-9-'9O, ’675,-. 045-
-323796.
Te k. OPEL Kadett 1600 D,
stationcar, 3-drs., zwart,
bwj. '82, APK 11-90, vr.pr.

’ 5.000,-. Nassaustr. 5,
Hoensbroek. 045-229802.
Prachtige KADETT 13 S HB
'83, zilver RDW 12-'9O, km.
63.500 Demstr. 26 H'broek.
Te k. OPEL Omega 2.0 i,
met LPG en trekhaak, div.
opties, kl. antr. grys bwj. '87,
pr. ’ 27.500,-. 045-717318.
Opel REKORD 2 ltr., vr.pr.
’1.850,- i.z.g.st. Pr. Mar-
grietstr. 28 Kerkrade.
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, ’ 7.850,-.
04490-19291 b.g.g. 28336.
Te k. Opel SENATOR 3 ltr S
E C D, bwj. '81, in absol. nw.
st., pr. ’ 7.250,-. mr. mog.
045-726008.

Peugeot
Te koop PEUGEOT 204
voor liefhebber, APK-gek., i.
z.g.st.Tel. 045-751704.
PEUGEOT 205 GR 1.3, bwj.
'84, zeer mooi en zeer
goedkoop Tel. 04704-3392
Te k. PEUGEOT 504, bwj.
'79. Deze auto verkeert in
nw.st. ’1.550,-. Inr. mog.
Liefst LPG. 045-462771
PEUGEOT 205 te k. 1800
Diesel Van, bwj. '86, wit, i.z.
g.st. ’ 8.950,-. 045-222793.
Te k. PEUGEOT 205 Junior
donkerblauw, bwj. 5-'BB, vr.
pr. ’ 15.000,-, 045-458868.
Te k. PEUGEOT 205 XE,
okt. '87, kl. rood, km. 42.000
i.st.v.nw. 1e eig. ’ 14.000,-.
tel. 04490-40382.
Te koop PEUGEOT 205 GL,
bwj. '85, i.z.g.st. km 60.000,
vr.pr. ’ 10.500,-. Tel. 045-
-322631.
Te k. PEUGEOT 205 GRD,
bwj. '84, i.z.g.st. pr.

’ 9.500,-. Tel. 045-220580.
Te k. PEUGEOT 505 GR,
bwj. '83, i.z.g.st. vrpr.

’ 5.500,-. Tel. 045-220580.
505 Turbo Diesel aut. alle
opties, ook airco, leren be-
kled., i.z.g.st. bwj. '82,

’ 6.500,-. 04750-22697.

Te k. PEUGEOT 205 accent
bwj. okt.'B6, teL 045-457961

Renault
RENAULT 5 GT turbo, bwj.
'86, 39.000 km. antr. grys.
div. opties, ’ 19.500,-. Tel.
04950-37131 na 18 u.
Te k. RENAULT 18 TL Sta-
tioncar bwj. '84, i.z.g.st,
APK 91, vr.pr. ’7.000,-.
Tel. 045-424430, na 18 u.
Te k. RENAULT 25 TS 1984
als nieuw ’ 9.750,- Kissel
46A Heerlen Tel. 045-
-723142 b.g.g. 045-317583.
Te koop RENAULT 4 bwj.
eind '81, APK 1-'9l, pr.

’ 1.750,-. Tel. 045-242659.
RENAULT 4, bwj. '83, APK
2-1-'9l, vr.pr. ’1.950,-.
Margrietstr. 15, Hoensbroek
Te k. RENAULT 18 GTL,
bwj. '81, APK ’725,-. Tel.
045-316602.
RENAULT 20 L. APK 1-'9l,
bwj. 77, antraciet, nette au-
to, vaste pr. ’950,-. 045-
-224700/259527 Ook zondag
RENAULT 5 bwj. '83, i.g.st.,
div. extra's. Tel. 045-
-324942.

Saab
Te k. Saab COMBI coupé 99
GL, autom. bwj. 75, APK tot
oct. '90, ’ 3.500,-, tel. 045-
-211083.
Te k. SAAB 99 Turbo coupé,
bordeaux-rood, alu. Turbo-
velgen bwj. 78, APK tot aug.
'90, i.g.st. met iets lakwerk,
vr.pr. ’ 2.100,-. 043-641321
Tek. SAAB 99, bwj. '81, i.z.
g.st., APK gek., t.e.a.b. Tel.
04404-2577.

Seat
Te k. Seat IBIZA 1.5 GLX,
aug. '87, 40.000 km, wit,
veel extra's en LPG, i.nw.st.,
vr.pr. ’15.500,-. Tel. 045-
-215584.
Te k. Seat RONDA 1.2 GL,
5-drs., kl. wit, bwj.'B4, s-
speed, getint glas, i.z.g.st.,

’ 4.500,-. Tel. 04490-40382

Volkswagen
VW GOLF diesel '86, 5-bak,
46.000 km, in perfekte staat,

’ 15.900,-. Tel. 045-711812
VW GOLF APK tot '91,
100% bwj. 77 met trekhaak,
vr.pr. ’ 1400,-, 045-271148.
Te k. VW GOLF 1300, okt.
'86, Oliemolenstr. 23,
Heerlen.
Te koop VW GOLF bwj. 76,
vraagpr. ’BOO,-. Te bevr.
Gouwestraat 4, Geleen.
VW KEVER, bwj.7o, APK
gek., ’ 1.400,-. 045-219704
VW GOLF GLS, bwj. 78,
APK, i.z.g.st. ’1.850,-. Tel.
045-720951.
Te koop VW GOLF GTI bwj.
'81, get.glas, 5 versn., vr.pr.

’ 8.000,-. 04490-22689.
Te k. GOLF aut. APK 12-'9O
i.z.g.st. ’1.500,-. Coris-
bergweg 98 Heerlerbaan Hrl
VWGOLF 1.6, 3-drs, 1984,
blauw, i.pr.st. ’ 11.750,-.
045-444510.
Te koop GOLF 1600 C, s-
drs., type '85, als nieuw.
Klingbemden 33, Brunssum.
VW GOLF diesel, bwj. '80,
kl. rood, met olie-vrijemotor,
APK 8-'9O, ’2.650,-. Zeer
leuke auto. Tel. 045-323178
VW JETTA 1.6 diesel en
Audi 80 CC turbo 1.6 diesel,
5 versnellingen, okt. '84,
’11.400,- weg. vertrek
overzee. Tel. 04492-5376.
VW JETTA 1300 bwj. '81,
4-drs. pr. ’3.950,-. Tel.
04492-5376.
Te k. VW GOLF diesel bwi
79, APK 7-'9O, ’2.500-Tel. 04455-1853. 'GOLF 1.3 GTI look zeer
mooi, 68.000 km, ’5.500,-,
Rotterdamstr. 24, Heerlen.
Te k. mooie GOLF 1.1 Ltr.,
bwj. 77, APK tot 11-'9O, vr
pr. ’ 1.500.-. 045-224233.
AUDI 80 diesel, bwj. '89,
28.000 km., nw.pr.
’44.000,- vr.pr. ’35.750,-.
Tel. 045-421494.

Te koop VOLVO 340 DL okt.
'83, metallic, LPG-install.,
APK 12-90. 045-271835.

Te koop VOLVO 360 GLS
2.0 L sedan, 3-85, metallic,
LPG, trekh. 04754-82220.

Diversen

Aktie-auto's
Occasions van de Nissan dealer

Nissan Micra div. typen 1984/1988'
Nissan Cherry div.typen ook diesel 1983/1986
Nissan Sunny DX en GLrood en grijs 1984/1987
Nissan Sunny coupé SLX rood/zwart 1987
Nissan Sunny 1.6 SLX4-drs. blauwmet 1987
Nissan Sunny 1.7SLX diesel4-drs. grijs 1987
Nissan Bluebird 2.0 SLX 4-drs. grijs 09-1988
Nissan Bluebird 2.0 LX automaat 4-drs 1986
Nissan King Cab 2.3 diesel, 2 WD, grijs 11-1986
Nissan Maxima 3.0 4-drs. do.grijsmet
dir.auto, 3 jaargarantie 03-1989
BMW 316 2-drs. wit i.z.g.st 1986
Citroen Visa Club, 5-drs. blauw 1983
Citroen Visa Chrono GT sport 1984
Fiat Uno 60 S 3-drs. 23.000km blauwmet ~.. 1986
Ford Escort 1.3L, 3-drs. 42.200km rood 1982
Lada 2105 1981Mitsubishi Colt 1.5GL 1986Opel Corsa TR2-drs. wit, 45.000km 1984
Peugeot 20SXE 1100, 3-drs. wit 1987Volvo66 automaat 1978
Volvo340 DL 3-drs., do.blauw 55.000 km 1985
VWPolo 1300 coupérood 1986
VW Jetta 1.6 diesel CL 4-drs 06-1988

Div. goedkope inruilers, plusm. 10 stuks,
3 mnd. of 1 jaarBovag-garantie.

Inruil mogelijk, goede korting zonder inruil.
Donderdag koopavond.

c^a | | [__r^rf^ |
Garage Schoenmakers

Geerweg 14, 6135 XC Sittard, tel. 04490-12814.

Met spoed gevr. div. busjes
Datsun Urvan; Toyota's;Peugeot's 504, 505; Toyota
Corolla, Carina; Mercedes
200, 220, 230; BMW 7-
serie; Datsun 120, 140, V,
Sunny, Bluebird. Alle auto's
graag 4-drs. Tel. 045-
-325955/425858.
Te k. Opel KADETT
’1.250,-; Opel Kadett
’1750,-; Volkswagen Golf
diesel ’3.500,-. Maastrich-
terstr. 142 Brunssum.

Te k. LANCIA Bèta 2000
HPE '81; Mazda 323 Estate
5-drs. geel kent.'B2; Mazda
323 Estate 3-drs., grijs kent.
LPG '84; Opel Ascona die-
sel '83; Mitsubishi Galant
diesel '82; VW Golf diesel
78; Mitusubishi Lancer '81;
Opel Kadett stationcar '81;
Opel Kadett '81; Suzuki Alto
'82; Renault 5 automatic '82;
Peugeot 305 '81. Steeg 33,
Stem (zondags kijkdag).
Te k. gevr. AUTO'S alle bwj.
045-420572.

Ford Scorpio 2,5 CLD '87 1e
eig. wit nw.st. ’ 20.750,-;
Ford Sierra 1.6 Laser combi
'85 1e eig. rood ’ 12.750,-;
Ford Sierra 2.0 Gl '84 cham-
pagne ’11.000,-; Ford Es-
cort XR3i '84 zwart zender-
uitv. ’ 14.750,-; Ford Escort
1.3 L '84 1e eig. blauw
’9.500,-; Mercedes 230E
'86 1e eig. groen 70.000 km
’36.000,-; Mercedes 280S
aut. '84 blauw veel ace

’ 22.500,-; Mercedes 240
TD 79 1e eig. blauw
’7.500,-; Saab 900 Sedan
'86 1e eig. grijs LPG
’14.500,-; BMW 320 i '86
1e eig. antraciet nw.st.
’24.750,-; BMW 525 E'85
1e eig. bronzit ’ 13.500,-;
BMW 316 aut. '82 zwart
LPG ’7.500,-; Citroen BK
RE '86 1e eig. ivoor
’9.750,-; Citroen Visa 14
TRS '86 1e eig. blauw
’8.750,-; Mitsubishi Galant
Turbo D '86 1e eig. wit
’13.500,-; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D '84 1e eig.
blauw ’7.000,-; Mitsubishi
Galant 2.0 combi '84 beige
’6.500,-; Lada 2105 '86 1e
eig. wit LPG ’ 5.000,-; Lada
2105 '82 1e eig. beige

’ 2.500,-; Alfa Sprint 1.5 QV
'85 zwart ’8.500,-; Mini
Metro Surf '85 1e eig. blauw
40.000 km ’5.750,-; Opel
Manta 2.0 '80 compl. uitgeb
’4.500,-; Opel Rekord '82
blauw ’3.750,-; Opel Ka-
dett 1.6 D '83 grijs ’ 6.500,-;
Volvo 340 aut. '83 1e eig
groen nw.st. ’5.750,-; Vol-
vo 340 aut. '86 1e eig. rood
’13.000,-; Volvo 340 2.0
84 1e eig. wit ’ 6.500,-; VW
Kever 72 rood nw.st.
’4.500,-; Peugeot 505 GL
86 ivoor LPG ’10.500,-;

Ford Granada 2.3 Combi '80
brons ’2.500,-; Volvo 340
'80 1e eig. groen nw.st.
’2.500,-; Renault 25 GTS
'85 wit ’11.500,-. Tal van
goedkope inruilauto's. V.
SINTMAARTENSDIJK-
Auto's, Trichterweg 109
Brunssum. 045-229080
(verbindingsw. Brunssum-
H'broek).

Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Opel Kadett 16 S
Sedan LPG '87; Toyota Ter-
cel '84; Mitsubishi Galant
GLX2.3T.D.83; VW Passat
CL D. 5-bak, '82; Volvo 343
DLS 2.0 t. '82; Mitsubishi
Saporro '80; Mini Metro '82;
Opel Ascona 20 S aut. t. '80;
VW Kever, in nw. st, 74; VW
Golf '81; Ford Fiesta 1300 S
Lz.g.st. 78; Datsun 120AF 2
coupé 78; Opel Kadett 1200
S '81; Ford Fiesta 1100 L
Bravo '81; Datsun Cherry
'80; VW Polo 79 i.z.g.st.
Triumph acclaim HLS '83;
Audi 80 1e eig. '80; Renault
18 TS Combi '81; A Manta
GTE, i.z.g.st. voor liefheb-
ber; Inkoop, verkoop, finan-
ciering. Diverse inruilers.
Akerstr. N. 52C, Hoens-
broek. Tel. 045-224425.
Geop. van 10.00-19.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.
Let op! Speciale Nieuw-
jaarsaanbiedingen. Voor
een betrouwbare en betaal-
bare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. 045-
-326016. Opel Kadett GSI wit
'86 ’20.900,-; Kadett 1.3
LS antraciet '87 ’15.900,-;
Kadett 1.2 LS, zilvermetal.
'85 ’11.250,-; Kadett 1.2
goudmet. '82 ’ 5.900,-;
Opel Corsa 1.2, rood type
'88 ’ 13.900,-; Ford Siërra
2.0, 5-drs. blauwmet. LPG
'85 ’ 13.750,-; Escort XR3 i
met uitbouwset, wit '83
’10.900,-; Escort 1.6 GL,
blauw, div. extra's ’ 5.900,-;
Fiesta 1.1, rood, katalys. '88
’13.750,-; Fiesta 1.1 rood-
met. '82 ’4.900,-; VW
Caddy Diesel wit '85. Inruil
en financiering mog. Garan-
tie en service in eigen werk-
plaats. Tevens het adres
voor reparatie en onderhoud
Te koop doorlopend div.
schade-auto's o.a. Merce-
des 190 D '84; Opel Kadett
GSI '86; Opel Kadett 18 S
'88; Manta 20 GSI '89; Golf
D '86; Mazda 300 ZX '88
enz. Auto FRANKEN V.O.F.
Ganzeweide 59, Heerlen.
045-216475.

(J^j STER G4RANT De nieuwe klasse voor de nieuwe eigenaar.
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Skoda
Te k. SKODA 120 LS, bwj.
'83, met APK, in nieuwst., vr.
pr. ’ 1.650,-. Heerenweg
338, Heerlen.
SKODA 130 GLS op LPG,
bwj. 8-'B6. Kissel 42,
Heerlen.

Suzuki
Te k. Suzuki SWIFT 1300
5-drs. 1985. Raadhuisstr.
26 Urmond 04490-34574.
Suzuki ALTO GL 5-drs
30.000 km gelopen, als
nieuw, okt. '87, ’ 9.500 -045-411509.
Te k. Suzuki ALTO GLX,
nieuw, ’ 2.000,- beneden
nieuwprijs. Tel. 045-228534

Talbot
Te k. Matra RANCHO, '80,
APK aug. '90, t.e.a.b. Tel.
04490-44957.
Te k. Talbo TAGORA 2.2
GLS, bwj.'Bo, vr.pr.
’1.950,-. APK 6-'9O.
Hoofdstr. 166, Hoensbroek
Te k. Talbot RANGER, bwj.
'81, metLPG inst., APK gek.
19-11-'9O, ’2.500,-. Tel.
04450-1992

Toyota
Tek. Toyota CARINA 1.6 de
luxe, bwj.'Bo, APK mei '90,
roest/schadevrij. Zeer be-
trouwb., div. extra's, radio/
cass. Zien is kopen

’ 2.750,-. Tel. 04454-5672
TOYOTA Lite-ace wagon
DX, benz., luxe pers. bus
met sunr., bwj.'B9, km. st.
10.000, te bevr. 045-223990
Toyota CARINA aut., bwj.
'79, 4-drs., APK, ’1.650,-.
Tel. 045-720951.
Te k. kleine Toyota TERCEL
aut. t. '80, APKI2-'9O, i.z.g.
St„ ’ 1.650,-. 045-230346.
TOYOTA Starlet bwj. '86,
zeer mooi, spotprijs. Tel.
04704-3392.
Te k. Toyota STARLET,
techn. in orde, bwj. '79, APK
1-'9l, pr. ’1.250,-. Tel.
045-318631
TOYOTA Hiace-truck bwj.
'82, open laadbak, vr.pr.
’4.400,-. Tel. 04407-1852.
Te k. Toyota COROLLA 30
de Luxe, bwj. 5-'7B, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 1.250,-. 045-326033

Triumph
Te k. Triumph SPITFIRE
1500 puntgaaf, bwj. '78,
APK gek., ’10.000,-, tel.
045-211083.

Vauxhall
Te koop Vauxhall type AS-
CONA bwj. '77, i.z.g.st. Tel.
045-325188.

Te k. GOLF GL, 1.6 GTI
uitv., bwj. '85, km.st. 48.000,
zeer vele extra's, tel. 045-
-456896.
Te k. mooie AUDI 80 diesel,
bwj. '85, nw. uitlaat, nw. ra-
dio, accu, nw. banden 205/
60, alu. velgen met slot, nw.
remschijven, i.z.g.st. 045-
-451698, pr. 15.000,-.
Te k. V.W. Passat nw. ge-
spoten veel nw. onderdlngeen roest iedere keur. toe-
gest. 04455-2251 ’ 1.150,-.
VW PASSAT Variant Diesel
bwj. '83 pr.n.o.t.k. Tel.
04490-74180.
Te k. VW GOLF GTI 16 V,
bwj. '86, kl. zwart, met div.
extra's. Tel. 04492-1814.
Te koop KEVER bwj. '54;
Kever bwj. '83. Tel. 045--750169. .

Volvo
Te koop VOLVO GL Inj.
30-1-89, div. extra's,

’ 28.000,-, 04490-47383.
Volvo 360 GLT Injection,
nov. 1986, smoke zilver me-
tallic Sedan. Alle extra's o.a.
originele spoilerset, schuif/
kanteldak, LPG, LM-velgen,
68800 km Volvo JAC. KLIJN
Kerkrade, Strijthagenweg
123. 045-458000
VOLVO 343 DL bwj. '80,
met APK, pr. n.o.t.k. Info.
045-724854.
VOLVO 440 GLT inj., bwj.
'89, wit, 16.000 km. vr.pr.
jjg^OOO,-. Tel. 045-250636
VOLVO 440 GLT inj., bwj.
'89, kl. rood, pr. n.o.t.k. Tel.
04498-51053. 'VOLVO 340 GL '87 Sedan
1,7 ltr. in st.v.nw. slechts
’J14: 500,- tel. 04490-12138
VOLVO Special, z.g.a.n.
TgL_najB uur 045-216977
te koop VOLVO 244 DL t.
'80, kl. rood, LPG, APK 2-
91, auto verkeert werkelijk
in perfecte staat. Weg. omst.
jZttÜr. 04490-29612.
Te k. VOLVO 343, bwj. '78,
i.g.st. APK 10-'9O, ’1.500,-
Tel. 04490-77948.
VOLVO 343 DL automaat kl.
zwart m. sunroof in prima
staat; tev. gesloten aan-
hangwagentje 140 x 90. Tel.
045-242485.
Te koop VOLVO 340 GL
bwj. 4-'B5, div. extra's. Tel.04490-51138.
VOLVO 340 Dinner bwj'B7
rood 43.000 km ’10.995,-
-04490-26867.
Tek. VOLVO 340 DL, 3-drs.
kl. rood, bwj. '85, circa87.000 km., vr.pr. ’ 9.000 -Tel. 045-714607.
Te k. VOLVO 740 GL Dieselbwj. '85, km.st. 160.000,
weg. omstandig, overcompl
045-454666/412545.

Te kust en te keur
Te kijk en te koop

Als nieuw, zo goed
Opel Corsa 1.2 S TR, 1986, rood metallic. Opel Corsa 1.3
N Club, 1987, briljant rood. Opel Corsa 1.2 S TR, 4 drs.,
1987, briljant rood. Opel Kadett, 3 drs., 1.2 S, 1986, saffier
blauw metallic. Opel Kadett, 3 drs. 1.2 S, 1987, zilver metal-lic. Opel Kadett 5 drs., 1.3 N Club, 1987, wit (mcl. zonne-
dak). Opel Kadett 5 drs., 1.6istationcar, 1988, halliet blauw
Opel Kadett, 5 drs., 2.0 S G.5.1., 130 Pk, 1987, staalgrijs.Opel Kadett, 4 drs., 1.6 S (met gas), 1986, wit. Opel
Ascona 1.6 S H.8., 1986, antraciet metallic. Citroen VisaR.E.S. 6, 1987, wit. Citroen BK 14RE 6,1987, wit. Fiat Uno60 S, 1986, rood. Ford Escort, 3 drs., 1.6 L, 1986, beige.Ford Escort 1.1 Laser, 1984, zilver metallic. Peugeot 309EX, 1988, wit. Mazda 323 LX 1.3 sedan, 1986, mintgroen
metallic. Renault R 11 TL, 1985, blauw. Subaru 1.6 DL,

stationcar, 4 drs., 1988, blauw metallic.

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.

APK

’ 49,95
mcl. afm. kosten en btw

AutoGarant b.v.
Schelsberg 128 Heerlen.

(Tussen Hendriks en Bristol)
Tel. 045-72.55.88

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20.

Tel. 04490-16565.
Citroen Visa 11 RE '85
Citroen BK 19TRS '86

Fiat Uno 60 S '86
Ford Escort '87
Ford Fiesta '83

Honda Civic 14 GL '88
Lada 2105 '88

Mazda 323 LX 1.7 D '87
Mazda 626 5-drs. '87
Peugeot 205KR '86
Peugeot 309 KR '87

Peugeot 505 GLD '88
Seat Ibiza GL 86

Suzuki Swift GL '89
Toyota Corolla '87
Toyota Starlet '87

Volvo 340 GL 4-drs. '85
Uiteraard hebben wij een
ruime keuze in ons eigen

merk.

H f

VW GOLF 1600 '78; Mini
1100 Special '80; Fiesta '79

’ 1.250,-. APK. 04499-3398
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. ■ Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200

Te k. uit faillisement: VOL-
VO 740 GL nov. '85 LPG’17.250,-; Volvo 340 GL
'85 LPG ’7.950,-; Ford
Siërra 1800 Laser '85 LPG
’10.750,-; Ford Fiesta
1100 C .'B6 ’8.500,-; Opel
Rekord 2.3 diesel (als nw.)
'84 ’8.500,-; Opel Rekord
Stationcar 5-drs. '78
’1.350,-; Fiat Uno 45S ;87

’ 8.500,-; Renault 25 TS '84
(prima staat) ’9.750,-; Su-
zuki Carry bus verhoogd dak
'83 ’ 3.750,-. Alle auto's zijn
APK gek. Inr., financiering
mog. Kissel 46a Heerlen
045-723142.
Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS biedt te koop aan plm
70 topoccasions o.a. VW
Golf GTI, alle extra's, t. '85,

’ 15.900,-; Opel Kadett GT,
nw.st. '85, ’13.500,-; 3x
Ford Escort 1300, zeer mooi
v.a. ’6.950,-; Opel Kadett
diesel '84 ’ 8.900,-; 3x Opel
Kadett 1200 S v.a. ’ 3.950,-
VW Jetta sport, LPG, zeer
mooi ’5.200,-; Renault 5,
topconditie '83, ’ 4.900,-;
VW Golf sprinter ’ 3.500,-;
Mitsubishi Colt GLX '84,
’11.900,-; Honda Prelude
'83, ’ 8.500,-; Nissan Micra
'83, ’7.200,-. Renault 4
spec. '84, Iste eigen, weinig
gelopen ’ 4.400,-; Toyota
Celica liftback ’ 2.900,-;
Datsun Cherry t.'Bl,
’2.500,-; Ford Escort '80,
’1.750,-; Opel Kadett 1200
’1.250,-; VWGolf ’ 1.200,-
BMW 320, 6 cil. ’1.750,-.
Klimmenderstr. 110, Klim-
men. Tel. 04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.

Auto Landgraaf
biedt aan kijk en vergelijk: ■Opel Senator 3.0i43.000

km. '88; BMW 524 TD
autom. '86; Daihatsu Chara-
de Van diesel '88; Daihatsu

charade Van diesel '87;
Ford Escort XR3i m. ABS
'86; Ford Orion 1.6 diesel
Bravo '88; Ford Escort 1.4
CL Bravo 25.000 km. '87;
Ford Scorpio 2.0 GL '86;
Ford Sierra 2.0 GL 5-drs.
open dak '87; Ford Sierra
1.6 laser 5-drs. '86; Ford

Sierra 2.0 sport '85; Ford
Sierra 2.0 GL 5-drs. '84;

Ford Fiesta KR '84; Mitsubi-
shi Galant GLX '87; Opel

Kadett GSI verl. sportvlgn.
wit 56.000 km. '86; Opel

Manta 1.8 SGT i.nw.st. '84;
Opel Senator 2.5 E m.

boordcomp. 5-versn. enz.;
Opel rekord 2.2im. div. ace.

'86; Opel Ascona D 4-drs.
'83; Opel Kadett 1.3 sport
'83; Opel Rekord 2.0 sta-
tioncar'Bl; BMW 318 '83;
BMW 525 m. LPG '81; Su-
baru 1.3 DL 3-drs. '84; Fiat
Ritmo 60 luxe 5-drs. nw.st.
'83; Fiat Ritmo 85 super s-
drs. '82; Nissan Sunny 1.3

DX '84; Mazda 626 LX
hatchb. '84; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D '83; Peugeot
305 GT m. schuifd. stuurb.
'84; Skoda 130 L 5-versn.

39.000 km. 1e eig. '86 ; Sko-
da 120 LS'B5; VW Golf 1.8

inj. '87; VW Golf GTI 1.8
'82;

Cabriolets
Talbot Samba 1.5 '83;

Inruilers
Mitsubishi Colt GL '79; Inno-
centi 90 L '79; Mini special
'80; Renault 18 GTL '80;

Mitsubishi Saporro 2.0 GSR
'80; Honda Prelude '80;

Mazda 323 sport '80; Opel
Ascona SR '78.

Bedrijfswagens
Renault 11 TD Van diesel

'84; Renault 4F6 bestel '81.
Erkend Bovag bedrijf. Eigen
werkplaats. Financ. zonder
aanbet. mog. Alle keur. toe-

gest. Inr. mog. Keuze uit
12-3 mnd. gar. VVN-keur.

station. Gar. boven

’ 10.000,-. Kom vrijblijvend
kijken en vergelijken bij Auto
Landgraaf. Het adres voor
de betere gebruikte auto.
Auto Landgraaf, Heerler-
baan 74-76, Heerlen. Tel.

045-424268-424231.
OPEL Kadett 1.3 S HB, LPG
'84; Ford Escort 1100 Laser
5-gang LPG '83; Toyota
Starlet 1.3 S sportw. etc. '83;
Opel Kadett 1.2 N HB '82
Opel Kadett 1.2 N 5-drs. '81;
Ford Escort 1300 stationcar
'81; Opel Kadett stationcar
'80; Honda Prelude '79. Ga-
rantie, service, inruil, fine.
Autobedr. Dortangs. Altaar-
str. 2 Schinnen. 04493-2211

Autobr. E CUSTERS Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek. Tel. 04492-5261. Golf
1.6 GLS cabriolet bwj. '79;
Ford Scorpio 2.0 GL LPG t.
'86; Mistubsihi Saporro 2 L
GSR, t.'B2, sportv.,

’ 6.500,-; Golf Sprinter t.'Bo,
’3.500,-; Renault 5 Par-
sienne t.'B3, ’5.200,-; VW
Passat station diesel, t.'Bo,
’3.500,-. Opel Ascona 19
S, '78, autom., ’ 1.400,-;
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100,-; Fiat Argenta t.'B3
LPG in nw st. ’3.900,-;
Ford Escort station LPG t.
'85, ’ 6.900,-; Lada 1500 S,
station, t.'Bs, ’ 3.500,-; Dat-
sun Cherry t.'B2, ’2.900,-;
Rover 2000 S t. '84 nw. st.
koopje ’4.500,-; Opel Ka-
dett 13 N LPG t. '81 i.z.g.st.
’5.900,-; Honda Prelude
automaat t. '81 sportv.
’4.500,-; Opel Manta 2.0
GTE t. 78 ’3.500,-; Opel
Kadett 13 S t. '81 ’4.900,-;
Toyota Celica t. '79 uitgeb.
’2.900,-; Opel Manta 2 L
GTE, HB, t. '80, in nw.st.,

’ 6.500,-; Ford Taunus 2 Ltr
L '82, schuifd., sportv.,
’4.900,-; Opel Manta 2 L
SR, HB, t. '80, ’ 3.500,-; O-
pel Kadett 12 S 5-drs. t.'Bl

’ 5.500,-; Mitsubishi Colt
GLX t.'B2, 5-drs. ’4.500,-;
Opel Kadett bwj. '81.

’ 4.900,-. Talbot Horizon
autom., '82, ’ 2.900,-; Volvo
244 GLE t. '81, LPG

’ 5.500,-; Huyndai Pony '83

’ 2.900,-; Mazda 323 t. '82
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 2000 GT '81 ’2.900,-;
Opel Rekord 2 ltr. t. '82
’3.500,-; Talbot Solara 1,6
SX t.'B2 ’2.900,-; Mitsubi-
shi Saporro 2» L GL, t. '82,
’6.500,-; Pontiac Sunbird t
'81, ’5.900,-; Datsun Violet
5 bak, t.'B2, ’2.700,-. Opel
Kadett station 13 S, 5 drs.,

’ 4.900,-; Simca bestel '82,
’2.900,-; Opel Ascona '79,
’2.700,-; 2x Ford Taunus
'79, '80 v.a. ’1.700,-; Maz-
da 626 t.'Bo, ’ 2.900,-; Alfa
Sud t.'79, ’1.400,-; Suzuki
busje t.'B4, ’2.900,-. Div.
goedkope inruilers, alle au-
to's met nieuwe APK. Ge-
opend van ma t/m vrij 10-19
uur, zat. tot 17 uur. Inr. gar.
fin, mog.
Te k. Ford Escort RS turbo
'87 veel extra's; Ford Escort
KR 3 i '84; Ford Escort 1600
5-drs. zwart '85; Opel Ka-
dett 2.0 GSI geheel uitgeb.
'87; Opel Kadett 1.3 S '84 in
nw. st. 3-drs.; Fiat Ritmo ca-
briolet '85 iets aparts; VW
Golf GTI 16 klepper '88 veel
extra's; VW Golf cabriolet
'85 wit. Inr en financ. mog. 3
mnd. of 10.000 km garantie.
P. JANSSEN Automobielbe
drijf, Europaweg 304 Zuid
Landgraaf. Tel. 045-324498
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

AUTOGAS INSTALLATIES
Deskundige inbouw
uitstekende service

aantrekkelijke prijzen.

VLAUI-LANDIDEN HARTOG
Nu al 25 jaareen begrip Jm voor kwaliteit en service!

■iiiui'^fc'iliitij lilr—
Seat Ibiza 1.5 SKI '89; Ibiza
1.2 Crono, '89; Ibiza Playa
'86; Malaga 1.5 GL '88, '87
en '86; Fura GL '84; Ronda
1.5 GLX '85; Ronda 1.2 GL
'85 en '84; Ibiza 1.7 GL Die-
sel '87; Ronda 1.7 diesel '87
en '85; Audi 100 GL 79; VW
Passat '81; Subaru 1600
sta.car '88 en '87; Talbot
Solara 1.6 GLS '81; Opel
Kadett '83; Fiat Panda '81
en '86; BMW 520, '80; Ci-
troen Visa '86; Ford Taunus
79; Talbot Samba '82; Maz-
da 323 79; Fiat 128 76; Al-
legro 76; Lada 2105 '82;
Datsun Sunny '79; Simca
1100 automaat 79; Fiat 133
77; Ritmo Diesel '80; Ritmo
65 79; Horizon LS '82; R 14
LS 79; Inr. en financ. mog.
Seat-Dealer A.C.H., Jeugd-
rubbenweg 20, Hoensbroek.
Tel. 045-222455.
Suzuki Alto '86; VW Golf
1300 '87; VW Golf Diesel
'87; Ford Orion '85; VW
Passat Diesel '81; Toyota
Celica '84; Opel Kadett 1300
GS '86; Opel Kadett Sedan
aut. '86; Audi 100 Avant type
'87; Audi 100 Diesel '84; La-
da 2105 '82; BMW 524 TD
'85; BMW 320 I '86; BMW
316 rood '85; BMW 316 wit
'85; BMW 316 div. extra's
'84. Autobedrijf REUBSAET,
Op de Vey 47-49 Geleen.
Inr., gar., financ. Tel. 04490-
-44944. Uw adres voor APK-
keuren. Alle autorep.
G.G. Auto's biedt aan; Re-
nault 5 nieuwste model, 8
mnd. jong m. veel extra's
’6.000,- onder nw.pr.; Opel
Kadett 1600 GT '86 als
nieuw; Ford Escort 1.4 CL
m. sportwielen e.d. '87; Ford
Siërra 2.3 GLD m. ruilmotor
'84; Honda Accord Sedan
12 kleppen-motor '85; VW
Polo C m. extra's ’ 7.700,-;
Citroen BK '84; Volvo 340
GL 83; Toyota Tercel auto-
maat '84 m. schuifd.; Mitsu-
bishi Colt GLX '83 m. over-
drive; Opel Ascona 16 S '83;
Saab 900 GLE automaat
'82; Suzuki Bus m. geel ken-
teken ’5.900,-; BMW 316.

’ 3.900,-; Mazda 626 coupé

’ 5.900,-. Garantie-lnruil-
Financiering. G.G. Auto's,
Heerenweg 286, Heerlen.
Tel. 045-224172.
Te k. LANDCRUISER 24
T.D h.r.1989, met div. ace.
11.000 km; Honda civic
1300 GL 3-drs. 1987; Hon-
da civic 1500 GL 3-drs.
1986; BMW 316-1800 4-
drs, 5-speed 1e eig. 60.000
km. 1986; Triumph acclaim
4-drs. 5-speed 1983; Ci-
troen 2CV6 special 1983;
Metro 1300 GT 1986; Metro
sport 3-drs. 1988; Austin
Maestro 1600 HLS 5-drs. s-
speed okt 1984; Rover 2600
S 1983; Datsun sunny 1500
1982; Mazda 323 1300
1981; Opel Rekord 2.0 L S
4-drs. met LPG 1981; Austin
Rover Dealer HAVE, Indu-
striestr. 31 .Sittard. Tel.
04490-15195. Bovagbedrijf.
APK-keuringsstation, alle
type auto.Tevens verhuur
spuit- moffelcabine. Dus tot
ziens.

1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Auto van
de week: Renault 5 GT Tur-
bo excl. auto wit '86. Volvo
360 injection Sedan met gas
grijsmet. '87; Volvo 360 GL
rood excl. auto met veel ex-
tra's '86; Audi 200 Turbo
Quattro alle extra's duurste
uitv. '85; Honda Civic 1.4 GL
16-klepper als nw. grijsmet.
'88; Honda Prelude 2.0 EX
in nieuwstaat km.st. 9.300
wit 7-88; Toyota Supra Tar-
ga 3.0i24-kleppen alle ex-
tra's wit nw. mod. '86; Toyo-
ta Starlet 1.0 XL S612-klep-
per rood '87; Opel Kadett
HB 1.3 S GT rood km.st.
57.214, 11-'B5; Ford Escort
1.3Laser wit '86; Ford Sier-

ra 2.0 GL Combi blauwmet.
'83; Ford Escort 1300 L wit
zeer compl. '83; Fiesta L
blauw '81; Citroen Visa Lea-
der S6als nw. '86; Citroen
GSA special '83; Honda Ci-
vic 3-drs. luxe autom. '82;
Opel Corsa 1.2 LS groen-
met, zeer mooi '85; Opel
Kadett 1.2 SC 4-drs. grijs-
met. '87; Opel Ascona 16S
groenmet. 2-drs. '84; Opel
Rekord 1.8 S met extra's
groenmet. '83; Opel Rekord
2000 groen 78; Opel Kadett
groen 78; Lada 2107 1.6GL
5-bak wit '86; Lada 2107 1.5
GL beige '85; Lada 1500 S
met gas groen '80; Peugeot
205 XE spec. uitv. wit '86;
Renault 5 TL blauwmet.
zeer mooi '85. 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,
045-419905.
Inkoop alle type auto's
’5OO,- tot ’40.000,-. Dir.
cont. geld, 045-414372, ook
's avonds.
Te koop'onder garantie en
service div. gebruikte auto-
mobielen. Mercedes 250 D
'87 div. extra's; Ford Scorpio
28i autom. div.l extra's '85
Mercedes 200 123 '83; Re-
nault R5TS '82; BMW 320 4
cyl. '80; BMW 320 6 cyl. '81;
Opel Manta 20 GTE div. ex-
tra's '82; Mitsubishi Galant
'81; Mitsubishi Sapporo 79;
Ford Sierra 16 85; Opei
Corsa 11 '84; Fiat 65 CL Rit-
mo '82. Inruil, financ. garan-
tie. Autoh. FRANKENV.O.F. Ganzeweide 59
Heerlen. 045-216475.
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.

Audi 100 CC 5-cyl. diesel
'83; Honda Civic 1200 wit
'81; Ford Fiesta 13S 79;
Ford Taunus Ghia 79; Ford
Escort 78; Alfa Sud 1300
79; Daihatsu Charade D.
Van.'Bs. Garage de KISSEL
Kissel 42, Heerlen

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
"" " ' ■ ' mij mtmm^mml.

Bedrijfsauto's
Zowel open, gesloten,

meubel en kiepper.
Mercedes 207 D; Mercedes

i307 D; Mercedes 407 D;
Mercedes 508 D; Mercedes
608 D; Mercedes 809 D;
Mercedes 813 D; Mercedes
814 D; Merceds 1417 D; VW1LT 35 D; VW LT 40 D; VW
LT 45 D; VW Caddy Diesel. '85.
W. Feyls Auto's
Vaesrade 61, Vaesrade.

Tel 04..-?4....17

Auto onderdelen en accessoires
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.
Alu. velgen voor BMW 5
serie, Pr. n.o.t.k. Info. 045-
-221832 na 18.00 uur.

VW Golf/Audi 1.6 DIESEL-
MOTOR compl. met ver-
snellingsbak, bwj. '85. Pr.

’ 1.200,-. Tel. 04492-5376.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS. Op-
reij Kruisberg 50 Meerssen.
Tel. 043-643500 Open: alle
namiddagen.
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.

Te k. AANHANGWAGEN
gegalvaniseerd met reser-
vewiel, nieuw. 04490-78283
Te koop AANHANGER ge-
remd 1.20 x 1.50 mtr. zeer
mooi. Vr.pr. ’ 1.000,-. Tel
045-218299.

Motoren en scooters
Te k. YAMAHA XV 535, bwj.
'89, km.st. plm. 4.000, kl.
donkerblauw met scherm,
sissybar, pr. ’ 8.000,-, tel.
045-463703/458220.
Te k. Off the Road SUZUKI
500 cc, bwj. '83 i.z.g.st. Tel.
045-412396.
Te k. RELIANT (autorijden
m. motorrijbew.) vr.pr.
’1.750,-. Tevens KT 500,mr. motor mog. 045-217330
Te koop zeer mooie HONDA
MTSO, pr. ’ 1.250,-. Keizer-
str. 51, Brunssum.
Te koop YAMAHA 535 bwj.
3-'B9, 600 km, nieuwste
model. Te bevr. 045-219822
liefst na 18.00 uur.

HONDA XL 500 S bwj. '81
’2.100,-, i.z.g.st. en onder-
delen. Tel. 045-217352.
Te k. SUZUKI TS 80, water-
gekoeld, verk. in showroom-
staat, met pap. t.e.a.b. Tel.
045-421102.
HONDA KR 600 R bwj. '86,
i.g.st., pr. ’5.250,-. Tel.
04490-47379.

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.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10
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VESPA, Puch Maxi, Yama-
ha, Garelli, Honda enz. nu v.
a. ’ 40,- per maand.. Kom
naar onze grote kerstshow
met vele aanbiedingen.
Tweewielerspecialist, Math.
Salden Limbricht.
Te k. YAMAHA DT, '85, met
verz. en helm. Kreidler
RMCS, sterw., schijfrem-
men pas gerev. 04459-2712
VESPA Ciao te koop 10 we-
ken oud met verz. ’750,-
-04406-12875.
Te k. VESPA Si opknapp.
’lOO,-; Tomos ook op-
knapp. ’lOO,-; Damesf.
Batavus ’ 75,-. 045-212222
Te k. VESPA Ciao met verz.
’230,-, tel. 045-217766.

Tek. VESPA Ciao, kl. blauw/
wit met sten/vielen. Tel. 045-
-750298 na 18.00 uur.
Te koop gevraagd versn.
BROMMER bwj. na 1984.
Tel. 045-253109.
Te k. VESPA Ciao, met
sterw., antraciet, vr.pr.
’650,-. Tel. 04405-2815 na
13.00 uur.
VESPA Ciao bwj. '89 met
verzek., als nw. en DT 125
LC motorblok compl. Tel.
045-256722.
PUCH Maxi blauw/wit, als
nw. Kerkraden, eg 166,
Heerlen.
Te koop MEISJESFIETS tot
10 jaar ’75,-. Tel.
045-310882.

Kontakten/Klubs

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

06-320.330.03

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

Diana Escort
045-320343/320323

Modellenbureau zkt. vrwl. modellentot 30 jr. v. alle soorten
Naaktfotografie

met hoge bijverdiensten. Inl. 045-456158.
Oefening baart kunst 50 c/m

Eroslijn: 06-320.321.22
Party-Line

06-320.330.10
TELEFONEREN MET ZN TIENEN TEGELIJK 50 CPM
Party-Line Amsterdam en omgeving. ...06-320.330.20
Party-Line Den Haag en omgeving....06-320.330.30

Homobox 06-320.325.50
WILDVREEMDE JONGENS DOEN 'T MET ELKAAR

50 CT P/M

De Nationale
8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis

live-info: 013-321395.

Hardsex
320*325*35

uitdagend 50 c/m 06-

Janneke
320*324*24

18 jaar, 06- 50ct.pm

Rijpe
Vrouwen

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

Gezocht
Bestaand privéhuis/club/
bordeel ter overname of te

huur gevr., min. 3 relax-
kamers, overname inboedel

geen bezwaar, tel. 040--Homo/lesbies
en op zoek naar een relatie?
Stg. Alternatieve Relatievor-
ming, Lange Geer 44, Delft,
015-136631. Erkend door-

Raad van Toezicht.

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

Erotel 06
De eerste en de beste lijn.

320.320.20
50 cpm

Sex'O'
Matic

Kies voor de
heetste meiden

of boys van
Nederland

0,50 p.m. 06-

-320.324.14
BIANCA IS TERUG!! 06-

-320.320.91
De beste in Nederland 50cm

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

Love Buro
voor uw broodnodige trek

06.320.324.69
50 et. p/m.

Rijpe
Greet 40

pakt je live - 50 et p/m

06-320.322.27

Je Rijpe
Buurvrouw

vertelt jou live haar
slippertjes—so et p/m -06

320.331.23.

Homo Live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste!
06-320.330.12 - 50 c/m

Grieks
Marcha 50 et p/m 06-

-320.325.55
Gay Bizar

Niets gaat deze hete
jongens te ver!

06-320.350.67 (50cpm).

S.M. Box
06-320330.70

Talk.prod. 50 et p/m

llona's Live-Box
Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-
ken tussen llona en haar

bloedhete bellers!
06-320.350.60 (50 c/m)

Men Only
Luister hoe dit meisje u via
de telefoon kan verwennen!

06-320.350.68 - 50 c/m

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten,

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14
Lesbi Live

Twee hete meiden gaan tol
het uiterste!

06-320.323.12 - 50 c/m
LIVE-LIVE-LIVE 50 et p/m

320.325.06
06.320.325.06
Sex v.d. 1e dag
verhalen uit de hete oude

doos. 06-320.350.63 50cm

06- Sex
Betty

hallo lieve beer
06-320.320.06

" " *
An netje

Alles kits achter de rits?
06-320.320.07... ~

Amanda
terug op school

06-320.320.08
Sex Party Box
06-320.323.06

" * *

Live Sex
Relax Box

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

Sexlijn 10
Sonja's meester?

06-320.320.10
Evelientje durft

06-320.321.10
Met zn allen?

06-320.323.10
Mooiste meisje v.d. klas
06-320.320.50

Live Sex Box
06-320.325.30

50 et p/m

*Topsex*
de lekkerste voor 50 et p/m

06-

-320.325.25
Homo Arthur

De lekkerste homo van
Nederland

06-320.350.66 - 50 c/m

Rosießelatielyn
dagelijks andere contacten.
06-320.324.50 (50 ct.p.m.)
Zie de foto's van de dames

in Rosie Jan. Deelname
gratis. Bel: 010-429.11.33,

100% discreet door
Codesysteem.

Plots wil een aardig
Echtpaar
iets van Diane.

De deur is op slot.
06-320.323.84 - 50 et p/m

Dansen, drank en meerdere
paren voor een

Sexfeest
06-320.326.71 - 50 et p/m

Op 't parkeerterrein.
Johan's

eerste homo-sexavontuur.
06-320.323.86 - 50 et p/m

2 mooie frisse
Meiden

doen het 4 keer in 6 minuten
06-320.330.19-50 et p/m

Als ze zo
Sexy

uitgaat weet ze 't.
Het moet gebeuren.

06-320.321.30 -50 et p/m
Blonde Inge voor 't

eerst voor
Lifesex

Uitkleden maar...
06-320.321.32-50 et p/m

Mevrouw
Katja geeft je de sporen en...

dresseert je.
06-320.326.92 - 50 et p/m

De Man
behandelt mooie vrouwen.

Leer dit ook!!!
06-320.326.73 - 50 et p/m

De Vrouw
met de hoge leren laarsen.

Kussen...snel!!
06-320.330.51 - 50 Ct p/m

De Trio-Box
Nee, superjaloers met je niet
zijn als jevrienden en vrien-
dinnen zoekt op dit nummer
06-320.327.37 - 50 ct.p.m.
Het leven begint bii 40. Ook

het sexleven. Óp de
40-plus Box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 50 et p/m

Homo
2 sportjongens genieten van

hun eigen lichaam.
06-320.326.91 - 50 et p/m
Haar bevelende stem laat

mannen beven.
Meesteres

Hella.
06-320.329.23.- 50 Ct p/m
Pas in de studio merkte ze

dat het voor
Lifesex

was. Toen kon ze niet terug
06-320.324.24 - 50 et p/m
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen. De
Pornobox,

onbeschaamd, maar wel...
©6. liik

06-320.320.51 - 50 et p/m
De Porno-Box.

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.

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

Privé en escort. Tevens
meisjes gevr. 045-228975.
Zoek je een lekkere meid?
Sex contactlijn
06-320.320.33 - 50 Ct p/m

Direkt sex contact
Live afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
Ma. Xlm vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

Tev. meisjes gevraagd.
Mooie vrouwen zijn op zoek
Sexkontaktentel

06-320.321.44.

Homokontakt:
jongenszoeken jongens:
06-320.325.01 - 50 et p/m

Heb je zin in sex?
de afsprakenlijn
06-320.325.80 - 50 et p/m

zoek je 'n ondeugende meid
Hetevrouwen

lijn: 06-320.326.33
Als je vreemd wil gaan,

Tippelbox:
06-320.326.66 - 50 et p/m

Leuke meiden bellen
Flirtbox:

06-320.330.66 - 50 et p/m
Zoek je een heet meisje

Tippellijn:
06-320.330.66 - 50 et p/m

Flirt-Cafe
Meiden versieren

06-320.330.77 - 50 et p/m
Natasja doet het met

3 mannen
Keukensex:

06-320.327.77 - 50 et p/m
Jonge meiden samen onder
de Hete douche

06-320.328.88
Ma t/m za. 11.00-24.00 uur
zond. van 15.00-24.00 uur

Privé
Yvonne

Kapelweg 4, Kerkrade.
045-425100.

Bel de leukste box voor
Mooie meiden

06-320.329.99 - 50 et p/m
Escortservice

045-422685
van 12.00 tot 24.00 uur

Begleit Argen Tur
045-459597

Ab 12.00 bis 24.00 uur

"Exclusief"
Industriestr. 13,Kerkrade-W

van 12.00 tot 24.00 uur
045-413887

Joyce
Privé en Escort ma-zat. v.a.
11-24 u. met 3 sexy meisjes

045-411766.

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert.

Tel. 04950-42966.
Bel rechtstreeks met Lenieü!

Echt live. Informatie via...

06-320.324.94
(50 cpm)

Kom een echt Gaby thuis
Dat kan. Informatie via...
06-320.324.95

(50 cpm)

Privé en escort
045-720916

't duurt nog uren
voor we in slaap

vallen...
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m

Escort Liza
24 uur: 04902-15383.
Escort Debby

dagelijks van 20 tot 04 u.
All-in tel. 045-451614.

Gezellige
Dames

charmant, discreet
bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

Parenavonden
Stephanie, Provinciale weg
26, Schildeberg, route Mar-
graten-Belg. grens (richting

Noorbeek, Slenaken, de
Planck), plusm. 1 km. v.d.
grens. Vrijd. en zaterd. v.a.
21.00 u„ tel. 04456-226.

’ 50,-all in
Katja Brigit en Stella.

045-423608

De Sabbelbox
De heetste meiden bellen,
geen bandjes. Live sex!!

06-320.331.69 - 50 et p/m
Waar rook is, is vuur...
06-Koffieshop
hete (sex)belevenissen!

06-320.326.44 - 50 et p/m

Viezerik!!!
Luister: 06-320.327.26

Beken zelf 010-4297085

Club Doma-SM
Live uit Club Domaü

06-320.323.95 - 50 et p/m
Er wordt heet en zwaar

gestraft op de
Sexstrafbox
lok het uit? Streng!!!

06-320.332.80 - 50 et p/m

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
Live verteld! 50 et p/m 06-

-320.323.16
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 op de set! 50 et p/m 06-

-320.323.15
Meisjes
vertellen

Luister stiekem!
50 et p/m 06-

-320.325.53

Sex'o'foon
De heetste lijn! 50 et p/m 06-

-320.320.01
Homofoon

Stoute jongens! 50 cpm 06-

-320.321.12
Candy

Contact
Partnerruil: zie ze in Candy,
hoor ze bij ons! 50 et p/m 06-

-320.330.53
Veronique, Veronica en
Verona zijn weer terug.
06-320.326.55

50 et p/m
Mooie Anja hunkert naar

een rijpe man, wie wil haar
alles leren op de
Sexlesbox

06-320.332.60 - 50 et p/m

Vrouwen
bellen zelf

Vrouwen onder elkaar!
50 et p/m 06-

-320.321.25
wendy-manuela
Nieuw! ook zat. en zond.

Tel. 045-721759.
Griezelig lekker!

50 et p/m 06-

-320.321.77
Verborgen
microfoon

Wij verborgen hem echt. Dal
geloof je niet hè! Luister zeil
maar, je hoort het verschil.

50 et p/m 06-

-320.360.69
1,2, 3 klaar!

50 et p/m 06-

-320.322.00
(Huis)d.e.en

Kattenpension de Gelaarsde kat
het gehele jaar geopend.

Mevr. J.H.M. Kusters-Haaksma,
Hertogsingel 82 Maastricht. Tel. 043-212119.

Gehoorzaamheidscursus
De erk. kinologenclub Limburg start op 29 jan. (i.p.v. mrt.)
weer met een gehoorzaamheidscurcusvoor alle honden.

V.a. 6 mnd. in overdekte manege 0.1.v. gedipl. instruct.
Info, en aanmelden: I. Kuiper, tel. 045-740995.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Zwarte KONINGSPOEDEL
gratis af te halen. Goede af-
stamming. Te bevr. Ring-
weg 15 Gulpen 04450-2223
Te k. COLLIEPUPS met
stamb., ontwormd en geënt,
kl. donker sable. Valkenbur-
gerweg 25 Wijlre. Tel.
04450-4312.
Een goed TEHUIS gez. voor
onze 2V2Jr. Greyhound, reu,
vr.pr. ’ 300,-. 045-324346.
Te k. DWERGPOEDEL 10
mnd. oud. Pr. ’200,-. Tel.
04498-55909.
Te koop Golden RETRIE-
VER pups met stamb. Ken-
nelvader Floyd v. d. Beerse-
hoef, best vererv. reu '89.
Tel. 04977-6451.
Weg. omst. kruising
LABRADOR jachthond te k.
plusm. 1 jr., reu, zwart kort
haar. Tel. 045-257098.
Te k. jonge HENNEN aan de
leg. Tel. 04499-1341. Zilstr.
20 Dicteren.
Te koop HAFLINGER 3
jaar, aangespannen en be-
reden, evt. met wagen en
tuig. Te k. gevr. 1 1_> p.trailer
plusm. ’3.000,-. Tel. 045-
-455030.
Te k. prachtige GROENEN-
DAELER Pups met stam-
boom. Ouders beide uit-
muntend tel. 045-312189.
DWERGPOEDELTJES te k.
d.bruin. Graverstr. 24
Kerkrade-W. 045-421767.
Te k. NEWFOUNDLANDER
pups ingeënt, ontw. geta-
toeëerd met stamb. en schr.
gar. tot 18 mnd. kamp. af-
komst. Alleen v. ser. gega-
digden. Tel. 040-540437.
Ruime PAARDENBOXEN te
huur met buitenmanage.
Hooi te k. Eikenrade 8. Tel.
04451-1257.
Te koop aangeboden 3 zeer
mooie RAMLAMMEREN (10
maanden). Inl. 04492-4706,
Amstenrade.
Goed tehuis gezocht voor
BOUVIER, 3 mnd., met
stamb. Tel. 045-317022.
Te koop Staffordshire
BULLTERRIER pups met
stamboom. Tel. 043-633243
Te k. jonge hondjes, Duitse
herder met papieren, 9 wkn.
oud, tel. 045-416541.
Te koop GROENENDAE-
LER 2 jr. oud en compl.
aquarium. Tel. 045-230012.
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIER pups. Tel. 04498-
-54002.

Te koop nest LABRADORS
en nest cocker-spaniels.
Tel. 04743-2303.
Prachtige NEW-FOUND-
LANDER en bobtail pups
met stamb. 04104-93676.
Te koop nest Mechelse
HERDERS, zeer goede afst.
5x reu en 2x teef, allen mooi
donker get. Spoordijkstr. 52,
Hoensbroek. 045-222188.
Te k. PUPPIES (kruising
Colly) Tel. 09-49.2456-2604
Aan grens Broeksittard.
VOGELS: geelkoptroepialen
koppels roodkuifkardinalen,
Mex. goudvinken, damalijs-
ters, Amer. spotlijsters en
gouldamadine. Pr. Maurits-
laan 2, Beek. 04490-75359.
PAPEGAAIEN: baby grijze
roodstaartjes 6 wkn. oud,
div. tamme en sprekende
pap. Deze week jonge
Thimney grijze pap. nu

’ 250,- met gar. Tevens in-
ruil. Tel. 04490-75359.
Te koop gevr. papegaaien,
roze collies, PERSONA-
TA'S, valkparkieten, rosel-
la's en pennanten. Tel.
04490-75359.
Perzische KITTENS te
koop, ontw., geënt, met
stamboom. Tel. 045-723954
RASHONDJES, puppies
van Labradors, Heidewach-
tels, Blauwe keesjes,
Mechelse herders, Peki-
neesjes en leuke bastaard-
hondjes. Ook alle hondenar-
tikelen. Lochterwech 8,
Budel-Schoot (bij Weert).
Tel. 04958-1851. Dinsdag
gesloten.
Te koop KANARIES, nest-
kastjes, broedhok, voorfron-
ten. Tel. 045-251455. Heuf-
kesstr. 37, Brunssum.
Te k. West Highland white
TERRIËRTJES met stamb.,
ingeënt, ontw. 04920-50323
Te koop SCHAPENBOK-
KEN. Tel. 04454-4716.
Te k. of te h. lieve C-pony,
goede stal vereist, geen
handelaar. Tel. 045-455381
Weg. trieste omstandig-
heden goed tehuis gezocht
voor; Amerikaans Cocker-
spaniel 6 jr.; Vlinderhondje 3
jr.; Poedeltje 7 jr. Stichting
Dierenhulp. 043-644004.
Weg. omst. lieve HOND 6
mnd. oud, af te halen tegen
kleine vergoeding. Tel. 045-
-414285.

In/om de tuin
Te k. partij goed verteerde
stalmest alsmede POT-
GROND en turf, hoogste
kwaliteit laag in prijs. Tel.
045-721976.

Opleidingen

Dansen
leer je pas goed bij

Danscentrum Weisscher
F.D.0.-gediplomeerd

Ud van F.D.0., N.8.D., 8.U.L.D.0., N.R.R.A., N.A.D.B.
Wij starten half januari in

Geleen, Sittard, Nuth,
Treebeek, Brunssum

met cursussen in:
stijldansen, rock 'n roll, disco.

Ook 40 plus (gehuwde) parencursus stijldansen.
Onthoudnummer: 04493-4343

MS-DOS
3 lesavonden - ochtenden 19.00-21.30 / 09.30-12.00 uur

Start
Di. 23-01 / wo. 31-01 / zat. 03-02-'9O

Tekstverwerken Word Perfect
6 lesavonden - ochtenden 19.00-21.30 / 09.30-12.00 uur.

Tevens 3 ochtenden-middagencomp. gestuurde
typcursus. Start

Zat. 27-01 / do. 01-02 / di. 20-02-*9 O
Bestandbeheer Dbase 111

6 lesavonden - ochtenden 19.00-21.30 / 09.30-12.00 uur
Start

Wo. 21-02/zat. 24-02-'9O

PDI MG.I techn. middelen
15 lesavonden

Start
Ma. 05-02-90

INFO: BEL of SCHRIJF

S.C.I. - Heerlen
Antw.nr. 4008, 6400 VC Heerlen. Tel 045-228532.

Ook op zaterdag.

Dansen
wilt u, goed en gezellig

dansen? Leer het dan bij
Dansinstituut

Janssen
Lessen voor beginners en
gevorderden voor alle leef-

tijden. Ook lessen in
Aerobic

Parallelweg 61 Valkenburg.
04406-12634.

Betaalbare computercur-
sussen JOB-COMPUTER
start in januari weer de vol-
gende cursussen Praktijk
Diploma Informatica, Word-
perfect, DBASE en MS-
DOS. Ook voor privelessen.
Bel voor meer informatie na
18.00 uur 045-421414.
Duits Econ. studente geeft
bijles DUITS, tevens ver-
taalwerk na 18.00 uur 045-
-740371.

BIJLES/begeleiding/hulp in
zes talen door ervaren do-
cent. 045-317161.
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.
Problemen met WISKUNDE
of economie op school?
04242-88402. ,_
Rock & Roll Club GELEEN
start op zondag 4 febr. weer
met cursussen Rock & Roll
en Boogie Woogie voor be
ginners gevorderden en ver-
gevorderden. 04490-41790.

Huwelijk/Kennismaking

Aids infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, t/m vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
Leuke j.m. 41 j. 1.71 I. bl. o-
gen donkerbl. z.k.m. JON-
GE VR. br. op crew. ret. o.
nr. B-3146, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Leuke j.m. 30 j. z.k.m. ser.
jonge VROUW voor eerlijke
relatie. Br.m. foto altijd ant-
woord o.nr. B-3147, LD,
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.
In de sterren staat geschre-
ven dat in 1990 romantiek
en liefde hoogtij zullen bele-
ven. Bel voor info. Buro
GELUK: 04498-54604 of
045-323513 of 043-625003.
Heer, goed uitziende, flink
postuur, 55-plus, gesch.
zoekt langs deze weg een
slanke charmante sympa-
thieke VROUW voor een
duurzame relatie. Br. liefst
m. foto o.nr. B-3174, L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Weduwe 57 jr., MBO-niveau
zkt. lieve eerlijke PARTNER,
leeft, tussen 56-62 jr., be-
slist goed milieu. Br.o.nr.
83181, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Jonge man 21 jr. zoekt
VRIEND, voor relatie. Liefst
ong. zelfde leeftijd. Uit goed
milieu. Br.o.nr. B-3183, LD
Heerlen, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
ALLEENSTAANDEN Werk-
groep 't Guliks-Hoes, Hoek
Agricolastraat-Ophoven 1
Sittard, organiseert iedere
zondag een dans- en con-
tactavond. Bewijs verpl. Inl.
04490-47962.
Jonge man 38 jr. met vaste
baan z.k.m. jonge VROUW,
lft. t/m 38 jr. Br.o.nr. 83184
L.D., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen. 'Man 47 jr. vast werk zoekt
VROUW t/m ca. 40 jr. Br.o.
nr. B-3185 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Vrouw, 49 jr. zoekt eerlijk en
goed contact met MAN, leeft
49-55 jr., om samen nog wat
leuke jaren op te bouwen.
Omg. Geleen en omstr. Br.
o.nr. _33188, graag met foto
aan L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Man 50 jr., zoekt serieuse
kenm. met VROUW, Br.o.nr.
83197 L.D., Postbus 3100,___ 1 nP Hoorl. n

Wedn. zoekt nette VROUW
leeft. 60-65 jr. voor een leu-
ke vriendschap. Br.o.nr.
B-3192, LD Heerlen, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Alleenst. Amerikaanse man,
40 jr. z.k.m. alleenst. goed-
uitziende VROUW tussen
25-30 jr. voor relatie. Liefst
slank en niet-roker, ge-
scheiden mag, maar géén
kinderen. Hobbys: film, mu-
ziek, reizen en geen uit-
gaanstype. Omg. Geleen.
Bel Thomas: 04490-52081.
Better by far you shouldfor-
get and smile than that you
should remember and be
sad. Wil jij slanke aardige
vrouw plusm. 40-48 in ge-
negenheid en sympathie
een onbaatzuchtige vriend-
schap opbouwen met 'n
spontane redelijk ogende,
gesch. man? Brief met foto
o.e.r. wordt beantw. o. nr.
B-3194 L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen. Vriend-
schap: Vivat Creseat Floriat.
Zoek (t) u/jij een vriend(in)?
Word(t) lid van de Christe-
lijke KORRESPONDENTIE
Klub. Voor meer informatie:
Postbus 392, 2130 AJ
Hoofddorp.
Gescheiden man 54 jr. zkm.
VROUW (45-55 jr.) om een
vaste rel. op te bouwen Br.o.
nr. 83199 liefst m. foto en
tel.nr. aan L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
DAME 63 j. wed. zoekt langs
deze weg een leuke vriend,
het Ifst. met auto. Br.o.nr.
B-3200, LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
J. goeduitz. vr. 2 k., houdt
van kuituur natuur goed ge-
sprek en uitgaan, is een
beetje filos. ingesteld, zoekt
J. MAN, plusm. 32 voor leu-
ke vriendschap. Br.m.foto o.
nr. 83201 aan L.D. Postbus
3100 6401 DP Heerlen
Gevr. gewoon een VRIEN-
DIN/kameraad plm. 70 kg,1
42-45 jr., kortom alles wat'
niet normaal is. Br.o.nr.
B-3203 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Wedn. zonder kind 61 jr.,
met woning, zkm. een goe-
de VROUW tussen 50-65 jr.
gesch. of wed. geen be-
zwaar, Br. op crew. ret. o.nr.
B-2352, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen. ,
Zoek (t) u/jij een vriend(in)?
Word(t) lid van de Christe-
lijke KORRESPONDENTIE
Klub. Voor meer informatie:
Postbus 392, 2130 AJ
Hoofddorp.
Nette vitale wedn. uit mid-
denst. in de zeventiger ja-
ren, slank post. niet gr., ei-
gen vervoer zkt. kennismak,
met DAME. Br.o.nr. 83190
met opg. van telnr., L.D.
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Erkende Huwelijksbureaus

1990 is... samen gezelliger
Stichting Date brengt u met elkaar in kontakt. Heel snel, als
u wilt. Onze regio-medewerkster vertelt u graag meer over

onze relatiekring van circa 6.000 partnerzoekers (m/v).
(De nieuwe brochure ligt voor u gereed).

Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort: 045-740730.
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481.
Maastricht, mevr. Savelberg: 043-612291.
Roermond, meyr. Cremer: 04750-10554. .

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337.
Stichting Date

.iet zonder reden Nederlands grootste relatiebemidd.buro.
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, van WVC

Stichting Mens en Relatie
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen

MARCEL 38 jr. rustig en sportief, goede baan, MBO-opl.,
vrijgezel, RK, rookt niet, 1.83 m., zkt spontane vrouw metgoed karakter. Tel. 045-726539.
JANNY45 jr. Sympathieke vrouw, beschaafd en spontaan,
wed., houdt van gezellig praten, muziek luisteren, stijldan-
sen, zkt nette man, niet roker, goed niveau. 045-726539.
.NTON 65 jr.rustige, nette man, wedn., 1.78 m., RK, houdt
van fietsen, puzzelen, kaartje leggen, tuinieren, zkt. lieve

vrouw. Tel. 045-726539.
JOOST34 jr. bruin haar, bruine ogen, 1.78 m., vaste baan
en auto, houdt van planten en dieren, sporten en dansen

zkt. vrouw. Tel. 045-726539.
Deze en vele andere ingeschrevenen zoeken een partner
voor een duurzame relatie. Wilt u reageren of meer info

over onze werkwijze, bel dan: 045-726539
(mevr. Luchtman) of 077-825386

STICHTING MENS EN RELATIE is erkend RvT, een extra
zekerheid voor een zorgvuldige werkwijze. Persoonlijke

bemiddeling, hoog slagingspercentage.

Mode Totaal
re k. mooie BRUIDSJURK 1 Baby en Kleuternet sleep, mt 40. pr.n.o.t.k. *-■■■
fel. 045-426492. Te k. KINDERWAGEN (drie
re k. leren kleding, nieuwe j" <_>")" ÏT-Pr- ’250.-. Tel.
COLLECTIE 10-15-20-30% 045-721257.
.eneden winkelprijs. Tel. Te k. 4 weken oude WIEG;
M450-1992 tevens kinderwagen en kin-
re k. 200 restante SPU- cterkleding. Tel. 045-325793
.ERBROEKEN, alles moet Te k. KINDERWAGEN 3 in

weg. Tel. 045-319784. 1, bruinrib. Tel. 045-225073.
Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Problemen aan uw dak
Arndts

dakservice
Hoensbroek 045-219615

Dag en nachtservice
06-52980875

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
Voor het snoeien en
schoonmaken van uw TUIN
en ieder binnenshuis-kar-
weitje: bel 045-272093, na
18.00 uur.

Voor al Uw GRONDMI
en bestrating. Jack Bos*
Tel. 04490-27829.
NEW LOOK BV S&
berg. Gevelreiniging,
kappen, voegen, steig*
huur. Tel. 045-31215*
045-312709. 1

STOELMATTERIJ ver-
ten en biezen stoelen
gar. Bel. 045-418820.._

|i
ANTENNEBOUW Kof
Ook voor Schotel-ante*
Tel. 045-441693 j,
Hans LIPS voor tirrt*
dak en zinkwerk met 9*
tic. Vraag vrijbl. a*'
offerte. Bel 045-45381JJ

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 Heerlen, bij tennishal, ma. en di..'OPRUIMING rotan-manou en pitriet meubels

20 - 50% korting J
Eiken-meubelgroothandel 'a.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Wilhelminastraat 3A. Open ma. 13.00-18.00 uur din^
vrijdag van 9.00-18.00 uur zat. v. 10.00-17.00 uu'

Tel. 04490-47446. \
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. 3 LICHTRECL.
BAKKEN bruin-beige, in div.
afm., st. bur. en 2-drs. arch.
kast metaal. Tel. 045-
-717971. Oliemolen, Heerlen
Voor alle 2e hands MEU-
BELS (veel keus). Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.
SLAAPKAMER compleet
Palissander met ivoor inge-
legd. Nwe. matras. Pr.
n.o.t.k. Info. 045-724854.
Te k. klassiek BANKSTEL,
4-1-1 zits, i.g.st., ’400,-.
Tel . 04492-3281.
Te koop aangeb. 2 tweezits-
bankjes, 1 leren STOEL, 1
ronde eiken salontafel, 1
crossfiets BMX z.g.a.n.,
dressoir notenhout. Tel.
045-728167.
Complete INBOEDEL 5
mnd. oud, weg. vertrek. Tel.
04492-5376.
Te k. weg. verhuizing, 2 mtr.
aquarium, 15 grote discus-
vissen, ’ 1.000,-; mooie ant.
kapelkast ’1.500,-; flipper-
kast ’ 450,-; voetbaltafel
’250,-; 2x jackpot p.st.
’200,-. Clovisstr. 4, Sim-
pelveld. Tel. 045-444473.
SALONTAFEL m. plv.
bergm. wengé, 2-pers.
compl. slpk., gasfornuis met
oven, compl. tiernerkamer,
pr. n.o.t.k. Tel. 045-462021.

Te k. eiken BANKSTEL1
raal kussens 3-1-1, f&
Hoofdstr. 166, Hoensbfjfl
HALLOGEENLAMP .
hangmodel (groen), 'glas. Z.g.a.n. Vr.pr. f&\<
Tel. 04490-74240 t.»
17.00 en 20.00 uur.
Te k. BORDENKAST, 3 j
kentucky-stijl, tel.
251646. i
Te k. 1 pers. opklapb. öB}
kastform. 100 x 100 <JGASHAARD EM. Jaarf10.000 k.cal. 045-2424^Te k. eiken EETHOEK, 4
160x90, 4 stoelen met IJsnijwerk ’ 300,-045-45gj.
Te k. EIKEN kast m. A
sneden jachttafereel. 1
04498-52633. J
Te k. eiken EETHOEK, 4
de tafel m. 6 stoelen, 4
zen zitt.), 2 eiken k3>J
(w.o. kaaskast) 04405jja
HAARDHOUT geveldml
t.k. omg. Valkenburg J
bevr. na 18.00 u.
04406-14867. X
Tek. EIKEN slaapkame' ]
bevr. Past. Hagenstf
Brunssum. X
Te k. WOONKAMERKfl2.50 mtr. breed, blank e*l
pr.n.o.t.k. 04451-2236.J
Goedk. SLAAPKAME
bankstel, vitrinekast, saj
tafel, 1-p. bed 045-2175% ■

Radio e.d.
Tek. TUNER DenonTül
’300,-; draaitafel DualJ606 ’125,-. 045-464309'
18.00 uur.
STEREO-TOREN te 4.
Philips als nieuw O4^
12875.

Zonnebanken/Zonnehemelsi <>
Superbruiner!

10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator n
snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,--

Volledige garantie en service. ,
Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-1353'

Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999. A
Te koop ZONNEHEMEL
met 10 nieuwe snelbruin-
lampen. Tel. 045-725047.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Computers;,
Te k. PRINTER voor c4
tevens te k. gevr. <)d?.
Commodore. 045-229255 J

TV/Vldeo__ i — I : : S
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S,
enorme sort. va. ’ 125,- met
gar. Ook zeer recente mod.
Reeds 25 jr. het juiste adres.
TV-Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.

KLEUREN-T.V.'S gevr. Jl1981 defect geen bezWy
video's en stereo-toren8
kleingoed 04406-12875^
KLEURENTELEVISIES, j
Philips, Blaupunkt, ITT
af ’ 95,-. Radio/tv Frank JBokstr. 33 Heerlerh^,
Tel. 045-213432. A
Wat VERKOPEN? Ac-
teer via: 045-719966. A

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.--JVan Uden, Hoofdstraat 12, Hoensbroek. Tel. 045-2125'
IJSKAST ’ 95,-; Gasfornuis
’95,-; Diepvries ’190,-;
Wasautom. ’175,-; 045-
-725595.

Een PICCOLO in het vi
burgs Dagblad helpt UJ
weg naar snel succes- v
045-719966.

Kachels/Verwarming

Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

JacKöhlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

04490-13228- 14862. J(
Jubileum ’ 100,- KADO op
alle gas- kolen- houtkachelsDe Kachelsmid de beste en
goedkoopste, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. aangeb. container
BRANDHOUT (13 m3) gra-
tis thuisbezorgd voor
’250,-. Inl. 045-418989.
Te koop gebruikte GAS-
HAARDEN, gevelkachels,
bijzetkachels en gasfornui-
zen. Met 1 jaar garantie.
Donderdag koopavond. E.
Meesters, Brusselsestr. 129
B, Maastricht. 043-210540.
Te k. Hout/Brikettenkachel,
merk JOTUL plm. 1 jr. oud,
nw.pr. ’ 2.450,-, vr.pr.
’850,-. Tel. 04405-1525.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Te koop droog open-n^?.
HOUT, ’ 50,- per m3, 9$
thuisbezorgd. Tel.
221043/410801.
Kongs Gilde HETEL^KANONEN, advies, J
koop, service. Tevens £
bruikte heters voorafH.o. Mirandolle, Stan^i123, Heerlen. (Bij FfOV045-422797, alleen na
afspraak.
BRANDHOUT, beuker15 m3voor ’500,-aan>
bezorgd, van Thoor, H?^;33, Margraten. 04458JM
BRANDHOUT te k-
-04457-1465.
UITKNIPPEN! Te k. aU
cietkolen no 3 en 4, ’_U(.
p. zak, 37,5 k. 045-31^
OPENHAARDHOUT ffj,
per m3. Gratis bezorgd-
-04459-1675. _V

Braderieën/Markten ;
VANDAAG 6 januari a.s.

Ruil/verzamelbeurs
in Makado-Beek (toegang gratis).

SNUFFELMARKT elke zon-
dag in januari Cocarde Voor Piccolo's . "Valkenburg Inl. 045-213386 Zje verder pagina 1*
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Landgraaf wil afrekenen met 'geitewollen sokkentijd'

Welzijnswerk op zakelijke toer

Overvaller
tankstation

aangehouden
Van onze verslaggever

HEERLEN - De Heerlense politie
heeft donderdagavondeen 42-jarige
Heerlenaar aangehouden die twee
overvallen op een tankstation aan
de Schandelerboord heeft bekenden verdacht wordt van een,poging
om dit een derde keer te doen.
Op 22 december werd in het tank-station een dertigjarige pompbe-
diende uit Vijlen overvallen. Hetslachtoffer werd' onder bedreiging
van een broodmes gedwongen 1500gulden af te staan.
Op 29 december werd in hetzelfdetankstation een 46-jarige Landgra-
venaar op soortgelijke wijze be-dreigd en vertrok de overvaller methet geld uit de kassa en een aantalpakjes sigaretten.
Donderdagavond zag één van depompbedienden een man aan ko-men lopen die hij herkende als deovervaller. Hij sloot de deur en bel-
de de politie. Aan de hand van hetsignalementkon de man even laterop de Schandelerboord wordenaangehouden.

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De Stichting
Welzijnswerk Landgraaf
(SWL) heeft definitief afgere-
kend met de 'geitewollen sok-
kentijd'. Zakelijkheid, effi-
ciency, en management zijn
enkele begrippen dieeen grote
rol spelen in het gisteren aan
de wethouders Gybels en He-
inrichs aangeboden beleids-
plan 'Kunnen en doen.

Wat al langer in de praktijk werd ge-
bracht, staat nu als beleid op papier.
„Geen welzijnsgezwam meers maar
een projectmatige aanpak van de
werkzaamheden afgestemd op de
werkelijke vraag", verduidelijkt de
redacteur van het stuk, Jo Dautzen-
berg van SWL.

Zoals bekend verkoopt de gemeen-
te Landgraaf zich graag als 'brui-
send. „Om een kampioen te verko-
pen als kampioen, dat is geen pro-
bleem", meent Dautzenberg. „Maar
om iets leuks te doen met de num-
mer 9, dat is heel wat moeilijker. En
dat is een taak van het SWL", legt.
Dautzenberg uit.

Economisch
Een karwei dat trouwens met heel
wat minder middelen geklaard
moet worden danvoorgaande jaren,
zo blijkt uit het rapport. Vandaar
dat men binnen het welzijnswerk in
Landgraaf 'economisch' te werk wil
gaan. En dan niet alleen in de mate-
riële zin des woords.

De SWL wil in de toekomst alerter
kunnen reageren. Daarom krijgen
welzijnswerkers meer eigen verant-
woordelijkheden en een eigen bud-
get. Op die wijze kan iedereen eigen
prioriteiten stellen maar ook bekos-
tigen. Overigens is hetwelzijnswerk
zich er van bewust dat deze veran-
dering binnen de organisatie tijdro-

vend is en veel zorgvuldigheid
vraagt.
Verder wil de stichting onder meer
een onderzoek instellen naar kin-
deropvang en een proefproject op-
starten. Verder is volgens de nota
één multi-functioneel gebouw per
kern niet haalbaar. De stichting sig-
naleert een tekort aan voorzienin-
gen. De vergroting van de wijken,

de gebrekkige staat waarin de ge-
bouwen verkeren, en het verlies van
inzicht inzake gemaakte keuzen vankostenbeheersing zijn daar debet
aan.
In bepaalde projecten deelt de SWL
deels in de huisvestingskosten.
„Een oneigenlijke situatie", staat in
de nota. „In strijd met de indertijd
geformuleerde uitgangspunten

(kern-accommodaties), maar niet in
strijd met de behoefte, afstemming
van vraag en aanbod en eigentijds
welzijnswerk."

De Stichting Welzijnswerk Land-
graaf gaat nu een formule bedenken
zodat beheerders op verschillende
panden kunnen worden ingezet.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De secretaris van
de PvdA-afdeling Heerlen, Dirk
van Dellen, stapt op. Hij heeft
deze week zijn functie neerge-
legd en tevens zijn lidmaatschap
van de partij opgezegd. Van Del-
len is teleurgesteld over de plaats
die hy heeft gekregen op de ad-
vieslijst van de PvdA voor de ge-
meenteraadsverkiezingen in
maart aanstaande.

Dirk van Dellen was bijna zeven
jaar secretaris van de PvdA in
Heerlen-Hoensbroek. Nu hij op

Uit onvrede met
samenstelling lijst

Secretaris PvdA
Heerlen stapt op

de lijst voor de gemeenteraad
kwam te staan had hij zichzelf
een eervollere plaats toegedicht
dan de zestiende. „Maar meer zater voor iemand die zich dik acht
jaarkapot gewerkt heeft voor de
partij, niet in. Ik ben mateloos te-

leurgesteld", aldus Van Dellen.
Volgens hem zijn de tegenstellin-
gen bihnen de PvdA tussen de
Heerlense groep en de Hoens-
broekle groep oorzaak van zijn
lage plaats op de advieslijst. De
Hoensbroekse PvdA is veel meer
uit de arbeidersbeweging voort-
gekomen dan de Heerlense. „Dat
heeft gebotst en nu wordt er af-
gerekend, en daarvan ben ik het
slachtoffer geworden", zegt Van
Dellen.

" Zie verder pagina 1 7

Kuzie rond
bibliotheek
in Brunssum

Van onze verslaggever
BRUNSSUM- Er dreigt een serieu-
ze vertrouwensbreuk tussen het be-
stuur van de stichting Openbare Bi-
bliotheek Brunssum en de gemeen-
te Brunssum. De gemeente wil na-
melijk koste wat kost een bedrag
van 11 mille van de bibliotheek te-
rug hebben, dat enkele jaren gele-
den te veel aan subsidie is uitge-
keerd.
Eerder besloot een meerderheid
van dé raad Brunssum al dat de bi-
bliotheek het geld onherroepelijk
terug moet geven. De gemeente wil
dit besluit nu, zonder nieuwe com-
promissen met de bibliotheek aan
te gaan, uitvoeren.

Blut
Volgens bestuursvoorzitter Vine-
ken is de bibliotheek echter vol-
strekt blut en ziet men geen enkele
mogelijkheid om aan die vordering
tegemoet te komen. In een briefaan
het gemeentebestuur van vorig jaar
december stelt het bestuur derhalve
voor om opnieuw rond de tafel te
gaan zitten, zodat men uit de impas-
se geraakt. Tot op heden heeft de ge-
meente echter nog niet op dit voor-
stel gereageerd.

Vineken: „Wij hebben een fatsoen-
lijke brief gestuurd waarin wij voor-
stellen opnieuw de dialoog aan te
gaan. Het huidige bestuur zit nu
eenmaal met een erfenis uit het ver-
leden, waar het niet voor verant-
woordelijk is. Per slot van rekening
heeft de gemeente fouten gemaakt,
en niet wij."

En verder: „Wij als onbezoldigd be-
stuur, willen namelijk op een nette
manier naar een oplossing blijven
zoeken. Samen met de gemeente
willen wij een beleidvoor de biblio-
theek vaststellen, waar iedereen het
mee eens is. Tot op heden is dat er
nog niet van gekomen. Voortdu-
rend ruzie. Al jaren. Maar wij blijven
erin geloven. Er moet, na zoveel jaar
ellende, toch een constructieve dia-
loog mogelijk zijn?"

9 Zie verder pagina 17

Controle
snelheid

HEERLEN - Bij een snelheidscon-
trole, gistermiddag op de Palemi-
gerboord in Heerlen, zijn 45 auto-mobilistenop de bon geslingerd. De
snelheden varieerden van 63 tot 91
kilometer per uur. De maximum
snelheid is vijftig kilometer per uur.
In totaal werden 650 auto's gecon-
troleerd., (ADVERTENTIE)

ISPEELCLUB MAASBRACHTI .. M

EXTRAU 2 dagprijs van fIJiOO,-! .7 ■
, _^^^^m S*8TOM:- - Koffie en gebak gratis " avondeten na 20.Q0 uur gratis |

BBB^J^W^^^^^^^^^^^'om de Jockpot gespeel^
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Voormalig kasteleinse uil Sunpelveld

Limburgse breekt
record barkeepen

Van onze verslaggever

SIMPELVELD/KRUISLAND -
De naam van kasteleinse Jo We-
zenbeek (41), die drie jaar lang
café Op derStamp in Simpelveld
uitbaatte, wordt officieel bijge-
schreven in het Guinness Book
of Records. De rasechte Lim-
burgse heeft namelijk het we-
reldrecord barkeepen voor da-
mes gebroken.

In haar huidige café in het
Noordbrabantse dorpje Kruis-
land stond Jo Weezenbeek rond

de jaarwisselingliefst 105 uur on-
afgebroken achter de tapkast.
Daarmee sneuvelde het oude re-

cord van 92 uur royaal.

De vijf minuten pauze per uur,

waar ze volgens de reglementen
recht op had, spaarde ze op.
Daardoor mocht ze op een gege-
ven moment vier uur onder de
wol, maar zover kwam het niet.
Jo Weezenbeek ging even naar
bed, nam een douche en had ver-,
volgens geen zin meer om weer
onder de lakens te kruipen. Na
afloop van haar geslaagde re-
cordpoging verklaarde de kaste-
leinse zich nog tamelijk fit te
voelen. Wel zei ze dat het op het
laatst leek of het biereen paarse
kleur begon te krijgen en klaag-
de ze over 'lasogen'.

IJjT LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR- RON BROWNJJJEF-EDITIEREDACTIE: HANS TOONEN. HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN 6461 ED KERKRADE"AFIKT 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719.

Chauffeurs
)®e Stichting Welzijnsdienst

Jr~£ Ouderen in Landgraaf. 'et chauffeurs die genegen
j jee. Tnee te wertlen aan de pro-
jde maaltijdvoorziening of
di Ver°oersdienst. Vrijwilligers

]g, ln het bezit zijn van een
Iéén en zin en '^hebben om op
irh °fmeerdere dagen per tueefc
f en 22.45 uur) warmeiJ:aityden a/ te leveren bij een
ï nlpsoroirlos'lwis kunnen bellen
I meurouu; Geurtenfte» ?^^' ensen die minstens
to a'ue dag per week inzet-
j)Tlr2ijn en in bezit van een rij-[.icii s B mogen ook bellen. Zij
aS]nen een busje besturen dat
"ft.
,en vervoert binnen de ge-

I .1.
nte L-an<^9raaf naar activi-

i (jj en in verzorgingshuizen,
Kxv. Stencentra en 20 weer. [7

ibe/^ er natuwr^ij'<: «iet voor
|(^ aa 'd, maar als er een hemel

staat dan komt u daar vast
*e/eer in terecht, ooit.

Reünie
" tussen 1980 en '89 ook

£ de Mavo/LBO 'Koningin Ju-
|£na' in Heerlen? Zo ja, dan

nt u op vrijdag 12 januari
l()h er eens oud-medeleerlingen
l'ton Want op die avondL rdt er op school een reünie
Li "tex informatie-avond ge-
\wxs.en' Het wordt typisch zon
rWnc' waarop het nuttige met
l\S aangename verenigd
[ti^dt. Want aan het begin van

: reünie worden de oud-leer-
h)a en gevraagd om de vierde-

Ï^r* ie informeren over de er-
opgedaan in school en*"".. De avond begint om 20(J* 7- in de aula van het hoofdge-!ju^ aan de Heerlense Pas-Y**U)eg.

Tine
l liet gezegde 'Uit het oog, uit

rjy" hart' geldt in ieder geval
l»to voor Tine Cuypers-Bou-
rjj^s- De 81-jarige ex-lijsttrek-
Lp!r van de ex-partij God met[tonf Woont inmiddels in Nijme-
H£ (in de buurt van haar kin-
[fcbnt. maar v°lgt via een post-
[jj~°nnemeTlf op de krant nog
rEp de ontwikkelingen inR en omstreken. Laten wek 2o zeggen: de telefonades\-^r de krant zijn er niet min-
[lu °P geworden. En dus blij-Nrn u.e ongevraagd op de hoog-r_r_an de doorgang van de
iVo. ' 'let verval der zeden en| l ai niet. „Ik ben gaar", lietInsisteren weten. Vanwege de
■^«■uizing, bedoelt ze. Daarom
«jT^gt ze ons u allen een gods-
.iZ^tig 1990 toe te wensen en
L*ul eens wat vaker te denkennrngr Savelbergh. Bij deze.

Tine (1)
\J4zvrouw Cuypers zit trou-
j!^ nog met een groot pro-
ij-f"1- ln het afscheidsinter-
t*a_° uer£e'de ze dat ze vroeger
l»i 'vriendjes' heeft gehad.
'jj Van die ontboezeming kan
qi

n°g steeds niet slapen. Bang
ze is dat mensen dit ver-

k^ uitleggen. ,Maar op 28-- f,9e teeftijd kon ik met recht
het wit trouwen", verzekert

(^ °P devraag wat ze dan meti^ar vriendjes deed antwoordt
I^', niet meer dan hdndje-vrij-
%■ net is maar dat u het weet.inzien van dezorgen over het
'% iden van haar wel heelV* confessionele partij, is me-
Md 10 Cuypers toch altijd be-'^3 telefonisch enkele wijshe-
£r te ventileren. Wat dacht u4 n deze: 'De duivel is de beste<*°loog.'

Twee
>W?.aar liefst twee persconfe-ll Ij,. tles belegt de gemeente Heer-
,t>lo 07n 'iet definitieve centrum- ,
rVn befcend te maken. Woens-
ika? wordt er een persbijeen-
Üq ’ gehouden in Heerlen en'tQderdag in Rotterdam. In
ff 'lerdam? Ja, in Rotterdam!

.rt ■ " wi' namelijk ook defW^ijfce- en devakpers berei-Je .^ dat tukt alleenmaar, als
lichting Randstad trekt met
V_6ne wat ie onder de aan-
.|j J Wilt brengen. Dat is zoiets

W °ho.mmed dieniet naar deI.^9 Wi£ komen en dan moet de
jffe ° maar naar Mohammed.

U anderen dat deze stad Mo-■ m*ned wordt.

Ondanks aanvraag zendmachtiging Heerlen

Lokale televisie
nog: niet in zicht

Van onze verslaggever

HEERLEN - Als de gemeente-
raad van Heerlen dinsdag aan-
staande akkoord gaat met het
voorstel om lokale televisie toe
te staan, dan betekent dat nog
niet dat meteen met uitzenden
begonnen kan worden.

„Nee, beslist niet", zegt mr
J. Smeets, oud-burgemeester van
Kerkrade en voorzitter van de
Stichting Lokale Omroep Zuid-
Limburg. „Het heeft erg lang ge-
duurd voordat Heerlen goedkeu-
ring heeft gegeven, nu pas kunnen
wij verder met de voorbereidingen.
Daar zijn echter tijd en - vooral -geld mee gemoeid."

De Stichting Lokale Omroep Zuid-
Limburg wil lokale televisie gaan
verzorgen in Maastricht, Heerlen en
Kerkrade. Er zijn twee aparte stich-
tingen in het leven geroepen: één
voor Heerlen/Kerkrade en één voor
Maastricht, maar onder hetzelfde
bestuur. Voor Maastricht, en Kerk-
rade heeft de stichting al een zend-
machtiging. Nu komt daar binnen-
kort Heerlen bij.

Zendmachtiging
De gemeenteraad krijgt aanstaande
dinsdag het voorstel op tafel om het
Commissariaat voor de Media te ad-viseren een zendmachtiging aan de
stichting te geven. Eerder ging
Heerlen daar niet mee akkoord, om-
dat de gemeenteraad vond dat de
programma-adviesraad niet repre-
sentatief was. Heerlen viel met
name over het feit, dat personen wa-
ren uitgenodigd in de adviesraad
zitting te nemen en niet instellingen
uit het maatschappelijk leven, die
daarna iemand zouden kunnen af-
vaardigen. Naderhand is aan die eis
van Heerlen tegemoet gekomen.

Vorm
Nu alle obstakels voor regionale te-
levisie uit de weg zijn geruimdkan
de stichting dus aan de slag gaan.
Eerst zullen er mensen worden aan-
getrokken die gaan bekijken hoe
een programma vorm zou kunnenkrijgen.

Daarbij speelt ook het geld een be-
langrijke rol. De gemeentenkunnen
eventueel bepaalde programma's
subsidiëren, maar dat zet nog geen
echte zoden aan de dijk. De stich-
ting hoopt daarom ook op geld van
het bedrijfsleven voor het maken
van programma's, maar van recla-
me kan (nog) geen sprake zijn.

De laatste zakken...
HEERLEN - Het is de afgelopen dagen aanpoten ge-
weest voor devuilnismannen Janvan 't Land, Ton van
Gerwen en chauffeur Joop Sormani. Omdat door de
voorbije feestdagen het ophaalschema behoorlijk was
ontregeld, was het aanbod aan vuilnis deze vueek gi-
gantisch. Maar nu, na talloze overuren, biedt het Heer-
lense straatbeeld weer een normale aanblik. Nergens
meer tientallen vuilniszakken, slordig rond een lan-
taarnpaal opgestapeld. Nergens meer grof vuil en af-
gedankte kerstbomen temidden van de grijze hopen.
Kortom: geen Luikse toestanden meer in Heerlen.

" De laatste zakken wegen het zwaarst... De
vuilnisophaalploeg bezig in de Groen van
Prinstererstraai in Meezenbroek.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Minima in de rij
voor extra bijdrage

Van onze verslaggever
KERKRADE - Na een aarzelende
start melden zich bij de Gemeente-
lijke Sociale Dienst in Kerkrade
steeds meer mensen die in aanmer-
king willen komen voor de tege-
moetkomingsregeling voor minima.
Dat staat in een voorlopig evaluatie-
rapport van de GSD.

Inwoners van Kerkrade met een mi-
nimum-uitkering kunnen sinds juli
vorig jaar een beroep doen op deze
gemeentelijkeregeling voor een bij-
drage in de contributie van vereni-
gingen, abonnementen op kranten
en tijdschriften, bibliotheek, over-
blijfkosten kinderen enzovoorts.

In december 1989 waren er bij de
GSD 83 aanvragen ingediend, waar-
van er slechts drie niet gehonoreerd
werden. De meeste mensen vroegen
om een vergoedingvan het lidmaat-
schap van een sportvereniging,
maar ook zwembad, muziekschool,
telefoon en kabeltelevisie werden
meer dan eens opgevoerd.

Om een bijdrage in de kosten van
een passé partout voor de schouw-
burg werd echter geen enkele keer
verzocht, waarschijnlijk vanwege
de hoge kosten die de aanvrager
toch nog zelf moet betalen. In over-
leg met de schouwburgdirectie zal
hiervoor een oplossing worden ge-
zocht.



Geboren

MARTINE
dochtertje en zusje van

W.J.M. Gerards
M.B.R.F. Gerards-Omers

Timmy
Claire

4 januari 1990 p.O. Box 2301
Pretoria 0001, South-Africa

t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan,
delen wij u met droefheid mede, dat na een leven
vol zorg en aandacht voor allen die hem dierbaar
waren, van ons is heengegaan, mijn lieveman, onze
goede vader, schoonvader, opa en schoonzoon

Johannes Petrus
Reijnen

voormalig ondercommandant brandweer van de
gemeente Tilburg

directeur Adviesburo Reijnen
Buro voor bouw- en hinderwetzaken

echtgenoot van
Josephina a Campo

Hij overleed, voorzien van het sacrament der zie-
ken, in de leeftijd van 72 jaar.

Tilburg: F. Reijnen-a Campo
Tilburg: Frans en Els Reijnen-Rijnen

Pieter
Tilburg: André en Henny

Reijnen-Vermeer
Andrea, Kristel

Tilburg: Marion Reijnen en HenkDirkx
Jorg,Roger

Puth-Schinnen: A. & Campo-Habets
4 januari 1990
Vierwindenlaan 36
5037 MP Tilburg
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op dinsdag 9 januariom 13.45 uur in de paro-
chiekerk H. Petrus en Paulus, Vierwindenlaan 9,
waarna de crematie plaatsvindt in het crematorium
Tilburg, Karel Boddenweg 5. .
Bijeenkomst in de kerk.
Avondwake maandag om 19.30 uur in genoemde
kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkamer Wilhelmina-
park 127.
Gelegenheid tot het brengen van een laatste groet,
maandag van 20.00 tot 20.30 uur.
Condoleren dinsdag vóór de eucharistieviering
schriftelijk in dekerk.

Tot onze diepe droefheid overleed plotseling op 3
januari 1990

Nic Offermanns
De crematie zal plaatshebben op maandag 8januari
as. om 13.30 uur in het crematorium te Imstenrade.

Kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, januari 1990

f
Tot onze grote droefenis is toch nog onverwacht
van ons heengegaan

Harie Hilkens
echtgenoot van

Sophie Speetjens
Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schimmert: S. Hilkens-Speetjens
Übachsberg: Jan en Emmy

Beek: Jacques en Riet
Maastricht: Sefen Miryam

Arensgenhout: Anny en Guus
Yvonne en André
Raquel

Meerssen: Toos
Schimmert: Ger

Bunde: Elly en Sjef
Anjouelle
Enrique

Schimmert: Leon
Beek: Maria en Harry

Wendy
Beek: Carla en Bert

Nölke
Elsloo: Jokeen Ton

6333 EA Schimmert, 5 januari 1990
Rooseveltstraat 9
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 9 januari a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van St.-Remigius te Schimmert, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne maandag 8 januari a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen. Dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.

~" t
Na een leven, dat getekend werd door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, is heden geheel on-
verwacht op 76-jarige leeftijd van ons heengegaan,
mijn man, onze daddy, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Rinus Stofberg
echtgenoot van

Nora Emmen
Brunssum: N. Stofberg-Emmen
Dordrecht: Haydée en Karel v.d.Berg-Stofberg

Jeffrey, Hedy, Jérry
Heerlen: Baas en Annet Stofberg-Janssen

Pascal, Monique, Tanja, Eelco
Amsterdam: Dali Stofberg en Bibi Rijken
Brunssum: Ronald en Inez Stofberg-Ledder

Remco, Merel
Brunssum: Ralph en Betty Stofberg-Vallino

Randy, Jeoffrey
Familie Stofberg
Familie Emmen

6441 CD Brunssum, 4 januari 1990
Dorpstraat 129H517
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.
De rouwdienst en de crematieplechtigheid zullen
worden gehouden in het crematorium aan de Im-
stenraderweg te Heerlen, op dinsdag 9 januari om
13.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Met grote droefheid geven wij u kennis dat geheel
onverwacht uit ons midden werd weggenomen,
mijn lieve vrouw, dochter en schoondochter

Marianne van Zijl
echtgenote van

Raymond Dekker
Zij overleed in de leeftijd van 32 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: Raymond Dekker
Familie van Zijl
Familie Dekker

6373 TR Landgraaf, 3 januari 1990
Burg. Custerslaan 34
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 8 januari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Barbara te Schaesberg-Kakert,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Marianne wordt bijzonder herdacht in de h. mis
van zondag 7 januari om 11.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met grote droefenis en verbijstering namen wij
kennis van het plotselinge overlijden, in de leeftijd
van 32 jaar,van onze medewerkster

Marianne van Zijl
echtgenote van

Raymond Dekker
Ruim 13 jaar heeft Marianne op een deskundige en
bijzonder enthousiaste wijze deel uitgemaakt van
ons secretariaat en de administratie.
Wij zullen haar in die geestblijven herinneren.

Directie Limburgse Koelindustrie Liko b.v.
Heerlen

Met ontzetting hebben wij kennisgenomen van het
plotseling overlijden van

Marianne van Zijl
echtgenote van

Raymond Dekker
in de jeugdige leeftijd van 32 jaar.
Haar vriendschap en belangstellingvoor het wel en
wee van ons allenzal in onze gedachten voortleven.
Piet Andriessen
Ton van den Brom Ton Hermans
Frans Bainczijk Gerrit deKoning
Gaston Bastin Donato Lunesu
Fred Brandts JefPluijmen
Wil Brouwer Marianne Peeters-Thonon
Alex Christoffel Jan Schurgers
Peter Folkers Willem Steenbakkers
Hub Gijsbers Martin Tijssen
Walter van deHoning Gerard van Veldhoven

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het overlijden van ons bestuurslid

Marian
Dekker-van Zijl

Ons medeleven gaat uit naar haar echtgenote en fa-
milie.

Bestuur Belangengroepering Hoefveld

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons zeer gewaardeerd liden
leidster

Marianne
Dekker-van Zijl

Zij zal steeds in onze herinnering blijven voortleven.
Wy danken haarvoor haar grote inzet bij de aktiviter-
ten van onze vereniging.

Gym. ver. Pr. Hendrik Schaesberg
Bestuur, leiding en leden

t
Heden overleed, na een met geduld gedragen ziek-
te, gesterkt door de h. sacramenten, onze lieve,
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Ursula
Crapels-Moonen

weduwevan

Sjef Crapels
Geboren op 11 januari 1922.

Groningen: Jo Crapels
JannaRcinhart

Haarlem: Harry Crapels
Amsterdam: Raymond Crapels

Maasmechelen: Astrid Spikic-Crapels
Ivan Spikic
Sascha, Joyce

Eindhoven: Guido Crapels
Familie Moonen
Familie Crapels

5 januari 1990
Keerweg 115, 6418AC Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
dinsdag 9 januari a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk St.-Joseph te Heerlerbaan, waarna aanslui-
tend begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
de kerk vanaf 10.40 uur.
Avondmis maandag 8 januariom 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30
Heerlen, ingang St.-Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 18.30 tot 19.00 uur.
Ingevolge dewens van mam, in plaats van bloemen
liever h. missen.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willenbeschouwen.

De eerste jaardienstvoor mijn echtgenoot en
vader

Victor Jamin
zal worden gehouden op zondag 7 januari as.
om 10.00 uur in de St.-Pancratiuskerk te
Heerlen.

Loes Jamin-Loenders
Jacqueline en Jos Hupperetz-Jamin

I t IMet diepe droefheid delen wij u mede, dat na een leven, getekend door
eenvoud en oprechtheid is overleden, onze inniggeliefde moeder, schoon-
moeder én oma, onze zuster, schoonzuster, tante en nicht

Josepha
Weerts-Cobben

echtgenote van wijlen

Jan Hubert Weerts
Zij overleed op 73-jarige leeftijd, voorzien van het h. sacramenten der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: Mia en Jan van den Beemd-Weerts
Wateringen: Louis en Jeannette Weerts-Satumalay

Susteren: Hub en Netty Weerts-van der Hagen
Schaesberg: Josen Marie-Thérèse Weerts-Wijckmans
Schaesberg: Jan enLucy Weerts-Hendriks

En al haar kleinkinderen
Familie Cobben
Familie Weerts

Schaesberg, 5 januari 1990
Stenenbrug 48
Corr. adres: Beneluxstraat 42
6372 AZ Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden op dinsdag 9 januaria.s.
om 11.00 uur in de dekenalekerk van deH.H. Petrus en Paulus te Schaes-berg-Hoofdstraat, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op
der.k. begraafplaats op het Eikske.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare overledene wordt ge-
beden op maandag 8 januariom 18.45uur in voornoemde dekenalekerk,
aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer van Lindeman Uit-
vaartcentra, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen, dagelijks van 19.00 tot 19.15
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

r~ " t iDiep bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaarvoor wat hij voor ons is
geweest, berichten wij u dat, voorzien van het h. sacrament der zieken, in
de leeftijd van 83 jaar, is overleden, onze goede vader en lieve opa

Lambertus Wijnandus
Keulers

oud-wethouder en ereburger van de gemeente Munstergeleen
begiftigd met de eremedaille in goud

verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
weduwnaar van

Helena Schmeits
Asten: Lily Meijs-Keulers

Zef Meijs
Roland

Hoogblokland: Marly Hochstenbach-Keulers
Wim Hochstenbach
Bart, Heidi, Jochem, Willem, Saartje

Eindhoven: TjeuKeulers
Helmond: JohnKeulers

Ineke Keulers-Wessels
Bas

4 januari 1990
Geleenstraat 7, 6151 EV Munstergeleen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op dinsdag 9 januarias. om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Pancra-
tius te Munstergeleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.30 uur.
Maandag as. om 19.00 uur avondmis in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.

*BB^B^V-_________________H_a_________________M-_-M_____-_a___Ha____H
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Met droefheid geven wij u kennis, dat geheel on-
verwacht van ons is heengegaan, onze dierbare
oom en neef

Wilhelm Lehahn
* 18-8-1909 t 4-1-1990

Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar, voorzienvan
de h. sacramenten.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Neven en nichten
Familie Lehahn

4Ubach over Worms, Kloosterstraat 25
Corr.adres: Hoogstraat 65
6373 HP Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 9 januari a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake maandag 8 januari om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dat blijft bestaan
wat in liefd' is gedaan

Heden is van ons heengegaan op de leeftijd van 78
jaar, mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader
en opa

Jan Pol
echtgenoot van

Johanna Noppert
Brunssum: Mevr. J. Pol-Noppert

Oirsbeek: M. Klomp-Pol
B. Klomp
Paul en Nicole

Heerlen: R. Pol
Familie Pol
Familie Noppert

3 januari 1990
Wijenweg 182, 6446 SW Brunssum
De crematieplechtigheid en rouwdienst zullen
worden gehouden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10 op maandag 8 januari om 9.30
uur.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in het
crematorium voor aanvang van de dienst.

Dankbetuiging
Voor de deelneming dieu ons heeft betoond na het
overlijden van mijn üeve man, vader en opa

Leo Dovermann
betuigen wij u onze oprechte dank. Het heeft ons
veel troost gegeven te ervaren dat hij een dierbare
herinnering in de harten van velen heeft achterge-
laten.

Uit aller naam:
Clara Dovermann-Wienen

Kerkrade, januari 1990
Kloosterbosstraat 80

■ I* ■
I 1Enige en algemenekennisgeving

t
Op 4 januari 1990 is in het verzorgingstehuis Firen-
schat overleden

Gertrud
Bakker-Ladenstein

Voorzien van de h. sacramenten, overleed zij in de
leeftijdvan 79 jaar.

Schin op Geul: mevr. Dirks-Ladenstein
Kerkrade, Schaesbergerstraat 25
Corr.adres: Schoonbronstraat 10,
6305 BJ Schin op Geul
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 8 januari om 14.30 uur in de kapel van
Huize Firenschat, Schaesbergerstraat 25 Kerkrade,
waarna om 15.30 uur de crematieplechtigheid zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Samenkomst in HuizeFirenschat.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20,
alwaar zondag van 14.00 tot 15.00 uur gelegenheid
is tot afscheidnemen.

t
Verbijsterd delen wij u mede, dat op Nieuwjaars-
morgen in Frankrijk dodelijk is verongelukt onze
lieve dochter, grote zus, kleindochter en nicht

Heleen Deben
geboren te Amsterdam, 27 juni 1970

Amsterdam: Léon Deben
MargitDeben-Mager
Elise
Barbara

St. André de
Majencoules: Ellis Nelissen

Léon Grégoire
Brunssum: mevr. G. Nelissen-Schuts

en verdere familie
Amsterdam, 1 januari 1990
Le Puech, Col de la Tribal
St. André de Majencoules
30570 Valleraugue
France
De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden in
St. Martial (Les Cevennes) Frankrijk.

Dankbetuiging
De grote belangstelling, devele troostrijke brieven,
bloemen en h. missen bij het heengaan van mijn
lieve man, onze zeer goede vader, schoonvader en
zoon

Frans van Laar
hebben ons getroffen. Al deze blijken van medele-
ven en de wetenschap dat hij door zovelen werd
geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te dragen.

Roos van Laar-Heijthuijzen
en kinderen

Voerendaal, januari 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 7 januari a.s. om 11.30 uur in de parochie-
kerk van O.L.V. van Altijddurende Bijstand te
Kunrade-Voerendaal.

■ -4

t
In dankbare herinneringaan wat hij voor ons en velen betekende, hebben
wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, fijna opa, broer, zwager, oom en neef

Emile Mathieu van Loo
echtgenoot van

Maria Juliana Frederica Kallen
oud-hoofd afdeling Financiën en Comptabele

der gemeente Heerlen,
oud-waarnemend burgemeester van Wijnandsrade,

lid REA van het bisdom Roermond,
en vele andere dekenale en parochiële functies

Hij overleedna een kortstondige ziekte, gesterkt door de h. sacramenten,
op de leeftijd van 74 jaar.

Heerlen: M.J.F. van Loo-Kallen
Barendrecht: Lydia van Efferen-van Loo

Dick van Efferen
Ingrid, Pauline
Familie van Loo
Familie Kallen

4 januari 1990
Euterpelaan 84, 6411 BK Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op woensdag 10 januari
a.s. om 11.00 uur in de dekenalekerk St.-Pancratius te Heerlen, waarna
aansluitend begrafenis op de algemene begraafplaats te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in de kerk vanaf 10.40
uur.
Avondmis dinsdag 9 januariom 18.30 uur in voornoemde kerk.
Papa is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h Crom-
bach, Oliemolenstraat 30, Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij die onverhoopt geenkennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

-|
Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden
van ons bestuurslid

E.M. van Loo j
Zijn inzet met hart en ziel voor het St.-Joseph Rustoord zal steeds in onze
herinnering blijven.
Ons medeleven gaat vooral uit naar zijn familie.

Bestuur, direktie en personeel
St.-Joseph Rustoord Heerlen

tJan Loonen, 58
jaar, echtgenoot

van Willy de Bock,
Brededwarsstraat 13,
6042 GH Roermond.

.De plechtige uitvaart-
dienstvindt heden om
11.00 uur plaats in de
parochiekerk van de
H. Laurentius te
_taasniel.

tAnna Rijks, 79 jaar,
weduwe van Ma-

thieu Sonnenmans,
Roermond. Corr.a-
dres: Kast. Exaten-
straat 17, 6043 HN
Roermond. De plech-
tige uitvaartdienst
vindt heden om 13.30
uur plaats in de kerk
van de H. Laurentius
te Roermond.

I Heden overleed in de leeftijd van 63 jaar

Karl Henri Jongen
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Familie Moor er-Jongeo
Familie Jongen

Kerkrade, 2 januari 1990
Ingevolge de wens van de overledene heeft decf£matie in besloten familiekring plaatsgevonden <*
vrijdag 5 januari j.l.

—___*

t
De Heer is mijn Herder■

Dankbaar dat wij haar zo lang in ons middenmodI-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheidef'
delen wij u mede, dat na een werkzaam leven i"1
Gods vrede is overleden, mijn lieve vrouw, onZe
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootm0*'der, tante en nicht

Yvonne Anna
Verstaen

echtgenote van

Antonius Henricus
van Vlerken

Zij overleed op 81-jarige leeftijd, in het De Wevef
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. saci*
ment der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: A.H. van Vlerken
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie van Vlerken
Familie Verstaen

6415 BD Heerlen, 5 januari 1990
Hilversumstraat 25
Liever geen bloemen.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op di^j
dag 9 januari a.s. om 14.30 uur in het crematoria
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de ontvangkamervan het cremal?
rium om 14.15 uur, alwaar gelegenheid is tot schrI
telijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkap*
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelÜ^
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangenff
lieven deze annonce als zodanig te willen besch"11'
wen.

t
Dankbaar datwij hem zo lang in ons midden moc£ten hebben en om alles wat hij voor ons heeft bet^kend, maar diepbedroefd om zijn heengaan, ge*.,
wij u kennis dat geheel onverwacht van ons >'
heengegaan, mijn inniggeliefde man, onze zorg 2*'

me vader, schoonvader, opa, overgrootvader
broer, zwager, oom en neef

Harry van der Zalm
echtgenoot van

Mina Pinckaers
op de leeftijd van 81 jaar.

Heerlen: M. van der Zalm-Pinckaers
Heerlen: M. Lammeretz-van der Zalm

L. Lammeretz
Heerlen: Pierre van der Zalm

Anita van der Zalm-Con. ten
en zijn klein- en achterkleinkinder*
Familie van der Zalm
Familie Pinckaers

5 januari 1990
Kruisstraat 89, 6411 BS Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden/"!,
donderdag 11 januari a.s. om 11.00 uur in de de*
nale kerk St.-Pancratius te Heerlen, waarna aa«
sluitend begrafenis op de algemene begraafplaa
te Imstenrade. „
Gelegenheid tot schriftelijke condoleanceachtC'
de kerk vanaf 10.40 uur. .„
Avondmis woensdag 10 januari om 18.30 uur v
voornoemde kerk. .
Pa is opgebaard in derouwkamer van het Uitvaa^centrum v/h Crombach, Oüemolenstraat 30 H^
len, ingang St.-Antoniusweg. ~kSGelegenheid tot afscheidnemen aldaar dageÜJ*
van 17.30 tot 18.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochte^hebben ontvangen, gelieven deze annonce als z
danig te willen beschouwen. .

vervolg familieberichten zie pagina 1'
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Geen 'uitverkoop'
sociale woningen

Van onze verslaggever

JjjEERLEN-Leden en sympa-
it_ISanten van de VVI° (Ver'
I Pegenden en Verzorgenden inI zijn 10 februari wel-kom op een manifestatie vanBS® nieuwbakken vereniging in.utrecht. Daar zal worden te-
Ingeblikt op het begin van dej opstand' in de gezondheids-
*org in februari 1989. Tevensj^den de leden geconsul-

-1 ftd °ver de komende CAO-°nderhandelingen.

e VyiO-looneis van 8,5 procent, °r dit jaar ligt aanzienlijk hoger
IVV e Procent die minister De
j/es van Sociale Zaken te bieden
(.. eft. Acties om de looneis kracht

J te zetten behoren dit jaar dano . Weer tot de mogelijkheid, al-
ewel Hans van Ewijk, de provin-

Li e afgevaardigde van de VVIO in
niburg het wat voorbarig vindt nu

jcjAo^er acties te spreken. „Zolang de
tVj nog niet, Jn begonnen is er nog geen loon-|ov .et." De vakbonden denkenL *rigens aan een looneis van 6 pro-

!]f^vereniging bestaat inmiddelsen-; y»}.j maanden. InLimburg heeft hetitot nu een paar hon<ierd leden. In
i aal telt de vereniging enkele dvi-
IVn leden. De vereniging komt| v ort uit de actiegroep die in het
1 0 ° . aar van '89 werd gevormd uit
/ . vrede met de te lage beloning en
Ll ."oge werkdruk in de gezond--1e'dszorg.

' Na _
■Be_ eerste actiedag op 11 februari.L aarden de vakbonden zich ach-
'lVv?e ooneis van 5 procent van de
ïlvek e acties leverden een loons-

Ve i .ing van !'33 Procent en eeni 0 raging van de pensioenpremie
I P. Verpleegkundigen en verzor-
'L nden gingen er daardoor 3 tot 4,5
L °cent op vooruit. Aan de werk-jr^k werd niets gedaan.

MAASTRICHT/HEERLEN
De Limburgse woningvereni-
gingen lopen landelijk niet
voorop om sociale woningen
te verkopen aan huurders. Een
onderzoek door de Directie
van de Volkshuisvesting in
Maastricht heeft geleerd dat
deze provincie zal achterblij-
ven bij het afstoten van die
woningen. Het overdragen
van huurwoningen krijgt in de
jaren negentig landelijk extra
aandacht omdat het als het
middel bij uitstek wordt ge-
zien ter bevordering van het
eigen woningbezit.

Jaarlijks kunnen, zo becijferde de
Directie van de Volkshuisvesting ,
zo ongeveer 320 huurders in Lim-
burg hun huurwoning overnemen
en dat is veel te weinig.Limburg zal
op die manier sterk achterblijven
bij de landelijke ontwikkelingen.

Slechts 22 procent van de woning-
verenigingenen coöperaties in Lim-
burg staan positief tegenover over-
dracht en bovendien is een deel
daarvan slechts bereid onder strin-
gentevoorwaarden mee te doen." Onderzoeker J. Schrander ...,^r wordt te snel een dieet voor-geschreven. Foto: WIDDERSHOVEN

" Sinds 1 januariwordt in Duitsland te snel rijden veel strenger bestraft. Voor een relatief
kleine overschrijding van de maximum snelheid wordt het rijbewijs al ingehouden.

Foto: FRANSRADE

De Directie in Maastricht weet ove-
rigens niet waarom woningvereni-
ging niet veel voelen voor verkoop
van hun woningbezit omdat die
vraag buiten het onderzoek van
J. Ruth is gelaten.

Teveel zuigelingen
nodeloos op dieet

Te snel koe-melkallergie geconstateerd

Van onze verslaggever

door rob peters halve moet toegegeven worden
dat wij met het rijbewijs veel
voorzichtiger omspringen.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever se zakenman H. Maessen, opval
lend kort werd gehouden.

De meeste reacties prijzen de
moed van de kanunnik en spre-
ken de wens uit dat hij 'een bran-
dende kaars in de üefdeloze kerk
van Roermond zal blijven. Ook
hopen velen dat hij net als de
sowjetdissident Sacharov na zijn
verbanning zal worden gerehabi-
liteerd om zijn eerlijkheid. Ge-
sproken wordt ook over 'Van der
Valk als verkondiger van de pe-
restrojka in Limburg.

Wethouder Hoen ging nogmaals
in op de aanleiding van deKerst-
kaartenactie. „Wij zijn allen en-
thousiast over de preek van de
kanunnik, zijn moed en stijl, en
het zou jammerzijn als dit geluid
verloren zou gaan." Wel wees hij
er met nadruk op dat de actie
niet bedoeld was om tegen 'iets
of iemand' stelling te nemen.

(ADVERTENTIE)

| fISAT AUTOSPORT BROUNS B.V.
ff " J^* Schelsberg 175, Heerlen| -^Volkswagen oroep. ïei. 045-725507

(ADVERTENTIE)

I Ongebleekte
koffiefilters.

We verkopen, naast gebleekte, ook on-
gebleekte AH koffiefilters. Deze zijn vrien-
delijker voor 't milieu, omdat voor bleken
nu eenmaal schadelijke stoffen nodig zijn.
Daarom zijn ze nu ook niet meer wit, MJÊ
maar bruin. U betaalt daar niets _W___V_\
meer voor, want 'n pak van 80 1 wF g
stuks (nr.2) bijv. kost f 1.49. \_n

Een groen idee van Albert Heijn.

Interview
De initiatiefnemers trachtten te ■»
verhinderen dat de plechtigheid
van de overhandiging door jour-
nalisten werd aangegrepen om
de kanunnik te interviewen. Dat
lukte maar ten dele. Nadat Maes-
sen echter verscheidene malen
geroepen had dat het afgelopen
was, verlieten de initiefnemers
met Van der Valk de bijeen-
komst.

omvangrijke Kerstpost zijn par
ticulieren, verenigingen, gezin
nen en instellingen.

0Kanunnik Van der Valk

Opvallend is wel dat de grote wo-
ningverenigingen minder moeite
met verkoop hebben dan de kleine
tot zeer vele kleine woningbeheer-
ders. In Limburg bestaan 65 wo-
ningcoöperaties, waarvan met me-
rendeel minder dan 3000 woningen
beheert. Er zijn zelfs dertien vereni-
gingen met 100 tot 500 woningen.

pelijk verantwoord vast te stellen.
Schrander houdt dan ook denodige
slagen om de arm wat het nu door
hem gevonden percentage van 4 a 5
procent betreft. „Ik durfwel hard te
stellen dat het v^ker voorkomt dan
koemeikeiwitallergie."Geen motief

steekpartij
Roemenen

Rijbewijs kwijt
na 64 km per uur...

Racen in Duitse grensstreek afte radenVervolg van pagina 1

MAASTRICHT- J. Schrandei
heeft onderzocht hoe vaak
koe-melkeiwitintolerantie - ir
de volksmond koemelkaller-
gie genoemd - voorkomt bij
kinderen tot 1 jaar. Volgens de
kinderarts is het essentieel dal
bij een onderzoek naar de al-
lergie de zuigelingen twee-
maal worden getest op hun re-
actie op koemelkeiwitten vooi
je de diagnose kunt stellen.

Inmiddels is wel landelijk een on-
derzoek in voorbereiding dat moet
leren welke factoren verkoop van
woningbezit door de woningcoope-
raties belemmeren.

Erfelijk
Het door Schrander via het epide-
miologisch onderzoek gevonden
percentage van drie procent komt
erop neer dat jaarlijkszon 5400 kin-
deren last krijgen van die koemel-
keiwitten. De mogelijkheid om al-
lergisch reacties te krijgen wordt er-
felijk bepaald. Schrander denkt dat
allergie nu door omgevingsfactoren
wel vaker naar buiten komt dan
vroeger.

h^ÖT - De aanleidingvan de steek-h^tij in het asielzoekerscentrum te
w.Crit dinsdagavond is nog steeds"et opgehelderd. Het slachtoffer,
j..n 20-jarige Roemeen, heeft daar-

15 messteken opgenomen, maarerd desondanks niet ernstig ge-
°hd.

Mysterie rond
lichtflits

onopgehelderd Jammer
Helaas denk ik dan maar", zegt
de secretaris van de door ziekte
gevelde verkeersschout mr J.
Bardoul in Maastricht.

HEERLEN/HEINSBERG/MAA-STRICHT - Geruisloos zijn per 1
januari de 'boter bij de vis' straf-
fen voor snelheidsovertredingen
in Duitsland verhoogd en niet
mals ook. De eerste slachtoffers
in de Duits-Nederlandse grens-
streek zijn al gevallen... Een
automobilist die met 64 kilome-
ter per uur een plaatselijke basis-
school passeerde, kon niet alleen
250 hardeDuitse Marken neertel-
len maar ook zijn rijbewijs voor
een maand ter hand van de
dienstdoende agent stellen.

„Anders behandel je 25 procent kin-
deren teveel voor een koemelkaller-
gie." Dat zijn zuigelingen die veel
baat hebben bij een overstap naai
een andere voeding zonder koe-
melk,- maar die in werkelijkheid
toch geen koemelkallergie hebben.
Bij een onjuiste diagnose worden zij
nodeloos op een dieet zonder koe-
melk gezet.

De kinderarts vindt wel dat er op dit
moment wat te vaak wordt gedacht
dat een baby allergisch is tegenkoe-
melk. „Terwijl het probleem vroe-
ger niet werd onderkend, wordt nu
maar al te snel gedacht dat iedere
huilende baby allergisch is tegen
koemelk."

" Jfect na de steekpartij werden drie
<r>dgenoten van het slachtoffer
,/;.0r de rijkspolitie ingerekend. De
j^e verdachten zijn de 28-jarige N.
j>- de evenoude S. J. en de 18-jarige
k' A.. Het drietal is sinds oktober-
j^yember woonachtig in het asiel-

te Echt.

100 Duitse Mark wordt geëist,
wordt door de Duitse politie wel
voorzien van de 'geruststelling'
dat het aantal snelheidscontroles
niet wordt opgevoerd omdat - en
dat verhaal klinkt bekend - er te
weinig apparatuur en mankracht
voorhanden is.

..Wij zoeken met voorliefde naar
plaatsen waar veel ongelukken
plegen te gebeuren en waar kin-
deren kwetsbaar in het verkeer
zijn en dan kennen we ook geen
pardon....", aldus politiewoord-
voerders.verhoren heeft men nog.ets over het motief c.g. de aanlei-

jj*_ van de ruzie kunnen achterha-
k£- Het drietal blijft de komendenog in voorlopige hechtenis.

BRUNSSUM - Het is nog
steeds niet duidelijk wat er
dinsdagavond door het lucht-
ruim is geschoten boven het
grondgebied van de gemeen-
ten Heerlen en Brunssum. Zo-
als bekend zagen enkele men-
sen toen aan het firmament
een lichtflits, die naar hun oor-
deel gevolgd werd door een
hevige inslag.

Indien een kind allergisch is voor
koemelkeiwit dan wordt er meestal
overgeschakeld op de pakweg twee-
maal zo dure sojamelkprodukten,
maar ook hiervoor kunnen kinde-
ren allergisch zijn. Dat komt met
name voor indien direct van koe-
melk op sojamelk wordt overge-
schakeld. Beter is eerst hypoallerge-
ne voeding, zoals Pregomin ofPepti
Junior, te gebruiken. Deze produk-
ten zijn echter vijfa zes keer zo duur
als de gewone Almiron M2of AB.

Verandering
Een symptoon van koemelkallergie
is langdurig huilen, meestal in com-
binatie met klachten aan darm,
luchtwegen of huid. Schrander
heeft voor zijn onderzoek de voe-
ding veranderd bij 243 Maastrichtse
kinderen, die al meer dan twee we-
ken last hadden van dergelijke
klachten. De zuigelingen gingen
over van de normale zuigelingen-
voeding (Almiron M2) naar een voe-
ding die eveneens op basis van koe-
melk wordt gemaakt maar die veel
minder melksuiker bevat (Almiron
AB).

Militair
verongelukt

Geheel volgens de nieuwe Ver-
warnungs- en Bussgeldkatalog
en dus niets aan af te dingen.
Voor Nederlandse automobilis-
ten, gewend aan het toch nog al-
tijd redelijke Nederlandse tarief
per te hard gereden kilometer bij
een eerste overtreding, is die
nieuwe 'katalog' een boekwerk
om in de gaten te houden.

De Volkssterrenwacht Hercules uit
Heenlen, die enerzijds uitging van
een metoriet en anderzijds ook
dacht aan een stukje losgeslagen sa-
telliet, heeft sinds woensdagmorgen
grote delen van de Brunssummer-
en Schrieversheide naar kraters af-
gezocht en gisteren voor het inval-
len de duisternis de zoekactie ge-
staakt.

De snelheidsvoorschriften in
Duitsland zijn niet gelijk aan die
in Nederland en met name op de
autobanen gaat er stevig aan toe,
maar des te strenger zijn de nor-
men in de bebouwde kommen
van steden en vooral grensdor-
pen.

Zo geldt bijvoorbeeld rond een
basisschool, kinderopvangcen-
trum of speelzaal altijd een maxi-
mumsnelheid van 30 kilometer
per uur... en wie dan de toch al-
tijd redelijke snelheid van 64 ki-
lometer produceert, valt zonder
moeite in de tariefgroep van
meer dan 30 te hard gereden kilo-
meters en betaalt dan niet alleen
de forse boete maar kan dan ver-
der het autorijden ook vergeten.

Vergelijking
Ter vergelijking nog even de
'Limburgse' tarieven: tot 14 te
hard gereden kilometers 65 gul-
den; tot 20 te hard gereden kilo-
meters 110 gulden en 21 tot 25 le-
veren een boete van 155 gulden
0p... Aan het rijbewijs wordt in
Nederland bij de eerste overtre-
ding niet getornd en ter illustra-
tie daarbij nog even de nieuwe
Verwarnungs- en Bussgeldkata-
log: wie 120 kilometer rijdt op
een plaats waar een maximum
van 70 kilometer geldt, betaalt
400 Mark handje contantje en le-
vert voor twee maanden (!) zijn
rijbewijs in

Daardoor hieldenbij 35 procent van
de zuigelingen de problemen op.
Een derde van hen werd gewoon
spontaan beter. Maar ongeveer
tweederde van deze in totaal 80 zui-
gelingen bleek allergisch voor
melksuiker. Mankracht

De waarschuwing dat bij een re-
delijke overschrijding van 16 ki-
lometers per uur al een biljet van

Op het parket in Maastricht
groeit dé jaloezie hoorbaar

Het parket in Maastricht en met
name het bureau van de ver-
keersschout kan zich wel vinden
in die Duitse norm. „Onze tarie-
ven zijn lang niet mals envoor de
hardrijder die het waagt langs
een uitgaande school te racen
worden die normen ook hier fors
aangepast, maar eerlijksheids-

t?EL_CK - De 27-jarige Britse mili-
Sj 'r Paul Newman is gistermorgen
v*Jstreeks kwart voor acht veronge-

*t in zijnwoonplaats Melick.
_"
j . reed met zijn motor op de Sme-
"jbergweg en kwam plotseling ten

,}*■ Newman werd daarna aangere-
door een tegemoetkomende

**rsonenauto. Hij was op slag dood.

Volgens directeur Souren van de
Volkssterrewacht zal het mysterie
rond de lichtflits van dinsdag 2 ja-
nuari wel altijd onopgehelderd blij-
ven.

Langer
Een laatste conclusie die Schrander
uit zijn onderzoek kan trekken is
dat koemelkallergie veel langer
duurt dantot nu toe wordt aangeno-
men. „Bij de kinderen bij wie je
nauwkeurig hebt vastgesteld dat ze
allergisch zijnvoor de eiwitten heeft
90 procent van de kinderen het op
eenjarige leeftijd nog steeds en 50
procent zelfs nog op de leeftijd van
drie."

Omdat het onderzoek niet specifiek
op dit onderwerp was gericht, zijn
meer gegevens nodig om de om-
vang van deze allergie wetenschap-

Drieduizend kaarten
voor Van der Valk

MAASTRICHT - Kanunnik
Wim van der Valk van het
bisdom Roermond was gis-
teren voor het eerst na zijn
geruchtmakende Hubertu-
spreek tijdens het hippisch
toernooi begin november,
weer in het MECC. Nu om
de meer dan 3000 adhesie-
betuigingen in de vorm van
kerstkaarten, veelal met
met persoonlijke wensen en
opmerkingen, in ontvangst
te nemen. De kaarten waren
hem toegezonden naar aan-
leiding van de actie 'een
kerstkaart voor de kanun-
nik.

Over de achtergrond van zijn
preek zei Van der Valk dat het
zijn bedoeling was de mensen
van deze tijd dichter bij de kerk
te brengen. Overigens is hij niet
bang dat hier in Limburg de blij-
de boodschap 'blijft steken in de
bottleneck.' Van der Valk, die
een jaar betaald verlof heeft en
naar een andere post moet uit-
zien, zei zijn status van kanunnik
niet te verliezen. Hij blijft voor-
alsnog in het bisdom wonen.

De kanunnik, als directeur van
het missiebureau en van het dio-
cesane activiteitencentrum, door
bisschop Gijsen gedwongen te
vertrekken na zijn preek waarin
hy een regelrechte aanval deed
op het beleid van Gijsen, zei ver-
rast te zijn door de vele blijken
van bemoediging.

De overhandiging vond plaats
tijdens een plechtigheid die door
het organiserend comité in de
personen van wethouder J. Hoen
van Maastricht en de Roermond-

Thuisgestuurd
Naast de 3000 kaarten die hij gis

teren in ontvangst nam, kreeg hij
nog ongeveer 700 kaarten thuis-
gestuurd. De afzenders van zijn

Van onze verslaggeefster

Actiedag
VVIO op

10 februari
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t
Met diepe verslagenheid maar dankbaar voor de
fijne jaren die zij aan zovelen heeft gegeven en ge-
troost door haarrotsvast geloofin deverrijzenis, en
de Heilige Maagd Maria, delen wij u mede dat, na
een moedig gedragen lijden, van ons is heenge-
gaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Maria Wilhelmina
(Mia) Vestjens

echtgenote van

Johan Jozef Jurgens
Zij overleed in de leeftijd van 71 jaarvoorzien van
het h. sacramenten der zieken. Wij bevelen haar in
uw gebed aan.
Kerkrade (west): J.J. Jurgens

Voerendaal: Jan Jurgens
Tiny Jurgens-Erven
Joris

Simpelveld: Frans Jurgens
Anna-Rosa Jurgens-de Zwarte
Ta'Sangka

6466 HR Kerkrade, 4 januari 1990
Patronaatstraat 62
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 9 januari a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Martinus te Spekholzerheide,
waarna aansluitend de crematiezal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne maandag 8 januariom 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00tot 17.00 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.

IZij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieve deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij ukennis dat toch nog on-
verwacht van ons is heengegaan, gesterkt door 4e
h. sacramenten, onze lieve zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Theo Beckers
weduwnaar van

Mia Trommar
op de leeftijd van 75 jaar.

Heerlen: Karel Beckers
Margriet Beckers-Kleijnen
Stanny

Hoensbroek: Mathieu Beckers
Hennie Beckers-W'aanders
Wendie, Maikel
Familie Beckers
Familie Trommar

5 januari 1990
Geulstraat 30, Heerlen
Corr.adres: Tooropstraat 13, 6415 JAHeerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
dinsdag 9 januari a.s. om 13.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Antonius van Padua te Vrank-Heer-
len, waarna aansluitend begrafenis op het kerkhof
aan deKampstraat te Heerlerheide.
Schriftelijke condoleance achter in de kerk vanaf
13.10 uur.
Avondwake maandag 8 januari om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkapel van hetDe We-
verziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar dagelijks van 16.00 tot 17.00
uur.

t
Mijn taak is volbracht,
uw onderlinge liefde moet blijven.

Dankbaar voor defijne en mooie herinneringen die
hij ons achterliet, geven wij u bedroefd kennis van
het heengaan van mijn dierbare man, onze zorgza-
me vader en lieve opa

Wiel Gijzen
echtgenootvan

Maike Feron
Hij is zacht en kalm ingeslapen, voorzien van de
h.h. sacramenten, in de leeftijd van 74 jaar.

Hulsberg: Maike Gijzen-Feron
Nuenen: Jeu, Georgette

Rob, Pascale
Hulsberg: Jeanny

Maurice, Suzanne
Hulsberg: Paula, Jo

Yvonne en Hans
Esther

Hulsberg: Hub, Annie
Paul, Petra

6336 W Hulsberg, 4 januari 1990
Diepestraat 35
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 8 januariom 10.00 uur in deparochiekerk
van de H. Clemens te Hulsberg, waarna begrafenis
op de algemene begraafplaats Wissengracht.
In de avondmis van zaterdag om 19.00 uur zal de
dierbare overledene worden herdacht in voor-
noemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouw-
kapel van het bejaardencentrum Panhuys te Huls-
berg; gelegenheid tot afscheid nemen dagelijksvan
19.30 tot 20.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Bedroefd, maar dankbaar voor al zijn verdiensten,
vernamen wij het overlijden van ons ere-bestuurs-
lid

Wiel Gijzen
Gedurende 55 jaarwas hij als liden bestuurslid een
grote steunpilaar voor onze vereniging. Nooit de-
den wij'tevergeefs een beroep op hem. Zijn inzet
voor onze fanfare zal steeds in onze herinnering
blijven voortleven.

Bestuur, dirigent, leden en
comité van bijstand
fanfare St.-Clemens Arensgenhout

Voor het opgeven van familieberichten voor
de krant van maandag, bestaat gelegenheid
op zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur
op ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen

I * INog midden in zijn leven, nogvol plannen voor zijn
gezin, werd heden plotseling doorzijn Schepper te-
ruggeroepen, mijn lieve man, onze goede en zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom
en neef

André Heutz
echtgenoot van

Griet Timmermans
op de leeftijdvan 55 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Griet Heutz-Timmermans
Hoensbroek: Kitty en Henk

Moonen-Heutz
Joey, Cassy

Heerlen: JackHeutz
Familie Heutz
Familie Timmermans

5 januari 1990
Ridder Hoenstraat 177, 6433 EE Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 9 januari om 11.00 uur, in deChristus Ko-
ningkerk te Hoensbroek, gevolgd door de begrafe-
nis op de centrale begraafplaats aan deRandweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Maandag a.s. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag alleen van 14.00
tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t Johannes van Heel, 78 jaar, echtgenoot van An-
toinette Haldermans, Groenstraat 7a, 6067 AX

Linne. De plechige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op dinsdag 9 januariom 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Martinus te Linne.

tAnna Stassen, 86 jaar, weduwe van Antoine
Hendrickx, Maasbrachterweg 9, 6101 AX Echt.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 9 januari om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Landricus te Echt.

tSjaan Dorresteyn, 75 jaar, weduwe van Leo van
den Bom, 't Weyerke 14, 6049 KZ Herten. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
maandag 8 januari om 10.30uur in deparochiekerk
van de H. Michaël te Herten.

t Griet Ramakers, 48 jaar, echtgenote van Pie van
de Ven, Haverbeekstraat 12, 6102 VZ Slek-Echt.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 8 januari om 11.00uur in de parochie-
kerk vanO.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Pey-Echt.

tPetronella Crompvoets, 76 jaar, weduwe van
JacobLafleur, Karel Doormanstraat 23, 6045 EA

Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden op maandag 8 januariom 11.00 uur in de
kerk van O.L.V. Altijddurende Bijstand te Roer-
mond.

tLeo Hollander, oud 71 jaar, echtgenoot van Ine
Lassay. 6222 XE Maastricht,Kasteel Hartelstein-

straat 26. De uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 8 januari om 10.30 uur in de parochie-
kerk van St.-Antonius van Padua te Nazareth-
Maastricht. Schriftelijk condoleren achter in de
kerk.

tHendrika Uhlenhop, oud 90 jaar,echtgenote van
wijlen Johannes van Nooijen Kooij. 6224 XC

Maastricht, Nassaulaan 24b. Corr.adres: Wesch 3a,
6255 NH Noorbeek. De eucharistieviering is heden,
zaterdag 6 januari om 14.00 uur in de parochiekerk
van het H. Hart van Jezus (Koepelkerk), Heerder-
weg 3, Maastricht. Gelegenheid tot schriftelijk con-
doleren achter in de kerk.

t Pierre Crombag, oud 89 jaar, weduwnaar van
Marie Kengen. Geulle, Huize Ave Maria. Corr.a-

dres: Hussbergstraat 58, 6243 AJ Geulle. De uit-
vaartdienst zal plaatsvinden heden, zaterdag 6 ja-
nuari om 14.00 uur in de St.-Remigiuskerk te
Schimmert. Er is geen condoleren.

Kunst en Antiek
Antiek SIMONS grote sorte-
ring meubelen, lampen en
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
Perf. OLIEVERFPORTRET-
TEN, alle maten te k. vanaf
’50,-, duidelijke foto vol-
doende, voor informatie bel-
len 045-272410, liefst v.m.
of na 18.00 uur.
Antieke kasten, vitrines, bu-
ro's, klokken, kachel en cu-
riosa. Direkt van importeur
uit heel Europa, vindt U in
onze 1500 m2 showroom.
WIJSHOFF Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum. Tel. 045-
-211976. Geopend: donder-
dag vrijdag zaterdag.
ANTIEK Simons Nuth,
Dorpstr. 45 A, t.o. ingang
kerk, naast chin. rest., dond.
koopavond. Tel. 243437.
Een begrip voor de regio!
Te koop antieke KLEER-
KAST ’1.750,-. Tel. 043-
-253529.

Te k. antiek BUREAU en
stoel excl., paraplubak, pot-
kachel, klokkenstel, salonta-
fel (noten), Lodewijk XVI
bankstel, strijkijzers, spiegel
en diverse andere artikelen.
Tel. 045-314071.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
EETHOEK gevraagd, liefst
zwaar eiken en 1 persoons
bed, tel. 04406-12875.
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, Kerkrade-West
Tel. 045-410911

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze zeer gewaardeerde se-
cretaris

André Heutz
Hij zal steeds in onze herinnering blijven voortle-
ven. Wij danken hem voor zijn inzet bij de aktivitei-
ten van onze vereniging.

Bestuur en leden
Schietvereniging Hoensbroek

,tfij was een zoon van St. Frans"
Na een leven van dienende blijmoedigheid is ge-
heel onverwacht uit ons midden heengegaan

Graad Vic Lenders
franciskaan

Hij overleed, voorzien van het h. sacramenten der I
zieken, in de leeftijd van 73 jaar.
Eeuwige vreugde moge zijn dccl zijn.

Namens de medebroeders:
A. van Opstal ofm, gardiaan
Maagdenbergweg 23
5915 CP Venlo
Namens de familie:
Familie L. Kluthausen-Lenders
Veldstraat 3
5991 AB Baarlo

Venlo, 3 januari 1990.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden I
op dinsdag 9 januari 1990 om 11.00 uur in deparo- I
chiekerk van de H. Joseph aan de Maagdenberg-
weg te Venlo, waarna we hem zullen begeleiden
naar zijn rustplaats op de algemene begraafplaats
„Boschhuizen" te Venray.
Samenkomst aan de kerk, alwaar gelegenheid zal I
zijn tot tekenen van het condoleance-register.
Maandag 8 januari zal om 19.00 uur voor pater Vic
de avondmis in bovengenoemdekerk worden op-
gedragen.
Voorafgaande aan deze dienst is er van 18.00-18.45
uur gelegenheid tot persoonlijk afscheidnemen in
de rouwkamer van het St. Maartens Gasthuis, in-
gang Prof. Gelissensingel, te Venlo.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor het medeleven ons betoond bij het
overlijden en de crematie van mijn lieve man, onze
goede vader, schoonvader en opa

Wiel Nelissen
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Mevr. M. Nelissen-Maassen
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, januari 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 14 januari as. om 11.15 uur in de parochie-
kerk van St.-Vincentius a Paulo te Brunssum-
Rumpen.

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!!!

Muziekliefhebbers opgelet!!!
i.v.m. Balans-opruiming

10 tot 60 % korting!!!
va. ’ 30,- per maand direct eigenaar van oa.

Keyboards, drumstellen, orgels, gitaren, piano's,
accordeons, orkestapparatuuur enz.

Vraag naar onze specialeklantenkaart.
Altijd aanbiedingen en occasions. Alles van Flight-Case.

Nergens goedkoper.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490,33227.
Maandag t/m zaterdag open. Donderdag koopavond.

STEMMINGSMUZIEK voor
bruiloften, feesten en carna-
valsdagen. Tel. 045-323305
Te k. ROLAND E2O int.
synth. 44 ritme, 88 klanken,
uitbr.mog., geheugen, 4
mnd. oud, 5 jr. gar. Nw.pr.

’ 4.000,-, vr.pr. ’ 3.400,-.
Tel. 045-310768 vanaf
13.00 uur.
Te k. electr. ORGEL merk
Elgram Mistral 200 i.z.g.st.
Tel. 045-316444. .
Electr. orgel KEYBOARD of
synthesizerles, door conser-
vatoriumstudente Petra van
Dieten 045-723140.

Wil Bevers SAXOFOONS.
In- en verkoop, reparatie,
revisie. Marktstr. 19 Linne.
Tel. 04746-4976. Ope-
ningstijden: wo. en do. van
09.00-12.00 uur. Vrij. en zat.
van 09.00-17.00 uur.
Te k. elektr. GITAAR peavy
T 60 m. koffer en set effect-
pedalen, z.g.a.n., t.e.a.b.,
tel. 045-456013.
Te k.i GALANTI Accordeon
80-Bas i.pr.st.; tev. gevr.
Bas-gitaar. Tel. 045-270008

Plm. 600 SINGLEs, ’75,-.
Tel. 045-219704

V^ w
aoT M©^ 0/

-~^^^^
Foto/Film

Romayor 313 Offsetpers
in zeer goede staat.

Formaat 50 x 35 cm.
Vraagprijs ’ 7.000,- excl. BTW.
Te bevragen: Drukkerij Foto Repro, tel. 043-214440.

Compl. " DOKA-UITRUS-
TING, vergroter, kleurenkop
anal., elec. timer, lampen,
bakken en elec. ontw.bak.
Alles i.z.g.st. Vr.pr. ’450,-.
Tel. 04490-74240 tussen
17.00 en 20.00 uur.

Te k. compl. zw/w/ doka

’ 275,-; pentaxobjectieven:
135 mm/3.8 ’125,-, 85
mm/2 ’175,-; Tokina 28
mm/2.8 ’75,-. Tel. 045-
-464309 na 18.00 uur.

Diversen

Romayor 313 Offsetpers
in zeer goede staat.

Formaat 50 x 35 cm.
Vraagprijs ’ 7.000,- excl. BTW.
Te bevragen: Drukkerij Foto Repro, tel. 043-214440.

Draadloze
telefoons

va. ’ 225,-. Met beveiliging
en intercom va. ’ 325,-.

Groter bereik va. ’ 495,-.
Gratis aansluiten, V 2jr.

garantie. Ook voor alle re-
paraties. Tel. 04490-80532.
Denvin groothandel in
LEDEREN jassen e.d.
Stuntprijzen. Tel. 045-
-323859/313199.
.De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. Tel.
045-228481.
SUCCES is geen toeval
maar is te leren. Voor gratis
brochure: Universa, Henne-
kuilstr. 14, 6121 KW Bom.
Te k. DIEPVRIESKIST (la-
den), eik. eethoek, ant. kast,
salontafeltje. 045-727934.
2e Hands WASM. ONDER-
DELEN, Winkel van Sinkel,
Heerlensew. 27, Landgraaf.
045-323077 ma. t/m vr. 17
tot 18u„ zat. 10 tot 17 uur.
Te koop 50 kozakken CAR-
NAVALSPAKKEN (rood/
zwart) i.z.g.st. 045-270606.

Draadloze
telefoons v.a. ’ 175,-;

Panasonic telefoonbeant-
woorders ’ 300,-. Bel voor

info. 045-727268.
Te k. diversenTATOO outfit,
w. gebruikt, ’ 800,-. Tel.
045-221252. __
Starfashion-Groothandel Te
k. CARNAVALSKLEDING
voor jong en oud. Schmink,
pruiken, hoeden, maskers
enz. 04490-19235.
Weg. auto v.d. zaak te koop:
SUZUKI Swift 1.3 GL, bwj.
'87, als nw. 5-bak donkerbl.
metall., witte velgen, vr.pr.

’ 11.000,-. Tevens te koop:
nw. Philips inbouwkoelkast
met apart vriesvak ’ 500,-,
tel. 045-221569.
Gebit gebroken? HOON-
HOUT Akerstr. Nrd. 328,
Hoensbroek, 045-228211.
Klaar terwijl u wacht.
Te k. INDUSTRIE-naaima-
chine. Tel. 045-461844.
Vaillant BADGEISER 10 I,
3mnd. oud, ’400,-. Tel.
045-221550.

tempo-team ■uitzendbureau [
A

KANTOOR t

Tekstverwerker m/v
met ervaring op WordPerfect 4.2. Vereist is een .'
uitstekende typevaardigheid. De baan is bij een
bedrijf in Sittard, voor enkele maanden en voor
40 uur per week. j
Voor informatie:
04490 -2 20 80, Helmi Hillen of Marga Hautvast
Sittard, Rosmol.nstraat4

TECHNIEK \
HTS-er werktuigbouwkunde m/v "dievoor een relatie in Geleen de onderhouds-
projecten van verschillende fabrieken gaat
begeleiden. De baan wordt goed betaald en is .oqM
lange tijd.
Voor informatie:
04490 - 1 73 60, Ton Peters
Sittard, Rosmolenstraat 4 J
Laborant m/v
voor werkzaamheden in Zuid-Urnburg. Vereist is&
afgeronde opleiding MLO chemisch/analytisch.
U gaat werken met een gaschromatograaf en ben'
betrokkken bij het totale onderzoeksproces. JNadrukkelijk kunnen alleen kandidaten met releV- I-

stage- en/ofwerkervaring reageren. Hierbij denken
wij aan een minimale werkervaring van
6 maanden. Bij gebleken geschiktheid biedt deze
baan goedetoekomstperspectieven.
Voorinformatie:
04490 - 1 73 60, Ton Peters
Sittard, Rosmolenstraat 4
04490 - 5 61 56, Marjon Janssen
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

Hulp proces operators m/v
die diverse chemische installaties gaan bedienen,
bijsturen en repareren. Gewenst is een opleiding ill
VAPRO-A, VAPRO-B of MTS procestechniek, metj"
zonder diploma. Er wordt gewerkt in ploegendienst'
ook zijn er mogelijkheden enkele dagen per week >
werken. De opdracht isvoor langere tijd.
Voor informatie:
04490 - 1 73 60, Ton Peters
Sittard, Rosmolenstraat 4
04490 - 5 61 56, Marjoh Janssen
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

fM__-_————-___________-_-_---_——__—__H________^^'—— ! "__l

J A PROFITEER NU VAN ONZE

*^M4, OPRUIMINGS-AANBIEDINGEN
Om plaats te maken voor de nieuwe kollektie '90 geven wij op

diverse bankstellen - bergmeubels - tafels kortingen van 15% - 35%
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'Nog maar eens met deze advocaatproberen. ..'

Uwe B. ontkent
doodslag en

eerste gijzeling
Vervolg van pagina 1

jJ^ASTRICHT- Geen doodslag maar een noodlottig ongeluk tijdens
} ontladenvan zijn pistool en een hem verweten gijzeling was niet

lüV?r an dreigend afdwingen van onderdak. Beknopt weergegeven,
j^dde zó het verweer dat de 31-jarige Duitser Uwe B. gisteren in de
„ *?astrichtse rechtszaal voerde ten opzichte van tweevan vier hem te-
-Bejastelegde misdrijven.

e officier van justitieverweet hemdoodslag op de 36-jarige Duitse ta-
j^hauffeur Horst Wendland aan

eind van een rit van Erkelenz
J^aar Heerlen en aansluitend weder-
rechtelijke vrijheidsberoving van
,^1 groepje Heerlenaren bij wie hij,
||t angst voor de politie, een schuil-
P'aats had gezocht.
J; behandeling van de rechtszaak

,|neerde 's morgens tweeëneen-
da LUur door toedoen van de ver-chte die zich „nog niet klaar"

mte en daarom uitstel met ten-j^'nste dertig dagen eiste.
de f^ele door hem geforceerde on-
p,rbrekingen voor beraad zei hij, °tseling het vertrouwen op in de

toegevoegde raadsman mr R.
Hövell tot Westerflier. Presi-

j nt mr J. Wortmann maakte hemaarop vastberaden duidelijk dat

een toegevoegd raadsman niet zo
maar aan de kant kant kan worden
gezet en een rechtszaak ook door-
gang kan vinden met een weiger-
achtige verdachte.
Zijn kansen kennelijk wegend,
stemde B. uiteindelijk toe in voort-
zetting van de behandeling. Met zijn
raadsman wilde hij het „nog maar
eens proberen..." Even nog keerde
hij in zijn aanvankelijke rol terug
door op een vraag van de president
te antwoorden: „Daarover zou heel
veel te zeggen zijn, maar niet van-
daag!" De nuchtere reactie van mr
Wortmann: „Dat komt dan nog
wel!" werd 's middags meer dan
overtuigend bewaarheid toen de
verdachte zeer uitvoerig inging op
hem gestelde vragen, niet nalatend
zich aan één stuk tegen aanklacht
en aantijgingen te verdedigen. Zo-

waar kon hij zich weer vinden in de
bijstand van zijn raadsman.

Pistool
Op de rechterstafel lag het pistool
waaruit in het late avonduur van 6
juli op een doodlopende weg aan de
rand van Heerlen een schot was af-
gevuurd dat een einde maakte aan
het leven van taxichauffeur Horst
Wendland. De kogel drong aan de
linkerslaap het hoofd binnen om
het aan de andere zijde weer te ver-
laten. Het wapen was op dat mo-
ment in handen van Uwe 8., die in
Erkelenz bij Wendland in de taxi
was gestapt om zich via Übach Pa-
lenberg te laten rijden naar Heerlen
waar hij nabij De Kissel een ver-
trouwd verkoopadres van drugs
wist. Volgens zijn verklaring had hij
het pistool uren tevoren in zijn
woonplaats München Gladbach in
de binnenzak van zijn jasgestopt na
tevergeefs te hebben geprobeerd
hetvan de hand te doen aan een on-
bekende. Toen hij in Heerlen wilde
afrekenen, was het plotseling uit de
jas gegleden en had hij verschrikt
bemerkt dat de haan gespannen
was. Bij pogingen het wapen onge-

" V.1.n.r.: officier van justitie mr H. Smalburg, rechter mr J. Swane, president mr J. Wortmann,
verdachte Uwe B. enraadsman mrR. van Hövell tot Westerflier. Tekening: karel GERRITS.

zien te ontladen, was plotseling het
noodlottig schot afgegaan.

De onbekende aspirant-koper in
München-Gladbach zou wel eens
degene geweest kunnen zijn die de
haan van het pistool had gespan-
nen, meende verdachte. „Toen ik
het gezicht van de chauffeur zag,
raakte ik in paniek. Ik liep om de
wagen heen, zette het contact af en
rende naar de woning waar ik drugs
wilde kopen". Uwe B. ronde deze
verklaring af met op een vraag van

de president toe te geven dat hij en
passant ook de beurs van de zwaar-
gewonde taxichauffeur had meege-
nomen. Toen mr Wortmann tijdens
het verhoor een aantal foto's van de
sectie op het slachtoffer toonde,
wendde verdachte ontsteld het
hoofd af.

Signalement
In dewoning van de Heerlense dea-
ler waarheen hij was gevlucht, hield
B. nadien een vijftal personen enke-

le uren lang onder schot na te heb-
ben bemerkt dat de politie intussen
ter plaatse was verschenen. Via de
afgeluisterde politiezender vernam
hij dat de taxichauffeur inmiddels
was overleden en hoorde hij voorts
zijn eigen signalement als dat van
de vermoedelijke dader.... Aanwezi-
gen zouden later getuigen dat hij
tranen in de ogen had gekregen en
gemompeld had: „Doodgeschoten
voor slechts tweehonderd Mark...."
De zitting wordt vrijdag 9 februari
voortgezet.

'In DNA-verkrachtingszaak'
Officier in

beroep tegen
eindvonnis en

tussenvonnissen
Van onze verslaggever

i {^ASTRICHT - Officier van justi-jt* [^r H. Smalburg heeft bij het Ge-
chtshof in Den Bosch beroep aan-

v 'ekend tegen het vrijsprekend
tf-^is dat de rechtbank in Maas-„ cht op 29 december uitsprak te-
s J* devan twee verkrachtingen be-j^Uldigde 43-jarige Kerkradenaar

" S. Eerder had de officier zes jaar
d„ ,angenisstraf tegen de man

II

' 6ih Smalburg is zowel tegen het„ van de rechtbank als te-
ft eerder uitgesproken tussenvon-
Ssen in beroep gegaan. In die von-
.Sken **a^ de raadkamer van de<tot tweemaal toe te ver-an dat een verdachte niet kanVj°rden verplicht door het afstaan, i*1 bloed of wangslijm mee te wer-: h n aan een zogeheten DNA-test.

V0), strafkamer van de rechtbank
1 in deze opvatting toen de
h 'cier tijdens de eerste behande-

van de strafzaak tegen S. alsnog
t.r...Poging deed deze via een rech-
(j ' .ke uitspraak tot dergelijke me-
V Werking te verplichten.
v °ral het appèl tegen de tussen-{ doet verwachten dat de

tot bij de Hoge Raad
v Worden doorgevoerd teneinde
t^n dit rechtscollege een uitspraak
6 j.verkrijgen over al dan niet ver-latemedewerking aan eenDNA-

Ornatex
breidt

flink uit
j^KRADE- Ornatex in Kerkra-

Vr an terugzien op een goed 1989,
keelde gisteren de nieuwe direc-

\lq 'r W. Drent in zijn nieuwjaars-
i. esPraak.lil1 omzet steeg in 1989 met zestien
IhJ^ent en het personeelsbestand
w'negen procent tot 570 mede-
(j rkers. Het jaarwerd gekenmerkt

r een flinke uitbreiding van de
1\ lviteiten en voor dit jaar ver-licht Drent opnieuw een aanzien-
Ce groei.
W.atex ,aat zon -.^ miljoen in-s*eren in uitbreidingen die circa
(w.^ieuwe arbeidsplaatsen moetenWeveren.

Bloedproef
geweigerd
uit angst

CASTRICHT - Een 60-jarige in-
fe van Munstergeleen stond gis-

-4g *} terecht wegens weigering van
(\j. bloedproef. „Uit angst voor
tfc. s>" gaf hij tegenover politierecht-er Nolet.

i .st- Verweer verwees officier van
<ta _^e mr Sijmonsma naar het rijk
be

r fabelen.
h^an werd veroordeeld tot ’ 600V^Je, twee weken voorwaardelijke
V^reidsstraf en drie maanden rij-

(ADVERTENTIE)

WIT ZOEKEN
VOOR TV-OPNAME

WIJKVERPLEEGSTERS
met zoontje nog in de luiers

of met zoontje en dochtertje nog in de luiers.

U bent of was werkzaam op een consultatiebureau
van een Kruisvereniging.

Hebt u belangstelling om deel te nemen aan de
opnamen voor een Ster-spot, bel dan:
maandag 8 januariof dinsdag 9 januari

Amsterdam 020-275657 tussen 11.00 uur en 16.00 uur.

FOTO INTERMEDIAIR
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Vakantie Info Beurs
__^!______

De grootste én gezelligste reis- en vakantiebeurs in de Euregio:
■ Presentatie van vele reisorganisaties.

■ Informatie over reisbestemmingen en vakantielanden.
■ Promotie van o.a. WV's, hotels.

■ film- en multidia-voorstellingen; zang, folklore en entertainment.

C 1 lOjOO^OjOi UR

IEntree:. VOLWASSENEN FL. 5, Organisatie I

I ■ kind Tm n jr. gratis 3* reisburovanhubt

TJFj LimburgsDagblad «O

®piccolo's
' — mum — s

En dan nu ETHIOPIË

Giro 555 Den Haag.
De Samenwerkende Hulporganisaties.
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Met het Quick Success programma van Weight Watchers val
je super snel af en kan je toch lekker blijven eten. Dat ontdek je
vrijblijvend tijdens een "open huis"- WEIGHT WATCHERSbijeenkomst volgende week, op een — r> f»r»c,-_ _r_van onderstaande adressen. 0/0 - 390 O 2 50

t 1990 Weight Watchere en haar merken aijn ge.giit.ee. d dnor Weight Wateher■ Iniernaiional Ine., in licentie uitgebracht door Euroalim B.V.

Beek, 't Kaar, Stationsstraat 126,woensdag 19.30 uur; Brunssum, Casino Treebeek, Tree-
beekplein 133, maandag 19.00 uur; Echt, Stichting H. Pius X, Mussenstraat 6, donderdag19.30 uur; Geleen, Plenkhoes, Bachstraat 2, donderdag 19.30 uur; Gulpen, De Timpaan,
Rosstraat 1, maandag 19.30 uur; Heerlen, Centrum, H.K.8.-Gebouw, Pater Beatusstraat 7,
dinsdag 09.30 en 19.00uur; Molenberg, Café Wilhelmina, Molenberglaan 125, donderdag
19.30uur;Kerkrade, Jozef-Norbertuskerk(Credozaaltje), HoekO.L. Vrouwestraat. Dir. Jans-senstr., woensdag 19.00 uur en donderdag 09.30 uur; Maasstricht, Centrum, Heliport
Griend 9-11, dinsdag 10.00, 13.30 en 19.30 uur; Malberg, Het Ruweel, Schildruwe 55,donderdag 19.30 uur; Roermond, Hoog Vonderen, Gemeenschapshuis de Dondene!Donderbergweg 47, donderdag 09.30 uur; Hoog Vonderen,Wijkhuis de Vonder, Florasingei
38,woensdag 19.30 uur; Sittard, Hotel Auveleberch, Wielewaalstraat 2,maandag 19.30 uuren dinsdag 13.30 uur; Stem,Trefcentrum Kerensheide, Schineksstraat 11, dinsdag 13.30 uur.

UITVAART- EN CREMATEVERZORGING I
SINDS 1923

DE UNIVERSELE EV

_t
HCCTDSTRAAT DO 6432 GH HOENSBROEK
045-2129 2 B

landgraaf
/ AANBESTEDING MET VOORAFGAANDE SELECTIE \

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Landgraaf is voornemens een aanbesteding met voorafgaande
selectie te houden volgens het U.A.R. 1986 en artikel 12 van de
coördinatierichtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen
van 26 juli 1971, voor bestek nr. 1 - 1990 inzake:

aanleg wegen op het industrieterrein Strijthagen, fase I.
Het werk verbindt de Voltastraat met de Mensheggerweg.
De uit te voeren werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
- het ontgraven van grond c.g. mijnsteen ten behoeve van riolerin-

gen en cunetten ca. 16.000m 3
- het leggen van betonnen riolering met een doorsnede van 300 -400 - 500 - 600 mm, inclusief putten ca. 1.230m 1- het leggen van PVC riolering doorsnede 160 - 200 mm, ten be-

hoeve van kolk- en huisaansluitingen ca. 1.325m 1- het aanbrengenvan asfaltverharding danwei betonverharding (al-
ternatief) mcl. fundering ca. 5.800 m 2- het aanleggenvan parkeerplaatsen en trottoirs tot een oppervlak-
te van ca. 3.600 m 2

De termijn van uitvoering bedraagt 70 werkbare werkdagen te
rekenen vanaf de dag van gunning.

Door de aanvrager tot deelneming dienen bij de aanmelding
onderstaande gegevens schriftelijk verstrekt te worden:
a. bewijs van inschrijving van zijn onderneming in het

beroepsregister;
b. bewijs van inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
c. de voor zijn onderneming vereiste vestigingsvergunning of

ontheffing;
d. een opgavevan de fiscus en bedrijfsvereniging met betrekking tot

het betalingsbedrag van de aannemer;
e. een bankverklaring waaruit de financiële draagkracht van zijn

onderneming blijkt;
f. een lijst van de in de laatste 5 jaar door de onderneming

uitgevoerde werken van vergelijkbaar karakter en omvang, met
vermelding van aanneemsom, plaats van uitvoering, naam en
adres van opdrachtgever alsmede een verklaring van deze
opdrachtgevers met betrekking tot de uitgevoerde
werkzaamheden en tijdige oplevering hiervan;

g. een opgave van de omzet van het bedri|f aan werken in de
wegenbouw over de laatste drie boekjaren;

h. een opgave van de personele bezetting van zijn onderneming;
i. een opgave van de in zijn onderneming aanwezige know-how

met vermelding van beroepsdiscipline en ervaring bij de staf en
het leidinggevend personeel;

j. een opgave van het materieel, met vermelding van de capaciteit
waarover de aannemer beschikt voor de uitvoering van het werk;

k. een opgave van de eventueel voor het werk in te schakelen
onderaannemer(s), met vermelding welke onderdelen door
deze onderaannemer(s) worden uitgevoerd en met welk
materieel;

i. een opgave van de door zijn onderneming in het 1e halfjaar
1990 in uitvoering zijnde belangrijkste werken met vermelding
van omvang, duur van de uitvoering en de daarvoor benodigde
capaciteit;

m. een opgave van de asfaltcentrale waarvan het asfaltbeton zal
worden betrokken;

n. een opgave van de leverancier van rioolbuizen- en putten.

De aanmelding als gegadigde dient schriftelijk in de Nederlandse
taal te geschieden voor 24 januari 1990 bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf, I
postbus 31000, 6370 AA Landgraaf.
Bij de selectie van de voor inschrijving uit te nodigen bedrijven
worden onder meer de volgende criteria gehanteerd:
- de verstrekte inlichtingen c.g. bijlagen;- kredietwaardigheid;- beschikbaarheid van voldoende materieel en technisch

geschoold personeel;- ervaring met soortgelijke werken in vergelijkbare situaties;- asfaltbeton te kunnen betrekken van een installatie, welke zich
bevindt binnen een vervoersafstand naar de plaats van
verwerking van maximaal 50 kilometer;

- beschikken over laboratoriumfaciliteiten voor het verrichten van
bedrijfscontroles van asfaltbeton danwei cementbeton;- tenminste 40% van het totale werk uitvoeren.

Om te komen tot de keus van een hoofdaannemer, worden na
selectie van de ontvangen aanmeldingen maximaal 5 gegadigden
uitgenodigd in te schrijven. De verzending van de uitnodiging tot
inschrijving zal, behoudens onvoorziene omstandigheden, uiterlijk *■per 31 januari 1990 geschieden. A
De niet-geselecteerde gegadigden ontvangen hiervan zonder CH^il?opgaaf van redenen bericht. v__ypi/
De aankondiging is op 3 januari 1990 verzonden aan het bureau
voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen.
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Limburgs dagblad provincie
Zaterdag 6 januari 1990( 15

Omzet veiling
Grubbenvorst
fors gestegen

Van onze verslaggeefster
GRUBBENVORST - De Coöpera-
tieve Venlose Veilingvereniging in
Grubbenvorst heeft in 1989 een om-
zet gehad 497,4 miljoen gulden. Al-
hoewel dit ten opzichte van 1988 een
toename van bijna 10 procent bete-
kent, toonde de directie zich giste-
ren niet helemaal tevreden over het
resultaat. „We hadden gehoopt de
500 miljoen te halen, maar dat is nei
niet gelukt", aldus directeur K. van
Beek.

Een toename van tien procent
bracht de omzet van de groentesec-
tor op 327 miljoen gulden. Het leeu-
wenaandeel hiervan is afkomstig
van de handel in komkommers,
augurken, prei, sla en tomaten.
Sterke groeiers waren tomaten met
12,4 procent, komkommers met 16,2
procent, paprika met 51,3 procent,
bleekselderij met 67,9 procent, ijs-
bergsla met 112,8 procent en 10110
rossa met 138,2 procent.
De fruitsector kende eveneens een
positieve omzetontwikkeling, de
omzet steeg met 8,6 procent totruim
32 miljoen gulden.Bij de drie groot-
ste produktgroepen, de aarbeien,
appelen en peren nam de aanvoer
en afzet toe. De omzet van padde-
stoelen, voornamelijk champig-
nons, nam met 12 procent toe tot
ruim 56 miljoen gulden. Alhoewel
de aanvoer in de sector sierteelt
(bloemen en planten) toenam met
13 procent, groeide de omzet maar
met 8 procent (tot 81,7 miljoen gul-
den). Dit verschil wordt voorname-
lijk veroorzaakt door een prijsda-
ling van de snijbloemen. De werk-
gebied van de CW omvat de pro-
vincie Limburg en Oost-Brabant. In
het hoofdbedrijf in Grubbenvorst
worden groenten, fruit, eetbare pad-
destoelen en sierteeltprodukten ge-
veild. Het fruit wordt voornamelijk
verkocht op het tweede veilingbe-
drijfvan de CW in Gronsveld.
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Bij de afdeling Interne Zaken en Kabinet van de
hoofdafdeling Algemene Zaken is de functie vacant
van

bestuurssecretaresse
m/v

Funktie-informatie:
De aan te stellen medewerk(st)er zal onder meer worden belast met:

- sekretariaatswerkzaamheden ten behoeve van de burgemeester, de
gemeentesekretaris en de wethouders zoals het bijhouden
agenda's, regelen van afspraken, verzorgen correspondentie,
voorbereiding en verslaglegging besprekingen, agendering
collegevergaderingen, afhandelen uitnodigingen etc.- assistentie bij kabinetswerkzaamheden voor de burgemeester.

Funktie-eisen:
Van de aan te stellen medewerk(st)er wordt verwacht dat deze
beschikt over een accurate instelling, goede contactuele
eigenschappen en gevoel voor de representatieve aspecten van de
functie. Men moet een op de functie gerichte opleiding van middelbaar
niveau hebben gevolgd en beschikken over ervaring in een
vergelijkbare functie, kennis van steno en een goede beheersing van
de Engelse taal strekt tot aanbeveling.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring tot maximaal ’ 3307,- bruto per
maand. Het definitief aan de functie te verbinden salarisniveau wordt
door middel van functie-waardering bepaald.

Inlichtingen:
Deze kunnen worden ingewonnen bij dhr. J.H. Plum, hoofd Algemene
Zaken (04407-2100).

Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te zenden
aan het College van burgemeester en wethouders van Margraten,
Postbus 10, 6267 ZG Cadier en keer.
Op de enveloppe te vermelden „sollicitatie bestuurssecretaresse".

24447

ÖÏÏ) babit bv
Qm) rioleringswerken

Babit bv rioleringswerken is een hoog gekwalificeerd
bedrijf op het gebied van geavanceerde
rioleringstechnologie.
Een bloeiende „jonge generatie", een onderneming
welke gebruik maakt van hardwerkende en
kwaliteitsgerichte aanpakkers:

kan direkt plaatsen voor ons filiaal te Kerkrade:

EEN ALL-ROUND
RIOLERINGSMEDEWERKER

die:
♦ op de eerste plaats weet van aanpakken
* in het bezit is van het rijbewijs B-E
" de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt
Onze nieuwe medewerker zal zich bezig gaan
houden met rioolreiniging en rioolaanleg in de
ruimste zin van het woord.

Schriftelijke sollicitaties dient u te richten aan:
de directie van Babit bv rioleringswerken
Weselseweg 19, 5916 RD VENLO

VoorDrukkerij Rosbeek BV te Nuth zoeken wij een ambitieuze m/v

Medewerker Marketing / Verkoop / Export

Algemene informatie:
Drukkerij Rosbeek is een moderne offsetdrukkerij met een zeer geavanceerd
machinepark en een uitstekende reputatie. Naast het drukken van eenvoudig
handelsdrukwerk is het bedrijfvooral bekend als producent van brochures,
geïllustreerde boeken, fotoboeken, kunstboeken, kunstcatalogi, kalenders,
ansichtkaarten en posters, en dat alles in de betere kwaliteitsklasse.
De opdrachtgevers zijn over het hele land verspreid. In het bedrijfzijn flexibi-
liteit en kwaliteit vanzelfsprekend. Er zijn 32 personen werkzaam.

Functie-informatie: - Bereidheid om internationaal te- Het betreft een nieuwe functie, reizen.
waarbij het accent primair ligt op - Gedacht wordt aan iemand, die
het met steun opzetten van onder- representatief is, een goed cijfer-
zoek op het gebied van markt- matig gevoel heeft en die abstra-
ontwikkeling, verkoop en export. herend kan denken en feeling- Terzijnertijd mee helpen formu- heeft voor kwaliteit in artistieke
lerenvan het marketing- en produkties.
verkoopbeleid en het meehelpen - Leeftijd 23-25 jaar.
ontwikkelen en uitvoeren van
aktieplannen. Een psychologische screening- Verantwoording rechtstreeks aan maakt deel uit van de sollicitatie-
de directie, procedure.

Functie-eisen: Sollicitatieprocedure:- Opleiding: HEAO-CE of gelijk- Indien uw belangstelling uitgaat
waardig met duidelijke affiniteit naar bovengenoemde functie
tot marketing, verkoop en export; kunt u uw sollicitatie voorzien van
interesse voor de grafische een pasfoto en uitgebreide infor-
industrie. matie over opleiding en ervaring- Goede talenbeheersing: Duits, onder vermelding van vacature-
Engels, Frans en eventueel nummer 900120 sturen naar
Spaans en Italiaans. Dr. K. Frans en Partners,- Goede contactuele en communi- Postbus 141, 6400 AC Heerlen,
catieve vaardigheden.

MX FMNSt MDTNE .. MANAGEMENT CONSUITING OIGANISATIE CONSUITING TRAININGEN
Mlmgim. tin Orgjms. t Juisti Pl'so_ op oeluiltlpluis Adv.it bitntt. dl Htlpin pplossm vinkntlpununAdv.nctnlrum. is ein __»fhi_a ' Wlrving & Smn.e Itticitncyvlrbltinng mdl prginilitil
li|l> HndHi|«pptrinna full- ' Plvc .Ipgueti gndl .oik " Orginiutiiondinoik " (incgmpinvl Trl.mngtn
Mrv _" «dviesDu'Bl- n.l «en ■ F.n sparen / Extcut>vl SMrch ' Minigin.nlpndlrsliun.ng " Ouipucimint " Ripliciment
rjnttil tp_ci_hs_tie_t w

DRK.FRANS & jAKTNERS
MANAGEMENT I y 4H CRGANISATIE

PPRTIÖÖR lEDEREEN DIE MET COMPUTERS WERKEN WIL
wKfmfKÈ starten wij binnenkort met avondopleidingen voor de

!■■■ RUKSERKENDE A.M.8.1. 88 EXAMENS
HE.O, HE.I , HE.2, HP.6, HS.I , HS.4
Kursusplaatsen: Heerlen, Maastricht, Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg, Nijmegen.
Vooropleiding: HAVO, VWO, MBO, HBO
Voor informatie deze advertentie ongefrankeerd opsturen naar:
C.C.0., Antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen of bel 045-717600. LD 1

dhr./mw/mej: opl:

adres: tel:
woonpl: . lft:

DCoppelmanslEtouwbedrijven
Wij zijn een Coppelmans Bouwbedrijven ontwikkelen zowel voor eigen
middelgrote, rekening en risico alsook in samenwerking met anderen,
zelfstandiae projecten in de woningbouw en commercieel onroerend goed.
bouwonderneming. De

t
a'9el°pen iarfn zijn ««e activiteiten in de_ ~ .? ontwikkehngssector aanzienlijk toegenomen, zodat thans

Uns werkgebied IS uitbreiding van het team gewenst is met
Noord-Brabant,

SSëL, 2 projectcoördinatoren m/v
Zuid-Holand en
Utrprht waar wii voor onze kantoren te Eindhoven en Maastricht.

actief zijn in de
UtiliteitS- en De ,unct'onaris zal, onder verantwoordelijkheid van het hoofd
woninabouw en van de afdelina" zelfstandig de technische uitwerking van
°. projecten moeten verzorgen en begeleiden tot aan derenovatieprojecten. uitvoeringsfase. Hiertoe zal hij/zij moeten samenwerken met

interne disciplines zoals calculatie, tekenkamer en
Ook worden bedrijfsbureau. Ook moeten contacten onderhouden worden
projecten door ons met architecten, adviseurs en provinciale en gemeentelijke
Ontwikkeld overheden. Centraal hierbij staat de bundeling van de

technische know-how, de bewaking van de kosten en de
procedureverloop.

In onze organisatie
worden de Wij zoeken voor deze verantwoordelijke functie een
modernste zelfbewuste, representatieve persoonlijkheid met een
technieken prestatiegericht karakter, financieel verantwoordelijkheidsgevoel
toegepast De en 9°ecle communicatieve eigenschappen. Vereist wordt een
COmDUter is voor bouwkundige opleiding op HTS-niveau en enige jaren

praktijkervaring. Onze voorkeur gaat uit naar iemand in deons een bekend leeftijd tot 30 jaar. Inzicht in en ervaring met geautomatiseerde
Stuk gereedschap. teken- en calculatiegegevens strekt tot aanbeveling.

Schriftelijke sollicatie met motivering en uitgebreid
curriculum vitae en recente foto, te richten aan de
directie van Coppelmans Bouwbedrijven Eindhoven b.
v., St.-Trudostraat 31, postbus 8016, 5601 KA
Eindhoven, tel. 040-525455.
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tummers cremers (sinds 1923) is met ca. 350
medewerkers een van de grotere elektrotech-
nische installatiebedrijven van nederland.
ons bedrijf is vooral aktief op het gebied van
geavanceerde elektrotechnische installaties
ten behoeve van utiliteits-, fabrieks- en
machinebouw.
wij zoeken kontakt met kandidaten voor de
funktie van

hoofd van de afdeling inkoop/
materiaalvoorziening

de gevarieerde aardvan projekten brengt de
inkoop van een breed en deels gespeciali-
seerd assortiment van elektrotechnische
produkten en diensten met zich mee. voor een
efficiënte uitvoering van projekten is een gede-
gen inkoopbeleid en een korrekte materiaal-
voorziening van essentieel belang,
dit betekent voor het hoofd van de afdeling in-
koop/materiaalvoorziening veelvuldig kontakt
met leveranciers, het aanvragen en behande-
len van offertes, alsmede overleg en afstem-
ming met interne opdrachtgevers, wezenlijk
onderdeel van zijn taak is zorg te dragen voor
tijdige en korrekte levering op de projekten.

voor de vervulling van deze funktie denken wij
aan een kandidaat met een technische oplei-
ding (HTS of MTS elektro), aangevuld met een
ekonomische of kommerciële studie,
betrokkene heeft een behoorlijke schriftelijke
en mondelinge vaardigheid in engels en duits,
alsmede een aantal jaren ervaring als tech-
nicus, een psychotechnisch onderzoek kan
deel uitmaken van de selektieprocedure.

uw schriftelijke reaktie met pasfoto verzoeken
wij u bannen 14 dagen te richten aan:
tummers cremers installatiebedrijven b.v.
afd. personeelszaken
postbus 1098
6040 kb roermond.

elektrotechniek

tummers;@MMj_fg

NOORBEEK ZUID-LIMBURG V^,y
Banketbakkerij Hora b.v. produceert koekjes voor de nationale markt via de
banketgildeformule. Internationaal opereren wij onder private label en Nora-merk ;
In verband met uitbreiding van onze produktgroepen en markten willen wij ons
management versterken met:

A. ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER/
LEVENSMIDDELENTECHNOLOOG (m/v)

Tot de belangrijkste taken behoren 0.a.:_ - innovatie van produkten en processen;- kwaliteitsbewaking;_. - assisteren van de directie;
- mede leiding geven aan uitbreidingsprojecten.

Functie-eisen:- een afgeronde HBO-opleiding levensmiddelentechnologie, MBO Wageningen
brood en banket of gelijkwaardig;- beschikken over goede sociale vaardigheden en kunnen leiding geven;

- accuraat en zelfstandig kunnen werken;
- leeftijd tot ca. 30 jaar.
Bij bewezen geschiktheid is doorgroei haar de functie van bedrijfsleider mogelijk'

B.ASSISTENT COMMERCIEEL
MANAGER HEAO ER CE (m/v)

Tot de belangrijkste taken behoren 0.a.:- het mede leiding geven aan verkoop buitendienst, expeditie en magazijn;- het mede bepalen van assortiment, produktieontwikkeling en promotie;- het coördineren van marktonderzoek en analyseren van marktgegevens;- assisteren van de directie.
Functie-eisen:- afgeronde HEAO-opleiding CE of gelijkwaardig;- commercieel inzicht;- analytisch ingesteld zijn;- accuraat en zelfstandig kunnen werken;- leeftijd tot ca. 30 jaar.
Bij bewezen geschiktheid is doorgroei naar de functie van commercieel manager
mogelijk.
Voor beide functies bieden wij goede arbeidsvoorwaarden, een prettige,
ambitieuze werksfeer alsmede goede ontplooiingsmogelijkheden.
Indien u nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met de directie Nora
b.v., tel. 04457-1941.
Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie te richten aan: Banketbakkerij
Nora b.v., t.a.v. de directie, postbus 2, 6255 ZG Noorbeek. 240

J
*

1
Gamma Nederland b.v. is de franchise-organisatie
waarbinnen 90 Gamma doe-het-zelf bouwmarkten
worden geëxploiteerd. U vindt er o.a. ijzerwaren,
gereedschap, verf, wanddekoratie, hout, plaatmateriaal,
elektra, verlichting, isolatie, kasten, keukens, klim-
materiaal, fiets- en auto-artikelen, tuinartikelen, wand-
en vloertegels, bouwmaterialen en sanitair.
Wij zoeken een aantal enthousiaste medewerkers voor
een nieuw te openen bouwmarkt in Zuid-Limburg:

assistent bouwmarkt-
leider (m/v)
Als assistent bouwmarktleider bent u mede
verantwoordelijk voor het dagelijks funktioneren van de
vestiging. De werkzaamheden richten zich o.a. op
realisatie van exploitatiedoelstellingen, het
optimaliseren van de goederenstroom, leidinggeven aan
medewerkers, administratie en algemeen beheer.
Een opleiding op MBO-nivo heeft de voorkeur en/of
u heeft aantoonbare ervaring in de detailhandel. Uw
leeftijd ligt tussen de 25 en 35 jaar.

verkoop-
medewerkers (m/v)
Een verkoopmedewerker beheert een eigen afdeling in
de bouwmarkt. De werkzaamheden richten zich o.a. op
bestellen, prijzen, inruimen, presentatie, voorlichting en
verkoop om uiteindelijk de verkoopdoelstellingen te
realiseren.
Een opleiding op LTS/MAVO-nivo en bekendheid met
doe-het-zelven strekken tot aanbeveling. Uw leeftijd ligt
tussen de 20 en 25 jaar.

informatie(balie)
medewerker (m/v)
Een representatieve funktie waarbij service verlenen
erg belangrijk is. De kandidaat dient goed bekend te zijn
met doe-het-zelf artikelen. Tevens dienen
administratieve werkzaamheden, voortkomende uit
deze funktie, te worden verricht.
Een technische opleiding op LTS/MTS-nivo is
noodzakelijk. Uw leeftijd ligt tussen de 20 en 25 jaar.

kassa-
medewerkers (m/v)
Kandidaten voor deze funktie zijn in staat op een vlotte
en vriendelijke wijze onze klanten te helpen. Sekuur
kunnen werken is erg belangrijk.
Een opleiding op LEAO/MAVO-nivo en eventueel kassa-
ervaring strekken tot aanbeveling. Uw leeftijd ligt tussen
de 18 en 25 jaar.

Voor alle vakatures geldt dat er de bereidheid moet zijn
opkoopavonden en zaterdagen te werken.

Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden
bespreken wij graag met u persoonlijk.

Indien u belangstelling heeft voor één van deze funkties
kunt u uw schriftelijke sollicitatie vóór 15-01-90 richten
aan:
Gamma Nederland 8.V.,
t.a.v. mevrouw F.T. Eisenburger,
Postbus 44,
3750 GA Bunschoten.

■■■■■■■ i ■■■■■■_!■■■■■■■__■■■■■■■_:.■■■■BS;.■
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trekken naar de niet meer be-
staande mijn.

van de 23 mijnjaren. En dat be-
drag vindt het gezin te weinig.

HEERLEN - Ruim 15 jaar
na de mijnsluiting klinkt
het misschien raar, maar de
meeste mijnwerkers moe-
ten nog met pensioen gaan.

ruim 1000 en dat aantal stijgt tot
bijna 2200 in het jaar 2003, waar-
na het letterlijk en figuurlijk een
aflopende zaak wordt. Met ande-
re woorden: er moet steeds meer
op het vermogen ingeteerd wor-
den, waardoor het op een be-
paald moment afgelopen is met
de jaarlijkseverhogingen.

werkers

Het Algemeen Mijnwerkers-
fonds (AMF) telt momenteel
34.000 pensioengerechtigden,
maar in het jaar 2026 meldenzich
de laatste twee rechthebbenden
van in totaal nog eens het lieve
sommetje van 43.000 ex-mijn-

En zo zijn er jaarlijks tweedui-
zend individuele gevallen die op
het bureau van Sociale Begelei-
ding terecht komen. Maar goed,
laten wij ons even beperken tot
het 'geval' Rudolf Moed.

Het lijkt erop dat hij voor het di-
lemma blijft staan: mijnwerkers-
VUT of werken tot zijn 65ste in
de bouw. Bij het AMF vinden ze
het bedrag dat de mijnwerker-
VUT-ter krijgt niet te laag.
„Vindt die meneer van wel? Tja,
sorry hoor, maar dat is zijn afwe-
ging. Wij hebben die ervaring
niet."

Te laat
Dat de pensioenbreuk uiterst
vervelende gevolgen kan heb-
ben, geeft Weerink ruiterlijk toe.
„Er wordt echter hard aan ge-
werkt. En er zijn al verbeterin-
gen ingevoerd. Zo kun jeper 1 ja-
nuari 1988 toch lid blijven van
het pensioenfonds, ondanks een
tijdelijk verblijf in de WW." Voor
RudolfMoed is dat helaas te laat.

Tenslotte nog even terug naar
het Buro Sociale Begeleiding. In
1968 opgericht door de vakbewe-
ging, met alsverwachting dat het
laatste mijnwerkersleed wel in
1980 geleden zou zijn. Toen in
1982 de PNL-subsidie was afge-
lopen werden de wervende acti-
viteiten stop gezet. Maar inmid-
dels luidt het verhaal wel even-
tjes anders.
Door subsidie via het Arbeids-
plaatsenplan kunnen de twee
raadslieden van het bureau hun
werk blijven doen. En de VUT-
regeling is al twee keer verlengd,
loopt nu af in 1994, maar wordt
naar alle waarschijnlijkheid ver-
lengd tot 1999. In de jaren '70
dacht men nog dat het aantal
VUTters snel zou afnemen.
De twee jongste 'mijnwerkers'
zijn nu 28 jaar. Ze hebben ge-
werkt bij de electriciteitscentrale
van deLaura dieeen jaar geleden
pas werd gesloten. In 2026zijn ze
65 jaar en krijgen ze hun mijn-
werkerspensioen.

„De gemiddelde Nederlandse
man wordt 74, zodat de laatste
mijnwerker statistisch gezien in
2035 sterft", zegt JohnElissen.

En het AMF zorgt er wel voor dat
hij niet als miljonair het tijdelijke
voor het eeuwige verwisselt.

foutieve terugspeelbal in de
Europacup.

" Rudolf Moed, met vrouw Sara, is een van de velen die na de mijnsluiting elders is gaan
werken en nu met de gevolgen van pensioenbreuk wordt geconfronteerd.

Foto: DRIES LIASSEN

De grote golf ex-mijnwerkers,
die er nu staat aan te komen bij
het AMF, heeft na de 'koel' elders
werk gevonden, vaak in fabrie-
ken of in de bouw. En dat maakt
de situatie er niet gemakkelijker
op. Ze hebben recht op VUT of
pensioen op grond van de huidi-
ge CAO, en die regeling verschilt
van de voorwaarden voor het
mijnwerkerspensioen.

Er is wel eens kritisch gekeken
naar het vermogen van AMF dat
ruim 2 miljard gulden bedraagt.
Maar volgens de heer Weerink
doet het AMF juist zijn uiterste
best om te voorkomen dat de
laatste mijnwerkers miljonair
worden.

Sara, naar eigen zeggen een pitti-
ge Geldserse die niet zoals de
Limburgers over zich laat lopen,
heeft zelfs de koningin geschre-
ven en daar antwoord op gehad.

JohnElissen van het Buro Socia-
le Begeleiding, dat het bekendst
is van de spreekuren voor ex-
mijnwerkers, erkent dat de
grootste problemen ontstaan bij
mensen diena de mijn elders zijn
gaan werken. Met name degenen
die in de Belgische en vervol-
gens de Duitse mijnen terecht
zijn gekomen, krijgen te maken
met per land verschillende rege-
lingen.

Versleten
Een voorbeeld. Rudolf Moed uit
Hoensbroek heeft 23 jaar op de
mijn Emma gewerkt, en daarna
17 jaar in de bouw. Hij is 57, suk-
kelt nu. Wil graag in de VUT,
want hij is onlangs met kruiwa-
gen en al onderuit gegaan op de
bouwplaats. „Mijn lichaam is
versleten. Ik werk me kapot,
maar dat houd ik niet lang vol.

HEERLEN
Royal: The Abyss, dag. 17.30 en 20.30
v_ii

V
o _" zo wo en do ook 1430uur. Ri-

»»"Cyborg, dag. 17 19 en 21 uur, vr t/m
Jiili Z en do ook 14 uur. Romuald and__ ._' dag-beh- ma di 15 uur. Maxim:

2, dag. 16.30 18.45 en 21r, vr t/m zo wo en do ook 14.30 uur.
2\\rT t0the future 2. dag. 14 18.45 en"ju uur, za zo ook 16.15 uur. Theo en
ka_ *e" de ontmaskering van het tenen-

aasimperium, dag. 14.15 19 en 21.15
da_' Z_ ZO ook 1615 uur. Erik de Viking,
un. »""_ ? 1830en 21 uur,za zo ook 16.15ur- WildThing, dag. 18.30en 21 uur, maao ook 14.15 uur. De Avonden, dag.uur en 1830 uur- De Kassière, dag. 21
zo i/iV° ook 1615uur- Oliver en Co, za
Uur n en 17.15 uur, vr wo 14 en 15.45r- "e Spiegel: Yaaba, vr t/m di 21 uur.

SCHAESBERG
Uu. °_!no: Ghostbusters 2, vr t/m wo 20■ abnd Fury, vr t/m zo 22.15 uur.

KERKRADE
Uurnerachttheater: Intervista, wo 20

MAASTRICHT
14 -Kn :,Sex' les and videotapes, vr t/m zo
Uur 5 en 2030 uur' ma di do 20-30
thi_ W° 1430 en 20-30 uur- Do the ri êht
cürt g'^rt/m z° 14.30 18.15 en 21 uur, maI^° <U uur, wo 14.30en 21 uur.Theo en
kaa en de ontmaskering van het tenen-
-2 «imperium, vr t/m zo 14.30 18.30 en
Uur n_ma di do 21 uur'wo 14-30 en 21
18v, stbusters 2- vr zo 14-30 en
Uur Tuur'ma di do21 uur, wo 14.30 en 21
Uc. d

Abyss. dag. 21 uur. Cinema-Pa-
-21 K kto the f^ure 2, dag. 18.30 en
<Ub oiUr'za zo ook 14 uur-De Avonden,
Uu. nV 15 uur- De Kassière, dag. 18.30
mier ren Co- za zo 1430 uur-Lu"
Uur a Secret wedding, dag. 20 en 22
derfii artment Zero' dag- 21 uur-Kin_
j.*"lmhuisZoem: De jonge magiër, zouur.

GELEEN
H

2o *y:,De Kassière, vr t/m wo 20.30 uur,
bu_. 15 uur. Studio Anders: Ghost-sters 2, vr t/m wo 20.30 uur, zo ook 15

SITTARD

En voor de bouwnijverheids-
VUT tellen de mijnjaren niet
mee. Nu was dat opzich nog niet
zon probleem. Hij werkt ruim-
schoots het benodigde aantal
van tien jarenin deze bedrijfstak.
Maar het vervelende is dat hij
elke winter gedurende een paar
maanden ontslagen wordt. En
daarom voldoet hij niet aan de
voorwaarde 'tien jaar aaneenge-
sloten' gewerkt te hebben.

En ze kan een persoonlijk door
minister De Koning onderteken-
de brief laten zien. Maar ook dat
maakt haar oordeelover de mijn-
werkers-VUT niet milder: „Ru-
dolf heeft 23 jaar hard gewerkt
voor de Staat en nu laten ze hem
barsten!"

En de jongelui laten je wat aan-
modderen en lachen je ook nog
uit."

Winst
„Elk jaar wordt opnieuw bere-
kend hoe hoog de pensioenen
kunnen zijn, zodat we ook de
laatste mijnwerkers datgene
kunnen geven waar ze recht op
hebben. Blijft er' daarentegen te-
veel over dan mogen de laatste
tien dat onderling verdelen en
die zouden dan miljonair wor-
den."

AMF krijgt komende decennia 43.000 nieuwe 'pensioenklanten '
Ook de laatste

mijnwerker wordt
geen miljonair...
door joos philippens

Het aantal nieuwe pensioenge-
rechtigden bedraagt jaarlijks

PvdA verdeeld
in twee kampen

Verschillende achtergronden staan samenwerking in de weg

Van onze verslaggever

Vervolg van pagina 11 missie heeft getrokken betreffende
zijn persoon, niet op feiten berus-
ten. Door te stellen dat hij geen
teamgeest en loyaliteit zou bezitten
en niet goed in een fractie kan func-
tioneren, is de grensvan fatsoen, be-
tamelijkheid en zorgvuldigheid
overschreden, meent Hummel.

HEERLEN — Rein Hummel heeft de deur achter zich
dichtgetrokken. PvdA-politiek op lokaal niveau hoeft
van hem niet meer. Secretaris Dirk van Dellen nam de-
zelfde beslissing. Hij ging zelfs nog een stapje verder
door het lidmaatschap van de partij op te zeggen.

Wat is er aan de hand? Op zn zes-
tigste mag Rudolf in de mijnwer-
kers-VUT, hetgeen hem bovenop
de AOW-uitkering een excedent-
pensioen van ongeveer tweehon-
derd gulden oplevert, uitgaande

Jonge gasten
„Ik word elk jaar ontslagen en
loop daardoor de VUT mis, ter-
wijl ze die jonge gasten natuur-
lijk wel laten doorwerken. Laatst
kwam bij ons op de bouw een
jongen met een fijn pakkie an en
een stropdas om. Toen ik hem zei
dat hij de schop maar moest pak-
ken, zei hij: 'Vpor scheppen heb
ik geen diploma!'". Rudolf kijkt
zoals Michel Boerebach na diens

„Wie in België de oprotpremie
heeft geaccepteerd en daardoor
voor zijn vijftigste werkloos is
geworden, moet nu zijn huis
'opeten'". En wie in Nederland
arbeidsongeschikt is verklaard,
kan in Duitsland bot vangen we-
gens de daar strengere normen.
Gevolg is dat men alleenvoor de
Nederlandse jaren een uitkering
op grond van arbeidsongeschikt-
heid krijgt. En dat betekent: een
miezerig inkomen.

Een echte mijnwerker, deze Ru-
dolf. Na de mijnsluiting moest
zijn vrouw Sara de slaapkamer-
deur op slot doen, omdat haar
man midden in de nacht opstond
om met 'pungel en bleek' te ver-

De laatste jaren zijn de pensioe-
nen steeds met ongeveer drie
procent gestegen door beleg-
gingswinsten op het vermogen.
Het AMF betaalt nu maandelijks
zon 15 miljoen gulden uit.

Fr» 'Urn: Back to the future 2, dag. 20.30'.zo ook 14 uur. The Abyss, dag. 20.30
Yal\,Zo 00k 14 uur. Filmhuis Sittard:

aaba, wo 20.30 uur.

exposities
HEERLEN
'taburgse Volkssterrenwacht,
"aapskooiweg 95. Van vuurpijl tot

Uur ieschip- °Pen di Vm vr en zo 13"17JJr' di en vr ook 19.30-22 uur. Thermen-
en h Um' Coriovallumstraat 9. Thermen
jy "adgebruiken in de Romijnse Tijd.
«n f

open di t/m vr 10"17uur> za- 20
Ra 'eestdagen 14-17 uur. Stadsgalerij,

«aahuisplein 19. De zondeval, installa-
t/mVan Edwin Janssen. T/m 4/2, open di
-_.

f 11_17 uur' za en zo 14"17uur' Wel"jöof.Aquarellen van Leny Spanjer en
*o ï .Frankol"t- Open dag. 9-21 uur, za en
30?

, °-19 uur. Galerie de Nor, Geerstraat
20/i' ExP°s'tie van Toine Dekkers. T/m
w - Galerie Signe, Akerstraat 82a.Hyj-f* van Frans Budé en Andries Soer.
St h 14/1' °Pen wo t/m zo 14-17 uur.gaasschouwburg. Werk van Toon°ers. T/m 28/1, open ma t/m vr 10-15

HOENSBROEK
Ty*N. Foto's van Rushaka Teekema.jjjJJ 15/1, open werkdagen 9-16 uur.
fi°< Bongerd 13. Werk van I. Sormani.
t '"i 29/12, open dag. 9-16 uur. Biblio-
-I*/. Fot°'s van Piet Craenen. T/m
p 1. Fotogalerie 68. Foto's van Jean
iP

ülRohner. T/m7/1, open ma t/mvr 10--4en 13.30-17uur, za en zo 13.30-17 uur.
LANDGRAAF

Pomal> Kerkber g 2. Werk van Henk
2

nAmerom. T/m7/1, open wo, do,za en
13-17 uur, vr 13-20uur.

MAASTRICHT
paierie Signature, Kapoenstraat 24.
16 expositie van steeds wisse-
lde objecten. Open wo t/m vr 13-18Jlr' za 13-17 uur. Galerie Dis, Tafel-

Q^aat 28. Werk van Bart Drost. T/m 7/1,
(Up wo t/m zo 13-18 uur. Galerie Wan-
-0 *«iff, Rechtstraat 43. Drawings; van
Vo 'i °Pers. Dokoupil, Parmiggiani, Ra-
!gel- Van 13/1 t/m 24/2, open di t/m za 13-
-1 Uur. Bonnefantenmuseum, Domini-
Bn_frplein 5- Werk van Robert Man-T/m 28/1, open di t/m vr 10-17 uur,
haifi1 zo 11_17 uur. Kamer van Koop-

Het Bat 2. Werk van Jan Heij-
aJ}: "/m 15/1, open tijdenskantooruren.
tYit l' St Annalaan 23. Werk van

lts van der Zander. T/m 6/1, open ma
r" vr 9-17.30, za 10-16 uur. Galerie Fah,
jeptelsestraat 80. Schilderijen en ob-
OhVT n van Nuray Atas. Van 6/1 t/m 9/2,
Sa„ vr t/m zo 13-17 uur. Galerie Arti-
E _»' ,Grote Gracht 43. Werk van Hans

.2 r.man en Teun Roosenburg. T/m
«" Upen di t/m za 13.30-17.30 uur. Gale-

ne.?.. DePendance, OL Vrouweplein 24.
van Jos Caelen, Wout Ma-s en Henkvan Vessem. t/m 15/2,open

Cal " zo 12-17-30 uur en koopavond.
str e Annv van den Besselaar, Tafel-
t aat 6a. Werk van Michaël van denv^selaar. T/m 10/1, open do 13-18 uur,
«n V zo 1118 uur. Galerie Schuwirth
Aart 1 Noorden. Grafiek van Marianne
He jen' F°ns Bloemen, Armemarie
«De riksen en Rainer Negrelli. T/m 7/1,

._ . "m za 14-18 uur. Perroen gale-
t, " Vrijthof 35. Werk van Jan Heijnen.
fie u l' open wo Vm za 13"18uur- Gale-
f0 "enn, St. Nicolaasstr. 26c. Werk van
H\p Pl"ins. Open wo t/m za 16-20 uur.
ty //kantoor, Erasmusdomein 50.
tLrk van Peter Gentenaar en Pat Gen-
-9.i aar"Torley. T/m 5/1, open ma t/m vrW e ',Uur- Simera, Bogaardenstraat 40b.
Stü van Huub de Koning, Armand
o BX en en René Reynders. T/m 3/2,wen di t/m za 13.30-18 uur.

VALKENBURG
sdvi'_ Tummers, Stationsstraat 21
Va '"uerijen van Gré Tabbers-VerkuylO^J/l t/m 28/2.

Sjeng Schleypen (93) werd gebo-
ren in Wijlre, terwijl NettekeBeckers (90) van Oud-Valken-
burg afkomstig is. Na hun huwe-
lijk in 1920 woonden zij vele ja-
ren in Houthem, waar Sjeng
werkzaam was als aannemer ter-
wijl zijn vrouw een stoffenzaak
dreef. In 1948 verhuisde het paar
naar Valkenburg, waar het een
hotel begon.

HULSBERG - Sjeng en NettekeSchleypen hebben al heel wat er-
varing opgedaan op het gebied
van bruiloftsfeesten. Toch werd
gisteren hun zeventigste huwe-
lijksdag een onvergetelijke ge-
beurtenis. Uit naam van konin-
gin Beatrix gaf burgemeester

Vanzelfsprekend kwam ook de
burgemeester niet met lege han-

Elly Coenenvan Nuth een fraaie,
met een gouden koetsje versier-
de taart. Verder bood de konin-
gin in een begeleidende brief
haar gelukwensen aan.

Koninklijke taart
voor 70 jaar trouw

den. Namens het gemeentebe-
stuur van Nuth overhandigde zij
een cheque en bloemen.

Verder vindt Hummel het ongeloof-
waardig dat bij de Kamerverkiezin-
gen nog door de afdeling Heerlen
werd opgeroepen op hem te stem-
men, terwijl hij thans niet eens kan-
didaat is voor de gemeenteraad.

Neus
De motivering om hem niet op de
lijst voor de gemeenteraadsverkie-
zingen te zetten, is hard aangeko-
men. In gesprekken met de com-
missie die de lijst samenstelde is ko-
men vast te staan dat de Heerlense
PvdA-kopstukken vinden dat Hum-
mel zijn neus veel te veel in zaken
heeft gestoken waar hij zich beter
buiten had kunnen houden.

" Sjeng en Netteke Schleypen
vieren samen metfamilieleden
en burgemeester Coenenfeest.

Foto: WIDDERSHOVEN

Sjeng en Netteke Schleypenvierden mijlpaal

Verwacht werd dat Rein Hummel
alles in het werk zou stellenom toch
op de PvdA-lijst te komen, maar
eergisteren liet hij de partij weten
dat hij zich terugtrekt.

„Zover ga ik niet" zegt Rein Hum-
mel. „Ik hoop van harte dat ik lid
kan blijvenvan de partij, want ik ge-
loofin de PvdA. Alleen hier in Heer-
len maakt men er een potje van."

„Ik h.eb altijd geageerd tegen ge-
sjoemel bij andere partijen en dan
zou ik mijn mond moeten houden
als er gesjoemeld wordt in de eigen
gelederen. Ook dan moetje daar iets
over durven enkunnen zeggen," al-
dus Rein Hummel.

Genoemd worden de kwesties
Pronk en Zuidgeest. In het eerste
geval betrof het een Kamerlid dat
op de Limburgse lijst stond maar
feitelijk in Den. Haag woonde en
daardoor ten onrechte een hogere
reiskostenvergoeding ontving. In
het tweede geval betrof het de aan-
koop van de Schiffelerhof door on-
der andere wethouder Jos Zuid-
geest. Dat pand werd gekocht van
de gemeente Heerlen en er vloeide
nogal wat subsidie naar toe.

Verder vindt hij dat het evenwicht
tussen kandidaten uit Hoensbroek
en uit Heerlen ver zoek is op de lijst.
Bij de eerste tien staat alleen Ton
Baten uit Hoensbroek. „De PvdA in
Hoensbroek is een partij met een
heel andere achtergrond (arbeiders-
beweging) dan die in Heerlen (wel-
zijnswerkers). Hoewel direct na de
gemeentelijke herindeling het erop
leek dat beide groepen wel konden
samengaan, blijkt nu dat de schei-
ding der geesten een diepere klooi
heeft geslagen dan ooit werd ver-
moed."

In een briefaan de PvdA zegt Hum
mei dat de conclusies die de com

Wat er nu verder gaat gebeuren is
onduidelijk. Hummel heeft eerder
laten weten niet een eigen partij te
willen oprichten. Maar aangezien
hij niet meer beschikbaar is voor de
PvdA, 'met het oog op mijn eigen
politieke geloofwaardigheid', wordt
er toch rekening mee gehouden dat
Rein Hummel nog een ijzer in het
politieke vuur heeft liggen.Sportvelden moeten

wijken voor huizen

Idee van gemeentebestuur Nuth:

Regioredactie
°ostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen,s 045-739284
Dragstra,

" 045-7103.7|"iile Hollman,« 045-422345
tj?ns Rooijakkers,

045-714876
ijfns Toonen, chef
«045-443316gehard Willems,
«04406-15890Kantoor Kerkrade,« 045-455506

Philippens,

Frans Krasovec
lijsttrekker

Burgerbelangen
KERKRADE - Frans Krasovec is
opnieuw gekozen als lijsttrekker
voor Burgerbelangen, dat momen-
teel vier zetels heeft in deKerkraad-
se raad. Jo Hanssen is nummer
twee, en op de volgende plaatsen
staan Toon Verhagen, Ellie Wijman-
Loots en Louis Vranken. Deze eer-
ste vijf kandidaten hebben een zo-
genaamde 'vaste' plaats.

Vervolg van pagina 11

BRUNSSUM - De problemen tus-
sen de Openbare Bibliotheek in
Brunssum en de gemeente reiken
volgens gemeentesecretaris Cuij-
pers .veel verder dan het gesoebat
over die 11 mille, die ooit teveel aan
de bibliotheek werden gesubsi-
dieerd.

„Die elfduizend gulden, dat is het
probleem niet. Waar het om gaat is
dat het bestuur van de bibliotheek
niet meer met de bewuste afdeling
van de gemeente door één deur kan,

Gemeente Brunssum doet nog een laatste poging

gehakt en wat doet het bibliotheek-
bestuur vervolgens; men verklaart
zich unaniem bereid om op te stap-
pen. Men wil de bibliotheek dus ge-
woon over doen aan de gemeente."

Volgens Cuijpers zal de gemeente
daar niet op ingaan. „Mijn voorlopi-
ge mening is dat de overname van
de bibliotheek haaks staat op het
gevoerde beleid. We hebben in de
laatste jaren juist het aantal ge-

Bestuur bibliotheek
bereid tot vertrek

betreffende een duidelijk beleid
voor de bibliotheek. Nu heeft de ge-
meenteraad opvoorstel van het col-
lege eindelijk eens een knoop door-

meentelijke taken verminderd.
Denk aan privatiseringen en het be-
vorderen van de zelfstandigheid
van instellingen en organisaties. Ik
denk niet dat de raad of het college
aan een ommekeer beginnen."
Cuijpers rekent erop dat wanneer
iedereen zijn gezonde verstand ge-
bruikt de problemen op te lossen
zijn. „Wij sturen in ieder geval, ook
als reactie op die brief van medio
december, op zeer korte termijn een
uitnodiging naar het bestuur om
nog eens over de problemen te pra-
ten."
Voorzitter Vineken geeft toe dat het
bestuur unaniem bereid is op te
stappen. „Het is inderdaad een van
de varianten, die we de gemeente
aanbieden om de bibliotheek voor
de gemeenschap zo goed mogelijk
te organiseren." Voorts toonde hij
zich verheugd over de mededeling
van Cuijpers, dat er een uitnodiging
voor een gesprek onderweg is. „Dat
is een goede zaak. Laten we dat ge-
sprek dan maar eens afwachten."

De overige kandidaten moeten via
voorkeurstemmen in de raad zien te
komen. Op de plaatsen zes tot en
met tien zijn dat: Karl Maessen, die
bij het CDA wegens verjonging
moest wijken, Wiel Bresser, zittend
raadslid, op eigen verzoek wat lager
op de lijst, Hein Laven, Maria
Lochtman-Jongen en Hub Hande-
ler.

Van onze correspondente
NUTH — Om meer woningen te
kunnen bouwen overweegt de ge-
meente Nuth serieus de drie plaat-
selijke voetbalterreinen in de kern
in de toekomst te verplaatsen. Ge-
dacht wordt daarbij aan het gebied
tussen Nuth en Wijnandsrade, waar
ondergrondse leidingen liggen en
woningbouw dus niet mogelijk is.
Op de vrijkomende sportvelden
zouden dan woningen kunnen ver-
rijzen.

Burgemeester Ellie Coenen-Vaes-
sen van Nuth ontvouwde deze plan-
nen tijdens een hoorzitting over
ruimtelijke ordening. Volgens de
burgemeester is er in Nuth vrijwel
geen ruimte meer voor woning-
bouw. In Vaesrade en Wijnandsrade
is zelfs helemaal geen bouwgrond
meer te krijgen.

Daarom is het volgens haar nog niet
zon gek idee om de voetbalvelden,
als ze over een tijd aan een geldver-
slindende renovatie toe zijn, maar
meteen te verplaatsen.

Aan landbouwgronden heeft Nuth
overigens geen gebrek. De gemeen-
te is van plan 25 ha te verkopen,
waarbij de huidige pachters voor-
rang krijgen.

Volgens mevrouw Coenen-Vaessen
rukt in Nuth de vergrijzing de laat-
ste jaren steeds verder op. Scholen
en verenigingen ondervinden daar-
van nu al de nadelen.Verder pleit zij
voor uitbreiding van he,t aantal win-
kels in Nuth. „Het is toch te gek dat
je in Nuth geen brede elastiek kunt
krijgen en in Hulsberg geen inkt",
aldus de burgemeester van Nuth.
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CURSUSSENWa I OPLEIDINGEN
____. ___
HII ——

Hogeschool

E :'<|*jjj Tilburg

fè_P_T-TIME__ïiIDi^ffiFSRSPECTIEF
I l 3-jarige MBO

I # diplomaMULO/MAVO-4 "^SÏÏÏÏ"
I; N.B-EenHBO-d^^^ ■
E- Toelatingl
WP . dtplomaMßOAP/PBenm^. HEAO-e.j. - HTS-bedrijfskunde- AM*^d. " j**^*_.. Q naar

fit diploma's/overgangsbew.jzen gelijkte stellen
tesMnA"" ~ fc hoofdenvan dienst,e.d.) WI . medewerkers personeelszaken " tódinM^n^hefehoo medeK haps. j

organen, medewerkers arbe.dsbu itvoerendvlak.
De MBO is primair gericht op a^^atig,advise__nd niveau.b^. De HBO leidt op tot beroepsu.toefenmg opbele.dsma

Aard van de opleiding:■ o.^-^—_sks&__sSSSKs? I
■ „^crttoO^^^^^ 1

Voor informatie:

* Opleiding AP/PB

Oriëntatie-avond:
I inTilburg: St. Josephstraat 137(0 3 *"> ««„, pos.-HBO.ursussen,

j^n_jACU L̂tom)Fl^^ |J
"iiü-

** ;H -f- __. ~ ._.,, Erkend door de minister van;T7_Tf: OPLEIMMSMSTITUT onderwijs en
:f' . ' wetenschappen op grond

~„ : H 1y „HEERLEN" van de Wet °p de erkende
.*______________■» onderwijsinstellingen.

jjj»j_ februari starten wij in HEERLEN en SITTARD met onze mondelinge
"**É_vondopleidingen voor

.^P.K.B. (basiskennis boekhouden)
(praktijkdiploma boekhouden)

M.B.A. (moderne bedrijfsadministratie)
HS.P.D. (staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie)
ivjQok zijn herhalingsopleidingen mogelijk. .

&<Met instituut in Limburg dat voor deze opleidingen is erkend,
ï«'«laardoor STUDIEFINANCIERING mogelijk.

■Tjirilichtingen, prospectussen en aanmeldingen bij: tB3_

h;U >U MICDI fl. Schoutstraat 8, 6343 CS Klimmen, tel. 04459-1782;
nsjrAN IYIICnLU. Mergelsweg 1, 6419 EA Heerlen, tel. 045-715248

■^^""" ____"i__________i

U_ i

*****i '^"'* _____■

_il_[MJMMlfl»]_fc ■ii _^Bïw*'c^_ii!wsy___!_f^B _■

■" A^iy»4^_tkp4r4^iTTV^if>t*JilH_i ■_f_jfó\*£y^'}[:_____________U
sh I ■dr: Êm ■■

■__W___. [^frH^nfÉHÉÉÉÉÉfÉÉÉJiIfI■ M>Vr/i.>i_4asitoil|W_pfi ■.„ ■t_Wf>JiV>l^iWf»Wt)p-g-7-___.____i ■r L' mffl ¥ IPWI ImaVlil&f.frMVmWt *r» f■t__*M ■_____P_7_E_tß____l______F^^f_T___^. * ___F9fSf)B4iM_viMMiMi

fll"t_§ ■
" <t» ■ ■
fci" __F^?___!/««/__e_B _■n» Vln_AiMinSnHMd|_H|MH^M^^ ■. *» M4yiLS_|ïl£i£i4^uulsi4U^S*__l
**_kSu' v/_iiï__f " _!. c3■

■

Vrijdag 12 januaria.s. van 14.30tot 17.00 uur en van 18.30 tot 21.00uur

OPEN HUIS
Dagopleidingenvoor jongensen meisjes

Bouwkunde
| Weg- en waterbouwkunde

Elektrotechniek
metaparte studierichtingen:

- Energietechniek- Electronica- Meet-en Regeltechniek

Proces- en milieutechniek
met studierichting
besturingstechniek

Werktuigbouwkunde
met studierichtingen- Bedrijfstechniek B.T.- Theoretische techniek T.T.- Besturingstechniek

Motorvoertuigentechniek
Minimumeisen:
Diploma MAVO ofLBO met 3 examenvakken volgensC-programma Havo-3
met overgangsbewijs

Voor bezittersvan een HAVO-diploma (met wis- en natuurkunde) is een verkorte
opleiding mogelijk.
Mogelijkheden tot voortzetting van de studieaan: HTS, lerarenopleiding,
applikatiekursussen MTS, specialisatiekursussen e.d.
Brochures en aanmeldingsformulieren zijn op school verkrijgbaar of worden
op verzoek toegezonden.
Bij aanvraag de genotenvooropleiding (LTS, MAVO of HAVO) vermelden.

Vervolgcursussen: Bedrijfskundig assistent/analist (VOAI/VOA II), Meet- en
Regeltechniek, Informatietechnologie, Informatica, Milieutechniek,
Kaderopleiding, PLC-techniek, personal computergebruik.

"_."

Middelbare Technische School I I Heerlen
Schimmelpenninckstraat 1,6415GH Heerlen, tel. 045-720440

j AANMELDING LEERLINGEN TOT 1 MAART A.S.
[ l ■ ■ ■———■——

ONLANGS GESTOPT MET UW STUDIE?
Wachten met verder studeren tot september?
Instituut Schoevers afdeling Eindhoven start op 21 januari 1990
bij voldoende deelname éénjarige beroepsopleidingen tot
Directiesecretaresse en Managementassistent

Vooropleiding: HAVO/VWO of vergelijkbaar.
Tijdens het opleidingsjaar hebt u
voorjaars-, paas- en zomervakantie.
In de herfstvakantie worden de meeste
vakken geëxamineerd.

Ml V S T I T V U Tt

Inlichtingen:

Markt 17
5611 EB Eindhoven
Tel. 040-442832 2135 e

\

HOGESCHOOL VOOR ECONOMISCH EN
ADMINISTRATIEF ONDERWIJS SITTARD

Biedt de volgende leergangen aan:

" INFORMATICA
VOOR MANAGERS

De leergang verschaft inzicht in devraag wat automatisering
vooreen organisatie kan betekenen t.a.v. het te voeren beleid,
te hanteren methoden bij projektmatige aanpak, sociaal-
organisatorische consequenties.

" INFORMATIEPLANNING
De leergang heeft tot doel een relatie te leggen tussen de
ondernemingsstrategie, informatiestrategie en de ontwikkelin-
gen in de informatietechnologie.

Voor beide leergangen geldt:

Doelgroep: Midden- en hogerekaderfunktionarissen.
Start opleidingen: januari 1990.
Cursusduur: 10 lesavonden

Prospectus: HEAO
Postbus 5268 6130 PG Sittard
Telefoon 04490-10641

Voor informatie en advies:
Drs. C. Verkoulen, tel. 04404-1504

V ; i >

sector gezondheidszorgonderwijs Hofleschool Sittard

UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST Zf^SL.
een Mikojel Akademie

Zaterdag 20 januari 1990 - pegin 10.00 uur - einde 12.00uur en een Sociale
AR(_d6rni6

Woensdag 24 januari 1990 -begin 19 00 uur-einde21.00uur
— Voor de informatiebijeen-1

VRIJSTELLINGEN HBO-V. Tslen^Tfi24 januari 1990 schriftel
Opleiding tot verpleegkundige op HBO-niveau. oftelefonisch aanmelden
Duur: drie jaarin voltijd ofdeeltijd. bl) net secretariaat.
Lestijden: drie dagen per week (voltijd) of per twee weken (deeltijd).
Bestemd voor personen met diplomaZiekenverpleging A, B, Z, MBO-V, In verband met het
MDGO-Vp of HBO- of universitaire opleiding. programma verzoeken wij-

op het begin-tijdstip

MIFI IW aanwezigte zijn.

HBO-V. DEELTIJD Informatie en aanmelding
formulieren zijn verkrijgba*

Opleiding tot verpleegkundige op HBO-niveau. "Ü net secretariaat van d«
Duur: vier of vijf jaar. sector.

" vijf jaarvoor personen, die niet in de gezondheidszorgwerkzaam zijn; n
" vier jaarvoor personen, die wel in de gezondheidszorgwerkzaam zijn. Hogeschool Sittard,

Bestemd voor personen vanaf 21 jaar. sector Gezondneidszorg
Onderwijs, Gouverneur*^Vooropleiding: hövpllstraat 2

" HAVO, MBO of diploma Ziekenverpleging A, B, Z, MDGO-V, MDGO-Vp of 6131 KD SittardHBO; j„l (Q44gn\ g io -n

" ziekenverzorgendenkunnen via een vooronderzoek worden toegelaten. 'v '
Lestijden: dinsdag- en donderdagavonden een dag per week praktijk.

MGZ
(opleiding tot verpleegkundigein de maatschappelijke gezondheidszorg)

De opleidingkent tweerichtingen:

" deAGZ (onder andere wijkverpleegkundige);

" de GGZ(sociaal-psychiatrisch verpleegkundige).

Duur: twee jaar:

" de richting AGZ drie dagen per week plus stageperiode; s

" de richting GGZ drie dagen per twee weken plus stageperiode.

Bestemdvoor:

" AGZ voor personen met een diplomaziekenverpleging A of MBO-V;

" GGZvoor personen met een diploma ziekenverpleging B of HBO-V.
De AGZ start 1 augustus 1990, deGGZ start 1 augustus1991.

MANAGEMENTOPLEIDING
GEZONDHEIDSZORG
(officiële kaderopleiding Gezondheidszorg)

Duur: twee jaarin deeltijd.De werkvorm is modulair en probleemgestuurd.
Bestemd voor personen, die werkzaam zijn in de gezondheidszorg met onder
andereeen diplomaZiekenverpleging A, B of Z ofeen andere MBO- ofHBO-
opleiding.

POST HBO-CURSUS PRAKTIJK-
BEGELEIDING
Duur: een jaarin deeltijd.
Bestemd voor personen werkzaam in de gezondheidszorg, onder andere ver-
pleegkundigen en operatie-assistenten.

I HOGESCHOOL SITTARD ,

tS/ell o lu___2o
CONSULTING

wij vertegenwoordigen:

- CADdy CAD/CAM
- Hewlett Packard- G2computers
- OKI
- ELSA
- Foxbase
- Novell netwerken- WordPerfect

CADdy
S.I.E. Consulting b.v.
Maastrichterlaan 27
6291 EK Vaals
Tel. 04454-5035
Fax. 04454-5085

CURSUS-PROGRAMMA 1990
Oriëntatie Informatica
- Computertoepassingen:

MS-DOS, Lotus 1-2-3, D-Base IV, Wordperfect 5.0, D-Base
programmeren, Lotus Macro's, Tekstverwerking, Kantoorpraktijk

- Ambi-modulen:
H-0, HEI, HE2

- Praktijkdiploma Informatica (PDI):
MGI, MG2, MG3, MVI

- Logistiek Management

Voorlichtingsavonden:
- 10 januari, Roermond, Oranjelaan 21, v.a. 19.00-21.00 uur
- 11 januari, Sittard, Parklaan 4, v.a. 19.00-21.00 uur.

Verdere informatie: tel. 04490-90404.

OPENfeLEERCENTRUM
■Ij

024353 J
J

cursussen^OPLEIDINGEN IB



Van onze sportredactie

Van onze sportredactie

Hennie Kuiper
contracteert

Erwin Nijboer
kom TTGART ~ Erwin NiJboer ri Jdt
\.i e?en,d seizoen voor de Westduitse
plo van de Nederlandse
■j Sleider Hennie Kuiper, het
die "J St"ttgart. De 25-jarigerenner,
me e laatste jaren in Spanje als

erknecht °Ptrad van sprinter
6en - ,eu Hermans, tekende vrijdag
boereenJaiïg contract. Behalve Nij-
der "ttaken drie andere Nederlan-

eel uit van Kuipers ploeg, na-
en l'Jk Ad Wijnands, Ralf Moormances Hopmans.

John van Loen en Roda JC zijn het
totaal niet eens met de uitspraak
van de tuchtcommissie, die zich be-
riep op het rapport van scheidsrech-
ter Van Vliet en de mondelinge toe-
lichting van een van de grensrech-
ters. Van Vliet stuurde Van Loen
voortijdig naar de kleedkamer om-
dat de aanvaller hem in het tumult
rond een strafschop voor Sparta ge-
duwd zou hebben.
John van Loen heeft van meet af
aan ontkend handtastelijkte zijn ge-
weest en heeft na het horen van de
uitspraak van het tuchtcollege on-
middellijk besloten hoger beroep
aan te tekenen. De lange spits wordt
in deze gesteund door manager
Hens Coerver van Roda JC.
„Van Loen is niet handtastelijk ge-
weest", aldus Coerver, die zijn me-
ning onder meer gesterkt ziet door
de tv-beelden van het duel. „Daar
zijn we voor honderd procent van
overtuigd. We tekenen niet voor
niets hoger beroep aan. We weten
dat Van Loen in het verleden een
kwalijke reputatie heeft opge-
bouwd, maar dat mag geen reden
zijn om hem zomaar te straffen. We
hebben voldoende aanwijzingen en
wapenfeiten om met goede kans
van slagen in hoger beroep te gaan.
Daarbij gaat het ons niet eens om
strafvermindering, maar louter en
alleen om vrijspraak. Van Loen
heeft namelijk niets gedaan."

De spelers Maas (Eindhoven), Rut-
ten (FC Twente), Hellinga (Heeren-
veen). Dams, Van Goozen (beiden
Heracles), Flisijn (Cambuur), Nijs-
sen (VVV) en Dijkstra (Willem II)
werden voor één duel geschorst we-
gens hetkrijgen van de derde ofvijf-
de gele kaart. Ook de gele kaarten
voor Liesdek (Fortuna Sittard),
Hanssen (Roda JC), Luijten en
Snoei (beiden Sparta) leidden tot
uitsluiting voor één duel.

" Johnvan Loen blijft net als het bestuur van Roda JC op het
standpunt staan, dat hij geen overtreding beging.

Het eerste optreden van MVV na dewinterstop tegen eerste klasser
SVN leverde weliswaar een 1-3
overwinning op voor de Maastricht-
se eredivisionist, maar echt contentkon MVV-trainer Sef Vergoossen
zeker niet zijn. „Eigenlijk kun jenooit tevreden zijn. Ook niet na een
zege, want altijd zie je wel dingen
die verkeerd gingen", zei de' oefen-
meester.
En er ging veel verkeerd bij MVV,
met name in de eerste helft. SVN
kon zelfs in de tiende minuut door
Nelissen de leiding namen. Na rust

De oefenwedstrijd tussen het Belgi-
sche Limburgse Patro Eisden en
Fortuna Sittard, op het veld van
eerstgenoemde, werd door de For-
tunezen gewonnen: 0-2. Richard
Custers zorgde in de tweede helft
voor twee doelpunten. Het eerste
scoorde hij in de 75ste minuut, het
tweede in de 89ste minuut.

Sport kort
" AUCKLAND - Peter Blake
heeft met zijn jacht Steinlager 2
ook de derde etappe van de zeil-
race om de wereld gewonnen.

Schaesberg
in cijfers

Wray r^BERG - De uitslagen van de gis-
er> ren? gehouden draverijen op de draf-SZ\»" Schaesberg:
km ti7rt , s"Pr'Js: 1-Carolus C (P. Claessen)
lvn h '1; 2-ExPress Hazelaar; 3. Eve-?oyon i?-aar Niet gestart: Ulquier de. uke _ Che Sourdine; Dalat du Lombart;
k°PDelrv l!tenzorg. Winn. 3,40 pl. 1,30; 1,30;per(H 2,' 4°; trio 34,60. Aarde-prijs: 1. Chip-lirie M .lft) krntijd 1.25.4;2. Caluno; 3. Ca-
-1,10 i '^* gestart: Ceres V. Winn. 1,30; pl.
Prife. , i.150; koppel 4,40; trio 18,90. Mars-
l-2l 5. , Delgadotranss (R. Redder) km.tijd
2, .0' ', „Bad Boy; 3. Vivace Malta. Winn.
luto n "00; 1,40; k °PPel 13-3°: trio 48,20.

»e) kr_ .'^s: '" Chaunty Top (W. van Buyte-
Vjc jJ"«Jd 1.22.5; 2. Daya Bay Bonnet; 3.
Way me- Niet gestart; Drakar; Chianty
tr'°3o .n1 _ 4,70; pl' 2,50; 1-60; k °PPel MO;
_*" tW tJranus-prijs: 1. Diamond Victrix
Nora. Puydt) km.tijd 1.21.8; 2. Crackje vanst«n' 11' Dascalio SL; 4. Diederik. Niet ge-
duViviranie de Fl°yon; Arlou Gm; Alister
1 -0- ur'Br"no Frisco. Winn. 1,70;pl. 1,00;S»t -n..Ppel 240; trio 16'4°. kwartet 29,50.

(,?J _.___"Prijs: L Daüda Belvedère. 'apron. V,km-tÜd 119-6:2- Cid Olympic; 3.
f_°ppeiU v_°- Winn- 230: p - 1-6°; 29°;.'n_ar_ t '80; trio 80-70- Jupiter-prijs: 1._ BriE?,tUi. <pß.l.Sikking) km.tijd 1.19.8;4'30' 2nnP; 3- Val'ant C. Winn. 18,60; pl.
."'__>!___ ,opPel 22.00; trio 497,00. Melk-krn.tiii 1 .o Yvette Nubar (W.J.G.Janssen)Si,_i?; 2- Zilver Ulandia; 3. Cita De

A j vd:Plu 'o-Pr _s: 1.Boy De Bloomerd
>ide ' ~?.' km-tijd 1.20.6; 2. Wilco Staar-
,aga Win m- Niet gestart: Zorro V,
.'4O 2nn 1ams- Toto: winnend: 1,70 plaats\V5.£.00 koppel 6,20 trio 22,30.
'Satorn__. ." 8 Uitbetaling: 1533,30. Tota-

'37.585.

Donike onderschrijft
mening Jenkins en

Oerter over anabolica
De Orarye-vrouwen, van wie en-
kelen met lichte griep kampen,
presenteerden zich eindelijk
weer als een hecht team. De spel-
vreugde, die om onverklaarbare
reden in de twee voorgaande
wedstrijden afwezig was, straal-
de van de gezichten. Het zelfver-
zekerde optreden van Nederland
ontmoedigdeFrankrijk, dat geen
moment een overwicht had.
De formatie van coach Pang ein-
digde achter de DDR en de
Bondsrepubliek op de derde
plaats in de poule. Vandaag
speelt Nederland tegen Canada,
dat in de andere poule kansloos
als vierde eindigde.

BREMEN - Het Nederlands
vrouwenteam heeft zich op de
derde dag van het internationale
volleybaltoernooi in Bremen
enigszins gerevancheerd voor de
twee onluisterende nederlagen
tegen de Bondsrepubliek en de
DDR. Op overtuigende wijze
werd vrijdag in de laatste poule-
wedstrijd Frankrijk met 3-0 ver-
slagen. Setstanden 15-4, 15-9, 15-
-6.

(ADVERTENTIE)
kela woninkrijk

showroom !

9eï_,_Ches,erfieWsexclusief
uitEngeland,.ax-free

buying possible

rlrh,n. eU.9ten fcP'ittegels
\ A||

rech,streeks van fabriek.
6fo. .R,__)a9'_9eopendvan I°-00l°M6.00 u. of na telefonischeafspraak
oensbroek, Kouvenderstraat 136'elefoon045-222947Exclusief voo .Limburg.

Uitslagen Groep A: Cuba-Tsjechoslo-
wakije 3-0 (15-12, 16-14, 15-9), Sovjet-
unie-Canada 3-0 (15-0, 15-9, 15-10). Vim*
stand: 1. Cuba 3-6; 2. Sovjetunie 3-4; 1.
Tsjechoslowakije 3-2; 4. Canada 3-0.
Groep B: Nederland-Frankrijk 3-0 (IS-4,
15-9. 15-6). DDR-Bondsrepubliek S-l
(15-5. 10-15, 15-9, 15-11). Eindstand: 1.
Bondsrepubliek 3-4; 2. DDR 3-4; 3. Ne-
derland 3-2; 4. Frankrijk 3-2.

De eerste helft van het treffen werd
doelpuntloos afgesloten. Zes minu-
ten na de hervatting opendeRoy de
score voor Ajax. Amper een minuut
later was het alweer gelijk. Romario

Ajax' verdediger Mare Verkuyl gaat
vandaag al uit Lissabon terug naar
Nederland. De speler heeft nog
steeds last van de gevolgen van een
hersenschudding. In de slotfase van
de wedstrijd tegen Roda JC op 1 de-
cember kreeg de Ajacied een trap

LISSABON - Enkele dagen nadat
Sporting Lissabon via een 2-0 zege
op Benfica al tot de finale van het
toernooi in Lissabon was doorge-
drongen, heeft ook Ajax de eind-
strijd bereikt. De ploeg uit de Meer
verwees landskampioen PSV met
2-1 naar de troostronde.

trof vanaf de penaltystip de roos.
Een kwartier voor het einde werd
invallerRonald de Boer (hij verving
Willems) matchwinnaar: 2-1.
Er .waren zevenduizend toeschou-
wers en de Portugese scheidsrech-
ter Guerreiro gaf geel aan Wouters
(Ajax) en Lerby (PSV).

Ajax naar finale
PSV intoernooi Lissabon verslagen tegen zijn hoofd van Henk Fraser.

Sindsdien heeft Verkuyl ontbroken
in de competitiewedstrijden van
Ajax.
Hij heeft voortdurend last gehou-
den van hoofdpijn en dat openbaar-
de zich voornamelijk na lichamelij-
ke inspanningen. Ondanks de rust-
periode van twee weken rond de
jaarwisseling is de pijn niet verdwe-
nen. Na de training in Lissabon
kreeg Verkuyl, die slechts één van
de twee dagelijkse trainingen volg-
de, last van duizelingen. De medi-
sche staf besloot daarop de verdedi-
ger, met de bestuursleden Coronel
en Van Os, naar Nederland te laten
terugkeren voor onderzoek in het
hoofdstedelijke Lucas-ziekenhuis.
In Spanje won Feyenoord gister-
avond een oefenwedstrijd tegen So-
togrande met 5-1. Voor de Rotter-
damse doelpunten zorgden Griga

(2), Scholten,Kiprich, Lokhoff.

KEULEN - De Westduitse doping-
expert Manfred Donike heeft de
mening van de atleten Al Oerter en
David Jenkins over het gebruik van
anabole steroiden onderschreven.
Volgens beiden is anabolica louter
psychologica. Zij verklaarden onaf-
hankelijk van elkaar in een BBC-do-
cumentaire, dat de verboden spier-
versterkende middelen uitsluitend
mentale invloed hebben.

„Ik verkondig al jaren dat anabolica
niets bijdraagt aan de prestatiever-
betering. Maar ik geloof wel dat de
psychogene factoren als Belangrijk
moeten worden ingeschat. Zij zor-
gen ervoor dat een sporter intensie-
ver traint", aldus professor Donike.
De Keulse biochemicus, die lid is
van de medische commissie van het
Internationaal Olympisch Comité,
zei te hopen dat Oerter en andere
oud-topsporters door zullen gaan
met de onzinnigheid van anabolica-
gebruik te benadrukken. „Dat zou
mij zeer welkom zijn."

De Amerikaanse discuswerper Al
Oerter, die vier keer .Olympisch
goud won, zei in het interview: „De
opvatting dat anabolica van een■goede atleet een kampioen maakt, is
een mythe". Oerter verklaarde zich
ook bediend te hebben van anabole
steroiden, voordat hij in 1980 op 40-
-jarige leeftijd zijn comeback maak-
te. „Ik ben er absoluut niet beter
door gaan gooien. Ik kreeg er alleen
een hogere bloeddruk van. Mijn
beste prestaties heb echter ik gele-
verd toen ik clean was."
Ook Jenkins liet zich in die zin uit.
De voormalig Europees kampioen
op de400 meter, die in de Verenigde
Staten een gevangenisstraf van ze-
ven jaar uitzit wegens handel in
spierversterkende preparaten, ver-
klaarde dat drugs geen kampioenen
maken. Jenkins gaf toe voor de
Olympische Spelen van Montreal in
1976 anabole steroiden te hebben
gebruikt met als enig resultaat dat
zijn vorm achteruit holde en hij in
de finale slechts zevende werd.

strayKRADE - John van Loen gaat in hoger beroep tegen de
Hod de tuchtcommissie van de KNVB gisteren tegen de
den J(-"-speler uitsprak naar aanleiding van de rode kaart tij-
coii e wedstrijd Sparta-Roda JC op 24 december. Het tucht-
lan Van de KNVB bepaalde dat Van Loen drie wedstrijdenI taj

gs dekant moet DnJven> een boete van 250 gulden moet be-
-1 ___"_ en dat niJtot ! Juu van dit jaar niet meer de aanvoerders-an<* mag dragen.

LISSABON - De officier van justi-tie in Amsterdam gaatover tot straf-vervolging inzake het FIOD-onder-zoek naar het zwart-geldcircuit bij
Ajax. „De rapporten zijn nu defini-tief gesloten en zullen volgende
week bij Ajax worden afgeleverd.
Daarna gaat de officier van justitie
over tot strafvervolging bij de be-trokkenen", aldus voorzitter Mi-
chaël van Praag.

De namen van de betrokkenen zeide Ajax-voorzitter niet in te kunnenvullen. „Om de simpelereden dat ik
ze niet weet. Want het is natuurlijkniet zo, dat als deofficier van justitie
zou besluiten om Ton Harmsen (ex-
voorzitter van Ajax) te dagvaarden,dat dat dan aan ons wordt medege-deeld. Dat is aan de betrokkenen.Wat ik wel weet is dat ook derechts-
persoon Ajax wordt gedagvaard."

Van Praag liet verder weten even-
min in te kunnen schatten of het
voor Ajax gunstig is dat derechterer aan te pas komt. „Het maakt voor
Ajax in zoverre weinig uit, dat wat
er met betrokkenen ook wordt ge-
daan, de belastingclaim zal hoe dan
ook betaald moeten worden. En niet
door hun, maar door Ajax. Het kanalleen consequenties hebben voorde hoogte van de boete. Die zal nuworden vastgesteld door derechteren niet door de belasting-inspec-
teur."

Overigens zal het alternatieveEuro-
pacuptoernooi dat Ajax op de dins-dagavonden voor de reguliere EC-data wilde afwerken niet doorgaan.
De UEFA geeft daarvoor geen toe-
stemming. Ajax gaat nu proberen
een aantal financieel lucratievevriendschappelijke wedstrijden te
regelen.

Volleybalteam
herstelt zich

Last. Meijer eindigde gisteren op de
500 meter als tweede, terwijl ze op
de 1500 de snelste bleek. Kern-
ploegdebutante Sandra Voetelink
bezet in het klassement na twee af-
standen achter Meijer de tweede
plaats.

HEERENVEEN - Een langere
slag en een explosieve start
hebben Arie Loef vrijdag in
Heerenveen zijn eerste Neder-
landse kampioenschap schaat-
senrijden op de 500 meter be-
zorgd. De 20-jarige Eindhove-
naar miste de eerste tijd onder
de grens van 38 seconden van
het seizoen door een miserabe-
le binnenbocht. Zijn 38,13 se-
conden in de rit tegen Tjerk
Terpstra bleek voor de overige
sprinters te machtig.

Loef, die in het verleden altijd wat
traag op gang kwam maar vorig jaar
februari wel de Nederlandse sprint-
titel veroverde, bleef Menno Boels-
ma 0.12 seconde en Maarten
Noyens 0.26 seconde voor. Van ori-
gine is Loef geen echte sprinter. Op
de .1000 meter komt hij het best uit
devoeten. Dit seizoen is daarveran-
dering in gekomen. In alle 500-me-

ters tijdens de wereldbekerwed-
strijden was hij de beste Nederlan-
der.

Bondscoach Eppie Bleeker heeft
van wetenschappers van de Vrije
Universiteit in Amsterdam verno-
men dat de 500 meter vooral op de
eerste honderd, eigenlijk al in de
eerste vijftig meter, wordt beslist.
Loef realiseerde een opening van
10,05, een persoonlijk record. Al-
leen Noyens (10,03) en het achttien-
jarige Friese kortebaantalent Jan
Brouwer (9,99) waren op het eerste
rechte eind sneller. Daarnaast heeft
Loef de laatste maanden hard ge-
werkt aan de lengte van zijn slag.
Hij streeft naar tien klappen op het
laatste stuk, in de matig bezette
Thialfhal waren dat er vrijdag elf.

Dames
Bij de dames beantwoorden Henna
Meijer en Sandra Voetelink voorlo-
pig het best aan het verwachtings-
patroon van hun coach, Jan Wiebe

Volgens de seizoenplanning van
Jan Wiebe Last moeten de tekenen
van topvorm dit weekeinde bij zijn
selectie zichtbaar worden. De
coach gelooft nog altijd heilig in
een succesvolle achtervolging op
de DDR-dames. „Na twintig de-
cember nemen we gas terug en
gaan we aan de topvorm werken",
was daarbij zijn overtuiging. Dit
weekeinde zal zijn gelijk moeten
aantonen. „Ik ben toch wel gespan-
nen", gafLast gisteravond toe.

rieke Stam op die afstand meer in-
gezeten. „Marieke was te gehaast en
zat te hoog. Maar ja, dat krijg je als
je tegen Christine Aaftink rijdt.
Daar wil je toch weleens van probe-
ren te winnen", aldus Last. Op de
1500 meter, haar specialiteit, stelde
Marieke Stam opnieuw teleur.

Conclusies wilde hij na nog maar
twee afstanden niet trekken. Wel is
de basissnelheid volgens Last in-
middels bij '?ijn' dames aanwezig.
Over de 500 meter was hij tevreden,
al had er ook volgens hem voor Ma-

„Normaal hoor ik die afstand te
winnen", was de Egmondse ook
zelf van mening. Ze eindigde op de
mijl als tweede. „Mijn vorm is niet
zoals die op dit moment had moe-
ten zijn. Of ik daardoor ook ga twij-
felen? Ik twijfel altyd al, dus nu ook
weer", was naderhand haarreactie.

Vandaag en morgen wordt de titel
strijd in Heerenveen voortgezet.

Ruim aandacht
voor schaatsen

en voetbal
op televisie HEERENVEEN - Uitslagen eerste wed

strijddag NK schaatsen.

Dinsdag brengt RTL Veronique
van 20.50 tot 22.45 uur een recht-
streeks verslag van hetLissabon-
voetbaltournooi, om de derde en
vierde- plaats. Woensdag geeft
dezelfde zender vanaf 20.25 uur
live de strijd in de finale weer. "

kelijke uitzending van 18.45-
-20.00 uur wordt een terugblik ge-
geven en wordt aandacht be-
steedt aan buitenlands voetbal
(Real Madrid-Atletico Madrid en
Italiaanse competitie), worstelen
(Nederlandse kampioenschap-
pen in IJsselstein), handbal
(V&L-E en O), veldrijden en
skiën.

Ook op zondag (16.00-17.50 uur,
Nederland 3) wordt een uitge-
breide samenvatting gegeven
van het schaatsen. In de gebrui-

schaatswedstrijden in Heeren-
veen en besteedt het aandacht
aan voetbal.

HILVERSUM - Studio Sport be-
steedt vandaag en zondag veel
aandacht aan de Nederlandse af-
standskampioenschappen
schaatsen in Heerenveen. Van-
daag, zaterdag 6 januari, is er tus-
sen 16.00 en 17.50 uur op Neder-
land 3 een samenvatting van de
1.000 meter mannen en vrouwen,
de 3.000 meter vrouwen en de
1.500 meter mannen. Verder zijn
er beelden te verwachtenvan het
schansspringen in Bischofsho-
ven.
In de reguliere uitzending (23.26-
-23.56 uur, Nederland- 3) komt
Studio Sport terug op deZaterdag 6 januari 1990 19

Stand na twee onderdelen: 1. Meijer 84.996
punten; 2. Voetelink 85.593; 3. Stam 86.303;
4. Grimbergen 86.753; 5. Van Straaten
86.913; 6. Pasveer 87.036; 7. Van Schie
87.493; 8. Zwolle 87.570.

Vrouwen, 500 meter: 1. Christine Aaftink
(Baambrugge) 41,34; 2. Meijer 41.58; 3. Voe-
telink 41,69; 4. Loorbach 42,05; 5. Hulze-
bosch 42,15; 6. Stam 42,70; 7. Zwolle 42.87; 8.
Van Straaten 42,93; 9. Thomas 42,98; 10. Jo-
landa Grimbergen (Geleen) 43,04.
1500 nieter: 1. Meijer 2.10,25; 2. Stam
2.10,81; 3. Grimbergen 2.11,14; 4. Van Schie
2.11,26; 5. Pasveer 2.11,51; 6. Voetelink
2.11,71; 7. Van Straaten 2.11,95; 8. Aaftink
2.12,05; 9. Bollaart 2.12,26; 10. De Vries
2.12,28.

Strafvervolging
voor Ajax na

FIOD-onderzoek

MELBOURNE - Torn Nijssen,
Mark Koevermans, Paul Haarhuis
en Michiel Schapers zijn recht-
streeks toegelaten tot het hoofdtoer-
nooi om het open Australisch ten-
niskampioenschap in Melbourne.
Bij de vrouwen behoeven Manon
Bollegraf, Nicole Jagerman en
Brenda Schultz door hun plaats op
de wereldranglijst evenmin voor-
wedstrijden te spelen. Van Neder-
landse zijde moeten alleen Carin
Bakkum en Caroline Vis kwalifica-
tie zien af te dwingen.
Brenda Schultz bereikte gisteren in
een toernooi in Brisbane de laatste
vier. Na overwinningen op respec-
tievelijk McGregor (VS), Radford
(Australië) en Rinaldi (VS) versloeg
zy in dekwartfinales Radfords land-
genote Godridge: 7-5, 6-3. Minder
goed verging het Mark Koeverman»
in Adelaide. De Nederlandse num-
mer een verloor in de kwartfinaleskansloos van de Amerikaan Arias
met 3-6, 4-6.

Torn Nijssen
geplaatst

De stand: 1. Kappes-De Wüde 106 p; 2.
Clark-Günter 107 p; 3. Freuler-Diehl 101 p;
4. op 3 ronden Bincoletto-Martinelli 51 p; 5.Holenweger-Stumpf 22 p; 6. op 4 rondenVan Slycke-Klaus 48 p; 7. Meilleur-Taranti-
ni 45 p; 8. Bolten-Rellensmann 34 p; 9. op 5
ronden Khrabzov-Satybaldiev 42 p; 10. ge-
broeders Curuchet (Argentinië) 37 p; 11. enlaatste Hess-Sawyer 25 p.

Van Loen in tegenaanval
Roda JC'er accepteert schorsing door KNVB niet

Mannen, 500 meter: 1. Loef (Eindhoven)
38,13; 2. Boelsma 38.25; 3. Noyens 38,39; 4.
Brouwer 38,46; 5. Terpstra 38,51; 6. War-
mink 38,66; 7. Jonkman 38,68; 8. Zandstra
38,70; 9. Mos 38,90; 10. Janssen 39,00;
17. Kernkers 39,33; 19. Visser 39,39; 21. Kra-
mer 39,42; 28. en laatste TenKortenaar 87,17
(na val).

Valpartijen
in zesdaagse
van Bremen

" Christine Aaftink, snel

BREMEN - Door zware valpartijen
zijn na twee avonden in de zesdaag-
se van Bremen al twee man op dok-
tersadvies uit koers verdwenen: de
Liechtensteiner Hermann en de
Zwitser Stutz. Hun respectievelijke
teamgenoten Stumpf en Holenwe-
ger zijn door de wedstrijdjury voor
de verdere duur van het evenement
aan elkaar gekoppeld.Erzijn nog elf
duo's op de baan. Na de jachtenvan
gisteravond bevinden zich drie
ploegen in dezelfde ronde op kop.
De formatie Kappes-De Wilde leidt
vanwege een beter puntentotaal.

Langere slag helpt Loef
Christine Aaftinkgeeft Marijke Stam geen kans

Limburgs Dagblad sport cijfers nk

SVN-MVV zette Meijers de ontspoorde ploeg
uit Maastricht weer in de rails door
twee keer fraai raak te schieten,
waarna Delahaye in de 69ste minuut
de eindstand op 1-3 bepaalde.

Patro-Fortuna



kan rugklachten verergeren I^^J^jl^ M i/lt j|| M M _# 1 #
Mogen wij eens met u over een oplossing praten? jg11»-r:- -■. — ■—\
JAREN VAN ERVARING f \
hebban ons geleerd dat rugklachten vaak het gevolg zijn van een verkeerd bed, omdat /
een standaardmatras niet voor ieder lichaam geschikt is. Als het goede steun geeft aan «~- ■ r-— —i, (
iemand die zwaar gebouwd is, dan is het bijna zeker ongeschikt voor een minder zwaar »- ~ ' —'persoon. En omgekeerd. Tenminste eén van de partners lijdt in dat geval pijn en ongemak. E. ' vf.

WZ-...**■-—_____ "-* "—■___.. in, „ _t\r ■""■' nii-ahiiiii _<_______■___!»__...-
WAT IS ONZE OPLOSSING? 7 !.'"
Een bed van OBAS. Een op uw eisen afgestemd eenpersoonsbed of een tweepersoons- \
bed met 2 totaal verschillende typen matrassen die precies voor iedere inidviduele partner

__^__
gschikt zijn. Doordat zij als het ware het lichaam behoedzaam in de juiste positie brengen. gj* jg
zodat de ruggegraat ontspannen en soepel is. Daarbij wordt de druk weggenomen van "*-—-~ "' _^_^^^^^t___ _______________t__S

beenderen, spieren, zenuwuiteinden en gewrichten. j—■■■■~*~*■■■■a~»■■■■ ■■ ■■■_■ _■■■ _■ _-_■■■■_■

t_r _ noie. OBAS 8.V.i.0.
WatlsOßAb? .... I Tunnelweg 104, 6468 EK Kerkrade.
Wij zijn de Orthopaedic Bedding Advisory Service, adviseurs voor bedden en matrassen. T_lef__n 1.4. 4_. . 11
Onder voortdurende begeleiding van onze medische en orthopedische adviseurs hebben loieiuun u .o-.o__t i
onze technici reeds duizenden OBAS (een- of tweepersoons) bedden ontworpen op basis
van gegevens waarin het gewicht, de lichaamsbouw en de medische achtergrond van Het OBAS bed geeft de juiste
ieder van onze klanten zijn verwerkt. Voor zover beschikbaar worden hierin de diagnoses steun aan ieder van beide
van artsen eveneens opgenomen. partners; het zorgt voor

ontspanning en voor verlichting
WIJ ZIJN DE DESKUNDIGEN van P'Jn.

I Al onze bedden worden door vakmensen gemaakt en zien er uit als gewone bedden van HOM Aan OBAS: ik wil weer goed kunnen slapen, en ,
topkwaliteit. Maar dit is slechts schijn: een OBAS bed is heel bijzonder! Toch berekenen DMn daarom wil ik meer weten over OBAS bedden.
wij geen hoge prijzen: onze bedden zijn niet duurder dan een normaal 1- of 2-persoonsbed «nkPl_ verolk-htinn aanvan^oeOekwaliteit. Dat kan omdat wij rechtstreeks en zonder tussenpersoon vanaf fa- lk Qa aeen enkele verplichting aan.
briek leveren. Als u rugklachten heeft, als uw partner zwaarder is dan u, of als u rugpijn lijdt Naam Postcode- neem dan nu contact op met OBAS Zeer waarschijnlijk kunnen wij u helpen. Vraag in- Adres Woonplaats
formatie zonder enige verplichting met nevenstaande coupon. In open envelop zenden aan:

" OBAS, Antwoordnummer 2110 g i6460 WB Kerkrade. Een postzegel is niet nodig. £ I

Middelbare Technische Opleidingen Heerlen

OPEN HUIS
Schimmelpenninckstraat 1, Heerlen

vrijdag 12 jana.s. 14.30-17.00 uur en 18.30-21.00uur

111lIHTS heer,en ICmBO heerlen

■ Bouwkunde ■ Timmeren
■ Elektrotechniek a Metselen- Energietechniek

- Meet- enRegeltechniek ■ Elektrotechniek
- Elektronica , _ . .■ Procestechniek

■ Proces- & Milieutechniek
- Procestechniek ■ Metaalbewerken
- Besturingstechniek - Verspaning- Constructie■ Werktuigbouwkunde _ Bankwerken/montage- Werktuigbouwkunde
- Bedrijfstechniek ■ Motorvoertuigentechniek
- Besturingstechniek

■ Motorvoertuigentechniek

■ Weg- en Waterbouwkunde
Aanmelding: Aanmelding:
vóór 1 maart a.s. zo spoedig mogelijk
Schimmelpenninckstraat 1 Pastoor Theelenstraat 20
6415GH Heerlen 6466 JH Kerkrade
tel: 045-720440 tel: 045-417979

I -

I

GURSUSSEN+Y^OPLEIDINGEN _e_l

d Hommerterweg 224
Hoensbroek

riessen
Erkend door min. O&W met
rijkserkende diploma's

I WordPerfect 4.2 en 5.0
( \ §_>J PlanPerfectI DataPerfect

<| EJ] dßase Lotus P.D.I.
D.T.P. met Ventura
Typen Notuleren

.-■- UB Startcursus P.C. Msdos

I Ook spoed- en privé-cursussen in enf" uit huis
I r U| Elk cursist werkt alleen op een P.C.

O met hard-disk.
[f__ Vraag de brochure met de

cursusinhoud aan

71 Bel 045-211733
* E Opleiding - Advies - Begeleiding

li

EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUW BEGIN!!
De medewerkers van het Groene Kruis in Limburg wensen u een I

voorspoedig en gezond 1990 toe. I
En mocht u ons nodig hebben... we staan voor u klaar! I

DE VERANDERING I
Het Groene Kruis in Limburg heeft per 1 januari 1990 een ingrijpende reorganisatie afgesloten. De zorg wordt nu I

verleend door vijf districtsverenigingen. De districten worden in hun werk ondersteund door het I- Provinciaal Samenwerkingsverband van het Limburgse Groene Kruis te Sittard. I

ONZE PRODUKTEN I
U kunt bij ons terecht voor: I
" zwangerschapszorg I

" kraamzorg I
" jeugdgezondheidszorg (o.m. consultatiebureaus) I

" zorg voor zieken en gehandicapten I
" preventieve ouderenzorg I

" voedingsvoorlichting en dieetadvisering I
" gezondheidsvoorlichting I

" het verstrekken van verpleegartikelen I
" deorganisatie van cursussen en voorlichtingsaktlviteiten. I

Daarnaast vallen er op provinciaal niveau nog diverse andere aktiviteiten onder de noemer van het Groene Kruis, I
zoals bij voorbeeld de Stichting Aanvullende Thuiszorg Limburg, Meer Bewegen voor Ouderen, Steunpunt Zelfzorg I

Initiatieven en Hulpnet Limburg, een personenalarmeringssysteem. I

MEER INFORMATIE? I
Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt over wat het Groene Kruis voor u kan doen, dankunt u als vanouds ||

terecht bij het GroeneKruis in uw woonplaats, maar ook bij de nieuwe districtsverenigingen: I

Z7\
ooo\

Groene Kruis
Het Groene Kruis Noord-Limburg, Kaldenkerkerweg 2, Venlo

telefoon 077-512765
Het Groene Kruis Midden-Limburg, Jo Hanssenstraat 4-6, Roermond

telefoon 04750-95858 (tot medio januari32666)
Het GroeneKruis Westelijke Mijnstreek, Deken Tijssenstraat 4, Sittard

telefoon 04490-23440
Het Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg, Vrijthof 6, Klimmen

telefoon 04405-2909
Het Groene Kruis Heuvelland, Observantenweg 10, Maastricht

telefoon 043-251151
Provinciaal Samenwerkingsverband van het Limburgse Groene Kruis, Kleine Steeg 7, Sittard

telefoon 04490-16161; 1
Binnenkort starten weer te Maastricht, Sittard en Weert

de mondelinge avondopleidingen
voor

S.P.D. II
thans zijn bezig de opleidingen voor S.P.D. I te Heerlen,

Maastricht, Roermond, Sittard, Tegelen en Weert.
Inlichtingen, prospectus en aanmelding bij de directeur:
Drs. S.J.M. Brouwers, Gloriët 9, 6247 BB Gronsveld.

Telefoon 04408-2304
-_—
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Limburgse S.P.D.-opleidingen
Gerenommeerde opleidingen voor het

staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie (S.P.D.)

F*ïl I«IC. Vind© Bureau Bibliotheek\lWttKj ■ ;,vikii|.« Postbus 570Ö
l _TI?J_J LimDUry 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

' wn__.dii.ng Gedeputeerde Staten van Limburg
143/1-90 maken ter voldoening aan het bepaalde in ar-

tikel 15,eerste, tweede en derde lidvan de Re-
gelingbeheersovereenkomsten 1988bekend,
dat indeperiode 8 januari 1990tot 10februari
1990het ontwerp-beheersplanBeesel-Swal-
men met het daarbijbehorende voorstel over
de begrenzing en statusvan derelatienotage-
bieden ter inzage ligt en wel: - in hetprovin-
ciehuis te Maastricht in de bibliotheek tijdens
de werkuren;- in de gemeentehuizenvan
Roermond, Beesel en Swalmen tijdens de
werkuren; - tenkantore van het Waterschap
Roer en Overmaas te Sittard en het Water-
schap Het Maasterras te Bergen tijdens de
werkuren. De relatienotagebieden Beesel-
Swalmen zijn voor een belangrijk deel gele-
gen binnen de ruilverkaveling Beesel-Swal-
men. Tot veertien dagen na afloopvan de in-
zage-termijn kan eeniederbij het collegevan
Gedeputeerde Staten bezwaren indienen te-
gen het ontwerp-beheersplan.

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG

Praktijkdiploma informatica pdïm ■ PraktljkDlploma
rijkserkende AMBI 88 examens info_mAtica

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

Naam:

| Adres:

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

DIABETES IS OVERAL
Diabetes I g^.

(suikerziekte) is I wmtmwmtmmmmtmeen ingrijpende I Jk yflil_ _U__ff%_l_!l_____
aandoening dieI PmMWI j§|yM|kan hij er niet omheen.
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,„„. .„l| m^jt, ■ dat hij niet onderuitOveral met ZlCh ■ -M ■ gaat. ledere wedstrijd

meedraagt. ■ HÉR Am B weer! De wetenschap
J I probeerteen oplossing

"—^^tT I te vinden voor deze
«5. r I ongeneeslijke ziekte.
I' i/HOK W ■ Steun datwetenschap-

gpC'S'L I pelijkonderzoek, steun& a£\&* m I het Diabetes Fonds
pl/v* | A _J_ | Nederland.
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I Het MDGO in HEERLEN
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Zondagavond in sportuitzending

MAASTRICHT - Zondagavond
7 januari, in het wekelijkse sport-
programma tussen 18.00 en 19.00
uur, heeft Omroep Limburg-ver-
slaggever Nico Jessen een vraag-
gesprek met Theo Boosten, nog
steeds de Limburgse vlaggedra-
ger op het gebied van de
voetbalarbitrage. Aan de orde
komt het gehandicaptenvoetbal
in ónze provincie.

Enkele weken geleden startte
Boosten, in nauwe samenwer-
king met de KNVB afdeling
Limburg, een goede-doel-aktie
ten bate van de gehandicapte
voetballertjes in Limburg. In-
middels is er voor een aanzien-
lijk bedrag 'geboden' op de
kleinoden (verzameld in zijn
twintig jaar durende loopbaan)
die de Hoensbroekenacjr gratis
ter beschikking heeft gesteld.

sympathisantenvan deze aktie te■ iwoord te staan.

In de loop van volgende week!
wordt deze aktie afgerond, waar-
na de hoogste bieders worden!
geïnformeerd.

Op 19 januari, tijdens een sport-'
avond van het Limburgs Dag-Ï
blad waarop de sportman,'
-vrouw en -ploeg van Limburg,
over 1989 bekend wordt ge-!
maakt, zal het uiteindelijke to-
taalbedrag per cheque aan de'
KNVB Limburg, afdeling gehan-'
dicaptensport, worden overhan-'
digd. j
Theo Boosten, die veel bijvai-
voor deze goede zaak heeft ge-
kregen, ook uit het bedrij fsleven~
zegt lachend: „Op veel nummers
is reeds aardig geboden, maar
hoger bieden is natuurlijk niet
verboden..." Er zijn overigens
nog enkele interessante klein-
oden en souvenirs 'vrij. Boos-
ten: „Ik zou het ontzettend op
prijs stellen als luisteraars zon-
dagavond nog even de telefoon
willen grijpen. Immers, de op«-jbrengst kan niet hoog genoeg I
zijn voor dit goede doel."

Wie na de uitzending, zondag-
avond, alsnog nog een bod wil
doen c.g. informatie wil inwin-
nen over deze aktie, kan vanaf
19.00 uur, meteen na de uitzen-
ding, naar de studio in Maas-
tricht bellen (S 043-467777) al-
waar Theo Boosten gereedzit om

Van onze verslaggever

Smoke Eaters onderuit in Rotterdam

Offensief te laat
Van onze medewerker
THEO KEYDENER

De RUU ontzegde Van Rossum half
npovember de toegang tot zijn door
het Internationaal Olympisch *CÏ-
mité erkende dopinglaboratoriuli
omdat hij inkomsten uit dopingoA-
derzoek, ongeveer een kwart 3mï-joen gulden per jaar, op een afzon-derlijkerekening liet storten.

Hij gebruikte dat geld voor onder-
zoek omdat hij daarvan de universi-
teit geen middelen voor kreeg. Eiiid
november liet de universiteit al.vre-
ten dat Van Rossum wel in sfrijd
met de regels had gehandeld, maar
dat er geen aanwijzingen waj-fn
voor fraude.

Kwantum Blauw Wit stuit morgen
om 20.30 uur in sporthalDe Haamen
op Aalsmeer. Beide ploegen vertoe-
ven in de middenmootvan de eredi-
visie. Koploper VGZ/Sittardia gaat
zondag op bezoek bij nieuwkomer
Esca. Voorzichtigheid is geboden,
want de Arnhemmers gelden in
eigen hal als vrijwel niet tekloppen.
Bevo speelt morgenavond (20.30) in
en tegen Hengelo een belangrijke
wedstrijd in de strijd tegen de de-
gradatie.

N'GUIGMI - Aan de zegereeks
van Ari Vatanen en bijrijder Bru-
no Berglund tijdens de twaalfde
editie van de rally Parijs-Dakar
lijkt geen einde te komen. Vrij-
dag schreef het Fins/Zweedse
koppel in de supersnelle Peu-
geout 405 de achtste etappe op
hun naam. Het betekende voor
ex-wereldkampioen Vatanen,
die de monsterrally al twee keer
won, de zesde ritzege.

Bij de motoren knabbelde de
Fransman Peterhansel iets van
zijn achterstand op koploper
Orioli af. Peterhansel won de 425
kilometer lange etappe, maar
zijn voorsprong (1.19) op Orioli,
die als tweede eindigde, was te
krap om de Italiaan van zijn
troon te stoten. Orioli mag in de
slotfase van de rally nog ruim
een half uur op Peterbansel ver-
spelen.

In de eredivisie bij de dames reist
zowel Herschi/V en L als Holbox/S-
-wift naar Amsterdam. De Geleense
ploeg, tweede op de ranglijst, gaat
op bezoek bij het thuis altijd moei-
lijk te kloppen Niloc. De Roer-
mondse hekkesluiter treft OSC.

sportkort

" SCHAESBERG - Wandel-
sportvereniging Samen op Stap
uit Schaesberg organiseert op
zondag 7 januari de vijfentwin-
tigste Winterwandeling. De start-
tijd voor de 5, 10 en 15 km is tus-
sen 8.00 en 14.00 uur en voor de
20 km tussen 8.00 en 12.00 uur.
Inschrijfgeld variërend van

’ 1,50 tot ’ 2. Start café The Cor-
ner, Schaesberg.

" GELEEN - Het Nederlandse
mannenhandbalteam speelt op
19 en 20 januari in Eisenach te-
gen de DDR.
De door bondscoach Guus Can-
telberg samengestelde Oranje-
selectie: doel: Josten(Blauw Wit)
en Mastenbroek (Sittardia), veld:
Van Olphen, Engelvaart (Her-
mes), Schuurs, Vijgeboom (Sit-
tardia), Groener (Wacker Thun),
Jacobs (Neerpelt), Boomhouwer
(Aalsmeer), Robert Fiege (Viller-
banne), Coenders (Tachos), Joop
Fiege en Berendsen (E&O).

Eerste divisie dames zondag: Delmach-/Caesar-Noav (14.05, De Haamen Beek);
Animo-VGZ/Sittardia (13.40, Rijswijk); Ta-
chos-Bevo (12.30, Waalwijk); DWS-Auto
Caubo lason (15.10, Schiedam). Heren za-
terdag: UDSV-Holbox/Swift (20.15,
Utrecht). Zondag: Loreal-Saturnus '72
(14.45, Venlo); Pius X-VGZ/Sittardia 2
(14.25, Eindhoven).

Met een voorsprong van ruim
een uur in het algemeen klasse-
ment op het duo Waldegaard/Fe-
nouil, datvrijdag bijna een kwar-
tier later over de finish in
N'Guigmi ging, stevenen Vata-
nen en Berglund onbedreigd af,
op de eindoverwinning.

Achtste etappe N'Djamena-N'Guigmi
425 kilometer.
Motoren: 1. Peterhansel (Fr) Yamaha
4.45.35; 2. Orioli (It) Cagiva op 1.19; 3.
Magnaldi (Fr) Yamaha op 2.25; 4. Lelay
(Fr) Suzuki op 4.40; 5. Picco (It) Yamaha
op 8.38; 6. Neveu (Fr) Yamaha op 9.27; 7.
Mas-Samora (Sp) Yamaha op 11.25; 8.
De Petri (It) Cagiva op 12.36; 9. Picard

(Fr) Yamaha op 15.13; 10. Arcarons (Sp
Cagiva op 15.54. Algemeen klassement
1. Orioli 38.13.26; 2. Peterhansel op

32.29; 3. Mas-Samora 38.51; 4. Lela>
43.17; 5. Neveu 59.42; 6. Picco 1.11.35; 7
De Petri 1.44.01; 8. Magnaldi 1.52.30; 9
Arcarons 1.59.36; 10. Picard 2.07.31.
Auto's: 1. Vatanen.Berglund (Fin-
/Zweed) Peugeot 1.31.04straftijd; 2. Wal-
degaard/Fenouil (Zweed/Fr) Peugeot op
14.35; 3. Wambergue/Da Silva (Fr) Peu-
geot 16.49; 4. Servia/Puig (Sp) Range
Rover 26.54; 5. Ambrosino/Baumgart-
ner (Fr) 27.23; 6. Shinozuka/Magne
(Jap/Fr) Mitsubishi 30.57; 7. Cowan/Del-
ferrier (GB.Fr) 33.50; 8. Auriol (Fr) Bug-
gy 36.55; 9. Prieto-Perez/Juncosa (Sp)
39.38; 10. Riviere/Lafeuillade (Fr) Lada
40.05. Algemeen klassement: 1. Vata-
nen 11.53.17 straftijd; 2. Waldegaard op
1.02.06; 3. Wambergue; 4. Servia 4.04.59;
5. Ambrosino 4.32.38; 6. Cowan 4.50.26;
7. Prieto-Perez 5.31.51; 8. Pescarolo-
/Pourticq 6.25.48; 9. Shinozuka 6.26.10;
10. Auriol 6.54.39.

geleden heeft de raad twee sppi l-
vergaderingen over dat krediet j .-
had. Dat was een zeer emotion e
toestand. Uiteindelijk werd het k .
dietverleend, maar de raad heeft,
zworen dat er van kwijtscheldi
geen sprake kon zijn".

Overigens is het planvan JanRel
voor het plaatsen van extra tribur
bij de wedstrijd Roda JC-PSV de
het bestuur van Roda zelf terug)
nomen, omdat de verwachte ax
opbrengst flink bleek tegen te v
len. Daarbij kwam, dat ook atleti»
vereniging Achilles Top (die ev<
eens van het stadion gebruik maa
en de politie tegen het plan ware

Burgemeester Mans van Kerkrade over Rodastadion

'We nemen de tijd'
" Het nationale toernooi in Ulestraten is bezet met een 'stoot' Limburgers. Vlnr: Martin Winge-
laar, Ruud Laisina en Ger Holka.

Foto: WIDDERSHOVEN

Schorsing
doping-prof
beëindigd

UTRECHT- De Rijksuniversiteit ih
Utrecht (RUU) heeft vrijdag meege-
deeld dat de schorsing van doping-
expert prof. dr. J.M. van Rossum Is
opgeheven. Dat is gebeurd na ovef
leg tussen de hoogleraaren deft^cuj-
teit farmacie. Van Rossum zelf zegt
dat een maand geleden aleen eindIs
gekomen aan de schorsing, maar
dat de mededeling daarover ver-
traagd is door onenigheid over de
tekst.

KERKRADE - „De bestudering van
het vraagstuk Gemeentelijk Sport-
park vergt intensieve bestudering.
Daar nemen we onze tijd voor. Als
Arnold Hendriks meent te weten,
dat wij al in november een besluit
zouden nemen, dan vraag ik me af
hoe hij daaraan komt. Zelfs januari
is bij mijn weten nooit genoemd".
Aldus reageert Kerkraads burge-
meester JanMans op het gisteren in
het Limburgs Dagblad geventileer-
de ongeduld van Roda's bestuurder
Arnold Hendriks.
Dat neemt niet weg dat burgemees-
ter Mans er begrip voor heeft dat
Roda JC snel duidelijkheid wenst.
„Maar er zijn zeer veel vragen op te
lossen. Stel, we verkopen het sta-
dion. Vragen we dan één gulden of
bij wijze van spreken twintig mil-
joen? (De huidige boekwaarde be-
draagt 3,5 miljoen gulden -red.)
Daar zal de raad zeker een hartig
woordje over willen meespreken."
Nog moelijker ligt de door Roda JC
gevraagde kwijtschelding van
500.000 gulden schulden. „Vijf jaar

ken. Binnen een kwartier was de in de eerste periode aan een fikse
smadelijke achterstand bijna weg- wenkbrauwblessure behandeld
gewerkt: 9-8. Aan het hoofd van de worden.

aangepakt door de Rotterdammers Zondagavond om 18.00 uur speelt
en speelden in de slotfase maar op Smoke Eaters thuis tegen Spitman
■halve kracht. Lauwers moest zelfs Nijmegen.

aanvallen van Smoke Eaters stond Smoke Eaters miste verder ook nog
ChrisBrant. Hij kreeg echter te wei- de verdediger Rob van Steen die
nig ondersteuning van de overige deze week tijdens een training eenEaters. gescheurde spier opliep. Vermoede-

lijk zal hij voor enkele weken opLauwers en van Rooy werden hard non actief staan.

ROTTERDAM - Op een haar
na miste Smoke Eaters gister-
avond in de Rotterdamse Wee-
nahal de zege. Met 10-8 (tus-
senstanden 3-1, 5-3 en 2-4)
bleef titelhouder Gunco Pan-
da's in eigen huis tegen een
ontketende ijshockeyformatie
uit Geleen in de laatste perio-
de overeind.

Programma
betaald voetbal

De Gunco Panda's konden hun zege
afdwingen in een wedstrijd die voor
drie kwart doorSmoke Eaters gedo-
mineerd werd. De regerende natio-
nale kampioen was alleen iets pro-
duktiever, terwijl Smoke Eaters de
prijs voor het betere ijshockey
kreeg. Echter twee belangrijke pun-
ten gingen aan de neus van de Lim-
burgers voorbij.

Aanvankelijk leek het zelfs een des-
astreus duel voor de Smoke Eaters
te worden. Na twee perioden keken
de Geleendenaren al tegen een 8-3
achterstand op. In de laatste 20 mi-
nuten deed de ploeg er echter alles
aan om alsnog de zege op zak te ste-

V en L wil
revanche

Tijdens de eerste scances van het
NK kunststoten in Ulestraten werd
sterk gecaramboleerd, ook door de
drie Limburgers in het gezelschap,
Ger Holka, Ruud Laisina en MartinWingelaar. Het toernooi in café
Walk-Inn wordt vandaag vanaf
13.00 uur voortgezet. Morgen begin-
nen de partijen om 12.00 uur.

Er is een grote kans dat Nederland
volgend jaar weer een worldcup-
wedstrijd profdriebanden krijgt.
Voornaamste kandidaat is Heerlen,
waar biljartpromotor Heinz Jacobs,
die het circus van Werner Bayer ooit
naar Valkenburg haalde, bezig is
met het opstarten van een b iljartpa-
leis. Jean Graus: „Nederland hoort
in elk geval thuis in het circuit en ik
zie het ook terugkeren. Wij hadden
het niet eens hoevenkwijt teraken."
Valkenburg strandde op gebrek aan
samenwerking tussen Werner
Bayer en de Nederlandse biljart-
bond. Graus: „Wij beschikken over
een schat aan relaties. Daar is toen
geen gebruik van gemaakt. Geluk-
kig is de dialoog met de organisatie
van Werner Bayer weer op gang ge-
komen."

Heerlen

Volgens Jean Graus moet er veel
meer gebeuren om van Nederland
weer een biljartnatie te maken.
„Ook in het kader, het bandstoten
en het libre moet het set-systeem
worden ingevoerd. Maar hier sta ik
voorlopig alleen, omdat men vindt
dat het seriespelen zijn. Daar ben ik
het niét mee eens. Driebanden is in
principe ook een seriespel. Toch
functioneert het set-systeem in die
discipline voortreffelijk."

volgend jaarworden de traditionele
nationale finales in de drie kader-
spelen, het bandstoten en het libre
vervangen door grand prix-wed-
strijden met rankinglijst en een af-
sluitend masterstoernooi. Die for-
mule wordt al gehanteerd in het
driebanden, zoals recentelijk in
Tiel, waar honderdduizend gulden
aan prijzengeld beschikbaar was.
Jean Graus denkt dat zon bedrag
voor de andere spelsoorten niet
meteen haalbaar is. „Het is ook een
beetje afhankelijk van de belang-
stelling van de televisie, maar de
eerste prijs voor de winnaar van de
masters zal minimaal zevenduizend
gulden moeten bedragen. Anders
kom je weer terecht in de sfeer van
het cafébiljarten."

" Beeld uit de strijd tussen Gunco Panda's en Intercai Smoke Eatefs. Links Rusconi van de
Eaters, rechts Richman van deRotterdamse gastheren. Foto: COR VOS.

Finish weerin z-Limburg

Olympia's Honde
naar Muur van
Geraardsbergen

AMSTERDAM - Olympia's Ronde
van Nederland maakt dit jaar e4n
uitstapje naar België. De zevendeetappe leidt van Bergen op Zoo n
naar Zottegem. Onderweg wordt oe
van de menige profkoers bekende
Muur van Geraardsbergen beklonV
men. De nationale wielerronde voer
amateurs wordt weer in Zuid-Lir ï-
burg besloten. Zaterdag 26 mfei
(voorlaatste etappe) arriveert de k _-
ravaan in Valkenburg, 's Anderen-
daags vindt de rit over de Zuidlii ï-
burgse heuvels plaats met de A l-
steeg in Beek als eindpunt.

Het routeschema: 19 mei: start n
Varsseveld met proloog en eenrit n
lijn; 20 mei: Varsseveld-Schrjnd^l;
21 mei: Schijndel-Rheden met aan-sluitend ploegentijdrit; 22 mei: Rh i-
den-Kortenhoef; 23 mei: Korte ï-
hoef-Rockanje met aansluitend i ï-
dividuele tijdrit; 24 mei: Roekante-
Bergen op Zoom; 25 mei: Bergen <lp
Zoom-Zottegem (België); 26 mi i:
Zottegem-Valkenburg; 27 mei: Vi I-
kenburg-Beek.

oefenvoetbal
Zondag 7 januari
Born-Brevendia (11.00 uur)
RKBSV-Voerendaal (14.30 uur)
Limburgia-SVN (14.30 uur)

Ari Vatanen duldt
geen concurrentie

Ex-wereldkampioen op weg naar derde zege in Parijs-Dakar

GELEEN -in de zaalhandbaleredi-
visie bij de heren speelt Herschi/V
en L zondag om kwart voor drie in
sporthal Glanerbrook tegen lands-
kampioen E en O. Vorig jaar ver-
speelde de Geleense ploeg in de
confrontatie met de Emmenaren de
landstitel en moest uiteindelijk ge-
noegen nemen met de tweede
plaats. V en L wilkoste wat het kost
revanche nemen, ook al staat er
voor de Geleense ploeg ditmaal veel
minder op het spel.

Stand na 18 figuren; groep A: 1. Henny de
Heus (Buren) 96; 2. Ger Holka (Heerlen) 82;
3. Ruud Laisina (Landgraaf) 70; 4. HenkDopmeijer (Dedemsvaart) 43; 5. Jaap Brink-huysen (Amsterdam) 39; groep B: 1. FredGroen (Amsterdam) 76; 2. Gerald Ritman(Den Haag) 71; 3. Ben Thyssen (MUI) 68; 4.
Martin Wingelaar (Brunssum) 58; 5. Simon
Sacksioni (Amsterdam) 45.

V _?„STE DIVISIE:VaT9»*. 19-30 uur:
(j.Kningen-Graafschap

"nen-Excelsior
S\r5tand
Nao 18 14 13 29 40-15
Vy»; 19 10 6 3 26 33-18tiJ , 19 8 7 4 23 30-20
V6e__es I 7 9 35 21 20-19
%__' m I 7 9 17 19 25-24Hb'hoven 19 7 5 7 19 34-32
\y- 19 6 7 6 19 26-26
Cjn,. 18 6 6 6 18 29-24_

6 J!,bUurL. 18 6 6 6 18 25-28
1 .rtZ^afschap 17 5 7 5 17 25-24
Cj.'m,°nd Sport 18 6 5 7 17 30-31"_»!. Slor 19 4 9 6 17 18-23
V«nveen 18 6 4 8 16 24-27
GOV_r 18 7 2 9 16 29-36
S __. cad Ea Sles 18 7 2 9 16 21-29
W„men 18 4 7 7 15 27-31
ffr^'ngen 19 3 8 8 14 25-31-ST,zWolle 18 0 13 5 13 12-19
u

'9 19 3 7 9 13 23-39
Wr_retlveen. SW en NAC periodekam-
V en-
öo __* Periode.J_head Eagles 220 0 4 3-0.a!ften 2 110 3 5-0VJei>ingen 2 110 3 3-2
H^aam 110 0 2 2-0
Svvcles 110 0 2 2-1
Vv. 2 10 12 3-2
Vvvtar 2 0 2 0 2 3-3
tthX 2 0 2 0 2 2-2
Êw. 2 10 12 2-2
Vo slor 2 0 2 0 2 1-1graafschap 10 10 11-1
HeW 10 10 11-1Ij^ond Sport 10 10 10-0
-ih_!nveen 2 0 1112-3

NAoh°ven 2 0 1 1 1 1-3
hlo, 2 0 1111-3V^wolle 2 0 1110-2
V 92 0 1111-6
y/^UurL. 10 0 10 0-1

". (ADVERTENTIE)

PT-.■ KUNSTSTOF
1 HARDHOUT

ALKUBOUWCastraat 7 Nuth, tel. 046-241917

Het spel en
de knikkers

door harry muré
ULESTRATEN - Het gaat rampzalig slecht met de biljart-
jPort. Naar de topkampioenschappen komt geen kip meer kij-
*jn en er zijn nauwelijks nog kandidaten te vinden die een ti-

I sWjd in de ereklasse willen organiseren. Bij gebrek aan be-
h<_M?te^mg nee^ de biljartbond zelfs de nationale finales van

' kader 71/2 en het bandstoten, twee klassieke spelsoorten,
eten schrappen van de toernooi-agenda. Volgende week

Jj^en de titelstrijden van dekaders 47/1 en 47/2 op één en de-
«de plaats - in Deventer - gehouden, een uit de nood gebo-

jnexperiment. Als klap op de vuurpijl raakte Valkenburg, en
n_frmee Nederland, vorig jaar het bezoek van het internatio-

circus van de profdriebanders kwijt.

"Uet _ neeft de aansluiting
re r^e ontwikkeling in vergelijkba-
re -en van sP°rt verloren. Het
Vea eve beeld °P net hoogste ni-
Se? . van de biljarterij vormt een. ru contrast met de massale stij-
ft! Van kwaliteit en kwantiteit in
.onderbouw. Volgens Maastrich-
sDc.

3r "*ean Graus, voorzitter van de
se.-^orr>missie van de Nederland-
-0 b'ljartbond, is het de hoogste tijd
si te reageren op de onrustbarende
tio en- -Als Pc in hetzelfde tradi-

stramien blijft opereren,
(jy.'St het gevaar dat het nationale

Ja£ten als topsport moet afha-

Porthistorisch is biljarten altijd,
-, als schaatsen en hockey, een
._.r(*evast 'exportprodukt' ge-

elst. Tiny Wijnen, Henk Scholte
r Hans Vultink waren even be-eind als Ard Schenk of Ties Krui-. > t_aar dat is alweereen eeuw gele-l- Jean Graus, die gisterenin Ule-
|. aten de finale van het Nederlands
u kunststoten eerste
y*?se opende, stak vijfjaar geleden
>c>e keu waarschuwend omhoog.

L.aak de top los van hetrecreatieve
jvJarten. Je moet een keuze maken.
en l°P heeft een andere benadering
1 begeleiding nodig." Laat met de

t(j;. en het geld rollen, zonder daar-
,3 het grote leger van de amateursJBen het hoofd te stoten, „want," al-

" s Graus, „van die brede onder-. i^ë moet je het uiteindelijk heb-
-ejj»

Formule
Vijf .i(jyl jaar geleden vond Werner
V*.er het profdriebanden uit. „Het/lebanden nam zon hoge vlucht,
_»v e an£lere spelsoorten, althans
'üonaal, zwaar in de verdrukking

raakten." De vernieuwingsdrang in
het logge apparaat van de biljart-
bond hield geen gelijke tred met de
moderne ideeën. Alleen de kunst-
stoters, in Nederland onder aanvoe-
ring van Jean Bessems, pakten de
nieuwe grand prix-formule met ran-
king en masterstoernooi voortva-
rend op. Inmiddels heeft het 'artis-
tieke biljarten', dat tien jaargeleden
nog werd beschouwd als aardig-
heidje, de gevestigde spelsoorten
qua populariteit allang van tafel ge-
veegd.
Onder het motto 'beter laat dan
nooit' en onder druk van de argu-
menten van Jean Graus is de biljart-
bond begonnen aan een gigantische
inhaalmanoeuvre. Met ingang van
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D
\\M ARCELONA-
Een behaaglijk
december-zonnetje
verwarmt Barcelona.
Het kwik in de
reusachtige
thermometer op de
Plaza de Catalunya
kruipt naar de achttien
graden Celsius. Uit de
luidsprekers bij El
Corte Ingles stijgt
feestelijke muziek op.
En op de Ramblas,
direct om de hoek,
zoekt een krioelende
mensenmassa zijn weg.

De promenade in het hart van de
oude binnenstad is in normale
doen. Glimmende pornobladen
vechten in de kiosken om
voorrang met verse kranten.
Posters van Barca met Cruijff en
Koeman hangen op een minder
in het oog springende plaats
naast die van, jawel, de
Koninklijke Real, de grote
concurrent uit Madrid,
"igarettenverkopers hebben
Sun handel uitgestald naast de
vele terrassen en vogelstalletjes.
Zakkenrollers speuren naar
slachtoffers. Een enkele
armoedzaaier vraagt bedelend
om een paar peseta's. En aan het
andere eind van de straat,
richting zee, waar de
veélsterrenhotels en luxe
winkels zijn overgegaan in een
grauwe, haveloze buurt, doen
drugsdealers hun verderfelijke
wérk. Hooggehakte,
monumentale hoeren paraderen
daar 's avonds over de stoffige
trottoirs.

Nauwelijks een taxirit van een
kwartier verderop ligtPedralbes,
de duurste wijk van Barcelona.
De huizen zijn er stuk voor stuk
paleizen, met ondergrondse
garages, fraaie terrassen en
keurig onderhouden tuinen. Er
zyn palmbomen, parken en
plantsoenen. Het geronk van
motoren en de schelle
stadgeluiden dringen er niet
door; er heerst een haast serene
rust. Voor de sjiek van de
Patalaanse hoofdstad moet het
prettig toeven zijn in Pedralbes.

In de Paseo de los Tilos, op de
nummers 22 en 22-Bis, gezellig
naast elkaar, huizen Johan
Cruijff en Ronald Koeman. De ■kapitale villa's die zij met hun
gezinnen bewonen, moeten
yolgens Koeman bij verkoop
ieder minstens twee tot drie
miljoen gulden opbrengen. De
huur per maand bedraagt, schrik
niet, de lieve som van 18.000
gulden, ofwel, ?16.000 gulden per
jaar.Koeman tovert een
van-oor-tot-oor-grijns op zijn
sproetige gelaat als hij het
bedrag noemt.

„Een beetje absurd hè", laat hij
er vervolgens met veel gevoel
voor understatement op volgen.
„Als ik het zelf zou moeten
betalen ging ik daar öok echt niet
wonen. Ik heb in mijn contract
laten opnemen dat de club de
huur voor haar rekening neemt.
Als je weet dat ze je graag willen
hebben moetje daar natuurlijk
gebruik van maken". Hij grijnst
opnieuw.

ViaCruijff, verteltKoeman, is hij
aan zijn 'kasteeltje' gekomen.
„Jöhan zei me dat er naast hem
iets vrij was. Bartina en ik zijn
gajin kijken en we hebben direct
gezegd: 'Dit nemen we. Het is
eeh fantastisch huis, dat blijkt
natuurlijk ook uit de prijs, het
ligt in een lekker rustige buurt,
het is drie minuten rijden naar
het stadion, een kwartier naar
het strand, dichtbij het vliegveld
en ook nog vlakbij de stad". Hij
maakt een gebaar van, wat kan ik
o_£ nog meer wensen, en zegt
c&n: „Een of andefe.
bankdirecteur is eigenaar van
hét huis. Hij heeft het gekocht
voor een van zijn kinderen. Die
moet er in gaan wonen als hij
groot is, maar die kinderen zijn
nu nog pas drie, vier jaar".

Thuis
De.'residentie' van de familie
Koeman telt vier verdiepingen
die" met een heuse lift kunnen
worden bereikt. De vijf
Steiapvertrekken zijn op een na
alle uitgerust met een eigen
badkamer. Uiteraard is er een
van alle gemakken voorziene
keLken, een ondergrondse
garage en een schitterend terras.
Wit is in de ook alimposante'
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" Ronald Koeman, grote successen bij Oranje en PSV; anoniem in Barcelona.

RONALD KOEMAN
Ronald Koeman (26) verkaste
aan het begin van dit seizoen
van PSV naar FC Barcelona.
Technisch directeur Johan
Cruijff stond op zijn komst. De
beroemde Spaanse club trok
25 miljoen gulden uit voor de
Groninger, die in vier jaar tijd
bijna de helft daarvan op zijn
eigen bankrekening ziet
bijgeschreven. De rossige
kanonnier van Oranje beleefde
een moeizame start in de
Catalaanse hoofdstad. Zijn

gloeiende afstandskogels
blijven nog achterwege, maar
hij begint zijn draai bij 'El
Barca' langzaam maar zeker te
vinden. Over zijn prestaties op
het veld gaat dit verhaal niet;
daar is al veelvuldig over
bericht. Maar hoe maakt hij het
privé in Barcelona? Kan hij er,
samen met zijn hoogzwangere
vrouw Bartina en bijna
driejarige dochtertje Debbie,
aarden? Hoe wonen ze er? Wie
zijn er hun vrienden?

anoniem
in
Barcelona

living de overheersende kleur,
marmer domineert. „Echt
Spaans hè", merkt Bartina op.
Zij zegt de inrichting zelf ter
hand te hebben genomen en veel
van haar 'spulletjes' uit
Nederland te hebben
meegenomen. „Dan voel je je
toch een beetje thuis".

Dat zijn buurman ook zijn
trainer is, vindt Koeman geen
enkel bezwaar. Het licht gaat
daarom 's avonds echt niet
eerder uit, verzekert hij. „Voor
ons was het juist prettig dat we
naast Johan en Danny kwamen
te wonen. Vooral in het begin,
omdat we toen de taal nog
onvoldoende machtig waren,
terwijl zij perfekt Spaans
spreken. Als wij iets niet wisten
konden ze ons helpen. Hoe ik
Johan tijdens de trainingen
noem? 'Mister. Zo noemen ze
hier iedere trainer".

Niet alleen de taal vormde
aanvankelijk een probleem, als
nuchtere noorderling had
Koeman eveneens de grootste
moeite de zuidelijke mentaliteit
te doorgronden. Het
manana-manana-geroep kwam
hem soms de strot uit. „Je moet
ze hier steeds achter de kont
zitten. Ook als je denkt datje
alles goed geregeld hebt, moetje
ze steeds aan hun afspraak
herinneren. Zelfs bij een grote
club als Barcelona, dat verwacht
je niet. Bij PSV was ik natuurlijk
ook verwend, daar is alles
perfekt geregeld".

Andere wereld
Hij komt met een voorbeeld. „In
mijn contract heb ik ook op laten
nemen dat mijn vrouw een Opel
Corsa zou krijgen en ik een
Mercedes. Maar het heeft tot
oktober geduurd, voordat ik hem
had. Je moet voortdurend overal
achteraan, 't Is een heel andere
wereld dan ik gewend was.
Eigenlijk kun je het ze niet eens
kwalijk nemen, het is hun
levensstijl, hun landsaard".

" Ronald, Debbie en Bartina winkelend op deRamblas.

„Een afspraak met iemand
maken, is ook zoiets", vervolgt
hij. „Spreek je af om
bijvoorbeeld half tien, dan
komen ze rustig om half elf en ze
bellen je ook niet even om te
zeggen dat ze wat later komen".
Hij ergerde er zich in het begin
blauw aan. En nu? „Op een
gegeven moment stel je jeer op
in en ga jeer naar leven. Als ik nu
met iemand om half tien een
afspraak heb, dan ben ik er echt
niet meer om half tien".

Bovenstaande zou gemakkelijk
de indruk kunnen wekken dat
Ronald Koeman het maar matig
naar de zin heeft in Barcelona,
maar niets is minder waar. „Ik
voel me op dit moment heel erg
lekker en ben blij dat ik de stap
heb gezet". Ook Bartina vertelt
gelukkig te zijn. „Ik ben niet echt
moeilijk, kan me goed
aanpassen. En iedere dag is
verschillend. Wat ik zoal doe?
Debbie gaat al naar school, dus
in het begin was het wel een
beetje stil. Maar nu vliegt de dag
om. Ik ben veel bezig met de
babykamer, mag graag
winkelen, eeri beetje geld
uitgeven".

Een stralende lach. Dan: „Ik
drink een kopje thee met Ronald
als hij terugkomt van de training.
We drinken wel eens een
borreltje bij Cruijff. Ik ga veel
met Danny om, wij voelen elkaar
heel goed aan. En zo gauw het
mooi weer was, ging ik naar het
strand. Danny heeft daar een
strandtentje gevonden met een
zwembad, waar we helemaal in
de watten worden gelegd en
waar we niet tussen heel
Barcelona hoeven te liggen. Ik
ben toch bevoorrecht joh. Ja
toch".

Contact
Natuurlijk, laat Ronald Koeman
weten, zijn er dingen die hij en
zijn vrouw missen. „Na een
wedstrijd gezellig met de spelers
en hun vrouwen iets drinken

bijvoorbeeld, wat we bij PSV w*
vaak deden. Een spelershome
kennen ze hier helemaal niet. Je
hebt hier wel een
bestuurskamer, maar ik ben rrtf'
Laudrup de enige die daar na
afloop van een wedstrijd nog ie^
gaat drinken. De andere spelers
komen ook langs die
bestuurskamer, maar ze zeggen
gedag en verdwijnen. Onder hel
stadion staan hun vrouwen hen
bij de auto op te wachten".

„Contact met andere
spelersvrouwen heeft Bartina
bijna niet. Dat mist ze wel, wan'
ze houdt van gezelligheid. We ~moeten ze allemaal maar eens Ml
ons thuis uitnodigen. De
voetballerij is hier meer een
mannenwereld. Bij ons is de
vrouw minstens gelijkwaardig"'
Lachend: „Bij PSV boekten ze
de vrouwen eerst voor een
Europa-Cupwedstrijd en dan
keken ze of er nog plaats in het
vliegtuig voor ons was. Hier gaa"1

de vrouwen nooit mee naar
uit-wedstrijden. Daar wordt nie'
eens over gedacht".

„In ons eigen stadion worden de
spelersvrouwen op de tribune
ook maar ergens weggestopt.
Bartina had eerst ook een heel
slechte plaats. Daar heb ik toen
iets van gezegd. Nu zit ze iets
beter, maar nog niet best. Allee11
Johans vrouw heeft een goede
plaats. Die zit, na heel veel bonje'
als enige vrouw op het ereterraS-
Zelfs de vrouw van Nunez (de
almachtige voorzitter van
Barcelona/red.) mag daar niet
komen. En nu nog krijgt Danny
bij iedere wedstrijd te horen da'
ze daar eigenlijk niet hoort. Maa'
die heeft al zoveel meegemaakt'
die heeft overal schijt aan".

Geen Koeman-gekte
c

Van een Koeman-gekte in
Barcelona is overigens
allerminst sprake. Anders dan
Gullit, Rijkaard en Van Basten,
die in Milaan niet zonder
donkere zonnebrillen en andere ,
vermommingen de straat
opkunnen, kan Koeman zich
gewoon onder de mensen
begeven. Natuurlijk is er de
herkenning en zijn er de glazige
blikken van bewondering die
hem nastaren. En als hij ergens
op een terras een café solo met
een broodje nuttigt, komen er
ook met zekere regelmaat
jongetjes om zijn handtekening,
vragen, maar al te zeer wordt hl)
toch niet lastig gevallen.

Hoewel een ster en één der bes'
betaalde voetballers ter wereld,
isKoeman deroem niet naar he
hoofd gestegen.
Vedetteneigingen zijn hem
vreemd. Hij heeft oog en
aandacht voor de supporters;
vindt dat dat zo hoort. Als we na
een training in zijn glanzende
zwarte Mercedes 190 E naar de
uitgang van het immense
complex van Nou Camp rijden,
staat daar een groepje fans.
Koeman stopt, stapt uit,
beantwoordt alle verzoeken om
handtekeningen en gaat gewil'l*
naast giechelende meisjes op <*e
foto.

„Het is hier gelukkig geen
Italië", zal hij later opmerken.
„Als ik Ruud en Marco soms
h00r... Ik denk dat ik me dan oo*
wel wat anders zou opstellen. E"
vind ik. niet erg, af en toe een
handtekeningetje zetten en eenS
op de foto, dat hoort erbij. Ma3r
ik kan rustig in een supermarkt
boodschappen doen, of over de
Ramblas wandelen. Sinds ik hie
zit, ben ik daar trouwens nog
maar één keer geweest. Ik heb
daar niet zon behoefte aan. Ik ,
ben niet iemand die de hele sta"
rondrijd en overal gaatkijken.
Als ik de weg naar het stadion
maar weet".

De Sagrada Familia, de
beroemde kathedraal, en andei*
"kunsthistorische bouwwerken
of musea, zijn aan hem ook nie
besteed. Net zo min als hij vee'
aandacht heeft voorde
bouwkundige onrust in de
metropool, die aan drie miljoen
zielen onderdak verschaft.
Barcelona bereidt zich voor 09.
de Olympische Spelen van \s®*'
Overal staan gebouwen in de
steigers en worden
restauratie-werkzaamheden
uitgevoerd. Na de Spelen moe1
de stad het nieuweEuropese
centrum van sport, cultuur,
industrie en toerisme zijn.

Koeman: „Ik heb andere
interesses. Door het voetballetl
ben ik vaak weg, en als ik dan
thuis ben, zit ik graag met zn
drieën bij elkaar. Het wilde is «
wel een beetje af. Als jekindere^hebt, moet dat ook. Zoals het n
gaat, voel ik me happy. En da'
wil ik graag zo houden".

jan mennelr
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ijzers. Dat hebben wij thuis ook nog
uitgereden, al heeft dat niet lang ge-
duurd. Ik herinner mij dat er op een
feestwei, vanwege een óf andere re-
gel, die dag geen gewoon bier
mocht worden gedronken. Wij had-
den daar toen vijftig kisten Goliath
afgeleverd. Toen ik 's avonds het
lege goed wilde ophalen, stonden al
die kerels, keurig op één rij en pal
naast elkaar, met overgave tegen de
heg te pissen. Want van dat spul
ging je dan wel niet zingen, het
werkte des te sneller op je blaas. Ik
hoor 't pap nóg zeggen: Die c__;ir
staan. Jun. hebben allemaal uun de
Goliath gezeten. "

Piet Heutz: „Eén klant, maar die komt wel
elke maand"

wunsch 't uch. hèèr. mit eure Buk-
kel."

Hij verwacht niet dat hij ook maar
één Bucklertje zal verkopen tijdens
de (in Klimmen) wereldberoemde
Herrensitzung op 4 februari. En zo
ja, dan belooft hij meteen de krant
te bellen.
Daarop overhandigt hij Het Flesje
aan Wielke Lemmens. een bijna
tachtigjarige stamgast die nu van de
dokter - helaas helaas - geen bier
meer mag drinken. Maar hij weet
uit vroeger jaren maar al te goed
hoe bier smaakt. „Dit mag ik dan al
zéker niet hebben ". grapt hij, als hij
tekst en uitleg krijgt. „Aha", zegt
hij, „is dat nou dat nieuwe bier? Ja-
wel, ik heb ervan gehoord, ook op
dr tellevies. M'n zoon, die heeft
een hotel in Valkenburg, en die
heeft er óók nog geen verkocht."
Hij moet het hardst van allen lachen
om zijn eigen opmerking en bestelt
vervolgens een jonge klare. „Met
dat drupke word ik op 6 december
toch maar mooi tachtig jaar. kh

Praten zijn klanten dan nóóit, des-
noods in een onbewaakt ogenblik,
over die Alcoholarmen?
„Niemals!", bromt hij. „Ze zeggen
alleen: 'Jongens, vanavond oppas-
sen met drinken want er is control'.
Ik heb in het begin nog wel eens
'hallo, er is ook Buckler' geroepen,
maar dat werd mij niet eens in dank
afgenomen."

Kratje, en haalt er met veel poeha
een flesje uit. „Kijk, dit flesje is vol-
gens het etiket houdbaar tot eind fe-
bruari 1990. Het wordt dus de hoog-
ste tijd dat er snel iemand binnen-
komt en ernaar vraagt, want anders
kan ik het weggooien. Dat is in
ieder geval zonde van het geld."
„Maar", zegt hij, „de datum van
houdbaarheid op een etiket zegt
lang niet alles. Als je een dubbel-
boek een jaar later drinkt dan
eigenlijk de bedoeling is, dan
smaakt-ie als champagne!"
De reclame-campagnes ten faveure
van Clausthaler en Buckler moeten,
ook volgens deze kastelein, een ver-
mogen kosten. „Het isBuckler vóór
en Buckler achter, op de tv, op de
radio, en de renners van Raas gaan
binnenkort met Bucklertruien ook
nog de wereld rond. Maar het volk
zal het toch ook ooit moeten gaan
drinken. Ik neem aan dat het daar-
om toch is begonnen."

Bucklerdrinker in Limburg
heeft iets weg van een UFO

En die ene, lacht Heutz. komt ook
nog maar één keer per maand. „Ik
zie het als kastelein niet zitten met
die Alcoholarmen. Man, als je met
de auto bent. en je wilt niet drin-
ken, pak dan gewoon spa of zoiets.
Sta je zelf toch niks wijs te maken!"
Hij heeft ook maar één Bucklerglas
in huis. ..En dat is voor die ene".
Daarop houdt hij dat glasonder de
kraan, en vult het met gewoon bier.
„Nou, dan is zon Bucklertje best
wel te drinken..." Dikke pret aan
de toog, en nog maar een rondje,
alsnog op het nieuwe jaar, en nog
maar eentje, als voorschot op car-
naval en de voorlaatste op wie er
verder dit jaar zijn verjaardag
hoopt te vieren.
Piet Heutz kent zijn vak.
Hij kan met de beste wil van de we-
reld niet geloven dat 't ooit iets zal
worden. „Ik was een tijdje geleden
op de brouwerij in Den Bosch.
Daar zeiden ze dat ze 180.000 hec-
toliter méér hadden omgezet. En
dat zou dan mede gekomen zijn -
dat zei die heer daar tenminste -
vanwege de gestegen verkoop van
Buckler. Ja, op dat moment dacht
ik: 'Piet, hou je nu maar heel snel
koest. Want ik was door de brou-
werij uitgenodigd voor een excur-
sie."
Plots schiet hem iets te binnen.
„Verrek, ik weet nog een zaak waar
ik heb gezien dat lui het dronken.
Bij Trautje Lindelauf. aan de
Spoorsingel in Heerlen, ja - zoiets
blijft je altijd bij."

Na het zoveelste ontnuchterende
geluid over dat alcoholarme bier,
krijg je als neutraal waarnemer qn-
gewild veel sympathie voor dat un-
derdog-bier. En in zon gemoeds-
toestand vraag je dan ook sneller
dan normaal om een heuse Buckler.
NU WILLEN WIJ HET WETEN
OOK!
Piet Heutz doet daarop verwoede
pogingen om een flesje te voor-
schijn te toveren. Maar zegt na tien
tellen zoeken, de handen machte-
loos ten hemel gevouwen: „Sorry
kerel, ik heb er niet één meer in
huis. Als je volgende week terug
wilt komen, zorg ik dat ik een nieu- !
we krat in huis heb. 't Is trouwens
niet te hopen dat die ene klant nu
nog vóór het weekend binnen-
valt..."
Over de Limburgse thuisdrinkers
die inmiddels aan Buckler & Claus-
thaler verslaafd zijn. kunnen wij het
misschien een volgende keer heb-
ben.

„Ik heb exact één klant die wel eens
naar zon Buckler vraagt. Maar dat
is dezelfde man die bij café Claes-
sen in Klimmen komt".

Zijn klanten, en dat zijn er niet al-
leen veel maar het zijn ook goede
innemers, mogen die middag best
even meegenieten als deze getapte
wijkkastelein zijn referaat houdt.

Piet Heutz te Heerlerheide heeft
(vanzelfsprekend) een uitgesproken
mening als de alcoholarme bieren
ter sprake komen. Maar de enig
juistevisie heeft hij natuurlijk óók
over de perestrojka en het links ver-
zet in de Armeense enclave Nagor-
ny-Karabach, gesteld dat die onder-
werpen in Café De Kroon ooit ter
sprake mochten komen.

uur is het zover. Kan er hier geen
kip meer bij."

ndanks die waarschuwingen en
aviezen gebeurt het toch. En wie
?8 nooit met een pilsje of een glas
'Jn achter de kiezen in zijn auto is

?estapt, die mag nu zijn hand opste-,en.
°°it!\ zeggen wij erbij. Dus nietan 'zelden' of zoiets, want dat ex-

üüs heeft menige rechter maar al te
aak gehoord. '

at we niet aan het verkeer moeten, eelnemen met alcohol in het bloed
peft geen nader betoog. Dat het
°ch gebeurt, wordt dagelijks bewe-,er. en vaak met alle gevolgen van-den., 'aas/e op. laatje rijden/Alcohol in

/b.Verlceer' dat kun jeniet maken-
£>j alcoholvrij!paar is niets tegen in te brengen... het blijken ook drie slogans te'Jn die hun uitwerking niet hebben
Jpjriist. Want wie met een slok op
chter het stuur kruipt, is niet alleen
'Sociaal, maar ook een potentiële. "'er. En anders zeggen de kinde-
e|i dat wel, want die hebben dat op
chool van de meester geleerd.

n Maastricht werd afgelopen dins-ag minimaal één nieuwsjaarsre-
eptie gehouden waar de bezoekersn niet mochten roken (vanwege de
Januari-wet) én waar uitsluitend

'ns. koffie, thee (!) en Clausthaler
erd geschonken. Het werd, dat. e. de kortste nieuwjaarsreceptie

v
n het bestaan van dat bedrijf. Want
cc' gasten zaten op hete kolen om

£ fap mogelijk de Maastrichtse
1 .rienstad te frekwenteren om al-aar, bij het nuttigen van iets stevi-»ers, op het nieuwe jaarte kunnen
Pr°osten.

De SRV-man, die op het Onze Lie-
ve Vrouweplein in Maastricht zijn
klanten aan huis bedient, heeft het
in ieder geval niet in zijn wagen.
„Waar de lui niet naar vragen, laai
ik niet op de kar". Dat is nuchtere
taal.
In een nabij gelegen café hebben
ze, volgens een affiche aan het
raam, meer dan driehonderd ver-
schillende biersoorten. In de vitrine
worden de tientallen soorten bier
via de uitgestalde flesjes aangepre-
zen.
Daarbij ontwaren wij nog géén al-
coholarm bier. Mogelijk dat ze het
toch verkopen, maar dat was helaas
niet te kontroleren. Want het is wel
prettig om binnen 300 soorten bier
te kunnen proeven, als je buiten
aan een gesloten deur staat (en het
is niet alleen koud maar ook al half
twee 's middags), moet je de ge-
wenste informatie maar elders in-
winnen, in dit geval bij een collega-kastelein die weliswaar wél vroeg de
poort opent, maar op zijn beurt ook
extra vroeg sluit.
Buckler, Clausthaler, waaraan
denkt Nol Derrez dan, de eigenaar
van het op één na bekendste café
van Maastricht?
„Tja", verzucht de baas van De
Bobbel, „dan staat me inderdaad
iemand voor de geest die daar naar
heeft gevraagd..." De manier, en de
traagheid waarmee hij die ene zin
uitspreekt, vanachter die zwart-grij-
ze baard, dat is expressie en cynis-
me in optima forma.
Derrez, nadat hij eerst een spa-rood
bij een van zijn obers heeft besteld:
„Ik krijg wekelijks tussen de 2500
en 3000 mensen over de vloer. Maar
ik denk niet dat ik één kratje per
week van het spul verkoop." (Spul!
Dan weten wij al hoe laat het is).
Hij constateert niettemin een ten-
dens naar een hogere consumptie
van alcoholvrije dranken. „Maar
dan gaat het in dit pand om verse
jus dorange, spa, koffie - en m'n
goulashsoep niet te vergeten, want
daar zit veel vlees in. Mijn officieel
standpunt luidt als volgt, en noteert
U maar: 'Wie geen bier drinkt om-
dat hij nog moet rijden, en dat is
heel erg verstandig, die moet die
zeik ook maar laten staan. Alsof er
verdomme niet meer dan genoeg
normale alternatieven zijn om iets
te drinken en toch broodnuchter te
blijven."

Volgens Derrez, die al op jonge
leeftijd de voorkeur gaf aan een
pilsje boven borstvoeding en die als
geen ander het Maastrichtse uit-
gaansleven kent, zijn die „alcohol-
vrije en die arme" geen substituut.
„Ik heb klanten die zich schamen
om met een spaatje aan de tap te
staan, maa/ dat is nou ook weer niet
nodig. Die pakken daarom dan zon
Bucklertje, want je kunt 't er niet
aan zien. "

„Ik had pas nog een kleerkast van
een vent binnen. Die dronk in één
avond zowat mijn hele Buckler-
voorraad op, ik geloof wel ander-
halve krat. Hij moest zijn baas die
avond kennelijk nog naar huis rij-
den, maar zijn baas was natuurlijk
hartstikke, toen hij de zaak verliet.
Ja, het was wel leuk om dat spel
gade te slaan."
Hij kan de alcoholarme-bierdrinker
nog niet typeren. „Soms denk ik:
'aha, daar komt er eentje binnen.

'jnlijk gevolg: veel receptiegan-,ers> die pas na enige moeite hun
uto kwijt waren geraakt, die ver-, °'gens nog met een fles wijn of een
°emstuk in de handen drie kwar-

f'er in de rij hadden gestaan, die
eestgangers waren dus behoorlijk
*epikeerd toen ze na het eindeloos

achten en het handje schudden

'et eens een pilsje kregen aangebo-

""Wat is dat hier voor een zaak?",
!°nk het hier en daar ontstemd.
j.Mogen wij in dit land nu al niet zélf, eer bepalen wat we wensen te
r',. ken tijdens een receptie?" Ter-
'Jl de uitbater van die zaak er dus

JJ*ts aan kon doen. Maar leg op
° n moment die receptiegangers

eens uit hoe dat nou allemaal
K°n gebeuren.:

daaronder te verstaan? Hoe moeten
wij die stijging interpreteren? Tien
kratjes in november, terwijl er in
december in heel Nederland al
twintig werden verkocht? Wij zul-
len het straks allemaal wel verne-
men als de jaaromzetten boven tafel
komen.
Feit is dat Jan Raas de komende ja-
ren met zijn Buckler-wielerploeg op
ons tv-scherm te zien zal zijn, en ai-
leen al dat fietsen gaat Heineken in
ieder geval ettelijke miljoenen kos-
ten. En het is de bedoeling om die
investeringer zo snel mogelijk uit te
halen.

i"-**k had onlangs een
[eceptie waarop wij uitsluitend
tr,sdrank en Buckler mochten
Serveren", vertelde ons

week een bekende
f^erlense horecaman. „En als

'k net daar niet mee eens was -e" dat was dus het geval - dan2°u die receptie aan mijn neusv °orbij zijn gegaan. Tja, dansta je toch maar mooi met derug tegen de muur."

Buckler, poeh, dat kost toch een
smak geld! Maar volgens mij blijft 't
bij die reclame..."
Aldus deze stadskastelein, en hij
beent terug naar zijn keukentje. „Ik
moet werken. Over een uur of drie

Youp van 't Hek

gisch", volgens hem, „want die ma-
ken meer reclame. Maar U begrijpt
dus dat ik m'n boterham niet kan
verdienen met die Alcoholarmen."

Het is niej direkt om over naar huis
te schrijven, maar Horsmans ver-
koopt op dit moment toch iets meer
Buckler dan Clausthaler. „Lo-

mensen teveel. Die drinken daarom
vaak zon flesje van Bavaria. Daar
zit helemaal geen alcohol in."

bier hebben. Want in Clausthaler
en Buckler zit een half procent, en
zelfs dat percentage is voor die

..Ik verkoop nu en dan een
Bucklertje aan een particulier. Aan
suikerpatiënten bijvoorbeeld, maar
die moeten eigenlijk alcoholvrij

twee a drie kratjes 'alcoholarm' per
week. „Maar niet aan cafés. dat is
een zeldzaamheid. Die twee, drie
kratjes gaan in de regel naar de ten-
nishal in Hulsberg en naar de kanti-
ne van de voetbalclub in Weusten-
rade. Ik heb wel altijd een voor-
raadje op de wagen, want je kunt
nooit weten."

drankenleverancier die alle horeca-
panden tussen Mook. Maastricht en
Vaals even goed kent als de cabine
van zijn vrachtwagen, verkoopt

Jan Horsmans, een Limburgse

öuckler (van Heineken) en Claus-
,(haler (van Westduitse makelij)

'Nimeren op het gebied van recla-
j^p-uitingen enorm aan de weg.
'et op basis van het feit dat die Al-

-0 .olurmen zo verslavend lekker
°uden smaken. Maar- en dat is de
racht: je kunt na het nuttigen vanen Clausthalertje nog best de ten-
Jshaan op voor een mix-dubbel.n je zit, bij wijze van spreken, pasa het nuttigen van drie kratten bo-en die beroemde 0,5 pro mille.

aharetier Youp van't Hek heeft,
*? vernam ik later van derden, met
..'Jn oudejaarsconference behoor-lek Wat losgemaakt.
Jj^enig vaderlands mannelijk lid, al-
|)ans een uitdrukkingvan die strek-
,'ng, schijnt in 1990 aan de Buckler
£ harken.

de kans dat die wind ook
yfhting Limburg gaat waaien?., °nk het hier en daar reeds panie-

'rtria's die, behalve echt bier, ook
coholvrij of alcoholarm bier pro-, üceren, schreeuwen het van de da-en dat de verkoop van die goede-n haast niet is bij te benen.

j. 'eus, het loopt buiten verwach-
rnê ', vertelde ons vlak voor de, er stdagen een direkteur waar ze

ef maken. Maar wat dienen we

Maar die bestelt dan, tot mijn ver-
bazing, een stevige bok. En daarna
een tweede."

Dat die alcoholarme bieren trou-
wens 'nieuw' zouden zijn, wil hij
graag even rechtzetten. „Nieuw?
Meneer! Ik heb het Goliath-bier
nog gekend, datwas van de 3-Hoef-

lemand die gewoon bier kan en mag
drinken, zegt Horsmans, zou wel
gek zijn als hij vrijwillig zou over-
stappen. „Ik zit m'n leven lang al in
de drankenbranche, vroeger al met
de pap zaliger, maar ik moet U be-
kennen: ik heb nog nooit ander bier
gedronken dan wat in Limburg zo
hier en daar wordt getapt."

Claessen heeft op dat punt nog een
ander probleem. „Buckler is aan
houdbaarheid gebonden." Hij loopt
daarop richting gang, naar Het

Hans Claessen uit Klimmen ver-
koopt twee kratjes Buckler in zijn
zaak. „Ik bedoel dus per jaar. Al-
thans, als ik even uitga van het feit
dat Buckler pas zeven maanden op
de markt is en dat tot op heden één
krat leeg is." Deze dorpskastelein
heeft geen calculator nodig om die
omzet snel even uit te rekenen. Ook
in deze zaak vooralsnog geen posi-
tief geluid als het om de Alcoholar-
men gaat, hoe graag de makers en
de verkopers dat misschien ook
zouden willen horen.
„Ik heb een prima jaar gedraaid,
maar dat heb ik niet aan Buckler te
danken. Ik vind 't smaakloos, maar
ja, je moet het toch in huis hebben
voor het geval dat..." Van zijn vaste
klanten, en dat is zowat half Klim-
men, is er nog nooit iemand op het
idee gekomen om het te bestellen.
Claessen: „Ik heb een paar wande-
laars, uit Heerlen. Die waren hier
onlangs, en die vroegen warempel
of ik Buckler in huis had. Ik heel
trots: 'Dat zou ik denken heren!'
Maar helaas, die lui leggen maar
twee keer per jaar hier aan."

ZOETERWOUDE - „Het
landelijke beeld is dat
Buckler niet is aan te sle-
pen!", zegt Ellen Schoonveld
(afdeling Voorlichting) van
Heineken Nederland desge-
vraagd. „Het gaat prima.
Landelijk gezien zijn de alco-
holarme biersoorten in een
mum van tijd van een paar
tienden van een procent naar
een marktaandeel gegaan
van 2,5%. En van dat seg-
ment hebben wij weer 60%.
Het is een absolute groei-
markt. Op lange termijn
wordt zelfs verwacht dat de
alcoholarme bieren een
marktaandeel van 10% zul-
len hebben."

Heineken:
Landelijk

gezien loopt
het storm

„Zolang Buckler niet op het vat te
verkrijgen is, zie ik het sowieso al
heel donker in. Zeg fk teveel als ik
beweer dat dit een goed café is?
Maar de heren bij de Heineken zul-
len 't wel beter zien dan deze een-
voudige kastelein. Die reclame voor

„Ik heb één klant die steevast twee
of drie Buckler drinkt, maar die
vraagt er dan wel even zo veel jonge
klare bij. Ja , ook Nol gaat het na al
die jaren nog vaak boven de pet."
Heeft hij zélf al de Alcoholarmen
geproefd?
„Jazéééker, even tellen... eh..., om
precies te zijn: één. Een mens moet
toch weten waarover hij praat?
Toen Brand werd opgekocht door
Heineken, had ik die uit Wijhe wil-
len kloten door hier op straat een
groot bord neer te zetten met de
tekst: 'Hier Buckler verkrijgbaar op
het vat!'. Maar die stunt kreeg ik
niet spits, want het is bijna uitslui-
tend op fles verkrijgbaar."
Derrez is de eerste die toegeeft dat
Buckler „in principe" een prima
drankje zou kunnen zijn om te nut-
tigen als je nog moet rijden. „Maar
leg dat het volk maar eens uit! Ik
heb gelukkig publiek van goed nivo.
Maar als er dan eens eentje wat te-
veel heeft gedronken, zelden hoor,
dan krijgt-ie van mij toch mooi géén
Buckler. Dan krijgt-ie niks meer!
Dan zet ik hem zachtjens buiten op
de stoep, rechtop, en dan bel ik een
taxi. Tenzij hij te voet is natuur-
lijk."
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De dorpskastelein

Nol-van-de-Bobbel: „Een hele krat, elke
week!"

Zalig zijn de (alcohol)armen van geest

Expert Wielke Lemmens (79): „Aha, zo ziet het dus uit...” Foto's: WIDDERSHOVEN

Maandag begint in Amsterdam de
Horecava, de jaarlijkse vakbeurs waar
drinkend, nippend en happend
Nederland elkaar ontmoet. Wie op dat
evenement in de RAI met zijn stand
ontbreekt, telt niet echt mee in de
branche. Later deze maand is het dan
nog de beurt aan de 888, in het
Maastrichtse MECC, alwaar de
Limburgse horeca het nog eens méér
dan dunnetjes over zal doen.

Kortom, hoe denkt de gemiddelde
Limburgse bierdrinker en kastelein
over die nieuwe versnapering.
Wij légden daarom ons oor maar weer
eens te luister in etablissementen waar
Bier & Buckler verkrijgbaar zijn. Want
uiteindelijk wordt uitsluitend in het
café de maatschappelijke trend
uitgemaakt, alle visies van brouwers,
gifmengers en reclamejongens ten
spijt.

Twee onderwerpen komen tijdens
beide samenscholingen ongetwijfeld
aan de orde. Enerzijds de zorg van
menige brouwerij vanwege de daling
van het pilsverbruik, anderzijds de
daarmee verband houdende vraag:
zitten we in Nederland op
oudejaarsavond van 1999 met zn allen
aan de Buckler, of blijkt het
alcoholvrije bier tegen die tijd slechts
een misplaatste grap uit het jaar 1990 te
zijn geweest.

Limburgs Dagblad
vrijuit

De stadskastelein

De wijkkastelein

De drankenverkoper



INNSBRUCK - Vanuit het vliegtui-
graampje kijkt Ruud Schellinger-
hout (21) uit Alphen aan den Rijn
teleurgesteld naar de licht be-
sneeuwde, maar zonovergoten
bergruggen, die enkele honderden
meters lager onder ons voorbij trek-
ken. Dat hij gebruik maakt van een
van de gipsvluchten die de ANWB
dit winterseizoen uitvoert, kan hem
nauwelijks inspireren. Vanaf het
moment dat het ambulancevlieg-
tuig vanuit Innsbruck in Oostenrijk
het luchtruim koos, keek hij som-
ber. Het was zijn bedoeling twee
weken op de Alpenhellingen te
skiën, maar het liep de eerste dag
al helemaal verkeerd.
Ruud: „Het was nogal slecht weer,
zodat we het iets hogerop zochten.
Op een gletsjer viel ik, niet eens zo
hard. Het lukte me nog gewoon
naar beneden te skiën. Geen pro-
bleem. De volgende ochtend zaten
mijn knieën opeens muurvast: in
het ziekenhuis bleek dat mijn knie-
banden het hadden begeven."
In maart krijgt hij tijdens deKrokus-
vakantie een herkansing. Want ski-
angst, nee, dat heeft hij aan zijn be-
roerde val niet overgehouden. In
gezelschap van vijf andere onge-
luksvogels die stuk voor stuk hun
langverwachte wintersportvakantie
al in de eerste week in duigen za-
gen vallen, arriveerde Ruud twee
uur na het vertrek uit Oostenrijk op
Zestienhoven.
De aankomst van de groep breke-
benen betekende de eerste vlucht
van een geregelde ambulance-lijn-
dienst in de wereld. Het is de be-
doeling dat de kleine Oostenrijkse
vliegmaatschappij Tyrolean Air tot
Pasen wekelijks twee tot drie vluch-
ten maakt. Afgaande op het afgelo-
pen jaren is de maatschappij elke

De Gipstoestellen vliegen weer af en aan uit wintersportland

Pechvogels zelfs al door
gewone wandeling geveld

eigen land op krachten kunnen ko-
men en later het ziekenhuis verla-
ten. Het is voor ons echt rot te ho-
ren als iemand onverhoopt onder
een lawine is geraakt."
Dat laatste was het geval met de

32-jarige Jaap Moerman, gerenom-
meerd musicus en fanatiek berg-
klimmer. Hij kwam om het leven bij
een lawine-ongeluk in deAlpen. De
Amsterdammer had veel ervaring
opgedaan in de Himalaya, en

" De gipsvluchten vliegen weer af en aan (archieffoto)

Innsbruck is een van de zeven ste-
den waar de ANWB gemakshalve
een steunpunt heeft ingericht. Het
kantoor is alleen in de wintermaan-
den bemand omdat de nood dar
het hoogst is. In de Andeckstrasse
wordt onderdak gevonden bij de
AMTC, een zusterorganisatie van
de ANWB, waarmee hecht wordt
samengewerkt. De 'klandizie' is af-
komstig uit de vakantiegebieden in
Oostenrijk, Zuid-Duitsland en
Noord-ltalië.
JoséNoordam zit tot over haar oren
in het werk. Vooral de toenemende
chaos in verzekeringsland ergert
haar mateloos. Het kost haar veel
tijd om precies uit te zoeken, hoe
een gewonde of andere in deknoei
geraakte wintersporter precies is
verzekerd. „Het blijft niet bij onze
Reis- en Kredietbrief. Steeds vake'
komt het voor dat een aanvullende
verzekering bij Jantje is afgesloten,
de autopolis bij Pietje. Het is een
chaos."

Het aantal automobilisten dat me'
mankementen strandt is de afgelo-
pen jaren drastisch gedaald. Vol-
gens de ANWB-zegsman zijn er
minder problemen als gevolg van
beter onderhoud en de strenge
controles aan de grenzen, zoda'
iemand zich wel twee keer bedenk
alvorens met een slechte wagen op
pad te gaan.
Ergens boven Duitsland neem'
Tjedde Schot, hts-scholier in Rot-
terdam, er zijn gemak van. D*
heenreis heeft hij per slaapbus ge-
maakt, 'heerlijk om elf uur plat. De
terugreis ligt hij weer plat, maar met
een in gips verpakt been omhoog-

ad hoogerwerf

menten. „Dat is bij ons toch minder
overzichtelijk," ontglipt hem.
De oorzaak van de zeshonderd on-
gevallen die jaarlijks in de bergge-
bieden voorkomen, is volgens Van
Weijen grotendeels te wijten aan de
drukte op de pistes en de slechte,
vaak bevroren hellingen. Tjedde
Schot uit Rockanje kan erover mee-
praten. De dagen dat hij op de lan-
ge latten stond was op de overvolle
schaduwpisten; op de andere zijde
verdween het flinterdunne laagje
wit als sneeuw voor de zon. Ook
aan zijn vakantie kwam een. voortij-
dig eind.
Tjedde: „Ik gleed uit op een trap
naar de skilift, waar geen rubber
matten lagen. Dit zou mijnvijftiende
wintersportvakantie worden. Die
rottrap stak daar een stokje voor.
Nog een geluk dat ik veel aan wa-
terpolo doe", zegt hij wrijvend over
het gips om zn enkelbanden. Gela-
ten bladert zijn buurvrouw, Cynthia
van der Kroft, door een folder. 'Ski
Total', schreeuwt de titel haar toe.
Op de gezelligefoto's staan skiërs
die wel hun evenwicht weten te be-
waren.
Ze vertelt het met een grijns, maar
leuk vindt Cynthia het niet: „De arts
had zoiets als dit nog nooit gezien."
De Deventerse heeft regelmatig
last van een snipping hip, een
kwetsuur waarbij het bot los in de
gewrichten zit en hierdoor op de
meest ongewenste momenten los-
schiet. Zoals tijdens die wandeling
in Steindorf. „Ik kreeg last van mijn
heup. Op dus naar de dokter. Plot-
seling gleed ik uit en kwam zo te-
recht, dat alles weer op zn plaats
schoot.'Jammer dat het daarna op-
nieuw mis ging, en ik alsnog naar
een kliniek in Sell Am Sec gebracht
moest worden."

keer verzekerd van een volle bak.
Dankzij Tyrolean Air hoeven onge-
lukkige landgenoten niet langer
eerst over de weg naar München te
worden vervoerd, maar wordt van-
uit Innsbruck vertrokken.
Zodra enkele ambulances met Ne-
derlandse patiënten het vliegveldje
van Innsbruck oprijden haast ver-
pleegster Marijke van Polanen zich
naar de onfortuinlijke vakantievier-
ders. Geïnteresseerd informeert ze
naar hun gezondheidstoestand.Va-
nuit een geblindeerde wagen wordt
een met karton omhuldekist in het
bagageruim getild. De doodskist
blijkt het stoffelijk overschot te be-
vatten van een 59-jarige Amster-
dammer, die tijdens zijn verblijf in
de Alpen door een hartaanval om
het leven is gekomen. Al stoort de
dood zich niet aan vakantieperio-
den en maakt het overbrengen van
ontzielde lichamen deel uit van het
werk, toch is een overlijdingsmel-
ding voor de leden van het ANWB-
steunpunt in Innsbruck telkens een
schok.
José Noordman, hoofd van het
Oostenrijkse steunpunt: „Er gebeu-
ren veel nare ongevallen. Maar je
weet dat de meeste mensen in

maakte op eerste kerstdag met
twee vrienden een toerski-tocht in
het Otztal.
De drie waren op weg naar een
berghut op 2.600 meter hoogte,
maar Moerman besloot een andere
route te nemen. Toen hij 's avonds
niet kwam opdagen, zetten zijn
metgezellen een zoekactie op
touw. Het spoor van Moerman ein-
digde in een verse lawine-kegel.
Van Weijen van de Alarmcentrale
grijpt het tragische ongeval aan
voor een waarschuwing. Hij meent
dat het zeer onverstandig is om al-
leen jeweg te zoeken, zeker nu de
sneeuwconditie uitermate slecht is.
„Helaas zijn sommige mensen roe-
keloos."
Kort voor het vertrek naar Neder-
land leidt W. Teuchner van de red-
dingsbrigade, gestoken in een fel
oranjegekleurd pak, ons rond langs
de helicopters van Tyrolean Air. In
noodgevallen rukt deze speciaal
opgeleide brigade uit om onderge-
sneeuwde of anderszins in proble-
men geraakte wintersporters op te
pikken of uit te graven. Van Weijen
is diep onder de indruk van het
goed gevulde magazijn met hulp-
goederen, apparatuur en medica-

Grote Limburgs Dagblad-puzzelaktie
Men kan aan de puzzelcompetitie
deelnemen per giro of per briefkaart., Wie per giro meedoet, dient de ge-
vraagde oplossing op het girobiljet te
vermelden onder het woord 'medede-
lingen' en minstens ’ 2,50 over te ma-
ken naar
Puzzelactie
Limburgs Dagblad
Postgiro 1975600
Postbus 1000
6400 BA Heerlen
Meedoen per briefkaart gaat als volgt:
schrijf de oplossing op de adreszijde
(de kant waar de postzegel staat afge-
drukt), plak boven de gewone franke-
ring ten minste ’ 2,50 extra en adres-
seer de kaart aan

Puzzelactie
Limburgs Dagblad
Postbus 1000
6400 BA Heerlen

Hoofdprijs ’ 5000,-
Om te kunnen meedingen naar de
hoofdprijs, ’5000,-, gelieve U de
eerste letter van iedere oplossing
achter elkaar te zetten, waardoor
een zin gevormd wordt van 20 let-
ters. Van de oplossing van alle
puzzels moet u steeds de eerste
letter gebruiken. Bewaar voor alle
zekerheid de gepubliceerde puz-
zeldiagrammen.

.-_______■___________________________________________________________

i Als u depuzzel hebt opgelost, moet u
de letters die voorkomen in de vakjes
met de cijfers 1 tot en met 7 achter el-
kaar zetten. U leest dan een woord dat
tevens de uiteindelijke oplossing van
onze puzzel vormt. U moet dit woord
niet alleen opsturen, maar ook goed
bewaren (samen met het nummer van
depuzzel), want u hebt het nog nodig
aan het einde van onze uit 20 delen
bestaande puzzelronde.

RAADSEL nr. 6 Alleen zó inzenden
Oplossingen moeten worden in-
gezonden per briefkaart of per
giro en dienen uiterlijk elf da-
gen na publicatie van de puz-
zelopgave in ons bezit te zijn.

Oplossingen die later binnenko-
men doen niet mee aan de prijs-
trekking, die wordt verricht door
notaris mr. P.M.J.A. Muijters te
Heerlen.

Om te kunnen meedingen
naar de beschikbaar gestelde
prijzen moet op de briefkaart
naast het gewone porto ten
minste twee gulden vijftig
(’2,50) extra aan geldige
postzegels zijn geplakt of per
giro tenminste twee gulden
vijftig (’2,50) zijn overge-
maakt.

De opbrengst van deze puzzel
zal voor 75% ten goede komen

aan de Nederlandse Kankerbe-
strijding die deze extra financië-
le steun voornamelijk zal ge-
bruiken voor verder wetenscha-
pelijk onderzoek. De resterende
25% van de opbrengst van deze
20 weken durende Limburgs
Dagblad puzzelaktie gaat naar
SOS-Kinderdorpen, afdeling
Heerlen. De opbrengst van
deze puzzelaktie is bestemd
voor de verder uitbouw van het
Heerlen-house in India, waar
geprobeerd wordt kansloze
weeskinderen een redelijk uit-
zicht op een enigszins normale
toekomst te geven.

Men mag zoveel oplossingen
inzenden als men wil. Hoe meer
oplossingen men inzendt, hoe
meer kans men heeft op een
prijs en des te meer komt er ten
goede aan het doel van de ac-
tie. ledereen kan meedoen,
men behoeft dus geen abonnee
te zijn. Voor werknemers van
het Limburgs Dagblad geldt
echter, dat zij uiteraard wel mo-
gen meepuzzelen, maar niet in
aanmerking komen voor het
winnen van een prijs.

Men is het voordeligst uit wan-
neer men deelneemt per giro,
aangezien dit geen extra (porto-
)kosten met zich meebrengt
Verder wijzen wij erop dat het
overgemaakte bedrag in zijn
geheel ter beschikking komt van
de puzzelactie. Van deextra ge-
plakte postzegels op de brief-
kaarten moet een gedeelte wor-
den afgestaan aan de PTT.

De oplossing van deze puzzel is

gedeponeerd bij notaris mr.
P.M.J.A. Muijters te Heerlen.
Deze oplossing alsmede de zin
van 20 letters is bindend.

OPLOSSING
PUZZEL NR. 4
UTRECHT
1e prijs
J.G. Hodiamont-v.d. Berg
Klingbemden 23
Brunssum
2e prijs
L. Vanhommerig
Op de Weyer 13
Bocholtz
3e prijs
M. Kruts
Emmastraat 70
Hoensbroek
4e prijs
M. Chermin-Hoenen
Putstraat 18
Landgraaf

INLICHTINGEN
Voor eventuele inlichtin-
gen over deze puzzel kan
men telefonisch terecht
onder nummer 045-
-739351, uitsluitend tijdens
kantooruren: maandag t/m
vrijdag van 8.30 tot 17.00
uur.Familie Hodiamont:

gelukkig begin 1990 PRIJZENPOT
1e prijs ’ 1000,-

-2eprijs ’ 500,-

-3eprijs ’ 250,-

-4eprijs ’ 100,-
-_/

BRUNSSUM - Net voor Kerst ver-
huisde de familie Hodiamont van een
klein flatje aan de Poorterstraat naar
een riante woning op Klingbemden.
Het hoognodige werd tijdens de
feestdagen in huis gezet, maar toen
afgelopen donderdag de Limburgs
Dagblad-delegatie op bezoek kwam,
bleek dat men pas deze week volledig
op orde zou komen. Vera Hodiamont
en de dochters Joyce en Ellen waren
.nog druk doende diverse verhuisdo-
zen te ledigen. „Ja, we hebben van-
daag pas de laatste kast gekregen,
en nu moeten de laatste dozen nog
worden uitgeruimd", zo verontschul-
digtzij de her en der verspreid staan-
de spullen. Mevrouw Vera Hodiamont
is degene die de hoofdprijs van deze
week toekomt. Zij puzzelt dolgraag en
vult ook elke opgave in die ze te pak-
ken kan krijgen. Daarbij stuurt ze alle
oplossingen ook steeds in. Daardoor
was haar eerste vraag toen ze hoorde
dat zij een geldprijs gewonnen had:
„Van wie of wat, ik puzzel zovéél, dat
ik niet meer kan bijhouden wat ik mo-
gelijk zou kunnen winnen ..."
Als het raadsel is opgelost, is ze hele-

maal beduusd. „We winnen nooit, we
spelen staatsloterij, giroloterij, tele-
bingo en ga zo maar door, maar een
prijs, nee, nooit." Het is duidelijk dat
dit bedrag bijzonder goed van pas
komt. Na een dure verhuizing zijn er
altijd nog wel wat gaten te vullen. „We
hebben best hard moeten sparen om
ons dit huis te kunnen veroorloven, en
we zijn er natuurlijk nog lang niet,
maar de ruimte en de omgeving ma-
ken veel goed, en eigenlijk willen we
hier nóóit meer weg. Het gewonnen
geld zal zeker gebruikt worden om
een of andere rekening die nog ligt te
voldoen, maar ik zal er zéker ook een
kleinigheidje voor mezelf van kopen,
helemaal voor mezelf." Tijdens ons
bezoek horen we ook nog dat de win-
nares met veel plezier de moeder-
Mavo volgt. Voor de examens die in
deze maand aanstaan, heeft ze wel
enige schrik, omdat ze door alle ver-
huisperikelen niet echt veel aan haar
studie heeft kunnen doen. We zullen
voor haar duimen de komende weken
en wellicht heeft zij, nu het jaarzo ge:
lukkig begonnen is, ook een beetje
mazzel voor wat de examenvragen
betreft. " Glunderende gezichten boven denog uit tepakken verhuisdozen. Vera Hodiamont (r.) heeft het eer-

ste duizendje van dit jaar te pakken, de dochters Ellen (midden) en Joyce delen in de vreugde.
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2e. Cornelis de Witt, broer van Johan
(1623 - 1672). Staatsman en als vertegen-
woordiger van deregering aanwezig bij de
Tocht naar Chatham.

Daders: Zogenaamd „het gepeupel". In
werkelijkheid leden van de Haagse schut-
terij, opgehitst door felle Oranjegezin-
den, van wie de namen bekend zijn. De

Beroemde mensen zijn een beetje onster-
felijk. Ze gaan niet zomaar dood, tenzij ze
vermoord worden. Maar dat gebeurt dan
natuurlijk niet door de eerste de beste
gek. Dat zou op een ongeluk of een dom-
me samenloop van omstandigheden lijken
en dat weigert het publiek te geloven.
Kortom: een groot man moet een groot
moordenaar hebben. Daarom duikt na de
moord op een beroemdheid dikwijls het
gerucht op dat de dader niet alleen was en
dat er sprake zou zijn van een samenzwe-
ring.

Motief: Gecompliceerde en door latere
historici hier en daar wat verdoezelde ge-
gevens maken het moeilijk vast te stellen
wat het motief precies is geweest: De be-
trokkenheid achter de schermen van Wil-
lem 111 van Oranje (de latere koning-stad-
houder) is nooit bewezen, maar zijn ge-
drag geeft te denken. Afloop: Geen juri-
dische gevolgen. Sommige daders zijn la-
ter zelfs door de prins aan een ambt gehol-
pen of beloond.

De gebroeders De Witt: vlek op het blazoen van Oranje?

A■ «ils er ooit een moord
's gepleegd die vermoe-
dens omtrent een samen-
zwering oproept, dan is het
Wel de redeloze lynchpartij
Waarvan Johan en CornelisDe Witt in 1672 het slacht-
offer werden en die slecht
ujkt te passen in onze be-
roemde Gouden Eeuw.Het klinkt eerder middel-eeuws: midden in Den
"aag, op een steenworp
afstand van de regerings-
gebouwen, op klaarlichte
dag, worden twee hoogge-
plaatste Nederlanders omhet leven gebracht, hun li-
chamen worden op een
Weerzinwekkende manier
mishandeld en de overheid
treedt niet tegen de daders
op.
Integendeel, een paar van
de gangmakers worden
door de stadhouder Wil-
lem van Oranje beloond.

Het rampjaar 1672
De Republiek der Zeven Ver-
enigde Nederlanden is in feite nietmeer dan een uit nood geboren
Verband van gewesten, geregeerd«oor elkaar wantrouwende koop-
ueden. Tijdens de opstand tegenSpanje heeft zich uit die kooplie-
den een nieuwe elite ontwikkeld:
de regenten. De groeiende machtvan deze 'nieuwe Hollandse adel'
*°rdt met lede ogen aangezien
door de kleine ambachtslieden. Inde tweede helft van de zeventien-de eeuw groeit het verschil tussenarm en rijk op een dramatische
banier: de sober geklede Staal-
meesters van Rembrandt zijn in
de praalzuchtige, barokke miljo-
nairs van Rubens en Van Dyck
veranderd.
»n 1672 is derepubliek in levens-gevaar. Oorlog met Frankrijk,Engeland en de bisdommen Mun-
ter en Keulen. Lodewijk XIV, de
Zonnekoning, is met zijn leger de
grote rivieren overgestoken en
s*aat in juni al in Utrecht. Fries-land is van de rest van de repu-bliek gescheiden en alleen de Hol-landse Waterlinie belet de Fran-sen de verdere opmars enigszins.
In de Hollandse steden breekt pa-
niek uit. De banken worden be-
stormd, de aandelen kelderen ener dreigen allerlei uitbarstingen
Van oproer, afgewisseld met pe-
["oden van apathie en onzeker-heid.
Alleen op zee blijven de Hollan-
ders heer en meester, dank zij De
Ruyter. Die zou weinig hebben
kunnen beginnen zonder de man
die de beslissing nam de volle na-
druk op de zeemacht te leggen:
"Johan de Witt, telg uit een Dor-
drechts regentengeslacht en raad-
pensionaris van Holland, een
functie die ongeveer te vergelij-ken is met die van de Duitse Bun-
deskanzler in onze tijd.

De Staat zonder hoofd
De Witt en een deel van de intel-lectuelen, de zogenaamde ~Loev-
esteiners", koesteren de droomvan de ~ware republiek", geïn-
spireerd op klassieke Romeinse
auteurs en het bijbelboek Richte-
ren. Maar al de verlichte en ver-
draagzame ideeën van mensen als
ye Witt ten spijt: van democratie
'n onze zin van het woord hebben
2e nog geen weet. Het regeren is
de taak van degenen die door hun
afkomst daartoe zijn geroepen, dekleine man moet zich nergens
niee bemoeien. Maar juist dat
deel van de bevolking kan niet zo
gauw wennen aan het idee van
een staat zonder vorst. En hetwoord republiek,, uit het Latijn
Res Publica' (de algemene zaak)
gevormd, zegt de mensen niets,nergens ter wereld bestaat zo iets.
Er groeit een haast bijgelovige
verering van de prins van Oranje.
velen dachten dat alles goed zou
komen, als er weer een bij de gra-
tie Gods regerende heerser uit het
Huis van Oranje was.

De snelle ineenstorting van de
°ostelijke grenzen veroorzaakt
Paniek in Holland en de basis
daarop De Witt en zijn partijge-
noten regeren blijkt eigenlijk tesnial. De prins wordt door de Sta-
ten toch tot kapitein-generaal van
de strijdkrachten benoemd, zij
net voor één jaar en Johan de
Witts verwaarlozing van de land-

volg heeft dat de buiten wachten-
de schutters hem ervan beschul-
digden alvast De Witts „gout-
beurs en horologie" geroofd te
hebben. Dan worden de beide
broers naar buiten gesleurd.
Daar raakt Cornelis onder de voet
en Johan de Witt wordt in zijn
hals geschoten. Het schavot op
het Groene Zoodje halen ze geen
van beiden levend. Volgens de af-
beeldingen en verhalen van tijd-
genoten zijn Johan en Cornelis
met musketsalvo's gedood en ver-
volgens naar de galg gesleept. Het
maakt eerder de indruk van een
half mislukte executie dan van
een werkelijk volksgericht en of
de „heffe des volks" aan de
moordpartij zelf heeft deelgeno-
men is twijfelachtig.
Wat er na hun dood met de licha-
men van de beide broers gebeurt,
is de bron van alle gruwelverha-
len. Gruwelijk is het zeker; de lij-
ken worden uitgekleed, de ge-
slachtsdelen afgesneden, de inge-
wanden er uitgehaald én openge-
spalkt hangt men ze aan de galg.
Ondersteboven, als varkens die
geslacht zijn en dat willen de da-
ders er ongetwijfeld mee uitdruk-
ken.
Verhoef gaat er later prat op dat
hij de harten eruit heeft gehaald.
Anderen lopen met een vinger ol
een orgaan rond. Het tafereel
heeft iets onwerkelijks, zoals een
schilderij van Jeroen Bosch: een
wereld vol gruwelen, waar nie-
mand zich over op schijnt te win-
den.
Heel Den Haag, deftig en niet
deftig, komt de volgende ochtend
langs paraderen om de lijken te
zien. Een paar dominees hebben
het van de kansel over de Wrake
Gods. Er verschijnen weer heel
wat pamfletten. Hier en daarroe-
pen opstandige lieden dat ze
~neuzen en oren" zullen komen
halen.
Een enkeling, de joodsewijsgeer
Baruch Spinoza, heeft de moed
openlijk schande van deze bar-
baarsheid te spreken.

Van deprins geen kwaad?
Hoe afgrijselijk de gebeurtenis
voor ons ook moge zijn, waar-
schijnlijk is dat voor de mensen in
1672 minder het geval geweest.
Aan openbare en bloedige vor-
men van rechtspleging is men ge-
wend, er wordt nog volop in het
openbaar gevierendeeld en gerad-
braakt en afgehakte lichaamsde-
len worden nog altijd ten toon ge-
steld; en lijken hangen aan de galg
totdat ze ervan afvallen. De lugu-
bere 'varkensslachting' wijst op
een uitbarsting van haat tegen de
regenten, maar is op zichzelf zo
uitzonderlijk niet geweest.
Johan deWitt kreeg van latere ge-
neraties eerherstel, maar de ge-
schiedschrijvers wisten zich nooit
goed raad met de uitleg. Het Huis
van Oranje had de eeuwen im-
mers getrotseerd en de stellingdat
Johan en Cornelis De Witt het
slachtoffer zijn geworden van een
moord leidt tot een nare conclu-
sie: een door Willem 111 in het
gunstigste gevalgedoogde moord, "onder de dekmantel van een „op-
roer". Het merkwaardige gedrag
van de prins voor en na de fatale
dag, diens nogal botte beloning
van de daders, de tegenstrijdige
orders aan de ruiterij, de belas-
tende aanwijzingen zijn tè talrijk .om „van de prins geen kwaad te "weten", zoals veel historici tot op,
de dag van vandaag gedaan heb-
ben.
De onschuldigen gestraft, de
schuldigen beloond: hoezo, Gou-
den Eeuw? De gebroeders De
Witt konden maar beter door
„het grauw" zijn vermoord. Niet
door het volk dat een Rembrandt,
een Constantijn Huygens, een
Vondel had voortgebracht, maar
door een naamloze massa. Dat i
betekende dat er niemand schuld
aan heeft gehad en zeker niet een
prins van Oranje.
De Witt leefde nog een tijd voort
in de nu bijna uitgestorven zegs-
wijze „Jongens van Jan de Witt" 'en in kleine kring kent men hem
als de uitvinder van, ironisch ge-
noeg, de levensverzekering.
„Het gepeupel" blijkt de langste 'adem te hebben en is in ieder ge-
val tot op de huidige dag in dege-j
schiedenisboekjes blijven staan.

lennaert nijgh
Geraadpleegde liieraiuur: Johan de Witt. een \volmaakt Hollander, door D. Schaap enT. v.d.Berg. Uitgave op initiatief van de
NVBL. Teleboek Bussurn, zonder jaartal.
HetRampjaar 1672, doorDr.D J.Roorda. _■ 'bula-van Dishoeck, Bussurn 1971.
Oranjeen Stuurt, doorDr.P. Geyl. 2e druk; DeHaan, Zeist, 1963.
Holland in beroering, oproeren in de 17e en
18e eeuw, doorRudolf Dekker, Ambo Baarn1982.
De Nederlandse cultuur in de gouden eeuw.doorJ.L.Price. UitgeverijHei Spectrum,
Utrecht, 1976.

De vierde augustus 1672 neemt
Johan De Witt, hersteld van zijn
verwondingen, waardig ontslag
als raadpensionaris omdat hij be-
grijpt in dit klimaat niets meer te
kunnen uitrichten. Bovendien is
in juni 1672 zijn broer Cornelis de
Witt plotseling in Dordrecht gear-

macht, die mede te maken heeft
met zijn vrees voor de militaire
macht van de stadhouders, wordt
al gauw uitgelegd als verraad: de
Franse koning zou De Witt en zijn
partijgenoten hebben omgekocht.

Een nieuwe macht:
de drukpers
De hetze tegen De Witt neemt
steeds groter vormen aan; er ver-
schijnen tientallen anonieme
schotschriften. In juni 1672 zien
vier jongeluiop een avond nog
licht branden achter de vensters
waar de Staten vergaderen. De
gedachte komt bij hen op om het
land van De Witt te verlossen en
ze overvallen hem als hij in het
donker huiswaarts keert. Door
dolksteken gewond blijft de raad-
pensionaris liggen. Dood, denken
de aanvallers, maar De Witt her-
stelt, hoewel hij een tijd uitge-
schakeld is.

Een aanslag op de raadpensiona-
ris moet wel tot een vervolging
leiden; toch blijven drie van de
jongens buiten schot, door dienst
te nemen in het leger. De over-
blijvende is een zoon van de als
Oranjegezind bekend staande
raadsheer De Graeff. Hij wordt
onthoofd. In de pamfletten die
zijn executie beschrijven is hij bij-
na een hervormde heilige gewor-
den. Een tijdgenoot wijt zelfs de
dood van de De Witten recht-
streeks aan het bij de lagere stan-
den zeer geliefde geschrift over
De Graeffs martelaarschap, „De
Worstelinge Jacobs". De druk-
pers blijkt een machtig wapen in
een land als Holland, waar een
voor die tijd hoog aantal mensen
kon lezen - de schattingen lopen
tot over de zestig procent van de
bevolking.

genaamde straf. Natuurlijk alle-
maal Loevesteiners, die rechters,
er moest werkelijk recht gedaan
worden! Men roept om de prins
van Oranje. Die is 's morgens
vroeg nogal haastig vertrokken.
Een verzoek van de Haagse stads-
bestuurders om versterking van
het garnizoen in verband met te
verwachten onlusten had hij afge-
wezen.
De Staten die om de hoek verga-
deren, horen van deopstootjes bij
de poort en besluiten de ruiterij
erop af te sturen, beroepssolda-
ten, in tegenstelling tot de schut-
ters. Maar waarom is de order om
de massa uiteen te slaan dan nooit
gegeven?

'Nu zijn dat dode lieden'
In de loop van de dag groeit de
dreigende stemming. Honderden
mensen drommen uren lang sa-
men, wachtend en murmurerend.
De naam van de onthoofde De
Graeff komt voortdurend weer
boven in de opgewonden gesprek-
ken. De Haagse magistratuur
doet niets. Johande Witt is inmid-
dels naar de Gevangenpoort ge-
gaan met de bedoeling Cornelis te
halen. Wist iemand van dit plan?
De koets die beiden zou komen
afhalen, is nooit gekomen.
Om vijf uur 's middags barst de
bom. De voornaamste onruststo-
ker is volgens ooggetuigen een zil-
versmid, ene Verhoef, „een grote
zwartharige kerel". Hij is het die
voorstelt het recht in eigen hand
te nemen. Het is nooit bekend ge-
maakt waarom de ruiters ineens
het bevel kregen in te rukken.
Een officier merkt op: „Maar nu
zijn dat dode lieden!
Verhoef heeft smidshamers laten
halen en de schutterij dreigt de
deur van de Gevangenpoort open
te schieten. De doodsbange ci-
piers geven toe en laten Verhoef
en een aantal schutters binnen.
Ze treffen Cornelis in bed aan,
een teken dat de behandeling op
de pijnbank toch niet zo licht ge-
weest is als Tichelaer beweerde.
Verhoef praat nog even met Jo-
han de Witt, wat prompt tot ge-

resteerd, waarmee het Hof van
Holland - het hoogste rechtscolle-
ge - eigenlijk tegen de regels in
gaat.

Een zekere Tichelaer beschuldigt
Cornelis ervan het plan te koeste-
ren een aanslag op deprins te ple-
gen. Cornelis de Witt zou volgens
de geruchten na een ruzie met ad-
miraal De Ruyter van de vloot
zijn weggestuurd; er is zelfs spra-
ke van een handgemeen met De
Ruyter. Ofschoon De Ruyter het
bericht ontzenuwt, blijft de laster-
lijke geruchtenstroom aanhou-
den.
Johan de Witt kan niets doen dan
eisen dat ook Tichelaer gevangen
wordt gezet.

Dag van gramschap
in Den Haag
Morele moed is iets dat de heren
van het Hof van Holland volstrekt
nietbezitten. In een tijd dat ieder-
een met de hand op zijn porte-
monnee achter zijn eigen belan-
gen aanloopt, zijn mannen als De
Witt en De Ruyter blijkbaar hoge
uitzonderingen.
Op 19 augustus vindt men het no-
dig Cornelis op de pijnbank te
leggen, in de hoop op een, in de
zeventiende-eeuwse rechtspraak
noodzakelijke, bekentenis. Die
zou het gezicht van het Hof red-
den. Maar Cornelis bekent niet.
De Gevangenpoort wordt al sinds
14 augustus door de Haagse

schutterij bewaakt, nadat het ge-
rucht dat De Witt ontsnapt zou
zijn een grote schare volk op de
been bracht.
Zaterdag 21 augustus, vroeg in de
morgen, komt men Cornelis de
Witt het vonnis van het Hof mel-
den: hij wordt nergens schuldig
aan bevonden, maar niettemin
veroordeeld tot verbanning en
verlies van al zijn ambten.
„Dat zijn heren!", moet De Witt
schamper gezegd hebben. Buiten
stookt de inmiddels vrijgelaten
Tichelaer het publiek op. De
schuld van Cornelis blijkt uit het
feit dat hij, Tichelaer, in vrijheid
is gesteld, beweert hij. De Witt is
schuldig en die pijnbank is een af-
leidingsmanoeuvre, net als de zo-
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bijdrage van het gewone volk bestond
voornamelijk uit lijkenschennerij nadat
de slachtoffers door de schutters waren
gedood.

Schrijver/columnist Lennaert Nijgh dook
in het juridisch verleden en reconstrueer-
de de twaalf beroemdste moordzaken uit
de vaderlandse geschiedenis. Vandaag de
derde aflevering van de serie 'Moord &
Doodslag', de moord op de gebroeders
De Witt. Eerder verscheen in deze serie
'Bonifacius' en 'Floris de Vijfde.

Plaats en tijd: De Gevangenpoort en om-
geving in Den Haag, zaterdag 20 augustus
1672.

Slachtoffers: le: Johan de Witt, regenten-
zoon uit Dordrecht (1625 - 1672) en tot
een paar weken voor zijn dood raadpen-
sionaris van Holland. Voorstander van de
~ware republiek" en fel tegen de prins
van Oranje als stadhouder.

Hmburgs dagblad _\ vrijuit



DE LIMBURGSE Tïïtf PERSONEELSGIDS

VBejaardenverzorgingscentrum 'Heereveld'
Kloosterstraat 25 te Übach over Worms - 6374 EN Landgraaf. Tel. 045-312988

'Heereveld' is een verzorgingscentrum alwaar o.a. 144 hoogbejaarde mensen wonen, waarvan 14 mensen binnen de afdeling
groepsverzorging.
Daarnaast bestaat er een afdeling flankerend beleid met een capaciteit voor 20 mensen, te verdelen in 6 kamers voor tijdelijke
bewoning, 2 kamers voor nachtopvang en 12 plaatsen in dagverzorging.
Voor een tweejarig project ten behoeve van o.a. onze afdeling groepsverzorging, bezitten wij twee full-time vacatures, ieder van
veertig werkuren per week.

Te weten:

Een bejaardenverpleegkundige (m/v) Een activiteitenbegeleider (m/v)
Funktie-informatie: Funktie-informatie:

- Ressorteert rechtstreeks onder een afdelingshoofd. - Ressorteert rechtstreeks onder een afdelingshoofd.
- Het mede voorbereiden en uitvoeren van activiteiten die - Het opstellen en mede-opstellen van

gericht zijn op een zinvolle tijdsbesteding van bewoners. activiteitenprogramma's voor bewoners en speciaal de
- Het mede verrichten van werkzaamheden van groepsverzorging.

huishoudelijke, verzorgende- en verpleegkundige aard. - Het organiseren, coördineren en actief deelnemen aan
- Het mede geven van werkbegeleiding aan leerlingen, recreatieve activiteiten, gericht op zowel het

stagiaires en vrijwilligers. groepsgebeuren alsmede de individuele bewoner.- Het mede onderhouden van funktionele relaties met - Het begeleiden van de bewoners tijdens de activiteiten en
familie/naasten van bewoners. het stimuleren en bevorderen van de onderlinge contacten.

- Een flexibele inzetbaarheid zowel binnen de Verzorging - De werkzaamheden zullen zowel overdag, 's avonds alsook
alsmede in het continue werktijdenrooster. in het week-end plaatsvinden.- Het zonodig verrichten van huishoudelijke- en verzorgende

Funktie eisen: werkzaamheden.- Het geven van werkbegeleiding aan andere disciplines
- In het bezit van het diploma Verpleegkundige A en/of B. binnen de werkorganisatie, stagiaires en vrijwilligers.- Enige jaren werkervaring in de ouderenzorg is zeer welkom. - Het mede onderhouden van funktionele relaties met- Het bezitten van begrip en respect voor de hoogbejaarde familie/naasten van bewoners,

mens, zich mede uitend in houding en verbale kwaliteiten.- Het beschikken over organisatie- en Funktie-elsen:
improvisatievaardigheden.- Het willen en kunnen samenwerken met andere disciplines. - In het bezit van het diploma MDGO/AB.- Leeftijd minimaal 23 jaar. - Enige jaren werkervaring in de ouderenzorg is zeer welkom.- Kandidaten uit de Oostelijke Mijnstreek genieten de - Het bezitten van begrip en respect voor de hoogbejaarde
voorkeur. mens, zich mede uitend in houding en verbale kwaliteiten.- Te beschikken over organisatie- en

improvisatievaardigheden.- Het willen en kunnen samenwerken met andere disciplines.- Leeftijd minimaal 23 jaar.- Kandidaten uit de Oostelijke Mijnstreek genieten de
voorkeur.

Algemeen:

- Voor beide funkties gelden de arbeidsvoorwaarden conform de CAO-Bejaardenoorden.
- Het bruto maandsalaris kan variëren tussen ’ 2411,-en ’ 3312,-.- Telefonische inlichtingen zijn gedurende kantooruren te verkrijgen bij de heer R. van den Hout, Hoofd Verzorging/Verpleging.- Schriftelijke sollicitaties, voorzien van het curriculum vitae en een recente pasfoto, binnen 14 dagen te verrichten aan de directie.

1JL..... ]Sportservice Limburg

De Stichting SPORTSERVICELIMBURG, een dienstverlenende instantie ten be-
hoevevan het uitvoerende werk in desport, roept sollicitanten opvoor defunktie
van:

projekt-coördinator m/v 40 uur
De aan te stellencoördinator dient, onder leidingvan het hoofd Sportkader, uitvoe-
ring te geven aan begeleiding en ondersteuning van een vijftiental projekt-
medewerkers/sters.
Taken:- coördineren werkzaamheden projektmedewerkers/sters;- begeleiden en ondersteunenvan projektmedewerkers/sters bij hun werkzaam-

heden ten behoeve van: sportverenigingen, sportbundelingenen afdelingen
van bonden;- adviseren metbetrekking tot verlenging of beëindigingvan projekten.

Funktie-eisen:- een op sport en bewegengerichte beroepsopleiding bij voorkeur met aanteke-
ningS.T.K.-A;- een leeftijd tussen de 25 en 35 jaar;- aantoonbare leidinggevendecapaciteiten;- goede socialevaardigheden;- goedeschriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;- teamgerichte instelling;- bij voorkeur ervaring met STK-arbeidsplaatsen.

Algemene informatie:
Het salaris verbonden aan dezefunktie isafhankelijk van opleiding, leeftijd en erva-
ring.
Aanstelling vindt plaats voor onbepaaldetijd.
Sollicitatieprocedure:
Sollicitatiesdienen uiterlijk voor zaterdag 20 januari 1990 gericht teworden aan:
SportserviceLimburg, postbus410,6130AKSittard, ondervermelding van: vaka-
ture9001.
Inlichtingen:
Nadere inlichtingen kunt U desgewenstverkrijgen bij de heer Hans Erkens, hoofd
Sportkader, telefoon: 04490-25988.v )

I

f^^y) Jaap van Rennes Jaap van Rennes
Yteg/7 Kerkrade B.V. Exploitatiemij. B.V.
Ys^^^r Heertenersteenweg 113 Beekstraat 13Ay\p^ 6466 KS Kerkrade 6301 HV Valkenburg

Telefoon 045.13387 Telefoon 04406-40642, Telei 58742

Horeca vraagt voor direct, vestiging
groothandel Valkenburg,....

lm
wegens uitbreiding van zijncentrum personeelsbestand:

Jaap van
Rennes bv 1. caissières

p.t. 20-40 jr.
liefst HAVO-niveau;

2. magazijn-
bediende/chauffeur
in bezit groot-rijbewijs en
chauffeursdiploma.

Soll. na afspraak vanaf as. dinsdag, dhr. J. Bertholet.

@ techno-time bv __-___0
Breda Den Bosch Eindhoven Heerlen Nijmegen (m .
uitzendorganisatie voor technisch personeel ....

Als technische uitzendorganisatie bemiddelen wij zowel voor Zowel ervaren technici als v^vpersoneel van middelbaar en hoger niveau als voor personeel LTS-, MTS- en HTS-ers zon- o^*=_z*' i' ' F .»op het uitvoerende vlak. der werkervaring kunnen op r^nevenstaande vacatures rea- r* . .»■ ' \
Voor tijdelijke functies of voor tijdelijke functies met als doel een geren. Wilt u meer informatie, —*!’ i" W___. 4 \vast dienstverband zijn wij voor de volgende vakgebieden op neem dan direct contact met ■*£_£_. ; "zoek naar: ons op 0f gtuur onderstaande i^To^~'^o~'^ ' f-ij^^. coupon zonder postzegel JP ..tc^^c**' I. ''1* WERKTUIGBOUWKUNDE - tekenaars/constructeurs naa. TechnoTime Zuid bv, &*£**<»* %-J- werkvoorbereiders/calculators Antwoordnummer 5100, h^ ' €l£\\-monteurs 6400 WC Heerlen. VrTï- bankwerkers/lassers

* BOUWKUNDE/ - tekenaars/constructeurs Naam:
WEG- EN WATERBOUW ' werkvoorbereiders/calculators- opzichters/uitvoerders Adres:

* ELEKTRO(NICA) - tekenaars Postcode/Plaats:
- monteurs

______foon*

* AC/CV INSTALLATIE- - AC/CV-tekenaars
TECHNIEK -CV-monteurs Func,ie:

U 4mf\" - loodgieters .1 \\j f

De uiteenlopende werkzaamhedenvan hetAlgemeenburgerlijk pensioenfondszijn
aanverschillendeorganisatie-onderdelen toevertrouwd: het Abp telt zes bedrijfseenheden, te weten
Pensioenen, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Externe Administraties, Leningen en Effecten, On-
roerend Goed en ABP-Hypotheken. Bij de uitvoeringvan huntakenkunnen dezebedrijfseenheden
gebruikmaken van de dienstenvan Centrale Services. De dienstAlgemeneVoorzieningen levert de
benodigdefaciliteiten. De Hoofddirectie wordt gesteund en geadviseerd door een aantalkleine ge-
specialiseerde Centrale Staven. HetAbp heeft in 12plaatsen inhet landvestigingen.Vanderuim 3700
medewerkers is hetmerendeel inhet hoofdkantoor te Heerlen ondergebracht.

nn\P# l_L__fcl ONROEREND GOED
Het Algemeenburgerlijkpensioenfonds beheert thans eenbelegd vermogen van circa

’ 147miljard, waarvan circa’ 10miljard in onroerend goed.
De onroerendgoed-portefeuilleomvatonderandere 55.000woningen enruim 1.300.000m2kantoren, winkels en
bedrijfsruimten, dieover het gehele landzijn verspreid. De portefeuille zal aanzienlijkworden uitgebreid o ju.

doorbeleggingen inhetbuitenland.

Voor debedrijfseenheid OnroerendGoed, Afdeling mondelingeen schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
Accountancy, zoeken wij twee: zowel zelfstandig als in teamverbandkunnen werken;

ervaring in een controlerendefunctie bij voorkeur op-
——jeiA-H4- gedaan op een accountantskantoorstrekt tot aanbeve-

aCCOiIXII3.IItS m/v Salaris: schaal 10, maximaal ’ 5.290-bruto, exclusief
vaKantietoeslag.

De afdeling Accountancy isbelast met de interne con- Standplaats: Heerlen.
trole van debedrijfseenheid met als hoofdtaak het
beoordelenvan deopzet en dewerking van de admi- Een psychologisch onderzoekkan deeluitmakenvan
nistratieveorganisatie en de daarin ingebouwde in- de selectie-procedure.
terne controle-maatregelen.

Schriftelijke sollicitaties, voorzienvan curriculumvitae,
Functie-inhoud:verrichtenvan controlesaan de hand kunnen binnen twee weken na hetverschijnenvan
van controleprogramma's; uitvoeren van onderzoeken; dezeadvertentie gericht worden aan
doenvan voorstellen ter verbetering van de admini- Mw. A.J.A.M. Engelen-Ritzen, adviseur Personeel en
stratieveorganisatie. Organisatie Onroerend Goed, Postbus 4850,

6401 JNHeerlen.
Functie-eisen: een voltooide HEAO-BE- danwel SPD
opleiding; algemenekennis van geautomatiseerde in- Nadere informatiekan desgewenst telefonisch wor-
formatiesystemen; kunnen onderhoudenvan contac- den ingewonnenbij dhr. drs. A.F. Willems, Hoofd Ac-
ten op diverse niveaus binnen deorganisatie; goede countancy, tel.: 045-794025.

svrvn
T _L___M 'n wereld aan mogelijkheden

Volvo-dealer
Autobedrijf A. Klijn
vraagt voor spoedige indiensttreding een

1e monteur
Sollicitaties, na telefonische afspraak:

De Koumen 7, Hoensbroek, tel. 045-220055.
24394

dames- en herenkapsalon

Ï-^LOGISTERm!/* dames- en/of herenkapper(ster)
Wme— liefst met ervaring

Vi 6373 HS Nieuwenhagen
W%r Telefoon 045-311005

«^^ Na 18.00 uur 045-326863^. I

Als financiële begeleiding en
advisering voor u een uitdaging is

In hetbureau toezicht van de afdeling gemeentefinanciën van In dezefunctie isvoor u een salaris bereikbaarvan maximaal
de hoofdgroepEconomie en Gemeentefinanciën vindt de ’ 6.190,-per maand.
financiële, economische en juridischetoetsing plaats van het
financieel beleid van gemeenten, samenwerkingsverbanden U bent voor ons eveneens een interessante kandida(a)t(e) als
en waterschappen. u in de eindfasevan uw studie HFBAof SPDI en II verkeert of

alsafgestudeerde HEAO-er, richting bedrijfseconomie bereid
Bij dit bureau is plaats voor een tweetal enthousiaste en bent aanvullende cursussen te volgen op hetgebiedvan
ambitieuze gemeentefinanciën. In datgeval is voor u vooralsnog een

salaris bereikbaar van maximaal’ 5.290,- per maand.

|%"|Af_ £_} _AAOf*l/É-KC i^Oo7Ï^ll_h U kunt uwsollicitatiebinnen 14dagenrichten aan hetCollege
lIICUUVVCl rVCI _> C ..V_.lvl 1L van GedeputeerdeStatent.a.v. de directeurvan de Stafgroep
_.

-^
.__

-^ -^
__ -^.Cï ■/* ms n «.; ii. M Personeel en Organisatie, Postbus 5700,

QGlTl66rir6TlirionCl6n V/m 6202 MA Maastricht, onder vermelding van het
""^ vacaturenummer op brief en enveloppe.

vac. no. EG.90.01/02 De heren H.P. Smeetsen J.A.S. van Dijk,respectievelijk hoofd
en plv. hoofd van het buro Toezicht Gemeentefinanciën,
tel. 043-897252/897253 verstrekken u graag nadere

In deze functie vervult u alsfinancieel deskundigevoor een informatie.
aantal gemeenteneen adviserende, stimulerendeen
informerenderol. Vrouwen dieaan de functie-eisen voldoen, worden
U voert zelfstandig overleg en onderhoudt intensieve nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.
contactenbinnen en buiten het provinciaal apparaat. De mogelijkheid tot kinderopvang is aanwezig.
U volgt de algemene ontwikkelingen, dievan belang zijn voor Deze functies kunnen ook in deeltijdworden uitgeoefend.
de financiële-economische positie van de u toegewezen In de laatstefasevan deprocedure zalen vertegenwoordiging
gemeenten. varrde afdeling worden ingeschakeld, terwijl een
U streeft naar een optimale onderlingeafstemming tussen het psychologisch onderzoek tot deprocedure kan behoren.
financieel-economisch beleid van de gemeentenen het door
de provinciete voeren beleid.

U heeft de opleiding HFBAvoltooid of u beschikt over een
gelijkwaardigwerk- en denkniveau, gebaseerd op opleiding _
(bv HEEAO/BE of SPD-I en II) en ervaririg. «^WU heeftervaring opgedaan met de bestuurlijke, economische L.../ _^ . .en financiële aspecten van het overheidsbeleid. '^W "*__ Jyat~\A #■ __"% _T> ■ _*_.
U kunt zelfstandig werken en u bent creatief in het vindenvan *M!Ls»Y I UVI Ivs I V_?
oplossingenvoor problemen. ___n^W&>
U heefteen kritische instelling en uwredactionele, analytische ■ ■en communicatieve eigenschappenzijn zonder meer aan de ~. vv I _T___i r__l I _*_T_l
maat Usl^fS. L.l l lIUU I LJ
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loopt er wel eens iemand met zijn
ziel onder de arm. Maar ja, je moet
er om zes uur weer uit."

Ik hoef niet terug. De stemming is
goed, de motivatie is goed, want je
hebt een hoop toekomstmogelijk-
heden bij de NAM. 's Avonds is het
hier inderdaad soms wat saai. Als
iedereen om tien uur naar bed gaat,

Sommigen verdienen hier een kapi-
teinsloon: 100.000, 120.000 gulden.

„Wat die twaalf uren werken per
dag betreft, zo heet wordt de soep
niet gegeten. Als er een storing is,
moet je wel eens wat langer door-
werken. Maar als je nagaat dat je
per jaar ongeveer 20 weken werkt
en 32 thuis zit... Bedenk ook dat
door al die onregelmatigheids- en
ongenoegenstoeslagen het looa tot
50 procent hoger kan oplopen.

Kapiteinsloon

Een booreiland, daar vind je de
rouwdouwers, de 'roughnecks'.
Hard en zwaar werken in weer en

wind en dat is zeker 's winters
geen pretje. Maar hoe zit het op

een produktieplatform waar
gevonden delfstoffen uit de aarde

worden gepompt?
Computergestuurd daar. De
bemanning hoeft slechts te

controleren of alles goed gaat.
Op het Nederlands continentaal
plat wemelt het inmiddels van de
Produktieplatforms. Wie werken
daar en hoe spannend is het leven

op een eiland-op-poten in de
Noordzee, honderd kilometer uit
dekust? Of hoe eenzaam en saai

in de wintermaanden? ~Hier
gebeurt niets bijzonders, hoor."

Een reportage.

" Grietje Houkema
op hetplatform
Kl4-FA-ICP, op
honderd kilometer
uit de kust.

Inderdaad, zes uur is het 'porren',
zoals dat op een platform heet. Het
monotone gezoem dat constant aan
een varend schip doet denken, valt
op. „Zouden we er al zijn?" spookt
als eerste door je hoofd. De dag-
ploeg werkt razendsnel een ontbijt
naar binnen en is al voor zeven uur

hefschroefvliegtuig in zee, dan blijf
jelekker droog.

■ e aankomst per helikop-
ter doet het hart snellerjjp"^kloppen. Flapflapflap-

le Vu 161 een wiJde bocht vlieBl
>nd- rski van de KLM op het
On

uingsplatform af. Luttele se-
lpiien later staat de machine
jer,et met touwen overspannen
..ie*" Gebukt 'OF*ll de Pas"

r an \. met hun bagage naar de
erjo le tQegang biedt tot de
ïati sruimte van het kunst"
e„ e eüand. Wapperende ha-
«e'mt- windturbulentie be"
°Pi Jif na de adem' de oor"

._"
C_ Unnen het lawaai amper

'Sn den" Ha- is dit nu de
w "an Peter Stuyvesant 'et l,)i Bianco, Drum, kortom;echte avontuur?

Het dagelijks leven op een platform op de Noordzee

'Een vreemdeling zegt:
Geen bal aan, hier...'

enorme uitdaging. In het begin voel
je jeeen hele stoere, flinke meid. Je
krijgt een vakgerichte opleiding met
onder andere cursussen in brand-
blussen en varen, maar jemoet wel
gewoon je werk doen: bij ongeval-
len zorgen dat de patiënt in ieder
geval levend van boord komt. Je
wordt vreselijk zelfstandig als je
hier een paar jaarzit. En die week
vrij is natuurlijk prachtig. Het is
steeds een soort vakantie. De week
aan boord gaat altijd vrij snel voor-
bij. Ik werk veel, naast het hospi-
taal run ik ook het hotel en verzorg
een beetje de administratie."

Windkracht acht
„Het eigen werk gaat natuurlijk al-
tijd voor, maar op eigen initiatief
doe ik er ook wat andere dingen bij.
Anders kom ik snel overal buiten te
staan. Dan vereenzaam je op zon
platform. Nu kan ik me inleven in
wat iedereen hier doet. Ik zit geluk-
kig niet de hele dagbinnen. Ik moet
immers ook weten waar alles is, als
er werkelijk wat aan de hand is.
ledere morgen ga ik even naar bui-
ten om te kijken wat voor weer het
is. Meestal is dat veel beter dan op
de vaste wal, behalve als het echt
goed stormt, natuurlijk. Een paar
weken geleden woei net op de wal
windkracht acht, maar hier was het
niet meer te meten. Dan gaat 't te
keer; de hele boel schudt heen en
weer. Dan krijg je wel respect voor
de wind en het water."

Het is avond en dat betekent voor
de meesten vrije tijd. De nacht-
ploeg, slechts bestaande uit twee
man, heeft het 'aontbijt' achter de
kiezen om tot zeven uur 'smorgens
door te werken. Na het eten verslin-
den enkelen de verse kranten en
weekbladen die met de helikopter
zijn meegekomen. De groep Portu-
gese stewards, evenals de koks van
het off-shore-uitzendbureau Societé
d'Exploration d'Hotellerie en be-
last met het schoonhouden van het
'hotel' en het wassen van bedde-
goed en de werkkleding, doen alles
gezamenlijk: eten, kaarten en nu te-
levisie kijken. Vooral de clips van
MTV zijn populair. En de rest, wat
doet de rest?
„Een beetje biljarten of studeren.
Verscheidene jongens duiken 's
avonds in de boeken. Over hydrau-
lische pneumatiek in mijn geval."
Joop Goetjes uit het Noordholland-
se Winkel drinkt kalm een kopje
koffie na het eten. In joggingpak-
ken op slippers, zoals de meesten er
hier in hun vrije tijd rondlopen.
Goetjes is seniorproduction techni-
cian en in dienst van de NAM. We
kwamen hem al tegen in de contro-
lekamer van het produktieplatform.
„Ik zorg voor het mechanisch on-
derhoud, nakijken of alles het nog
wel doet."
„Het geregelde leven op de vaste
wal begon me weer te vervelen. Dit
is lekker afwisselend.
Afgelegen? Welnee, ik heb iedere
dag contact met vrouw en dochter.
En je kunt zo naar huis, als er iets
aan de hand is. Een half uur, drie
kwartier en je bent weer in Den
Helder. En ik vind het werk ge-
woon leuk, je hebt een verantwoor-
delijke job. Het is hier natuurlijk
heel anders dan op een booreiland.
Daar heb je smerig en zwaar werk,
maar dit is absoluut niet zwaar. De
risico's? Laatst was er op de KBl
een dodelijk ongeval, maar jekunt
ook in de bouw van een steiger val-

aan het werk. De twee nachtwakers
beginnen aan hun diner. ~Nee, er is
niks gebeurd vannacht", zegt Fred
Vrieling. Kees Sarie: „Jawel, een
lampbolletje kapot, een systeempje
of zo." Vrieling: „Oh, niks van ge-
merkt."
Het duo had alle tijd om een beetje
te studeren. „Zo nu en dan moet je
wat rondlopen om te kijken of alles
goed gaat." En nu, na het etennaar
bed? „Nee, natuurlijk niet, nor-
maal ga je toch ook niet meteen na
je werk naar bed. Eerst nog even
een smerige dozenfilm kijken, dan
vallen we vanzelf in slaap." Even
later zitten de twee op de voorste rij
van de videozaal een pornofilm te
bewonderen.

Wilco Hankel (21) uit Surhuister-
veen komt tegen achten binnen.
Nog een paar uur dan zit de week
erop en komt de helikopter hem ha-
len. Maar als assistent-kok moet hij
samen met zijn 'baas' eerst nog het
eten klaarmaken dat de volgende
kok de bemanning moet voorscho-
telen. Het was een leerzame week
voor Wilco, want hij heeft op de
Kl4brood leren bakken. Dat was
noodzakelijk, want op de Kl5ging
dat niet zo best. „Als kok krijg je
toch altijd commentaar, het is nooit
goed."

Maar het humeur is opperbest: de
vrije week lokt. En dan? „Even bij
een vriend langs. Hij bouwt een
huis en misschien kan ik hem nog
helpen." Wilco is pas sinds oktober
kok op de platforms. Na de lts in
Drachten, een cursus serveren en
militaire dienst leek het leven op
zee hem wel wat. „Ja, het bevalt
wel goed. Het geld valt wat tegen,
ik heb maar een jeugdloon.

Al snel wordt een magnifiek uitzicht
op de marinestad en Texel gebo-
den. Een enkele kustvaarder snijdt
een diepe vore in het zoute water.
De 'vaste passagiers' kijken niet
eens meer naar buiten. Ze lezen een
krant of slapen. Twee platforms,
waarvan de ene als tankstation fun-
geert, en drie kwartier verder is de
Kl4 in zicht. Voor de debutanten
een sensatie, voor de rest een halte
van de dagelijks voorbijkomende
helikopter.

iDtn en ,Di de incheckbalievan
I. 4-FASS'e" en Produktieplatform
\ l .. T^CP heerst weldadige rust.
%u ''s al weer op weg naar de
(ö n,jnde halte op het Nederlands
ha 'ne/ltaa' Plat. Grietje Houke-
hers ter de balie, verdeelt de ka-
han °nder de gearriveerden. Twee
oüdt

r katner ' die het midden
Qoi tussen een degelijke scheeps-
ieÜVv

e" een luxe hotelkamer. De
t,j °mers krijgen van de 'baas'

'e (_.__' dMijnbouw Installa-
Ü(ii^MI) André Elbert, een rond-'3aaAen "it'eg over de veiligheid

*n boord.

" De helicopter op het landingsdek van het platform.

*Off"
I.) j! en gebak staan klaar en al. n v/?akt een gevoel van 'we zit-
P cc nderd kilometer ver weg
laar n P'atform op de Noordzee,
'<. v Wat kan ons nou gebeuren?'
lartn ?n °ns meester. Overal zijn
hstjj. n.°Ppen, sensoren, sprinkler-
Ndeatles' zwemvesten en kundige
'Het

rs; Met twee reddingscapsules
f.er(f a,?d 'n no time' geëva-
[g g " P't wordt immers regelma-
:lbe e'end. Er kan niets misgaan.
e Pj_ "Na de beruchte ramp met
.fitte * pna z'Jn de veiligheids-
'"he/1-no^ meer opgeschroefd."
_tejl £'land, met in totaal achttien
_rm'. an een stootje en een

eCPjC hebben- Elbert: >>Het is
s kun* 1' 0m tegen een superwave
_.arnnen. Zon vloedgolf komt

ti djpeens 'n de honderd jaar voor
:n in moet het kunnen hebben."
«\v0 Beval van nood zijn zieken of
'^tew i bmnen een uur op de

Saai
h üb.*'01"■ De beruchte N°°rd-
Nlo 6r b'ï a's een binnenmeer op
Nen me iul'dag- ..Tja, wat journa-
Kk e°P een Produktieplatform
kl. J} ls me altijd weer een raad-Sr ur gebeurt niets bijzonders,
%j. et Dl .ft hier rustig," zegtop, en hij haalt zijn schouders

r.BP
'S hier hartstikke saai," zo

Vd
, We te horen tijdens het 24

end verblijf op het NAM-
i % om' Maar werken op een plat-
Ster 2ee< week op week af, heli-
*l>annp ' lange dagen; dat is toch

5> dat of op ziJn minst 'anders'?
* ook m°eten ze toegeven. En dat

t.iet
Voor de meesten dereden dat

N _ Senior production techni-
\l *rP'eegkundige of kok op deWal zijn.

öorI?chtieCn buite nstaandcrbegint een
*%t naar een boor- of produktie-

hval 'm °P de Noordzee in ieder
e k_Pannend genoeg. Helihaven

*h he V Den Helder: gekleed in
'Vd. °I&cn waterdicht survivalpak
S, jj!eet met laarzen, handschoe-
ind mts en draagtas) en gewa-cht t

et een Paspoort begint dele voet naar de heli. Stort het

De Kl4is een dubbeleiland: een
combinatie van een produktieplat-
form, dat dagelijks gemiddeld 2 mil-
joen kubieke meter gas uit zes put-
ten naar boven haalt, en een com-
pressiestation. Via de Kl4wordt
per dag van zeven produktieplat-
forms ongeveer 15 miljoen kubieke
meter gas naar Den Helder getrans-
porteerd. De afzonderlijke plat-
forms kunnen dat niet op eigen
kracht en om 'genoeg druk te ma-
ken' heeft de Kl4twee compresso-
ren met elk een vermogen van
22.000 paarde-krachten.

Bovendien is de Kl4een verzamel-
station voor de werknemers van de
omliggende NAM-platforms. Nor-
maal schommelt de bezettingsgraad
tussen de twintig en de dertig perso-
nen. Dit kan oplopen tot over de
honderd, in geval van een algehele'shut-down' van de omliggende
platforms voor het groot onderhoudin de zomer en tijdens een groterampenoefening. Of bij dreiging
van een echte ramp, zoals vorigjaar, toen een vrachtschip tijdens
zwaar weer in de richting van enke-
le NAM-platforms dreef.

Op het moment van ons bezoek zijn
er 31 man aan boord. „Lekker rus-
tig, nu hebben we de ruimte," aldus
Elbert. Dat blijkt wel, want op de
benedenverdieping worden enkele
kamers benut voor ontspanning: de
fitness-apparaten blijven vrijwel

" Fred Vrieling en Kees Salarie bekijken een 'smerige' dozenfilm.

liefst in vakjargon - van 'slugcat-
chers' tot 'christmas trees' en ande-
re Engelse termen - praat: „Het is
hier vrij relaxed. Sommigen zitten
een hele avond achter hun compu-
ters te freaken en we hebben ook
een clubje beleggers, die houden
constant de beursberichten in de ga-
ten. Een vreemdeling zegt waar-
schijnlijk: geen bal aan, hier. Maar
het is echt een leuk sfeertje."

ongebruikt, maar de biljarttafels
zijn voortdurend bezet in de vrije
uurtjes. Elbert, die eigenlijk het

roei snijder

Brandalarm

Maar ik vind het wel een mooi le-
ven." Later, als het koksduo weg is,
kankeren de nieuwe kok en de be-
manning hartgrondig over de bo-
nenschotel, patat en spare ribs.

Het duurt nog lang voor de helikop-
ter komt. Nog maar een bakje kof-
fie en in de verlaten ontspannings-
ruimte maar weer een oude krant
pakken. Plotseling klinkt door de
intercom de kreet 'fire alarm' en
alle toegangsdeuren sluiten auto-
matisch. '187 dagen zonder onge-
vallen', liet een bordje bij de ingang
van het 'hotel' gisteren weten. Des-
tijds ging het om 'iemand met zijn
hand ergens tussen. En uitgere-
kend deze 188ste dag is het echt
raak? Wat nu? Lachend komen en-
kele NAM'ers naar boven. „Geen
paniek, we hebben even een
sprinklersysteem getest."

We willen echter toch meemaken
hoe zon reddingscapsule werkt. Op
onze kamer stond behalve 'Verbo-
den te vissen' ook te lezen dat we
naar capsule A moeten in het geval
van een grote ontruiming. Dus stap-
pen we in A en probeert een machi-
nist de dieselmotor te starten. Zo-
dra de capsule ongeveer 25 meter
lager in het water is gezakt, kan
men immers meteen bij het plat-
form wegvluchten. De halve be-
manning gniffelt: „Willen jullie
graag zeeziek worden?"

Het gniffelen vergaat de meesten -en zeker HMI André Elbert - al
snel, want capsule A is met geen
mogelijkheid aan de praat te krij-
gen: „Potverdorie, dat dit net nu
moet gebeuren." Dan maar in B.
Als een spin aan een ragfijn draadje
zakt de capsule met de vorm van
een hotdogbroodje in zee. Als het
bootje vaart is het te doen, maar zo-
dra we stil liggen op de golven, be-gint de middagmaaltijd omhoog tekomen. De capsule wordt draaiend
en botsend weer omhoog gehesen.
Toch nog even met Neptunus ken-
nisgemaakt. Dan liever een rustig
tochtje per helikopter terug naar
Den Helder.

Het loopt tegen zeven uur, de
dienst voor de meesten zit erop en
de eetzaal, waar alles van formica
lijkt, is het volgende doel. Do-
perwtjes, hamburgers, rijst en pa-
tat. André Elbert zegt hetnaar zijn
zin te hebben op deKl4. Hij werkte
op de grote vaart bij Shell, de moe-
dermaatschappij van de NAM, „en

Mannewereldje

dan was je vier maanden van huis".
„Nu week op week af, dan heb je
thuis veel vrije tijd. Neem je eens
een week vakantie, dan heb je drie
weken vrij. En mijn vrouw vindt het
wel best zo. Het is inderdaad Wat
een mannenwereldje. We zouden
graag willen dat onze vrouwen eens
mee mochten. Al was het alleen
maar om ze een kijkje te laten ne-
men. Maar dat is uitgesloten. Te
duur, zegt de NAM en ze zijn bang
voor het precedent. Laten ze het nu
toe, dan moeten ze straks weer."

Grietje Houkema (35) uit Schagen.
Volgensvelen het sociale middel-
punt aan boord. Sinds 1985 werkt ze
off-shore via de Medische Dienst
Continentaal Plat, een organisatie
die verpleegkundigen uitleent aan
maatschappijen als de NAM. Daar-
voor was ze praktijkdocente in het
Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek.
„Van een collega hoorde ik dat ze

Maar de manschappen hebben niet
te klagen, want als een van de wei-
nige platforms heeft deKl4een
vrouwelijke verpleegkundige:

vrouwen zochten. Ik dacht: voor
een paar jaar lijkt me dat wel wat,
maar ik ben er nog steeds. Het be-
valt me prima. Ik ben een soort
huisarts. Ik mag geen diagnose stel-
len, maar mijn werk gaat toch wel
wat verder dan het behandelen van
maagpijn."

Moeilijk als vrouw? Je moet jezelf
blijven en de grenzen goed neerleg-
gen. Je moet weten wat je wel en
niet kunt. Ik wist maar amper wat
off-shore was en ik vond het een
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len. Je houdt het gewoon goed in de
gaten en er wordt erg de nadruk op
de veiligheid gelegd. Ach, je moet
gewoon je verstand gebruiken."

vrijuit
...
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architakten & planners
AGS is een middelgroot architektenburo met ca. 50
medewerkers.
Het buro is werkzaam door heel Nederland op het
gebied van stedebouw, architektuur, interieur en
bouwmanagement.

Op korte termijn heeft AGS plaats voor

een bouwkundig
tekenaar (m/v)
diezelfstandig projekten kan tekenen en
uitwerken.

Voor de funktie is gewenst:- een HTS-bouwkunde-opleiding- enige praktijkervaring- ervaring met computergebruik (CAD)
bij voorkeur systeem Calcomp/lsicad

Schriftelijke sollicitaties binnen één week, te richten
aan AGS architekten & planners
Valkenburgerweg 54
6419 AV HEERLEN

24425

BOWUNG& PARTYCENTRUM I
HOEVE DE AAR

zoekt op korte termijn

HULPMONTEUR
Opleiding MTS-niveau of machinebouw.
Max. 3 diensten p.w. (tijden nader overeen
te komen)
en

lEMAND VOOR DE BEDIENING
Eventuele kombinatie van beide funkties is
mogelijk (dan 5 diensten p.w.)

Aanmelden tel. 045-714432 na 14.00 uur.

Weltertaan 45,6419 CN Heerlen,
A telefoon: 045 - 714432 J

Open universiteit
De Open universiteit is eenzelfstandige instelling voorhoger
afstandsonderwijs.
De afdeling Algemeneen bestuurlijke zaken isbelast met de
inrichtingen ondersteuning van debestuurlijke processen, de
juridischeadviseringen beleidsvorming, de beleidsinhoudelijke
ondersteuning enplanning entenslotte deregeling van het
(management) informatieverkeer. De afdelingAlgemene en
bestuurlijke zaken kent een drietal subafdelingen teu/eten: Algemene
zaken. Beleidszaken en Juridische zaken.

Tenbehoeve van de subafdeling Algemene zaken wordt
gezochtnaar een

medewerker (m/v)
vacaturenummer:LID 89046

Taken: hetverrichten van secretariële, administratieve,
organisatorische en representatieve werkzaamheden ten
behoeve van hetCollege vanbestuur alsmede tenbehoeve
vandiverse organen,zoals de Medezeggenschapsraaden de
Emancipatiecommissie.
Naast de bovengenoemdetaken zal de nieuwe
medewerkenster) collega's bij ziekte enafwezigheid in
verband met parttimewerk vervangen.
De standplaatsis Heerlen.

Ou
Eisen en salaris: secretaresse-opleiding, ruime ervaring
ineensoortgelijke functie, goedebeheersing van de
Nederlandsetaal alsmede een goede algemene
ontwikkeling.
Het salaris bedraagt, mede afhankelijk vanervaring,
minimaal’ 2.353,-en maximaal’ 3.307,-permaand.

Arbeidsvoorwaarden en procedure: derechtspositie is
overeenkomstig rijksrichtlijnen. Het personeelsbeleid van
deOpen universiteit is gerichtop gelijke kansen voor
mannen en vrouwen. Terbevordering van een
evenwichtige man-vrouw-verhouding in deorganisatie
worden vrouwen uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.

Inlichtingen omtrent de functie kunnen worden
ingewonnen bij hethoofd van de afdelingAlgemene en
bestuurlijkezaken, mr. G.M.J.Prick, telefoon 045-762233
ofbij het hoofdvan de subafdeling Algemene zaken,
mwA.A.M. Stocker-Bus, telefoon 045-762219.

Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitaeonder
vermelding vanhet vacaturenummer(op briefen
enveloppe) inzenden voor 20 januari en richten aan het
College van bestuur van de Open universiteit,terattentie
vande afdeling Personeelszaken, Postbus 2960,
6401 DL Heerlen.

Het bestuur van de
Halve-dagopvang/Peuterspeelzaal
Kapel-Muggenbroek

Herkenbosscherweg 22, 6045 AR Roermond

zoekt per 1 maart 1990

EEN BEVOEGDE
PEUTERLEID(ST)ER MET
ERVARING
Gesolliciteerd kan worden naar 10, 15 of 25 uur.

Eisen:
Een pedagogische of agogische MBO-opleiding en
voldoende praktische ervaring.

Salariëring:
Volgens wettelijk minimumloon.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen te richten
aan de voorzitter van het bestuur van de
Halve-dagopvang, Peuterspeelzaal
Kapel-Muggenbroek, mevr. M. Aarts, Keulsebaan 9,
6045 CG Roermond. 2438,
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Kan 1990voorspoediger Éh
beginnen? ii
Administratief
technisch medewerker m/v
Voor een bouwbedrijf in Kerkrade. U houdt zich bezig met calcu-
laties, offertes, telefonisch informatie verstrekken, algemeen
administratiefwerk en tekstverwerking. U heeft bij voorkeur een
technische opleiding MTS W&W of ervaring bij een wegenbouw-
bedrijf opgedaan. Het betrefteen full-time baan voor langetijd.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Medewerkers
tekstverwerking m/v
U bent bekend met het tekstverwerkingspakket WordPerfect. Bij
voorkeur bent u tijdens de middaguren beschikbaar.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Secretaressen m/v
U heeft een gedegensecretaresse-opleiding en bij voorkeur enige
werkervaring. U bent bekend met tekstverwerking WordPerfect
en u bent full-time of part-time beschikbaar.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Boekhoudkundig
medewerker m/v
U heeft ervaring in een soortgelijke functie. U bent in hetbezitvan
een diploma PD6 of MBA. Tevens heeft u kennis van computer-
boekhouding. U bent full-time beschikbaar.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Notulist m/v
Vooreen bedrijf in Heerlen zoeken wij een notulist met ervaring.
Tevensbent u vertrouwd met technischevergaderingenen heeft u
een secretaresse-opleiding gevolgd.
Informatie bij Esther Linders, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Telefonist m/v
Bent u part-time of full-time beschikbaar en bekend met een
telefooncentrale, dan hebben wij regelmatig werk voor u.
Informatie bij Esther Linders, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Administratief medewerker m/v
U kunt aan het werk bij een produktiebedrijf in Landgraaf. Uw
werkzaamheden bestrijken voornamelijk het ondersteunend,
boekhoudkundigen administratief gebied. U bent tevens bereid
ook secretariële werkzaamheden te verrichten, zoals telefoon
beantwoorden, typewerk e.d. het werk is voor lange tijd. U
beschikt reeds over enige ervaring.
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-32 60 38,
Landgraaf, Scheepstraat 30a.

Tekstverwerkers m/v
U heeftrecente ervaring met WordPerfect 4.2 en uwtypesnelheid
is goed. U bentbereidbij ons een typetestaf te leggen.Wij hebben
zowel full-time als part-time vacatures.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Inpakker m/v
Vooreen medischtoeleveringsbedrijf in Vaals. U gaat zittendwerk'
verkhten indagdienstvan 08.30-17.00uur. Hetbetreftvnl. contro-
lewerkzaamheden met een loep. Uw leeftijd is ca. 20 a 30 jaar.
Deze baan is voor lange tijd.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Houtbewerkers m/v
Ukunt voor enkele maanden aan deslag bij een houtbewerkings-
bedrijf in de omgevingvan Kerkrade. U heeft een LTS-diploma
en/of ervaring in de houtbewerkingsbranche. Bereidheid tot het
maken van overuren is een voorwaarde. Indien u niet helemaal
aan bovengenoemde eisen voldoet maar wel technisch inzicht
heeft en handig bent kunt u ook voor deze vacature in
aanmerking komen.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Produktiemedewerkers m/v
U kunt direct gaan werken bij een bedrijf in de voedingsmiddel-
enindustrie. U bent 18 jaar of ouder en bereid in 3-ploegendienst
te werken. Uw werkzaamheden bestaan vnl. uit inpakken en
bedienen van diverse machines. Verder vereist dit werk goede
inzet en een goede persoonlijke hygiëne. Na een korte inwerkpe-
riode kunt u voor lange tijd aan de slag.
Informatie bij Jos Nota, tel. 045-45 74 44,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Produktiemedewerkers m/v
Voor de afdeling eindafwerking voor een bedrijf in Nuth. U moet
18 jaar of ouder zijn. Een specifieke opleiding is niet vereist.
Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Verkoper m/v
Voor diverse winkels in Heerlen en omgeving. Leeftijd isniet van
belang. Bij voorkeur heeft u enige werkervaring. De werktijden
kunnen verschillend zijn.

Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Kamermeisje m/v
Voor een groot hotel in Heerlen. U weet van aanpakken en bent
full-time beschikbaar. Het werk gaat lange tijd duren.
Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-71.31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Machinebedienden m/v
Voor een textielverwerkend bedrijf in Heerlen. U bent goed
gemotiveerd en langetijd beschikbaar. Het werk vindt plaats in
3-ploegendienst. Na een korte inwerkperiodewordt u volledig in
het produktieproces ingezet.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Expeditiemedewerker m/v
U bent 18-20 jaar, goed gemotiveerd en u bent bereid om in
3-ploegendienst te werken. De werkzaamheden bestaan uit
afvullen en het laden en lossen van vrachtauto's. Het bedrijf is
gevestigd in Heerlen. De opdracht gaat lange tijd duren.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Loodsmedewerkers m/v
U kunt direct aan de slag bij een bedrijf in de groente en fruit-
branche inHoensbroek. De werkzaamheden bestaan uit hetklaar-
maken van orders. Bij voorkeur heeft u hierin enige werkervaring.
Uw leeftijd is 20-24 jaar. De werktijden zijn van 13.00-21.00 uur. De
opdracht gaat enkele maanden duren.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Produktiemedewerkers m/v
Voor een metaalverwerkend bedrijf in Nuth. Het betreft werk in
2-ploegendienstof invaste nachtdienst. Ubent 18 jaarofouderen
weet van aanpakken.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Afwerkers/slijpers m/v
Voor een rubberfabriek in Nuth. U kunt op diverseafdelingen aan
de slag in 3-ploegendienst. De opdracht gaat lange tijd duren.
Eigen vervoer is een pre.
Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Werkstudenten m/v
Bent u 18 jaarof ouder en geïnteresseerdom naast uw studie 1 of
meerdere dagen per week te werken, dan kunt u bij diverse
bedrijven inde omgevingvan Heerlen aan deslag. De werkzaam-
heden bestaan uit laden en lossen, inpakwerk en het bedienen
van machines.
Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Operators m/v
Voor een verpakkingsbandenbedrijf in Heerlen. Het werk vindt
plaats in volcontinu-dienst. Na een inwerkperiode van enkele
dagen wordt u in een vaste ploeg ingedeeld. Eigen vervoer is
noodzakelijk.
Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Produktiemedewerkers m/v
Bent u 18-35 jaaren heeft u een aaneensluitend arbeidsverleden,
dan hebben wij diverse vacatures bij bedrijven in Heerlen. U moet
bereid zijn tot het werken in 2- of 3-ploegendienst. Een goede
motivatie is belangrijker dan een specifieke opleiding.
Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Vleesinpakkers m/v. Voor een vleesverwerkend bedrijf in Landgraaf. U bent 17 jaarof
ouder. Uw werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het
inpakken van vlees; andere voorkomende werkzaamheden
worden u binnen het bedrijf geleerd. Hetwerk is voorlange tijd.
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-32 60 38,
Landgraaf, Scheepstraat 30a.

Produktiemedewerkers m/v
Voor een bedrijf in Landgraaf. Het werk is in 2- of in 3-ploegen-
dienst. U bezit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de
kwaliteit van het produkt, u heeft bij voorkeur een technische
achtergrond, bijvoorbeeld een LTS-opleiding, enwilt langetijd aan
de slag.
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-32 60 38,
Landgraaf, Scheepstraat 30a.

Verhuizers m/v
U wilt enkele dagen per week werken, maar bent wel volledig
beschikbaar. U bent gewend zwaar te tillen. Werktijden zijn
variërend. U verhuist bij diverse bedrijven.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Algemeen medewerkers m/v
U wilt alles aanpakken en werkt graag samen met anderen. U wilt
meewerken aan de verhuizing van een afdeling binnen een
bedrijf. U bent minimaal 3 weken beschikbaar tussen 12.00 en
21.00 uur.

Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Kamermeisje m/v
U wilt graag in de ochtenduren aan de slag bij een medische
instelling in de omgevingvan Brunssum. U bent enkele maanden
beschikbaar en bent bereid de kamers, badkamers e.d. van de
bewoners schoon te maken. Goede contactuele eigenschappen
zijn een vereiste.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Kantinemedewerker m/v
U bent jongerdan30 jaaren in hetbezitvan een auto. U wilt graag
hele dagen werken en bent ongeveer een maand beschikbaar. U
gaat dekoffie en de lunches verzorgen voor het personeel en de
klanten. U bent stressbestendig en contactueel goed onderlegt.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Serveerster m/v
Bij een petit restaurant. U bent 20 jaarof jonger en heeft ervaring
als serveerster. Het betreft een part-time baan voor minimaal 20
uur per week. Het werk is voor lange tijd.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 40 40,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Machinebediende m/v
U wilt werken bij een jongproduktiebedrijf in de omgeving van
Nuth. Ubedient diverse machines en wilt afen toe heftruck rijden.
Enige administratieve afhandelingen verrichten hoort bij de
werkzaamheden.Zelfstandig kunnen functioneren iseen vereiste.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 40 40,
Brunssum. Rumpenerstraat 79.

Medewerker AGF m/v
U wilt werken bij een groente-afdeling in een grote supermarkt.
Het betreft zowel het bevoorraden van goederen alsook het
stapelen van kratten en het bedienen van klanten. U heeft enige
kennis van groente- en fruitsoorten.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 40 40,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Strijker m/v
U wilt een aantal maandenwerken bij een atelier in deomgeving
van Brunssum. U heeft ruime ervaring en bent full-time
beschikbaar. Het bedrijf kent een prettige werksfeer en heeft de
modernste machines. Uw leeftijd is niet belangrijk.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 40 40,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Weekendwerkers/studenten m/v
U bent 18 jaar ofouderen bereid om naastuw studie of werk 1 of
meerdere dagen of avonden per week te werken. Het betreft
diverse werkzaamheden zoals laden, lossen, inpakken en uitsor-
teren.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 4040,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Kapper m/v
U benteerste kapper en heeftruime ervaring. U wilt langetijd aan
de slag. De werktijden zijn in overleg. Het betreft ongeveer 30 uur
per week. Het bedrijf biedt een uitstekende werksfeer.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 40 40,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Winkelbediende m/v
U bent part-time beschikbaar en wilt werken in een damesmo-
dezaak. U bent 23 jaar of jonger en heeft enige ervaring als
verkoopster van damesmode. U kunt zelfstandig werken en heeft
minimaal een MAVO-opleiding.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 40 40,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Autoplaatwerker m/v
Voor een bedrijf inKerkrade. U kunt zelfstandig werken en u heeft
reeds werkervaring in deze branche. De duur van de opdracht is
onbekend.
Informatie bij Geke Kooij, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Zelfstandig elektromonteurs m/v
Voor diverse relaties in Heerlen en omgeving. Het betreft
opdrachten voor zowel lange als korte tijd.
Informatie bij Geke Kooij, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Staalconstructeurs m/v
Voor een bedrijf in Simpelveld. U kunt zelfstandig werken,
tekening lezen en u heeftgeen last van hoogtevrees. De duurvan
het werk is onbekend.
Informatie bij Geke Kooij, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Dieselmonteur m/v
Voor een bedrijf in Maastricht. U heeft een aantal jaren werker-
varing en u kunt zelfstandig aan dieselauto's werken. Het werk
gaat ca. 2 a 3 weken duren.
Informatie bij Geke Kooij, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

LTS'ers Installatie Techniek m/v
Voor diverse bedrijven in Heerlen en omgeving zijn wij op zoek

naar ervaren hulp-CV-monteurs en loodgieters. U heeft een L~
opleiding eventueel aangevuld met een GAWALO-opleiding-
Informatie bij Geke Kooij, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Constructiebankwerkers/
CO2-lassers m/v
Voor diverse bedrijven in de omgeving van Heerlen hebben *
vacatures voor ervaren constructiebankwerkers/ .
CO2-lassers. Hetbetreft werk in ploegen-en dagdienst,voor law
tijd.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Bestekschrijver m/v
Voor een architectenbureau in Heerlen. U heeft uw HTS Bo"*
diploma behaald en bij voorkeur ervaring met het schrijven *y

bestekken in de utiliteitsbouw. Het werk gaat lange tijd dun*1

Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Bouwkundig tekenaar m/v
Voor een bedrijf in Heerlen. U bent in het bezit van een n'
Bouw-diploma en bij voorkeur heeft u stage- of tekenervariflj
Hetbetreft diverse soortentekenwerk. De opdrachtgaatlange*
duren.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Ziekenverzorgende m/v
Voor een verpleegkliniek in Kerkrade. U bepaald zelfwanne*'
wilt werken, full-time of part-time. U bent wel gediplomeerd"
heeft recente werkervaring.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Ziekenverzorgenden m/v
Voor diverse instellingen in Heerlen en omgeving. U bent p*j\
time of full-time beschikbaar. Wij kunnen u ook voor kH*
diensten inplannen.
Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

HBOV'ers m/v
Voor een psychiatrische instelling in Heerlen.Ervaring indep*.^
atrie is een pre, maar geen vereiste. U bent full-time beschikb»*
Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

HBOJ'er m/v
Voor een instelling in Heerlen. U bent part-time beschikbaar. DJwerktijden worden met u overlegd. De opdracht gaat lange vr
duren.
Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Bejaardenverzorger m/v
U bent in te plannen voor verschillende diensten. Het werk vinjj
plaats in een verzorgingshuis in het centrum van Heerlen. 0*
mensen die enkele jaren uit het arbeidsproces zijn gevve*^
kunnen hiervoor in aanmerking komen.
Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Ziekenverzorgers m/v
U bent in het bezit van speld en diploma ziekenverzorgende
bent full-time beschikbaar en wilt ook volledig ingezet word*r'
Ook als u part-time of enkele dagen beschikbaar bent kunt
meteen aan de slag.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Verpleegkundigen m/v
U bent volledig of part-time beschikbaar en wilt graag aan hjj
werk in diverse instellingen. Wij hebben vacatures voor W*
en/of korte perioden.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Apothekersassistent m/v
U beschikt over recente ervaring en wilt op oproepbasis werk*^
Werktijden zijn in overleg.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Serveerster m/v
U heeft enige ervaring in de bediening en bent bereid or" 'ploegendiensten te werken. Het betreft een van onze relatie*
Landgraaf en het werk bestaat meestal uit losse diensten of P*
time werkzaaamheden.
Informatie bij Desirée Aarts, tel. 045-32 60 38,
Landgraaf, Scheepstraat 30a.

Cursus tekstverwerking
Randstad organiseert een cursus tekstverwerking Wang. Hi*\j
kunt u meteen als tekstverwerker of als administra**
medewerker aan de slag, dus u kunt uw kennis direct toepa*j*L
Voor deze cursus is een opleiding op middelbaar niveau nocw»fj
keiijk. U moet 18-35 jaar zijn en over een goede typevaardigt^JJ
beschikken. Voor meer informatie kunt u terecht bij: claU7jj|i
Peeters of Esther Linders. Telefoon 045-74 00 40.U kunt natuur1"
ook langskomen.

"y randstad uitzendbureau
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# Bijgaande schitterendefoto heb-
ben wij uit de jongste uitgave van tic
Miljoenenlijn Expresse geplukt: een
foto van Louis Meijer, gemaakt op
20 mei 19H6. Bij Eys-Wittem rijdt
een containertrein achter de locs
2332 e.j 2309richting Simpelveld. op
weg naar Aken. Normaal rijdt deze
trein via Visé en Moresnel, maar
dooreen staking in Wallonië werden
loen deze treinen loen uilAntwerpen
over Luilaken-Maastrieht-Simpel-
veld geleid.

Al bijgekomen van het overaanbod
aan tv-conférences rond de

jaarwisseling?De melige
ou(olie)bolligheid van Seth

Gaaikema overleefd? Die heeft
bepaald langer nodig dan een dag
om het goed te maken, zoals zijn

collega Freek de Jonge zo treffend
tegen Paul Haenen zei.

Waren het vroeger de kwissen.
waarmee de omroepen elkaar de

loef trachtten af te steken, het vorig
weekeinde beconcurreerde men

elkaar met oudejaarsconferences.
Wat misten wij Wim Kan in zijn

echt goede jaren, toen hij heel
Nederland eensgezind aan de buis

gekluisterd hield. Dat lukte zijn op-
en navolgers niet. Daarvoor was het

aanbod te groot en van een te
wisselvallig niveau.

Het dieptepunt voor ons was. dat
moge duidelijk zijn, Seth

Gaaikema, die Wim Kan, voor wie
hij vroeger wel eens een enkel

tekstje schreef, zo hinderlijk
imiteert, dat hij de bijnaam

'papegaaikema' zonder meer
verdient. Alleen mist hij ten

enemale de kwaliteit om deze oude
meester van het vaderlandse

cabaret überhaupt zelfs maar te
benaderen.

Om zijn gebrek aan vakmanschap
te maskeren had hij dit keer de

nodige hulptroepen opgeroepen,
die hem ook niet echt uit de nood

konden helpen: een
achtergrondkoortje, een groot

orkest, een groot koor, Louis van
Dijk achter het orgel en nog zo het

een en ander. Daardoor leek het
meer op een oratorium met hier en
daar een belegen woordspeling over
zaken die we allemaal al lang weer
waren vergeten wegens gebrek aan

belang. Hij zanikte maar door.
waarbij hij niet verzuimde het

publiek voortdurend op zijn
talenten te wijzen. Een tip voor de
NCRV voor eind dit jaar: twee uur
koorzangrond 'U zij de Glorie' met

Gaaikema als dirigent, op
voorwaarde dat hij verder zijn

mond houdt.

Aanzienlijk leuker, spitser en met
veel meer agressie was het optreden

van Youp van 't Hek. die de
zelfgenoegzame samenleving op de
hak nam en en passant het nieuwste
Nederlandse scheldwoord voor zijn
rekening nam: 'Deetman', bepaald
veel erger dan 'Buckler-drinker' of
gewoon het platte 'lul. Een sterke

van Youp: 'Ik doe niet aan politiek
cabaret, want er is iemand die dat

veel beter kon', daarmee zijn
collega Gaaikema op de feiten

wijzend. Toch heeft ook Van 't Hek
dingen, die ontleend lijken aan Kan
of aan Freek de Jonge, hoewel hij
zich langzaam aan de invloed van

die laatste lijkt te ontworstelen.

Tot slot en ten overvloede Theo &
Thea. zondagavond bij de VPRO.

Zo ontstellend flauw, dat het op de
een of andere manier toch weer

leuk was. Dat een vergeten
zangeres als Conny Vandenbosch

zich voor de flauwekul van het duo
liet lenen hoeft niemand te

verbazen. Daar ligt de filosofie 'hoe
ik in beeld kom doet er niet toe. als

ik maar in beeld kom' aan ten
grondslag.

Dat G.B.J. Hilterman ook in de
tang werd genomen wekte op zijn
minst bevreemding. Onder welke

voorwendselen zou deze oude
politieke commentator de studio

wel niet zijn ingelokt?

peter stiekema

Manifestatie
tat " nakomertje: de NS-manifes-
SBie

(
Treinen door de Tijd heeft

"000 bezoekers getrokken. Trei-
do

n door de Tijd werd beëindigdor de oudste locomotief van Ne-rland, die de Intercity Experi-

Arnhem krijgt
'superspoor'

lan_USSen Arnnem en Nijmegen komt een treinverbinding die voor Neder-
tr u"lek ls: het zogeheten light-rail-net, een tussenvorm van trein en
Spo ' "'euwe, zestig kilometer lange traject gaat de Nederlandse
nee. rWeBen m''Joen gulden kosten en moet over twintig jaar operatio-
'ntr jlJn\°ok Zevenaar èn Druten worden op het net aangesloten. Met de
het7 in

tic Va" de ''ë01""'1 wordt het voorzieningenniveau in de regio op
cent

niveau gebracht als in beide binnensteden. Woonkernen en sub-
'li J[a worden met snellere verbindingen aangesloten op de centra. De
staa h' ëUat bovendien met een hogere frequentie rijden dan het be-
Niirn opt-*nbaar vervoer. Een herinrichting van de stations in Arnhem en

jmegen is noodzakelijk. Daarvoor wordt een bedrag gereserveerd vanSeveer 25 miljoen gulden.

Er-op-uit
" Verleden jaar (1989 dus) hebben
waarschijnlijk evenveel mensen een
dagtochtmet de trein gemaakt als in
1988. Ook de verkoop van het
boekje 'Er-op-uit' heeft 't goed ge-
daan, zo meldt De Koppeling. Toch
verandert de inhoud van dat boek-
je, omdat het volgens NS 'niet toe-
gankelijk genoeg' was. De korting
op die dagretouren is met 5 procent
verminderd, toto .... procent. En
toch evenveel reislustigen. De afde-
ling Dienstregeling is nu bezig met
het opzetten van de 'Pretpark Ex-
press'. Die gaan, zo zeggen ze in
'Utrecht', op meerdere lijnen rij-
den. Als het lukt gaat er een naar
het Noorden (bijvoorbeeld Slagha-
ren), een naar het zuiden (de Efte-
ling) en een naar het oosten (even-
tueel Burgers Dierenpark). Be-
stemmingen die al geruime tijd tot
de top-tien behoren. Onder de 75
tochten waren in 1989 een paar
nieuwe, waarbij Thèrmae-2000.
..Die deden het goed", aldus de NS.
Inmiddels zijn bijna alle boekjes
verkocht. Met het geld van die ver-
koop is extra-puibliciteit betaald.
En: per jaar gaan er in ons land an-
derhalf miljard mensen 'op dag-
tocht.

rijtuigen met een gemiddelde bezet
ting van 69 procent. Aan de pool
nemen deel: Nederland, België,
Frankrijk, Oostenrijk, denemar-
ken, West-Duitsland, Luxemburg
Zwitserland en Italië.

mental (ICE) terug naar de Bonds-
republiek Duitsland sleepte. De
ICE is de snelste trein ter wereld,
die in 1988: 406,2 kilometer per uur
klokte.

op 27 mei van dit jaarin. In de spits-
uren, ook op zaterdagmorgen en
zondagavond, komen nieuwe Inter-
city-verbindingen, dat staat al vast.
Rotterdam-Den Haag-Arnhem en
Eindhoven-Amersfoort-Zwolle v.v.
bijvoorbeeld. Voor de Randstad is
al meer nieuws bekend over die-
nieuwe dienstregeling, voor het
Zuiden komt dat druppelsgewijs
binnen. Zo lezen wij in De Koppe-
ling: „Maastricht en Schiphol heb-
ben een keer per dag een doorgaan-
de verbinding in beide richtingen,
maar dit treinenpaar moet wijken
voor de nieuwe Intercity Maas-
tricht-Zwolle v.v."
(Wordt vervolgd).

Schenking
ïull

e Nederlandse Spoorwegen
de v het Nederlandse gedeelte van
lu v°°rmalige goederenspoorlijn

*>en Winterswijk en het West-
y ' e horken schenken aan de«reniging tot Behoud van Natuur-

»numenten en de Stichting Het
Wo _fSch Landschap. Volgens NS-
een . v °erder Dragstra gaat het om
hein eenrnal'g gebaar' ter gelegen-
de n" het lsu"JariB bestaan van

Nederlandse Spoorwegen. Met
iBe

e scner>king komen de Spoorwe-
de teBerr,oet aan het verzoek van
Se *°emeente Winterswijk en diver-
-0

na,Uurbeschermingsorganisaties
$md spoornJn niet °P te breken,

eind de slu'tinë van de lijn, aan het
2e

,Van de jaren zeventig, heeft de
taa meter lange dijk zich spon-
bied Qntwikke'd tot een natuurge-
na omet een zeldzame flora en fau-■ Moop van de spoorlijn zou het

gerepte natuurgebied ernstig""tasten.

" Terwijl de Franse TGV-Atlanti-
que zich met een snelheid van 300
ktn.p.u. ook heen en weer spoedt
tussen Paris-Montparnasse en Le
Mans, is de SNCF alweer een lijn
verder: op tafel liggen momenteel
de plannen voor de TGV-Est, de
lijn die Parijs met Straatsburg ver-
bindt. Die lijn kan in 1997 gereali-
seerd zijn. Ondertusen maken nu al
wekelijks 100.000 mensen gebruik
van de TGV-Atlantique. De gemid-
delde bezetting ligt rond de 80 pro-
cent.

TGVDe Muur
" Met het openen van de Duits-
Duitse grenzen is de reislust aan de
oostzijde van die grens losgebar-
sten. De treinen zitten overvol. Om
aan voldoende personeel te komen
is een deel van de overbodige grens-
bewakers bij der Reichsbahn gede-
tacheerd. Om alle Oost-Berlijners
in West-Berlijn met de S-Bahn te
kunnen vervoeren hebben ze daar
materieel geleend aan de andere
kant van wat voorheen De Muur
was.

Koevanger
" Onze eigen Nederlandse Spoor-
wegen onderzoeken of de koeievan-
ger moet terugkeren op de treinen.
Deze 'schep' onder aan de neus van
de locomotief zou mogelijk schade
en letsel kunnen beperken bij bot-
singen tegen obstakels op de rails.
Het onderzoek wordt uitgevoerd
door de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid in
Leidschendam. Hierbij wordt on-
der meer gebruik gemaakt van een
botssimulator. In het verleden is het
verscheidene malen voorgekomen
dat treinen bij botsingen met voor-
werpen op de rails ontspoorden. De
koevanger zou dit mogelijk kunnen
voorkomen, omdat deze het obsta-
kel van de rails schuift. Of dit ook
werkelijk zo is moet het onderzoek,
uitwijzen. Zijn de resultaten gunstig
dan zal volgens de NS-woordvoer-
der serieus worden overwogen om
de schuif, die vroeger ook op
stoomlocomotieven zat, te late te-
rugkeren. Deze wordt dan gemon-
teerd op de nieuwe stoptreinen die
in de jaren negentig gaan rijden.

Slapen
" Slapen in de trein was in 1988
duidelijk 'in. Er maakten 1.091
miljoen klanten gebruik van de
slaaprijtuigen van de internationale
slaapwagenpool. Dat zijn er 43.400
meer dan in 1987. De pool telt 243

Spoorboekje
" Het maken van een spoorboekje
is geen sinecure, vooral niet als er
nogal wat veranderingen op til
staan. Het nieuwe spoorboekje gaat

Miljoenenlijn
Expresse
" De ZLSM heeft de eerste jaar-
gang van het periodiek 'Miljoenen-
lijn Express' kleurrijk voltooid. De
deeember-uitgave is opnieuw uitste-
kend verzorgd: artikelen over de
stoomlocomotieven van de VSM.
de watervoorziening van de spoor-

Conferences

ander-zijds

wegen, hedendaagse goederenver-
voer in Limburg, de rubriek 'vanuit
historisch perspectief, alsmede de
huidige stand van /aken over de
Zuid-Limburgse Stoomtram Maat-
schappij (ZLSM). Het vierde num-
mer bevat ook weer zeer aantrekke-
lijk foto-materiaal. Het is it raison
van vijf gulden bij de VVV-kanto-
ren in Zuid-Limburg verkrijgbaar.
Wilt U de ZLSM-zaak werkelijk
steunen, dan kunt u lid of donateur
van de ZLSM worden via het invul-
len en opsturen van de ingelegde
aanmeldingskaart.

Leven van
afval

Voerzoekers op de'AlvertCuyp' in Amsterdam, e markt is voorbij, de
,°°Plui laden kisten vol han-
el op wagens en laten achter, at ze niet meer kunnen ge-

leken. De straat raaktngzaam maar zeker uitge-Jorven. Wat in het daglichten vrolijke markt was, vol,ensen, kleuren en gelui-erL verandert in een
v °°steloze troep. De geur■ an vis en verrot fruit hangt

de lucht. Tussen de legearktkraampjes op de Am-terdamse Albert Cuyp lig-
■jrn vissekoppen en
s ô°mpjes0°mpjes onduidelijke
lorrie. Overal bergen afval
v ngs de stoep, in afwachtingar> de vuilnismannen.

tegen stapels dozen en loopt door
Plotseling houdt hij stil, bij een
doos die ogenschijnlijk net zo waar-
deloos is als de andere. Hij bukt,
graait, en haalt stronkjes broccoli
tevoorschijn, keurig in plastic ver-
pakt. Ze zijn een beetje vergeeld
aan de bovenkant, maar verder nog
goed. Uit een vuilniszak vist hij een
prachtige rode paprika en wat cour-
gettes. Zijn kostje is weer gekocht.

'Heel gewoon'

Hehet
°r^ at die er zijn, komen als uit

Sc l .Pets mensen met tassen tevoor-
Zis^n- kijken niet naar de vie-
p|Bfte'd op straat, of naar de mis-
ho "f ste feestverlichting boven hun
o„ 'den. Ze praten niet met de jon-
i s die de marktkraampjes afbre-
aa en opbergen. Het enige dat hun
tin cht 'rekt- is het afval. Gerou-
l^j eerd doorwroeten ze de stapel
n les, dozen en zakken, op zoek
A| j"" 'ets bruikbaars.
dvv^S Wa er mee door kan, ver-ie^11' in de tassen. Ze komenwre dag terug, mannen en vrou-
t, van alle mogelijke leeftijden en

ll°naliteiten.

Soms zie je mensen hele smerige
dingen doen. Haring eten uit een
open blikje dat op straat ligt bij
voorbeeld. Dan moet je toch wel
erg laag gezonken zijn".
Gerard scharrelt in een container
vol weggegooide fruitkistjes. Hij
vist er handenvol druiven uit. Hij is
verslaafd, vertelt hij. Sinds een
maand of vier gaat al zijn geld op
aan heroïne. Voor eten blijft niets
over, daarom haalt hij het hier. Er
ligt altijd genoeg. „Neem nou deze
druiven. Daar is niets mis mee; pri-
ma fruit. Alleen, ze zijn los. Men-
sen kopen liever druiven aan tros-
sen, de rest wordt gewoon wegge-'
smeten".

'Van alles'
b Vuilnisophalers kennen hen wel.
da" man die al vijftien jaar dag in,
be° u'1 de rotzooi opruimt in de Al-
v0moet soms vechten
j,ll r zijn' vuilnis. Hij zegt: „Van

kie S *'e Je hier. Jong en oud, jun-
Wi' ëekken en zwervers. Het kan
«ie vervelend zijn hoor. Dan ko-
(j n We aanrijden met de wagen en
8e t^aan 2e gewoon niet weg. Dat
bij We' eens narigheid, soms is het
«er. 3 bokken. Eén keer sprong
]u, J.unk zó achter in de wagen. Ge-
in klg kon ik nog net de alarmknop
he 'ukken, anders was er niets van
gew overgebleven. Die man wist
£ch°0n niet meer wa b'j deed".
ttye' COn'act is er niet tussen de
?ie

e groepen. De vuilnisman: ~Ik
n e ?,e altijd, maar met ze praten,
tria _ denkt een jongen die de
_v kraampjes opruimt er ook

rn r' ..Het zijn toch vaak vieze
h eln!,en' vind ik", zegt hij. „Vaak
£ ernaal zwart van de vuiligheid.
Hj Van de straat eten, dat doe je

' °ok al zijn het goeie spullen.

Trefpunt
Aan het begin van de markt, op de
hoek van de Ferdinand Bolstraat,
heeft de gemeente een gezelligzitje
gemaakt. De bankjes, die samen
een vierkant vormen, zijn ongetwij-
feld bedoeld voor wandelend
marktpubliek dat even uit wil rus-
ten. In de praktijk is het de vaste
stek van een aantal mensen dat op
de markt lijkt te wonen. Vrouwen
van middelbare leeftijd met ouder-
wetse hoofddoekjes om, morsige
mannen, een spichtige jongen van

een jaar of twintig. De kou schijnt
niemand te deren. Wie gaat zitten,
legt eerst een verscheurde karton-
nen doos op de bank, voor de
warmte.

Middelpunt van het gezelschap is
een statige, zwarte man. Altijd met
een winkelwagentje, vol plastic zak-
ken met onduidelijke inhoud. Hij
noemtzichzelf de koning van de we-
reld. Dat is hij ook, hij kan het be-
wijzen. In zijn agenda zitten
kaartjes van alle werelddelen. „De
landen waar een kruisje in staat,
zijn van mij", legt hij uit. Een in-
drukwekkend koninkrijk.
Anton zit naast hem. Hij is geen
zwerver, zoals de koning van de we-
reld. Hij werkt bij een groentestal
op de markt. Sinds zijn huwelijk op
de klippen is gelopen, blijft hij 's
avonds steeds vaker bij de bankjes
hangen. Thuis wacht niemand op
hem.

„De mensen die hier zitten, komen
elke dag", weet hij. „Voor eten,
maar ook voor wat warmte en ge-
zelligheid. ledereen vindt wel iets
en deelt dat met de anderen. Ik
neem altijd vers fruit mee van de
stal". Bananen en broodjes gaan

„Alles wat ik nodig heb om in leven
te blijven, kan ik hier op straat vin-
den. Niet alleen groente, maar ook
kleren, zout, wasmiddel, alles.
Brood haal ik bij de bakker, verder-
op in de straat. Vers, verpakt
brood. Dat staat gewoon in vuilnis-
zakken langs de straat. Wat overdag
niet is verkocht, wordt 's avonds
weggegooid".
Sigmar kent veel mensen die in de-
zelfde omstandigheden verkeren als
hij. „Je denkt misschien: wat een
leven. Maar het is eigenlijk heel ge-
woon. Er zijn miljoenen mensen zo-
als ik. Ga maar eens in de grote ste-
den in Amerika kijken, of in Duits-
land". Hij vindt zijn lotgenoten
vaak weinig zelfstandig. „Ze gaan
bij voorbeeld naar Hare Krishna,
alleen voor een bord eten. Nou,
geen sekte die mij krijgt. Volgens
mij geloof ik niet eens in God. Als
de lieve God dit zou zien, zou hij
zich meteen van kant maken".
„Ik vind het wel moeilijk niet crimi-
neel te worden. Eigenlijk zou ik in
mijn situatie fietsen moeten stelen.
of spullen van bouwplaatsen. Zoiets
heb ik één keer gedaan, met een
paar Hollanders. Maar ik ben zó
bang geweest, en er kwam ook niets
goedsvan. Wat wij toen hebben ge-
stolen, is ons weer ontstolen. Ik hou
er niet van, ik leef liever zonder
geld, of met heel weinig".
„Het enige criminele wat ik iedere
dag doe, is zwart rijden met de
tram. En daarmee ben ik al zeven
keer gepakt! Dan stel ik me heel be-
scheiden op. Als ik zeg dat ik geen
kaartje heb, kijken ze me allemaal
zo aan, en zeggen: wegwezen. Ze
zien wel dat ik geen geld heb, denk
ik".

Hij staart voor zich uit en zucht. „Ik
kende een arts bij de GGD. die
bracht me in contact met een pas-
tor. En weet je wat die man me
vroeg? Of ik wel eens aan zelf-
moord dacht". Hij schudt zijn
hoofd, alsof hij niet begrijpt dat
iemand zoiets kan denken. „Ik wil
juist omhoog, wey uu deze rot-
zooi".

pauline van de mije

van hand tot hand. Toch maakt het
groepje niet de indruk geen geld te
hebben. Er worden ook flessen bier
rondgedeeld, en die vind je niet op
de markt.

Zon luxe kunnen lang niet alle
voedselzoekers zich veroorloven.
Graaien in de resten van onze wel-
vaart is voor velen bittere nood-
zaak, al wil niet iedereen daar voor
uitkomen. „We doen dit heus niet
omdat we geen eten kunnen ko-
pen", gromt een lange, magere
man die tussen de beschimmelde
mandarijnen staat te graaien. Hij
haalt er een paar goeie tussenuit en
eet die gretig op. „ledereen kan
toch eten kopen? Het is hier geen
Biafra!"
Dat is waar. Eten genoeg in dit ge-
deelte van de wereld, en wie geen
geld heeft om het te kopen kan een
uitkering krijgen. Maar dan moet je
wel aan een aantal voorwaarden
voldoen. Ingeschreven staan en een
adres hebben, bij voorbeeld.
Sigmar Habermann mist dat. Hij
leeft op straat en slaapt in de auto
van een bevriende zwerver, op een
landje achter Artis. Elke dag gaat
hij naar de Cuyp en haalt er weg wat
hij nodig heeft om in leven te blij-

ven. Hij is 46 jaaren komt uit
Würzburg, West-Duitsland.

Daar heeft hij altijd gewoond en ge-
werkt als vrachtwagenchauffeur.
Totdat zijn vrouw overleed, twee
jaar geleden. „Toen is mijn leven
veranderd. Een van mijn kinderen
zit in een rolstoel. Hij werd wegge-
haald en in een tehuis geplaatst.
toen mijn vrouw stierf. Omdat ik
werkte, werd ik geacht niet voor
hem te kunnen zorgen. Was ik
doodgegaan in plaats van mijn
vrouw, dan was hij nu nog thuis ge-
weest".

Nu leeft Sigmar als een zwerver.
Een speurtocht naar werk leverde
ook hier niets op. In het begin, toen
hij nog niemand kende, sliep hij op
bouwplaatsen. Later kwam hij op
het KNSM-eiland terecht, en weer
later op het landje bij Artis. „In-
middels heb ik heel veel ervaring
opgedaan met junkies, dealers en
pillenslikkers. Ik doe mijn uiterste
best om niet, in dat milieu terecht te
komen. Ik wil niet tot die kring be-
horen, die de hele dag achter drugs
aanrent".
Zijn werkwijze is voor een buiten-
staander nauwelijks te bevatten.
Hij slentert langs de straat, schopt
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waard om mee te

nemen, maar
deze zwerver is er

zielsblij mee.
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De taken van de RIAGG Oostelijk Zuid-Limburg bestaan uit
hulpverlening, dienstverlening en preventie op het terrein van de
geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen. DeW instelling, gevestigd te Heerlen, heeft Oostelijk Zuid-Limburg met

m 267.000 inwoners als werkgebied. Er zijn ongeveer 100 mede-
m werkers.

Wegens vertrek zoeken wij voor het directiesecretariaat een m/v

directiesecretaresse
(38 uur)

Het secretariaat van de directie (directeur, adjunct-directeur,
stafmedewerker) bestaat uit 3 personen, te weten een eerste
directiesecretaresse die de dagelijkseverantwoordelijkheid voor het
secretariaat draagt een tweede directiesecretaresse en een
parttime administratief medewerkster. Het ligt in de bedoeling dat de
nieuwe medewerker op termijn de functie van eerste directie-
secretaresse zal gaan vervullen.
Het directiesecretariaat heeft de volgende taken:
- behandelen van binnengekomen en uitgaande post;- contactpersoon tussen directie en derden onder andere ten

behoeve van afsprakenplanning;- voorbereiden en notuleren van diverse vergaderingen;
_^_^_^_^_^_^m - beheer van stichtingsarchief, bibliotheek en tijdschriften;- persklaar maken van voorlichtingsmateriaal waaronder

_W_^Ê\ WW AW jaarverslag;
Wk W^eT^kW AW - het met bovenvermelde taken samenhangende typewerk via

tekstverwerker.___________
Functie-eisen:

regionale i_sTELLi_a - Atheneum- of HAVO-opleiding;
"■ffiSSSSSo" - opleiding directiesecretaresse,
OO.TELUKIUID.LIMIUIIO . minimaal 24 jaar;- ruime ervaring in bovenvermelde taken/secretaressefunctie;

- kennis van en ervaring in het gebruikvan automatiserings-
apparatuur met name ten behoeve van tekstverwerking;- nauwkeurig, meedenkend en communicatief. 'Indiensttreding zo spoedig mogelijk. Arbeidsvoorwaarden conform

VCAO-AGGZ;PGGM-pensioenfonds; salariëring conform de functie
van directiesecretaresse, salarisschaal V (minimaal fl. 2.650,20 -
maximaal fl. 3.639,38).
Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de medewerkers van de directie of
het directiesecretariaat, telefoon 045-726060.
Schriftelijke sollicitatiesbinnen 2 weken te richten aan de directie
van de RIAGG OZL, Postbus 165,6400 AD Heerlen.

Huize „De Berg"
Heerlen

Huize „De Berg" is naast het Moederhuis van de Congregatie der Kleine
Zusters van de H. Joseph een verzorgings-/verpleeghuis voor regligieuzen.

Binnen het verpleeghuis bestaan de volgende vakatures:

1 VERPLEEGKUNDIGE h*^
3 ZIEKENVERZORGENDEN part-time 50%

1 BEJAARDENVERZORGENDE tui «me
1 VERZORGINGSASSISTENTE pa_. me 50%

Tevens bestaat er, voor de duur van het zwangerschapsverlof van de huidige
medewerkster, een vakature voor:

w*

ZIEKENVERZORGENDE
VOOR DE NACHTDIENST: 2 x 7 nachten per maand

Functie-eisen: '- Kandidaten dienen in het bezit te zijn van respectievelijk het diploma:
Ziekenverpleging A of A/B
Ziekenverzorging of MDGO-VP
Bejaardenverzorging of MDGO-VZ
Verzorgingsassistente- Bereidheid te werken in een wisselend dienstrooster

Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden worden conform de
CAO-Bejaardentehuizen vastgesteld.

Schriftelijke sollicitatiesvóór 20 januari te richten aan:
■ Direktie Huize „De Berg"

Gasthuisstraat 45, 6416 AM Heerlen 24422

HARCROS CHEMICALS 8.V., Haagen House, een middel-
grote onderneming te Roermond, produceert stearaten en
stabilisatoren onder meer ten behoevevan de P.V.C.-,
rubber- en papierindustrie.

Ter versterking van onze kwaliteitsdienst vragen wij een

groepsleid(st)er
kwaliteitsdienst

De betreffende medewerk(st)erzal, na een ruime inwerk-
periode binnen deproduktieafdeling, belast worden met
o.a. devolgende taken:- Leiding gevenaan werkzaamheden m.b.t. kontroleren

op uitvoeringvan produktieprocessen overeenkomstig
recepturen en overige voorschriften, verbeteren van
bestaande en introducerenvan nieuwe processen.
Betrokkene voert ook zelf dezewerkzaamheden uit.- Beoordelen van nieuwe of aangepaste recepturen op
praktische toepasbaarheid op beschikbare produktie-
apparatuur.- Trouble Shooting m.b.t. de mechanische aspecten van
deproduktie-processen.- Bewaken juistewerking waterzuiveringsapparatuur.

Vereist:
- Opleiding:- HTS-chemische technologie of daaraan gelijkwaardig.- Ervaring in soortgelijke werkzaamheden.- Leeftijd tot ca. 35 jaar.

Een psychologisch onderzoekkan tot deselektieprocedure
behoren.

Indien U belangstelling hebt voor dezefunctie verzoeken
wij U uw schriftelijke sollicitatie te richten aan de afdeling

«Personeelszakent.a.v. Dhr. J. Köhlen, Molenweg 10,
6041 RH Roermond.
Telefoon: 04750-91777.

rIAKLKUj Harcros Chemicals B.V.
CHEMICAL GROUP Haagen House

In onze buitendienst is plaats voor een

detam Mobiel
kontroleur (m/v)

Als bedrijfsvereniging voor De- Funktie-inhoud:
tailhandei, Ambachten en Huis- Het bezoeken van ziekgemelde verzekerden voor het verzamelen van gege-
vrouwen, is de Detam belast met yens fjj e noc jjgz jjn om hetrecht op ziekengeld te kunnen bepalen en het ter-
de uitvoering van sociale verze- zake rapporteren.keringswetten voor een om-
vangrijk deelvan het bedrijfs- en Funktie-eisen:
beroepsleven. Als grootste zelf- " HAVO-diploma of gelijkwaardig niveau;
administrerende bedrijfsvereni- «diploma Sociale Verzekeringswetgeving;
ging is zij sociaalsteunpunt voor . goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
._n°___ we_.gevers nn ruim «goede kontaktuele vaardigheden;700.000 werknemers. Door een «riihpuuiic R

gaand geautomatiseerde werk- Het mobiele karakter van defunktie is gelegen in het feit dat dewerkzaamhe-
wijze vervult zij in de uitvoerings- den verricht zullen worden vanuit onze distriktskantoren Heerlen en Eindho-
wereld een voortrekkersrol in ven.
bSgSri^K*_£ Kandidaten dienen te(gaan) wonen in Heerlen of direkte omgeving.
1800 medewerkers werkzaam op voor het uitoefenen van defunktie zal een auto terbeschikkingworden gesteld.
het hoofdkantoor in Utrechten de „ . _,__„.„„
27 perifere vestigingen. Gezien de aardvan dewerkzaamheden geven wij devoorkeur aan kandidaten

van tenminste 25 jaar.
Het aanvangssalaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring en ligt tussen
f 2.714,- en f 2.937,- bruto per maand, exklusief 8% vakantietoeslag en een

">f§^ oSi eindejaarsuitkering gelijk aan een dertiende maand. Het maximum salaris in

\^ 1i dezefunktie bedraaQl' 3.632,- bruto per maand.
'IJ Een psychotechnisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatie-

,7-___ jdjÊr^^S^ procedure.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 22 januari a.s. richten aan mevrouw
P.B.L. Kalden, afdelingPersoneelszaken.

Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen.
Nijenoord 1, 3552 AS Utrecht. Tel. (030)453456.

De BDO CampsObersCroep behoort met ruim 600 medewerkers verdeeld
over 21 kantoren in de Benelux tot de toonaangevendekantoren voor ac-

countancy, belastingen en management consultancy. Er is een zorgvuldige
i afstemming van dienstenop cliënten in alle sectoren van hetmaatschappelijk le-

ven. De hechtesamenwerkingtussen de diverse disciplines en de directe contac-
ten zijn gekoesterdekenmerken van onze manier van werken.

Internationaal is er aansluiting bij BDO Binder waarin meer dan 15.000
partners en medewerkers verenigd zijn in een wereldwijd netwerk met activitei-
ten in bijna 90 landen.

Voor het groepsonderdeelBDO Camps- __ bij voorkeur ervaring met geautomatl-
Obers Belastingadviseurs willen wij ter seerde verwerking van aangiften;
vervulling van een vacature bij devestiging

_
gedegen boekhoud-

GELEEN/SITTARD in contact komen met kundige kennis; _ repre- ":'" iiiillill ||||||
sentatieve en commerciële |l .1 'ERVAREN . eigenschappen. |,' ijl

AQCICTPNÏTFN Wij bieden een zelfstan- IKliil iIHrVJJUILI _ I LI _
_~ j m \M\\\\\üi ||

DEI ACTIRirCMM dige en afwisselende func- jl| fl'''DtL/\ __> I llNvjtlN' V tic alsmede een aantrek- l-'.liWmW\\m\\ I,
keiijk salaris en goede .|iii||!''' I ~U bent na een korte inwerkperiode in _.._.._. *secundaire arbeidsvoor- ,I| istaat zelfstandig,de aangiften inkomsten- " ■t_j___Sii_fi_.n

en vennootschapsbelasting, alsmede het " "«"^Alphen a/d Rijn 's-Hertogenbosch
aanvragen van uitstelregelingen en het Voor nadere informa- Amsterdam Helmond

Apeldoorn Naaldwijk
indienen van bezwaarschriften te behande- tic kunt u contact opne- Arnhem Nijmegen

len ten behoevevan debij hetkantoor men met de heer Dordrecht Rotterdam
aangesloten cliënten. Drs. J.C. Cruisen, cê^T" tSX

telefoon 04490-10651. »c"«nha«e w"*t
Vestigingen Buitenland:

Om te kunnen slagen in defunctie ver- Uw schriftelijke sollici- Antvverpen Luxemburg
wachten wij van u: _ diploma HEAO-BL of tatie kunt u richten aan s!^_Ü

controleursopleiding belastingdienst danwei BDO CampsObersCroep, lnternatlonaal BDO Blnder

ruime ervaring in een aangiftepraktijk; Parklaan 9,6131 XE SITTARD.

IBDO| CampsObersCroep

1

_P _P 7___L ê ___&_. _£_____! Voor de locatieLimburg te Buggenum en Maasbracht zoeken wij
een drietal:

Aankomend Werktuig-
kundigen (m/v)

De N.V. Elektriciteits-
Prod-jktiemaatschappij ten behoeve van de afdeling Continudienst, ressorterend onder de
Zuid-Nederland EPZ hoofdafdeling Bedrijfsvoering. Deze afdeling draagt onder andere
verzorgt de produktie van zorg voor de bewaking en bediening van de produktie-eenheden,
elektriciteit voor de die zowel de ketel- als de turbine-installaties omvatten.
provincies Noord-Brabant

de loca.^BrDb nu*** °P Voor dezefunctie met een Sterk controlerend en signalerend
Geertruidentercnn de karakter, vragen wij van de kandidaten een MTS-opleiding Werktuig-
Amer- en Dongecentrale en bouwkunde (met wis- en natuurkunde) of Werktuigkundige in
op de locatieLimburg in Centrales A1of ScheepswerktuigkundigeVD danwei een opleiding
Buggenum (Maascentrale) op vergelijkbaar nivieau. Leeftijd vanaf 20 jaar.
en Maasbracht Het betreft hier tijdelijke functies tot 1 januari 1992. Afhankelijk van
(Clauscentrale). de ontwikkelingen behoort een verlenging tot de mogelijkheden.
Het hoofdkantoor is
gevestigd te Eindhoven. Voor dezefunctie ge|dtg^ max jmum salaris van /3.613,--, in deEPZheeft ongeveer uitloop te bereiken, exclusief de continudiensttoeslag van 21,6%
dienst

re'" voor het 5-ploegenrooster. De standplaats is Haelen-Buggenum,
Maascentrale.

° Spreekt dezefunctie u aan, richt u zich dan binnen veertien dagen

x 1 f>er krief tot de bedrijfsdirecteur Sociale Zaken van de N.V. EPZ,
Postbus 4001,6080 AA Haelen, ondervermelding van vacature-
nummer 89-LM-27 in uw sollicitaitiebrief en op de linker bovenhoek
van de enveloppe. Wilt u liever eerst telefonisch nadere informatie
inwinnen, dan kunt u bellen met de heer P.M.L Weijers, Personeels-

-^ÉJH ||. zaken, telefoon 04759-8195.

De Stichting Bejaardenzorg Stem beheert het verzorgingshuis "De Moutheuvj
(100 bewoners) en waarschijnlijk medio 1991 het verzorgingshuis te Elsloo (*
bewoners).

De Stichting telt in totaal ca. 80 medewerkenden, waarvan 40 in de sector
verzorging.

In verband met de aanvaarding van een functie elders door de huidige
functionaris, roept het bestuur kandidaten op voor de functie van

HOOFD VERZORGING H
die rechtstreeks ressorteert onder de directie.

Functie-informatie:

* organiseren, coördineren en bewaken van de kwaliteit van de
werkzaamheden;

* bevorderen van een optimaal leefmilieu;
* verantwoordelijkheid voor het opleidingsgebeuren binnen de sector;

* verantwoordelijkheid voor werkplanning en dienstroosters;
* onderhouden van goede contacten met bewoners, familie, artsen en zo I

nodig anderen;
* bevorderen en instandhouden van een goedewerksfeer onder andere dol

het ontwikkelen van een helder en actief personeelsbeleid binnen de sekfj
Functie-eisen:
* verpleegkundige opleiding op HBO-niveau, aangevuld met relevante

cursussen op het terrein van zorgverlening en management;
* op persoonlijkheid en ervaring gebaseerde leidinggevende capaciteiten; I
* bereidheid om zich in de regio te vestigen;
« leeftijd vanaf 30 jaar;
* ervaring met het werken in een verzorgingshuis zet uw sollicitatie de nod.

kracht bij.

Arbeidsvoorwaarden:
* salariëring en overige voorwaarden conform de CAO-bejaardentehuizen.

Inpassing vindt plaats in schaal 11;
* pensioenregeling PGGM.

Overig:
* belangstellenden worden verzocht binnen 10 dagen na verschijnen van d

blad hun sollicitatiebrief te zenden aan:
dhr. AA. Oomen, voorzitter bestuur, Heerstraat C. 45, 6171 HS Stem;

* inlichtingen met betrekking tot de functie kunnen worden ingewonnen bij j
dhr. Stegerman, direkteur, tel. 04490-32455;

* een gesprek met een afvaardiging van medewerkers is onderdeel van de
procedure;

* een psychologisch onderzoek kan en een medisch onderzoek zullen deel
uitmaken van de procedure.- J

GEMEENTE ECHT I
Een middelgrote gemeente in Midden-Limburg, bestaande uit 13 wetfrl
kernen, met in totaal 17.000 inwoners zoekt wegens uitbreiding van wei*B
zaamheden bij de onderafdeling Bouw- en Woningtoezicht/TechnisCl'M
Milieuzaken een: I

TECHNISCH AMBTENAAR I
MILIEUZAKEN (M/V) IFunctie: BDe te benoemen functionaris zal samen met de collega's die binnen <Jlieuzaken op technisch en administratief gebied werkzaam zijn, veraj

woordelijk zijn voor het leveren van een bijdrage aan de voorbereide
uitvoering, advisering en voorlichting op het terrein van het gemeenteflj
milieubeleid. Binnen dit kader verricht hij/zij een grote verscheidenh«*B
van taken, zoals: I- het opstellen van adviezen en rapporten op het gebied van milieuw'B

geving; I- het beoordelen en adviseren van hinderwetaanvragen; I- het houden van toezicht en controle op de naleving van de wetgevi^B
en verleende vergunningen; I- het behandelen van klachten en het voeren van overleg met burge^B
bedrijven en instanties. fl

Functie-eisen: fl
Voor deze functie, die met een grote mate van zelfstandigheid moet w^B
den verricht, zoeken wij een kandidaat die voldoet aan de volgende
eisten: B- een relevante opleiding op HBO-niveau, aangevuld met enige jaf*B

op het vakgebied gerichte ervaring; I- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, alsme^B
goede contactuele eigenschappen; I- gevoel voor ambtelijke en bestuurlijkeverhoudingen; I- het vermogen om in teamverband te werken; I- kennis van automatisering. I

Arbeidsvoorwaarden . I
Afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd e.d. kan bij aanstelling e^lsalaris worden geboden van ’3072,00 tot max. ’4757,00 bruto P*l
maand (schaal 8 of 9). I
De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. I
Informatie: I
Gelet op het gevoerde beleid worden vrouwen, gehandicapten en perS?l
nen uit etnische minderheidsgroepen, die aan de eisen voldoen, uitdru|('l
keiijk verzocht te solliciteren. " I
Voor nadere informatie kunt,, u zich wenden tot de heer J. Levels, te I
04754-81777, toest. 251 of de heer M. Boesveld, toest. 239. I
Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen na het verschijnen van J*lblad richten aan burgemeester en wethouders van Echt, Postbus 46°'l
6100 AL Echt, onder vermelding van soll. MZ in de linkerbovenhoek v*l
de envelop. 2jk► um^______________■—____--^— —mmm—m——^^^J_\

bakkerijen bv I

BENT U I
een creatieve persoon, met een ruime mate van flexibiliteit, in de leeftijd
tussen 25 - 40 jaar, in het bezit van een MEAO-ce/HEAO-ce diploma,
woonachtig in Zuid- of Midden-Limburg, en in staat om zeer zelfstandig te
werken,

EN HEEFT U
ervaring in het begeleiden van filialen, mogelijkerwijs affiniteit met het
bakkersvak, een rijbewijs BE en zin om in een jongen dynamisch
verkoopteam te werken,

dan hebben wij een prachtbaan voor u want:

Erkens Bakkerijen zoekt een:

MANAGER FILIALEN M/V
Functie-omschrijving:

* Na een gedegen, interne opleiding begeleidt u resultaatgericht en geheel
zelfstandig onze filialen

* U bent verantwoordelijk voor het opstellen van een commercieel jaarplan
voor de filiaalketen

* U ziet er op toe dat de formule-uitgangspunten worden uitgevoerd
* U geeft aanwijzingen aan de filiaalhouders t.a.v. produktpresentatie,

produktinnovatie en winkelverzorging
* U leidt de algemene filiaalhoudersvergadering en u vertaalt de wensen

van de filiaalhouders naar het moederbedrijf

Bent u de manager die wij zoeken en bent u geïnteresseerd in
bovengenoemde vacature, stuur dan uw schriftelijke sollicitatie voorzien van
curriculum vitae aan:

Erkens Bakkerijen b.v.
t.a.v. de heer G.J.H. Braun
Postbus 33, 6440 AA BRUNSSUM **?

V__ I
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Voordat de Muur
wordt gesloopt...
# De DDR treft, zoals deze week reeds werd gemeld,
voorbereidingen om de Muur in Berlijn (totale lengte: 161
kilometer) definitief neer te halen. Als 'herinnering' aan het
symbool van de Koude Oorlog maakte een onzer fotografen de
afgelopen dagen nog pijlsnel bijgaande foto's die ooit
historische waarde zullen hebben.
Er was in de voorbije dagen een toenemende handel
waarneembaar, temeer nu de dagen van deze betonnen
barrière zijn geteld. Een stuk 'Muur' kost op dit moment tussen
tussen de 1 en 50 Mark.
Westduitse Mark, wel te verstaan...

Foto's: TWAN WIERMANS

Roermondenaar frans Stollman nieuwe sterke man in Venray

Rank Xerox moet een
modelfabriek worden

De start van een nieuw decennium
betekende voor de fabriek van
kopieerapparaten Rank Xerox in
Venray tegelijk het sein voor een
nieuw gezicht in de top. Na zes jaar
in Venray de scepter te hebben
gezwaaid over de grootste

Xerox-vestiging buiten de Verenigde
Staten, ging president-directeur
Sonneborn eind vorig jaar met
pensioen. Hij droeg de fakkel over
aan de 48-jarige Frans Stollman, die
van Rank Xerox een modelbedrijf in
produktie én logistiek wil maken.

%Rank Xerox
president-

directeur
Frans

Stollman wil
zijn bedrijf

gezond naar
de volgende

eeuw voeren

bg. Stollman heeft het Venrayse
de f.f in zijn 25-jarig bestaan pas
i. v rde directeur. Blijkbaar is het
tje enray goed toeven in de direc-
t.aetel' Voorzover Frans Stollman
°ve

r f?a een week °P de funct'e
Sitoll oordelen, beaamt hij dat.
djn man is van plan nog lang lei-
tfis. k 6Beven aan de fabriek en het
"e/h ut'ecentrum, waar 2200 men-
„l|. hur» dagelijks brood verdienen.
drjji10oP de continuïteit van dit be-
jj Jt te kunnen verzekeren tot in de
sj^e eeuw. In 2001 ga ik met pen-
te- n en dat wil ik dan doen als di-

lei»r van Rank Xerox."

mende kant stukken beter gaat, wil
Stollman de jaren negentig beste-
den aan een verdere verbetering
van de uitgaande kant. De eerste
stappen zijn al gezet. Wat de distri-
butie betreft is men in Venray over-
gestapt op één bedrijf: Frans Maas.
Speciaal voor Rank Xerox heeft de
expediteur vorig jaar in Venray een
logistiek centrum geopend, waar
kopieermachines uit de hele wereld
bij elkaar worden gebracht, opge-
slagen, herverdeeld, opnieuw ver-
pakt, van etiketten voorzien, op
kwaliteit gecontroleerd en verder
getransporteerd. Ongeveer een
kwart van de goederen die in het lo-
gistieke centrum binnenkomen zijn
geproduceerd bij Rank Xerox in
Venray. De rest wordt aangevoerd
vanuit Xerox-fabrieken in 26 ande-
re landen. Al die handelingen, die
vroeger deels bij Rank Xerox en
deels bij transporteurs geschiedden,
zijn nu op één plaats geconcen-

beterd, hetgeen leidde tot een forse
personeelsinkrimping. Daardoor is
Rank Xerox Venray een modelfa-
briek binnen de eigen organisatie
geworden. De periode dat in Ven-
ray onderdelen op voorraad liggen
is in de jaren tachtig geleidelijkaan
teruggebracht van 99 naar gemid-
deld 17 dagen. De invoering van
een 'totaal kwaliteitbeheersingspro-
gramma' leidde ertoe dat veel beter
inzicht ontstond in de produktie-
gang. Het aantal toeleveranciers
daalde mede daardoor van 1200
naar 150. Ook op het gebied van de
kwaliteit van onderdelen wierp
'benchmarking' vruchten af: het
percentage afgekeurde partijen
daalde tussen 1980 en 1988 van 17
procent naar 0,6 procent. In 1980
arriveerde 70 procent van de onder-
delen op tijd, vorig jaar was dat na-
genoeg 100 procent.

Zoals gezegd, nu het aan de inko-

programma. Het motto was zeer
vertrouwd en luidde: kopiëren. In
dit geval betekende dit (selectief)
kopiëren echter: kijken hoe de bes-
ten het doen, de Amerikanen noe-
men het 'benchmarking'. De Xe-
rox-bedrijven kregen de opdracht
voor ieder onderdeel van hun pro-
duktie- en distributieproces te kij-
ken hoe vooral de Japanse collega's
dat aanpakten, om vervolgens die
methode over te nemen en trachten
te overtreffen. In dit geval was het
overigens makkelijk om een kijkje
in de Japanse keuken te nemen,
omdat de Amerikanen metFuji Xe-
rox over een eigen Japanse produk-
tievestiging beschikten. Het succes
van 'benchmarking' bleef niet uit.
Met name de Venrayse vestiging
onderscheidde zich door zeer goede
ombuigingsresultaten in de vorm
van 'just-in-time-strategieën en mo-
derne produktiemethoden. Daar-
naast werd de kostenstructuur ver-

Amerikaanse kopieergigant Xerox
vrijwel een monopoliepositie op het
gebied van kopieermachines. Maar
toen eind jarenzeventig de paten-
ten vervielen op een aantal Xerox-
technieken, rukten de Japanners op
met uitstekend gekopieerde ko-
pieerapparaten voor een veel lagere
prijs. Het Xerox-imperium dreigde
ineen te storten. Het marktaandeel
daalde tussen 1973 en 1983 van na-
genoeg 100 procent in alle sectoren
naar 75 procent in grote kopieerap-
paraten, 20 procent in middelgrote
en slechts 9 procent in kleine ko-
pieerapparaten. Rank Xerox kwam
erachter dat men veel meer fouten
maakte in het produktieproces, dat
de produktiekosten tweemaal zo
hoog lagen als bij de Japanners en
dat er van te veel toeleveranciers
gebruik werd gemaakt.
Het werd hoog tijd om effectief te
rug te slaan. In 1984 lanceerde Xe
rox een uiterst ambitieus reddings-

tolt
lte 'man is overigens een oude be-
Vt '" Venray- Ook buiten zijn
4|s 's hij er een veel geziene man
Ct) °orzitter van de industriële clubvan een plaatselijke scholenge-

.nuSchap- A1in 1974 kwam h'J b'J
Ha * Xerox in dienst nadat hij ma-,. ger was geweest bij Singer in Nij-
"'On.. ' Eerder neeft de in Roer-
eet geboren en getogen Stollman
JfjJr°techniek gestudeerd aan de
1)0in-'n Emdnoven en bedrijfseco-
it) b'e aan de Erasmus UniversiteitRotterdam. „Eigenlijk heb ik al
he,j .. ele leven voor AmerikaansePriJ.JVen gewerkt, en datbevalt me, "Ha." .

afBelopen vijftien jaar bij
8eB Xerox heeft Stollman leiding

Beven aan nagenoeg alle hoofdaf-

delingen van het bedrijf in Venray.
Dat verschafte hem een uitstekend
inzicht in de organisatie, die in de
loop der jaren overigens drastische
veranderingen heeft ondergaan. Bij
Rank Xerox Venray worden niet al-
leen kopieerapparaten in elkaar ge-
zet, het bedrijf maakt ook modules
die worden ingebouwd in kopieer-
apparaten en schrijfmachines. Ver-
der worden er toner (inktpoeder)
en ontwikkelaar gemaakt. Boven-
dien fungeert Venray als mondiaal
distributiecentrum voor reserve-on-
derdelen en produkten van andere
Europese Xerox-fabrikanten. Sinds
1985 is Stollman al statutair direc-
teur van het bedrijf en hij heeft dus
ook onder het bewind van devorige
president-directeur Sonneborn al
heel wat in de melk te brokkelen ge-
had. Stollman is daarom niet van
plan nu het roer drastisch om te
gooien.
„In de jarentachtig hebben we ons
geconcentreerd op het verbeteren
van de binnenkomende kant van
Rank Xerox, de jaren negentig zul-
len vooral in het teken staan van
meer efficiency aan de uitgaande
kant," wil hij wel kwijt. In de Ven-
rayse vestiging is de afgelopen 10
jaarenorm veel veranderd. Dat was
hard nodig om de zeer felle strijd
met de goedkopere Japanse concur-
renten te kunnen volhouden. In de
jaren zestig en zeventig had de
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treerd. Dat scheelt enorm in tijd en
geld.
Nu het met de produktie goed gaat,
wil Stollman zijn bedrijf ook op het
gebied van distributie tot model
voor de hele Xerox-organisatie ma-
ken. Tot nu toe worden de appara-
ten uit Venray, die naar andere
Europese landen gaan, eerst naar
de distributeur in dat land getrans-
porteerd, en daarna pas naar de
klant. In de toekomst wil Rank Xe-
rox zoveel mogelijk rechtstreeks
aan de klanten gaan leveren. Dat le-
vert enorme besparingen op op het
gebied van voorraden, opslagruim-
ten, mankracht en transportkosten.
Dit jaar is voorzichtig op proef be-
gonnen met rechtstreekse levering
aan klanten in Duitsland. Als die
test slaagt, wil Stollman in de toe-
komst in heel Europa rechtstreeks
gaan leveren.

Een modelbedrijf wordt Rank Xe-
rox dan misschien wel op produktie-
en logistiek gebied. Waar het om
personeelsbeleid gaat, valt er nog
flink wat te verbeteren. Dat is al-
thans de mening van Henk van
Rees van de Industriebond FNV.
Van Rees kan over het algemeen
goed zaken doen met Rank Xerox,
maar hij ligt desondanks al jaren
met Stollman c.s. in de clinch over
de gewoonte van het bedrijf om
veel uitzendkrachten en personeel
met tijdelijke contracten te gebrui-
ken.
Van de 2200 werknemers, hebben
er op het ogenblik ongeveer 400 een
tijdelijk contract of een contract
van een uitzendbureau op zak. „Die
mensen leven in voortdurende on-
zekerheid over het behoud van hun
baan", aldus Van Rees. „Boven-
dien hebben de uitzendkrachten
minder goede arbeidsvoorwaarden
dan het vaste personeel. Van Rees
wil daarom in de komende CAO-
onderhandelingen behalve voor 4
procent loonsverhoging pleiten
voor het terugbrengen van het per-
centage uitzendkrachten en tijdelij-
ke werknemers tot vijf procent.
Daarnaast wil hij dat Rank Xerox
haast maakt met het scheppen var^een beter klimaat voor vrouwen.
Pas als het bedrijf spoed zet achter
kinderopvang, beter ouderschaps-
verlof en betere doorstromingsmo-
gelijkhedenvoor vrouwen, verdient
Rank Xerox de titel 'Modelbedrijf,
vindt deze vakbondsman.

peter bruijns



venskracht. Zoals bijvoorbeeld
Brug te Arles, Oude Provencaalse
Boer, Sterrenhemel boven de Rhö
ne en De Arlésienne.

als zonderlinge kunstenaar. Maar ook de
handel zal zich op deze herdenking van de
'fou roe' (de rode gek) storten door
middel van T-shirts, sleutelhangers,
ballpoints of Van Gogh-menu's. In dit
artikel zal worden geprobeerd een beeld
te scheppen van deze kunstenaar, van wie
een verbazingwekkende produktie van
bijna 900 tekeningen en meer dan 800
schilderijen bewaard is gebleven,
gemaakt in een vulkanische uitbarsting
van scheppingsdrift, die slechts tien jaar
heeft geduurd - een van de kortste
carrières uit de geschiedenis van de
beeldende kunst.

In juli 1890 overleed op 37-jarige leeftijd
Vincent van Gogh, een van de meest
hartstochtelijke schilders aller tijden. In
het kader van het honderdste sterfjaar
van deze belangrijke grondlegger van de
moderne schilderkunst staat 1990 bol van
de activiteiten. Zo worden in Nederland
(in het Van Gogh Museum te Amsterdam
en het Kröller-Müller Museum te
Otterlo) twee overzichtstentoonstellingen
gehouden, die vrijwel zijn complete
overgeleverde werk presenteren.
Daarnaast zal in films, toneelstukken en
talloze publicaties worden teruggekeken
op leven en werk van deze even geniale

melijke en geestelijke gezondheid
bijvoorbeeld. Enkele hypotheses:
een vorm van epilepsie, schizofre-
nie, dementia praecox, hersentu-
mor, hallucinatorische psychose,
chronische zonnesteek en de in-
vloed van de kleur geel, dromama-
nie, terpentinevergiftiging en hy-
pertrofie van de creatieve krachten.
In een brief duidt zijn broer Theo
op een gespleten persoonlijkheid
van de kunstenaar: 'Het is alsof er
in Vincent twee mensen zijn. De
een is begaafd, fijn en zacht, de an-
der eigenlievend en hartvochtig.'
Verder staat vast, dat Van Gogh in
Antwerpen en Parijs behandeld is
voor syfilis, een ziekte die de herse-
nen kan aantasten en dus mede-oor-
zaak kan zijn geweest van zijn uit-
eindelijke krankzinnigheid. Vin-
cept was bang, dat hij gek zou wor-
den of zou sterven voordat zijn ta-
lent erkend was, toen men ontdekte
dat hij syfilis had, maar werd van de
andere kant verteerd door een
enorme liefde en genegenheid voor
prostituees.
Hij voelde zich aangetrokken tot
een 'half verwelkt vrouwengelaat,
waar op geschreven stond als het
ware: hier is het levep in werkelijk-
heid overheen gegaan.' Naast al
deze kwalen leed Vincent het groot-
ste gedeelte van zijn leven aan ern-
stige ondervoeding.
Dagen achter elkaar leefde hij voor-
namelijk op koffie en ...alcohol.

Eenzaamheid
In zijn vertwijfelde poging om na
zijn eerste ongelukkige ervaringen
met vrouwen van zijn afschuwelijke
eenzaamheid af te komen, vlucht
Vincent van Gogh in de kunst, zij
het via de omweg van het geloof. Na
zijn ontslag bij de firma Goupil in
1876 probeert hij het nog even als
onbezoldigd hulponderwijzer in
Engeland, en als klerk in een boek-
handel in Dordrecht, voordat hij
zijn leven voor onbepaalde tijd aan
de godsdienst gaat wijden; eerst als
student van de Theologische Facul-
teit in Amsterdam, daarna aan de
School van het Vlaams Evangelie te
Brussel, waar hij de drie maanden
durende opleiding voor volkspredi-
kant gaat volgen.

Als een godsdienstwaanzinnige gaat
hij door het leven, doet aan verster-
ving en zelfkastijding en belandt
uiteindelijk in de Belgische mijn-
streek de Borinage, waar hij als de
'Christus van de kolenmijn' als een
fanaat gaat werken.

eerst in contact met de wereld van
Manet, Degas, Cézanne, de impres-
sionisten, de pointilisten, de symbo-
listen en de Japanse prentkunst. Hij
sluit er vriendschap met Pissarro,
Toulouse-Lautrec, Gauguin en an-
dere avant-garde kunstenaars.

'Fou-roe'

zichzelf tot een punt van lichamelij-
ke en geestelijke uitputting en bleef
achter als een wrak.

De gezondheid van Vincent bleef
echter zwak, alhoewel het korte tijd
erg goed met hem ging in Arles. Hij
werd door vreugde bevangen bij de
aanblik van het kleurrijke land-
schap. Het groen van de opkomen-
de gewassen, de azuurblauwe hemel
en de prachtige zon, die het land-
schap deed trillen en gloeien in rij-
ke, subtiele kleurnuances maakten
ongekende krachten in hem los.
Gemarteld door de gloeiende hitte
en de alles verzengende Mistral
werkte Vincent als een bezetene,
vol ijver 'het wezenlijke te overdrij-
ven en het vanzelfsprekende opzet-
telijk vaag te houden.' De geweldi-
ge produktie eiste echter een mon-
sterachtige tol; Van Gogh dreef

wordt weer ontslagen, maar is me'
genezen. Terwijl hij aan zijn por-
tretten met het verminkte oor
werkt, wordt hij dikwijls getroffe"
door langdurige slapeloosheid en
hallucinaties. Uit eigen beweging
meldt hij zich in de inrichting in
Saint-Rémy, een heuveldorp in d*
Provence.

Schietschijf
In Saint-Rémy werd Vincent ge"'1'
sedeerd door de onder hoogspan'
ning staande natuur: geweldige,
wervelende wolken, omgebogen et
gebaren makende bomen, onstui'
mige heuvels en ravijnen vol leve 11'
Hij bleef een jaar in het gesticht,
waar hij, ondanks herhaalde aan-
vallen, gemiddeld twee doeken p*f

week maakte. Ze werden voor rtf[
merendeel als schietschijf gebrul' I
door de overige patiënten.

Als in het gesticht de oppassers ne
geweest waren, zou hij waarschijt
lijk daar al zelfmoord hebben ge'
pleegd. Hij probeerde zijn giftige
verfstoffen op te eten, hij bedreig^ j
de verpleegsters en hij wilde bade"
in een kolenkit. De droefgeestige
entourage maakte hem nog deprfiS'
siever en Theo besloot een andere'
nieuwe omgeving voor zijn broer $
zoeken. Die vond hij in Auvers-su.f'
Oise, ten Noord-Westen van Pari) 5'
waar de dorpsdokter en amateur-
schilder Paul-Ferdinand Cachet
toezicht op hem zou houden. Daaf
zou Vincent van Gogh zich enkeJe
maanden later een revolverkoge'.'.
de borst jagen en - na een dag P'J'
prokend in zijn bed te hebben doo1"
gebracht - sterven.

De omvang van Theo's wanhoop 'te lezen in een brief, die hij vlak fli
Vincents dood aan zijn moeder
schrijft: '... Het is een smart, die
mij lang zal wegen en die mij mijn
heele leven zeker niet uit de ge-
dachte zal gaan, maar als men \eli.,
zou willen zeggen is het, dat hijze
rust heeft, waar hij naar verlang-
de... Het leven woog hem zoo
zwaar: maar zooals het meer gaat!,
nu ieder vol lofvoor zijn talent.-
moeder, hij was zoo mijn eigen
broer.'
Binnen zes maanden was ook Th£

dood.
Samen liggen ze begraven op he
kerkhof van Auvers-sur-Oire, de
graven met elkaar verbonden a°°
klimop, het symbool van trouw- **totdat zij in 1949 stierf, versierde
Marguerite Cachet, Vincents laafj
ste geliefde, van tijd tot tijd het g**
met bloemen. Gele bloemen, waa*
van hij zo intens gehouden had.H
was haar vader, die het duidelijk*
de betekenis van Vincent van G°ê
heeft aangegeven; tijdens de graft
de, zijn woorden bijna stamelend'
omdat hij zijn tranen niet kon be _
dwingen: 'Hij was een eerlijk man
en een groot kunstenaar. Hij had
slechts twee doelstellingen: de
mensheid en de kunst. Het was o
kunst die hij zocht ... die zijn on-
sterfelijkheid zal verzekeren.'

maar een natuurlijke gang van za-
ken dat Vincent degene was die er-
onder zou lijden, terwijl Gauguin er
zonder kleerscheuren vanaf kwam.
De dramatische feiten uit 1888 zijn
bekend: in een aanval van acute
krankzinnigheid valt hij Gauguin
aan met een scheermes en snijdt
zich vervolgens zijn linker oor af.
Hij belandt in het ziekenhuis en

kerd, de nuchterheid van zijn op-
vattingen was even groot als Van
Goghs idealisme. Ze waren het bij-
na nooit langer dan een paar dagen
met elkaar eens en het was alleen

mannen gingen samenwonen in het
beroemd geworden 'gele huis' zou
het al snel tot een botsing komen.
Gauguin was sterk en zelfverze-

geen goed gedaan. Toen de beide

paald niet als een aanwinst voor de
stad beschouwd. Zij vonden hem
'een gevaarlijke krankzinnige, die
moest worden opgesloten' en de
kinderen riepen hem na met 'Fou-
roe'. En ook de komst van Paul
Gauguin, met wie hij in zijn hang
naar gezelschap een kunstenaarsko-
lonie wilde opzetten, heeft hem

Daarbij zal zeker ook de omstan-
digheid hebben meegespeeld, dat
de bevolking van Arles de zonder-
linge Hollander niet accepteerde.
Als hij op weg ging om te werken,
'altijd even stoffig, steeds zwaarder
beladen, als een stekelvarken, met
penselen, schildersezel, doeken en
andere koopwaar', werd hij be-

kunst. Veel van deze schilderijen
zijn nu onbetwistbare meesterwer-
ken, alle zijn vol licht, kleur en le

maanden in Arles werkte Van Gogh
koortsachtig en beleefde een van de
meest vruchtbare en geïnspireerde
uitbarstingen van artistieke creativi-
teit uit de geschiedenis van de

Tijdens zijn verblijf van vijftien

Koortsachtig

landschap blijkt, dat hij moeite
deed om de kleur te beheersen, zijn
zijn eerste kleurencombinaties alle
getemperd onder invloed van het
gebruikelijke donkere Nederlandse
palet van die tijd. Hij schilderde
met de kleuren van de Brabantse
aarde en het kerkboek. Uit deze pe-
riode stamt bijvoorbeeld zijn be-
roemde 'Aardappeleters', een werk
met uitgesproken godsdienstige on-
dertoon. Het geeft het beeld van
een sacrament - het avondmaal van
de harde werkers - en is tegelijker-
tijd een aanklacht, waarmee hij ge-
voelens van schuld en toorn wilde
opwekken bij 'ons beschaafde men-
schen'.

Metamorfose
Ook in Nuenen kon Vincent niet
aarden. Hij werd ervan beschuldigd
bij een jonge boerin, die voor hem
poseerde, een kind te hebben ver-
wekt en verliet het bekrompen we-
reldje. Via Antwerpen bereikt hij in
1886Parijs, waar hij gaat wonen bij
zijn broer Theo. In de kunsthandel
van zijn broer komt hij voor het

door I
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trekken om zichzelf te redden. In
februari 1888 begaf hij zich naar Ar
les, een klein stadje aan de Rhöne
zon negentig kilometer van de
Middellandse Zee.

In twee jaar tijd onderging Vincent
van Gogh een volledige metamorfo-
se als schilder, vrolijkheid en lichte
kleuren overspoeldenzijn werk. Hij
verbeterde zijn techniek in het
weergeven van licht en schaduw en
schilderde portretten, bloemen en
landschappen in plaats van boeren.
Binnen niet al te lange tijd zou de
enorme hoeveelheid indrukken, er-
varingen en invloeden die op hem
afkwamen, echter te veel voor hem
worden. Zijn kunst was veranderd
maar ook zijn verhouding tot de
mensen om hem heen. Zenuwachtig
en uitgeput als hij was, begon hij te
drinken en ruzie te maken. Hij be-
sefte dat hij uit Parijs moest ver-

Zijn evangelische zending zou een
totale mislukking worden. Hij gaf
zich zo volledig over aan de leervan
Christus, dat zijn meerderen hem
berispten wegens zijn 'overmaat
aan ijver' en de mensen die hij wil-
de helpen, werden afgeschrikt. Ne-
gen maanden lang schijnt hij een af-
schuwelijke geestelijke en emotio-
nele crisis te hebben doorgemaakt.
Toen hij weer tevoorschijn kwam
uit deze 'ruitijd' was Vincents gods-
dienstig fanatisme verdwenen en
koos hij op 27-jarige leeftijd defini-
tief voor de kunst.

In die tijd schreef hij aan Theo, dat
zijn devotie voor Rembrandt even
oprecht was als zijn devotie tot
Christus. Tekenen, zo zei hij, gaf
hem een gevoel van bevrijding. Hij
copieerde werk van Breton en de
door hem aanbeden Millet. Na de
Borinage en een kort verblijf in
Brussel en Etten ging hij naar Den
Haag, waar hij Sien leerde kennen
en les nam bij de schilder Anton
Mauve. Daar hanteerde hijvoor het
eerst het penseel en maakte hij stil-
levens in olieverf en zijn eerste
menselijke figuren.

Maar ook daar verbleef Vincent
niet lang, voortgedreven door de
moraal van zijn familie en zijn eigen
onrust. Even vestigde hij zich in
Drente, maar pas echt gaan schilde-
ren deed hij in Nuenen, waar zijn
vader dominee was geworden. Daar
werd hij gefascineerd door de holle
gezichten van de verkommerde
boeren en wevers. Hoewel uit Vin-
cents beschrijving van het avond-
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Vincent van Gogh,een genie
dat gek werd van eenzaamheid

Limburgs dagblad vrijuit

" Vincent van
Gogh en Paul
Gauguin met
elkaar in
discussie in
een café te
Arles. Ru de
Vries maakte
een aquarel
van dit
historische
tafereel.

Wie was deze gedreven
kunstenaar en ongeluk-
kige man, die zijn oor

(of althans een gedeelte ervan) af-
sneed, in een krant wikkelde en aan
een prostitué gaf en uiteindelijk in
opperste krankzinnigheid de hand
aan zichzelf sloeg?, Op deze vraag
zal een antwoord worden gegeven
aan de hand van enkele boeken, die
leven en werken van Vincent van
Gogh op een bijzondere manier be-
lichten: 'De wereld van Van Gogh'
van Robert Wallace, 'Het Dossier
Van Gogh' van Kenneth Wilkie, de
beide delen 'Het complete werk van
Vincent van Gogh' uit de serie
Meesters der schilderkunst en voor-
al de verzamelde brieven, 661 in to-
taal, die Vincent aan zijn vier jaar
jongere broer Theo, zijn grote
steun en toeverlaat, geschreven
heeft. Zij vormen door hun bijzon-
der levendige stijl en onthullende
inhoud een voortreffelijke autobio-
grafie van de kunstenaar, die 137
jaar geleden in h£t Noordbrabantse
Zundert geboren werd.

Jeugdliefde
In 1973 ontdekte de Engelse jour-
nalist Kenneth Wilkie de naam en
de beeltenis van de eerste hopeloze
jeugdliefde van Vincent van Gogh,
Eugénie Loyer, die tot dan toe als
Ursula de kunstgeschiedenis was in-
gegaan. Hij ontdekte daarmee de
ware identiteit van het meisje, dat
de vurige liefdesverklaringen van de
onbesuisde, rossige 20-jarige Ne-
derlander, die als kunsthandelaar
werkte bij galerie Goupil, resoluut
en koeltjes afwees. Het zou niet bij
deze ene teleurstelling blijven.

In Etten, waar Vincents vader in-
middels als predikant werkzaam
was, volgde het tweede rampzalige
contact met een vrouw, zijn nicht
Kee Vos. 'Ik zoek een vrouw',
schreef hij aan Theo, 'ik kan, ik
mag, ik wil niet levenzonder liefde.
Ik ben maar een mensch en wel een
mensen met hartstochten, ik moet
naar eene vrouw, anders bevries ik,
of versteen...'
En hij ging naar eerl andere vrouw,
de Haagse prostituee Sien Hoornik.
Hij woonde met haar samen, wilde
zelfs met haar trouwen, maar onder
druk van de familie verliet hij haar
voorgoed. Enige jaren later, in Pa-
rijs, volgde Agostina Segatori, de
eigenaresse van het café Le Tam-
bourin, die echter de relatie ver-
brak. En in zijn laatste levensjaar
was het Marguerite Gauchet, op
wie hij verliefd zou worden. Nu
vormde haar vader (én Vincents
dokter) het struikelblok. Het zijn
deze traumatische ervaringen, die
hebben bijgedragen tot zijn alge-
heel isolement, dat verder leidde tot
krankzinnigheid. Vrijwel alle po-
gingen van Vincent van Gogh tot
verwerven van vriendschap en lief-
de strandden op zijn eigen ruste-
loosheid en tiranniek karakter.
Maar er is meer, zijn zwakke licha-



uitsluitend handelsgericht zijn, op-
gesteld worden in twee hallen diena
de vakperiode gesloten zijn.

Een spiegel is niet alleen een ding om te zien of je
haar wel goed zit, maar het kan tevens een decora-
tief element in huis zijn... in de hal, de bad-, of
$laapkamer. Als interieurelement vervullen spie-
gels dan ook een steeds belangrijker functie.
.Een nieuwe reeks kwaliteitsspiegels wordt door
MirrorWall Benelux gepresenteerd, in rechthoeki-
ge, achthoekige en toogvormige uitvoering, gesle-
pen of figuur-gezandstraald.

Decorspiegels met
of zonder lampjes

Voor meer informatie: MirrorWall Benelux in De
Meern, « 03406-63934.

De bevestiging tegen de wand kan aan de hand van
een duidelijke gebruiksaanwijzing zelf uitgevoerd
worden. Dat gaat zonder de ietwat ontsierende
klemmen die veelal gebruikt worden om spiegels
aan te brengen. De bevestiging is volkomen 'blind.
Ook voor de elektrische aansluiting van deverlich-
ting is in het dhz-pakket van 'Nova Finesse' een
handleiding bijgevoegd.

Ze zijn (in twee formaten, 60x70 en 60x80 cm) ver-
krijgbaar zonder of met verlichting, in de vorm van
spotjes of bolletjes.

" Spiegel met verlichting in de vorm van
een metalen armatuur met bolletjes.

Bij de huidigehypotheekrente en de geldende susbidienormen
is vrijwel niemand meer in staat een premie-A-woning te ko-
pen, tenzij hij beschikt over eigen geld. Vooral de laagste inko-
mensgroepen hebben een flink bedrag aan eigen geld nodig.
Die situatie kan nog verslechteren wanneer, zoals verwacht
wordt, de hypotheekrente verder stijgt.

Dit concludeert de vereniging
Eigen Huis in het januarinummer
van haar blad De Woonconsument.

Cijfers
lemand met een belastbaar inko-
men van 33.500 gulden kan in de
premie-A-regeling een subsidiekrij-
gen van 41.000 gulden. De maxima-
le hypotheek waarvoor zo iemand
(met gemeentegarantie) in aanmer-
king komt is 136.500 gulden, zo be-
cijfert Eigen Huis. De vereniging
gaat daarbij uit van een hypotheek-
rente van 8,6 procent.

Die zijn de laatste jaren fors ver-
laagd. Omdat ook de hypotheekren-
te daalde, kon dat, maar begin vorig
jaarwerd volgens de vereniging het
omslagpunt bereikt.

Ook andere betrokkenen, zoals de
beleggers en de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten, hebben de
afgelopen tijd, gewaarschuwd dat
premie-A-woningen onverkoopbaar
dreigen te worden bij de huidige
subsidiebedragen. Dat zou onder
meer blijken uit het teruglopend
aantal aanvragen voor gemeentega-
rantie voor dezewoningen.

Bezoek vakhandel en particulier gescheiden

Beurs Karwei '90 in nieuwe
consument-vriendelijke jas

De organisatievan de beurs Karwei
heeft een uitstekende oplossing ge-
vonden voor een probleem waar-
mee zowel de exposanten als de be-
zoekers al vele jaren worstelden. De
beurs is nu 'opgesplitst' in een ma-
nifestatie met een duidelijk gezicht:
er zijn vier vakdagen, uitsluitend
toegankelijk voor de handel, maar
daarna volgen vier consumentenda-
gen, waar doe-het-zelvend Neder-
land welkom is, vanafdonderdag 18
tot en met zondag 21 januari.

Hergebruik van
sloopmateriaal
bouw Schiphol

In Nederland moet jaarlijks 6,5 mil-
joen ton bouw- en sloopafval wor-
den verwerkt. Een gigantische berg
die mede door derecycling tegen re-
delijke kosten enigszins kan wor-
den weggewerkt.

Heerma liet echter in november de
Tweede Kamer nog weten dat hij
zich niet ongerust maakt. De markt
moei volgens hem gewoon wat
meer creativiteit aan de dag leggen
om premie-A-woningen aan de man
te brengen. Volgens het ministerie
van VROM zijn nog geen cijfers be-
kend over het aantal van deze wo-
ningen dat vorig jaar is verkocht.

Om de aankoop van een premie-
A-woning van 142.000 gulden plus
kosten te financieren, is echter een
hypotheek van 150.000 gulden no-
dig. Mensen met een inkomen tot
33.500 gulden moeten dus over
13.500 gulden eigen geld beschik-
ken om een dergelijke woning te
kunnen kopen. Bij een belastbaar
inkomen van 43.500 gulden (het
maximum om nog in aanmerking te
komen voor een premie-A-woning)
is nog altijd een bedrag van 1600
gulden aan eigen geld nodig, zo
heeft Eigen Huis berekend.
Ook voor het verwerven van goed-
kopere premie-A-woningen moeten'
vooral de laagste inkomens over
aanzienlijke bedragen aan eigen
geld beschikken. Bij een woning
van 137.000 gulden is dat 8.500 gul-
den en bij een woning van 132.000
gulden 3.500 gulden. Slechts voor
een premie-A-woning van 127.000
gulden hoeft iemand met een be-
lastbaar inkomen tot 33.500 gulden
geen eigen geld te hebben. Volgens
een woordvoerder van Eigen Huis
zijn dergelijke goedkope premie-
A-woningen er nauwelijks.

Nieuwe opzet
Deze nieuwe Karwei-formule doet
een deel van de beursdeelnemers
veel deugd, omdat ze naar keus kon-
den intekenen: hetzij alleen voor de
vakdagen, of voor uitsluitend de
consumentendagen, dan wel voor
beide perioden. Een bedrijf dat zich
wel op Karwei wil presenteren,
maar dat er geen behoefte aan heeft
om oók present te zijn tijdens de
consumentendagen, kan na de laat-
ste 'vakdag' afhaken, en zich dus
veel kosten besparen.

" Voor de veeleisende dhz-'ers is er onder meer deze modern ge-
construeerde 'VJolfcraft' houtdraaibank te zien.Voor de consument betekent het

dat hij/zij niet ergerlijk geconfron-
teerd wordt met stands die bemand
zyn door mensen met weinig of to-
taal geen belangstelling voor de be-
zoekers. Met name grossiers in aller-
hande merken hebben er weinig be-
hoefte aan om particulieren te ont-
vangen.

Bij de bouwplannen op en rond de
luchthaven Schiphol lijkt het voor
wat betreft hethergebruik aardig de
goede kant op te gaan. Beton, asfalt,
oude funderingen en ander zo op
het eerste gezicht niet te slopen ma-
teriaal gaat er voor de bijl.

Binnen de EG is een onderzoek ge-
start dat een antwoord moet geven
op de vraag of dat hergebruik nog
kan worden uitgebreid. Dat heeft
twee voordelen, te weten minder
vuil en een geringere behoefte aan
primaire, soms schaarse grondstof-
fen.

Kwaliteit drinkwater hoogste prioriteit

Milieuvriendelijke
aanpak kalkaanslag
Kalkaanslag door zogenaamd
hard water' is een probleem dat

Jn veel bedrijven en huishoudens
Voorkomt. Aangekoekte fluitke-
tels, dichtgeslibde douchekop-
Pen, boilers en waterleidingen eneen witte nevel op de vaat uit de
afwasmachine zijn de zichtbare
Sevolgen van kalk en magne-
sium in water. En hoe harder het

hoe meer aanslag.

"Een voorbeeld van de in de handel zijnde magnetische

Adviezen
In het verruimen van de normen
voor gemeentegarantie, waardoor
het makkelijker wordt een hypo-
theek te krijgen, ziet Eigen Huis
geen heil omdat de koper van een
woning dan met de financiële risi-
co's wordt opgezadeld. „Het gat in
de financiering van depremiekoop-
woningen wordt op diemanier afge-
wenteld op dekopers", aldus het ar-
tikel in De Woonconsument.

Verarming
Er zitten uiteraard aan dit gezonde
compromis wel wat kwalijke conse-
quenties. Fabrikanten die niet on-
der eigen naam deelnemen en die
hun aanwezigheid op Karwei over-
lieten aan grossiers, blijven tijdens
de consumentendagen 'onzicht-
baar' voor de consumenten/bezoe-
kers. Dit is toch wel een stukje ver-
arming.

De indeling van de beurs is zodanig
aangepast dat de deelnemers die

Dat wekte bij de consumenten/be-
zoekers een gevoel van wrevel op,

Dat is zaak voor de fabrikant, dach-
ten ze en ze sloten in het verleden
hun stands dan ookvaak afmet tou-
wen en met een minimale personele
bezetting.

en dat is begrijpelijk. De nieuwe op-
zet brengt een in vriendschap geslo-
ten scheidingtussen twee belangen-
groepen teweeg. De dóe-het-zelver
kan zich ervan verzekerd voelen
welkom te zijn bij alle exposanten.
Deelnemers die alleen de handel
willen ontmoeten, kunnen bij de
aanvang van de consumentendagen
hun boel inpakken... en wegwezen.

Maar ook het hergebruik ligt op een
hoog niveau: 65 procent van de
vroeger vaak onbruikbare rommel
krijgt een nieuwe bestemming.
Vooral bij hetverharden van wegen
en start- en landingsbanenkomt het
spul goed van pas. ,

Eigen Huis vindt daarom dat staats-
secretaris Heerma (Volkshuisves-
ting) de subsidiebedragenvoor pre-
mie-A-woningen moet verruimen.

Tegen kalkaanslag of kalksteen
Js een aantal maatregelen te ne-
'nen variërend van chemischetoevoegingen om de kalk uit het
jvater te halen, tot waterbehan-
deling met krachtvelden die dekalk zodanig bewerken dat deze
hiet meer neerslaat. Deze laatste
Sroep oplossingen is milieu-
Vriendelijk.

Dit apparaat behandelt het water
als het nog koud is. Het water
stroomt in het apparaat langs
twee positief geladen platen,
waardoor de- kalk- en magne-
siumdeeltjes tot heel kleine
kristallen worden omgevormd.
Bij verwarming van het water
treedt geen verdere kristallise-
ring meer op. De werking is zo-
danig dat al enigszins dichtge-
slibde en aan.gekoekte leidingen,
douchekoppen e.d. zelfs weer
schoon werden.
Het energieverbruik van het ap-
paraat bedraagt 5 Watt per uur.

Techniek

drijf Noord-Holland (PWN) on-
derzoekt momenteel een veelbe-
lovende uitvindingop dit gebied,
de Maitron, een van oorsprong
Oostenrijks produkt.

Ideeëndorp
Het succes van het Klussenplein op
de beurs van twee jaar geleden en
het DHZ-plein van vorig jaar heb-
ben geleid tot het verder uitbouwen
van de formule tot een compleet
Ideeëndorp tijdens Karwei '90.

Voor dit speciaal gebouwde dorp is
het overgrote deel, ruim vierdui-
zend vierkante meter, van de Marij-
kehal gereserveerd. De opzet is
speels en het voornaamste kenmerk
is dat wordt afgeweken van devoor
een beurs karakteristieke rechtlijni-
ge indeling. In het dorp exposanten
met produkten speciaal gericht op
de consument. Verder het DHZ-
plein, gebaseerd op de formule van
vorig jaar maar groter. Op het nieu-
we Woonplein worden bezoekers
geïnspireerd en op ideeën gebracht
voor hun totale inrichting.

te, pasklare voorlichting en ad-
vies.

Snel, secuur werk met
goed boorgereedschap

Snoerloze boormachine nieuwste trend

Brj vijftien bedrijven en particu-
lieren in Noord-Holland die het
apparaat al gebruiken, neemt
een onderzoeker van het water-
leidingbedrijf monsters van het
water voor en na behandeling
met deze techniek. Tot nu toe
zijn de reacties op de werking
nog allemaalpositief.

In menig dhz-werkplaatsje wor-
den behalve houtboren ook
steen/beton- en metaalboren ge-
bruikt.Een heel enkele keer zelfs
een glasboortje. Echter niet
iedereen ziet het verschil tussen
een houtboor en een metaalboor.

De ontwikkeling van de elektri-
sche boormachine betekende
een totale omwenteling voor het
boren van gaten. Eeuwenlang
heeft de mens daarvoor gebruik
gemaakt van 'boorgereedschap'
dat deze benaming eigenlijk niet
verdiende. Een effectiever appa-
raat bleek de booromslag, die op
z;jn beurt werd opgevolgd door
een handboormachine, waarbij
door middel van een zwengeltje
een tandwielmechanisme in be-
weging werd gezet.

£>e Provinciale Waterleiding-
maatschappij Noord-Holland on-derzoekt momenteel een water-behandelingsapparaat dat zegt

mileuvriendelijk én energie-
zuinig te zijn, terwijl het dekwa-'
uteit van het (drink)water niet
aantast.

Probleem
Kalk is namelijk een van de
Jtoodzakelijke bouwstoffen voorbet menselijk lichaam. Een nutti-ge, maar soms ook lastige stof
Vanwege de bekende kalkaan-slag in huishoudelijke appara-tuur en leidingen.
Wanneer water verwarmd wordtgaan de kalk- en magnesium-

kristalliseren. Hoe hogerde verhitting, hoe sterker de
"tristallisering.

Het waterleidingbedrijf wil met
het onderzoek voornamelijk ach-
terhalen of het water na behan-
deling met deze apparatuur nog
als goed drinkwater aangemerkt
kan en mag worden. Eventuele
bacterievorming is vrijwel uitge-
sloten, omdat het apparaat geen
filter nodig heeft om te functio-
neren.

Er worden dan ook nog heel wat
gaten in hout geboord met een
metaalboor. Dat gaat uiteraard,
maar de slechte spaanafvoer en
de rookontwikkeling wijzen erop
dat het toch niet de juisteweg is.
Een steen/betonboor is duidelijk
herkenbaar aan despecialewidia
snijplaatjes op de punt van de
boor.

" Onderaan v.1.n.r.: speedboor (voor hout), metaalboor, glas-
boor, steen/betonboor, houtboor en speedboor met 'sporen.
Daarboven: idem in verpakking met volledige toepassingsin-
formatie en in het midden de borenkoker met centerpons.

Sinds de jaren zestig boort bijna
iedereennu machinaal. De voort-schrijdende technische ontwik-
kelingen hebben ertoe geleid,
dat zowel professionals als
dhz'ers een exemplaar met snel-
heidsregeling hebben, een snel
stijgend aantal heeft zelfs al een
snoerloze boormachine.

Voor de particuliere bezoekers zijn
de Bernhard-hallen I en 11, de Irene-
hal I en II en de Marijkehal (van 18
tot 21 januari) gastvrij open, vanaf
10 tot 18 uur, de laatste zondagtot 17.
uur.

zins uitstekende 'sporen' die een
perfecte geleiding en een boor-
gat met gave wand garanderen,
zelfs in rafelig hout. Bovendien
gaat het boren met ditkwalitatief
hoogwaardig gereedschap snel-
ler.

öit probleem kan met ontaar-
ding door ionenwisselaars wor-den opgelost, waarbij kalk uitge-
wisseld wordt tegen zout. Daar-mee verdwijnt de bouwstof ech-
ter geheel uit het water en wordt
«oor het zout het water onbruik-
baar als drinkwater. Bovendienkomt dat zout vervolgens in ons
Milieu terecht.

Toepassing
Een andere veelgemaakte fout is
dat de dhz'er met boren een ver-
keerde snelheid gebruikt. Bij een
te laag toerental kan het name-
lijk gebeuren dat de boor niet
gretig genoeg in het materiaal
'kruipt', te hoge snelheid kan tot
,te warm lopen of zelfs 'blauw-
branden van de boor leiden.

Al jaren bekend is de bekende
'proppenboorset' van Stanley.
Daarmee kunnen voorboorgaten
worden gemaakt om schroeven
diepte laten verzinken en vrijwel
onzichtbaaraf te dekken met een
perfect passende, ingelijmde
houten prop.

De conclusiesvan het onderzoek
worden samengevat in een rap-
port. Is het resulaat negatief, dan
kan het gebruikvan het apparaat
alleen worden afgeraden als de
afnemer (ziekenhuizen, bejaar-
denoorden) drinkwaterverstrekt
aan derden.

Rapport

Wat overblijft om te onderzoe-
ken is het effect van het kracht-
veld op het zogenaamde kalk-
/koolzuurevenwicht in het water.
Daarnaast wordt bekeken of er
geen agressievereactie in het be-
handelde water ontstaat, waar-
door de binnenkant van de lei-
dingenaangetast zouden kunnen
worden.

Moderne methoden om kalkaan-
slag tegen te gaan, gaan uit vanbehandeling van water met be-hulp van krachtvelden. Door een
Magnetisch of electrostatischJachtveldkristalliseren de kalk-

maghesiumdeeltjes een
°eetje, maar te weinig om alsharde aanslag neer te slaan. De
bouwstof kalk blijft op deze ma-
hier in het water aanwezig zon-der praktische problemen te ver-
°orzaken.

Een ander effect van verkeerde
snelheid kan zijn dat de boor
gaat 'slingeren' met als gevolg
een gróter gat dan de diameter
van het boortje. Dit euvel doet
zich nog wel eens voor bij het
'klopboren' in steen of beton.

(ADVERTENTIE)

( Wat is \
Vrijmetselarij
Een informatie-avond over
ditthema wordt gehouden op

maandag 22 januari 1990.
Belangstellenden kunnen

contact opnemen
met het secretariaat van

ALoge La
Complaisance
Tel. 04493-2712
Tel. 045-719794

Voor gebruik van ontharders en
behandelingsapparatuur bij
drinkwater is in principe toe-
stemming van het waterleiding-
bedrijf nodig."et Provinciaal Waterleidingbe-

Een slim systeem om boren op te
bergen is de sinds kort in de han-
del zijnde borenkoker van Wolf-
craft, die 19 boren, in diameter
variërend van 1 tot 10 mm per 0,5
mm oplopend bevat, alsmede
een centerpons om in metaal een
'putje' voor te slaan.

'Houtboorders'
De zogenaamde speedboren vor-
men het ideale gereedschap voor
het boren van gaten in hout,
vooral als het om grote diameters
gaat. Een gloednieuw produkt in
deze sector is de speedboor 2000
van Irwin. Deze heeft aan beide
uiteinden van het zijvlak enisg-

In dat opzicht heeft borenfabri-
kant Wolfcraft onlangs een assor-
timent boren op de markt ge-
bracht, per stuk in een verpak-
king, waarop middels pictografi-
sche 'wereldtaal' en kleurcodes
precies is aangegeven waarvoor
de boor wel of niet geschikt is,
met welke snelheden gewerkt
kan worden en deeventueel ver-
eiste veiligheidsmaatregelen.Assortiment

Het areaal boren omvat wel hon-
derden soorten en types in tallo-
ze diameters en lengtes. Het
grootste deel daarvan wordt vrij-
wel uitsluitend in de vakwereld
gebruikt. De huis-, tuin- en keu-
kenklusser kan echter ook niet
meer buiten electrisch kwali-
teitsgereedschap met een rede-
lijk onvangrijke collectie boren.

Fabrikanten van dit basisgereed,
schap moeten rekening houden
met de wensen van de consu-
ment die in alle soorten mate-
riaal gemakkelijk, snel en secuur
wil kunnen boren.

Over het fijne van de verschillen-
de boortechnieken bestaan inge-
wikkelde tabellen en literatuur,
voor leken moeilijk te verwer-
ken. Die is meer gebaat bij direc-
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Premie-A-Woning wordt nagenoeg onbetaalbaar
Laagste inkomensgroepen kind van de rekening

Boorwerktuigkundige



Onroerend goed te huur gevraagd
Echtpaar, middelbare leeftijd, zoekt voor 6 a 12 maanden
met onmiddellijke ingang in Geleen of omgeving (25 km)

gemeubileerde, comfortabele
woonruimte, gar/carport/telefoon
Br.o.nr. B-3207, L.D. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Voor onze klant zoeken wij
3- of 4-slaapkamerbunga-

low of herenhuis tot

’ 1.850,- en
’2.000,- p.mnd

Liefst Oostelijke Mijnstreek.
Inl. Bern.buro Silvertant,

045-311286, 9.00-17.00 u.
Het adres voor

al uw
verzekeringen.

WOONRUIMTE gezocht
omgev. autoweg tussen
Nuth en Bocholtz. Plusm.
’B5O,- p. mnd. Tel. 045-
-241277 tussen 17 en 19 u.

Per direct WOONRUIMTE/
kamer(s) in Maastricht/
Heerlen gezocht. Bel 020-
-159217.
Te huur gevr. per 1-3-'9O 2-
pers. APPARTEMENT, liefst
omg. Valkenburg. 04490-
-49710, na 20.00 uur.
KERKRADE/Spekholzer-
heide Industriestr. 23 te huur
v.a. 1.1.90 appartement,
lnd.: hal, wk., badk., 2 slp-
krs, gr. terras, berging.

’ 765,- excl. p.m. Huursubs.
mog. Info.: 04742-3362.
2 STUDENTEN zoeken i.v.
m. afstud. woonruimte in
omgev. van DSM Urmond,
per 1 febr. 070-3638327.
1

Onroerend goed te huur aangeboden

Valkenburg
te huur moderne

Winkelruimte
200 m2, in centrum
Inl. 04406-12870.

T.h. kamers en apparte-
menten te SUSTEREN Tel.
04499-1615 / 06-52107978.
HEERLEN te h. per 1-2-90
woonhuis: woonk., keuken,
3 slpk., badk. met ligbad,
toilet, gar., gr. tuin, zolder.
Tel. 045-723379.
Compl. inger. 2-pers. BO-
YENWONING te huur

’ 800,- p.mnd all-in, een
juweeltje. Inl. Bern. buro Sil-
vertant, 045-311286, 9.00 -17.00 u. Het adres voor al
Uw verzekeringen.
Te h. APPARTEMENT "Vue
de Park" 1 slpk. met kelder
en parkeerpl., gr. kamer en
ruime badk. Boven huursub.
grens. 04490-43467.
Te h. MAASMECHELEN, 6
luxe appartementen, alle
comf. Tel. 09-3211765334.
Te h. 1 pers. APP. best. uit:
zit/slpk. badk. m. toil. en hal.
huur ’ 500,- p.mnd. mcl.
water-licht en cv. naast rest.
Lotus Kampstr.l7 Schaes-
berg 04455-2236.
Huis te h. Nullanderstr. 64,
Kerkrade. Tel. 045-410627,
na 17.00 u.
APPARTEMENTEN te h.
Kerkrade. Tel. 045-454708.
APPARTEMENT te huur
mcl. gas, water, licht ’ 650,-
-p.mnd. Vaesrade 37, Nuth.
Tel. 045-241592/244240.

APPARTEMENT geheel
gemeubileerd,KTV en kabel
antenne aanw. 045-315674.
Te huur: ECHT centrum,
Graaf 23, voorheen: Kleura-
do, 90 m 2winkelruimte in
centrum bij Markt. Prima ge-
leg. nabij centr. Gesch. voor
alle zakel. doeleinden.
’1.400,- p/mnd. Tel.
04490-42550. Jos Storms
O.G. Geleen.
Te huur luxe APPARTE-
MENT te Hoensbroek,
Hoofdstr. 60. huurpr.
’l.OOO,- p.m. all-in. borg
’1.000,-. Tel. 045-229072.
Kamer te huur aangeb. in
HEERLEN-C. t.o. ABP liefst
student(e) per 1-2. Inl. na 18
u. 045-714674.
HEERLEN, te huur hoekw.
met tuin, 3 slpks, keuk., k.
badk. met ligbad, hobbyka-
mer, cv. ’650,- p.m. excl.
borg ’ 500,-. Direct te aan-
vaarden. 04499-1786 na
17.00 uur.
Te h. te HOENSBROEK,
Markt 35, (boven AH) zeer
luxe gr. appartement, 2 sip.
k's, gesch. v. ouder pers.
Huurpr. ’ 850,- mcl.
servicekosten. 045-213031.
KERKRADE te h. excl. bar/
club, topligging, geh. inger.,
borg vereist. 045-423265.
Centrum HEERLEN te h. e-
tage v. 1 pers. ’ 400,-. Borg

’ 600,-. Br.o.nr. B-3202,
Limb. Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Te huur eengezinswon. na-
bij HEERLEN centrum. Voor
ml. 045-710772.

Onroerend goed te koop aangeboden

Open huis heden 6 januari van
14.00 tot 16.00 uur.

" Heerlen, Corisberg: Comfortabele woning op een bijzon-
dere plek. Voor bewoning gereed. Woonk. ca. 32 m2, mcl.

open keuken, 3 slaapk., badk., hobbyzolder (bereikbaar via
schuiftrap). Prijs ’ 136.393,- v.o.n. (excl. max. ’41.000,-
-rijksbijdrage). Netto maandlast ’ 574,-. Adres: Heerlen,

Roggehof 37.
* Übach over Worms, Namiddagsche Driessen: Halfvrij-

staand landhuis. Voor bewoning gereed. U-vorm. living ca.
42 m2, mcl. open keuken. Inpand. berging, garage,

3royale slaapk., luxe badk., zolder (bereikbaar via schuif-
trap). Prijs ’ 179.500,- v.o.n.

Adres: Übach over Worms, Tichel 41.
Open huis zondag 7 januari van

14.00 tot 16.00 uur.
" Heerlen, Giesen Bautsch: Vrijstaand herenhuis. L-vormi-
gewoonk. ca. 48 m2mcl. open keuken, Inpand. bereikbare

garage 4 slaapk. luxe badk. Prijs ’ 212.210,- v.o.n. Per-
ceelsopp. 215 m2.

Adres: Heerlen, Riekhof kavel RlO, volg de borden vanaf
de Egstraat.

* Sittard, Haagsittard Park: Direct te betrekken halfvrij-
staande bungalow met mogelijkh. voor gar. of carport.

Woonk. 35 m2mcl. keuken, 3 slaapk., badk., inpand. ber-
ging. Prijs ’ 155.531,- v.o.n. (excl. een nog door de koper
te ontvangen belastingvrije rijksbijdrage ad. ’ 5.000,-).

Adres: Sittard, Edisonstraat 4.
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

TEL. 045-712255

Avahuis, een veelzijdig huis, va. ’ 143.000,-
-tot ’ 268.000,-. Hamar Info: tel. 045-210719.

Te koop
Totale drogisterij/winkelinrichting. Ook zeer geschikt voor

fotomaterialenzaak of parfumerie etc. 04457-2343.

Heerlen
Te koop schitterende halfvrijstaande woning met garage.
Indeling: entree, L-vormige woonkamer, moderne keuken.

Verdieping: 4 slaapkamers en ruime badkamer.
Zolderruimte bereikbaar via vliezotrap. Prijs ’ 149.000,- kk

Op Heij Makelaardij
Burg. Janssenstraat 16, 6191 JC Beek (L).

Tel. 04490-76969, b.g.g. 04490-42042.
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VOD L.P.M. VAN DE PAS Bfl%T^ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. ~~ m
Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te 1.045-750600/750610

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 7,5%.
Spaarhyp. va. 8,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Snel en goed uw
huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Wylre
Halfvr. huis, bouwjr. 1986
Vrij uitzicht over Geuldal.
Kelder 40 m2. Zitkam./

eethoek ruim 43 m2(breed
6.57 mtr. aan tuinzijde) met
leisteen vloer, compl. badk.
(2e wc) 3 slaapk. Zolder (50m2) vaste trap. Cv. gas.

Spoedig vrij.
Vr.pr. ’ 290.000,-.

Makko Gulpen
Rijksweg 67 Gulpen Tel.

04450-2182 NVM-makelaar

Te koop gevr.
Vrijst. landhuis of bungalow.
Recente bouw. Omgeving

Geleen. Prijs tot ’ 375.000,-
-033-944358 na 19.00 uur.

Wylre
Vrijst. kl. huis op 400 m2.

Onderkelderd. Vier slaapk.
Cv. gas. Direct leeg. Tegen

e.a. bod.
Makko Gulpen

Rijksweg 67, Gulpen. Tel.
04450-2182 NVM-Makelaar

Ransdaal
Hoekhuis (kl. type) met inrij-

poort, 3 slaapkrs., badk.,
kelder. Cv. gas Vrij uitzicht.

Geen tuin. ’ 130.000,-

Makko Gulpen
Rijksweg 67, Gulpen. Tel.

04450-2182.
Stem KERENSHEIDE: mooi
gel. ruime tussenwon., kel-
der, zolder, zonnige tuin m.
zwemb. Na 18.00 u. 04490-
-34795. Vr.pr. ’ 130.000,-.
Te koop gevr. onroerend
goed en BOUWGROND.
Opgave van ligging, kosten
en over. bijzonderh. Br.o.nr.
B-3178, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
NIEUWENHAGEN, Plei-
straat 7. Vooroorlogs half-
vrijstaand woonhuis metvrije achterom met veel pri-
vacy. Grote tuin 100 m2z.w.
gunstige ligging. Beneden
md.: gang, kamer, keuken,
toilet, douche, grote berging.
Boven md.: 3 grote slaapka-
mers, zolder. Kelder. Vraag-
prijs ’ 85.000,- k.k. Bezoek
uitsluitend na tel. afspraak
045-318120.
Kerkrade, aan part. half-
vrijst. WOONH., onder-
houdstoestand zeer goed,
met luxe afgewerkte kamers
en op. haardpartij, gr. badk.
en ligb. en douche, w.c, kel-
der, zolder, tuin en gr. gara-
ge ’ 139.000,-, 045-411415
Te k. 7 km. van Weert nage-
noeg VRIJST. huis, prachtig
vrij uitzicht, alle comf. met
tuin enz. voor slechts
’127.500,-. Inl. 04749-
-5503 of 04749-5474.
BINGELRADE: Vrijst.
woonh., geh. verb. en ge-
ïsoleerd. Zeer gr. woonk.
met openh., schuifpui. Mod.
keuken, gr. hal en aparte
wask., 3 Slpks., badk. met 2
v.w.t., ligbad, douche, 2e
toilet, CV, 2 kelders, zolder
en garage. Tuin op zuiden
met 2 terrassen. Perc. opp.
510 m2. Uniek landschaps--
panorama, pr. ’ 240.000,-k.
k. Viel 7, Bingelrade.
GELEEN, Dr. Schaepmans-
str. 28. Tussenwoning met
kelder, c.v. en tuin, 5 min. v.
centrum, lnd.: hal, L-vorm.
woonk. plm. 33 m2, keuken,
gr. bijkeuken, 3 slaapks.,
badk., zolder. Vr.prijs
’65.000,- k.k. Info: Mari-
nus Krijntjës, Makelaar &
tax. o.g. Geleen. tel. 04490-
-51544.
GELEEN, Olterdissenstr. 1:
halfvrijst. woonh. met gr. ga-
rage, tuin, 3 slpk., zolder,
kelder, cv-gas, luxe badk.,
woonk. 40 m2, moet gszion
worden, ’149.500,- k.k.
Tel. 04490.48077.
MERKELBEEK Julianastr.
40. Halfvrijst. woonh. met
garage, grote tuin (600m2),
3 slpks., zolder (vaste trap),
35 m2woonk. met parket,
dichte aanbouwk., badk.,
ligbad en 2e toilet,

’ 169.000,-k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
GRATHEM, Kalebosstr. 12,
Vrijst. bungalow op 750 m2
grondperc. met zwembad,
mooie tuin, garage, 3 slpk.
aanbouwk. 38 m 2woonk.
met parket en open haard
’225.000,- k.k. tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
VOERENDAAL, Op de
Beek, sfeervol boerenhuis
met 3 slpkmrs., mooie bad-
kmr., geen tuin, kleine plaats
aan voorkant. Vraagprijs
’89.000,- k.k. Wyman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
AMSTENRADE, St Gertru-
disstr. 6. Perf. onderh. half-
vrijst. woonh. met garage,
grote tuin (35 diep), woonk.
36 m 2tegelvl., dichte eet-
keuken 3 bij 4, overd. terras
met tegelvl., 3 slpk., ruime
zolder, badk. ligbad 2e toilet.
Keurig onderh. pand.
’169.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
BRUNSSUM Op de Vos,
geïsol. gr. lux. halfvrijst. huis
in mooie wijk. 045-256554.
BRUNSSUM, Gouden Re-
genstr. 24, zeer goed onder-
houden tussenw., eiken
keuken met app., 2 slpkmrs.
luxe badk. met ligbad, dou-
che en 2e toilet, achterom
bereikbaar met mogelijkheid
voor garage, ’ 109.000,-
-k.k. Wyman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.
Te k. BUNGALOW. St.
Joosterweg 25, Echt. Opp.
1465 m2. Direkt te aanvaar-
den. Vr.pr. ’ 285.000,-. Info.
04744-1476.
GELEEN, Kroonbeek 17,
halfvrijst. woonhuis met gar.
en besl. tuin op W., bwj. '75,
233 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 geïs.
zolder met wasmachine-
aansl. Aanv. in overleg.

’ 149.000,- k.k. Tel. 04490-
-45469.
HEERLEN, Uterweg 116;
ruim herenhuis, gel. t/o
Schrieversheidepark. Inh.
plm. 450 m3, 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

Te k. karaktiristiek LAND-
HUIS bwj. '85. Konings-
beemd 7 Heerlen-Nrd. Tel.
045-222933.
Moet weg HEERLEN ge-
schakelde eengezinswon.
m. gar. en prachtige voor-
en achtertuin. Woonk. m.
plav. vloer, hal. toilet en
keuken. 1e verd.: 2 slpks.,
wasruimte en z. luxe badk.
met o.a. vloerverw., bad en
toilet. 2e verd. te ber. via
vaste trap, 1 slpk. en berg-
ruimte. Voorz. v. roll. en
thermophane. Eemstr. 23,
tel. 045-722286. Serieus
bod gevr.
Te koop ruime DRIVE-INN
woning, centrum Heerlen.
Tel. 045-723518.
Te koop gevraagd ouder
WOONHUIS met achterstal-
lig onderh. omgev. Heerlen.
045-419764, na 18.00 uur.
HEERLEN - Grasbroek,
Semmelweisstr. 4. Keurig
onderh. woonh. met tuin (op
zuiden) vrije achterom, 3|
slpk., cv, nwe. badk., nwe. I
daken, woonk. met parket.'
In perf. St. van onderhoud.
’BB.OOO,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
HERENHUIS Heerlen-C. z.
goede ligging, parkeermog.
ook z. geschikt als zaken-
kantoor-praktijkpand. Inl.:
04490-43535.
HOENSBROEK, Lampiste-
riestr. 20. Ruime woning met
garage, bwj. 1975, woonk.
37 m2, 3 slpk. mooie tuin.
/ 128.000,- k.k. tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
Te koop te LANDGRAAF,
Brunssumerweg 22, halfvrij-
st. woonh., vr.pr. ’ 95.000,-.
Inl. 045-311226
MEERS, Grotestr. 45, vrijst.
ruim boerenwoonh. op 2000m2weiland, vrije achterom,
ruime woonk. met dichte
keuk., 3 slpks., zolder (vaste
trap), kelder, c.v.
’139.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
OIRSBEEK, Beethovenstr.
16, halfvr. woonh. op 426m2. lnd.: hal, woonkmr. 42m2, keuken, bijk., berging,
inp. garage en zoldering, 4
slpkmr. mcl. muurkasten,
badkmr. m. ligb., wc en 2
wast., zold. met cv en gas-
boiler. Aanv. in overl. pr.
’195.000,-.
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 k. SITTARD Dkn. Tijs-
senstr., luxe appartement,
L-vorm. woonk. plm. 33 m2,
royale hal, 2 slpks., keuken
met balkon, douche, kelder,
pr.n.o.t.k. Telef. ml. 04490-
-27238 b.g.g. 04490-20610.
WIJLRE, Wielderdorpstr. 12
Knus vrijst. woonh. met tuin,
2 slpk. c.v. 35 m2woonk.
Geleg. in Geuldal. Koopje
’59.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
Mét een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Bedrijfsruimte
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.
Met spoed TE HUUR ge-
vraagd betegelde bedrijfs-
ruimte c.g. loods ca. 50 tot
100 m2. Ini. 045-228904 na
18.00 uur
50 m2KANTOORRUIMTE
te huur nabij centrum Heer-
len. Tel. 045-724628.
Te huur HEERLEN-Nrd.
winkelruimte v.a 200 tot 500m2. Inl. 04459-1665.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kamers
Gemeubileerde kamers te
huur in GELEEN. Tel.
04498-53474 of 52150.
STUDENT zoekt kamer i.v.
m. stage. Liefst in Beek of
dir. omgev. 040-531515.
Ruime KAMER te h. voor
werk. of stud. net pers. te
Hoensbroek-C. Tel. tussen
18.30-19.30u. 04490-10012
Te h. kamer mcl. in C.-
HEERLEN ’4OO,- p.m.
045-741270 na 18.00 uur.
Pension de Hees heeft nog
KAMERS vrij v. werkend
pers, tel. 045-416005.
Docent vraagt m. SPOED
zifslaapk. m. kookgel. in
Heerlen en omstr. Tel. 085-
-818240.
SITTARD te h. kamers v.a.
’3OO,- te bevr. Heistr. 48
Sittard. 04490-23235.
Te h. zit/slpkmr., annex keuk
compl. met douche en gebr.
v. wasmachine voor alleen-
st., student, verpleegster
etc, ’650,- all-in. Te bez.
van 9-12 uur. Maastrichter-
laan 5, BEEK.
KAMERS te huur te Heerler-
heide. Tel. 045-222278.
KAMER te huur ’ 300,- met
familieaansluiting. Tel.
045-319778.
Studentenkamers te huur in
centrum HEERLEN. Tel.
04405-2551.
KAMER te huur Geleen,
Rijksweg per 1.1. 90 ’ 385,-
-p.mnd. all-in. Waarborgsom
vereist. Info.: 04742-3362.
KAMER te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station.
Tel. 045-721658 na 18.00
uur 045-313898.

_______
' Hoensbroek \

Vraagprijs

_§________. ; aanvaarden.
Indeling: Souterrain: kelder. Begane grond: hal/entree, keu-
ken, woonkamer, betegeld toilet met fontein 1e verdieping:
4 slaapkamers, betegelde badkamer met douche en een
vaste wastafel. 2e verdieping: dmv een vliezotrap bereik-
bare bergzolder.
Algemeen: huis verkeert in een goede staat, recentelijk en-
kele zaken vernieuwd, gas-c.v.

Brunssum
(Treebeek)

■MMtar' -vi i Vraagprijs
*y"""""—«M_— _■■ f 109-oeo,- k.k.

" Leuke woning met dub- j;
bele berging, ruimere I

Indeling: souterrain: kelder. Begane grond: tuin, entree hal.
toilet, woonkamer, keuken, tuin met een ruime dubbele ber-
ging. 1e verdieping: 3 slaapkamers, 2e toilet, badkamer met
een douche, vaste wastafel en een wasmachine-aansluiting
2e verdieping: dmv. een trap bereikbare bergzolder.
Algemeen: goede staat, c.v.-gas.

:..':, " Landgraaf
Vraagprijs

f^*' '^ _____.- _ <BI filterende bungalow

W een natuurrijke omge-
'sc -»«^^'.»_frlt ving op loopafstand van____________ ____HI wmkelcen,rum -Op de

__tl.__■__""_ I Kamp". Perceelsopp.vl.:________________________■ 74 1
I Indeling: souterrain: kelder Begane grond: ruime hal mei 1

natuurstenen vloer, woonkamer (40 nr), zitkuil (30 m 2) met
parketvloer, toilet, moderne keuken met aanbouw-unit, mo-

-1 derne badkamer metligbad, eetkamer. 3 slaapkamers, gara- 1| ge. patio. Onder architectuur aangelegde tuin met zeer veel j
privacy.
Algemeen: zeer courant pand Pand voorzien van spouwi- fI solatie. dubbele beglazing, electrisch zonnescherm.

zen vloer, keuken met aanbouw-unit, terras, betegelde tuin.§ berging. 1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badkamer 1I (douche), vaste wastafel, aansluiting voor een tweede toilet
2e verdieping: dmv. een vliezotrap bereikbare zolder.
Algemeen: pand is voorzien van spouwmuur- en dakisola-
tie Benedenverdieping is voorzien van dubbele beglazing i;
en rolluiken. Pand is direct te aanvaarden

LANDGRAAF

’ 359.000-k.k.
st Vrijstaand landhuis met

Indeling: souterrain: wasruimte met een aanbouwunit, 2 I
bergingen, c.v.-ruimte, dubbele garage. Begane grond: en-

-1 tree hal, toilet met fontein, L-vormige woonkamer, dmv1 een grote schuifpui bereikbaar overdekt terras, een geheel
| omsloten landelijk gelegen tuin, luxe aanbouwkeuken, 3 I

slaapkamers, luxe badkamer 1everdieping: overloop, berg- i
ruimte en een 4e slaapkamer.
Algemeen: goed geïsoleerd, thermopane beglazing, hete-
luchtverwarming

Hoensbroek. Vraagprijs
é 1 ’ 235.000,-k.k.

Een goed gelegen |
__&_" _________&■________ woon-, winkelpand welk■LjfJ uitermate geschikt is :WÊ»_, voor diverse branches

H^^^^^B EM§ Goede bereikbaarheid.
HÉHri|^^B m Vloeropp vl. voor ver-

K koop/magazijnruimte
220

Indeling: begane grond: winkel/magazijnruimte/garage,
kantoor, toilet 1e verdieping: overloop, woonkamer,keuken,

■ betegeld terras, bergruimte mog tot uitbreiding voor slaap-
kamers 2e verd : 2 slaapkamers, badkamer.

y^________

DRS. DE l_fï HfIYE
Makelaardij O.G. - Taxaties
Verzekeringen - Hypotheken

Hoofdstraat 88 Hoensbroek

045-223434 *"maweiaahJ

\ óók 's zaterdags: 10-12.30 uurJ

j^JL___^__________L_»_fc-èSÉ*_J *É_P
g HEERLEN

■ Modern appartement, centraal gelegen, goed
J onderhouden. Koopprijs: t 70.000,- kk
\ VAESRADEI Hoekwoningmet geheel ingerichte keuken, cv.,
| 3 slaapkamers, grote garage, ruime binnen-
■ plaats op zuiden. Moet beslist van binnen gezien
5 worden. Vraagprijs: / 112.000,-k.k.

.GELEENJ Schitterende kantoorfcraktijkruimte op zeer goe-
Hde stand in centrum t.o.Postkantoor. Opp. 100 m 2,
f_\ voor diverse doeleinden geschikt._

Huurprijs: f 1500,- / maand.

■ VOOB TIENTALLEN RELATIES ZOEKEN WIJ WEKELIJKS
WONINGEN IN DIVERSE PRIJSKLASSEN.
VOORAF ALTIJD VRIJBLIJVEND ADVIES.

T?J Limburg* Dagblad

_w_mjÊWÊWÊWËWÊwm

Pickee,Van Huis Uit Aktief

BBRUNSSUM: Hoekwoning met
garage, c.v.-gas en tuin. Goed
onderhouden. Ind. 0.a.: woonka-
mer, ged open keuken, 3 slaap-
kamers, badkamer met o.a. lig-
bad, v.w en toilet. Zolder bereik-
baar via vliezotrap. Tuinberging.
Koopprijs ’ 115.000-k.k.

BRUNSSUM: Zeer ruim ouder

B
halfvrijstaand woonhuis met
c v-gas, garage en grote tuin
(perc.opp. totaal 392 m 2). lnd..
o.a : 2 kelders, gang, L-vormi-
ge woonkamer (ca 42 m 2),
woonkeuken, 4 slaapkamers,
betegelde douche met vaste
wastafel en toilet, ruime be-
schoten en begaanbare zolder
Aanvaarding n.o.t.k. Vraag-

' prijs: ’ 115000- k.k.

L
______ J>V___j______f_-__i ** iIt ....... :■■-;■..;■ flftMÉMJ!£_i&;

a^ss - *" in__S^_%__ _______B 1_¥- _____________

EYGELSHOVEN: Vrijstaande bungalow met cv -gas, garage en
rondom tuin (ca. 640 m 2). Rustig en blijvend goed gelegen. Ind.
0.a.: provisiekelder, woonkamer met parketvloer, keuken, bijkeu-
ken, drie slaapkamers, badkamer. Gedeeltelijk dubbele beglazing.
Vraagprijs ’ 179.000-k.k.

j. S. EYGELSHOVEN: Karak-
i teristiek halfvrijstaand

woonhuis met c v-gas enLJB j2 grote tuin, Ind. 0.a.: twee

' **_____! kelders, woonkamer met_tl I Parke,vloer keuken, 3
'"M xÊÊ^Ê slaapkamers (alle met■ vaste wastafel), douche-

■ ruimte. Vaste trap naar
■______ 191|9 I zolder. Vierde kamer, zol-■ der. Prijs ’ 109.000- k.k

jéÊk^.' *>■ HEERLEN-Centrum: (Aker-
flV^ " IS___l straat). Groot herenhuis met

r :ÜË ■ een goed uitgevoerde prak-
___[ __M__l^_m______^^____l I'kruimte' 9as~cv' garage

ÊBJ3E2I len tuin. Mogelijkheid voor
I een eigen parkeerterrein.
I Ind. o.a. diverse kelders,I royale hal met trappenhuis,
■ ruime living (ca. 55 m 2) metI parket, keuken, praktijk- kan-

WWWWmIBmSt—WWMWmmm toorruimten (totaal ca. 70
m 2) 1everd.: drie slaapkamers, badkamer. 2e verd.: zolder-
kamers, grote zolderruimte. Vraagprijs ’ 395.000- k.k.

'WêêêwêêêT

_____ ■ _ inrü:" _.■ k-_ _■ *" "_■____ M* ';( ** S 1 _____
■ T-_ —. I II I' iHjti^__l

HEERLEN-Bekkerveld: Op loopafstand van het centrum zijn
16 royale en luxe appartementen gerealiseerd aan hetprachti-
ge Bekkerveld. Parkeergarage in het souterrain Totale woon-
oppervlakte variërend van 140m 2tot 160 m 2.Optimale veilig-
heid en privacy. Ind. 0.a.: royale living, compleet - luxe inge-
richte - keuken, twee slaapkamers, twee badkamers, balkon.
Nog slechts 2 appartementen te koop Koopprijs ’ 366 000-
-v.o.n. en ’ 386.000-v.o.n. „Inruil" van uw eigen woning is mo-
gelijk. Bezichtiging na afspraak.

HEERLEN-Centrum (Pancratiuskerk) - te huur: Type B (nog
1 appartement). Grote woonkamer, keuken, twee slaapka-
mers, badkamer, patio, lift. Bruto-opp. ca. 115 m 2. Huurprijs

’ 1375- per maand inclusief servicekosten. Reservering na-
bijgelegen parkeerplaats mogelijk.

HEERLEN: Gelegen aan de buitenrand van de stad (loopafstand
winkelcentrum). Woonhuis met c.v.-gas, berging en tuin Ged. dub-
bele beglazing Goed onderhouden lnd 0.a.: woonkamer met
open haard, keukeninstallatie met apparatuur, 4 slaapkamers,
doucheruimte, zolder Prijs ’ 89 000- k.k.

I k k

HEERLEN - De Erk: Vrijstaand woonhuis met c.v.-gas, inpan-
dige garage en prachtige tuin met veel privacy (op 't zuid-wes-
ten gelegen). Uitstekend onderhoud, lnd o.a. L-vormige
woonkamer, eetkeuken met een complete installatie met ap-
paratuur. Vier slaapkamers, badkamer, grote zolderruimte
Sout.: garage, provisie- en wasruimte Prijs op aanvraag.

HOENSBROEK: In centrum gelegen appartement op de3e etage
Ind. 0.a.: berging, woonkamer, keuken, douche, twee slaapka-
mers Gedeeltelijk dubbele beglazing en kunststof kozijnen. Aan-
vaarding direct Vraagprijs ’ 52 000- k.k.

1 f^_W_t_^"i^!és^'l( HOENSBROEK: Halfvri|staand
GHkJK . woonhuis met cv., ruime garage

aZ____. . . . 181 en mooie tuin. Rustig en goed
ÊÊ\ ■ gelegen, nabij NS-station. Uitste-

B kend onderhouden Ged geïso-
__JJÊ I leerd. lnd o.a: ruime L-vormigeI woonkamer (ca 49m 2), ged. par-I ketvloer. keuken met een goed

■ uitgevoerde keukeninstallatie
MEM. .. umi/, met apparatuur. Drie slaapka-

mers, badkamer, zolder Prijs ’ 159.000-k.k.
KERKRADE: Ruim halfvrijstaand woonhuis met c v-gasen maga-
zijn-;bedrijfsruimte, mogelijkheid voor aparte boyenwoning Ind.
0.a.: diverse kelders, hal, woonkamer (voormalige winkel), woon-
kamer, keuken, serre, drie slaapkamers, badkamer Boyenwoning,
bestaande uit woonkamer, slaapkamer, keuken, magazijn-bedrijfs-
ruimte. Totaal ca. 100 m 2. Kelderruimte Aanvaarding n.o.t.k.
Vraagprijs 198 000- k.k.

KERKRADE: Ruim halfvrij-
staand woonhuis met cv-JBHhhmmJJ^^^^ gas, garage met zolderruim-

■ te, mooie tuin op 't zuiden ge-fH PRHH| legen en met veel privacy.
| u «t-J _OI Geïsoleerd. Bouwjaar 1981.H lnd : souterrain geheel on-

jffT derkelderd. Begane grond:
F woonkamer met open haard,____^^________________^BI compleet ingerichte keuken

1 e verd : drie ruime slaapkamers, badkamer met o.a. ligbad en
douche 2e verd : vaste trap, hobbyruimte (mogelijkheid 4e
slaapkamer). Vraagprijs ’ 229.000-k.k.

KERKRADE: Geschakelde patiobungalow met c.v.-gas. inpand* I
garage en tuin. Ind. 0.a.: L-vormige woonkamer (ca. 38 m 2) ij I
leisteenvloer en open haard, keuken, drie slaapkamers, goed * I
gevoerdebadkamer. Souterrain: garage/berging. Ruime patio!' ■
Prijs ’ 169000- k.k.

i£ * j____l^^^^^ H______________. _____ _______
l H «^s?B_^^^^___i______^^^l_________i _______

."uhsn l
■________ ____r____B ______l

KLIMMEN-TERMAAR: Prachtige gelegen vrijstaand landhuistyfj
met c.v.-gas, garage en rondom onder architectuur aangele-jjJM
tuin met blijvend vergezicht, lnd.: o a.: royale hal, ruime livingJ^^H
60 m 2) met open haard, luxe moderne keukeninrichting met app*!
ratuur, 5 slaapkamers, 2 badkamers, kantoor-werktuimte. PrOVIKB
en bergruimten. Uitstekend onderhouden, goed geïsoleerd. VrBljWM
prijs ’ 540.000- k.k. Een pand dat u beslist van binnen '"'B
zien.

NIEUWENHAGEN: Uitstekend gelegen vrijstaand woonhuis I
met garage, mooie tuin en c.v. Goed geïsoleerd Ind. o.a rui" I
me woonkamer ca. 42 m 2, luxe keuken met keukeninstallati*' I
drie slaapkamers, goed uitgevoerde badkamer Vaste trap 1
naargeïsoleerde zolder, mogelijkheid voor 4e slaapkamer P«' |
ma onderhouden. Een pand dat v beslist van binnen moet M
zien. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs ’ 210000- k.k.

NIEUWENHAGEN: Goed gerenoveerd ruim tussenwoonhuis n»l
c.v.-gas, bergingen, eenvoudige garage en tuin. Ind. o.a : 2 !»*■
ders, betegelde gang, woonkamer, eetkamer, betegelde eetK*"l
ken. betegelde badkamer 1everd.: overloop en 3 ruime slaapJ'B
mers. 2e verd.: vaste trap, 2zolderkamers, zolderberging Parw'^Bgeheel voorzien van dubbele beglazing. Aanvaarding no' H
Vraagprijs ’ 124000-k.k. H

NIEUWENHAGEN: Zeer rustig aan natuurgebied gelegd 1
goed onderhouden semi-bungalow Geïsoleerd en ged du. 1H
bele beglazing. Totale oppervlakte ca. 1000 m 2 Verrassend* il
md. 0.a.: entree, ruime woon-eetkamer ca 55 m 2,ged ope" ,
keuken, drie slaapkamers, badkamer. Vaste trap naar geisc IMJleerde zolders en ruime logeerkamer. Sout.: grote inpandig* I
garage, slaap- studeerkamer, sauna, berging c v -ruimte On~ I
derhoudsarm door gebruik natuurlijke materialen. Aanvaar' H
ding in overleg. Vraagprijs ’ 345.000- k.k.

Mme- . I SCHAESBERG: Tussen* 0°"B
W*'m, ___r**"^^Pr nu's me'cv en k|eine tuin P'^^B_m^go^,jÊm f staat van onderhoud. Ruir"*!

' " IHL woonkamer met plavuizenvloe'HJJLJ J ruime eetkeuken met luxe inrid''^B«i KSSh ting, 2 badkamers, 3 slaap** jl

en blijvend goed gelegen haltvrf
staand woonhuis met c v.-gaS,HJ|W_ j Tmfl_ 9ro,e garage en mooie tuin (op II

f_j g zuiden gelegen). Dubbele begl3 II
gf,

_ S^r______l_ 2;n9 'nd ° a Provisiekelder, <u' HJI me L-vormige woonkamer .*
S 40 m 2) met plavuizenvloer. k*"T^BI ken met complete keukeninsta' H

«!^S_i>._,!-_^^^^^^^^W met apparatuur, vier sla H
mers, goed uitgevoerde badkamer, zolder (vaste trap). P"' 1

’ 167.000-k.k. ■

SCHAESBERG: Rustig en OW I
ÉLm_^_mrm vend goed gelegen halfvrijstaa'* I

\ woonhuis met cv., garage *J I
|M] » tuin (op het zuiden gelegen) D*1 I

_B______S____i _____L _J_ 's 9eisoleerd, ged. dubb. begla' I
'9ê_, zing. ged. rolluiken Goed ond*'' I

houden. Ind. 0.a.: provisiekeld*'1 II woonkamer (ca. 37 m 2), keuk*^ II met een goed uitgevoerd I- —i^—Wmßtt~aamWMWWWi keukemnst.. bijkeuken 3 siaaP' I
kamers, luxe badkamer, vliering. Vraagprijs ’ 159.000- k.k. I

ÜBACH OVER WORMS: , I

ARustig gelegen halfvrijstaai* ■
woonhuis met c.v.-gas, bergl"» I
en tuin Uitstekend onderhoud*^ I
Gedeeltelijk rolluiken en dubb** I
beglazing. Ind. o.a provisiek*f ■
der. Woonkamer met park*1' I
vloer, goed uitgevoerde keuk*""
inst met apparatuur, bijkeukej I
tuinkamer, 3 slaapkamers, ba*' I
kamer, zolder (vaste trap) Koof I
prijs ’ 119000-k.k. I

ÜBACH OVER WORMS: Prima uitgevoerd en onderhouden ha"; ■
vrijstaand woonhuis metc.v.-gas. garage en tuin. Ind. o.a. provisie" ■
kelder, L-vormige woonkamer, keuken, bijkeuken, slaapkarn*''
luxe badkamer Garage. 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer B*'
plankte en beschoten zolder. Aanvaarding in overleg Pf''

’ 133.000-k.k.
ÜBACH OVER WORMS: Zeer goed onderhouden tussenwonin 9
met o a. provisiekelder, verwarmde hobbyruimte, royale L-vormifl*
woonkamer, grote aparte keuken met moderne aanbouwkeuken'
bijkeuken 1e verd : 3 mooie slaapkamers, badkamer. Trap naa
beschoten en beplankte zolder. Het pand is voorzien van pr|lTl.
isolatie, rondom rolluiken met een achteromingang. De binnen"?
is geheel bestraat, c.v.-gas. Huurgarage ter overname. KoopPrli

’ 105.000-k.k.

ÜBACH OVER WORMS: TE HUUR: Praktijk/kantoorruimte
ca. 80 m 2. Goed gelegen. Huurprijs / 900-per maand (exclU'
siel BTW).

BOUWTERREINEN ~1
HOENSBROEK: Tweebouwterreinen Heerlerweg Ca. 750 m
per kavel. Prijs ’ 92.000- v.o.n.
KERKRADE-West: Bouwterreinen vanaf ca. 500 m 2tot 65°
m 2 Kooppri|S vanaf ’ 75.000- k.k tot ’ 85.000- k.k.
KERKRADE-HOLZ: Bouwterrein. Frontbreedte ca. 10 mete'
Totaal ca. 320 m 2 Prijs ’ 37.000- k.k.
NIEUWENHAGEN-HOEFVELD: BOUWTERREINEN: Aan d*
buitenrand van het Hoefveld. Landelijk gelegen met prachtig*
vergezichten Drie bouwkavels ca. 1000m 2 - 1470 m 2 Pri|zen
vanaf ’ 136.275- inclusief BTW.
SCHAESBERG: Bouwterrein hoek Kampstraat - Kamp*r'
straat Totale oppervlakte ca 495 m 2. Prijs ’ 59.000- k.k I

Taxaties,
makelaardii 0.g..

hypotheek- adviescentrale I
Ook 's zaterdags I

geopend van I
9.00 tot 17.00uur I
Heerlenseweg 22.

6371 HS. Postbus 31193, ■""(!
6370 AD Landgraaf l_"__H

PJCkCCmakdaardijbv
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" Laat de CV-pomp niet nodeloos draaien. De pompschakelaar regelt dat voor u.

A ACTIE ZUINIG STOKEN
■ Tabel voor de weken van
ff maandag 18 december
V t/m zondag 31 december 1989

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruik van: van: 8 oktober 1989

800 m317(30) m3244 m 3
900 m319(33) m3 276 m 3

1000 m321(37( m3304 m 3
1100 m 323(41) m3337 m 3
1200 m 325(45) m3370 m 3
1300 m 327(48) m3398 m 3
1400 m 329(52) m 3429 m 3
1500 m 331(56) m 3459 m 3
1600 m333(60) m 3489 m 3
1700 m336(63) m 3522 m 3
1800 m338(67) m 3550 m 3
1900 m340(71) m 3582 m 3
2000 m342(74) m 3612 m 3
2200 m346(82) m3673 m 3
2400 m350(89) m3733 m 3
2600 m354(97) m3794 m 3
2800 m 359(104) m3857 m 3
3000 m 363(112) m3918 m 3
3500 m373(130) m 3 1070 m 3
4000 m384(149) m3 1223 m 3
4500 m394(167) m3 1376 m 3
5000 m 3105(186) m3 1528 m 3
5500 m 3115(205) m3 1683 m 3
6000 m3 126(223)m3 1837 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

Deze tabel bevat twee cijfers voor het streefverbruik van deweken
51 en 52(tussen haakjes), die opgeteld moeten worden en aldus
het totaalstreefverbruik opleveren.

Hypotheekrente 2 januari 1990
Enkele geldverstrekkers hebben deze week hun tarieven van de hypo-
theekrente verhoogd. Dit in navolging van de banken die dit vorige
week reeds hadden gedaan. De gemiddelde verhoging bedraagt o,2^c.

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 8,3 8,80 8,5 9,02

1 jaar" 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02
3 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24
5 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24
7 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24

10 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24
15 jaar" 1,5 8,9 9,46 9,1 9,68

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 8,3 8,80 8,5 9 022 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24
5 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24
7 jaar" 1,5 8,5 9,02 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 7,8 8,20 8,0 8,41
5 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85
7 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85

10 jaar" 1 8,5 8,96 8,7 9,18
ideaalrente 1 8,0 8,41 8,2 8,63

Direktbank/NCB-bank 1 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85
3 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
5 jaar" 1 8,5 8,96 8,7 9,18

Grens Wis.kant.CDK 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 8,3 8,80 8,5 9,02
3 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24
5 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24
7 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24

Pancratiusbank 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 8,2 8,63 8,4 8,85
5 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
7 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07 ;

Rabo (adviesrente) var." 1 8,1 8,52 8,3 8,74
2/3 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
4/5 jaar" 1 8,5 8,96 8,7 9,18
stabiel" 1 8,5 8,96 8,7 9,18
var. 31 1 xxxx xxxxx 8,5 8,80
2/3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 8,8 9,11
4/5 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 8,9 9,22
stabiel3' 1 xxxx xxxxx 8,9 9,22

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
5 jaar" 1 8,5 8,96 8,7 9,18
3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 8,8 9,11
5 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,9 9,22

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
7 jaar" 1 8,1 8,53 8,3 8,74

Westland-Utrecht stand. 1 jaarB' 1,5 8,1 8,55 8,3 8,77standaard 5 jaar 2' 1,5 8,3 8,77 8,5 8,99standaard 7 jaar2l 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 aanvraaginterim 1 jaar 2' 1,5 xxxx xxxxx 8,3 8,772e kw. 1988 budget var.4' 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 8,88
Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 30 jaar" 1,5 8,9 9,43 8,9 9,43

Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 8,2 8,61 8,4 8,83
Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 8,2 8,61 8,4 833(Spaarhyp.)

Zwolsche Alg. 5 jaar" 1,25 8,4 8,86 8,5 8,97(ZA-Hypotheekplan) 7 jaar" 1,25 8,5 8,97 8,7 9,18
10 jaar" 1,25 8,5 8,97 8,6 9,07
15 jaar" 1,25 8,8 9,29 8,8 9,29

LEVENHYPOTHEEK

NVL-Maats.happijen 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 Maandbetalingvooraf " Kwartaalbetaling achteraf
® Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

Voor de ander betekent dat gloed-
volle, edelgefineerde houtsoorten,
zoals wortel-, noten-, kersen-, teak-,'
mahonie- of palissanderhout.

blijken daarover nog veel vragen
en misverstanden te bestaan.

Geen resultaat akkoorden overheid en industrie

Milieuvriendelijk gedrag
consument misbruikt

|jk overheid en het bedrijfslevenaken misbruik van de bereidheid
om consumenten momenteel tonen
j 2ich milieuvriendelijker te ge-
.or-

e_' Het ëevaar bestaat dat daar-
li. ■_

et brede draagvlak voor mi-
Ubewust handelen vervalt.

Het toenemende milieubewustzijn
van consumenten stelt de bond, met
ruim 600.000 leden, voor steeds
meer dilemma's. Directeur Westen-
dorp gaf toe datzijn organisatie niet
alleenopkomtvoor de belangenvan
consumenten diehet milieu hoog in
het vaandel hebben. Volgens hem
dient de bond echter adviezen te ge-
ven, zonder een 'vermanend vin-
gertje' te heffen. De Consumenten-
bond zal op dit dilemma nader in-
gaan in een nog dit jaar te verschij-
nen Milieubeleidsnota.

Met bijbehorende accessoires harmonisch geheel

Klassiek interieur,
elegant blijvertje

ku iei M' Schuttelaar, milieudes-
d___ lge van de Consumentenbond,
""derdag in Den Haag op een

, van de consumen-, "organisatie. De bond presenteer.
8 actie 'Milieumelder. Tussen
ten .i 2 Januari kunnen consumen-
k" telefonisch hun ideeënen klach-riover milieubeleidaan de organi-°oue overbrengen.

Voorbeelden
Al
ov .fn van de manieren waarop de
ton net miïieubewustzÜn vang!>sumenten misbruikt, noemde
Wo _te'aar tv-spots waarin burgers
«Üs i.n OD6eroepen hun klein che-
volr. aiva' *n te leveren, terwijl on-

aoende inzamelcapaciteit aan-Jl21g is. Ook het 'afschuiven' van
, UeuProblemen op de consument

met pvc in verpakkingen -
__,;_ Schuttelaar ongepast over-neidsgedrag.

Tussen antiek of rustiek en post-modern designmeubilair be-
tekent de klassieke inrichting een altijd eigentijdserots in de
branding. In de woninginrichtersbranche blijkt er een toene-
mende vraag te bestaan naar tijdloos, chique en elegant, wél
modieus maar niet ultra modisch meubilair.

door ontstaat een harmonisch ee-heel. s

Met een beetje stijlgevoelkan ieder-een tegenwoordig zijn eigen klassie-ke voorkeurs-life-style creëren. Datbetekent voor de een de landelijke
country-style met gevlochten opge-
lijmd rotan-, pitriet- en rondhout-meubilair, afgewerkt in naturel ofkleurlak.

Daarbij valt te signaleren dat ook de
nostalgische, zware meubels, samen
met de druk gebloemde gobelin-
stoffen, generaties lang niet weg te
denken uit de oerdegelijke Holland-
se interieurs, en vooral gewaardeerd
om hun robuuste kwaliteit een ver-
jongingskuurondergaan. Ze komen
daardoor steeds dichter bij het con-
cept van de fijner belijnde, semi-
klassieke meubelstijlen.

Voor weer anderen zal zwart of sië-
narood lakwerk of het modern licht-getinte eiken de voorkeur genieten.
Hoe dan ooker is voor ieders smaaken beurs wel iets passends te vin-
den. Vormgeving en kleurgebruik
bepalen samen stijl en sfeer, onge-
acht om welk klassiek genre het ook
gaat.

Slank en sierlijk

"Neo-klassieké zuil in combinatie met een slank en lichtvoetig
zit

quards evengoed als in veredeld ka-
toenen imprimés. Satijn en ingewe-
ven brokaat zijn 'glansrijk' verte-
genwoordigd.

Wie daarbij uit is op bijpassende ac-
cessoires kan deze ruimschoots vin-
den in zowel wooncentra als exclu-
sieve interieurzaken.

IttJlirc. Nationaal Milieubeleidsplan
ï.o van mei v°rig Jaar komt het'lv_°rc* consument bijzonder vaak

£°r. aldus D. Westendorp, direc-
u? van de Consumentenbond.
JJJ^r nog steeds heeft de overheid
bur duidelijk gemaakt wat voor de

de gevolgen van de milieu-
Jj^nen zullen zijn, bijvoorbeeldor verschuivingen in produktenWensten.
l bond wil in de toekomst elk
jj.?rtaal met minister Alders van»J^ubeheer overleg over de gevol-

feiri Van et verscherpend milieube-
heirt Voor e consument- De over-
<hi h m?et> aldus Westendorp, beter3pelijk maken 'wanneer en waar-

zij bepaalde plannen ten uit-
°er wenst te brengen.

,jk het bedrijfsleven gaat volgens
verkeerd om

Co en aanleg milieuvriendelijke
te?iUrnen- Als voorbeeld daarvanJ? Schuttelaar het toenemend aan-
w reclames waarin bedrijven hun
liiU en ten onrecbte als vriende-

Voor het milieu presenteren.

faP zo kort mogelijke termijn moet
ens de bond een code komen

l 6 specifiek op milieu-informatie
l reclames is gericht. Ook wenst de
h meer duidelijkheid over mi-
tj in de produktinforma-
jjp, °P etiketten. Spuitbussen die

aanprijzen met 'pro-ozon', ter-
C
,W zij nog steeds schadelijke

/Uoorfluorkoolwaterstoffen bevat-
zijn bijvoorbeeld uit den boze.

Praktijk
Iwerder stoort de bond het schijnba-

d gemak waarmee overheid en be-
.fsleven vrijwillige akkoorden -.^venanten - sluiten, waarvan ver-

l°'6ens in de praktijk niets terecht
v0rnt. Schuttelaar noemde in dat
J r̂band het convenant voor de in-
Jr^ieling van milieuschadelijke
/pkel-cadmium batterijen, iets

nog steeds geen sprake is.

Fleurig

De logge en nogal wat ruimte ver-
gende zware bruin/eiken meubel-
vormen maken langzaam maar ze-
ker plaats voor elegantere en slan-
kere modellen. Indien er nog eiken
gevraagd wordt is het licht van
kleur. De natuurlijke structuur is
luchtig, matglanzend bedekt met
een transparante kleur- of beitslaag
in diversekleurstellingen waardoor
de fijne, levendige nerf zichtbaar
blijft.

Het voordeel is dat eiken-nieuwe-
stijl lichter hanteerbaar en véél ge-
makkelijker in onderhoud is. Mo-
derne, gebruiksvriendelijke en on-
derhoudsarme toplaagafwerking
maken het gebruik van boenwas
cd* overbodig.

De zogeheten modem-klassieke
meubelstijlen onderscheiden zich
onderling in vormgeving, fijne de-
taillering, kleurnuanceverschillen,
decoratieve ornamentering en
kleurrijke stoffering. De bij deze
stijlen behorende accessoires blij-
ven daarbij niet achter. Mede daar-

Gelijktijdig met deze verjongings-
kuur van het meubilair hebben ook
de klassieke meubelstoffen een
face-lift ondergaan. Het kleurenpa-
let is warm, behaaglijk en kleurrijken varieert van rossige, aard-, oce-aan-, sigaar- tot nachtelijke blauw-
tinten. Daarbij lijken uitgewassen,
wat vale kleuren de eeuwige jeugd
te hebben?

Naast folkloristische motieven, Art
Deco en Art Nouveau dessins, zien
we ook ingetogen ton-sur-ton
bloemfiguren in damastachtige jac-

'Wrijflijn' voor
meubelonderhoud

Daarbij gaat het niet alleen om
hout, getuige de regelmatig te-
rugkerende vraag met welke
middelen marmeren tafelbladen
en vensterbanken het best ver-
zorgd kunnen worden.
De tot nu toe meest gestelde
vraag is: hoe vette vingers en
kringen op grenen meubilair te
verwijderen? Menig consument
geeft daarbij eerlijk toe al heel
lang het huishouden te doen zon-
der gedetailleerd te weten hoe
het meubilair een optimale ver-
zorging krijgt.

Dank zij de ontwikkeling
van nieuwe en gemakkelij-
ke poetsmiddelen verloopt
het onderhoud van meubi-
lair spelenderwijs. In tegen-
stelling tot vroeger, toen er
met de meest primitieve
middelen in huis gepoetst
en geboend moest worden.

De 06-lijn geeft niet alleen advie-
zen maar ook informatie over de
nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van schoonmaak- en on-
derhoudsmiddelen voor meubi-
lair.

En als er op tafels, stoelen, kisten
of kasten toch eens een vlekje
weggewerkt moet worden is
sinds kort goederaad niet duur.

Deze door Pledge, fabrikant van
onderhoudsmiddelen voor meu-
bilair, ingestelde infolijn blijkt in
een dringende behoefte te voor-
zien. De toepassing van moderne
interieurmaterialen zoals gelakt
hout, kunststof, marmeren glas
hebben het onderhoud tot een
minimum teruggebracht. Toch

ledere werkdag van 's morgens
negen tot 's avonds vijfuur kun-
nen vrouwen, die meer willen
weten over verzorging en be-
scherming van meubilair koste-
loos de 'wrijflijn' (06-0223646)
bellen.

* Lavinia, nieuwe internationale serie groot formaat wandte-

Lavinia, nieuwe
serie wandtegels

De tijd dat baden, wastafels en toi-
letsanitair alleen maar in wit ge-
maakt werden, ligt al heelver achter
ons. Kleuren-combinaties met bij-
passende accessoires zijn 'trendy.
Er is de laatste tijd veel vraag naar
warme en donkere kleuren.

Yj ontwikkelingen in de wand- en
U^rtegelindustrie volgen de laat-jejaren in zeer sterke mate de mo-
i Sche trends en de smaak van dej/|Per. Tegels die afgestemd zijn op
H* sanitair geven een nieuwe di-
i^risie aan het interieurvan bad- en

Uetruimtes.
Bovendien is deze ontwikkeling in-
ternationaal gezien ook waar te ne-
men in andere branches zoals de
toonaangevende modeontwerpers,
de meubel- en këukenindustrie.

ueZe snelle veranderingen in hetes- en kooppatroon van tegels en
jj^tair hebben ertoe geleid dat er

» de serie internationale wandte-
j, ls een nieuw produkt is ontwor-
{?*! door de designers van Sphinxg Maastricht.

De tegels van de serie Lavinia zijn
verkrijgbaar in zeven schitterende,
glanzende kleurstellingen die uit-
stekend harmoniëren en zo u wilt
contrasteren met de kleuren van het
sanitair van Sphinx.

"Met nieuwe doeltreffend werkende schoonmaak- en poetsmiddelen verloopt het onder-
houd van meubilair, ongeacht van welk materiaal gemaakt, vlekkeloos.

Met de toepassing van dit produkt
in het interieur krijgt een badkamer
of toiletruimte het beeld en de allure
van de jaren negentig. Dit komt on-
der meer door de toepassing van
lambrizerings-effecten middels bij-
passende keramische sierlijsten en
strips. .

L serie kreeg de naamLavinia, een"°ot formaat (20 x 25 cm) tegel,
j. bijzonder fraaie resultaten
flj^ikt kunnen worden. Dit pro-
nkt is speciaal bestemd voor de! j:.nsumenten, diezeer bewust bezig
Jr» met hun interieur. En die wel-
-la. rWogen zoeken naar een combi-ne tussen antiek en iets modems
w°r hun woning, die vaak in styl is
v Sericht tot en met de badruimte

et vloerverwarming toe.
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m^S U ZOEKT EEN HUIS? I
jfiËÊmjfiEÊsr. Makelaar Van de Pas helpt u bij het zoeken

A_mJwÊÊEiïf' en kopen van een huis.

TMqpnX Meer dan 500 bestaande koopwoningen in
de regio Heerlen ziin in een uniekMA «LiJmiM computersysteem opgeslagen.

*IrT_^^_f 60 via Van de Pas bespaart u tijd é\ oA
J W en geeft u zekerheid. & <^<^fgSÊs_M f Snel bellen of de bon insturen vooraaL__J gratis documentatie over het kopen via .^!tfso ,4(S_r

Van de Pas. Av^ JET /Ook voor taxaties en hypotheken. *< / /jRST //

/ / / /
■■_ L.P.M. VAN DE PAS mjk ////VCID MAKELAAfVTAXATEURO.G. /jéL_r / // / /"1" Frans Erensstraat 16, Voerendaal. NVM /J&*r / / / / /Tel. 045 - 750600 _--_. /_W_\T / / / / /

KASTEEL 'DOENRADE' - OIRSBEEK
Het rijke en gevarieerde histori-

scheverleden geeft Kasteel 'Doenrade'
een geheel eigen, exclusief karakter. In
diverse functies (als wonen, opleiding,
expositie, horeca) heeft het in de loop
der eeuwen een bekendeen ver-
trouwde naam gekregen.

p m De bereikbaarheid is prima, terwijl
de ligging in het Limburgse landschap
voortreffelijk is: op een paar kilometer
van Geleen,Sittard, Brunssum, Hoens-
broek, Heerlen en de Duitse en Belgi-

♦ sche grenzen. De rustieke omgeving
i van het beschermde bosgebied
1 accentueert de unieke lokatie.

jk Het traditioneel gebouwde pand

■^^ ÊL\ van 6.000 m 3is onderkelderd en heeft
vier bouwlagen. Het pand heeft verder

__*"" * * ''C_____M__i "P 2 ingangen, 2 trappehuizen, een lift en
■K ■§ een cv-systeem. Het kasteel heeft een

' ■ veelheid aan ruimtes zoals meerdere
j m'■ m i kelderruimtes, diverse afzonderlijke

I | zaal-/bedrijfsruimtes (ruim 500 m 2),
*« " bedrijfskeukens, woongedeeltes,

I, r r r ■ tl toiletgroepen, kantoorruimte. De
| ' l 1 totaaloppervlakte van het perceel is

■ 9.000 m 2.De bestemming biedt
gjLgM uitstekende uitgangspunten, met

name voor woon- en horecadoelein-I den.
Voor uitgebreide B^___l
contact opnemen met: 2^_l W\\ __T^_P^^%

Ruijters Commercieel Vastgoed B.V.
6131 AS sittard - stationsplein 1 - tel 04490- 23344

28 premie-A woningen
Plan Craaveld te Sittard

Het plan voorziet in 28 „twee onder een kap" / "}--/[ «~woningen. De woningen hebben een K-J \ (
aantrekkelijke indeling met onder meer een L <--«4f4i~J\ l
woon-/eetkamer, open keuken, 3 slaapkamers, - _| ".
badkamer met douche en vaste wastafel, de .7/ / /.mogelijkheid tot een vaste trap naar de zolder './ '(’"■■''
en een aparte berging, met mogelijkheid tot het 'bouwen van een garage. r_s_2_^G/U komt te wonen in een wijk waarvan de C-*. ._—/

omgeving het nodige te bieden heeft aan
natuurschoon zoals het stadspark met deeendenvijver, roeivijver en forellenvijver. De
afstand tot het stadscentrum bedraagt slechts
ca. 1700 m.

" twee onder een kap

" koopprijzen vanaf ’ 126.900,- v.o.n.
" met kwaliteitsgarantie /^~*~^^-__,
" max.subsidie ’ 41.000,- I COt*** \cvolgens premie A-regeling ’ ja ik^^Oty """^i1—-_^’ 9êm(or ' fraag nader,_ f

/ Pan Cr= fra a<e /WONINGVERENIGING / Naarri raav^- 9n mh* Sittardse ’Tei : ’Postbus 13, 6130 AA Sittard 04490-10460 I ’/ aan e'rank^rd /Makelaarskantoor ’ n v^eloPpe ’IÜRUIJTERS b.^T—Ï2ïï_.^/
makelaardij onroerend goed - sittard, maastricht, heerlen ~""^
6131 AL sittard - rijksweg zd. 35 - tel. 04490-11611

Beter wonenbegint [
met Stienstra. 'ffe^-^J___ ■ . nar Aparte 1 ’ he ach'^uinn gro^slaa^'chtlkeuk^ M i

1 Noord. I^„Vntoorruimte^w^^ eetteu^ e
2e toitet. 1 I

Tl. II

I 1 ___■

dan ons Huizenmagazine aan of 1 p \ J!!£f^-u. M
maak uw wensen aan onskenbaar. I ai \W^^ B^^ ■

HEERLEN H *—"^^__^B-"^^^^Nabij Brunssummerheide. Royaal, landelijk gel. landhuis met vweiland. Inpand. gar.Kelder. TV-kamer. Woonk. Aparte keuken BRUNSSUM H HEERLEN H HEERLEN H tuin. Doorzonwoonk. en keuken SCHINVELD H
m"C. TIP1' 'nsta"- Badk- met ''goad. 4 slaapk. Vliering. Langeberg. Leuk, goed onder- Nabij natuurgebied gel. woon- Douve Weien. Patiobungalow met plav.vl. Gar. met zolder. 3 Halfvr. woonhuis met gar. Bin-Pnjs/295.000,-k.k. 4592 houden woonhuis mef tuin en huis met berging, tuin, grote hal, met berging en carport, L-vorm. slaapk. met parketvl. Badk. met nenplaats. Ziituin. L-vorm.
-,-D gar. Kelder. Woonk. Keuken met woonk., keuken, 3 slaapk., badk. woonk. 42 m 2met open haard en douche. Vaste trap naar royale woonk. met leistenenvi., open-Ht-J-KLEN H eiken aanbouw met app. Badk. met ligbad. Achterom bereik- parketvl. Keuken met install. zolder. Hardh. koz. optimale isol. haard. Royale eetkeuken. Badk.Op uitst. lokatie nabij Aambos ruim en karakteristiek halfvrijst. met ligbad. Tuinberging. 2 baar. Schitterend uitzicht. Luxe badk. 3 slaapk. Patio ca. 90 Bwjr. 1985. Evt. subs. over- met o.a. ligbad. 3 slaapk. Vasteherenhuis met onder architectuur gebouwde tuink. te gebruiken slaapk. Vliering. Grotendeels met m 2. Pand is voorzien van hardh. draagb.totaal 27.500,-. trap naar royale zolder.alskantoor-ofpraktijkruimte.4kelders.Ruimewoonk.ca.s2m2 roll. H koz. en dubb. begl. Spouw-en Prijs/159.000-k k. 4537 Prijs f 115.000-k k 3069

met schuifpui naar terras en tuin. Gesl. keuken met install. Prijs ’ 102.500,-k.k. 4432 _______________________■__! ft dakisol.
Verdeelhalnaar bergingen tuink. ca. 30 m 2. Luxe badk. 3 slaapk. _WÊÊÊÊÊÊk Prijs ’ 199.500,-k.k. 4095 lIRifH n/wnovis Hwaaronder 6.30 x ’.B* Vaste trap naar 2e verd. 4e slaapk. en EYGELSHOVEN H "^ \% _ L

S KERKRADE H CoTo^rZdTwoonhu"..;_?.IQ snn __■ _<07 Rustig gel. modern woonhuis met .LM-* ~*.M u,Zu„7_ u,.■■ , Domimale. Woonhuis. Gar. met prachtig uitzicht op 510 m!Pnjs/339.500,-k.k. 4597 luin e6nÊmpand. gar.Dichte keu. Mfi£«l_H.l Halfvrijst. woon- Doorzonwoonk. Open keuken. gel. Lme prov.kelder. Woonk.
HOFMünpnirir ü ken met kunststof install. Living „„! L^ \ _' a

me Groot terras, tuin ca. 15 m. diep. 32 m 2. Ged. open keuken metHOENSBROEK H 35 m 2 met toeeanu tot tuin 3 _ti Ï& if» w°?nk' met °penhaard- Aparte 3 siaapk. Badk. met ligbad en aanrechtcomb Portaal naarSchuure,kU,tst. gesitueerd vrijst. landhuis met inpand. gar. siaapk Hobbyk Badk me o a LJ E eetkeuken Serre. Bet. badk. 3 toilet. Vliezotrap naar zolder. badk „Tart toHet Te verd 3Grote eetkeuken met aanbouwkeuken. Bijkeuken. Entresol. Rurita $*&■ XaS __ tr?P naar zolder _«"■ "« 'h«">op. begl. royale slaapt 2e verf 4e slaapk. Living 48 m 2met schuifpui naar terras en riante tv.n op het Ê„? 7?5 000 kk 4409 l__ Nieuw dak. Hardh. koz. 6 v * en Hiv her^'imtpn
zuiden. 5 slaapk. 2 badk. Bwjr. 1974.

_ rijs/ Mi.üOO,-k.k. 4409 ■||HHMHi Prijs’ 119.000,-k.k. 4609 en div. bergruimten.
Prijs/369.000-k.k. 3085 Prijs’ 109.000,-k.k. 3041 _-»

EYGELSHOVEN H HEERLEN H je^_t^_WÊÊÊ 1HOENSBROEK H De Bossen. Schitterend gel. HEERLEN H Heksenberg. Royaal winkel- |H| -é/f,
Riant vrijst. herenhuis met inpand. gar. voor 2 auto's en klein woonhuis. Kelder, woonk. met Heerlerheide. Woonhuis met gar woonhuis met gar. en achterom H_m WrÈËJÏWtoiIMkamoorged. 3 kelderruimtes. Riante entree. Woonk. met fraaie parketvl. Eetk. Royale keuken. Woonk. Aparte eetkeuken. Tuin bereikbaar voor leveranciers. MH____M______ __l iopenhaardpartij en eiken balkenplafond. Grote eetkeuken, tot. Bijkeuken. Gar. 4 ruime slaapk. met overdekt terras. 3 slaapk Winkelruimte ca. 60 m 2. Kan- PP_fl __fes
54 m 2.Kantoorruimte en ontvangsthal 24 m 2. Grote tuin 70 m. Badk. met ligbad. Overdekt ter- Badk met ligbad. Vliering. toorruimte. Magazijn. Toilet. UmwÈ
diep. 3 ruime slaapk. Badk. met ligbad. Vaste trap naar zolder ras. Mooie tuin. Vrijwel overal _ Kelder, le verd. Ruime woonk.
met mogelijkh. voor 2 slaapk. Bwjr. ca. 1933. kunststof koz. en thermop. begl. —_____i^Jß______ Hl Keuken. Badk. met ligbad. Groot .■' ■ ,te|;
Prijs/248.000,-k.k. 4515 ■ dakterras. 2e verd. 3 slaapk. CV-, ruimte. <_______!
NUTH H * Prijs/187.000,-k.k. 4610 Prijs/150.000-k.k. 4594
Riant gesitueerde vrijst. semi-bungalow met inpand. gar., living § ff B -„, p Prijs’ 169.000,-k.k. 4305
met luxe open keuken ca. 65 m 2, groot terras en tuin op het zuiden __■___*—■■'■<__ "*"" , _,„ H wt>vv> «nr u
met wijds uitzicht rondom, 3 ruime slaapk., goed geoutilleerde v» »B_ r __. ■____! Heksenberg Woonhuismet tuin, 0,,,u ~ im_run/n;nDuc ubadk waskeuken. Perceelsgrootte-1000 m2WB M berging, zolder en kelder. Ruime Rustig gel. royaal halfvrijst. woon- ÜBACH O/WORMS H
Prijs ’ 350.000-k.k " 3053 Wk m_\ hal.Dichte eetkeuken compl. met huis met grote tuin. Gar. Woonk. Halfvrijst. woonhuis met unieke

' Mb, _TV". m_\ app. Waskeuken. Ruime woonk. Keuken metapp. Tot. ca. 40 m!. 3 mogelijkh. zoals bijv. dubb. huis-
OIRSBEEK H Prijs/127.000-k.k. 4504 Badk. met ligbad en 2e toilet 4 slaapk. Badk. met o.a. doucheen houding of woonAkantoorruim-
Rustig nabij dorpskern gel. vrijst. landhuis. Sout. dubb gar. HF irPI FN ü slaapk. Op 2e verd. 3e toilet. 2e toilet. 2e verd. 4e slaapk^ en te. Slaapk. en gar. leverd.Ruime
Ruime waskeuken. C.v. ruimte. Part. ontvangsthal.R.ante living I .K^F *i.H.__mn. _£ _*■__■ ' berÊ"m«-gwj.r. ca. 1975. Opp. woonk./keuken ca. 37 m 2 met
in virle 56 m 2 Lux keuken .Slaank F__k V>rH " v tiaanl. 9. WWMWMÊWWMW-WMW—WWm Eikenderveld. Stadswoning met \. ca. 380 m 2. Bezichtiging van dit compl. kunststof keukenblok enZ^^^^^^t^l^^^ PriJs/229.000,-k.k. 4490 terras 2C,? . Woonk-enikeuken J| WESÊS^É - pdis^raantebSveL app. 2e verd. 3 slaapk. en badk.

Jg.ca. 745 m. Bwjr 1973. |a|Xdk|r^tt Wfigi
HIBBBmH kelders. Diepe tuin. Schuur. Gar. over.l_J_^__.'S°' Vt'SU Sldle Centrum. Goed gel. woonhuis {"'." me.\pJ%S?y- . , ...„
{ÈWÊ^Ê Woonk.Aparte keuken meteiken SS lk ~d, gl BB____B__M met kelder. L-vorm. woonk. Pnjs’ 174.500,-k.k. 4149

KOImPMMBI install. Waskeuken. Badk. met
rnJs7 «.uuu,-k.k. *iai Dichte keuken. Bijkeuken. Terras

douche. 2 royale slaapk. Zolder. „-.--■_~. ~ WÊM E&l en tuin ca. 15 m. diep. 3 slaapk. ÜBACH O/WORMS H
ü' Pand geh. met hardh. koz., roll. J**"l!''5LlLr^

u,f ""
H Badk. met ligbad, zolder. Dak is Halfvrijst. woonhuis met gar. en

E MM en een nieuw dak. Nabij Centrum. Hal vrijst. woon- __M geïsol.Pand geh. metroll. Rustige ruime tuin. Prov.kelder. Woonk.«__■ huis met tuin en kelder. Woonk. «JHMIHHS ligging. ca. 43 m 2mcl. ged. openkeuken.Aparte eetkeuken. Badk. met Prijs’ 105.000,-k.k. 4371 Prijs/129.000,-k.k. 4611 Badk. met douche 2 ruime_ llB,b- 4 S'a/Pki.y? ste trap naar
Mniri_g_p__irir U slaapk. Berging. Bergzolder be-W^"^S_H J| zolder. Mogelijkh. voor gar. HOENSBROEK H reikhaar via va .te tra_WË*W ' /\ Prijs/147.000,-k.k. 4461 Mariarade. Royaal inged. half- KERKRADE H Prijs/109 000-kk 4586

Prijs/ 395.000,- k.k. 4325 / |N* "' —— " Aïï£\MMiS «°y-, tussenge. woonhuis me, —_

ÜBACH O/WORMS H *t 1 SSfffi, herenhuis 1 «j'm- ±T^siï^ S^fgel v
_

logs uits
«

Uitst. onderhouden woonhuis gebouwd me. au.hent. mat. en "_*_ - M Rf J" tuin. Inpand gar. Royale hal. Kn7ixu^°S^- h 3 en tuin me, berging. 3 Slaapk. Sïï«houo?n he° nhuisB met 3grotendeels met electr. roll. Bedrijfsruimte 170 m 2. 2 ruime BPH B ■ Lmn 8 40 m met °Pen haard- Seuwd in 1 QMI Va .i. t_m Badk. met ligb. en toilet. Pand is """"n zee veel inhoud Z tickelders. Woonk. 55 m 2 met zitkuil Terras. Keuken met fraaie HL^U Zm_m Keuken met comPL install- 4
naar zoTder ,1» l iTJII Sd- in een jSnge kindervriende- Ee k KeXn 3 sCnk Luxeeikenhouten install. Grote bijkeuken. 4 slaapk. Aparte douche. WÊÊËI slaaPk- Hobbyk- Study- Ber Blnl- h^znWer rieHe i±?,. . woonwijk S'3^^k Vlferino c vBadk. me, ligbad en douche.Vastetrap naarPzoldePr. H P"js’ 198.000,-k.k. 3066 g^ G <%? '"^mrt pli js/112.00V-k.k. 4450 "H R keïlTSJi Priic. n. nnn v v /t«o Prijs/179.000,-k.k. 4466 onderkelderd, bezit 4 toiletten,

_____-_-_-■ il *m Prijs/122.000-k.k. 4529 HEERLEN H J
NIEUWENHAGEN H div. bergingen en hobbyruimtes.

§X* WËÊt-- SM Aarveld. Rustig en centraal gel. JABEEK H
"i_,u wb.i .n<__.t,i. " Grote tuin. Opp. 1350 m 2.f B_____T * HEERLEN H zeer goed onderhouden halfvr. £» Op uitst. lokatie,goed onderhou- mm__mmMk_m_W_W_UMH^Pi'H Bh ' N°otd. Nabij Brunssummer- woonhuis met rondom gel. tuin. Mk^,.,. den v"Jst- woonhuis met gar. en

' "»M ''':_M heide. Royaal halfvrijst. woon- Dubb. voorraad-/waskelder. L- JÉ &i tu'n- Ruime woonk- f 4 m mc ■__M«b _K_HMI hu's met tuin en gar. Woonk. vorm. woonk. ca. 50 m 2in splitle- M ged. open keuken met luxeinstall. _WÈI .fSM Keuken. Fraaie serre. Badk. met vel met openhaard en parketvl. o.a. vaatwasser. Bijkeuken. 4

■*'M *m ■'■ ligbad en douche. 4 slaapk. Gesl. keuken met app. 4 Slaapk. f'aapk. Luxe badk. met douche,
PJ_W__M__l__J___l __&. Doka. Dakisol. Geh. pand met met parketvl. Luxe badk. Gar. ligbad en 2e toilet. Het gehele -«_T«fimmr- roll. Nagenoeg geh. pand voor- met kantelpoort. Grotend. roll. _MÉTff pand is voorzien van dubb. beg.,
hx »»" '^l^.l zien van aluminium buitenkoz. Ged. therm begl. Bezichtiging spouw-, dak- en vloensol. Alle iü_ka__M
W&' met therm. begl. zeer aan te bevelen. P_PHli_Ni buitenkoz. en buitendeuren in

K^ Prijs/165.000,-k.k. 4608 Prijs/259.000-k.k. 4326 Rustig gel. woonhuis met gar. en „ardh°,u,\\ „n ~ .... RflPrijs/214.500,-k.k. 4519Prijs/375.000,-k.k. 4106 Ü_PIPftl#«AH
VÜEÊN S til Utl 1 M .SCHAESBERG H Prijs/255.000,-k.k. 4488
Uitst. onderhouden sfeervol vrijst. landhuis op schitterende B^ 9Ê_ I BK BB Op het Veldje. Ruim woonhuis
lokatie. Woonk. 47 m! met marmerenvl. Dichte keuken met witte Bj I I IBJ B I IB _B___ met berging en carport. Woonk. VAALS H
kwaliteitsaanbouwcomb. Berging-Bijkeuken 21 m 2.4 slaapk. h_W I Bfl| BBJ I I BB^B ca' 37 m2met 'eefkuil. Dichte Op de le verd. gel. appartement
Luxe badk. met ligbad, douche en 2e toilet. Ruime bergzolder.

____ _____ _____ ruime keuken. Tuin met terras. met parkeermogelijkh. Tuin en
Carport en mogelijkh. voor gar. Onder architektuur aangelegde ~~"—" ■"~~■ — Gunstige bezonning. 4 slaapk. berging. Woonk. Keuken tot. 32
ruime tuin met mooi uitzicht en goedebezonning. Pand is zeer

_________ ______ ______
Badk. met o.a. ligbad en 2e toi- m 2. 2 slaapk. Badk. met ligbad.

goed afgewerkt en optimaal geïsol. Opp. 720 m 2. Bwjr. 1986. ~~~~* —~* ■——■- MAKFI AARDII Pt V , 'et- Overname rijkssub. mogelijk.
Prijs’ 299.000,-k.k. 4539 _^ZT* l iMM:i_Ani\i. ij d.v. ; Prijs’ 130.000,-k.k. 4600 Prijs’ 123.000,-k.k. 4297

—-—jKÏN
_,

■ _^^^_ Gaarne vrijblijvend volledige informatie over: . _.._._.
I o Bestaande woning nr, |l H

VDOnnhchtingen:
Geopend ■ H = Kantoor Heerlen. Tel. 045-712255.
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur. ■ Naam " ' Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen,
zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. | Slraat ; | M = Kantoor Maastricnt_ Te1.043-252933.

| Postcode/plaats: \l/ WyckerBrugstraat 50,6221 ED Maastricht
__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^eTel, \tt____________________________________________________________________________________________________iI In ongefrankeerde gesloten enveloppe zenden aan: -H

Stienstra Makelaardij BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen jJSC^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^. O Stuur mijGRATIS het nieuwe HUIZENMAQAZINE nr. 184 - jan. 1990_QJj
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■aiJ

iI_MIMIBS-_ i Pf. ï~
Zaterdag 6 januari 199036
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*'dwars.eg 69 TOMZON[ pinkel Oost (nabij * V^ir____V^_T

**»»a Geleen Beek) KEUKENS. !*euwstraat2s TEGELS
11*0^2^889
t-^—— _ 1

PERFECT
WOONCOMFORT IN
'DEHEMELDER'

~P een voortreffelijke woonlokatie in het nieuweWoongebied 'De Hemelder' worden bijzonder
aaie drive-in-woningengebouwd met inpandige

9arageen entreehal op debegane grond. VerderPm. woon-/eetkamer met tuincontact, open
*euken, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en; vaste wastafel.

Koopprijs vanaf ’ 147.607,- v.o.n.
Rijksbijdrage
max. ’ 44.000,- totaal,
volgens premie A-regeling.

B RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- staard maastricht heerlen
641 1AT heerlen - van grunsvenplein 12- tel045- 713746

’ 165.000-k.k.
LÊ6r goed onderhouden, halfvrijstaand woonhuis met cv,

ln en garage. Royale indeling met o.a. 4 slaapkamers.

yL|MMEN-RANSDAAL ’ 250.000,-k.k.J'istaand, goed onderhouden landhuis met garage, cv en
,'n (±1.200 m 2). Blijvend vrij uitzicht. Bouwjaar 1974. En-,e, kelder, fraaie aanbouwkeuken, woonkamer, badka-ï e . 2 slaapkamers.

[NNSSUM ’ 285.000,-k.k.°orvaartstraat. Groot, vrijstaand herenhuis met garage,en tuin. Bouwjaar 1930. Fraai, blijvend vrij uitzicht op

v WIJ ZOEKEN"°r serieuze gegadigden woningen in diverse prijzen.
Wij bespreken

GEHEEL KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND
Wih' eigenaren die thans of op langere termijn hun pand

"en laten verkopen, de prijs- en verkoopmogelijkheden.

■ TROOST
M ONROEREND GOED

■*HbF HEERLEN- S 045-717976

BEEK (Neerbeek)
Vrijstaande hoekwoning met garage geschakeld (goed
geïsol.), woonkamer met open haard, aanbouwkeuk. m.
app. en witte tegelvl., 4 slaapk., witte badk. m. ligbad en 2e ,
toilet. Vraagprijs ’ 169.000- k k
BEEK
Vrijstaand woonhuis met grote diepe tuin (802 m 2), goed
onderh., woonkamer m. witte plavuizenvl. en open haard
luxe witte aanbouwkeuk. m. app., 3 slaapk., badk. m. lig-
bad en 2e toilet, zolder, ruime garage, kelder, overdekt ter-
ras, div. rolluiken en deels dubb. beglazing. Vraagprijs

’ 219.000,-k.k.
BEEK (Neerbeek)
Vrijstaand landhuis, geheel onderkelderd met wijnkelder
en hobbyruimtes, inpand. garage, doorzonwoonk., stu-
deerk., keuken, 5 slaapk., badk. m. ligbad, zolder en
mooie tuin op zuid. Alles goed geïsoleerd, bouwjr. 1979
Prijs ’ 398.000,-k.k.
DOENRADE
Geheel rustiek gerenoveerde ruime boerderijwoning met
binnenplaats en ruim perceel. Woonkamer m. open haard
en woonkeuken m. leisteenvl., tuinkamer, eetkamer, stu-
deerkamer, 4 ruime slaapk., badk. m. ligbad en douche,
aparte douche en 2e toilet, een ca. 50 m diepe zonnigeachtertuin m. garage. Vraagprijs ’ 320.000- k.k.
mmar. GELEEN

Rustig gelegen halfvrijst.
&»________________ woonhuis met berging, groWé _A _fl Ite ,vin 775 m^' doorzon-I woonkamer, keuken (be-I I nedenverd. voorzien vanI parketvl.), badkamer m. lig-I bad en 3 slaapk. PrijsI ’ 123.000-k.k.

GELEEN
Vrijstaand woonhuis, type landhuis met vrij uitzicht, garageen berging, tuin perc. 680 m 2, woonkamer m. parketvl. enopen haard, keuken, kantoor, badk. m. ligbad en douche,
4 slaapk., waarvan 1 met balkon. Goed geïsoleerd. Prijs'

’ 257.000- k.k.
MEERS
Grotendeels vrijstaande oudere woning met schuur en
binnenplaats, lnd.: woonkamer, bijkeuken, keuken, 4slaapk., kelder en schuur. Prijs ’ 89.000- k.k.

rage, diepe voor- en ach-ik. tertuin. Woonkamer met
x open haard en schuifpuiI naar terras, keuken m.I app., bijkeuken, 4 slaapk.,

’ 189.000-k.k.
Z° ef "" "JS

SITTARD
In hartje van de stad gelegen unieke, geheel gerenoveer-
de tussenwoning bestaande uit kelder, werkkamer, dou-
che, woonkamer, keuken en 2 slaapkamers. Prijs

’ 99.000,- k.k.
STEIN
Goed onderhouden woning met garage en tuin. lnd.:
L-vorm. woonk. met open haard, keuken, bijkeuken, 3
slaapk., luxe badk. m. ligbad, douche, 2e toilet, zolderber-
ging en kelder, deels hardhouten koz. met dubb. begl. en
rolluiken. Vraagprijs ’ 129.000 -k k
STEIN
Rustig gelegen halfvrijst. woning met o.a. woonk., keuken,
3 slaapk., douche, kelder, 2-tal bergingen, deels wittekunststof koz. m. dubbel glas en ca. 40 m diepe tuin.
Vraagprijs ’ 109.000-k.k.

wmm-WÊWÊWÊÊÊWBÊÊww..mwwmwmwMmwwwMm
BRUNSSUM, Vondelstraat 33. Halfvr. woonh m. kel-der, bijkeuken, 3 sik., badk. m. ligbad,vaste trap n. zol-der. Electra + dak vernieuwd. Vr.pr. ’ 110.000,- k.k.
Regentessestraat. Woning met c.v. en qaraae 4 slpk
Vraagprijs ’ 112.000,-k.k. 3 ' K

HEERLEN, Navolaan 52. Halfvrijstaand woonhuismet 3 sik.. Vraagprijs ’ 85.000,- k.k.
SCHINVELD, Bouwbergstraat 118. Woning m. kel-der, keuk. m. complete aanbouw, woonk. m. parket +open haard, badk. m. ligbad + v.w. + toilet terrastuin, 2 slpk., nieuwe kozijnen + dubb. glas Vraa.Driis/ 95.000,- k.k.

In alle gevallen 100% financiering mogelijk

Woon-winkelpanden
BRUNSUM, centraal gelegen
Rumpenerstraat 51, Pr. Hendriklaan 152.

Vraag de infofolder!
Assurantie, financierings- en adviesburo

_j__k__flr_i m oppen *K
"' ""» Te| 045-254543

Maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 en 13.30-17.30 uur,
donderdagavond 18.30-20.30uur enzaterdag 9.00-12.00uur.

***mWMwwwMwwwwwwmwM*MWÊWËWÊÊÈWËm

Op een zeer mooie locatie aan de Oude Landgraaf
is gestart met de bouw van deze leuke premie-a-

-p*^Sj32|jp*flif \ De fraaje ligging, ruime zonnige tuin, gezelligeILILI MËÊI 'nc,eling en de mogelijkheid om I.p.v. een berging
JËbSF\- een garage te bouwen, maken deze woningen wel■_' Br ''i &". \^^\ extraaantrekke|iJkv°°ru.

?^f l___o!^fcri_l_^_^M PRIJZEN: va. ’ 130.800,-v.o.n.i|W^^.^ffS^^m Rijksbijdrage: ’ 41.000,- (max. regeling 1989)

L^ "' "-^WrfTljfl Nog slechts twee woningen te koop !!!!!

ÊÊÈÈLMm jkwWjkwr B I Ik zou best eigenaar willer^ijnvane_Tiva_d6_!e^l
__4R___T___tf ___!_■/ M I wonin9en- Stuur mij snel vrijblijvende informatie.il wTWwWwwW 1 I Naam: I.^^ HB7 l Adres: I

GELRE GUUCK VASTGOED BV I Plaats: Postcode: ".'.'.'.. IBEMIDDELING IN ONROEREND GOED " B I Tel Drive- werk-. VERZEKERINGEN " HYPOTHEKEN *m\ I WBIIV I
29A Akerstraat 96A I Deze bon in Mn ongefrankoerd. enveloppe

6^tbus 76 6411 MD Heerlen B I zenden aan: G.G.V., antwoordnr. 20004,
T'oo AB Echt Tel. 045-711088 M I 6100AA Echt

b.g.g. 043-646313 B _^_^_^_^_^_^_^_W^ÊWÊ^ÊW_^M

;= HEERLEN __=
!=_= -d. .!... „. ’ 114.000,-k.k.
= ■■—K_f*V*n JP"'lB~JJ-lalfvri|staande stads-

Bteßj^Lwoning met c.v. en ==
-= _W_\ Bber9in- lnd : na>- ==■woonkamer met open■il Heiken aanbouwkeuken

■iBE-B ■8.20 x 4.60/3.20. 1e =Bverd.: 2 slaapkamers
i —■ __|' badkamer. Aan- _=
= ■^■^■^■^■_i_^___M_BM_i__vaarding in overleg. =

.^^_^_^Ê__W_\ HEERLEN= _wê__W_ ■ (nabij centrum)
= i ’ 125.000,-k.k.

| |^^^y9 **|| I Halfvrijstaand woon- ==_OWi: I huis met cv. lnd.: hal, =fiugH B________H ■ toet' woonkamer■ 8 00x3.60, keuken, __=
■^9 terras, tuin en berging. =__

= I I 1e verd.: 4 slaapka-
= "■^■"■■■■■■^■"■"■■■■^B mers, badkamer met: ligbad, douche, vaste wastafel en2etoilet. 2e verd.: zolder _=
=__ te bereiken via vliezotrap. Aanvaarding in overleg.

HEERLEN
= _

w_^_m_MÊÊTt\mk. -■*. WeErk)
B| -"'. ’ 196.000,-k.k.

= I Bf .. Halfvrijstaand woon- == I ■__ nu's met c v en 9ara" ===
M.M B&j ge Grondopp. 392 nr. . =■ lnd.: hal, woonkamer === I I met parketvloer ±35 ==■ m2,royale keuken mcl.—____________■____■___■_■ app., terras + 1e =

_=_= verd.: 4 slaapkamers + badkamer. Aanvaarding in over-

ga: II: 1e verd.: woonkamer + keuken. 2e verd.: 2 slaapka- =mers + zolder. Aanvaarding in overleg.

___= :_É_m __._. 'x_— I me' cv- en Qarage. =

= "■MMÊÉ^^ deer_Tme. ' 12,5" m", "

= - terras en rondom tuin. == . 1everd.: 3 grote slaapkamers, goed geout. badkamer. 2e= verd.: zolderruimte. Aanvaarding vrijwel direct.

m a_^mmm VOERENDAAL
_WÊ_^_^_m I f 149.000- k.k.

=__ ■ I Halfvrijstaand woon-= t_^__^_W _ huis met garage en _=_
I blijvend vrij uitzicht.____ I lnd.: hal + toilet, == I woonkamer met half■ open keuken ± 36 m 2,

=-= I garage + tuin. 1e == ' ■■ verd.: 3 slaapkamers= + badkamer. 2e verd.: zolderruimte. Aanvaarding medio == 1990. =
VOERENDAAL== (Retersbeek)

_= °Pen haard ±40 m 2, serre + keuken (dicht) terras += zwembad. 1e verd.:3 slaapkamers + badkamer. 2e verd.: === vliering. Aanvaarding in overleg.

= " Makelaar o.g. " Taxaties- " B«drljfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

| makelaardij^ |

— (SSI Hoolstraat 42, 6367 GD Voerendaal
H bil Tel. 045-752142= NVM =

liiiiiuiiMiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiii^

PAUL IS/ SIMONSU
MAKELAARDU QG. I
ASSURANTIÊNTAXATIES
HYPOTHEKEN-FINANCIEN I

I EURORfVWEGZUm 214 ÜBACH OVERWGRMS I
I HEERLEN

Tegen centr. gel. appart. met cv., parkeerpl. en ge- II zamenl. berg. Ind. o.a. hal, woonk. met bergkast, II keukenhoek met kl. balk., 2 slpks., waarvan 1 met II balk. Pr. ’ 78.000,- k.k.
HOENSBROEK

I Rust. aan plants. gel. halfvr. woonh. met ruime aan- II bouw, c.v. en tuin. Ind. o.a. hal, gr. woonk., op. keuk. I
I met aanbouwinstall., badk., bijkeuk., ruime slpk., II hobbyruimte en gr. zold. Verdiep, heeft 4 slpk., berg. H
I en vliering, pr. ’ 150.000-k.k.

KERKRADE-CENTRUMI Op zéér goede stand gel. halfvr. woonh. met berg., I
I cv., keld. en tuin. Ind. o.a. entree, ruime woonk. met II parket, keuk. met luxe install., 3 slpks., moderne I
I badk. en zold. met slpk. en bergruimte. Prijs: n.o.t.k. II KERKRADE-BLEIJERHEIDEI Ruim ouder tussenl. woonh. met berg. en tuin. lnd.: II hal, keld., woonk.-ensuite, uitgeb. keuk., 2 slpks., II badk. en zold. (via vaste trap) met 2 slpks. en zolder- II ruimte. Pr. ’ 100.000-k.k.I KERKRADE-WEST w_k_%_mm___JÊ-mmm ■I Tussenl. woonh. met jI cv. berg. en tuin Rnvl|anß|| II Ind. o.a. hal, keld.,
I woonk., keuk. met kl.
I aanrecht, 4 slpks.,I douche en zold. (Be-I reikb. via vaste trap). II Vr.pr. ’ 92.000,-k.k.I SCHAESBERG ■■^■■--■.-^B
I Rust. gel. en degelijk geb. halfvr. woonh. met cv., II dubbele berg., keld. en gr. zold. (via vaste trap. lnd.: I■ hal, L-woonk. met schuifpui, ruime uitgeb. keuk., 3 II ruime slpks. en moderne badk. Vr.pr. ’115.000- II k.k.I ÜBACH OVER WORMSI Jonge, goed onderhouden tussenwon. met 2 berg. II en tuin. Ind. o.a. hal, woonk., op. keuk., 3 slpks II badk. en zold. Pr. ’ 99.000-k.k.

I Op zaterdag zijn wij bereikbaar van 10.00 tot 13.00uur. j

!____> 045-318182 f

BRUNSSUM -'DEHEMELDER'
STIJLVOLLE VRIJE SECTOR WONINGEN
in BrunsZSS^ST'C^^^^^fStt SF!een voortreffelijke woonlokatie. ?^Een goede afwerking maakt I§s§6?
van De Hemelder een kwalitatief l^^W"hoogwaardig bouwplan, waarin u w^9^Sf^^_U WÊ^L^të^bijzonder prettig en comfortabel '^v *sfcffs: ■'{ ék%sJ£J£woont in een rijke en gevarieerde , "4^4-^^t^-^ ■' ' _*_Üf^*-'
woonomgeving op geringe afstand I^S^^^s^^^^ *]M&ïSs& 'jpir
van het centrum van Brunssum. / \ t

In dit plan worden 8 vrij- jjPl v" fj I%^! j||rk
staande woningen met garage li_ti ' m;:^^ '*_pfe
gerealiseerd. De woningen hebben 'T iWmeen toonaangevende architectuur, t**«W jj|s
een hoge mate van privacy en een -t"]y(W~~"W £- - Übm
representatief karakter. Naast de i&* l4V^^lP;> I.£^»% tf IéII&L.ontwikkeling van een attractieve Wè_P!%s&'% C'^P'r^M^^p-^
woning realiseerde de architect f?f' V>. U " * i^^^^l^^^-een bijzonder sfeervolle woonom- ! f ■■'' > iXgeving met rust en stijl. a**&*W l ' A>^

De woningen hebben o.m. een (L fel^^^^^S^^SL-vormige woonkamer met eet- U I ,v?f^^^P^p|^^^
hoek, een open keuken, bijkeuken, «s-gj 7^'f^^^^^M3slaapkamers, een badkamer met L _*_z: SS i f_^_!rf^^_§.?^'_?__3* .
ligbad en douche, vaste wastafel uitstekend afgewerkt met o.m. een Koopprijs vanaf ’ 210.500,-
-en tweede toilet en een vaste trap goede isolatie, hardhout en betege- v.o.n.
naar de zolder. De degelijk ling van diversevloeren en wan-
gebouwde woningen worden den.

I B RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
6411 AT heerlen ■van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746

>S^v DICK ROSBACH
rt >^ 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, lnd.: 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 c.v. en garage, lnd.: 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
mogelijkheidvoor het bouwen van een garage, lnd.: woon-
kamer, dichte keuken met inbouwapp., badkamer met
douche en v.w., 2 ruime slp.-kamers,"kelder, berging en
grote tuin. Het pand is gedeeltelijk voorzien van dubbele
beglazing en rolluiken.
Vraagprijs ’ 98.000,- k.k.

ÜBACH OVER WORMS
Halfvrijstaand woonhuis met berging en c.v. lnd.: hal,
L-vormige woonkamer, dichte keuken, kelder, 4 slp.ka-
mers, badkamer met douche, zolder via vliezotrap. Totale
oppervlakte 315 m 2. 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.

Jehuisin dekrantbrengt mensen over devloer.
En de makelaar weet vanwanten en kranten.

M__J_iiß
Oirsbeek
Zeer fraai gelegen bungalow.
Indeling: souterrain: 2 garages, wijnkelder, waskelder,
slaapkamer. Begane grond: tuin, hal/entree, zitkuil met
open haard, eetkamer, keuken, 4 slaapkamers, douche,
badkamer met ligbad en bidet, toilet.
Koopprijs ’ 290.000,-k.k.

Bedrijfsruimte bestaande uit 3 verdiepingen. Kelder 180
m2, begane grond 240 m2, verdieping 240 m 2.
Koopprijs ’ 265.000,-k.k.

j_V^^Kramer §§
Makelaardij o.g.H^kJ Verzekeringen

HOENSBROEK, Slot Hillenradelaan
Mooi gel. bungalow m. grote bostuin, perc.opp. 820 m 2.Ind. 0.m.: ruime gar., waskelder, studeerkmr., hal,
woonkmr. m. open keuk. ± 48 m 2, 4 slkmrs., badkmr.
Koopprijs ’ 249.000- k.k.

SCHINNEN, Achter deKerk
Ruim landh. uitgevrd. in veldbrand, dubb. gar., c.v. Per-c.opp. 2750 m2. Studeerkmr.,woonkmr. en zitkmr. ±81 m 2,
keuk., 2 berg., 3 slkmrs., badkmr. Vraagprijs ’550.000--k.k.
BIJ SNELLE BESLISSING LAGE OVERDRACHTSKOS-
TEN!

AMSTENRADE, Hommerter Allee
Vrijst. woonh.m. tuin, c.v. en inpandige gar. (gel. in sout.)
Div. kelders, hal, ruime woonkmr. ± 50 m 2,t.v.-kmr., eet-
keuk. met complete keukeninr., waskeuk., 4ruime slkmrs.,
badkmr. met ligb., douche, dubbele v.w. en toilet. Vraag-
prijs ’ 295.000- k.k.

HUIS VERKOPEN???
SNEL VERKOPEN???
MAAK MET ONS EEN AFSPRAAK!
ELSSTRAAT 1, 6191 JW BEEK 9 04490-73601

1 _^
.M. "_» .''*" '..■ _ ; ."___*-. t?"-■: __pi e _ e " -_■ __ -" _■ ■Eigentijdse herenhuizen

-^*> "_p^—* ▼ " w___^ -fc>* Bk^B^J^Bl B -BjL __B. B^^ .^^x BL Bj B^_/ J^, b^,

S—^^* ■■ ■?v&—.""-'■-^^fi___^-__>_-?%^^-^

'MBK -fai. **Bp-* .-*"".^Bfc*^ ***Wf ~^b* " ■ .te. ._..-—-'" __Br\

In de wijk Corisberg krijgt een nieuw Herenhuizen
bungalowpark gestalte. Er worden een 9-tal type vrijstaande en half-
Er worden voornamelijk herenhuizen, vrijstaande huizen gebouwd.
bungalows en moderne villa's en vamïf 172-955<" von-tot/209.990,-
-gerealiseerd. Het plan sluit vrijwel aan
op de villawijk "De Erk" en de groene indeling
long bij de Caumerbeek. In dit projekt L-vormige woonkamer variërend van 34 m 2tot
worden bungalows, halfvrijstaande en 44 m2mcl °Pen keuken. Garage. De verdieping
vrijstaande herenhuizen, vrijstaande !.elt 3 ""Ti?l _ask:_merSualsm .de e.n lu,?e bad"
„üi.. _, _ a _«__ a " 1 -ïï kamer met ligbad, douche en 2e toilet. Via eenvilla s e.d. gebouwd in de prijsklasse van vaste trap is|e zolder bereikbaar

’ 172.955,-- tot’ 245.440,-- v.o.n.

88% CTI !__JCTDA D__T\___l Gaarne vrijblijvend volledige! jI lEN3 IKA | DUN _S;g.— —— I Naam:_==.==_= MAKELAARDIJ B.V. | Adres.
—---____----_____________ I Postcode/Plaat»: ..........'. I

Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen Telefoon 045-712255* I Telefoon: " |
Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 21.00 uur lin ongefrankeerde envelop zenden aan StienstraZaterdag van 9.00 totlB.oo uur. l_Mak;laard„ BV. Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen. I

_
Limburgs
■OTGEXIDÖIIIjyiI-



Limburgs
■\3oaEX3DS3II_L_AII-

Zaterdag 6 januari 1990 38

Vrijblijvende informatie
over uw huis verkopen

Graag informeren wij u geheelvrijblijvend m.b.t. deverkoop
van uw woning, bungalow-of landhuis.Wij vertellen u dan

welke verkoopkansen u heeft, waar u allemaal rekening mee
moet houden en hoe wij een eventuele verkoop geheel voor u

kunnen begeleiden. Belt u ons gerust voor een geheel
vrijblijvend gesprek

■>, f ■ Jfi Pr. Margrietstraat 16 Nabij centrum
* __f_^_W_t_WÊLW 3 I gelegen appartement met c.v. op de 3e

f !|^^^"?| verdieping. Ind.: hal met bergkast en meter-
kast, L-vorm. woonk. met balkon, keuken,
badk. m douche en v.w. 2 slaapkamers,
aparte kelderberging. Aanv. januari 1990.

.IH flyj Jongmansweg 32. Appartement met c.v. op
__*___ B*__R__S 3e etage, zonder lift. Goede staat vanBij. onderhoud. Ind.: berging in souterrain.

%n 3e Verd.: royale woonk. m openkeuken
ém_W^^Ê ca. 37m2, 2 slaapk., badk. met ligbad, v.w.,

IS toilet en wasmachine-aansluiting.ll_____B Aanvaarding direkt.

___■________ _iB^__f^______^__j

Wlwlß Erfstraat 39. Woonhuis met c.v. en tuin.
Ind.: beg.gr.: hal met toilet, woonkamer
van 33 m , keuken, berging, le Verd.:

B__o slaapkamers, badkamer met ligbad en
t/IW>^S^JM^t^ vaste wastafel, bergkast en cv.-ruimte.

B^_M_i; Plu's is voorzien van dak-en spouwmuurisol.

HOENSBROEK
Prof- K. Onnesstiaat 89. Split-level

ms&i "- woonhuismet c.v., inpandige garage en
MM Ulij ca. 18 m lajige tuin. Ind. o.a. hal, toilet,

WMi eetkamer/keuken, woonkamer, 3 slpks,
badkamer met ligbad, apart 2e toilet en

mmm bergkasten. Grotendeels kunststof ramen
FBPPHPkI HPW en 02ijnen, dubb. beglaz. en rolluiken.
i |j C.v.-ketel en dak ca. 4 jaar geleden

__T^__WÊ_ vernieuwd.
818 Pr|Js: f- HB.OOO,- k.k.

' §(_

'- «km -^J HOENSBROEK

" « Aldenhofstraat 7. Centrum. Halfvr .st.

_ÉI ük ' i herenhuis m tuin (ca. 25 m), gar. en c.v.
____..___ n^" helder, hal, toilet, keuken, woonk.-

ensuite, gar./berging. le Verd.: overloop,
3 slaapkamers. 2e Verd.: royale zolder.
Spouwisolatie, woonk. dubb. glas.
Bwjr. ca. 1930. Aanv. in overleg.

■■■■■■■■nBflE-HHH Prijs: 149.000,- k.k.

NIEUWENHAGEN
_WÊÊ__^_^_\ Hoefveld 1. Mooi halfvr. st. woonhuis m

r _|1 B_____- " garage en c.v. Ind.: hal m plavuizen, toilet, MjÊi SFli____fr_ k. woonlc-m parket en steenstrips, keuken m
%_l% "J JK______ÉÉ_H oergkast, min ca. 18 meter met terras, fraai

tuinhuisje en garage, leVerd.: overloop,
3 slpks., badkm met ligb. v.w. en 2e toilet.
2e Verd.: zolder. De woning is geïsoleerd.
Bwjr. 1978.Aanv. in overleg.
PrUs: ’. 149.000,- k.k.

SPAUBEEK
W. Alexanderstraat 19. Vrijstaand landhuis
m cv., inp. gar. en tuin. Ind.: hal m toilet,

>^ L-vorm. living (ca. 44 m 2) m open haard,
"ytir x4__É___É____ keuken m luxe witte inrichting en app.,

_B__f .____ HP' bijkeuken/wasruimte, garage en berging.
______■_■%'v__fl___ e Verd. 3 ruime slpks, waarvan kinder-

■j&^^Jli^j kamer met open trap naar vliering/
speelruimte, badk. m douche, ligb., toilet,
urinoir en dubb. v.w. Perc. opp. ca. 920 m 2.
Geheel geisol. Bwjr. 1984. Aanv. direkt.■__________■■ Prijs: ’. 339.000,- k.k.

_____ ■ SITTARD
/ $ __i___. In het bouwplan "Haag Sittard Park" nabij

Smmhu^i lÊ Wkfo worden 8 fraaie vrijstaande
■1.9 ||k semi-bungalowsgebouwd. Deze woningens^^^^ springen eruit door hun zeer aparte
■r>W architectuur en praktische md. Er wordtBP*fj natuurlijk gebruik gemaakt van degelijke

materialen zoals o.a. hardhout, dubb. glas
ittßoJjHPS*p_Mi P_P* en een prima isolatie.

Bel meteen voor dokumentatie.
Prijzen v.a. ’. 169.800,- v.o.n.

aquina I
Makelaardij 0.G.,Taxaties, Jr-*Hypotheek-adviescentrum LMJRuys deBeerenbroucklaan 28, Heerlen ||f

Tel. 045-715566 MUMóók zaterdags: 10.00 -13.00 uur ["»"_£.

t ■

GELEEN (
Riant gelegen RUIME HOEKFLAT met c.v. (eigen ketel)
en ruime berging, lnd.: hal, keuken, grote woonkamer
met balkon, 3 slaapk., douche, w.e. ’ 69.000,-.

GELEEN
Rustig gelegen en uitstekend onderhouden HALF-
VRIJST. WOONHUIS met gas-c.v., garage en tuin. lnd.:
bet. kelder, hal, luxe inbouwkeuken, bijkeuken, woonka-
mer, 4 slaapk., badkamer, ruime zolder, ’ 129.000,-k.k.

HEERLEN
Gunstig nabij het centrum gelegen DUBBEL WOON-
HUIS. Momenteel verhuurd voor ca. ’ 22.000,- p. jaar.
Evt. ook leeg te aanv. ’ 195.000,- k.k.

KLIMMEN
RUIM II 1111 I |NJltf"MI M Bas-e.v. eni _m\\ 1 \ lliMilwP*^ kelder'
>'■-<■ B'l^lJ^^JHrare living in L-vorm, 4
slaaß ’ 245.000- k.k.

MAASMECHELEN BELGIË
Degelijk gebouwd STATIG VRIJSTAAND HERENHUIS
met 4400 m 2grond, lnd.: kelders, hal, keuken, eetkamer,
salon, 4 ruime slaapk., badkamer, grote zolder (vaste
trap). Prijs in overleg.

BELEGGINGSOBJEKTEN
met gunstig rendement en prima staat van onderhoud in
Eijsden en Sippenaken/België. Nadere gegevens en
prijs op aanvraag.

Rolluiken __KX!_]ÜFi_l■_ __ 11 [C_lJaloezieën BS_S_!__pß_ s___________Zonneschermen
Vrijblijvende VMIBBMMBMMB

MICA l|Bi'[l'ILH
ZONWERING HIHIJIMM

Showroom: Sittarderweg 116, __?MÏ___rï?ys___l
Heerlen. Tel. 045-721658 ipBpWWJWwWIMMB

L'w huis op dit formaat in
de krant kost meestal

7«1_1 .« minder dan een maand
IMAUU|^fI hypotheekrente en

Wnf^^TtS verkoopt sneller, want:

Je huis
JzE in dekrant

CS^2S_^S|fl brengt mensen
B JB*Z_ft__lf____! over de vloer.

I Ende makelaar weet van
______M___P__Pl 818 wanten en kranten.

Voor de
goedkoopste
hypotheek

stapt u toch meteen naar de
beste hypotheekbemiddelaar.

Wij bieden u:- aantoonbaar lagere rentepercentages
van alle hypotheekvormen;

" volledig onafhankelijk advies;
■ bemiddeling voor vrijwel alle

hypotheekverstrekkers welke u wenst;
■ onze bijna 30-jarige ervaring, een waarborg
voor onze deskundigheid en betrouwbaarheid.

Waar u ook koopt, het is zeer de moeite waard
onze kosteloze aanbiedingen te vragen.

Alle werkdagen tot 21.00 uur geopend; zaterdag tot
18.00 uur. Zeer praktisch, dat kost u geen extra vrije

dag en u haalt meteen alle aanbiedingen op één
adres, het beste adres.

Dus, stap eens binnen of stuur debon in.

Hl STIENSTRA
= _=__ _____= ASSURANTIËN B.V.

Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen, tel. 045-712255*
Wyckerbrugstraat 50,6221 ED Maastricht, tel. 043-252933'

!»SC BONhIk ontvang gaarne
vrijblijvende informatie over hypotheken.

■ Naam: '■ Adres: i

I Postcode/woonplaats: I_
Telefoon: .
Ik ben wel/niet in bezit van eigen huis.

In ongefrankeerde enveloppe zenden aan Stienstra,
Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen

WMmm _.._£_.-___._______...J

i i i i j\

Kom u zelf overtuigen!

'Wilhelmina-Staete'in Sittard
heeft stijl en niveau.

"royale living " luxe keuken e luxe badka- <<lFifef.'"' ■"■_■_______■
mer met ligbad en douche " 2 slaapkamers w-* ' 1 Bl^_ffl__?T^7___^_7T^T a_______Él
e royale woningentree met garderobe " gesloten terrein e voortreffelijke ligging bij BU_iL__L___L_!_L__i-^iJkMik'f^Bberging e individueel gasgestookte cv-instal- stadscentrum, uitstekende bereikbaarheid. openinast"_

-mmm_____m^_^
latie e uitstekende warmte- en geluidsisola- dnn_. _.

e°

tic (o.m. met dubbelglas) " lift e representa- unaeraag van 10.00-12.00 uur
tieve hoofdentree e eigen parkeerplaats op Prijzen vanaf ’ 232.500,- v.o.n. 7».or___

Van 19-°°-21.00 uurL£sl!!H9_j^ri2:oo^i4^^I B RUI JTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerl#]
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 - 11611

I

TARIEVEN REGIONALE I
STORTPLAATS LINNE
Per 1.1.1990 gelden de volgende tarieven per losse m 3
f 5,04 excl. BTW
Particuliere aanbiedingen van minder dan 1 m 3
/ 10,45 excl. BTW
Afvalstoffen afkomstig van bedrijven en particulieren waarin max. 10%
recyclebaar puin aanwezig mag zijn

’ 15,49 excl. BTW
Afvalstoffen met verontreinigingen in concentraties boven de zgn. C-waarde uit
de Leidraad Bodemsanering
Storting alleen na toestemming van het Gewest

/ 20,90 excl. BTW
Bouw- en sloopafval waarin meer dan 10% recyclebaar puin of asfalt aanwezig
is
Gratis mag worden aangeboden:

- schoon, recyclebaar bouw- en sloopafval- maximale afmeting 1m x 1m x 1m- max. geh. zacht puin (b.v. kalkzandsteen) 30%- Asfalt, brokken, maximaal vermengd met 10% grond/zand- Schone grond, alleen na toestemming van het Gewest

CHEMISCH AFVAL
Het is bedrijven toegestaan maximaal 100 kg klein chemisch afval per jaar aan
te bieden. Hiervoor gelden de volgende tarieven (mcl. BTW)
- afgewerkte olie, mits niet verontreinigd ’ 0,75 per kg- legeverontreinigde emballage ’ 1,25 per kg
- overig klein chemisch afval f 2,50 per kg

De openingstijden van de regionale stortplaats zijn:
ma. t/m vr. van 08.00 tot 16.30 uur
zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur
Het Dagelijks Bestuur van het Gewest Midden-Limburg,
Postbus 605, 6040 AP Roermond
Tel. 04750-32072. Telefax 04750-18564 244,.

V ffffffffl Mai*halls*,>sci i
Premie A-woningen zoals ze nergens meer gebouwd
worden.

De woningen zijn verbeterd: z^^P^^^Pt^^^^^- nu met vaste zoldertrap «***»«»"*«__«_

- nu met grotere tuin
- nu met garage van 6m diep

Waarom deze luxepremie A-woningen
Indeling
Opvallend is de uitgekiende indeling - Royale woonkamer/keuken van 36 m 2
met royale woonkamer, keuken, hal - Oude premieregeling 1988met
en WC. Op de verdieping 3 slaap- / 41.000,- subsidie
kamers, badkamer, zolder met vaste - Belastbaar inkomen over 1987
trap. De woningen worden gebouwd - Eigen hypotheek slechts/ 111.000,-
-met 1"klas materialen en zijn - Met GlWgarantie
voorzien van optimale isolatie. - Koopprijs/ 139.700,- v.o.n.

BON voor vrijblijvende informatie over -^premie-A-woningen in HEERLEN _l A

naam Ja Imulleners
_Tor_=: \>J Mastgoed
PLAATS >v Walramstraat 124
TELEFOON \J 6131 BP Sittard

5 04490-18911
.11 In ongefrankeerde enveloppezenden aan: Kna kantooruren: dhr. Doon 04749 - 3198I \ Mulleners Vastgoed, Antwoordnummer 1013, \lil \6,301/s Sittard \

,1 1

Heidetuin bij uw huis? Tennisbanen om de hoekl
Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken?

Café op loopafstand? Tweepersoons badkuip' I
Zet't groot in de I .nt.want:

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten

r——---"-f
NUTH: „Vrijstaand herenhuis met grote garage!"
lnd.: 2 kelders, hal m. garderobe-nis, woonk. (32
m 2) m. open haard, oudhoil. plafond en plavuizen-
vloer, woon/eetkeuken m. moderne luxe mr. m. alle
app., bijkeuken, gar. (7,5 x 3) in spouw,4 slaapk. m-
div. muurk.. badk. m. ligb. en v.w.Perc.opp. 264m!-
Bwj. 1964. Alle ramen/kozijnen in aluminium m-

i dubbele beglazing. Het geheel verkeert in uitstek-
I staat! Vraagpr. ’ .95.000,- k.k. Aanv. desgewenst
| opkorte termijn.

HEERLEN: „Leuke woning nabij centrum!"I lnd.: geheelonderkelderd, hal, woonk., dichte keu-
ken, 3 slaapk., badk., zolder. Kunststof ramen ko-

■ zijnen m. dubb. begl. en rolluiken. Prijs ’ 75.000,'
I k.k. Aanv. in overleg.

i HEERLEN: „Ruim sfeervol vrijstaand woonhuis op
flink perceel!"

I lnd.: 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

I toilet. Voll. geïsoleerd en voorz. v. rolluiken. Perc-
.opp. 840 m 2. Prijs nader overeen te komen. Aanv-

i in overleg.

HEERLEN: „U zoekt interessante belegging? Dit is
uw kans!"
Degelijk halfvrijst. woonh. m. gar. Bruto huurop-
brengst ±f 24.000,-. Vraagprijs ’ 140.000,- k.k.

HOENSBROEK/HOMMERTERWEG: „Optisch en
reclametechnisch uitstekend gelegen winkel-
woonhuis!"
lnd.: kelder, hal, kantoor, winkel (± 4$ m 2) m. 2 gro-
te etalages, woonk., keuken, zitkamer, 3 slaapk-
douche, grote zolder. Ruime parkeergelegenh. >n
directe nabijheid. Ook geheel of ged. te huur-
Vraagpr. ’ 145.000,-k.k. Aanv. direct.

HOENSBROEK: „Uitstekend gelegen, zeer ruime,
luxe halrvrijstaande woning met grote garage!"
lnd.: hal, woonk. m. open keuken (45 m 2) m. comp'-
luxe mr. en open haard, verwarmde gar. (8.00 *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-
±34o m 2.Vraagpr. ’ 179.000,- k.k. Aanv. in overleg-
Dit pand moet u beslist van binnen zien!

Z/A Telefoonnummer
/ zaterdag tussen/ 9.00 en 13.00 uur

—"' 043-645352
MCf}l (W. Huijsmans)

beheer/verhuur o.g. TELEFOON
makelaardij MA. t/m VR.
Kheken 045-710909
assurantiën

Valkenburgerweg 25a, 6411 BM Heerlen

[ Je huis in de krant brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.

I ' — - - . —- , ■I .1 ■ ■■ __■_■ ■■ — _
■■ — —__________——_________—■___—___-^^
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a_________________________________^^^^^^^^^^^^!^^^^ffi^BßßW^^B!^BB_!_^.f_^__^_^CTraH —i
In Schaesberg, aan de Willem II laan en de Mauritslaan

op een veelgevraagde woonstand zullen in totaal
17 woningen gebouwd worden. Er is een keuze uit
7 riante herenhuizen en 10 halfvrijstaande huizen.

L-vormige woonkamer mcl. open keuken ca. 36 m 2. Garage. HerenhuizenDe verdieping telt 3 slaapkamers resp. ca. 12 m 2, ca. 10 m 2

len ca 7 m 2en een badkamer, of 3 slaapkamers resp. ca.14 m 2, ca 9,5 m 2en ca 7m2 en badkamer met douche en llfaS^M^tóÉfcmogelijkheid voor 2e toilet. Via vaste trap is de zolder ïayCV » *

JPerceelsopp. variërend van 185 m 2tot 345 m 2. ËpS "** ...__~N
... fcr jS^ V ... .__» ■ *^._H _Wr^ \

I ..B__L i__bi____K H ■ ' _____f^_i ?'■'■'■
Bjm_Jll_____. yl * w^^^^:;^*v^^w"^^-

U„ix * ju Prijzen van/ 187.500, -v.o.n. tot/ 237.500,-- v.o.n.naiTVriJStaande hUIZen Perceelsopp. variërend van 245 m 2tot 585 m 2.

'^^-£~^k fTlTilfyni P_^\___ll Gaarne vrijblijvend volledige informatie over ,
| I 31 ILil 31 WÊ\ I "\/l^ 0 halfvrijstaande huizen in Schaesberg,

-__= ____= _= Willem II laan en Mauritslaan
,j __=: ___. MAKELAARDIJ BV Naam »

_______________________________________________„_,___, Adres
■ Postcode Plaats &■A Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen Telefoon 045-712255" Telefoon :

A Maandag l/m vrijdag geopend van 9.00 tot 21.00 uur ,_, . |.k. Zaterdag van 900 tot 1800 uur In ongefrankeerde gesloten envelop _enden aan Stienstra ■t = | Makelaardi| BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen °U

\

* I sH^ts

i

' I __s_3__

Sagitanus, 2-zits vanaf 918,-, _^^^~^^ ■SJ !Ë_l OflZB afdeÜnü3-zits vanaf 1125,-. — v.

I Modern vindt u verras-
i. . .sende, nieuwe variaties op

i uhet thema zitten. Kom uw

woonfantasie eens aan het
I■ n i

Gem,_,,2-z.sva_af9s4,-, \ ZQ^^' Wereld
3-zits vanaf 1152,-. \

\ aan kleuren, stijlen en stof-

fen wacht op ontdekking!1 H _____ ra

I IfpP^ De afdeling modern is één van deli 8 speciaalzaken onder één dak:■ Design Colosseum
■ Klasse KlassiekI I' ■ ModernWmm ■ 'Slaapland'

■ BaEiken-__i__^^^ mmmmmm m SieMatic Keukenstudio/ ■ Optima Woontextielvïrgo, 2-zits vanaf 1152,-, / ■ Prnipl_-<__
2,5-zits vanaf 1287,-, / ■ ri ujeKten

3-zits vanaf 1422,-. /

fcHHH cd__lpliiiii'll^
WwWWWIÊÊê |BHBH_J /fr?r-n~c*e^t**

Scorpio fateuil vanaf 783,-, . „ . , „„ „Maasnielderweg 33, Roermond
telefoon: 04750- 16141

Maandag gesloten.
Alle hier afgebeelde zitmeubels leverbaar in Geopend: di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur
verser Jlende kleuren, dessins, stoffen en in leder. za. 9.30 - 17.00 uur. do. koopavond.

W^^'i _U_____.

________^^^^^^BSi _k _-___. f '_J /’ if Li_ _______!UpF^ ' KB^^H____^_____Li__M_UÈ_i_^^^H
i-/ .A C7s^TÏy!ts CB^iKlfl^^Wl^Wm■ t^^^^ÊFmml N / _\V__^vv ./ _Wr I WWA\ Wk 1k . I If i 1 m^waaam Amm w. I IF^ [ »i■ , . I 11 1 ■ JKi-jKjHCI-! i fr\A..i*A i ,\\if|s\//v^ssl r "^__.^_l ___ I ~y ■_V .I ■ -BI k I I __■ i '/____. k L ■_/__». ilI "*^-'^^T—i-c IA y /^B __P__P_M_PH__t_ HHÉHvÉ-i !■

1 1 jrCussicH RHI Ka g^OPRUIMING^_____ _______ft ____________ courr.TioN J^H ________k\_^___________L^^_^^^____^^9__________k_^_____l _________^^^VJ___^^^^ __v_^__i_^___!Ip.lUgp^lll KwJQ B^TOTI6 FEBRUARI^■3Hb___§^H _■_■ ____|ls-__r BLIJVENDE .212HnMnHllil i^r x\_____ÉaB_3B_M I _J 4l 4? 111 IS GARANT,E- igi
__plS_WFf'i__H'________H lT Tl _v/_l_^_\ Ww/tW _!.■____/____■ ___^\____i_______^_\_!

I VOORLOPIG IS
GELD HET ENIGE

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

Er is nog geen medicijn tegen aids. Maar er wordt naar-
stig naar gezocht. In een race tegen de klok.

En tegen de dood. Een race die we moeten winnen.
En waarin geld tijd betekent. Pak uw pen en geef het onder-
zoek naar aids een A|QSFONDS. GIRO 8957financiële injectie. [stort, op t_r*re__ng_«__. ?07070228 __no__i

opu/-)/-yM Hk P ljbs DekompakteKHAMSlNiseenprofessio-
O _*Pll_» __1N Iw^^gjgggjßaw^s^^^ïj neel uitgevoerde elektroheater, direkt
\/PII If* BH_i_l ,'!Vl£J,~I<~1<~ _« overal inzetbaar. De heater is thermisch
VtlLlo lL_-_______________ f beveiligd, heeft een ingebouwderuimte-__ Mr_PD ff tnermostaat en een veilige uitblaas tem-
UIMUtn- M|«| I § peratuur. Daarom bijzonder 'geschikt
HOUDS- «HF 1 I voor het onbeheerd verwarmen, drogen
V/Dl I __. B I ____ il en beveiligen tegen vorstschade, ook inml ■Vil __-_____d^'_i afgesloten ruimten!.

Vraag informatie .^PB*"'8*"' -^ /^ N^of demonstratie bij: *^ ’ M|RAN[X)LLE
Handelsonderneming Mirandolle !

Staringstraat 123-125 6372 TG Landgraaf/Heerlen
(bij Frepa) «663 Tel. 045-422797 Fax: 426282

UmÊWÊWÊWÊWÊaWÊW-tÊW-WM■__■___■■^..^■■^^■■^■^■■ißl^^^^^^^^^^^^^^^HHHai^ißHi^^BHHi^^i^BHHai^HH _____________^&l i_______!__fc____i_Ei_Z_tfL *>HfHp^ R] p| II ITCRC j 1V \ ■=! "V_l'l\Jr _____■! 11_J makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen CR~^P. -__ // x '~J

HEERLEN, Heerlerweg H PUTH, Sittarderweg S
rp , Bouwperceel te koop. Het terrein is geschikt voor di-

-1 C KOOD verse bebouwingen. Perc. grootte: 1335 m . Prijs: #%r ’ 90.000,-k.k. ' .><a_^_
HEERLEN, Huisbergstraat H M^Ê _K_ #j|Goed gelegen bouwperceel voor een vrijstaande of 2 J§%< _■________!___■______.

AMSTENRADE, St. Gertrudisstraat S halfvr. woningen. Het perceel is 1227 m 2groot. Aanv.: Jm WJaa\\\\%
Uitst. onderh. halfvrst. woonh. met cv., praktijkruimte direct. Prijs: ’ 128.000,- k.k. 4JÊ flksdfcc/q. kantoorruimte, garage entuin. Perceelsopp. ±500
m 2. Ind. 0.a.: woonkr., mod. keuken, 3 slaapkrs., bet. uc__. 1 |||
badkr. met ligb., v.w..zolder. Het pand isvoorzien van HEERLEN, Emmastraat H JÊdM
vele extra's, zoals rolluiken, plavuizenvloer overdekt üoed gelegen winkel/woonhuis met c.v. lnd.: souter-
terras. Aanv.: n.o.t.k.Vraagprijs: f 198.000,-k.k. I'ain: kelder Beg. grond: winkel ±60m . 1e verd.: win-

kel ± 70 m. 2e verd.: woonkamer,keuken, badkr. met h^nligbad. 3e verd.: 3 slaapkrs. Aanv.: i.o. Huurprijs:
BRUNSSUM, Maastrichterstraat H ’ 28.800,-per jaar.
Goed gel. woonh. met grote berging c.g. praktijkruimte
entuin. Ind. 0.a.: entree,woonkr. metparketvloer, grote uccdi cw . . . u
keuken, toilet en bijkeuken. 1eVerd.: 2 slaapkrs., luxe "«hlen, Gravenstraat h
badkr. met douche v.w. en toilet. 2e Verd.: vaste trap ftf'S 9 .' Z°°n_\.Tet m°9elllkh- v°ormpand. garage.
naar3e slaapkr. Het geheel verkeert in ptima staat van 'n

Qd-:Sout: div. kelders. Beg.gr: entree, woonkr. keu- ' ' *"'*onderh. en is ged. voorzien van rolluiken. Aanv.: i.o. ht_lWe? wblLkeu ke .' 1? Verd'-4 sl?aPkr _' mode!:ne Rustiek gelegen, goed onderhouden, geren, boerderij
Prijs:/135.000,-k.k. badkr. 2e Verd.: vaste trap naar hobbykr., zolder. met c.v., schuur, stallen, binnenplaats en tuin. Per-Aanv.:i.o. Kooppr.: ’ 125.000,-k.k. ceelsopp. ± 950 m. Ind. 0.a.: living, aparte zitkr. met

mod. woon-/eetkeuken, badkr. met ligb., douche, v.w.,
BRUNSSUM,Wieënweg H HOENSBROEK, Weustenraedtstraat - H 2 slaapkrs., hobbykr., zolder. Aanv.: i.o. Vraagpr.:
Goed gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage en tuin. Nabij centrum gelegen halfvr. woonhuis met cv., ear- / 279.000,- k.k.
lnd :o.a. kelder hal woonkr ruime aanbouwkeuken, port gara 6n tuin ,nd . ha, toHet woonkr.met o.h„
badkr. met ligb. 1 e Verd.: 3 slaapkrs., 2e verd.: zolder. |uxe £euk|n. 1e Verd.: 4 slaapkrs., mod. badkr. 2e SCHINOPGEUL H
Het pand verkeert in prima staat van onderhoud en is Verd.: zolder. Het gehele pand verkeert in uitstekende In zeer rustige omgeving gelegen vrijst. bungalow met
gedeeltelijk voorzien van rolluiken. Aanv.: i.o. staat van onderhoud en isvoorzien van rolluiken. garage, cv., tuin en terras, lnd.: beg.gr.: woonkr., keu-
Pnjs: ’ 115.000,- k.k. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 185.000,- k.k. ken, badkr. met ligb. en 2 v.w., 3 slaapkrs. Sout.: 5

slaapkrs., hobbyruimte, provisiekelder, waskeuken en
<_._..-!_, <j Hncuennncir u"..,_( _ badkr. met douche en v.w. Pand verkeert in prima staatECHT, Gildelaan 5 HOENSBROEK, Hoogstraat H onrl. Rh Aanv ■i _ v.aannr f. g . nnn _k k
Op 1e stand gel., uitst. onderh., vrijst. landh. met cv., Goed gelegen halfvr. woonhuis met cv., garage en vanonaern- m- '-°- vraagpr.. j«.aa.uuu, k.k.
div. kelders, garage met zolderruimte en mooi aangel. tuin. lnd.: 0.a.: entree, woonkr., keuken, 3 slaapkrs., S|TT.ori ,|/.||.h.r., e
tuin. Perc.opp. ca. 650 nr. . Ind. 0.a.: living met open badkamermet ligbad, v.w. en 2etoilet. Zolder. n_ .o!V_,h__f ,?/_! _ _____~_,_.._ i__ ___>__"
hrd., royale mod. keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligb., Aanv.: i.o. Prijs: ’ 127.500,-k.k. °P "«£"*,9f'"£" nT har^n. _t_;_ L9nv?f'__ . _„ o_»_;i_, -„___. __m, -i _ souterrain met compl. inger. bannnchting, roy. over-
__^nn. iiw._ . nnn ' «B„DAn. „.. dekt terras o.h. zuiden en tuin. Perc.opp.-ca. 720 m.Koopprijs: ’ 349.000,-k.k. KERKRADE Ble.jerhe.destraat H |nd. o.a, royale living m. open haard,Lxe keuken metOp goede lokatie gel winkel-woonh voordiv. doelein- app 4 s^pkrs,: mod.badkr. met |igbadi dubb. v.w .,
pi irPi .hox/pm \_>i_h_f_tr__t H

den geschikt Het winkelgedeelte bestaat uit eenruimte bidet, toilet. Aanv.: i.o. Prijs: opaanvraag.EIJGELSHOVEN, Veldhorstraat . van ca. 95 m2en een magazijn c.g.kantoor. Hetwoon-
Uitst. gel. bouwkavel met veel privacy geschikt voor gedeelte op de 1everd. bestaat uit o.a. woonkr., eet- <- ITTARD iKoiiehP.o. Kanen, nwea SK^_n^ O,

MOnnndOO0enkkP WOn'n9- erC-°PP-: 84° douche en toilet. 2e Verd, 3 slaapkrs. en c.v, vnjst. landh. metKoopprijs, ’ 100.000,-k.k. ruimte. Meerdere gegevens op aanvraag. Aanv.: 1.0. c .v., study, souterrain,grote garagegeschikt voors au-mjs: f 128.000,-k.k. lo.s en roya|e tujn perc,opp. 1745 m 2.Ind. 0.a.: L-
GELEEN, Venbeek S vorm. living (± 48 m 2), luxe keuken met app., 5
Uitst. onderh. patio-bungalow met cv., berging en LANDGRAAF, Hoogstraat H slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w., bidet, toilet
mooi aangelegde patio. Ind. 0.a.: royale living, open Nabij centrum gelegen woonh. metcv., berging en bin- Het pand biedt vele extra's. Aanv.: i.o.
keuken, badkr. met ligb., v.w., 1 slaapkr., hobbyruimte. nenplaats. lnd.: o.a. entree, toilet, ruime woonkr., keu- Koopprijs: op aanvraag.
Aanv.: i.o. Koopprijs:/ 119.000,- k.k. ken, badkr. met douche en v.w. 1e Verd.: 2 ruime

slaapkrs. Geheel verkeert in goede staat van onder- STEIN, Zwartdriesstraat S
uccdi cm u_,i_i__ u houd. Aanv. i.o. Prijs ’ 85.000,-k.k. Op goede stand gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage_. . , vl' __,'_. _oi_. " _. en tuin op het zuiden. Ind. 0.a.: woonkr., keuken, 3Uitstekend gelegen halfvr Aoonhuis met c.v., berging - slaapkrs., bet. badkr. met ligb., v.w., 2e toilet, zolder,en tuin. (perc. opp.. 365m'). lnd.: ruime entree, toilet,L- ÜBBICHT, Langs de Beek S . £. ■ u . m4O nnn -k kvormige woonkamer met o.h. (± 45 m 2), luxe keuken, Langs debeek gel.,vrijst. geïsol. landh.met inpand. ga- Manv- '-a vraa9PnJS- 1 i^u.uuu, k.k.

hobbykamer, 1e verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. rage, overdekt terras en schitterend aangel. tuin met . IRArH nuPn w,nß_i . h
met ligbad., douche, v.w. en 2e toilet. 2e verd.: vaste vijver, perc.opp. 1340 m 2. lnd.: o.a. hal met vide, L- "°^"Ken Datio bunoalow met c v beramo entrap naar 4e slaapkr., c.v.-ruimte, bergruimte. Het ge- vorm. woonkr., vloerverw., keuken met app., 3 t

R
u-f|9nd9el^" P*

hele pand is geïsoleerd. Aanv, i.o. P.ijs: ’ 245.0&- badk^me. ligb douche v.w. en 2e toilet. twn. nd.^e h^X^eu^rZZo^Tl,kX Aanv"Lo- VraagPr'ls- ' 295.000,- k.k. afzuigkap. Aanv, direct. Vraagprijs: ’ 178.000,-k.k.

HEERLEN Geleenstraat H °'RSBEEK, Drossaertweide S t^t« 1
In centrum'gelegen appartement met c.v. en berging. °P Ul*st- lo,katie gel- &is-en onderkelderd halfvrijst. iMieUWDOUW
lnd,ruime hal, toilet, woonkr. ±37m2 met balkon, keu- vvoonh. met cv., garage entuin^erc.opp. 266 m2. lnd.
ken, 3 slaapkrs, badkr. met douche v.w en 2e toilet. °=

a
H: "J"" woonkr., keuken bijkeuken, 3 slaapkrs., BOCHOLTZ H

Aanv, i.o. Prijs: ’ 155 000 -k k badkr. met v.w., ligbad en 2e toilet. Aanv, direkt. Slechts 4 riant gelegen vrije sector-woningen met ga-
Vraagpr, ’ 164.000,-k.k. rage in plan 'Kerkeveld'. Evenwichtige vormgeving.

lnd, L-vorm. woon-/eetkr., open keuken, 3 slaapkrs.,HEERLEN,Raadhuisstraat H PUTH, Kerkweg S badkr. met ligb., v.w. en 2etoilet, vastetrappennaar 1e
In centrum gelegen appartement met c.v. en berging. Goed onderh., vrijst. woonh. met kelder, garage, ber- en 2e verd. Degelijke bouw, goede afwerking meto.m.Ind. o.a. ruime entree, woonkr., keuken, 3 slaapkrs., ging en grote tuin. Perceelsopp. ± 1000 m 2.Ind. o.a, hardh. buitenkozijnen, deuren en ramen, tegelwerk in
badkr. met ligbad, berging. Het geheel verkeert in uit- woonkr., woon-eetkeuken, bijkeuken, badkr. met dou- div. ruimtes, mechan. ventilatie. Uitstekende isolatie,stekende staatvan onderhoud. Aanv, i.o. che, 3 slaapkrs. vaste trap naar zolder. Aanv, i.o. isolerende beglazing. Koopprijzen vanaf ’ 169.929,-Pnjs:’ 130.000,- k.k. Kooppr, ’ 159.000,-k.k. v.o.n.

S - Inlichtingen kantoor Sittard __^___H_____^
H - Inlichtingen kantoor Heerlen |

Taxaties-Verzekeringen I^Ll _zW tz %Hypotheken-Financieringen ____^»_L Jlm m W
Openingstijden: makelaardij onroerend goed-sittard maastricht heerlen
werkdagen 9.00-17.30 uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 -11611
zaterdag 10.00-14.00 uur 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 -713746

V lÊ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WÊw\W.^w\\\\\\\\\\\\\\.
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f)miiyA^NTIE&R
"^dvertentiecombinatie van 33 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 \

Wi^KROKUSVAKANTIE T
fNICE-MONACO 7 dg 25 febr ’ 599.-f

*"* f VIERWOUDSTEDENMEER 5 dg. 24febr. ’499,-1
*■"*' fOOST- EN WEST BERLIJN 3 dg. 25 febr. ’299,-f
«TS. fOOST- EN WEST BERLIJN 4dg 24febr. ’ 419, f

fLONDEN met rondritten 3 dg. 25 febr ’339.»
gtij fLONDEN met rondritten 4 dg. 24febr. ’ 449.-■ffEL2AS FRANKRIJK 4 dg. 25 febr. ’ 395,-ff

ff SAUERLAND ARNSBERG 5 dg. 24febr. ’ 575,-ff
ffOBER-HARZ HAHNENKLEE 5 dg 25 febr ’499,-ff
f LUGANO-ZWITSERLAND 7dg 25 febr. ’ 749,-ff
ff PARIJS metrondritten 3dg 24febr. ’279.-»-_»PARIJS metrondritten 3 dg. 25febr. ’ 279,-ff
fPARIJS met rondritten 4 dg. 24febr. ’ 399,-ffffPARIJS met rondritten 4 dg. 25febr. f 399.-_jML_

■PARIJS met rondritten 5 dg. 24 febr ’ 499.^f5*_C_3B|

gjjjjr- < —: .
*"** \ \ I /

fcp\
vakantierubriek
van 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
TINEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

Postbus 2 -1800 AA Alkmaar
|_g 072-196314/196206 |
I

-i_WVa TEXEL:fffl 9ÊTr Vakantiecentrum 'Dennenoord'~ ,TLjJ Postbus 12.1790 AA Den Burg. T» 02220-12423.
S&tm v.h. strand - schitterend gelegen.
T|s***" 4-pers. stenen bungalows met ligbad, ktv en radio

"9>»v .«""" 4-6 pers. stenen bungalows
"___4-6 pers. houten huisjes en 4-pers. luxe stacaravans.
I_____mping, bar, restaurant, winkel, tennisb., fietsenverh.,
i#_»peettuln.
ne&ctra voor iedere persoon éénmalige reductie van 50% op
.^.gpemparadijs. Geldig tot eind februari.

'.&« 'JÜÜpRSCHELLING en AMELAND. T.h. stacaravans, 2
sl.k., toilet, koelkast, kachel, str.water, radio, ktv., voll.
inger., vlak a. zee. Inl. 05180-1581, b.g.g. 05620-2582.-— WA-61R
TERSCHELLING. T.h. div. stacaravans, 2 slp.kmrs.,
douche, wc, radio, kl.tv, verw., koelkast, tuinstoelen,
awil/mei, v.a. 290,- p.wk.; juni v.a. 370,- p.wk.; juli/aug.

:*jj£a. 430,- max. 575,- p.wk. Huur all-in, voll. ingericht.
**gl, 05620-2562. WA6IR
twü/lELAND/TERSCHELLING, t.h. stacaravans met 1 en
"rtjttsl p.kmrs., gaskachel, str. water, wc en elektra, voll. in-
_>tyricrit. Tel. 05180-1206(niet op zond.) WA6IR

Bungalows (5-pers.) en appartemen-
(4-pers.). Inl_ folder Knop bungalows, tel. 050 -343453.

AMELAND: luxe app. TEXEL: luxe bung.'s, 2-4/4-6 pers.
"TTfet gratis gebruik van zwembad/sauna, enz. Ook mid-

wk_weekend. Tel. 058-667501. WA-61R
AMELAND, Hollum. Te huur comfortabele stacaravans.

dJjfrlt u voor informatie 058-133395. WA-61R

£°

"BEILSCHOOL PEAN. Al meer dan 20 jr. een vertrouwde
■«■Mam. Zeilcursussen v. jeugd, volwassenen en gezin-

Mn. Ook surf- en kanovakantie. ANWB/Veilig tehuis er-
Inl. + folder: 05663-1392. FR-61 R

"^PIIESE MEREN. Verh. van bung. en open zeilboten bij
het huren v. een bung. v. 23-3/14-5,8-6/6-7,17-8/29-10,
'n zeilboot, of 'n visboot gratis erbij. De zeilboot is, m.
dekzeil, ook ideaalvoor het maken v. trektochten. Vraag
folder. Sjerp de Vries, Terherne, 05668-265. FR-61 R

' ZEILSCHOOL PEAN. Opleiding tot zeilinstructeur/trice
.yjoor erv. zeilers en zeilsters, tussen 17-25 jr., diezeilles
&.-KH-len gaan geven. Start dit voorjaar weer een gedegen
«■"oateiding. Bel voor info 05663-1392. FR-61 R

"jJgAMPING HEET GOUDMEER, Weperpolder 33, 8431"pit Oosterwolde (Fr.). Staanplaatsen uniek gelegen
Mivndom een meer aan de rand van het 'Fochteloöer-
J*_#en'. Gratis vervoer stacaravan 10% korting na-
-pwjlzoen. 3 weken kamperen = 2 weken betalen. Kanti-
"* fle, snackbar, roei- en visvijver. Tel. (05160) 88281.

Vak.centr. 'De Pieterberg', bung. en
/»app.,rand bos en hei, naast gem. verw. zwembad, recr.-
fcffibgr., 5 min I. van dorp. 05933-31471. DR-61 R
"edOEALE VAKANTIE? HUUR VOORDELIG! Stacar., zo-
-*%ierh. 'n h.seiz. v.a. ’ 375.- p.w. Gezell. camping m.
f|t__WEMBAD. Bosrijke omg. DE ZORGVLIEDT', Wate-

ren. Kl.folder (05612) 1368/(05212) 7258.
Op de bosrijke Hondsrug ligt 5 km van Emmen camping
en bung.park DE FRUITHOF. Vr. gr. folder, 05919-

--*>13427. DR-61 R
.551.

"«■gpNYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke va-
JJy^ptiel Vakantiehuisjes voor week-, midweek- en week-
«^adverhuur met gratis gebruik van ruim 40 fantastische
____racties, gezellige familieavonden en het unieke Fuji-

bergbad voor sprankelend zwemplezier. Ga langs uw
iMMStkantoor of postagentschap en haai de nieuwe va-
■Whtiefolder.6. be105231-3000. --OV-61R

■ LET OP! SPEC. AANBIEDING! Holten vak.oord 'DE
LINDENBERG'. In de perioden 5-1 tot 23-2 of van 2-3 tot
13-4 of van 23-4 tot 11-5 bieden wij onze bung.'s aan
voor ’ 150.-p.wk. Alles inbegr. m. ktv mci. video, speelt.,
wasserette, verw. zwemb. enz. Paasvak. 10 dgn. voor
weekprijs buiten de vak.periode 50+ extra korting. Vr.gr.
folder Postweg 1,7451 TS of bel 05483-61364. OV-61R

' MARKELO 'CAMPING DE KATTENBERG'**** Pr. gele-
gen in bosrijke omgev. ver van de snelweg. Verhuur
vak.huizen + stacaravans, apart toer.terrein. Alle comf.
aanw.: verw. zwemb. en kleuterbad, viswater, kanoën
op 300 m afstand. Bespreek nu uw jaarseizoen of vak.-
plaats. Folders op aanvraag 05476-1367. J. H. Belt, Ho-
gedijk8, 7475 PR Markelo. OV-61R

SINT MAARTENSZEE/CALLANTSOOG: bungalows
aan zee (gratis zwembad). 02246-1596 (na 18.00 uur
02230-22662). NH-61R
CALLANTSOOG. Stacaravanpark 'Jomari'. Klein rustig
park, dichtbij zee, bos en heide, t.h. jaarplaatsen voor
stacaravans. Aansluiting riolering, water en elektra.
Westerweg 4, tel. 02248 -2111.

I

_______________________________( _______L_#l

*'^"~- -war*" -***v-mj&*pm*»
*** - i ___

Faciliteiten: _JS^^_^
" seizoen en jaarplaatsen ijtfj *^K" ruime toeristische plaatsen ga 1 1 1WJ

' SpiaTP °'nab" e'9en recreatiecentrum W&W
" verhuur luxe stacaravans (6pers ) DE TOL
" aangepaste voor-en naseizoen

tarieven
Nun_p«. opd. V.1uw....d. n..uur. _Ltll.lh«b__rr««kter n_t uitgekeken " 8071 .B Nunspeet

I envoor gezellige menteneen Telefoon 03412-52413
tretpuntl LidANWB en Recron GLD7SB

Recreatie-centr. 'HET EIBERNEST', EIBERGEN. Verh.
v. 2-11 pers. bungalows/stacaravans en kamp.pl. Inl. +- gr. folder. Kerkdijk 1, 7152 DB Eibergen, (05454) 71268/

I 71269. Nieuwe jaarpl. '90 ’ 500 korting.

BUNGALOWPARK 'HET WITTE HUIS AAN DE BOS-
RAND'. Voll. inger. bungalows en caravans 4-6-10 pers.
v.a. / 375.- all-in, 4 pers. in de bossen met verw. zwem-
bad, nabij Veluwemeer, honden toegestaan. Doornspijk
(nabij Nunspeet). Tel. 05258-1471.

___________________________________4______V*-__________i^_____________________________I2SEQ3I I
BAARLE NASSAU VAKANTIEOORD 'DE STEPPE',6-I
12 p. vakantiehuisjes nü f 250,-. Hoogseiz. / 475.- p.w.
Kamperen tegen aantr. tarieven in land-, bosr. omg.
Fam.park met voor ieder wat wils! Tel. 04249-246.

NB-61R

CAMPING 'HIGH CHAPARRAL', Oirsbeek, 12 km van
Valkenburg. Stacaravans t.h. LET OP: stacaravan v. 30
juni t/m 14 julien 18 aug. t/m 1 sept. v.a. / 595.- voor 2
wk. all-in. Eigen tent of caravan vóór 14 juli en na 18
aug. Gezinsprijs, ’ 14.- p. nacht, min. 7 nachten. Vraag
folder. Tel. 04492-2044.

Kom naar CAMPING 'DE LEISTERT in Roggel. NIEUW
IN 1990 OVERDEKTE WATERREKREATIE. Verw. bin-
nen- en buitenbaden m. waterglijbaan, roeivijver, gr.
speeltuin, kinderboerderij, sportcentr., tennishal, jeugd-
ontspanningszaal, uitgebr. aktiviteitenprog. Vraag info:
04749-3030. Ü-61R

Eindelijk gevonden?
In gezellige camping voor jong en oud, zonnige campeer-
plaatsen en comfortabele stacaravans t.h.Leuk activiteiten-
progr. NRD folder + ml. CAMPING BERINGERZAND, Hei-
de 5, 5981 NX Parmingen. Tel.: 04760-72095.
CAMPING EN BUNG.PARK 'DE BOUSBERG', Schaes-
berg, 20 min. van Valkenburg, zwemb., speelt, en recre-
atie. Onze folder vertelt u alles, ook over kortingen enI arr. Bel nu meteen 045-311213 (van 9-21.00 u.). LI-61 R

\ NaarEngeland(j
i met maximaal I

Ruimtekomfort |
i voorn Mioiprijs I

II Wie dit jaar naar Engeland vaart, kiest natuurlijk H, H voor deroute met het meeste komfort en luxe voor |
de laagste prijzen: Olau. Want met Olau kunt val | 1

I va. f 240,-inkl. auto en 5 personen naar de over .
1 kant (Auto + caravan en 5 personen v.a. f 310,-).

1 Naast de lage standaardtarieven kent plau tal van I ,
spaartarieven, o.a. het bekende 25 guldentanef op \
de dinsdagdagafvaarten t/m maart. En uw over- |g
tocht op de mooie Olau schepen is inkl. graüsvoor-

§l zieningen zoals zwembad, sauna's en lunderpara-
I dijs met een echt ballenbad. Vraag uw ANVR-reis- I

adviesburo of reizenverkopende bank naar de
folder Olau Dienstregeling en Tarieven 90 of de ||
brochure Olau Tours '90 Londen & Engeland. Of |.

lil belOlau: 01184-88000. Doeoen!, I _WOIOU \
VUSSINGtN-ZSHURNESS |

' I
r~ -Tg** _^_Z-7

VAK.HUISJES t.h. ookLonden. Inl. en gratis '90 brochu-
re: Palthor Holidays BV, Van Nijenrodeweg 893, 1081
BH Amsterdam (020) 442161.

Noorwegen:
Bij Heemstede rechtsaf.

Ukunt Noorwegen tot-m-de-ziel lerenkennen.
Kijk maar in het nieuwe zomerprogramma van
Norske Tunst Service: informatie over iedere streek
en ieder dorp, routebeschrijvingen en een lijst van de
belangrijkste bootverbindmgen, die NTS gratis voor u
reserveert!
Zókunt u pas écht genieten van de adembenemende
vergezichten, de imponerende fjorden,
de komfortabele hotels en pensions, de bungalows en
kampeerhutten. U moet er alleen even voor êgr
naar Heemstede komen, of bellen met J^BÏ?,
Norske Tunst Service, Noorwegenhuis, rW_*!L
Herenweg 64, 2101 ML Heemstede. »^t___
tel. 023-289856. sundnr. 1017 Hg£

Jaarbeurs (Utrecht) jg&r

FINLAND ZONLAND
Uw vakantiehuis I l_sB__-__--i | Dus alle tijd om
aan één van de f j!w___'' I te zonnen en
187.888 meren y||fll KL"^^ -iÉ__^_i te zwemmen.te

wildernis van I _____K^S^?s»!}3lj varen, te surfen
Europa rijk is. 7"* j ___?__ en te zej|en.
Met eigen boot =~ ' ' *-_ik__ een tre'<-
en sauna. De ."' "r*" tocht door het
zon schijnt er ts^^^Mè-^JWÜ^^^^ indrukwekkende
feller en vaker __________________B__________S__^_a landschap. Voor
dan bij ons. De thermometer dedikke zomerbrochure: bel
schommelt regelmatig rond het Fins Verkeersbureau,
de 21 "O Het water immer 020 -71 98 76 of op stand
zuiver. De natuur immer 2033, Vakantiebeurs Utrecht
puur. De nachten kort. De (10-I4 januari). Zonnig Suomi.
dagen lang (20 uur licht). Zuiver vakantie.

FINLAND-FIJNLAND
f £hirnily€&amping*6lub
| Een droomvakantie voor het hele gezin! Ga met onze luxe tou- ■
Iringcars (of eigen auto) naar ons mooie, gezellige vakantiepark

a.d. Moezel bij Cochem (Dtsl.) Een schitterend inger. bunga- |
■ lowtent meto.a. vloerbedekking,koelkast en elektrisch licht staat ■voor u klaar en de Ned. leiding zorgtervoor datuw vakantie onver- *I getelijk wordt. Onsrekr.progr. (zie folder) is uniek en de omgeving |
■ is een stukje paradijs op aarde. Veel zonI Natuurlijk hebben we ■

een zwembad, fietsen en kano's. En dan onze prijzen! Ja, u leest ■
I het goed! Hoogseizoen: 2 weken inclusief busreis f 415,- pp., |
■ kind f 345,-. En voor eigenaarsvan caravan of tent zijnprachtige ■

plaatsen m. elektr. en water. Ook pensions/vak.won. Bel direkt ■

Ivoor gratis inform. (ook 's av. + weekend) tel.02502-8567J
■ Family Camping Club - Spieringweg 1047" Zwaanshoek UW

Aangenaam verblijf, het hele jaar door, in de buurt «an Winterberg
Haus Wiesengrund * Fam. Knecht * 0-5789 Braunshausen

Eigen slacht, gezellige kamers m. do/wc
Overdekt zwembad 28° ' sauna " solarium ' kegelbaan "

VP DM 37-40 vanaf 5 dg. verblijf
Huisbrochure - Tel.: 09.49.2984/560 - 1234

"Haus Waldfrieden' in zomer- en winterparadijs Böde-
feld. Voordelige voll. inger. vak.woningen, kamer m.
ontbijt v.a. 19.50 DM. Tel. 09-49.2977.1274, in Ned.
075-172724. A. Brune, Am Scheidt 8, 5948 Bödefeld.

EGGEGEBIRGE/SAUERLAND
Vak.woningen 2 t/m 7 pers. in park (autovrij). Ideale

omg. voor wandelen pf uitstapjes. Ned. beheer.
Info/doe.: 05753-2098.

VAKANTIE MET KINDEREN - VULKANEIFEL
Bungalows, alleenstaande houten huisjes met tuin en parkeer-
plaats, compleet ingericht met keuken, douche/WC, voor 2-6
pers., aan mooiste Eifelse Pulvermaar: Strandbad - boten -speelplaats - kinderverzorgd - mozelromantik. Weekhuur
Hfl. 180tot 500.- Folders: Fetten-Ferienparks, Fringsallee 13,
D 406 Viersen 11, T. 0949-2162-55543 voorin.

/j/,„. <Zl2>L Geniet u van het gezonde, prikkelende kli-
4AAm4Anjümf (~. \ maa* van het middengebergte (300-600 m)
Wald-MlCnelb-lCn en het natuurschoon van het landschap.
_N__Mn__y___4M"___£> Verwarmd bos-zwembad, binnenbad, kur-

verkehrsamt Bahnholslr. 17 voorzieningen, bos-leerpad. huilkarritten en
Tel. 09.49.6207/401 andere recreatiemogelijkheden, ook in de
D-6948 Wald-Michelbach winter.

IjpÉffik JfotëCGwssfètr'l
vakantie in 't bergstadje nèt over de grens

Het best geoutilleerde, luie familiehotel in Bad Bentheim
Se %heuvelachtige, bosrijke omgevtng. 'Urijad, toüet. ktv, mS_i-bar, telefoon. Z^mbad (29^),
Siniu solarium, bowling, bar, enKwdinxa.
4-daags superarrangement DM 225.- p.p.
(naar keuze doori* wttkof intut wttktnd)

Incl gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner.
Eve'nëens aantrekkeli ke weekendarrangementen.
Hotel Grossfeld Postbus 441, 4444Bad Bentheim, Dui^and.
Bd ÏbSIJ?4C (NIJ" <>M95922 BI (BRD) «c_ jmti,pro.p«t».

Er even tussenuit in
Graafschap Bentheim

In dit mooie bos- en heidegebied vlak over de grens bij
Enschede, bieden wij u, exclusief voor Nederland, riante
vrijstaande chalets in Ferienpark Graftschaft Bentheim.
Graafschap Bentheim is een rustige en rustieke omge-
ving om er even tussenuit te gaan. In de nabijheid van
het park zijn ontelbare recreatiemogelijkheden.
T/M 31 MAART 1990 HEBBEN WIJ EEN BIJZONDER
AANBOD: 4 OVERNACHTINGEN IN UW EIGEN CHA-
LET OP BASIS VAN HALFPENSION VOOR DM 125,-
PER PERSOON (op basis van 2 personen). Uitgezon-
derd de voorjaarsvakantie. Bel voor inlichtingen en re-
serveringen 023-273186 of 023-270465.
FERIENPARK GRAFTSCHAFT BENTHEIM. WD-61R

All-in v.a. ’ 625,-:
10-dgse busreis HP, 7 dgse skipas, 6 dgn. skiles, 7 dgn.
skischoenverhuur, Tiroleravond. Prachtige langlaufsafa-
ri's v.a. / 530,-. 10% groepskorting v.a. 10 pers. Gratis
folder. Reisburo Joytours, (070) 633635, lid SGR.

STACARAVANS te huur in de Belgische Ardennen v.a.

’ 190.- p.w. all-in. Inl. 04459-1598.

Ardennen. T.h. villa's, chalets, stacaravans, 2 tot
30 personen per week en weekend.
Het adres voor een geslaagde vakantie!
Natuurreizen, tel. 04406-42428.

CARAV. t.h. prachtige natuur bij La Roche (Ardennen)
op kl. camp. 100km v. Maastricht, ook m. eigen tent of
caravan. Folder (01172) 1446 b.g.g. (09) 3284411488.

BL-61R

LOT/DORDOGNE, 3 sterren camping 'Le Ch'timi' met zwem-
bad, tennis, winkel, bar, snacks, kano-centre. 70 standpl. en
caravans te huur 4-6 pers. Inl. 09-33.3484.1672.

STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZEN t.h. in
België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië, Spanje.
Altijd zwemwater. Vacansoleil, SGR/ANVR - Esp 51 -
5691 NJ Son. Bel (04990) 74677 (gratis broch.).
Te huur STACARAVANS aan Middellandse Zee.
Voor- en naseizoen. Reeds v.a. ’ 300 p.w.
Vr. folder Saes 04951 - 31793.
KAMPEREN IN FRANKRIJK. Bungalowtenten te huur
op camping De la Pélonie, Dordogne, p.w. mcl. kamp-
geld ’ 365.-. Voor tent- caravanbezitters plaatsen van
100 it. beschikbaar. Folder bij eigenaar: Cederhage 24,
9501 TX Stadskanaal, 05990-17355. FA-61R

De meest uitgebreide info over vakantiewoningen en ho-
tels rond de meren van Levico en Caldonazzo
'VAKANTIE VALSUGANA'. Tel. 03463-51161.

GARDAMEER/ADRIA/TOSCANE: Villa/app. met
zwemb. / tennis. Op div. ANWB-campings compleet in-
gerichte stacaravans, bung.tenten en kampeerplaatsen.
Intergarda, Beeklaan 262, Noordwijk, 01719-19492.

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.

ZONNIGE KROKUSREIZENÜ
9 en 10-daagse luxe touringcarreizen (toeslag Royal Class

’ 50,- p.p. retour) met vertrek op 23 en 24 februari..COSTA BRAVA Lloret de Mar Hotel Augusta Club""
24-2 9-dgs 319.- p.p. v.p.

I 23-2 10-dgs 349.- v.p.
i Hotel Don Juan***

24-2 9-dgs 339.- v.p.
23-2 10-dgs 369.- v.p.

■ COSTA BLANCA Benidorm Hotel Fiesta Park"
24-2 9-dgs 369.- v.p.
23-2 10-dgs 399.- v.p.

DE NIEUWE FIESTA ZOMERBROCHURE IS UIT!! BOORDE-I VOL VAKANTIEPLEZIERM VRAAG HEM GRATIS AAN!

' FIESTA TOURS HOLLANDI TEL. 045-322222. LID S.G.R.
| Kantoor Utrecht: 03473-73033, Brabant: 01621-

-' 14701, Amsterdam: 020-137459, Gelderland: 05735-
-3512 of vraag uw plaatselijk reisburo.

U BENT WELKOM OP DE VAKANTIEBEURS
UTRECHT, STAND 5000.

PORTUGAL TOTAALTRIP ALGARVE
Verblijf in ""hotel Jupiteraan strandvan Praia darocha
log., ontb. Inbegrepen zijn: 2 Interessante excursies per
week + Ned. reisbegeleidster die ter plekke ook koffie-
ochtend, borrelmiddag, kaartavond e.d. organiseert!
Haar dagelijks uiteetfeest kost u ’ 100.- p.w. 2- en 9 fe-
br. 8 dgn. ’ 595,-, 15 dgn. / 775,-.

VONK REIZEN - 05178-16555.
PO-61R

POESTA REISWINKEL - is een specialist voor Honga-
rije. Naast vak.huizen, campingplaatsen, hotels bieden
wij ook div. paardrijprogramma's aan. Pendelbus div.
opstapplaatsen / 245.- (kind. korting). Bel voor info (ook
in het Hongaars) 055-412114.

(tffa Hongarije Tours
ZOMÈRGIDS 90

campings, vakantiewoningen, hotels, auto- bus- en vliegreizen
Boekingen: bij uwANVR-reisbureau of bij GéGé 085-435050

CIRKEL REIZEN, 600 huizen en app., campings, hotels,
bus en vlieg. Inl. Pb. 11, 5109 ZG 's Gravenmoer, tel.
01623-22194. Lid SGR.

HET NIEUWE INDONESIË
PROGRAMMA IS UIT!
100Pagina's dik met 24 schitterende reizen naar

Indonesië, Thailand, Maleisië, Sri Lanka, Hong Kong,
India en Nepal, variërend van 18 tot maar liefst

37 dagen. Zoals onze 18-daagserondreis naar West en
Midden Javaen Bali f 3.995,-, inclusief alle maaltijden.

Kom naar onze
audio-visuele presentatie in:

Den Haag op 15-01-90:Lelden op 16-01-90;
Rotterdam op 18-01-90; Bussurn op 19-01-90;
Tilburg op 22-01-90; Amsterdam op 23-01-90;

Beverwijk op 26-01-90; Zeist op30-01-90;
Arnhem op 02-02-90; Ede op 05-02-90;

Assen op 06-02-90; Alkmaar op 08-02-90;
Groningen op 09-02-90; Hoorn op 12-02-90;

Leeuwarden op 13-02-90; Zwolle op 16-02-90
Deventer op 20-02-90.

Of vraag uwANVR-reisbureau om hetUnitravel
reisprogramma.

Hj.UNm.AVEL
Piet Heinplein 1, 2518 CA DEN HAAG. Tel. 070-3469699.

Lid ANVR - SGR - lATA - RCH

Evenals in voorgaande jaren maakt onze reisclub 1
zen Voor Allen in 1990 weer een prachtige reis IJThailand, Tobameer (Sum.), Java, Bali en SingaH
Vertr. 11 mei '90, 1e kl. hotels, vele extra's. Een!
rustige reis, ook zeer gezellig voor alleen reizenden;
dgn. prijs ’5.015.- p.p. Wilt u mdv. naar Indones*!
Thailand, ml. over guesthouses, busjes, vervoeM
mog. Inl. en prog. bij de reisleider H. van Gunst
(03410)20110.

Indonesië Tours 1990
30 dagen Java-Bali-Singaporetour ’3'
27 dagen Sumatra-Java-Bali-Singapore tour ’ *32 dagen Sumatra-Java-Bali-Singapore tour ’ 34 weken Bali ’3»

Nederlandse reisleiding
Vraag reisbeschrijving bij: Reisver. „Selamat Jalan"
Postbus 21, 3760 AA Soest, telef. 02155-15933.
Lid Gar.fonds Reisgelden.

Indonesië Tours '90.
De nieuwe brochure van dè Indonesiëspecialister 'uitstek ligt voor u klaar! 84 pagina's kleurige infon"'

over onze VOLLEDIG VERZORGDE rondreizen.
inclusief alle maaltijden, excursies en

Nederlandse reisleiding.
Tevens hebben wij in dit programma rondreizen

opgenomen naar India, Nepal, Thailand en Sri Lai*
INFORMATIEVE DIAPRESENTATIES INDONESIË

ledere zaterdag diapresentatie in Heemstede.
Ook komen wij in het land met onze diashow en w«

Eindhoven 6/1, Arnhem 21/1,
Eindhoven 27/1, Heerlen 4/2
Komt u ook? Bel ons even: 023-339151.

Vraag de brochure aan bij uw ANVR-reisburo ofM

De Boer & Wendel BV
dè Indonesiëspecialisten.

Raadhuisstraat 6-2102 HG Heemstede
ANVR/GAR.FONDS/lATA.

023-339151.

JOEGOSLAVIË
DE NIEUWE REISGIDSEN ZIJN UIT
* Vlieg- & autovakanties
* Buspendelvakanties
* VLIEGEN VAN AMSTERDAM, ROTTERDAM,

EINDHOVEN, MAASTRICHT

* BUSPENDELREIZEN NAAR ISTRIË, KVAR-
NER & DALMATIÊ

* AUTOVAKANTIES NAAR MEER DAN 250 HO-
TELS, APPARTEMENTEN EN PRIVÉ-AKKOM-
MODATIES

* VEEL EXTRA'S, ZOALS 3=2, 14=10 ENZ.

YUGOTOURS
DE GIDSEN ZIJN VERKRIJGBAAR
BIJ UW ANVR REISBURO __

SPECIALE AANBIEDING: krokus skitour 1990 Jo4
slavië v.a. ’ 725.- p.p.mcl., luxe bus, hotel (HP), 2 Pi
douche, wc, tel., balkon, skipas, -les, -uitr., Bel IBITÖ*
142332. >

Mogen wij
even voorstellen?

De meest komplete reiskatalogus
naar Joegoslavië - Zomer 1990

_jj||_fi voordeï'Q
tours

Vraag de I na-gids bij uw ANVR-
reisadviesburo of bij de standvan het
Nationaal Joegoslavisch Verkeersburo

op de Vakantiebeurs '90,
Jaarbeurs Utrecht

van 9 t/m 14 januari
Een hijzondere vakantie is voorons heel'gewoon

\nwkaa-wha-wm-Wk^^mÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊku^L\uuwuww

PODRÓZE po KULTURZE POLSKIEJ
Culturele Polen Reizen

Specialist in Poolse Rond-Steden-Natuurreizen-
Bel voor informatie 030-886999 (Nederlandstalig)
of reisprogramma: 030-623770 (Pools/Ned.taligK.. *UITNODIGING

Meer dan 20 reisorganisaties, verhuurbedrijvenen verkee**
bureaushadden er ruim 20.000km reizen voor overom u uij"
gebreid te Informeren over alle aspecten van reizen naar «r
ks°r

AUSTRALIË en NIEUWZEELAND
(10-14 jan. '90 Jaarbeurs Utrecht).
Wij nodigen u uit tijdens uw bezoek aan VAKANTIE '90 Kf"1;
nis te komen maken met onze spectaculaire 'Down Und*1,

manifestaties met zijn vele attracties. Standnr. 6030.
Ons Australië & Nieuwzeeland Extra programma kunt u n
reeds aanvragen.
Down Under Promotion* l.s.m. Wereldcontact,

Nunspeet, tel. 03412-56564;
Driebergen, tel. 03438-23411;
Rosmalen, tol. 04192-19035.

Voor familie- & vriendenbezoek of Vakantie DOWN UNDE^,

zie verder pagina 42



Nederland 2

Eurosport
men hem vergeten is

01.00-01.05 Heute.

Super Channel

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3mHz: 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: 953 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)WDR4:93,9en9i,9 mHz >

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
J^bel- en CAI-abonnees:°0r kanalen zie schema exploitant

J * zwart/wit programma
" = stereo geluidsweergave®0 = tweetalig bij stereo-app.

'T = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
1: 5, 26 29, 46, 51. 53 en 57herland 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 Télé 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

televisie en radio zaterdag

r lDrv
LIMBURGS DAGBLAD

DE TELEVISIEKRANT
VAN HET

LIMBURGS DAGBLAD
VANDAAG EXTRA:

BANENKRANT
BEESTJES

HEERLEN
kanaal
59

KERKRADE
kanaal
64

het koor en orkest van het Drottning
holm Hoftheatër.

23.26 Studio Sport.
23.57-00.02 Journaal.

RTL Veronique

Nederland 1
19.25 Heilige koe. Auto- en motorma-

gazine.
20.00 (TT)Journaal.
20.29 ""Veronica Award. Recht-

streekse uitzending vanuit de Ameri-
cahal in Apeldoorn van de uitreiking
van deze prijs aan de populairste Ne-
derlandse groep, zanger en zangeres
van 1989.

21.45 Christine. Amerikaanse speel-
film uit 1983 van John Carpenter. Het
verhaal van Christine, een auto met
een demonische kracht die alles op
haar weg vernietigt.

23.40 Veronica sport. Sportmagazi-
ne.

00.10 Pin up club. Erotisch magazine.
00.40 Journaal.
00.45-02.15 Children of the corn.

Amerikaanse speelfilm uit 1984 van
Fritz Kiersch. Isaac, een 12-jarig
bloeddorstig jongetje, brengt dood en
verdoemenis is een klein stadje in
lowa.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 Studio sport. Met NK schaat-

sen in Heerenveen en skispringen
vanuit Bischofshofen.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Paspoort Marokkanen. Weke-
lijks magazine 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. 10:
De gevederde slang.

19.54 Trekking van de lottogetallen.
20.00 Journaal.
20.20 ""Avondvoorstelling: Le noz-

ze di Figaro (De bruiloft van Figaro),
opera van Mozart, uitgevoerd door

iPOs
_J 1_ __
J ' °" 13.05 Nieuws voor doven en7! slechthorenden.«NCRV

" 1 Bouwen. Documentaire over- l6inWen aan een schonere toekomst,
'r on James Herriot. Serie.

Ne Passa9e- Gevarieerd magazi-

" 17 _ni \jf Journaal.
'18 5_ Passa9e- Vervolg.. cf° (TT)Snelweg Europa. Afl. 1:I>'' m Italië.I ,g"° Journaal.

■'. ° De Jostibandzonder grenzen.> lfe,eksPecial.
r j° Cosby show. Amerikaanse se-■ Afl.: What he did for love. Theo's
jjjnd Denny probeert zijn vriendin. a e 'e imponeren door haar een

JlJOïn horlo9e kado te doen-j '*° 'n de ban van deCobra. 2-deli-. ch
Austra|ische miniserie met Mi-|;,nael Woods, Rachel Ward, Art Ma-

T*'e-a. Regie: Mark Joffe. Deel 1.tteifif Amenkaanse journalisten ver-
l Kken naar Delhi om het levensver-
c al van de zeer beruchte gangster

' Ö ir S SobnraJ °P te schrijven.
c '8 (TT)Rondom tien. Henk Mo-
ü

el Praat over een Jehova-getuige
j ~ een bloedtransfusie weigerde enöiL e dood vond--1 JJO Journaal.

g ' Tegenwoordigheid van Geest.
varieerd programma over geloof. samenleving. Presentatie: Dodi

I l" 7"23.59 Huizen van Oranje: Pa-eis Soestdijk. (herh.).

10.00 Children's SSVC. Vandaag:
The wisdom of the Gnoms.

10.30 The Real Ghostbusters. All
Hard Knights's Day: Wanneer Pe-
ter zijn vriendin meeneemt naar
een kunsttentoonstelling, komt
een van de geschilderde karakters
tot leven en ontvoert haar.

10.50 Lost in Space. Serie. Afl. The
Anti-Matter Man.

11.45 Scooby Doo.
11.55 A question of sport.
12.25 The Waltons.
13.15 Grandstand. Table Tennis, Ra-

cing from Haydock Park.
18.05 News and weather.
18.15 Pop Spot.
18.45 Blind Date.
19.30 The Flying Doctors. AH.
Realms of gold. De inwoners van
Coopers Crossing krijgen de goud-
koorts wanneer een oude man sterft
die een 'schatkaart' achter laat.

20.15 Birds of a feather. Afl. Cheat!
Dorien nodigt Tracy uit voor aan
feestje onder valse voorwendselen.

20.45 Saracen. Afl. Tooth and dew.
Een groep van de dierenbescherming
protesteert tegen een bekende kan-
kerspecialist, wat resulteert in gewei
dadige acties.

21.40 News and weather report
21.55 Saturday Night Clive.
22.40 Midnight Caller.
23.30-00.40 Match of the day.

BBC Europe
Duitsland 1 09.25 Today's Viewing.

09.30 First time planting.
10.00 Clean Siate.
10.30 Programma's zoals aanga

kondigd.
12.10 Wide World.
13.12 Weather.
13.15 Grandstand.
18.05 News and weather.
18.15 Sports Round Up.
19.05 Jim'll fix it.
19.40 Bobs Full House.
20.15 Paul Daniels.
21.00 Waterfront beat.
21.55 News and sport.
22.10 Newsview.
22.45 Making out.
00.05 Dave Allen.

Wetzlar.
22.05 ""Endlich allein. Blijspel van

Lawrence Roman met Johanna von
Koczian, Wolfgang Spier, Harald Ef-
fenberg e.a. Toneelregie: Wolfgang
Spier. Nauwelijks is de jongste zoon
het huis uit en zijn zijn ouders einde-
lijk weer alleen, of de oudste zoon
keert naar huis terug.

00.00 Der Joker. Duitse speelfilm uit
1987 van Peter Patzak met Peter
Maflay, Tahnee Welch, Elliott Gould
e.a. Commissaris Bogdan van de
Hamburger moordbrigade krijgt te
maken met afpersers in de horeca-
branche.

01.35 Tagesschau.
01.40-01.45 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

"Krystina Janda en Lino Ventura in de speelfilm 'Der
Maulwurf. (Duitsland 2 - 23.25 uur.)

Duitsland 2

Duitsland 3 West

07.00 Sky, Countdown. 08.00 Sky, Fun
Factory. 10.00 Eurosport menu. 10.30
Tennis Legends. 11.00 Cycling World
Cup Classics. 12.00 Skiing World Cup.
15.00 World Figure Skating. 16.00 Ath-
letics of the Year. 17.00 International
DTB Cup Gymnastics. 18.00 Ski & Ski
Jump World Cup. 19.00 Handbal
World Championships. 20.00 Trans-
world Sport. 21.00 The Year that was.
23.00 Paris Dakar Rally. 23.15 US
Skins Golf. 01.15-01.30 Paris Dakar
Rally.

|og jrO Programma-weekoverzicht.
i09q9 Tagesschau.

teU3Lander - Menschen - Aben-uer. Von Marabut und Regenbraut,ocumentaire over Berbers in het At-oftjjebergte.J*5 T'ai chi chuan. Chinees scha-
.onboksen- A,L: Der Mensch O)-

-'On. Ta9esschau..it Aus|andsjournal.
l'*s ZDF-info Gesundheit. Gezond-®'dsrnagazine. Vandaag: Hulp bij«'hulp |. Presentatie: Günther Vo-

ll'n Tagesschau.
'*3 Der Bar und die Puppe. Franse

Ij^elfilm uit 1969 van Michel Deville.
lil0 Urnschau.
'3n Persoverz'chf-
bn Tagesschau.
;°5 ARD-Sport extra. Met: Skiën:lernationaal vierschansentoernooi,

6reldcup skiën, reuzenslalom voorij^es en heren."50 ""Formel Eins. Hitparade ge-
l6Wesenteerd door Kai Boeking.
t35 Agatha Christie. Miss Marple,?n9else serie. Afl. 1: Die Schatten-

l7and-
lj'ss Tagesschau.
15'l?0 Sportschau-Telegramm.
l9q Sportschau.
'On Pro9ramma*overzicht.
soT° (TT)Tagesschau.
;'s lm Schatten der Gorter 11.r^erikaanse speelfilm uit 1988 vane Philips met Jaclyn Smith, Roberta9ner, Franco Nero e.a.45 "«Trekking van de lottogetal-i\| "

jj'so Tagesschau.
/°0 (TT)Das Wort zum Sonntag.

ectitatie door Jürgen Wereth uit

08.00 ""Programma-weekover-
zicht.

08.30 Nachbarn in Europa. Informa-
tie in het Grieks, Italiaans en Portu-
gees.

09.00-11.00 Gemeenschappelijk
programma met ARD.

11.03 Nachbarn in Europa. Interna-
tionaal weekendmagazine. In de stu-
dio: Fotini Noutsia.

12.35 Diese Woche. Weekjournaal.
(Met ondertiteling).

12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ""P.I.T. -extra. Hits uit Italië ge-

presenteerd door Peter lllmann. Met
o.a. Adriano Celentano, Gianna Nan-
nini, Matia Bazar en Eros Ramazotti.
(herh.).

14.05 Europaische Universiteiten.
8-delige serie over beroemde Euro-

07.00 Super BOOS. 11.00 The Mix.
15.30 Dundee and the Culhane. 10.30
Dick Powell Theatre. 17.30 Coca Cola
Eurochart. 18.25 Goodyear Weather
Report. 18.30 Ultra Sport '90 High-
lights. 20.30 Snooker. 21.25 Goodyear
Weather Report. 21.30 Africa Screams.
23.00-02.00Death Moon, gevolgd door
the Mix.

MTV Europe

13.35 Teletekst-overzicht.
14.00 WDR-Treff. Gast: Willy Millo-
witsch.

15.00 Sport 3 extra.
17.00 Endeavour. Die Wiedergeburt

einer berühmten Rennyacht, reporta-
ge.

17.30 (TT)Lindenstrasse. Afl. 213:
Gute Vorsatze. Met Sybille Waury,
Ria Schindler, Manfred Schwabe e.a.

18.00 Pan Tav.... Serie. Afl.: Pan Tav
baut urn.

18.30 DegrassiJunior High. 26-deli-
ge Canadese serie. Afl.: Versiebt.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en om 19.30
Sport im Westen.

20.00 Eine afrikanische Tragödie.
20.45 Nach langem und schwerem

Leiden... Documentaire over het be-
lang van een gezonde aardbodem.
Presentatie: Wolfgang Korruhn.
(herh.).

22.45 Der schleichende Tod. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1982 van Alan
Rudolph met Robert Urich, Jobeth
Williams, Paul Dooley e.a. De ex-poli-
tieman Ruben Castle raakt betrokken
bij geheimzinnige gebeurtenissen in
Colorado, waar steeds de verminkte
cadavers van runderen gevonden
worden.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

' °-13.05 Nieuws voor doven en.Bl6chthorenden.

Alle programma's in stereo. 07.00Club
MTV. 07.30 MTV's Non Stop Pure Pop.
10.30 MTV's Levis US Top 20. 12.00
YO'. 12.30 VJ s Marcel and Ray. 1100
The Big Picture Special. 18.30 VJ Kris-
tiane Backer 21.30 Club MTV. 2140
Party Zone. 00.00 Erotika. 01.00 Ma-
ken Wexo. 03.00-07.00 Night Videos.

12.45 Du wirst das Angesicht der
Erde erneuern.

13.30 Tibet - Tor zum Himmel. Docu-
mentaire over Tibet. (herh.).

15.00 Sport 3 extra.
17.00 Vom Bodensee zur Pfalz.
17.45 Verlorene Zeit oder Reifezeit?

2-delige reportage over vier mannen
die hun dienstplicht moeten vervullen
Afl. 1.

18.30 Zeit der Rosen. 9-delige serie
naar de trilogie van Maria Gripe Afl
9.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Die Aurora gab das Signal.
Russland von der Jahrhunde .wende
bis zur Oktoberrevolution, documen-
taire over de Russische Oktoberrevo-
lutie.

20.45 Südwest aktuell - Neues.
20.50 Die Zauberflöte. Zweedse

speelfilm uit 1975 van Ingmar Berg-
mann met Josef Köstlinger, Irma Urri-
la, Hakan Hagegard e.a. Prins Tami-
no gaat samen met de vogelvanger
Papageno prinses Tamina uit de han-
den van Sarastro bevrijden. Een
toverfluit en een klokkenspel moeten
hen beschermen. (Originele versie
met Duitse ondertiteling).

23.00 Auf der Couch. Hoogtepunten
met Mano Adorf, Konstantin Wecker,
Lore Lorentz e.a.

00.30 Denkanstösse. Heilige Drei Kö-
nige.

00.45-00.50 Laatste nieuws.

= 08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.= 08.05 Archie. Franse tekenfilmserie.
Afl.: Red in Gefahr . Jughead als

E Unglücksbringer.
E 08.30 Diplodos. Franse tekenfilmse-
ï rie. Afl.: Die grosse Schnappschüsse.
E 08.55 Nozzles. Amerikaanse teken-
-5 filmserie. Afl.: Die grosse Überrasc-
E chung.
E 09.20 Die Jetsons. Amerikaanse te-E kenfilmserie. Afl.: Die Rache des Ro-
Ê boters.
Ë 09.45 Klack. Kinderspelshow met Ni-

cole Bierhoff.
E 10.15 Gewusst wie. Programma ge-

presenteerd door Claudia Hessel en
E Hans-Gerd Fischer.
E 10.30 Télé-Boutique. (herh).
E 11.00 Zadar-Kahn, der Wüstenre-
: bell. Italiaans Spaanse speelfilm uit
ï 1966 van Miguel Lluch, met Kirk Mor-
E ris, Diana Loy, Red Ross e.a.
E 12.30 Klassik am Mittag.
E 13.00 Télé-Boutique.
: 13.25 Heute bei uns.: 13.30 Ragazzi. Jeugdmuziekmagazi-

ne. Presentatie: Ingo Schmoll.
E 14.15 Herr der Wüste. Italiaanse
E speelfilm uit 1962 van Fernando Cer-
E chio, met Channing Pollok, LuicianaE Gilli, Pietro DeVico e.a.
E 16.00 Coach mit Herz und Schmerz.E Amerikaanse serie. Afl.: Elterntag.
: 16.30 Der Sheriff von New Vork.

Amerikaanse serie. Afl.: Der Cowboy
und das Madehen. (herh.).

E 17.45 Dirty Dancing. Amerikaanse
E serie. Afl.: Mannertraume.
Ë 18.15 Lowenverleihung 1989. Uitrei-
E king van de Leeuw van Radio Luxem-
E burg vanuit Dortmund. (herh).
Ë 19.45 RTL aktuell.
E 20.15 Zeit des Verbrechens. Franse

speelfilm uit 1987 van Ciaude Le-
E louch, met Jean Yanne, Marie Sophie
E L, Patrick Bruel e.a. Na een jarenlan-
E ge gevangenisstraf komt Simon ein-
Ë delijk vrij. Samen met zijn dochter

gaat hij wraak nemen op de moorde-: naar van zijn vrouw.
E 22.00 Alles nichts oder?» Spelpro-: gramma.
: 23.00 Letz Fetz - Locker vom Hoc-
E ker. Franse speelfilm uit 1977 van
E Alain Darbon, met Mimsy Farmer,
E Pascal Sellier, Andrea Ferreol e.a. De
Ë jongeJulien droomt van een te gekke
E vriendin, waarop alle andere jongens
Ë jaloers zouden kunnen worden. Hij
Ë leert inderdaad de attractieve Helena
Ë kennen en wordt verliefd op haar.
Ë 00.35 Verfuhrung einer Sizilianerin.

Italiaanse speelfilm uit 1973 van Fer-
nando di Leo, met Jenny Tambun,

E Maurice Ronet, Lisa Gastoni e.a. Sici-
E Ne: De knappe en levenslustige we-
E duwe Caterina ontmoet weer haarE jeugdliefde. Caterma's dochter inte-
E resseert zich ook voor hem.
Ë 01.55-02.00 RTL plus Aerobics.

SAT 1
;07.30 Guten Morgen mit SAT. 1 08.30:Drei Engel für Charlie. Amerikaanse

"misdaadserie. Afl. Ein Engel im Schuß
"feld. 09.25 Horoskop. 09.30 Wirt-
ischaftsforum. 10.00 Programma-over-
Izicht. 10.05 SAT.I Teleshop. 10.30
;The real ghostbusters. Amerikaanse
Itekenfilm. Afl. Von Vampiren und Wer-
jwölfen. 10.50 Teletip Tier. 11.00 Die
Nacht der Premiere. Duitse musical uit
1959 van Georg Jacoby. Aansl. teken-
film. 12.45 Teletip Fashion. 12.55 Fa-
milie Feuerstein. Amerikaanse teken-
filmserie. 13.25 Mister Ed. Amerikaan-
se komedieserie. Afl. Ed, der Telefon-
iverkaüfer. 13.50 Unsere kleine Farm.
Afl. Gro. vater kehrt heim. Deel 1. Ame-
rikaanse avonturenserie van William F.
Claxton. 14.40 Teletip Koehen. Aansl.
Horoskop. 14.50 Meine Kinder und ich.
Duitse komedie uit 1955 van Wolfgang

07.00 Téléclips. Videoclips voor de
jonge kijkers.

08.00 Télékids. Tekenfilms gepresen-
teerd door Irene Moors.

11.00 Bonjour Les Clips.
11.40 Autovisie. Presentatie: Rob
van Rees. Herh.

12.10 Aanvallen. Sportquiz.
12.30 Jukebox. Herh.
12.55 Ski Magazine.
13.25 Bios.
13.55 Hits uit Holland. Herh
14.35 Niet te geloven. Herh.
14.55 Gaaan met die banaan. Pre-

sentatie: Patty Brard. Herh.
15.40 Tales ofthe Gold Monkey. Afl :Macht der gewoonte.
16.30 Télékids.
17.00 Deksels! Kook-tv.
17.30 Beestenboel. Gevarieerd die-
renmagazine.

18.00 Journaal.
18.10 Countdown. Presentatie: Wes-

sel van Diepen.
19.00 Katts & Dog. Amerikaanse

jeugdserie over een politieagent en
zijn Duitse Herder.

19.25 Match. Sportprogramma.
20.20 The Survivors. Amerikaanse

komedienuit 1983 van Michaël Rit-
chie. Donald Quinelle, een succesvol-
le verkoper, wordt ontslagen. Op de-
zelfde dag ziet Sonny Paluso zijn
benzinestation in vlammen opgaan.
Terwijl ze hun verdriet met koffie aan
het verdrinken zijn in de coffeeshop
komt JackLocke, een overvaller bin-
nen. Het lukt Donald en Sonny de
man zijn wapen te onmtfutselen.

22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Wynne & Penkovsky. 3-delige

Engelse spionageserie van Paul i
Seed. Het verhaal van twee mannen

pese universiteiten. Afl. 7: Heidel-
berg.

14.35 Fahrschule. Oostduitse speel-
film uit 1986 van Berngard Stephan
met Jörg Gudzuhn, Otto Mellies, Kata
Kanya e.a. Om zijn vrouw een plezier
te doen koopt Steinköhler een twee-
dehands auto.

15.55 Eins, Zwei, Dreibein. Spelletjes
met sneeuw, bedacht door Liesel
Metten.

16.05 Der König von Narnia. 6-delige
jeugdserie naar de kinderboeken van
CS. Lewis. Afl. 6: Aslans Sieg über
das Böse.

16.30 Spreepiraten. 15-delige jeugd-
serie. Afl. 2.: Spray-Piraten.

16.58 Programma-overzicht.
17.00 Heute.
17.05 Giulia. Italiaanse serie. Afl.: Erf-

olge und Misserfolge.
18.00 Landerspiegel. Informatie en

meningen uit de Bondsrepubliek
Duitsland.

18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.20 Ich mocht Dich wirklich se-

hen. Serie korte films over religieuze
motieven in de popmuziek. Vandaag:
My Sweet Lord, van George Harrison.

19.30 (TT)Das Erbe der Gulden-
burgs. Duitse serie. Afl.:, Der unfrei-
willige Vater.

20.15 ""Wetten dass ...? Spelshow
met Thomas Gottschalk. Met o.a. Bo
Derek, Howard Carpendale en Tanita
Tikaram.

22.00 Heute.
21.05 Das aktuelle Sport-Studio.

Met Günther Jauch. Aansl.: Lottotrek-
king.

23.25 Der Maulwurf. Franse speelfilm
van Yves Boisset met Lino Ventura,
Krystyna Janda, Michel Piccoli e.a.
De Franse agent Sébastian Grenier
wordt alleen bij bepaalde opdrachten
ingezet en hij heeft de stille hoop dat

België/TV 1
'lOri. '-0- °P zaterdag. Met om:

._
Were|doriëntatie.

I ld* Geschiedenis.
I^5 Aardrijkskunde.
!l 4 Technologie.
lj''s Nederlands.

Grondslagen van de fysica.

Vraaggesprek over ont-
lg^sing en bodemerosie.■«0 De Titfield Thunderbolt. En-
fT. lse speelfilm uit 1952 van Charles
k 'Cn,on. Als de officiële instanties
sr. lokale spoorwegnet van Titfield
Wa'ten' beslui,en de dorpelingen de
l a atselijke spoorwegmaatschappij tel^Pen en uit te baten.
..'«O De collega's. Serie. Afl. 35: Delelijke.

18-^ Nieuws.. TikTa- Animatieserie. Afl. 131.
tlil 5 Ponyfestival. Met finale ponys-
ll' fPringen met de 5 provinciale fina-VsTi,. "v a Kilimanjaro. Nieuwsmagazine

2n 'on9eren-
a's° Joker- en lotto-trekking. Me-

lg -^üngen en programma-overzicht.Vq° Nieuws.
PU

Q Meester, hij begint weer. Com-
'es Meneer de Vries in de Franse
bc' Romeo en Julia, Cado door Rem-
l^l "-. Drijfmest, de Rosé kaart, sexy
nü,J vo°r meester Buys, ouders wat
Np Computerles, Wim Officieus en

ij ersens, Punkpa en Punkma.

" Hugh Griffith en Stanley
Holloway in despeelfilm 'De
Titfield Thunderbolt''. (Bel-
gië/TV 1 - 16.00 uur.)

20.25 Eigen haard. Tweedelige Ame-
rikaanse tv-film van Michaël Toskiyu-
ki Uno. Deel 1.De familie Ash bestaat
uit Charlie en Cath en hun 4-jarige
zoon Will, en Sam en Mary, de kinde-
ren van Charlie uit een vorig huwelijk.
Elk van de gezinsleden heeft zo zn
eigen emotionele problemen.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.00 Wie was wie? Britse thriller van

John Sichel. Een Amerikaanse toeris-
te beweert dat haar vriendin spoor-
loos uit een hotel is verdwenen. De
hoteleigenaar Arthur Lewis houdt vol
dat er maar één meisje was dat zich
heeft ingeschreven.

00.05-00.10 Coda. Zwarte ogen, van
De Mauri.

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Kere weerom. Terugblik op toe-
ristisch-volkenkundige evenementen
van het einde van de jaren '80.

19.30 Nieuws.
20.00 Panorama.
20.55 Oei. Grappen en grollen rond

het thema: het ziekenhuis. Visuele
gags, een clip, een reclamespot,
slapstick en animatiestukjes.

21.20-21.55 Concert: Festival van
Vlaanderen. Marionettenopera Phile-
mon en Baucis. Paraphrase op het
antieke verhaal Philemon en Baucis
als marionettenopera.

België/RTBF
08.30-09.30 Nouba nouba. 11.20 Inter-
wallonie .Spotkania. 12.00 Spreek met
ons mee, cursus Nederlands. 12.30 Es-
panol con Victor, cursus Spaans. 13.00
Tribune économique et sociale: La
FGTB. (herh.). 13.30 Le coeur et l'e-
sprit, katholiek magazine, (herh.).
14.00 Théatre Wallon: Li Marticot, to-
neelstuk in Luiks dialect van Jean Bru-
mioul. 15.35 Autant savoir, consumen-
tenmagazine, (herh.). 16.05 Strip-tea-
se. (herh.). 17.20 Livres parcours, lite-
rair magazine. 17.55 Génies en herbe,
spelprogramma voor scholieren. 18.25
Gourmandises, culinair magazine.
18.40 Télétourisme, toeristisch maga-

zine. 19.15 Paardenkoersen. Aansl.:
Trekking van joker en lotto. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.00 Variétés a la
une. 20.10 Le jardin extraordinaire, na-
tuurmagazine. 20.45 Labyrinthe, Ame-
rikaanse speelfilm uit 1986 van Jim
Henson. 22.25 Portrait de Jean-Pierre
van Rossem. 22.45-23.10 Uitslag trek-
king van lotto en joker, Weerbericht en
laatste nieuws.

België/Télé 21
19.30 Journaal. 20.00 Art 21: It just
happened, terugblik op de Amerikaan-
se musical in de jaren 30. 21.05 La Lu-
carne, documentaire over Ainay-le-
Chateau, waar rond 1900 een groep
geestelijk gehandicapten in het dorp
werd ondergebracht, (herh.). 22.00
Journaal. 22.30-23.30 Concert 21: Hi-
gelin s'en va-t-en rêve, muziekpro-
gramma, (herh.)

TV5
16.05 Tvs Infos. 16.15 Sports Loisirs.
17.15 Carabine FM. 17.45 Gourmandi-
ses. 18.05 Les animaux du monde.
18.30 Génies en Herbe. 19.00 Sen-
tiers. 19.30 TVS Infos et Météo. 19.40
L'art au monde des tenebres.'2o.3s
Avis de Recherche. 22.00 Journal télé-
visé et Météo. 22.30 Club TVS. 22.35
Metro Luxembourg. 00.10-00.50
Alice.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.07 TROS
Aktua. (7.30 en 12.30 Nws., 12.55
Meded. t.b.v. land en tuinbouw).
14.05 De TROS Middle of theRoad
show. 17.05 TROS Aktua sport
(17.30 Nws.) 19.03 Coulissen
19.30 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 22.02 Podium van de Neder-
landse lichte muziek. 23.05 Met het
oog op morgen. 0.02 Damokles.
1.02-7.00 Niemandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04-16.00
VARA's vrije zaterdag: 7.04 De
opening. 9.04 De ronde van Hilver-
sum. 11.04 Bal op 't dak. 12.04
Spijkers met koppen. 14 00-15.15
Oudejaarsconference van Youp
van 't Hek. Aansl. Nieuws en Ty-
pisch Hollands. 16.04 Echo. 16.10
Zin in muziek. 17.04 Glas in
100d.1804 Echo. 18.15 Levensliet
en levensleed. 19.03 KRO's coun-
try time. 19.50 Ter overweging.
20.03 NOS Jazzplatform. 21.00-
-7 00 Zie Radio 1

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04:
Gospelrock. 10.04 Popsjop. 12 04
Paperclip-llve. 14.04 Popstation.
16 04 NCRV-zaterdag-sport 18 04
Driespoor. 19.03 Paperclip-radio.
21.03 Crossroads. 23.03Late date.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden...
(8.00 Nws.). 8.02 Klanquarel... 9.00
Toppers van toen klassiek. 10.00
Caroline 11.00 Kurhausconcert:

Concertgebouw Kamerork. met
piano. 12 02 Muziek voor miljoe-
nen. 13.02 Veronica Klassiek: Ra-
dio Symfonie Orkest speelt symf.
14.25 Veronica Kamermuziekserie
89 90: Oratoria voor mezzoso-
praan en harp 14 55 Nieuwe gram-
mofoon- en compactplaten. 16.02
Lang leve de opera!lBo2 Avond-
stemming 20 00 Nws. 20 02 KRO-
Klassiek op Zaterdagavond, met
om 20.02 Sweelinck en tijdgeno-
ten: Nederlands Kamerkoor: 21 00
Accordeonmuziek; 22.02 Orgelru-
briek: 22.20 Laudate. 23 00-24.00
KRO-literair: Tnppe

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktberen uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Jongeren en top-
sport 10 00 Hollandse nieuwe
10.15 De muzikale fruitmand
11.15 Tijdsein thema 12.00 Nws
12 05 Meer dan een lied alleen .!
12.44 EO-Metterdaad hulpverle-
ning 12.45 Vragen naar de weg.
13 00 Nws 13 10 Hallo Nederland.
13.30Opo doro (Open deur). 14.00
The Troubleshooter. 16.00 Minjon.
17.00 Licht en uitzicht 17.45 Post-
bus 51, Nederlandse Antillen en
Aruba, een uitzending in samen-
werking met het Kabinet voor Antil-
liaanse en Arubaanse zaken. 17 55
Mededelingen en Schippersbench-
ten. 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 werkne-
mers 20.30 Laat ons de rustdag
wijden 21.14 EO-Metterdaad hulp-
verlening 21 15 Reflector 2135
deze week 22 00-23 00 Zaterdag-
avond-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 12.03-1258 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg
17.03 Limburg aktueel: nieuws en
aktual 17 15-17 58 Vrij spel: popin
Limburg

BRT 2
600 Nieuws 605 Welkom week-
end. (630-7.00) 7 30 Nieuws en
RVA.-berichten 800 Nieuws
08 10 Te bed ol niet te bed 10 00
Nieuws 10.03 Buitenspel 1130
De Vlaamse Top Tien. 12 00 Top
30 13 00 Nieuws 14 00 Radio
Ri|Swi|Ck 17 00 Nieuws 17 05 Fris
van Lefever 20 00 Hartelijk 23 30
Nachtradio (tot 06 00 uur) Met
nieuws om 24 00 uur.

Belg. Rundfunk
06 35 Radiotruhstuck 07.15

Wunschkasten 07.45 Veranala.
tungskalender 08 30 Besmnkcf*
Worte 09 05 LP-Markt 10.00 HM
oder Niete 12 00 Musik bei Tiach.
12.15 Veranstaltungtkalandar.
12 45 lm Brennpunkt. 13.00-10.00
Hitparade 16.05 Contra Ha Ju-
gendmagazm 17.05 Forum - Om
Kulturmagazin. 18 10 BRF-AMuel
18 36 Freie Tribune. 18.45 Pttüoa-
ophie und Ethik. 1900-00.00 US
Hits 89

Luxemburg/RTL
05.30 Gutenmorgen 09 00 Ein Tag
wie kein anderer am Wochenende
11.00 Treft nach eil 12.00 RTL
Themen am Wochenanda. 12 15
Ist ja n Ding! 14.00 Viva. 15.00Sportshop 18.00 Unglaubbche Ge-schichten 19.00 Neunzehn " Vw-
rundzwanzig Musik Non Slop.
00.00 - 01.00 TraumUroar.

WDR4
Elk heel uur nieuws, (_»_■_. om
11 00. 13.00, 15.00, 17.00. 19.00,
21.00 04.05 Radiowecker 06.08
Morgenmelodie. 07 55 Morgerlan-
dacht 08 05 Zum Tage 00.07 In
unserem Aller 09.05 MntJkpavil
lon. 12 05 Pop-Report. 14 05 Wirt-
schaft. Aansl Orchester dar We*.
15.00 Caté Carlton. 17.00 5 Uhf
The 19 00 Auf ein Wort 20.06 Om
Sonntagskonzert 22 05 Mus* zum
Traurnen 22.30 Nachtexpreß

Zaterdag 6 januari 1990 41

% Michaël Woods en Rachel
Ward in de 2-delige speel-
film 'ln de ban van de Co-
bra. (Nederland 1 - 20.20
uur.)

SSVC

Schleif. 16.25 SAT.I Bliek. 16.30 Tek*-
tip Wissen. 16.40 Der Kaira-FelMn.
Documentaire. 17.05 Auf und davon.
17.35 SAT.I Bliek. 17.45 Gewinn in
SAT.I. 17.50 Das Imperium, die Co.
by's. Amerikaanse familieserie van Ro-
bert Scheerer. Afl. Konfrontation. 18.4S
SAT.I Bliek.Aansl. SAT.I Wetter.
19.05 Batman. Amerikaanse comedy-
serie van Robert Butler. Afl. Oer 13.
Hut. Deel 1 en 2. 20.00 MacGyver.
Amerikaanse misdaadserie van Mi-
chaël Vejar. Sabotage auf der Rem-

RTL Plus

Limburgs dagblad~j

VOO
16.00 My little pony. Tekenfilmserie.

Afl.: Het spook in het paradijs (1.).
(herh.).

16.10 Transformers. Tekenfilmserie.
Afl.: De terugkeer van Optimus Pri-
mus (3).

16.30 Empty nest. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Tranen van een
clown. Harry helpt Carol aan een
functie in het ziekenhuis, maar is ge-
noodzaakt haar na een enorme blun-
der te ontslaan.

16.55 Jan achter de schermen van
(JADVS). Jan Lenferink belicht een
specifiek onderwerp met aansl. een
discussie. Onderwerp: De dierenam-
bulance.

17.45 Family ties. Amerikaanse serie.
Afl.: Plagiaat. Mallory wordt geselec-
teerd om bij topontwerpster Jamie
Carter in de leer te gaan. Ze is in de
wolken, maar belandt al spoedig met
beide benen op de grond...

18.10 Mijn eerste keer. Vandaag:
Voor het eerst verliefd.

18.40 »»Top 40. Gepresenteerd door
Jeroen van Inkel.

Duitsland 3 SWF

die leven in de gevaarlijke wereld van
Oost-West relaties. Greville Wynne is
een Britse zakenman, die spionage-
werk verricht. Kolonel Oleg „Alex"
Penkovsky is een hooggeplaatste of-
ficier bij de Russische geheime
dienst.

23.20 Madame Ciaude. Amerikaanse
erotische speelfilm uit 1977 van Just
Jaeckin. De call girl organisatie van
Madame Ciaude betrekt zijn clientèle
uit nationale en internationale politie-
ke en economische kringen. Een foto-
graaf neemt per ongeluk compromit-
terende kiekjes.

00.40 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!

radio
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SOVJET-UNIE
Ontdekdit grootste Stedenreizen Moskou
landter wereld. Reis 5 dagenv.a. f 1095,-
-naar de hoofdstad 7 dagenv.a. f 1435,-
Moskou, de kunststad
Leningrad, het oude Stedenreizen Moskou
Kiev ofga luieren Kiëv/Leningrad
tussen de Russen in de 13 dagen f 1995,-
-badplaats Sotsji. Er zijn
nu ook meer mogelijk- De kunst- en
beden voorrondreizen ikonensteden
Alle reizen zijn volledig 12 daagse rondreis
verzorgd inclusief f 2995,-
-uitgebreid excursie-
programma. Een greep Strandvakantie in Sotsji
Uit de vele en Moskou/Leningrad
aanbiedingenin onze 11 dagenv.a. f 2555, -nieuwereisgids:

Ja, stuur mij de nieuwereisgids <£ tt^Skmet reizen
naar deSovjet-Unie

BELLEN
Dhr/Mw GAAT
Adres SNELLER!

Vraag naar
Postcode Paula
Woonplaats (020)
Talafoon — I 23 47 71

KONTAKT
INTERNATIêNAL
Unieke vakanties vind je niet alleen in het Westen

Prins Hendrikkade 104 /1011 AJ AMSTERDAM

Kampeerauto's, caravans en 4
voortenten, kampeerartikelen, *J J\

j.RONGEN £_V_£r,
Telefoon 0949/2405/9081 Aachener Kreuz

PRAAG, gouden stadaan de
MoWau, 5-d. vliegreis

’ 695,-, vertrek 25/1, 1/2,
15/2,28/2, KLM/Hote.**"'

PERESTROJKA
REIZEN

Bilthoven, ANVR/SGR,
030-250040, 280314. Va-
kantiebeurs Utrecht,
standnr. 6101

NATURISTISCHE
VAKANTIES

In o.a. Griekenland, Hongarije en
Lanzarote

INTERNATUUR
TEL. 085 " 61 71 34

DOR, 6-d. eksklusieve
rondreis, hotels """"/"****,
Md. ekskursieprogram-
ma, f 695,-. Vertrek 26/2

PERESTROJKA
REIZEN

Bilthoven, ANVR/SGR,
030-250040, 280314. Va-
kantiebeurs Utrecht,
standnr.: 6101. DB-61r

Uw vakantieverhaal 1990
SOVJETUNIE

Natuur, cultuur en avon-
tuur. Bel voor gratis reis-
gids:

PERESTROJKA
REIZEN

Bilthoven, ANVR/SGR,
030-250040, 280314. Va-
kantiebeurs Utrecht,
standnr.: 6101. SO-61R

LENINGRAD, Kunst-metro-
pool, 6 dg. vliegreis

’ 975,-; vertrek 18/2,25/2,
4/3, 18/3, 25/3, af Schip-
hol, eerste klasse hotel.

PERESTROJKA
REIZEN

Bilthoven, ANVR/SGR
030-250040, 280314. Va-
kantiebeurs Utrecht,
standnr.: 6101. SO-61R

COSTA BRAVA - Blanes
Vakantiewoningen iteihuur
050415210 rCggfr

ftsnt ■ Tent Voll. inger.
bung.tenten op campings
In Belg., Lux. en Dtl.
06765-1071, Pb. 19, 7370
AA Loenen.

i —

Wintervakantie in de Allgau
Overdekt zwembad * sauna ' sola-
rium ' langlaut-loipes - wandelen '
dieet- en gezond-vastenkuren. m_
badenaldeling vak woningen 1-6
pers * spec arrangements '0-1959 Seeg Allgau ' Posttach 600

Til.: 09 «8364680

Rent a Tent. Voll. inger.
bung.tenten op campings
in Belg., Lux. en Dtl.
05765-1071, Pb. 19,7370
AA Loenen.

Sporthotel
Comtort-kmrs en hotelapparte-
menten m. do w c tel., radio.
Kl -tv. deels m video, minibar,
kluis. LO, HP, VP
* Bowling ' kegelen * tennisha!
" squash ■ par-T-golfhal, "
fitness-studio ' sauna * dans-
bar ' conferentieruimte v. 44
pers. ' clubarrangementen

0-3116 Bad Bevensen
Romstadter Str. 8 (b.

ttiermalbad)
Tel.: 09.49.5821/3085

Hotel Pension Maximilian
D-8165 Fischbach Au,

Oberbayem,
Tel: 09 49.8028/415 in skigebied
gel., tussen Scnliersee en Baynsch
Zeil, biedt u van begin maart t/m
eind april 1990 goedkope vakantie-
dagen Kmr m do wc balkon, ont-
hltbuHet zeer goede burg keuken,
kegelbanen, tafeltennis

Wij sturen u graag onze
tatUkrocM-..

Vakantiewoningen
Peter Angerer

v. 2-6 personen, lunsbroctiure
TV, sauna, solarium, fitness

D-8227 Hammei b ln_eiLChiemgau
Tel: 09.49.8662.12110 (Fam. Beyer)

*_J'_f__f.i_fi^...'i_T___r
"GRATIS JOEGOSLAVIEGIDS-
-02207-42484 <l_ G-nmWtond.)

JOEGOSLAVIË
TROGIR

T.h. appartementen
v.a. ’l3.- p.p.p.d.

Inl. tel. 05150-18243/17300.
JS-61R

I

Caravans/tenten/boten
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Reserveer nu reeds voor uw vakantie!
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

Stacaravans
nieuwe en gebruikte

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079.

Caravans,
nieuw en gebruikt.

Nu extra aanbieding.
Hovas

t.o. Makro Nuth.
Tel. 045-243323

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
043-6450^9

De Olde
Caravan bv

voor totale recreatie oa. ca-
ravans vouwwagens, onder-
delen en ace, verhuur, re-
paratie en onderhoud: naar
Langs de Hey 7, Industrie-
park Noord, Sittard. Tel.
04490-13634.

Maxum
Nu nog luxer en nog com-
pleter. Wij showen u de 16
t/m 27 vt. vanaf ’ 22.750,-

-tijdens de bootshow in
Mechelen van 6 t/m 14 jan.
W.S.C. Den 80l
Maasbandijk 1,Kerkriel

04183-1696.
HOVAS caravans, nieuw en
gebruikt t.o. Makro, Nuth.
Tel. 045-243323.
Nieuwe TOURCARAVANS
te huur door ANWB Bonds-
verhuurder, off. dealer Spri-
te en Caravelair ear. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade-Hoens-
broek. Tel. 04492-1870.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
VOORTENTEN ca. 15 Mo-
dellen uitgestald, tot / 500,-
-korting. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.
DOORLOPEND-SHOW bij
Camping Cars Ridderbeks.
Caravans: Gruau, Eriba,
Predom. Vouwwagens:
Scout, Trigano. Lid Bovag.
Kom eens kijken in Konings-
bosch, Prinsenbaan 180.
Tel. 04743-2213.
GEBRUIKTE vouwwagens
te k. Bartels Caravaning,
Hommerterweg 256,
Amstenrade. 04492-1870.
Te k. STACARAVAN L.
13x3 mtr. t.e.a.b. Tel. 045-
-412106.
Te k. ECCLES 460, bwj. '89,
nw.pr. ’29.000,-, 3 weken
gebruikt, nu ’ 22.500,-.
04492-5296.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Vakantie

Zeeland
8-pers. ZOMERHUISJE bij
Zoutelande. Tel. 01186-
-2521.

Duitsland
LANDHOTEL Hessenhof
D-5787 Olsberg 12. Tel.:
09-49-4962/2346 Kegel-
baan, suana, zonnebank,
open-haardkmr.

Joegoslavië
Vakantieappartem. in JOE-
GOSLAVIË Zadar-Drage.
Hoogseizoen. 045-212920.
Excl. inger. app. v. part. dir.
a.d. JOEGOSLAVISCHE
kust. Jacht charteren mog.
Tel.: 09-49-8261/6829 Fa.
Urlaubs-u. Freizeitparadies.

Oostenrijk
Chiemgau/OBERBAYERN
Gezell. vak.won., dir. i.d.
bergen gel., ged. hele jaar.
Huisbrochure. Haus Achen-
tal Geigelsteinstr. 25
D-8211 Schleching Tel.:
09-49-8649/389

Spanje/Portugal
Te huur woonhuis/apparte-
ment in Algarve-Portugal.
lnd.: woonk., keuken, badk.,
2 slpks., mooi zonneterras,
vlakbij strand. Tel. 045-
-256124.
SPANJE, Golf van Valencia,
in Duits vakantieoord, 2-
pers.app. en 4-6 pers. bun-"
galow te huur. Gunstig. Tel.:
09-49-408903816 H.W. No-
fer Beerenweg 5, D-2000
Hamburg 50.
DEN lA, bungalows te h. van
part. v.a. 31 mrt., ook hoog-
seizoen, compl. ingericht
045-720404

Wintersport
SKI-AANBIEDINGEN Opreij
Kruisberg 50 Meerssen, tel.
043-643500 Open: alle na-
middagen.
OOSTENRIJK Maria Alm
sneeuwzeker skigeb. te h.
vak, woning 045-410353.
Te koop SKIES type Lizzard
Easy Light. Tel. 045-419856

Reageren op
advertenties onder
BRIEFNUMMER.

Stuur uw brief (voldoende
gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen en vergeet niet

links onder op de
enveloppe het nummer uit

de advertentie te
vermelden.

_aa-_----H________________________B_______-_---____H________________i

MULDER LIFTSERVICE B.V.
vraagt wegens uitbreiding op korte termijn een

LIFTONDERHOUDSMONTEUR
met ervaring
en

MTS'er E
(energietechniek)
om opgeleid te worden tot liftonderhoudsmonteur

Sollicitaties schriftelijk richten aan:

MULDER LIFTSERVICE B.V.
t.a.v. de heer R. Vankan
Handelstraat 5, 6361 XC Nuth

24.28

Wir stellen ein:
erfahrene Baggerführer

für Mobilbagger

Bewerbungen erbeten an: Willy Dohmen GmbH
& Co.KG, Hasenbuschstr.46,5132 Übach-Palen-
berg/Windhauserf, Tel.-Nr.: 09-49-2451/67031-4

Ék bodemsanering
INTRON \m bodembeheer

D__r_CMTl_n__i i grondmechanica
DODcMTCwnt W funderingstechniek

geohydrologie

Intron-Bodemtech B.V. is een onafhankelijk opererend ingenieursburo werkzaam in

" de grond-, weg- en waterbouwsector. Het nog jonge buro maakt deel uit van de
Intron-groep, instituut voor materiaal- en milieu-onderzoek en zoekt voor haar
vestiging te Sittard

EEN MBO-MEDEWERKER (WEG- EN WATERBOUW,
CULTUURTECHNIEK, BOUWKUNDE 0.D.)
U gaat deel uitmaken van een hecht team waar via korte lijnen doelmatig wordt
gewerkt aan vooral bodemsaneringsprojekten. Uw werkzaamheden bestaan uit het
verwerken van onderzoekgegevens van de veldploegen en van het laboratorium.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van traditionele tekenfaciliteiten alsmede van
computerapparatuur. Aan de verwerking worden zeer hoge eisen gesteld ten aanzien
van de nauwkeurigheid en presentatie. Incidenteel zult u worden ingezet in de
buitendienst bij het uitvoerenvan boorwerkzaamheden.
De ideale kandidaat is 18 tot 22 jaaren is in het bezit van een personenautorijbewijs.
Van belang zijn een positieve, voldoende flexibele, werkinstelling en een goede
teamgeest.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met ir. H.M.A. Pachen, tel.
03403-80477 of 04490-28888, privé 01831-3973.
Een medisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Vooralsnog zal
een tijdelijke arbeidscontract worden overeengekomen.

Uw handgeschreven sollicitatie met C.V. richten aan:
Intron-Bodemtech, Postbus 5187, 6130 PD Sittard, t.a.v. ir. H.M.A. Pachen. 02.709

FfïTl
HUI.

arn meijs architektuur bv
architekten bna

v. Hasseltkade 13
6211 CC Maastricht

is zowel regionaal als landelijkwerkzaam op het gebiedvan utiliteitsbouw - hotels -
theaters - renovatie en stadsvernieuwing, alsmede het ontwerpen van interieurs.

In verband met de start van enkele projekten vragen wij voor spoedige
indiensttreding:

" bouwkundig 1e tekenaar
Funktie-eisen: HTS Bouwkunde

aantoonbare ervaring in het zelfstandig uitwerken van
bouwkundige projekten.

" bouwkundige tekenaars m/v
Funktie-eisen: MTS/HTS Bouwkunde

ervaring strekt tot aanbeveling

Daarnaast is er momenteel een vakature voor een

" bestekschrijver-kalkulator
Funktie-eisen: MTS/HTS Bouwkunde

opleiding bouwkundig kalkuleren
ervaring met SRW- en STABU-bestekken
ervaring met bouwkundige computerprogramma's

Belangstellenden voor voornoemde funkties worden verzocht voor 15 januari a.
s. schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae te richten aan bovenvermeld
adres, t.a.v. de heer ir. H.F.M.J. Verheij bi bna. 24707

PETER BROUWERS ■"■■■■__l_^^|^|

AUTOSCHADE HERSTELBEDRIJF PETER BROUWERS
is een toonaangevend autoschade herstelbedrijf
in ZUID LIMBURG dat garant staat voor
kwaliteitswerk
zoekt op korte termijn een eerste

AUTOSCHADE HERSTELLER
die onze kwaliteit waarborgt.
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.
Salaris in overleg.
Sollicitaties richten aan:. AUTOSCHADE HERSTELBEDRIJF
PETER BROUWERS

24681 SCHOUWBERG 55 - 6042 EW ROERMOND

Voor een handels-en montagebedrijf in Zuid-Limburg zoeken wij vanwege uitbreidingeen energieke m/v

Technisch Medewerker
Bedrijfsbureau

Algemene informatie:
De onderneming bestaat ruim 10 jaaren is werkzaam in de aluminium en kunststof kozijnenbranche.
De ondernemingwerkt zowel voor particulieren als voor aannemers en instellingen, v.n.l. in Zuid-Limburg.
Door kwaliteit, serviceen sterk gemotiveerde medewerkers bouwde het bedrijf in de regio een zeer
goedenaam op.

Functie-informatie: Functie-eisen:
* het maken van de wekelijkse montage-planning * opleiding MTS/HTS - Bouwkunde;

en het dagelijks bezoeken van de projecten ter * ruime ervaring, bij voorkeur opgedaan in de
ondersteuning van de montage-ploegen; branche of in de werkvoorbereiding cq uitvoering

* het inmeten en uitwerken van opdrachten en bouwsector;
het plaatsen van bestellingen; * goede contactuele en communicatievevaardig-

* het bespreken van detailleringen met opdracht- heden en goede uitdrukkingsvaardigheid;
gevers en/of architecten; * gedacht wordt aan een bekwame, accurate en

* het maken van calculaties; flexibele persoon, die in een enthousiast team
* directe rapportage aan de directeur. wil meewerken aan de verdere ontwikkeling van

de onderneming;
* leeftijd: 30 - 40 jaar.

Een psychologisch en een medisch onderzoek maken deel uit van de selectie-procedure.

Geboden wordt:
Afwisselend werk in een onderneming met goede sfeer. Salaris en emolumenten zijn afhankelijk van
opleiding en ervaring.

Sollicitatie-procedure:
Indien uw belangstelling uitgaat naar bovengenoemde functie kunt u uw sollicitatie voorzien van pasfoto
en uitgebreide informatie over opleiding en ervaring onder vermelding van vacaturenummer 900121
sturen naar Dr. K. Frans & Partners, Postbus 141, 6400 AC HEERLEN.

DR. K.FRANS & PARTNERS. MANAGEMENT CONSULTING: ORGANISATIE CONSULTING: TRAININGEN:
Management en Organisatie Juiste persoonop de juisteplaats - Advies betreffende - Helpen oplossen vanknelpunten
Adviescentrum, is een onafhanke- * Werving & Selectie - efficiencyverbetering - in de organisatie
lijk, landelijk opererend, fuil- * Psychologisch onderzoek ' Organisatie-onderzoek * (in company) Trainingen
service adviesbureau met een ' File search/Executivesearch * Managementondersteuning * Outplacement * Replacement
drietalspecialisaties t w

DRK.FRANS & jARTNERS
MANAGEMENT |—.?-■■.;>*£■■ ORGANISATIE

ADVIES >tfeMP CENTRUM
BnSifflfflßSijik^^ _r_lffli___-_-rc__fl_.

YttiwDE LIMBURGSE ]
**'|A PERSONEELSGIDSI t ]

: j

Nederland b.v.
en automatisering

NEDERLAND B.V. Heerlerweg 9, 6367 AA Voerendaal
Burotronic Nederland B.V. te Voerendaal zoekt een dynamische en
ambitieuze

BEDRIJFSLEIDER M/V
Algemene informatie:
Burotronic Nederland B.V. is een dynamische verkooporganisatie in
de kantoorinrichtingsbranche en bestaat in Nederland ruim 14 jaar.J_ Wij adviseren op het gebied van toonaangevende kantoormachines
en kantoorautomatiseringssystemen en zorgen daarbij voor een
eigen opleiding. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het compleet
inrichten van grote en kleine kantoren. Burotronic is dealer van alle
topmerken o.a. Gispen, Dyes en Artifort.
Van de geschikte Deze man of vrouw bieden wij:
man of vrouw vragen wij:
- goede contactuele en - salaris naar kennis en ervaring

commerciële eigenschappen - prettige werksfeer in een- leidinggevende capaciteiten hardwerkend team- aantoonbare kennis en - ruime zelfstandigheid binnen he
ervaring op dit gebied kader van de mogelijkheden in- ervaring met automatisering de onderneming-opleiding H.8.0.-niveau -optimale inwerkmogelijkheden- leeftijd 30-35 jaar

Indien uw belangstelling uitgaat naar dezefunctie, kunt u uw sollicitatie, voorzien van
een recente foto en volledige informatie over persoon, opleiding en ervaring, sturennaar Burotronic Nederland 8.V., Heerlerweg 9, 6367 AA Voerendaal. Een
psychologisch onderzoek kan deel uitmaken.van de selectieprocedure.

~¥~lAstma Fonds

Giro

55055
ASTMA

Genezen kanKntet. Helpen wel

Bloemenmagazijn Corn. Koster vraagt

BINDSmWERKOOPSm
tussen 18 en 23 jaar, i.b.v. diploma vakschool
Schriftelijke reacties naar:

Bloemenmagazijn

/___B___\ _x"y />/

SP^ Akerstraat 40-42, 6411 HB Heerlen.
Tel. 045-714153

Stedelijke scholengemeenschap
voor V.W.O. en H.A.V.O.

Akerstraat 117 6417 BM Heerlen
Telefoon (045) 713952

Gevraagd:
per 23 januari 1990

ter vervanging tot 1-8-1990:

DOCENT (MA/)
voor 16 uur AARDRIJKSKUNDE

met een 2e graads bevoegdheid

De lesuren vallen op dinsdag, woensdag en
donderdag.

Sollicitaties z.s.m. te richten aan de heer J.C.J.
Füdderhof, wnd. rector. _**

]w.-^\ openbaarionderwijs

// ComputerCentrum Sittard is een service-centrumop het
// gebied van automatisering voor diverse(dochterbedrijven
// van Vendex International, zoals Vroom & Dreesmann, Dixons,
// Hunkemöller, Kien, Kijkshop, Kreymborg, Perry Sport, Superdoe
// en GranDorado. CCS werkt metBull-apparatuur. Centraal met// een mainframe, decentraalmet diverse minicomputers, micro-V computers en point-of-sale apparatuur.

Inverband met uitbreiding van aktiviteiten willen wij onze afdeling
l systeemontwikkelingversterken met:

PROGRAMMEURS _w>
vakaturenummer: 891235

Funktie-inhoud:
■ het adviseren bij het opstellen en onderhouden van het technische dcc'

van het systeemontwerp
■ hetontwerpen, bouwen, onderhouden en testen van applikatie

programmatuur
■ assisteren bij systeem- en acceptatietest, desysteem invoering en de

systeem evaluatie
■ samenstellen en onderhouden van programmatuurdokumentatie

Funktie-eisen:
■ leeftijd maximaal 25 jaar
■ er mag geen militaire dienstverplichting meer bestaan
■ opleiding op tenminste VWO-niveau, met exacte vakken in het

keuzepakket
■ in bezit van modules HE.O.HE.I, HE.2, en T2of vergelijkbaar is vereist

Inlichtingen:
Op verzoek kunnen nadere inlichtingen worden verkregen bij dhr. J. Spee, hoofd afdeling ,
systeemontwikkeling (04490-25555). /
Heeft u intresse? Aarzelt u dan niet en schrijf uw sollicitatiebrief, vergezeld //
van een curriculum vitae en pasfoto, onder vermelding van het //
vakaturenummer, binnen twee weken naar: //
ComputerCentrum Sittard, t.a.v. dhr. H.M. Gorissen, //
Direkteur CCS, Postbus 349,6130AH Sittard //

[Computer Centrum Sittard-"/
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SAT1

"Rowan Atkinson in de
Engelse comedyserie 'Black
adder. (Nederland 2 - 22.54
uur.)

17.50 Nieuws'voor doven en slecht-
horenden.

18.00 (TT)De twaalf provincies. Afl.
12: Limburg. (TELEAC)

18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio Sport.
20.00 Journaal.
IKON
20.10 Sjappoo. Cees Grimbergen

praat met jongeren tussen vijftien en
twintig jaarover opa's en oma's.

20.38 Ga je voorgoed? Film over de
opvang van kinderen in pleeggezin-
nen aan de hand van een portret van
het Jeugddorp De Glind.

RVU
21.22 Simone. Gedramatiseerde do-

cumentaire over de ervaring van ver-
krachtingsslachtoffers bij politie en
justitie.

22.00 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.25 Een bericht van deWilde Gan-

zen. (IKON)
22.27 Werken aan werk. 6-delige se-

rie over de handel. Afl. 1.
22.57 Later. Discussieprogramma

over opvoeding en ouderschap n.a.v.
het programma Ga je voorgoed? Pre-
sentatie: Gerdi Nijman. (IKON)

23.32 Journaal.
23.37-23.42 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
22.54 Black adder. Engelse comedy-

serie. De geschiedenis van Enge-
land, verteld doqr Lord Black adder
alias Edmund Graaf van Edinburgh.

00.24-00.29 Journaal.

1967 dood werd aangetroffen in zijn
flat.

22.23 Transit. Terugkeer van in Ne-
derland wonende buitenlanders die
naar hun geboorteland terugkeren.
Afl.: Lissabon.

RTL Veronique

BBC Europe

11.45 Children's SSVC. Afl. Banan.
man.

11.55 Record Breakers.
12.25 The lone ranger. The man wit i

two faces. Lone Ranger en TontoHbr -
derzoeken een bankroof, gepléeg I
door een overvaller met slechts "$é i
oog.

12.45 The Chart Show.
13.35 Sportsmasters.
14.00 News and weather. ó
14.10 The wildlife showcase, .c
14.40 Ski Sunday. -ri
15.10 The invisible Man. A
16.00 Match of the day live. 'V
18.05 Cartoon Time. 'v
18.25 Chronicles of Narnla. De-*h -

deren gaan samen met Aslan prir>
Caspian helpen in zijn strijd tegerïVi -
ning Miraz. 'fl

18.55 Highway. -«
19.25 News and bfg weather repor.
19.40 Catch Phrase.
20.05 Bread.
20.35 Eastenders. Hazel heeft-or-

dekt dat de lege flat van Colia te .
ideale plek is voor haar en Rod. ',

21.30 London s Burning.
22.25 The Dame Edna Satellite E: -

perience.
23.15 News and weather report.
23.30-23.55 Hooperman. J

se misdaadserie van Robert DouM
Afl. Dem Einarmingen auf der SJQ|
00.20-00.30 Programma-overzicht.

09.45 Today's viewing.
09.55 Programma zoals aangekor -digd.
10.15 Articles of faith.
10.30 This is the day.
11.00 Programma zoals aangctyto
digd.

11.25 Bungiorno Italia!
11.50 Programma zoals aange_o_

digd.
12.05 Hindi/Urdu.
12.20 Spelling it out.
12.30 Programma zoals aangekon

digd.
12.55 Snapt Holiday.
13.05 Sign extra.
13.30 Country File.
14.00 News Summary. x
14.05 Newsview. "15.00 Eastenders.
17.05 The clothes show.
18.30 Antiques Roadshow.
19.15 It doesn't have to hurt.
19.25 News and weather. ._»».
19.40 Songs of praise.
20.15 You rang my lord. *MJ21.05 Sec for yourself.
22.15 Mastermind.
22.45 Programma zoals aangekon-

digd.
23.15 News and weather.
23.40 Screen two.

Eurosport
07.00 Sky, The Hour of Power. O_LQO
Sky, Fun factory. 10.00 Eurosport
Menu. 10.30 Tennis legends. 11.00
Cycling World Cup Classics. 12.00Sk.
ing World Cup. 13.30 Rugby Union.
15.00Best of the year. 17.00 Internatio-
nal DBT Cup Gymnastics. 18.00 Skiing
World Cup. 19.00 Paris-Dakar FtajJY
20.00 European Basketball. 2.rM
Footbal. 23.00 Paris Dakar Rally. 28.15
US Skins Golf. 01.15-01.30 Paris Oa-
kar Rally.

Goodyear Weather Report. 20.30 6e
trayal. 22.10 Barnaby Jones. 23.00 The
Mix.

07.00 Super BOOS. 11.00 Coca Cola
Eurochart. 12.00 The Mix. 13.00M8
written with George Vandeman. tljfl|
The Mix. 16.30 Snooker. 17.30 TTO
World Tomorrow. 17.55 GoodvtT»
Weather Report. 18.00 Financial Tjmes
Business Europe. 18.30 Hit Studio 1In-
ternational. 19.30 Burke's Law. 20.25

Super Channel

MTV Europe
Alle programma's in stereo. 07.0ft'VJ
Ray Cokes. 11.30The Big Picture Spe-
cial. 12.00 MTV's Braun EuropeanTop
20.13.30 VJ Marcel Vanthilt. 15.3040p
100 of the 80's. 19.00VJ Kristiane Bac-
ker. 00.00 Night Videos. 06.30-07.00
Club MTV. 6

Duitsland 1
fö Programma-weekoverzicht.

Mo h-
-Iq'?° Metropolen.

' . n_ TVP'scn deutsch.
h',0 Kopfball. Spelprogramma.
ii30 (TT)Die Sendung mit der

Rut.Ijoo ""Presseclub.

'45 Tagesschau mit Wochenspie-

'lo Diese Woche im Ersten. Pro-
Jrarnma-weekoverzicht.

■'5 Musikstreifzüge: Ghostdancest>ziek en gedichten.:45 Janoschs Traumstunde.,6u gdserie. Afl.: Der Quasselkasper

"^ Wettlauf zum Pol. Die Erobe-
ün9 des Südpols durch Amundsenj
.n* cott' 4-delige serie.
-_° a9esscnau-i'°s Walt Disney: Amerikaanse te-t>films.
~«0 Cartoons im Ersten. Teken-&S'"30 Qje weinmacher. Documentai-

l^
6 serie over wijn.
"°0 ARD Ratgeber: Recht, juridisch

l?nagazine.
/30 Globus - Die Welt von der wir

n" Mi''eu"ma9azine-
-I||'n Tagesschau.
1», W'r über uns.
.a Sportschau.
~40 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.

I ._n
Die AussPracne-"Q9 Die Goldene 1. Winnaars van,

9ae ARD tv-loterij.
r 'o Weltspiegel. Buitenland-cor-

lo^Pondenten rapporteren.
lj'^o Sportschau-Telegramm.

.i __ Pro9ramma-overz'cn*-v°o (TT)Tagesschau.. 'S (TT)Ein Fall für Onkel. Tv-spel
ari Ülrich Stark. In een oude stads-
ik van Keulen wordt de eigenaar

,ah een uitdragerij dood aangetrof-
?ln''S Kultturreportage: Reportage

Vef de cultuurschok die immigranten

'* Roemenië in West-Duitsland on-j^gaan.
2. 5 Ta9esschau-{-"<0 Hundert Meisterwerke.

"30 Die Flucht. Reportage over dearalellen tussen de vlucht en verdrij-
'n9 van Josef en Maria voor Herodes

p 1 de hedendaagse situatie van de
jjfestijnen.

'5 (TT)Liebling -Kreuzberg. Duit-e serie van Werner Masten. Afl. 12:
h..

Teilerfolg. Advocaat Liebling krijgt te
maken met een sterfgeval in een zie-
kenhuis terwijl advocaat Arnold zich
bezighoudt met een zaak betreffende
de chef van een bankfiliaal, wiens
vrouw heimelijk prostitutie bedrijft.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachgedanken. Be-

schouwingen.

Duitsland 2
09.00 ""Programma-weekover-

zicht.
09.30 Eucharistieviering.
10.15 Mosaik:
11.00 Ein Besuch in der Stille. Film

t.g.v. de 100-ste geboortedag van
Kurt Tucholsky.

12.00 ""Faszination Musik.
12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals. Serie oude weekjour-

naals.
13.30 Guckloch. Kijkje achter de

schermen.
13.50 Siebenstein. Poppenfilmserie.

Afl.: Das Abschmückfest.
14.15 Löwenzahn. Jeugdserie. Afl.:

Peter steht im Bach'.
14.45 Reisebilder aus der DDR: Re-

portage over de ontwikkeling van het
toerisme in het Elbsandsteingebirge
in Zwitserland.

15.15 Heute.
15.20 ZDF Sport extra. Met o.a.

Kunstrijden op de schaats; Landen-
toernooi volleybal voor dames; World
Cup skiën, reuzenslalom voor dames.
Met om ca. 17.00 heute.

18.00 Danke schön. Verslag van de
Duitse gehandicaptenhulp Aktion
Sorgenkind. Aansl.: der grosse Preis.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwen-
maagzine.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Actualiteiten.
19.30 (TT)Terra-X. 8-delige serie over

onbekende gebieden en gebruiken.
Afl.: reportage over een bedevaart die
gehouden wordt door Hindoes op het
eiland Bali.

20.15 (TT)Diese Drombuschs. Duit-
se serie. Afl.: Das Vermachtnis.

21.45 Heute. Aansl.: Sport am Sonn-
tag.

22.00 Faszination Musik: Festival
der Stimmen. Peter Schreier zingt
Winterreise, liederencyclus naar ge-
dichten van Wilhelm Muller, opus 89,
van Schubert.

23.20 «Die Zelle. Westduitse speel-
film uit 1971 van Horst Bienek. Robert
Beek wordt om politieke redenen ge-
arresteerd, maar hij is onschuldig.
Door de verhoren en de isolatie gaat
hij zich schu .lig voelen en uiteindelijk
berust hij in zijn lot.

00.45-00.50 Heute.

14.00 Teletekst-overzicht.
14.25 Schock der Moderne. 8-delige

serie. Afl. 5.
15.10 Ein Madehen aus Berlin. Por-

tret van de toneelspeelster en zange-
res Margot Hielscher.

15.55 Die goldene Gans. Sprookje.
17.00 Musikstadt Berlin.
18.00 Pan Tav.... serie. Afl.: Pan Tav

unbekannt verzogen.
18.30 Kiss me Baby, nice nice...Mu-

ziekprogramma.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws. (19.30-19.45
Sport im Westen).

20.00 New Vork, New Vork. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1977 van Martin
Scorsese. New Vork, 1945. De net af-
gezwaaide Jimmy Soyle en Francine
Evans hebben beide muzikale aspira-
ties. Ze gaan samen bij de band van
Frankie Hart werken.

22.12 West 3 aktuell.
22.20 Kriminalmuseum, Scotland

Yard. Rondleiding door dit criminolo-
gisch museum.

23.05 Pilobolus Dance Theater. Re-
gistratie van vijf korte choreografieën
van dit danstheater.

00.05 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 3. (herh.).
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 42. (herh.).
09.30 Telekolleg aktuell. Informatie

over de cursussen.
10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 16. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus bedrijf-

boekhouding. Les 3. (herh.).
11.00 Das Jahr in Wald und Flur
Auenwald. Documentaire over de
milieuvervuiling, (herh.).

11.30 Tele-Akademie. Duitse conser-
vatoria.

"Peter Schreier zingt Winterreise van Franz Schubert in
'Festival der Stimmen'. (Duitsland 2 - 22.00 uur.)

12.10 Daniel Hözter spielt. 1. Inter-
mezzo in As, Poulenc. 2. Etudes ta-
bleaux opus 39 nr. 3 en opus 33 nr. 6,
Rachmaninov. 4. Rhapsodie in b,
opus 79/1, Brahms.

12.30 Tele-Akademie. Sephira En-
semble: Kurtisan und Nonne - die
komponierende Frau im italienische
Barock.

13.15 Der Schock der Moderne. Do-
cumentaire over de invloed van het
surrealisme.

14.25 Marcias Dornröschen. Ballet.
14.55 Tiersprechstunde.
15.25 Hobbythek. Vrijetijds-magazi-

ne.
16.10 D' Gschicht von dr. Schep-

sung.
16.55 Alfons, der Wassermann. Te-

kenfilm.
17.30 In. Informatief magazine.

18.00 Rückblende: Programma t.g.v.
de 100-ste geboortedag van Kurt Tu-
cholsky.

18.15 Verlorene Zeit oder Reifezeit?
2-delige reportage over vier mannen
die hun dienstplicht moeten vervullen.
Afl. 2.

19.00 Abendschau Bliek ms Land
am Sonntag.

19.30 Ich trage einen grossen Na-
men. Quiz.

20.15 Der Star und seine Stadt: Por-
tret van de IJslandse jazz/rock-forma-
tie Mezzoforte.

21.00 Europaische Kulturportrats:
Filmportret van Rolf Hochhuth.

21.45 Südwest aktuell -Neues.
21.50 Flutlicht. Sportmagazine.
22.45 Vis a vis: Da oben tropft's, ca-

baretprogramma.
23.30-23.35 Laatste nieuws.

08.00 Li-La-Launebar.- Die Mitmach-
sendung mit Metty.

09.30 Der Reiter auf dem goldenen
Pferd. Russische speelfilm uit 1980
van Wassili Shurawlew, met Fidan
Gafarow, Irma Malyschewa, P. Gle-
bow e.a.

11.00 ■Valentins-Sündefall. Oos-
tenrijkse speelfilm uit 1951 van Paul
Löwinger en Karl Leitner, met Josef
Egger, Sepp Rist, Paul Löwinger e.a.

12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.10 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher. Amerikaanse serie. Afl.: Der
Alptraum (2).

13.30 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie, (herh.).

14.00 Dr. Who. Engelse serie. Afl.: der
Fluch des Kroagnon (3).

14.25 Affare in Berlin. Amerikaanse
speelfilm uit 1970 van David Lowell
Rich, met Darren McGavin, Fritz
Weaver, Brian Kelly e.a. Nicole gaat
als journaliste samen met de Cana-
dese premier naar Moskou. Daar
raakt ze in moeilijkheden met de
KGB. Een Russische journalist helpt
haar.

16.00 Der eiserne Vorhang. Cana-
dees/Amerikaanse speelfilm uit 1980
van Paul Almond, met Geneviève Bu-
jold, Michaël Vork, Burgess Meredith
e.a.

17.40 Kunst und Botschaft. Van-
daag: lm schwarzen Viereck, van
Vassily Kandisnky.

17.45 Heimatmelodie. Populaire mu-
ziek met Maria en Margot Hellwig.

18.45 RTL Aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer.
Reisquiz met Susanne Kronzucker.

20.15 Traumbus. Westduits/Oosten-
rijkse speelfilm uit 1985 van Franz
Antel, met Sascha Hehn, Olivia Pas-
cal, Stephan Hillel e.a. Nizza: Buss-
chauffeur Gaston en conducteur Luc
werken op dezelfde lijndienst. Elke
morgen stapt de studente Marguerita
in, waarop beiden een oogje hebben.
Zij staat echter nooit op tijd bij de hal-
te.

21.45 Spiegel TV. Actualiteitenru-
briek.

22.20 Cross - Zwei knallharte Profis.
Franse speelfilm uit 1986 van Philip-
pe Setbon, met Michel Sardou, Ma-
rie-Arme Chazel, Roland Giraud e.a.
Cross, een keiharde politie-agent is
woedend. Zijn gezin is uit wraak na-
melijk gegijzeld, omdat hij eens een
leidervan de gijzelaars achter slot en
grendel heeft gezet.

23.50 Sexy Folies.
00.25-00.30 RTL plus Aerobics.

VPRO
09.00 Knipperdeknap. Schimmente-

levisie. Afl.: Duimedik.
09.10 Nana. Jeugdserie. Afl.: School-

tijd. De vader van Nana heeft proble-
men met haar eerste schooldag.

09.35 De gebarenwinkel. Vandaag:
De spin wordt boos/Verliefd op de
leeuw.

09.50 Terug van weggeweest. Serie
portretten. Vandaag: Rembrandt.

10.15 Op de vlucht in Nederland.
Reportage. Carolien vluchtte vier jaar
geleden met haar ouders, broertjes
en zusjes vanuit Syrië naar Neder-
land.

11.00-12.00 Muziek op zondag: June
Anderson, de passie van belcanto,
muziekspecial van deze operazange-
res.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

19.00 Bij Lobith. Gevarieerde talk-
show.

20.00 (TT)Journaal.
20.10 We zijn weer thuis. 6-delige

dramaserie geschreven door Wim T.
Schippers. Afl. 3: Marmercake, met
Truus Dekker, Dick van den Toorn,
Marnie Blok e.a. Nel van der Hoed-
Smulders maakt nog eens goed dui-
delijk dat haar driezonen kunnen ver-
trekken wanneer ze maar willen.

20.37 VPRO-cinema. Prick up your
ears, Engelse speelfilm uit 1987 van
Stephen Frears, met Gary Oldman,
Alfred Molina, Vanessa Redgrave
e.a. De gefilmde biografie van de En-
gelse toneelschrijver Joe Orton, die in

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
ROF
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf: Fer-

maak yn Fryslan. Ofl.1.
12.00-12.45 Het Capitool. Analyse

van binnen- en buitenlands nieuws.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.45 Studio sport. Met NK schaat-

sen in Heerenveen.

08.00 Télékids.
11.00 Veronique Classique.
12.00 Buona Domenica.
13.00 Hei elei kuck elei. Gevarieerd

magazine in het Luxemburgs.
15.00 Téléclips.
15.25 Télékids.
16.05 Top 20.
16.50 Ski Magazine.
17.15 Berg. Talkshow.
18.00 Journaal.
18.10 Match. Sportprogramma.
18.50 Natural World. Britse natuurse-

rie. Afl.: Carna de Otter.
19.50 Bios.
20.15 Guess whos coming to din-

ner. Amerikaanse speelfilm uit 1967
van Stanley Kramer. Sr. Joanna is de, mooie dochter van welgestelde, con-
servatieve ouders. Haar ouders zijn
ontsteld als Joanna haar verloofde,
een gedistingeerde zwarte dokter,
komt voorstellen. Haar moeder ac-
cepteert de beslissing van Joannaom
met John te trouwen, maar haar va-
der vindt zon interraciale verbintenis
uit den boze.

22.00 Journaal.
22.20 A Fine Romance.
23.10 Live. Opnamen van Genesis uit

1984.
00.00 Journaal.
00.05 Club Verotique.
00.30 Clips Romantiques.
01.00 Hei Elei Kuckelei.
04.00 Buona Domenica. (herh).
05.00 Veronique Classique. (herh).
Wijzigingen voorbehouden!

"Kro. "°u Gezinsviering. Op het feest van
f Openbaring des Heren te Heiloo.
J^ganger: pastor C. Harte.

Oudaen. Gesprekken
pVer religie, cultuur en maatchappij.
I3c__entatie: Pie,er van Hoof-u°-13 05 Nieuws voor doven en"«chthorenden.

T'ls »«De VARA Matinee extra.atiana Novikova, sopraan en Andrey°'ccv, piano. Werken van Moe-
;°r9sky. 1. De kinderkamer. 2. Der^ilderijententoonstelling. Present-

l8=; Ueuwe Visser.
!?__ owards Wav> Engelse serie,
jj* Brainstorm. Quiz. Presentatie:

'73_^ouwe Kroeske-
17__ Journaa'-

""" Kassa! Consumentenrubriek
18^Pfesenteerd door Felix Meurders.
$1 De 9rote meneer Kaktus, 0w- Kinderprogramma met Peter

leJa.n Rens, e.a.
I9n A"red J. Kwak. Tekenfilm.~{J Journaal
tiriL **F|y'n9 doctors. AustralischeJptersserie. Afl.: Niemand kan zon-
*r vrienden. Maggie's oude vriendinse Stirling keert na jaren weer te-

lg 11in Cooper's Crossing.
jj3 (TT)Laat maar zitten. Comedy-
rie- Afl.: Terug naar af. Ouwe Tako

1 J.t vervroegde vrijlating, maar wil
30jIWe9 ui' de gevangenis.

*3 Sonja op zondag. Praatpro-
j»arnma van Sonja Barend.
,' 13 Achter het nieuws. Actualitei-
"'3 ««Cagney & Lacey. Ameri-
Jwise serie. Afl.: Hij houdt van me,olJdt hij van me? Mary-Beth krijgte' burenruzie te maken. Ondertus-r*n werken zij beiden aan een drugs-jNielzaak.
l' 29 De kleinste show. Of de avon-
J6n van een Belg die 10 weken in. "versurn logeert, op zoek naar Hol-
111

België/TV 1
0o'"° Zoetekoek, met om:09°° Yakari.ft5 Pol.
Oj'Jo Ovide.
lrJ On De Fre99e,s- Kinderserie.

c"jo Jong circus van Europa. Cir-
cusartiesten in opleiding.
'l tv. lntermezzo-■«O De zevende dag. Praatcafé
Il ie1 11 00 De week in Dee,d--1? Q_ Confrontatie: Debat.
Ij'JjO Zeven op zeven: Discussie.
13 n_ Sportoverzicht.

«0-13.40 Sunday Proms. Klarinet-
Uan^61 in A' KV 581' van Mozart-

j'"*0 Drie uur Jessie. Gevarieerd
1^.^agmiddagprogramma.('^o Leven....en laten leven.

'Tweewekelijks milieuprogramma
1?5' vragenspel, actualiteit en film.
'Bftn Nieuws-
]H . Tik tak- Animatleserie- Afl. 132.

I '.'___ Leven-en laten leven (2).
t.S5WK Rock 'n' Rolll formation

Reportage van het WK Rock
roll formatie teams, dat plaatsvond

lg «25 november 1989.5 Mededelingen en program-
lg 'as-overzicht.

& 0 Nieuws. Aansl.: Verkeerstips.l^adGaffiti9l).?o'i| sPortweekend.

' 5 Langs de kade. 3-delige mini-
Van'6' dcc' 1' Twee gangsters over-een een Hollands echtpaar. De buit

Hl staat uit een auto, geld en een ex-

clusief doopkleed. Fleur petit, een be-
ruchte agente, doet haar intrede in de
haven. »

21.15 Het ei van Christoffels. Repor-
tage over mensen.

22.00 I.Q. Quiz met denk- en weetvra-
gen.

22.30 Nieuws.
22.50 De verovering van het lucht-

ruim. 12-delige Amerikaanse docu-
mentaire serie over de geschiedenis
van de luchtvaart.

23.45-23.55 Coda. Plastische kun-
sten: Het vlot van de Medusa, van
Theodore Géricault.

België/TV 2
14.55-16.25 Sport-Extra. Veldrijden,

superprestige Asper.

België/RTBF
10.00Terre et soleil, agrarisch magazi-
ne. 10.30 La pensee socialiste, politie-
ke uitzending, (herh.). 11.00 Eucharis-
tieviering. 12.00 1989, l'lmage-événe-
ment, terugblik op historische gebeur-
tenissen in 1989. 13.00 Journaal. 13.20
Variétés a la une. 13.30 Jeunes solis-
tes, programma met klassieke muziek
uitgevoerd door jonge solisten. 14.35
Visa pour le monde, reportage over
Cuba. 15.45 Cinéma a la une. 15.55

"Karel Vingerhoets in de
3-delige miniserie 'Langs de
kade. (Belgiè/TV 1 - 20.15
uur.)

Miss Majple, 20-delige Engelse mis-
daadserie. Afl.: Le train de 16 h 50 (2).
16.55 Génération pub, 21-delige Ame-
rikaanse serie. Afl.: Le travail, le travail.
17.50 Noubanimé. 18.20 Papa Bon-
heur, Amerikaanse comedyserie. Afl.:
Beau et chauve a la fois. Cockroach
heeft de oplossing gevonden voor zijn
en Theo's chronische geldgebrek.
18.50 Actualités a la une. 19.00 Week-
end sportif. Sportmagazine. 19.30
Journaalen weerbericht. 20.05 Cinéma
a la utle. (herh.). 20.10 Pas possible,
spelprogramma. 21.25 Ed Murrow, de
succesvolle televisie-verslaggever voor

de BBC in WO 11, gaat na de oorlog
werken voor het Amerikaanse televisie-
station CBS. Hij heeft nogal moeite met
het Amerikaanse systeem. Door zijn
controversiële programma's jaagt hij
vooral senator Joe McCarthy tegen
zich in het harnas. 23.20 Weerbericht
en laatste nieuws. 23.40-23.55 Tribune
économique et sociale:La FGTB.
België/Télé 21

19.30 Journaal. 20.00 John Wayne cy-
clus: La taverne de l'lrlandais, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1963 van John
Ford. ~Guns" Donovan en dokter Ded-
hamkunnen er na WO II niettoe komen
de Stille Oceaan te verlaten. Donovan
begint een café, terwijl Dedham geluk-
kig is met een Polynesische vrouw, die
hem drie kinderen schenkt. 21.45 Jour-
naal, (herh.). 22.15 Coup de film.
22.35-23.00 Week-end sportif, sport-
programma.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Musique. 17.15
L'Ecole des Fans. 18.05 30 Millions
d'amis. 18.35 Flash Varicelle. 19.00
Hotel. 19.30 TVS Infos et Meteo. 19.40
Du Cote de Chez Fred. 20.40 Champs
Elysees. 22.00 Journal Televise et Me-
teo. 22.30 Sept sur Sept. 23.30 Viva.
00.15-00.45 Oceaniques.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.05 KRO's
ontbijtshow (7 30 Nws). 7.53 Ter
overweging. 8.08 Groot nieuws
09.03 De Verbeelding. 9.30 Over-
loop 10 02 Wegwezen 11.03 Op-
hef en vertier. (12.30 Nws). 13.08
Hier en Nu 14.03 Langs de lijn,
sport en muziek. (17.30 Nws.).
18.08 Meer over minder op zon-
dag. 20.02 The Bands 21.02
Showtime. 21.30 De steen der wra-
ke, hoorspel. 22.02 Jazzspectrum.
NOS: 23.05 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Studio 3. 3.02 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 Qlastfa van Loon. 10.30
Muziekmozaiek. 12.02 AVRO Mu-
ziektheater. 13.02 AVRO's Radio-
journaal. 14.02 't Is te Hoopen
16.02 Hollands welvaren. 17.30

Kom ns langs op Stilness. 19.02
Dat zoeken we op. 20.02 Showti-
me. 21.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 8.02 Hek-
sennest, dorp der dorpen 9 02 Zin
in pop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02 KRO-miniparade. 13.02 Het
weeshuis van de hits. 15.02KRO's
hitweek 16.02 KRO's zalige lief-
deslijn. 18.02Tijd 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 4
8.00 Nws 8.02 Aspecten van de
Kamermuziek. Carte blance. 9 00
Musica Religiosa et Profana. 9.55
Programma-overzicht. 10.00 Maria
Callasop CD (21) Fragm. Un Ballo
in Maschera, opera van Verdi. Uit-
gev. doorKoor en Ork. van de Sca-
la te Milaan 0.1.v. Antonino Votto
met sol. 14.00 Onder de groene lin-
de. 14.15 Concert op de zondag-
middag: Koninkijk Concertgebouw
Ork. met mezzosopraan en bas (In
de pauze: Praten over muziek).
16.05 De Nederlanden: Beiaard-
werken. 1630 Diskotabel. 1800
Nws. 18.02 Muziek uit duizenden:
het Straussorkest van Boedapest
met sol. 19.00 Continu klassiek.
20 00 Nws. 20.02 Specialiteiten a
la carte. 22.00 Kamerconcert
23 00-24.00 Finale.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 902 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
(13.00 Nws.) 14.00Radio Romanti-
ca. 16.55 Mededelingen en schip-
persberichten 17.00 Kerkdienst.

17.58 Wilde Ganzen. 18.00 Nws.
18.10 Liturgie en kerkmuziek.
18 40 De onbekende Islam 19 00
Programma voor buitenlandse
werknemers. 19.20 Suara Maluku.
19.55 Tambu. 20.30 Zorg en Hoop.
21.20 Medelanders Nederlanders

Omroep Limburg
902 Postbus 94: muziek op ver-
zoek 10 02 Tretpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 11.02 Sport. 12.02-13.00
DSM - 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. 1000 Nieuws. 1003 De
pre-historie. 11.00 Oordegelijk.
13.00 Nieuws. 13.10 Hittentit.
14.00 Fiestag. 17.00Nieuws. 17.05
Sportkaffee (om 1800 Nieuws)
20 00 Vragen staat vrij (om 22.00
Nieuws) 23.30-6 00 Nachtradio
(0.00, 5 00 en 5 30 Nieuws).

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auftakt 745 Ver-

"V-J

_. av
anstaltungskalender 08.05 Froök.
cher Auftakt 8.30 Glaube und .0.
che. 9 05 Mundartsendung JÉMVolkslieder. 11 05 Schlagerg^B
nirs. 1235 Rückblick 1^ __H|
Deutsche Schlagerparade 1«-9S
Domino. Die Spielshow des fl*F,
17 05-18 30 SportjahresruckEfeM
18.40 Seniorenfunk. 19.00-_ft»
Wunschkonzert. 21 05 Sportre_ük
tate vom Wochenende.

AA

Luxemburg/RTL
4 00 Musik Non-Stop 7.00 Heimal-
melodie. 900 Sonntagstrürtslück.
11.00 Rückblick 12.15 Musikpara-
de 14 00 Wünsch Dir was. 17.00
Sportshop 18.00 Nachgetragt
19.00 Volkstümliche Hitparade
21.00 Country Coach. 22.00 Neun-
zehn-Vierundzwanzig 00 00-01 00
Traümtanzer.

WDR 4
405 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 Das grofte Platzkon-
zert 10.00 Ennnerung an Willy
Schneider. 12.05 Musik ist Trump).
13.00 Heimatmelodie 14.05 Was
dart es sein? 17.00 Der Tag urn
Fünf. 18 05 Schellack-Schatzchen
19.00 Auf ein Wort. 20 05 Erinne-
rung. 22 05 Musik zum traurnen.
22 30 ARD Nachtexpress

Nederland 1
rLDrv
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SSVC

land, programma over gezelligheid
van Bart Peeters.

23.09 Nederland museumland. Serie
over Nederlandse musea. Deel 9:
Ouderdom en wijsheid. Presentatie:
Stefan van Raay.

23.34 Natuurmonument. Vandaag:
De Nieuwkoopse plassen.

23.39-23.44 Journaal.

Nederland 2

RTL Plus

Limburgs dagblad ~J televisie en radio zondag

Duitsland 3 West

08.05 Familie Feuerstein. Amerikaanse
tekenfilmserie. Afl. Der Picknickmuf-
fel.oB.3o Mister Ed. Amerikaanse ko-
medieserie. Afl. Ed, der Telefonverkaü-
fer. 08.55 Programma-overzicht. 09.00
Batman. Amerikaanse comedyserie.
Afl. Der 13. Hut. Deel 1 en 2. 09.50 Te-
letip Koehen. Aansl. Ihr Horoskop.
10.00 SAT 1 Sport. 10.30 Auf und da-
von. 10.55 So gesehen. 11.00 Die Ra-
che des Sandokan. Italiaans/Duitse
speelfilm uit 1964 van Luigi Capuano.
12.30 Hauptsache wir verstehen uns!
12.45 Zeitreise. Quiz. 13.10 Teletip
Freizeit. 13.20 Unsere kleine Farm.
Amerikaanse avonturenfilm. Afl. Grol.
vater kehrt heim, deel 2. 14.10 Köp-
fchen, köpfchen. 14.35 SAT.I sport
live. 17.10 Die Teufelspiraten. 18.45
SAT.I Bliek. 19.05 Die Schone und das
Biest. Amerikaanse serie. Afl. Zwei
Seelen. 20.00 Gitarren klingen leise
durch die Nacht. Oostenrijkse speelfilm
uit 1959 van Hans Deppe. Deel 1.
21.35 SAT.I Sport. 22.00 Talk im
Turm. 23.30 Auf der Flucht. Amerikaan-

radio



'Zeg 'ns AAA' blijft best bekeken tv-programma Freelancers
dreigen

'Hilversum'
met aktie

door harrie cremers
WENEN - Peter Alexander
gaat weer op tournee. In
maart worden dat 21 con-
certen, avondvullende
shows, waarmee hij in
Duitsland onderweg is. Op 9
maart treedt hij onder ande-
ren op in de sporthal van
Keulen en begin april zal hij
dan nog eens in Linz en in
Wenen te gast zijn. Eigenlijk
zou de gevierde Oostenrijk-
se ster twee jaar geleden al
aan een muzikale Europese
toer zijn begonnen, maar
Peter Alexander Neumeyer
(zo zijn eigenlijke naam)
kreeg toen te maken met de
ene tegenvaller na de ande-
re. De schrijver van zijn
shows (Hans Huberten)
kwam te overlijden, de pla-
tenmaatschappij had geen
zin meer om nieuw repertoi-
re uit te brengen en het
tweede Duitse tv-net (ZDF)
pleegde contractbreuk.
Over dat laatste zijn Alexan-
der en diens echtgenote Hil-
de (tevens zijn manager) wel
het meest verbolgen. Op zn
zachtst gezegd dan. Want
eigenlijk is het echtpaar
laaiend kwaad over het feit
dat het ZDF de ster de laat-
ste jaren met listen, leugens
en een contract aan het
lijntje heeft gehouden.

„Geen enkele show kwam meer
op de buis. Niemand bedacht
nog ideeën, maar ik mocht in
ieder geval zeker niet overstap-
pen naar deconcurrent. En waar-
om zou ik dat ook hebben ge-
daan? Per slot van rekening
werk ik al dertig jaar met die
club daar in Mainz samen. Af-
spraak is dat elk najaar van mij
een show op het scherm komt.
Maar in 1986 zagen ze dat niet
meer zitten. Mij best, maar ze
hadden dat hardop moeten zeg-
gen. Ik wilde weg, maar ze hiel-den me het contract voor m'n
neus waarin de afspraken met
het ZDF waren geregeld. Ik
dacht dus: dat komt wel goed.
Maar niets van dat alles. Het
werd wachten en nog eens wach-
ten. Veel mensen dachten dat ik
er geen zin meer in had en niets
is minder waar. Er moest dus iets
gebeuren. Op tournee kon ik ook
niet gaan omdat de tv steeds een
exclusieve show wilde hebben.
Toen ik na drie jaar nog steeds
niks hoorde, dacht ik: ze kunnen
me allemaal barsten daar in
Mainz. Bovendien waren de Oos-
tenrijkse ORF en RTL-Plus al
een paar keer bij me geweest om
te vragen of ik daar m'n tv-shows
niet ten beste wilde geven. Dat
gaat dit jaar dan ook gebeuren.
Nu zitten ze te jammeren daar in
Mainz, dat stel bureaucraten.

Willy Millowitsch als politiecommissaris
# Piet Knarren: volgens zijn platenmaatschappij een po-
tentiële kanshebber om internationaal - net zoals Clayder-
man op de piano - door te breken.

Driemaal televisie
voor Piet Knarren

tenstadl' met Karl Moik. De
Duitse televisie (ARD) brengt
deze aflevering, die werd opge-
nomen in Scharding, op zater-
dagmiddag27 januarivanaf 15.30
uur op het scherm. Piet Knarren
in de komende drie weken dus
driemaal op tv en volgens zijn
platenmaatschappij blijft het
daar niet bij. Interesse is er in-
middels ook al by het ZDF in
Mainz waar plannen bestaan om
de Limburgse trompettist het
nummer 'Monte Bianco' te laten
blazen in de ZDF-hitparade.

(ADVERTENTIE)

Al gehoord op uw

' favoriete zender?

VOLKSTUMLICHE
MUSIKANTEN

aus dem Rhein-, Ruhr- und
Maastal
Met enkel en alleen LIMBURGSE
artiesten.
Nu bij uw handelaar verkrijgbaar.
op CD, LP en MC. a

Uitgebracht door Koch Benelux B.V.

Waarom Peter Alexander zijn tournee twee jaar moest uitstellen

'ZDF maakte er
een puinhoop van'

" Willy Millowitsch, nu eens als 'gepensioneerd politiecommissaris', wordt geconfronteerd met de da-
der van een ordinaire moord. Deze rol wordt gespeeld door Eduardo Kapsch, rechts op deze foto).

Van onze
rtv-redactie

KEULEN - Behalve
als gast in WDR-TreP
(vanmiddag om 14.00
uur op Duitsland 3)
komt de bekende
volksacteur en zangef
Willy Millowitsch zon-
dagavond bij de ARP
ook in aktie als hoofd-
commissaris van poll'
tic. „Voor de gelegen-
heid is dat weer eenS
wat anders", zegt de
nu 81-jarige 'Kölsche
Willy', die als acteur
nog steeds aktief is i"1
zijn eigen theater in
Keulen. Vanwege zijn
hoogbejaarde leeftijd
hebben de tv-makers
hem de rol van een g^
pensioneerde politie-
commissaris toebe-
dacht. In 'Een zaak
voor Oompie' ('Ein
Fall für Onkel', zon-
dag om 20.15 uur op
Duitsland 1) wordt d«
hulp van Millowitsch
ingeroepen voor het
oplossen van een
moord in de oude
Keulse stadswijk
Eigelstein. De opge-
spoorde dader wil e
praten met de politte'
maar dan alleen met
Millowitsch, die als .
geen ander goed th^ 1'

sm de vele kroegen
van de Domstad. _

'Wedden dat...?' bijVeronique
Van onze rtv-redactie

LUXEMBURG - RTL Veroni-
que gaat vrijwel zeker vanaf fe-
bruari een serie 'sterrenshows'
van Joop van den Ende uitzen-
den. De onderhandelingen tus-
sen de commerciële zender RTL-
Veronique en het Aalsmeerse tv-
produktiebedrijf Van den Ende
zijn vrijwel afgerond. Het meest
voor de hand ligt, dat Veronique

een Nederlandse versie van de
'Wedden dat'-shows, die Jos
Brink deze winter voor de
Vlaamse commerciële zender
VTM presenteert, via Veronique
zal worden uitgezonden.
„Ik bevestig niets voordat de
handtekeningen zijn gezet. Dat
kan een dezer dagen gebeuren,"
zei gisteren in Hilversum Veroni-
que-directeur Lex Harding. Van

den Ende gaf geen commentaar.
Eind vorig jaar maakte Harding
bekend, dat de aandeelhouders
van Veronique hadden besloten
rond tien miljoen gulden extra
uit te trekken om in de avond-
uren 'groots Nederlandstalig
amusement' te kunnen bieden.
Toen al werd duidelijk, dat het
om .'sterrenshows' uit Aalsmeer
handelde. Volgens Harding wa-

ren er ook andere mogelijkh^
den.
Van denEnde was nogvolop me'
andere gegadigden (de FranSe
commerciële zender TFI, <. Ê

Zweedse mediagigant Esselte i"1

combinatie met een Amerikaan*
station en de TROS) in gesprek.
Als Van den Ende met een Ne'
derlandse kandidaat-comrner'
ciële omroep via de voordeur i"
zee gaat kan hij pas in oktober
'sterrenshows' kwijt. Een tussen-
tijdse aankoop van Veronique
zou voor het produktie-bureau
Van denEnde een 'financiële op-
luchting' betekenen.
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Van onze rtv-redactie

lIEERLEN - 'Zeg 'ns AAA' blijft in ons land het best be-
eken programma op televisie. Dat blijkt uit de 'TV top_ van december', zoals die na een enquête door bureau
itomart werd samengesteld. Met in totaal tien program-
ïa's neemt de VARA het leeuwenaandeel voor haar re-
ening in deze TV top 25, op de voet gevolgd door de
ROS met acht programma's. De AVRO kwam met geen

enkel programma in deze top 25 terecht, de KRO maar
met één (Telebingo). In het hiernavolgende overzicht van
de 'TV top 25 van december' staan behalve de kijkcijfers
ook de waarderingen (tussen haakjes) voor de onder-
scheidelijke programma's.

1. Zeg 's AAA VARA 3.996.000 (7.4).
2. Journaal NOS 3.874.500 (6.8).
3. Medisch Centrum West TROS 3.672.00 (7.5).
4. Mini Playbackshow TROS 3.550.500 (7.5).
5. Jongbloed en Joosten TROS 3.321.000 (6.8).
6. TV Dokter TROS 3.253.500 (—).
7. TV-show op reis TROS 3.145.500 (7.0).
8. Youp van 't Hek VARA 3.118.500 (8.0).
9. Seth Gaaikema VOO 3.091.500 (7.1).

10. Laat maar zitten VARA 2.997.000 (7.4).
11. RUR VOO 2.997.000 (6.4).
12. Familie Oudenrijn TROS 2.740.500 (6.5).
13. Martine Bijl VARA 2.700.000 (7.1).

14. Tineke Schouten VOO 2.619.000 (7.2).
15. Doet-ie 't of doet-ie 't niet VARA 2.592.000 (7.8).
16. Telebingo KRO 2.592.000 (7.2).
17. Labyrinth VARA 2.565.000 (7.1).
18. Ted's familieshow NCRV 2.551.500 (7.4).
19. Nederland - Brazilië NOS 2.538.000 (6.5).
20. Jumping Jack Flash VARA 2.524.500 (7.4).
21. Derreek TROS 2.511.000 (7.2).
22. De baas in huis VARA 2.511.000 (7.0).
23. De lijfwacht (film) VARA 2.497.500 (7.2).
24. VARA's danspaleis VARA 2.457.000 (6.8).
25. TROS sport café TROS 2.416.500 (6.5).
( Bron: Intomart).

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - „Beste omroep-
voorzitters. Moge het u wel beko-
men, de feestdagen. De onderbe-
taalde omroep-freelancers zulle11
in 1990 veel van zich laten horen
De omroepbonden." Met de#
advertentie in de dagbladen kon-
digden, vlak voor Kerstmis, om-
roepbonden akties aan van d'
freelance-verslaggevers en -bu-
reauredacteuren. De bespreki"
gen over nieuwe tarieven
deze medewerkers liepen
november vast. De freelai
die zeggen als „sluitpost op *begrotingen van de omroepen
te fungeren, bereiden nu aktie*;
voor.
„Eerstdaags beginnen we
een advertentie-campagne
een folder-aktie bij de omro*T
pen", zegt Cor Wijbenga, één va"IJ
de leden van het aktiecomiffi„Daarna worden er eventueel ak' ]
ties gehouden op de 'werkvloer j
Wat die akties inhouden kan i»
momenteel nog niet zeggen."rteM
conflict tussen de bonden en d*
omroepen ontstond op 29 nc|l
vember, toen een tussen beid'l|
partijen bereikt technisch ak"lj
koord een verschillende uittel (
kreeg van bonden en omroepen-
Door het afketsen van de onder-1
handelingen over de tarieven ]
van freelance binnenland-verji
slaggevers en burearedacteurefl-
dreigen nu ook de onderhandel,
lingenover de tarieven van ander
re groepen freelancers stopgeze'
te worden.
Een freelance verslaggever moe'
volgens het huidige tarief 35 guJ'j
den bruto per uur verdienen-j
Volgens de berekeningen van d{
bonden zou dat 105 gulden p&\
uur moeten zijn. In de werk-
groep kwamen werkgevers en
werknemers een bedrag van zes-
tig gulden overeen. Totdat duM
bleek dat de werkgevers daar al-
leen de incidentele freelancers!
mee bedoelen.

Radio herhaalt
conférence

Youpvan 't Hek
HEERLEN - Voor iedereen di*
het nog eens wil horen en voor a'
diegenen die het op oudejaars-
avond hebben gemist herhaal*
de VARA op deze zaterdagmid'
dagvan 14.00 tot 15.15 uur op Ra-
dio 2, de oudejaarsconference
van Youp van 't Hek. Afgelopen
zondagavond werd de uitzen-
ding op Nederland 1 door 23,1
procent van de kijkers gevolgd'
In verband met de herhaling op
de radio vervallen de Vara-prO'
gramma's 'Wie in het Nederlands
wil zingen' en - gedeeltelijk - 'TyJ
pisch Hollands. De ANP-J
nieuwsuitzending die normaa' j
om 15.00 uur wordt uitgezonden j
volgt meteen na de conférence-

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Eenzelfde succes
als dat van Richard Clayderman
op de piano is volgens platen-
maatschappij Teldec óók wegge-
legd voor de Limburgse trompet-
tist Piet Knarren. De producers
van de elpee/CD 'Monte Bianco'
gelovenrotsvast in het repertoire
van de musicus uit Schinnen.
Ook al omdat Christian Bruhn,
'het muzikale brein' achter Mi-
reille Mathieu, alle nummers op
de plaat voor Knarren heeft ge-
componeerd.

Een grootscheepse campagne
om de Limburgse trompettist,
net zoals destijds Clayderman,
bij miljoenen tv-kijkers te intro-
duceren gaat aanstaande dins-
dagavond van start. Piet Knarren
is dan te zien en te horen in de
nieuwe programmareeks 'Harte-
lijk welkom bij Heino en Hanne-
lore' die vanaf 18.52 uur op
Duitsland 1 wordt uitgezonden.

Volgende week vrijdag staat de
Limburgse trompettist vanaf
20.30 uur op Nederland 2 voor de
tv-camera's bij de TROS in 'Op
volle toeren. De winteropnamen
voor dat programma vonden vo-
rige maand al plaats in het Oos-
tenrijkse Mayerhofen. Samen
met John Woodhouse, Bonnie
St. Claire, Ronnie Tober, Ria
Valk, Nico Haak, Dennie Chris-
tian, Tol Hansse en Arne Jansen.

Buitenland
Op de Zwitserse en Oostenrijkse
televisie was Piet Knarren (in dit
geval met het nummer 'Santa
Magdalena') al te zien in het po-
pulaire programma 'Musikan-

" Peter
Alexander:

ook na mijn
vijf-en-zes-

tigste kan ik
me een leven
zonder show

en glitter
niet meer

voorstellen."

Frank Elstner, heb je die de laat-
ste tijd nog op tv gezien? Daar
zijn ook al moeilijkheden mee".

Peter'Alexander haalt voor zijn
doen en laten ongemeen fel uit
naar het ZDF. „Dat komt omdat
ze me als een kwajongen hebben
behandeld en bovendien is mijn
tournee al twee jaarde mist in ge-
gaan".

Paul Kuhn en zijn orkest zullen
de Oostenrijkse ster vanaf maart
op diens tournee begeleiden.
Over het programma zegt Peter
Alexander: „Dat wordt een door-
snee van liedjes uit mijn carrière,
van het begin - de jaren vijftig -
tot nu. En voorts ben ik natuur-
lijk weer van de partij met ge-
deelten uit musicals en de nodi-
ge parodieën. Ik moet overigens
toegeven dat het imiteren van
persoonlijkneden steeds moeilij-
ker wordt. Figuren als bijvoor-
beeld Hans Moser kom je van-
daag de dag niet meer tegen".

Over de showbizzin de Duitstali-
ge landen wil Peter Alexander
ook nogwel iets kwijt. Hii is over
de ontwikkeling en de nuidige
starld van zaken zeer ontevreden.
„ledereen denkt iets te preste-
ren. Of je wat kunt of niet, je
komt op radio en tv. Waar blijven
de professionele mensen vraag
ik me vaak af.
Een echte vakman vindt Peter
Alexander de Nederlandse ster
Rudi Carrell. „Geweldig wat die
presteert. Al geruime tijd zijn er
plannen dat Rudi en ik samen
een duet brengen of in ieder ge-
val samen een sketch zullen
doen. Helaas, het is er totnutoe
niet van gekomen, maar wat in
het vat zit verzuurt niet. En dan
mensen als Thomas Gottschalk,
die waardeer ik vanwege zijn
spontaniteit. Frank Elstner, die
ze bij het ZDF ook hebben bela-
zerd, vind ik een fantastische
vakman omdat hij zo natuurge-
trouw, zeg maar als een gewoon
mens, op het publiek overkomt.

Wanneer je hem op tv ziet is het
net alsof hij gezellig met je praat
in je eigen huiskamer. Zoiets
noem ik pas écht televisie ma-
ken".
Maar behalve Carrell, Elstner en
Gottschalk zijn er nog een paar
andere namen die indruk op Pe-
ter Alexander maken. Zo noemt
hij het optreden van Liza Minnel-
li, Frank Sinatra en Sammy Da-
vis jr. dé showgebeurtenis van
het afgelopen jaar. „Ik heb hun
concert in München gevolgd en
ik was daar erg van onder de in-
druk. Eigenlijk had Dean Martin
er ook nog bij moeten zijn".
Zijn platencontract - hij is al tien-
tallen jaren bij dezelfde firma in
München - loopt over twee jaar
af. Peter Alexander wordt dan 65
jaar en dan ? „Ik zal zingen zo-
lang ik leef of beter gezegd: zo
lang ik kan. Niet omdat het
broodnoodzakelijk is, maar ge-
woon omdat ik mij een leven
zonder show en glitter niet kan
voorstellen..."
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