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" Alexander Dubcek % JoBaggen

Zuid-Limburg in trek bij buitenlandse ondernemingen

Ruim 200 ha. nieuw
bedrijfsterrein nodig

Van onze verslaggever

- Vanwege de overgrote belangstelling van
üitenlandse industriële bedrijven voor vestiging in Zuid-
lrnburg, moeten er in de komende tien jaar 145 tot 220 ha.eü\ve. bedrijfsterreinen worden aangewezen. Dat was de
Oodschap gisteren in Maastricht bij de presentatie van een. Pport over de internationale concurrentiepositie van be-
yfsterreinen in Zuid-Limburg.

l dit raPPort bevestigt opnieuw dat
»»i ei.gebied in trek is bij onderne-

\ die S' Want van de 'buitenlanders''. ve3Cn verleden jaar in Nederland
1h Ur"Sden, is de helft in Zuid-Lim-
i bujf neergestreken. Wat nieuwe
j. enlandse vestigingen betreft, ziti taM^urg nu in de toP tien van dei c"hg regio's die de EG kent.

En dat terwijl nog maar een paar
jaar geleden bijna alle Limburgse
gemeenten zo ongeveer failliet
dreigden te gaan aan de kosten van
onverkochte industriegebieden.

Sterk
De sterke punten van Zuid-Lim-
burg, Waarmee nieuwe, bovenregio-
nale bedrijven kunnen worden 'ge-
lokt' zijn, zo blijkt uit het rapport, de
goede infrastructuur, de gunstige
ligging binnen de EG, de aangena-
me manier van leven, de nationaal
gezien redelijke grondprijzen en
speciaal voor het buitenland zaken
als de.arbeidsrust, lage energieprij-
zen en gunstige belastingfacilitei-
ten.

Aan de andere kant zijn er in Zuid-
Limburg in de ogen van d§ poten-
tiële investeerders te weinig toele-
veranciers, weinig internationale
bedrijvigheid en te weinig uitstra-
ling van technologisch georiënteer-
de instituten.

# Zie verder pagina 15

het weer

'Op"*'l, BEWOLKT
js het optrekken van de mist
ty *|* aanvankelijk weinig be-
de k g- In de middag neemt
en r? ewo,kinS toe en kan er nu
öe *} Wat lichteregen vallen.
Züi wjnd waait matig uit een

i(~*estelijke richting bij een
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GS: 'Otnvangrijker dan aangenomen '
Bodemsanering kost

bijna 860 miljoen
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Om de bo-
demsaneringsoperaties in
Limburg uit te voeren is zeker
858 miljoen gulden nodig. De
kosten van de momenteel be-
kende saneringen (op 220 lo-
katies) bedragen 258 miljoen.
Wil men echter alle vervuilde
gronden saneren dan komt
daar zeker nog eens 600 mil-
joen gulden bij. Dat blijkt uit
het Ontwerp Bodemsane-
ringsprogramma 1990 en het
Meerjarenprogramma, uitge-
bracht door GS.

Momenteel zijn ruim 2.000 lokaties
genoteerd waarop (mogelijk) sprake
is van bodem- en/of grondwaterver-
ontreiniging. In de nabije toekomst
komen daar nog zon 4.800 voorma-

lige bedrijfsterreinen en 1.700 huidi
ge bedrijfsterreinen bij.

Eénvierde deel van de in totaal 2.054
vervuilde plekken wordt gevormd
door (voormalige) stortplaatsen -
529 in aantal. Andere grote vervui-
lers zijn agrarische bedrijven (134),
garages/reparatiebedrijven (288), demetaalindustrie (134) en de detail-
en groothandel (323).

Beklag
„De bodemverontreiniging in Lim-
burg is veel omvangrijker dan tot opheden werd aangenomen", conclu-
deert het college van GS dan ook.
De provincie doet haar beklag dat
zij jaarlijks veel te weinig geld ont-
vangt van het rijk. Per jaar komt
daar 'slechts' 15 miljoen gulden vrij;
over tien jaar gerekend 150 miljoen
dus, aldus GS.

A Zie verder pagina 1 5
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Partij Roemenië verboden
A Woedende Roemenen verscheuren de vlag van de communis-
tische partij van hun land.Kennelijk in een poging tegemoet te
komen aan de wensen van veel demonstranten, heeft het rege-
rende Front voor Nationale Redding onder leiding van presi-
dent lon lliescu gisteren de Roemeense communistische partij
met onmiddellijke ingang 'buiten de wet gesteld', lliescu kon-
digde voor de tv ook aan dat er op 28 januarieen nationaalre-
ferendum gehouden zal worden over de vraag of de doodstraf
weer ingevoerd moet worden. HetFront schafte de doodstrafaf
na de executie van de Roemeense president Ceausescu en zijn
vrouw Elena. Gisteren, de dag van nationale rouw voor de
slachtoffers van de revolutie, gingen tienduizenden Roemenen
de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheidvan com-
munisten in het Front. De betogers eisten onder meer dat veilig-
heidsagenten, die tijdens openbare processen schuldig worden
bevonden aan moord tijdens de dagen van de omwenteling,
geëxecuteerd worden. lliescu maakte ook bekend dat er een na-
tionale commissie zal worden opgericht 'om alle klachten van
de bevolking op te lossen.

Salarisbetaling
in de knoei door
operatie-'Oort'

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Minstens twintig
procent van de Nederlandse be-
drijven is door de vereenvoudi-
ging van het belastingstelsel niet
in staat deze maand de salarissen
tijdig en correct uit te betalen.
Dit verwacht het servicebureau
CMG Personeelssystemen BV,
naar aanleiding van het groeiend
aantal bedrijven dat ondersteu-
ning aanvraagt bij het verwerken
van de salarisadministratie. De
cijfers worden bevestigd door de
resultaten van een enquête die
onlangs onder honderd bedrij-
ven werd gehouden.

Volgens CMG, dat met zes mil-
joen verwerkte salarisstroken tot
de top-4 van de servicebureaus
in Europa behoort, hebben de
bedrijven de consequenties van
de belastingvereenvoudiging on-
derschat. „In de nieuwe wetge-
ving wordt een groot beroep ge-
daan op de fiscale kennis van de
salarisadministratie, maar ook

het hanteren van nieuwe begrip-,
pen als 'basis overhevelingstoe-
slag' en 'inkomensheffing' vraagt

"gewenning. Er zijn maar weinig
organisaties die daar voldoende
rekening mee hebben gehou-
den", aldus een woordvoerder
van het bedrijf.

De schatting dat 20 procent van
de salarissen deze maand te laat
en incorrect zal worden uitbe-
taald, is volgens de woordvoer-
der nog aan de voorzichtige kant.
CMG is Europa's grootste ad-
viesbureau op het gebied van or-
ganisatie, informatievoorziening
en automatisering.

Scepsis over
voorstel

Gorbatsjov
VILNIUS - NationalistischeLitou-
wers hebben zich gisteren sceptisch
uitgelaten over het voorstel dat Sov-
jetleider Gorbatsjov donderdag op
de eerste dag van zijn bezoek aanLi-
touwen deed voor een wet op af-
scheiding, waarover zal worden be-
sloten door middel van een referen-
dum in de hele Sovjetunie. Binnen
enkele uren na zijn uitspraak
stroomden uit de zuidelijke repu-
bliek Georgië berichten binnen
over stakingen van industrie-arbei-
ders, die onafhankelijkheid van Ge-
orgië eisen. In de republiek Azer-
bajdzjan wordt weer grote etnische
onrust gemeld, waarbij doden ge-
vallen zouden zijn.

Volgens het voorstel van Gorbats-
jov zal afscheiding pas mogelijk'
zijn, als de centrale regering en alle
overige republieken ermee instem-
men. De Sovjetleider maande giste-
ren in de Litouwse hoofdstad Vil-
nius de Litouwse partij, die zich in
decemberafscheidde van de centra-
le partij in Moskou, tot eenheid.

Een hoge functionaris van de Li-
touwse communistische partij Algis
Cekuolis noemdeGorbatsjovs voor-
stel, dat hij donderdagavond deed,
intussen niet meer dan „een vage
belofte om tijd te winnen." En de
voorzitter van het Litouwse volks-
front Sajudis, Vytautas Landsbergis
noemde het voorstel 'leugen voor
naïeve mensen in het Westen.

Gorbatsjov bezocht gisteren op de
tweede dag van zijn bezoek aan Li-
touwen de 200 kilometer noord-
westelijke van Vilnius gelegen in-
dustriestad Siauliai, een verboden
stad wegens het militaire vliegveld
dat zich daar bevindt.

" Zie verder pagina 3
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Luchtlijn
met Londen

vervalt
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De luchtlijn
Maastricht Airport/Londen-Lu-
ton houdt op te bestaan. De NV
Industriebank LIOF en de Ves-
teringgroep hebben dat giste-
ren officieel bekend gemaakt.

Nadat Virgin-Airlines de zake-
lijke belangen had overgedra-
gen aan LIOF/Vesteringgroep
is ook deze laatste tot de con-
clusie gekomen dat de luchtlijn
onder de huidige omstandighe-
den niet meer rendabel is.

De vluchten worden met in-
gang van dinsdag 16 januari
stop gezet.

9 Zie verder pagina 15

Gevangenis
draait maand

op proef

"■ons proefkonijn...

(ADVERTENTIE)

Elke dag
K^urgsDagblad EEEEEtt

enu staat
weermidden
in de wereld.

fr"dTekompletekrant! |

| Naam:

| Adres:
| Postcode
g Plaats
a Telefoon (iv.m.
! konuole bezorging.

' Giro/banknr.jNadetweeweken9rat.sw.uk |

' D een kwartaal- ,75 55 Ij
We abonnement »

EE □ een maand- < 25,20 I
abonnement

g| stuur mij
■ d een machtigingtb.» JJ ■J Vutomat.sche betaling

' D een acceptgiro-kaart
! Deze bon in een open enveloppe |» SondeTposuegel) zenden aan

n Limburgs Dagblad
1 antwoordnummer Ab.
I 6400 VB Heerlen ■«.«■

OF BELGRATIS O6O22991 1

LIMBURGS DAGBLAD
MAAKT UW

* LAG KOMPLEET.

(ADVERTENTIE)

____ ____ _W-M-irm-lmt~m» mW Heerlen: Hoogeweg 2-4 . ■1 M-m M-W U m__' mW ■ ■ Kerkrade: Nullanderstraat 102
| MmtMmMimm 111 lSittard: winkelcentrum 'den Tempel' _
■ MX—WJA aliS#Ji AuwMM—i Rothem-Meerssen: 'Au Clel' Kullenstr. 75 |

(ADVERTENTIE)

RODERLAND
VLOOIENMARKT

Zondag 14 januari
10.00 -17.00 uur
Rodahal
Kerkrade

Entree ’ 3,-/kind'eren ’ 1,50

EX_f
DE LIMBURGSE.*''
PERSONEELS&GIDS

Vandaag op de pagina's
11-18-20-22-24-30-32-34-36

(ADVERTENTIE)

Ruim _**
2000 m2exclusieve topcreaties

IJURGENII AUTO ILeasing!
infoS^4s-463333



Opnieuw cursus
Theatertechniek
PUTH-SCHINNEN - De enorme
belangstelling voor zijn cursus
'Theatertechniek', waaraan afgelo-
pen jaar 52 personen hebben deel-
genomen, heeft Jan Dorssers van
'Puth lights' doen besluiten op-
nieuw met een cursus van start te
gaan. In Helden (Koningslust) op
dinsdag 6 maart 1990 en te Puth
(Schinnen) op donderdag 8 maart.
Te beginnen om 19.30 uur. Na af-
loop van de cursus volgt een excur-
sie in een schouwburg, waar het
mogelijk is te spelen en te werken
met de verschillende schijnwerpers
en andere apparatuur. Inlichtingen
tel. 04493-4346.

exposities
Kunst van
Limburgers

AMSTERDAM - Op initiatiefvan
de provincie Limburg organi-
seert de stichting Kunst en Be-
drijfeenreizende tentoonstelling
van kunst van Limburgse kun-
stenaars. De tentoonstelling, die
de titel Centraal Zuid heeft mee-
gekregen, loopt momenteel (tot
24 januari) in Arti en Amicitia te
Amsterdam. Ze is daarna te zien
in Den Haag (Pulchri Studio,
28/1 t/m 11/2) en Maastricht (Do-
mimkanerkerk, 15/3 t/m 29/3).

De tentoonstelling pretendeert
een verrassende en gevarieerde
kijk te geven op kunst uit Lim-
burg. Ze doet dat d.m.v. het werk
van twaalfkunstenaars in uiteen-
lopende disciplines en stijlen:
Rudy Beerens, Gerard Caris, Su-
zan Drummen, Servië Janssen,
Piet Killaars, Cor van Noorden,
Frans Peeters, Piet Stockmans,
Rod Summers, Peter Wehrens,
Han van Wetering en Jean-Pierre
Zoetbrood. Bij de expositie is
een catalogus verschenen.

Ontmoetingen met
Limburgse

auteurs
MAASTRICHT - De stichting
Shooting Pictures organiseert
momenteel een fototentoonstel-
ling over Limburgse en uit Lim-
burg afkomstige auteurs. Onder
de titel 'Ontmoetingen met Lim-
burgse auteurs' wil de stichting
door middel van woord en beeld
een indruk geven van de literaire
aktiviteiten in Limburg. De
stichting werd hierbij geadvi-
seerd door Hans van de Waarsen-
burg en Ton van Reen, de foto's
zijn van de uit Maastricht afkom-
stige fotograafTheo Jennissen.

Aan deze tentoonstelling, die tot
4 februari loopt, nemen de vol-
gende kunstenaars deel: Hans
Berghuis, Huub Beurskens,
Frans Budé, Emma Crebolder,
A.M. Dhondt, Fons Erens, Huub
Graus, Paul Haimon, J.S. Hen-
driksson, Leo Herberghs, Ad van
Iterson, Koos van den Kerkhof,
Manuel Kneepkens, Wiel Kus-
ters, Cyrille Offermans, Ton van
Reen, Kees Simhoffer, Nicolette

Smabers, Miei Vanstreels en
Hans van den Waarsenburg.

" Werk van Iz Maglow, te zien in galerie Ipomal.

Guy deuren bij
Van den Besselaar
MAASTRICHT-De jongeBelgi-
sche kunstenaar Guy Cleuren
exposeert vanaf morgen in gale-
rie Anny van den Besselaar. Ta-

felstraat 6a te Maastricht. Deze
expositie, die tot 6 februari loopt,
is te bezichtigen op donderdag
van 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag tot
en met zondag 11.00 tot 17.00 uur.

In twee zalen hangen zijn sobere
vierkante werken, opgebouwd
uit gevouwen en op elkaar ge-
plakte vellen inpakpapier en ver-
volgens summier beschilderd
met acrylverf. De systematiek
van het vouw- en plakwerk
vormt de basis voor de composi-
ties en het kleurgebruik, waar-
door de schilderijen iets weg
hebben van ikonen. Ook het ge-
bruik van zachte, soms zelfs
transparante kleuren, suggereert
een zekere ouderdom, omdat ze
ons doen denken aan fresco's in
Byzanthijnse kerken.

Hans Lemmen
in 't Venster

SITTARD - De uit Bemelen af-
komstige kunstenaar Hans Lem-
men exposeert momenteel in ga-
lerie 't Venster, Steenweg te Sit-
tard. Deze tentoonstelling is tot
en met 3 februari van donderdag
tot en met zaterdag van 12.00 tot
17.00 uur.

Hans Lemmen toont een twaalf-
tal kleine schilderijen in 't Ven-
ster. Hij benadrukt hierin dat
schilderijenvoor hem niet alleen
een oppervlakte voor geestelijke
neerslag zijn maar pas door een
evenwicht van idee en materiaal
een' identiteit krijgen. Door een
organisch materiaalgebruik kan
het idee tot in het extreme ver-
eenvoudigd worden.

Iz Maglow
bij Ipomal

LANDGRAAF - De Duitse kun-
stenaar Iz Maglow toont vanaf
morgenmiddag 15.00 uur schil-
derijen, tekeningen, objekten en
skulpturen in galerie Ipomal,
Kerkberg 2 te Landgraaf. Deze
tentoonstelling loopt tot en met
11 februari en is te zien van don-

derdag tot en met zondag van
13.00 tot 17.00 uur.
De in Ipomal getoonde werken
zijn grotendeels in de jaren 1988
en 1989 ontstaan en zijn voorna-
melijk acryltechnieken, een paar
olie-mengtechnieken, op een
achtergrond van papier, linnen
en hout. Iz Maglow werd in 1955
in Karlsruhe geboren. Hij stu-
deerde aan de akademie van
Stuttgart en woont momenteel in
Frankfurt.

recept
Zilvervliesrijstrand
met champignonragout
Benodigdheden voor 4 personen
250 g zilvervliesrjst, 500 g cham
pignons, peper & zout, 75 g boter
40 g bloem, 5 dl groentebouillon
scheutje sojasaus, 1 volle el fijnge
hakte selderij, 100 g gezouten cas
hewnoten.
Kook de zilvervliesrijst volgens ge

bruiksaanwijzing. Maak de cham-
pignons goed schoon en snijd ze in
plakken. Verhit de boter en fruit
hierin de champignons licht aan.
Kruiden met peper & zout. Haal
daarna de champignons uit de pa-
nen houd ze warm. Strooi in het
resterende brdadvocht de bloem
en blijf zolang roeren tot boter en
bloem een geheel vormen. Schenk
er al roerend de groentebouillon
bij totdat een dikke maar gladde

saus ontstaat. Voeg de champig-
nons toe en breng op smaak met
peper, zout, sojasaus en fijngehak-
te selderij. Voeg cashewnoten aan
ragout toe. Druk gare rijst in inge-
vette rijstring. Laat de rijst even
staan en stort daarna op een grote
schaal. Schep daarna voorzichtig
de ragout in de rand en serveer de
rest er apart bij.

hub meijer

kunst

Henk Vierveijzer met schilderijen bij galerie Knops

Een schilderdier uit Brabant
SITTARD - Galerie Knops opent morgenmiddag de deuren voor wie
belangstelling heeft.voor een presentatie van schilderijen van Henk
Vierveijzer, afkomstig uit Veldhoven. Daarmee geeft de galeriehou-
der blijk van een onderzoekende geest en van bereidheid om niet te
blijven bij het bekende. Brabant valt klaarblijkelijk binnen zijn blik-
veld, zoalsLimburg valt binnen het blikveld van de galerie Hüsstege.

De nieuwe collectie hoort bepaald
niet bij het bekende: als de naam
van Vierveijzer in deze contreien
eerder was vernomen, dan zouden
wij hem hebben onthouden. Dat wij
hem niet eerder hebben gehoord
blijkt vergefelijk: er is hier sprake
van een debuut in Limburg. Ernsti-
ger lijkt dat wij nooit een schilderij
uit Veldhoven hebben gezien.
Dat Michel Knops zelf niet blinde-,
lings op avontuur is gegaan in Bra-
bant wordt snel duidelijk; aan de af-

finiteit met oprechte schilderkunst,
met kleur, verf, doek, papier en sa-
voir faire, waarvan zijn vaste collec-
tie altijd blijk gaf, wordt ruim-
schoots tegemoet gekomen: hier is
een schilderdier aan het werk.
De meeste van de negentien geëx-
poseerde werken, allefraai verzorgd
achter glas, loeizwaar in passepar-
touts en professionele lijsten, dra-
gen titels mee diealleenmet veel ge-
voel voor subtiele verschillen met
de beelden in verband te brengen
zijn - ze kunnen 'Andante' heten of
'Sereen' - tenzij ze 'Vanuit diep-
zwart' heten zoals het grote dat een
voorname plaats inneemt in de bo-
venzaal. Ze zijn alle, groot, middel-
groot ofklein, nagenoeg abstract.
Ofschoon alles, zoals gezegd, achter
glas zit, doet het verfgebruik sterk
denken aan de manier waarop post-
cobra schilders plachten om te gaan
met een massa olieverf: vitalistisch.

Het zou niet verbazen, ook al omdat
Vierveijzer - naar wij vermoeden -
aan de Tilburgse academie geleefd
heeft in het kamp van Molenkamp,
dat hij ooit naar hartelust met het
duurdere materiaal moet hebben
gewerkt op doeken van kloek for
maat: zo wil een schilderdier gedij-
en.
Hier wordt de ernst dan voelbaar
van nooit een eerder schilderij van

Vierveijzer te hebben gezien, te-
meer omdat ergens valt te lezen dat
hij een figuratieve periode heeft ge-

kend, waarin hij zich liet inspireren
door fragmenten van sprookjes -een periode die hij achter zich heeft

gelaten. In zijn huidig werk is ten-
minste van sprookjesachtigheid
noch van herkenbare figuratie enig
spoor.

De verklaring moet liggen in een
door bezuiniging afgedwongen
overgang naar het schilderen van
kleinschalige gouaches, waarin het
illustratieve element een plaats kon
vinden totdat bleek dat ook het
nieuwe medium zowel het vitalisti-
sche schilderen als het grote for-
maat toeliet.

De werken bij Knops zijn van het
laatste jaar. Wat er dan ook daaraan
vooraf mag zijn gegaan- Vierveijzer
acht zichzelf ingetogener geworden,
abstracter en soberder: „Wat over-
eind gebleven is is de gelaagdheid,
de huid". Er wordt geschilderd,
weggevaagd, totdat zich een esthe-
tisch gegeven voordoet. Het wordt
niet geëlimineerd - hoezeer aanhan-
gers van sommige trends ook bij de
gedachte rillen - maar uitgespaard
en zelfs opgezocht. „Het steeds af-
wegen van esthetische waarden
maakt het schilderen voor mij tot
een proces van intensief meten met
gevoel".

Misschien zit ook daarin verwant-
schap met de abstract-expressionis-
ten van na Cobra. Zijn schilderijen
zijn fraai, dynamisch en in wezen
dat, wat Lataster ooit, als de essen-
tie van een schilderij, benoemde:
„Een ding van verf.

Galerie Michel, Sittard, Henk Vier-
veijzer, schilderijen, tot 25 februari.

pieter defesche

9 Schilderij van Henk Vierveijzer, te zien in galerieKnops

Verder...
... toont de fotograaf Rutger A.
ten Broeke tot en met 18 februari
recent werk in Fotogalerie 68 in
Kasteel Hoensbroek. Open ma
t/m vr 10-12 en 13.30-17 uur, za en
zo 13.30-17 uur.... is in galerie Simera, Bogaar-
denstraat 40 b te Maastricht, tot
en met 3 februari werk te zien
van drie Zuidnederlandse kun-
stenaars: Huub de Koning uit
Sint Oedenrode, Armand Stijnen
uit Stem en René Reynders uit
Herten. Open di t/m za 13.30-18
uur.... wordt in de Geulgalerie van
Stella Maris te Meerssen tot en
met 28 januariwerk getoond van
Stan Goes, Siegfried Gorinskat,
Jannel, Natascha Rieter en Henk
Severens. Open tijdens schoolu-
ren.... exposeert Ria Jussen uit
Eygelshoven tot en met 31 janua-
ri schilderijen in galerie Voor-
burght van Kasteel Limbricht.... is in galerie Wanda Reiff,
Rechtstraat 43 te Maastricht, on-
der de titel 'Drawings' tot en met
24 februari werk te zien van o.a.
Copers, Dokoupil, Parmiggiani,
Raveel, Visch, Wegman en Weh-
rens. Open di t/m za 13-18 uur.... tonen Hans Engelman en Teun
Roosenburg tot en met 3 februari
hun werk in galerie Artisart te
Maastricht. Open di t/m za 13.30-
-17.30 uur.... kan men in galerie Sart van het
Sintermeertencollege te Heerlen
tot en met 26 januari werk zien
van Rosie van Uden. Open ma
t/m vr tijdesn schooluren.

Galerie Signe
nu ook in Aken
HEERLEN/AKEN - De Heerlen*
galerie Signe, die sinds 1985 in *Akerstraat is gevestigd en var*
1988 wordt geleid door Gustaaf8*
gas, heeft sinds kort een tweedcel
positieruimte. Het betreft een &\
commodatie in de Ottostrasse "Aken, waar een wisselwerking tv*
sen Nederlandse en Duitse kunst*
naars uit de Euregio mogelil'
wordt. .
De eerste exposant in de nieu^
galerie is Gilbert de Bontridde';
Belg van geboorte en moment^
woonachtig in Maastricht. De Bo<[\
tridder was jarenlang actief in "*enkele jaren geleden opgeheVj-J
Maastrichtse kunstcentrum H*
Bassin en is sinds 1985 docent a»*
de Academie voor Beeldende &*\
sten in Maastricht.
In het Kabinett, een kleine twee*
ruimte van de nieuwe galerie, *Jsteeds fotografie worden getooi"1
Tijdens de eerste periode werk v**
Pierre Houcmant, een van de f°^
grafen uit het fonds van foto-uitéf
verij Begas en Zwarts in W&'
tricht.

Operatijdschrift
voor de Benelux

AMSTERDAM - De uit Deventer
afkomstige, in Amsterdam woon-
achtige 'eeuwige student' Bo van
der Meulen is oprichter en hoofdre-
dacteur van het eerste en enige ope-
ratijdschrift in de Benelux, getiteld
'Opera. Tienduizend exemplaren
liggen inmiddels te koop in kios-
ken, boekhandels en theaters. Er
wordt op gerekend, dat er na het
eerste nummer drieduizend opera-
liefhebbers abonnee worden. Dan
draait het blad, dat peroplage 60.000
gulden kost, quitte.
Een kleine uitgever stak wat kapi-
taal in het nieuwe operablad en en-
kele sponsors zijn inmiddels gevon-
den. Daardoor kon het eerste num-
mer op de markt worden gebracht.
Met Menno Feenstra voor de CD-ru-
briek en Sigrid van derLinden voor
de rubriek Jonge Nederlanders zijn
de eerste vaste medewerkers aange-
trokken. Verder wordt gewerkt met
jonge muziekwetenschappers. Van
de 64 pagina's zijn er tien voor de
agenda.
Opera wordt beslist geen blad voor
vakmensen of deskundigen. Het zal
een publieksblad zijn voor mensen,
die af en toe eens een operavoorstel-
ling willen zien en die op een een-
voudige manier iets over een be-
paalde opera willen lezen.

Oplossing van gisteren

beer-hobö
erg-k-peH
stopnaalD
es-air-gE
F-BREIN-R
-AAK. -ZON"
H'-S IMON-H
EG-EEN-KO
kant. naald
eli-u-reß
LAST-PE II

cryptogram

Horizontaal
1. Drank om mee te verven? (5); 3. Orgaan
dat de eigenaar ervan vrijwaart van wer-
ken? (9); 8. Die valt veelal niet ver van de
stam (5); 10. Wat 'n drukte voor een identi-
teitsbewijs van een huisdier! (7); 11. In-
wendig is 't meestal niet in orde als men
hem raadpleegt! (9); 12. Met vuur kort
brandend (4); 14. Aan die van Cleopatra
komen bloemen! (5); 16. Zon druk dier
ziet men steeds minder (9); 18. Kreeg de
verdachte niet eens 't recht van dat vonnis
in beroep te gaan? (9); 19. U vindt deze
hoogte in stof terug achter New Vork (5);
20. Ik adviseer het college deze motie aan
te nemen! (4); 22. Hopelijk hoeft u naar het
antwoord van deze vraag zó lang niet te
zoeken! (9); 25. Zon dwerg vindt u in grote
delen van Z.0.-Azië (7); 26. Stad in Joego-
slavië die bekend is door zijn erwten (5);
27. Uitblinkende artiest die alleen op 25 en
26 december optreedt? (9); 28. Het ver-
heugde een ieder erg de drenkeling in vei-
ligheid gebracht te zien (5).

Vocaal: _j
1. t Is een hele klim dit vogelverbliji '"„
dichtbij te kunnen zien ! (10); 2. Plant die'galanteriezaken staat (5); 3. Beslist nj
iedereen is erg gesteld op het begin van#
verslag! (3); 4. Ook dit is een middel {£
uw kennissen een fraaie bijverdienste te
zorgen! (9); 5. Wat denkt u ervan als w*7
eens een vordering ervoor indienen? (5)> f
Die zit heerlijk boven op een auto! (9);'.
Overschot in wegrestaurants (4); 9. Dat?,
der 3-0 voorspelt is een bespotting! ji[
13. Periodiek voor mooie mannen? ('"'j
15. Volgeling op wielen (9); 16. AbraW1"
neef had plezier (9); 17. Schilder nu eflwat en speel niet zo met dat kwastje! \n'21. Pas op dat u dat niet raakt in uw W^J.heid! (5); 23. In Rotterdam ziet men <£,
dier liever gaan dan komen! (5); 24. "j
been (4); 26. Die plaaggeest is snel terUö
(3).
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Lubbers wil
Ruding aan

top van bank
he^ft AAG - Premier Lubbers
nan Psteren oud-minister van Pi-
üikp len Ruding genoemd als moge-j«.e voorzitter van de op te richten"ropese Bank voor Wederopbouw
Run lkkeling (van Oost-Europa).

in sn? g "°U er een uitstekende rol
dent a

U"' aldus de minister-presi-
de Vo7msterdam is kandidaat voor
kelin_rl gmgsplaats van de Ontwik-*elmgsbank.

Onrust
Ook gisteren was het weer bijzon-
der onrustig in Oost-Berlijn. De ta-
xichauffeurs staakten een uur. Ze
waren in optocht naar het Paleis van
de Republiek gereden. Met de lich-
ten aan en luid claxonerend bewe-
zen zij steun aan duizenden Oost-
berlijners die bij het parlementsge-
bouw demonstreerden tegen wat zij
beschouwen als pogingen van de
communisten, onder valse voor-
wendsels de macht terug te krijgen
die ze sinds oktober voor een deel
verloren hebben onder druk van de
'volksrevolutie.

Vandaag zal het kabinet in de DDR
vergaderen over de vraag hoe het
verder moet met de Stasi en daar-
van zal afhangen wie wat maandag
gaat vertellen aan de 'ronde tafel.
De buitenparlementaire oppositie
heeft van de boodschap die dan
wordt verkondigd, het verder mee-werken aan dit alternatieve parle-
ment afhankelijk gesteld. Maar zelfs
als de 'ronde tafel' blijft bestaan, is
het kabinet-Modrow nog niet gered.
Zo dreigt de liberaleLDPD de coali-
tie te verlaten als de communisten
de planeconomie niet radicaal over-
boord zetten.

De Westduitse regering verwelkom-
de het besluit van Modrow om geen
nieuw geheim politie-apparaat op te
richten. In Bonn noemde regerings-
woordvoerder Dieter Vogel Mo-
drows beslissing een juiste reactie
op de protesten van het Oostduitse
volk. Volgens de Westduitse minis-
ter van Buitenlandse Zaken Gen-
scher zou de DDR - of als natie of
als delvan een verenigd Duitsland -misschien in 1993 tot de EG kunnen
toetreden indien de democratische
ontwikkeling zich er doorzet.

Kabinet gedoogt
sanctiebeleid

gemeenten niet
ö

Van onze Parlementsredactie
derti^fAG ~De besluiten van een
keur uil gemeenten om bij voor-
Zuid A f ?JVen zonder banden met
zullen Ha_opdrachten te gunnen,sm? h» °?r et kabinet VOOT schort
draLn d

Kroon w°rden voorge-gistlren nraem
fl
ler Lubbers heeft dat

raad verk£a^°0P de minlster"

van ¥binet meerit, op voorspraak(Buitenl mmisters Van den Broek
(BinnPnfndfe Zaken) en DalesWrsS a^Se Zaken) dat het 'voor-
zich nili van deze gemeenten
WOorséh_WVhr Hraagt met de verant-
hei d viljk'?eden van de rijksover-
gelonen h

n
lßTek verklaarde af-
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drae^ S zei gireren dat het voor-Pau,!n V?°r schorsing 'een adem-tusstn inluidt in de betrekkingen
heden t verenging 'Lagere Over-en re ëen Apartheid' (LOTA) en

de ministers Van den Broek en Da-
les. De premier wees erop dat het
kabinet ook tot het voordragen voor
vernietiging had kunnen besluiten.
In een gesprek op het departement
van Buitenlandse Zaken kwamen
beide partijen donderdag overeen te
zullen bekijken of gemeenten en
provincies zich op een andere ma-
nier kunnen verzetten tegen bedrij-
ven, die banden hebben met het
Zuid-Afrikaanse apartheidsregime.

Voorzitter De Vries van de LOTA
meende gisteren dat nu hét kabinet
de raadsbesluiten voor schorsing
heeft voorgedragen er juist hele-
maal geen sprake is van een adem-
pauze. Hij vond de beslissingvan de
ministerraad onnodig, omdat de
LOTA-gemeenten een clausule in
hun raadsbesluit hebben opgeno-
men, waarin is bepaald dateerst de
resultaten van het overleg met Den
Haag zou worden afgewacht. Pas
dan zou het voorkeursbeleid van
kracht worden.

Invullen
Intussen moeten landmacht, lucht-
macht en marine het hen opgelegde
bezuinigingsbedrag invullen. Zij

kunnen daarbij geen rekening hou-
den met resultaten van de onder-
handelingen over conventionele
wapenvermindering in Europa
(CSE), die op het moment in Wenen
worden gevoerd.

Dat brengt de Nederlandse krijgs-
machtdelen in een moeilijke positie,
omdat zij na afloop van de CSE-on-
derhandelingen nog eens tot bezui-
nigingen kunnen worden gedwon-
gen. Projecten die door de krijgs-
machtdelen nu al, vóór het bekend
worden van onderhandelingsresul-
taten, worden ingeleverd, kunnen
later (na een CSE-akkoord) niet nog
eens worden opgevoerd als een be-
zuiniging.

De bewindslieden op Defensie ver-
klaarden onlangs te hebben bere-
kend dat Defensie op de langere ter-
mijn (tot het jaar 2005) voor 14 mil-
jard moet bezuinigen. Ter Beek en
staatssecretaris Van Voorst kwa-
men tot dat bedrag alleen op basis
van het regeerakkoord.

Opstand
Demonstranten in de hoofdstad Ba-
koe eisten het aftreden van de rege-
ring van Azerbajdzjan, omdat die

niet in staat is het probleem rond de
enclave Nagorgy-Karabach op te
lossen. Het bestuur over de voor het
merendeel door Armeniërs be-
woonde Nagorny-Karabach is om-
streden. De Sovjet-republiek Arme-
nië wil dat de enclave onder Ar-
meens gezag komt. .
In Nagorny-Karabach is tijdens een
vuurgevecht donderdagavond een
luitenant van het Sovjetleger ge-

dood en een soldaat verwond toen
zij 'de orde trachtten te herstellen',
zo meldt het Sovjetpersbureau
TASS. De stad Manashid in Azer-
bajdzjan, aan de grens met Nagor-
ny-Karabach, werd gisteren aange-
vallen door Azerbajdzjaanse mili-
tanten. In Manashid wonen voorna-
melijk Armeniërs. Bij de gevechten
die uitbraken tussen Azerbajdzja-
nen en Armeniërs zouden aan beide
kanten slachtoffers zijn gevallen.

Volgens de Izvestija heeft de toe-
stand in Bakoe zich verder ver-
scherpt. Sprekers op de betoging in
Bakoe riepen op alle Armeniërs uit
de stad te verdrijven en een massale
veldtocht naar Nagorny-Karabach
te houden. Wegens de 'zeer gevaar-
lijke situatie' zouden gisteren lege-
rofficieren naar Azerbajdzjan zijn
overgevlogen om zich ter plaatse
van de situatie op de hoogte te stel-
len, aldus Izvestija.

Promovendus: 300.000mensen niet bereikt

'Slachtofferhulp
nog onvoldoende'

Van onze correspondent

UTRECHT - De hulp aan mensen
die slachtoffer zijn geworden van
een misdrijf functioneert in ons
land nog lang niet zoals het zou
moeten. Dat is een van de belang-
rijkste conclusies diepsycholoog en
victimoloog Carl Steinmetz (39)
trekt in zijn proefschrift over de ef-
fecten van slachtofferhulp, waarop
hij gistermiddag in het Utrechtse
academiegebouw promoveerde.

Volgens de meest recente enquête
van het Centraal Bureau van de Sta-
tistiek vinden in Nederland jaarlijks
ongeveer twee miljoen misdrijven

plaats, waarbij één miljoen mensen
een of meerdere malen als slachtof-
fer zijn betrokken. Grofweg de helft
heeft daarna op een of ander manier
behoefte aan geestelijke, sociale, ju-

ridische of financiële hulp en bege-
leiding. De zeventig bureaus van de
Landelijke Organisatie Slachtoffer-
hulp begeleiden jaarlijks tussen de
tien- en twintigduizend mensen.

Nog eens tachtigduizend mensen
komen bij instellingen als huisart-
sen, RIAGG en Blijf van mijn Lijf
huizen terecht. „Dat betekent dat er
jaarlijks driehonderdduizend
slachtoffers zonder hulp blijven zit-
ten", concludeert Steinmetz. Stein-
metz pleit voor een meer gestroom-
lijnde organisatie van de slachtof-
ferhulp, die nu via verschillende ka-
nalen verloopt. Nu gaan er soms
maanden voorbij voordat een door-
verwezen slachtoffer bij een andere
instantie terecht kan, waardoor het
leed eerder wordt vergroot dan be-
perkt. De vorming van goed afge-
stemde netwerken zou deze situatie
aanzienlijk kunnen verbeteren.

Nieuwe veiligheidsdienst niet voor verkiezingen

Modrow haalt bakzeil
Van de redactie buitenland

OOST-BERLIJN - Vóór de
verkiezingen in mei krijgt de
DDR geen nieuwe veiligheids-
dienst. Dit heeft premier Hans
Modrow gisteren gezegd in het
parlement in Oost-Berlijn. Met
zijn verklaring komt Modrow
tegemoet aan de kritiek die
niet alleen de oppositie, maar
ook de loyale coalitiepartners
in de regering-Modrow had-
den geuit op het voornemen
de gehate Staatsveiligheids-
dienst (Stasi) in enigerlei vorm
nieuw leven in te blazen.

De zogenoemde 'blokpartijen' die
met de communistische SED in de
regering zitten hadden zelfs met een
kabinetscrisis gedreigd indien de
SED op welke wijze dan ook pro-
beert de hervormingsklok probeert
terug te draaien. Alle niet-commu-
nistische partijen eisten in het debat
over de regeringsverklaring een ri-
goreuze en snelle ontvlechting van
de communistische partij en de
staat.

binnen/buitenland

Kamer voor
reclame

op zondag
DEN HAAG - Een meerder-heid van de Tweede Kamervindt dat reclame op radio ente evisie ook op zondag moge-lijk moet worden. Na de VVDen D66 heeft nu ook de PvdAzich achter de opheffing van
al ♦ op zondaggesteld. Tot nu toe is, vooralaoor toedoen van het CDA re-clame op zondag niet toège-
_*?n' De PvdA zal nu een ini-tiatief van VVD en D66 steu-i!f^' w:aarmee een meerderheid"»ae Kamer voor opheffing van
wÜ erb°d is' Vo'gens eenwoordvoerder van de PvdA isnet niet langer zinnig reclameop zondag te weren, nu de com-merciële zender RTL-Véroni-Que zonder aan regels gebon-den te zyn op alle dagen recla-me uitzendt.Konsumenten Kontakt (XX) en
len P?nHSTentenbond(CB> z"l--or l' *deZe maand de overigeorganisaties binnen de Recla-me Code Commissie voorstel-
de aw" V°or uitbreiding vanbetïft T reclamecode. Het
meénH reclames "arm de ver-meende milieu-vriendelijkheid
aachfoo^16" onder de aa"-stelllWH°rdt, gebrachtDe voor--25 «rdle de consumentenor-26 januari zullendoen^betreffen onder meer he"d?rencdieameerb°d °P 'miSlelden"

Ministerie geeft, muur voor miljard kortingen aan

Krijgsmacht moet zelf
bezuinigingen invullen

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Landmacht, lucht-
macht en marine moeten van minis-
ter Ter Beek (Defensie) voor een
groot deel zélf aangeven waar op
hun budgetten bezuinigd moet wor-
den. Ter Beek heeft voor ruim éénmiljard gulden bezuinigingen aan-
gegeven, maar Defensie moet tot
1994 in totaal 2,2 miljard gulden be-
zuinigen.

De minister stuurde gisteren ant-
woorden op vragen over zijn begro-
ting aan de Tweede Kamer. Daaruit
valt op te maken dat Ter Beek mo-
gelijk afziet van oprichting van de
Groep Geleide Wapens Nederland.
Dat zou voor de periode tot 1994

ruim een half miljard gulden op-
brengen. Het niet aanvullen van de
18 verongelukte F-16 gevechtsvlieg-
tuigen levert eenzelfde bedrag op.

De krijgsmachtdelen moeten de
rest van de bezuiniging tot 1994 in-
vullen. Het is onduidelijk hoe deze
over de krijgsmachtdelen worden
verdeeld. Ter Beek zal deze maand,
bij de behandeling van de begroting
voor 1990 in de Tweede Kamer, na-
dere duidelijkheid verschaffen.

Grale etnische onrast in Sovjetrepubliek

Opstand gemeld in
stad Azerbajdzjan

Vervolg van pagina 1

Ook een juridisch expert van het
parlement in Moskou zei niet te ver-
wachten dat het nu spoedig tot af-
scheidingen kan komen. Naar zijn
oordeel zal het wetsontwerp dat het
Sovjetparlement in Moskou volgens
Gorbatsjov aan het voorbereiden is
zich eerder bezighouden met het re-
gelen van de betrekkingen tussen
de republieken van de Sovjetunie
dan met afscheiding.

„Ik ben voorstander van zelfbe-
schikking tot op het punt van af-
scheiding", verklaarde Gorbatsjov
donderdagavond in een rede tot Li-
touwse intellectuelen in Vilnius.
Maar Gorbatsjov bleef ook zijn op-
roep tot deLitouwers herhalen niet
met Moskou te breken.

In de stad Lenkoran in de Sovjetre-
publiek Azerbajdzjan is het onder-

tussen tot een opstand tegen de lo-
kale partijleiding gekomen. Een
volksfront heeft in de stad de macht
overgenomen, zo heeft de Sovjet-
krant Izvestija gisteren bericht.

Uitstel
'Schengen'
verwacht

DEN HAAG - Het uitstel dat de
Bondsrepubliek heeft gevraagd
voor de ondertekening van de aan-
vullende overeenkomst bij het
Schengen-akkoord, kan nog wel
een paar maanden duren. Na afloop
van de ministerraad zei de minister-
president te hebben begrepen dat
de Bondsrepubliek ten minste twee
maanden nodig heeft om de proble-
men met de DDR-grenzen tot een
oplossing te brengen.

De vijf Schengen-partners (de Be-
nelux, Frankrijk en West-Duitsland)
besloten in 1985 de controle op het
personen-, goederen en kapitaalver-
keer aan de onderlinge binnengren-
zen in 1990 te laten vervallen. Die
datum werd in november vorig jaai
uitgesteld. Een aanvullende over-
eenkomst stuitte in december op
bezwaren van de Bondsrepubliek
waarna de ondertekening van hel
totale akkoord werd uitgesteld.

De Bondsrepubliek wil na dereeen
te veranderingen in de DDR dt
grens tussen de beide Duitslander
open houden. Daarmee zou de DDB
binnen het Shengen-gebied vallen

Relatie kanker
en vervuiling
verondersteld

DEN HAAG - Het is niet uitgeslo-
ten dat milieufactoren een belang-
rijke rol hebben gespeeld bij een
aantal gevallen van kanker onder de
jeugd in Aalsmeer. Dit zegt de ge-
neeskundige inspectie van de volks-'
gezondheid na een uitgebreid on-
derzoek in Aalsmeer, dat 13 jaar
heeft geduurd. Het gaat om 14 ge-
vallen van bloedkanker en
lymfklierkanker. Zeven van de pa-
tiënten zijn inmiddels overleden.

Volgens drs J. Pieters, inspecteur
bij het staatstoezicht op de volksge-
zondheid, lijkt hiermee voor het
eerst aangetoond dat milieufactoren
oorzaak zijn van ziekten. Deskundi-
gen denken dat de overmatige sterf-
te te wijten is aan een combinatie
van factoren. Een van de factoren
die worden genoemd is het contact
met olieprodukten en chemische
bestrijdingsmiddelen, die bij de
bloementeelt in Aalsmeer worden
gebruikt. De vaders van de jonge
kinderen zouden het virus hebben
overgebracht. In de tweede plaats
denkt men dat de patientjes hebben
gezwommen in met bestrijdingmid-
delen en olie vervuild natuurbad.

'Noodtoestand
in Albanië'

BELGRADO - In Albanië zijn giste-
ren strikte maatregelen afgekon-
digd om onrust te voorkomen. Dit is
gemeld door het Joegoslavische
persbureauTanjug, dat zich op 'goe-
de bronnen' baseert. Westelijke di-
plomaten in het land zeiden echter
dat zij geen tekenen van extra vei-
ligheidsmaatregelen hadden waar-
genomen. Tanjug zei dat de maatre-
gelen 'kunnen worden aangeduid
als noodtoestand. Albanië ontkent
het bericht.

punt uit

Heroïnevangst
De politie in Velsen heeft in de
nacht van donderdag op vrij-
dag een partij van 56 kilo hero-.
ïNe in beslag genomen. De par-
tij werd gevonden in een loods
in Amstelveen en zat verborgen
in balen poetslappen. In ver-
band met de zaak zijn vijf per-
sonen aangehouden, vier man:
nen en een vrouw in de leeftijd
van 29 tot 45 jaar.

OV-jaarkaart
Een ruime meerderheid van de
Nederlandse studenten vindt
de invoering van de openbaar-
vervoerkaart voor studenten,
een redelijke bezuiniging op
studiefinanciering. Daar staat,
tegenover dat 44 procent van de-]
ondervraagde studenten de,"kaart onaanvaardbaar tot zeer ,
onaanvaardbaar noemt. Dat__
blijkt uit een onderzoek dat in
opdracht van het ministerie )
van Onderwijs is gehouden
door de Erasmus Universiteit. J

Brandstichting
In een woonwijk voor zwartèru
bij de Zuidafrikaanse haven-
stad Durban zijn zeker 13 men-'
sen om het leven gekomen toch
drie huizen in brand werden ge-
stoken. Inwoners van Cotton-
lands, 25 km ten noorden van
Durban, zeiden de verkoolde
lijken te hebben gezien van
twaalf personen; nog twee
mensen worden vermist. Vol-
gens de bewoners was dè
brandstichting het gevolg van
de al drie jaar durende strijd
tussen rivaliserende zwarte
groepen.

Onderzeeër
Moskou heeft toegegeven c]m
een van zijn door plutonium
aangedreven onderzeeërs vorig
jaar in diep water voor de kust
van Noorwegen is gezonken, al-
dus Noorse deskundigen giste-
ren. De onderzeeër, van de MI-
KE-klasse, vloog op 7 april yo-
rig jaar op 500 km van deNoor-
se kust in brand en nam 42 be-
manningsleden mee naar de
1.500 meter diepe zeebodem.

Akkoord
Bulgaarse nationalisten, mos-
lims en vertegenwoordigers
van de regering en de oppositie
zijn het er gisteren tijdens ron-
de-tafelbesprekingen over eens
geworden dat alle Bulgaren het
recht hebben hun eigen naaih
te kiezen en de godsdienst van
hun keuze te beoefenen. Zij ho-
pen hiermee een eind te maken
aan de onrust in het land over
de positie van de etnische Tur-
ken.

PABO
De vereniging van hogescho-
len, de HBO-raad, heeft een
projectgroep ingesteld voor
verbetering van de lerarenop-
leiding voor dé basisschool, de
PABO. Onder meer wordt ge-
zocht naar mogelijkheden voor
studenten zich te speciahsereh
in oudere en jongerekinderen.

OGB
De PvdA-fractie in de Tweede
kamer vindt dat gemeenten
volledig vrij moeten zijn in het
kwijtschelden van onroerend
goedbelasting aan mensen die
er financieel krap bijzitten. De
CDA-fractie steunt de regering
die een plafond wil kunnen
stellen aan de bedragen die
maximaal kwijtgescholden mo-
gen worden. D66 steunt de
PvdA, de VVD gaat er niet op
in.

Contra's
De VS zijn van plan na de ko^
mende verkiezingen in Nicanji
qua het grootste deel van
hulp aan de contra's die s
den tegen het bewind in Mana-
gua, te schrappen. De regering
in Washington heeft dat leiders.
van de contra's laten wetei
heeft gisteren de Amerika,
krant The Boston Globe gf_»*
meld.

Versneld
Minister Dales (Binnenlai
Zaken) zal het onderzoek naar
de hoogte van de salarissen van"
top-ambtenaren versneld lai__m
uitvoeren. In de Kamer
stond deze week onrust ov<
hoge toelagen, die vooral
ambtenaren van het minis!
van WVC hebben gekregen

Acties
De Industrie- en voedingsbond
CNV is gisteren begonnen met
een informatieve actie in de
metaal- en elektrotechnische
industrie. Tientallen bedri.
krijgen de komende dagen beV
zoek van de bond die er poort-!
acties en kantinebijeenkonV
sten zal houden. In 200 bedrij-;
ven zullen pamfletten worden
uitgedeeld. Reden voor de ..
is dat de onderhandelingen
over de CAO voor de metaal- da
elektrotechnische industrie
(200.000 werknemers) te weinig
vorderen, aldus de bond. De
FNV houdt soortgelijke acties.
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Tweedut-
zend parachu-
tisten keerden
gisterenvanuit
de lucht terug
op Amerikaan-
se bodem na
hun verblijf in
Panama. Zij
landden bij
Fort Bragg. De
Amerikaanse
minister van
Defensie, Dick
Cheney, ver-
klaarde don-
derdag dat
over enkele da-
gen een tijds-
schema voor de
volledige te-
rugtrekking
van de 15.000
man Ameri-
kaanse inva-
sietroepen zal
worden be-
kendgemaakt.

(ADVERTENTIE)
KELA WONINKRIJK

SHOWROOM

3e'mporteerd uit Engeland, tax-freebuyingpossible

fi van Heugten tapijttegelsrechtstreeks van fabriek.Tt r
Ada9's geopend van 10.00'016.00 u. of na telefonische

afspraak.
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De specialisten
„Ook voor complete slaapkamers"

Rijksweg-Zd. 78, Geleen
Telefoon 04490-54310
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<gpiccolo s
In de Cramer 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 een woord in

■ hoofdletters Mmimum-hoogle: 10 millimeter. Prijs per
I millimeterhoogte: f 1.20
; A(w/i|kende 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
i minimaal een woord in grotere letter (14 pnts ).: Minimumhoogte: 10 millimeter Fotos. logos en

illustraties zijn mogelijk. Prijs per milhmeterhoogte
_

per kolom ’ 1.60
■ Advertenties onder nummer: ’ 7.50
1 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 met
\ legitimatie

> Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-m de

! regel- tot 12 00 uur daags voor plaatsing

" Schriftelijk opgeven. Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing
Persoonlijk opgeven

f 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.
j ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van
: advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door

■ meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scannen 2230 bt , |

Mededelingen

Gevestigd

pp
Logopedist

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

Liefst 's-morgens tussen 8.30-12.30 uur.

' Jos Vievermanns
Binnenkort start de ANTI-
.DIEET-Cursus waarbij U
net genot eet en des-
indanks zonder dieet op
Jen duur kunt afslanken.
Tel. ml. Mw. Tummers-
Vlaar. 045-272677.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
veg naar snel succes. Bel:'M5-719966

De kinderen van de Open-
bare FREINET school
Zeswegen , willen graag
weten wat de uitkomsten
van het bodemonderzoek
zijn! De groep van Henk.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Personeel aangeboden
l/ROUW biedt zich aan voor
nulp in de huish. Tel. 045-
-126430.
Voor al uw timmer, metsel,
.egel en schilderwerk, mcl.
jpenhaardenbouw. 045-
-460392.
Dame, 33 jaar zoekt werk in
Je omg. Heerlen, huishou-
delijk of ADMINISTRATIEF.
'J4406-12875.

Zelfst. werkende tegellegger
met tuin-ervaring zoekt drin-
gend vaste baan. i.b.v. rij-
bewijs. 045-461926.
THUISKAPSTER biedt zich
aan, omg. Amstenrade,
Hoensbroek en Heerlen.
Br.o.nr. 83279, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Voor al uw bouwkundig te-
kenwerk. 045-460392.

Personeel gevraagd
i " Met spoed gevraagd

Organist
■ Voor nadere informatie tel. 045-352156.

Beveiligingsbeambte?
Binnenkort starten wij in uw omgeving met de

Mondelinge
opleiding tot

Beveiligingsbeambte
(basis- en vakdiploma).

Bel of schrijf voor informatie naar
0.P.8.,

Postbus 609, 6130 AP Sittard, tel. 04490-80578.

Metselaars
gevraagd voor Nederland en Duitsland.

Nederlandse voorzieningen.

' . B.E.M. BV. Tel. 04455-1871.

Garage Wolters
vraagt met spoed wegens uitbreiding
All-round automonteur

met vereiste diploma's,

Ervaren autoverkoper
met ervaring en diploma's

Ervaren autopoetser
Tevens auto-monteur met APK-diploma.; Heerlenerweg 39, Sittard. Tel. 04490-20303.

Schoonmaaksters
gevraagd voor de avonduren dagelijks van 17.30 tot 20.30

uur regio Bom. Schoonmaakbedrijf Schevers.: Tel. 04490-24126.
Autoschade Hanneman Kerkrade. Tel. 045-452666

zoekt wegens uitbreiding
Autoplaatwerker

Met erv. met Celette-richtbank. Aanmelden na tel, overleg.
Wil jijeen baan waarin jij het voor het zeggen hebt, waarin

jij kunt bepalen wat je verdient?
Waarom dan niet voor jezelf beginnen. Wij laten je zien hoe

dat moet als jij wilt werken. Je werkt in een rayon bij of
nclusief je woonplaats, met materiaal wat zichzelf verkoopt
Het enigewat jij moet doen is jezelf goed presenteren. Ook
ervaring is niet vereist aangezien het werk niets met harde

verkoop heeft te maken, een eigen auto is wel een pre.
Ben jij geintereseerd en wil je net als onze topmensen

’ 6.500,- per maand verdienen, zonder een eigen
investering. Bel dan naar:

Lion Books
Tijdens kantooruren 079-410806 of 's avonds na 19.00 uur

naar 073-411438.

Gavimex B.V.
Importeur van Italiaanse dameslingerie, zoekt voor het

rayon Limburg/Brabant, goed ingevoerde agenten in deze
branche. Deze verkoop geschiedt op commissiebasis.

Bezit van eigen auto gewenst.
Schriftelijke reacties: Gavimex B.V. Import Export

Chrysantenstraat 32, 1031 HT Amsterdam

Schoonmaak-dienstverlening
Fa. J.L. van Nuys en Zn.

vraagt: nette ochtend- en avondwerksters voor objecten in
Sittard. Tel, aanmelden 043-475610.

Dirigent(e)
of

Dirigen(e)/Organist(e)
Voor gemengd kerkelijk zangkoor te Nulland. Meer info:

kunt U krijgen onder nr. 045-455374 458454 na 18.00 uur.

Kern Europa b.v.
KEM EUROPA B.V. is een belangrijke fabrikant van

chemische speciaalprodukten, welke direkt aan de eind-
verbruikers worden geleverd.

Onze doelgroepen zijn industriële bedrijven, metaal, bouw,
transport en verzorgende sektor. Door het grote sukses

van onze milieuvriendelijke produkten zoeken wij speciaal
voor de Duitse markt enkele

Topverkopers m/v
Gaarne maken we kennis met u, als u:

* Perfekt Duits spreekt * enthousiast bent * veel door-
zettingsvermogen bezit * beschikt over ervaring in de

direkteverkoop * in bezit van eigen auto en telefoon bent.
Wij bieden u een goed salaris, interessante kommissie,
onkostenvergoeding en een zeer goede begeleiding.

Geïnteresseerd? Schrijf dan naar:
KEM EUROPA B.V. Postbus 213,

4600 AE Bergen op Zoom
Eismann BV diepvries thuisdienst

zoekt voor diverse gebieden in Nederland

Partners (m/v)
Wij zijn een internationale onderneming die zich heeft

gespecialiseerd in de verkoop van een volledig assortiment
diepvriesprodukten aan particulieren.

Wij zoeken enthousiaste doorzetters, die met hulp van
Eismann, binnen het jaar onze "Partner" willen worden.
De Eismann franchiseorganisatie heeft op dit moment in

West-Europa zon 1500 franchisenemers.
Wij bieden een ieder die doorzettingsvermogen heeft nu de

gelegenheid om "eigen baas" te worden.
Pak uw kans

Geïnteresseerd? Schrijf of bel naar: Eismann B.V.
Postbus 279, 6950 AG Dieren. Tel. 08330-21890 (tst. 2)

Vragen naar: Mej. P. Nieuwenburg
Voor Valkenburg vragen wi] enkele

Actieve bezorgers
voor bezorgwerkzaamheden tussen 06.00 en 07.00 uur.

Melden Limburgs Dagblad Valkenburg. Tel. 04406-15045.

Enthousiaste serveerster
gevraagd per direct voor Croissanterie te Heerlen.

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

Café in Vaals
Zeer goed gelegen, met wintertuin (open haard), tuinterras

(open haard) straatterras, biertuin.
Mooie woning (penthouse - 7 kamers met tuin)

zoekt medewerker m/v.
intern mogelijk of event. te huur of te koop.

Tel. 04454-2771 b.g.g. 04454-5666.
Wij zoeken een enthousiaste

Part-time rij-instructeur(trice)
Brieven onder nr. B-3260, Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Gevraagd BROOD/BANKETBAKKER of

leerling brood banketbakker. Inl.:
Echte Bakker Ortmans,
Rijksweg 40, Gulpen. Tel. 04450-1391.

Quotec b v
, industrial support

Zoekt voor diverse projekten

*in de Randstad
HTS-er autotechniek (konstrukteur)- modificaties, sterkteberekeningen, ontwerp,
opbouwen en aanpassen van auto's

HTS-er WTB projectengmeer tekenaar konstrukteur- statischeberekening, kostprijsberekeningen,
ontwerp van silo's en blenders

MTS-ers WTB of E of SWTK- onderhoudstechnici klimaatbeheersingsinstallaties,
bekend met regelapparatuur- stooktechnicus, storinganalyse olie- en gasinstallaties,

stookrapporten, gasverbrandingsapparatuur

MTS-er/HTS-er WTB- offertes en bestekken klimaatbeheersingsinstallaties.

* in Limburg
MTS-ers/HTS-ers WTB- tekenaars konstrukteurs voor staalbouw, piping,

machinebouw, autocadtekenaar voor P&lD's

* in Zeeland- sr. process engineer (leiding gevend)
hoofd personeelszaken met chemisch/technische

achtergrond.

U kunt uw schriftelijke reaktie met c.v. richten aan:
Quotec B.V. Postbus 30 1300 AA Almere

Of bel 03240-19240

25 jaar NUHA b.v.
Onze klantenkring zoekt voor de permanente bewerking

van haar objecten een:
Buitendienstmedewerker M/V

Met verkoopervaring,
branche-ervaring is niet noodzakelijk,

daar de benodigde opleiding intern wordt gegeven.
Wij bieden na de proeftijd salaris, provisie,

onkostenvergoeding en auto.
Gedurende de inwerkperiode ontvangt u ’ 1.600,- netto

(d.i. ’ 2.000,- tot ’ 2.500.- bruto),
en ’ 400,- onkostenvergoeding per maand.

Personen dieover een buitengewone ervaring en verkoop-
capaciteiten beschikken, genieten ook in de beginperiode

een beloning die in overeenstemming is met hun prestaties
Onze klantenkring bestaat uit midden- en kleinbedrijf

en industrie.
Wie zich op dit terrein thuisvoelt en aan de eisen voldoet

gelieve een schriftelijke sollicitatie te richten aan:
Design Studio Limburg pvba

p.a. Nuha b.v., Willemsparkweg 46, 1071 HH Amsterdam.

Interieurbouw Offermans B.V.
Een toonaangevend bedrijf op het gebied van horeca-

winkel- en projectinterieurs vraagt wegens gestage groei
- ervaren meubelmakers -

fijntimmerlieden
- leerling meubelmakers

Sollicitaties te richten aan:
Interieurbouw Offermans BV., Industriestraat 7 b
Postbus 22098, 6360 AB Nuth, tel. 045-243333.

I.v.m. ziekte van onze hulp vragen wij met spoed een nette
Zelfstandige werkster

voor drie ochtenden per week in Simpelveld. Eigen vervoei
noodzakelijk. Brieven met volledige persoonlijke gegevens
naar: J.B. Meyers, Postbus 21047, 6369 ZG Simpelveld.

Restaurant 't Klauwes, Oude Baan 1,6286 BD, Wahlwiller-
Wittem vraagt per 1 februari:

Chef de RANG, gastheer(vrouw).
en part-time Restaurantmedewerker(ster) voor 3 dagen

per week. Schrifelijke sollicitaties met pasfoto richten aar
Dhr. F Savelkoul.

Voor onze Palthe Stomerij in Brunssum zoeken wij opkorte
termijn een

Noodhulp / Oproepkracht m/v
die na een inwerkperiode bij grote drukte, ziekte of vakantie

van de vaste medewerk(st)ers ter assistentie kunnen
worden opgeroepen. Zowel ten behoeve van de bediening
van klanten, alsmede op de afdeling opmaak en produktie.
Bent U geïnteresseerd neemt u dan kontakt op metPalthe

Stomerij, Kerkstraat 11-13, 6441 BA Brunssum.
Tel. 045-253200, vraag naar Mevrouw Peters.

Wegens uitbreiding van onze aktiviteiten zoeken wij een:
Ervaren Machinist
voor mobiele graafmachine.

Transport/Grondverzetbedrijf
H. Janssen & Zonen

Locht 96, 6465 AJ Kerkrade. Tel. 045-413908.
Heihofweg 21, 6374 CA Landgraaf. Tel. 045-326199.

heeft direct werk voor
LTS - MTS -

HTS 'ers
in alle vakrichtingen.

Nobelstraat 1, Heerlen.
Tel. 045-717103/717384.
Wegens enorme drukte
meisjes gevr.
voor de middag- en of

avonduren. Intern mogelijk.
Openingstijden van maand,
t/m vrijd. van 14.00 tot 2.00

'■ uur. Zeer goede verdiensten
Tel. 04755-1854.

Info tijdens openingstijden.

KORFBAL-
VERENIGING

Mariarade te Hoensbroek
zoekt voor haar eerste

seniorenteam een (korfbal)
trainer. Gegadigden kunnen

kontakt opnemen met:. R. Dullaart. 04490-77665.
Ter uitbreidingvan ons team

vragen wij een full-time
kassiere
en een ervaren
slagerij-

verkoopster
Warenhuis Bertram-Erven,
Min. Ruysstr. 5, Bocholtz.

Tel. 045-441549.
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.
Aannemersbedrijf Esperan-
ce, Dorpstr. 52, Brunssum.
045-270635. Per direct gevr
METSELAARS en beton-
timmerlieden. Akkoord- en
uurloon. Grensstreek Duits-
land
Excl. bar zoekt MEISJES.
Tel. 045-241592 of 244240.
Voor ons nieuw te openen
contactburo zoeken wij nog
enkele INSCHRIJVINGEN.
Reacties aan Postbus 120,
6162KR Geleen.
Club Paris zoekt nette BAR-
DAMES, werktijden in over-
leg. Tel. 04492-1873.
Bar Ma Cherie vraagt MEIS-
JES voor de avonduren.
Geopend v.a. 18.00-02.00
uur. Hellebroek 61, Nuth.
Tel. 045-241829.
Gevr. voor Bakkerswinkel
omg. Heerlen-Zuid, vrien-
delijke aktieve WINKEL-
HULP tot plm. 21 jr. bij voor-
keur met ruime ervaring in
bakkerszaak, tev. ervaren
Verkoopster voor zaterdag
en event. als noodhulp be-
schikb., liefst met eig. ver-
voer. Uitgebreide sollicitatie
met c.v. Br.o.nmr. B-3213
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Bakkerij Franssen Simpel-
veld moet een van zijn vaste
medewerkers afstaan aan
militaire dienst. Welke
Brood- en evt. BANKET-
BAKKER, liefst met ervaring
wil ons team komen aan-
vullen in 'n vaste full-time
baan. Tev. voor Leerling
Brood/Banket goede oplei-
dingsplaats geboden. Soll.
schrift, of na tel. afspraak.
045-441470.
GASTHEER/Vrouw met lei-
dinggevende capaciteiten
gevr. Geboden in chique
lunchroom/dagzaak vaste
jaarbetrekking, bij geblek.
geschikth. goede promotie-
kansen. Uitgebreide sollici-
tatie met cv. Br.o.nr.
B-3214 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Erv. METSELAARS gevr.
Bouwbedrijf Baade. Tel.
04499-3885 na 19.00 uur.
THUISNAAISTERS ge-

' vraagd met atelier ervaring
! voor deelwerk japonnen.s Tel. 045-441934.

Gevr. erv. DISC-JOCKEY
voor Disc. Drop-inn te Kerk-
rade. Alleen schrift, sollicita-
ties met pasfoto worden be-
handeld. Drop-inn, Hoofd-

-1 str. 26, 6461 CR Kerkrade.
Wij zoeken ter versterking
van ons keukenteam een
jaankomend leerling KOK

met een positieve instelling
voor zijn vak. Schr. soll. met
cv. te richten aan: restau-
rant Beige t.a.v. Mevr. Muyt-
jens, Rijksweg 20, 6271 AE
Gulpen.
Dan Fashion Weustenraad-
str. 112 Hoensbroek vraagt- voor direct gemotiveerde

2 MEDEWERKSTERS als
modinette's. Leeft. 17-21 jr.
Tevens thuiswerk voor erva-r ren confectie-naaisters. Tel.

3 045-225890.
- Met SPOED gevr. electro-. monteur. Electro Delbressi-

ne bv Urmond 04490-32116
Autobedrijf vraagt
MONTEUR, leerl.-monteur,
poetser en spuiter plaatwer-
ker, parttime. 045-456963.

Esso Benzinestation
Langveld (grensovergang
Bocholtz) vraagt MEDE-
WERKER, 24 uur geopend.
Bellen tussen 14.00 en
16.00 uur. Tel. 045-441297.
Ben je een net vriendelijk
meisje tussen 16 en 20 jr. en
zoek je een leuke baan, wij
zoeken iemand voor op de
MARKT voor ca. 40 uur p.w.
Heb je interesse bel dan
even voor een gesprek.
Pouliersbedrijf van
Kalsbeek-Soer, tel. 045-
-271072 Of 04492-5260.
Gezocht ORGANIST/accor-
deonist voor trio met hoofd-
zakel. Duits repertoire tel. na
18.00 uur 045-455887,
045-325651, 04405-1797.
SOLLICITANTEN: Zeer vele
vakatures (middenkader/ho-
gerkader/topkader) in het
bedrijfsleven en bij de over-
heid zijn bij onze organisatie
ondergebracht. U kunt het
rapport met wisselende va-
katures alsmede een regi-
stratieformulier aanvragen.
Een uitgebreide brief met
pasfoto kunt U toezenden
naar Marketing Services
Nederland 8.V., t.a.v. Drs.
F. van Bavel, De Greefstr. 6
B, 5622 GJ Eindhoven. Te-
lefoon 040-433285/433280.
Telefax 040-433447. Bin-
nen 14 dagen treedt onze
werkmaatschappij Head-
hunters Nederland B.V. met
U in kontakt. Uw naam en
adres worden nimmer zon-
der Uw toestemming door-
gegeven aan onze op-
drachtgevers^
City Tax Kerkrade BV vraagt
voor part-time en vaste
dienst TAXICHAUFFEURS
M/V. Telefonisch aanmelden
tussen 16.00-17.00 uur op
werkdagen, tel 045-452323.
Voor aanvulling van ons
personeel vragen wij
dringend 3 MEISJES voor 's
zaterdags op de markt.
Goede verdiensten. Tel.
045-223097.
Gezocht ACTIEF een eerlijk
persoon voor hulp in een
autowasstraat te Heerlen, 1
a 2 dagen per week. 045-
-456422.
Bouwondernemer zoekt
COLLEGA met Ned./Belg. of
Duitse pap. 043-643862.
Rijschool zoekt INSTRUC-
TEUR voor de avonduren.
Tel. 045-217487.
MASSEUR gevr. m/v. voor
sportmassage. Ervaring niet
noodz. Opl. en intern mogel.
Postbus 57, 3680 Maaseik
(B). Tel. 09-32.11.659259.
WERKST. gevr. v. kantr. in
Hrl. ma, wo, vr. van 17.00 tot
20.00 uur ’ 10,- netto p. uur
045-313180.
Voor een van onze "lim-
burgse vestigingen zijn wij
op zoek naar een enthou-
siast ECHTPAAR die op
zelfstandige basis een a.g.f.
-speciaalzaak kan gaan
runnen. Tel. info: Green-
shop Franchising BV. Tel.
04750-11800, bgg. 04750-
-32263.
Gevr. RU-INSTRUCTEUR
(Trice), liefst met ervaring.
Zo spoedig mog. Br.o.nr.
B-3259 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Eerlijke HUISHOUDHULP
gevr. die zelfst. en fatsoen-
lijk kan werken, ook goed
strijkt in Laurensberg (Aken)
Tel. v.a. 09.00 uur 09-49-
-241.171822.
BEZORGERS gevr. voor
heel Sittard. Voor Interkauf
reclamebladen. Inl. 04490-
-22751 Geisen.
FYSIOTHERAPEUT(E)
gevr. vanaf 1-2-90 full-time,
voor praktijk in F.T. (Duitse
Anerkennung evt. verkrijg-
baar) in 5350 Euskirchen
BRD, Unitasstrasse 36, Tel.
09-49.2251. 4050 of 80246.
Alleenst. dame te Bloemen-
daal, zkt. HULP plusm. 60 jr.
voor dag en nacht, weeken-
den vrij voor koken en licht
huish. werk, goede voor-
waarden. Br.o.nr. 83264,
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Gevr. betrouwbare en lieve
huishoudelijk HULP voor 3 a
5 uren in de voormid. van
ma-vrijd. i.b.v. rijbewijs, evt.
auto en niet rokend. Tel.
045-312604.
FRITURE-HULP gevraagd.
Enige erv. vereist. Tel. 045-
-462411.
Ervaren TOURINGCAR-
CHAUFFEURS gevr. voor
Schmitz Reizen Susteren.
Info. 04499-1541.
Wilt U CREATIEF zijn, toch
uw eigen tijd indelen en voor
de vakantie wat extra geld
verdienen? Bel dan: 08330-
-21890 tst. 5. Vragen naar
mej. B. Siebes.
BANKETBAKKERIJ F. Lok
Vaals vraagt serveerster/
keukenhulp event. part-time
Tel. 04454-1545.
SLAGERSGEZEL gevr.
Full-time, liefst met erv. in
de worstmakerij. Tev. aktie-
ve vriendelijke winkeljuffr.
part-time 18-20 jr. Slagerij
Huben, Kerkstr. 79, Bruns-
sum. Tel. 045-252733.
Gevr. betontimmerlieden
V.O.F. WEDO Tel. 045-
-416657/420584

STUCADOR gevr. werk in
Duitsland, vlak over de
grens, hoogloon. Tel. 09.49.
2452.64902.
Kusters Bouw vraagt voor
werk in Duitsland tegen
hoog loon METSELAARS,
timmerlieden. Soll. 080-
-240751.
TOETSENIST(E) gevr. voor
nieuwe top-40 band.
045-713232 of 045-250016.
DAMES leuke bijverdienste
aangeboden met cosmetica,
verschillende inter. moge-
lijkheden. Voor info: 04490-
-33199.
GRONDWERKERS gevr.
voor Köln Duitsland. Vast
werk. Tel. 045-258896.
HULP in de huishouding ge-
vraagd, 4 uur per 2 weken.
Tel. 045-326053.
Gevr. KLUSJESMAN bij
part. voor alle voork. werk-
zaamh. bij verhuizing i.b.v.
auto, en voor ouder pers. te
rijden. Tel. 045-741456.
Gevraagd ervaren KAP-
STER voor 1 a 2 dagen per
week. Telef. inform. op
04499-4173.
Nette JONGEDAME ca. 18
jr. gezocht voor alle voor-
komende werkzaamheden
in hotel op part-time basis.
04405-1534.

Kamers
Gemeubileerde kamers te
huur in GELEEN. Tel.
04498-53474 of 52150.
Gem. KAMER te h. Volp. en
huis. verkeer en bewassing.
Tel. 045-753136.
Gemeubileerde kamer te
huur te HOENSBROEK. Te
bevr. 045-224954
Te huur BOYENWONING te
Brunssum. Tel. 045-257090
Gr. gem. ZIT/SLPK., douche
w.o, cv., kookgel. Te Che-
vremont tel. 045-456014.
STUDENTENKAMERS te
huur centr. Heerlen. Tel.
04405-2551.
Te h. KAMER in Sittard v.
rustige studente. Tel.
04490-24449.
KAMER te h. in Studenten-
huis nabij Centr.-Heerlen
v.a. 1 maart '90, afm. 4x4 m.
Huurpr. ’ 262,50 p.mnd.
Tel. 045-718125.
Te h. voor STUDENTEN
gestoff. kamers bij Station
Sittard, tel. 04490-31520.
Te h. gem. Kamer, keuk.,
badk., all-in ’450,-. 045-
-441119 BOCHOLTZ
BRUNSSUM gemeub. zit/
slpk. met eigen douche, wc
en aparte ing., voor rustig
pers. Inl. na 16.00 uur Laan-
derstr. 85, Heerlen.
Heerlen-C KAMER in stu-
dentenhuis. 045-719905 of
045-455755.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Kunsttoframen, deuren. Bel
8.8.L., ook renovatieprofiel
met komokeur. Ook doen wij
Uw verbouwing of nieuw-
bouw. Bel Fa. 8.8.L. 045-
-231404 Hoensbroek.
Voor al uw SIERBESTRA-
TING en tuinmaterialen.
Creugers Beton, Economie-
str. 46, Hoensbroek (bij sta-
tion). Tel. 045-213877.
Te koop uit faillisement:
hydrolische KRAAN op ram-
truck 14 meter uitschuifbare
Giek ’4.500,-; Beton tril-
naalden 220/380 ’ 375,-;
betonijzer kipmachines
’400,-; Betonijzer buigma-
chine ’300,-; Atlas copco
breekhamers met benzine-
motor per stuk ’ 275,-;
nieuwe colomboormachines
16 mm industrie 12 snelhe-
den ’425,-. Rockmart Kis-
sel 46A Heerlen. 045-
-723142.
Woonkamer PLAVUIZEN 1e
keus, ’24,50 p.m 2 mcl.
BTW. Franco thuis geleverd,
lijm en voegsel gratis. Te-
gelhandel Janssen, De Hut
7, Gulpen. Tel. 04450-1970
Te koop CIRKELZAAGTA-
FEL 220 Volt, V/2 pk. Tel.
045-256722.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Te koop BREIMACHINE
met ponskaarten. 04405-
-3787.
Te k. eleo MOTOR EMF
Dortrecht, V. 290/500, Amp.
6,8/3,9, 3 PK, n. 1.415. Tel.
045-252507.

Woningruil
Eengezinswoning in Heer-
len te ruil aangeb. tegen
eengezinswoning in
BRUNSSUM. 045-420247.

Winkel & Kantoor

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt; 1/2 jaar garantie; vanaf ’ 350,-.

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

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'7o 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.
Te k. confectie-winkelinte-
rieur, KASSA'S, standaards,
verkoopbakken enz. Hoofd-
str. 8, K'rade, 045-452658.

Copier
v.a. ’ 79,- per maand

M.S.I. 045-226571»
Telefax

v.a. ’ 39,- per maand
M.S.I. 045-226571

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

Autotelefoon
Rohill A.T.F. 2

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

M.S.I. 045-226571.

Geldzaken
GELDSCHIETER(S) ge~-
vraagd tegen redelijke ren-
tepercentage, voor uitge-
breidere bloemenbranche.
Br.o.nr. B-3276 LD., Post-
bus 3100, 6401 DP, Heerlen

Landbouw en Veeteelt

Heren SUIKERBIETENTELERS
bestel bewust een vertrouwd kwaliteitsras van Hilleshög

Accord - Regina - Monolisa -
Salohill en Furore

Rassen met de beste eigenschappen.
ACCORD en FURORE, ware koplopers waar het gaat om
winbare suikergehalten, weinig grondtarra en een snelle

grondbedekking.
Door zijn hoog suikergehalte en winbaarheid en daardoor
zijn hoge suikeropbrengst is ACCORD in 1989 het meest
opbrengende ras in kg. witsuiker/ha. op het löss-proefveld

te Wijnandsrade.
Te k. T/2 paards Westfalia
TRAILER, '85. Tel. 04750-
-34596
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Te k. gevr. AARDAPPELEN,
veldgewas. P. Meertens.
Tel. 045-251414.
Limb. BOERDERIJ met 5,5
ha weiland aan een stuk, vrij
gelegen omg. Heerlen, te
ruil tegen groter bedr. boven
25 ha. Is ook in huur over te
nemen. Br.o.nr. B-3239,
LD. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Te k. VOEDERBIETEN. Tel.
045-751830.
Let op! tijd voor onderhoud
van uw kostbare machines.
Voor stralen en spuiten in
originele kleur. LIKABO B.V.
Maastricht. 043-635253.

ONDERDELENBANK.
04493-2715.
LANDBOUWGROND te k.
gevr. in de omstreek van
Voerendaal. Br.o.nr. B-3257
LD., Postbus 3100, 6401
DP, Heerlen
Motor HEGGENSCHAAR
Stihl 0.60, 045-425839.
Rode VOERWORTELS 25
kg ’ 7,-. Veendrick, ing.
kasteel, Amstenrade.

Transacties
Te koop aangeb. grote goed
lopende videotheek, plusm.
3.000 films (ook alle nieuwe)
mcl. 5 movieboxen, compu-
ter en nieuw inventaris, 200m2, lage huur, hoge omzet,
gelegen in winkelcentrum,
vaste prijs. Br.o.nr. 83278,
L.D., Postbus 3100, 64Q1
DP Heerlen.
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Ja Abraham!
Daar sta je dan. Is het Piet-Klaas-Jo?

Nee, 't is Matje-Otto!
Proficiat namens de hele familie!!! J

Proficiat

*^Hv_^__________________,

__________________ ________ "*"

met uw 40 jarig huwelijk. Mia, Jan, Yvette, Gemma, Sten*'!
Paul, Rob, Anneke, Snuf, Alice, Lou, Joris en Barrig>

Hoera Hoera

Nog een nachtje slapen en
Marliesje is 9 jaar.

Gefeliciteerd
Met uw verjaardag en nog

veel gezonde jaren!

Kinderen en kleinkinderen.

Proficiat Rob,
«_^^W'__________ \mmm\

Met je 20-ste verjaardag
morgen. Je vader en Rudy.

Proficiat Nel

_j____r

met uw 65ste verjaardag
Wim, Rieky, Petra, René

Proficiat
John

met je 25-jarig jubileum.

Proficiat
LINDA BOSCH (Broeksn

met je 12de verjaardag
op morgen 14 jan. van OM/j
en de hele familie BO§C__l

Proficiat
Michel

Met je 18e verjaardag! 'j
Papa en Elly. _^1

Joep
Tot straks

Alahachram,
Proficiat

f
met je 56e verjaardag

Johan, Marie-Josée
Roos-Marie

Reageren op
advertenties onder
BRIEFNUMMER.

Stuur uw brief (voldoend6 i
gefrankeerd) naar hel
Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen en vergeet niet

links onder op de
enveloppe het nummer o*

de advertentie te
vermelden.

"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.
GELDTELMACHINE Scain
coin 17003 telt alle munten,
volautom. zakken z.g.a.n.
Geldtelmachine met laden,
alle munten. Koopje, 3 mnd.
gar. 04490-47921 / 55037
Te k. luxe ccxl. PARFUME-
RIEHOEK 7 mtr. met afsluitb
deuren, als nw.; systeem
winkelopstand Tegometaal
en toonbank. Drog. Faassen
Laurastr. 11, Eygelshoven.

Te k. weg. ziekte FRITUUR-
WAGEN spijkstaal 9 m met
vaste standpl., geh. compl.
eigen electra aansl. Alle
verg. aanw. mcl. speelautom
omg. Heerlen. Zeer goede
omzet. Pr. ’ 17.500,-. Tel.
045-226582.

Auto's

Alfa
_^_

BERTONE 2000 GTV, t)W)
77, vr.pr. ’7.500,-. 0440»'
12690 __^

ALFA 75 turbo, zwart, Ot'
'87, met opties, 70.000 *%
04490-24121, tussen 19JU
en 21.00 uur. _^
Alfa SUD 1.5 Tl, zeer sn^'bwj. '81, i.z.g.st., AP h"

’1.500,-. Tel. 045-412593' 1

Audi
Tek. AUDI 100 5 E, bwj. '&
weg. overcompl., nw. blo
'85, nw. voorbanden, o*-
uitl., ’ 1.500,-. 045-22302^
AUDI 80 turbo diesel, &wj'
okt. '84, ’11.950,-, ever"
mr. Tel. 04492-5376. --

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6
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Onzekerheid
A)

stUuo^ maanden is het landsbe-
bitw 'n nanden van overgangska-
lejo. ter>. Het huidige staat onder
20l'nS van professor Xenophon
cje °J:as (85), oud-gouverneur van
d 0 Bank van Griekenland, die
tf 0.r President Sartzetakis 'aange-
We3en' is als puinruimer en als
vetf er?ider van de eerstvolgende
Bele ezinPen- De hoogbejaarde
v ati er^e hi wiens kabinet conser-
HistpVen' sociansten en commu-
een zitting hebben, staat voor
vei>Ware taak- Van Zolotas wordt
steu acnt dat hij orde op zaken
staat lr de volledi? gederailleerde
sWI ancien- °f hÜ daarin zal
Srote ' Valt nog te bezien- °e drie
ohe Partijen die hem steunen,
de k!fen van"it totaal verschillen-
staat langen, zodat het gevaar be-
de k at de interimregering zelfs
den ePerkte limiet van vijf maan-Jll n»et eens haalt.

EG en OESO (Organisatie voor
Economische Samenwerking en
Ontwikkeling) hebben op onmis-
kenbare wijze hun bezorgdheid
geuit over de economische malai-
se in het land. Niets schijnt meer
goed te gaan. „Griekenland is van
alle EG-lidstaten de meest deplo-
rabele, zelfs Portugal heeft ons in-
gehaald", aldus vatte onlangs de
conservatieve leiderKostas Mitso-
takis de nationale ellende samen.
In de Atheense pers wordt al ge-
sproken over Latijnsamerikaanse
toestanden.
Wat het produktie betreft staat
Griekenland in de ranglijst van
alle 24 OESO-landen het laagst ge-
klasseerd. Er is sprake van een
enorme kapitaalvlucht. Volgens
een voorzichtige raming hebben
de Grieken in totaal 7,5 miljard
dollarbij buitenlandsebanken on-
dergebracht. Geïnvesteerd wordt
er nauwelijks nog. De industriële
produktie ligt onder het niveau
van 1980. De buitenlandse schuld
is opgelopen tot ruim 25 miljard
dollar.
Ook politiekzijn de zaken allesbe-
halve duidelijk. Evenals in juni
1989 eindigden ook in november
parlementaire verkiezingen in een
patstelling. Na een bewind van
ruim acht jaar moesten 'schan-
daalpremier' Andreas

Papandreou en zijn socialistische
PASOK weliswaar het veld rui-
men, maar hoofdzakelijk als ge-
volg van een uiterst discutabel
kiessysteem waren de conserva-
tieven die beide malen een afgete-
kende stembustriomf boekten,
niet bij machte zelfstandig een re-
gering op de been te brengen.

Chirurgie
Er zijn al kritische geluiden hoor-
baar over de manier waarop Zolo-
tas te werk gaat. Hem wordt be-
sluiteloosheid en gebrek aan
moed verweten. De professor
heeft de beschuldigingen van de
hand gewezen en de zieke natie la-
ten weten dat ze van hem geen
wonderen moet verwachten.

Tot dusver heeft de regering zich
hoofdzakelijk beperkt tot een ver-
hoging van de tarieven voor elek-
triciteit, water, openbaar vervoer,
telefoon en post. De prijzen zijn
met 13 tot 35 procent opgetrok-
ken. Verder zijn de accijnzen op
sterke drank en rookwaar ver-
hoogd en heeft de regering een ex-
tra heffing van vijf procent op de
inkomstenbelasting van alle
werknemers gelegd.

Al deze maatregelen bij elkaar zijn
uiteraard niet voldoende voor de
vereiste sanering. Naarstig is de
overheid op zoek naar reserves om
de salarissen en pensioenen van
de ambtenaren te kunnen betalen.
Daartoe stuurde het ministerie
van financiën een legertje van
controleurs de wei in. Hun enige
taak is uitstaande belastingschul-
den te innen. Tegelijkertijd stelde
premier Zolotas een wet ter be-
strijding van belastingontduiking
in het vooruitzicht. Meer danveer-
tig verliesgevende industriële on-
dernemingen worden kunstmatig
in leven gehouden. Tal van staats-
bedrijven die al lang in de rode cij-
fers staan, en de sociale verzeke-
ringsfondsen voor particuliere
werknemers kunnen alleen nog
met behulp van overbruggings-
kredieten aan hun verplichtingen
voldoen.

Volgens de president van de Bank
van Griekenland, Dimitris Chali-
kias, is de financiering van de te-
korten, die reeds een aanzienlijke
opslokkingvan particuliere spaar-
tegoeden tot gevolg hebben ge-
had, maar op één manier 'rond' te
krijgen: door nieuw geld in om-
loop te brengen. Consequentie
daarvan is echter een sterk aan-
wakkerende inflatie. Vorig jaar
bedroeg die al 16 procent. Dat is
driemaal het gemiddelde in de
EG-landen.

Hinderpalen
Complicerende factor voor over-
gangspremier Zolotas is dat hij te
maken heeft met drie partijleiders
(de conservatief Mitsotakis, de so-
cialist Papandreou en decommu-
nist Florakis) die met de her-
nieuwde verkiezingen in aantocht
eigenlijk maar één doel voor ogen
hebben: het veiligstellen van de
eigen (partij-)belangen c.g. te wa-
ken voor teloorgang van electora-
le adhesie. In de praktijk betekent
dit onder meer dat de sleutelposi-
ties in vrijwel alle belangrijke de-
partementen bekleed worden
door vertegenwoordigers van de
drie partijen met hun eigen speci-
fieke inzichten en eisen. Doordat

zij elkaar voortdurend voor de
voeten lopen, wordt de totstand-
koming van saneringsmaatrege-
len aanzienlijk bemoeilijkt.

Voor Mi'tsotakis en Papandreou
zijn de naderende verkiezingen
van cruciaal belang. Ex-president
Konstantin Karamanlis, de 'grijze
eminentie' in de Griekse politiek,
heeft openlijk kritiek geleverd op
Mitsotakis. Karamanlis verwijt de
huidige ND-leidervooral dat hij zo
nadrukkelijk heeft aangedrongen
op een berechtingvan de in schan-
dalen gedompeldePapandreou en
zodoende meegeholpen heeft de
besmette socialistische voorman
min of meer tot de status van 'mar-
telaar' te verheffen. Opvallend bij
de verkiezingen van november
was dat de socialisten een deelvan
hun in juni geleden verlies weer
goed konden maken, waarbij dit
'martelaarseffect zeker een rol
heeft gespeeld.
In het nadeel van Mitsotakis is
ook dat hij de massa niet boeit.
Aan dit manko is het waarschijn-
lijk ook te wijten dat de Nieuwe
Democratie bij de twee laatste
verkiezingen net niet die absolute
meerderheid in de wacht kon sle-
pen. Als Mitsotakis straks weer in
het zicht van de haven strandt,
kan dit zijn politieke einde be-
spoedigen.

binnen/buitenland

Economische malaise — 'Chirurg' Zolotas voor krachtproef

Ex-koning Konstantijn
wil in Griekse politiek

Van deredactie buitenland

JEERLEN/ATHENE - Ko-"gsgezmde Grieken verenttl'ii nU de laatste vorst van de
Van nen' Konstantijn (49),

"Uit zijn residentie in Lon-j^n verklaard heeft aan een
2onStanding te denken- De
en u Van wi Jlen koning Paul. Koningin Frederike die in
teü " ber 1967 na een ama"

genKtische contracouP te-

Van u* dictatoriale bewind
cW_ kolonel Georgios Papa-
vl p°ulos Griekenland ont-
als te ' zal uiteraard niet
hii yorst terugkeren, hoewelhet referendum van 1974
af

ar°y de monarchie werdhepftChaft' nooit erkend
°Xe at KonstantiJn voor
2g.n. staat en voor de verwe-
ger J*ing waarvan hij een
rel

en°mmeerd Brits public-
kelH unsbureau ingescha-

10 a heeft, is een politieke
hi"Pbaan. Naar verluidt miktJ op het lijsttrekkerschap
Part ■ een monarchistische
Ath J Waarvan royalisten in
Shr!e_?e h°Pen dat zij zich
2et i

lg met tien tot viJftienHeSfw in het Parlement
fiiW en aldus een belang-
tin ,sleutelpositie in de na-
sale politiek gaat bekle-

Kko^tanti Jns principebesluit
stau ~°P een moment van grote in-
retid! 111I11 in Griekenland. Gedu-
van h laatste jaren is het land
ar_de 6ne P°litieke crisis in de
staatr^ getuimeld en economisch
Voq p natie er ronduit beroerd
Uie "In april gaan deGrieken op-
kiez W naar de stembus- Deze ver"
tyoringen zijn noodzakelijk ge-
gen n' nadat twee eerdere gan-
Hov naar de stembus -in juni en
eenembervan het vorige jaar- tot

Patstelling geleid hadden.

EX-KONING KONSTANTIJN
...gereed voor een come-back...

XENOPHON ZOLOTAS
...geen wonderen...

Twijfelachtig
Ook voor Papandreou lijkt het po-
litieke einde niet veraf, want zo-
wel in de conservatieve gelederen
als in de PASOK wordt de roep
om jongere opvolgers manifester.'
Zelf hult Papandreou zich in stil-
zwijgen omtrent zijn persoon. Hij
beperkt zich vooralsnog tot een
pleidooi voor een samengaan van
PASOK en Verenigd Links. Als
het zover komt, betekent dat dat
de conservatieven - hoewel de
veruit grootste partij - weer in de
oppositiebanken belanden. "Niet uitgesloten is dat
Papandreou - al 71 en niet zo ge-
zond - zal opteren voor het presi-
dentiële ambt, om zodoende toch
nog 'in waardigheid' de nadagen
van zijn politieke carrière in te
gaan. De verkiezing van het nieu-
we staatshoofd door het parle-
ment geschiedt in maart. Aange-
zien welhaast zeker is dat geen
van de partijen de voor de verkie-
zing noodzakelijke 180 (van de
300) stemmen zal behalen, moeten
de partijleiders in gezamenlijk
overleg een kandidaat aanwijzen.
Het is niet aannemelijk dat de ND
akkoord gaat met een kandida-
tuur van Papandreou, tegen wie
de conservatieven de laatste jaren
zo massief te hoop zijn gelopen.

Kritisch beschouwd dient zich
momenteel maar één serieuze
kandidaat aan: de reeds gememo-
reerde Karamanlis. Hoofdzakelijk
door toedoen van de socialisten
werd Karamanlis in 1985 uit de
staatshoofdelijke troon gehesen.
Wederom lijkt hij bereid aan te
treden. Niet gehinderd door be-
scheidenheid liet hij zich onlangs
ten overstaan van intimi ontvallen
in staat te zijn Griekenland uit de
periode van instabiliteit te tillen.
Ondanks zijn 82 jaar.
MaarKaramanlis is onverminderd
van een opvallende vitaliteit, zo-
wel fysiek als mentaal. Ook daar-
om wordt hij door veel Grieken
bewonderd.

frits schils

Nadruk op principes vreedzame coëxistentie

China wil normale
band met Viëtnam

Van de redactie buitenland
HANOI - De Chinese onderminis-
ter van buitenlandse zaken, Zhou
Nan, is voorstander van het her-
stel van normale betrekkingen
tussen zijn land en Vietnam. Deze
lijden al meer dan tien jaar onder
de kwestie Cambodja. Nhan Dan,
het blad van de Vietnamese com-
munistische partij, heeft dit giste-
ren gemeld.

Tijdens een diner dat Zhou Nan
deze week aanbood aan de ver-
trekkende Vietnamese ambassa-
deur zei de Chinees dat „wij allen
hopen dat deze betrekkingen zon-
der uitstel hersteld worden," al-
dus de krant. „China wil vriend-
schappelijke betrekkingen met
zijn buurland op basis van de vijf
principes van de vreedzame coë-
xistentie," aldus Zhou Nan die er
aan herinnerde dat „China en
Vietnam sinds lang betrekkingen

van samenwerking en vriend-
schap koesteren."
De vertrekkende ambassadeur,
Nguyen Minh Phuong, reageerde
hierop met het uitspreken van de
Vietnamese wens dat „de betrek-
kingen tussen China en Vietnam
spoedig weer normaal zijn," aldus
de Vietnamese partijkrant.

De relaties tussen Hanoi en Pe-
king verslechterden snel na de
Vietnamese militaire inval in
Cambodja in december 1978, die
tot doel had het pro-Chinese be-
wind van de Rode Khmer omver
te werpen. In maart 1979 viel Chi-
na het noorden van Vietnam bin-
nen, wat tot een langdurige grens-
oorlog leidde.
De scheidslijn werd in februari
1989 heropend na een eerste ont-
moeting tussen Chinese en Viet-
namese vertegenwoordigers in
Peking. Deze vormde het begin
van een proces van normaliseri g.

Geen vrees voor een nieuw Groot-Duitsland

Roemeense premier
laakt Franse CP

Van onze correspondent

PARIJS - Petre Roman, de
na de revolutie tot eerste mi-
nister van Roemenië gebom-
bardeerde waterzuiverings-
ingenieur, kan geen medelij-
den opbrengen voor het lot
dat de Franse communisti-
sche partij te wachten staat.
Tijdens een drie kwartier du-
rend interview in het popu-

laire politieke programma '7
sur 7' op de Franse zender
TFI verklaarde Roman ver-
moeid glimlachend: „Als u
weet hoe weinig ik me be-
kommer om het verdwijnen
van de communistische par-
tij in mijn eigen land, dan
kunt u begrijpen hoe ik denk
over het lot van een partij als
de PC in Frankrijk." En Ro-

man gaf de op zijn grondves-
ten trillende partij van Geor-
ges Marchais nog een trap na
door op te merken: „Een van
de ernstigste fouten die de
Franse communisten heb-
ben gemaakt is dat ze nooit'
een juiste en volledige analy-
se hebben weten te maken
van hun stalinisme."

Eerste-minister Roman, die zijn,
wetenschappelijke opleiding in
Toulouse volbracht, uitte ook kri-
tiek op degenen in West-Europar
die tijdens een problematische'
fase in de revolutie hadden gesug- ■gereerd dat er een Internationale"
Brigade moest worden opgericht. >die de opstandelingen - net als in "
de Spaanse burgeroorlog tegen ■■

generaal Franco - had moeten bij-
staan.
Premier Roman merkte melanco-
lisch lachend op dat dit plan nooit'
met hem of de andere revolutielei-
ders besproken was en dat hij en.(

zijn medestanders door nooit of te-
nimmer een voorstander van wa- I
ren geweest. „We wilden onze'
handen vrij houden," aldus Ru-
man. De opmerkingvan Petre Ro-
man kan als een bedekte maar
duidelijke kritiek worden gezien'
aan het adres van deFranse minis- -ter van buitenlandse zaken Ro-
land Dumas, die het plan van de-
Brigade met zoveel woorden had
gelanceerd en die daarover ook op
het thuisfront door de oppositie al
was aangevallen.

PETRE ROMAN
...nog geen markteconomie in Roemenië...

Verwarring
Premier Roman onthulde nog in
het interview op het eerste Franse
TV-net dat de revolutionairen de
Sovjets niet om hulp hadden ge-
vraagd en dat deze ook geen enke-
le rol hadden gespeeld tijdens de
dagen van de revolutie. Op de 23e
december was het eerste contact
met Moskou tot stand gekomen,
maar het had niet tot wapenlever-
anties geleid. Roman gaf toe dat
het leger in het eerste stadium van
de opstand in Timosoara op de be-
togers geschoten kan hebben. La-,
ter heeft het alle bevelen van de ci-
viele regering opgevolgd, aldus de
eerste minister die uitlegde dat le-
den van de Securitate zich als offi-
cieren van het leger hadden ver-
kleed en op deze manier onjuiste
bevelen hadden kunnen geven.

Premier Roman, die verklaarde
het marxisme als in de praktijk
toepasbaar economisch stelsel de-
finitief te hebben afgezworen,
stelde in het vooruitzicht dat Roe-
menië voorlopig ook nog niet op
de markteconomie zou overgaan..
Invoering ervan zou op dit mo-*
ment volgens hem desastreus zijn,
omdat de Roemeense economie-
„uitgehold is".
„Eerst moet er gedecentraliseerd
worden en dan kan er worden ge-
dacht aan grotere autonomie voor.
de bedrijven," aldus Roman.
De eerste minister verklaarde niet:
bang te zijn voor een nieuw 'Groot^
Duitsland', omdat hij er van uitC
gaat dat de stabiliteit in Europa er'
het beste mee wordt gediend als
ieder land zijn natuurlijke grenzen,
terugvindt.

Roman wees de vrees van de handT

dat het nieuwe bewind in Boeka-
rest opnieuw door de oude com-
munisten zou zijn - of zou worden
- beheerst. „Zodra we de demo-'
cratie goed hebben verankerd is
daar geen gevaar meer voor," al-
dus Roman en hij voegde er
trouwhartig aan toe: „Als ik merk-
dat communisten de overhand,
zouden krijgen ben ik meteenr
weg."

rudolph bakker

... Vrijheid voor Litouwen...

h*. (ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad
LEZERSKORTING
CHICAGO |
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——____ Koninklijk Ballet van Vlaanderen 024732

..Chicago" vertelt het (waar gebeurde) verhaal van een dubbele moord; zó
"gewoon, zó complex en zó onwaarschijnlijk, dat het alleen in Amerika gebeurd zouunnen zijn. alleen in Chicago. Twee jonge en beeldschone vrouwen plegen elk een
moord Ze maken van hun proces een circusvoorstelling, een echte show - en ze

worden vrijgesproken.
Xhicago" is een onverbiddelijke satire: op de sensatiepers en op de corruptie in

justitiekringen
""Uiicago brengt ons middenin het bruisende leven van een swingende stad. in de

"Jd van de droogleggingvan de jaren dertig, toen de „Gangs" er nog de scepter
zwaaiden.

Ch' 9° is een groots opgezette musical met twintig songs, orkest- en dansnummers.
____J»«Mdag 24 januari.Aanvang 20.00 nur. Stadsschouwburg te Heerlen

Limburgs Dagblad LEZERSKORTING I
VC.£._ BON geeft recht op een korting van ’ 8- p.p. op de toegansprijsvan ’ 45.-. De korting geldt alleen in de voorverkoop en de bon geldt voor

maximaal vier personen.

Zaterdag 13 januari 1990 5r^iimmmmmZSS. » i
limburgs dagblad



Auto's
Te k. AUDI 80, 4-drs., bwj.
86, Ned. kenteken. Tel.
04490-16797 of
09-4924546616.,|
Te koop AUDI 80 LS 4-drs.,
bwj. '81, APK, zeer goed,
’3.500,-. Tel. 045-423750.
AUDI 100 cc, 5-cil inj.
d.blauwmet. bwj. '85. Tel.
-04490-32334.

AUDI 100 SE, bwj. '80, 5-
bak, APK, sportwielen,

’ 1.250,-. 045-222384.
AUD 80 djese bwj gg
28.000 km., nw.pr.
’44.000,- vr.pr. ’35.750,-.
Tel. 045-421494.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

BMW
BMW 316 1982, blauwmet. i.z.g.st. nu ’ 7.900,-.

Autobedrijf van Leeuwen,
Strijthagenweg 129. Kerkrade, 045-453355.
Nieuw type

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

onderhoudsb. en alle rek.
Nieuwstaat. 045-270999.

O
Bmw 316, 50.000 km. 7-'B6

BMW 316 div. ace. 6-'B6
BMW 316, 17000 km. 1-'B7
BMW 316 22000 km. 1-88
BMW3IBi, div.ace. 2-'B7

BMW 320i50.000 km, 9-85
BMW 320iTour 5-'BB

BMW 520i60.000 km. 3-'BB
BMW 730iaut. 45000 4-'B7
BMW 735iaut. 23.000 km.

4-'B9
Kera

Kerkradersteenweg 5,
Kerkrade 045-452121

Té k. BMW 318i, bwj. okt.
'83, i.z.g.st. Interesse? bel
045-272781. Het loont de
moeite!
BMW 325 i bwj. 1988, wit,
met M 3 onderstel en ABS.
Tel. 045-210674.
Te k. BMW 525, bwj.'7B, i.z.
g.st, APK gekeurd, vr.pr.

’ 1.250,-. 04490-47638
Te koop BMW 530 i., 5-bak,
b\«/j. '84, bord.rood, met
schuifd., get. glas, nw. st. vr.
pr. ’ 10.750,-.04490-47737
Te koop BMW 320 4 cyl.
bwj. '78, div. ace, vr.pr.
’2.100,-. Tel. 045-461266.
T* k. BMW 520, 6-cyl., met
LPG, bwj. '79, APK 4-90,
geen mr. Tel. 045-220684.
Té k. BMW 316, LPG, bwj.
'85 i.z.g.st. werk. prachtige
auto. Tel. 045-221039.
Te k. BMW 320, 4-cyl., bwj.
'78, i.z.g.st., vr.pr. ’ 1.750,-,
mr. mog. Tel. 045-462771.
Te koop prachtige BMW 728
i type '83, div. extra's 0.a.:

uitbouwset. bbs-vlg.,
ANWB-gekeurd. Inr. mog.
Tel. 045-316784 Jul. v. Stol-
bdrgstr. 20, Landgraaf.
Te k. BMW 316 met zijscha-
de, bwj. 10-'B4, 60.000 km.
gel., vr.pr. ’5.400,-. Tel.
045-425275
Te k. BMW 520 bwj. '78 m.
LPG en APK, pr. ’ 1.750,-.
045-243792., na 14.00 u.
Te k. BMW 316, vr.pr.

500,- bwj. '78. Roth-
kranslaan 31 Landgraaf
Te k. BMW 320, zes nwe.
banden en uitl., nw. gesp.
bw], 81 i.z.g.st. 045-273212
Te koop BMW 316 i '88,
53.000 km, met extras,

’ 30.000,-. 01858-18931.
BMW 323i, bwj.'79, beige, met, 117.000 km., pr.
’4.700,-. Tel. 04490-23318

: BMW 520i, m. 84, 5-bak,
stuurbekr. sportwielen, met.
groen, ’10.950,-. Zandstr.: 8, Hoensbroek (bij markt).

1 Tek. BMW 316 bwj. '85, M-
uitv., zeer exclusief, LPG.

! Tel. 045-323942.
BMW 316 1.8 motor, bwj.
'84, wit, perf. st. Vr.pr.

j ’12.500,-. Tel. 045-222451
BMW 528 i, liefh. auto, div.
extra's, APK 10-90,

’ 3.250,-, 045-455778.
; BMW 318 i bwj. '84, vaste

' pr. ’ 12.750,-. Tel. 04490-
-14427. , __
Te koop BMW 520ibwj. '83,
i.z.g.st. ’ 8.950,-. Tel.
04490-24782.

i BMW 323i, '84, weg. aan-
I schaf bedrijfsauto, km.st.
I 85.000, v.v. alle ace. centr.
i lock, alarm, verlaagd etc.: alle keur. toegest. Te bevr.
I na 18.00 uur. 04490-21503.

Te k. mooie BMW 633 CSI.
j Tel. 045-224225.

Fiat

Fiat Klankstad
i Fiat Panda 34-45 '81 tm '87; Fiat 127 1050 '85, '86; Uno 45

'83 tm '88; Uno 60 S Silver '86; Uno Diesel '84; Ritmo 84
tm 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 '85; 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 Fiësta 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.

OBOVA6 GARANTIE
nnGebruikteWagens
UUPlusSysteem

FIAT bestel 900e, bwj. '83;
Rover 2600, bwj.' 79. Alles
APK. Tevens 2 aanhangwa-
gens, 1 enkelasser en 1 met
tapdemasser. Alles moet
weg. Raadhuisstr. 36, Mer-
kelbeek^
Fiat 131 MIAFORI CL 1600,
bwj. '83, nw. mod. APK 10-
-'9O, ’2.750,- als nw. Tel.
045-323178.
T4koop Fiat PANDA White
t.'B6, als nw., ’6.500,-.
045-721660.

Fiat UNO 60S bwj. 10-88,
grijsmet., schadevrij. Aga-
thagracht 31, Kerkrade-W.
Te k. Fiat RITMO 60, bwj.
'83, APK sept.'9o, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-324015.
Fiat Ritmo 60 CL, bijna '87,
5-drs. NIEUWE auto.
’6.950,-. Tel. 04406-14186
FIAT Panda 750L, april
1987, rood, nieuwe auto,
38.000 km. Volvo Jac. Klijn
Kerkrade. Strijthagenweg
123. 045-458000.

Te k. BMW 320 i, bwj. '87,
div. extra's o.a. boordcomp.,
pr. n.0.t.k., tel. 045-721163
tot 14.00 uur.
Te k. BMW 635 CSI, dia-
mant zwart, perf. st., airco,
7-'B5. enz. 04490-34885.
I.st.v.nw. BMW 728 I autom.
4 tr, bwj. dcc. '85, elec. ram.
ABS remsyst. TRX enz.
04490-10165.
Te k. BMW 728, gas, APK,
bwj. '79, sportv. vr.pr.

’ 2.750,-, mr. mog. Rozen-
str. 228 Heerlen.
BMW 320/6 cyl. bwj '81 gas,
vr.pr. ’ 5.900,-. Ahornstr.
46, Kerkrade. 045-459440.
BMW 323i, bwj. '84, APK
gek. kl. antraciet, te bevr. na
18.00 uur. 045-317516.

Chevrolet
Te k. CHEVROLET Malibu
Stationcar bwj. '80, 6 cyl.
autom. m. slechte motor,
APK 9-'9O. Tel. 045-326395

Citroen
Citroen CISE bestel 1986,

wit 65.000 km, 1e eigenaar,
zeer goed, grijs kenteken.

Autobedrijf
van Leeuwen

Strijthagenweg 129, Kerkra-
de, 045-453355.

Citroen BK 16
TRi 1989, rood, 12.000 km,

schuifdak, div. extra's.
Nieuw!! Autobedrijf van

Leeuwen, Strijdhagenweg
129, Kerkrade, 045-453355.

Citroen AX 10E
3-drs. 1988. 38.000 km,
rood, 1e eigenaar, zeer

mooi. Autobedrijf van Leeu-
wen, Strijdhagenweg 129,
Kerkrade, 045-453355.

Te k. EEND 2CV6 in redelij-
ke staat, pr. ’ 250,-, tel. 045
-325864.
2 CV 6, bwj.'Bo, APK nov.'9o
Tel. 04404-2011
DYANA 6 in perf. st. bwj. '81
APK, veel nw., d. blauw, tel.
04490-45836.
Te k. CITROEN BK 19 TRD,
bwj. '84 m. vele extra's, vr.
pr. ’ 9.000,-. 045-219522.
CITROEN 2 CV special, wit,
APK tot 21-08-90, km.
55.000, i.z.g.st. 045-752172
Te k. CITROEN BK 16 RS,
blauwmetallic, LPG, bwj.
'83, ’ 7.950,-. 045-256347.
Te koop CITROEN BK 19
TRS stationcar, lichtblauw-
met. bwj. 1-'BB, km.st.
4.500. Tel. 04458-1381.
Te koop rode lelijke EEND
Club '83, 12.000 km p.jr. ge-
lopen, 100% in orde, APK,
vr.pr. ’3.500,-. Tel. 045-
-454433, na 13.30 uur.
Tek. CITROEN BK 17 TRS,
bwj. '83, kl. grys, electr. ra-
men en electr. deurvergr.
zonnedak, APK t/m 11-'9O,
vr.pr. ’4.250,-. Tel. 043-
-253433045-463474.
Te k. CITROEN BK 19 GT,
bwj. 6-'B5, km.st. 73 000,
i.z.g.st. pr. ’ 14.500,-.
04490-74283.
CITROEN 2 CV 6 Club, bwj.
'84, km.st. 74.000, kl. grijs.
Rennemigstr. 37, Heerlen.
Zeer mooie Citroen VISA
RX4 t. '82, zien is kopen,
56.000 km, APK '91,
’2.450,-. Tel. 045-412593.
CITROEN BK 14 RE '87, kl.
wit met trekh. en radio; Ci-
troen CX GTI '84, brons, le-
ren bekl., elec. schuifdak,
nw. motor. Tel. 04405-2971.

Daihatsu
DAIHATSU Charade diesel
turbo, bwj. '85, APK '91, i.z.
g.st. pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-319142.

FIAT Ritmo 60L, 3-drs., bwj.
'84, nw.st. zelz. mooi.

’ 5.450,-. 045-225201.
Fiat UNO 70S 1300 CC, 70
PK, 10-'B5, APK 10-90, s-
drs., get. gl., 5-bak, wit,
trekh., i.z.g.st. Pr. n.o.t.k.
Tel. 045-214558.

Ford

Ford Escort
1.4 CL 3-drs., nw. model,

'86, 1e eig., met.lak,
trekhaak, ’ 15.950,-.

Inr. en fin. mog.
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Haefland 2, Brunssum.

Tel. 045-257700.
Te koop Ford CAPRI I 1600
GT, bwj. '73, blok '79, i.g.st.,
APK, ’1.500,-. Tel. 04454-
-5698.
STATIONCAR Ford Sierra
2.3 GL, 6-cyl., 08-'B3, APK
06-90, vr.pr. ’ 7.950,-.
045-319328 '

Ford ESCORT 1.4 Bravo,
grey-met., 06-'B7, 40.000
km., ’17.000,-. 04498-
-53308
Ford ESCORT 1,1 3-deurs,
APK, bwj. 1982, 200%

’ 5.250,-, tel. 045-740915.
Te koop Ford SIËRRA 1800
Laser, 5 mnd. '85, veel ex-
tra's, LPG, ’10.750,-, Kis-
sel 46A, Heerlen, tel. 045-
-723142 b.g.g. 045-317583.
Te koop Ford ESCORT 55
Van 1100, grijs kent. '82,
’3.000,-, kl. donkerblauw,
zeer geschikt voor honden-
vervoer. Tel. 04490-44090.
Ford ESCORT 16 L, bwj. '82
67.000 km., div. extra's,
’7.000,-. 045-321677.
Te k. Ford TRANSIT 100,
gesloten bestel, dubb. lucht,
verlengd, bwj. '80, vr.pr.
’2.500,-. Tel. 04490-41985
Te k. FORD Escort RS 2000
uitgeb. sportvelg. 7 '/2J.x205vr.pr. ’ 4.500,-. i.z.g.st. Sin-
gel 17, Hoensbroek, bwj.
81. Tel. 045-228442 na
14.00 uur.
FORD Stat.car, bwj. 80, met
gas-inst., APK 8-'9O, pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-727363.
Te koop Ford FIËSTA t. '83,
APK, zeer mooi, ’4.750,-.
Tel. 045-423750.
Te koop Ford TAUNUS 1.6
Bravo '82, metal.bl. APK t/m
12-90, i.u.st., pr. ’4.500,-.
Tel. 045-427329.
Ford FIËSTA Bravo, m.'B2,
div. extra's, z. mooi,

’ 4.750,-. Tel. 045-454087
Te k. Ford MUSTANG
autom., i.z.g.st., LPG, APK
6-'9O, bwj. eind '79, vr.pr.
’3.000,-, tel. 045-221252.
Ford FIËSTA 1100 L, t. '82,
div. extra's, o.a. sportwielen
(van monteur) Pr. ’4.500,-.
Tel. 045-210154.
FORD Sierra 2.0 laser, 3-
drs. 5-bak, bwj. '85, zelz.
mooie auto, verk. i.nw.st.

’ 10.500,-, met recent keu-
ringsrapport. 045-225201.
Te koop Ford ESCORT bwj.
'82, APK-gek. Tel. 04490-
-24341.
Te koop Ford FIËSTA bwj.
79, APK-gek '91. Tel.
04490-24341.
ESCORT XR3, div. extra's,
sportw., 71.000 km, ww-
glas, ’ 6.750,-. Tilburgstr.
43, Heerlen.
Te k. Ford TAUNUS bwj. '81
i.g.st., kl. metalicgroen, prijs
n.0.t.k.. Bel na 19.30 uur
045-326005.
Te k. Ford SIERRA KR 4 I,
zilvermetal '84 ’19.000,-.
Tel. 045-257568.
Te koop Ford SIERRA 1600
Laser '85, m. blauw, Hella
gril. striping, ’ 11.750,-. Tel.
04405-3762.
Te k. Ford FIËSTA bwj. '84
Dr. Schaepmanstr. 21,
Landgraaf, 045-316419.
Ford ESCORT 1300 L au-
tom. APK okt. '90, ’ 1.250,-,
tel. 045-720951.
Te k. Ford GRANADA 2.3L,
bwj. '79, APK 10-'9O, kleine
zijschade, vr.pr. ’ 850,-.
Tel. 04490-33202.
Te k. met APK, FORD Es-
cort 1.3GL, bwj. 79, 94.000
km. i.z.g.st. vr.pr. ’1.950,-.
ml. na 16.00 u. 045-464952.
CAPRI II 1.6 XL, bwj. 11-75
i.z.g.st. APK 11-'9O, pr.n.
o.t.k. Steenw. 59, Sittard.
ESCORT 13 CL 6-'B6, nw.
type, champ. m. 46.000 km,
in abs. nw.staat. Pr.

’ 13.900,-. Tel. 045-211284
SCORPIO 20 CL injectie.
Dure uitv. o.a. ABS, alarm,
Pullm. bekl., 5-bak, 4 hfd.st.,
trekh. etc. D.blauwmet. In
nw.st. 83.000 km, bwj. '85.
Vr.pr. ’18.250,-. Tel. 045-
-325468.
Ford ESCORT 1,4 Bravo,
bwj. 9-'B7, km. 60.000, vr.pr.

’ 17.000,-. Tel. 045-753257
FORD Siërra 1.6 Laser 10-
-'B6, 1e eig., schadevrij,
86.000 km., grijsmet. centr.
vergr., LPG, verk. splinter-
nw. ’ 13.500,-. 04455-2588
FORD Siërra 1.6 GL Sta-
tioncar '86, duurste uitv.,
Pullman-bekl., blauwmet.,
trekh. 1e eig., schadevrij,
94.000 km, verk. in abs.nw.
St. ’11.500,-. 045-423265.
Te k. FORD Taunus 1600
Bravo, 1982, stat.car, i.z.g.
st., ’4.250,-. Roebroekweg
44 D, Heerlerheide.
Ford Sierra 2.0L, bwj. '84, 3-
drs. sportv. spoiler, trekh.,
enz. Echt MOOI, ’8.650,-.
Tel. 04406-13137.
FORD Sierra 2.0 GL, 5-drs.
juli 1987, wit, trekhaak, 1e
eig. 36.000 km. Volvo Jac
Klijn Kerkrade. Strijthagen-
weg 123. 045-458000.

Honda
Honda CIVIC, 03-80, oud
mod., APK 12-90, pr.
’1.600,-. 045-319328
Honda Jazz 1.2 special,
3-drs., bwj. '84, kl. rood,
orig. 60.000 km. in NIEUW-
STAAT, APK 11-90, elke
keuring toegest. vr.pr.

’ 7.750,-. Tel. 045-458666.
Honda CIVIC 1.5 GTi, bwj.
'86, zeldzaam mooi. Tel.
045-326893
Te k Honda PRELUDE, zeer
mooie auto, t.'B2, APK gek.
05-90, vr.pr. ’ 5.250,-. Tel.
045-224760
Te koop Honda PRELUDE
kl. donkerblauw, bwj. '81,
tussen 13.00 en 17.00 uur
Salmansleen 36, Stem. Tel.
04490-36538.
Nw. model Honda CIVIC
'86, 12 kleppen, ’9.750,-.
Tel. 04490-80867.
HONDA Accord autom. '79,
4-drs. ’950,-. Tel. 045-
-412570.
Te koop Honda QUINTET
aut. bwj. '81, (opknapper)
mot. 100%, trekh., pr.n.o.t.k.
Liefst na 18.00 uur of in
weekend 045-243856.
Honda PRELUDE i.nw.st.,
10-'B2, zilvermet., nw. uit-
laat en banden, ’ 6.750,-, 3
mnd. garantie. Autobedrijf
W. Schoffelen, 04404-1317.
HONDA Jazz 84, i.z.g.st.
54.000 km, ’8.500,-. Ga-
rantie, mr. mog. 04404-1317
Te k. Honda PRELUDE, bwj
'80, mooie auto, vr.pr.
’3.500,-. Inr. mog. Tel.
045-726008.
HONDA Prelude hondama-
tic, bwj. 6-82, APK tot 6-'9O,
vr.pr. ’5.000,-. Tel. 045-
-313497. b.g.g. 315004.
Honda PRELUDE bwj. '79,
APK, opknapper, ’1.000,-.
Tel. 045-222384.
Tek. prachtige Honda PRE-
LUDE bwj. 9-'B2, APK 7-'9O
vr.pr. ’ 7.500,-. Kennedystr.
41 Hoensbroek.
Te koop Honda PRELUDE
1.8 EX, bwj. '83, wit, 92.000
km. ’ 11.250,-. Vele extra's.
Tel. 045-229374.

Jeep
DAIHATSU Taft diesel, gesl.
grijskent., bwj. '79, APK 12-
-90, ’.6.000,-. 04750-22697

Lada
Te koop LADA 1600 GLS
bwj. '81, met trekh., APK tot
april '90, ’400,-. Bernadet-
testr. 28, Kerkrade-West.
Tek. LADA 2105, bwj. 1984,
met trekhaak en sunroof, kl.
wit. Te bevr. Dross. esser-
straat 45, Elsloo. Vr.pr.
’1.650,-.

Mazda
Te koop MAZDA 323 1300,
bwj. '80, mooie auto, APK 6-
90, vr.pr. ’1.750,-. Tel.
045-423063.
Te k. MAZDA 626 GLX cou-
pé, 10 mnd. oud, wit met
spoiler, sportvelgen en ste-
reo-install., i.nw.st. 14.000
km. 1e eig., nw.pr.
’41.500,-, vaste pr.
’29.500,-, schadevrij. Tel.
04490-22681 of 28486.
MAZDA 929 Legato Station-
car bwj. '80, 100% in orde,
vr.pr. ’ 3.750,-. Inr. mog.
045-324763.
Te k. MAZDA 323 GLX 1.7
diesel, 13 mnd. oud, plm.
53.000 km., kl. grijs, nw. pr.
’33.500,- vr.pr. ’23.000,-.
Tel. 045-417557.
MAZDA 1300 bwj. 74, APK
3-'9O, i.z.g.st. met radio. Vr.
pr. ’850,-. of Opel Kadett
12 autom. APK gek. 7-'9O,
bwj. 72. 04492-4553, To-
renstr. 27, Oirsbeek.
MAZDA 323 t. '82, ’ 3.250,-
Fuego '82 ’ 3.950,-. 04490-
-22132.
MAZDA RX 7, zeer mooi,
79, ’8.250,-. Inr. mog.
04490-22932.

Mercedes
Te k. MERCEDES 280 S,
aut., bwj. laat 79, APK 4-12
-'90. Pr. ’4950,-. Te bevr.
04750-15556.
Te koop GEVRAAGD auto's
defect of schade geen be-
zwaar, correcte afhandeling.
Tel. 045-324763.
MERCEDES 190 D '85,
BTW-rek. mog. ’27.000,-.
Tel. 045-311681, Hereweg
96, Landgraaf.
MERCEDES 280S, bwj. '82,
Zandstr. 8, Hoensbroek (bij
markt.)
MERCEDES 300 D autom.,
bwj. '82, veel opties, in pr.
cond., 150.000 km., vr.pr.

’ 16.000,-. 04750-22697.
Jan van CRUCHTEN exclu-
sieve auto's, Mercedes 300
CE coupe '89; 300 E autom.
'89/'B6; 190 E 2.3 16 klepper
'89; 560 SEC blauw met. '86
500 SE rookzilver '85/'B7;
280 SLC coupe mooi '80;
300 D groen 5-bak '85; 230
CE coupe '82/'B3; 230 E
52.000 km. '85; Porsche 944
'85; Tel. 045-722844, b.g.g.
06-52127701. Schandeler-
str. 2-4, Heerlen.

MG
Te k. M.G. B bwj. 71 en 73
voor restauratie, pr.n.o.t.k.,
koopjes. Dr. Schaepmanstr.
8, Brunssum, na 12.00 uur.

Mitsubishi
MITSUBISHI Saporro, '83,
evt. mr. mog. Jul. v. Stol-
bergstr. 11, Schaesberg.
Te k. Mitsubishi GALANT
1.6 GL 5-bak sedan, bwj.
'85 nw. mod. '86, 1e lak,
schadevrij, zeldz. mooie
auto, is pas gekeurd. Verk.
in st.v.splinternw. ’9.750,-.
043-254462.

Mitsubishi CORDIA 1.6 SR
3-drs. coupé, 1984, i.pr.st.
Pr. ’ 7.750,-. 045-458126.
Te k. MITSUBISHI Colt bwj.
'80 i.z.g.st. vr.pr. ’ 1.950,-.
Tel. 04490-10646.
MITSUBISHI Galant 1800
GLXE, weg. omst. te k., 3
mnd. oud, km.st. 1.100. Tel.
04493-4782.
Mitsubishi GALANT Combi
2.0 GLX '83, m. gas. Kapel-
str. 31a, Sibbe-Valkenburg.
GALANT, 1e eig., bwj. '81,
km.st. 72.000, ’ 3.750,-. Tel
045-255914.

Morris
Te koop MINI 1000 bwj. '78,
APK 12-'9O, i.z.g.st., t.e.a.b.
045-414962.

Nissan Datsun
Nissan BLUEBIRD 2.0 sta-
tioncar Diesel, 140.000 km.,
beige met., get. glas, radio,
in bijz. g.st. ’8.950,-. 045-
-226164
Nissan BLUEBIRD 1.6 LX in
nw.st. bwj. '86, APK 10-90,
sportvelgen en brede bnd.
Tel. 04458-1473.
Te koop Datsun CHERRY
Coupé, bwj. '79, APK 8-8-
-'9O, nwe accu, t.e.a.b. Tel.
045-250676.
Te koop Nissan BLUEBIRD
2.0 Diesel, alle extra's, nwe
motor, bwj. '82, pr. ’ 3.000,-
Tel. 045-451143, na 17.00
uur 727248.
NISSAN 1.8 i, bwj. '80, APK
04-'9O, moet weg, vr.pr.
’2.450,-, mr. mog. Tel.
04406-12690.
Te k. DATSUN Cherry, i.z.
g.st. APK 1-91, bwj. eind
'80, pr. ’1.250,-. Tel.
04754-86801.
Te k. NISSAN Sunny coupé
1.6 SLX, kl. rood, bwj. '88,
17.500 km., vr.pr. ’21.000,-

Tel. 045-252393.

Oldtimers
SPITFIRE MK4 bwj. '71, vr.
pr. ’ 3.500,-. 04492-3582.

Te koop Opel KADETT C
blauw, bwj. '78, APK 1-91,
goede staat, ’ 950,-.
04454-5180, Morettistr. 24,
Vaals
Te koop Opel KADETT 16S,
5-drs., bwj. '85, i.z.g.st., pr.
n.o.t.k. Tel. 045-720286, na
17.00 uur.
Opel KADETT 13 S aut.
’4.950,- '82; Kadett Diesel
'83, APK. Tel. 04499-3398.
Opel KADETT GSI, rood,
5-drs., digitaal, bwj. '85.
Rijdtstr. 63, Susteren. Tel.
04499-2574.
Opel ASCONA 16S Luxe
Bwj. '83, in nw. st. met veel
extra's. T.e.a.b. 045-453641
Opel MANTA type H.B. GSE
bwj.'7B, m.'B4, vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-726756
Tek. Opel KADETT 12 N, 3-
drs., in zeer goede staat, kl.
bruinmet., bwj. '81, APK 4-
90, vr.pr. ’3.600,-. Tel.
04454-1203.
Prachtige KADETT 13 S HB
'83, zilver RDW 12-'9O, km.
63.500 Demstr. 26 H'broek.
Opel KADETT 13 S, 5 drs.,
HB, m.'Bo, APK 10-90, vr.
pr. ’2.650,-. 045-322619
MANTA Hatchback 19S,
bwj. '80, als nw. ’2.450,-.
Manta 19S bwj. '78,
’1.250,-. Beide APK gek.
tot 11-90. Tel. 045-323178.
Te k. Opel KADETT 13 S,
Sedan, 1986, vele extra's.
Tel. 045-711212
Te koop Opel KADETT 1.6
SGT '86, km.st. 70.000, veel
extra's, vr.pr. ’ 15.000,-. Te
bevr. 045-324765.
Opel CORSA 1.3 S bwj. '83,
astralzilver, 5-bak, SR cock-
pit, GSI bekl., I.m. velgen,
achterklep spoiler, sunroof,
i.pr.st. Tel. 043-642726.
OPEL City, '77, APK 8-'9O,
puntgaaf, pr.n.o.t.k. Ridd.
Bexsstraat 16, Brunssum.
Opel KADETT 1.2 S, '82,
bruinmet., SR-velgen, radio,
Corsa-uitv., 3 mnd. garantie

’ 5.900,-. Autobedrijf W.
Schoffelen, 04404-1317.
1
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Opel

Opel KADETT
5-drs. I.6SGLB-85,

1e eig., zilvermet.,

’ 14.950,-. Inr. en fin. mog.
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Haefland 2, Brunssum.
Tel. 045-257700.

Opel Kadett GSI
2.0i9-'B7, 1e eig., alarm,

stereo-install. boord-
computer, sportvelgen,

’ 28.950,-. Inr. en fin. mog.
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Haefland 2, Brunssum.

Tel. 045-257700.

Opel Kadett
5-drs. 1.6isport, '88, 1e eig.,
sportinter., schuifdak, get.

glas, sportvelgen,

’ 20.950,-. Inr. en fin. mog.

"7 opele
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Haefland 2, Brunssum.

Tel. 045-257700.

Opel Kadett
4-drs. 1.3 Limited '87,

1e eig., met.lak, get.glas,
stereo-install., ’ 19.750,-.

Inr. en fin. mog.
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Haefland 2, Brunssum.

Tel. 045-257700.
Te k. van monteur, Opel AS-
CONA, bwj. 84, i.z.g.st. Te
bevr. Zonstr. 290, Kerkrade.
Opel KADETT 1.3 N GL,
bwj. 09-'B5, km. 70.000,
blauwmet., trekh., vele ex-
tra's, i.z.g.s.t., i.v.m. verh.
naar Duitsland. Pr.n.o.t.k.
Tel. 0949-24511512
Te k. Opel KADETT, bwj.
78, APK 11-'9O, vr.pr.
f 1.450,-. Tel. 045-224760
Opel KADETT Caravan, '79,
APK '91, pr. ’1.500,-. Tel.
D45-325671
Opel MANTA 2.0 S Berlinet-
la, bwj.'Bo, blauwmet., nw.
band., met linkervoorschade
Mooie auto, ’1.050,-. Tel.
D4498-52355
Te k. mooie Opel ASCONA
19 SR, bwj. 77, 100% in
3rde, APK gek., nw. banden,
sportv., event. te ruil tegen kl
diesel. Donatusstr. 88, Nuth.
Tel. 045-243638.

Opel MANTA GSi, bwj. 79,
GSi blok 1986, GSi bekle-
ding 1988. Tel. 045-215361
Te k. Opel KADETT 12 S HB
bwj. '83 goudmet. m. trekh.,
radio, vr.pr. ’6.900,-. Tel.
045-227520.
Te k. Opel SENATOR 3.0 E,
CD uitv. met veel extra's,
bwj. '81, vr.pr. ’7.250,-. Inr.
mog. Tel. 045-726008.
Te k. zeer mooie Opel RE-
KORD 2300 diesel, goede
motor, bwj. '81, APK, vr.pr.

’ 1.750,-; Opel Ascona zeer
mooi, APK, bwj. '80, vr.pr.
’1.950,-. Tel. 045-424956/
420119.
Opel REKORD 2 Itr., vr.pr.
’1.850,- i.z.g.st. Pr. Mar-
grietstr. 28 Kerkrade.
Te k. Opel KADETT hatch-
back, 3-drs. blauwmet. bwj.
'82. Tel. 045-242944.
Koopje! REKORD 2.0 S, 4-
drs., 1980, bordeauxrood,
LPG, uniek mooi, ’ 2.000,-.
Tel. 045-422217.
Opel REKORD t.k. bwj. 80,
APK 8-90,, mr. mog. Fr.
Romanuswg 3. 043-212347
KADETT 12 S, zeer mooi,
67.000 km ’5.950,-. Kerk-
raderweg 166, Heerlen.
Opel REKORD bwj. '85,
2,2i, autom., pr. ’11.000,-.
Tel. 04450-3617.
Opel ASCONA 1.6 S Hatch-
back, 5-drs., 12-'B4, wit, vr.
pr. ’ 8.500,-. 04490-71543.
KADETT SEDAN 13 LS '87
en '86; Kadett HB 13 LS '87;
Kadett HB 12 LS, 86 en '85;
Corsa TR 12 LS, 4 drs., '87;
Corsa 12S '84, Kadett 12 S,
'84, 2x;Kadett 12 S, '82; VW
Jetta '80; Automobielbedrijf
J. Denneman, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
Opel MANTA 1900 SR, bwj.
78, verlaagd. Tel. 045-
-222897.
Te k. Opel REKORD 2.300
diesel in nieuwstaat 1984 vr.
pr. ’8.500,- Kissel 46a,
Heerlen Tel. 045-723142.
Te k. OPEL Kadett 13 LS, s-
drs., bwj. '86, pr. ’ 15.000,-.
Tel. 045-253803.
Te k. Opel REKORD bwj.
'83, APK tot 3-1-91, 04499-
-3839 na 18.00 uur.
Opel KADETT bwj. '86 zeer
mooi, zeer goedkoop. Tel.
04704-3392.
Te k. OPEL Ascona, 5-drs.
bwj. '84, pr.n.o.t.k. of mr.
duurdere auto mog. Tel.
045-463077.
Te k. Opel SENATOR 2,5 i,
autom. bwj. '87, nieuw mod.,
kl. wit, veel access. Eindstr.
27 Schinveld. 045-255443.
OPEL Kadett HB 12 N, bwj.
'81, leuke auto, vr.pr.

’ 3.500,-. Tilburgstr. 3,
Heerlen.
OPEL Kadett 12 S, m. scha-
de, bwj. '82, vr.pr. ’ 2.350,-.
045-324320 na 15 u.
ASCONA 400, br. en laag,
2.8, 6-cyl., t.e.a.b. Kouven-
derstr. 136, Hoensbroek.
Opel CORSA 12 S bwj.'Bs,
km.st. 59.000 i.z.mooie st.
Tel. 045-228469.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Peugeot
Te k. PEUGEOT 205GTi, kl.
zwart met., bwj.'B4, km. plm.
55.000. In abs. nw. staat. Pr.
’15.500,-. Tel. 04752-3111
Te koop PEUGEOT 205 bwj
5-'BB, donkerblauw-jeans
bekl., schadevrij 1e eig.,
tel. 045-458868.
PEUGEOT 305 GL, nw.
model, bwj.'B3, kl. bord.rood
i.z.g.st., APK 5-'9O, vr.pr.

’ 3.950,-. Tel. 04490-42993
Te k. PUEGEOT 104 GL6
(Spec), 92.000 km., 100%
in orde. Tel. 045-213928
PEUGEOT 305, 1980, APK,
’1.250,-. Tel. 045-243409
Te k. PEUGEOT 205 GRD,
div. extra's, bwj.'B6, i.z.g.st.
grijs met. Tel. 045-243487
PEUGEOT 205 XE 1.1, nov.
'87, km.st. 47.000, kl. rood,
accent-uitv. pr. ’ 12.000,-,
na 18.00 uur. 045-753007.
Te k. PEUGEOT 305 GLD
stationcar, bwj. '82, vr.pr.

’ 3.700,-. 04498-53498.'

PEUGEOT 505 Turbo Die-
sel, aut. bwj. '84, i.z.g.st.
met extra's, vr.pr. ’ 8.250,-.
Tel. 04750-22697.
Te koop PEUGEOT 205 GL,
bwj. '85, i.z.g.st. met. groen,
km 60.000, vr.pr. ’ 10.500,-.
045-322631 bgg. 313863.
PEUGEOT 305 GL Break,
'83, kl. wit, met trekhaak.
Tel. 04490-26998.
PEUGEOT 205GR 1.3, bwj.
'84, zeer mooi en zeer
goedkoopTel. 04704-3392
Te k. PEUGEOT 205 XS,
bwj. '87, APK jan. '91, vr.pr.
’15.750,- weg. auto v.d.
zaak. Tel. 045-351260.
Koopje! PEUGEOT 305 SR,
1980, super mooi, APK, vr.
pr. ’1.000,-. Tel. 045-
-422217.
Te k. PEUGEOT 205 accent
bwj. okt.'B6, tel. 045-457961

Porsche
Tek. PORSCHE 911 Targa,
schitterende uitv. pr.n.o.t.k.
Tel. 04490-17708.

Renault
Renault 5 Alpine Turbo 1984, 60.000 km wit, exclusief,

sportief, snel ’ 8.900,-.
Autobedrijf van Leeuwen

Strijthagenweg 129, Kerkrade, 045-453355.
RENAULT 25 TS 8-'B5, i.z.
g.st., 5-bak, LPG, wit, toe-
rent., vr.pr. ’13.950,-. Tel.
04759-2308.
RENAULT 11 TL '86, weinig
km, evt. mr. mog. Te bevr.
Jos Wetenkamp, Tanksta-
tion Brouwers Heerlerbaan.
Te k. RENAULT 5 GTL bwj.
eind '81, APK 10-'9O, pr.n.o.
t.k. Dr. Mostartstr. 1, Suste-
ren. Tel. 04499-2328.
RENAULT 19 GTS, 9/'B9,
4.600 km. luxe uitv. vbl. gar.
pr. ’ 24.500,- (g.mr.)
04490-29593.
Te koop RENAULT 4 bwj.
'83, APK 2-1-'9l, vr.pr.
’1.950,-. Margrietstr. 15,
Hoensbroek.
AUTOMAAT Renault 5, bwj.
'79, APK 1-11-91, nw. ban-
den en uitlaat, alle keur. toe-
gest. ’ 2.100,-045-314373
RENAULT 5 bwj. '83, i.g.st.
Tel. 045-324942.

The Beauty and the Beast.
RENAULT 25 GTD, bwj. '85,
km.st. 180.000, ’17.500,-;
Renault 20 TS, LPG, bwj.
78, APK, ’ 1.750,-. Dorpstr.
22, Brunssum .
Te k. RENAULT 5 Alphine
i.z.g.st., vr. pr. ’1.400,-.
Tel. 04405-1358.
RENAULT 5 TL bwj. '86,
hele mooie auto. Tel.
04704-5301.
Te k. RENAULT 18 GTL,
bwj. '83, kl. beige, i.z.g.st.
APK tot 1-'9l, vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 043-436983.
RENAULT 18 TS autom.
met gas-inst. APK '91, i.z.g.
st. Vr.pr. ’2.000,-. Tel.
043-432011.
RENAULT 18 TL, i.z.g.st.
APK gek., vr.pr. ’ 1.650,-.
Tel. 043-432011.

RENAULT 18 GTS, bwj. '80,
i.g.st. voor ml. 045-417551.

Saab
SAAB 99 GLS 1978 i.g.st.
(garage), pr. ’990,-. Tel.
045-752426.
Te k. SAAB 96, bwj.73, vr.
pr. ’3.000,-. Kempken 113,
Heerlen.

Subaru
Subaru MINI Jumbo De
Luxe 5-drs., 27.000 km, bwj.
'87, in nw.st. Koningsweg
37, Kerkrade. 045-455432.
Te koop SUBARU 1600 DL,
met gas, bwj. '81, heel jaar
gekeurd, ’ 2.600,-. Te bevr.
Raadhuisstr. 29, Greven-
bicht, tel. 04498-57962.
Te koop Subaru JUSTY Jl2
SL/11, bwj. sept. '87, grijsmet.
km.st. 27.000, in nw.st., veel
extra's. Tel. 045-257961.

Suzuki
SUZUKI SJ4IO, bwj.'B2,
grijs kent., vr.pr. ’ 7.500,-.
Tel. 04404-1734
SUZUKI busje, bwj.'Bl, APK
05-'9O, GR. kent., vr.pr.

’ 1.450,-. Inr. mog. Italië-
laan 50, Heerlen.
Tek. Suzuki SWIFT GTi, 16
kleppen, bwj.'B9, km. plm.
14000, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-312936
Weg. auto v.d. zaak te k.
SUZUKI Swift 1.3 GL, bwj.
'87, a.nw. 5-bak, donkerbl.
mett. witte velgen, vr.pr.
’11.000,-. 045-221569
Te k. Suzuki ALTO GLX,
nieuw, ’ 2.000,- beneden
nieuwprijs. Tel. 045-228534

Triumph
TRIUMPH TR 7 bwj. 79,
APK dcc. '90, vr.pr.

’ 4.500,-. Kijken is kopen.
Tel. 04498-51397.

Toyota
Te k. Toyota TERCEL, bwj.
79, APK, ’1.000,-. Tel.
045-750169
Te koop Toyota CELICA
1600 Coupe, bwj. 78, APK
dcc. '90, opknapper! Tel.
045-253909.
TOYOTA Lite-ace wagon
DX, benz., luxe pers. bus
met sunr., bwj.'B9, km. st.
10.000, te bevr. 045-223990
Te koop Toyota STARLET
bwj. 79, 5-drs., APK 1-91!!
prima in orde, pr. ’ 1.250,-.
Tel. 045-318631.
Te k. Toyota STARLET, 79,
APK 12-'9O, ’1.250,-. Tel.
045-452008
Toyota STARLET 1200 GL
m. 80, ’1.950,-, APK '91,
Lampisteriestr. 2
Hoensbroek.
Te k. Yoyota CELICA 2.0L
GT inj. 16 klepper, bwj. nov.
'85, nw. model, vr.pr.

’ 25.900,-. Tel. 045-257274
Toyota STARLET 1.3 DX, 3
drs., '86, in nw.st., ’ 9.750,-.
Tel. 045-455778
TOYOTA Celica 2000 Lift-
back KT, LPG bwj. 79.
Geulstr. 5 Heerlen.
TOYOTA Starlet bwj. '86,
zeer mooi, spotprijs. Tel.
04704-5301.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Vauxhall
Te k. VAUXHALL (Ascona)
Cavelier 1.9 S automaat, i.z.
g.st., bwj. 79, APK,

’ 1.750,-. Tel. 04754-85336
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.

Volkswagen

Volkswagen GTI
bwj. 1987, kl. zwart, sportvelgen, uitbouwset,

dieper gelegd, alarm-install., houten stuur en pook,
stereo-install. enz.

Agathagracht 31, Kerkrade-West. Tel. 045-426146.
Te k. GOLF diesel, bwj. '80.
Tel. 045-323347.
GOLF 1.3 GTI look, zeer
mooi, 68.000 km. ’4.950,-.
Rotterdamstr. 24, Heerlen.
GOLF 78, i.z.g.st., ’850,-.
Tel. 045-218296. Ir.C.Blan-
kevoortstr. 6, Heerlen
VW GOLF diesel, bwj. '80,
APK, kl. zwart, ’ 2.750,-, tel.
045-720951.
VW TRANSPORTER grijs
kent LPG, 5 zitpl., v. extra's,
vr.pr^ 11.500,-045-425702
GOLF D, '85, wit, 1e eig.,
130.000 km., 5-bak., GTi-
look, dubb. koplamp, d. ach-
terlichten, a,lu velg., 16 V an-
tenne, radio cass., get. glas,
bijz. g.st., ’12.950,-. 045-
-226164
Te koop VW GOLF bwj. 78,
kl. geel, i.z.g.st., pr.
’1.750,-. Tel. 045-319305.
Te koop VW GOLF automa-
tiek, eind '81, i.z.g.st.,

’ 4.250,-. 045-453572.
VW GOLF 1300 bwj. '83,
weinig km., veel ace. o.a.
sportv., dure install., pr.n.o.t.
k. Tel. 04459-1770.
Te koop GOLF Caddy D
Pick-Up, bwj. '84, mr. mog.
Tel. 04950-21473.
Te k. VW GOLF LS, autom.,
5-drs., nieuwe banden, APK
tot 12-90, ’1.100,-. Over-
slagweg 42, Heerlen.
Te k. GOLF GL 1.6 gti, bwj.
'85, 48.000 km. zeer veel
acces. 45-456896.

Wegens omstandigh. VW
JETTA Diesel bwj. '86,
4-drs., wit, pr.n.o.t.k. Tel.
04454-1320.
VW JETTA C 1.6 diesel, bwj
mei '82, roest en schadevrij,

’ 4.750,-. Tel. 04492-5376.
Te k. VW GOLF diesel bwj.
79, APK 7-'9O, ’ 1.800,-.
Tel. 04455-1853.
GOLF C 1300 bwj. 4-'B5, km
56.000, kl. wit, lichtmet.
vlgn., aparte grill. Pr.
’11.500,-. Tel. 045-416486
na 16.00 uur.
Te k. GOLF 1800, bwj. '87,
km.st. 50.000, div. extra's,
mr. mog. 04498-53498.
PASSAT CL 1800, 90pk
grijsmet. 62.00 mkm. i.z.g.
st. sept. '88, BTW-rek.
mog., overcompl. ’ 33.000,-
-met gasinstal. Tel. 045-
-311681 (9.00-17.00 u.) Tel.
045-313912.
Te koop VW GOLF GTI bwj.
'80, i.z.g.st. Autobedr. P.
Smits, Hoofdstr. 214,
Hoensbroek.
VW SCIROCCO bwj. '83,
APK, extra's m. achter-
schade t.e.a.b. Heemskerk-
str. 66 Hrl.-Meezenbroek.
GOLF 1300, m. 79,

’ 1.500,-, Zandstr. 8,
Hoensbroek (bij markt).
VW POLO Oxford t. '84,

’ 6.750,-. Valkenburgerweg
44, Voerendaal.
VW GOLF 1.6, 3-drs, 1984,
blauw, i.pr.st. ’11.750,-.
045-444510.

Te k. VOLKSWAGEN Polo,
bwj. 78, APK, vr.pr. ’ 750,-.
Tel. 045-257871.
GOLF diesel, bwj.'Bo, APK
8-'9O, in pr.st., motor olie-
vrij, ’3.250,-. 045-314373
Te k. SCIROCCO 16 GT, t.
'83, als nw. Klingbemden
33, Brunssum.
Te k. VW-GOLF 1500 CL,
bwj. '82, i.g.st. Hextr. 19,
Meerssen. 043-642664.
VW GOLF 1.3 Itr. okt. '86,
d.rood, 5-drs. Tel. 045-
-711529.
Te k. VW PASSAT CL s-
drs. i.z.g.st. bwj. '82, vr.pr.

’ 4.200,-. Tel. 045-250406.
Te k. VW GOLF 1100, bwj.
eind 79, APK tot mei 1990,
100 % in orde. 045-419749.
Te k. GOLF GTI, bwj. 78,
geh. Zender uitgeb. BBS
velgen, verlaagd, rolbeugels
enz. vr.pr. ’4.750,-, Eren-
steinerstr. 5, Kerkrade.
VW GOLF 1600 CL met gas
'87. Broekhem 64, Valken-
burg.

Te koop VOLVO 440 Turbo
bwj. 3-'B9, km.st. 17.000, kl.
rood, div. extra's, vr.pr.

’ 37.000,-. Tel. 045-753269
Te k. VOLVO 440 GL, '89,
rood, spoiler, van Volvo-
medewerker. 04490-50800
Te k. VOLVO Amazon, bwj.
'69, kl. wit, 2 drs., i.g.st., pr.

’ 4.250,-. 04492-3982
Te k. VOLVO 440 GL, bwj.
'89, km.st. 15.000, kleur wit,
’25.000,-. 04498-51659
Te k. VOLVO 360 GLT 2 Itr.
inj. hatchb., bwj. 1988, kl.
antr.met., km.st. 30.000 km.,
vr.pr. ’ 23.000,-. Tel.
04498-55935.
Te k. VOLVO 360, 2 Itr., kl.
rood, i.g.st., bwj. 1983, vr.pr.
’8.000,-. 045-319305
Te k. van Volvo medew.
VOLVO 440 DL, wit, met
spoiler, ant. speakers, mat-
ten en radio, mrt. 21-3-1989
plusm. 12.000 km. 045-
-253823.
Te k. VOLVO 340 DL, 3-drs.
kl. rood, bwj. '85, circa
87.000 km., vr.pr. ’ 9.000,-.
Tel. 045-714607.
Te koop VOLVO 343 DL '79,
met.blauw, pr. ’1.500,-.
Tel. 045-710418.
VOLVO 340 DL, 3-drs. juli
1988, 15.000 km, a.nw. pr.

’ 16.500,-. 043-622476.
VOLVO 740 GLE Diesel
bwj. '84, APK '91, pr.
’12.900,-. 08854-2323.
VOLVO 244 DL, 7-79, LPG,
trekhaak, APK, ’ 2.500,-.
Tel. 04490-38360.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. VW GOLF gti, H"B'v. extra's, ’7.250,-. Il'

event. 045-316940. -
VW GOLF GLD, bwj. 'BO.'j
st., vr.pr. ’ 2.750,-. TooW
str. 12, Heerlen, na 15"
uur, ook zondag. -VW GOLF i.perf.st. bwj.JB,

APK tot 1-'9l, pr. ’2.500/
Tel. 045-427207.
Te koop VW KEVER 1$
bwj. '73, veel extra's. '*04490-53630.
VW DERBY bwj. 79, AJT
6-'9O, wit met strips
radio-cass., 4 ban*'

’ 1.850,-. Tel. 045-31_7gg^
VW PASSAT Variant Die»
bwj. '83 pr.n.o.t.k. w
04490-74180. i
VW SCIROCCO GT, &*
'77, APK 11-'9O, mr. rnM'
vr.pr. ’ 1.750,-. 045-4252^
Te k. VW GOLF GTI 16J|'
bwj. '86, kl. zwart, met &■
extra's. Tel. 04492-1814^
VW DERBY GLS '81, '■*$
st. APK gek. 3-'9O, *£'f 4.250,-; Tel. 045-22999^

Volvo J
VOLVO 240 GLE bwj.
110.000 km, nw. band»"'
trekhaak, vr.pr. ’ 13.75U.
Tel. 04746-3006. <
VOLVO 340 5-drs. 1400 c,
bwj. '87, pr. ’ 12.400,- |P'
mog. Tel. 04450-3617_^-
VOLVO 340 DL autc-ma*
1989, lichtblauwmet. *°i
ziekte slechts 6.000 v
gelopen. 04490-3441 t-VOLVO 340 Winner n*
mod.'B3 1e lak autom.a"

’ 3.950,-. 043-617067^^
VOLVO 66 aut. bwj. 6;*lals nw. ’2.950,-. °*316940. _^>
Te koop zeer mooie VOL*.
340 DL okt. '83, LPG-inS».;
APK 12-'9O. Vr.pr. ’ 6.1 0"'
045-271835. A
VOLVO 244 Rally-uitv. '[jf
bar, enz., 2.1 E. Tel. °"222947. __^
VOLVO 740 GL 2.3 Sed»"'
okt. 1986, beige metalig
nieuwstaat, 1e eig., 50^km, div. ace. Volvo Jac. W
Kerkrade, Strijthagen*6?
123. 045-458000. ■<
VOLVO 340 DL die**
sedan, febr. 1987, wit. \
eig. 97.000 km. Volvo J»I
Klijn Kerkrade. Strijthage,[
weg 123. 045-458000^^-
VOLVO 340 1.4 automa»j'
5-drs., sept. 1988, <°_
18.000 km, nw.st. Volvo J*
Klijn Kerkrade. Strijthage'r
weg 123. 045-458000.
—I -*Zastava
ZASTAVA 1100 GL #
bruin i.pr.st. Tel. 0^ü7
2971. Z

Diversen ,
Als U de beste occasions zoeKt

staan die bij:

Mazda A. Caubo
Langheckweg 2,

Kerkrade. Tel. 045-464646.
Industrieterrein Dentgenbach.

Mazda 626 Sedan 2.0, '83, 84, '87; Mazda 626 Sedan I-J'87; Mazda 626 Sedan 1.8, 88; Mazda 626 HB 2.0, '82. fï'85; Mazda 626 Coupé 1.6, '83; Mazda 323 Sedan Gu
1.5, '87, '88; Mazda 323 Sedan 1.3 GLX spec. '85,

Mazda 323 HB 1.5 GLX uitb. '86; Mazda 323 HB 1 3 ®f<t'86; Mazda 121 DX 1.1 12.000km, '88; Opel Kadett SCH
'87; Opel Rekord 2.0 S, '80, '82; Ford Escort Laser 1.1
Mitsubishi Galant GL 1.6 '82; BMW 318 inj. '87; Volvo Z*1Van diesel 2.0, '85; Fiat Panda 34, '86; AUTOMATE^.Opel Kadett S 1.3 79, '87; Nissan Sunny SLX 1.6. ö''

Volvo 343 DL 1.4 '80.
Mazda-Kroongarantie

Autobedrijf Leymborgh B.V.
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

Ingeruild op nieuwe Fiats
speciale prijzen

Fiat 127sport 1982 ’ *_\.
Fiat 127 1050 1986 ’ 7-_)
Panda vanaf 1982 ’ 3.95"
Fiat Uno vanaf 1985 ’ 7.95"'.
Fiat Ritmo 60 CL 5-drs 5 versn 1986 ’ 8 90"'.
Citroen AXI.OE 1988 ’ 12.90"
Citroen BK 1.4 RE 1983 ’ 7.90"
Ford Fiësta 1.1 super ...' 1983 ’ 7.9-J'.
Opel Ascona 1.3N1982 ’ 4.95"
Volvo34oDL 1986 ’ 13.90":

Fiat Creusen Heerlen
Spoorsingel 50 045-724140

Leyenaars autocentrale
Inruilauto's met Bovag-garantie.

Keuze uit 40 geselecteerde occasions.
Rdr. Hoenstr 151 Hnenshrnek Infnliin n4«_-?1209l -Jr

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 19 TRS '86

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

Honda Civic 14 GL '88
Lada 2105 '88

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

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

BMW 316 1982 blau*
Lada 1200 S 1986*" ,

Citroh Visa 11 RE 1985J",
Citroen Axel 11 1986 ro""

Renault 9C 1983 wit
Seat Ronda 1.6 GLX 13fj:
blauw; Citroen Visa 11 vfi--1984 rood; Citroen Visall>
1985 wit; Citroen BK 16^
1983 grijs; Nissan Cherr»,

1.3 GL 1985 blauw; Ren^.5 Alpine turbo 1984 wit.
troënAXll RE 1987 bia"rCitroen BK basis 1985 »«'Citroen BK 16TRT19»'

rood. Autobedrijf

van Leeuwen
Kerkrade, StrijdhagenW^

129, 045-453355^^-
Knutselkoopje^.
Volvo 240 DL 79 ’ 1 50"'.
Skoda 120LS '84 f 2?_-

Volvo 343 GLS '81 ’ 2-*T'
Honda Civic 79 ’ 900.'
Fiat Creusen Heerlen

Spoorsingel 50
045-724140_j^<

Met spoed gevr. div. büf's;
Datsun Urvan; Toyo",a
Peugeofs 504, 505; Toyj',
Corolla, Carina; Mercf^200, 220, 230; BMW y
serie; Datsun 120, 140,

to 's
Sunny, Bluebird. Alle a^j.
graag 4-drs. Tel. "
325955/425858. .___—--^i
IN- VERKOOP alle merj£
auto's, ook schade.
045-416239. _-HI

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8 i
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Bezorgdheid
klinkt bij sommi-

j n van hen de bezorgdheid
va°r' Zij wijzen op het gevaar
tien- mstabiele politieke situa-
(je °-ie is ontstaan door de val van
k communistische regimes.
onl§e democratische tradities«breken veelal. Zij zijn onge-
Uj. over de deplorabele econo-
rjJ*Cne toestand waarin de lan-
ser Verkeren. En over het incas-

lngsvermogen van de bevol-
br gen

.' die e komende jaren de
,°ekriem nog verder zullen
r'o_Y_* en aanhalen. Juist de eco-
de ISche onvrede kan de jonge"^ocratieën in gevaar brengen.

he IlIïland. ik herhaal niemand,
teat een belder beeld van de si-
Het Alles zit in de kookpot.
ga kan nog alle kanten op
dov L zegt de Bu,Saar Miladi-
S^ .' De autoriteiten zullen zo
w hogelijk beslissingen moe-
Sc. nemen, want de economi-
sten! s'tuatie is rampzalig. „We
Sein net meer aan plannen
Vjjj■ end voor een periode van
eist h

tien aar' e situatie ver-
tr a* we ons allereerst concen-ren op het volgende jaar."
tic adinov wijt de slechte condi-
4an^_fn de Bulgaarse economie
(je de centrale plancomités 'die
he

, fjele economie door elkaar
Sm ben gegooid en met geld
ten? ' u bebben we een bui-
doil dse scbuld van 10 miljard
is" ' wat volstrekt belachelijk

(Ji 's volgens hem dringend no-
dig °°k aan de toP de schul-
tiif?n Worden aangewezen. Tot
Wd Zi^n na net Pl°tselinge af-
cw,en van partijleider en presi-
ber T°dor Zjivkov op 29 okto-
*iü au.een in de lagere regionen
kov r'ngen doorgevoerd. Zjiv-
scl Saf bij die gelegenheid be-
sc. toe dat zijn economi-
cjene hervormingen het land had-'e" geruïneerd. Hij beloofden burgerlijke samenleving.
>"£_
Maa° Weg teruB is onmogelijk.ar Oost en West zullen samen

moeten verhinderen dat alles te-
rugkeert tot het oude. Dat zou
een tragedie zijn voor geheel
Europa. Geen Europeaan wenst
weer een periode van Koude
Oorlog," zegt Miladinov.

~* Nooit meer communisme. Dat weten de Hongaren zeker, maar zij zullen hard moeten
werken aqn de, reconstructie van hun land.

Drastisch
Ook zijn Poolse collega Wladys-
law Gwiazda toont zich bezorgd
over de toekomst van zijn land.
In zijn land vond de eerste om-
wenteling van het Oostblok en
de politieke situatie lijkt gestabi-
liseerd. Maar de rampzalige toe-
stand waarin de economie van
het land verkeert, kan de jonge
democratie in gevaar brengeii.
„De kans bestaat dat alle positie-
ve ontwikkelingen een kwade
wending nemen. Daarom heeft
de regering Mazowiecki besloten
drastische maatregelen te nemen
om de periode van verandering
van het ene politieke-economi-
sche systeem naar het andere zo
kort mogelijk te maken. De kans
van moet zo klein
mogelijk worden," aldus Gwiaz-
da.

Drastisch zijn de maatregelen ze-
ker. Als eerste Oosteuropese
land voerde Polen een bezuini-
gingsplan door onder leiding van
het IMF (Internationaal Monetair
Fonds). Volgens de laatste cijfers
van het IMF zullen door de maat-
regelen een miljoen mensen
werkloos worden.

Gaarkeukens
De economische maatregelen
hebben tot doel de Poolse econo-
mie in staat te stellen op termijn
met het westen te concurreren.
Zij behelzen onder andere bezui-
nigingen op subsidies voor eer-
ste levensbehoeften, devaluatie
van dezloty, en ontslagen. En dat
voor een bevolking waarvan er al
velen, door de armoede gedwon-
gen, gebruik maken van de gaar-
keukens.

Juist om de economie te kunnen
redden besloot de Poolse Com-
munistische Partij onder leiding
van generaal Jaruzelski tot de-
mocratische hervormingen. De
partij had daarbij de steun van
het zeven jaar lang onderdrukte
vakverbond Solidariteit hard no-
dig. In het voorjaar van 1989 slo-
ten de regering, Solidariteitlei-
der Lech Walesa en andere bon-
den de Ronde Tafel Akkoorden.
Daarin werd het recht op staking

ingeruild voor legalisering van
Solidariteit, vrije verkiezingen
en een nieuwe grondwet.

De verkiezingen in juni waren
een klinkende overwinning voor
de tot politieke partij gebombar-
deerde Solidariteit. Polen kreeg
in augustus uit haar gelederen
een nieuwe premier: Tadeusz
Mazowiecki. De weg lag nu open
voor ingrijpende, pijnlijke eco-
nomische maatregelen.

Maar verklaart Gwiazda, die eco-
noom is en lange tijd de functie
van vice-minister van Handel be-
kleedde, de maatregelen zijn
noodzakelijk om gezonde markt-
economie tot stand te brengen.

„De bezuinigingen leiden direct
tot een tijdelijke verlaging van
de levensstandaardvan de bevol-
king. Ik verwacht een periode
van drie tot vier jaar waarin de
Polen het zwaar te verduren zul-
len krijgen. Maar daarna zal er
een verbetering optreden."

Na revolutie de reconstructie

'Europa is niet
alleen van EG'

ge geest van de revolutionaire omwentelingen in Oost-üropa waart rond in de ambassades van Bulgarije, Polen,. ongarije, en Tsjechoslowakije in Den Haag. Op het visite-
bj artje van de Hongaarse ambassadeur Istvan Csejtei is met. auwe pen netjes het woord Volks van de.Volks Republiek
to°£garije doorgestreept. De Bulgaarse ambassadeur Chris-Kolev Miladinov benadrukt dat hij geen geheimen heeft. dat alles besproken kan worden 'in de geest van pere-
T°jka'. Op de Poolse ambassade verklaart de persattaché

„. standig dat er geen enkele beperkingen meer worden ge-eid aan het geven van interviews door de ambassadeurant censuur 'en dergelijkezaken behoren tot hetverleden.
il.

Sim» steken hun
"ousiasme over de gebeurte-

stnfn in het Oostblok niet onder
gew of banken- ..Fantastisch,[Jj^oonweg fantastisch," zegt
d 'adinov. De Poolse ambassa-
Vo

Ur noemt zichzelf 'een warm
ge°rstander' van de omwentelin-
tïie n ogen beginnen te glim-

Mislukking
Hongarije staat op het punt het
Poolse voorbeeld te volgen met
een ambitieus hervormingsplan
dat de particuliere sector moet
versterken. Volgens de Hongaar-
se ambassadeur Istvan Csesjtei
experimenteerde Hongarije al
veel eerder met het invoeren van
elementen van de marktecono-
mie. Na de onderdrukking van
de Hongaarse opstand in 1956
stond de Sovjetunie de Honga-
ren vrijheid op economische ge-
bied toe, in ruil voor politieke or-
thodoxie. Maar de combinatie
tussen 'goulash communisme'
en stalinisme draaide op een mis-
lukking uit.
De economie stagneerde en de
politieke onvrede nam toe. Par-
tijbaas JanosKadar moest in mei
1988het veld ruimen voor de her-
vormer Karoly Grosz. Ook hier
moesten door de economische
nood gedwongen democratische
hervormingen worden doorge-
voerd.

In januari 1989 wijzigde het par-
lement de grondwet zodanig dat
er vrije verkiezingen zouden
worden gehoudenen de formatie
van politieke partijen mogelijk
werd. De communistische partij
hief zichzelf op en vormde de
Hongaarse Socialistische Partij.
De econoom Miklós Nemeth
werd premier.

Teleurgesleld
Evenals Polen kreeg Hongarije
van de EG steun en sloot het en-
kele bilaterale handelsakkoor-
den. Maar Csejtei is teleurgesteld
over het resultaat. „Veel beloften
zijn gedaan, maar concrete plan-
nen ontbreken nog," aldus Csesj-
tei. „Ons land heeft geen behoef-
te aan voedselhulp of eenzijdige
steun. Wat wij nodig hebben is
industriële coöperatie, joint-ven-
tures, gemengde bedrijven met
westerse know-how. Als het wes-
ten te lang wacht met investerin-

gen en hulp zal het beeld van
Oost-Europa verslechteren en al-
les bergafwaarts gaan."

Na Polen en Hongarije verzet nu
ook Tsjechoslowakije de bakens
op economisch en politiek tei*-
rein. Volgens ambassadeurFran-
tisek Chlad is zijn regering be-
reid tot 'radicale maatregelen'
om een snelle 'overgang naar een
markteconomie' te bewerkstelli-
gen. Maar voegt hij eraan toe 'er
is daarbij geen plaats voor expe-
rimenten', die de economie
slecht kunnen beïnvloeden.

De Tsjechische regering heeft
besloten de kroon te devalueren
en de zwarte markt aan te pak-
ken om over te gaan op vrije uit-
wisselbaarheid. Van Tsjechoslo-
wakijekwam ook het plan om de
Comecon grondig te hervormen.

" Het Oostduitse volk heeft gezegevierd, maar politieke en economische problemen tempe
ren nu defeestvreugde.

binnen/buitenland

Oosteuropese ambassadeurs en hun visie
DEN HAAG - Euforie moet plaats
toaken voor nuchterheid, zei de
nieuwe president van Tsjechoslo-
wakije, Vaclav Havel, tijdens zijn
decente bezoek aan Oost-Duits-
Jand. Hij heeft gelijk: voor Oost-
Europa was 1989 een stormachtig
Jaar. Maar nu is het tijd dat Oost enWest zich bezinnen op het nieuwe
decennium.

De Oosteuropese regeringen zul-
len ingrijpende politieke en econo-
mische maatregelen moeten ne-
men. Alleen zo kunnen zij aan de
hooggespannen verwachtingen
van hun bevolkingen tegemoet ko-

men. Zij rekenen daarbij op steun
van de EG. Van hun eigen handels-
organisatie, de Comecon, ver-
wachten ze veel minder.
Westeuropese politici zullen op
hun beurt moeten beslissen over

financiële injecties en wellicht een
soort Marshall-plan. De toekomsti-
ge verhouding tussen de ex-Oost-
blok landen en de EG zal uitge-
werkt moeten worden. Politieke
instabiliteit ligt om de hoek.

Over de politieke en economische
toekomst van Oost-Europa en dan
vooral het ongedeelde Europa ge-
ven de Bulgaarse, Poolse, Hon-
gaarse en Tsjechische ambassa-
deurs in Nederland hun visie. De
Oostduitse ambassadeur was te-
ruggeroepen naar Oost-Berlijn. Al-
leen hun Roemeense collega wei-
gerde medewerking

Verschil
De Tsjechische 'fluwelen revolu-
tie' vond in tegenstelling tot de
Poolse en Hongaarse in slechts
tien dagen plaats en verschilde
aanmerkelijk van karakter. De
Tsjechische industrie was beter
ontwikkeld en het land welva-
render. Maar de Tsjechen had-
den meer te lijden van het starre
communistische bewind van
Gustav Husak. Husak waakte
over de erfenis van het neerslaan
van de Praagse Lente. Tot ook hij
na de massale demonstraties het
veld moest ruimen. De macht
kwam aan de machtelozen. Vrije
verkiezingen staan voor de deur.

Volgens Chlad moet de Tsjechi-
sche regering hard werken om
het land uit het Oosteuropees
isolement te halen. Het zal be-
trekkingen proberen aan te gaan
met landen zoals de Verenigde
Staten en Zuid-Korea en met or-
ganisaties als het IMF en de We-
reld Bank. „Tsjechoslowakije

streeft niet zozeer naar bilaterale
contacten. We hopen natuurlijk
op samenwerking met de EG."

" Vreugde en emotie in Tsjechoslowakije op 24 november vorig jaar, toen daar de commu-
nistische partijtop aftrad. Volgens ambassadeur Frantisek Chlad is het nu zaak het land
snel uit het Oosteuropese isolement te halen.

Onzekerheid
over positie

De toekomst van hun landen
houdt de ambassadeurs van
Hongarije, Polen, Tsjechoslo-
wakije en Bulgarije bezig.
Hieraan is ook hun eigen lot
verbonden.

Miladinov van Bulgarije, die
sinds drie jaar in Nederland
zrjn land vertegenwoordigt,
verklaart al 25 jaar lid te zijn
van de communistische par-
tij. Maar hijzegt altijd zeer kri-
tisch te zijn geweest en vooral
geprobeerd te hebben van
binnenuit veranderingen tot
stand te brengen. Dit jaarver-
wacht hij te worden overge-
plaatst, 'maar dat is geheel
conform de regeling van een
termijn van vier jaar.

De Tsjech Frantisek Chlad is
nu twee jaargeaccrediteerd in
Den Haag. De ambassade zegt
'niet over informatie te be-
schikken' dat hij wordt over-
geplaatst.

Csejtei, de Hongaarse ambas-
sadeur, die vloeiend Neder-
lands spreekt en al 23 jaar in
Nederland woont, verklaart
lang lid te zijn geweest van de
communistische partij, maar
sinds zij overging in een so-
cialistische is hij 'nergens
meer lid van. Hij hoopt niet te
worden overgeplaatst, 'want
ik ben onderdeel van een on-
afhankelijk ambtenarenappa-
raat en daar heeft elke rege-
ring behoefte aan.
Alleen de ambassadeur van
Polen Gwiazda lijkt zeker van
zijn zaak; hij werd pas in mei
benoemd.

EG-lidmaatschap
Gwiazda erkent dat Warschau
het lidmaatschap van de EQhoog op de verlanglijst heeft
staan, maar ziet het voorlopig
nog niet gebeuren. De Hongaar-
se ambassadeur is optimistischer
over de kansen van zijn land.
„Hongarije is in staat zich econo-
misch snel te herstellen. Ik denk
dat het heel goed mogelijk is dat
de DDR, Tsjechoslowakije en
Hongarije op den duur lid wor-
den van de EG. Voor Polen en
Roemenië is lidmaatschap voor-
lopig niet aan de orde." aldus
Csejtei. „Europese integratie is
een natuurlijk proces. De EG be-
gon ooit met zes leden en is uit-
gegroeid tot 12."

„Wij zijn allen Europeanen,"
vindt ook de Bulgaarse ambassa-
deur Miladinov. „Als we het heb-
ben over een onverdeeld Europa
in de toekomst, dan betekent dat
het hele continent. Een Europees.
Huis moet ook de Sovjetunie in-
sluiten; laten we het huis groter
maken. Anders isoleert de EG
zich en wordt zij inderdaad het"
'fort Europa', wat Japan en dè
Verenigde Staten haar verwij-
ten."

Begrip
Csejtei heeft wel enig begrip
voor de Europese reserves over
een Europa van Parijs tot Wladi-,
wostok. Maar hij zegt te hopen
dat de twaalf inzien dat het in
hun eigen belang is 'om een sterk
Europa' te bouwen. „De ontwik-
kelingen in Europa hebben heri
verrast. Men kan niet verwach-
ten dat zij kant en klare oplossin-
gen vinden. Maar Europa moet
er meer over nadenken hoe het
continent er in de toekomst zal
uitzien," aldus Csejtei.

tineke bennema

'Europees Huis'
Zonder uitzondering zijn de am-
bassadeurs het erover eens dat
dé oplossing voor alle economi-
sche problemen bij de EG moet
worden gezocht. Bovendien to-
nen zij zich warme voorstanders
van het wegvallen van de gren-
zen voor heel Europa in navol-
ging van Gorbatsjov en zijn 'Ge-
meenschappelijk Europees
Huis.

De ambassadeurs zijn zich ervan
bewust dat de hooggespannen
verwachtingen van de bevolkin-
gen snel om kunnen slaan in on-
vrede. Nieuwe protesten kunnen
ontstaan als economische resul-
taten op zich laten wachten.
Daarom moet hulp van buiten
worden gezocht. En de ambassa-
deurs zijn het over eens dat zij
niet bij de Comecon kunnen aan-
kloppen.

De Poolse ambassadeur Gwiaz-
da: „Economische samenwer-
king op brede basis is dringend
nodig zodat de Oostblok landen
op hetzelfde niveau komen te
staan als het westen." Hij vindt

dat Polen, Hongarije en de ande-
ren voorrang moeten krijgen bo-
ven andere landen, zoals de Der-
de Wereld.
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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

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

Ford Fiësta KR '84; Pontiac
l Fiero SE Ferrari model '84;

Toyota Supra 2.8iTwin-
Cam 84; Opel Kadett GSI
verl. sportvlgn. wit 56.000

km. '86; Opel rekord 2.2im.
div. ace. '86; Opel Kadett 1.3

sport '83; 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.

I '84; Skoda 130 L 5-versn.
39.000km. 1e eig. '86 ; Sko-
da 120LS'B5; VW Golf 1.8

inj. '87.
Cabriolets

Talbot Samba 1.5 83;.

Inruilers
Mitsubishi Galant 2.0 GLS

groenmet. '82; Peugeot 305
blauw '81; Mini special '80;
Mitsubishi Saporro 2.0 GSR

'80; Honda Prelude '80;
Mazda 323 sport '80; Opel

Ascona SR '78; Opel Manta
1.9 S blauw '76; Opel Kadett
1.2 S 3-drs. wit motor defect

'80.
Bedrijfswagens

I Renault 11 TD Van diesel
'84; Renault 4F6 bestel '81;
Daihatsu Charade diesel

Van wit grijs kent. '87; Dai-
hatsu Charade diesel Van
wit grijs kent. '88; . Erkend
Bovag bedrijf. Eigen werk-
plaats. Financ. zonder aan-
bet. mog. Allekeur. toegest.

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

tion. Gar. boven ’ 10.000,-.
Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto Land-

i graaf. Het adres voor de be-
tere gebruikte auto. Auto
Landgraaf, Heerlerbaan
74-76, Heerlen. Tel. 045-

-424268-424231.

(bü Makado)

BMW 320. 1982
Nissan Prairie, 1983

Fiat Uno 45, 1988
Ford Escort '83,85,86,87

Lancia All2, 1985
Renault 25 TS, '85

Mitsubishi Tredia, 1984
Mitsubishi Colt, '84, '86

Seat Malaga, 1987
Toyota Corolla, 1986
Volvo 340 GL, 1985
VW Golf diesel, 1986

Ford Orion, 1985
Ford Sierra, 1985

Peugeot 309, 1986
Daihatsu Charade, 1988

Opeis
Corsa 3-4 drs., '84-88
Kadett 3-4 drs. '84-'BB

Ascona 82-'B5
Manta '84-'BB

Rekord 20 S, 1986
Senator 25 S, '85
Omega 2.0i, 1989

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,-;
Toyota Celica t.82,
’4.900,-; Mini Metro t.'Bs,
’5.900,-; Toyota Starlet t.
'83, ’ 4.900,-; Suzuki Busje,
grijs kent., t.'B7 ’5.700,-;
VW LT-bus personenever-
voer t.'B2 ’5.700,-; 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.85, ’ 3.500,-; Dat-, sun Cherry t. '82, ’ 2.900,-;
Rover 2000 S t. 84 nw. st.
koopje ’ 4.500,-; Honda
Prelude automaat t. '81
sportv. ’4.500,-; Opel Ka-
dett 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,-; Opel Manta 2 L
SR, HB, t. '80, ’3.500,-;
Opel Kadett 12 S 5-drs. t.'Bl
’5.500,-; Opel Kadett bwj.
'81, ’4.900,-. Talbot Hori-
zon 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 Itr. 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 en '80 v.a. ’1.700,-;
mazda 626 t.BO, ’2.900,-;
Alfa Sud, t.79, ’1.400,-;
Suzuki Busje t.'B4, ’2.900,-
Div. goedkope inruilers. Alle
auto's met nieuwe APK.
Geopend van ma t/m vrij van
10 tot 19 uur zaterdag tot 17
uur. Inr. gar. fin, mog.

Inkoop alle type auto's
’5OO,- tot ’40.000,-. Dir.
cont. geld, 045-414372, ook
's avonds.

Te k. GASINSALLATIE Vial,
pr. ’ 150,-. Tel. 045-325671
Te k. uit faillisement: VOL-
VO 740 GL n0v.85 LPG
’17.250,-; Volvo 340 GL
'85 LPG ’7.950,-; Ford
Siërra 1800 Laser '85 LPG

’ 10.750,-; Opel Rekord 2.3
diesel (als nw.) '84 ’ 8.500,-
Opel Rekord Stationcar
5-drs. '78 ’1.350,-; Suzuki
Carry bus verhoogd dak '83
’3.750,-. Alle auto's zijn
APK gek. Inr., financiering
mog. Kissel 46a Heerlen
045-723142.
CITROEN CX 2.0 RE, 1986,
pr. ’15.450,-; Mazda 626
2.0 diesel, 1985, pr.

’ 8.950,-. Tel. 045-255784.
CHEVROLET Malibu '80
’2.750,-; Volvo 365 GLS
82 ’ 4.750,-; Volvo 340 GL
'82 ’4.500,-; Audi 100
GLSE '82 ’5.500,-; Opel
Kadett '81 ’3.500,-; Ford
Taunus Ghia '81 ’3.000,-;
BMW 316 '77 ’ 1.250,-; Su-
zuki mini bus '82 ’3.000,-;
Opel Manta cc '80 ’ 2.750,-;
Oirsbekerweg 27, Oirsbeek,
Tel. 04492-3582.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Opel Kadett 16 S
Sedan LPG '87; Mitsubishi
Galant GLX 2.3 T.D.83; VW
Passat CL D. 5-bak, '82;
Mitsubishi Lancer LPG '82;
Mitsubishi Saporro '80; Opel
Kadett 1.3 5-drs., '80; Ci-
troen GSA 5-bak, '83; VW
Kever, in nw. st, '74; VW
Golf '81; Honda Civic autom.
'79; BMW 318 '79; BMW
525 '80; GOLF D 80; Re-
nault R5GTL '83; Opel re-
kord 20 S 4-drs. '80; Datsun
sunny Ipg '79; VW Derby S
'78; Opel Kadett 1200S'81;
Ford Fiësta 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; Renault R5GTL
'80, ’ 900,-; A Manta GTE, i.
z.g.st. voor liefhebber; In-
koop, verkoop, financiering.
Diverse inruilers. Akerstr. N.
52C, Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 Of 727742.
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
Goede occasions: TOYOTA
Starlet DX bwj. '87; Toyota
Starlet star bwj. '84; Toyota
Corolla DX bwj. '80; Mitsu-
bishi Lancer bwj. '82. Auto-
bedrijf Math Moonen, Kruis-
straat 42, Broeksittard.
Te koop BMW 320 bwj. '80;
Mercedes 300 TD dcc. '82;
richtbank; motor Yamaha
490 Enduro. Tel. Q4498-
-56033/55166.
Opel Kadett 1300 GS '86;
Opel Kadett Sedan aut. '86;
VW Golf 1300 '87; VW Golf
D '87; Ford Orion '85; Suzu-
ki Alto '86; Audi 100 Avant
type '87; Audi 100 D '84; VW
Passat '81; Lada 2105 82;
BMW 320 i '86; BMW 316
wit 85; BMW 316 rood '85;
BMW 316 veel extra's '84;
Opel Kadett aut. '81; Merce-
des bus 207 diesel '86. Au-
tobedrijf REUBSAET, Op de
Vey 47-49, Geleen. Inr. gar.
fin. tel. 04490-44944. Uw
adres: APK keuring. Alle
auto rep.
Te k. VW Golf 3-drs. 181
bwj. '89; Kadett Hatchback
3-drs. 13S '88; Kadett
Hatchback 13 '88; Kadett
caravan 4-drs. '89; Corsa
3-drs. 1.1 '88; Corsa Hatch-
back 3-drs. 1.5D'88; Corsa
3-drs. GSI '89; Kadett
Hatchback 3-drs. 1.3 S'85;
Kadett 3-drs. 1.3S'85. Inr.
en fin. mog. 1 jr. garantie.
Garage Hannes BUISMAN,
Stenen Brug 6, Schaesberg
Landgraaf. Tel. 045-323800
Seat Ibiza SKI '89; Ibiza Del
Sol '87; libiza Crono '89;
Malaga 1.5 GL '88, '87 en
'86; Malaga 1.2 GLX '86;
Ronda 1.5 GLX '85; Ronda
1.2 GL '85 en '84; Fura GL
'84; Subaru 1600 stat.car
'88 en '87; Subaru Mini '84;
Seat 133 76; BMW 520 80;
Citroen Visa Leader '86; Fiat
Panda 1000 CL '86; Panda
'81; Uno 45 '86; Ritmo 65 L
'80; Ritmo Diesel '80; Mitsu-
bishi Galant '84; Mazda 626
'79; VW Passat '81; Audi
100 GLS '79; Toyota Starlet
'88; Rl4LS '79; Solara 1.6
GLS '91; Lada 2105 '82;
Saab 99 '76. Seat-Dealer
A.C.H. Jeugrubbenweg 20,
Hoensbroek. 045-222455.
Te k. RENAULT 5 automatic
'89; Subaru Mini Jumbo in
nw.st. '83; Nissan Stanza
HB '82; Mazda 929 Limited
mod. '85; Opel Kadett 12 S
HB '83; Opel Ascona 1.6 S
HB '82; Renault 9 TC 4-d.
'82; Ford Escort 1.3 GL 4-d.
'79. Bernhardstr. 12, Mun-
stergeleen. (Zond, geopend)

OPEL Kadett 1.3 S HB, LPG
'84; Skoda 120 LS '84; Ford
Escort 1100 Laser 5-gang
LPG '83; Opel Kadett 1.2 N
HB '82; BMW 316 '81; Opel
Kadett stationcar '80; Honda
Prelude '79. Garantie, servi-
ce, inruil, fine. Autobedr.
Dortangs Altaarstr. 2Schinn£?-. 04493-2211

Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Auto van
de week: Toyota Starlet 1.0
XL S6, 12 klepper, rood, '87.
Renault 5 GT turbo, wit, zeer
mooi, '86; Volvo 360 injec-
tion Sedan met gas grijsmet.
'87; Volvo 360 GL rood excl.
auto met veel extra's '86;
Chevrolet Blazer SlO
blauwmet. '89; Audi 200
Turbo Quattro alle extra's
duurste uitv. '85; Honda Ci-
vic 1.4 GL 16-klepper als
nw. grijsmet. '88; Honda
Prelude 2.0 EX in nieuw-
staat km.st. 9.300 wit 7-88;
Toyota Supra Targa 3.0i 24-
-kleppen alle extra's wit nw.
mod. '86; Opel Kadett HB
1.3 S GT rood km.st. 57.214
11 -'85; Ford Escort 1.3 La-
ser wit '86; Ford Sierra 2.0
GL Combi blauwmet. '83;
Ford Fiësta L blauw '81; Ci-
troen Visa Leader S6als nw.
'86; BMW 316 beige '81;
Honda Civic 3-drs. luxe au-
tom. '82; Opel Corsa 1.2 LS
groenmet. zeer mooi '85;
Opel Kadett HB 13N, '80;
Opel Kadett 1.2 SC 4-drs.
grijsmet. '87; Opel Ascona
16S groenmet. 2-drs. '84;
Opel Rekord 1.8 S met ex-
tra's groenmet. '83; Opel
Rekord 2000 groen '78; La-
da 2107 1.6 GL 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

i 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.
Ford Sierra 2.0 CL Sedan
'88, 1e eig., antraciet, RS
uitv., 20.000 km., ’ 22.500,-
Ford Scorpio 2.5 CLD, '87,
1e eig., wit, nw.st.,

’ 20.750,-; Ford Scorpio
2.0, '85, zwart, LPG,

’ 13.750,-; Ford Sierra 1.6
laser combi, '85, 1e eig.,
rood, ’ 12.750,-; Ford Sier-
ra 2.0 GL, 6 cyl., '84, cham-
pagne, ’ 11.000,-; Ford Es-
cort XR3, '81, 1e eig., wit,
nw.st., ’8.250,-; Ford Es-
cort 1.3 L, '84, 1e eig., blauw
’9.250,-; Ford Escort 1.6 L
Bravo, '83, LPG, blauw,

’ 8.750,-; Saab 900 Sedan,
'86, 1e eig., grijs, LPG,

’ 14.500,-; BMW 320i, 84,
blauw, ’14.750,-; BMW
525 E, '85, 1e eig., bronzit.,
’13.500,-; BMW 316 aut.,
'82, zwart, LPG, ’6.750,-;
Citroen Visa 14 TRS, '86, 1e
eig., blauw, ’8.750,-;
Citroen BK 19 TRD, '84, 1e
eig., grijs, ’ 8.750,-; Mitsu-
bishi Galant Turbo D, '86, 1e
eig., wit, ’13.500,-; Mitsu-
bishi Galant Turbo D, '84, 1e
eig., blauw, ’ 7.000,-; Mit-
subishi Galant 2.0, combi,
'84, beige, ’6.500,-; Mitsu-
bishi Colt GLX, '84, 1e eig.,
wit, ’7.750,-; Lada 2105,
'86, 1e eig., wit, LPG,
’5.000,-; Lada 2105, '82,
1e eig., beige, ’ 2.500,-; Mi-
ni Metro Surf, '85, 1e eig.,
blauw, 40.000 km.,
’5.750,-; Opel Rekord 2.0
Berlina t.'B4, LPG, brons,
nw.st., ’ 9.500,-; Opel Re-
kord 2.0, '82, blauw,
’3.750,-; Opel Kadett 1.6
D, '82, '83, grijs v.a.
’5.000,-; Volvo 340, '83, 1e
eig., blauw, ’ 5.750,-; Volvo
340 spec. aut., '86, 1e eig.,
rood, nw.st., ’ 13.000,-;
Volvo 340, '80, 1e eig.,
groen, ’2.500,-; Volvo 740
GLE diesel, 84. grijs,
’16.750,-; Peugeot 505
GL, '86, LPG, wit, nw. type,
’10.750,-; Mercedes 280
S, '8184, grijs v.a.
’15.000,-. Renault 11 GTL,
'83 '84, wit. v.a. ’4.750,-;
Renault 9 TSE, '83, rood,
’4.500,-; Renault 25 GTX,
t.'B7, 1e eig., blauw,

’ 16.000,-; Renault 25 GTS,
'84, rood, ’ 11.000,-; Ford
Granada 2.3 combi, '80,
brons, LPG, ’ 2.500,-; Opel
Manta 2.0 '80, compl. uit-
geb., ’4.500,-; Mercedes
240 TD, combi, '79, 1e eig.,
blauw, ’6.500,-; Tal van
goedkope inruil auto's, v.
SINTMAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080 (verbindings-
weg Brunssum-H'broek)
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; Opel
Corsa 11 '84; Fiat 65 CL Rit-
mo '82. Inruil, financ. garan-
tie. Autoh. FRANKEN
V.O.F. Ganzeweide 59,
Heerlen. 045-216475.
BMW 324 D bwj. '86; Ford
Siërra 2.0 en 1.6 bwj. '86;
Ford Escort bwj. 87-'B6-'B4
en '81; Nissan Sunny 1.3LX
bwj. '88; Nissan Micra bwj.
'87; Opel Kadett Club 1.3
bwj. '87; Kadett 1.6 GL bwj.
'85; Opel Rekord 2.0 S m.
LPG bwj. '86; Opel Corsa
1.3 S bwj. '86; Peugeot 205
GR bwj. '85; Renault Fuego
GTS bwj. '84; Subaru Justy
1.0 DL bwj. '87; Mini Jumbo
SDX 5-drs. bwj. '85; Suzuki
Alto GL bwj. '88; VW Passat
Combi Diesel bwj. '86; Volvo
340 m. LPG bwj. 86; Mazda
323 Combi 1.3 bwj. '85;
Mazda 323 GLX 4-drs. bwj.
'87, Talbot Horizon LS
autom. bwj. '84; Lada 1.2 S
bwj. '86. Tevens div. leuke
inruilauto's, prijsklasse

’ 1.000,- tot ’ 5.000,-. Uw
SUBARU-DEALER Auto-
Garant, Schelsberg 128
(tussen Hendriks en Bristol)
Heerlen. Tel. 045-725588.

LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: * Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 85 '86 87 en
88: Mazda 626 HB 1.8 LX
'88; Mazda 626 Sedan 1.8
GLX '88; Mazda 626 coupé
2.0 GLX '87 en 88; Mazda
626 coupé 1.6 GLX '85;
Mazda 626 coupé 1.6 LX
'83; Mazda 626 HB 2.0 LX
Diesel '86. * Mazda 323 HB
1.6 i GT 8-11 '85; Mazda
323 HB 1.5 GLX 86; Mazda
323 1.3 LX 3x 86; Mazda
323 HB 1.3, 5-drs. '86;
Mazda 323 HB 1.1. LX '87;
Mazda 323 HB 1.3 Sport 2x
'87; Mazda 323 HB 1.5 GLX
autom. '87; Mazda 323 HB
1.3 LX autom. '86; Madza
323 HB 1.3 DX '83. * Mazda
323 Sedan 1.5 GLX '86;
Mazda 323 Sedan 1.5 LX
'87; Mazda 323 1.3 GLX '85,
'86 en 87; Mazda 323 Se-
dan 1.3 LX 2x '86; Mazda
323 Sedan 1.7 GLX Diesel
'88. * Opel Kadett 12 S '84;
Opel Kadett HB 1.3 2x 87;
Opel Ascona 1.6 S '84; Opel
Omega 1.8 LS '87. * Austin
Mini Metro 1.3 Surf 30-10-
-'B7; BMW 315 '81; BMW
318 autom '81; Ford Fiësta
S '87; Ford Escort 1.3 '84 en
'86; Ford Siërra 2.0 Laser
met LPG-onderb. '86; Ford
Siërra 2.0 GL 6 cyl. '83;
Peugeot 205 KR '85; VW
Golf '84; Volvo 340 DL Se-
dan '87. Goedkope inruilers;
Datsun Sunny 120 V '80;
Mazda 323 '80; Mazda 323
'79; Opel Rekord autom. '79;
Opel Ascona 79; Renault 18
TS Stationwagon '80; Opel
Kadett HB 1200 '81. Inruil,
garantie en financiering.
Palemigerboord 401 Heer-
len. Tel. 045-722451.
Te koop doorlopend div.
schade-auto's o.a. VW Golf
diesel, '87; VW Golf 1300,
'88; Suzuki Vitera, '90; Su-
zuki 410, '85; Opel Kadett
GSi, '86; Datsun 300 ZX,
'88; Mercedes 190 D, '89;
Autohandel FRANKEN
V.O.F. Ganzeweide 59,
Heerlen. 045-216475.
G.G. Auto's biedt aan; Re-
nault 5 nieuwste model, 8
mnd. jong m. veel extra's
’6.000,- onder nw.pr., met
keuringsrapp.; Opel Kadett
1600 GT '86 als nieuw; Ford
Escort 1.4 CL m. veel extra's
e.d. '87; Lada Samara 1.3 in
nw.st.; Honda Accord Sedan
12 kleppen-motor '85; Ci-
troen BK '84, zeer luxe uitv.;
Volvo 340 GL '83; Toyota
Tercel automaat '84 m.
schuifd.; Mitsubishi Colt
GLX '83 m. overdrive; Opel
Ascona 16 S '83; Honda Ci-
vic 1300 '82; Saab 900 GLE
automaat '82; Suzuki Bus m.
geel kenteken ’ 5.900,-;
BMW 316 ’3.900,-; Mazda
626 coupé ’ 5.900,-. Ga-
rantie-Inruil-Financiering.
G.G. Auto's, Heerenweg
286, Heerlen. 045-224172.
Toyota COROLLA liftback,
APK dec'9o, bwj. sept.'Bo,
i.g.st., mot. 100%. Pr.
’1.750,-. Renault 5 GTL,
APK, bwj.'Bl, sunr. en trekh.
pr. ’ 1.850,-. 045-215992
VW GOLF 1600 '78; Miri
1100 Special '80; Fiësta '7ü
f 1.250,-. APK. 04499-3398
Te k. TOYOTA Hi luxe Die-
sel 4 w.d. '88; Suzuki Jeep
413 l.w.b. met zomer- en
winterkap, geel kent. '86;
Montego ST 1600 '88;
Landcruiser 24 T.D h.r.
1989, met div. ace. 11.000
km; Honda civic 1300 GL 3-
drs. 1987; Honda 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; Citroen 2CV6 special
1983; Metro 1300 GT 1986;
Metro sport 3-drs. 1988;
Austin Maestro 1600 HLS s-
drs. 5-speed okt 1984;
Rover 2600 S 1983; Datsun
sunny 1500 1982; Mazda
323 1300 1981; Opel Re-
kord 2.0 L S 4-drs. met LPG
1981; Austin Rover Dealer
HAVE, Industriestr. 31,
Sittard. Tel. 04490-15195.
Bovagbedrijf. APK-
keuringsstation, alle type
auto. Tevens verhuur spuit-
moffelcabine. Dus tot ziens.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. 045-
-326016. Opel Kadett GSI wit
'86; Kadett 1.3 LS antraciet
'87; Kadett 1.2 LS, zilver-
metal. '85; Opel Corsa 1.2,
rood type '88; Ford Siërra
2.0, 5-drs. blauwmet. LPG
'85; Escort XR3 i met uit-
bouw/set. wit '83; Escort 1.6
GL, blauw, div. extra's;
Fiësta 1.1, rood, katalys.
'88; Fiësta 1.1 roodmet. '82;
VW Caddy Diesel wit '85. In-
ruil en financiering mog.
Garantie en service in eigen
werkplaats. Tevens het
adres voor reparatie en
onderhoud.
; _________—_—.—______________

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 koop gevr. loop-
SLOOP- en schade-auto's.
Wij betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-254081.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045 719966.

B^rfM.^".peanjrswagens
_\' 7. '. ~
ffilJF^oten^usïn
vanaf 1979. Donny Klassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
mliq^43"635222 °f °43"
b.349ls. i
Daihatsu CHARADE bwj.
'87, turbo-diesel, Van,
blauwmet., 5-versn., weinig
km, vr.pr. ’6.950,- ex.
B.T.W. Tel. 045-426146.

GEVRAAGD alle merken
busjes en bedrijfsauto's, tev.
lichte vrachtauto's, kontante
betaling. Tel. 08819-75641.
Toyota LITE-ACE 1.8 D,
dubb. cab., grijs kent., bwj.
'85, ’ 9.500,-. 045-222711
VWBUS<79' 9eel kent-
vee extra's en res delen.
Hovenstr. 110, Landgraaf.
Te koop FRITURE-INVEN-
TARIS oa. friture-oven 4-
pans merk Znaff. Tel. 045-
417739/452817.

Auto onderdelen en accessoires

Nieuw
BOSCH WISSERBLADEN 1990.

Voorkom slecht zicht!
Vraag nu bij uw garage en tankstation naar de nieuwe

BOSCH bladen.
Een set wist een oppervlakte van 50 voetbalvelden!

BOSCH bladen gegarandeerd de beste!
TOPKWALITEITS-artikelen verkrijgbaar bij:

|<^RP BV

In de Cramer 31
6411 RS Heerlen. Tel. 045-716951.

GOLF 5-bak; Bosch diesel-
pomp en andere Golf onder-
delen met comp.meter. Tel.
04492-5376.
4 nieuwe banden, 175x14,
met. velgen, ’ 300.-.045-
-750743.
Te k. GASINSALLATIE Vial,
pr. ’ 150,-. Tel. 045-325671
Te koop BBS ALu-velgen
voor Opel 6JxI3H2 en ban-
den 185-705R13, ’1.000,-.
045-463975.
Te k. onderdelen POR-
SCHE 924. Tel. 045-251575
na 18.00 uur.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. JoKnops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.

Motoren
Te k. KAWASAKI 550 LTD,
soft-chopper, zwart met veel
chroom, bwj. aug. '87, vr.pr.

’ 5.250,-. Tel. 045-353754.
Te koop BMW R 60-5 met
scherm en koffers, bwj. '73,
i.g.st., pr. ’3.800,-. Tel.
045-420682.
Te k. BMW KlOO, t.RS, bwj.
'84. Tel. 045-726608.
Tek. ivm bouw huis HONDA
V45 Magna 750cc, nw.
roodmett., 5.000 km. bwj.
'89, ’ 10.500,-. 045-223918

Wintersport
SKI-DAKKOFFERS. Opreij
Kruisberg 50 Meerssen. Tel.
043-643500 Open: alle na-
middagen.
Te koop SKIES type
Blizzard Easy Light. Tel.
045-419856
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.

(Brom)fietsen
Te k. YAMAHA FS-1, bwj.
'84, met verzekering,

’ 300,-. Tel. 045-454570.
Te k. HERENFIETS, nooit
gebruikt ’400,-, na 18.00
uur. Tel. 045-311435.
Simon Olthof Twee-wieler-
speciaalzaak TYPHOON
grote keuze fietsen Mou-
tian-bikes, city-bikes en
ATW's. Onderdelen, alle
maten banden, alle repara-
ties. Marisstr. 14, Geleen
Zuid. Tel. 04490-49237.
Donderdag koopavond.
Te k. HONDA MTX, erg
mooi, bwj. '85. Pr. ’ 1.500,-;
Mountain-bike 15 versnell.
Tel. 045-443287.
Te k. Vespa CIAO '88 met
sterwielen, 1é eig. Einder-
coolhoff 131, Puth.
Te koop gevraagd 2e hands
bromf. automaten; 1990
ATB o.a. Gigant modellen
op voorraad leverbaar, nu
nog bromf. voor oude prijs,
finan. mog. v.a. ’ 40,-per
mnd. Rens Janssen, Gan-
zeweide 54-56 Heerlen. Tel.
045-211486
H.RIJWIEL m. versn. en
trommelr. Rothkranslaan 31
Landgraaf.
Te k. YAMAHA DT 50 MX,
bwj.'B7. Tel. 045-723964
Te k. gebr. VESPA en Puch
Maxi. Maasstr. 3 Beersdal-
Heerlen. 045-725309.
HONDA MB, bwj.'B6, in nw.
st„ te bevr. Schildstr. 24A,
Treebeek
Te k. ZUZUKI met versn.,
bwj. 1985, tel. 045-453967.
Te k. PUCH Maxi m. verze-
kering. ’175,-. Tel. 045-
-312894.
Te koop Vespa CIAO met
steps, sterw. en verz.

’ 675,-. Tel. 045-254537.
Te k. HONDA MT 5, bwj.
eind '84, als nieuw ,kl. rood.
Tel. 045-222138.

Zonwering
Te koop

rolluiken, zonneschermen,
kunststof ramen en deuren.

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

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

Vakantie en Rekreatie

Drenthe
Te huur luxe recreatie-
BUNGALOWS in Ov. en Dr
Pr. p.w. all-in: voorjaarvak
’310,-, Pasen ’360-voorseizoen f 225,- (2 wkn'
’410,-), mei en sept.
’300,-, juni ’340,-, hoog-
seizoen ’ 430,-/’ 570,-.
V.d. Hoek, tel. 05299-590.

Zeeland
Te n- °P boerderij dicht bij
zee: STACARAVANS,
zomerhuizen met koud en
warm stromend water en
campeergelegenheid. Tel.
01185-1436
8-pers. ZOMERHUISJE bij
Zoutelande. Tel. 01186-
2521.

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.

Zelfbouw-accessoires
Het grootste assortiment

in Nederland!
o.a. daken, meubels, ramen etc.

Altijd lage prijzen!
SUPERSCHERPE AANBIEDINGEN, 0.a.:

Electrolux koelkast, RM 212: ’ 599,-.
Smev 3-pits kookplaat RVS: ’ 249,-.

Sportscraft fauteuil Ideal: ’ 399,-.

CARAVAN IMPORT DE WIT
Rooiseweg 22, Schijndel.

Tel. 04104-93800.

Adria Caravan
X/orhinirVel lIUUI

bij de landelijke organisatie
met 33 officiële Adria

dealers.
Prijzen vanaf

f31-5 ' .per week
Aan het eind van het

seizoen worden de huur-
caravans verkocht.

Huurders hebben eerste
keus en spec. condities,

Informatie en prijzen krijgt u
bij de regionale Adria dealer.

U vindt hem in de Gouden
Gids of bij Adria Caravan

Promotie Nederland:
078-180100.

~,„„,.,..,. ~JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.

Caravans,
nieuw en gebruikt.

Nu extra aanbieding,
u-.,,-.-.PIOVaS

t.o. Makro Nuth.
—TgL "-"*a—

caravans-
leasina-._~ y'

ChateaU en.nomecar
ex- verhuur en gebruikte ca-

ravans in de aanbieding,
Tevens onderhoud, schade-

taxaties en reparaties—. . ,~.HalOn Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079——Te koop VOUWWAGEN
Scout Pivo, bwj. '84, i.z.g.st.
Tel. 045-220906.

Stacaravans
nieuwe en gebruikte

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079.

Inpakken
weg wezen

niets te vrezen
Huur, niet duur een

Camper bij Bastiaans
Heerlen. Bel 045-724141.

Nieuwe TOURCARAVANS
te huur door ANWB Bonds-
verhuurder, off. dealer Spri-
te en Caravelair car. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade-Hoens-
broek. Tel. 04492-1870.
Te k. TOURCARAVAN 4.60
m., koelk., kachel, toiletr.,
PVC uitritsb. voort, en erker.
Pr. ’ 5.000,-. 045-418968.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Duits
Excl. VAK.HUIS fam. tot 5
pers. Willigen/Winterberg
dir. vrij. Ook v. de zomer nog
termijnen 09.49.5631.60777
Vakantie op de BOERDERIJ
b. Chiemsee, mooi inzicht
op de Alpen. Georg Ober-
loher, D-8219 Hitzing b.
Chiemsee. 09.49.805/4426.
APPARTEMENTENHAUS
Reinemann, comfortwo-
ningen 2-5 pers. in Kyllbur-
ge Waldeifel v.a. 35DM.
Brochure A. Reinemann,
Hauptstr. 44, D-5524 Zend-
scheidt.
SEEGARTEN Hotel-cafe-
appart. dir. a. zee, eigen
brug n. strand. VP 84-114
DM, vak.won. 60-140 DM.
Huisbrochure. Tel. 09.49.
4834/6020.
NORDENEY vak.won. 2-5
pers. te huur. Tel. 09.49.
2961/50768.
Franken Hassbergen,
GASTHAUS - Pension
"Zum Stern" biedt kmr. m.
do/wc balk. eigen slacht,
verw. zwembad b. huis,
tuinterras, barbeque-pl., ke-
gelbaan, vissen, tennis,
paardr., busstalling. Kinder-
reductie. LO 22-24 DM
Fam. Hückmann D-8617
Maroldsweisach Birkenfeld.
Tel. 09.49.9532.385.
Omg. SIMMERN vak. op
boerderij. Gezell. vak.won.
v.a. 35 DM p.d. in rustige
bosrijke omg. Ideaal v. wan-
delen en v. kinderen. Tel.
09.49.6761/6290.
SAUERLAND / Biggesee.
Vak. woning 50 m2. 35,- DM
p.d. D & E Grammei, Thie-
ringhauserstr. 38, 5960 Olpe
Th. Tel. 09-492761-65691
VAK.WONING in Kierspe,
rust. bosligging, comf. inger.
4-6 pers. v.a. 50 DM. Tel.
09.49.2331/54242.
Noordzee/FRIEDRICHS-
KOOG vak.won. 4-5 pers,
kl.tv, dichtbij strand, VS v.a.
35 DM. Tel. 09.49.4835/
1281 of 8205.
Gezellige VAKANTIEWO-
NING in Bad Bevensen, he
le jr. open, 2-3 pers. 2
kamers, bad, wc, keuken.
Winterprijs nov.mrt. 45/55
DM p.d., april-okt. 55/65 DM
mcl. handd. en linnengoed.
09.49.581/13332(43332).

GEBRUIKTE vouwwagens
te k. Bartels Caravaning,
Hommerterweg 256,
Amstenrade. 04492-1870
VOORTENTEN ca. 15 Mo-
dellen uitgestald, tot ’ 500,-
-korting. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.
Tek. Kip CARAVAN K 510 T
met nw. Brand Uranus voor-
tent, bwj. '78, vr.pr.

’ 7.000,-. Tel. 02526-73897
Te h. luxe 6-pers. KAM-
PEERAUTO va. ’l5O,- p.d.Tel. 045-216476 bgg
04492-3311.
ALPEN-KREUZER 1990,
vouwwagens in 5 modellen
en 3 kleurcombinaties. Nu
met ’ 650,- winterkorting
vanaf ’ 4.450,-. Duurder
hoeft niet....voordeliger kan
niet. Caravans 1990: Burst-
ner-hobby-knaus, nog en-
kele overjarige modellen
met extra korting. Voortent:
Brand, Gerjak, Isabella, Trio
Walker. Tevens onderhoud,
reparatie, remmentest en
schade-regeling. Caravan-
Import Feijts. Hoofdstr. 84,
Amstenrade. 04492-1860
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.

land
Winter en voorjaar i.h. TE-
GERNSEER TAL. rustige
gel. bergboerderij. DLG-
kwaliteitsteken. Loipes en
skilessen i.d. buurt. Sauna,
sol. fitn.r., tt.kmr., do.wc, cv,
dagbverblijf m. KTV, keuken
09.49.8025/295 J. Probst
Waldhof 2, D-8184 Gmund
Tegernsee, ook vak.won.
Zuidel. ZWARTE WOUD,
heel mooie en rustige vak.
won. v. 6 pers. Dir. te huur.
Pr. v. 1 week: 360 DM. Tel:
09.49.7709/343.
Uw vakantie i.h. BEIERSE
Woud excl. mr. in rustik.
Landhuizen tot 6 pers. Open
haard of kacheloven, tv, tel,
wasmach., gr. tuin, loipes i.
d. buurt. 09.49.7021/58252.

Frankrijk
Toscanische adelsfamilie
verhuurt kasteel, villa, boe-
renwon. en vak.won. i.d.
omg. v. FLORENCE, Arez-
zo, Siena en a.d. zee. Tel.
09.49.551/56714.

Griekenl. Cyprus

Nord-CORFU
Spezialist

Fer.-Hsr. und Wohng. zu
verm. Prosp. und Info

09.49.2054/4424.
Griekenland, exclusieve
rondreis/CRUISE, vertrek 4
en 18 juni. Vanaf ’1979,-
-met Royal Class bus. Bel
nu: Sunworld Reizen 045-
-352871. Lid garantiefonds.

Joegoslavië
Goede vak.won. aan ZEE,
div. kustgeb. en eilanden.
Jadran: 04499-1778.
Joegolavië. OPATIJA ex-
cursiereizen m. overnach-
ting, heen- en terug 10, 12,
13, 17 dgn. Vanaf ’629,-.
Bel nu: Sunworld Reizen
045-352871. Lid garantie-
fonds.
Excl. inger. app's v. part. Dir.
a.d. joegosl. kust. Jacht
charteren mog. Tel. 09.49.
8261/6829. Fa. Urlaubs-u.
FREIZEITPARADIES.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Spanje/Portugal

Spanje Boosten Reizen
Hotel 10 dgn. vanaf ’ 259,-. App. v.a. ’ 235,-.

Camping Reis Rosas.
Jongeren en bungalow ingerichte tenten en bus va. ’ 321 ,-

Vraag gratis folder. 045-21 32 18.
Verl. Klinkertstr. 24, Hoensbroek. Boosten BV.

SPANJE Tossa De Mar te h.
luxe appart., 2 slpks. met
zwembad. Tel. 043-620222.
Te huur woonhuis/apparte-
ment in Algarve-Portugal.
Ind.: woonk., keuken, badk.,
2 slpks., mooi zonneterras,
vlakbij strand. Tel. 045-
-256124.
Portugal ALGARVE te huur
z. luxe 6-pers. woning, dir.
aan zee ’ 1.000,- p. wk., tel.
045-452865.
DEN lA, bungalows te h. van
part. v.a. 31 mrt, ook hoog-
seizoen, compl. ingericht
045-720404
Spanje, 66-plus EXCUR-
SIEREIZEN m. overnach-
ting heen- en terugreis v. 18
25 mei en 16 juni v.a.
’679,-. 10 dg. mcl. Royal
Class. Bel nu: Sunworld
Reizen, 045-352871. Lid
garantiefonds.

ESTARIT/Costa Brava,
verseh. app's 2-6 pers. Dir.
a. zee, m. pool. Nog termij-
nen vrij. Tel. 09.49.711/
426633 v.a. 18.00 uur.

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

Div. Buitenland
Hongarije - Plattensee
geneeskrachtige baden Hal-
lo UNGARN Reisen GbmH.
Hotels, huizen, vak.won.,
kmrs m. ontbijt. Speciale
aanbiedingen! Tel. 09.49.
211/299986, Stratenweg 50,
D-4000 Dusseldorf 12.
EUROTRAVEL. Turkije:
Rondreizen, Campingvluch-
ten, strandvakanties. Tel.
043-640440.

Kontakten/Klubs

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

06-320.330.03
Lunchpauze? Bel de... 50 c/m

Eroslijn: 06-320.321.22
Diana Escort

045-320343/320323

Rijpe
Greet 40

pakt je live - 50 et p/m
06-320.322.27

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

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

Bel je eigen
Provinciebox

BABBEL, KLETS, RATEL,
RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611 -50 et p/m
Ma t/m za. 11.00-24.00 uur
zond. van 15.00-24.00 uur

Privé
Yvonne

Kapelweg 4, Kerkrade.
045-425100.

Escortservice
045-422685

van 12.00 tot 24.00 uur
Bel rechtstreeks met Lenieü!

Echt live. Informatie via...
06-320.324.94

(50 cpm)

Loesje betrapte
ons...

We hebben er
niets van
gemerkt.

Erotjfoon
06-320.320.12

50 et p/m

Escort Liza
24 uur: 04904-15383.

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

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

06-320.331.69 - 50 et p/m
Toppen rollen op de

06-Koffieshop
Topsex en Topsafe

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
De grootste kick krijg

je op de
Spaarhetop

Sexbox
06-320.332.80 - 50 et p/m
de meisjes staan droog!!

De Venusbox
De eerste echte box van

vrouwen voor vrouwen, door
vrouwen. Hetero's en ....

lesbisch.
06-320.326.88 (50 ct./p.m.)

Hanna's wil is wet. Ze
Domineert

mannen en... vrouwen.
Strenge S.M.

06-320.330.51 - 50 et p/m
Oprechte lesbienes

vertellen wat eindeloze
Liefde
betekent.

06-320.329.25 - 50 et p/m

Homo
Frank verkleedt zich als

smurf en krijgt... billekoek.
06-320.326.91 - 50 et p/m
John en Anja gaat uit de

kleren voor
Echte
Lif&ssx

06-320.326.71 - 50 et p/m

Nieuw
Ook Angela doet nu Lifesex

0p...32
06-320.321.32 -50 et p/m

Homo
Hete glimmende mannen in

een hete sauna.
06-320.321.33 - 50 et p/m

Sportknullen
trainen en douchen samen...
daar begint het homowerk.
06-320.329.22 - 50 et p/m

Nieuw. Jonge paartjes voor
Echte
LiföSGx

06-320.329.24 -50 et p/m

Het Sportmeisje
met de mooie benen, en de

man die te ver gaat...
06-320.326.93 - 50 et p/m

Wendy heeft eindelijk
Lifesex

met 2 jonge knullen.
06-320.330.09 - 50 et p/m

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

in Rosie Jan. Deelname
gratis. Bel. 010-4291133,
100% discreet door code-

systeem.

Rijpe
Vrouwen

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

De Nationale!
8.Z.5.-lijn. Nu 24 uurg'^l

live-info: 013-321jg°JM

Hardsexl
320*325*351

uitdagend 50 c/m_ojU^B
Gay Box

Rotterdam beter een
buur dan een verre V
06-320.328.22 - 50JÜMM

Erotel 06
De eerste en de beste

320.320.20
50 cpm __

SM Maniac
2 strenge, hete meeste*"

sen. Lesbische SM-se
06-320.324.12. 50Jj>J

Love Buro
voor uw broodnodige"06.320.324.69

50 c\.f)lrr\._^^AA
Homo Live

Twee hete jongens gaa(l
het uiterste!06-320.330.12-50j5M

Grieks
Marcha 50 et p/m 0>

320.325.55
Gay Bizar

Geniet mee met Michae|.
zijn bloedhete belled (

06-320.350.67 - So__\S^W

S.M. Bom
06-320.330.70

Talk.prod. 50 ctj^M
Men Only

Luister hoe dit meisje
de telefoon kan verweflflfM

06-320.350.68 -50

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kan»M

VERNIEUWD 50 et p

320.320. j
LIVE-LIVE-LIVE 50 ctp'B

320.325.06
06.320.325.0^

Lesbi Live
Twee hete meiden gaan

het uiterste!
06-320.32312 - 50jJ>W

06- Sex
Betty

hallo lieve beer
06-320.320.06

Annetje
Alles kits achter de rils

06-320.320.07
Amanda

terug op school
06-320.320.08
Sex Party Bo*
06-320.323.06

Live Sex
Relax Box

06-320.324.06
talk, add. prod. 50 OOM

Dory en Anneke gaan
Waanzinnig

Lesbisch-Lifeü!06-320.330.19-50_cL5>
Black en White. Het

Hete
liefdesgeluk gebruind.

06-320.326.70 - 50

De super-con-
tacten-box [e

De eerlijkste, eenvoudig5

en snelste weg naar se
vrienden en vriendinne

Probeer het maar., ov
06-320.324.30. Trouwen'
als je nog andere veria

gens hebt, dan is er de d V
te, de Heetste Box van i*

op nummertje ,-,'
06-320.328.29 - So_\X^\

Jenny's
Eerste ,

sexnacht, met haar... v'e
06-320.326.72 - 50J-L£>

Homo. De
Duistere fman in het park zwijg' e

neemt je onder handen■
06-320.323.88 - 50J-tj_>
Els gaat het doen met &

vreemde
en haar man...kijkt toe-

-06-320.323.84 - 50_fU^
Sex-Hoorspel. Hetesstor eS

heet gespeeld.
Naakte

vrouwen.
06-320.326.90 - 50Ctj^

Ze komt op hoge

Hakjes _
maar onder haar bontja

draagt ze niets
06-320.326.73. 50_c_S^<i

Sandra's kennismaking
SM, boeiend,
streng

en...ze wil meer.--
06-320.329.23. 50J_B>^.

Voor Piccolo's
zie vefder pagira 1ü
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Tarieven op geldmarkt stijgen sterk

Staat leent tegen
fors hogere rente
I n onze redactie economie
ït, JEftDAM - De staat gaat een
ra ngere rente betalen op lenin-
ptere nieuwste staatslening, die
W^Cntend werd aangekondigd,
K P rente dragen van 8,25 pro-Lg cri half procent meer dan de
kg er„ Ondertussen zijn opnieuw
tot-L re ntetarieven aangekondigd
b (jK tij staatslening, die eenKd- krijgt van tien jaar, kan
Phn^ Worden ingeschreven. Met
TOp:^e Percentage zit de ministerKt (jl3ll^ll lets boven het rende-
f sta op dit ogenblik op de vori-riL^ening wordt behaald. Die
pit p, raaSt eenrente van 7,75 pro-Ks 1 de Amsterdamse Effecten-
rkte de koers van deze lening
L hop f97,45 wat overeenkomt
M3 n

en effectief rendement vanProcent

fii^ P de hypotheekmarkt is de
P tty root- Donderdag werd voor
TO i,eede keer in het nieuwe jaar
»n(jjernoging van de rente aange-
PVÜ^' Voorafgegaan door de Ra-KjJ, ■ trokken de banken hun ta-
'H "^t 0-4 procent op. Vorige
**&nWaren ze al met °'2Procent ge-

itel °ëing met °>4 Procent is al>terJV'.ngegaan ofdoet dat op kom-

' berekende de Rabo-
\m meuwe tarieven gisteren al

maar koos de ABN
Wi V°or komende maandag als

'ësdatum.

Op de geldmarkt waarop leningen
omgaan die voor een termijn van
hooguit een jaar worden gesloten
zijn de rentetarieven de laatste
maanden sterk gestegen. Al enkele
malen heeft De Nederlandsche
Bank de rente moeten verhogen op
haar 'speciale beleningen' (waarmee
wordt voorzien in de extra behoefte
die de banken voor de korte termijn
hebben aan extra geld).

De rentetarieven op de geldmarkt
liggen daardoor al geruime tijd bo-
ven die op de kapitaalmarkt (lenin-
gen met looptijden van langer dan
een jaar, waaronder hypotheken).
Algemeen wordt zo^n omgekeerde
rentestructuur ongewenst geacht,
maar tot dusver is men er niet in ge-
slaagd er verandering in te brengen.

De. kapitaalmarkt ontkomt echter
niet meer aan de opwaartse druk,
die van de geldmarkt uitgaat. Het
leidde tot de gisteren aangekondig-
de tweede verhogingsronde en de
hogere rente op de nieuwe staatsle-
ning. Voor een gewone annuïteiten-
hypotheek op een woonhuis met
een vaste-renteperiode voor vijfjaar
geldt nu een rente van 8,9 procent
(met gemeentegarantie) en van 9,1
procent (zonder gemeentegarantie).

De verhogingen komen overigens
in dezelfde week waarin Ameri-
kaanse banken hun 'prime rate' (de
rente op leningen die zij aan hun be-
trouwbaarste klanten in rekening
brengen) met een half procent ver-
laagden,.

beurs-overzicht
Koersdaling
Krf sTERDAM ~~ °P de Amster"
rtijj effectenbeurs heeft zichlal,J'Srniddag een scherpe koers-
rils voorgedaan. Het Damrak
«ontvankelijk kalm lager be-
fcv a|en> net als in Wall Street het
\\[ Was geweest, maar er werd al\\ °oruitgelopen op publikatie
Ijt-ijj en slecht indexcijfer voor de
P* 1 K|CentenPnJzen m Amerika.
Vk 1^,4 berecht. De stijging van
J*n "1

x met °>7 procent werd ge-
J*èrT een inflatoir signaal en de~n begonnen snel terug te lo-
laÜ "5: na'^ ver Saven °°k op

de computers hun ver-Wv lgnalen af en de Dow-Jones-
2akte in korte tijd 45 punten

p stemmingsin-
% ii ser> nalf punt lager begonnen
'I5 .7 >2, zakte snel weg en sloot op

lfi _\,L r'e punten lager. De omzet
f ,l'erdam bereikte een niveau

a '07 miljoen. Daarvan namen
Hetndelen f917 miljoen voor hun

'f"f fl ng- De rest van de omzet be-ajae obligatiemarkt, waar de
Jo<}r v °or een verrassing zorgde
Jeljji°P deze tot nu toe ongebrui-
kt.^ e dagvan de week een staats-
°ldf aan te kondigen. Een aan-

4'ng 0p vrijdag heeft hetHl dCnynlijk ook zo bedoelde ef-
grijze handel wordt be-

["'fig ' "et gaat bij de nieuwe le-
rf een 10"JariËe met een ren"

'8e s t Procent- Gezien de hui-
%is f'Uatie op de markt zou ereen
Hu ers van 100,5Procent uit

v s moeten komen.

8ens 'ëatiemarkt begon overi-
!^r VeerYeer tot zor> °.3 Punt lager,
r^te rop de c'ag tlad en'8eXoq,, .SuJging van de koersen op.

de Srote aandelenfondsen
'lige *\n gehavend uit de strijd. De
\ri le overeind bleef was Océ--6^ Grinten, die de dag f 4 ho-

s ndigde op f 286. Aanvankelijk
l^cu fonds echter in de zwakke
?*tie Vast gestemd door de publi-

"9 V.an voorlopige cijfers over
'ike'i nog wat beter waren dan
L.»eld. e baanden geleden was voor-zei.»' Gcé bereikte een hoogstes van f292.

'j d ■V^ A.lntei'nationals viel de koers
«H Zo f4,50 terug naar f 133,30
r?6,0

a" Hoogovens f 2,20 naar
ïen' u' Unilever en Kon. Olie verlo-
,ls(j eide f 3op respectievelijk
p^ül f 14°- Philips raakte f 1,20
*5.30° P f 44'90 en KLM f-2'40 op

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 116,00 114,00
Ahold 132,00 126,00
Akzo 137,80 133,30
A.B.N. 40.40 39,80
Alrenta 158,00 157,70
Amev 62,60 60,30
Amro-Bank 80,90 78,30
Bols 175,00 173,00
Borsumij W. 74,50 73,00
Bührm.Tet. 65,20 62,00
C.S.M.eert. 78,30 76,80
DAF 38,50 37,20
Dordt.Petr. 131,10 128,20
DSM 120,50 118,50
Elsevier 83,90 81,30
Fokker eert. 41,00 38,50
Gist-Broc. c. 30,10 28.70
Heineken 128,50 124,20
Hoogovens 78,90 76,20
Hunter Dougl. 106,50 106,00
Int.Müller 106,50 103,00
KBB eert. 78,80 78,00
KLM 47,70 45,30
Kon.Ned.Pap. 51,00 49,20
Kon. Olie 143,00 140,00
Nat. Nederl. 75,00 73,20
NMB Postbank 50,90 49,70
Nedlloyd 90,10 88,10
Nijv. Cate 95.50 93,50
Océ-v.d.Gr. 282,00 e 286.00
Pakhoed Hold. 157,00 154.50
Philips 46,10 44.90
Robeco 107,20 105,00
Rodamco 78,30 78,00
Rolinco 106,30 103,80
Rorento 58,90 58,80
Stork VMF 47,60 47,30
Unilever 159,00 156,00
Ver.BezitVNU 111.80 110,20
VOC 35,20 35,00
Wessanen 65.80 64,70
Wolters-Kluwer 46,00 45.10
Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
12*4 NL 86-96 117,00 116,90
12*4 NL 81-91 107,50 107,50b
12/2 NL 81-91 104,00 104,00
12 NL 81-91 102,10 102,10
11*4 NL 81-91 103,10 103,00
lIV2NL 80-90 100,60 100,60
lIV2NL 81-91 101,95 101,95
lIV2NL 81-92 103,65 103.65
lIV2NL 82-92 102,60 102.55
11.4NL 81-96 106,30 106,10
11'A NL 82-92 102,70 102,70
11 NL 82-92 103,00 103,00
10*4 NL 80-95 103,95 103,95
10*4 NL 81-91 101,15 101,15
lOV2 NL 80-00 109,30 109,30
lOV2 NL 82-92 101,90 101,90
10'ANL 80-90 101,00 101,00
10'ANL 86-96 107,00 107,00
10/4 NL 82-92 102,50 102,50

lOV4 NL 87-97 108,10 108,10
10 NL 80-90 100,45 100,40
10 NL 82-92 102,00 102,00
9/2 NL 80-95 102,30 102,30
9/2 NL 83-90 100,20 100,20
9/2 NL 86-93 101,55 101,55
9NL 79-94 100,50 100,50
9NL 83-93 100,75 100,75
B*4 NL 79-94 100,20 100,20
B*4 NL 84-94 100,40 100,40
BV2 NL 83-94 100,10 100,00
BV2 NLB4-94-1 100,00 99,90
BV2 NLB4-94-2 100,30 100,30
BV2 NLB4-91-1 99,95 99,95
BV2 NLB4-91-2 99,70 99,70
BV2 NLB4-91-3 99,70 99,70
BV2 NLB7-95 100,25 100,25
BV2NL 89-99 100,95 100,85
BA NL 77-92 99,70 99 70
BA NL 77-93 99,60 99,60
B/4 NL 8393 99,45 99,50

BV4 NL 84-94 99.40 99,40
8"4 NL 85-95 99.55 99,55
BNL 83-93 99,10 99,10
BNL 85-95 98,95 99,00
7*4 NL 77-97 98,80 98,80
Vt NL 77-92 99,70 99,40
7J. NL 82-93 98,80 98,85
7*4 NL 85-00 97,60
7'_ NL 90-00 97,45 97,35
V/i NL 78-93 98.00 98,00
Vi. NLB3-90-1 99.80
7'/j NLB3-90-2 99,55 99,55
Vh NL 84-00 96,60 96.60
V/i NL 85-95 97,70 97,70
V/i NL 85-2 95 97,50 97,50
VA NL 86-93 98,35 98.40
7' 2 NL 8911 95,70 95.70
V/t NL 89-99 94,05 93,95
7 NL 66-91 97,60 97,65b
7NL 66-92 97,10 97,30
7 NL 69-94 96,10 96,15
1NL 85-92 96 95.50 95,55
7NL87p93 96,25 96,20- 7 NL 89-99 92,65 92,50
7 NL 89-99-3 92,60 92,50
7NL89-99-4 92,50 92.40
6*4 NLI-2 85-95 94,95 94,95
6*4 NL 86-96 94,60 94.60
6:14 NL 88-98 91,20 91,15
6*> NL 89-99 91,05 91,00
6' -■ NL6B-93-1 96,80 96,40
6' _ NL6B-93-2 96,00 95,80
6'-a NL 68-94 96.10 96,10
6' 2NL 86-96 91.90 91,85
62 NL 87-94 93,30 93,30
6»2 NL 88-96 91.45 91,50
6V2 NL 88-98 89,85 89,75
6V2 NL 89-99 89,70 89,55
6NL 87 89,70 89,65
6' 4 NL 66-91 98,20 98.20
BV4 NL 67-92 96.60 96.60b
614NL86-92,6 92.40 92,50
6V4 NL 8696 90.35 90,30
6UNLB6p9S 92.05 92,05
6'4NLB7-3p95 92,00 92,00
61/4NLB7-195 91.55 91,55
61/4NLB7-2.95 91,40 91,40
6>4NLBB-94 93,30 93,30

1 6<4 NL 78-98 94,70 e 94,70b
6'/4NLBB-98 90,40 90,40
6NL 67-92 96,40 96,20
6NL 87-94 91,75 91,75
6 NL 88-94 91,85 91,85
6NL 88-95 90,70 90,60
6 NLBB-96 89,25 89,25
5% NL6S-90-1 98.10 98,10
5*4 NL6S-90-2 98,80 98,80
SNL 64-94 96,00 93,50
42 NL 60-00 98,30 98,30
42 NL 63-93 97.00 97,00
44 NL 60-90 97.00 97,00
4>/a NL 61-91 97,80 97,80
44 NL63-93-1 95,50 95,00
4'4NL63-93-2 97.00 97.00
4NL 62-92 97,00 96,50
3*. NL 53-93 95,20 e 95,20b
3-4 NL 848-98 93,10 93,10
3.4 NL 50-90 99,00 99,00
3'A NL 54-94 94,00 93.00
3/4 NL 55-95 92,00 92,00

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 94.40 93,50
B'/_ A.1.R.85 112,00 112,00
6'4Buhrm.73 280,00
6V4 Cham 86 69,00 a 68,00a
5 Enraf-N.86 92,50 92,50
7 HCS Techn. 116,70 112,50
6Hooguv. 85 119,10 116,50
SHoopEIÏB7 85,60 85,90
B*4 KNSM 75 237,00 237,00
6V2 Nijv.Bs 148,00 148,00
6V2 R01.67 90,00 90,00
14 SHV 81 149.50 149,50

B*.Stevin76 101.00 100,00
8' 2 Volker7B 99,50 99,80

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 67,20 tiT.uO
ACF-Holding 39,00 38,80
Ahrend Gr. c 259,00 254,00
Air Holland 31,80 31,20
Alg.Bank.Ned 41.20 40,90
ABN (div'9o) 39,50 39,00
Asd Opt. Tr. 18,50 18,50
Asd Rubber 5,80 5,70
Ant. Verff. 490,00
Atag Hold c 105,50 105,20
Aut.lnd.R'dam 96,00 94,00
BAM Groep 100,00 a 97,00
Batenburg 84,00 84,00
Beers 139,00 137,00
Begemann 126,20 126,00a
Behndo 362,00 362,00
Berkei's P. ' 6.10 6.00
Blyd.-Will. 30,60 29,70
Boer De, Kon. 315,00 315,00
de Boer Winkelbedr. 65,00 64*80
Boskalis W. 13,75 13,40
Boskalis pr 13,50 13,25
Braat Beheer 47,00 46,00
Breevasl 18,30 18,70
Burgman-11. 3420,00 3420,00
Calé-Delft pr 865,00 865.00
Calve-Delftc 1046,00 1030,00
Center Parcs 60.10 59.30
CYntr.Suiker 77,20 76.60
Chamotte Unie 7,80 7.90
Cindu-Key 190,00 191.00
Claimindo 361,00 361,00
Content Beheer 21.80 21,00
Cred.LßN 59,70 59,50
Crown v.G.c 98,50 96.00
Desseaux 256.00 254,50a
Dorp-Groep 35,90 35,50
DSM(div'9o) - 111,50
Econosto 341,00 340,00
EMBA 127,00 127,00
Enraf-N.c. 69,00 68,00
Erikshold. 114,90 113.30
Rexovit Int. 100.00 99.70
Frans Maas e 105.50 104.00
Furness 129.50 128,30
Gamma Holding 85,50 84.40
Gamma pref 6,00 6.00
Getronics 29.40 28.90
Geveke ' 45.50 46.00
Giessen-de N. 229,00 224.00
Goudsmit Ed. 367,00 368,00
Grasso's Kon. 121.00 b 121.00
Grolsch 135,50 135.00
GTI-Holding 210.00 213,00
Hagemeyer 112.00 111.50
ldem'/2div.'B9 111.00 108,50
HAL Trust B 14.00 13,70
HAL Trust Unit 14.00 13,80
H.B.G 207,50 201.00
HCS Techn 15.50 14,60
Hein Hold 109.80 105.50e
Hoeks Mach. 206,00 205.00
Heineken Hld 109,80 105.50e
Holl.Sea S. 1,19 1.19
Holl. Kloos 480,00 480.00
Hoop Eff.bk. 9,00 9,20
Hunter D.pr. 4,80 4,80
ICA Holding 19,80 19.80
IHC Caland 36.80 36,70
Industr. My 220,00 220,00
Infotheek 29.50 29,00
Ing.Bur.Kondor 604,50 600.00
Kas-Ass. 50.70 50.50
Kempen Holding 16,90 16.90
Kiene's Suik. 1400,00 1400.00
KBB 78,70 78.50
Kon.Sphinx 124,00 122,00
Koppelpoort H. 304,00 302,00a
Krasnapolsky 207,00 207,00
Landré & Gl. 65,50 63,00
Macintosh 41,70 41,00
Maxwell Petr. 687.00 685.00
Medicopharma 68,70 68,50
Idem(div9o) .
Meha Int. 5.70 5.70

MHV Amsterdam 18,70 18,70
Moeara Enim 1195,00 1175.00
M.Enim 08-cert 15500,00 15600.00
Moolen en Co 29.50 29.20
Mulder Bosk. 73,00 72,00a
Multihouse 8.30 8,50
Mynbouwk. W. 421,00 420,00
Naeff 300,00
NAGRON 48,00 48,00
NIB 652.00 649.00
NBM-Amstelland 20,80 2(J,2Ua
NEDAP 403.00 400,50
NKF Hold.cert. 320,00 323,50
Ned.Part.Mij 42.40 42.20
Ned.Spnngst. 10000,00 10000,00a
Norit 1145,00 1145,00
Nutricia gb 78,00 74,50
Nutricia vb 88,50 87,50
Oldelft Groep c 194.00 190,00
Omnium Europe 13,50 13,80
Orco Bank e 65,60 65,20
OTRA 180,00 182,00
Palthe 76.50
Philips div.'9o 44,80 43,50
Pirelli Tyre 37,40 37,20
Polygram 32,40 31,90
Polynorm 104,50 103,00
Porcel. Fles. 192,00 192,00
Ravast 47,50 47.10
Reesink 76,00 76,00
Riva 53,00 52,80
Riva (eert.) 52,40 52.40
Samas Groep 69,50 66,80
Sarakreek 31,50 30,00
Schuitema 1410,00 1410,00
Schuttersv. 170,00 173,50
Smit Intern. 53,50 53,20
St.Bankiersc. 22,00 21.80
Stad Rotterdam c 46,60 46,10
TelegraafDe 86,00 84,50
Text.Twenthe 338,00 338,00
Tulip Comp. 38.70 38,40
Tw.Kabel Hold 149.00 147,50
Übbink 86.10 86,50
Union Fiets. 24,50 25,30
Ver.Glasfabr. 355,00 343,00
Verto 60,00 59,00
Volker Stev. 69.50 69.70
Volmac Softw. 50.90 49.20
Vredestein 23.90 23.00!
VRG-Groep 63,30 59.00
WegenerTyl 191,50 190,00
West Invest 24,50 24,30
West Invest c. 90,00 80,00a
Wolters Kluwer 182,00 182,00
Wyers 49,00 49,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38.10 38,50
ABN Aand.f. 77,00 76,70
ABN Beleg.f. 57.70 56.70
ALBEFO 53.00 53.10
Aldollar BF $ 22.00 22,00
Alg.Fondsenb. 240,00 240,00
Alliance Fd 12,00 12,00
Amba 48,60 48,60
AmericaFund 308,00 300.00
Amro A.in F. 90.70 90,60
Amro Neth.F. 78,00 77.20
Amro Eur.F. 74,80 75.80
Amro Obl.Gr. 154,50 154,50
Amvabel 80.70 80,70
AsianTigersFd 62,90 62.70
AsianSelFund 47,50 47,00
Bemco Austr. 57.50 57,40
Berendaal 114.00 109.80
Bever Belegg. 26.50 26,50
BOGAMIJ 110,80 110,00a

i Buizerdlaan 42,50 42,50
CLN Obl.Waardef. 100,40 100,40
Delta Llovd 43,20 43,50
DP Am. Gr.F. 26.40 26.40
Dp Energy Res. 48,00 48.00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 62.30 62,30
Eurinvest(l) 115,00 115,00

Eur.Ass.Tr. 12.00 11.50a
EOE DuStlnF. 313.50 306.00
EurCrFund 61.00 60.00
Hend.Eur.Gr.F. 218.00 217.30
Henderson Spirit 73.00 72.40
Holland Fund 75.60 75,40
Holl.Obl.Fonds 115.00 114.00
Holl.Pac.F. 115.50 115.80
Interbonds 550.00 550,00
Intereff.soo 50,80 51.10
Intereff.Warr. 377,00 375,00
Jade Fonds 185,00 184.50
JapanFund 33.60 34,10
Japan Rot. Fund venl 1140.00
Mees Obl.Div.Foiids 99,30 99,00
MX Int.Vent. 59.70 59,70
Nat.Res.Fund 1510.00 1530.00
Nedufo A 138.00 138.00
Nedufo B 138.00 138.00
NMB Dutch Fund 41.00 40.80
NMB Global F. 50.20 50.00
NMB Obhg.F. 34,70 34.70
NMB Rente F. 102.90 103.00
NMB Vast Goed 37.80 37,90
Obam, Belegg. 224.00 221.00
OAMFRentef. 13,95 13.90
Orcur.Ned.p. 48,40 48,40'
Pac.Prop.Sec.f. 50,50 50.70
Pierson Rente 99,80 99,80
Prosp.lnt.High.lnc. 7.00 7,00
Rabo Obl.inv.f. 75,00 74.90
Rabo Obl.div.f. 48,30 48,30
Rabo Onr.g.f. 84.90 84.90
Rentalen! Bel. 135.30 134.80
Rentotaal NV 31,00 31.00
RG groen 50,00 49,90
RG blauw 49.70 49.60
RG geel 49.70 49,30
Rodin Prop.s 103.50 103,50
Rolinco cum.p 94,50 94,50
Sci.Tech 17,80 17.80
Technologv F 18,50 18,50
Tokyo Pac. H. 282.00 280.00
Trans Eur.F. 84.30 83.50
Transpac.F. 535.00 500.00
Uni-Invest 134.00 132.50
Unico Inv.F. 80.90 80.90
Unifonds 36,80 36.40
VWN 59.20 59.20
Vast Ned 127.10 127.10
Venture F.N. 46.00 46,50
VIB NV 86,10 85,90
VSB Mix Fund 51,50 51 50
WBO Int. 76,50 76,00
WereldhaveNV 211,50 211,00
Yen Value Fund 92,90 93,30

Buitenlandse obligaties
B*4 EEGB4(I) 99.80 99,40
3'2EngWarL 35.10 35,10
s*i EIB 65 98.50 98.50
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 36,00 35.50
Amer. Brands 65.50 66,00
Amer. Expres 33.25 33.70
Am.Tel.&Tel. 44.50 44.00
Ameritech 61.80 62.10
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine 218.00
ASARCO Ine. 32.00 32.60
Atl.Richf. 108.00 109.20
BAT Industr. 8.30 8.30
Bell Atlantic 102,00 102,30
BellCanEnterpr 45,30 45.00
BellRes.Adlr 0,35 b
Bell South 54,00 54.30

i BET Public 2,60
Bethl. Steel 18,50 18,10
BoeingComp. 62,00 61,25
CDL Hotels Int. 0,95
Chevron Corp. 66.00
Chrysler 18.50 18.60
Citicorp. 27,00 27,50
Colgate-Palm. 61.50 ' 62,00
Comm. Edison 37.00 37.60

Comp.Gen.El. 523.00Control Data 17.70 17.50Dai-IchiYen 3120,00 3100.00Dow Chemical 70.20 70,50
Du Pont 122.60Eastman Kodak 42,25 4175Elders IXL 2.90Euroact.Zw.fr. 155.00
Exxon Corp. 48,80 48,70
First Pac.HKs 1.30Fluor Corp. 36,00
Ford Motor 44,50 45 00Gen. Electric 65,00 65.00Gen. Motors 43,10 43.30Gillette 47,60 47.50Goodyear 43,50 43 50Grace & Co. 32,00
Honeywell 86,00 86,00
Int.Bus.Mach. 99.20 99,00
Intern.Flavor 67.75Intern Paper 56,40ITTCorp. 56.50 56,50
K.Benson ® 5172,00Litton Ind. 78,00 77,70
Lockheed 40.50 40.60Minnesota Mining 82,00 83,00
Mitsub.Elect. 1150.00M°b'l Oil 58,80 59.50Morgan $ 42,40 41.80News Corp Auss 14.30 14.30N."ex 85.30 85.20
Occ.Petr.Corp 29.00 29.10Pac. Telesis 47.30 47.20
P-& O. _ 7.00 7,00
Pepsico 61.30 60.20Phihp Morris C. 40.10 39 50
Phill. Petr. 24,00 24 20Polaroid 45,50 46,10
Pnvatb Dkr 297,00 297,00
Quaker Oats 56,00
StGobin Ffr 640,00 650,00
Saralee 30,00
Schlumberger 47,50 47,10
Sears Roebuck 38.00
Sony (yen) 36,80 36,70
Southw. Bell 57,20 57,70
Suzuki (yen) 1020,00
Tandy Corp. 38.00 38,50
Texaco 56,40 57,00Texas Instr. 35,80 35.80
TheCoastalC. 31,00 3180
TIP Eur. 1,78 1.78ToshibaCorp. 122ÜJÖ0 1180.00Union Carbide 24.25Union Pacific 77,00 77,20
Unisys 15,50 15.20
USX Curp 36,00 36,10
US West 74,60 75.00 d
WarnerLamb. 116.90
Westinghouse 73.10 "4.40
Woolworth 63.25 63.20
Xerox Corp. 56,80 57*00

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 48,00 48,00
Am. Home Prod. 198,00
ATTNedam 85,00 86 00ASARCO lnc. 68,50
Atl. Richf. 201,50 204,50
BoeingCorp. 115,00 d 113,00a
Can. Pacific 39,80 40,00
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 37,00 35,00
Citicorp 50,00 50,50
Colgate-Palm. 118.00 116,00
Control Data 29,00 29,00
Dow Chemical 131,00 131,00
Eastman Kodak 80,50 79,50
Exxon Corp. 91,00 91,00
Fluor Corp. 66.00Gen. Electric 121.00 121.50Gen. Motors 83,00 82,00
Gillette 89,00 d 89.00
Goodyear 83,00 83,00
Inco 45,00 47,00
IB.M. 182,00 183.00

Int. Flavors 131.50
ITTCorp. 119.00
Kroger 27,00 27.00
Lockheed 75.00 75,00
Merck & Co. 146.00 146,00
Minn. Min. 155.00 156,00
PepsiCo. 114.00 111.00
Philip Morris C. 77,00 73.50
Phill. Petr. 45.00 44.50
Polaroid 80.00 80.00
Procter &G. - 258,00
Quaker Oats 104.00 104,00
Schlumberger 89.00 89.00
Sears Roebuck 72,00 71.00
Shell Canada 66.00 66.00
Tandy Corp. 71.00 71,50
Texas Instr. 65.50 68.00
Union Pacific 146,00 147.00
Unisys Corp 34.00 33.00
USX Corp 67,00 67.00
Vantv Corp 3,15
Westinghouse 138,00 139,00
Woolworth 118,00 118,00
Xerox Corp. 99,00 98,00

Euro-obligaties & conv.
10'/4AegonBs 101,75 101.75

Aegon warr 12.00 12.00
102ABN 87 95.10 95.10
13Amev 85 97.00 97.00
10 AmevBs 103,00 103.00
11 Amev 86 95,00 95,00
14'4Amro87 100.00

W/t Amro 86 95,50 95,50
10Amro 87 94,00 94,00
5*4 Amro 86 95,00 95,00
Amro Bank wr 21,20 21.60
Amro zw 86 73.50 73,50
9 BMH ecu 85-92 96.00 96,00
7 BMH 87 96,00 96,00
IO'.BEEG-ecu 84 100,75 100,75
9*4E18-ecu 85 98,00 98.00
12/2 HIAirl.F 95.00 95.00
12NIBlB) 85-90 100,00 100.00
11'/4NGUB3 101,20 101,20
10NGU 83 100,00 100,00
2'-4NMB Pb.B6 85,20 85,10
NMB Postb.war. 79,80 76,50
B*4 Phil. 86 100.00 100.00
6^4 Phil.B3 98,50 98.50
11 Rabo 83 102,10 102,10
9Rabo 85 99.40 99.40
7 Rabo 84 100,00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5.20 5,20
Bredero aand. 28,00 27.50
Bredero eert. 26,30 26,40
11 Bredero 22,80 22,90
LTV Corp. 2,30 1,30
5Nederh. 68-78 22,50 22,50
RSV. eert 1.03 1,11
7'/i.RSV69 86,00 f 86,00 b

Parallelmarkt
Alanhen 29,20 29.20
Berghuizer 45,30 45,10
BesouwVanc. 51.20 51,20
CBI Barin Oc. yen 2090.00 2090,00
Comm.Obl.F.l '100,60 100,60
Comm.Obl.F.2 100,20 100,30
Comm.Obl.F.3 100,70 100,70
De Drie Electr. 37,20 37,30
Dico Intern. 124.00 125,70
DOCdata 20,20 20,10e
Ehco-KLM Kl. 38,60 39,10
E&L Belegg.l 77,70 77,70
E&L Belegg.2 76.40 76,40
E&L Belegg 3 77.30 77.20

Free Rec.Sh. 32,00 32,00
Geld.Pap.c 73.50 73,40
Gouda Vuurv c 99,30 99.00
Groenendijk 38,50 38.30
Grontmij c. 210,00 205.00
HCA Holding 48.40 48,40
Hes Beheer 225,00 225,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,70 3,70
Interview Eur. 8,80 8,70
Inv. Mij Ned. 55,80 55.50
Kuehne+Heitz 50,60 50.30
LCI Comp.Gr. 81.50 80,00 a
Melle 305.00 299.00 a
Nedschroef 130.50 132,00
Newavs Elec. 10,30 10.30
NOG Bel.fonds 32.00 32,10
pan pacific 10.90 10,90
Pie Med. 10.80 10,60
Poolgarant 9.90
Simac Tech. 18,70 18.50
Sligro Beh 50,20 49,00
VerkadeKon. 268,50 260.00
VHS Onr. Goed 17,60 17,60
Weweler 106,10 100,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn p apr 40.(10 1125 I.ooa 1.30
abn p jul -37.50 900 1.20 a 1,00
akzo c apr 140.00 484 5.20 3,80
akzo p jan 130.00 767 0.10 I.ooa
akzo p apr 135.00 407 3.00 5.U0
amev- p jan 60,00 377 0.20 0.80
dfi c mrt 235.00 420 0.50 a 0.05
dsm c jan 120,00 676 1.60 1,00
dsm c apr 120.00 410 6,00 5,00
coc c jan 290,00 1632 10,50 4,00
coc c jan 295,00 518 6,60 1,50
coc c jan 300.00 495 2,90 0.80
coc c feb 300.00 381 7.80 4.00
coc p jan 280.00 499 0.20 0.90
coc p jan 285.00 482 0.30 1.70
coc p jan 295,00 1267 0,90 5.00
coc p jan 300.00 638 2.10 8.50b
coc p feb 290.00 579 2.40 6.00
coc p feb 295.00 617 3.90 8.50b
coc p feb 300,00 392 5.30 11.00
coc p mrt 310.00 495 13.00a 17.50b
coc p apr 280,00 1048 3,50 5,50
hoog -c jan 80,00 366 1.00 0,30b
hoog c apr 80,00 1022 5.70 3.80
hoog c apr 90.00 479 2,10 1,40
hoog p jan 75.00 502 0.40 1.30
hoog p jan 80,00 657 1.80 3.70
hoog p apr 75.00 458 2.90 4.00
hoog p jul 80,00 361 8.50 10.00
kim c jan 45.00 554 3.00 1.20
knp c jan 50.00 416 1.50 0.80
knp p apr 50.00 603 2.80 4.20
nlb p feb 100,00 500 2,90 a 3,00
nlb p aug 100.00 500 2.95 a 2,90
natn c jan 70.00 1031 5.10 3.40
natn c apr 75,00 603 4,10 3,30
natn p apr 70,00 347 U 0 1,50
phil c jan 45,00 2487 1,50 0,70
phil c apr 45,00 1167 3,80 3.20
phil c apr 50,00 454 1.60 1.20
phil p jan 45.00 802 0,30 0,80
phil p apr 42.50 625 1.30 a 1.60aphil p apr 45,00 1702 2,20 2.90
olie c jan 140.00 464 4.00 a 2,00
olie c apr 150.00 756 3.70 2.80
olie p jan 140.00 727 0.70 1.70
olie p apr 135.00 428 2.00 a 2.50
olie p apr 140.00 435 3.00 4.50
unü c jan 160.00 573 1.40 0.50a

a=laten g=bieden+ei-diï.
b=bi»den h=laten+ei-dh_.
c " ex-claim k=gedaan+t.
d- ei-dividend l=gedaan+j
i=jedaan +bieden «k=tlotkeers run» daf
f=|edaaa+latea sk=i_atkotrs gistere*

economie

Raad van bestuur geschrokken van kritiek

Aanbod Volvo om
acties te voorkomen
. Van onze verslaggever. - Vertegenwoordigers van de vakorganisa-
L^dustriebond FNV, Industriebond CNV, Unie BLHP en,_ 2ijn niet ontevreden over de eerste resultaten van spoed-
ig met de Raad van Bestuur van Volvo Cars over open-
vj fr vraagstukken op sociaal gebied. Terwijl de Industrie-

FJSfv spreekt van een mooie basis voor verdere bespre-
"fl rf' Z^n e Unie BLHP en andere bonden bereid haar ka-
.^en nu al te adviseren in te gaan op de wens van Volvo

om af te zien van acties in het kader van de komende
-onderhandelingen.

Gisteren kregen de vakbondsverte-
genwoordigers een handvol toezeg-
gingen op eerder deze week gefor-
muleerde eisen. De Raad van Be-
stuur bleek duidelijk geschrokken
van de harde taal. Zo handhaafde de
Raad van Bestuur de in de Vut-rege-
ling genoemde 6,5 procent aanvul-
ling op de 87,5% norm (die met af-
schaffing bedreigd werd), haalde de
plannen om de ploegentoeslag af te
schaffen van tafel, en ging aceoord
met een lakspuittoeslag van een
gulden per uur ( was 44 cent). Dit al-
les onder de restrictie dat arbeids-
onrust uitblijft.

Bestuurder Van Os van de Unie
„Een mooi resultaat. De Raad van
Bestuur stelde echter wel als voor-
waarde dat wij afzien van acties en
dat kunnen we billijken ook al om-
dat er aleen nieuwe datum voor ver-
der overleg over het sociaal beleid
vastligt ".

Eventuele arbeidsonrust in het ka-
der van de cao-onderhandelingen
wordt door de Industriebond FNV
echter zoals gezegd niet uitgesloten.
„Het gaat immers om twee verschil-
lendezaken. Volvo Car is een van de
belangrijkste leden van de FME.
Het bedrijf moet als dat nodig is zijn
invloed maar aanwenden om de
cao-onderhandelingen een positie-
ve wending te geven. Gebeurt dat
niet danblijft VolvoCar voor ons bij
cao-acties een speerpunt", aldus
Henk van Rees. Volgens Van Rees
heeft de Raad van Bestuur van Vol-
vo Car al laten weten dat ook moge-
lijke acties in het kader van de cao-
onderhandelingen er toe zullen lei-
den dat voor Volvo het vrijdag be-
reikte akkoord niet meer zal gelden.
Ook de Industriebond CNV sluit
eventuele acties in het kader van de
cao-onderhandelingen niet uit. „We
hebben in principe met Volvo over-
eenstemming bereikt over het so-
ciaal beleid. In het kader daarvan
zullen we geen actie meer voeren.
Maar mochten de onderhandelin-
gen over een nieuwe cao onver-
hoopt in het slop raken dan zullen
we onze leden daarover raadplegen.
Eventuele acties zijn dan niet bij
voorbaat uitgesloten ", aldus een
woordvoerder van de Industrie- en
Voedingsbond CNV.

In een gezamenlijke verklaring gis-
teren werd melding gemaakt van
die verdere onderhandelingen op 21
februari. Daarbij komen vele toe-
slagregelingen ( Van Rees spreekt
van : 'alle regelingen op een rijtje
zetten') en de omstreden inzet van
uitzendkrachten, werktijden aan de
orde.

Aankoop aandelen werknemer aftrekbaar
Mogelijk snel nieuwe
winstdelingsregeling

Van onze redactie economie
DEN HAAG - De kans is zeer
groot dat een nieuwe vorm van
winstdelingsregeling in een wet
wordt vastgelegd. De wet opent
de mogelijkheid om werknemers
aandelen of obligaties in het
eigen bedrijf te laten kopen. Tot
1000 gulden per werknemer per
jaar is de aankoop aftrekbaar
voor de belastingen.

PvdA-kamerlid Vermeend dien-
de in 1987 een wetsvoorstel van
die strekking in met de bedoe-
ling de band van de werknemer
met het bedrijf te versterken. De
regeling moet voor al het perso-
neel gelden en mag niet in de
plaats komen van bestaand vast
loon. De TweedeKamer reageer-
de in 1987 welwillend op de voor-
stellen van Vermeend, maar
wenste doorberekening van de
plannen door het Centraal Plan
Bureau (CPB).

Het CPB concludeerde deze

week dat de nieuwe vorm van
winstdeling zowel voor de eco-
nomie als voor de werkgelegen-
heid zeer gunstig kan uitpakken.
Daarmee is het laatste obstakel
uit de weg om het voorstel tot
wet te laten worden. Minister
Kok (Financiën) zei tijdens het
debat over de regeringsverkla-
ring al dat ook het kabinet posi-
tief tegenover de nieuwe winst-
delingsregeling staat. Ook Kok
liet zijn definitieve oordeel af-
hangen van het CPB-onderzoek.
Vermeend was al eerder in grote
lijnen op de hoogte van de resul-
taten van het CPB-onderzoek,
maar de rekenmeesters van het
kabinet hebben de zaak eerst nu

gedetailleerd in de publiciteit ge-
bracht. Doordat de lonen minder
stijgen als werknemers krijgen-
'uitbetaald' in aandelen of obli-
gaties, zullen ook de uitkeringen
en ambtenarensalarissen minder
snel stijgen. Volgens het CPB
kan de overheid per saldo jaar-
lijks 230 tot 430 miljoen gulden
aan winstdelingsregelingen be-
sparen.
Vermeend verwacht dat een wet-
telijk vastgelegde winstdelings-
regeling al vanaf dit najaar voor
de werknemers effect kan heb-
ben. Voorwaarde is wel dat
werkgevers- en werknemersor-
ganisaties er tevoren schriftelij-
ke afspraken over maken.

Winst Océ nog
iets boven

verwachting
VENLO — De omzet van Océ-van
derGrinten is vorig jaar met 14 pro-
cent gestegen tot ruim f2,1 miljard.
De nettowinst bedroeg fB5 miljoen,
een stijging met 11 procent voor het
gehele jaar en ongeveer 15 procent
in het vierde kwartaal. De stijging
van de nettowinst is daarmee iets
hoger uitgekomen dan de bij de re-
sultatenover het derde kwartaal uit-
gesproken verwachtingen.
Dit heeft bestuursvoorzitter ir. H.
Bodt gisteren gezegd in zijn nieuw-
jaarstoespraak tot het personeel.
De winststijging is veroorzaakt door
de uitstekende gang van zaken in de
tekenkamermarkt en de goede ont-
wikkelingen in de kantoormarkt
alsmede aan de bijdrage van het
overgenomen Océ Graphics. Deze
onderneming droeg vorig jaar nog
slechts vijf maanden aan de winst
bij.
De integratie van de Amerikaanse
activiteiten verloopt volgens plan.
De aanloopverliezen daar laten een
verdere afneming zien, aldus Bodt.
Op grond van de gang van zaken in
1989 is hij ook positiefover de voor-
uitzichten voor 1990.

Resultaten
Wegener op peil
APELDOORN - De nettowinst van
het uitgeversconcern Wegener/Tijl
is vorig jaarvolgens de verwachtin-
gen uitgevallen.
Dit heeft bestuursvoorzitter
C. P. J. Appeldoorn gisteren ge-
zegd in zijn nieuwjaarstoespraak.
Over de eerste helft van vorig jaar
meldde het concern 16 procent
meer winst: f 10,5 miljoen. Voor de
tweede helft van het jaar werd ook
een stijging van de nettowinst voor-
zien. Over geheel 1988 werd netto
f 17,1 miljoen verdiend.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 12-1-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt f 25.050/ 25.550-
-vorige ’ 25.020-/ 25.520: bewerkt ver-
koop ’ 27.150, vorige ’ 27.120 laten.
Zilver: onbewerkt I 290-/ 360 vurige

’ 290/ 360: bewerkt verkoop ’ 400 la-
ten, vorige i 4n() laten-

Advieskoersen
amerik.dollar 1.84 1.96
austr.dollar 1.44 1.56
belg.frank (100) 5.21 5.51
canad.dollar ' 1,58 1,69
deense kroon (100) 27,60 30,10
duitse mark (100) 110.40 114,40
engelse pond 3,02 3,27
finse mark (100) 46.25 48,75
franse frank (100) 31.50 34.25
griekse dr. (100) 1,05 1.25
ierse pond 2.84 3.04
ital.lire (10.000) 14.00 15.70
jap.yen (10.000) 126.00 132.00
joeg.dinar(lOO) 0.0000 0.0000
noorse kroon (100) 27,70 30.20
oost.schill. (100) 15,72 16.27
port.escudo (100) 1.18 1.36
spaanse pes. (100) 1,63 1.79
zweedse kr. (100) 29.50 32.00
zwits.fr. (100) 123.50 128.00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,89575-1.89825
antill.gulden 1,0450-1,0750
austr.dollar 1.5025-1,5125
belg.frank (100) 5,3725-5.3775
canad.dollar 1.63675-1.63925
deense kroon (100) 29.065-29.115
duitse mark (100) 112.740-112.790
engelse pond 3.1530-3,1580
franse frank (100) 33.085-33.135
griekse dr. (100) 1,1550-1,2550
hongk.dollar (100) 24.1750-24,4250
ierse pond 2,9660-2,9760
ital.lire (10.000) 15.100-15.150
jap.yen (10.000) 130.29-130.39
nwzeel.dollar 1,1525-1,1625
noorse kroon (100) 29.125-29.175
oostenr.sch. (100) 16.0210-16,0310
saudi ar.ryal (100) 50.4750-50.7250
spaanse pes. (100) 1,7270-1,7370
sunn.gulden 1.0425-1.0825
zweedse kr. (100) 30.895-30,945
zwits.frank (100) 126.555-126,605
e.e.u. 2.2875-2.2925

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS Koersindex (1983=100)
algemeen " 200,90 196,40 "
id excl.kon.olie 196.60 192.10 \
internationals 202.30 197,90 .
lokale ondernem. 201,00 196,40 ~id financieel 152.60 149,30 -
id niet-financ. 249,10 243,40

CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 261,80 256,00 -id excl.kon.olie 244.40 238,80
internationals 273.20 267.30
lokale ondernem. 248.60 242,90
id financieel 198.90 194.50
id niet-financ. 297.70 290,80 -
Stemmingsindex (1987=1001

algemeen 118,70 115,70 >
internation 117.80 114,70 "lokaal 118.80 115,90 *fin.instell 112.20 109.50
alg. banken 108.70 106,20
verzekering 116.40 113.40
niet-financ 120.80 117,90
industrie 119.40 116,60
transp/opsl 130.60 127,40

De wereldproduktie van ruw-
staal is in 1989 bescheiden gegroeid
met 0,4 procent tot 781,8 miljoen
ton, een toeneming van 3,5 miljoeri
ton.
De staalproduktie bereikte in 1988
volgens gegevens van de Oeso (Or-
ganisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling) nog
een recordgroei van zes procent.

Trabant als kunst

" Een Oostduitse Trabant, door twee studenten van een
kunstacademie verwerkt in een object in de Westduitse stad
Pforzheim. Erg stevig ziet het er allemaal niet uit.

Zaterdag 13 januari 1990 9
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’ 50,- ALL IN
Katja, Brigit, Stella,

; Monique. 045-423608.

Gezellige
Dames

charmant, discreet
bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

Marylijn
Nieuw va. 10 uur, ook zat.

en zond. 045-721759.
Zat. en zond. 14.00-24.00 u.

Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

Tev. meisjes gevraagd.
Veronique, Veronica en
Verona zijn weer terug.

06-320.326.55
50 et p m

Lekkere Meid zkt sexcontact

Sex-contact-lijn
■ 06.320.320.33 (50 ct.pm)

Homo
Zoek je een lekkere Boy?

Gay-Date. 06-320.330.18 -
50 ct.p.m.

Direct snel sexcontact

" live-afspreeklijn
; 06-320.320.55 (50 et. Pm)

" Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sexkontaktentel

; 06-320.321.44. (50 et. Pm)
Zoek je een heet meisje?

Tippellijn
06-320.330.66 - 50 ct.p.m.

Flirt-Cafe
Meiden versieren!!

06-320.330.77 - 50 ct.p.m.
Heb je zin in sex?

De erotische
Afsprakenlijn

06-320.325.80 (50 et. Pm)
Zoek je 'n ondeugende meid
Hetevrouwenlijn
06-320.326.33 (50 et. Pm)

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

Rijpe Natasja heeft zin in
Keukensex

06-320.327.77 - 50 ct.p.m.
Jonge Meisjes samen ondei

de douche - 50 ct.p.m.

06-320.328.88
Op de Tippelbox

sexadvertenties
van hete meiden

06-320.326.66 (50 et. Pm)
Bel! De leukste box voor
Mooie Meiden

06-320.329.99 - 50 ct.p.m.
Maak nieuwe vriendinnen

Flirt-Box
06-320.330.01 (50 et. Pm)

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

Privé en escort. Tevens
meisjes gevr. 045-228975.

Linda en Chantal
2 echte hete huisvrouwen
06-320.328.00

50 et p/m
Nieuw! Lisa uit
België

opwindend heet en volslank.
06-320.332.01 - 50 et p/m

Joyce
Privé en escort. Ma-zat.

v.a. 11-24 u. 045-411766

Parenavonden
Stephanie. ledere zaterdag
v.a. 20.00 u. Provincialeweg

26, Schilberg. Route Mar-
graten-Belg. grens (richting

Slenaken-Noorbeek, De
Planck), plusm. 1 km. voor

de grens. 04456-226.

Nieuw
Angelique, Elly, Kim, Jessie,
Marion, "Cinderella". Oude

Rijksweg Nrd. 56, Susteren,
naast tënnishal.

Escortservice
Mariella maand, t/m

zaterdag v.a. 20.00 uur.
04490-23730.

Denise
De echte erotische v/d TV
06-320.326.20 - 50 c.p.m.

Privé en escort
045-720916

(Huis)dieren
Vandaag 13 januari
Grote vogelmarkt

' in Makado-Beek. (toegang gratis)
+HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
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.
Te k. COLLIEPUPS met
stamb., ontwormd en geënt,
getatoeëerd. Valkenburger-
weg 25 Wijlre. 04450-4312.
"Te koop nest LABRADORS
'en nest Heidewachtels. Tel.
04743-2303.
Te koop prachtige GROE-
iNENDALER pups met
[stamboom, 7 wk. oud, geënt

ontwormd. 045-312189.
Blonde BOUVIER-pups met
zwart masker, ingeënt enjontwormd. 08859-52369.
JTe k. nog enkele bull-terrier
pups, 9 wkn. m. stamb. goe-
de afst. Navoln. 71, Heerlen.
045-224932.
KI. KANARIES g. geel ree.
wit m. of p. br. '89. H. Du-
nantstr. 177, Brunssum, flat
met rode bol.

.Te koop 4 jonge HENNEN
■en haan. Tel. 045-752719.
■Wegens omstandigheden te
.koop, lieve DOBERMAN 16
mnd., met papieren, prijs

04498-55901.
;ROTTWEILER pups met
,stamboom, zeer mooi, beide
'Ouders HD-vrij. 045-421539
■Te k. PERZISCHE Katjes
'met stamb. inenting en ont-
(Worm. Tel. 045-215922.
JTe koop nest Jack Russells
en nest HEIDEWACHTELS.
Tel. 04743-2303.

;Te k. tamme grijze ROOD-ISTAART 1 jr. oud met kooi.■ Tel. 04405-3588.
Te k. PARKIETEN, kamer-

'volière en kooien. Tel. 045-
-742028.

;Te k. NEWFOUNDLANDER
" pups, zwart, met stamb.,
;H.D. gar. Tel. 04750-22860.
JTe k. DWERGPOEDELS,
i klein soort in div. kleuren.
Têl. 04750-16590.

»Te k. TREKPAARD merrie,
" 2 jr., bruin/schimmel met pap
.Aalbeek Tel. 04405-2651.
*Te koop jonge HONDJES
klein soort. 04493-1368.
Te k. West Highland white
TERRIËRTJE, teefje, met
stamb., ingeënt, ontw. Tel.
04920-50323 — ■—

KEESHONDEN, Wolfs- en
Grosspitzwelpen en klein-
dieren met V.D.H.-papieren.
De ideale familiehond. In de
omgeving van Düren-
Duitsland. 09-49.2275.6196
Te koop BOUVIER zwart,
teef, 10 mnd., lief voor kin-
deren. Tel. 04490-37470.
Weg. omst. BOUVIER, reu,
2 jr. met stamboom. 04490-
-22932.
Te koop STAFFORDSHIRE
bullterrier-pups, met stam-
boom. Tel. 04490-52896.
Te k. jongeHENNEN aan de
leg. Tel. 04499-1341. Zilstr.
20 Dicteren.
Uit voorraad leverbaar, div.
soorten gegalv. HEKWER-
KEN voor uw hondenren of
afrastering. Bresma,
Bocholtzerweg 19, S'veld.
Tei. 045-444917.
PAPEGAAIEN: Div. tamme
en sprekende papegaaien
en kaketoes. Deze week
jonge Kongo-grijze rood-
staart, nu ’ 500,-. Tel.
04490-75359.
Te KOOP gevr. papegaaien,
collies en personata's. Tel.
04490-75359.
Te k. 7 jr. HAFLINGER-
MERRIE, bereden en aan-
gespannen. Graverstr. 69,
Kerkrade.
Te k. GOLDEN Retriever
pup met stamb., ontw. en in-
geënt. Tel. 04764-1540.
Te k. Golden RETRIEVER
pups, ouders H.D.vrij, stam-
b., pasp., ing., ontw. Met
HD-garantie. 04998-73811.
2-Delige gegalv. HONDE-
REN. Agathagracht 31.
Kerkrade-W. 045-426146.
Weg. omst. gratis af te halen
BOUVIER, 3 jr., gestroomd
met stamb. Tel. 045-417142

In/om de tuin
Te k. goed verteerde stal-
mest alsm. POTGROND en
turf, hoogste kwal. laag in
prijs. 045-721976.
KIJK en vergelijk de prijs.
Voor Uw gehele tuinaanleg,
U belt wij komen vrijbl. langs
voor prijsopgave. Ook voor
straatwerk, opritten en sier-
bestrating. Zeer scherpe
prijzen. Tel. 045-323178.
Afrasteringsmat. poortjes-
draad enz. Tevens plaatsen
van afrasteringen. BRESMA
Bocholtzerweg 19. S'veld.
Tel. 045-444917.

Opleidingen
Niet zomaar rijlessen gaan nemen!

Voor elke leeftijd
v.a. 17 jaar

Beter, veiliger en goedkoper
op weg naar je rijbewijs. Zonder zenuwen op een

afgesloten oefenterrein
'>leer je in 10 uur meer dan in 20 uur op de openbare weg.Mmt je ook hier voor in aanmerking komen bel ofschrijf dan

Auto-training Mergelland
Tel. 04749-3725 van 15.00 tot 20.00 uur

Postbus 3041, 6093 ZG Heythuizen.
6} Vraag vrijblijvend de brochure aan.

Spaanse les
" " individueel of in groepjes. Tel. 045-418971.
—m —
At u ons voor 12 uur 's mor-
tens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
bmburgs Dagblad. Tel. 045-
-7t9966.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Dansen
leer je pas goed bij- Danscentrum Weisscher

F.D.0.-gediplomeerd
Lid van F.D.0., N.8.D., 8.U.LD.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

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

ROCK & ROLL Club Geleen
start op zond. 4 febr. weer
met cursussem Rock & Roll
en Boogie Woogie, voor be-
ginners, gevorderden en
vergevorderden. Inschrijven
kan op woensdag 24 en
donderdag 25 jan. tuss. 19
en 21 uur in Eldorado, Bon-
gerd 5, Spaubeek. Voor ver-
dere ml. 04490-41790

Huwelijk/Kennismaking

Aids infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, l/m vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.
Zoekt U éen ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"

I 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.
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.
Jongeman 29 jr., met v.
betr., z.k.m. ser. meisje/
VROUW tot 30 jr., 1 kind
geen bezw. Br.m.foto o.nr.
B-3221, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen. Foto's op
crew. ret.
Alleenstaande weduwn., 58
jr. zoekt een VROUW, Br.o.
nr. 83224 L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
J.man 27 jr. zoekt kennism.
met leuke VROUW voor ser.
relatie. Br.o.nr. B-3241, L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
J.vr. 26 jr. zkt. leuke VRIEN-
DIN 25-30 jr. om op stap te
gaan (niet lesbisch) Br.o.nr.
B-3242, L.D. Postbus 3100
6401 DP Heerlen.
Vitale weduwe zkt. VRIEND
65-70 jr. voor serieuze lat-
rel. Voor gezelligheid en evt.
reizen. Brieven liefst met tel.
nr. Br.o.nr. B-3243, L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Wie kent Anita uit Zeswe-
gen? Blond, 1.67 m, plm. 26
jr. Vrijd. 30 dcc. in Diligence
met kennis. Groeten van
Inke en Agneta. Ik wil graag
nog eens met je dansen!
Loek. 045-424009.

HEER 60 jr. gebonden, wel
alleen wonend zkt. langs
deze weg nette vriendin.
Huidski. geen bezw. Br.o.nr.
B-3250 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Vrouw, 56 jr., brede intere-
sse, zkt. eerl. PARTNER,
HBO-niveau. leeft. 55-62 jr.
Br. met foto, wordt geretour-
neerd o.nr. 83255 aan L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Vrijgezel 29 jr. zkt. MEISJE
tot 30 jr. om samen op auto-
en vliegvakantie te gaan.
Doel: huwelijk. Br.o.nr.
B-3256, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Alleenst. sportieve heer
50er, leraar, zoekt contact
met beschaafde, lieve, vrije
VROUW h.b.o. (evt. m.b.0.)
niveau. Br.o.nr. B-3258,
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
ALLEENSTAANDEN.
Werkgroep 't Guliks Hoes,
(hoek Agricolastraat), Op-
hoven 1, Sittard, organiseert
iedere zondag een dans- en
contactavond. A.s. zondag
met tractatie. Bewijs ver-
plicht. Inl. 04490-47962.
Welke lieve eerlijke jonge
vrouw z. kind. in de leeft,
van ca. 35 jr. zoekt dito
spontane LEVENSPART-
NER 44 jr. gesch. beschikt
over eigen huis en modaal
ink. Liefh. wandelen en na-
tuur. Huiselijk type. Br.o.nr.
B-3272, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Weduwe 56 jr. zoekt PART-
NER v. ong. z. leeft. v. deel-
n. aan beg.cursus dansen
na wederz. sympathie, rel.
niet uitgesl. Br.o.nr. B-3282,
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Dame nietknap en niet lelijk,
slank, ca. 1.73 mtr. 67 jr.
jong, zoekt EERLIJK vriend
met humor om af en toe
eens een dagje uit of met
vakantie op 50-50 basis te
gaan. Geen sex. Br.o.nr.
B-3246, L.D. POstbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Leuk ECHTPAAR mid. 30
z.k.m. dito v. mod. vriend-
schap, niv. en disr. geb. en
gevr. Br.o.nr B-3266 Limb.
Dagbl. Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.

Erkende Huwelijksbureaus
Nieuw in Limburg !

Het Partnerplan
van Stichting Interßelatie biedt u een grote kans van

slagen bij het vinden van een partner
" PERSOONLIJKE BEMIDDELING ' PARTNERKRANT

* ONTMOETINGSAVONDEN " EVENEMENTEN
" REISPROGRAMMA " CURSUSSEN

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met
een van onze 85 consulentes. In uw omgeving:

Heerlen/Kerkrade: Mevr. Visschers: 045-442873
Maastricht: Mevr. van Vliet: 043-624795

Geleen: Mevr. van Hoogdalem: 04490-54056:
Roermond: Mevr. Slabbers: 04750-34511

Regiokantoor Limburg: 045-753178
Landelijk infonummer van 10.00-21.00 uur: 01807-101087 dagen per week. Erkend door Raad van Toezicht.

Stichting Interßelatie

[g^ Partner Consult
IV \_yj Adviesbureau voor partnerkeuze in Zuid- en Oost-NederlandLJ —S voor het Acad., H.8.0.of vergelijkbaar ontwikkelingsniveau

U hebt een drukke werkkring, vrienden en interessante
hobbies, maar U mist die ene partner in Uw leven.
Erk. R.V.T. brochure M. Schiks

045-740088, Postbus 443, 6400 AK Heerlen.

1990 is... samen gezelliger
Stichting Date brengt u met elkaar in kontakt. Heel snel, alsu wilt. Onze regio-medewerkster vertelt u graag meer overonze 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, mevr. Cremer: 04750-10554.

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

Niet zonder reden Nederlands grootsterelatiebemidd.buro.
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, van WVC

Stichting Mens en Relatie
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen

ANGELIQUE 37 jr. leuke spontane, jong overkomende
vrouw hft. 3kindr. die al vrij zelfstandig zijn, zou graag een

leuke man vinden. Het leven is een stuk fijner als je de
dingen samen delen kunt, als je er niet alleen voor staat. Ze

past zich makkelijk aan, ook wat hobby's e.d. betreft.
045-726539.

Jos34 jr. d.-blond en baard, 1.73m., hft eigen winkel, houdt
van uitgaan, muziek luisteren, tv-kijken, houdt van enige
luxe en is bereid daar ook hard voor te werken, is open en ;

eerlijk, z.s.k.m. gewone aardige vrouw. 045-726539.
Dirk 27 jr. slanke sportievevrijgezel, blond, blauwe ogen en
snor, 1.78m., RK, rookt niet, hft. MBO-opl., goede baan en
auto, houdt van huiselijkheid, maar ookvan uitgaan (bijv. !stijldansen), zkt. eerlijk, net meisje. Doel: Huwelijk.

045-726539.
Deze en vele andere ingeschrevenen zoeken een partner ivoor 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

MODE-ACCESSOIRESJiïra''
Winkelcentrum 't Loon Heerlen, Tel. 045-719732.

OPRUIMING
Vanaf vandaag kortingen van

10 tot 50%
Tassen, Ceintuurs, Byoux, Shawls, Cerruti kousen etc.

Wij breien TRUIEN en ves-
ten voor u op maat. 04405-
-3787.

Baby en Kleuter
Te k. eiken LEDIKANTJE
met toebeh., wandelwagen
z.g.a.n. en badstandaard.
Holzstr. 95, Kerkrade.
Te k. KINDERWANDEL-
WAGEN, box, wip, tel. 045-
-412221.

Rijles
CHAUFFEURS-DIPLOMA
CCV-B, start volgende cur-
sus op 27 januari. Opleiding
door vakkundige leerkrach-
ten, aanmel. nog mogel.
Verkeersschool Arnoldus-
sen, Hoogstr. 201, 6373 HT
Landgraaf. Tel. 045-311631
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892. __
Voor al Uw

Grondwerk en bestrating
Civiel-technischbureau Jack Bosman,

Industriestraat 33, Sittard. Tel. 04490-27829.

Kombi - Dak
Bitumineuze dakbedekking .Pannendaken, dakkapellen en zinkwerken

15 jaar garantie
Bel voor vrijblijvende prijsopgave. Tel. 045-213176.

Problemen aan uw dak
Arndts

dakservice
Hoensbroek 045-219615

Dag en nachtservice
06-52980875

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Let op! Uw dak is ons vakl
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens
ZINKWERK en PVC-dak-
gootbekleding. Gratis offerte
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Ervaren DAKDEKKER kan
nog klusjeswerk aannemen.
Tel. 045-224113.
Voor aanleg van uw TUIN.
Renovatie, bestratingen,
maken van opritten enz. Wilt
u goed werk en niet duur bel
dan Leo van Veen. 045-
-724733.
Voor al uw BESTRATINGS-
WERKZAAMHEDEN en
vakmanschap. Straten-
makersbedr. Nico Gerards.
Vrijbl. prijsopgave en ad-
vies. Tel. 045-313956.

Kapper/Cosmetica

Nagelstudio
Pedicure - Manicuren

Nails by Lamplight
Tevens bestaat de mogelijkheid d.m.v. gel uw nagels te

verstevigen. Bel voor afspraak of informatie.
Tel. 045-244632. Mevr. T. Geurts.

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 Heerlen, bij tënnishal, ma. en di. gesl.

OPRUIMING rotan-manou en pitriet meubels
20 - 50% korting

Eiken-meubelgroothandel
a.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders
Wilhelminastraat 3A. Open ma. 13.00-18.00 uur dinsdag-

vrijdag van 9.00-18.00 uur zat. v. 10.00-1700 uur
Tel. 04490-47446.

Lamellen
rechtstreeks van fabrikant,
PVC en stof, vrijblijvende

offerte thuis. Fa. FRELICO.
Tel. 045-218731.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor
ongekend lage

prijzen
Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

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.
HAARDHOUT geveld in bos
t.k. omg. Valkenburg. Te
bevr. na 18.00 u. Tel.
04406-14867.
Pracht LODEWIJK bankstel
3-1-1 vrp. ’1.550,-; Lode-
wijk noten dressoirkast vrp.

’ 875,-, noten salontafel vrp

’ 200,-. 045-323830.
Te k. notenh. WANDMEU-
BEL, TV/stereokast, bank-
stel 4-1-1 zits en ronde tafel
Tel. 045-255065.

IJSKAST ’95,-; gasfornuis
’95,-; diepvries ’190,-;
wasaut. ’175,-. Tel. 045-
-725595.
Zoekt u 2e-hands MEU-
BELS (veel keus) ook antiek
Kouvenderstr. 208 Hoens-
broek;
Komplete GRENEN 2-pers.
slpk. mcl. bodem-matras en
dekbed. Tel. 04490-11182.
WORTELNOTENKAST
2.3ox2.6o;.Allesbrander an-
tiek; Schuifpui 3.00x2.20 en
lamellen. Tel. 045-752172
HENRI II eethoek en antiek
fornuis, in prima st. Pr.n.o.t.
k. 045-319152.
Gaat u verhuizen of uw huis
renoveren? voor een bijzon-
der mooie collectie VLOER-
BEDEKKING-gordijnen en
zonwering gaat u naar Howa
woninginrichting, M. Snij-
ders, Nieuwstraat 12-14,
Hoensbroek. 045-212900.
Te k. eiken EETHOEK 4
stoelen en ronde tafel;
slaapk. grenen met toebeh.,
t.e.a.b. Tel. 045-218906.—-—Te k. noten WAND-
MEUBEL. Tel. 04458-1206.
Te k. keuken met el. fornuis,
v.w. mach., RVS aanrecht, 2
spoelb. ’ 1.000,-, koelk.
240Lz.g.a.n. ’300,-. Tel.
04490-19521.
Te k. leren BANKSTEL
3-1-1, kl. donkerbruin, pr.

’ 650,-. Tel. 045-255443.
Te k. staande witte lamp
’lOO,-, moderne wit/gr.
EETHOEK met 4 st., salon-
tafel wit ’ 150,-, bankstel 3--- zits ’ 550,-, alles i.z.g.st.
Tel. 045-230064.
Te k. geloogd eiken KAAS-
KAST z.g.a.nw. Tel. 045-
-313364.
Tek. eiken EETHOEK met 6[
stoelen en eiken kamerkast .
2.80 m lang. 045-258370.
Te koop zwarte EETHOEK
met uittrektafel en 4 stoelen,

’ 200,-. Tel. 045-444898.
Te k. 4-pers. EETH., bank-
stel m. leren kussens, sa-
lont., stereokast, kamerkast
3 m. alles eiken. Ook apart
te k. Tel. 045-724638.
Beige AANBOUWKEUKEN i
(bauknecht), 300 cm., i.z.g.
St., ’ 1:000,-. 045-314367

Zonnebanken/Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

ZONNEHEMEL en bank te
koop, ’450,-. Tel. 045-
-324246.

Computers
Te k. PHILIPS PC 9200
compl. met 2 printers. Tel.
04490-73362 bgg 76400.
COMMODORE 64 met drive
15412, printer 801, monitor
en 400 diskettes vol met
soft-ware. Pr.n.o.t.k. Tel.
045-257626.
AMIGA bezitters opgelet
5,25" diskdrive met stan-
daard alle extra's, slechts
’295,- (slimline) 512 KB-
ram met klok voor A5OO
slechts ’ 199,-. 045-251263
Te koop gevr. HOMECOM-
PUTER of PC of ruilen met
C64 met diskdrive, printer
en final cartridge 111. Tel.
045-219827.
Te k. defecte C-16, inbouw-
kast voor C-64 en tevens
plm. 150 diskettes voor
C-64. Tel. 045-229256.

TV/Vldeo
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.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
TV CORNER, Kruisstr. 52,
Heerlen. Speciale aanbie-
ding k.t.v.'s met videokanaal
v.a. ’ 98,- met een maand
omruilgarantie. Dag. ge-
opend van 12-18 uur. Dond.
koopavond, tel. 045-740743
200 m. v. Thermenmuseum
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Huishoudelijke artikelen

Magnetrons - van Uden
Grote sortering magnetrons en

combi-ovens met magnetron vanaf ’ 298,-.
Philips magnetron type AVM 610 nu ’ 495,-.

Sharp heteluchtoven met magnetron nu ’ 798,-.
Van Uden, Hoofdstraat 12, Hoensbroek. Tel 045-212655.

Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plateau, t.v./video- en ste-
reo-app. Verkoop, inruil, in-
koop. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
Hrl. Tel. 045-728130.
Te k. IJSKAST 160 I, in-
bouw, als nw. Eindercool-
hoff 131, Puth.
Te k. nieuwe PHILIPS in-
bouwkoelkast met apart
vriesvak, ’ 500,-. 045-
-221569.
Etna GASFORNUIS, ’65.
Molenweg 5, Gulpen. Tel.
04450-4204

Uitgaan
Gevr. ORKEST 2 a 3 perso-
nen voor Carnaval, za., zo.
en ma. Inl. 045-245093.
BERNARDUSHOEVE
Übachsberg Mingersborg 20
zaterdag en zondag open,
voor koffie en vlaai e.d.

Foto/Film
Huur een VIDEOCAMERA
p.dg. of p.wk. v.a. ’ 39,50.
Foto De La Haye, H-broek.
045-211875. Reserv. mog.
Te k. prof. FLITSER, braun
richtgetal 68. 045-218633.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Kunst en Antiek
Antieke kasten, vitrines, Du-
ro's, klokken, kachel en cu-
riosa. Direkt van importeur
uit heel Europa, vindt U in
onze 1500 m 2showroom.
WIJSHOFF Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum. Tel. 045-
-211976. Geopend: donder-
dag vrijdag zaterdag.
Te k. JACHTKAST, antiek
eiken, t.e.a.b. Tel. 045-
-726591.
Antieke EIKENKAST 2.85 h.
1.60 br. lets aparts. 04406-
-12608 na 18.00 uur.
ANTIEK Simons Nuth,
Dorpstr. 45 A, t.o. ingang
kerk, naast chin. rest., dond.
koopavond. Tel. 243437.
Een begrip voor de regio!
Gevr. SCHILDERIJEN van
Vedor, van Kregten, W.H.
van de Nat, O van de Windt,
en A.J. van Driesten. Tel.
071-221369
Antieke hoge KAPELKAST,
z. mooi. ’ 1.500,-. Flipper-
kast ’ 400,-. 045-444473.
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.
Te k. ANTIEKE Henri II buf-
fetkast ’ 1.250,- en eetka-
mertafel Henri II ’ 450,-, en
div. klass. hanglampen,

’ 75,- p.St. 045-324495.

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 speciale klantenkaart.
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.

Goede DRUMMER gezocht
voor de Beat van L'Heure
Bleue. 045-711216 of
717993.
R & B-band Nosmo-King
zoekt ZANGER. Voor meer
info. 04490-77235.
Te k. knoporgel ELKA met
keyboard GEM. Tel. 04490-
-19196.
CONTRABAS te koop. Tel.
045-218066
Te k. DWARSFLUIT merk
Prelude, ’ 450,-, als nw.
04450-3446 na 21 u.
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.
Electr. ORGEL te koop Ya-
maha E45, nw.pr.
’18.400,- vr.pr. ’9.000,-.
Geschikt voor grote ruimte.
Tel. 045-257220.
Te k. PIANO merk Zimmer-
man . Te bevr. tel. 045-
-459441 na 18.00 uur.
(Hard)rockband zkt. DRUM-
MER plusm. 25 jr. v. stevige
rock en evt. blues p.a. en
oefenruimte aanw. Tel.
043-478599.
Jazz-Funk-Band zoekt
ZANGER(es) en toetse-
nist(e). Info na 19 u. 04490-
-80742.
DISC-JOCKEY biedt zich
voor de Carnaval. Tel. 045-
-218071.
Te k. 4 Tannoy BOXEN, 200
W p.st., t.e.a.b. Tel. 045-
-712700.
Country en Western
GITAAR. Te bevr. 045-
-724954.

Symphonische rock- hard-
rockband zoekt gemotiveer-
de DRUMMER, event. m.
optredens in okt., nov. Heb
je interesse, bel dan met
Mare Fokkens 045-414418. I
WIENERSTRASSER 5-rijer
fis, dis, b en gis, pr.
’1.500,-. Tel. 045-415528.
ORKEST met veel werk
zoekt trompettist/bassist of
zanger/solo-gitarist, reper-
toir afgestemd op dans-
avonden en bruiloften. Tel.
04493-3855.

Kachels Verwarming

Buderus,
Intergas, Radson, Nefit,

C.V.-ketels. Scherpe prij-
zen, goede service.

JacKöhlen, Rijksw. N 104,
bij ziekenhuis Sittard.

04490-13228 of 14862.
Te k. Barbas ALLESBRAN-
DER m. garantie, vr.pr.
’975,-. Tel. 04459-1990
Jubileum ’lOO,- KADO op
alle gas- kolen- houtkachels
De Kachelsmid de beste en
goedkoopste, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te koop weg. omst. hout- en
KOLENKACHEL, merk Efel,
11 mnd. oud, ’ 1.250,-. Tel.
04455-1625 b.g.g. 2242.
Te k. KOLENHAARD met
kijkglas, als nieuw. Tel. 045-
-461926.

Kongs Gilde HETELUCHT-
KANONEN, advies, ver-
koop, service. Tevens ge-
bruikte heters voorradig.
H.o. Mirandolle, Staringstr.
123, Heerlen. (Bij Frepa).
045-422797, alleen na tel.
afspraak.

Te k. aangeb. container
BRANDHOUT (13 m3) gra-
tis thuisbezorgd voor
’250,-. Inl. 045-418989.
OPENHAARDHOUT (hard-
hout). Gratis bezorgd. Tel.:
04459-1675.
Te koop OPENHAARD-
HOUT ’35,- p.m3. Inl.
Voorsterstr. 29, Nuth. Tel.
045-242035.

Radio e.d.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv-

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer

elke dag
superlage

aanbiedingen
Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Sony midiset

XO 950 W, digi-
tale tuner met
voorkeurzen-
ders, dubbel

cassettedeck,
equalizer, ver-
sterker 2x40

WS geen

’ 1.299,- of

’ 898,- maar

’ 499,-.
Maar ook: Philips cassette-

deck, dubbeldeck, high-
speed dubbing geen ’ 758,-

-of ’ 548,- maar ’ 298,-.
Maar ook: Sanyo compact-
disk CD29 geen ’ 478,- of

’ 398,- maar ’ 198,-. Maar
ook: Bauknecht inbouw gas-
kookplaat met frontbedié-
ning en elektrische ontste-
king GNS 746 M/GF 10 S
geen ’ 539,- of ’ 298,-

-maar ’ 179,- en nog veel
meer.

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Te koop JVC JA-S 11 VER-
STERKER, Mitsibushi DA-F
200 tuner, Akai AP-100
100Cdraaitafel. Indien één
koop ’ 200,-. Akai 4000 DS
stereo tape „deck met ban-
den ’ 125,-. Alles in prima
staat. St. Joannesstraat 28,
Kerkrade-W. Tel. 410696.

Carnaval
CARNAVALSGROEP të
koop, plm. 25 personen. Tel.
04493-1365.
Uniek voor Carnavalsop-
tocht. KOETS met 2 paar-
den voor groep van plm. 18
personen. Tel. 045-227684.
CARNAVALSWAGEN ge-
schikt voor prinsenwagen of
groepswagen. 04455-2121.

Braderieën/Markten
SNUFFELMARKT met ta-
lentenjacht elke zondag in
januari. Cocarde Valken-
burg Inl. 045-213386

Te koop ge*"
Voor al uw oude MET'
Frans v.d. Loop R^
Methaalhandel, Kiss*
14, Heerlen 045-726 S
Wij betalen de hoogs"
voor al uw oud ijzer*
talen. Gebr. SWINKtj.
de Cramer 100, & _
Tel. 045-751994 ___, .' GOUD, zilv., munt.J I
etc. Cont. bet., vrpl
Groenstr. 109, Geleg. -
Te k. gevr. glazen en jj«.
met opdruk van KEN" ~
Tel. 045-215418. _^-
Gevr. van part. Mode]" t

H.0., MARKLIN. f"*
mann, c.d. 045-4405*1 "
KLEURENTV'S ge*,
1981. defect geen)^
ook video's en stereolr
04406-12875. _^ t
Wij kopen GOUD, ° 1
zilver. Wij betalen <J {
geld! Verseveld, San*
80A, Heerlen. 045^ i
Gevr. 10 BANKSTEJ |
SENS. Tel. 044903 ,
De beste prijs voor "
ZEGELS, munten. Q_ I
ansichtkaarten. J ;
Nrd. 208, Hoensbro*
045-212371. _^s
VOLVO 360 GLT/Gj; ''88 of eind '87, 5-**'
meer dan 30.000 W 1'05780-21701. _^

Diversen

Draadloze
telefoons .

va. ’ 225,-. Met bevel
en intercom va. ’ 33

Groter bereik va. ’ Tj
Gratis aansluiten, 'garantie. Ook voor #

paraties. Tel. 044903(
Denvin grootbank
LEDEREN jassen ,
Stuntprijzen. Tel.
323859/313199. _^
Weg. auto v.d. zaak t*
SUZUKI Swift 1.3 &
'87, als nw. 5-bak d<F
metall., witte velgen.

’ 11.000,-. Tevens te*
nw. Philips inbouwt
met apart vriesvak /'
tel. 045-221569. _^
INVESTEER, beleg <_*{
hoge rente. ParticuliC,
zoekt investeerders ,
div. nieuwbouw pt0)«
Inleg minimaal ’si
duur minimaal 2 jaa'j
voor de particuliere 3
der. Voor info br.o.nr "j
LD., Postbus 3100.
DP Heerlen. J
Te koop AQUARIUM,
40x40 compl. m. Pj
vissen, verlichting e*
045-414298. _^
SUCCES is geen 'maar is te leren.
brochure: Universa, _\
kuilstr. 14, 6121 KvVj?
Te k. AGREGAAT *Jtev. Trap met 9 <°^stalen treden. 045-71]/
Te k. CIRKELZAAG
strijkmachine pr-J
Grauwertstr. 16 Sitta'0
04490-23298. \Te koop electrische .
STOEL. Inl. 04498-51»/
Te k. kleine KOELINöJgebak of bonbons. Te
045-212064. >
Te koop AQUARI^Jeheim pomp, harm^Singer trapnaaim*.
houtkachel, ant. dres^,
rosé marmerblad. ant'
stok. Tel. 045-22412gy
Te k. dubbel All. PO^.
200 brd., deur en
045-242999. _^
Te k. antieke eik. HAL j
GEL, Alt-viool comp1:;*
dentrimmer. 045-228*?
Te k. weg. verh. mooi
HUISJE, opklapbed
ombouw, ant. slaapt
Heerlerbaan 163, Heg!?
Aardappelen KLEIB^,
1e kwal. v.a. 45 et-
Uien 5 kg ’ 3.50, *<?kg ’3.00.; Veendric*'
kasteel, Amstenrade^J
Gebit gebroken?
HOUT Akerstr. Nrdv
Hoensbroek, 045-2^
Klaar terwijl u wacht^
Te k. SAUNA. T.e.a-ty
verhuizing. Tel. 045jj^
Een PICCOLO in he<
burgs Dagblad help' |
weg naar snel succe5'045-719966. _>■_

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG

■■iMH______Hn____________Mi.......H..^aßi +mmmmmmmmA^^mmr-'*m*^^
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| g-Albert Schweitzer Jttj|~r
?\ ~~~

istQ^f!Jur van de vereni9in9tot stichting en
-' OnmirtH 9 van christselijke scholen, vraagt metv »aan* 'ke inaan9 voor de onder zijn beheer
cf _?* basisschool Dr. Albert Schweitzer te
-i "oensbroek een

I LEERKRACHT M/V*,w' 3? uur per week.f'ï p_ te«Hi'Qcature onstaat door toename van het aantal0. dingen.

% ~ d©de kandiclcrten verwachten wij dat zij:
rs - Ir» oncisla9 van de vereniging onderschrijven;
f - QZn*>ar ziin in alle groepen;

«schikt zijn voor zowel het werken met individuele
y - ao«n9en als 9roepswerk;

" ervfhoo contactuele eigenschappen bezitten;
ooi/KUSiast willen meewerken binnen het team,

3 k burfen de lesgebonden tijden.

i schrvT990 worden verstrekt door de directeur van de
è (sphTv de neer J. Caelen, telefoon 045-2203003 Xno°D of 04493-1003 (privé)._ fchte es binnen7 dagenna verschijnen in ditbladte
3'! Ict^H aan de sollicitatiecommissie, p/a J. Caelen,
8« castraat 11, 6433 CD Spaubeek.

p'— n" \
>' y^AST. GREGORIUS
3 CJIHJ ZIEKENHUIS

BRUNSSUM
t De stichting H. Gregorius de Grotei beheert het St. Gregorius ziekenhuis

en verpleeghuis "Schuttershof".
Binnen deze stichting zijn ruim 700
medewerkenden in loondienst
werkzaam. De stichting funktioneert
tezamen met de stichting def Weverziekenhuis te Heerlen, onder
eén bestuur en één directie.
In het ziekenhuis ontstaat bij de
polikliniek Neurologie begin
maart 1990 tijdelijk een vacature

» voor een

SPREEKUURASSISTENTE/SECRETARESSE
t Vert>and'Ure 'S vooreerst tijdelijk voor 40 uur per week in

bev allinamet vervan9in9 wegens zwangerschaps- en
1 COntrac. el''k,]fid kan zien voordoen dat aansluitend een~ _ w wordt aangeboden voor onbepaalde tijd.

} DeTeit'nhoud:- het m ?amheden zi'n DeknoP'als Vo|9' 'e omschrijven:
9 " treH van a,sPraken met patiënten;
i sPreeku ■Va" voorbereidin9en voor het polikliniek

ds _i_^.rzo. r9 en van de correspondentie en een gedeelte van- het L a
h
nciele adm^'stratie;- rerjrß uden van administratie en archief;- erva ntatie naar Paliën,en en huisartsen;aring met tekstverwerkende apparatuur.

reieva', e kandidaten hebben een voor deze tunktie
[ "ted.*!*.6 °P'e|ding (zoals bijv. MEAO secretarieel +terminologie).
/ secfg,*6" strekt ervaring als

' aanbevetSSespreekuurassisten,e op een P°likliniek 'ot

> ül,9evo^'rt 'nschalin9 con,orrn FWG wordt momenteel
"era, voorlopig wordt funktiegroep 30 gehanteerd.

' neu'oKnJ*orden 9aar"e verstrekt door dr. J.F. Mirandolle,

' lr H Haff' dr PJJ Koehler, neuroloog, tel. 045-279407 en
i 045-j794erkamPS, coördinator paramedische dienst, tel.

i aa" °derZS denen vo°' 24 ianuari 1990gericht te worden, Gr°te i£"?onee'sdrens. van de Stichting H. Gregorius de

' °asser,, „ S'raa' 2 'e 6442 BEBrunssum. ta.v. mw. Y.
' Wsoneelsfunktionaris.

I J'569

B Centraal Bureau
Dienstverlening Limburg B.V.
postbus 86, 6130 AB Sittard

met als werkterrein o.a. de
administratieve dienstverlening voor
verzorgingstehuizen, vraagt op korteI termijn
administratief
medewerk(st)er financiële
administratie
Leeftijd: tot ±35 jaar.
Vereiste opleiding: HEAO
administratieve richting,
HAVO met MBA of gelijkwaardig
niveau.
Ervaring noodzakelijk.

Eigenhandig geschreven sollicitaties
aan bovengenoemd adres richten

v^^ voor 26 januari 1990.

«PROFITEER
NU VAN ONZE

OPRUIMINGS-AANBIEDINGEN
Om plaats te maken voor de nieuwe kollektie '90 geven wij op

diverse bankstellen - bergmeubels - tafels kortingen van 15% - 35%

MIK MEUBEL
Hoek alslao aiilowg L^**fV^^I Am \.l IC !I I II I II II II I I II ~~ I

In ons bedrijf is plaats voor een

BROOD-
BANKETBAKKER

Liefst met ervaring

Sollicitaties na tel. afspraak.

t/h*'':''- X^r "'" f

BAKHOIÖf
27M2 Dorpstraat 40, Oirsbeek, tel. 04492-1634

JgÖËBL „, 1
iAf(^%K|CKIW W\^l^CWm Handwerk, een

["] i van de betere
Clmburgs Handwerk meubeispeciaai-

pK^y^w^WWS zaiten in de
m^MtmÊÊÊÊÊmÊÊmmmm j Oostelijke

V —^i^——_______-___.___✓ Mijnstreek.

Door onze gestadige groei hebben wij
momenteel plaatsingsmogelijkheden voor

ERVAREN
PART-TIME MEUBELVERKOPERS m/v

Kennis van de Engelse en Duitse taal is
gewenst.

Uw schriftelijke sollicitatie met pasfoto,
welke strikt vertrouwelijk wordt behandeld,
kunt u richten aan de directievan Goed
Wonen/Limburgs Handwerk, Akerstraat

Noord 362, 6431 HX Heerlen-Hoensbroek.
27376

VtSëgm-***^.

I

Het bestuur van DE BUITENHOF,
school voor (V).5.0.-Z.M.O.K. te
Heerlen, roept sollicitanten op voor de
functie van

GROEPSLEERKRACHT
De functie wordt per 1-2-'9O vacant en zal maximaal
20 uur per week omvatten.
Gezien de huidige samenstelling van het team, gaat
de voorkeur uit naar een mannelijke collega.
Wij verwachten van de kandidaten dat zij:- voldoen aan de wettelijk verplichte
benoembaarheidseisen;- breed inzetbaar zijn, zowel in S.O. als in V.5.0.;- zich volledig willen inzetten, ook voor
groepsoverstijgendeactiviteiten;- liefst in het bezit zijn van een of meerdere van de
onderstaande bevoegdheden: " Engels

" Frans

" wiskunde

" natuurkunde
Nadere informatiekan worden verkregen bij de plv.
directeur van de school, dhr. J. Übachs, tel.
045-711896.
Sollicitaties dienen binnen 10 dagen na het
verschijnen van dit blad gericht te worden aan
de directie van De Buitenhof
postbus 8003
6401 VA Heerlen 27402

IJZERWAREN
JONGEN

vraagt voor spoedige indiensttreding- VERKOPER m/v
voor de ijzerwaren- en
gereedschapbranche
38-urige werkweek

Alleen kandidaten met ervaring komen in
aanmerking

Schriftelijke sollicitatiesrichten aan:

W ALGEMENE BOND
VAN WERKNEMERS

De ABW is een zelfstandige regionale vakbond die
staat voor ideeën en verlangens van de leden. DeABW hecht grote waarde aan het directe contact tus-
sen leden en bestuurders en kenmerkt zich door de
grote aandacht voor de persoonlijke belangenbeharti-
ging. De ABW heeft in Heerlen vlakbij het centrum zijn
kantoor.
Ter ondersteuning van de bestuurders, zoeken wijvoor halve dagen een

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
in de leeftijd van 18 tot 30 jaar op MEAO-niveau (voor-
keur A of S) met goede typevaardigheid, belangstelling
voor boekhouden, kennis van notuleren en liefst ook
van tekstverwerking.
Uw eventuele vragen zullen penningmeester J. Hurx-
kens of secretaris H. van den Berg graag beantwoor-
den. Daarvoor kunt U hen bellen: 045-719955.
Uitsluitend schriftelijke sollicitaties kunt u vóór 25 ja-
nuari sturen aan:
Algemene Bond van Werknemers, t.a.v. H. van den
Berg, postbus 5, 6400 AA Heerlen, of Ververstraat 2,
6411 CE Heerlen. 27354

*

Okreatief centrum
BORN - GELEEN - STEIN - SITTARD
(RIJKSERKENO INSTITUUT VOOR KUNSTZ. VORMING)

zoekt kontakt met

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER/RECEPTIONIST(E) M/V
± 20 uur per week

Opleiding funktie-eisen;- MAVO/MEAO/Typediploma;- ervaring in receptie en geautomatiseerde
administratie;- salaris volgens CAO Kunstzinnige Vorming;- bereidheid om minimaal 4 avonden per week te
werken.

Schriftelijke reakties binnen 7 dagen aan:
BESTUUR KREATIEF CENTRUM ZUID LIMBURG
WEST
Postbus 264
6160 AG Geleen
Informatie: C. van Herkhuizen, direkteur Kreatief
Centrum, tel.nr. 04490-50112.

27533

"a 1Onder het motto „BMW maakt
rijden geweldig" manifesteert
BMW zich met succes op de
Nederlandse markt.

In Geleen en omgeving draagt Gelca b.v. daar het
zijne toe bij.

Met ingang van 1 maart 1990 zoeken wij een

COMMERCIEEL
DIREKTEUR M/V
lemand uit Geleen, Sittard of direkte omgeving,
met een goed commercieel instinct, een degelijke
marketingsbasis, met brede ervaring die niet
terugdeinst zelf transakties af te sluiten.

Bent u geïnteresseerd en heeft u een opleiding op
bij voorkeur HBO-niveau? Richt dan uw sollicitatie,
vergezeld van uw cv, aan de heer M. Kerres.

Autobedrijf
ITbI Gelca Geleen b.v.

Daalstraat 38
6165 TM Geleen 273*0

Kon. Fanfare Eendracht
Wanbach-Landgraaf
De Kon. Fanf. Eendracht, uitkomende in de afd. SUPERIEUR
v.d. Limb. Bond van Muziekgezelschappen roept

SOLLICITANTEN
op voor de vacature van dirigent, welke zal ontstaan by het
vertrek van dhr. Schetter.

De fanfare repeteert wekelijks op dinsdagavond.
Schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae voor 1 februari
1990 richten aan:

De voorzitter K.RE. p/a Wolfsmelk 52, 6374 RN LANDGRAAF

Specielist in:
Demesmentels ■ blezen - costuum,

vraagt:
naaisters c.g. modinettes voor 38-urige werkweek
en tevens leerling-naaisters, strijksters met
minimaal 2 jaarLHNO.
Beschik je over voldoende motivatie en zijn er nog
vragen, bel dan tijdens kantooruren of stuur je
sollicitatie naar: Confectie Consten B.V.

Koolhoverweg 9, 6351 JC Bocholtz
telefoonnummer 045-441220 27018

__________________________________________________

Mama,
bestaan er
nog echte
olifanten?

/Wv
üiJ

GEEF OM DE TOEKOMST.
’

Wordvoorf 27,50 donateurvan het
Wereld Natuur Fonds. Giro25, Zeist &

WAM

1 o% ■ 20% - 30% - 40% % AfWFmt*^WmW%£* 'I BEI l!:ik I
Speciale s^pKameraldelmgln^onz^ zaak E|KEN MEUBELENi H.ni9manst,aat 47, Heerlen SLAAPKAMERS « Heerlerbaan 235, Heerlen

tnburgs Dagblad



Zaterdag 13 januari 1990 " 12

CURSUSSEN*^OPLEIDINGEN fe^L
EEN GOEDE BAAN WIL lEDEREEN WEL! I

MAAR JE MOET ER OOK DE JUISTE
OPLEIDING VOOR VOLGEN!

BIJ ONS KUN JE DAT.
KOM DAAROM EENS KIJKEN OP ONZE

OPEN DAG
Woensdag 24 januari 1990 van half vier tot half negen
R.-K. Stichting MBO (MTS/MEAO) Valkstraat 10, 6135 GC Sittard

MTS-opleiding MEAO-opleiding
4-jarig met ingebouwd stagejaar 3.jarig met ingebouwde stageperiode

Afdelingen: Studierichtingen:
werktuigbouwkunde bedrijfsadministratie!
elektrotechniek/elektronica/ bestuurlijk
installatietechniek commercieel
fijnmechanische techniek secretariaats
(de enige in Limburg!) directiesecretaresse

Verkorte opleiding mogelijk met Havo-diploma!
Korte opleidingen (KMBO)
2-jarig met ingebouwde stage metaal administratie
Oriënteren en schakelen (1 jaar) elektrotechniek detailhandel

(r__\__ m y Nadere inlichtingen, prospectus en aanmeldingsformulier:
/f mts. _^*^i\ leerlingenadministratie, R.-K. Stichting M.8.0. Sittard,
UiMa£y Valkstraat 10, postbus 5050, 6130 PB Sittard,
V?, „o/ te'- 04490-14943.

~W I
M * HOGESCHOOL VENLO
ff. Waar zou je anders gaan studeren!

1 HTS ELEKTROTECHNIEK [
Op 22 januari 1990 beginnen met een
HTS-opleiding? Dan nu snel aanmelden!
Sinds 1 augustus 1985 kent de HTS elektrotechniek een
semestersysteem. Elk half jaar kan in elk semester begonnen worden
(mits aan de toelatingsvoorwaarden is voldaan).

Er zijn plaatsingsmogelijkheden bij de afstudeerrichtingen

" meet- & regeltechniek

" telecommunicatie
" telematica

" technische informatica

Verkeerde HBO- of WO-studiekeuze?
Propedeuse elders behaald?
Afgezwaaid uit militaire dienst?
Terug van vakantie?
Vraag informatie en een aanmeldingsformulier aan met onderstaande
bon of bel: 077-546666.

>§
Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Wenst informatie over:

Opsturen naar: HOGESCHOOL VENLO
antwoordnummer 1086
5900 VB VENLO

(POSTZEGEL NIET NODIG!)— 2?400

DAGOPLEIDING l_—^BUd^H

T*y "1 A "\ " 1^T^ T^ TV T Heb ' J' 'e studiericntin8 no8 nietbepaald?
H r\ \^ H■% H \l Wil je eerst meer zekerheid dat diekeuze
X. IJI\ 1 JLj 1\ IiX 1 uiteindelijk zal leiden tot het vinden van

een boeiende baan? Stel dan jetoekomst ze-

Hnet
een lerarenopleiding aan de PABO

ien-ümburg in Roermond. Dan ligt
f baan over 4 jaar voor het opscheppen
t...

!r zit weer muziek in het
basisonderwijs
Realistische cijfers tonen aan dat van-
af 1991 debehoefte aan bevoegde

docenten in het basisonderwijs sterk
benemen. Het is echter nog maar de
l of het aantal afgestudeerden voldoen-
il zijn om die behoefte te dekken,
e kans dus dat tegen de tijd dat jij je
ie aan de PABO afrondt, het jemoeite
osten om uit het grotebanenaanbod
,' job tekiezen!

____________
Wil je alles weten ? -T^T^LJ_3C___^

Bezoek dan onze INFO-DAG op 18 januari PEDKC2,G~!r\^ i HOGESCHOOL
i/i_m____itnA MIDDEN-LIMBURGvan 10.00 tot 15.00 uur.

Katholieke Lerarenopleiding Basisonderwijs

Burg. Geuljanslaan 16. 6041 NBRoermond
Telefoon 04750 -16777PABO ROERMOND... EEN KLAS(SE) APART ('s avonds 04490-1384 3, Mevr. A.Th.van Poppel)

„„,„ _
iMlll«

M__%_m ln ,ebruari I"°starten wli'. i 1 Heerlen, Sittard, Maastricht._ ff^^Tl |?p^) Roermond en Venlo weer
ll*~ llgg-s. diverse
~jjyO_J PSBO-bedrijfsopleidinge"

3 r!^S@^S _ automatiseringsopleiding^
= [Pinfl en
2 \[(o| |UJj / - economisch-administratie*
j \- '^—-y opleidingen.
I Duur: 1 jaar.
r Personen jonger dan 27 jaaf
Ü Stichting kunnen geheel kosteloos
ï Praktijkopleiding deelnemen aan een van deze
i Samenwerkingsverband opleidingen.
I Omi%Tsieellingen Wil ie meer weten? KorTl
" Limburg naar de
j INFORMATIEBIJEENKOMSTj in: Heerlen, Passage 17,

s op: maandag, 15 januari
= 1990._ Tijd: 10.00 uur's ochtends.
I De gemaakte reiskosten op

StichtingPSßOLimburg basis van openbaar vervoe<_ Passage 17 worden vergoed.
I 6411 jsHeerlen Voor meer informatie kun je*: tel. 045-731666 OOk bellen.

*fN>> OPLEIDINGSINSTITUUT

B^DE THERMEI
Raadhuisplein 15, Heerlen

m Telefoon 045-713717

Erkend door de minister van onderwijs el
wetenschappen op grond van de wet op de

erkende onderwijsinstellingen.

Begin maart starten de volgende cursussen:

" middenstand
" praktijkdiploma

boekhouden

" moderne
bedrijfsadministratie
Informatie en aanmelding:
de heer Verstappen
tel. 045-312566 jj

Zaterdag 20 januari 1990
van 10.00-13.00 uur

OPEN DAG
MARIAHEEM

Afdeling Verzorging

Werkvelden:
Gezinsverzorging

Bejaardenverzorging
Kraamverzorging

Lich. Gehandicaptenverzorging

Pres. Kennedysingel 18
6137 AC Sittard
Tel. 04490-14341

27502

OPEN DAG MAS-ROERMOND
tevens opening Informaticacentrum
Zondag 21 januari 1990, 13.30-16.00 uur.

■ —" —' — i

I MIDDELBARE AGRARISCHE SCHOOL

2-, 3- en 4-jarige agrarische
opleidingen voor Midden- en
Zuid-Limburg
Afstudeerrichtingen
* ondernemersrichting

* agrarische bedrijfskunderichting

* doorstroomrichting (H.8.0.)
Met beroepsmogelijkheden in de sectoren- rundveehouderij- intensieve veehouderij
- akkerbouw en tuinbouw- techniek
- handel en dienstverlening- landschapsbeheer en milieu

Roersingel 28, Roermond: tel. 04750-19600. 02*726 )

Praktijkdiploma informatica rdï
PraktllkDiploma

rijkserkende AMBI 88 examens infoAmJtica
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:
| Er Adres:

European Computer School woonplaats:
Passage 4-6 6411 JT Heerlen Tai. LenftiiriPostbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 «*m_ju

fm INr-UHIVIAIICA OPLEIDINGEN
te: Heerlen, Maastricht, Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen, Arnhem.

- Praktijkdiploma Informatica P.D.I.
(met o.a. tekstverwerken/MS-DOS/DBASE-lll)- Basisdiploma A.M.8.1. 88 (HEO, HEI, HE2 + bv HS4)- Kantoorautomatisering (HS4)- Datacommunicatie en netwerken (HP6)

Voor meer informatie
nevenstaande bon onge-
frankeerd opsturen naar: dhr./mw/mej: opl: LD/2 -C.C.O. Antwoordnummer 33 _._. ,_.
6400 VC Heerlen aoreS tel
of bel 045-717600. woonpl: Ift:

CURSUSSEN*
OPLEIDINGEN

. A

IHommerterweg
224

Hoensbroek

flriessen
Erkend door min. O&W met
rijkserkende diploma's

WordPerfect 4.2 en 5.0
PlanPerfect
DataPerfect
dßase Lotus P.D.I.
D.T.P. met Ventura
Typen Notuleren
Startcursus P.C./Msdos

Ook spoed- en privé-cursussen in en
uit huis.
Elk cursist werkt alleen op een P.C.
met hard-disk.
Vraag de brochure met de
cursusinhoud aan.

Bel 045-211733
Opleiding - Advies - Begeleiding

Binnenkort starten weer te Maastricht, Sittard en W^
de mondelinge avondopleidingen

voor

S.P.D. II
Thans zijn bezig de opleidingen voor S.P.D. I te Hee'

Maastricht, Roermond, Sittard, Tegelen en Weert- .Inlichtingen, prospectus en aanmelding bij de directe 'Drs. S.J.M. Brouwers, Gloriët 9, 6247 BB Gronsv^
Telefoon 04408-2304

//spD /n
Limburgse S.P.D.-opleidingefl

Gerenommeerde opleidingen voor het n)
staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie (S°_S\

Limburgs Dagblad



Campagne
PvdA

financieren
met aandelen

Van onze correspondent
ONDERBANKEN - De PvdA On-
derbanken gaat haar campagne
voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen financieren met de uit-
gifte van aandelen. De ledenverga-
dering is akkoord gegaan met dit
voorstel van de campagnecommis-
sie van de partijafdeling.

De bedoeling is dat er 50 aandelen
worden uitgegeven met een nomi-
nale waarde van vijfentwintig gul-
den. Een jaarna de verkiezingen zal
de uitkering plaatsvinden. De hoog-
te van dit bedrag zal afhangen van
het aantal PvdA-raadsleden, dat in
de gemeenteraad zal worden geko-
zen.

Lijsttrekker
Stef Wojtkowiak wordt de nieuwe
lijsttrekker van de PVDA Onder-
banken. Daarmee heeft de ledenver-
gadering van de Onderbankse so-
cialisten ingestemd met het voorstel
van de commissie kandidaatstel-
ling, om de huidige fractievoorzitter

Thermenmuseum blij met Romeinse aanwinst
Van onze correspondent

HEERLEN - Het Heerlense
Thermenmuseum heeft gisteren
een aantal nieuw aangekochte
Romeinse voorwerpen tentoon-
gesteld. Een kleine, maar vol-
gens museummedewerker, Joep
Gielen, interessante collectie.
De aankoop van de voorwerpen,
waarmee een bedrag van circa
10.000 gulden is gemoeid, komt
uit de particuliere sector. Een
van de mooiste stukken is een
onderdeel van een bronzen mili-
tair diploma. Dit werd door kei-
zer Hadrianus (117-138) verstrekt
aan de gouverneur Lucio Attio
Macrone wegens het vol maken
van 25 dienstjaren in de provin-
cie Pannonië (beneden-Honga-
rije). Het stuk werd overigens in
Rimburg opgegraven. Verder
omvat de aankoop een aantal gla-
zen flesjes, een glazen ribkom
die volledig intact is gebleven,
een balsamarium, twee metalen
spiegels en massief gouden oor-
bellen versierd met edelstenen.
Voorlopig zullen de voorwerpen
veertien dagen in een vitrine te
bezichtigen zijn. Daarna krijgen
zij een plaatsje bij de diverse
voorstellingen die in het Ther-
menmuseum over het Romeinse
leven zijn uitgebeeld. " JoepGielen (links) en Sjefßorn: Blij met de aankopen die ongeveer de helft van het jaar-

lijks te besteden budget uitmaken. Foto: christahalbesma

Douane vindt bij Bocholtz regelmatig verlaten auto 's

Meer illegaal grensverkeer
Van onze verslaggever

BOCHOLTZ - De groene grens ter hoogte van Bocholtz wordt
de laatste tijd steeds vaker gebruikt door in ons land verkeren-
de buitenlanders die illegaal naar de Bondsrepubliek willen.
De politie van Simpelveld heeft in samenwerking met de doua-
ne van Heerlen de laatste vijf weken namelijk vier auto's in de
buurt van de grens aangetroffen. Deze waren echter leeg.

Bij controle bleken de voertuigen
op naam van in ons land verkerende
buitenlanders te staan. Aangeno-
men wordt dat de auto's werden

Ziekenhuis
Kerkrade
bezuinigt

1,7 miljoen

achtergelaten, nadat de mensen in
de nabijheid van de grens waren
aangekomen en te voet verder gin-
gen.

Afrikaan
De politie van Simpelveld trof in de
nacht van donderdag op vrijdag op-
nieuw een lege auto aan ter hoogte
van de groene grens in Bocholtz.
Deze bleek op naam te staan van
een in Nederland woonachtige Afri-
kaan.

Een woordvoerder van het Simpel-
veldse politiekorps: „De situatie is
niet alarmerend, maar duidelijk is
dat de laatste weken steeds meer il-
legale grenspassages plaatsvinden
ter hoogtevan Bocholtz. Samen met
de douane denken we inmiddels na
over maatregelen om dit tegen te
kunnen gaan "

Studie naar
alternatief

voor Randweg
Hoensbroek:

Van onze verslaggever
HEERLEN/MAASTRICHT
komt een studie van de provincie,
naar een alternatieve route
het verkeer dat nu nog dagel»jj«6;
over de Randweg in Hoenst)
raast. Ooit was vanaf de auti
naar Brunssum de zogenoi
SW-18 gepland. Nu wil de
vincie onderzoeken of een njl
vanaf de Hommerterweg tujtflj
Amstenrade en Treebeek cßtt
naar de nieuw aan te leggen __S_
haalbaar is. Die weg wordt sj9|
genoemd.
« r iA_j__\

Vragen
De statenleden Coen Niesten!
(VVD) Mien Coops (CDA) en
Bert Havenith (PvdA) vroegen
deputé Piet Hilhorst gisteren tij-j
dens een vergadering van de Sta
tencommissie Verkeer en Water
staat, dat onderzoek uit te brei
den. „Want met dat stukje van d(
Hommerterweg naar de nieuw*
weg Doenrade-Brunssuiti (S-20H
los je de problematiek rond dö
Randweg niet op. Dan moet je*
ook de rest van het gedeelte van+
af de IJzeren Brug bij Nuth mee-;
nemen in die studie," aldus Coen
Niesten. Hilhorst was het daar
mee eens.

Geluidshinder
De bewoners van de RandweM
klagen bij voortduring over ge3luidshinder van de inmiddels
12.000 auto's. De actiegroep Es-
wee 18 bestookt gemeenten en
provincie met vragen en sugges
ties om een alternatieve route tt
krijgen. Bij aanleg van een nieu
we weg van Brunssum helemaa
naar de autoweg en dan ter hoog
te van een nieuwe aansluitingbi,
Reijmersbeek, zouden natuurge
bieden bij Kathagen en Thul
vernield worden. Daar voelt Hil
horst niet veel voor.

De studie naar de alternatieve
route moet in dé herfst van.dit
jaarklaar zijn.

" Een blik in het bovenste gedeelte van de dubbeldekker, door de binnenspiegel.
' Foto: CHRISTA HALBESMA

Van onze verslaggeve

Van onze
correspondent

HEERLEN - Het Re-
gionaal orgaan leerling-
wezen Limburg (ROL)
en het Gewestelijk Ar-beidsbureau Heerlen
hebben gisteren een op-
merkelijk project opge-
start. Een felrode Lon-
dense dubbeldekker
moet in de komende
weken de promotie-
campagne 'Info- en Ba-
nenmarkt Heerlen'
gaan ondersteunen. Die
vindt op 22 en 23 januari
plaats in de stads-
schouwburg.
Daarnaast is de Engelse
bus ingericht als een

Dubbeldekker
op banenmarkt

mobiel informatiecen-
trum waarin leerlingen
uit het voortgezet on-
derwijs (LBO, MBO,
Mavo en Havo) hun
licht kunnen opsteken
over de vacante banen
en de mogelijkheid om
zich op de streekschool
een dag per week (ver-
der) te bekwamen in
een vak.

De bus is een idee van

ROL-consulent Snij-
ders. Voortvloeiend uit
het gegeven dat er nog
steeds te weinig school-
verlaters om een of an-
dere reden niet naar de
streekschool of het ar-
beidsbureau komen.
„Terwijl er toch onge-
veer drieduizend vaca-
tures zijn," liet de regio-
nale directeur Jacquot
van het leerlingwezen
weten, voordat hij de

champagne liet knallen
ter inwijding van de
bus.

Vandaag staat de dub-
beldekker in de och-
tend op de Hoensbroek-
se markt. In de middag-
uren verschijnt het 21
jaar oude en vijf meter
hoge gevaarte in het
Landgraafse winkel-
centrum Op de Kamp.
Voor de rest bezoekt
het rijdend info-cen-
trum scholen in de
Oostelijke Mijnstreek
met een onderbreking
op donderdag 18 janua-
ri. Dan staat hij vanaf 17
uur in het Heerlense
winkelcentrum 't Loon.

Schiltmans definitiefweg

Palmen toch
lijsttrekker

CDA Brunssum

Van onze verslaggever
KERKRADE - Het Kerkraadse
St. Jozefziekenhuis heeft dit jaar
1,7 miljoen gulden minder te be-
steden dan vorig jaar. Dat heeft
burgemeester Jan Mans van
Kerkrade gisteravond gezegd in
een toespraak tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van het ziekenhuis.
Mans is voorzitter van het be-
stuur.

Hoe de bezuinigingen doorge-
voerd moeten worden, zei Mans
gisteravond niet. Wel stelde hij
duidelijk dat Kerkrade er alles
aan gelegen is een zo sterk moge-
lijk zelfstandig ziekenhuis te be-
houden. „Daarom moeten we
doorgaan met orde op zaken te
stellen. Ook moet er een goede
en snelle integratie komen met
de Moederschapzorg (Vroed-
vrouwenschool - red.)."

Geen noodzaak
lokaal platform
drugprobleem

BRUNSSUM - CDA-fractievoorzit-
ter Palmen is deze week tijdens de
ledenvergadering gekozen tot lijst-
trekker van het CDA in Brunssum.
Raadslid Schiltmans heeft daar-
naast te kennen gegeven definitief
uit het CDA te stappen. Hij komt
derhalve ook niet voor op de kies-
lijst. Op de tweede plaats staatraadslid De Graaf, gevolgd door
wethouder Van Goethem. De heren
Elzinga, De Bres, Michiels en Ber-
ben bezetten plaats vier tot en met
zeven. De dochter van raadslid De
Graaf, R. de Graaf, bezet de achtste
stek. Zij wordt nog gevolgd door de
heren Spinder en Knubben. Het
CDA verwacht in maart van dit jaar
vijf zetels in de wacht te slepen.

Burenruzie
"et ivas duidelijk merkbaar

ap Politierechter Van der Pol, zyn wijsheid moest aanwen-
om tot een rechtvaardig

rQee_ te komen over een bu-
j. nruzie in Heerlen. Alhoewel

idepartijen elkaar in novem-
-1988 stevig hadden aange-

Wl' spra'c hij toch één van«n, ee?i 45-jarïge man, vrij. De
-]arige buurman veroordeel-

l hij tot een voorwaardelijke
n^te van f 250. Deze man had
C^elijk, toen hij door zijn

’u»"man met een stok werd be-
i

ei9d, zijn toevlucht genomen
"' een riek.
'en levensgevaarlijk steekwa-
l ivaarmee veel erger dingen
«uden kunnen gebeuren," al-us de rechter. ,Mo.ar nu moetJ een niet denken dat hij het
'ernaa. zo goed gedaan heeftdat zijn buurman een groot

is, want zo liggen de
(j ken niet," voegde hij er na-

aan toe.

Haast
jj °P de St. Pieterstraat tevj^rade werd vrijdag een ta-
}chauffeur staande gehouden

' jj
le zich met hoge snelheid van

"eerlenersteenweg richting
' nlrum begaf. Volgens de poli-.e verklaarde de bestuurder,

(
'e niet minder dan 140 kilome-, T Per uur reed, dat hij haast

j.ad. De personenauto werd in
ru 9 genomen. Na overleg met

officier van justitie werd deuto teruggegeven aan het ta-_
t .l cdrijf. De bestuurder van de■ *i kan rekenen op een zeer

I °9e boete. Hoe was het. spreek-
oord ook alweer: haastige

p°ed is...

Piep
vy. e £yd dat Nederland op

'Jdagmiddag definitief stopt
et ioerfce?i lijkt niet meer ver

Steeds vaker begin-
vnu n on2e telefoontjes naar aller-
J instanties op vrijdagmid-
J*9 een zeer vertrouwd geluidP te leveren: 'U spreekt met de

telefoonbeant-oorder van. Waarna u vrien-
pjfc wordt verzocht na de
eptoon uw boodschap in tePi-efcen. We geven het eerlijk

in veel gevallen wachtenlJ die pieptoon niet meer af,
£9eduldig als we zijn. Al besef-

'" rJ 1 W'J °-at dit eigenlijk hele-aal niet zo leuk is voor de ont-I /iefn9er van 'le£ 9esvrek, die na
\ e sPree/csignaaJ aüeen maar. *i pieppieppiepgeluid krijgte"oren.

Piep (2)
Anders ligt het natuurlijk
urineer wij een gewóón, zeg
CL°-r sociaal telefoongesprek

£.l"en voeren met iemand. In«t geval wachten wij de piep-on wèl keurig af, waarna wije o.utomatische telefoonbeant-s,°?.rcler vriendelijk de vraageen of hij ofzij ons na zes uur
l^Ö wil bellen. Was gespro-
[e n.: Sjeng. Het leukevan dit al-
tSls nu dat de automatische te-
J°onbeantwoorder ons in der_rsoon van die goede bekende

Bp^ 1 °P°e^en en dan vervol-
lide Stu*£ °P onze automatische
n efoonbeantwoorder. En dat
( is waar wij op wachten:cc van dig apparaten in gea-
lir7leerd gesprek met elkaar,

ïvijl de eigenar(ess)en ervan
pr

stl9 een pilsje drinken en
kiafen over hei oema'c van zo n

' beantwoorder...

Piep (3)
Trouwens, wat te denkenQ-n die ene ambtenaar die, bij-

in0r,oe eld in een gemeentehuis,
e 2 n eentje de wacht houdt om
Om en^-ele argeloze bezoeker te
I wangen. De automatische te-J°°nbeantwoorder staat aan

ö„er komt maar geen bezoeker.
jj.. uren gaan zeer traag voor-
*oj»,en de 20n zor9l£ °P die bijna
luY}erse vrijdag voor een heer-J* hom gevoel. Gelukkig komt

, 0
n tóch die ene bezoeker waar

" ïe ambtenaar al twee uur op" 'e wachten. 'Goh, wat zijn
* ioe!" veel vliegen', opent die be-

ftïhK 7" het gesprek. Waarop de
reageert met: 'Ja, 37

'de precies te zi Jn'- Inderdaad,
Sq
, gevolgen van de automati-

gr e telefoonbeantwoorder" zijn

Van onze verslaggever
KERKRADE - Burgemeester en
wethouders van Kerkrade voelen er
niet voor om een lokaal overlegplat-
form in het leven te roepen om de
drugproblematiek te bespreken.
Dat blijkt uit de notitie 'overlegplat-
form drugproblematiek', dieB en W
aan de leden van de commissie Al-
gemene Bestuurlijke Aangelegen-
heden hebben gestuurd. Eerder al
werd van verschillendekanten aan-
gedrongen op een dergelijk overleg-
orgaan.

Het college wijst er in de notitie op
dat er ter bestrijding van de drug-
problematiek nu al verschillende
vormen van (inter)gemeentelijk
overleg functioneren. Wanneer ook
op lokaal niveau een platform zou
komen, dan zou dat volgens het col-
lege kunnen leiden tot overlapping
in de taakstelling, een extra belas-
ting van de instellingen en vertra-
ging van de besluitvorming. Ook is
het onduidelijk welke personen zit-
ting zouden moeten hebben in een
dergelijk overlegorgaan. Ook al om-
dat, volgens B en W van Kerkrade,
de huidige beleidsstructuur goed
werkt, zijn er geen redenen om te
komen tot een lokaal platform.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De uitnodiging
van Omroep Landgraaf aan de
Landgraafse politieke partijen om
deel te nemen aan een uitzending
over de verkiezingen is bij de frac-
ties met gemengde gevoelens ont-
vangen.
Weliswaar zien de partijen een ver-kiezingsuitzending wel zitten, maar
het deelnamebedrag dat op de uit-
nodiging wordt vermeld, ’ 2.000,
blijkt met name voor de kleine frac-
ties te hoog. Enkele fracties twijfe-
lenover deelname, terwijl het Vrou-
wenappèlnu al zegt voor een derge-
lijke prijs niet mee te willen doen.

Bij de Lokale Omroep Landgraaf
vindt men de reacties wat prema-
tuur. De partijen zijn immers uitge-
nodigd op een informatiebijeen-
komst om de formule van die uit-
zending te bespreken.

„De omroep heeft gemeend dit jaar
een verkiezingsuitzending te ma-
ken. Dat kost een x-bedrag. Dat be-
drag is de vermenigvuldiging van
het aantal fracties met ’ 2.000", legt
Jo Dautzenberg van de omroep uit.
Kijk, als we zon uitzending voor
niks konden maken dan hoefden we
ook geen half miljoen subsidie te
vragen. Een halfuurtje televisie ma-

ken kost al snel tienduizend gul-
den".
Dautzenberg wijst erop dat alle par-
tijen gevraagd wordt mee te den-
ken. Op die wijze komen ook alle
politieke partijen aan bod. Dit ter
voorkoming van subjectiviteit. „We
zouden ook een live-debat kunnen
uitzenden", zegt Dautzenberg,
„maar dat betekent dat niet alle par-
tijen van de partij kunnen zijn. We
willen juistvermijden dater iemand
wordt gepasseerd".

Met name de raadsleden van de
kleine fracties Rutjens, Burgerbe-
langen en Landgraaf '81 vinden het

bedrag te hoog en menen dat de gro-
tere partijen in het voordeel zijn.
Maar ook bijvoorbeeld Gulpers en
het CDA hebben begrip voor de
problemen van hun 'kleine
broertjes. Vrijwel alle partijen had-
den graag wat meer informatie ge-
had over de inhoud van de uitzen-
ding. Marga Kölgens van het Vrou-
wenappèlzegt het jammerte vinden
dat de omroep zich zo presenteert:
„een dergelijke brief roept weer-
stand op".

Verdeelsleutel
Overigens staat het bedrag van

’ 2.000 nog niet helemaal vast. Vol-
gens de omroep is het een richtbe-
drag en kan op de info-avond nog
gesproken worden over een ver-
deelsleutel. Wanneer de partijen
niet willen deelnemen aan de uit-
zending zal de omroep bekijken hoe
op een andere manier aandacht kan
worden besteed aan de verkiezin-
gen van maart.

Bijdrage kosten uitzending
verkiezingen zijn te hoog

# Stef Wojtkowiak.

bovenaan de lijst te plaatsen. Het,
zittende raadslid Henk Evers-s;
op de tweede plaats, gevolgd dooij
Leon Stevelmans, Martin van Mou-=
rik en Ad Lebbink. De plaatsen zes.
tot en met acht worden bezet doon
vrouwelijke kandidaten, te weten
Janny Bognar, Anne-Marie Lagro
en Sybille Übachs. Dan volgen nog
Bert Bakker, Sjef Dekkers en i
man Mestrom.

Brunssum polst
verlangens over
basisonderwijs
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Van onze verslaggever
BRUNSSUM -De gemeenteBn.
sum verricht momenteel onderzoek
naar de wensen van ouders over
basisonderwijs in de gemeente
raad van Brunssum wil narru
weten of de ouders/verzorgers
kinderen het liefst naar een opei
re, een rooms-katholieke, een i
testants-christelijke of een bij.
der-neutrale basisschool willen
ren.
Om te komen tot een duidelijke
ventarisatie van de voorkeuxe»;
worden ruim 1.850 gezinnen
kinderen van 0 tot 7 jaar aange-i
schreven. De ouders moeten nit
leen hun wensen over de vorr.
kwaliteit van het onderwijs ver.
ren, maar ook duidelijk aangeve
hoeverre de bereikbaarheid
deze of gene school van belang is i

De enquête werd deze week ogge-»
start. Voor 20 januarimoeten de
genlijsten (anoniem) worden te.
gestuurd. Indien de respons te k
is, herhaalt de gemeente het on
zoek. Pas bij een respons van r
50 procent zal het onderzoeksre
taat worden verwerkt. Dat kar
termijn betekenen dat de raad .
gaat buigen over de vraag of er n
we scholen in Brunssum mo.
worden opgericht.



: V Op zaterdag 20 januari a.s. vieren we het 50-jarig huwelijksfeest van onze )1

(( 'iL.d* Houppermans ((

1) S. Houppermans-Boesten )). l) Om 15.00 uur zal daartoe een h. mis worden opgedragen in de il
V\ parochiekerk H. Remigius te Klimmen. \l

; \\ Gelegenheid tot feliciteren van 18.30 tot 20.00 uur in het )J

\ ff Gemeenschapshuis Op dr Plats, Houtstraat 25 te Klimmen. 11
(( „,. ,QQn De Kinderen ))11 Klimmen, januari 1990 II

'" (( Barrier 87 6343 RA Klimmen \\

; Dankbetuiging
* De talloze felicitaties, bloemen, kaarten en kadootjes

en vooral de aanwezigheidvan zovelen maakte de
ïering van ons

GOUDEN HUWELIJKSFEEST
)t een onvergetelijke dag.

Zonder iemand tekort te doenwillen wij de
bijzondere dank uitspreken voor de muzikale
bijdrage van fanfare St.-Barbara en Anselbach
Muzikanten.
Dit alles steunt ons in ons streven om ook diamant
te halen.. Ook namens kinderen en kleinkinderen hartelijk
dank.

Frans en Tien Hensgens-Becholtz

Kerkrade, januari 1990
Tulpenstraat 15 - 6466 XH
1

Geboren

MANUELA
>

dochtertje van
Karin Jeurissen

en
Piet Op den Kamp

Aan deGreune Paol 4
6127 BJ Grevenbicht, :■ ' —' ■

I ~ ~~
Met verslagenheid, maar gelukkig dat zij uit haar
lijden is verlost, geven wij kennis dat na een lang-
durig ziekbed van ons is heengegaanvoorzien van
de h. sacramenten der zieken, op de leeftijd van 77
jaar, mijn lieve echtgenote, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Rie Agterberg
echtgenote van

Pieter Brouwer
Geleen: P. Brouwer

Brunssum. J.A. Brouwer
Geleen: A.J. Brouwer

'G.M.B. Brouwer-Kruitbosch
Marit
Brigitte
Liesbeth
Bernadette

Eindhoven: M.J.A. Penners-Brouwer
L.G.M. Penners
Rob - Monique
Peter - Justy

Hoensbroek: P. Brouwer
Y.M.L. Brouwer-Hennekens

'■
_ . Mare

Eric
Munstergeleen: J.M. Deriks-Brouwer

A.H.M. Deriks
Rita - Erik
Ellen - John

Sittard: A.M. Brouwer
J.M.H. Brouwer-Habets
Mary - Lène

"Nóord-Scharwoude: R.A. Brouwer
Familie Agterberg
Familie Brouwer

6164 CW Geleen, 11 januari 1990
Êuropalaan 40
'Dè plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
dden op dinsdag 16 januariom 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Pastoor van Ars, Lienaerts-. straat te Geleen, waarna de begrafenis plaats zal
vinden op de algemene begraafplaats Vouersveld
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Liever geen bezoek aan huis.
De avondwake zal gehouden worden op maandag
15 januariom 19.00 uur in voornoemde kerk.
Er is gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-. pel van het Maaslandziekenhuis te Geleen, dage-
lijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

I *Met groot verdriet delen wij u mede, dat heden
voorzien van het h. sacrament der zieken, op de
leeftijd van 69 jaarplotseling is overleden onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, oma, dochter, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

(Fien) Maria
Josepha Haan

Zij overleed in het De Weverziekenhuis te Heerlen.
De diepbedroefdefamilie:

Landgraaf: Wim en Hilde Hanssen-Knebel
Erik en Lara

Landgraaf: Riet en Sjo Hoeppermans-Hanssen
Josine en Nadine

Landgraaf: Jan Hanssen
Familie Haan
Familie Hanssen

6874 GA Landgraaf, 11 januari 1990
Terwaerderveldje 33
Corr.adres: 6373 BD Landgraaf,
Lambermonstraat 4
Dè plechtige uitvaartdienst vindt plaats op dinsdag
16 januaria.s. om 11.00 uur in de St. Jozefkerk te
Waubach, gevolgd door de crematie in het cremato-
rium te Heerlen.
Samenkomst in dekerk; geen condoleance.
Maandag 15 januari,wordt deoverledene bijzonder
herdacht in een eucharistieviering om 19.00 uur in
voornoemdekerk; vooraf om 18.40 uur rozenkrans-

bed.
Moeder is opgebaard in de chapelle ardente van het
De Weverziekenhuis te Heerlen, bezoektijd dage-
lijks tussen 16.00 en 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
De leegte die jeachterliet,
bracht ons allen veel verdriet.
Maar die liefde die je bood,
is niet beëindigd met de dood.
Want wat je was en wat je zei,
is voor ons nog niet voorbij.

Intens is ons verdriet, dat wij na een lange tijd van
hoop en vrees, toch afscheid moesten nemen van
mijn dierbare man, onze zorgzame vader en
schoonvader, lieve opa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Mart Hendriks
echtgenoot van

Lieske Dammer
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
hij op 70-jarige leeftijd.

Geleen: L. Hendriks-Damtner
Sittard: Gerda Schaefer-Hendriks

Sjeng Schaefer
Buchten: Elly Dohmen-Hendriks t

JupDohmen
Sittard: Pierre Hendriks

Anny Maes
en zijn dierbare klein- en
achterkleinkinderen
Familie Hendriks
Familie Dammer

6166 BW Geleen, 11 januari 1990
Oranjelaan 210
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
maandag 15 januari a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van deH.H. Marcellinus en Petrus te Oud-
Geleen, waarna aansluitend de crematie in het cre-
matorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar uitsluitend schrif-
telijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Mede tot intentie van onze dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen zondag 14 ja-
nuari om 17.30 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis, Walramstraat te Sittard,
Bezoekuren dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij aan zovelen
heeft gegeven en getroost door haar rotsvast geloof
in de verrijzenis en de Heilige Maagd Maria, delen
wij u mede dat, na een moedig gedragen lijden, uit
dit leven is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Lieske
von Mauw-Lemmens

echtgenote van

Pierre von Mauw
Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Amstenrade: P.H.C, von Mauw
Aken: Jo von Mauw

Nieuw-Bergen: Léon von Mauw
Betsie von Mauw-Overdijk
Ellemieke en Jelmer

Brunssum: Miet Zovi-von Mauw
Renzo Zovi
Lizette, Renata en Petra

Brunssum: Jan von Mauw
Leny von Mauw-Penders
Danny

Amstenrade: Tonnie Dassen-von Mauw
Jan Dassen
Roy en Marcel
Familie Lemmens
Familie Von Mauw

6436 AX Amstenrade, 11 januari 1990
Verzorgingstehuis Elvira, De Gijselaar 10
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 16 januari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis
te Amstenrade, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overle-
dene, maandag 15 januarias. om 18.30uur in de ka-
pel van het verzorgingstehuis Elvira te Amstenra-
de.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 uur tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Na een korte ziekte overleed in het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen, voorzien van het h. oliesel, op
38-jarige leeftijd, onze lieve en onvergetelijke
vrouw, mama, dochter, schoondochter, zus,
schoonzus, tante en nicht

Toos Laumen
echtgenote van

Jac Hanssen
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Hingen: Jac Hanssen

Ramon
Mark
Familie Laumen
Familie Hanssen

6102 EP Hingen-Echt, 12 januari 1990
In de Planten 17
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden dinsdag 16 januari om
11.00 uur in de parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen te Pey.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Maandag 15 januari om' 19.30 uur gebedsdienst in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 18.30uur in het mortuarium Huize St. Antonius,
Gasthuisstraat 3 te Echt.

I f
Na een leven, dat getekend werd door eenvoud, goedheid en dienstbaar-
heid voor anderen, overleed heden op de leeftijd van 70 jaar, voorzien van
de h. sacramenten der zieken, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Jozef Pierre Schoffelen
echtgenoot van

Carola Benedicta Sophia Winteraeken
Graag hadden we hem nog zien genieten van een fijne, zorgeloze oude
dag.

Brunssum: C.B.S. Schoffelen-Winteraeken
Zwammerdam: Marcel Schoffelen en Ans Bruurmijn

Niels, Jorn
Gouda: Yvonne Schoffelen en Ad Woudstra

Sanne, Jochem
Familie Schoffelen
Familie Winteraeken

6443 BP Brunssum, 11 januari 1990
Hoefnagelshof 32
In de parochiekerk van de H. Vincentius a Paulo, aan de Pr. Hendriklaan
te Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst gehouden worden op dins-
dag 16 januari om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw naam in het condolean-
ceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k. kerkhof aldaar.
Zondag 14 januari zal tijdens de h. mis van 11.15 uur de overledene wor-
den herdacht in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur in het
mortuarium van het ziekenhuis te Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

De tandartsenpraktijk van

H.H. Schoffelen
en

A.J.P. Schoffelen
te Brunssum

is wegens familieomstandigheden
dinsdag 16 januari de gehele dag gesloten.

Waarneming voor spoedgevallen, overige collega'ster plaatse.

Heden bereikte ons het bericht van het overlijdenvan onze oud-directeur,
de heer

J.P. Schoffelen
Gedurende meer dan 20 jaar heeft hij zijn beste krachten gegeven in
dienst van leden en cliënten van onze bank.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Zijn gedachtenis zal in onze coöpe-
ratie blijven voortleven.

Bestuur, directie en medewerkers
RABO-Bank Brunssum

Het is al weer een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen van hem
die ons zo dierbaarwas, mijn man, onze vader

Math Meertens
Wij herdenken hem tijdens een h. mis, welke gehouden zal worden op
zondag 14 januari om 10.00 uur in de St. Bavokerk te Nuth.

Mevr. G. Meertens-Loop
en kinderen

t
Moegestreden, maar dankbaar voor devele mooie dingen waarvan hij in
dit leven heeft mogen genieten, is, na een leven van hard werken, geheel
vol overgave aan deHeer, van ons heengegaan, mijn lieveman, onze zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Albert Baburek
echtgenoot van

Lenie van Dongen
Hij overleed op 74-jarige leeftijd, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken.
Wij bevelen hem in uw gebeden aan.

Landgraaf: Lenie Baburek-van Dongen
Landgraaf: Fieny en Giel Adriaens-Baburek
Landgraaf: Christien en Theo Lentjes-Baburek

Wiel
Landgraaf: Mariet en Frans Peeters-Baburek

Peter en Bert
Landgraaf: José en Twan Peer-Baburek

Ronnie en Dennis
Familie Baburek
Familie Van Dongen ]

6372 JB Landgraaf, 12 januari 1990 ]
Past. Schattenstraat 52 i
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op dinsdag 16 januari .
as. om 11.00 uur in de dekenale kerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg, waarna aansluitend debegrafenis zal plaatsvinden op der.-k.
begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare overledene wordt ge-
beden op maandag 15 januari as. om 18.45 uur, aansluitend avondmis, in
voornoemde dekenale kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer van Lindeman Uit-
vaartcentra, Beüteweg 32 te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 uur tot
19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

I "f '
Dankbaar voor de fijne herinneringen die hij ons achterliet, geven wij u
bedroefdkennis van het heengaan van mijn dierbare man, onze zorgzame
vader, lieve groot- en overgrootvader, zwager, oom en neef

Alouis Hubert Theelen
echtgenoot van

Theresia Jacobs
Hij is zacht en kalm ingeslapen, op de leeftijd van 75 jaar, in hetDe Wever-
ziekenhuis te Heerlen.
Wij bevelen hem in uw gebeden aan.

Nieuwenhagen: Th. Theelen-Jacobs
Nieuwenhagen: Lieske en Paul Smeets-Theelen

Marie-Thérèse en Jean
Tim en Sander
Noëlle en Hans
Familie Theelen
Familie Jacobs

6373 NN Landgraaf, 12 januari 1990
Margrietstraat 71
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag 17 januari
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van Maria Hulp der Christenen te
Nieuwenhagen, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk; er is geen condoleance.
Avondmis dinsdag 16 januariom 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouwkapel van Lindeman
Uitvaartcentra, Beüteweg 32 te Nieuwenhagen; gelegenheid tot afscheid
nemen dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce als
zodanig te willen beschouwen. **___

I t
Na een leven van goedheid, eenvoud, zorg en aan-
dacht voor allen die haar dierbaar waren, is, tot
onze grote droefheid, geheel onverwacht van ons
heengegaan, onze dierbare moeder, schoonmoeder
en oma

Hendrika Leonora
Ebisch

weudwe van

Johannes Josephus
Grijsbach

Zij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 68 jaar.

Grevenbicht: C. Grijsbach
T. Grijsbach-Drent
Janneke, Christof

Fairfax (USA): M. Craig-Grijsbach
L. Craig
Dan, Tim

Brunssum: J. Grijsbach
T. Grijsbach-Salden
Noortje, Sander

Hoensbroek: E. Grijsbach
T. Grijsbach-Reijnen
Thijs, Judith

6121 JK Bom, 11 januari 1990
Muntstraat 23
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 16 januariom 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Martinus te Bom, waarna begrafenis op
het r.-k. kerkhof aldaar.
Avondmis maandag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
Maaslandziekenhuis te Sittard; gelegenheid tot af-
scheid nemen dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Hierbij geven we kennis van het plotseling overlij-
den van ons trouw lid van het gemengd kerkelijk
zangkoor, mevrouw

H.L. Grijsbach-Ebisch
Ons medeleven gaat uit naar gezin en familieleden.

Bestuur en leden
R.K. Gemengd Kerkelijk Zangkoor
St. Cecilia Bom

I t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht uit ons midden werd weggenomen,
mijn dierbare zoon, broer, zwager, onze oom en
neef

Harrie Driessen
in de leeftijd van 42 jaar.

Hoensbroek: J.J. Driessen
F. van der Ley

Hoensbroek: Jan en Mimie
Johnny, Jennie
Familie Driessen

Kerkrade, 9 januari 1990
Kleingraverstraat 241
Corr.adres: 6431 JN Hoensbroek,
Mgr. Nolensstraat 87
De crematieplechtigheid heeft in stilte plaatsge-
vonden op vrijdag j.l.

t
De mensen van voorbij zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij zij zijn met ons verweven,
in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied, dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij zij worden niet vergelen.
De mensen van voorbij zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij zijn in hel licht - zijn vrij.

Na een leven datwerd getekend door goedheid,op-
rechtheid, eerlijkheiden eenvoud, heeft deHeer tot
Zich genomen, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder, zuszter,
schoonzuster, tante en nicht

Dymphina Janssen
weduwe van

Adrianus Broeders
Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Familie Janssen
Familie Broeders

Heerlen, 12 januari 1990
Limburgiastraat 32
Corr.adres: Limburgiastraat 22, 6415 VT Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 16 januari as. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Drievuldigheid te Heerlen-
Schaesbergerveld, waarna aansluitend de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
nemaandag 15 januariom 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t"
In dankbaarheid is na een liefdevol leven dat gete-
kend werd door eenvoud, goedheid en zorgzaam-
heid, voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd
van 85 jaar, van ons heengegaan, mijn zus, onze
schoonzus, tante en nicht

Maria Smeets
echtgenote van wijlen

Jan Josef Herbergs
Familie Smeets
Familie* Herbergs

Landgraaf, 11 januari 1990
Bejaardenhuis Heereveld
Corr.adres: Rimburgerweg 99, 6374 LA Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 16 januaria.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van St. Joannes de
Doper te Eijgelshoven.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis op maandag 15 januari a.s. om 19.00 uur
in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
de Lückerheidekliniek, St. Pieterstraat 145, Kerk-
rade. Bezoektijd dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar dat aan zijn pufl
een einde is gekomen, delen wij u mede dak
na een langdurige, maar moedig gedrage 11
ziekte, op 47-jarige leeftijd, voorzien van oe
h.h. sacramenten der zieken, is overleder>>
mijn lieve man, mijn lieve vader, zoon*
schoonzoon, en neef

Siegfried Pitz
echtgenoot van

Ingeborg Schöffers
* 26-7-1942 Eupen t 11-1-1990 Würselen

In liefde en dankbaarheid
Heerlen: Ingeborg Pitz-Schöffers

Solange Pitz en René Houtvas'
Raeren B.: Siegfried Pitz

Elisabeth Rademacher-Pitz
Astenet B.: mevr. Maria Schöffers-Dodt

Alle neven en nichten

6414 SM Heerlen, Uterweg 3

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door c\e
begrafenis, zal plaatshebben woensdag 17 ja'
nuari as. om 9.45 uur in de parochiekerk te
Raeren, België.
Mede tot intentie van de overledene, zal de
avondmis worden opgedragen op dinsdag'
avond om 19.15 uur in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is
er geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de FriedhofS'
kapelle te Raeren, België.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben
ontvangen, gelieven deze advertentie als zo-
danig te beschouwen.

I t
Bedroefd stellen wij u ervan in kennis, dat onZe
moeder en oma is overleden, mevrouw

Dina
Verhoeven-Rooding

Hedel: Riet en Balt
Jeroen

Bleiswijk: Theo en Rini
Remko en Maarten

Heksenberg-Heerlen, 11 januari 1990
Hei-Grindelweg 57
Corr.adres: Karel Doormanlaan 36,
2665 AT Bleiswijk
De uitvaartdienst wordt gehouden maandag 15 ja-
nuari a.s. om 13.30 uur in de St. Gerardus-Majella-
kerk te Heksenberg-Heerlen.
Dina wordt begraven in het grafvan vader Jan Ver-
hoeven op de begraafplaats te Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, le'
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Vervolg familiebrichten
zie pagina 16
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Budget voor saneren
bodem ontoereikend

Van onze verslaggeefster
iAASTRICHT - Ondanks een voorlopige beslissing van deProvincie om de huidige organisatie van het ambulancever-

d Cr.r? Limburg in stand te houden, is directeur Huisman vanpc DGD in Maastricht er niet gerust op dat de drie Centrale
°sten Ambulancevervoer (CPA) in Zuid-Limburg zullen blij-ven bestaan.

en het autowrakkenterrein Roeven
terpeelweg Weert (5 miljoen).

Vervolg van pagina 1

Tien procent van de totale koster
(minimaal 101 miljoen) komt vooirekening van de gemeenten. D«
overige kosten zullen niet drukker
op het provinciaal budget voor bo
demsanering. De provincie laat we
ten nog niets vernomen te hebber
van het ministerie van VROM om
trent de financiële bijdrage.

Het budget van de provincie is voor
dit en volgend jaar 3,2 miljoen gul-
den; vorig jaar was dat 4 miljoen.
„We moeten dus constateren dat er
op basis van de huidige budgetten
en met de huidige aanpak lang niet
alle gevallenkunnen worden aange-
pakt", schrijft het college, dat het
betreurt dat de bodemsaneringope-
ratie op de oorspronkelijk geplande
datum, in 1997, niet zal zijn afge-
rond. Onderzoek

Onderzoek naar vermist
meisje op laag pitje

Bijzonder kostbare saneringen -
duurder dan 10 miljoen gulden -
zijn volgens het Meerjarenprogram-
ma noodzakelijk op het voormalige
autowrakkenterreinen In de Cra-
mer Heerlen (kosten: 22 miljoen);
het voormalige Lauraterrein Kerk-
rade (30 miljoen); bij Haagen Che-
mie Roermond (minimaal 18 mil-
joen); op het autowrakkenterrein
Vinkenslag Maastricht (23 miljoen)

In totaal wil men dit jaar bij 89 bedrijven een nader- en saneririgson
derzoek starten. Ook zullen dit jaanog van 200 lokaties basisgegevt n;
worden verzameld, waarna besliswordt of er wel of niet een oriënté
rend onderzoek zal volgen. De kosten voor deze zogeheten melding*onderzoeken bedragen zes ton. Dtprovincie heeft 625.000 gulden gé,pland voor vijftig oriënterende onderzoeken.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De rijkspolitie heeft
gisteren het onderzoek naar de 13-
-jarige Maureen Smeets uit Etena-
ken (bij Wijlre), die sinds 21 decem-
ber als vermist staat geboekt, op een
laag pitje gezet. Nadat het meisje
donderdag jl. voor de tweede keer
weer contact heeft gehad met haar
vriendinnetje, is voor de politie de
maat vol.

Het uit tien man bestaande onder-
zoeksteam is inmiddels ingekrom-
pen. Er zijn nog maar één of twee
man mee bezig, aldus de woord-
voerder van de rijkspolitie Lim-
burg, Louis Steens: „Het heeft geen
zin om met tien maan eraan te blij-
ven werken. We willen niet blijven
doorgaan met dit kat-en-muis spel."

plek waar ze is goed naar haar /.»
heeft."
De politie weet niet exact waa
Maureen Smeets verblijft, maar z<
is van mening dat het meisjezich ii
Nederland bevindt. „Dus al met e
hebben we geenreden om ons ongfrust te maken. Alhoewel we natuur-lijk graag willen weten waar de mia
derjarige Maureen is. Vandaar ocsdat de pamfletten die her en der k
Heerlen hangen, nog blijven hasgen, zodat mensen die haar mogfc
lijk zien met de politie contact kuA
nen opnemen. Overigens, indien nj
dig zullen we het onderzoek ooiweer intensiveren."
De reden waarom Maureen Smeetdonderdag 21 december, na cA
dagje winkelen in Heerlen, nit
meer huiswaarts keerde, is de pot
tic nog altijd niet bekend.

Vervolg van pagina 1

centrale. Zowel Huisman als het
hoofd van de ambulancedienst en
CPA in Maastricht, Leon Houben,
vinden de medische deskundigheid
van de centralist van uitermate
groot belang.

van de ministeriesvan
melHifn Blnnenlandse Zaken om de
ro»! , ers onder te brengen bij detuttnalue in Gulpenwei"! h!* afgelopen jaar of felle
Zuid t van de gemeenten in
Peliiü g en de Gemeenschap-
Hepri Gezondheidsdiensten in
de m iii eleen en Maastricht waar

zijn gecombineerd
GGD amb"lancedienst van de

Houben bestrijdt het veel voorko-
mende idee dat de meldkamer niet
meer is dan een telefooncentrale
waar de telefoon wordt opgenomen
en een ambulance wordt gestuurd.
„De centralist moet doorvragen om
de preciese situatie vast te stellen.
Hij kan waardevolle informatie ge-
geven die levensreddend kan zijn."
Een centralist die geen verpleeg-
kundige is, kan dat niet, meent hij.

Vraagtekens
Brandweercommandant Klooster-
man van CPA Midden-Limburg,
waar op dit moment de meldpost
voor het ambulancevervoer wél is
ondergebrachtbij de brandweer, er-
kent dat de centralist bepaalde ken-
nis nodig heeft van de gezondheids-
zorg. Hij vindt echter dat de centra-
list niet als intermediair optreedt en
zet vraagtekens bij de noodzaak om
een verpleegkundige op de centrale
te hebben. „Jekunt op basis van een
telefoontje toch niet vaststellen hoe
urgent een aanvraag is." Huisman
en Houben menen dat de centralist
juist wel over die vaardigheid en
kundigheid moet beschikken.

rie £rovincic kwam hen in juni vo-
noP

aar maar wilde eerst
rie, ,oVer!eg voeren met de ministe-
ken !3fn WVC en Binnenlandse Za-
teirrat' ente voorstanders van in-
een H,-en schaalvergroting - voor
den enmtleve beslissing zou wor-i ingenomen. Dat overleg heeft
niet i

alf jaar later, nog steeds
over 5 tSgenad- Die onzekerheid
durL^f toekomst zorgt voor voort-
van h onrust onder het personeel
voer , meldkamer ambulancever-
ke nnf 1i Huisman. „Het mogelij-
Dam , g hangt als een zwaard vanovi^Cles boven hun hoofd." Een
Gulrf P- Van het Personeel naar
ker■ ls namelijk allerminst ze-
Lr .
kd"? man vindt dat er een eind moet
j. men aan de onduidelijkheid. ErDrmeen v°orlopig besluit van devan^Cle__,en een duidelijk advies
Volu Provinciale Raad voor de
te h gJlzondneid °m de status quo'landhaven in Limburg. Volgens
deipman vallen de financiële voor-
het if een scnaalvergroting van
(je am°ulancevervoer volgens de
bren en met zien mee zoustaaft" lnLimburg tegen. „En daar
QPi,egenover dat de kosten van de
deren Waar de CPA'S nu zijn on-- dpn ent Per saldo hoger wor-n V0°r de gemeenten."

man elangrijkste vrees van Huis-
de W

1S ,echter de achteruitgang van
Voer ■ lteit van het ambulancever-
onn lndlen de meldkamer wordt

bij de brandweer-

LIOF zoekt
rendabel
alternatief

„Wij moeten de bewindslieden dui-
dejijk maken dat de meldpost aan
het hoofd staat van het ambulance-
vervoer, de acute hulpverlening in
de regio coördineert en beleidslij-
nen uitzet. Het is geen veredelde te-
lefoon." Huisman meent dat het be-
leidsmatig en politiek gezien uiterst
gewenst zou zijn als de meldpost
ook nog uitgebreid werd met een
bereikbaarheidsvoorziening van
doktoren, Riaggs en andere gezond-
heidsinstellingen.

Kennis én deskundigheid zowel op
het gebied van de volksgezondheid
als brandweerzaken zouden aanwe-
zig moeten zijn bij de centralisten
op gecombineerde alarmposten
vanwaaruit zowel brandweer als
ambulance opereren, stelden de Na-
tionale Raad voor de Volksgezond-
heid (NRV) en de Brandweerraad
deze week in een advies. Huisman,
die lid was van de commissievan de
NRV diehet advies heeft opgesteld,
denkt dat met het advies een duide-
lijk signaal is afgegeven dat zon
schaap met vijfpoten onmogelijk te
vinden is.

virWi 6 langere termijn, zo luidt de
gier* ng

* biedt het zakelijk passa-
af ,bVervoer geen perspectief. Van-
'êeG?, Januari zijn daardoor vanaf
den geen lijnvluchten naar Lon-
deremeer m°gelijk. Men wil nu an-
ke mogelijkheden gaan onderzoe-
land °m bjnvluchten naar buiten-
triph*6.. bestemmingen vanaf Maas-*<-nt te realiseren.

Verhe^Varen tegen de huidige lijn-
te m iTmg met Londen had vooral
datW^ met het tyPe vliegtuigen
de k ">" werd ingezet en ook
Ook HStemming: Londen-Luton.
Ven,, vhegtijden en de vliegtarie-waren niet erg in trek.

triehieS.tinggroeP en de NV Indus-
trichfn

A
LIOF namen de lyn Maas-

ber AlrPort/Londen-Luton okto-
scha^°- g over van de maat-
ste ïi P,J Virgin Airlines. Beide in-
zou wilden bezien of de lijn
voor Pa?ser? in een bredere opzet

zakelijk passagiersverkeer.

Bij tankstation in Aken
Duitser (36)

neergeschoten

Maureen heeft tijdens dat laatste te-
lefoongesprek te kennen gegeven
voorlopig geen contact te willen
hebben met haar ouders. Louis
Steens, gistermiddag: „Ze wil voor-
alsnog niet terugkeren naar haar
ouderlijk huis. Uit het gesprek is af
te leiden dat ze het momenteel op de

Holturn-Noord met
30 ha. uitbreiden

Van onze verslaggever
AKEN - Een 36-jarige man uitKei
pen is gistermorgen in alle vr>
bij een tankstation aan de Blü'
platz in Aken neergeschoten. Hij \met een levensgevaarlijke verwo*
ding in het hoofd opgenomen in ht
ziekenhuis. Verdere mededeling^
over zijn toestand zijn gisteren tu#
gedaan.

Investeringsbank besefte name-
trichtA e miportantie van Maas-
er AlrP°rt zou afnemen wanneer
«ie:hnt

geregelde vliegverbinding
Het T Tei.buitenland meer zou zijn.
run.? 1S dat nog altijd van me-WL6n Zal ZICn daarom blijven in-
ternat 001" nieuwe en rendabele al-

striële en distributie-ondernemin-
gen.

Hoewel er sprake is van een getuig*
de pompbediende, is de dader |
vandoor. De pompbediende zm
04.00 uur dat er een man over h$parkeerterrein van het tankstatioj
liep en hij veronderstelde dat éfman op iemand stond te wachtefToen er even later een auto vooi-a
kwam en de chauffeur een gespr*
aanknoopte met dewachtende mm*
werd zijn vermoeden in eerst»
stantie bevestigd en ging hij dodj
met zijn werk.

Geleendal
Daarnaast zijn er bedrijventerrei-
nen nodig voor nieuwe, kleinschali-
ge, hoogwaardige bedrijvigheid.
Daarvoor komt volgens het rapport
in de eerste plaats het Geleendal in
Heerlen in aanmerking. Dat zijn de
22 ha, waar het ABP het voornemen
had nieuwbouw te plegen. Daar-
voor zou wel het bestemmingsplan
aldaar moeten worden gewijzigd.
Voor dit soort industrie komen ook
De Geusselt/Scharn-Noord in Maas-
tricht en Zuidzijde-Bergerweg in
Sittard in aanmerking.

Vervolg van pagina 1
Uit hetrapport blijkt dat Zuid-
Limburg vooral moet mikken
op nieuwe, kleinere 'hoog-
waardige' bedrijven en verder
op ondernemingen op distri-
butiegebied. Berekend is dat
tot het jaar 2000 voor nieuw in
Zuid-Limburg te vestigen bo-
venregionale bedrijven op het
gebied van industrie en distri-
butie tussen de 145 en 220 ha
bedrijventerrein nodig is.
Voor de bovenregionale
dienstverlening is 30.000 tot
40.000 m2kantooroppervlakte
nodig. De afgelopen jaren
werd er tussen de 20 en 25 ha
in Zuid-Limburg aan nieuwe
bedrijven uitgegeven.

De onderzoekers hebben alle be-
staande en geplande bedrijventer-
reinen in Zuid-Limburg geïnventa-
riseerd en vergeleken met de ver-
wachte vraag. Daaruit blijkt dat als
alle bestaande en geplande tereinen
optimaal gebruikt worden, er toch
in de komende tien jaar tekorten
zullen optreden.

Hetrapport is opgesteld in opdracht
van de provincie, deKvK's en de ge-
meenten in Zuid-Limburg. Deze in-
stanties moeten nu ook besluiten
wat er met de resultaten gaat gebeu-
ren. Bij de presentatie gisteren werd
van alle kanten verzekerd dat de ge-
noemde instanties, die met het op-
stellen van het rapport voor het
eerst op dit gebied echt samenwerk-
ten, elkaar niet langer vliegen willen
afvangen op het gebied van het aan-
trekken van nieuwebedrijven, maar
gezamenlijk de internationale
markt opwillen.

Snel daarna moet de chauffeur. \
een eventuele bijrijder, echter op oV
wachtende man geschoten hebbe|i
Maar ook dat heeft de pompbedieit
de niet gehoord. Na enkele wankeï
stappen zag hij de man alleen in 4kaar zakken. Toen zag de pompbè
diende pas duidelijk dat het slachtoffer een kogel in zijn hoofd had. *
Contacten
Uit kringen van de Akense poütie I
vernomen dat het slachtoffer op zij
zachts gezegd contacten ondel
houdt met de regionale onderw*
reld. Hij zou zelfs tot de topcrimin*
len behoren, verklaarden andere)
gisteren.

, (ADVERTENTIEj

©Bruiloften
**Recepties

Familie-diners,
kaderfeestjes enz.

in de meest
huiselijke omgeving.
Ook u voelt er zich

echt thuis.
h_tysjitetitf__£

Rimbergerweg 2a
Tel. 045-254770

Sanderboutlaan
Om die op te vullen wordt in het
rapport gepleit om het bedrijventer-
rein Holturn-Noord met minstens 30
ha uit te breiden. Als dat niet moge-
lijk is in verband met de waterwin-
ningsproblemen, die daar spelen,
zou het terrein Sanderboutlaan in
Sittard aan de orde moeten komen.

Een derde optie is het terrein Beitel-
Locht in Kerkrade/Heerlen. Dat
wordt vooral aantrekkelijk als de
IPR-regeling in de nabije toekomst
alleen nog voor Oostelijke Mijn-
streek van toepassing wordt ver-
klaard. De drie bovengenoemde ge-
bieden zijn speciaal bedoeld voor
bovenregionale, grootschalige indu-

IADe parkeerwachters in Maastricht zijn weer aan het werk en dus is he. ooor automobilis-ten toch maar beter een parkeerkaartje te nemen. Foto: WIDDERSHOVEN

Parkeerwachters
weer aan het werk

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De parkeer-
wachters van Maastricht, die
zich zoals gemeld allen tegelijk
ziek hadden gemeld uit onvrede
met hun werkomstandigheden,
huisvesting en maatschappelijke
status, zijn gisteren voor het me-
rendeel weer op het werk ver-
schenen. Vier van hen, die nog

ziek zijn, worden in de loop van
de volgende week terugver-
wacht.

De bereidheid van de parkeer-
controleurs om weer aan het
werk te gaan, was het resultaat
van het gesprek dat directeur J.
Schoenmaeckers van publieke
werken met hen heeft gehad.

Daarbij is er met nadruk op ge-
wezen dat de beslissing om de
parkeerpolitie op te heffen en on-
derte brengen bij een dienst van
de gemeente genomen is door de
gemeenteraad in het kader van
de ambtelijke reorganisatie.

Uiteindelijk bleken de parkeer-
wachters begrip op te kunnen
brengen voor de situatie die is
ontstaan met alle gevolgen van-
dien en togen zij gistermorgen
weer aan het werk. Tot verras-
sing van die automobilisten die
nog niet op zon snelle terugkeer
van de controleurs hadden gere-
kend en hun voertuig zonder te
betalen in de binnenstad hadden
geparkeerd.

(ADVERTENTIE)
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" Onderonsje bij de opening van de tentoonstelling over vakwerkbouw. Van links naar
rechts: Coen Eggen, deputé Henk Riem, prof.dr.Peter Schmid en Stan Spauwen bij de
'kraanzaaginstallatie'. Foto: widdershoven

'Vakwerkbouw toen
en straks' geopend

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Deputé
Henk Riem - van onder an-
dere stads- en dorpsver-
nieuwing en landschaps-
zorg - heeft gisteren onder
grote belangstelling in de
hal van het gouvernement
de tentoonstelling 'Vak-
werkbouw toen en straks'
voor geopend verklaard.

Het verschijnen van het
boek 'Vakwerkbouw in
Limburg' geschreven doorCoen Eggen was voor deStichting Kunst en Cultuur
aanleiding tot het inrichten
van de tentoonstelling.

De deputé herinnerde er voorts
aan hoe pas in de jaren '50 de eer-
ste stemmen opgingen die als
roependen in de woestijn waar-
schuwden voor de sloop van
oude vakwerkbouw. Tien jaar la-
ter werden de eerste subsidies
voor restauratie verstrekt en
sindsdien zijn tal van vakwerk-
huizen op professionele wijze ge-
restaureerd; soms echter ook op
dermate rigoureuze wijze dat er
de kwalificatie 'onherstelbaar
gerestaureerd' aan kon worden
gegeven.

Prof. dr. Peter Schmid, hoogle-
raar bouwkunde aan de TH
Eindhoven, ging tijdens een toe-
spraak gecompleteerd met dia's,
in op het perspectief van de vak-
werkbouw van heden naar de
toekomst. Juist vanwege de gro-
te belastbaarheid van bepaalde

houtsoorten zal vakwerkbouw
altijd blijven bestaan. Nieuw-
bouw in houtskelet is weer actu-
eel en onderwerp van studie aan
deTH's van Eindhoven en Aken.

Facetten
Vakwerk is een constructie
waarbij wanden worden samen-
gesteld uit houten balken, die
vakken vormen, welke worden
opgevuld met een vlechtwerk
van takken, waarover een meng-
sel van leem, stro en gier wordt
gesmeerd. Op de tentoonstelling
komen alle facetten van deze
bouwmethodeaan bod. Er is veel
materiaal bijeengebracht uit
Limburgse musea en oudheidka-
mers; ook is er werk te zien uit de
restauratieklas van de LTS 'Pas-
toor Jacobs' uit Sittard.

De expositie in het gouverne-
ment werd mogelijk gemaakt
dank zij financiële ondersteu-
ning van de provincie en is tij-
dens de openstellingsuren van
het gouvernement gratis te be-
zichtigen tot en met 16 maart
aanstaande.

Lijk gevonden
in Kanaal

Van onze verslaggever
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Onzekere toekomst bij
meldposten ambulance

Onrust blijft voortduren onder personeel op de drie posten Het stoffelijk overschot kon nog niet|
worden geïdentificeerd. De tussen de
30 a 60 jaar oude man heeft een zeer
slecht onder- en boyengebit met bruine
tanden. Hij heeft een hoog voorhoofd I
en hoge haarinplant. De lengte wordt
geschat op 1.75 a 1.80 meter.

De man droeg een blauwgrijze panta-
lon, grijze schoenen (instappers), blau-
we sokken met blokwafel motief.

De politie verzoekt iedereen die weet
wie deze man is zich met haar in verbin-
ding te stellen, tel. 04951-31888.

NEDERWEERT - Een voorbijganger
heeft donderdagmorgen om half twaalf
een lijk gevonden in het Kanaal Wes-
sem-Nederweert. Het stoffelijk over-
schot was behoorlijk verminkt. Ver-
moedelijk doordat het lichaam in een
scheepsschroef terecht kwam.

Limburgs dagblad j provincie
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Dankbaar datwij hem zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het heengaan,
hebben wij afscheid genomen van onze dierbare
vader, schoonvader, groot- en overgrootvader,
broer, schoonbroer, oom en neef

Karel Joseph van Loo
echtgenoot van wijlen

Maria Paffen
Voorzien van de h.h. sacramenten der zieken, over-
leed hij in de leeftijd van 86 jaar.

T. Flecken-van Loo
M. Flecken
Fr. Hendriks-van Loo
J. Hendriks
J. van Loo 0M. van Loo-Janssen
S. Wehrens-van Loo
H. Wehrens
en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie van Loo
Familie Paffen

Kerkrade, 11 januari 1990
Nullanderstraat 138
Corr.adres: Nullanderstraat 136, 6461 GE Kerkrade
Da plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
maandag 15 januarias. om 10.30uur in de parochie-
kerk H. Maria Goretti teKerkrade-Nulland, waarna
aansluitend crematie in het crematorium te Heer-
leij.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd. .
Heden, zaterdag 13 januari, zal de overledene bij-
zonder worden herdacht tijdens de avondmis van
19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Mochten wij zijn vergeten u een kennisgeving te
zenden, gelieve dan deze aankondiging als zodanig
te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
meenten ontvangen, delen wij u mede dat na een
moedig en waardig gedragen lijden van ons is
hc-engegaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn
lieve man, onze goede en zorgzame vader, schoon-
vader en opa

Nicolaas Delahaije
echtgenoot van

Margaretha Kleijker
op de leeftijd van 74 jaar.

In dankbare herinnering:
Margaretha Delahaije-Kleijker
Netty en Victor
Bosch-Delahaije
Margareth
Marian en Joop

12januari 1990
Panhuys 8, 6336 AH Hulsberg
De. plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 16 januari om 11 uur, in de St. Dionysius-
kerk te Schinnen, gevolgd door de begrafenis op de
r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.

I Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Maandag a.s. om 18.30 uur, avondwake in dekapel
van Huize Panhuis te Hulsberg.

' U kunt afscheidnemen in derouwkapel van Huize
Panhuis, dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.

Enige en algemenekennisgeving

■t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die ik samen met hem mocht beleven,
doe ik u weten, dat is overleden, mijn lieve vriend

Teye de Jong
in vriendschap verbonden met

Annie Sistermans
Hij overleed in de leeftijd van 65 jaar.
6466 HL Kerkrade, 7 januari 1990
Akerstraat 78
Ingevolge de wens van de overledene heeft de cre-
matieplechtigheid in aller stilte plaatsgevonden in
het crematorium te Heerlen.

tJan Claassen, 71 jaar, echtgenoot van Sientje Fi-
scher, Kastanjelaan 18, 6042 GV Roermond. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
maandag 15 januari om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Laurentius te Maasniel.

tTheodorus Walschot, 80 jaar, echtgenoot van
Anna Theunissen, Heerstraat Zuid 21, 6099 AE

Beegden. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden maandag 15 januari om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Martinus te Beegden.

BELONING I
U kunt rekenen op een aantrekkelijke beloning
wanneer u inlichtingen kunt verstrekken die
leiden tot het bekend worden van de oorzaak
van de

BRAND
welke plaatsvond op 9 januari 1990 omstreeks
09.00 uur in het bedrijfspand annex woning
aan de Maasstraat 115 te Arcen.
Inlichtingen schriftelijk of telefonisch aan:

SCHADEBUREAU BOSCHMAN
Antwoordnummer 2013
6710 VA Ede
Tel. 08380-19130
(Uw inlormatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk
behandeld). 27532

! 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 MQS pQNDS: GIRO 8957financiële injectie. (Storten op bankrekeningnummer 7070 70228kan ookl

Begrafenis- en krematieverzorging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Een stijlvolleen zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.- Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.o. ~ , ,
Oliemolenstraat 30- Postbus 2755 Hoensbroek CO.
6401 DG Heerlen-TeL 045-714427. __rf__m Nieuwsttaat 118

'Jltenn opgenomen: JG.Boon. Tel. 045-416814 __7u/tWi (>l3l KWHoensbroelt"TeL 045-21109^
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. _\_WJU_\ DAG NACHT BER£IKBAAR-
JS.Posl,gedipt uitvaartverzorger. A A

_____________________________________________________________________________________^ —____■___-—^—^^^—

BLACK RAIN/VS 1989

Regie: Ridley Scott. Met: Mi-
chael Douglas, Andy Garcia,
Ken Takakura, Kate Capshaw,
Yusaku Matsuda e.a. In: H5
Heerlen en Mabi Maastricht.

De regisseur van Alien en Blade
Runner en het koppel dat Fatal
Attraction produceerde, werden
door Michael Douglas uitverko-
ren voor zijn nieuwste film.
Daarin speelt Douglas een Dirty
Harry-achtige politieman in New
Vork. Op het vlak van corruptie
is hij niet helemaal zuiver op de
graat. Hij ging overstag nadat hij
ontdekte dat het systeem waarin
hij werkt ook door en door cor-
rupt is, en hij zichzelfafgevraagd
heeft waarom hij de enige eerlij-
ke politieman zou moeten zijn.
Er is een missie naar Japan voor
nodig om hem bij te brengen wat
integriteit ook al weer was.

Tijdens een lunchpauze in een
restaurant zijn deze Nick en zijn
maatje Charlie getuige van een
koelbloedige afrekening in het
Yakuza-milieu (de Japanse te-
genhanger van de Mafia). Nick
slaagt erin de moordenaar te ar-
resteren, maar wanneer Japan
om de uitlevering van deze
kroonprins van deYakuza vraagt
krijgt het duo de opdracht hem
in Osaka aan de autoriteiten over
te dragen. Het is echter de ver-

keerde delegatie die de gevange*
ne in ontvangst neemt, en als
Nick dit ontdekt laat hij het er
niet bij zitten. Tot groot ongenoe-
gen van de Japanse politie gaat
hij zelfachter Sato aan en als een
razende olifant dendert hij daar-
bij door de delicate porseleinkast
van gewapende vrede die de
plaatselijke politie onderhoudt
met de Yakuza. Ook Masahiro
Matsumo (Ken Takakura), de po-
litieman die hem van dit voorne-
men moet afhouden brengt hij
op deze manier in een oneervolle
en onmogelijke positie. Maar als
Nick aan het slot de boef ter be-
stemde plekke heeft afgeleverd
heeft hij (hopelijk) iets geleerd.

Dit mag misschien allemaal wat
zuur klinken, daarmee is niet ge-
zegd dat Black Ram een slechte
film is. Hoewel het verhaal nogal
oppervlakkig is, de karakters
geen achtergrond krijgen en ook
geen dieper inzicht in de Japanse
maatschappij geboden wordt, is
het geheel onderhoudend ge-
noeg. Scott Ridley weet met on-
heilszwangere beelden de span-
ning er aardig in te houden en
het camerawerk van de (Neder-
landse) Jan de Bont kan schitte-
rend genoemd worden. Dat kan
echter niet voorkomen dat Mi-
chael Douglas als opgewonden
standje danig gaat irriteren. Wat
mij betreft is Ken Takakura de
ster van deze film.

\a&t_.
ETHIOPIË

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

umi .oidii utuii - «uu - «cil ii mol
lom/usi ui tim - «Klunst io.i huis

HINNIK DICUWaISCHf NUL. - UU 1111 l
Illlt US HOIIES - Ulltil UMIUID

IDIABETES
! IS OVERAL

Diabetes (suiker-
ziekte) is een

ingrijpende aan-
doening dieRoy

altijd en overal met
zich meedraagt.

zijn eigen bloedsuiker-
waarde moet bepalen.
Niet één keer, maar de
rest van zijn leven!
De wetenschap probeert
een oplossingte vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun datweten-
schappelijk onderzoek,
steun het Diabetes Fonds
Nederland.

GIROREKENING 5766
1 t.n.v. DFN, AMERSFOORT

Met ingang van 8 januari is de praktijk
van R.J. SCHYNS, tandarts
overgenomen door

C.M. SCHYNS, tandarts
De praktijk is verhuisd naar:
Geneindestraat 21
6301 HC Valkenburg
tel. 04406-12212
Behandeling volgens afspraak voor
particuliere patiënten en
ziekenfondspatiënten.

Gevestigd per 1 januari 1990 y^^,.\S\l

M.M.H. Engelen
Fysiotherapeut/Manueel therapeut

Voor particulier verzekerden.
Dr. Calsstraat 36
6372 AB Landgraaf
Tel. 045-320591

Behandeling volgens afspraak.
27607

Gevestigd:
arts voor klassieke

homeopathie
M.A.C. Hoogervorst-Ernst

Marshallstr. 33, Brunssum
Tel. 045-273466

Afspraken telefonisch op werkdagen tussen
13.00-14.00 uur. 273a.
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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
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De Jetta Elan.
Vanaf gisteren
vanaff 25.600b

Als u gisteren deze krant goed gelezen hebt, weet u het pers voor een betere bescherming tegen parkeerschades. Ëfl
nog: de Jetta Elan is nu vanaf f25.600- verkrijgbaar. dorpelverbreders voor minderbeschadigingen doorsteenslag.

In deze prijsklasse is de Jetta Elan onbetwist de auto Toegegeven, het is niet schokkend, maar de Jetta was nU
met de meeste passagiersruimte en de grootste kofferbak (en eenmaal al een auto waar u alles van mag verwachten (zelfs een
is daarmee de ideale gezinsauto). Daarnaast is de Elan ook nog dieseluitvoering met katalysator*),
eens goed compleet en lekker comfortabel. Vanafgisteren dusvanaff2s.6oo,-.Tsja, en opzo'n 'vanaf

En, omdat het nu eenmaal 'n Volkswagen is, blijft er niets komen nogal wat mensen af. Maar dat begreep val vanzelf,
te wensen over als het gaat om prestaties, zuinigheid, betrouw- Zeker als u ook de interessante leasevoordelen en gasinbouw"
baarheid, veiligheid en duurzaamheid. mogelijkheden kent.

Onlangs is de Jetta op een paar puntjes verbeterd. X^w^ II inf» I "_
Zo kreeg ie bredere banden (185/60) voor 'n nog betere (Xj\ VOlKSWaQen.Wie GHCJerS.

wegligging. 'Grotere, deels in de autokleur meegespoten bum- \<A_y met utaiysaior

Jetta Elan f25.600.-. 'Jetta Elan Diesel met katalysator f32 905.- (Volkswagen geeft 50% subsidie op de milieudieselmotor U betaalt dan f32 410.-.)
Prijzen zijn Vanaf'-prijzen inclusief BTW exclusief aflevenngskosten. Wijzigingen voorbehouden Importeur: Pons Automobielhandel BV Postbus 72, 3800 HD Amersfoort. Telefoon: 033- 949944. '
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Dat is ook het streven van de Coma
Vereniging Nederland (CVN), met
zon 25 leden inLimburg. De vereni-
ging stelt dan ook alles in het werk
om via het ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur ge-
daan te krijgen dater een landelijke
enquête wordt gehouden, waardoor

Streven

LÏSens dokter Hoenderdaal is hetEfc, Van de medische behande-
Èh," mevrouw Stinissen hetzelf-ï__ het ophouden een plant waterrfeven.
t^vrouw Stinissen reageert echthiet meer °P- Maar dat neemtNp^eg dat dit "Veraard een tere
M£ t ls- De kn°P omdraaien, be-t^m voor de een het stoppen van
RÊr e medische handeling,
foSf. V°°r de ander moord. Zolang
Mtfti'_r?rele discrepantie bestaat,k&rL feer moeilijk een bevredi-
fcsind °SSmg VOOr dit Probleem
■ . -Lgge-ns mevrouw Hoenderdaal isrr^uut niet bekend hoeveel coma-centen Nederland telt. „We we-

-m

ten zelfs niet hoeveel ex-comapa-
tiënten er zijn. En deze laatste groep
is natuurlijk verreweg het grootste.
Van deze mensen kunnen velen via
revalidatie prima worden geholpen.
Een betereregistratie van alle geval-
len zal ertoe leiden dat de belangen
van comapatiënten beter kunnen
worden behartigd."

" Mevrouw P- Hoenderdaal, re-
validatie-arts van de Hoensbroek-
se Lucas-Stichting.

die gegevens eindelijk worden vast-
gelegd.

'Zinloos'
Over de zaak-Stinissen is mevrouw
Cazemier heel duidelijk. „Zij ligt al
zo lang in coma, zij is bijna hersen-
dood. Wat heeft het nu voor zin om
dit leven te rekken, dat is toch zin-
loos? Neemt u maar van mij aan dat
de heer Stinissen niet over één
nacht ijs is gegaan. Zijn beslissing
om de behandeling van zijn vrouw
te laten stoppen, was zeer door-
dacht. Dat hij de publiciteit heeft
gezocht, komt omdat hij de pure
wanhoop nabij was. Zoiets mag ge-
woon nooit meer gebeuren."

„Alleen dan zal overduidelijk wor-
den, dat we hebben te maken met
een ernstig probleem en dat er meer
aandacht moet worden besteed aan
de belangen van (ex)-comapatiën-
ten, hun wettelijke vertegenwoordi-
gers en direct betrokkenen", aldus
mevrouw A. Cazemier van de CVN.

Onmenselijk
Waar mevrouw Cazermier grote
moeite mee heeft, is de manier
waarop het leven van Ineke Stinis-
sen uiteindelijk wordt beëindigd.
„Het staken van het toedienen van
vocht en voedsel vind ik onmense-
lijk. Naar mijn mening zou actieve
euthanasie in dit geval veel beter op
zijn plaats zijn geweest. Maar dat is
mijn persoonlijke mening, hoor.
Onze vereniging houdt zich niet be-
zig met het euthanasievraagstuk."

De Coma Vereniging Nederland
richt zich met name op de belangen-
behartiging van ex-comapatiënten.
Mevrouw Cazemier: „Door de zaak-
Stinissen is nu alleaandacht gericht
op comapatiënten, die al jaren niet

Groepen

Van onze verslaggever

\_, u"zio Carrus (in stoel) stelt geen prijs op de komst van deProj. Links devader van Maurizio,. Foto: PETER ROOZEN

Jeugdspeler klaagt
ex-voetbalprof aan

" Maria Ghertan (rechts) voelt aan de pols van Zsólt Szekely, één van de hongerstakende Roeme-
nen dieziek in bed ligt. De Roemenen gingen eergisteren in hongerstaking om een woning in ons
land af te dwingen.

Foto.JEROEN KUIT

Mede-asielzoekers
veroordelen actie
Roemeense groep

sen in het centrum. Volgens de ac-
tievoerders is het eten niet vers en
weinig afwisselend. De medische
hulp zou te wensen over laten. Bo-
vendien waren de Roemenen geval-
len over uitlatingen van de adjunct-
directeur. Deze zou gezegd hebben
dat de Roemenen maar naar huis
moesten gaan als het hen niet be-
viel.

Directeur Bert Havenith heeft geen
enkele aanwijzing dat de actie zal-
overslaan naar Roemeense vluchte-
lingen in andere opvangcentra. „Het
betreft namelijk geen politieke ac-
tie." Hij vreest evenmin dat de actie
navolging zal krijgen van- andere
asielzoekers in Echt.

ECHT - De overgrote meerderheid
van de rond tweehonderd asielzoe-
kers in het opvangcentrum Echt
heeft zich gisteravond gedistan-
tieerd van de kritiek op de leefom-
standigheden en de hongerstaking
van de veertien Roemenen. Het per-
soneel is door de onstane situatie
extra attent om escalatie binnen het
centrum te voorkomen.

Inmiddels heeft het voorbeeld van
de Roemeense hongerstakers toch
buiten de opvangcentra navolging
gevonden. In Susteren is gisteren
de Roemeense vluchteling Stefan
Bartos in hongerstaking gegaan. Hij
gaf als reden op, het uitblijven van
een antwoord op zijn vorig jaar in-
gediende asielaanvraag.

ben. De meeste asielzoekers hebben
wel andere problemen aan hun
hoofd dan de kwaliteit van het eten.
De Roemenen moeten niet hun
eigen problemen afschuiven op het
personeel en vermeende misstan-
den als argument gebruiken om een
woning af te dwingen", aldus de
woordvoerder vart de 'tevreden
asielzoekers. Ook het personeel en
de vrijwilligers zijn ontdaan over de
kritiek van Roemenen. „Thuis eet ik
ook wel eens minder lekker", ver-
klaart een personeelslid dieaf en toe
in het centrum eet.

officiële mededeling

GEMEENTE ËJISj MEERSSEN

OPENBARE BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van Meers-
sen brengen bij deze ter openbare kennis
dat vanaf 15 januari 1990 gedurende 30 da-
gen in het bestuurscentrum, Beekstraat 51
te Meerssen, bij de hoofdafdeling I, kamer
0.17, voor belanghebbenden ter inzage is
gelegd een voorstel aan de gemeenteraad
tot het onttrekken van het voetpad dat de
verbinding vormt tussen de Korte Raarberg
en het achtergelegen perceel, kadastraal
bekend gemeente Meerssen, sectie A, nr.
3874, en gelegen tussen de panden Korte
Raarberg 48 en 50. ledere belanghebbende
kan gedurende genoemde periode tegen
deze onttrekking bij de gemeenteraad van
Meerssen bezwaren indienen.

Deze kennisgeving geschiedt conform het
bepaalde in artikel 10, 2e lid, van de We-
genwet.
Meerssen, 13 januari 1990.

Burgemeester en wethouders
van Meerssen,
de burgemeester, drs. C.J.J.S. Majoor,
de secretaris, L.J.G. Cortenraad.

Volgens een Koerdische Iraniër die
namens de overige asielzoekers
sprak, is de kritiek over het eten, de
verwarming en de medische bege-
leiding niet terecht. Een woedende
Pakistaan verklaarde dat het perso-
neel juist heel voorkomend en be-
hulpzaam is en dat er ook op het
eten niets aan te merken is. Ook de
medische verzorging laat niets te
wensen over.

„We zijn hier te gast en we kunnen
zeker geen woning of andere rech-
ten afdwingen van de Nederlandse
regering. De meesten hier zijn blij
dat ze een dak boven het hoofd heb-

Bartos verliet al bijna twee jaargele-'
den zijn vaderland, maar verbleef,
naar zijn zeggen nog geruimetijd in
een Joegoslavisch vluchtelingen-
kamp. In oktober vorig jaar, toen hiy
via een vrachtauto vanuit Zagreb
naar Nederland kwam, vroeg hij po-'
litiek asiel aan. Sindsdien heeft hij
van het ministerie van Justitie niets|
meer vernomen. „Ik heb geen werk,'
en geen alternatief. Ik wil in Neder-!
land blijven en een nieuw leven be-
ginnen," verzucht Bartos.

De Roemenen zijn overgegaan tot
de hongerstaking vanwege misstan-
den die er volgens hen zouden heer-

Bij de groep van elf actievoerders
die eergisteren de hongerstaking
bekendmaakte, hebben zich inmid-
dels nog drie Roemenen aangeslo-
ten. Het zou gaan om enkele Roe-
menen met tbc, die enigetijd buiten
het centrum verbleven, maar weer
zouden zijn teruggekeerdnaar Echt.

Misstanden

door jos van den camp

Vertrouwen

tricht Airport hebben afge-
speeld. Het zijn er nogal wat ge-
weest. Maar voor het gemak
noemt hij er twee.

Wildering heeft nogal moeite
met Ockels' houding. „Hij heeft
zich er inderdaad op laten voor-
staan dat hij astronaut was."

gaat de ene boer gewoon bij de
andere op bezoek met het vlieg-
tuig. Ockels wilde dat hier ook zo
ongeveer doen".

Maastrichtse havenmeester over intrekken vliegbrevet:

'Ockels gedroeg zich of
hij boven Texas vloog'

De goede afloop is de reden ge-
weest dat er nooit proces-verbaal
is opgemaakt van dat incident,
meent Wildering. En voor de
Raad van de Luchtvaart heeft hij
zich dan ook niet hoeven verde-
digen. Na het tweede incident
kwam hij daar echter niet onder
uit. Dat gebeurde op een zondag-
morgen toen het vliegveld nog
gesloten was. Zonder toestem-,
ming van de verkeersleiding en
de havendienst steeg hij op. Ook
van de brandweer was toen nog
niemand aanwezig.

Ockels zelf heeft het volste ver-
trouwen in het lopende onder-'
zoek naar het ongeluk met zijn
vliegtuigje op de luchthaven van
Lille. Over de tijdelijke schor-
sing van zijn vliegbrevet is hij
niet negatief. Hij ziet er niet te-
genop opnieuw examen te doen.
Integendeel, hij wil dit zelfs,
graag. De ruimtevaarder be-
schikt over een vliegbrevet A
voor kleine privé-vliegtuigen en
83, waarmee hij burgerlucht-
vaartvliegtuigen mag besturen.
Ockels heeft veel vliegervaring.
Hij heeft 1200 uur op zijn naam
staan. Dat is voor een privé-vlie-
ger vrij veel. Het afgelopen jaar
vloog hij zelf 200 uur.

Over de-schuldvraag inzake het
ongeluk, waarbij hij met zijn toe-
stelletje in aanraking kwam met
een Airbus, wil deruimtevaarder
met het oog op het onderzoek,
dat nog enkele maanden in be-
slag kan nemen, niets zeggen.
Het enige wat hij kwijt wil is dat
een communicatiestoornis tus-
sen hem en de verkeerstoren een
factor was die heeft meege-
speeld. Ook de gezagvoerder van
de Airbus was niet op de hoogte
dat hij zich met zijn vliegtuigje
op de plek van het onheil be-
vond. Het zicht was slecht.

Voorlopig maakt Ockels gebruik
van het openbaar vervoer door
de lucht.

MAASTRICHT - Noem de ha-
venmeester Wildering van Maas-
tricht Airport de naam 'Wubbo
Ockels' en hij trekt de beerput
open. De Nederlandse astronaut
is tijdelijk zijn vliegbrevet kwijt.
Ockels was op 5 december in het
Franse Lille als piloot van een
klein zakentoestel betrokken bij
een ernstige botsing met een Air-
bus. Reden voor de Rijkslucht-
vaartdienst om Ockels voorwaar-
delijk te schorsen, zo heeft een
woordvoerder van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat giste-
ren meegedeeld.

door laurens schellen
rUsnit o f 16"Jarige Maurizio Car--Borns P ,hten heeft gisteren bij de
gens h B
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aaon een nekspier en achil-yees heeft geconstateerd.
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als a^S Maurizio's vader, die zelfeens Va"ie,igJdleider het duel even-Nber^n bank had gevolgd, lietUJk merif YuanVvan meet af aan duide-be nBern.
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Opvliegend
datde "kikt er geen geheim van
die voia ° emen tussen zijn zoon -
eerste ifm S_ lnsiders als 'potentieel
Send \Z i

I"SDeler met een opvlie-
v°or vp ♦ r' te boek staat en ook
elftalW §enwoordigende Jeugd-
e 1EtvJk e regl° is geselecteerd -
*an vit 1",86!1 al eniëe *«<* geleden
Nieu "et »cht kwamen. „Op de
'iep Hp freceDtie van onze clubak ook al uit de hand. Toen
°ntgelden "nZl° h6t met woorden

ver v*ndï van voorzitter W. Brou-
VestiPri _X Bornse voetbalclub be--6 engbersen dat er tijdens
Seval pJ e?kele Pittige woorden zijn
de tn ï1 als ook dat zich tussen bei-
n-eeft rs 'een drietal botsingen'

voorgedaan. Brouwer daar-

over: „In het verleden hebben de
twee inderdaad ook al problemen
gehad. Ik heb de wedstrijd zelf niet
gezien, maar Engbersen heeft mij
ervan overtuigd dat er absoluut
geen sprake is geweest van zware
overtredingen, laat staan van enig
strafbaar feit. Maar als er daadwer-
kelijk iets ernstigs zou zijn gebeurd,
zullen we uiteraard maatregelen ne-
men."

Verenigingslid Maarten de Kever,
die tijdens het duel als scheidsrech-
ter fungeerde, verklaarde gister-
avond dat Engbersens laatste over-
treding op Carrus weliswaar zwaar
was, maar 'zeker niet meer dan dat.
„Een aanklacht tegen hem lijkt me
erg overtrokken," aldus De Kever.

Volgens de VV Born-voorzitter is
het binnen zijn vereniging overi-
gens een reeds langer bekend gege-
ven dat de Al-jeugd een 'moeilijke
groep' is. „Om diereden ook hebben
we halverwege het seizoen de trai-
ner daar weggehaald." Brouwer be-
nadrukte verder nog dat Engbersen
gisteravond eigener beweging nog
contact zou opnemen met Maurizio
en diens ouders 'om de zaak uit te
praten. In reactie daarop liet Me-
vrouw Carrus gisteravond weten
dat Engbersen inderdaad had ge-
beld en wilde langs komen 'om zijn
excuses aan te bieden. „Maar ik heb
gezegd dat wij daar geen enkele
prijs op stellen. Wij blijven perti-
nent bij onze aanklacht."
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Ten eerste was dat het incident
'vliegen-met-bungelende-beton-
blok', zoals Wildering dat ge-
makshalve omschrijft. Het ander
incident was dat van het 'vlie-
gen-terwijl-het-vliegveld-geslo-
ten-was'.

Blij verrast dat te horen was Wil-
dering gisteren niet. Hij toonde
zich eerder geërgerd dat het al
niet veel eerder was gebeurd.
„Als Ockels er hier in Maastricht
aankomt, wordt bij wijze van
spreken meteen de brandweer
gewaarschuwd", heeft hij zich
enkele weken geleden al laten
ontvallen.

Mooi weer

" Wubbo Ockels

De 43-jarige astronaut, de enige
Nederlander die ooit in de ruim-
te verbleef, moet in de komende
weken enkele examens afleggen
om zijn brevet terug te krijgen.
De Raad voor de Luchtvaart on-
derzoekthet ongeval en zal te zij-
ner tijd uitspraak doen of Ockels
schuldig was aan het ongeval.

Wildering: „Ik zeg dus niet dat ik
blij ben dat hij zijn vliegbrevet
tijdelijk kwijt is. Ik zeg wel dat
het al veel eerder had moeten ge-
beuren op grond van de inciden-
ten die zich hier hebben voorge-
daan. Kijk, meneer Ockels heeft
zijn vliegbrevet ergens in de Ver-
enigde Staten gehaald, in een
hele andere omgeving en blijk-
baar onder mooi-weer-condities.

Bezoek
De tijdelijke schorsing staat vol-
gens de woordvoerder los van de
vraag of de astronaut wel of niet
schuldig is. Wildering zelf heeft
gisteren enkele heren van de
Rijksluchtvaartdienst op bezoek
gehad. Bij die gelegenheid werd
hij gehoord over de incidenten
die zich de afgelopen maanden
met Wubbo Ockels op Maas-

Tijdens de voorbereidingen op
de ruimtevaart met de Challen-
ger verscheen Ockels regelmatig
op Maastricht Airport voor
vluchten met zijn zakenvlieg-
tuigje. Zonder controle van het
toestel zou hij hebben gestart. De

Betonblok

„En verder bestonden onze con-
tacten uit het regelmatig discus-
siëren over allerleizaken diezich
hier dankzij hem afspeelden", al-dus de cynische en niet al te vro-lijke Maastrichtse havenmeesterover Ockels, diehij niet de groot-
ste brokkenpiloot zou willennoemen. „We hebben hier ooknog te maken met leerlingen vande Nationale Luchtvaart School.
Maar dan spreek je natuurlijkwel over een hele andere catego-
rie."

vleugels waren echter nog veran-
kerd aan een betonblok. Een van'
de kabels aan het gewicht brak
bij het taxiën meteen af, maar het
andere bleef hangen. Dat ging
mee de lucht in en de vijftig kilo
beton trok de vleugel zodanig
omlaag dat Ockels «en noodlan-
ding moest maken. De brand-
weer werd gewaarschuwd, maar
Ockels kwam ongedeerd aan de
grond.

Meneer Ockels is bekend met de
situatie in Texas waar achter
iedere grote boerderij een privé-
vliegtuig geparkeerd staat. Daar

(ADVERTENTIE)
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'Comapatiënt niet langer
dan jaar in leven houden'

Revalidatie-arts Hoenderdaal van Lucas-Stichting:

Op de valreep van 1989 sprak de
meervoudige strafkamer van de
rechtbank in Maastricht de 43-jarige
Kerkradenaar vrij. Wegens gebrek
aan bewijs werd hij vrijgesproken
van de hem ten laste gelegde ver-
krachting van twee 16-jarige meis-
jes.

Wetswijziging
voor DNA-test

in aantocht
ontwerp voor een DNA-test in het
strafrecht.

Kosto herhaalt in de briefhet stand-
punt van de gewezen minister van
Justitie Korthals Altes. Die heeft in
de vorigekabinetsperiode reeds aan
het D66 Tweede Kamerlid Wolffen-
sperger medegedeeld dat hij een

HEERLEN - Het ministerie van
Justitie in Den Haag werkt met
voortvarendheid aan de voorberei-
ding van een wetsvoorstel dat een
DNA-test mogelijk maakt. Staatsse-
cretaris A. Kosto van Justitie heeft
dat mede namens minister Hirsch
Ballin schriftelijk laten weten aan
de Simpelveldse PvdA-voorzitter
Ludo Strating. Hij reageert daarmee
op de brief van de PvdA-afdeling
Simpelveld-Bocholtz waarin de
Tweede Kamer en het kabinet
wordt opgeroepen te komen tot een
duidelijk en weloverwogen wets-

wetswijziging noodzakelijk achtte
die het mogelijk maakt dat op de li-
chamelijke integriteit van een ver-
dachte van een misdrijf inbreuk
wordt gemaakt ten einde een DNA-
onderzoek te laten plaatsvinden. De
persoonlijke levenssfeer van de ver-
dachte dient zo veel mogelijk te
worden gewaarborgd.

door luc somers
tót ~ "ledere comapatiënt die al een jaar lang in leven
Neu is een comapatiënt te veel." Dat zegt me-
P*i ó t Hoenderdaal. die als revalidatie-arts is verbonden
K*k T ,cas"Stichting in Hoensbroek, naar aanleiding van dehX neke Stinissen. Mevrouw Stinissen ligt al bijna zestien\Y in coma.

meer zijn bijgekomen. Maar deze
groep betreft slechts circa drie pro-
cent van het totale aantal comapa-
tiënten. Zeker 97 procent wordt
weer wakker. Het probleem is al-
leen dat een grote groep van deze
mensen na revalidatie vaak moeilijk
is te plaatsen. Jekunt een ex-coma-
patiënt van eenjaar of vijftien moei-
lijk tussen de oudjes in een ver-
pleeghuis zetten."

Mevrouw Cazemier schat dat er dui-
zenden ex-comapatiënten in Neder-
land zijn, van wieeen groot gedeelte
kan worden opgenomen. „Er is gro-
te behoefte aan meer duidelijk-
heid", zegt ze. „Verpleeghuizen en
artsen zijn echter niet altijd bereid
om alle benodigdegegevens te over-
leggen. Dan pas krijgen we meer in-
zicht in de problematiek."

iimburgs dagblad _ provincie
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DE LIMBURGSE W^ PERSONEELSGIDS
JL Oscar

Chiaradia __
Y^ Studios

OscarChiaradiaStudiosB.V. in Amstenrade, heeftzich in de afgelopen 25 jaarontwikkeldtoteen veelzijdige
f partnerop het terrein van de communicatie-dienstverlening.Drie disciplinesvan hetcommunicatievakzijnverenigd
M in éénorganisatie.OscarChiaradiaExpobeheerst hetgeheletraject Van probleemstellingtot tumkey opleveringvan "m uiterstrepresentatieve beurs-en tentoonstellingsstands. OscarChiaradiaDesign isactiefop hetterreinvan consumer adver-# tising, business-to-businessreclame en corporate identity projecten. OscarChiaradiaPublistrada legt zich specifiektoe opde %

m ontwikkelingvan projectenophetgebiedvanbuitenreclame. Opbasisvan ditpakket ishetvoor Oscar ChiaradiaStudiosB.V. %
mogelijkeen geïntegreerdebenaderingvan communicatie-vraagstukkenterealiseren. Het resultaat daarvanwordt door ■steeds meercliënten onderkenden in praktijk bewezen.Dit stelt hoge eisenaan allemedewerkers. Om ookdeadministratieve ■kant van debedrijfsvoering tekunnen blijvenbeheersen zijnwijvoor onze opdrachtgever opzoeknaareenm/v

I Hoofd Administratie
rekenwonder met gevoelvoorstrategie

De functie: verdereuitbouwvan het niveauhet administratieveproceste
- U bent verantwoordelijkvoor de totale geautomatiseerdeadministratieve beheersenen uitte bouwen,
bedrijfsadministratievan Oscar systeem. - Kennis van geautomatiseerde
ChiaradiaStudios 8.V., ondersteund - U maakt deeluit van hetmanagement- administratiesystemenenp.e.-
-door 2medewerkers. team. gebruik.- Van uwordt eenconcrete bijdrage - Eenprofessionele enflexibele werk-
verwacht in de(financiële) bedrijfs- Gevraagd: instelling.
voering van de organisatie. - Hetvermogen omopbasis van -Leeftijdrond 35 jaar.- U bentverantwoordelijkvoor de opleidingen/ofervaring op HBO-

I Projectadministrateur
praktisch ingestelde analyticus met gevoel voor detail

Defunctie: geautomatiseerdproject- ervaringopHBO-niveau de project-- U draagtzorgvoor de efficiënte en administratiesysteem. administratie zelfstandig te beheren,
juisteadministratieveverwerkingvan - U draagtzorg voor eentijdige en juiste - Grondigekennisvan
alle op eenproject betrekking facturering. geautomatiseerde(administratie)
hebbende werkzaamheden, systemenen p.e.-gebruik.
aankopenetc, ondersteunddoor Gevraagd: - Goedekennisvan de modernetalen.
2 medewerkers. - Het vermogenom op basisvan een -Leeftijdrond 30 jaar.- U bent verantwoordelijkvoor de opzet administratieve ofbedrijfs-
en verdereontwikkelingvan een economische opleidingen/of ■

■ Voorbeide functieswordt geboden: Spreken het bedrijfen éénvan de vanref.nr. 41.7241 È
', \ -Eenuitdagendefunctie in een functiesuaan, schrijfdaneenkorte (hoofd administratie)of41.7242 E% veelzijdigbedrijf. briefmetc.v. ondervermelding (projectadministrateur) kfX - Groeimogelijkheden op basis van aan: M

eigen inzet, capaciteitenenresultaat. MercuriUrvalß.V., _f- Een bij defunctie passend éÊ fek Vrijthofso-51, f
arbeidsvoorwaardenpakket. _^^^^^^^\\^Mm^^^^^k\ 6211 LE Maastricht.

lÜIÈS -MAASTRICHT
Maastricht, Bemelerweg 1, telefoon 043-622541

■ 1i

OPEN HUIS
De MTS-Maastncht biedt ude volgende VRIJDAG 19 JAN. 90
keuzemodellen: 14.30-16.30 uur en 18.00-21.00 uur

BOUWKUNDE
Een gedegen basisopleiding voor funkties bij een architektenbureau of in de
uitvoerende sector bij de aannemer, als uitvoerder, werkvoorbereider, alsmede in
overheidsdienst

ELEKTROTECHNIEK
met aparte studierichtingen:

ENERGIETECHNIEK
ELEKTRONIKA
Een ruime opleiding in de sterkstroomtechniek of de elektronika met
plaatsingsmogelijkheden in de uitvoerende en'tekenkamersector.

WERKTUIGBOUWKUNDE
Een brede basisopleiding voor funkties als tekenaar-konstrukteur, werkvoorbereider,
kalkulator, bedrijfsassistent, o.d. in de machine- en staalbouwkunde.

! AANMELDING
VAN LEERLINGEN voor 1 maart a.s

Vooropleiding MAVO, HAVO (3 klassen) of LTS

Mogelijkheden tot voortzetting van de studie aan de HTS, de lerarenopleiding,
specialisatiekursus e.d.
Voor bezitters van een HAVO-diploma (met wis- en natuurkunde) is een verkorte
opleiding mogelijk. Nadere inlichtingen op school.

N.8.:
Met ingang van het studiejaar 1991/1992 bestaat de mogelijkheid om in het vierde
leerjaar van de afdelingen Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek o.a. te kiezen voor
het vak „LUCHTVAARTTECHNIEK".

Op verzoek wordt u gaarne een brochure met aanmeldingsformulier toegezonden.
Telefoon043-622541.

„MEISJES EN TECHNIEK"
waarom niet?????? 4

■ , , I

nf 7_PT v/\Ml* De internationale groep van Mars bedrijven biedt ambitieuze
MAn j lm*** mt-nC mensen een prettige werkkring met vele mogelijkheden en maximale

■ IC promotiekansen.
IM Ir tMl*^!————- ~~~~3n Binnen de verkooporganisatie, die jongen mensen een snelgroeiend
I" -—-—~ — -^ Mars-rayon met suksesvolle produkten biedt, is een

——"
~~ ~^_ plaats vrijgekomen voor een jongeenthousiaste

VERTEGENWOORDIGER m/v
MARS IS MEER DAN EENREEP 'N SNELGROEIEND MARS-RAYON ALS UITDAGING
De internationale groep von Mars U heeft al bewezen tot de omzetskoorders te behoren.
bedrijven heeft 75 vestigingen metruim Wordt het dan geen tijd voor een grotere uitdaging, de faciliteiten
22.000 medewerkers en heeft een in perspectieven zoals Mars U die biedt.
vooraanstaande positie in vier _ wac ht een rayon in uw eigen woonomgeving op U:verschillende markten. Limburg, Rayon B.Mars: zoetwaren. « "
25^te^Stóïïten. U bentj onac? h

k
eeft U* "AVO, MEAO of MDS-opleiding voltooid

Mars-Electronics: cash-less money systems f,n,uw dienstplicht vervuld.
en vending machines. -* 'e9* gemakkelijk (ook nieuwe) kontakten en vindt verkopen en

merchandisen in de detailhandel een waar genoegen.
Mars B.V. in Veghel (NB) is een van de Deresultaatgerichte Mars-opvattingen zouden dan ook wel eens
vestigingen binnen Mars Incorporated de uwe kunnen zijn. U bent minstens zo ambitieus als wij.
en vormf sen belangrijke schakel in de \J z jet de keiharde voordelen van grote merken met een forse
tUTPcJe produ^ie e" marketir>9 von reclamesteun. U werkt graag binnen strikte disciplines.
bekende A-merken als-. Na een korte intensieve interne opleiding kunt u zelfstandig in uw
b°a' i%iïay' l°Tly ' ' rQy°n kontakten leggen, distributieuitbreiden en zorg dragenRaider, M&M sen Balisto. _." i i i-_ ■* " i_ * l
De filosofie van het concern berust op de voor een opt.male kwaliteit in het schap.
vijf basisprincipes van Mars:

SSSIXiSRtt»* WATMARSUTCBIMNMm
Naast het welhaast spreekwoordelijke Mars-salaris, kunt U tot 10%
extra verdienen. U heeft 25 vrije dagen per jaar. En uitstekende

Mi
zoals opname in het premievrije pensioen, een auto, die tevens beschikbaar is voor

ikostenvergoeding, telefoon- en studiekosten-

J§gl
_W_t Vf * __\_m>EfT Tijdens kantooruren kunt U ook eerst

_____J*^ _________>>. T__k,_i Hn^E^lE^-d^■ nadere informatievragen bij:

:
■ ■

Voor de exploitatie van een gespecialiseerde
bloemenboetiek in een Versland te

Zuid-Limburg vragen wij een

VOORUITSTREVENDE
DYNAMISCHE MAN/VROUW

Zeer goedeverdiensten
cq. winstmogelijkheden.

Inlichtingen:
VERSLAND-ONROEREND GOED B.V.
Tel. 045-229322 (tijdens kantooruren)

■ ■

" ■

|C I^^ \__r b v Auto" en industriematerialen,

ACTIEVE EN ZELFSTANDIG WERKEND
REMMEN-, REVISIEMONTEUR
voor opleggers, aanhangwagens en trekkers
Leeftijd vanaf 18 jaar.
Sollicitaties aan: dhr. C. Croes, KERP 8.V.,
In de Cramer 31, Heerlen, tel. 045-716951

MXI Maastricht B.V. is een modern bedrijf, dat gespecialiseerd is in de bewerking van
dunne plaatmaterialen. Hierbij wordt gewerktmet de nieuwste CNC gestuurde machines
en binnen een eigen kwaliteitsborgingssysteem. De MXIfilosofie Is gericht op totale per-
fectie. De gehanteerdenormen zijn flexibiliteit, korte levertijden en constructief meeden-
ken. Het bedrijf is gevestigd op het industriegebied de Beatrixhaven te Maastricht en is
een dochteronderneming van Feijen Staalservice B.V. Dit bedrijf maakt deel uit van
British Steel Pic. en is eveneens gevestigd te Maastricht. Feijen Staalservice B.V. is

|p| | gespecialiseerd in de bewerking van plaatprodukten uit staal, aluminium en roestvast

%w^mmi. Voor de versterking van de Verkoop afdeling willen wij in contact komen met kandidaten
m lR7r voor de funct'e van:

TECHMsÈh COMMERCIEEL MEDEWERKER m/V
In deze functie brengt U, in samenwerking met de afdeling Verkoop Limburg. "Binnendienst, offertes uit, draagt u zorg voor de juisteverwerking van ..,
opdrachten en ziet U toe op een correcte levering. U levert een Wij bieden een aantrekkelijkefunctie binnen een snel groeiend bedflr
duidelijke bijdrage in de definitie van het verkoopplan en ontplooit Van U wordt verwacht, datU een duidelijke inbreng levert in hetrichtifj*
nieuwe verkoopactiviteiten in de realisatie van genoemd plan. Verder geven aan de ontwikkeling van het bedrijf in zijn algemeenheid en o
bent Uin staat zodanige promotie- en marketingactiviteiten te ontwik- functie in het bijzonder.
kelen, waardoor potentiële klanten nieuwe opdrachtgevers worden. ..

Aan kandidaten bieden wij een pakket arbeidsvoorwaarden dat 'Van U wordt verwacht dat Uop de hoogte blijft van ontwikkelingen in overeenstemming is met het belang en inhoud van de functie. Verd0

de markt en hier doeltreffend op in weet te spelen. krijgt U de beschikking over een representatieve bedrijfsauto.
In deze functie rapporteert U rechtstreeks aan de Directeur.
Van kandidaten verwachten wij een HTS Wtb opleiding in combinatie Indien U telefonische informatie wilt,kunt U contact opnemen met O 1"!'
met een pioniersgeest en doorzettingsvermogen. U beheerst de J. Michiels, Directeur MXI, tel. 043 -687474. Uw schriftelijke sollicita*' fEngelse en Duitse taal. Beheersing van de Franse taal is een voordeel. kunt U sturen aan: MXI Maastricht 8.V., t.a.v. J.H.Janssen, Manag6

Verder heeft U aantoonbare verkoopervaring in de toeleveringsindustrie. Personeel & Organisatie, Fregatweg 44 A, 6222 NZ Maastricht.
Uiteraard bent u woonachtig, danwei bereid zich te vestigen in Zuid-

P— AWéWéW/ ritW M.K.I. Maastricht B.V.
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Binnen drie maanden
nieuw bestuur

gemeenschapshuis

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Er dient onder-
zoek verricht te worden naar de
mogelijkheden om de Oostelijke
Mijnstreek te ontwapenen. Im-
mers, de legerdepots in Eygels-
hoven en Brunssum zijn overbo-
digen het Awacs-systeem is ach-
terhaald. Dat meent de fractie
Horseleberg in Brunssum, die
zich sinds jaar en dag sterk
maakt voor het demilitariseren
van Oostelijk Zuid-Limburg. denvan ontwapening en radicale

veranderingen in het Oostblok,
is volgens hem een blunder. „Te-
genwoordig boekt men meer re-
sultaten met onderhandelen, dan
met spioneren."
Horseleberg vindt dat de voorge-
nomen investeringen op-militair
vlak omgezet moeten worden in

civiele investeringen, zoals wo-
ningbouw, werkgelegenheid en
milieubescherming. „Het beleid
moet afgestemd worden op de
nieuwe ontwikkelingen in Euro-
pa. Het vijandsdenken is ver-
dwenen en dus is het de hoogste
tijd om meer na te denken over
het welzijn van de burger."

om een stichting en dus om part
lier initiatief, zodat de rol van de ge-
meente voorlopig beperkt blijft tot
het meekijken over de schouders
van Meevis. Er gaat nogal wat geld
om in de stichting, maar dat mag
geen probleem zijn. Wij vertrouwen
Meevis volkomen".

Volgens fractievoorzitter Chris
Horseleberg, die zich gesteund
ziet door het Vredesplatform in
Heerlen, is uitbreiding van de le-
gerdepots politiek en militair ge-
zien een stap in de verkeerde
richting. Ook het handhaven van
het Awacs-systeem, in deze tij-

Voorzichtige plannen
leegstaande scholen

Gemeente, schoolbesturen en Rijk om tafel
" Fractievoorzitter ■ Chris
Horseleberg.

Foto: DRIESLINSSEN.

Van onze verslaggever
AMSTENRADE - Penningmeester/
beheerder Anton Meevis van het ge-
meenschapshuis in Amstenrade
gaat proberen binnen drie maanden
een nieuw bestuur te formeren voor
de Stichting belangenbehartiging
gemeenschapshuis Amstenrade.
Dat is de belangrijkste uitkomst van
een gesprek tussen burgemeester
Frans Loefen van Schinnen en Mee-
vis. Dat gesprek vond plaats op ini-
tiatief van Loefen, die de mening
van Meevis deelt, dat hij momenteel
het enig overgebleven bestuurslid
van de stichting is.

De beheerder opzijn beurt is blij dat
hij tegenover Loefen zijn hart heeft
kunnen luchten. „Het was heel con-
structief. Het zou me bijzonder
tegengevallen als de gemeente geer.
initiatief had genomen. Overig^is
heb ik geen drie maanden nodig «pi
nieuwe bestuursleden te krijgen.Jïk
denk dat de zaak al veel eerder roïjd
is", verwacht Meevis (63). Door dae
ontwikkeling is tevens de curatfe
opgeheven. Eerder stapten oveiw-
bleven bestuursleden van de sti&-
ting naar de Rabobank en bevojSi
dat Meevis' bevoegdheden bepeftt
zouden blijven tot 3.000 gulden. J

Constructief

Het formeren van een nieuw stich-
tingsbestuur gebéurt conform de
statuten die voorschrijven dat er na
het aftreden binnen drie maanden
een nieuw bestuur moet zitten. Hoe-
wel het merendeel van het oude be-
stuur reeds tijdens een vergadering
in juli opstapte, was er hierover na-
derhand zo veel onduidelijkheid,
dat de gemeenteMeevis nu tot me-
dio april de kans heeft gegeven
nieuwebestuursleden om zich heen
te verzamelen.
„Hij kan zich nu gaan oriënteren",
aldus Loefen in een toelichting op
zijn gesprek met de beheerder.
„Kijk, het gaat in de eerste plaats

Voorzitter Geurten van het voorijt
lige bestuur wilde geen commfi-
taar geven op de nieuwe ontwikflp-
ling. „Vragen heeft geen zin, ik gJEkf
u toch geen antwoord", was aMpc
wat hij kwijt wilde.

eerder als podium wordt ge-
bruikt."
Zó maak jeeen dynamische stad,
verklapt Tummers' blik. En hij
zegtdat het gemeentebestuur die
life style zelf ook moet kunnen
uitdragen. En ironisch grijnzend
merkt hij op dat het huidige be-
stuur de voorkeur geeft aan
Beethoven boven popmuziek en
aan de schutterij boven Picasso...*
„Kortom, ze hebben die life stylej
niet. We besparen ze 'n ontgoo-*
cheling door het nu alvast te zeg*
gen".

'Natuurlijk' moet een aantal ge-
bouwen dat zijn functie vervuld
heeft, verdwijnen. Maar bij alle
moderniteit wil Tummers wel
dat de Romeinse overblijfselen
en gebouwen uit de mijntijd be-
waard blijven.

Nie Tummers mist in centrumplan een visie op de mensen

Heerlen, stad
met life style

Mijnmuseum
„De kerk aan de Laanderstraat is
een mijnmonument. Ja, van die
opmerking zullen ze opkijken!
Overal, op de balustrade van het
koor, op de monstrans en de ka-
zuifel vind je de naam Francois
De Wendel, de baas van het Fran-
se concern waar de Oranje Na-
ssaumijn onder viel. Je zou de
kerk eventueel kunnen herbe-
stemmen als dépendance van het
Industrieel Archelogisch Mu-
seum, dat in Kerkrade komt. Het
museum voor de Religieuze
Muse van het Zwarte Goud!"

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De gemeente Landgraaf is druk doende om
een bestemming te vinden voor de schoolgebouwen die straks
door de fusies leeg komen te staan. Het gaat om de Mavo Pe-
trus en Paulus, de Mavo Wormdal in de kern Übach over
Worms, de Mavo Lichtenberg en op iets langere termijn het ge-
bouw van Stella Maris van de Brandenberg. Wethouder Thei
Gybels verwacht dat over enkele weken beslissingen kunnen
worden genomen.

tijen zijn nu in overleg over de her
bestemming van de scholen.

De gemeente heeft aan de verschil-
lende schoolbesturen gevraagd of
ondersteuning gewenst is. Want de
besturen hebben het eerste recht op
de gebouwen,vervolgens het rijk en
anders de gemeente. Deze drie par-

Toneel in
Voerendaal

"Nic Tummers bepleit tot in Wenen eerherstel voor het Glaspaleis. Foto: CHRISTA HALBESMA

Beslissingen
Met name het gebouw van de Petrus
en Paulus-Mavo heeft een hoge
boekwaarde. Er bestaan in het
Landgraafse wel wat ideeën over de
invulling van' de gebouwen, maar
beslissingen moeten nog genomen
worden. Bekend is dat Wiel Ringens
van het Oudheidkundig Genoot-
schap geopperd heeft het gebouw
van de Lichtenberg te bestemmen
als museum. Gybels kan over de
haalbaarheid daarvan echter nog
geen zinnig woord zeggen.
Het gebouw van Stella Maris zal pas
op termijn leeg komen. Mogelijk dat
de LOM-school die nu nog in het
Hoefveld gevestigd is, deels in semi-
permanente lokalen, daar in de toe-
komst naar toe zal verhuizen. De
plannen om in Mavo-Wormdal een
soort wijkgebouw voor het Laura-
dorp te realiseren zijn nog erg pre-
matuur. De gemeente wil in ieder
geval dat de hele operatie van her-
bestemming zo mogelijk gelijktijdig
zijn beslag krijgt.

vasteloavend

door joos philippens

Lenoir blijft
eigen lijst
aanvoeren

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Dé toneelvereni-
ging 'D.J.B. Voerendaal' brengt ook
vandaag en morgen met als titel
'Woa is dr Erens?' een dolkomische
toneelstuk op de planken, dat gelar-
deerd is met de nodige nostalgie.
Het stuk, dat om 20.00 uur begint en
wordt opgevoerd in het Laurentius-
huis te Voerendaal, speelt zich af in
het midden van de jaren vijftig.
Toen waren de mijnen nog volop in
bedrijf en een zekere Joep Pelzer
probeert goedkoop aan verf te ko-
men voor het clublokaal van zijn ka-
jotters, de toenmalige KAJ. De
goedkoopste oplossing is via het
magazijn van de ON I. Hiervoor
heeft hij echter een handtekening
nodig van de 'heer' Erens, chef bo-
vengronds, die belast is met de lei-
ding van het magazijn. Deze chei
verblijft echter in een rusthuis voor
beambten waar Joep, als afgekeur-
de ondergronder, niet binnenkomt.
Dit lukt Joep pas, als hij een andere
naam gebruikt. Dit en nog meer
leidt tot de meest amusante verwik-
kelingen die uiteindelijk toch (uiter-
aard) nog goed eindigen.
Entree zes gulden.

HEERLEN
Royal: The Abyss, dag. 18 en 20.30 uur,

' i'm zo wo en do ook 15.30 uur. Theza 23.30 uur. Platvoet en zyn
Fl^ !;J,eS za zo Wü 14 uur- R'voli:' '«en lives, dag. 17 19 en 21 uur, vr t/mtL,'° enndo ouk 15 uur- Maxim: Ghost-bu.ters 2, dag. lb.3ü 18.45 en 21 uur. vr
un/uiT', en do üük 143ü uur- za u°k 23
18 4=;

k to the-future 2, dag. 14.30
Th* en 30 uur- za zo ook 1615 uur-
hut. en , a en de ontmaskering vanei tenenkaasimperium. dag. 14.15 19 en
Ram üUr' za Zü ook 1615 "ur- Back«am, dag. 14 18.30 en 21 uur, za zo ook
en 9,

UUr Enk de Viking, dag. 14 18.30
dan ïafn 2a 2°r,ook 16 uur- Wild Thln«-18.30 uur. De Kassière, dag. 21 uur
en I7itn Co' dag- 14uur- za zo ook 15-45Snii„ , r' vr Wü 14 en 15-45 uur. DeaP<egel. Marquis. vr t/m di 21 uur.

SCHAESBERG
uür^R."0; ghostbustea 2, vr t/m wo 20Ur Bllnd Fury, vr t/m zo 22.15 uur.

KERKRADE
Wjjngrachttheater: Damnation, wo 20

MAASTRICHT
en^i ack Ham- vr t/m zo H.30 18.15’1 uur, ma di do 21 uur. Wo 14.30 uur."o the ,-ight thing, vr t/m zo 14.30 en
de n„rr' V° 143ü uur-TheuL'n Th^ enDerh?_imaskenng van het tenenkaasim-
uur ' v 5 t/m zo 1430 181& en 20.30
Ghn.t^3 ?' do 21 uur- wu 14-30 uw-"«""tbusters 2. vr t/m zo 14.30 en 18.15
uur £'° >43U UUr The Ab >-ss daë- 21
uur' n?X' es and videotapes, dag. 20.30
2 L;'«eraa-Palace: Back to the future
Uur Va en 2115 UU- ZU ZO WO °°k '4k/,v Avonden, dug. 21.15 uur. Ue

dag. 18.30 uur. Oliver en Co.,
Weddi„

Wü _' 4'30 UUI' L"mière: Secret
schen ë' daf 2ü uur Ab^-hled vom fal-Tr-fn ParadleS- <lau,. 21 uur. Mystery
Zoem- F."8 I? uu' Kinderlïlmhuiscm- Elvis, Elvis, /.o 14 uur.

exposities
HEERLEN

SU'» Volkssterrenwacht,
31/naapskooiweg 95. Ruimte zien. T/m
af 1/9 R reis door het z<"inestelsel. Van-
en vr P?" dl t/m Vl'en ZO 13-17 uur, di
Raadh, ÜOk. 1930-22 uur Stadsgalerij,tievlnU P̂'el" lU Dezundeval. mstallaCrnlï'"' Jan«en. Tm 4.2. open diterlJr i Lmr- za en zo 14-17 uur. Wel-
Mlen p, q,Ua'V"en Van U'n-V Spanje, en
*0_Ua'lkoit- °Pen da«- 9-21 uur. za en
302 F uur' Galerie d« Nor, Geerstraat
20 i "JPow^e van Toine Dekkers. T/m
Werk Uale"e s'gne, Akerstraat 82a.
4/3 w ," »Tancis Bacon, Van 19 1 tin
t/m 7f/9 Va" Henk Elk-enaar. Van 20 1Starii: t °pen wo t;m zo 14-17 uur.Boert T°UWbur£ Werk van Toon
uur n ~ 28/1- °Pen ma t/m vr 10-15
Werk . Le Sart' JF Kennedvlaan 10.
26/1 , os'e vun Uden. Van 12/1 t/m■ "Pen ma t/m vr tijdens schooluren.

HOENSBROEK
T/mivi van Rushaka Teekema.
blioth i ", pen werkdagen 9-16 uur. Bi-
U l pk' Fot°'s van Piet Craenen. T/m
broek ?^°g,alerie b8' kasteel Hoens-
Van i;j i

van Rut«e' ten Broeke.
en |iïi,, 18/2- °Pen 'na t/m vr 10-12a-JU-17 uur, za en zo 13.30-17 uur.

LANDGRAAF
MaS JCerk|?,1rg 2- We"'k van Iz
za en " ,Va" 14;1 tm »'2. open wo, do.cnzo 13-1, uur, vr 13-20 uur.

MAASTRICHT
Perm SlSnature. Kapuen.struat 24.
lenri unte expositie van steeds wisse-ue objecten. Open wo t/m vr 13-18
Ke_.'_T.a '7 uur Galerie Wanda Reiff,
Per? r\raat M- Drawings van _. Cü.
Va„„U°koup_l, Purmiggiani, Raveel.
uur r X'" 24 2- °Pen di t/m za 13-18
nerm onnelanlenmuseum, Dominika-
?_f_\ 5- Werk van Robert Mangold,
kens ?; ■ Werk van Thtiodore Schaep-
Rieh V"2 28/1 t/'m 6/5- Tekeningen van
d, _ ard Sei"'-a. Van 18/2 t m 27/5. Open
Kam» Vf 10"17 UUI- za en zo 11-17 uur.
Werk Va" Ko°Phandel, Het Bat 2.
Uiden Vt" Jan Heijnen. T/m 15/1, open
se]st ', kantooruren. Galerie Fah, Brus-
van M 8ü Schüderijen en objecten
13 17

ray Atas- T;m 9/2, open vr t/m zo
Gracht Galerie Artisart, Grote
Teun o Work van Hans Engelman en
za Aïn?5enbl"'B- T/m 3/2- Open di t/m
OancVWi'-3,? Uur Galerie La Dren-
ken v

, Vr°uweplein 24. Zeetdruk-
Henk , Caelen. Wout Maters en
zo 12 17 ~yessem- U~ 15/2, open wo t mtal,','" UUl'en koopavond. Perroen
nen t*' V,ró Jthof'3s- Wek van Jan Heij-
Gale-i"1., '■ "pen wo t/m za 13-18 uur.
van T n' St- Nicolaasstr. 26c. Werk
uur. Prms- °Pen wo t/m za 16-20

Heerlen heeft volgens Tummers
op architectonisch gebied heel
wat te bieden, maar de nu gepre-
senteerde plannen vereisen ar-
chitectonische durf. „We moeten
niet uitgaan van lokale oplossin-
gen. Het geplande overkappen
van de promenade en het daar
neerzetten van massa's plante-
bakken is alleen cosmetisch.
Verder is er te weinig nagedacht
over de interne samenhang van
de kantorenboulevard."

Zijn gezicht straalt kwajongens
achtig als hij ziet dat de verslag-
gever deze vondst met zichtbaar
genoegen noteert. En verder gaat
het, met onverminderde betrok-
kenheid.

De vele kilo's zware koffer met
daarin de centrumplannen valt
op tafel. Tummers kijkt zeer
geïnteresseerd, bladert vervol-
gens uitgebreid in de mooie
mappen. Ook hij ziet ze voor het
eerst. Voor een beter overzicht
trekken we daarom naar de ma-
quette in het stadhuis. Ze blijkt
tweehoog weggemoffeld te zijn.
„Kijk, als je de burgers bij de
plannen wil betrekken, zou je
deze maquette op het Raadhuis-
plein moeten showen. Met veel
geluids- en lichteffecten. In een
dagen nacht bewaakt paviljoen".

Al gauw blijkt dat Tummers, on-
danks zijn 61 jaren, allesbehalve
vastgeroest is. Als we met de in
het stadhuis verzamelde aante-
keningen weer bij hem thuis zijn,
bladert hij gericht door de plan-
nen. En vervolgens dicteert hij
het interview vastberaden op
schrijfsnelheid. En het merk-
waardigste is nog dat het niet
stoort.
„Men kon kiezen tussen terug-
vallen tot eea oud mijnstadje of
het benutten van de mogelijkhe-
den. Dat men voor het laatste
kiest is een goede zaak". Tum-
mers vindt het logisch dat voor
een moderne stad wordt geko-
zen, omdat Heerlen met de twin-'
tigste eeuw is opgegroeid.

Fit
„Bovendien moet Heerlen een
veel fittere indruk maken dan
Maastricht. Er moet een snel-
trein komen tussen de beide ste-
den, waardoor je in twaalf minu-
ten aan de 'overkant' bent. Zo
vullen Heerlen en Maastricht el-
kaar aan. In het plan wordt daar-
entegen te vaak gezegd, dat men
op allerlei gebied niet kan con-
curreren. Dat is eigenlijk meer
een excuus vooraf voor misluk-
king."

Luizen
Voor kleinschalige, onafhanke- -lijke kunst moet ook plaats blij-'.
ven. „Misschien willen de Nor en
het Filmhuis wel luizen in de
pels blijven en lekker hun gang
gaan waar ze nu zitten. Je moet
niet alles onder een noemer
brengen in dat Muzisch Cen-
trum." Waarna hem opvalt dat er
niet gedacht is aan kunstwerken
op openbare plaatsen. „Het is
toch volstrekt normaal dat een
percentage van de bouwkosten
daar voor gereserveerd wordt".

Na deze vogelvlucht door de
plannen benadrukt Tummers,
die overigens totaal niet de beza- 'digde indruk heeft gemaakt die
je van een Eerste Kamerlid zou
verwachten, dat het zaak is om in
de realiseringsperiode een wis-
selwerking met de bevolking tot
stand te brengen. Op de opmer-
king dat men onder andere daar-
voor een stadsmanager in dienst
wil nemen, dicteert hij de laatste
vraag.

Wat zou u doen als u gevraagd
werd voor die functie?
Ook het antwoord geeft hij zelf.
„Tien jaar geleden had ik me
daar eerder voor vrij gemaakt".
De toevoeging dat deze diploma-
tieke opmerking onder andere
met zijn leeftijd te maken heeft,
besluit een boeiende architec-
tuurles. Je herkent de docent.

gemakkelijker aan arbeidstijd-
verkorting doen. Daarom moe-
ten er theatervoorstellingen in de
namiddag komen en is het goed
wanneer de winkels hun ope-
ningstijden verleggen tot in de
avond."

Volgens Tummers zou op het
voormalige DSM-terrein, mid-
den in de stad en,uiterst domi-
nant, een wolkenkrabber moeten
komen met kantoren, maar met
daarin ook kleine zwembaden,
squashruimtes, sauna, sportwin-
kels en dergelijke. „Tussen de
middag kan de zakenman zich
even ontspannen, lekker dou-
chen en dan het nette pak weer
aan".

Al in 1958 ontvouwde Tummers
de visie van Eurostad, met Luik,
Maastricht, Sittard, Heerlen en
Aken rond het 'groene hart' Heu-
velland. „Heerlen moet flitsend

Flitsend

Zeer belangrijk is ook de periode
van 17.00 tot 20.00 uur. Voorko-

Ook moeten er cafés komen rond
de Schouwburg, dus lekker
dicht bij de kantoren. Het Raad-
huisplein komt nog meer in het
teken te staan van het kunstzin-
nige en educatieve, maar danwel
op een levendige manier.Rudi 1 prins

van Böschpiete
men moet worden dat de mensen
alleen heen en weer reizen naar
hun kantoor, zonder ooit aan het
maatschappelijk leven in Heer-
len deel te nemen.
„In de dienstensector kan men

„Het Muzisch Centrum is prima.
Maar dan moetjeaan dekant van
het plein niet heel onnozel kleed-
lokalen plannen, maar een groot
café met een flink terras. Dan be-
reikt het collegeook dat het plein

„Het Glaspaleis werd na de bouw 5
in 1932 internationaal als een ge- j
durfd project gewaardeerd, waar 4
men uit alle windstreken naar *.
kwam kijken." Omstandig legt !hij uit hoe dat gebouw systema-
tisch naar de maan is geholpen.
„Het moet weer zijn transparante
gezicht terug krijgen. Onlangs
hebben we er in Wenen voor ge-
pleit om het op de Europese mo-
numentenlijst te zetten".

Hij woont in een pand van de voormalige stadsarchitect
Theofiel Van Kan uit 1914. Meteen na onze begroeting volgt
de anecdote over de tragische doodvan deze man. Van Kan
liep namelijk in het donker tegen de scherpe kant van een
kar op. En posthunie eer was er ook al niet. Door een bereke-
ningsfout van VanKan was de reconstructie van de Oliemo-
lenweg 400 gulden duurder uitgevallen, waarna de gemeen-
teraad even later doodleuk oordeelde: ,j\ls hij niet was ge-
storven, dan hadden we hem ontslagen".

Het is duidelijk, hier is een rasechte Heerlenaar aan het
woord en een liefhebber van architectuur bovendien. Nic
Tummers luidtzijn naam. Hij begon als beeldhouwer, wilde
met zijn sculpturen naar buiten en verdiepte zich daarom in
de architectuur. Dat 'ontaardde' vervolgens in studie naar
alles wat met stedebouw te maken heeft. „Ik heb inmiddels
blijkbaar genoeg autoriteit om les te mogen geven aan de
Bouwacademie in Maastricht".
Als Heerlenofiel heeft hij zich ingezet voor het behoudvan de
schacht van de Oranje Nassau als mijnmonument en speel-
de hij ook bij het Campus Niger-project een voortrekkersrol.
Onlangs werd hij onderscheiden met de ZilverenKubus van
deKoninklijke Maatschappij ter Bevordering van de Bouw-
kunst.
De ideale man dus voor een positief-kritische beoordeling
van de woensdag gepresenteerde centrumplannen. En mis-
schien is men zelfs zo verstandig om met zijn opmerkingen
rekening te houden, voordat de eerste spade de grond in
gaat.

Jubileumprins
van Schaesberg

Vrouwen in
de bouw

Aanhoudingen
" Jubileumprins Jan 2NUTH - Fons Lenoir is tot lijsttrek-

ker gekozen van de gelijknamige
'Lijst Lenoir' die als politieke groe-
pering meedoet aan de gemeente-
raadsverkiezingen in Nuth.

De verdere invullingvan de lijst ziet
er als vogt uit: 2. Frans Roebroek, 3.
Ber van den Heuvel, 4. Sjef Senden,
5. Gie Heiligers, 6. Jeanne
Speetjens-Van Dongen, 7. Math
Vliegen, 8. Frans Rijkx, 9. Funs
Pluijmaekers en 10. Jo Soons.

LANDGRAAF - Bij het arti-
keltje over de Schaesbergse
Vasteloavendsverein dat giste-
ren in deze krant stond, is per
abuis een foto geplaatst van de
prins van de Geete uit de Groen-
straat. De prins die zondag reci-
pieert in het Streeperkruis is Jan
2 (Wijers) uit Schaesberg.

St Van onze verslaggever

Stem h
~
f
De gemeentepolitie van

Person cc de afSeloPen dagen vier
groot aar>gehouden, die van een
Worri aantal inbraken en diefstallen
rein v verdacht- Geliefd werkter-
keerni° 0r het kwartet waren de par-
in Tri? aatsen bij het DSM-kantoor
tei d en het Van der Valk-mo-

houri gon deze week met de aan-
HeerUn8 an de 32-Jar'ge H.G. uit
Jarigi Vervolgens konden de 24-
JK ,

n
uit Beek, de 22-jarige

even„ Stem en de 34-jarige H.S.
den n v Ult Stem opgepakt wor-
kend Heerlenaar heeft tevens be-
llet S ft

en aantal malen cheques in
hebhp dse ziekenhdis gestolen te
een J1en K- bekende in december
WCnh

, are mishandeling in zijnnplaats te hebben gepleegd.

Regioredactie
"ostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen,® 045-739284W'm Dragstra,s 045-710317
ÜjnHe Hollman,* 045-422345
!la"sß°°iJakkers,® 045-714876
jjlfns Toonen, chefS 045-443316
gehard Willerns,® 04406-15890
Kantoor Kerkrade,s 045-455506

Philippens,

" Prins Rudi van de Bösch-
piete.

HEERLEN - De Bouw- en Hout-
bond FNV zal op 16 januari in het
trefcentrum 't Loon aan de Pater
Beatusstraat in Heerlen een thema-
avond houden met als onderwerp:
meer vrouwen in de bedrijfstak
bouw. Volgens de vakbond zijn er
mogelijkheden voor vrouwen om in
de bouw te werken. Welke deze zijn
wordt op de avond toegelicht. Marja
Visser, belast met het vrouwenwerk
bij de Bouw- en houtbond en J.Mer-
ken van het arbeidsbureau in Heer-
len zullen hun medewerking verle-
nen aan deze avond.
De avond begint om 20.00 uur.

Benoeming
De heer R.J.H, van Grinsven is be-
noemd tot onder-directeur van het
ABN-kantoor te Heerlen. Hij was
voorheen directeur van de ABN-
bank te Hoensbroek.

De heer A. van der Sommen, thans
nog directeur ABN-Heerlen, ver-
trekt binnenkort naar Hengelo waar
hij ook directeur wordt van het al-
daar gevestigde ABN-kantoor.

LANDGRAAF - In gemeen-
schapshuis 'de residentie' in Ab-
disschenbosch werd Rudi 1
(Eckhart) uitgeroepen als prins
van carnavalsvereniging de
Böschpiete uit Abdisschen-
bosch. Prins Rudi is al enkele ja-
ren actief bij de Böschpiete.

worden in vergelijking met bele-
gen steden als Aken. Life style,
dat is de term. Daarom is het
zaak om de mensen die in de ge-
plande kantorenbuurt werken
bij de stad te betrekken".

'jßß2^222S_ffi3_f °P zoterdog

Lijst Horseleberg Brunssum:

'Ontwapen de
Mijnstreek'

11 11 >

iimburgs dogblad oostelijke mijnstreek
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NV INDUSTRIEBANK LIOF
NVIndustriebank UOF te Voor hetFtnancieringsbedrijf van LIOF zoeken wij thans ter Voorde nieuw gevormde groep Beheer Deelnemingen
Maastricht, hetLimburgs Instituut versterking vanons team een zoeken wijverdereen
Z^TgTgï^top^, SENIOR PROJECTLEIDER BEHEERDER DEELNEMINGEN
'ZSSiïZstSZTL FINANCIERINGEN m/v(35-Vsjr)
Limburg. UOFbevordert de m/v I"VWV^ \r\ ■ _.-_j_*

vestiging en ontwikkeling van l«»v-w%# j»# De werkzaamheden omvatten: de analysevan depenodiet»

ïndSïwS^SSLvan Pfv^rixzaamheden omvatten; hetopsporen van Smatig^
hstXen\^ka^L\mXrZ intefessa"te ondernemingenen projecten, het kntisch (^mmis^riSsen en de medetaandeelhouders, hetrn>K.uur<tyenu Mpiiaai muv vunn onderzoeken ervan, hetvoerenvan onderhandelingenen het 7«ifetan_iin hPiwon van ri*» to«nPwP7Pn dPPlnpminnen metvan aandelen-participatiesen fn__. llpr„n ..__ rt': infltw_wnnr«!tPiifin zelfstandig Deneren van oetoegewezen deelnemingenrrw
achtergestelde leningenplaats for"<eren van participabevoorstetten. name |n prob,eemsituaties, de interne verslaglegging aan
aan nieuween zich uitbreidende _-» t .. , Directie enRaad van Commissarissen van UOF.TnderneZinaen unareiae ° De gedachten gaan daarbt] uitnaar een commercieel De portefeuille deelnemingenomvat ca. 25 ondernemingen-Blizo7de7elandacht heefthet ingestelde, zakelijkepersoonöjkheid van academischniveau.
beheer van de aldus tot stand Een ««^'^-economische of bedrijfskundige opleidingen De gedachtengaan uitnaar een sterke persoonlijkheid vanol^enff^ncSnos- eenpaneerde ervaringin het bedrijfsleven, definanciëte of aca^rnisch niveaumet gespreideervaringin hetgenomen Jinancienngs deadvieswereldkunnen een goedebasis vormen. bedrijfsleven
06 hefkantoorin het centrum van Verdereeteen ten zien 9«obaal als volgt samenvatten: Verdere wenSen laten zich globaalaisvolgt samenvatten:Maa7trichtzlnin totaal * ervanng met deanalysevan Product/markt-combmaties; . ervaring in de ana|yse en beoordelingvan financiële en30^rsWneTJerkzaaln De sfeer * erVann9-In het beoordetenvan mense,n fn organisaties; bedrijfseconomischegegevens;
is ofevÏÏTeln fp^ttToroiect # ,nve"tlvlteiten onderhandelingsvaardigheid; . kijk 0' strategische en organisatorische aspecten van he*
gerichte collegiale omanisatie T. T ?rede belangstellingen een internationale oriëntatie. ondernemen en definanciële consequenties ervan;y , -y y* ** . Van belang isdat deprojectleider zijn grenzen kent en weet " een kritisch constructieveinstelling gekoppeldaanwaar en wanneereen beroep te doen op collegae, vasthoudendheid.specialistenen deskundigen. Verwacht wordt datdebeheerderdeelnemingen defunctie,

na inwerken, volkomen zelfstandig vervult.

Ter indicatiediene dat het salaris voor beide functies, afhankelijk van de ervaring, opeen niveauzal liggen van ’ 6.500 tot

’ 9.500 bruto per maand.
Geïnteresseerdenworden uitgenodigdom hun sollicitatiebrievenmetC.V. terichten aan Ing. J.P.C, ten Hove, directeurvan h«'
adviesbureau Herold te Maastricht. Het adviesbureau waarborgteenvertrouwelijkeen zorgvuldigebehandeling van alle
sollicitaties.Een psychologisch onderzoek kan deeluitmakenvan de selectieprocedure.
Adviesbureau Herold, Spoorweglaan 16,6221 BS Maastricht, 043-212999
Lid van deOrganisatie vanAdviseurs voor Werving en Selectie (OAWS)

—____________________________________________________________________________________————__— ————————————m—m__________——

lYf,.DE LIMBURGSE
**'|f PERSONEELSGIDS

pT"1 ". lII*M
Postbus 1295 roept sollicitantenop voor de funktie van
6201 BG Maastricht

s*^?L«_. Boekhoudkundig
Telefoon 043-636300 O
F"" medewerk(st)er

die zal worden ingezet in een geautomatiseerde administratie, waarin
momenteel acht personen werkzaam zijn.
Zijn/haar werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het zelfstandig
be- en verwerken van de gegevensstromen voor een onderdeel van de
financiële administratie.
Na voldoende kennis van en inzicht in de totale financiële administratie
verworven te hebben wordt hij/zij ook ingeschakeld bij de onderlinge
vervanging van kollega's.

Wij verwachten reakties van belangstellenden:
- met een voltooide M.8.0.-opleiding

(administratief/ekonomisch);
- die bereid zijn om in teamverband te werken;
- met praktische ervaring in geautomatiseerde boekhouding.

Wij bieden:
- afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring een aanvangssalaris tot

maximaal’ 3.307,00;
- De Stichting Maastricht" " bi' Bebleken8ebleken geschiktheid verdere uitgroeimogelijkheden;

Tbe/everings Bedreven is " °Pname 'n het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds;
betast met de uitvoering - goede sekundaire arbeidsvoorwaarden,
van de Wet Sociale
Werkvoorziening in de Inlichtingen omtrent deze funktie kunnen worden verkregen bij de
gemeenten Maastricht, administrateur, de heer H.M.G. Daemen, telefoon 043-636300,
Margraten, Meerssen en toestel 413.
Eijsden
Zij beheert daartoe een Schriftelijke sollicitaties dienen binnen 14 dagen na heden gerichtndustneel. een cultuur- .te worden aan:civieltechnisch en een __....____ . . _ .___.__..
administratief werkverband Stichting Maastrichtse Toelevenngs Bedr.,ven,
en biedt daarbij «"»"»" de direkteur
werkgelegenheid aan Postbus 1295,
1200 medewerkers. 6201 BG Maastricht.

I

i st. pietersrade

De woningbouwvereniging St. Pietersrade beheert en exploiteert ca. 2500 woningen en garages in de
gemeente Kerkrade.

Het bestuur wenst op korte termijn in kontakt te treden met kandidaten voor de vacature van

I ffAV BOUWKUNDIG ONDERHOUDSOPZICHTER (M/V)

Functie-informatie: Functie^eisen:

Onder leiding van het hoofd Technische Dienst - minimaal een afgeronde MTS-B opleiding of
zullen de twee bouwkundig opzichters van de diploma opzichter BNA;
Technische Dienst verantwoordelijk zijn voor: de - leidinggevende en organisatorsiche kwaliteiten;
afwikkeling van onderhoudsklachten; de technische - goedekontaktuele eigenschappen en redactionele
begeleiding van woningen bij mutaties; het vaardigheden;
rapporteren over de onderhoudstoestand van de - ervaring in een soortgelijke funktie, m.n. het
woningen alsmede de woonomgeving en het voeren systematisch beheer en onderhoud van woningen;
van de bij genoemde werkzaamheden behorende - bereid tot het volgen van noodzakelijk geachte
administratie. vakcursussen;
Zij zorgen, door adequate voorbereiding en controle, - kennis van automatisering strekt tot aanbeveling.
voor een goed kwaliteitsnivo van de
onderhoudsaktiviteiten.
Bovendien leveren zij gegevens, (inclusief calculatie)
t.b.v. de meerjarenbegroting, meerjarenplan e.d.
Naast deze min of meer technische taken wordt
verwacht dat zij frequent in overleg met
huurders/bewoners zullen treden, ter advisering m.b.
t. bouwtechnische en woontechnische problemen (o.
a. verbouwingsplannen).

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring zijn overeenkomstig
de CAO-woningcorporaties.

Sollicitaties, uitsluitend onder vermelding van "soll. Opz. TD." op de enveloppe, binnen 10 dagente richten
aan de sekretaris van de woningbouwvereniging SI. Pietersrade, Postbus 80, 6460 AB Kerkrade, voorzien van
een curriculum vitae.

27552
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Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg
De Districtsvereniging Het Binnen onze organisatie is per 1 februari 1990 de functie vacant
Groene Kruis Oostelijk Zuid- van
Limburg wordt gevormd door

m\^Sr."--tm^r WIJKVERPLEEGKUNDIGE m/v
in een dienstverband van 80%

De organisatie is aktief op het
gebied van pre- en postnatale
zorg, kraamzorg, jeugd- FUNCTIE-INFORMATIE de C.A.O. voor het Kruiswerk
gezondheidszorg en wijkzorg, De wijkverpleegkundige is be- van toepassing.
voedingsvoorlichting en lastmetdeverpleegkundigezorg-
dieetadvisering, gezondheids- verlening in de thuissituatie. De STANDPLAATS
voorlichting en -opvoeding werkzaamheden zijn zowel van Heerlen
GVO, het verstrekken van curatieve- als van preventieve
verpleegartikelen en de aard. Het geven van groeps- PENSIOENREGELING
organisatie van zeer uiteen- voorlichting behoort tevens tot P.G.G.M.
lopende cursussen en het takenpakket, met name in de
voorlichtingsaktiviteiten. differentiaties hart- en vaatziek- INLICHTINGEN

len, bejaardenzorg en neurolo- Voor informatie over de functie-
gie. inhoud kunt u contact opnemen
Het ligt in de bedoeling dat de met mw. B. Wijnands, hoofd-
-80% op vier werkdagen wor- wijkverpleegkundige, telefoon
den ingevuld. 045 - 713712. Informatie over

de procedure wordt desgewenst
FUNCTIE-EISEN verstrekt door dhr. Ch. Heffels,
Naar deze functie kunt u sollici- hoofd personeelszaken, telefoon
teren als u: 045 - 323030.
* in het bezit bent van het

diploma H.8.0.-V of M.G.Z. SOLLICITATIES
* ervaring in de wijk heeft en Uw belangstelling naar deze

met name in hierboven functie kunt u kenbaar maken
genoemde differentiaties door een sollicitatiebrief te stu-

* in het bezit bent van rijbe- ren aan de Districtsvereniging
wijs en kunt beschikken over Het Groene Kruis Oostelijk Zuid-
een auto. Limburg, t.a.v. de dienstperson-

eelszaken, Postbus 2690, 6401
SALARIËRING/ DD Heerlen.
ARBEIDSVOORWAARDEN Uw sollicitatiebrief dient uiter-
Ten aanzien van de salariëring lijk 26 januari a.s. in ons bezit
en de arbeidsvoorwaarden is te zijn.
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Feijen Multisteel B.V. is een dochteronderneming van Feijen Staa-
lservice B.V. en maakt internationaal deel uit van British Steel Pic.
Het bedrijf is gespecialiseerd in de toelevering van dun plaatstaal
aan de plaatverwerkende industrie. Momenteel ligt de nadruk op

mmmmm voorraadhoudende groothandel. In detoekomst dient Multisteel uit
m te groeien tot een modern op Europa gericht service centrum.

Als gevolg van degroei zoeken wij kandidaten voor defunctie van:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER m/v
In deze functie werkt U nauw samen met de administrateur. den;
U bent verantwoordelijk voor de adminitratieve orderafhande- ' accuratesse en flexibiliteit.
ling, de inkoop- en financiële codering en geautomatiseerde
boekhoudkundige gegevensverwerking. Verder verzorgt Ude lndien u telefonische informatie wilt, kunt U contact opnemen
voorbereiding van statistischeverwerkingen, draagt U zorg voor met dnr A Penne, Directeur feijen Multisteel 8.V., tel. 043 -
de debiteurenbewaking en behandelt U dekredietbewaking. 688555.

Functie-eisen: Uw schriftelijke sollicitatiekunt U sturen aan
- opleiding op MBO-niveau, liefst aangevuld met PD Boekhou- Feijen Multisteel 8.V., t.a.v. J.H. Janssen, Manager Perso-

neel & Organisatie, Fregatweg 42, 6222 NZ Maastricht.

fi multisteel"

ZR^Groep I
drs. H. Roebroek - N. Bronekers " mr. W. van Rossem

zoekt voor een van haar relaties iemand voor de functie van

HOOFD ADMINISTRATIE
Het betreffende bedrijf is een regionale, middelgrote bouwonderneming
op het gebied van woning- en utiliteitsbouw in Limburg.

In deze functie:
- bent u verantwoordelijk voor de boekhouding, de loonadministratie, de

werkenadmimstratie en de financiële verslaglegging;
- draagt u de verantwoordelijkheid voor de interne administratieve

controleprocedures en de verdere ontwikkeling daarvan;
- rapporteert u rechtstreeks aan de directie.
Functie-eisen:
- een HBO-opleiding op bedrijfseconomisch gebied;
- een grote mate van zelfstandigheid en eigen initiatief;
- ervaring met geautomatiseerde systemen (PC-netwerk);- kennis van spreadsheetprogramma's zoals lotus 1-2-3 en D-base III;
- een leeftijd van 30-40 jaar.
Geboden wordt:
- een belangrijke managementsposiüe in een bedrijf waar kwaliteit en

klantenservice hoog in het vaandel staan;
- voor deze functie staat een passend pakket van primaire en secundaire

arbeidsvoorwaarden.
Schriftelijke sollicitaties aan: ZR GROEP t.a.v. dhr. drs. J.M. Waltmans,
Scharnerwc-e 127, 6224 JC Maastricht

U>/ ZIEKENHUI*%¥ MAASTRICHT-
Bij deafdeling BiochemischeGenetica van de Stichting"*,
scheGeneticaLimburg bestaat plaatsingsmogelijkheid **
2 analisten m/v
vacaturenummer006/7A, 006/7 B

Taken: .
A. één analist zalzich met name bezighouden met de uiW'
ring van geautomatiseerdeanalyses van aminozuren infy^
logischevloeistoffen van patiëntenten behoeve van de &%
chemische basisdiagnostiekvan erfelijke stofwisseling**1^

ten.

B. één analist zalzich met name bezighouden met de uit**
ring van gaschromatografische analysesvan organischet
ren uit fysiologische vloeistoffen van patiënten, ten beho*j
van de biochemische basisdiagnostiek van erfelijke stof**}
selingsziekten.

Vereisten:
A. diploma MBO-analytische chemie; ervaring met qb&^a
matiseerde vloeistof chromatografie en dataverwerking st^
totaanbeveling.

B. diplomaHLO-analytische chemie; ervaringmet gascf^'
matografische analyse technieken; ervaring met gaschro")!
tografie-massaspectrometrie strekt tot aanbeveling.

Voor beide functies verwachten we van dekandidaten e^grote mate van zelfstandigheid en accuratesse met betre*" ti
king tot dewerkzaamheden.

Salaris:
A. afhankelijk van opleidingen ervaring, maximaal’ 2.9^3' :
bruto permaand, conform schaal 805BBRA '84.

B. afhankelijk van opleidingen ervaring, maximaal’ 3.30
bruto permaand, conform schaal 806BBRA '84.
Inlichtingen:
kunnen worden ingewonnenbijDr. L. Spaapen, Hoofd\J&°.
ratorium Metabole Stoornissen, telefoon 043-888625,o'W
de heer J.H.van Beem, Personeelconsulent,
telefoon 043-862345.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht op*
eerste plaats taken op het gebied van depatiënten*_J
en staat daarnaast ten dienste van het wetenschapp**!
onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 697 o*\
den; er werken ongeveer 2500 personeelsleden volfl*^
de arbeidsvoorwaardenvan de overheid. ~Teneinde een zorgvuldige sollicitatieprocedurete v«r*£keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd;J5zgn. NVP-sollicitatiecode.Een medisch onderzoek ma*
deel uit van deze procedure.Voor elke functiekomen *wel mannen als vrouwen in aanmerking. U kunt Uw**citatie, onder vermelding van het vacaturenummer jj,
brief en enveloppe), opleiding en ervaring, binnen 1<°\
gen zenden aan de Dienst Personeel en Organisatie "'het Academisch Ziekenhuis Maastricht, postbus f'l
6201 BK Maastricht—

INTERNATIONALE
ERVARING OPDOEN

IN ZWITSERLAND
Job Service International

zoekt in opdracht van diverse instellingen in
Duitstalige kantons van Zwitserland

ZIEKENVERZORGENDEN m/v
VERPLEEGKUNDIGEN B of Z m/v

OPERATIE-ASSISTENTEN
DIFF. CHIRURGIE m/v

Het gaat om banen voor een periode van
minimaal 12 maanden.

Een redelijke kennis van de Duitse taal is
gewenst. Er is sprake van een aantrekkelijke
salariëring en overige arbeidsvoorwaarden.

Woonruimte is beschikbaar.

Heeft u interesse, stuur dan een korte brief met
daarin uw motivatie, onder bijsluiting van uw ft

v., naar: Job Service International, Joan
Muyskenweg 124, 1099 CX Amsterdam. **
Job Service International

_\Q) Agency for medical and paramedical staff recruiti"'
______*
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" Bert Verhagen: meespelen
dubieus.

Fortuna-selectie: Hesp. K'orver, Maessen.
Duut, Frijns, Boessen, Mordang, Sneekes,
Brusselers, Van Helmond, Clayton, Far-
rington, De Vries, Kicken, Barmentloo,
Winkelmolen. '
Spoed
KERKRADE - Gisteren is Roda-
trainer JanReker hals over kop met
Bert Verhagen naar het ziekenhuis
in Geldrop gegaan. De lange verde-
diger is op de training door zijn en-
kel gegaan. Of Verhagen vanavond
het bekerduel tegen SVV in Schie-
dam moet missen is nog onzeker.
Assistent-trainer Willy van derKuy-
len: „De medische stafvond het be-
ter dat er foto's van het gekwetste
gewricht gemaakt werden. We moe-
ten afwachten wat de resultaten
zijn. Waarschijnlijk kan hij toch
meespelen, maar we nemen het ze-
kere voor het onzekere."
Henk Fraser is nog steeds gebles-
seerd. Verwacht wordt dat hij vol-
gende week weer speelklaar is.

Roda JC-selectie: Bolestu, Blattler, Senden,
Groenendijk, Diliuerto, Van der Waard,
Hofman. Van Loen, Broeders. Haan, Jans-
sen, Van de Luer, Romero, Luypers. Ge-
schorst: Hanssen Geblesseerd: Fraser

Van onze sportredactie
LUNTEREN - In het Lunterense,
hotel De Wormschroef probeert
Fortuna Sittard zijn draai voor de
tweede competitiehelft te vinden.
De Sittardse eredivisionist combi-
neert op de Veluwe de voorberei-
ding op de rest van het seizoen met
de bekeractiviteit tegerT FC Wage-
ningen. De eerste-divisionist is van-
avond tegenstander in de achtste fi-
nale van het KNVB bekertoernooi.
Een voor Fortuna aantrekkelijk
toernooi met een aantrekkelijke te-
genstander.

Han Berger heeft over dat laatste
overigens de nodige twijfels. „Vraag
maar eens aan MVV of FC Utrecht
hoe aantrekkelijk dit Wageningen
wel is. Nee, hier inLunteren vond ik
een prima gelegenheid om mijn spe-
lers ervan te doordringen vooral
niet de fout te maken die ploeg te
onderschatten. Voor ons is het een

bijzonder belangrijke wedstrijd. Zo-
lang mogelijk overleven in het be-
kertoernooi is een van de doelstel-
lingen van elke club; want een kam-
pioenschap is maar aan een enke-
ling voorbehouden".
Met FC Wagingen lootte Fortuna
Sittard een relatief zwakke tegen-
stander. En daarin schuiltnu net het
gevaar. Zonder basisspelers als
Marcel Liesdek (geschorst) en Ro-
ger Reijners (geblesseerd) en met
een fanatieke tegenstander tegen-
over zich zal de eredivisionist uit De
Baandert zijn balans moeten vin-
den.

Het enige vraagteken in de Fortuna-
selectie gisteravond in de Worm-
schroef was Richard de Vries. De
Amsterdammer had een ontstoken
teen en de medische staf geeft van-
daag in de loop van de dag advies
over de inzetbaarheid van de linker-
spits.

Belanov brengt nacht in cel door
DÜSSELDORF - Igor Belanov heeft de nacht van donderdag op vrij-
dag in de cel doorgebracht. De Sovjetrussische stervoetballer, die bij
Borussia Mönchengladbach speelt, werd donderdag in Düsseldorf
met drie landgenoten gearresteerd op verdenking van diefstal. De
vier zijn vrijdagmiddag vrij gelaten.
De Europesevoetballervan het jaarin 1986 winkelde met vrouw Irma
en twee vrienden uit Kiev in Düsseldorf. Alle vier werden opgepakt,
omdat voor een bedrag van ongeveer 1500 gulden aan kleding werd
gestolen. De vrienden van de international bekenden vrijdag de dief-
stal. Belanov verklaarde niets met de zaak van doen te hebben. Vol-
gens hem hield hij aan beide handen een kind vast, zodat stelen niet
eens mogelijk was. Die lezing werd door alle vier bevestigd.
Belanovs verklaring kan pas maandag rechtsgeldig worden, als een
tolk aanwezig is. De twee bekenden kwamen op borgtocht vrij.

Programma-
betaald
voetbal

eerste divisie

Vanavond, 19.30 uur
Go Ahead Eagles - PEC Zwolle
Heracles " Cambuur Leeuwarden
Helmond Sport - Veendam
Eindhoven - DS '79
VVV - Telstar
Heerenveen - RBC

Stand
SVV 19 14 2 3 30 41-16
NAC 20 10 1 _ 27 34-19
VVV 19 8 7 4 23 30-20
Heracles 17 9 3 5 21 20-19
Veendam 17 9 1 7 19 25-24
Eindhoven 19 7 5 7 19 34-32
RBC 19 0 7 B 19 26-2(3
AZ 18 6 6 6 1» 29 24
Cambuur L. 18 6 6 6 18 25-28
Excelsior 20 4 10 6 18 20-25
De Graafschap 18 5 7 6 17 26-20
Helmond Sport 18 6 5 717 30-31
Heerenveen 18 6 4 8 16 24-27
Telstar 18 7 2 9 16 29-36
GoAhead Eagles 18 7 2 9 16 21-29
Emmen 19 4 8 7 16 29-33
Wageningen 20 4 8 8 16 27 32
PEC Zwolle 18 0 13 5 13 12-19
DS'79 19 3 7 9 13 23-39.

Heerenveen. SVV en NAC periodekam-
pioenen.

knvb-beker

DERDE RONDE
Vanavond, 19.30 uur
Emmen - NEC
Wageningen - Fortuna Sittard
SVV - Roda JC

Morgen, 14.30 uur
Volendam - Halsteren
Vitesse - Groningen
Twente - Ajax

Woensdag, 17 januari, 19.30 uur
PSV - Feyenoord

v__»

Woensdag, 7 februari
Willem 11- BW Den Bosch

vvv-telstar

Vanavond, 19.30 uur:

VVV (opstelling): Rook, Lenkens, Rey
nierse. Polman. Rutten. Peters. Dries
sen, Verberne. Van Mierlo. Stewart.
Boere. Geschorst: Frans Nijssen Ge-
blesseerd: Rijnink.

Telstar (selectie): Korft, Bund. Van
Duyvenbode. Smak. Van der Poppe.
Otte. Oostrom. Visser. Van den Hoogen-
band. Van Berkel. Esajas. Brouw.
der Zwaan. Dusbaba. Pronk. Raven

sport kort

" HILVERSUM - Leo Wijnands
Landgraaf is door de benoem n
scheidsrechterscommissie van
tennisbond bevorderd tot
A-scheidsrechter waarmee dit 42>-ja-
rig lid van de tennisvereniging
Nieuwenhagen in Nederland in aan-
merking komt om alle wedstrijden
als Umpire te fungeren behalve bij
de toernooien daar de ATP de
scheidsrechters aanwijst.

" HEERLEN - Derde ronde hand-
balbeker heren; Tremeg-Swift 15-
-20, Holbox/'Swift 2-AAC 2 26-14, Es-
ca-Bevo 29-28 n.v., Swift Arnhem-
Kwantum Blauw Wit 2 32-18.
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Burgemeesters akkoord met
veiligheidsplannen KNVB

»T Van onze sportredactie

bal h "^
_ e burgemeesters van steden met betaald voet-

Port ëisteren nun steun betuigd aan het veiligheidsrap-
vo t>yan de KNVB- In een eerder stadium gingen de betaald
wil h übs al akkoord met net beleidsplan. De voetbalbond
aa dljastische vermindering en uiteindelijk opheffing van het
(j j

3' staanplaatsen, inzet van videoapparatuur bij alle risico-
en meer eigen bewakingsdiensten, netten achter de doelen
starreer m°gerijkheden voor de politie om op te treden in de

de komende vijf jaar garant ge-
steld voor een financiële inbreng
van 1,25 miljoen gulden. Als
voorwaarde stelde hij dat hij
voorzitter van DS wordt.

" FC Den Haag huurt doelman
Ricardo de Jongh de rest van het
seizoen van Feyenoord.

" ANTWERPEN - MVV heeft
een verdienstelijk 1-1 gelijkspel
behaald tegen de Belgische eer-
ste klasser FC Antwerpen. In de
dertigste minuut scoorde Ray-
mond Smeets 0-1. Door een on-
oplettendheid in de verdediging
kon Stojadinovec pal voor rust
gelijk maken.

rijtuigen toebrachten, verdub
belde bijna.

voetbalclubs als woordvoerster op
trad.

kri^ uw exPeriment met de be-
tte geerde clubpas behoort voorlo-iw!?g niet tot het pakket. Maar
len {: nde voorgestelde maatrege-
Weept

et afdoende blijken, dan over-
vorrn- KNVB 'een bepaalde
lev.J .Van legitimatieplicht in hetven te roepen.

vera«teen is bl« dat de KNVB haar
t>en pWoordelijkheid heeft geno-
gekom met een uitgebreid plan is
rneuitf 1 om het voetbalvandalis-
se £" te bannen", aldus de Utrecht-
namen ge_meester Vos ' die gisterenns de gemeenten met betaald

Vrede
De vredekon tijdens het onderhoud
bewaard blijven omdat niet werd
gesproken over hete hangijzers. Wie
moet opdraaien voor de financie-
ring van de veiligheidsmaatregelen
en de hoog opgelopen kosten van
politie-inzet bij risicoduels, wordt
pas aan het eind van de lopende
competitie besproken. De komende
maanden zal de KNVB de plannen
inventariseren. Beide partijen ge-
bruikten de bijeenkomst van giste-
ren vooral om de moeilijkheden
voor zich uit te schuiven
Dat de voetbalbond en de gemeen-
ten straks voor problemen komen te
staan, bleek uit de opmerking van
burgemeester Vos: „De clubs en de
KNVB krijgen de maximale plicht
om het plan ten uitvoer te brengen.
Het is niet het eerste voornemen
van de gemeentenom mee te beta-
len aan de kosten".

Smoke Eaters
te laconiek

Identificatie
De burgemeesters zijn nog steeds
voorstander van een identificatie-
plicht, zeker wanneer de voorgeno-
men maatregelen niet leiden tot be-
teugeling van het vandalisme en
vermindering van het politieoptre-
den. „Het moet dan weleen hanteer-
baar systeem zijn", aldus Vos.
„Maar eerst wordt bekeken in hoe-
verre de andere plannen te realise-
ren zijn. ledereen zal er achter moe-
ten staan". Overigens heeft de helft
van de betaald voetbalclubs een
nieuw experiment met de voetbal-
pas, in welke vorm dan ook, bij
voorbaat van de hand gewezen.

" Ari Vatanen en Bruno Berglund in de Peugeot-Camel 4-5 Turbu 16. Zij hebben definish in Dakar al in zicht.

NEMA - Meer nog dan de eerste,
zware etappe in Mauretanië (de
veertiende van de rally Parijs-Da-
kar), heeft de verschijning van een
geheimzinnige vrachtwagen zonder
nummerborden voor opwinding ge-
zorgd. Het betrof een vehikel van
Peugeot, dat zes dagen eerder al uit
de strijd was genomen, en plotse-
ling weer in het kamp van de Franse
ploeg, die moet winnen, opdook.

Eerder waren er al moeilijkheden
met een „ambulance", die de Frans-
man Ambrosino in weerwil van de

Geheimzinnige wagen
zorgt voor opwinding

reglementen hielp bij het uitgraven
van zijn auto.

Een filmploeg ontdekte bij toeval
de vrachtwagen, toen er wat sfeer-
plaatjes werden gemaakt. De orga-
nisatoren, op de hoogte gesteld van

dat feit, reageerden laconiek. Ze za-
gen geen reden het Franse team te
bestraffen omdat van assistentie-
verlening toch geen sprake kon zijn.
Op hetzelfde moment scheurden de
deelnemers immers 700 kilometer
verderop door de stenige woestijn

van Mauretanië.

De lastigerit zelfhadvoor de klasse-
mentsleiders opnieuw geen gevol-
gen. Zowel Ari Vatanen bij de auto-
coureurs als motorrijder Edi Orioli
gingen elk risico uit de weg en na-
men genoegen met een „beschei-
den"klassering achter de echte wil-
debrassen, die nog zoveel mogelijk
prijsjes proberen te pakken. Hun
voorsprong bleef onveranderlijk
een uur of meer. Waldegaard won
bij de auto's, De Petri bij de moto-
ren.

Bekerfinale drie jaar in de Kuip
voetbal meegse eredivisieclub.

" De zakenman Kees den Bra-
ven heeft zich ingekocht als toe-
komstig voorzitter van DS'79.
Den Braven presenteerde in Dor-
drecht ambitieuze plannen voor
deeerste divisieclub, dievolgens
hem binnen vijfjaar terug moet
zijn in de eredivisie. Hans Verel,
nu werkzaam bij NAC, wordt
technisch directeur. Epi Drost
vertrekt als trainer. De nieuwe
hoofdsponsor Den Braven, die in
lijmen handelt, heeft zich voor

Jan Masman, die in de sectie be-
taald voetbal belast is met veilig-
heidszaken, wilde evenmin vooruit-
lopen op de 'strijd'rond de financie-
ring van de plannen. Hij voorzag in
elk geval geen problemenn met de
kosten van het ombouwen van
staan- in zitplaatsen. „Die zullen
voor rekening van de clubskomen",
aldusMasman. „Dat is ons opgelegd
door de FIFA en geldt voor wed-
strijden in Europees verband".

(j.p Van onze medewerker
ST ~ Het ijshockeyteam

een h
, aters behaalde in Utrecht

(2~2- langrijke 9-7 overwinning
speelsp ■ °~s^- Smoke Eaters ver-
een 9_o

ln de laatste periode bijna
spei kw VoorsProng. Door laconiek
Positie f?1 de ploeS in een benarde
Katere'k de time-out hielden de
bleef d hoofd toch n°S koel en
OverWi schade beperkt. Door deze
vo0r s mg »s de tweede plaats
reik 7 e Eaters binnen handbe-
lWs o

ndag sPeelt Smoke Eaters
Veen m 180° uur tegen Heeren-
Sftioke cv.*iode h ■aters was in de eerste pc-
UtreCht

U hjk de superieur aan de
nüut nier»aren. In de zevende mi-
Vltrech^t1106 Franke de score.

artoi?« 0 Wam langszij alvorens
teerde 6~ l voor de Limburgers no-
teert, KuVPers bracht de balans
°°k in HVenwicht-
striiri de tweede periode ging de
HoubJ.yen gel"k op (o.a. treffer
leërinTc '"maar na de treffer van Pel-ontkeip i"4) raakte Smoke Eaters
er>Hart Brant. Fraser, Louwers
Haar3 afS tllden de Geleense ploeg
Ie rn "^' bouwers scoorde in de der-
tot de t

nog 9"3 Utrecht
standJtge.naanval overging. Via af-
cluh .Th ten verkleinde de thuis-"^^emdelijk de marge tot 9-7.

*WB
oUe SSPM " Vandaag gaan in

'ten ,_ halve finales NK-dam-BmnJ, start Eddv Budé uit
dcclne

"m ls een van de veertig
versiw.?rs dle ln negen ronden
fel _Zld over vijf weekenden een
hoontfford Plaatsje in de finale
%

pt te bemachtigen.
ut Mf>c>!SNTER _ Roland Lemmens
KoecMh nIS het NK biljarten 47/2re nds f»°c

nonen- HiJ won van Be-
Uit U"et E 8 75-16= 75"6)- Knoors

aa yerloor zijn eerste partij75-iê dnchem met 28-75; 75-18;

nr^CHTT ~ De dopingdeskundi-
de Riiu rJ- van Rossum gaat tochVerlati mversiteit Utrecht (RUU)

,^'„ Volgens een woordvoer-e universiteit vertrekt Van
der2 "m naar Nijmegen waar hij on-I gaat doen.

Van onze sportredactie
ROTTERDAM - De finale om de
KNVB-beker vindt de komende
driejaarplaats in het Feyenoord-
stadion. Burgemeester Bram Pe-
per is akkoord gegaan met een
verzoek hiertoe van de KNVB.
De voetbalbond vroeg aan het
begin van dit seizoen om toe-
stemming van Rotterdam, omdat
het op die manier meer traditie
aan deze finale wil geven. Peper
heeft aan zijn toestemming de
voorwaarde verbonden dat de
betreffende wedstrijden op zon-
dag worden gespeeld.

A De NS kunnen het supporters-
geweld niet meer aan. De Spoor-

wegen hebben.de hulp ingeroe-pen van justitie en politie om te
assisteren bij het begeleiden van
voetbalfans. Dat zouden dan de
korpsen moeten zijn uit de plaat-
sen van de uitspelende vereni-
gingen. Volgens Seij, hoofd van
de Spoorwegpolitie, is zijn orga-
nisatie niet meer in staat nog
meer tijd en mankracht te steken
in het toezicht op de supporters.
In vergelijking met 1988 steeg
vorig jaar het aantal supporters
in de treinen van 32.500 tot
44.400. De schade die fans aan de

A Leen Looyen verlengt zijn con-
tract als trainer van NEC met een
jaar. Looyen is momenteel bezig
aan zijn derde seizoen bij de Nij-

Kwetsuur Verhagen bezorgt Roda kopzorgen

Fortuna zoekt
naar juiste vorm

Limburgs Dagblad Sport
Vandalisme
Gisteren is een tweede, zeer
voorzichtige, stap in de strijd
tegen het voetbalvandalis-
me gezet. De burgemees-
ters van de steden, waar be-
taald voetbal wordt ge-
speeld, hebben zich achter
het nog zeer voorlopige
KNVB-plan geschaard dat
dat vandalisme moet aan-
pakken.

De voetbalbond wil zo spoedig mogelijk alle staanplaatsen uit de
voetbalstadions weghalen en deze allemaal vervangen doorzitac-
comodatie. Ook dienen de verenigingen frequenter gebruik te
gaan maken van video-apparatuur, waardoor bij ongeregeldhe-
den de schuldigen onmiddellijk aangewezen kunnen worden.
Daarnaast moet er volgens het plan meer ruimte komen voor parti-
culiere bewakingsdiensten, die binnen de stadions de zaken in de
hand dienen te houden.

Het is natuurlijk fantastisch dat er eindelijk iets concrteets gebeurt.
Na alle narigheid en rechtsongelijkheid met de vermaledijde voet-
balpas, is het iedereen duidelijkdat alert handelen geboden is. Het
nieuwe KNVB-sectiebestuur heeft de uitdaging aangenomen en is
een tijdje geleden met het nieuwe pakket maatregelen gekomen.
Maatregelen die nu dus door de plaatselijke overheden gesteund
worden.

Optimisme lijkt echter voorlopig nog wat misplaatst. Er kunnen na-
melijk minstens twee kanttekeningen geplaatst worden bij deze
laatste ontwikkelingen. In de eerste plaats konden de politieke ge-
zagsdragers zo snel tot overeenstemming komen omdat er over
één zeer wezenlijk punt niet eens gesproken is: het geld. Wie moet
dit alles betalen? Voor de rijkste clubs zal dat niet zon probleem
opleveren. Daar wordt al bij voortduring nagedacht over verbete-
ring van de acccomodatie en wordt daadwerkelijk geld uitgege-
ven om die in het kader van de vandalismebestrijding te 'verbete-
ren.

Het zullen juist de verenigingen zijn die toch al niet veel te verteren
hebben, die in de problemen komen. Worden die dan wel finan-
cieel gesteund door de overheid?

De tweede kanttekening geldt het inzetten van eigen bewakings-
diensten in de stadions. Zon drie maanden geleden werd MVV,
door middel van een kort geding, nog op het matje geroepen. De
club had een supporter, die allang als raddraaier bekend stond en
zich weer eens misdragen had, een stadionverbod opgelegd. De
rechter sprak toen uit dat het stadionverbod niet rechtsgeldig was,
omdat MVV niet onomstotelijk kon bewqzen wat er gebeurd was.
De duidelijke verklaring van één van de leden von de ordedienst
was niet voldoendeen ook de bevoegdheden van die functionaris-
sen moeten duidelijk omschreven worden.

Er zal, met andere woorden, nog behoorlijk wat invulling moeten
worden gegeven aan de op zich lovenswaardige voornemens,
voordat echt optimisme gerechtvaardigd is.

B.G.



IDcVBOK is een vereniging van ruim 72.000 leden, die zich de bescherming van
het ongeboren kind ten doel stelt. Aan die doelstelling wordt aktief gewerkt
door professionele krachten op het landelijk dienstencentrum en vrijwilligersvan
plaatselijke werkgroepen. Zo wordt informatie gegeven over de embryonale
ontwikkeling en hulp verleend aan vrouwen en meisjes die hun zwangerschap als
ongewenst ervaren. In verband met de toenemende vraag naar onze voorlichting
op scholen, met name in hel zuiden van het land, wil het bestuur van de
vereniging in kontakt komen met een

VOORLICHTINGS-
FUNKTIONARIS M/V
Taken:
- het introduceren en het geven van de voorlichtingslessen van de VBOK op

scholen voor V.O. (waaronder V.W.0.), verenigingen en bij
beroepsopleidingen;

- het coachen van vrijwillige voorlichters.

Vereisten:
- instemming met de doelstelling dat het menselijk leven vanaf de konceptie

beschermwaardig is;- opleiding op HBO- of vergelijkbaar niveau;
- ervaring in het omgaan mei jongerengroepen; »- bekendheid met het onderwijs;
- woonachtig in het zuiden van het land of bereidheid daarheen te verhuizen;- in bezit van rijbewijs B/E.

In verband met de doelgroepen gaat de voorkeur uit naar een R.K. funktionaris.
Salaris:
Volgens CAO Gezinsverzorging en Algemeen Maatschappelijk Werk. waarbij
inschaling plaatsvindt op basis van opleiding en ervaring (tussen ca. ’ 38.000,-
-en ’ 47.(XX).- per jaar).

Sollicitaties:
Sollicitaties binnen 14 dagen te zenden aan de direkteur, mw. drs. M. Ncele. op
onderstaand adres. Bij haar en bij de koördinator van de afdeling Voorlichting
kunnen tevens nadere inlichtingen over de funktie worden ingewonnen.

Arnhemseweg 23. 3811 NN Amersfoort, tel. 033-638212.
Telefoon hulpverlening (133-62(1244, dag en nacht bereikbaar.

Limburgs Dagblad
Uitgeversmaatschappij Op de redactie van de editie Sittard en Geleen van het
Limburgs Dagblad BV Limburgs Dagblad is een vacature ontstaan voor een
is de uitgeefster van het
gelijknamige dagblad. REGIOVERSLAGGEVER (M/V)

De regioverslaggever houdt zich in principe bezig met devoor het drukken van andere verslaggevingvoor de editiepagina's in het gebied Sittard endag en weekbladen. Geleen, waartoe ook de gemeenten Bom, Beek, Schinnen,
waaron er e ""pese s Susteren behoren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid
edities van .The Wall Street , . ,, ... ' : _IT verhalen en reportages te leveren voor de algemene
Journal en de apanse Jfthon provinciepagina's en voor de weekendbijlage Vrijuit.
Keizai Shimbun , beschikt de
onderneming over de meest Van kandidaten wordt minimaal een VWO-opleiding verwacht,
geavanceerde persen en gevolgd door een journalistieke opleidingop het niveau van
tekstverwerkingstechnieken School dan wel Academie voor de Journalistiek.Ervaring in

een soortgelijke journalistiekefunctie strekt tot aanbeveling.
Een andere belangrijke
activiteit ten behoeve van Rijbewijs B.
derden, is deuiterst modem
geoutilleerde offsetdrukkerij, Saialis afhankelijk van opleiding en ervaring, conform de CAO
Eldee Offset, gespecialiseerd voor dagbladjournalisten.
in cotour- er, Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij de chefvoomameb,k in grote y

__
d

_
de he_. R Brinknum telefoon 04490-ISS77.oplagen.

De onderneming is gevestigd Schriftelijke sollicitaties dienen te worden gericht aan de heer R. Brown,
in Heerlen en er werken in hoofdredacteur van hetLimburgs Dagblad, postbus 3100, 6401 DP
totaal ca. 500 mensen. Heerlen.
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DE LIMBURGSE * ijPERSONEELS IJFGIDS
lIWPI STICHTING
kBj|? TREFCENTRUM

II KERENSHEIDE
vraagt voor zo spoedig mogelijk

BEHEERDER M/V
(of beheerdersechtpaar)

Geheel op provisiebasis

Beheerder zal geheel als zelfstandige moeten functioneren en in het bezit
zijn van de vereiste horecapapieren.

Ook kan worden overwogen om het Trefcentrum te huren.

Schriftelijke reacties dienen vóór 25 januari 1990 in het bezit te zijn van het
Stichtingsbestuur.

STICHTING TREFCENTRUM KERENSHEIDE
POSTBUS 121
6170 AC STEIN 2733.

REYMC i
Reym Charters is een dynamische onderneming op het gebied
van industriële reiniging met vestigingen in Veendam, Zuidbroek,
Emmen, Drachten, Beverwijk, Rotterdam en Sittard.
Wegens uitbreiding van de werkzaamheden is er binnen de vesti-
ging Sittard plaats voor:

CHAUFFEURS/CLEANERS
met groot rijbewijs en, indien nodig, CCV-diploma.

Zij dienen bereid te zijn alle voorkomende werkzaamheden uit te
voeren.
Sollicitatiegesprek na telefonische afspraak met de heer
F. Vissers.

REYM CHARTERS,
Nusterweg 139 - Sittard - Tel. 04490-10647.

Reym Charters is een onderneming van de Koninklijke Nedlloyd
Groep NV. 27623

mmmnmmmmmmÊmuÊmimwmummmmmmmmmmmuMMf

SECTORSCHOOL ECONOMIE HEERLEN 1.0.
LDS/MDS MEAO MHS/MTRO KMBO
Het bestuurvan deStichting Handelsonderwijs in deMijnstreekvraagt
met onmiddellijke ingang

docenten (m/v)
voor:
10 uur (personeels-)Management

ziektevervanging aan de MHS tot einde schooljaar.
29 uur Toerisme

vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof aan de MTRO.
12uur Recht

ziektevervangingaan het Prof. Cobbenhagencollegevoor
Meaotot einde schooljaar.

Sollicitaties voor de desbetreffende funkties binnen 8 dagen terichten
aan het Bestuur van de Stichting Handelsonderwijs in de Mijnstreek
t.a.v. de heer J.G.M. Boss, p/a Drieschstraat 1,6412 XX Heerlen.
Tel. 045-723131.

AUTOSCHADE HERSTELBEDRIJF PETER
BROUWERS

is een toonaangevend autoschade
herstelbedrijf in MIDDEN 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

AUTRONIC BV
vraagt

topverkopen
voor verkoop van Soll.:
Telecomapparatuur AUTRONIC B.V.
Autotelefoon Grachtstraat 1
Semafoon 6438 GB Oirsbeek
Telefax t.a.v. hr. K. van Hees
Laserprinters

i

Baggerman Technisch Rubber BV., gevestigd te Roermond, is
een middelgrote internationale handelsonderneming op het
gebied van rubber en kunststof slangen, afdichtingen,
koppelingen, kogelkranen etc. en zoekt op korte termijn een
representatief, administratief medewerkster
Leeftijd: 25-37 jaar.

Opleiding: HAVO MEAO;
typediploma;
informatica;
goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal.

Werkzaamheden: het typen en uitwerken van correspondentie en
offertes, fax en telex, het verwerken van gegevens d.
m.v. computer, postverzorging en alle overige
voorkomende werkzaamheden.

Tevens dient zij de functie van telefoniste/receptioniste te vervullen.
Gezien de diverse en drukke werkzaamheden, is een ruime
administratieve ervaring een vereiste.
Voor een enthousiaste en accurate medewerkster stellen wij een
zelfstandige en afwisselende baan in het vooruitzicht.
Wij verzoeken u uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan:

Baggerman TechnischRubber BV
postbus 155
6040 AD Roermond
Kantooradres:
Paul van Schaiklaan 2
6074 NN Melick-Herkenbosch
industrieterrein Roerstreek 27399

<&j| Gemeentegulpen
Bij het stafburo Interne Zaken kan worden geplaatst:

een part-time medewerker (m/v)
receptie/kabinet

(voor de middaguren)
Funktïe-informatie:- bedienen van telefooncentrale;- verrichten van receptiewerkzaamheden o a informatie

verstrekken, ontvangen van gasten en bezoekers;- verrichten van voorkomende werkzaamheden bij het
stafburo Interne Zaken;

- verrichten van kabinetswerkzaamheden
Funktle-eisen:
- bezit diploma MEAO (secretariële richting); .
- ervaring in het omgaan met tekstverwerkingsapparatuur

(bij voorkeur P 5020);- een flexibele, energieke en zelfstandige alsmede
accurate instelling.

Rechtspositie:
Aanstelling geschiedt voor de duur van één jaar. waarna
vaste aanstelling kan volgen
Salaris afhankelijk van ervaring en opleiding

Overige informatie:
Nadere inlichtingen over deze funktie kunnen worden
ingewonnen bij buro Algemene Zaken/Personeelszaken dhr.
mr. M Verbeet, tel. 04450-9292.
Sollicitaties dienen binnen 10 dagen na het verschijnen van
dit blad gericht te worden aan Burgemeester en Wethouders
van Gulpen, Postbus 56. 6270 AB Gulpen, onder vermelding
in linkerbovenhoekvan enveloppe: 'Vac IZ'.

I' I

Feijen Staalservice B.V. is onderdeel van British Steel Pic. en is gevestigd op het industriege-
bied de Beatrixhaven te Maastricht. Het bedrijf is gespecialiseerd in de-bewerking van
plaatprodukten uit staal, aluminium enroestvrij staal.Wij leveren aan de staalbouw, tank- en
apparatenbouw, offshore, scheepsbouwindustrie, automobielindustrie, het transportwezen
en andere specialistische gebieden. Als zodanig is het bedrijf toonaangevend. Momenteel zijn
er 210 personeelsleden in dienst. Het bedrijf heeft twee dochterondernemingen, die actief zijn
in een eigen marktgebied en met eigen specialistischeprodukten. Ook deze bedrijven liggen

Wk____%%. in Maastricht.

fWMÊÊÊÈÊËi Binnen deTechnische Onderhoudsorganisatie onderscheidenwij de Machine Technische
%%mMmf% Dienst (MTD), de Electro Technische Dienst (ETD) en de afdeling Algemene Dienst (AD).: De ETD is met name verantwoordelijk voor de uitvoering van instrumenteel en electrotech-

pfHÜ nisch onderhoud aan gecompliceerde produktie-installaties. Ten behoeve van deze afdeling

' zoeken wij kandidaten voor devacature van:

De voorman geeft leiding aan eigen monteurs en monteurs van ge- X TT_r^^_ tf^^k __% TV IE TE "IV T -—.—. Ispecialiseerde firma's. Tot zijn taken behoort het (doen) uitvoeren van \/ I Jl 11% l\/l _w-\ M_\ TTfl /\7controles, inspecties, onderhqiKls-en revisiewerkzaamheden aan elec- V V_r^ " *—^ "' * \ l il _,__/ Vtrotechnische-, regel- en beveiligingssystemen van gecompliceerde ~
aard. Hij houdt toezicht op dekwaliteit en de voortgangvan dewerk-
zaamheden, biedt technische ondersteuning aan en ziet toe op hetin cursussen. U heeft een ruime ervaring, bi| voorkeur opgedaan inde
acht nemen van de veiligheidsvoorschrif ten door zijn medewerkers. m,e van 1c monteur binnen een dynamischeomgeving met een
Verder rapporteert hij de bevindingen van de hiervoor genoemde werk- 9rote ma!e van zelfstandigheid. Verder beschikt U over leidinggevende
zaamheden en wordt van hem verwacht dat hij voorstellen doet tot en organisatorische vaardigheden en heeft U een praktische, service-
wijzigmg en verbetering van het inspectie- en controleprogramma. gerichte instelling.

Uw schriftelijke sollicitatiekunt U sturen aan:
runctie-eisen: Feijen Staalservice 8.V., Afdeling Personeel & Organisatie,
U beschikt over een opleiding op MBO-niveau, aangevuld met relevante Fregatweg 42,6222 NZ Maastricht.

BS Feijen
IE Staalservice b.v.

l ouinpuieib
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Groene Kruis Heuvelland
De Vereniging Het Groene De Vereniging Hel Groene Kruis Heuvelland is voor wat betreft de verpleging en verzorging verdeeld in
kruis Heuvelland, met een <?cht basiseenheden.
verzorgingsgebied van ca. ueze basiseenheden bestaan uit teams van wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden en staan
200.000 inwoners onder leiding van een hoofdwijkverpleegkundige.
verleent zorg op het ' Binnen een aantal basiseenheden zijn momenteel de volgende vakatures:
terrein van: A. BASISEENHEID GROOT-MEERSSEN. werkgebied team Meerssen
I 9

2
e
orgC;apszog - WIJKVERPLEEGKUNDIGE M/V 90%

- jeugdgezondheidszorg (o. Het betreft een ti|deli|k dienstverband tot 1-9-1990 met de mogelijkheid tot vaste aanstelling na deze datum
a. consultatieburos); Voor naclere inlicn,ir|9en kunt u kontakt opnemen met dhr P. Dols. hoofdwiikverpleegkundige. tel 04450-2027- zorg voor zieken en' B. BASISEENHEID OOST, werkgebied team Vaals

- SSSSveTüierenzorg; - WIJKVERPLEEGKUNDIGE M/V 100%
- voedingsvoorlichting en Bij deze vakature geldt nadrukkelijk teamgericht werken met 30% differentiatie JGZ

dieetadvisering; Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt opnemen met mevr P. Smeets. hoofdwiikverpleegkundige. tel 04450-2027.

- h«veSSS^Ïnhtin9: C- BASISEENHEID WEST- werkgebied team gezondheidscentrum Berg & Terblijt
verpleeSgartikelen an - WIJKVERPLEEGKUNDIGE M/V 90%

Van kandidaten wordt verwacht dat zi| gemotiveerd ziin om in een gezondheidscentrum te werken en daarnaast in een teamHet werkgebied omvat de van wi|kverpleegkundigen en wiikziekenverzorgenden te funktioneren
gemeentes: Eysden, Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt opnemen met dhr H Lardenoye. hoofdwiikverpleegkundige. tel. 04450-2027
Gulpen, Maastricht, D. BASISEENHEID 532, werkgebied team Caberg
vaarva"keMnebeur 9

sen - WIJKVERPLEEGKUNDIGE M/V 100%
Wittem. Binnen dit team wordt gedifferentieerd gewerkt De differentiatie voor deze vakature bestaat uit curatie, spreekuur, intake en

ouderenzorg
Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt opnemen met mevr L Schoenmakers, hoofdwiikverpleegkundige, tel 043-470839.

E. BASISEENHEID 531, werkgebied team El. Strouvenlaan
- WIJKVERPLEEGKUNDIGE M/V 90%

Voor deze vakature geldt het all-round lunktioneren met uitzondering van de JGZ
Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt opnemen met dhr. M. Lambengts. hoofdwiikverpleegkundige. tel. 043-256383.

F. BASISEENHEID WEST, werkgebied team gezondheidscentrum Berg & Terblijt

- WIJKZIEKENVERZORGENDE M/V 80%
Het betreft een tijdelijk dienstverband tot februari 1991 met de mogeli|kheid tot vaste aanstelling na deze datum met
uitbreiding van het dienstverband tot 90 a 100%.
Voor nadere inlichtingen kunt u koijtakt opnemen met dhr H Lardenoye, tel 04450-2027

G. WAARNEMEND WIJKZIEKENVERZORGENDEN M/V
Ten behoeve van de dagdienst zoeken wi| een aantal waarnemend wi|kziekenverzorgenden In verband met het volgen van de
applicatiekursus-w z.v is vanaf februari a s. al de mogelijkheid voor waarneming voor een periode van een half iaar voor
50%, twee weken werken, twee weken vrij.
Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt opnemen met mevr P Smeets, hoofdwiikverpleegkundige. tel. 04450-2027

Functie-eisen: Voor de functies F en G gelden de volgende
Voor de functies A t/m E gelden de volgende functie-eisen: functie-eisen:
- ervaring in de wijk: - diploma ziekenverzorging of diploma MDGO-VP;- HBO-V of MGZ; - in bezit van rijbewijs en auto:- in bezit van rijbewijs en auto. - in bezit van de applicatiecursus of de bereidheid deze te
Van de kandidaten wordt verwacht dat zij: volgen.- bereid zijn tot samenwerking; Van de kandidaten wordt verwacht dat zij:- een eigen visie hebben over verplegen en deze kunnen _ bereid zijn tot samenwerking;

verwoorden en uitdragen; _
affiniteit hebben met ouderenzorg.- in staat zijn methodisch en systematisch te werken.

Specifiek geldt voor de functies: * A. B, C: affiniteit met JGZ;
* A, E: £ij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een man;
* D, Ë: in het takenpakket zijn geen werkzaamheden t.b.v. de jeugdgezondheidszorg.

ALGEMEEN - een medische keuring maakt deel uit van de selektie-procedure;- kandidaten worden geacht binnen een straal van ± 20 km van het werkgebied te wonen.
SALARIËRING EN ARBEIDSVOORWAARDEN
Ten aanzien van de salariëring en arbeidsvoorwaarden is de CAO voor het Kruiswerk van toepassing.
SOLLICITATIES Sollicitaties kunnen schriftelijk tol 29 januari 1990 gericht worden aan het Hoofd Personeelszaken van de Vereniging het
27663 Groene Kruis Heuvelland, Observantenweg 10, 6212 ER Maastricht, onder vermelding om welke vakature(s) het gaat.

Zaterdag 13 januari 1990 " 22Limburgs Dagblad



door wiel verheesen

ft]d A^ SEE ~De asPiraties van Uwe Ampler (25) zijn groot.
Q0

ens de presentatie van het PDM-team, gistermiddag in het
t)^ienrijkse Zeil am Sec, zei de kersverse wielerprof uit de,;em »Ik mik op een plaats bij de eerste vijf in het wereldklas-
!\ t en-t en ik droom van een overwinningin de Tour de France.

te
an goed bergop en het tijdrijden gaat mij eveneens uitste-

til ,

Oostduitse aanwinst van PDM geniet van de vrijheid

Ambitieuze Uwe Ampler
droomt al van Tourzege

# V.l.n.r. Scan Kelly,
Uwe Ampler en Erik
Breukink kruisen de
langlaufstokken
tijdens de
presentatie van de
PDM-ploeg in de
Oostenrijkse
sneeuw.

Foto: COR VOS

gen in hun bureau", aldus Ampler

Over het voorrecht, dat topsporters
in de DDR genoten durft hij nu ook
openlijk te praten. „Meen echter
niet, dat wij destijds meer geld in
het laatje kregen. Alleen de facilitei-
ten waren beter dan voor de andere
burgers. Je kwam eerder aan een
woning en je hoefde maar twee in
plaats van twaalf jaar te wachten als
je een auto wilde kopen".

k m 'onk erg bombastisch, zelfs uit
keer H ,Van een renner die al drie

R Vredeskoers oftewel War-
S enh

rllJn"Praag neeft gewon-
P'aaln °0^ anderszins op mon-
Hij w!Xeau zi->n kwaliteiten toonde.
Pioen een paar keer wereldkam-ccoee; z°Wel individueel als in de
ïijn ntlJdrit. Uwe Ampler wil metraken echter vooral bena-
fcer» is° h°e groot ziJn zelfvertrou-
"'etis inu hiJ eindelijk de vurige
°ha v ""vervuiling heeft zien gaan

*
wielersport zijn beroep te

ta vriiU'- aar vooral °ok de politie-
ke od?eid is belangrijk", zegt hij.
«ts „ "Wenteling in Oost-Europa isseweldigs"

3erStaHel''ikheid' dat hiJ in een eer"
esten via een vlucnt naar net

*acj k
, reeds voor de prof-status

VrvvQ nen kiezen. heeft hij nooit
*eest gen- ..Het zou egoïstisch ge-
Kf v ' Zegt hiJ- "Ik zelf was er

a_? geworden. maar voor de
*et e " die achtergebleven was zou
kf(0(/.ramP geweest zijn. Mijn va--sega °" ook top-amateur, red.) zou
ie„„ dndeerd werkloos zijn gewor-

Klimaat
Hoe dan ook, het veranderde kli-
maat in Oost-Duitsland deed de
jacht openen op het wielertalent al-
daar. Vooral uit Nederland spoed-
den delegaties van merkenploegen
zich richting DDR. „De eerste was
JanRaas in gezelschap van Herman
Krott, die mij op de loonlijst van het
nieuwe Bucklerteam wilden", aldus
Ampler. „Het gesprek vond plaats
in Berlijn. De aanbieding was de
moeite waard, maar om een of ande-
re reden zag ik' het toch niet zitten.
Ik kreeg amper toestemming voor
een week bedenktijd. In diezelfde
week meldde PDM zich, nadat ook
TVM belangstelling had getoond.
De onderhandelingen met PDM
duurden enkele dagen, maar toen
viel ook de beslissing. Ik tekende
voor twee jaaren. hetzelfde kon mijn
vriend en oud-wereldkampioen
Uwe Raab eveneens doen. Wij ken-
nen mekaar al jaren".

Van onze verslaggever *ZELL AM SEE - Op de Arei-
talm in Zeil am Sec, 1.400 meter
hoog, ontvouwde ploegleideC
Jan Gisbers van PDM gistt
in samenwerking met manage^
Manfred Krikke en kersvers»^PR-officer Gerrie KnetemaniJ*
de plannen. Met ex-Panaso.
renner Erik Breukink en hel»
Oostduitse duo Ampler-Raaic
als voornaamste aanwinsteiV
naast 'oude getrouwen' alsKel£ly, Alcala en Zadrobilek wil de»;
Eindhovense chef d'equipe
weer op verschillende fronten
de slag in zijn voordeel beslis-;
sen. Het budget van zes miljoen-
gulden moet rendement ople-
veren.
PDM trekt volgende maand<
met een deel van de ploeg naar
voorbereidingswedstrijden in
Spanje. Het andere deel werkt
een programma af in Zuid-
Frankrijk en op Sicilië. Daarna
volgt het grote werk van klas-
siekers en etappewedstnjden^
met de Tour de France als'
hoogtepunt. Aan de Ronde van.
Italië wordt niet deelgenomen,
wel (Gisbers: „De onderhande-
lingen zijn voor 99% afgerond")"
aan de Ronde van Spanje.

" Erik Breukink zet van de gro-
te etappekoersen alleen de
Ronde van Frankrijk op zijn
programma.

" Waarschijnlijk maakt Danny
Nelissen in de loop van augus-
tus bij PDM zijn debuut als
prof. De amateurrenner uit Sit-
tard heeft de trainingsstage van
de ploeg in Zeil am Sec overi-
gens niet meegemaakt. Rudy
Jongen (Ospel-Nederweert) be-
hoort tot de groep verzorgers.
Wim Sanders (Geleen) is ploeg-
arts.

" Bertus Fok, jarenlang een
van de verzorgers in de PDM-
ploeg, heeft zijn dienstverband
niet verlengd. Fok zit momen-
teel zonder werkgever.

" De samenstelling van PDM:
Van Aert, Van de Akker, Den
Bakker, Breukink, Draaijer,
Hoondert, Jakobs, Kersten,
Van Orsouw, Verhoeven, Vos
(allen Nederland). Alcala (Me-
xico), Ampler, Raab (beiden
DDR), Dhaenens, Dirk de Wolf
(beiden België), Earley, Kelly
(beiden lerland), Pedersen
(Noorwegen) en Zadrobilek
(Oostenrijk).

S AUty e r"JPler en zijn landgenoot

' die eveneens voor PDM
Wt hete' hadden over aanbiedingen
Hla Professionele cyclisme niet

Jaar
n toen de muur na DiJna der-

A
nog maar amper verdwenen

gin» edingen van sPaanse zij-weg g<?n echter nogvia de officiëlevieler j!. elandden biJ de Oostduitse
'lic het °nd' "Daar 2aten mensen,
Parad maar mks vonden dat hun
Letl vpP_?ardJes geld zouden kun"

bben }enen met hun sport. Zijn de aanbiedingen opgebor-

Zowel Ampler als Raab maakten de
politieke omwenteling in hun va-
derland mee van op afstand. Dat
had niks met een vlucht, maar lou-
ter en alleen met verplichtingen ten
aanzien van de DDR-selectie te ma-

ken. Ampler: „Dezelfde dag waarop
in onze woonplaats Leipzig de eer-
ste grote demonstratie tegen het be-
wind zou plaatsvinden, moesten wij
onze koffers pakken met bestem-
ming Australië. Daar stond een
etappekoers op het programma. Via
tv en kranten heb ik de ontwikke-
lingen in het vaderland meege-
maakt. Neem van mij aan, het was
een geweldige ervaring".

Sport en politiek hebben trouwens
in het leven van Uwe Ampler altijd
een grote rol gespeeld. „Het eenkon
niet zonder het ander. Als je in de
sport iets wilde bereiken, moest je
niet alleen al vroeg tonen over kwa-
liteiten te beschikken, je moest het
ook eens zijn met Het Systeem. Lid-
maatschap van de partij was* zelfs
extra aanbevelenswaardig. Onmid-
dellijk nadat de Muur verdween heb

ik mij van de lijst laten schrappen.
Politiek interesseert mij heus nog
wel, maar het is anders dan vroeger.
Gelukkig".
Ampler werkt net als Raab in fe-
bruari een voorbereidingsprogram-
ma af in Spanje. Daarna volgt waar-
schijnlijk Tirreno-Adriatico en ver-
volgens een paar klassiekers met de
Ronde van Spanje als eerste grote
etappewedstrijd. De beide Oost-

Duitsers zullen zich met hun gezin
alleen tijdens het seizoen in Neder-
land of België vestigen. Leipzig
blijft niettemin hun eigenlijke
woonplaats. Ampler: „Of ik reeds in
mijn eerste prof-jaar naar de Tourga
zal pas beslist worden als het sei-
zoen enkele maanden gevorderd is.
Het verandert verder niks aan mijn
droom om ooit in het geel Parijs te
bereiken".

koersen schaesbergGunstige loting Tom Nijssen bij Open Australische

Steeb bedwingt Becker
SYDNEY -De voorbereiding van Boris Becker op de strijd om
de open Australische tennistitels in Melbourne, die maandag
begint, heeft een behoorlijke deuk opgelopen. De nummer
twee van de wereldranglijst, die algemeen wordt gezien als de
beste tennisser van 1989, werd in de kwartfinales van het toer-
nooi in Sydney uitgeschakeld door zijn landgenoot Carl-Uwe
Steeb.

loting het slechtst uit. Haarhuis
opent tegen de als tweede geplaat-
ste Westduitser Boris Becker. Koe-
vermans begint met de als zestiende
geplaatste Tsjechoslowaak Miloslav
Mecir.
Van de andere twee mannen treft
Torn Nijssen de minst sterke oppo-
nent. De Limburger treft in de eer-
ste schifting de onbekende Zweed
Lars Jonsson. Daarna staat waar-
schijnlijkeen ontmoeting met diens
landgenoot Thomas Gustafsson op
het programma. De eerste geplaat-
ste opponent voor Nijssen is de
Zweed Stefan Edberg.

land de halve finales in het dubbel-
spel bereikte, heeft sinds hij op
Flushing Meadow John McEnroe
versloeg, een redelijke reputatie op-
gebouwd. Daarom wordt in Mel-
bourne ook gesproken over een 'ge-
vaarlijk eerste ronde voor Becker'.

Kerkrade huldigt
kampioenen

Ar-*E - Gisteravond werden
de H ~-r°st en JacquelineLangen in
tiat} da"hal uitgeroepen tot sport-

j6n sportvrouw van het jaar
*Idüs

m Kerkrade. René Trost werd
Dre st "eloond voor zijn constante
Sfie n b'j Roda JC' Jaca.uelineMm? n werd afgelopen seizoen
"^ion i

S kamPi°en judo, behaalde
m v"aal brons en kwam in het be-
V^K de vierde dan. Sportploeg
lUc nfkrade werd het team Moni-
S w en"Roger Godschalk. Het
**HiDi erd Europees en nationaal
Ns w" mixed jiu-jitsu. De jury-
eer werd dl Jaar uitgereikt aan de
enst '6' "^bonnessen voor zijn ver-

"> het6tli voor de gymnastieksport
Sm» R

a'gemeen en de turnvereni-
verrn^ a P in het bijzonder. Eervolle
y°or mgen waren er bij de heren
'j de wichtheffer Jan Janssen enteams voor het damescross-sé v 'an Achilles Top: Han Vos, Jo-

*% der Laan en Jacky Winkel-

NsE
w HAAG " Marten Kaster-

(?ndeivrordt de nieuwe voorzitterNederlandse SportFederatie

j test ~~ Gunda Kleemann heeft
fan .^Wedstrijden op het natuurijs
egd_ y av°s de drie kilometer afge-
%_ Ë

4 minuten en 22-21 secon-
%std en Persoonlijk record voor de
Vee op buitenbanen en de op
eeti s'beste tijd in dit seizoen. Al-

(*-2o -*i re Russinnen BogotovaraPper t? LaP°ega (4.20,48) waren
gen" Kleemann (24) verdedigt

'"Uro^ week in Heerenveen haaruPese titel.
_*_^_______

trainerscarrousel

SchiftingYannick Noah zorgde later op dedag ook voor een verrassing. De
Fransman die onlangs aankondigde
dat 1990 zijn laatste jaar op de ten-
nisbaan zou zijn, versloeg de als eer-
ste geplaatste Ivan Lendl. De 29-ja-
rige Fransman gaf de Tsjech geen
schijn van kans: 6-1,6-4.

Michiel Schapers speelt eerst tegen
de Australiër Todd Woodbridge. Bij
winst staat hem het duel met de Ita-
liaan Claudio Pistolesi te wachten.
Daarna wacht de Amerikaan Tim
Mayotte.

SCHAESBERG - De uitslagen van de n_s-teravond veneden koersen op de draf- enrenbaan Schaesberg zijn als volgt:
Wintersport-Prijs: 1 Charlie Browi
Vergaarde) km.tijd 1.24.1; 2. Dicton des lies
3. Chapel. Winn. 4.4Ü, pi 1,20, 1.30 150koppel 86,50: trio 759.40.
Schaesberg-Prijs: 1 Cas Buitenzorg (F. vuii
den Berg) km.tijd 1.23.7; 2. Cassanova:'»
Capsella Bonusan. Niet gestart: Vik Apl
ness. Winn. 8,10; pi. 3.00, 3,60; koppel 13.fd
trio 88,40.
Bobslee-Prijs: 1. Evelyn Hazelaar (P
Zandt) km.tijd 1.24.7; 2. Dambo; 3 Bel
WM. Winn. 4.80; pi. 1,10. 1.00. 2.20; kopp*l
3.60; trio 61,50.
Rodel-Prijs: 1 Cid Olympic (P. Sikkiig.
km.tijd 1.21.8; 2. Casimir Durbin. 3. Bep EfcBloomerd. Niet gestart: Chantable en Cisfae
Rising. Winn. 5,00;' pi. 2.40. 3,00; koppel21,90; trio 129,60.
Schansspringen-Prijs: 1. Davina Heidia <H.Grift)km.tijd 1.24.0; 2. Chupa VU; 3. CiJ. Niet gestart: Desmona C. Winn. 2.30; pi1,20,10.50. 2.10; koppel 99,30; trio 455
Ski-Prijs: l. Dean Hazelaar (J v Koolwijk)
km.tijd 1.22.4; 2. China V; 3. Beaul -Niét gestart: Bruno Friseo en CardamiiU
Winn. 18,40; pi. 3.30. 1,90. 1.50; kopbijl
113.70; trio niet geraden; kwartet niet gera-
den.
Langlauf-Prijs: 1. Raise a Bid (D Derwafel)
km.tijd 1.21.5; 2. Easy Stages, 3. Caiffa Cl}a
pelle. Niet gestart: Dean Boszorg. Winij
2,20; pi. 1,20, 1,10, 3,50; koppel 3,10; trui
188,30.
IJshockey-Prijs: 1. Cann de Bloomerd (W
Velis) km.tijd 1.20.0; 2. Zimrod B: 3. BoftBuitenzorg. Niet gestart: Ybert Eik. Winn2,20; pi. 1,70, 1,90, 1,40; koppel 14,00
40,90.
W.N. van Bellen Cup: 1 Spider Lobell (U
Manninen) km.tijd 1.19 2. 2 Cuneuse Dai-by; 3. Captain M. 4. Baba T. Niet gestart: Bepoef BM en Utsi. Winn. 11.10; pi 2.60, 2.282,20; koppel 63,10; trio 258.00; kwartet17.245,10.
Curling-Prijs: 1 Zingana du Bois (E
man)km.tijd 1.29.8; 2. Vany: 3 Zaffra Volta-ry- Winn. 2,80; pi. 1.40. 1,70. 1.40; koppel
15.80; trio 157,00; W5-spel: niet gerad.
13-6-6-6).
De totalisatoromzet bedroeg f 178.174, .

VoorBecker is niet alleen het verlie-
zen in de kwartfinales zo langzamer-
hand een ongewone ervaring, uitge-
schakeld worden door een landge-
noot was hem meer dan vijf en een
half jaar niet overkomen. Michael
Westphal presteerde dat in mei
1984.
Voor beiden was het een slopende
partij. De strijd tussen de nummer
een en twee van de Bondsrepubliek
duurde weliswaar slechts 94 minu-
ten, maar detemperaturen van ruim
boven de derig graden maakten hetzwaar.
Steeb komt in de halve finales eenoude bekende tegen. Mats Wilander
bereikte namelijk in Sydney weereens de laatste vier in een toernooidoor winst op de jonge Amerikaan
Sampras. Steeb heeft nog een reke-
ning met Wilander te vereffenen. In
december versloeg de Zweed Steeb
in Stuttgart in de finale van de strijd
om de Davis beker.

sport in cijfers

Bij de vrouwen viel de loting voor
de eerste ronde wel mee. Brenda
Schultz opent tegen de Westduitse
Pawlik. Daarna wacht de winnares
van het duel Etchemendy (Fra) -Date (Jap). Als de plaatsing klopt,
en Schultz heeft twee keer gewon-
nen, staat haar de Tsjechoslowaakse
Helena Sukova te wachten.

Schapers
De kansen voor de Nederlandse af-
vaardiging bij de strijd om de open
Australische tennistitels, die maan-
dag in Melbourne beginnen, voor
het boeken van successen, moeten
na de loting voor de meesten laag
worden ingeschat. Van de acht spe-
lersen speelsters dierechtstreeks in
het toernooi werden toegelaten,
hebben eigenlijk Torn Nijssen, Mi-
chiel Schapers en Brenda Schultz
op papier mogelijkheden door detweede ronde heen te komen.

(ADVERTENTIE)

1 AUTOSPORT BROUNS B.V.
f~j ,-T- Schelsberg 175, HeerlenVolkswagen Oroep. Tei 045-725507

Voor Paul Haarhuis en Mark Koe-
vermans, de best presterende Ne-
derlandse mannen in 1989, viel de

Haarhuis
Behalve door het verlies tegen
Steeb werd het vrijdag toch al een
onprettige dag voor Becker. Bij de
loting voor de eerste ronde van de
open Australische, werd hij gekop-
peld aan Paul Haarhuis. De Eindho-
venaar, die bij het toernooi in Auck-

TENNIS

" Boris Becker gaat letterlijk onderuit in zijn partij tegen
Carl-Uwe Steeb.

I e^be ~ rans Spronck en Minor
verie n het contract met een jaar

'*a_H 2 jgd- °P ! Juli begint SpronckUn derde seizoen.

r oethS^lEL ~ Huub Lafleur en
|Ba_an alcl"-b Victoria uit Maasniel
i^lltaa?9n net eind van dit seizoen uit

ïimEO^°ND _
Eersteklasser RFC

''soD
neeft een duo aangetrokkenPVolger van de aan het eind van

"V IZoer» opstappende Walstock:
'ot)de h6res (veldwerk en coaching
i oank) en Jos Schreinemacher.

',bich ICHT - Tweedeklasser VV Ob-
! Het Co

en trainer Geijzelaers hebben
ntract met een jaar verlengd.

oefenvoetbal. 2-3

feAQv-nevremont 17.00uur

'Vr^aal-SVM 14.30uur. 14.30uur

■"■aue-Minpr 19.45 uur

reldbeker slalom: 1. Bittner 95, 2. Gs-
trein (Oos) 76, 3. Furuseth (Noo) 61, 4.
Thtscher 53. 5. Accola 50. 6. Ladstatter
48. Stand wereldbeker algemeen: 1.
Zurbriggen (Zwi) 166, 2. Furuseth 137. 3.
Bittner 129, 4. Mader (Oos) 95. 5. Gstrein
81, 6. Eriksson (Zwe) 77.

Sydney, mannen, kwartfinales: Kriek-
stein - Wheaton 6-1 7-6, Wilander - Samo-
ras 6-7 7-5 6-0. Steeb - Becker 7-6 6 3.
Vrouwen, kwartfinales: Zvereva - Ha-
lard 4-6 6-3 6-4, Wiesner - Porwik 0-3 4-6
6-3. Paulus - Zrubakova 6-2 6-1. Auck-
land, mannen, kwartfinales: Tsjesno-
kov - Connell 2-6 6-4 4-3, Mansdorf -Anas 6-3 7-6, Krishnan - Gustafsson 7-6
6-2, Scott Davis - Guy 6-2 7-6.

(Spa) Yamaha 32.35, 7. Gualini (Ita) Su
zuki 36.05, 8. Boluda (Spa) Honda 36.54,
9. Rahier(Bel) Suzuki 51.13. 10. Magnal-
di (Fra) Yamaha 51.45. Stand: 1. Orioli
70 43.29, 2. Mas-Samora op 58.29 3 De
Petri 2.27.27, 4. Picco (Ita) Yamaha
2.52.25. 5. Magnaldi 3.1032. 6 Picard
(Fra) Yamaha 3.14 14, 7 Arcarons (Spa)
Cagiva 4.22.05. 8. Medardo (Ita) Gilera
6.09.47. SJJRahier 6.39.33, 10. Gil-Moreno
8.57.15. Auto's: 1 Waldegaard Fenouil
(Zwe) Peugeot 2.51.46 straftijd, 2. Ickx-/Tann (Bel) Lada op 5.44. 3. Wambergue-
/Da Silva (Fra) Peugeot 7.41. 4 Vatanen-
/Berglund (Fin/Zwe) Peugeot 8.36,
Ambrosino.'Baumgartner (Fra) Peugeot
12.59, 6. Cowan Delferner (GBr Bel)
Mitsubishi 33.11. 7. Servia Puig (Spa)
Range Rover 45.58. 8. Raymondis Des
taillats (Fra) Range Rover 54.25, 9. Rivie-
re/Lafeuillade (Fra) Lada 57.01, 10. Por-
carfTounnan (Spa) Nissan 1.04.10.
Stand: 1. Vatanen 24.57.36, 2. Walde-
gaard 1.12.37, 3. Wambergue 1 18.21. 4.
Ambrosino 3.56.24, 5. Cowan 4.52.21. 6.
ShinozukaMagne (Jap/Fra) Mitsubishi
6.28.32. 7. Pneto Juncosa (Spa) Nissan6.58.26. 8. Auriol (Fra) Buggy 7.20.45, 9.
Servia 7.56.25, 10. Pescarolo Fourticq
(Fra) Range Rover 9.54.47.

SCHAKEN
Hoogovenstoernooi, grootmeester-
groep A, eerste ronde: Kortsjnoi - An-
dersson 1/2-1/2, Piket - Nijboer 1-0, Do-
kojan - Portisch 1/2-1/2, Kuijf - Anand
0-1, Nunn - Petursson 1/2-1/2, Dlugy -Van der Wiel 1/2-1/2, Short - Goerevitsj
1-0.

DamesSittardia op bezoek
bij naaste belager

nen is
frontatie tussen de twee kemphaSITTARD - VGZ/Sittardia kan in

de eredivisie zaalhandbal bij de he-
ren vanavond een flinke stap rich-
ting landskampioenschap zetten.

De koploper uit Sittard gaat op be-
zoek bij het Waalwijkse Tachos, de
enig overgebleven concurrent om
de titel.

De ploeg van trainer Jo Maas heeft
momenteel een punt voorsprong op
Tachos. Bij winst in Waalwijk kan
Sittardia de titel vrijwel niet meer
ontgaan, ook al omdat het duel van
vanavond (20.00 uur in de Taxand-
riahal) de laatste onderlinge cori-

Kwantum Blauw Wit kan zich om
20.30 uur in sporthal De Haamen
van Beek revancheren voor de ne-
derlaag tegen Aalsmeer. De ploeg
van trainer Guus Cantelberg stuit
op provinciegenoot en hekkesluiter
Bevo, dat na een jaar vrijwel zeker
weer zal degraderen naar de eerste

In de eredivisie bij de dames spelen
de Limburgse vertegenwoordigers
Herschi/V en L en Holbox/Swift
beide een thuiswedstrijd. De ploeg
van trainer Piet Kivit, tweede op de
ranglijst met twee punten achter-
stand op koploper Aalsmeer, speelt
om 13.30 uur in de sporthal Glaner-
brook van Geleen tegen het altijd
lastig te bespelen PSV uit Eindho-
ven. Het tot degradatie gedoemde
Holbox/Swift staat om 14.15 uur in
de Jo Gerrishal van Roermond voor
de vrijwel onmogelijke opgave
Quintus een of meer punten afhan-
dig te maken.

divisie. Herschi/V en L, de laatste
weken uitstekend in vorm, kan zijn
opmars zondag voor eigen publiek
in sporthal Glanebrook te Geleen
(aanvang 14.50 uur) voortzetten. Te-
genstander is het Haagse Hellas.

Programma eerste divisie heren zondag:
Loreal-Noav (14.55, Venlo); EDH-VGZ/Sit-
tardia (14.00, Delft). Dames: VGZ/Sittardia-
Hermes (14.20, Sportcentrum Sittard);
Bevo-Animo (14.40, Parmingen); Delmach
/Caesar-DWS (14.05, De Haamen Beek);
Wings-Aufï Caubo hison (15.10, Den Haag).

SKIEN
Schladming, mannen, wereldbekerslalom: 1. Bittner (Oos) 1.56 26(57,55+58,71), 2. Tritscher (Oos) 1.56 32
(57,64+58.68), 3. Ladstatter (Ita)
(58.75 +57,90) en Okabe (Jap)
(58.02 + 58,63) 1.56.65.. 5. Roth (W-Dld)
1.56,73 (57,22+59,51), 6. Nierlich (Oos)1.57,09 (57,84 +59,25), 7. Frommelt (Lic)1.57,71 (58,64+59.07). 8. Accola (Zwi)1.57,75 (57,54+1.00.21). 9. Moro (Ita)1.57,97 (59,02+58,95), 10. Zurbriggen
(Zwi) 1.58.16 (58.64+59,52). Stand we-

AUTO/MOTORSPORT
Nema (Mau). Rally Parijs-Dakar, veer-
tiende etappe van Tombouctou naar
Nema, 674 km: Motoren.' 1.De Petri (Ita)
Cagiva 7.23.43. 2. Signorelli (ltu) Yama
ha op 8.22. 3. Mas-Samora (Spa) Yamaha
13.10. 4. Orioli (Ita) Cagiva 31.39, 5. Gil-
Moreno (Spa) Yamaha 32.08. 0. Riba
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Staefa
Control

Staefa Control System b.v. is de Nederlandse £\ »
verkoopmaatschappij van het in Zwitserland gevestigde KY^internationale concern Staefa Control System AG, een der KJ y O L V7 III
toonaangevende fabrikanten van regel-, besturings- en -*
beheerssystemen voor technische installaties in gebouwen.

mm^^^m^^^^^^Ê^_l

Wij zoeken:

■ MEET- & REGELTECHNICI VOOR DE BUITENDIENST M/V
Deze zullen na een ruime inwerkperiode geheel zelfstandig;

- een relatiebestand onderhouden en uitbouwen;
- adviezen en aanbiedingen uitbrengen en uitwerken;- het vervolgen van de uitgebrachte aanbiedingen;
- het aannemen en afsluiten van opdrachten.

Voor deze interessante groeifunktie denken wij aan kandidaten met:

- HTS-opleiding of gelijkwaardig;
- brede ervaring op het gebied van de automatisering van technische installaties in gebouwen (verwarming,

luchtbehandeling etc);
- ervaring m.b.t. de realisatie van projekten;- commerciële eigenschappen.

■ MEET- & REGELTECHNICI VOOR DE BINNENDIENST M/V
Deze zullen in samenwerking met de overige leden van het verkoopteam:

- de telefonische contacten onderhouden met onze relaties;- ondersteuning verlenen aan de buitendienstmedewerkers.

Hierbij denken wij aan kandidaten met:

- MTS-E opleiding of gelijkwaardig;- kennis van en ervaring met verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties;
- commerciële eigenschappen.

Naast een prettig en constructief werkklimaat bieden wij uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden, die in overeenstemming zijn met het belang van de desbetreffende functies.

Belangstellenden nodigen wij uit vóór 30 januari a.s. schriftelijk te solliciteren.

Staefa Control System b.v. t.a.v. de heer J. Laarman, Nieuwendijk 49, 5664 HB GELDROP
27554

Wir stellen ein:
erfahrene Baggerführer

für Mobilbagger

Bewerbungen erbeten an: Willy Dohmen GmbH
& Co.KG, Hasenbuschstr. 46,5132 Übach-Palen-
berg/Windhausen, Tel.-Nr.: 09-49-2451/67031-4

Randstad ijpk
heeft volop 'JK$

Secretaresse m/v
Voor een nieuw te vestigen bedrijf in Kerkrade. U beheerst de
Engelse en Duitse taal in woord en geschrift, u heeft enige
kennis van Frans. U bent bekend met im- en
exportdocumenten, tekstverwerken en basisboekhouden. U
kunt zelfstandig werken en bent commercieel ingesteld, u
heeft min. 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Uw
leeftijd is 25-40 jaar. Deze full-time baan is voor lange tijd.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Administratief medewerker m/v
Voor een bedrijf in Heerlen zoeken wij een administratief
medewerker die de opleiding MBA heeft. U heeft ervaring in
netwerken met een debiteurenadministratie en kennis van
een pc. U bent full-time beschikbaar. Leeftijd 25-30 jaar. De
opdracht gaat lange tijd duren.
Informatie bij Esther Linders, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Metaalbewerkers m/v
Indien u bereid bent om in 3-ploegendienst te werken, dan
kunt u meteen aan de slag bij een bedrijf in de
kleinmetaalbranche. Leeftijd: 18jaar of ouder.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Produktiemedewerkers m/v
Voor een polygeenverwerkend bedrijf in Kerkrade. U gaat
machines bedienen in 3-ploegendienst. Leeftijd: 18 of ouder.
Informatie bij Marous Kuyer, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Strijkster m/v
Vo^r een bedrijf in Übachsberg. U moet enige ervaring als
strijkster hebben en full-time beschikbaar zijn.
Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Kapster m/v
Voor een hotel voor gehandicapten in Heerlen. U bent in het
bezit van een kappersdiploma. Daarnaast heeft u feeling voor
het werk met gehandicapten. Het werk is part-time en gaat
enkele maanden duren.
Informatie bij Franci van Bladel. tel. 045-71 31 00,
Heerlen. Akerstraat 26.

MTS'er Wtb procestechniek m/v
vtaor een nieuw te vestigen bedrijf in Kerkrade. Het betreft
wejk in 2-ploegendienst. U heeft leidinggevende capaciteiten
en u bentverantwoordelijk voor het produktieproces. Tevens
doét u klein onderhoud aan machines. Het werk is voor lange
tijd.
Infjjrmatje bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Ervaren automonteur m/v
Vbór een garage in Hoensbroek. Het betreft personenauto's.
U kunt geheel zelfstandig werken en u bent lange tijd
beschikbaar.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22.
Heerlen, Akerstraat 26.

Staalconstructeurs m/v
VoOr diverse bedrijven in Heerlen en omgeving. U heeft bij
voorkeur een LTS metaal-diploma en reeds enige
werkervaring. U heeft geen hoogtevrees. De duur van de
opdracht is onbekend.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Goed gemotiveerde LTS'ers m/v
Voor een bedrijf in Hoensbroek. Het betreft buitenwerk in de
regio Heerlen. Het werk bestaat uit het schoonmaken van
rioleringen en het uitvoeren van kleine reparaties. Het werk is
voor lange tijd.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

LTS'er metaal/timmeren m/v
Voor een bedrijf in Kerkrade. Hetbetreft het assembleren van
aluminium en kunststof ramen. U heeftreeds enige
werkervaring. Het werk is in dagdienst voor lange tijd.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

-ir randstad uitzendbureau

. ACADEMISCH

y^Sf ZIEKENHUIS*W MAASTRICHT

Binnen deverpleegafdeling psychiatrie (24 bedden), waar
momenteel een team van circa 20 medewerk(st)ers werk-
zaam is, bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een

psychiatrisch

78,95% (m/v)
(gemiddeld 30 uren per week)

vacaturenummer 553/3

Taken: het verplegen, verzorgen en begeleidenvan patiën-
ten in een psychiatrische afdeling.

Vereisten: diplomaziekenverplegingA en B of HBO-V;
enige jarenervaring strekt tot aanbeveling.

Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal

’ 3.641,- bruto per maand, conform schaal 807BBRA '84.

Werkroosten volgens dienstrooster: 7 dagen werken, van
22.45 uurtot 07.15 uur, aansluitend 7 dagen vrij.

Inlichtingen:kunnen worden ingewonnen bij de heer
L. Leunissen, Coördinerend Hoofd Verplegingsdienst,
telefoon 043-862278, of bij de heerR. Blezer, Personeel-
consulent, telefoon 043-862193.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht op de
eerste plaats taken op het gebied van de patiëntenzorg,
en staat daarnaast ten dienste van het wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 697 bed-
den; er werken ongeveer 2500 personeelsleden volgens
de arbeidsvoorwaardenvan de overheid.
Teneinde een zorgvuldige sollicitatieprocedurete verze-
keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd; de
zgn. NVP-sollicitatiecode. Een medisch onderzoekmaakt
deel uit van deze procedure.Voor elkefunctie komen zo-
wel mannen aisvrouwen in aanmerking. U kunt Uwsolli-
citatie, onder vermelding van het vacaturenummer (op
brief en enveloppe), opleiding en ervaring, binnen 14 da-
gen zenden aan de Dienst Personeel en Organisatie van
het Academisch Ziekenhuis Maastricht, postbus 1918,
6201 BK Maastricht.

Techn. 1 Buro

MV __/■ SANITAIRTT TELEFOONSYSTEMEN

v.d. Beueken b.v.
Als Technisch Installatieburo willen wij voor
spoedige indiensttreding in contact komen met:

EEN TECHNISCH
TEKENAAR/CALCULATOR M/V
Funktie-eisen:
- Voltooide opleiding op minimaal MTS-niveau;- Gedegen kennis van centrale verwarming en en

sanitaire installaties;
-Commerciële aanleg;
-Goede contactuele eigenschappen;-Leidinggevende capaciteiten;
-Leeftijd minimaal 27 jaar.

Doelstelling: doorgroeimogelijkheid tot
bedrijfsleider.

Uw schriftelijke sollicitaties dient u te richten aan:

Technisch Buro v.d. Beueken b.v.
Graetheidelaan 58
6129 GH Urmond, tel. 04490-31989
t.a.v. ór_. P.J.J. v.d. Beueken 27669

Het Bouwfonds Limburgse Gemeenten (BLG) is een gemeen-
schappelijke regeling van de gemeenten in Limburg. Het doel van het
BLG is het bevorderen van het eigen woningbezit doorhet verstrekken
van hypothecaire leningen. Het BLG heeft een hypotheekportefeuille
van rond de 52.000 leningen voor een bedrag van meer dan’ 3,5 miljard.
Op ons rekencentrum wordt gewerkt met zowel een mainframe als met
apparatuurvoor kantoorautomatisering van Buil.

Voor de ontwikkeling en het onderhoud van onze financiële
informatiesystemen zoeken wij een ervaren

systeemontwerper/programmeur
(m/v)^

Funktie-inhoud: Selektie:
- het ontwikkelen en onderhouden Een psychologisch onderzoek kan

van de financiële applikaties; deel uitmaken van de selektie-
- het begeleiden, ondersteunen en procedure,

opleiden van gebruikers.
Inlichtingen:

Funktie-eisen: Verdere inlichtingen kunnen word-
- opleiding op HBO-niveau; en ingewonnen bij de heer Drs.
- ervaring met kantoorautoma- A.J. Jansen, chefRekencentrum,

tisering; (tel. 04490-88556).
- ervaring met COBOL;
- redaktionele en sociale vaar- Sollicitaties:

digheden. Schriftelijke sollicitatiesgaarne
binnen 10 dagenrichten aan:

Salaris: Het Dagelijks Bestuur van het
Wij bieden een salaris in overeen- Bouwfonds Limburgse Gemeenten,
stemming met de zwaarte van de JosKlijnenlaan 288, Postbus 44,
funktie. Er bestaan daarnaast 6160 AA Geleen.
goede sekundairearbeidsvoor-
waarden.

Bouwfonds Limburgse Gemeenten

I I Ikepu
iii horecagroothandel

BV Kepu zb Groothandel is in 15 jaar uitgegroeid tot een van de grootste
Horeca-grossiers van Limburg. Onze afnemers zijn de kleine horeca, restaurants,
hotelinstellingen, bedrijfskantines en grootverbruikers. Ons pakket bevat zowel Food als
Non-Food. Tevens hebben wij een van de modernste distributiesystemen.
Gelet op de groei van ons bedrijf wordt contact gezocht met gegadigden voor de functie
van:

bilHUrrLUn/Dto I tLLtn Vereist: groot rijbewijs en chauffeursdiploma.

unOultht Vereist: middelbare opleiding;

VERKOOPSTER SLAGERIJ urn me. ««ring.

ERVAREM MEDEWERKER HORECA NON-FOOD
Uw interesse kunt u schriftelijk kenbaar maken aan:
BV Kepu Z.B. Ganzeweide 175a, 6413 GE Heerlen, t.a.v. de Direktie

27559

Vacature directeur H. Geestschool " R.K. Basisschool
Pottenberg Maastricht

Het schoolbestuur "Christus Hemelvaart" nodigt

l m/v leerkrachten |
uit om te solliciteren naar deze vacature, die- meerdere jaren recente onderwijservaring hebben;- tussen ca. 30 en 40 jaar oud zijn;- de vereiste bevoegdheden en capaciteiten bezitten om het veeleisende werkvan het directeurschap van een bij-de-tijdse basisschool op zich te nemen;- en daarnaast duidelijk goede contactuele eigenschappen bezitten t.b.v.

collega-leerkrachten, leerlingen, ouders, schoolbestuur, parochie enz.
De H. Geestschool is zowel organisatorisch als didactisch op peil en goed
aangepast aan de onderwijsvernieuwingen.
Er isvoor deze school bewust gekozen voor het handhaven van een eigentijdse
katholieke identiteit, met ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke geloofs-
en levensovertuiging.
Tot de selectie-procedure kan eventueel een psychologische test behoren.
Verdere inlichtingen over de school en de functie zijn in te winnen bij de huidigedirecteur van de school:
- tel. 043-431752 (ach.); 043-649210 (hs.) en/of bij de voorzitter van het

schoolbestuur:- tel. 043-467226 (hs).
Brieven met opgave van de gebruikelijke gegevens en de referentie-adressen,
alsmede een uitgebreidere motivering van uw sollicitatie en onderwijsvisie, in te
sturen vóór 27-1-90 aan Stichting "Christus Hemelvaart", secr. Brusselsestraat
38, 6211 PG Maastricht. 521

GEMEENTE
KERKRADE

Algemene informatie:
Naast de bestuursdienst bestaat de gemeentelijkeorganisatie uit een aan!
zelfstandig functionerende operationele- en middelen diensten. Bij de diens'
Personeel en Oragnisatie is de functie vacant van:

HOOFD PERSONEELS- EN
SALARISADMINISTRATIEm/v ,
De Personeels- en Salarisadministratie is belast met de salarisverwerking
ten behoeve van circa 550 personeelsleden van de gemeente alsmede het
verzamelen en vastleggen van personeelsgegevens.
Voor de verwerking van salarisgegevens is de gemeente aangesloten bij he>
centrum voor Automatisering Noord-Nederland (Cevan). Bij de afdeling zijn
vier personen werkzaam.

Functie-informatie:

- zorgdragen voor de uitvoering van de personeels- en salarisadministratie
alsmede juiste toepassing c.g. uitvoering van sociale wetten,
pensioenregelingen en relevante rechtspositieregelingen;

- coördinatie activiteiten m.b.t. opstellen begroting en jaarrekening
personeelskosten;- bewaking salariskosten alsmede signaleren en analyseren van relevante
gegevens;

- ontwikkelen van een geautomatiseerd personeelsinformatiesysteem en
zorgdragen voor een optimale informatievoorziening.

Functie-eisen:

- afgeronde financieel administratieve opleiding op HBO-niveau;
- een gedegen kennis van relevante wetgeving op het gebied van belasting^

pensioenzaken en sociale verzekeringen;
- meerjarige ervaring op het werkterrein bij voorkeur in een leidinggevende

functie;
- goede schriftelijke, mondelinge, contactuele en leidinggevende capaciteite"
Salaris:
De inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt
vooralsnog ten hoogste ’ 4757- (schaal 9).

Belangstellenden kunnen telefonisch nadere inlichtingen verkrijgen bij de
heer drs.' W. de Ftegt, directeur dienst Personeel en Organisatie, tel.
045-467312.
Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van de selectieprocedure-
Schriftelijke sollicitaties te richten aan het collegevan burgemeester en
wethouders van Kerkrade, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade, binnen 10
dagen na het verschijnen van dit blad.

GEMEENTE ECHT
Burgemeester en wethouders roepen sollicitanten op voor de functie van

BIJSTANDSMMTSCHAPPELIJK MEDEWERKSTER
op de afdeling sociale zaken

Deze afdeling vormt met de afdelingen burgerzaken, onderwijs ca. en
welzijnszaken tesamen de hoofdafdeling inwonerszaken.
Functie-inventarisatie:
De te benoemen medewerkster zal worden belast met:
- intake, onderzoek, rapportage en advisering met betrekking tot

aanvragen ingevolge de sociale wetgeving, zoals ABW, RWW, lOAW,
10AZ en WBO;

- het verrichten van hercontroles en het behandelen van minnelijke
verhaalszaken- het onderhouden van externe contacten en het verwijzen van cliënten
naar geëigende instellingen in het kader van immateriële hulpverlening,

- het verrichten van overige op de afdeling voorkomende werkzaamheden; 1
Functie-eisen:
Voor het vervullen van deze functie worden de navolgende eisen gesteld:- bezit van een voltooide middelbare opleiding en het diploma HBO-MW,

terwijl aanvullende opleiding tot aanbeveling strekt;
- ruime ervaring met betrekking tot bovengenoemde werkzaamheden;- goede kontaktuele eigenschappen en mondelinge en schriftelijke

uitdrukkingsvaardigheid;
- zelfstandig functioneren in en buiten teamverband;- een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de

selectieprocedure.

Arbeidsvoorwaarden:
Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring kan bij gebleken geschiktheid
een salaris worden geboden van ’ 2672,- tot max. ’ 4144- bruto per maand-
De gebruikelijkerechtspositieregelingen zijn van toepassing.
Informafje:

Gelet op de bezetting van de afdeling geniet een vrouw de voorkeur,
terwijl gelet op het gevoerde beleid ook gehandicapten en personen uit
etnische minderheidsgroepen, dieaan de eisen voldoen, uitdrukkelijk
worden verzocht te solliciteren
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het plv. hoofd van de
afdeling Sociale Zaken, dhr. J. Peeters. Tel: 04754 - 81777, tst.l42.
Kandidaten worden verzocht hun sollicitatie binnen 14 dagen na het
verschijnen van dit blad te zenden aan het college van burgemeester en
wethouders van Echt, Postbus 450, 6100 AL Echt, onder vermelding van
„soll. s.z" op de envelop. 2l_s4

Aunr l
CAR GLASS

zoekt voor direct:

AUTOGLASMONTEUR
Vereisten: * LTS autotechniek en/of metaal;

* rijbewijs;
* woonachtig in omgeving Heerlen.

Sollicitaties:
CARGLASS NEDERLAND B.V.

Coriovallumstraat 38,
6411 CD Heerlen,
tel. 045-712299

WOONPHRfIDUS mr.__„DELOCITr.JIJH*
WOONPARADIJS "DE LOCHT" vraagt voor directe
indiensttreding een

ACQUISITIE-MEDEWERKER _
Zijn werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit
bezoeken aan cliënten, opmeten en verkoop.
Tevens vragen wij een

WLlmUr tn tot 25 jaar. met ervaring op dit gebied.
Voor beiden zijn goede contactuele eigenschappen vereist.
Sollicitaties uitsluitend schriftelijk richten aan:
WOONPARADIJS 'DE LOCHT'
Locht 117, 6466 GT Kerkrade t.a.v. de direktie.

2753.1

Automobielbedrijven Mengelers bv
Wij zoeken op korte termijn een
1e monteur m/v
2e monteur m/v > 1

leerling-monteur m/v >p
De geschikte kandidatenzijn tussen de 25 en 35 jaar oud, y^
beschikkenover technisch inzicht en hebben enigeerva- y*
ring in de autobranche. Onze werkplaatsen zijn uitgerust _/__ ~^^_^________^t
met de modernste apparatuur. De te plaatsen /nP*
medewerkers zijn voor onze vestigingen in >h *siu. l.^ff^Ö.Oirsbeek of Sittard. yT Ca^*'*" ___-» *—* -»3£
Uw sollicitatie kunt u richten aan: yr * ■ jgpfiSg
Automobielbedrijven y< \ / 'Mengelers b.v. yT, \~^ \ .

lt __ U j . j .T^^WlWi*i_^„ _^r

%J^')k^^Ê ys automobiel-

Hbür^» WÊr metves^9in9en i" Oirsbeek, Landgraaf en Sittard\m W_7^ m \\y 's "nvan de meesl voot—vist—vite Toyota dealers van ons
~fyr land.De Cehtrale Magazijndienst te Oirsbeek vervult een belangrijke

*—- yr tol binnenm hetbedhjfsgebeuren. Veel Toyota-onderdelenen accessoires~yjr worden vanuit dit magazijn geleverdaan zowelkollega-automobielbedrijven alsyr WAMmAÊÊAAAAWk ' san paitikulieren

I / \^^_\\ JAREN BETER
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" Nicoleta Boriceanu besteedt veel tijd aan het eigen maken van de Nederlandse taal: „Want ik heb het hieruitstekend naar mijn zin". Foto: CE£S yAN SLIEDREGT

In hetRoemeense handbal is het
niet, zoals bij turnen, gebruike-
lijk dat er al vanaf heel jongeleef-
tijd sprake is van een scoutings-
ysteem. Binnen de Roemeense
sport draait wel een ander sys-
teem dat de basis vormt van de
samenstellingvan club- en natio-
nale teams. Diverse testen, varië-
rend van een (kortere) Cooper-
test tot aan slalom met bal, af-
stand gooien, het maken van
zweefsprongen worden gehono-
reerd met punten. Aan de hand
van de scores blijkt wie in aan-
merking komt voor de topclubs
en dus de officieuze porfstatus
en de nationale selecties.

De speelster uit Brasov scoorde
in die testen al gauw hoog. Ze
zegt ook een redelijke atlete te
zijn, al bleef de kennismaking
met die sport maar tpt één jaar
beperkt. Op clubniveaukwam ze
terecht bij de fabrieksploeg Rul-
mento, de Roemeense benaming
voor kogellager en als zestienja-
rige debuteerde ze al in de natio-
nale jeugdselectie.

Van onze verslaggever

$te JI^EM- Het is het eerste interview dat ze geeft. De laat-
lr_er dat we kort met Nicoleta Boriceanu spraken was

kut maand geleden. Dat was na afloop van haar de-balj met het Arnhemse AAC 1899 in de Nederlandse hand-
de A°mPetitie. In Munstergeleen viel er na het pak slaag dat
lta/\rn-hemsen van SVM kregen weinig op te tekenen. De
W e- 169 nederlaaê kwam ook bij de 22-jarige Roe-nse international hard aan.

Privileges
Van Nicoleta Boriceanu geen
verhalen over corruptie zoals die
recentelijk uit de Roemeense
voetbalwereld naar buiten kwa-
men. De hand gaat zelfs naar de
keel als ze bezweert dat doping-
gebruik binnen het handbal in
elk geval niet aan de orde was.
„Maar ik kan niet oordelen over
andere takken van sport", aldus
de tophandbalster die de laatste
twee jaar het handbal combi-
neerde met de studie 'industry of
wood'. Bosbouw dus. Een studie
die zes jaar in beslag neemt en
die de titel van ingenieur ople-
vert.

Ver van het letterlijke strijdto-
neel heeft Nicoleta Boriceanu de
verslaggeving uit haar land op de
voet gevolgd. Ondanks de kloof
van enkele duizendenkilometers
beleefde zij hetzelfde als haar
landgenoten. Hoop en vrees wis-
selden elkaar af. Nog zijn die ge-
mengde gevoelens aanwezig. De
hoop heeft plaats gemaakt voor
blijdschap over de omwenteling.

hllot gesPreksstof bleef beperkt
"n enkele opmerking over

j^n h strijd> afgewisseld met
cc' summier kijkje in de

Kin nse handbalkeuken.
Pw. w°°rd over haar vlucht uit
Oeniê of haar situatie als
"ün clinS in ons land- Even-
\\u °ver het leefklimaat in het

''iland. Een onvertogen
efin 0n aar kansen om zich
veri,itief in ons land te vestigen1 deinen.

goed en ik wil hier 'something
cute' doen. lets leuks dus".

Security. Na de ontwikkelingen
in Roemenië beter bekend als
Securitate. De gevreesde en ge-
hate veiligheidspolitievan Ceau-
sescu, de gefusilleerde dictator.

De vrees bleek niet ongegrond.
„Ik heb in die dagen ook een fa-
milielid verloren. Een oom", ver-
nam Nicoleta Boricianu tijdens
de telefoongesprekken met Bra-
sov. Via kennissen kon ze telefo-
neren met haar vader en moeder
in Brasov waar ook haar broer
woont.

lang geleden kwam naar buiten
dat met name de individuele
sporters, zoals atleten - en Roe-
menië levert regelmatig wereld-
toppers - diep in de zoutmijnen
trainen. Deels zou het effect het-
zelfde zijn als van hoogtetrai-
ning. „Ik weet dat atleten daar
trainen. Teamsporters minder.

Vl i
Um van net debuut in de

|fya , andse handbalcompetitie
Wj december. Een dag die
Ji^t, r dat Nicoleta Boriceanu
&sc?en no? w'st de toekomstige
\i r denisboeken zal halen.Roemeense leger is in ver-
i^cfh staat van paraatheid ge-
K>em nadat zondag duizenden
r>isnenen in de grensplaats Ti-Nnci Deto°gden tegen het be-Ji^.0- van president Ceausescu.
Jje tanks en pantserwagens is
<e]ri "maandagmorgen omsin-

en van de buitenwereld af-
«Hriot,en ' stond er die maandagI ue krant te lezen.

Leefden de Roemeense topspor-
ters een luxueus leventje? Voor-
al in de DDR is er veel kritiek
ontstaan op de privileges die top-
sporters hadden. Nicoleta:
„Neen, geen luxueus leventje. Je
had voordelen. Het belangrijkste
was dat je extra voeding kreeg.
InRoemenië heel belangrijk. Dat
geef ik toe. Daarom moeten de
mensen ook geen waarde hech-
ten aan eerdere berichten als
zouden voedseltransporten on-
zin zijn geweest. Tegenover pri-
vileges stonden ook nadelen.
Geen vrije weekeinden, nauwe-
lijks ofgeen vakanties, met feest-
dagen altijd weg. Voor trainin-
gen of toernooien. Voor een per-
soonlijk leven bleef geen tijd
over".

Ik weet het van de basketballers.
Neen, wij hebben dat nooit ge-
daan. Daarentegen zijn de ber-
gen voor ons bekend terrein. In
de voorbereiding zat altijd een
periode met bergtraining. Veel
hardlopen. Heuvelopwaarts of in
de diepe sneeuw. Werken met
zware, één kilo wegende ballen.
Naast uithoudingsvermogen
werd er veel gewerkt aan kracht,
sprongkracht bijvoorbeeld, en
snelheid. Dat was zwaar, heel
zwaar".

„Als hij het was wiens beeld ge-
toond werd", klinkt het wrang.
Niet dat Nicoleta Boriceanu
daaraan twijfelt maar met deze
opmerking geeft ze uiting aan de
macht van Securitate. uiting aan
de door de jarenlang gevoerde
Roemeense politiek om zaken te
verzwijgen of anders voor te stel-
len. Op de vraag of ze toch nu
nog de angst heeft voor terug-
keer van de oude situatie, klinkt
geen voor de volle honderd pro-
cent overtuigend neen maar „ik
hoop het zo". En even later: „Het
Roemeense volk staat nu voor de
heel moeilijke opgave om te le-
ren omgaan met vrijheid".

Geen diepgaande telefoonge-
sprekken overigens. Zeker niet
in de eerste anderhalve maand
van haar verblijf in ons land waar
ze eind oktober na het internatio-
nale Hollandtoernooi in Schie-
dam achterbleef. „Je weet dat er
meegeluisterd wordt. Je hebt
echter weinigwoorden nodig om
veel te weten. Van weerszijden
konden we niet vrijuit praten.
M'n ouders zeker niet en ik wilde
geen vragen stellen, dieantwoor-
den konden uitlokken diehen in
de problemen zouden brengen".

Laatste kans
Het verhaal over haar vlucht on-
derstreept nog eens dat in Roe-
menië muren letterlijk oren heb-
ben. Nicoleta Boriceanu beyes-
tigt het 'wandelgangenverhaal'
dat het voor haar de laatste kans
was om als handbalster in West-
Europa achter te blijven. „Er be-
stond inderdaad contact tussen
mij en een trainer van een
Zweedse ploeg. Neen, zoiets
meld je niet. Ik had echter de in-
druk dat er toch vermoedens wa-
ren. Er gingen geluiden als zou
het 't laatste toernooi worden. Er
gingen ook verhalen dat niet
iedereen van het team dat het
toernooi in Nederland speelde,
in december ook naar de WK-
kwalificatie in Denemarken zou
gaan. Voor wat mezelf betreft
voelde ik het echt als mijn laatste
kans".

ritate. Door iemand van wie je ze-
ker was dat hij daartoe behoorde.
Er kunnen er echter meer zijn. Je
weet dat nooit. Daarom kun je
niet praten. Tegen niemand",
klinkt het.

Het fotoboek dat Nicoleta Bori-
ceanu tijdens het gesprek even
laat zien, maakte eind oktober
dan ook geen deel uit van haar
bagage. Dat zou vragen om moei-
lijkheden zijn. Het boek is haar
nagestuurd. Omdat het zelfs in
het Engels moeilijk uit te leggen
is hoe we haar thuissituatie moe-
ten plaatsen, laat ze een foto van
het huis zien. „In Brasov dus.
Een heel grote stad. We wonen in
het midden". De foto laat echter
een afgelegen huis zien. „Zo ge-
bouwd dat Ceausescu het niet
kon afbreken", klinkt het cy-
nisch. Van Brasov, gelegen bo-
ven Bukarest in de knik die de
bergketen De Karpaten door
Roemenië maakt, is op de foto
niets te zien. „Ik kan het moeilijk
precies uitleggen wat ik met het
midden van Brasov bedoel",
lacht ze.

Eind oktober van het vorige jaar
ontvluchtte ze haar geboorte-
land. Ze liet zich nooitover de re-
den uit. Doet dat ook nu niet. Ze
volstaat met: „Er zijn verschil-
lende redenen". Waarna ze zegtdat het in de oude situatie moei-
lijk was om nader uitleg te geven
en dat er door derecente ontwik-kelingen een nieuwe situatie isontstaan. Daarop beraadt ze zich.

Die tijd is er nu wel. Veel uren
gaan op aan de studie Neder-
lands. Verder de clubtrainingen
bij AAC en de individuele trai-
ningen die ze veelvuldig doet om
het niveau zo goed mogelijk vast
te houden. Zelf is Nicoleta Bori-
ceanu te bescheiden om dat ni-
veau uit te beelden. In huize Ciu-
rans waar trainer Ramon en echt-
genote en AAC-speelster Elly
haar gastvrijheid bieden, laten
we die vraag over aan haar Ne-
derlandse teamgenote. Spontaan
klinkt het: „Ik zou het er zelfs
voor over hebben om aan haar
mijn plaats te verliezen. Om dan
vanaf de kant te genietenvan dat
moeiteloos aanspelen van de cir-
kel, dat plotselinge versnellen
dat ze kan, het overzicht dat ze
heeft". Nicoleta hoort het glimla-
chend aan. Ze begrijpt het heel
goed.

Brasov
*fs eken die volgden werden
;keelVUvvelijke. De hele wereld
N b "^ macnteloze woede naar
!ltaf

eelden uit Timisoara, uit Bu-
|Dla st, Uit andere Roemeense
'^elri n' "Eén keer waren er
;ör aen uit mijn woonplaats
Jaar °v> waar het overigens twee
ljet geleden al erg onrustig was.
.st^^as toen een studentenop-
'Bl^ °ok nog in een andere
V ■ Die duurde enkele dagen
'fW Veel neD lk daarvan niet
tatj gekregen. Het was voor'Wreen duidelijk dat het eens
M/ Cn dan massaal zou moeten

KUren °ok voor miJ' maar
>a„ et toch nog zo snel kwam,een verrassing", klinkt het.

Securitate
„Security luistert overal mee",
klinkt het in de Engelse taal die
Nicoleta Boriceanu heel goed be-
heerst. Opmerkelijker nog is ove-
rigens dat ze na een verblijf van
nu ruim twee maanden in ons
land al in staat is om heel goed de
in het Nederlands gevoerde ge-
sprekken te volgen. Drie keer
drie uur per week Nederlandse
les binnen het dag- en avondon-
derwijs werpt al heel snel vruch-
ten af.

„Ik heb de beslissing zelf geno-
men. Neen, zelfs niet in overleg
met m'n ouders. Echt niemand
wist ervan. Ook niet de twee me-
de-speelsters die in Nederland
hetzelfde deden als ik. Eva Mozsi
en Liliana Tope^ die naar West-
Duitsland door reisden. Ook bin-
nen de speelstersgroep is het te
gevaarlijk om daarover te praten.
Ook in Nederland werden we
vergezeld door iemand van Secu-

„Ik ben er voor mezelf nog niet
uit maar voor mij staat wel vastdat ik hier heel graag wil blijven.
Het bevalt me hier geweldig

„Handbal is voor een belangrijk
deeleen fysieke sport. Binnen de
Nederlandse training vind je dat
heel weinig terug maar wij train-
den dan ook zon acht keer per
week. In bepaalde perioden twee
keer twee uur per dag. Dat kon
ook omdat geen enkele Roe-
meense topsporter een baan
heeft. Voor handbal geldt dat
voor de spelers en speelsters van
de eerste èn tweede divisie. Gek
dat we dantoch in dat toernooi in
Schiedam van Nederland verlo-
ren? Ja, noem het een 'accident',
een ongelukje want normaal ge-

Bergtramingen
De Karpaten, het berggebied van
Roemenië. Ze bewaart er veel
herinneringen aan. Ook handbal-
herinneringen. Roemenen heb-
ben namelijk zo hun eigen trai-
ningsmethoden. Nog niet zo gek

Roda JC. SVV's tegenstander
van vanavond roept goede herin-
neringen op bij Dick Advocaat,
die nog een contract heeft tot
medio 1991 bij de Schiedamse
club. Hij speelde drieënhalf jaar
bij de Kerkraadse club, maar op
de kop af dertien (!) jaar geleden
vertrok hij na een conflict met de
toenmalige trainer Bert Jacobs
naar VVV. „Het was een prachti-
ge tijd in Kerkrade. Steeds was
het er gezellig. Ik heb de op-
bouwjaren van Roda nog meege-
maakt. Van een nietszeggend
clubje tot Europacupvoetbal te-
gen Anderlecht. Hens Coerver
was toen ook al de grote man bij
Roda. Aan hem heeft de club
veel te danken. Ik denk al met al
met veel plezier terug aan die
tijd".

Het duel tegen zijn ex-club ziet
Dick Advocaat met vertrouwen
tegemoet. „Thuis kunnen we van
iedereen winnen", zegt hij strijd-
vaardig. „Daarbij komt dat Roda
thuis of Roda uit een wereld van
verschil is. Natuurlijk heeft Roda
op papier een sterker elftal danSVV. Europees voetbal moet
met een dergelijke groep in myn
ogen zeker haalbaar zijn. Maar
wij hebben absoluut niets te ver-
liezen; wij kunnen alleen maar
winnen. Roda móet dit keer win-
nen. Als de club uitgeschakeld
wordt, ziet iedereen dat toch als
een afgang. Ik vind echter dat
Roda in uitwedstrijden vaak ang-
stig speelt.Als ze hier ook zo spe-
len, dan zijn ze kansloos".

Kerkrade

de grond moet aanwijzen waar
dat complex dan zou kunnen
verrijzen".

Het pleidooi van
Dick Advocaat

tingspatroon van zijn club ter
sprake komen. „Vergeet niet dat
je normaliter een seizoen nodig
hebt om een vrijwel compleet
nieuw team goed op elkaar inge-
speeld te krijgen. Het gaat echt
niet vanzelf. We moeten iedere
wedstrijd tot op de bodem gaan.
Als we zo blijven presteren als nu
het geval is, dan moet het moge-
lijk zijn om te promoveren. Als
dat lukt, dan kunnen we weer
een aantal gerichte aankopen
doen zodat we in de eredivisie
niet weer meteeen in de proble-
men komen".

Moet SVV dan uiteindelijk de
toonaangevende club van de
Rijnmond worden? „Nee, hele-
maal niet. Laat die rol maar aan
Feyenoord over, met ons als goe-
de tweede". De ambities van
SVV reiken echter wel zo ver dat
er nu al terdege rekening wordt
gehouden met het verlaten van
sportpark Harga. „Wij willen wel

divisieclub zijn gram jegens
Feyenoord, dat hem hooghartig
de deur wees op het moment dat
hij de Stadion-club aanbood fi-
nancieel garant te willen staan
voor enkele aankopen. „Natuur-
lijk is John van Dijk de belang-
rijkste man van SVV", beaamt
Dick Advocaat, die de vergelij-
king met Nol Hendriks echter
niet helemaal op zijn plaats
vindt. „Bij Hendriks krijg ik wel
eens het gevoel dat er wordt aan-
gekocht om winst te maken. Hij
tast ook veel dieper in de buidel.
Dat is bij SVV in elk geval nog
niet zo. Van Dijk heeft er daar-
naast ook voor gezorgd dat SVV
weer interessant is voor spon-
sors. We hebbennu iets te bieden
en dat slaat duidelijk aan bij
geldschieters en publiek". " Dick Advocaat doet er alles voor om van SVV weer een

club met aanzien te maken: Foto: COR EBERHARD

SVV-trainerwil zijn ex-ploeg Roda JC uil bekertoernooi stolen
door ivo op den camp

L^EDAM - Een smal hobbe-
WWeggetje, aan het zonlicht
H^ r°kken door een dichte bo-
L^r'j, leidt naar de toegangs-
Ulir

rt van sportpark Harga, de
If^'shaven van SVV. De hoofd-

fJ^he van de koploper uit de
*'e divisie, overkapt met door

5^ °est aangetaste metalen pla-
ïft' doet eerder denken aan eenli^dse duiventil. De piepklei-

leerplaats biedt plaats aan

'VBuit tien personenauto's, ze-
fya a*s die van het kaliber zijn
tio ?rmee trainer Dick Advocaat_\f} Pleegt voort te bewegen. De

JC'er heeft het naar
<j,6 zin bij de Schiedamse club,
k lr> meer dan een opzicht de
<_vtSeaJking met de Kerkraadse1 hknie kan doorstaan.
jie amateurclub zou smalend
J:Q r*ijken op het armetierige
tj^Plex van de Schiedamse
s^' vanavond gastheer van
& t5Je m de achtste finales van

e accommo"
foe le staat in schril contrast totE Prestaties op de grasmat. SVV
k'n een mum van tijd uitge-
JtO J-id tot dé club van de toe-

-1 in de Rijnmond. Nog
"Wu' en de Dewoners van sport-

* Harga steken het eens zo
geachte Feyen-

"\- naar de kroon. Dankzij de.^j-^ciële injecties van John van
Sok' "(*e voetbal-know-how vanj^hisch directeur Wim Jansen
i:j, bezieling en trainerscapa-

*'ten van Dick Advocaat.
graag in Schiedam blijven, maar
de huidige accommodatie past
niet bij onze ambities. We heb-

ben de plannen voor een nieuw
stadion al klaar. Het woord is nu
echter aan de gemeente, die ons

A la Nol Hendriks bij Roda
pompt John van Dijk vele ton-
nen in SVV.'De autohandelaar
haalt bij de Schiedamse eerste

Anderhalf jaar geleden balan-
ceerde SVV op het randje van
een bankroet. Met een begroting
van amper zeven ton, gemiddeld
nog geen duizend bezoekers op
de tribunes bij de thuiswedstrij-
den en een totaal gebrek aan
sponsorgelden, bivakkeerde de
ploeg permanent in de onderste
regionen van de eerste divisie.
„Toen SVV me een jaar geleden
dan ook vroeg om trainer te wor-
den, dacht ik in eerste instantie:
laat ik dat maar niet doen", be-
kent Dick Advocaat. „Pas daar-
na, toen ik van John van Dijk
hoorde welke plannen hij met de
club had, kwam ik op andere ge-
dachten. Nu al blijkt dat ik een
goede keuze heb gemaakt".

Hooghartig
Opvallend in het betoog van
Dick Advocaat is het veelvuldig
gebruikvan de term 'als' zo gauw
de prestaties en het verwach-

'Zelfs
m'n ouders

wisten
niets'

Zaterdag 13 januari 1990 25

Gevluchte Roemeense handbalster wil graag in ons land blijven
sproken mag dat niet", vindt de
22-jarigeRoemeense, diezon an-
derhalf jaar deel uitmaakt van
het nationale A-team.
Nicoleta Boriceanu begon 'voor
de gein' als elfjarige met handbal
en werd tot haar veertiendebreed in de handbalsport ge-
schoold. Dat gebeurde bij Dyna-
mo Brasov. „De club van de Se-
curitate. Zoals er zo vele waren.
Ja, ik heb gelezen dat Dynamo
Bukarest van naam veranderd is.
Ik weet niet wat er inmiddels
metDynamo Brasov is gebeurd".

sportJimburgs dagblad i



deelneemt. Daarvoor zijn '
redenen. Ten eerste raakte hll|
rig jaar tijdens een cross 'nBelgische Loenhout, kort v
dat in eigen land om de ho*
eer zou worden gestreden,
stig geblesseerd. Het beteW
enkele weken non-acti v'
Voorts is hij eigenlijk een
bloeier in zijn huidige bezig".
Pas enkele seizoenen is hl)
rieus met veldrijden bezig-
„Vóór die tijd reed ik lieverop
weg. 's Winters was ik welis*j
een enkelekeer in het veld te
den, maar het was louter e'
leen om bezig te zijn. Nie'Jprestatief oogpunt. Irirnifn
zijn de rollen omgekeerd. *om? Ik heb gemerkt, dat ik 'Jjj
cross en vooral ook, dat ikK
aanleg heb voor dit soort WH
bedrijvigheid."

Overigens, van de wielersjj
zijn vak maken is Ben S^j
zelfs als crosser niet van P
„Niet zo zeer omdat ik al ZJ3
nentwintig ben", zegt hij- -\a
dergelijke leeftijd .is zelfs
een veldrijder ideaal. HU u
normaliter ook langer mee T
een wegrenner. Veldrijden T
weliswaar óók veel van lic"M

door

AAmm^ÈW

VALKENBURG - De een heeft twee jaar gele-
den in Hulsberg al eens hetrood-wit-blauwe ere-
tricot kunnen aantrekken. Hij hoopt vurig op een
herhaling. De ander moet zijn eerste podium-
plaats in de nationale titelstrijd nog behalen,
maar de aanspraken hierop zijn er desondanks
niet minder om. In ieder geval, ex-landskam-
pioen Noël van der Leij uit Mechelen en rege-
rend districtskampioenBen Slenter uit Nuth zijn
vandaag in het Utrechtse Maarn de voornaamste
Limburgse gegadigden op eremetaal in het NK
cyclocross voor amateurs.
De strijd van de amateurs geldt als afsluiting van
de eerste wedstrijddag. Morgen vormt derit voor
beroepsrenners de apotheose. Voor zover er al
door Limburgse renners aan hetkampioenschap
bij de profs wordt deelgenomen ligt een medaille
niet direct in de lijn der verwachtingen. Welis-
waar is veelvraat Stamsnijder gestopt (mede
door familie-omstandigheden), maar de kansen
van Baars, Van Bakel, Groenendaal, Kools, Hen-
driks en titelverdediger Van der Poel moeten ten
enemale hoger dan van wie ook worden aange-
slagen. Kortom, als het om een eventuele ere-
plaats van een renner uit eigen streek gaat kijkt
men in Limburg vooral uit naar de 25-jarige Van
der Leij en de 27-jarige Slenter.

Ben
Slenter
en
Noël
van der
Leij

Limburgse veldheren "Ben Slenter (links) en Noël
van der Leij zijn van plan
tijdens het NK cyclocross uit
het goede vaatje te tappen.

Foto: WIDDERSHOVEN

Op een speciaal voor crossers
uitgestippeld parcours nabij Ko-
ningswinkelhof in Valkenburg,
waar kunstlicht de training in
avonduren mogelijk maakt, heb-
ben de twee de laatste hand aan
de voorbereiding gelegd. Dins-
dagavond, na anderhalf uur
zwoegen onder leiding van dis-
trictsoefenmeester Ton van der
Leij, de vader van eerstgenoem-
de, spraken zij over hun loop-
baan, hun plannen en hun ver-
wachtingen ten aanzien van de
titelstrijd.

„Practisch iedere dinsdag en
donderdag zijn wij in Valken-
burg present", aldus het duo.
„Net als vijftien a twintig provin-
ciegenoten die telkenmale opda-
gen en van wie verschillende
renners eveneens aan het NK
deelnemen, verheugen wij ons
over deze trainingsmogelijkheid.
In de avonduren kun je 's win-
ters, na een volledige dagtaak
nergens anders terecht."
Dit laatste slaat vooral op Ben
Slenter. Hij pikt in het veldrijden
weliswaar zo nu en dan een aar-

meegemaakt. lemand, die door
studie of werkkring slechts een
paar uurtjes per dag kan trainen
legt het af tegen renners, die
eigenlijk al als prof leven. Toen
ik vorig jaar meer vrije tijd had
sleepte ik menige ereplaats in
klassiekers voor de zogenaamde
promotiecompetitie uit het vuur.

dig graantje mee, maar de kost
verdient hij toch elders. Als stra-
temaker wel te verstaan. „En al-
leen bij slechte weersomstandig-
heden hoefje in dat vak niet in
actie te komen". Grinnikend
voegt de vroegere inwoner van
Amby/Maastricht er aan toe:
„Maar de weergoden hebben in
de voorbije weken niet bepaald
rekening gehouden met extra
trainingsuren voor amateurcros-
sers als ik."

Hetzelfde geldt voor het werk in
de cross. Als het gaat om finan-
cieel gewin in het veldrijden
moetje niettemin van mij aanne-
men, dat er eigenlijk alleen iets
aan overhield in het jaar toen ik
regerend Nederlands kampioen
was". Ben Slenter zegt: „Vergeet
niet, dat wij meer materiaal ka-
pot rijden dan wegrenners. Ook
anderzijds zijn de kosten groot.

Je moet als amateur vaak in de
voorste gelederen eindigen om
de balans op zijn minst in even-
wicht te kunnen houden."

Noël van der Leij, opzichter bij
een woningvereniging, beschikt
over meer vrije tijd dan zijn col-
lega. De werkuren, die zich tot
nu toe hoofdzakelijk beperken
tot de ochtendworden weliswaar
op korte termijn uitgebreid,
maar zowel de dinsdag- als don-
derdagmiddag kan hij vrij hou-
den voor training. „Het wil niet
zeggen, dat ik nog steeds vast-
omlijnde plannen heb om het
ooit als beroepsrenner te probe-
ren", zegt Van der Leij, „maar
wie weet hoe het nog allemaal
draait. Trouwens, in tegenstel-
ling tot Slenter ben ik in de zo-
mermaanden ook nog volop ac-
tief als wegrenner. Als na het
cross-kampioenschap de ploeg
voor het WK samengesteld
wordt en ik zie, dat daarin voor
mij geen plaats is zal ik meteenmijn seizoen als veldrijder beëin-
digen."

Baskenland
Net als bij Slenter('lk werd enige

de knobbel op de linkerschou
der."

Ben Slenter maaktvoor heteerst
deel uit van de vaderlandse se-
lectie onder supervisie van
bondscoach Martin van Dijk.
„Zon uitverkiezing is een gewel-
dige stimulans", aldus eerstge-
noemde. „Het is ook een erken-
ning. Allicht, dat ik in Maarn tot
het uiterste ga. Ik hoop alleen,
dat ik van de tegenslag bespaard
blijf diemij een paar weken gele-
den op hetzelfde parcours trof.
Bij een val raakte mijn sleutel-
been ontwricht. Ik reed de wed-
strijd nog uit, maar toen ik na af-
loop mijn trui wilde uittrekken
lukte het bijna niet, zó groot was

tijd geleden in een wedstrijd op
het WK-parcours vierde') is deel-
name aan het mondiaal titelge-
vecht, dat begin februari in
Spaans Baskenland wordt ge-
houden, het streven voor Van
der Leij gebleven. Daaraan doet
het feit, dat hij dit keer geen deel
uitmaakt van de nationale selec-tie niets af.
„Ik vind, dat je ook buiten zon
gezelschap een afvaardiging
moet kunnen verdienen", luidt
zijn standpunt. „Het gaat toch
om resultaten? Het gaat bovenal
om de vorm van het moment.
Nou, daarover heb ik niet te kla-
gen. Naarmate het seizoen vor-
derde kwamen de uitslagen, zo-
als een paar weken geleden toen
ik derde werd in Luxemburg en
zesde in de Superprestigecross
van het Belgische Overijse. Daar
eindigde ik in het spoor van ren-
ners als wereldkampioen De Bic,
Van Bakel, Hautekete en nog een
paar. Paul de Brauwer en Beat
Breu, de Zwitser, finishten ach-
ter my."
Toenkorte tijd lateropnieuw een
wedstrijd in de Superprestige op

De renner in kwestie vindt, dat
men al gauw met een verwijt
over gebrek aan doorzettingsver-
mogen komt. „Vergeten wordt
vaak, dat deene amateur op geen
stukken na de trainingsfacilitei-
ten heeft waarover een ander wél
beschikt. Ik heb het als wegren-
ner in de van-stad-tot-stad-ritten

het programma stond, dit keer in
Diegem, werd de renner uit Me-
chelen opeens naar de B-catego-
rie verbannen. „Communicatie-
stoornissen, weet je. Bovendien
trok ik bij de lottrekking voor de
startvolgorde nummer vijfenvijf-
tig. Niet bepaald voordelig. Ik
was echter zó geprikkeld, dat ik
binnen de kortste keren naar de
vierde stelling oprukte. Daar ein-
digde ik ook."
Van der Leij wil met het voor-
beeldvan Diegem niet alleen zijn
progressie onderstrepen. Hij wil
tevens benadrukken, dat men
hem wel eens. ten onrechte af-
schildert als iemand voor wie af-
zien niet het sterkste punt van
zijn eigenschappen is. „Aanleg
heeft hij ...", wordt er dan meest-
al aan toegevoegd.

en geest, want je moet uiters'\
concentreerd bezig zijn, maM
hebt uiteindelijk enkele tien.
len starts in je agenda staan- *Jfatsoenlijk profwegrenner °-*:
entegen neemt al gauw aan <L
derddertig koersen deel-
scheelt."

Van derLeij deelt de meningv..
Slenter zoals beiden het o^|
meer zaken eens zijn. Neem *
gehalte van de parcoursen- "i
gaat niets boven Zwitser^Practisch alle trajecten daar«,
te vergelijken met Overijse. *als mooiste parcours van Bf^geldt", zeggen zij. Eensluid^.zijn ze ook in hun mening.o^
het feit, dat al enkele jarenin
nationale titelstrijd de pr°'s^
amateurs apart van start g 3?,
„leder zijn eigenkoers", luidt
standpunt. „René Guyt, Ed*3

1Kuyper, Marcel Gerritsen, FrBwiGroenendaal en De Vos zÜ\tons de voornaamste titelgega° z(
den, maarwij zullen onze hul%
duur mogelijk verkopen."
klinkt vastberaden. Lim bv
wacht af.

Laatbloeier
Het NK is voor Ben Slenter pas
zijn derde titelstrijd waaraan hij

De merkwaardige verslaving van Hans Lanters en Roland Bekendam

Hoog spel
MAASTRICHT - De Maastrichtenaren Hans Lanters
en Roland Bekendam gaan in juli de Ogre in de Hima-
laya beklimmen. Die 7.285 meter hoge berg werd der-
tien jaar geleden voor het eerst bedwongen door de
Britten Chris Bonnington en Doug Scott. Sindsdien
hebben er nooit meer mensen op de hoofdtop gestaan,
omdat "de berg te moeilijk en te gevaarlijk is. Bonning-
ton en Scott brachten het er in 1977 meer dood dan le-
vend vanaf. Scott moest zeven dagen lang op zijn
knieën over gletsjers omlaag kruipen, omdat hij beide
enkels had gebroken. Bonnington bereikte de be-
woonde wereld met een zware longontsteking, nadat
bij een val twee gebroken ribben in zijn longen waren
gedrongen.

m
mt
Pi

haden geen voedsel meer en
der afdalen was onmogelijk ,

gens een loeiende sneeuws^'die twee etmalen aanhield- j)
Bonnington, die zijn geW<> „
makker telkens aan het <■
naar beneden moest laten
ken, maakte daarbij zelf cc r jt)
van tien meter. Hij brak tvveene_i
ben, die in zijn longen bin ,

}

drongen, met als gevolg een z
re longontsteking. Hij waSj^
zeer slecht aan toe, maar bet*'^wonder boven wonder het o
kamp.

Doug Scott versleet bij de kr
partij over de rotsen en é^hizijn knieën tot op het bot.
hij ook zijn kapotte handen v
niet meer kon gebruiken-
Scott zich per dag slechts ée,,
lometer voortslepen, een inS ŝ4ning die de waarde van nÉ/ioiii
overen van een nog onbek (
men berg in twijfel trekt. l 1
beiden in het basiskamp j.
veerden, was daar niemandrn^
aanwezig. Hun collega's & g
den hen dood. Bonnington f
Scott vonden in het basis***
voedsel, waarmee ze zich Jflgs-
ven hielden totdat een redd) ..
ploeg kwam opdagen. Het vJtuigje dat hen aan boord n
maakte op weg naar het zie* f
huis tot overmaat van ramp
noodlanding.

door

M__m___tlw
De expeditie van Hans L£%een Roland Bekendam is e"e
ver van opzet. Lanters: „Ieder p
zegt: 'Wanneer houdt dieLan
nu eindelijk eens op', m*9* $■
tien jaar tijd zijn kennis en
veau van het alpinisme met t f
sprongen gestegen. De l , e\
ringstechnieken zijn veel &
geworden."

Het duo Lanters-Bekend»,
denkt de route via de zuidP'-^iin vijf tot zeven dagen te kun ~voltooien.Dat zij daarbij deo egoden uitdagen, op het grieZ(;teraf, staat als een paal boven W<»
Waarom moet dat? Hans K g<.
ters: „Als ik het antwoord.* ji
zou de 10l er vanafzijn. Het is
zoekproces." Een merkwaar
verslaving, waarbij je uiters' K.
makkelijk van zoeker tot geZ
te wordt.

de vlag te planten op de Ogre. De
Japanners bereikten een hoogste
punt van 7.000 meter, waar de
doortocht werd versperd door
loodrechte granietwanden en
overhangende sneeuwdaken. Al-
leen al het bereiken van de graat
tussen west- en hoofdtop bleek
een extreem moeilijke alpinisti-
sche opgave. De voortdurende
mislukkingen bezorgden de
Ogre de faam van onbeklimbaar-
heid. # Kruipende alpinist. Nadat hij als eerste mens de top van

de Ogre had beklommen, brak Doug Scott bij een val uit de
wand beide enkels. De Brit moest zeven dagen lang over
gletsjers omlaag kruipen. Daarbij veranderden zijn knieën
in bloederigeklompen. Dankzij een bovenmenselijke inspan-
ning redde hij het vege lijf. Hans Lanters stelt zich in juli op
de Ogre aan dezelfde gevaren bloot.

Ofschoon Lanters en Bekendam
volledig op de hoogte zijn van de
in dramatische sfeer verlopen
ontsluiting van de Ogre, schu-
wen zij niet het gevaar te tarten.
Zij willen de top zelfs bereiken
via een nog onbeklommen route,
de tweeduizend meter hoge,
loodrechte zuidpijler van de
Ogre. Een levensgevaarlijke on-
derneming, waarop meerdere
expedities stuk liepen. Hans
Lanters is ervan overtuigd dat hijde 'primeur' op zijn naam kan
schrijven. Hij heeft grote erva-
ring in het Himalaya-klimmen.
Vier jaar geleden stond hij als
eerste Limburger op een acht-
duizender, de 8.125 meter hoge
Nanga Parbat. Eerder beklom hij
de Shivling, 6.543 meter hoog en
technisch veel moeilijker dan de
Nanga Parbat.

Vreemd genoeg studeert Hans
Lanters (28 jaar) gezondheidswe-
tenschappen aan deRijksuniver-
siteit Limburg. Roland Beken-
dam (31) is geoloog en doet on-
derzoek naar de stabiliteit van de
Limburgse mergelgrotten. Alsalpinisten zijn zij steeds op zoek
naar nieuwe, grensverleggende
uitdagingen. Hans Lanters
noemt dat 'frontline-work', maar
wat hij zich nu heeft voorgeno-
men, lijkt meer op 'grensover-
schrijding.

In 1977 slaagde een Britse expe-
ditie er door een aantal wonder-
lijke spelingen van het lot in de
Ogre van zijn geheimen te bero-
ven. De Britse groep was samen-
gesteld uit Chris Bonnington,
Doug Scott, CliveRowland, Nick
Escourt, Paul Braithwaite en Mo
Anthoine, 's werelds beste alpi-
nisten op dat moment. Hun stra-
tegie was de berg via twee ver-
schillende routes aan te vallen.
Doug Scott en Paul Braithwaite
sloegen de hand aan de tweedui-
zend meter hoge zuidpijler - de-
zelfde route die thans het duo
Lanters-Bekendam in het vizierheeft. Scott en Braithwaite kwa-
men niet ver. Braithwaite werd
al na de eerste touwlengten ge-
troffen door steenslag, waarbij
hij ernstige verwondingen aan
het bovenbeen opliep. Geduren-
de derest van de expeditie stond
hij buitenspel.

De andere vier bereikten langs

Tussen 1971 en 1976 onderna-
men Engelse en Japanse expedi-
ties vier vergeefse pogingen om

een andere weg een zadel op
6.800 meter. Vanaf dat punt gin-
gen Bonnington en Escourt ver-
der. Zij overschreden de westtop
en zetten voet op de graat naar de
hoofdtop. Het aanbrengen van
vaste touwen had echter zoveel
inspanning gevergd, dat zy in
tydnood raakten en moesten op-
geven. De Ogre bleef onaantast-
baar. Ziekte van Bonnington en
totale uitputting van Escourt
noopten de groep terug te keren
naar het basiskamp om te recu-
pereren. Tien dagen later zaten
de Britten opnieuwop de verbin-
dingsgraat tussen west- en

hoofdtop, waar ze een hol in de
sneeuw groeven om te bivakke-
ren.

De volgende morgen attaqueer-
den Bonnington en Scott de
hoofdtop, een driehonderd me-
ter hoge, loodrechte toren op het
einde van de graat. Bij het inval-
len van de duisternis bereikten
zij de top, maar het succes werd
duur betaald. Pendelend aan het
touw sloeg Scott tijdens de afda-
ling tegen de rotswand. Daarbij
brak hij beide enkels. Bonning-
ton en Scott sloegen op 7.000 me-
ter hoogte een noodbivak op. Zij

" Hans Lanters als eerste Limburger opeen achtduizender,
de Nanga Parbat (8.125 meter). De Ogre, die hij nu gaat be-
klimmen, is weliswaar duizend meter lager, maar veel
moeilijker en gevaarlijker.

Zaterdag 13 januari 1990 " 26
Itmburgs dagblad sport



Limburgs Dagblad

satiebureau en de twee 'belangstel-
lenden. Van Zeil opent alsof hij
met de raadsvergadering begint. Er
zijn veel afmeldingen binnengeko-
men van persvertegenwoordigers
zegt hij, en dat verbaast de schaarse
aanwezigen eigenlijk nauwelijks.

TJ
-M- Aeerlen presenteerde deze week het nieuwe veelomvattende centrumplan
voor de stad. Woensdag tijdens een persconferentie in Heerlen, waren 23
journalisten uit Nederland, Duitsland en België aanwezig. Donderdag tijdens
zon zelfde bijeenkomst in Rotterdam waren er maar twee personen aanwezig die
nog geen kennis hadden van de inhoud van de plannen van Heerlen. Dat waren

niet eens persvertegenwoordigers

maar leiden van commerciële bureaus die op één of andere manier zaken willen
doen met Heerlen. Op de hele persconferentie in Rotterdam liep maar één
journalist rond, die van het Limburgs Dagblad. En hij kwam niet voor het
centrumplan, maar om een kijkje te nemen hoe de presentatie van Heerlen
verliep daar in die moderne metropool in het westen van ons land, waar Heerlen
zich kennelijk graag tegen mag aanschurken.

De nachtmerrie van een PR-bureau

De toespraken zijn dezelfde als de
dag tevoren in Heerlen. De diapre
sentatie van het plan komt hier ech
ter veel beter tot zijn recht dan
woensdag toen we in het krappe
Romeinenzaaltje in het Heerlense
gemeentehuis zaten. Maar wat wil
je, hier hebben we de beschikking
over een bioscoopzaal en werkelijk
niemand zit je in de weg. Na afloop
van de presentatie gaat iedereen
weer naar de foyer om de maquette
te bekijken. Er wordt wat gespro-
ken, men wijst wat bekende punten
aan. Drie obers voorzien de aanwe-
zigen van hapjes en drankjes. Ze
hoeven 'bepaald niet hard te wer-
ken.
Een miskleun dus. De nachtmerrie
van een PR-bureau. ..We hadden
gedacht dat de vakbladen hier wel
naar toe zouden komen," zegt Han-
ny Bladt, hoofd van de afdeling
Voorlichting van de gemeente. ..Ik
moet wel zeggen, dat we van veel
mensen een reactie hebben gekre-
gen op de uitnodiging. Veel vakbla-
den uit debouwwereld en de onder-
nemerswereld hebben laten weten
dat ze niet konden komen maar dat
men wel graag de informatie heeft
om er nog een artikel over te ma-
ken. We moeten ook bedenken dat
er in Heerlen veel pers was. Als je
dus beide persconferenties neemt,*
is het resultaat toch goed."

Een medewerker van het organisa-
tiebureau Boetes is eveneens opti-
mistisch. „Het is goed dat Heerlen
heeft laten zien, dat de gemeente
zich ook buiten de provinciegrenzen
wil presenteren. Ik geloof toch dat
zoiets effect heeft." Op wie. dat
blijft de vraag.

De drankjes en de hapjes waren
nog lang niet op, maar ja we hadden
niet de hele dag de tijd, en we wil-
den nog een beetje samenhangend
thuis komen. Bij de garderobe kij-
ken twee Rotterdamse dames zo
mogelijk nog bezorgder dan de

e sfeer is opgetogen in de foyer
*an de Kriterion-zaal in het con-srescentrum annex restaurant En-ps in Rotterdam. Burgemeester
let van Zeil keuvelt met de wet-houders Hub Savelsbergh en Jo An-
nesnia. Ambtenaren en vertegen-
oordigers van ondernemingen dielcn bezighouden met de ontwikke-

(HpVUn het centrum van Heerlen
|T»P Projectpromotion, Bouwfonds
woningbouw NV) staan keurig in
et gelid om de pers te begroeten,ten hele tafel koffiekopjesbreeuwt om dorstige lippen. „He-vaas geen vla," zegt een uiterst
"endelijke medewerkster van hetrgunisatiesbureau Boetes, door
eerlen in de arm heeft genomen
ui deze persconferentie zo ver van""'s te organiseren. „We hadden
el echte Limburgse vla besteld,
j^ar dat is kennelijk verkeerd be-grepen." _T staan overheerlijkeru 'tgebakjes met slagroom klaar., "J elf uur, als de persconferentiead moeten beginnen kijkt wethou-er Andriesma wat bezorgd op zijn
orloge, en mompelt iets over 'mi-"leme belangstelling. In de foyer

'leen maar bekende gezichten - uiteerlen. Verder niemand, geenPers te zien. De blije gesprekken
Ver het succes van de persconfe-
entie van woensdag en de uitge-
leide verhalen in de kranten de

erna, stokken. Een eerste be-
ëdiging van een angstig vermoe-
er" Wordt voelbaar in de onderbuikan menige Heerlenaar daar in die

K°ude havenstad.

welke krant bent U?" Vraag ik aan
de jongedame. „Nee, niet van de
krant, ik ben van Colpron. Wij gaan
een tentoonstelling inrichten en
daar past het plan van Heerlen goed
in, zodoende ben ik hier."

Dan blijft die jongeman in de rode
trui over. „U werkt voor een
krant?" vraag ik want hij ziet er
eigenlijk — in mijn ogen — best
journalistiek uit. „Nee," is het ant-
woord, „ik heb de foto's gemaakt
van de plattgrondjes en kaartjes die
in de persmap zitterT" Voor het
eerst van mijn leven bevind ik me
op een echte persconferentie zon-
der pers, als ik mezelf even buiten
beschouwing laat tenminste.

Uiteraard heeft Heerlen inmiddels
ook in de gaten dat deze bijeen-
komst niet dat wordt wat ervan ver-
wacht werd. Maar dat laat niemand
blijken, uiteraard. Van Zeil gaat
onverdroten voort met gesprekken
voeren, maar hier en daar wordt
toch ook al zeer moeilijk gekeken
en zelfs gegniffeld. Ik verwacht dat
elke moment iemand zal zeggen:
„Dames en heren, we hebben het
aardig geprobeerd maar kennelijk
bestaat er hier geen belangstelling
voor het ontwikkelingsplan van het
centrum van Heerlen. Laten we ge-
zellig aan tafel gaan zitten, koffie
drinken en moppen tappen." Maar
daar is Piet van Zeil geen man naar.
Hij kijkt — in één oogopslag —
naar alle aanwezigen en zegt: „Zul-
len we dan maar."
In een mum van tijd zit het hele ge-
zelschap in de aan ongeveer vier-
honderd personen plaats biedende
prachtige Kriterion-zaal. De burge-
meester, de beide wethouders en
Van Zandvoort van Bouwfonds
Woningbouw gaan achter de tafel
zitten. In de zaal, zes ambtenaren,
twee medewerkers van het organi-

ambtenaren een verdieping hoger.
„Dat is me toch ook wat." zegt één
van hen, „er zijn amper 25 mensen
hier en wij hadden doorgekregen
dat er tweehonderd zouden ko-
men." Ze zoekt in haar tas tussen de
papieren en duikt een lijst op waar
inderdaad achter de naam vau het
organisatiesbureau het opmerkelij-
ke aantal van 200 personen staat.

Minder vrolijk doorkijkje in Rotterdam

Nee, gelukkig, daar komt tochemand binnen die klaarblijkelijknteresse heeft voor deze bijeen-
°rnst. En jongedame stapt binnenn Wordt uitbundig begroet. Daarnaornt ook nog een jongeman de°yer in. Toch pers aanwezig? „Van wim dragstra

het begin van de 'Tedere Revolutie'
inluidde was hij niet aanwezig. „Ik
was in Praag, maar ik werd opge-
pakt. Drie uur lang zat ik vast op
het ministerie van binnenlandse za-
ken."

21 augustus 1968 maakten troepen uit de Sovjetunie,
Polen, Oost-Duitsland, Hongarije en Bulgarije een
einde aan door hem doorgevoerde voorzichtige
hervormingen. Het was gedaan met de leidende rol van
Alexander Dubcek.

Dubcek: ons gezin
leefde in spinneweb

Alexander Dubcek, voorzitter van het federale
parlement van Tsjechoslowakije, is volgende week drie
dagen te gast van het Europees Parlement in
Straatsburg. Daar ontvangt de 68-jarige voormalige
communistische partijleider ten tijde van de 'Praagse
Lente' in 1968, de Sacharovprijs voor de
mensenrechten.
De schrijnende geschiedenis van Dubcek is bekend: op

Hij werd gedegradeerd, vernederd, geïsoleerd,
getreiterd. Vele malen opgepakt en ondervraagd. Zijn

woning werd permanent bewaakt, zijn gangen
gecontroleerd, post niet bezorgd, bezoekers verhoord
Aan deze mensonterende behandeling kwam in
november vorig jaar een einde toen de communistische
partij van Tsjechoslowakije van de ene op de andere
dag haar macht prijsgaf. Op 28 december werd Dubcek
'(opnieuw) voorzitter van het federale parlement, een
functie die hij in '69 ook even had bekleed.

- Dat dagelijkse toezicht, dat bijna-
huisarrest. de politie voortdurend
voor de deur, dat moet zeer verne-
derend zijn geweest.

I*"^^ e laan Misikova in Bratis-ava ligt er verlaten bij, die ochtend.Sneeuwt licht op deze heuvel in"et oude stadsdeel van de Slowaak,-
b
e hoofdstad. De witte sluier ver-leekt de grauwheid die veertig jaar
ornmunisme over deze historische.tad heeft gelegd. Dubcek's woning

aags na de beëdiging van toneel-chrijver Vaclav Havel tot presidentan Tsjechoslowakije geenszins het
JJJ'ddelpunt van een feestvierende
Ruigte. De spontane uithundig-e 'd in Praag, de dag ervoor, heeftP'aatsgemaakt voor de serene rust
Va" Bratislava.

„Ja, dat is zo. Zelfkon ik er weinig
aan doen, dat begrijpt u. Wel hebik
vrijwel permanent brieven geschre-
ven aan het openbaar ministerie, de
procureur-generaal, het ministerie
van justitie, de minister-president
en anderen dat er een einde moest
komen aan die beperking van mijn
persoonlijk leven. Maar alles was
tevergeefs. De staatsveiligheids-
dienst moest van elke stap die ik
deed op de hoogte zijn."

- Wat betekende die periode voor
uw gezin?

even zonder begeleiding naar de
kapper of inkopen gaan doen. Maar
ondanks dat had zij vriendinnen."

„Op mijn vrouw heeft het allemaal
een slechte uitwerking gehad. Zij
heeft er migraine aan overgehou-
den. Wat wil je als iets zoveel jaar
duurt? Zij kon ook niet zomaar

M) Alexander
Dubcek

maakt
een omarmend

gebaar
naar de
menigte

op het
Wenceslausplein

gerard chelat ziet u als uw taken als parle-
mentsvoorzitter?

de deuren meer naar het westen
open te zetten."

e twee dagen eerder tot parle-
mentsvoorzitter gekozen Alexander
"übcek is die nacht laat thuis geko-en. Hij verontschuldigt zich voor
'Ju uiterlijk: weinig slapen nog nietRehoren. En: „Ik probeer al eena|f uur te ontbijten, maar ik kom,r niet aan toe, u bent al het zesdeezpek vanmorgen." Het ontbijt
a' nog een half uur worden uitge-steld.

Dubcek vat kort samen wat hem -daarbij in 1968 voor ogen stond.
„Niet alleen economische, techni-
sche en culturele samenwerking met
het westen, maar ook op politiek
gebied, zoals een oriëntatie op
linkse partijen als socialisten en so-ciaaldemocraten."

„In feite kan ik nu het werk afma-
ken dat ik in 1968 begonnen ben. Ik
neem deel aan de verwezenlijking
van een onomkeerbaar proces en
zie erop toe dat het niet beperkt
blijft tot papieren programmapun-
ten. Het parlement heeft de sleutel
in handen, moet de ideeën omzet-
ten in wetten. Dat is een belangrij-
ke opgave. Al lang voor 1968 heb ik
in het parlement gezeten, dus ik kan
bogen op ervaring. Dat komt mij nu
ten goede."

g übcek beaamt dat zijn benoemingn die van Havel voor hem emotio-e'e momenten waren. Twee voor-Jj^'ige activisten (Dubcek heeft een
ekel aan het woord dissident) zij

*pn zij in de Praagse burcht. „Er isBeschreven," parafraseert de ex-
Ouimunist, „dat het slechte tengoede zal keren en dat diegenen die
erden vernederd weer verhevenZul|en worden."

~U moet niet vergeten," benadrukt
Dubcek, „dat het in 1968 niet ging
om een streven van een enkeling of
van een paar groepen, maar dat de
roep om hervormingen uit volksbe-
wegingen kwam. Niet alleen had
dat voor onze republiek een erg
grote betekenis, maar het had ook
een grote invloed op democratische
bewegingen in andere Oosteurope-
se landen."

Het voorbereiden van de vrije ver-
kiezingen medio dit jaar beschouwt
de 68-jarige Alexander Dubcek
voorlopig als zijn belangrijkste op-
dracht, een essentiële etappe in het
democratiseringsproces. „Wat tot
op heden werd gezegd over hervor-
mingen, mensenrechten, democra-
tische vrijheden, pluralisme, een
andere rechtsorde, waren kreten of
verklaringen. Nu moet dat in de
praktijk gebracht worden, zodanig
dat het niet terug te draaien is."

voortdurend in een spinneweb. Om
dat alles te overleven, hadden we
sterke zenuwen nodig."

schoondochters altijd persoonlijk
met de auto naar het ziekenhuis,
waar we ook onmiddellijk weer on
der politietoezicht stonden. Onze
hele familie leefde als het ware

„Toen mijn zoons trouwden, kre-
gen hun vrouwen ook direct met de
situatie waarin wij leefden te maken
en dat gold ook hun kinderen, mijn
kleinkinderen. Toen zij geboren
moesten worden bracht ik mijn

- Wat betekent uw benoeming voor
u persoonlijk?

partijleider: „Vanaf 1969 ben ik in
wezen niet uit de politiek wegge-
weest. Dat ik er nu weer actief in te-
rug ben is dus niet iets tijdelijks. Al-
leen had ik vanzelfsprekend de af-
gelopen 20 jaar zeer beperkte mo-
gelijkheden om in het openbaar po-
litiek actief te zijn, ik stond immers
voortdurend onder strenge contro-
le."

Zoals zovele Tsjechoslowaken be-
schouwt Dubcek de voorbije 20 jaar
grotendeels als 'verloren jaren. Te-
meer daar nu wordt gerealiseerd
wat 20 jaar geleden ook al in gangwerd gezet. „Als u zich realiseert
dat wij in '68 ook al de censuur af
hadden geschaft, dat de grenzen
toen ook open gingen, dan ziet u dat
die situatie nu weer terugkomt. Dat
moeten wij verwelkomen."

„Wat mijzelfbetreft, ik kom uit een
arbeidersgezin en was eerst metaal-
arbeider voordat ik in Moskou poli-
ticologie studeerde. Ik was boven-
dien al vroeg gehard doordat ik
twee keer gewond ben geraakt in
het verzet tegen het fascisme. Daar-
om kon ik de afgelopen twintig jaar
wat beter verdragen dan de rest van
mijn gezin. En godzijdank ben ik al
die tijd gezond gebleven."

waarheid overwint altijd. Ge-, e'd kan niet voortdurend de waar-
de'd onderdrukken. Helaas komte Waarheid soms te laat. Bij ons
d
uUrde het twintig jaar. Wij warene eersten die het begonnen," zegt
übcek, verwijzend naar zijn

jraagse Lente van '68, „wij zijn depatsten die het beëindigen. Maar ik
8 u dat wij weer opnieuw de eer-en zullen worden. Ik ben vol ener-

p'e om ons land een belangrijke "rol
I een nieuw Europa te laten spe-,n" „Zowel bij Havel ats bij mij is
et kernpunt dat onze republiekeer democratisch moet worden,
?} haar betekenis toeneemt en dat■'J een plaats in een nieuw Europa"neemt die haar toekomt."

Er is kritiek op u geweest dat u zich
niet openlijk bij Charta '77 heeft
aangesloten.

„Dat ik volledig gerehabiliteerd
ben. Maar ik voeg daar direct aan
toe dat ik dat niet alleen op mijzelf
betrek maar ook op al die andere
honderdduizenden die net als ik in
'68 en '69 werden onderdrukt. Ik
zie mijn benoeming als een genoeg-
doeningvoor de hervormingsbewe-
gingen uit '68, voor iedereen die
twintig jaar geleden al trachtte onze
samenleving te democratiseren en

„Er moest in die tijd iets gebeuren
in Oost-Europa en in Tsjechoslowa-
kije bleek de tijd er meer rijp voor
te zijn dan elders. Helaas hebben de
ons omringende landen ons toen
niet willen begrijpen en werd onze
houding uitgelegd als een afbuigen
van de regels van.het dogma. Dat
was toentertijd het ergste wat er
kon gebeuren en daarom werden
wij zo wreed gestraft. Natuurlijk
waren onze ogen vooral gericht op
wat in het westen gebeurde. We wil-
den onze achterstand goed maken,
zelfs het westen inhalen. Dat was de
grondgedachte uit 1968. Vandaag
kunnen wij met een nog sterkere in-
tensie eisen dat die grondgedachte
nu weer wordt opgepakt."

„De oprichters van Charta '77 zijn
mijn vrienden. Dat kan ik nu hard-
op zeggen, zoals ik u nu ook kan

zeggen dat ik erbij was toen de eer-
ste bijeenkomsten van Charta, met
onder anderen Jiri Hajek, plaats-
vonden. Ik onderschreef de oprich-
ting omdat de beweging noodzake-
lijk was. Maar omdat ik bij veel ini-
tiatieven betrokken was,'kon ik mij
niet op een beweging concentreren.
Alles wat in beweging was, iedereen
die inging tegen de despotische
macht in ons land, kreeg mijn
steun. Niet alleen Charta, ook uit-
gestoten communisten, de jeugd.
Al die jaren tonden wij in zeer nauw
contact met elkaar. Die mensen wa-
ren, zijn en zullen altijd mijn beste
vrienden blijven."
Over zijn activiteiten vanaf 1968
zegt de voormalige communistisch

Dubcek was ook betrokken bij de
recente initiatieven 'Burger Forum
in Praag en 'Publiek tegen Geweld'
in Bratislava. Bij de vergadering
van 'Burger Forum' op vrijdag 17
november de dag dat de Praagse po-
litie met geweld betogende studen-
ten in elkaar sloeg hetgeen achteraf
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Uit DNA-onderzoek blijkt chimpansee meest verwant

Mens 'pas' drie miljoen jaar oud
Nog in het begin van de jaren
tachtig dacht men dat de eer-
ste mensachtigen zich zon
vijftien miljoen jaar geleden
van de mensapen hadden af-
gescheiden. De mens blijkt
evolutionair gezien echter
veel 'jonger' te zijn. Onder-
zoekers van de menselijke
'stamboom' achten het tegen-
woordig veel waarschijnlijker
dat de eerste mensachtigen
die zich met een aapachtig
uiterlijk op twee benen voort-
bewogen, 'pas' tussen de vier
en drie miljoen jaar geleden
ontstonden.

ters en sliepen in bomen of op steile
rotswanden.

niet ouder dan zon 700.000 jaar.
Het 'kind van Taung' schatte men
op tussen de twee en drie miljoen
jaar oud.

hebben plaatsgevonden. In 19$
werd in Kenia, in een gebied datW;
kend staat als Nariokotome, een vrij
compleet skelet gevonden met cc"
ouderdom van 1.6 miljoen jaar. He'
bleek te hebben toebehoord aa"
een mensachtige van het soort H
erectus. Men veronderstelt nu dat
deze H. erectus zich zon miljoe"
jaar geleden vanuit Afrika over Az«
en Europa heeft verspreid. Afsta"1'

melingen van deze Afrikaans*
voorouder in Azië zouden de ree*
eerder genoemde 'Java-mens' zij"
en de in de jaren twintig iets ten zui-
den van Bijing gevonden 'Peking-
mens'.

mensachtige naast dat van een
meer tengere soort. Verondersteld
werd, en wordt, dat zich in de perio-
de van zon twee miljoen jaar gele-
den uit het geslacht Australopithe-
cus in elk geval twee soorten had-
den ontwikkeld - Australopithecus
robustus en A. gracilis - en wellicht
nog meer.

Kenia aan de oostelijke oevers van
het Turkana Meer. Het oudste be-
trekkelijk complete skelet van een
mensachtige werd evenwel - in
1974 door de Amerikaan Don Jo-
hanson - nog iets noordelijker ge-
vonden, in het gebied van Hadar in
Ethiopië.Het skelet van deze vrou-
welijke mensachtige werd wereld-
beroemd onder de naam 'Lucy', zo
genoemd naar de Beatles-hit 'Lucy
in the sky with diamonds', die zelfs
in de droge steppen van het Ethio-
pische platteland te beluisteren viel.

in 1963 deden Mary en Louis Leaky
(weer) een belangrijke vondst. In
het gebied van Olduvai groeven zij
fossiele overblijfselen op van een
mensachtige die al meer 'mens'
was dan Australopithecus: kleinere
tanden en kiezen, een duidelijkgro-
tere herseninhoud en een beende-
renstelsel dat wat fijner van bouw
was. Mogelijk dat deze hominide al
in staat was simpele gereedschap-
pen te maken. Vandaar dat deze
mensachtige een nieuwe weten-
schappelijke geslachtsnaam kreeg:
Homo, en omdat men dacht dat hij
wellicht 'handig was, kreeg hij de
soortnaam 'habilis'.

In Europa en het westelijke ded
van het Aziatische continent ont-
wikkelde zich uit deze Afrikaans*
H. erectus de Neandertaler, lang 6
tijd beschouwd als onze vooroude'
Maar daar wordt nu ernstig aan g 6"

twijfeld. Uit onder meer DNA-C"
derzoek blijkt dat de onderlinge, g*
netische verschillen tussen de <*■
verse menselijke rassen van tegen'
woordig aanzienlijk kleiner zijn da"
de verschillen tussen de Neanden
talers en de moderne mens. 0*
Neandertalers waren fors gebou*"
de mensachtigen met flinke spier'
bundels, terwijl de huidige H. sa'
piens veel lichter is gebouwd.
In het huidige beeld dat men va"
onze vóórgeschiedenis heeft, zij"
wij dan ook niet meer de nazate"
van de Neandertalers, maar va"
een nieuwe tak van H. sapiens $
Afrika. Aangenomen wordt dat $
Afrikaanse zwerfvolk zon 40.0$
jaar geleden de Neandertalers ult
Europa heeft verdreven en daaf'|
mee de heerschappij over het Eur""
pese continent overnam.

Henk Hellere

De laatste jaren hebben paleoan-
tropologen diverse malen het beeld
van de vroegste mens moeten her-
zien. Steeds meer onderzoeksre-
sultaten wijzen erop dat alle be-
langrijke stappen in de menselijke
evolutie hebben plaats gevonden in
Afrika. En dat wij in Europa niet de
verre nazaten zijn van de Neander-
talers, maar van 'mensen' die nog
geen 200.000 jaar geleden uit Afri-
ka naar onze streken zijn uitge-
zwermd.Op een dag in 1925 was
de Zuid-afrikaanse paleoantropo-
loog prof. dr. R. A. Dart zich aan het
kleden voor een bruiloft, toen hem
twee kisten met 'rotsblokken' wer-
den gebracht. Deze waren hem
toegestuurd door een bevriend
geoloog aan wie hij gevraagd had
naar fossielen uit te kijken. Half
aangekleed maakte hij de kist met-
een open. "Ik stond daar met die
schedel in mijn handen, watertan-
dend als een vrek die zijn goud
koesterde," zei hij later.
Met de vondst van die schedel - af-

Hoogstwaarschijnlijk bestond er
rond twee miljoen jaar geleden niet
één, maar meerdere soorten homi-
niden. De mensachtige die relatief
het lichtst was gebouwd en de
grootste herseninhoud bezat, zou
zich het beste aan veranderende
(klimaat)omstandigheden hebben
aangepast en tot de moderne mens
zijn geworden. De zwaargebouwde
mensachtigen van het geslacht
Australopithecus belandden via de
soorten A. robustus en (later?) A.
boisei uit-eindelijk op dood spoor-
.De meer succesvolle tak van het
geslacht Australopithecus ontwik-
kelde zich tot het geslacht Homo
waarvan H. habilis een hersenin-
houd van ruim 600 cc had en zijn
nazaat H. erectus van ongeveer
900 cc. Nog betrekkelijk gering in
vergelijking met die van de moder-
ne mens Homo sapiens die een
hersenvolume heeft van zon 1400
cc.Er komen steeds meer aanwij-
zingen dat het ontstaan van de
mens en alle belangrijke evolutio-
naire veranderingen die zich in de
loop van de drie tot vier miljoen jaar
hebben afgespeeld, alle in Afrika

komstig uit een kalksteengroeve
ten zuidwesten van Johannesburg
en behorend tot wat bekend is ge-
worden als het 'kind van Taung' -deed Dart een uiterst belangwek-
kende ontdekking. Met die schedel
had hij fossiele resten van één van
de eerste mensachtigen (homini-
den) in Afrika in handen.Dart noem-
de deze mensachtige voorzichtig-
heidshalve nog de 'zuidelijke aap
van Afrika', of in wetenschappelijke
vaktaal Australopithecus africanus.
De platte, sterk vooruitstekende
schedel waarvan de herseninhoud
op ruim 400 cc werd geschat, ver-
toonde nog een zeer sterke gelijke-
nis met die van de huidige mens-
apen. Later onderzoek aan een dij-
been wees evenwel uit dat deze
Australopithecus al op twee benen
liep, en dus één van onze eerste
voorouders was.De Zuidafrikaanse
hoogleraar was overigens niet de
eerste die een schakel tussen de
vroegste en de moderne mens had
gevonden. Al aan het eind van de
vorige eeuw, in 1891, had de Maas-
trichtse arts Eugène Dubois op Mid-
den-Java de resten van een men-
sachtige gevonden. Latere schat-
tingen gaven echter aan dat deze
'Java-mens' betrekkelijk jong was,

Later werden fossiele resten van H.
habilis en van zijn nog verder ont-
wikkelde nazaat H. erectus ook
door hun zoon Richard Leaky en
Alan Walker aangetroffen in Noord-

Het skelet werd gedateerd op tus-
sen devier en drie miljoen jaar oud.
Lucy met een sterk op een aap ge-
lijkende schedel, maar met de
bouw van een tweevoeter, was een
Australopithecus. Een héél vroege
voorouder, dus.Langzamerhand
ontstaat het beeld van een rechtop
gericht, maar nog wat 'moeizaam'
op twee benen lopend aapachtig
wezen, dat zich tussen de vier en
drie miljoen jaar geleden van de
mensapen heeft afgescheiden. Vol-
gens recent onderzoek van het er-
felijke materiaal (DNA) zouden de
chimpansees onze meest nauwe
verwanten zijn. De vroegste men-
sachtigen waren aas- of plantene-

Vooral in de jaren na 1959 toen het
beroemde paleoantropologen-
echtpaar Mary en Louis Leaky zich
in het gebied van Laetoli en Olduvai
in de Oostafrikaanse staat Tanza-
nia vestigde, zijn er belangrijke
vondsten gedaan die een duidelij-
ker beeld geven van de evolutie
van de mens. In dit Oostafrikaanse
gebied vonden de Leaky's fossiele
resten van mens-achtigen die een
sterke gelijkenis vertoonden met
het 'kind van Taung' en daarom ook
tot Australopithecus werden gere-
kend. In Tanzania en in het gebied
van Taung nabij Johannesburg in
Zuid-Afrika wezen nieuwe vond-
sten echter uit dat in dezelfde perio-
de van de menselijke ontstaansge-
schiedenis waar-schijnlijk meerde-
re menselijke soorten naast elkaar
hebben geleefd.De menselijke
stamboom is er dus niet één zonder
een enkele - later uitstervende - zij-
tak. Uit schedels en ander fossiel
materiaal van botten en gebitsele-
menten kwam het beeld tevoor-
schijn van een stevig gebouwde

KRUISWOORDRAADSEL nr. 7
Grote Limburgs Dagblad-puzzelaktie

Alleen zo inzenden

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.

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.

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. ./-> Prijswinnaars

puzzel no.5
Oplossing:
ZAANDAM

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 1e prijs

A. van Berghem
Chr. Kisselsstraat 12
Sittard
2e prijs
Fam. A.J. Rentzsch-Heugen
Aartshertogenstraat 30
Landgraaf
3e prijs
Fr. van Dijck
Pandectendonk 8
Maastricht
4e prijs
Fam. Wetzler
Burg. Beckersstraat 73
Landgraaf

Als u de puzzel hebt opgelost, moet u
de letters die voorkomen in de vakjes
met de cijfers 12-53-21-79-64-48-37
achter elkaar zetten. U leest dan een
woord dat tevens de uiteindelijke op-
lossing van onze puzzel is. U moet dit
woord niet alleen opsturen, maar ook
goed bewaren (samen met het num-
mer van de puzzel) want u hebt het
nog nodig aan het einde van onze uit
20 delen bestaande puzzelronde.

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.

Horizontaal:
1. vragend voornaamwoord; 4. errore excepto; 6. meetstok; 8. familielid' 11gierigaard; 13. nachthagedis; 16. Lectori Salutem; 18. slag; 19. gekheid; 20.
boksterm; 21. Griekse letter; 23. neon; 25. samarium; 26. voorzetsel' 27 bid(latijn); 29. zitstok voor kippen; 32. pudding; 33. strijdperk; 35. brood; 36. ge-bak; 38. de mensen; 39. spoedig; 41. Europeaan; 43. bevel; 44. tijdperk; 45.troefkaart; 46. telwoord; 49. plaats in Gelderland; 51. steen; 52. boom; 55.slaapvoorstelling; 57. voordat; 59. nimmer; 61. melkleverancier; 62. hoofddek-sel; 64. artikel; 65. op grote afstand; 66. meester; 67. Radio Luxembourg; 69.deel van een schip; 71. bijwoord; 72. planeet; 74. te eniger tijd; 76. RomanumImperium; 77. motorpech; 78. noodzakelijk; 80. gevangenis; 81. heilige' 82niet even; 83. huisdier.

VERTICAAL:
2. persoonlijk voornaamwoord; 3. plaats in Noord-Brabant; 4. eenjarig dier; 5.gravure; 6. ik (Latijn); 7. schoenmakersgerei; 8. in orde; 9. onderofficier; 10.Engels bier; 12. lidwoord; 14. luchtvaartmaatschapij; 15. kloosterzuster; 17.rolgordijn; 20. stuk karton; 22. Indische palm; 24. gesteente; 26. plant; 28.
meisjesnaam; 30. grootmoeder; 31. sneeuwschaats; 32. vanaf; 33. ameri-cium; 34. gevat; 36. vervoermiddel; 37. ten afscheid; 40. snel; 42. een zekere;
46. en dergelijke; 47. uitbouw; 48. Europeaan; 50. een en ander; 51. omroep-
vereniging; 52. plaats; 53. inhoudsmaat; 54. meterton; 56. Oriënt Express; 58.ieder; 60. onder andere; 62. gevlochten ring; 63., zetel; 65. tamme dieren; 66.kerel; 68. deksel; 70. koud; 72. tam; 73. visgerei; 74. oostnoordoost; 75 lichte
slag; 77. onmeetbaar getal; 79. bevel.

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 de extra ge-
plakte postzegels op de brief-

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.

giro tenminste twee gulden
vijftig (’2,50) zijn overge-
maakt.

~~ PBIJZENPOf
1e prijs ’ 1000,-

-2eprijs ’ 500,-

-3eprijs ’ 250,-

-4eprijs ’ 100,-
-—— — ■ -

„ZAANDAM” GOED VOOR
DUIZEND GULDEN!

boekhouden enz. Omdat zij zich
bezig houdt met zowel de dage-
lijkse gang van zaken en ook nog
les geeft, zijn werkdagen van ne-
gen tot vijf natuurlijk uit den boze.

SITTARD - Pas rond de klok
van negenen kon afgelopen
donderdag de eerste prijs van
puzzelronde 5 overhandigd
worden. Bij het eerste bezoek
bleek in huize Van Berghem
niemand thuis. Enkele uren la-
ter was in ieder geval moeder
de vrouw aanwezig en die wist
te vertellen dat haar dochter
Anja, want daar ging het om,
rond negen uur verwacht werd.

echt een hobby van Anja van
Berghem. „Ze zijn zó eenvoudig
dat ik nietecht lang over de oplos-
sing hoef in te zitten" bekent ze
spontaan. Haar enige echte hob-
by is tennissen. Als C-2-speelster
is ze verbonden aan T.C. Dent-
genbach in Kerkrade. Ze vindt
zichzelf geen echte ster, maar
kan een behoorlijk balletje slaan.
Door haar vriendschap met de
moedervan Torn Nijssen is ze nu
al een aantal keren in de gelegen-
heid geweest de meest bekende
tennistoernooien ter wereld te be-
zoeken: Roland Garos en Wim-
bledon. Een prachtige belevenis
die een extra cachet kreeg door
het feit datze zelfs met sterren als
Lendl en Becker aan tafel mocht
zitten.

De winnares van deze week runt
als mede-directrice het oplei-
dingsinstituut De Thermen in
Heerlen (voorheen Waaifoort). Er
worden zowel in dag- als avond-
school allerlei opleidingen gege-
ven, zoals typen, steno, talen,

Toen zij na een lange werkdag
hongerig thuiskwam en hoorde
dat zij duizend gulden rijker was,
riep ze spontaan: „Dat gaat bij
mijn vakantiepotje". Afgelopen
jaar permitteerde zij zich de luxe
van een Middellandse Zee-crui-
se. Een aanbieding weliswaar,
maar een ervaring om nooit te
vergeten en zeker nog eens een.
keer over te doen. Wellicht dat zij
een vakantie op deze manier nu
sneller dan gedacht kan herha-
len. Overigens is puzzelen niet

" Nadat Thea Kuchnio (I.) duizend gulden overhandigd had, bekij-
ken moeder en dochtersamen de winst en kontroleren ofhet daad-
werkelijk vier briefjes van tweehonderdvijftig gulden zijn!

Op het moment dat het aan ta-
fel gaan ter sprake komt, reali-
seerde men zich dat zowel
moeder als dochter nog niet
gegegen hadden en dat terwijl
het potje al vrijwel kompleet op
tafel stond. Snel op dekiek dus
en uiteindelijk toch nog een
smakelijke maaltijd.

Voor het kansspel van
deze puzzelactie heeft de
staatssecretaris van Justi-
tie op 2 november 1989 aan
het bestuur van de vereni-
ging tot steun van het Ko-
ningin Wilhelminafonds
voor de Kankerbestrijding,
vergunning verleend on-
der nummer L.O.
670/149/182.89.
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moeten worden gezocht naar com-'
promissen.

Na de lunch- de vleugels zijn intus-
sen van plaats verwisseld - maken
de pianisten binnen het kwartiep"3
hun definitieve keuze. Het is no. '511225 geworden, die weliswaar *«
minder lieflijk van toon is. maar die
wel de power en de glans in huis
heeft om als concertvleugel een
waardige staat van dienst op te bou-
wen in het Heerlens theater. Fons
Bruins, die tot dan toe zenuwachtig
en weinig geïnteresseerd de loftui^
tingen van de Steinway-medewer- 'kers over hun eigen instrument
heeft aanhoord - aan gevoel voor
eigenwaarde hebben de Stein-
wayers bepaald niet te klagen
loopt trots als een pauw rond. Hipfi.
de gelukkige 'bezitter' geworden
van een Steinway D-Konzertflüget.
waarvan er in heel Limburg verder
maar acht te vinden zijn. Maar die
van Fons Bruins is de nieuwste -
bouwjaar 1989 - en ongetwijfeld de
beste, omdat de tand des tijds zijn .
werk nog niet heeft kunnen doen. ;

Want ook een concertvleugel heeft,
een beperkte levensduur, zeker als!
hij intensief wordt gebruikt. Maar
zover is het nog lang niet. Waar-
schijnlijk zal de Italiaansepianist :
Enrico Pace de eerste zijn. die de ;
vleugel tijdens zijn recital van 21 ja->
nuari gaat bespelen. Wanneer het .
instrument officieel in gebruik
wordt genomen is nog niet bekend..
Bruins denkt aan pianisten van het-'
kaliber Perahia, Pollini of Brendelj
maar die staan zoals mag worden !
aangenomen zeker niet te trappelen:
om in het centrum van de Oostelij-J
ke Mijnstreek aan de bak te kun- "nen. Dat is voor Fons Bruin op dit:
moment een zorg voor later. Zijn '.
eerste reactie, nadat hij evenals de-;
pianisten en pianohandelaar Leyseij
zijn handtekening in het instrument»
heeft gezet, spreekt boekdelen: „Ik.
voel mij een stuk rijker dan giste- j
ren."

jos frusch.Is er dan kwaliteitsverschil tussen

'"ds een jaar of vijftien is het hom-«les met de grote Steinway-vleu-jp van de Heerlense Stadsschouw-
dUrë- Enkele jofele carnavalsvier-
ouh duwden de toen achttien jaar
{

de trots van het cultureel cen-him in 'opperste feestroes', zoals
vo nnel'Jk alleen bij Heerlenaren

orkomen kan, van het podium de
r*estbak in. De Steinway zou

meer klinken zoals een Stein-,av behoort te klinken: voornaam,
v
ravoureus, helder en... zuiver. Di-

se^H exPerts D°gen zich met stij-gende vertwijfeling over het pro-
r

eem en menige pianostemmer
ddakteontstemd van de valse noten,

* na iedere zorgvuldige behande-ng binnen de kortste keren uit degehavende klankkast tevoorschijn. amen. Een voortdurende doorn
net oog van de huidige schouw-

d<Urgdirecteur Fons Bruins, een
ortastend man met de overre-. Ingskracht van een dubbelloops

Jachtgeweer en met ambities, waar-P zelfs de meest verstokte yuppie
Jdl°ers zou worden.

nkele maanden geleden -na eenPeriode van jarenlangen moeizaam"derhandelen - werden zijn"dekbeden aan het adres van het
li ?erlens gemeentebestuur einde-
gl* verhoord. En zo kon Fons
rUins afgelopen woensdag met een

d
ordige honderddertigduizend gul-en op Z ak en in zijn kielzog een le-

° rtJe adviseurs en persmensen op
j'aP richting de Steinway-fabrieken

Hamburg. 'Even vleugeltje ko-en' schat, zet de Bokma maar al-Vd!it koud!'
ndanks het onmenselijk vroege
Jdstip - normaliter is mijn bed omli'l UUr s nachts nog maar nauwe-'Jks warm - voel ik dezelfde lichte

JWinding, die ik als kind ook had
Sinterklaasavond of op de avond

o
°°r mijn verjaardag. Het is dan°k niet niks, even op en neer naar

H amburg om een nieuwe vleugel te
(K.°Pen. Niet dat ik zelf enige ambi-es in die richting heb; mijn finan-
'e'e positie laat dat beslist niet toen bovendien ben ik uitermate te-

lden met mijn Clavinova 500 vanl^maha. Dat ligt uiteraard heel an-ers voor theaterdirecteur Fons
ruins, en dat niet alleen omdat het

" Ronald Brau-
tigam aan de
nieuwe vleugel
van de Heerlense
schouwburg.
Emiel Doodkor-
te, Fons Bruins
en Rian de Waal
kijken toe.

met subsidiegelden nu eenmaal
makkelijker en prettiger kopen is.
Er is Bruins alles aan gelegen, dat
zijn Heerlens schouwburg de be-
langrijkste van de provincie is én
blijft. Zeker de naderende concur-
rentie van het in aanbouw zijnde
muziektheater in Maastricht noopt
tot bijzondere maatregelen, vindt
Bruins, en in het kader daarvanpast
de aanschaf van een nieuwe grote
Steinway, de Rolls Roys onder de
vleugels, die het oude kapotte
kreng moet gaan vervangen.

Niet dat alles zo eenvoudig is ge-
gaan voor de voormalige directeur
van de culturele tempel in Sittard,
die op volstrekt unieke wijze zake-
lijke instincten en artistieke visie
met elkaar weet te combineren.
Ook Bruins moest tot het uitertse
gaan - lobbyen heet dat in politieke
termen - om de Heerlense ambte-
naren en politici (tot de cultuurwe-
thouder toe) van de noodzaak van
een en ander te overtuigen. En dat
is op zich eigenlijk niet eens zo ver-
wonderlijk als men bedenkt, dat de
Heerlense vroedschap voorgaande
jaren miljoenen pompte in de reno-
vatie van de schouwburg en het ex-
ploitatietekort de gemeente jaar-
lijks handenvol geld kost. Het ad-
vies van een externe commissie van
experts bracht uiteindelijk uit-
komst: 'De huidige vleugel is beslist
ondeugdelijk en dient zo spoedig
mogelijk vervangen te worden.'

Na een voorspoedige reis naar
Hamburg - ondanks hardnekkige
tegenwerking van de 'extra service'
van reisbureau Crombag - kan dat
advies eindelijk in daden worden
omgezet. Met alle egards - zelfs de
Nederlandse driekleur wappert fier
aan de vlaggestok op het fabrieks-terrein - worden wij door de Stein-
way-bonzen ontvangen. Die 'wij'
zijn enkele persmensen, pianostem-
mer en -fabrikant Pie Leyser uit
Maastricht, pianodocent Arno Dic-
teren van de Heerlense Muziek-
school en de concertpianisten Rian
de Waal en Ronald Brauticam.
Want Bruins, die samen met zijn
vrouw en bedrijfsleider Emiel
Doodkorte een oogje in het zeil
houdt, gaat niet over één nacht ijs.

Al snel wordt door 'Auswahlleiter'
Kalb het koren van het kaf geschei-
den: de pianisten worden losgelaten
op zes vleugels van het zgn. D-type,
het vlaggeschip van de Steinway-
vloot, liefst 2 meter 74 lang, de rest
wordt uitgenodigd voor een rond-
leiding door de fabriek. Rian de
Waal en Ronald Brautigam begin-
nen aan hun verantwoordelijke" op-
dracht: het uitzoeken van de beste
en meest geschikte vleugel voor de
Heerlense schouwburg. „Hopelijk
zit er net zon witte raaf bij als toen
bij de selectie voor muziekcentrum
Vredenburg," denkt Rian de Waal
hardop, die evenals zijn collega di-
verse keren per jaar in opdracht van
de een of de andere Nederlandse
opdrachtgever in Hamburg wat kan
schnabbelen.

de ene Steinway-concertvleugel en
de ander? Inderdaad, zo zal blijken
tijdens de rondleiding door de fa-
brieken, die er - van buiten althans
- uitzien alsof het 'Wirtschaftswun-
der' er volledig aan is voorbij ge-
gaan. Een Steinway wordt nl. voor
tachtig procent met de hand ge-
maakt en „de individuele benade-
ring van de ene bouwer kan afwij-
ken van die van de ander," aldus de
rondleider. En dat kan gevolgen
hebben voor het karakter én de
kwaliteit van het instrument, om
over de verschillen tussen een
maandagochtend- en een dinsdag-
middagvleugel nog maar te zwijgen.
Bovendien is het ene stuk hout het
'andere niet. En ook dat heeft gevol-
gen voor resonantie en klank.
„Hierdoor ontstaan zeer individue-
le instrumenten," aldus dezelfde
rondleider. De woorden 'slecht".

kesten op kunnen spelen en tijdens
recitals briljant de hele zaal kunnen
vullen. De beide pianisten kunnen
geen beslissing nemen. Eerst een
hapje eten dus, de definitieve keuze
wordt uitgesteld tot na de lunch.

Rian de Waal en Ronald Brautigam
doen heel consciëntieus hun werk.
Ze weten dat het heel moeilijk is te
voorspellen hoe een vleugel in een
bepaalde ruimte zal klinken, en bo-
vendien speelt de persoonlijke
smaak een grote rol. „Doordat je
voortdurend op andere instrumen-
ten speelt, krijg je wel een gevoel
voor. een stahdaardniveau," vertelt
Ronald Brautigam. „Intuïtief kom
je al een heel eind en daarnaast zijn
er vaste criteria als de kwaliteit van
klank en mechaniek en natuurlijk
de touche". De ideale vleugel blijkt
dus niet te bestaan, er zal altijd

'minder goed' of 'kwaliteitsver-
schil' kan hij niet uit zijn mond krij-
gen.

Na de rondgang voegen we ons bij
de pianisten, die een eerste selectie
hebben gemaakt. Drie instrumen-
ten staan er met gesloten klep (wat
zoveel betekent als: afvoeren), op
de drie andere wordt intensief ge-
musiceerd. Rian de Waal speelt,
Ronald Brautigam luistert, vervol-
gens omgekeerd, diverse malen
achter elkaar. Er blijkt één vleugel
bij te zitten met een prachtige, heel
poëtische klank, waarop beiden
vanaf het eerste ogenblik verliefd
zijn geworden, maar die bij nadere
overweging niet goed genoeg wordt
bevonden omdat hij 'de nodige
PK's mist', zoals Rian de Waal het
verwoordt. De vleugel in de Heer-
lense schouwburg moet nl. tegen or-

De verloren zoon
is weer thuis

d
r°f. mr drs Alexander J.G. Rein-
rs > 't is een hele mond vol. En

de onafscheidelijke pijp tussen
Jn tanden geklemd kan er al hele-

"^aa niets meer bij. Het knapsteJ
n"ngetje van de klas is overigens

et °p zn mondje gevallen.

ste zou kiezen, heb ik er ook met-
een vaart achter gezet. Want in het
dynamische Limburg hebben ze
niks aan té ouwe kerels."
Eind deze maand wordt hij 46 jaar.
„En dan kan je er nog minimaal
vijftien jaar flink tegenaan."

Als je te lang wegblijft, zegt hij,
raak je niet alleen uit het oog en
(dus ook) uit het hart „maar je
draait zelf ook een kwartslag. Je
mist zoveel ontwikkelingen die dan
haast niet meer zijn in te halen."
Bovendien heeft zijn echtgenote erg
veel zin om in Nederland als juriste
aan de slag te gaan. „En mijn twee
dochters studeren al hier. En zo
kwam de cirkel rond."

Als de fotograaf binnenkomt om
een plaatje te schieten, zegt Rein-
ders: „Hallo, die Dries. Kerel!" Die
twee hebben vroeger samen op de
HBS gezeten. „Zo zie je maar hoe 't
kan lopen," zegt de fotograaf veel-
zeggend. „Werken moeten we alle-
maal," antwoordt Reinders.

" Professor mr
drs Alexander
Reinders: „Lim-
burgers zijn ge-
lukkig niet meer
zo timide als des-
tijds. "

Foto: DRIES
LINSSEN

s 'ex Reinders werd in 1944 in
(
,cJiaesberg geboren. Na de HBS. PBernardinus in Heerlen, wie
et>') behaalde hij zijn doctoraal-arnen economie in Tilburg, zijn
°etoraal rechten in Amsterdam en°cht zich vier jaarlang hoogleraarernen, en was tevens rector-mag-
-1 'eus van de universiteit van de
ederlandse Antillen op Curacao., 'J is na 28 jaarstuderen en werken. l,en Limburg terug op de basis,

vroeg mij laatst in Heerlen
Ze^i-'k Beb°ren ben. Schaesberg,
den eneer Reinders, antwoord-, die man, dat heet tegenwoordigLandgraaf."

Wee jaar later is het al zover

In de paar weken dat hij nu terug is..'
heeft hij de draad snel opgepakt..
Hij heeft zich verdiept in tal van !
jaarverslagen, hij heeft al gespro-' 'ken met diverse Kamers van Koop-*
handel, burgemeesters, zakenmen»)
sen en topambtenaren. „Een conir "pliment!" zegt hij. „Er heerst hier ',
een economische bedrijvigheid als" 'nooit tevoren. Ook op cultureel ge-I
bied is een flinke vitaliteit waar te \
nemen."

„Toen ik begin jarenzestig gin.
deren, was Limburg een komn
volle streek. Nu tref ik hier een ' ;
nieuw zelfbewustzijn aan. Esprit. ' 'vitaliteit, fierheid, eigenwaarde.
Limburgers zijn niet meer zo timide»
als destijds. En dat werd hoog tijd {
ook."

„De tolerantie is ook toegenomen. {
Als ik zie hoe PvdA en CDA in
deze provincie gezamenlijk de
schouders eronder zetten, klasse. Jo*
Ritzen is nu minister geworden. Die!
is óók van de Schaesbergerweg.
Zijn vader was mijn onderwijzer opt
de vijfde klas van de lagere school.}
Ik denk ook aan Thijs Wöltgens.
Wat die man in Den Haag heeft be-j
reikt, dat was. met zijn habitus, vijf'
of tien jaar geleden niet mogelijk (
geweest." En dat de vertrekkende }
Sjeng Kremers 'een katalyserende l
rol en een wijde blik heeft', wiltiijj
ook nog graag kwijt. „Het zwaarte-'
punt van ons land komt meer en \meer naar het zuiden. Maar daar is»
dan ook voor geknokt."

„t i
Bij zijn afscheid in Curacao werd «
hij benoemd tot 'Antilliaan honoris!!causa. „Een mooi moment." zegt
hij. „Het is natuurlijk ook een
prachtig eiland, één grote familie.
Toen ik in de tropen zat. verlangde
ik vaak naar die heerlijke Hollandse
vrieskou. En naar een goeie regen--
bui. Maar Nederland blijft toch het',
mooiste land ter wereld. Alleen, 't I
zou overdekt moeten zijn..."

jos van wersch'

zinnen houdt, verweven met bin-
nen- en buitenlandse uitdrukkin-
gen, hoeft zich in zijn bijzijn niet te
vervelen. Hij praat niet, hij houdt
een redevoering. Wat daarbij niet
onvermeld mag blijven is het feit
dat hij dat lopend doet. Drie passen
naar voren, dan weer drie achteruit.
„Ik hoop niet dat u dat storend
vindt." Ach, het is even wennen,
want als interviewer moet je steeds
een andere kant op kijken.

is bezig met het laatste hoofdstuk te
schrijven over de Nederlandse An-
tillen. „Over de politiek vanaf 1951
tot en met nu. Heel interessante
kost. De Antillen zijn voor Neder-
land de springplank naar Latijns-
Amerika. Dat is ook sociaal-econo-
misch van belang." Hij wil ons daar
ter plekke wel 'ietsviiéér meer' over
vertellen, maar die boot weten nog
net af te houden. Niet uit desinte-
resse, maar omdat hij aardig lang
van stof is als hij rond zijn praat-
stoel drentelt.

Zijn moeder woont, nog steeds, aan
de Schaesbergerweg. „Heel fijn om
haar na zoveel jaar weer dicht in de
buurt te hebben," zegt hij mijme-
rend. „Ik ga straks nog even naar
haar toe." Voorlopig woont hij tij-
delijk in Apeldoorn. „Maar het lijkt
me erg fijn om straks zon leuk his-
torisch pandje te bewonen op het
Onze Lieve Vrouweplein of het
Vrijthof in Maastricht." Ja, wie wil
dat eigenlijk niet?

■m.

Ti a, at'hting van een nieuwe funk-( Oriënterende gesprekken zijn
t

reeds geweest') is hij benoemd''adviseur van WVC-minister
te

edy d'Ancona. Want behalve we-
l"schapper, econoom en jurist en. J ook cultureel geschoold. Twee1 ar geleden ontmoetten wij hem,
'genhjk bij toeval, in Willemstad,h^ "oofdstad van Curacao. Hij be-

t
°rde toen, als rector-magnificus,
'de Upper ,en van het ei|and

kom ik terug naar Limburg,"
' nij bij die gelegenheid. „Alleen
et 'k nog niet wannéér."

Het zuiden, en dan doelt hij op
Limburg, heeft hem eigenlijk nooit
losgelaten. „En mijn periode in Cu-
racao heeft op dat punt versterkend
gewerkt. In tal van opzichten zijn er
parallellen tussen de Antillen en het
zuiden." Dat moet hij nader verkla-
ren. „Ook op de Antillen houden
de mensen van werken, maar wél in
combinatie met goed leven. En het
feit dat Limburg zo internationaal
gelegen is, zorgt voor een brede
oriëntatie van de bevolking, 't Is
trouwens nooit anders geweest.
Toen ik nog op de HBS zat, haalde
ik op de fiets mijn studieboeken
Duits in Herzogenrath. En in Luik
de Franse."

„Een Limburger is enerzijds een ty-
pische provinciaal, anderzijds is hij
tegelijkertijd kosmopolitisch inge-
steld. Waar vind je zon prachtige
combinatie?"

Alex Reinders is klein van stuk,
verbaal echter groot. Wie van vol-

jaarweggeweest. Wat mij opvalt is
de welvaart waarin ze hier leven.
Limburg ademt niet de sfeer uit van
ouwe Buicks."

Toen hij de eerste vliegreis naar Cu-
racao maakte, deed hij er zeventien
(vlieg)uren over om die negendui-
zend kilometer te overbruggen.
„Toen waren er twee vluchten per
week, nu twaalf, rechtstreeks, met
onze eigen KLM. En die kisten,
waar plaats is voor vierhonderd pas-
sagiers, zitten bijna altijd vol. En
Van der Valk, het bedrijf dat een
tijdje geleden het Plaza Hotel in
Willemstad heeft gekocht, heeft nu
een tiendaagse Curacao-aanbieding
voor 1400 gulden of daaromtrent, 't
IS toch ook geen geld meer, in ver-
gelijking met vroeger."

Zolang hij nog geen 'vaste aanstel-
ling' in Limburgse dreven heeft,
werkt hij als rijksambtenaar. En hij

Maastricht

Moeilijkekeuze
k ben in 1983 door de Nederland-

_. regenng voor onbepaalde tijd
vj

'gezonden naar Curacao. Het bc-. mij daarzeer goed. Maar na zes
wn stelde ik mij toch de vraag: wat" eigenlijk? Hier blijven tot m'n
To S'°vn °f terug naar de He'"H"
c

en 'k na lang nadenken tot de
""clusie kwam dat ik voor dat laat-

of trainer van Roda JC. Als je vijf
jaar de scepter hebt gezwaaid over
een universiteit, dan zal 't toch iets
worden in de richting van Bestuur
& Wetenschap. Maar er is nog niets
beslist, als U daar op doelt."

Hij heeft zeker geen last van een
minderwaardigheidscomplex.
Daarom maar even de vraag: zitten
ze in Limburg nog wel te springen
om zijn knowhow? „Ah zo," zegt
hij. „Als u 't vanuit die invalshoek
bekijkt..." Hij maakt wederom drie
passen naar links, dan drie naar
rechts. Dan komt 't er toch uit. „U
bedoelt dat ik me hier weer moet
bewijzen? In zoverre hebt U gelijk.
In Curacao was ik iemand. Ik was
een van de vooruitgeschoven lie-
den. Hier, in Limburg, na zoveel
jaar weg te zijn geweest, natuurlijk
niet. Ach, het houdt de menselijke
ijdelheid binnen te perken."

Hij kijkt met animo tegen het Lim-
burg anno 1990 aan. „Ik ben zes

Bestuur & Weten-
schap
Wat hij straks, met zijn kennis en
ervaring op zak, voor Limburg gaat
betekenen, staat nog in de sterren
geschreven. „Ik heb zeker een niet-
onaardige historie, toegegeven. Ik
beschik over een goede bagage.
Kennis en goede kontakten op de
Antillen en in Zuid-Amenka. Die
zijn ook hier goed bruikbaar. Wat
ik niet zal worden is trapezewerker
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Even 'vleugeltje'
kopen van bijna

anderhalve ton
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gemeente brunssum
De gemeente telt ca. 30.000 inwoners. In hetkader van het
organisatieveranderingsproces is de hoofdstruktuurper 1-1-1990
gewijzigd. Het apparaat bestaat thans uit een drietal sektoren, te
weten: middelenbeheer, burgerzaken en ruimte & techniek.Momenteel wordt gewerkt aan de verdere verfijning van de
organisatiestruktuur, waarbij als hoofddoelstellingen gelden:
bedrijfsmatiger werken, versterking van de coördinatie alsmede
vergroting van de flexibiliteit en de klantgerichtheid. In dit kader wordt
tevens gewerkt aan een heroriëntatie ten aanzien van het
gemeentelijk takenpakket.

Brunssum is in hoofdzaak een woon- en leefgemeente. Naast een
heleboel andere zaken betekent dit in elk geval veel aandacht voor de
kwaliteit van het milieu. Deze taak krijgt een hoge prioriteit.
Teneinde deze prioriteit waar te kunnen maken, zoekt Brunssum een

CHEMISCH TECHNOLOOG m/v
(36 uur p.w.)

U wordt geplaatst binnen de afdeling VROM, waartoe taken op het
gebied van de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening, de
stadsvernieuwing, bouwtoezicht en het milieu behoren. De afdeling
heeft een bezetting van 13 medewerkers. In het kader van het
veranderingsproces kan de struktuur van de sektor ruimte & techniek,
waartoe de afdeling VROM behoort, nog veranderen.
Funktie-informatie
U wordt ten aanzien van de milieutaken verantwoordelijk gemaakt
voor:- de uitvoering van de Wet Chemische Afvalstoffen, Wet

Bodemsanering, IBS, lozingsverordening en andere hiermee
samenhangende werkzaamheden;- de advisering m.b.t. chemische aspekten in relatie tot andere wetten;- het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en planning
van milieuprogramma's;- de klachtenbehandeling, en- het participeren in milieuprojekten met een interregionaal karakter.

Profiel
U heeft een milieutechnische opleiding op HBO-niveau (chemische
technologie, chemie of milieukunde). Verder beschikt u over een
ruime kennis en ervaring in deze of vergelijkbare funkties. U heeft
duidelijk affiniteit met de milieuproblematiek en bent in staat hieraan
zowel zelfstandig als in teamverband te werken. U heeft ervaring met
voor het vakgebied relevante automatiseringstoepassingen.
U bent bereid en in staat mee te werken aan de verdere ontwikkeling
van de organisatie in de richting van de in Brunssum gekozen
hoofddoelstellingen.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal

’ 61.000- of ’ 68.000- op jaarbasis, mcl. vakantiegeld en bij een
volledige werkweek. Het definitieve maximumsalaris zal t.z.t. mede
worden bepaald aan de hand van funktiewaardering.

Nadere informatie
De gebruikelijkerechtspositieregelingen zijn van toepassing. Een
medisch en psychologisch onderzoek maken deel uit van de
selektieprocedure.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer drs. R.H. Das,
waarnemend hoofd van de afdeling V.R.O.M. (045-278650) of de heerF.J.G. Peeters, hoofd van de afdeling P. en O. (045-278575).
Vrouwen worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren.
Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie, binnen 10 dagenna het verschijnen van dit blad, te richten aan het college van
burgemeester en wethouders, postbus 250, 6440 AG Brunssum.

»
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tfT^^^Tl Luchttechniek b.v. Nuth
I i—> i""^ I een dynamischeonderneming met 25 medewerkers

_L " in de metaalindustrie, gespecialiseerd in
luchttechnische installaties t.g.v. utiliteitsbouw in het
algemeen alsmede in de chemische industrie,

zoekt op korte termijn

lUChtkanalenmonteurS (met enige ervaring)

Verder

een projectleider
welke
- volledig zelfstandig projecten behandelt op

tekenkamer dan wel op de plant;
- de benodigde montageploegen begeleidt en

financiële verantwoordelijkheid draagt;
- in teamverband bereid is zich flexibel op te

stellen, ook t.a.v. werktijd.

Wij denken aan
MTS/HTS'er
met: />
- enige ervaring in verwarmings- en

luchtkanalenbranche;
- bereidheid in teamverband onze projectafdeling

(4 medewerkers) te versterken en te rapporteren
aan hoofd afdeling.

Wij bieden:
- een zeer zelfstandige functie;
- enorme vrijheid van werken met een salariëring

horend bij deze functie.

Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae richten aan:
TBD Luchttechniek b.v.,
postbus 22159, 6360 AD, Mauritsstraat 11, Nuth.
Tel. inlichtingen 045-242977. 2 739 e

m

BROUWER ADVIESGROEP -tg^
Voor een automobielbedrijf in Heerlen, dat een bekend Europees
automerk vertegenwoordigt, zoeken wij een

ambitieuze allround autoverkoper m/v
De aan te stellen verkoper zal, naast de ondernemer zelf, zich zelfstandig
bezig gaan houden met de verkoop van zowel nieuwe als gebruikte auto's.
Teamgeest en creativiteit zijn voor deze functie een vereiste.
De uitgebreide c.v. zal vertrouwelijk worden behandeld.

Voor deze functie gelden de volgende eisen:
- ervaring als autoverkoper, zowel van nieuwe als

gebruikte wagens;
- goede kennis van de branche;
- bekend zijn met alle facetten van autolease;
- uitstekende contactuele eigenschappen;
- goed kunnen samenwerken;

- leeftijd 30-35 jaar. Geïnteresseerden kunnen hun
sollicitatie met c.v. richten aan:
Brouwer Adviesgroep
Mw. A.A. Brouwer-van Herwijnen
Postbus 160
5490 AD Sint-Oedenrode.

27535

— / ~7 -rMmV^mA-Wmy Drukwerkindustrie te Geleen is een groeiend
/ / bedrijf dat sedert jarenprima drukwerk maakt. Zij beschikt over de/ / uitrusting om omvangrijke orders te verwerken en is klein genoeg

/ / om flexibel in te spelen op specifieke wensen van opdrachtgevers.
/ / Deze offsetdrukkerij, aangesloten bij het KVGO, verhuist over enkele/ / maanden naar een nieuw pand.

X- y Naast het vervaardigen van organisatiedrukwerk en dergelijke ontplooit men
/ / steeds meer handelsactiviteiten. Dit betreft onder anderhet in- en verkopen van
/ / grote partijen drukwerk zowel in Nederlandals het buitenland. Verder is de onder-

neming verkoop- en servicesteunpunt van bsb beletteringssystemen.

Om de toegenomen werkzaamheden op te vangen, zoeken wij contact met een medewerker

voor een grafische onderneming

Een van zijn belangrijkste taken is het ondersteunen van de verkoop buitendienst. De aan te
trekken commerciële medewerker onderzoekt de markt voor de bsb beletteringssystemen en
legt het eerste contact met potentiële klanten.
Daarnaast valt hem toe telefonische verkoop, calculeren, uitbrengen offertes en hetbestellen bij
de leveranciers.

Een juiste ondergrond is een aantal jaren commerciële werkervaring en een opleiding MEAO,
aangevuld met NIMA-A of Grafische MTS (AE).
Sterke eigenschappen van hem zijn commerciële instelling, nauwkeurigheid, initiatief en durf.
Hij is vertrouwd met het werken met PC's, beheerst minimaal de Duitse taal, terwijl grafische
kennis een pré is.
Leeftijd 25 è 30 jaar.

ANDI Drukwerkindustrie stelt daar tegenover een informeel werkklimaat, zelfstandigheid, een
goed salaris en de mogelijkheid met de onderneming mee te groeien.

Belangstellenden (m/v) voor deze functie, nieuwvoor de firma, verzoeken wij hun sollicitatiebrief
te richten aan onderstaand adres, alwaar men bij de Heer J. van Schevikhoven nadere informa-
tie kan inwinnen.
Een psychologisch onderzoek is een onderdeel van de sollicitatie-procedure. i .

van Schevikhoven en Partners
Personeelsadviesbureau voor de grafische en aanverwante branches

Werving en selectie, psychologisch onderzoek en training
Parklaan 17 - 6006 NT Weert - 04950-40759 I

/$vgrimbergen
rGrimbergen Constructies Heerlen B. V. is een internationaal

KuS_C!__________U___i I georiënteerd bedrijf, gespecialiseerd in hel ontwerpen en bouwen
van kassen voor groente- en bloemkwekerijen en verkoopruimten
voor tuincentra in Europa.
Hiervoor heeft Grimbergen de beschikking over een modern
ingerichte fabriek met 70 werknemers op industrieterrein „De
Beitel" waar de aluminium- en staalkonstrukties in kleine series op
klantspecificatie worden geproduceerd.

Wij vragen een:

werkvoorbereider/constructeur (m/v)
De functie:
* U gaat werken op de afdeling werkvoorbereiding, waar u samen met nog 7

collega's op HTS/MTS-niveau samenwerkt.
* Naast het berekenen van de benodigde materialen, geeft u ondersteunende

begeleiding in de produktie en werkt u mee aan het realiseren van optimale
konstrukties.

* U onderhoudt kontakten met opdrachtgevers en onderaannemers.

Wij vragen:
* HTS-Wtb of HTS-Bk, bij voorkeur met enige werkervaring.
* Goed technisch inzicht op konstruktiegebied.
* Praktische en vindingrijke instelling.

Wij bieden:
* Een verantwoordelijke, zelfstandige baan.
* Een prima salaris.
* Een 39-urige werkweek.
* 31 vakantie- en roostervrije dagen.
* Bedrijfspensioenfonds.
* Interessante bedrijfsspaarregeling.
* Andere sekundaire arbeidsvoorzieningen.
Indien u interesse heeft, schrijf dan een brief aan:

Grimbergen Constructies Heerlen B.V.
Sourethweg 17
6422 PC HEERLEN

of bel tijdens kantooruren met Ans Verhoeven voor een afspraak 045-41 14 10.

■BLMi
BLM Weg- en Waterbouw BV is een relatief jong, modern
en dynamisch bedrijf, met jong en vakbekwaam uitvoerend
personeel, dat zich een eigen positie heeft verworven op
het gebied van de grond-, weg- en waterbouw.
In onze groeiende onderneming, waarin wij de toekomst
met veel vertrouwen tegemoet zien, hebben wij op korte
termijn behoefte aan een enthousiaste en gemotiveerde
medewerker, die samen met ons wil werken aan de verdere
uitbouw van dit bedrijf.

Wij vragen:

UITVOERDER GWW
- De werkbegroting wordt door het Bedrijfsburo in overleg

met u vastgesteld.- Het concept-werkplan wordt door u opgesteld en
doorgesproken met het Bedrijfsburo.- Voor de uitvoering van het werk beschikt u over het
nodige organisatievermogen en inventiviteit, waarbij hetomgaan met mensen u makkelijk afgaat.

- Tijdens de uitvoering toetst u met regelmaat de
voortgang van het werk aan werkbegroting en planning.- In overleg met de opdrachtgever stelt u termijn- en
afrekenstaten op.

Heeft u interesse in geschetste zelfstandige, solide en
goedbetaalde functie, neem dap contact met ons op. Het
spreekt vanzelf dat uw sollicitatie vertrouwelijk behandeld
zal worden.

Tevens vragen wij

ALLROUND WEGENBOUWERS
- Met algemene ervaring met in de wegenbouw

voorkomende werkzaamheden, zoals riool leggen,
afprofileren etc.- U zult in ploegverband op een van onze projecten inZuid-Limburg tewerkgesteld worden.

Voor inlichtingen omtrent deze vacature kunt u telefonisch
contact opnemen met onze heer J. Habets, na 18.00 uur,
tel. 043-252327.

Uw schriftelijke sollicitatie gelieve u te richten aan
onderstaand adres:
BLM WEG- EN WATERBOUW 8.V., Postbus 5540
6202 KA Maastricht, tel. 043-648640. 27522
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£W GEMEENTE
KERKRADE

»

Bij de afdeling Weg- en Waterbouw van de Algemene Technische Dienst,
is de functie vacant van:

WEG- EN
WATERBOUWKUNDIG
MEDEWERK(ST)ER
Functie-informatie:
Het voorbereiden en uitvoeren van weg- en waterbouwkundige werken.Deze bestaan in hoofdzaak uit:- het vervaardigen van en/of controleren van bestekken c.g. werkomschrijvingen

en/of tekeningen;- het bijhouden van de bij de werken behorende technische en financiële
administratie (waaronder het maken van begrotingen);- het begeleiden van de uitvoering van weg- en waterbouwkundige werken.

Functie-eisen:

- MTS Weg- en Waterbouw;- enige jaren ervaring in soortgelijke functie;- kennis van automatisering;- goede redactionele en communicatieve eigenschappen;- leeftijd 30 tot 35 jaar;- de kandidaat moet zowel in binnen- en buitendienst ingezet kunnen worden.
Salariëring:

De inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring tot een maximum van

’ 3641,- bruto per maand.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer E. Engelen, hoofd
afdeling Weg- en Waterbouw, tel. 045-467385.

Belangstellenden die voldoen aan bovenstaande eisen, worden uitgenodigd hun
sollicitatie binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad te richten aan het
college van burgemeester en wethouders van Kerkrade, Postbus 600, 6460 AP
Kerkrade.

—

INTERGARDE B.V. ot}\
bewakings- en beveiligingsdienst, \^^\^ )

gespecialiseerd in aanleg van:

* alarminstallaties;

* brandmeldsystemen;

* toegangscontrole;

* Uneto-erkend beveiligingsbedrijf;

* eigen meldkamer;

* eigen alarmopvolging,

vraagt wegens uitbreiding met spoed

MONTEUR
Vereisten:

* L.T.S. elektro;

* V.E.V. monteursdiploma of studerende
hiervoor.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
INTERGAROE 8.V.,
postbus 5065,
6202 WE Maastricht,
tel. 043-253033.
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Coördinatie en eindredactie: jos frusch

Met bijdragen van:
santé*brun, frans budé,

jos frusch, emile hollman.

gaande dat alle rekensommen, for-
mules en meetkundige figuren klop-
pen.

In de novelle De Windmolen keert
Cela terug naar het dorp. De zwart-
gallige, bijna spotzieke schrijver
schetst het leven van de meedogen-
loze, wreedaardige, incestueuze,
homoseksuele, bepaald niet onder
inteelt gebukt gaande dorpsge-
meenschap waarin de kapelaan be-
reid is om iedere zonde te vergeven.
Van elke inwoner maakt Cela op
grove wijze een karikatuur. Wat te
denken van de vrouw die haar foe-
tus in een glazen pot naast het wc-
papier heeft staan, en vol trots de
dorpsvrouwen haar 'kind' toont.
Waarop die vragen hoe ze heet.
Overigens zal de foetus later door
een hond opgegeten worden.

De veelzijdigheid van Cela wordt
helemaal duidelijk door de reisver-
halen die uitgeverij Veen in de serie
Op Schrijversvoeten heeft uitgege-
ven. Cela neemt de lezer aan de
hand van een zwerver mee door
door idyllische Spaanse dorpjes. Op
fenomenale wijze tekent Cela de
sfeer, brengt flora en fauna tot le-
ven en laat de mensen met hun hart
spreken. Andermaal wordt duide-
lijk dat Cela ook een groot stylist en
in het boek Joden, Moren en Chris-
tenen zelfs een romanticus ge-
noemd mag worden. Misschien
wordt dat wat duidelijker door de
zwerver een moment te volgen na-
bij de kathedraal van Santiago de
Compostela waar een dame hem
goedemorgen wenst. 'Goedemor-
gen mevrouw, en moge God uw
schoonheid conserveren.' Waarop
de vrouw: 'Amen, en moge de
apostel u verhoren, want ik heb ge-
lukkig iemand voor wie ik haar wil
bewaren.'

E.H.

Camilo José Cela

Uitgeverij Meulenhoff

De familie van Pascual Duarte
’14,90

De Bijenkorf ’16,90

De windmolen ’25
Mrs. Caldwell spreekt met haar
zoon ’29,50 .
Uitgeverij Veen

Joden, Moren en Christen ’19,50

lt verschillende artikelen blijkt«at ook de 73-jarige Spaanse schrij-er Camilo José Cela zelf de Nobel-
Pfjs voor de literatuur niet had ver-
e aent- Waarschijnlijk niet eens uiter> soort valse bescheidenheid."»ar omdat zijn belangrijkste ro-, ns- °e familie van Pascual Duar-
'e- De Bijenkorf, Mrs Caldwell
Preekt met haar zoon, en De
"'ndrnolen gemiddeld 40 jaar gele-Qen (!) geschreven zijn.

peht bekend is Cela niet in Neder-'and hoewel genoemde boeken de
gelopen maand in minder dan«een tijd toch de derde druk beleef-en. (Waardoor je bijna even veel

liit_ ten '" de boeken vindt als dage-rs in een krant, maar dit terzij-
_?)■ De werken van Camilo José

ela zijn niet onder één noemer on-
N

te brengen. Laat staan dat er in
ederland genoeg vergelijkingsma-

d riaa' 'e vinden is om deplaats vane schrijver in de Spaanse literatuurte duiden.
P icia werd geboren in een dorpje in

Provincie la Coruna (Noord-
F

es' Spanje). Hij diende onder
Mop°' omdat ni m dienstV. ST en "am later publiekelijkPUbhc afstand van de dictator. In

verscheen zijn eerste roman
g

e familie van Pascual Duarte.
reen' zeker vergeleken met zijn late-

Werk, zeer rechtlijnige roman
aarin de schrijver de ontboeze-

j,'ngen optekent van een arme
Paanse boer die aan lager wal ge-

yaakt. Uiteindelijk belandt Pascualnwege een moord in de gevange-en ondervindt daar op zeer pri-
'eve wijze een knagende gewe-

jfnswroeging. In De familie vanascual Duarte schetst Cela het
rPJe Badajoz. Als een schilder

l 6
s,echts enkele strepen nodiget om een voorwerp te vereeuwi-

om h2O kar'g 's Cela met woorden
torh dorPs^eer op te roepen. En
w

cr,< je ruikt de rozemarijn als hetare. Feitelijk kan de misdadiger
scl_arte als dorpsintellectueel be-
huwd worden omdat hij als enige
y'Jk geeft een geweten te bezitten.erder laten vrijwel alle dorpsbe-
te

ners z'cn leiden door oer-instinc-n Waardoor niemand gevoelig lijkt
d

0r de gruwelijkheden van alle-
li'if vrolijke jongenzou derge-

J e relaties niet kunnen bedenken.

r "ascal Duarte was de naam van
ela i n een klap gevestigd. Uit het

d°°rwoord van Mrs Caldwell blijktdt Cela zich behoorlijk geërgerd
°et hebben aan de schrijvers diecm 'na-aapten'. De Nobelprijs-

winnaar gooide het vervolgens over
een andere boeg en schreef met
'Rustoord' een anti-Pascual. Cela
liet zich leiden door de kritiek.
Toen de critici bijvoorbeeld over
Lazarillo riepen dat Cela alweer
over het platteland had geschreven,
zette hij zich aan de roman de Bij-
enkorf, momenteel hoog geklas-
seerd in de Nederlandse boekenlij-
sten.

Het decor van De Bijenkorf is een
kroeg in een stad. 'Voor dorïa Rosa
is haar café de wereld en al het ove-
rige ligt er om heen. En zo is het
maar net. In het 207 bladzijden tel-
lende boek komen welgeteld 160 (!)
personen voor, die allemaal door el-
kaar zoemen in de Bijenkorf, lees
het café van Doha Rosa. Zelfs de
uitbaatster is maar een van de 160
personages, om maar aan te geven
dat voor niemand een hoofdrol is
weggelegd. In de Bijenkorf gebeurt
hoegenaamd niets en viert het exis-
tentialisme hoogtij. In het café
hangt een bijna verstikkende desin-
teresse voor de medemens. Nu en
dan schuiven mensen met elkaar
aan een tafeltje maar er blijft altijd
een afstand waardoor men over het
algemeen geen stap nader tot elkaar
komt.

In de roman Mrs Caldwell spreekt
met haar zoon slaat Cela weer een
geheel andere weg in. Het heeft
meer hoofdstukken dan bladzijden.
Mrs Caldwell schrijft brieven aan
haar zoon Eliacim dieverdronken is
in de Egeïsche Zee. Ze schrijft even
gemakkelijk over kleurpotloden,

'zonnebrillen, de binnenscheep-
vaart, zwartzijden lingerie, kaneel-
appel met kummel of de kindertjes-
verpletteraar die in een hinderlaag
ligt bij een school, als over haar ge-
voelens voor haar zoon. Ze lijdt be-
halve aan krankzinnigheid aan een
omgekeerd Oedipus-complex. En
dat in 1953. De vertellingen van
Mrs Caldwell zijn even mooi als ab-
surd. Wat dat laatste betreft licht
Cela in hoofdstuk 87 een tip van de
sluier op: 'De wolken, Eliacim,
worden geformeerd door de zielen
van de gehangenen en bovendien
door de zielen van de kinderen die
voortijdig zondigen. Daarom ge-
beuren er in de zuidelijke landen
soms onverklaarbare dingen, ge-
heimzinnige en zeer pijnlijke on-
verklaarbare dingen.' Het is maar
goed dat de verantwoording van de
schrijver voor dit boek achterin
staat. Daaruit blijkt dat dezeroman
is opgezet met een wiskundige pre-
ciesie waar je, om kort te gaan, als
lezervan over jenek gaat. Er vanuit

DE NACHTZIJDE VAN HET BESTAAN
Over de poëzie van Hanny Michaelis

" Hanny
Michaelis

Eenieder heeft zijn eigen Italiëgevoel

im_? vredige westzijde van het
tri h "te Vrijthofplein in Maas-
jar k°cht ik aan het begin van de
h„e" zestig voor het eerst een dicht-

De boekhandel waar ik
lan" aanlcooP deed is weliswaar al-
r

g Weer opgeheven, maar in het
ervoir van mijn geheugen is hij'jven voortbestaan als een van de

La 'gSte' intiemste, die ik ken.
d ]oie des li.vres', heette hij en die, er van leesplezier en levensgeluk

deu^' 6 er achter de smalle schuif"
hetV" de gang die ,oeSanS gaf tot
y hteraire domein van Margriet

aanleunen tegen het al te clichéma-
tige. Het blijft dan aftellen per ge-
dicht totdat er een pakkende regel
over blijft.

De sterkte van Hanny Michaelis is,
denk ik, niet zozeer de verbeelding
als wel de annotatie van een heel
persoonlijke tragiek. Daarin valt zij
op door een niet aflatend verlangen
naar geluk, al weet zij uit eigen er-
varing hoe smal en broos dit streven
is. Een enkele keer tilt zij zich uit
boven angst en voorgevoel. Dan
groeit er overwacht een mystiek ge-
voel dat lang natrilt.

In 1962 was ik daar heel .gelukkig
mee.

F.B.

Het onkruid van de twijfel. Een
keuze uit eigen werk. Hanny Mi-
chaelis. Uitgeverij G.A. van Oor-
schot. ’14,90

Voor de aangesneden thematiek
vind ik een aantal gedichten te
vluchtig, zij blijven niet lang genoeg
hangen om indruk te maken. Ge-
lukkig weet zij in een klein aantal
gedichten revanche te nemen, zoals
in het gevoelige 'Toen het onuit-
sprekelijke/ zich geopenbaard had/
in de sprakeloze taal van twee/ li-
chamen afgerond tot een, was er al-
leen nog vrede/ en welbehagen. Nu
liggen wij, zei je, in Gods hand./En
zo was het ook, maar zo/ kon het
niet blijven. Schitterend ook vind
ik deze aanhefregels uit 'Wegdra-
ven naar een nieuwe Utopia' uit
1971: 'Niet de tot het breekpunt/
gespannen snaar, de te ver/ opge-
wonden horlogeveer, het overver-
hitte glas,/ maar het gras dat zich/
opricht naar de regen, het vuur/ on-
der de sintels (...)'

Zo zijn er meer die me voor de
geest blijven. Maar in de bloemle-
zing uit eigen werk zijn er toch uit-
eindelijk teveel naast gekomen die

aanschaf gold 'Tegen de wind
van u Was de derde dichtbundel
dich y Michaelis ('922). De ge-
s
_ en hadden vaak een zekere
djpnn,?g' zorgvuldig opgebouwd,zich gevoelig kon ontladen. Ik

aardeerde in haar gedichten de
geiende invloed van de Vijftigers.
t j ar emoties rond menselijke rela-
ha

s spraken mij aan. Al vond ik■ r een enkele keer wel erg goed-.["P. op het triviale af, in regels alseem mij tot je,/ als brood. Drink
vei- adem m'j '"'" Maar ook weer
gassend zoals in de slotstrofe
jet. staat vast/ dat je dood bent./'aar wat is dood'?

Nogal wat Nederlanders hebben
een Italiëgevoel; dat blijkt bijvoor-
beeld uit het boekje van die naam.
Een vrij willekeurig gekozen serie
Nederlandse schrijvers die ooit over
Italië schreven worden daarin aan-
gehaald.

lianen ook showoffs, ieder jaar dat
je er komt dragen ze meer geraffi-
neerde en duurdere kleren tijdens
de pantoffelparade aan het eind van
de middag (die ook doorgaat als het
vriest); de schitterende meiden met
weelderig donker haar, uiterst ele-
gant in hun op het eerste gezicht
simpele kleding en altijd weer met
de allerlaatste kreet op het gebied
van brillen; de hanige knullen op
scooters met stereo-installatie.

Nog geen kilometer daarvandaan
kun je boerenmensen zien in een
ongenaakbare gehucht op de top
van een heuvel, mensen die leven
zoals ze leefden in de vijftiende
eeuw, ik zei het al, conservatief,
want wat goed is moet je zo laten.

Boerenmensen in donkere kleren,
kalm, rustig in hun koele, kraakzin-
delijke huizen, op gedempte toon
met elkaar pratend, terwijl de vrou-
wen zorgvuldig de sla reinigen of
een kip plukken.

koopt die hij zelf heeft gemaakt; dat
zijn, in die zelfde stad en niet ver
daar vandaan de voorgerechten in
de Trattoria da Penello in de Via
Dante. let wel, op lunchtijd, als er
alleen die enige echte Italianen ko-
men, stijfburgerlijke ambtenaren
en bankbedienden in donker pak -
op de hoek van die straat staat het
huis waar Dante Alighieri zelf ooit
woonde, en die zou zich er nog
moeiteloos thuis voelen.

Want dat is Italië ook: conservatis-
me als het gaat om de gebouwde
omgeving, compleet met de daarbij
behorende nonchalance die elke ge-
dachte aan restauratie ver van zich
werpt - al wonen de meeste Italia-
nen graag in een flat aan de rand
van de stad. Overal ter wereld zou-
den steden afgebroken worden om
de auto's door te laten - Italianen
bouwden autotjes die in de middel-
eeuwse steegjes pasten.

Behalve stijfburgerlijk zijn de Ita-

bu_?? y_ Micnaelis ben ik na nog een
vj e " Van naar ('Onvoorzien', die
uithJaar later' in I%o' verscheen)
de wf °°g verloren. Zij publiceer-
eie r maar sporadisch, en na 1971
UïTh" "iet meer' Nu heeft haar
0D

°ever' G.A. van Oorschot, haar
pnieuw naar voren gehaald: veer-

'KlpJaar na naar debuutbundel
ze „ vo °rsper - waarin naar eigen

invloeden van onder meer
VeiSh' Achterberg en Marsman -eheen als keuze uit eigen werk

thuis voel in Italië, alleen al bijna
opbloei bij het horen van de mooi-
ste taal van de wereld, dan doe ik
dat om heel andere redenen dan die
literatoren die hun werk opgeno-
men zagen in dat boekje dat uit-
kwam bij gelegenheid van het hon-
derdjarig bestaan van de Societa
Dante Alighieri. Zoals ik - en met
mij vele andere oorspronkelijke
Italianen - als puntje bij paaltje
komt (se punto arriva al palo) er
toch maar van afgezien hebben lid
te worden van die vereniging, om-
dat zij nu eenmaal zoveel en zo een-
zijdig aandacht pleegt te hebben
voor al die kunst en cultuurvan Ita-
lië.

Allemaal heel persoonlijk natuur-
lijk en ik moet dan ook niet zeuren
over het feit dat ze allemaal - op en-
kele uitzonderingen na - in Italië
slechts het verleden van dat land
zien, een verleden dat ik, cultuurfi-
losoof die ik ben, pleeg samen te
vatten onder de term 'ouwe keien.
Italië is net zo min 'Etrusken en Ro-
meinen' als Nederland 'Kelten en
Kaninefaten' is. En Italië is ook
niet, wat Bertus Aafjes placht te
denken, 'pausen en bisschoppen.

schaduw te geven tijdens de hitte
van de dag; de Corso Vannucci in
Perugia, vrijwel ongewijzigd over-
gekomen uit de dertiende eeuw,
ontleent zijn waarde aan de koffie-
shop Roma, waar je kunt ontbijten,
lunchen, dineren, ijs eten, taart
eten - of alleen maar, zoals de
meeste mensen er doen, een kopje
drinken dat maar nauwelijks met
koffie bevochtigd is, er duizend lire
voor betalen en snel weer wegwe-
zen.

De ware cultuur van Italië, dat zijn
geraffineerde auto's, vooral Lan-
cia's uit het pre-Fiattijdperk die nog
echte levende wezens waren mét
een sympathiek, maar niet gemak-
kelijk karakter; dat zijn de dure
modezaken op de Via de' Calzaioli
en de Via Tornabuoni in Firenze.
Dat is het winkeltje met een niet al
te vrolijke uitbater aan de Lungar-
no Acciaioli in die stad, die uitslui-
tend schriften en lege boekjes ver-

Italië, dat zijn ook de enige voor
een middelbare mens genietbare
diskjockey's. Ze schreeuwen en
krijsen net zo hard als die van Vero-
nica. maar in die taal. Ik kan er
urenlang naar luisteren, die taal en
die muziek die elegant is, net als
lampen en tafels en banken en stoe-
len. Design en middeleeuwen, die
combinatie.

Zo heeft iedereen zijn eigen Italië-
gevoel. Gelukkig maar. Daardoor
kan het gebeuren dater in het boek-
je ook mensen zijn die het wel be-
grepen hebben. Hella Haasse is er
zo een. Het is een wat magere
oogst, vind ik. Ik ging verlekkerd
zitten toen ik het boekje toegescho-
ven kreeg, want het is altijd mooi
verwante zielen te vinden. Ik werd
helaas teleurgesteld; in de Neder-
landse literatuur bestaan zulke zie-
len kennelijk niet.

S.B,

Ik kan er uiteraard niet helemaal
over oordelen; Italië is echt mijn va-
derland, al ben ik dan in Nederland
geboren en voornamelijk een echte
Hollander. Als ik me een beetje

|( 0
et °nkruid van de twijfel. In een

üsh Voorw°ord motiveert Michae-
ten f keuze die 'net als de ëedich-
gev' vooral door intuïtie is inge-
ha en : Waarmee zij zelf meteen
We

r P'aats heeft aangegeven: geen
eis

f arst'g- 'talg oeuvre met hoge
'een aa" de verwoording van door-
tin emot'es rond levensverwach-
sclf e" eenzaamheid maar korte
do<ftSen ' aanze»en haast, van
v orstane tragiek. En minder dan
bo ei|er kan Hannv Michaelis ge-e,d mijn aandacht vast houden.

Ik heb uiteraard niet het minste be-
zwaar tegen kunst en cultuur, maar
ik ben van mening dat de Davide
van Michelangelo er is om de ach-
tergrond te vormen voor mijn caffè
corretto op de Piazza della Signoria
in Firenze, dat de Colonnade van
Bernini in Rome er staat om mij

Zaterdag 13 januari 1990 31

Een val,
DIE WEL
MEEVALT
'U zult nooit meer met dezelfde rust
in een vliegtuig stappen', waar-
schuwt de flaptekst van Bil Hoffers
roman 'De Val, een waar gebeurd
verhaal', die onlangs in een Neder-
landse vertaling van Lon Falger op
de markt is verschenen. Na lezing -
van dit nieuwste boek van de schrij-
ver van de van spanning naar de
keel grijpende bestseller 'Midnight
Express' kan ik alleen maar consta-! j
teren, dat deze waarschuwing
schromelijk is overdreven. En dat is
bepaald niet te wijten aan het ver-
haal als zodanig: het boek beschrijft
de doodsangst van de bemanningen
passagiers van een van de modern-
ste passagiersvliegtuigen ter wereld,
de Boeing 767, die tijdens een
vlucht van Montreal naar Edmon-
ton op een hoogte van 12.000 meter
zonder brandstof komt te zitten. 29
Minuten lang duikt het stuurloos
geworden toestel in een vrije val
naar beneden om uiteindelijk - na
een spectaculaire reddingsactie van
gezagvoerder Bob Pearson - welis-
waar zwaar gehavend maar zonder
slachtoffers op een voormalig mili-
tair vliegveldje aan de grond te wor-
den gezet.

Op die pagina's, waarop de gebeur-
tenissen tijdens die 29 minuten wor-
den verteld, slaagt de auteur erin,
iets van de verstikkende spanning,
die er op vlucht 143 van Air Canada
zal hebben geheerst, over te bren-
gen. Door veel te lange flash backs- waarin hij de gebeurtenissen be-
schrijft, die tot deze catastrofe heb-
ben geleid en waarin hij een (vaak
oppervlakkig) profiel geeft van de
onvrijwillige hoofdrolspelers in dit
drama - haalt hij echter zodanig de
vaart uit het verhaal, dat je je als le-
zer nooit helemaal kunt inleven in
wat die mensen in die fatale minu-
ten precies hebben doorgemaakt.
Hoffer laat jehet dramatischevoor-
val van op afstand meebeleven, als
het ware vanuit een ander vliegtuig
in veilige haven, waardoor je je
nooit zelf in het toestel waant, dat
over enkele minuten te pletter
dreigt te vallen. Bovendien bouwt
de schrijver het plot zo op, dat je als
lezer een grenzeloos vertrouwen
krijgt in de gezagvoerder en er hei-
lig van overtuigd raakt, dat hij het
toestel ongetwijfeld veilig aan de
grond zal zetten. Die val valt wel
mee, ben je daardoor onbewust ge-
neigd te denken. Daar komt nog
bij, dat de aandacht van de oplet-
tende lezer voortdurend wordt af-
geleid door de vele tik- en taalfou-
ten, die uiteraard niet de schrijver,
maar de Nederlandse eindredactie
moeten worden aangerekend.

Toch zal 'De Val' de lezer aan het
denken zetten: het is immers haast
onvoorstelbaar, dat een vliegtuig
met de meest geavanceerde tech-
niek aan boord, door de verkeerde
berekening van één persoon zondei
brandstof komt te zitten. Het abu-
sievelijk verwisselen van de maten
Engelse pond en kilo door een lid
van de onderhoudsafdeling(waar-
door er minder dan de helft kerosi-
ne in het vliegtuig zat dan werd aan-
genomen) bleef onopgemerkt - zo-
wel door de apparatuur als door de
bemanning, die verkeerd geïn-
strueerd bleek over eikaars verant-
woordelijkheden met betrekking
tot het controleren van de brand-
stofvoorraad. Het besef, dat zon
ogenschijnlijk aperte en dus gemak-
kelijk te herstellen fout, niet werd
opgemerkt en een ramp had kunnen
veroorzaken, zal zich bij mijn eerst-
komende vlucht wellicht van mijn -.
gedachten meester maken. Al ligt
dat niet aan (weer volgens de flap)
'een briljante herschepping van de
doodsangst van deze 29 minuten.

De Val - William Hoffers; uitg.
Strengholt ’ 34.50.

J.F.

De vele gezichten

van Camilo Cela

" Camilo
Cela

-mm-m-m
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STICHTING ZVBM
ST. JOZEFZIEKENHUIS AMW ~_ TJA ~k __
VERPLEEGTEHUIZEN 1 W 1 fi m
BEJAARDENZORGEN M A W__ AA A_ AM
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In deStichting Z.V.B.M. werken de StichtingSt. Jozefziekenhuis(280 bedden), de
R.K. Stichting Moederschapszorgen deStichtingVerpleegtehuizenen Bejaarden-
zorgKerkrade samen. Onder deze laatstgenoemde Stichtingressorteren twee
verpleegtehuizenen vier verzorgingstehuizen.
Het totale personeelsbestandomvat ca 1400personeelsleden.

In deLückerheidekliniekbestaat een part-time vacature voor een

ergotherapeut m/v I
voor 24 uren per week
De afdeling ergotherapieressorteert rechtstreeks onder het HoofdMedisch/Para-
medischeDienst. In de afdeling ergotherapiefunctioneren twee part-time ergo-
therapeuten.
De werktijdenzullen in overleg met het diensthoofd bepaaldworden.
Taak/functie:
De taak van de ergotherapeut omvat 0.a.:- Het revalideren van de bewoners op somatisch en psychogeriatrisch gebied;- Het werken met ergotherapeutische groepen;- Adviseringten aanzienvan voorzieningenen hulpmiddelenten behoevevan de

bewoners;
- Advisering inzake begeleidingvan psychogeriatrische bewoners;- De begeleidingvan stagaires;- Het lesgeven aan de Inservice-Opleiding Ziekenverzorging.

Selectie-eisen:
Kandidaten dienenaan de volgende selectie-eisente voldoen:
Opleiding: - Het diplomavan deNederlandse Vereniging voor Ergotherapie.
Ervaring: - Enige jarenervaringals ergotherapeutin een verpleeghuisstrekt tot

aanbeveling.
Persoon: - Kandidaten dienden in teamverband te werken en samenwerking

met anderen te bevorderen.- Het kunnen omgaan met psychogeriatrische bewoners.

Salariëring:
De salariëring geschiedt conform inschaling F.W.G. in salarisschaalfunctiegroep
45 en bedraagt minimum ’ 2476,-en maximum’ 3801,-bruto per maand bij een
full-time dienstverband.De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de C.A.O.-
Ziekenhuiswezen.
Inlichtingen:
Inlichtingen kunnen ingewonnenworden bij de heer H. Stijnen, Hoofd Medisch/
Paramedische Dienst Lückerheidekliniek, of bij de huidigeergotherapeute.
Tel.: 045-45 69 44.

Solliciteren:
Belangstellenden worden verzocht, binnen 10dagen, schriftelijk te solliciterenbij
dhr. H. Cox, personeelsconsulent van de afdeling personeelszakenvan de Stich-
ting Verpleegtehuizen en Bejaardenzorg Kerkrade, Markt 52,
6461 ED Kerkrade.
Selectieprocedure:
Bij de selectieprocedureworden betrokken, het Hoofd Medisch/Paramedische . I
Dienst, de huidigeergotherapeuteen de personeelsconsulent.

Getronics Service maakt deel uitvan de Getronics Groep en legt zich toe
op merkonafhankelijk onderhoud van computers en netwerken.
Getronics Service is de grootste organisatie in Nederland voorThird Party
Maintenance met ruim 500 medewerkers vanuit 6 vestigingen.

Inverband metverdere uitbreiding van onze activiteitenzijn wevoor onze
vestiging in Sittard op zoek naar m/v

I FIELD SERVICE ENGINEERS
voor onderhoud en beheer van microsystemen, randapparatuur en
netwerken.
Wij zoeken mensen met enthousiasme voor het vak en gevoel voor
dienstverlening. Als opleiding denkenwij aan een MTS-elektronica of
TCK niveau en bij voorkeur ervaring met de bovengenoemde
produkten. U dient in het bezit te zijn van rijbewijs B.

Werken bij Getronics Service houdt in:

" praktijkgerichte basis- en produkttrainingen voor engineers;

" bezig zijn met een grote variëteitaan gerenommeerde merkappara-
tuur;

" uitstekende doorgroeimogelijkheden;

" werken bij een Nederlands topconcern in de elektronicabranche.

U kunt uw sollicitatie richten aan Getronics Service, t.a.v. de heer
R. Bijkersma, manager P & O, Postbus 652,1000 AR Amsterdam.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer W. Weerts,
branchmanager vestiging Sittard. Telefoon (04490) 8 01 11.

' Getronics Service VJÖWOIIICS
Donauweg 10, If_P
1043 AJ Amsterdam. —»"-■ VIV^T
Telefoon (020) 586 1411. Behorend tot de Getronics Groep

ft
VERENIGDE BIERBROUWERIJEN

BREDA- ROTTERDAM BV
Biedt, namens relaties, verschillende horecabedrijven te koop aan

in Zuid-Limburg: Heerlen - Nuth - Voerendaal - Geleen - Geulle

Wij komen hiervoor graag in contact met

HORECAONDERNEMERS
met de juiste capaciteiten, een redelijk eigen vermogen en

de vereiste vakdiploma's.

Voor informatie:
Verkoopkantoor Sittard,

Industriestraat 24, 6135 KH Sittard
Tel. 04490-17720 dhr. G. Knubben

27285
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nv luchthaven maastricht
iseen snelgroeiende,dynamischeondernemingmet ca. 190medewerkersen me-
dewerksters, diezich beweegt in de internationalemarkt van het passagiers- en
vrachtvervoer.
Thans wordener op de luchthaven jaarlijksca. 90.000 vliegbewegingen uitge-
voerd.
Voor de Luchthavenbrandweer wordt gevraagdeen

brandmeester i.0./onderbrandmeester m/v
Funktie-informatie:- de Luchthavenbrandweer is een bedrijfsbrandweer waarvan denoodzakelijke

brandwachtdienst wordt geleverd door3 afdelingenvan de luchthavenorgani-
satienl. Havendienst, Technische Dienst en deAfhandeling;- devereiste brandweerbezetting op 2 MAC-tl Crashtenders is gedurende de
luchthavenopenstellingconstant op een 3 minuten alert-status;- in vol continudienstwordt dooreen onderbrandmeesterleidinggegeven aan
een luchthavenbrandweergroep;- het mede verzorgen van opleidingen training van brandwachten en het verrich-
ten van Havendienstwerkzaamheden.

Voor dezefunktiezijn devolgende opleidings-en ervaringseisen gesteld:- tenminste diploma Onderbrandmeester;- instruktie-Brandweerbevoegdheid (BION);- goedekontaktuele en redaktionele vaardigheden;- certificaat vliegtuigbrandbestrijding strekt tot aanbeveling;- gebleken leidinggevendekwaliteiten en organisatorisch vermogen;- daarnaastwordt met het oog op de verwachte sterke uitbreiding van de lucht-
havenaktiviteitengezocht naar een kandidaat dieover de capaciteiten beschikt
omeen krachtige bijdragete leveren aan deverdere organisatorischeontwikke-
lingvan de brandweer.

Aanstelling:- rechtspositie conform eigen CAO;- opname in pernsioenfonds ABP;
- salaris in overeenstemming mèt funktie;- een medische keuring en psychologischetest maken deel uit van de selektie-

procedure;- gelet ophet teamwaarbinnen defunktie vakant is, denkenwij aan een kandidaat
MAASTRICHT tussen de 28en 35 iaar
mmmMmW^**^. Nadere informatie over de inhoud van de funktie bij de Havenmeester, de heer
Hl B.Wildering,telefoono43-666444.
0 9 9 Schriftelijke sollicitatiesBINNEN 10DAGEN na het verschijnenvan dit blad te rich-
AIDDADT%^ ten aan NV' Lucntnaven Maastricht, Postbus 1,6192 ZG Maastricht Airport t.a.v.AlnKUn I m j Mevr ciaessen, Hoofd Personeelszaken.
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©iKtsiHtu'ztutdltt'idsdit'tisi ttttstt'lijh zuid limburg
het overloon 2 postbus 155
6411 te heerlen 6400 ad heerlen

De Basisgezondheidsdienst is een door 11 in Oostelijk Zuid Limburg gelegen gemeenten ingesteld
samenwerkingsverbandter behartiging van debasisgezondheidszorg. De dienst heeft circa 120medewerkers
en is werkzaam op het gebiedvan deAlgemene Preventieve Gezondheidszorg, de Jeugdgezondheidszorg,de
Bedrijfsgezondheidszorg alsmede het Ambulancevervoer. Het werkgebied omvat ongeveer 290.000 in-
woners.
Bij de sector algemene zaken van de afdeling Administratieen Beleid kan worden geplaatst een

BELEIDSMEDEWERK(ST)ER (38 uur per week).

Functie-informatie. Functie-eisen.
Tot de taak behoort het adviseren en rapporteren De universitaire opleiding Gezondheidsweten-
naar aanleiding van publicaties e.d. betreffende een schappen, studierichting Beleid en Beheer, dan wel
aantal taakvelden van de dienst alsmede het op een gelijksoortige opleiding is vereist alsmede een
zowel uitvoerend als beleidsvoorbereidend niveau goede mondelingeen schriftelijke uitdrukkingsvaar-
verlenen van ondersteuning. Tot de werkzaamheden digheid.
behoort ook het verrichten van uitvoerende secreta- Werkervaring, bij voorkeur in de sectorvolksgezond-
naatswerkzaamheden ten behoeve van werkgroepen heid, strekt tot aanbeveling,
e.d. Kandidaten dienen bij voorkeur woonachtig te zijn
In hetbijzonderbetreft dit het ambulancevervoer, de in Oostelijk Zuid Limburg,
rampenbestrijding en de jeugd- en bedrijfsgezond-
heidszorg. Voorts behoort onder meer tot de taak het Arbeidsvoorwaarden.
in overleg met anderen concipiëren van het jaarver- Het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en
slag. ervaring en bedraagt maximaal’ 5.290,--bruto per

maand.
Van toepassing is de rechtspositieregeling voor
overheidspersoneel.

Informatie en procedure.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer M.F.W. Simons, telefoon 045-712611, toestel 241.
Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen veertien dagen, onder vermelding van vacaturenummer 0029,
worden gezonden aan de Directeur van de Basisgezondheidsdienst, de heer R.G.P Hagenouw, arts.Postbus 155, 6400 AD Heerlen.

% Een medisch en psychologisch onderzoek maken deel uit van de selectieprocedure. Ê

JJZD Stichting Ziekenzorg
Hrj-' Westelijke Mijnstreek

Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden)

" verpleeghuis St. Jansgeleen, Geleen (209 bedden)

" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden)

" verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden)

" verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden)

J Wegens interne promotie van de huidige funktionaris, zoeken wij kontakt
f"* met belangstellenden voor de funktie van

r-* stafmedewerker t.b.v. de d^Me
vakaturenr. WL 1.

funktie-informatie: Deze funktionaris zal de direktie ondersteunen bij de voorbereiding en
uitvoering van het beleid. Tot het takenpakket behoort tevens de
beleidsinhoudelijke ondersteuning van diverse projektgroepen en
commissies. De funktie van stafmedewerker vormt onderdeel van het
direktiesekretariaat.

funktie-eisen: Van kandidaten wordt een academisch niveau verwacht, bij voorkeur metoriëntatie in de gezondheidszorg. Zij dienen te beschikken over goede
redaktionele vaardigheden.
Verder gaat de voorkeur uit naar kandidaten met enige werkervaring en
een leeftijd tot 30 jaar.

arbeidsvoorwaarden: De rechtspositie is conform de CAO voor het Ziekenhuiswezen,
FWG-schaal 60. De inschaling is overigens afhankelijk van opleiding en
ervaring.

inlichtingen: Informatie kan worden ingewonnen bij mw L. J. M. Klaasse-van Remortel,
direktiesekretaris, telefoon 04490-24632.

Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als vrouwen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan:
Dienst Personeel en Organisatie
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5500, 6130 MB Sittard

In de linker-bovenhoek van brief én enveloppe het vakaturenummer vermelden.
mmmmmmmm
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\jttw Gemeente Stem
De gemeente Stem is gelegen in de Westelijke Mijnstreek en heeft ruim 26.500
inwoners. \
De gemeentesecretarie is ingedeeld in vier hoofdafdelingen, met een totale
personeelsbezetting van 170 personen.
Door reorganisatie en andere organisatorische maatregelen zijn de volgende functie 5 ,v
vacant:

1. BELEIDSMEDEWERKER INFORMATIEVOORZIENING
EN AUTOMATISERING M V (38 uur) Jj

Taak:- uitvoering van het beleidsplan voor geautomatiseerde informatievoorzieninfl' i- uitbouw van de automatisering;- (op termijn) algemene financiële advisering en controlling.

Eis: een passende opleiding op HBO-niveau.
Inlichtingen:

voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer L.M.W. Ehrens,
afdelingshoofd, 04490-31888.

2. MEDEWERKER MILIEUBEHEER M/V (38 uur)
Taak: administratief-juridische begeleiding van procedures in het kader van de Wel !

algemene bepalingen milieuhygiëne 0.m.:- verlenen van hinderwetvergunningen;- afhandelen van beroepsprocedures;- toepassen van het handhavingsbeleid.

Eis: een voltooide opleiding tot bestuursambtenaar alsmede ervaring op
milieugebied.

Inlichtingen:
voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer W.H.M. Cobben,
afdelingschef, 04490-31888.

3. MEDEWERKER GRONDZAKEN M/V (38 uur) \
Taak: - uitgifte van gronden;

- vestiging van zakelijke rechten;- ondersteuning bij de verwerving van onroerend goed;- opzetten en bijhouden van geautomatiseerde bestanden.

Eis: een opleiding op MEAO-niveau aangevuld met de opleiding tot
bestuursambtenaar dan wel een voltooide opleiding HEAO EJ.

Inlichtingen:
voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer L.M. van Grinsven,
bureauchef, 04490-31888.

4.BIJSTANDSMAATSCHAPPELIJK WERKER M/v (34 uur)
Taak: onderzoeken, rapporteren en adviseren ter zake aanvragen op grond van:- de Algemene Bijstandswet;

- de Rijksgroepsregelingen;- de 1.0.A.W.

Eis: minimaal een voltooide opleiding MBO SD, aangevuld met SV en ruime
ervaring.

Inlichtingen:
voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer J.E.G. Keulers,
afdelingschef, 04490-31888.

5. BELEIDSMEDEWERKER EDUCATIE M/v (38 uur)
Taak: - beleidsadvisering ter zake onderwijs, educatie, cultuur, kunstzinnige

vorming, bibliotheekwerk;- onderzoek naar uitbreiding van het aanbod van onderwijsvoorzieningen;- onderdelen van het subsidiebeleid;- vertegenwoordiging van de gemeente in overlegsituaties;- participatie in de ontwikkeling van het beleid binnen het zorggebied van de
afdeling.

Els: - bezit van het diploma HBA of een vergelijkbare opleiding alsmede ruime
ervaring op het beleidsterrein;- leeftijd tot 35 jaar.

Inlichtingen:
voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer C.G.M, de Rooy,
afdelingschef, 04490-31888.

OVERIGE INFORMATIE:
Voor alle functies geldt:- het zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken;- zo nodig meewerken aan de overige aan het organisatie-onderdeel

opgedragen taken;- goede contactuele eigenschappen;
- mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 2731' 'Salaris:
nader overeen te komen, maar vooralsnog maximaal voor de functies 1 t/m 4

’ 3.641- (schaal 7) en de functie 5 ’ 4.144- (schaal 8).
Het definitief aan de functies te verbinden salaris zal door functiewaardering
worden bepaald.

Sollicitaties:
schriftelijk binnen 14dagente richten aan burgemeester en wethouders, postbus
15, 6170 AA Stem, onder vermelding van het vacaturenummer op de brief.

: j
.

Jaartsveld's Al
Wegenbouwbedrijf B.V.
Jaartsveld's Wegenbouwbedrijf B.V. is een
expansieve en gezonde onderneming, met
activiteiten op het gebied van de grond-, weg-
en waterbouw. Het bedrijf heeft vestigingen in
Silvolde (Gld.), Brunssum (L.) en
Steenbergen (N.Br.).

Voor het rayon Limburg zoeken wij een

UITVOERDER
wegenbouw
Ressorterend rechtstreeks onder de directie, zal hij
verantwoordelijk zijn voor de zelfstandige uitvoering van grond-,
weg- en waterbouwkundige, werken met het accent op
rioleringen en wegenbouw.

Gedacht wordt aan iemand met ruime ervaring en een opleiding
op ten minste MTS-niveau.
Indien u geïnteresseerd bent, dan zien wij uw reactie met
belangstelling tegemoet op het adres: Jaartsveld's
Wegenbouwbedrijf 8.V., t.a.v. de heer G. Potters, postbus 136,
6440 AC Brunssum.

Voor nadere informatie is de heer G. Potters, rayondirecteur
(kantoor 045-252574, privé 04742-2019), gaarne beschikbaar.
Een vertrouwelijke behandeling wordt gegarandeerd. 2n^_,



De ontberingen van een Geleens konvooi naar Brastavatu

Zelfs de burgemeester
heeft geen stromend water...

Vanuit Geleen vertrok
donderdag 4 januari jl. een

konvooi hulpgoederen naar de
provincie Olt,

de gemeenten Geleen, Beek
en Schinnen via het Roemenië

!^°mité elk een dorp geadopteerd
hebben.

i Limburgs Dagblad-verslaggever

" r'c van Dorst reisde mee met de
weldoeners uit de Westelijke

Mijnstreek. De waarschuwing
van de organisatoren dat het

beslist geen pretreisje zou
worden, nam hij voor

kennisgeving aan.
jteri verslag over een lange week

afzien met padvinderachtige
medepassagiers in een tochtig

jPersonenbusje en extreme kou.
Over zwarte handen en

verkleumde voeten. En over
Middeleeuwse toestanden in het

hedendaagse Europa.

" Een overzicht van het uit-
delen van de voedself>ukket-
ten in Brastavatu.

ft Burgemeester Masi Galan (links) maakt liet V-teken, rechts van hem wethouder Stans van Geleen. Op
'e voorgrond: twee Roemeense kinderen in klederdracht.

'Het d"de. dat vanaf. in Geleen door familie en
J(t nden wordt uitgezwaaid, be-
tan U'l twee ëro,e trucks, een per-
'üi en"UsJe en een jeep. De deelne-
ijp s aan de expeditie -zo mag jeE dergelijke trip gerust noemen -
'Run onc^cr andere brandweerlui,
!de f. Kruismedewerkers, wethou-
Ihet ns van Geleen, een lid van
'Mi oe menië Comité en een in
lm nstergeleen woonachtige Roe-.. en die zal fungeren als tolk. In de
'lee Z,t c carr|era-ploeg van de Ge-
tr Se lokale omroep en in de.____. twee chauffeurs en enkele fa-P"'eleden.
!de n mot'vatie om deze tocht te on-
;Vjrnemen is verschillend. Allemaal
Kei 2e dal de nood in Roemenië
ir .e."igd moet worden. Een van de
EJ2lgers vindt echter dat ook ge-
>k k moet worden aan een culture-
'liu met e dorpen en de wet-
'Va r's officieel afgevaardigde
'de e gemeente. De tv-ploeg moet
'lo U"e ëevers straks tonen dat de
!,e edere n daadwerkelijk op de juis-
| P'aats terecht zijn gekomen.
Aliq Sr|el wordt duidelijk dat sommi-
d °ok worden gedreven door hun
|e n g naar avontuur. Afzien, over-
al- en en de Camel Trophy Ralley
Jn enkele termen die vallen. De
Iy.rs'aëgever ziet de bui al hangen.
;^Uvveüjks 400 kilometer van huis
'_>al!i besloten 'n de auto -f °P de
|S| betten in een van de trucks te
!sDffen' e fikse geldsom die enkele
«H nsors voor de reiskosten hebben
!a ergelegd, wordt voorlopig niet
H "geroerd. De opmerking dat we■* ,enminste nog fatsoenlijk kun-
Hjn s'apen en straks waarschijnlijk
lo ' "Heer, wordt afgedaan met de

"p^erking „Niet zeuren, dit is geen■(jl^feisje. Dan had je thuis moeten
'%wen" 'k besluit maar op mijn
;/*' in het busje te slapen en trek
h s'aapzak tot aan mijn oren op.

'"en vriest het een graad of acht.

Honderd
L ,°usje, De komende acht dagen
l 'k er zon honderd uren in door-
jjj ngen, overdag en 's nachts. Het
|je

,eeri oud beestje dat al snel een
t 0 e feeks van mankementen ver-
tü "'■ Het ergste is dat het ding
jj0 "' als een lier en de verwarming
ij/*1" het ontbreken van een ther-
tiQ StUat in de motor niet goed func-
w^eert. [)e sponsor die het be-
Vlo'l aar gesteld heeft, wordt ver-

'n ihe . °egoslavië overwint dan toch
la ezonde verstand en wordt twee

h k
n acntereen in motels over-

ig nt- Zondagochtend wordt koersF 6' naar de grensovergang Sta-
lc r;'; Germ. De diverse wachtpos-
b() ilin verlaten en de eerste slag-
de "^ 's gewoon open. Rechts van
t^j *eg staan twee piepjonge mili-
ge en- Ze zien wat bleekjes en dra-

bijna antieke uniformen. Over
schouder hangt een oud ge-

il,, fer- We rijden tot aan een grauw
Qf..or>nen hok, waaruit een norse
£e 'c 'er stapt met een dik hoofd en
j grote zwarte snor. Hij neemt de

Sen in en verdwijnt.

L
cQ Politieman in een blauw pak
Hj. lfoleert de grenspapierenvan de
UpBens en werpt vluchtig een blikge^e lading. Terwijl dit allemaal
tesieilrt' staP '^ gewoon over de nog
ge l)ten grenspaal Roemenië bin-
V 0' beklim een rek van waaraf tot

\r. *on autodaken gecontroleerd
Br t nen maak een foto van de
IL P°st' Een andere konvooi-
p^.ëer laat zich in ruil voor een

Je sigaretten onder het bord

# Aan veel Roemenen is te zien dat zij onder het bewind
van Cea'ucesau geleden hebben.

bouwen. We mogen die hoge prijs
niet zomaar weggooien."

Galan is voorlopig burgemeester en
verwacht dat hij 15 april defintief
door de dorpelingen wordt geko-
zen. Zijn voorganger is op wacht-
geld gezet en kan over drie maan-
den terug aan de ploeg, zijn oude
beroep. Zo wordt op een beschaaf-
de manier afgerekend met oudge-
dienden van het verdreven bewind.
In deze omgeving is tijdens de revo-
lutie geen schot gelost maar toch lo-
pen de hele nacht wachten door het
dorp, bedacht op Securisten die mo-
gelijk de wijk hebben genomen
naar het platteland.

Vloer
Na de verdeling van de voedselpak-
ketten en de medicijnen op maan-
dag wordt overnacht op de vloer
van een groot klaslokaal in de
school van Brastavatu. Het konvooi
wil de volgende dag tijdig vertrek-
ken en alle mensen nu bijeen hou-
den. Langer hier blijven kan niet.
De dorpsbewoners zijn te enthou-
siast en jekunt geen vijf passen ver-
zetten zonder aangeklampt te wor-
den. Die nacht zakt de temperatuur
buiten tot 32 graden onder nul. Wie
zijn behoefte wil doen, moet naar
buiten in de sneeuw. In de tuin
naast de kerk zijn wat beschutte
plekjes. Binnen wordt'de atmosfeer
met een tegelkachel en een petro-
leumbrander enigszins draaglijk ge-
houden.

Het afscheid de volgende morgen
gaat moeizaam. Honderden dorpe-
lingen blijven om ons heen zwer-
men en vooral jongeren willen hun
adres uitwisselen. Contact met bui- ;
tenlanders hebben de meesten nooit
gehad, dus nu grijpen ze hun kans.
Het konvooi kan Brastavatu pas
verlaten als enkele startproblemen 'zijn verholpen door monteur Frans
Notten, een man die tijdens deze "
trip goud waard blijkt evenals Ger-
rit Langen. Voor het vertrek wor-
den op viool- en accordeonmuziek
nog wat rondedansen gemaakt. Bij
het wegrijden kust een vrouw de
handen van zwaaiende konvooi-
gangers. Voor haar en de andere
bewoners van deze plaats is een
soort wonder gebeurd, wijzelf kun-
nen het nauwelijks allemaal bevat-
ten.

Net onderweg vallen op een wijde
open vlakte beide trucks stil. de ene
door een bevroren remleiding, de
andere door een verstopte filter.
..Daar heb ik op gerekend", zegt
Gerrit Langen, de eigenaar van de
wagens. Samen met Notten slaat hij
aan het sleutelen. Het karwei,
waarbij veel geïmproviseerd moet
worden, duurt vier uur bij twaalf
graden vorst. Intussen wordt door
de mensen van het Rode Kruis ia
een zeilwagen een gaarkeukentje
ingericht, in deze omstandigheden
zeker geen overbodige luxe.

Rond middernacht pas rijden wé
dwars door Timisoara. De straten
zijn uitgestorven want het uitgaans-
verbod is nog steeds van kracht.
Een agent bij een tankstation heeft
op een papiertje de route door de
stad getekend, maar militairen bij
een post voor het zwaar beschadig-
de hotel Continental hebben be-
paald niet op onze komst gerekend.
Als een inzittende van de voorste
truck haar fotoflitser laat werken;,
wordt een portier van de cabine ge-
opend en steekt een soldaat zijn mi'
traillcur naar binnen. Hij wil mee1

rijden tot buiten de stad maar Lan-
gen weet hem daarvan af te brerp
gen.

Zeilwagen
Vlug rijden we door naar de grens,
die om hatf twee binnen tien minu-
ten wordt overschreden. Len ge-
schikt onderkomen voor de nacht
wordt niet gevonden, zodat om half
vijf een zeilwagen wordt ingericht
als slaapzaal. Buiten vriest het nog
steeds streng en mijn dikke tenen
blijven de hele nacht zo koud als
een ijsklontje. Echt slapen is er zo
niet bij en de meesten dommelen
wat tot in de ochtend.

Na een rit van twaalf uur over de le-
vensgevaarlijke Joegoslavische
Autoput kan ik in een motelkamer
in Maribor eindelijk mijn ledema-
ten op temperatuur laten komen.
Mijn handen zijn zwart, drie dagen
heb ik ze niet kunnen wassen en al
die tijd heb ik dezelfde kleren aan
moeten houden. Voor veel Roeme-
nen in de wintermaanden de ge-
woonste zaak van de wereld. Nie-
mand in het konvooi rept nu nog
over afzien en overleven. De blik-
ken zijn de laatste uren alleen nog
gericht geweest op een stevig maal
en een warm bed. Westers gemeen-
goed waarvan de Roemeense bevol-
king voorlopig alleen nog maar kan
dromen.

het stationsgebouwtje openge-
draaid en de diesel in de vulopening
gemikt. Reparaties uitvoeren is in
Roemenië soms erg moeilijk door-
dat Ceausescu tijdens zijn regeerpe-
riode de import van apparatuur en
allerlei onderdelen had verboden.
Een van de truek-chauffeurs kijkt
naar de gemorste diesel. „Modder.
Dit wil ik niet in mijn tank hebben.
Daarmee kom je gegarandeerd stop
te staan", verzekert hij.

De meeste voetgangers kijken op
als we passeren en massaal maken
ze het V-teken, hun symbool voor
de onlangs verkregen vrijheid. Een
vrouw gekleed in een soort tijgerjas
is kennelijk zeer ingenomen met
onze komst. Staande vanaf een
vluchtheuvel blaast ze ons een
handkus toe. Als we bij het zieken-
huis de weg vragen, komt een arts
naar buiten. Het is de man die on-
langs door een Nederlands tv-team
is geïnterviewd. Terwijl de Securi-
tate vanaf de derde verdieping van
het ziekenhuis met het leger vocht,
ging deze dokter een etage lager ge-
woon door met opereren.

„Ik ben erg blij dat jullie zijn geko-
men. Ons land heeft nog steeds
groot gebrek aan medicijnen en ap-
paratuur", zegt hij. Als we de man
een pak koffie geven, laat hij zijn
tranen de vrije loop. Hij stapt in
zijn witte Dacia en rijdt voor ons
uit.

Als de karavaan laat in de avond de
bestemming Brastavatu nadert,
lijkt het erop dat hij gelijk krijgt.
Het busje is bijna niet meer vooruit
te branden. Hortend en stotend ko-
men we over de laatste helling voor
het dorp. Later blijkt dat de brand-
stoffilter verstopt is. vermoedelijk
door verontreinigde diesel. In het
busje is de temperatuur tot het
vriespunt gedaald omdat de verwar-
ming niet meer aankan. Buiten
vriest het zeker twintig graden.

Bij hem thuis wordt een maaltijd
opgediend van de beste spullen die
zijn gezin te bieden heeft. Het zijn
eerlijke gerechten zonder allerlei
toevoegingen. Voor het eten was-
sen we onze handen in een schaaltje
warm water. Zelfs de burgemeester
ontbeert hier het gemak van een
kraan. Zijn toilet staat in de tuin,
een vierkant hokje dat na elk be-
zoek verplaatst wordt. We generen
ons eigenlijk dat we hier zitten te
eten terwijl we toch gekomen zijn
om voedsel te brengen.

Voor Galan is het een ere-zaak dat
we meeëten. Dit is het enige wat hij
terug kan doen. „Wij slachten kort
voor Kerstmis allemaal onze var-
kens. Daarom is er nu nog genoeg.
Maar vooral voor on/e kinderen is
het belangrijk dat er variatie in het
eten komt. Nu eten we alleen maar
vlees en wat brood. Fruit, groente
en melk hebben we niet. Galan ge-
niet volop als hij vertelt hoe hij de
val van Ceausescu live op tv heeft
kunnen volgen. „Toen liet begon,
was ik net aan het slachten. Ik heb
het mes in het varken gestoken en
ben dagenlang voor het toestel blij-
ven zitten."

Hij heeft ook gekeken naar frag-
menten van de grote tv-inzame-
lingsaktie die onlangs in Nederland
gehouden is. „Wij vinden het on-
voorstelbaar dat jullie land dat voor
ons gedaan heeft. Maar ook hier in
Brastavatu hebben we geld ingeza-
meld, voor het fonds voor de wees-
kinderen van de revolutie. Het zijn
hun gesneuvelde ouders voor wie
we ons land opnieuw moeten op-

verder op, de plaats waar de Roe-
meense revolutie 22 december be-
gon bij het huis van de Hongaarse
dominee Laszlo Tökes.

'Romania' met een grenswacht fo-
tograferen. Dergelijke fratsen wa-
ren tot voor drie weken volstrekt
ondenkbaar maar nu is de sfeer
uitermate ontspannen. Binnen een
half uur kan het konvooi doorrij-
den, op weg naar Timisoara.

doorl
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Waarschuwing
De E94 is een kaasrechte slecht
geasfalteerde tweebaaiisweg. om-
zoomd met bomen. Tweemaal in
korte tijd worden we bij wachtpos-
ten aangehouden en gecontroleerd.
Een soldaat waarschuwt dat we
moeten blijven doorrijden en niet
voor mensen in burgerkleding moe-
ten stoppen. Dat kan gevaarlijk
zijn. Timisoara doemt 58 kilometer

groep militairen, gezeten op een
wagen met ezels ervoor.

In het verderop gelegen Lugoj deelt
de chauffeur van een Frans voedsel-
transport sinaasappelen uit aan kin-
deren. Een meisje dat er een weet
te bemachtigen duwt de vrucht sneT
in haar tot op de draad versleten
jas. Op een brug passeert ons een

Frans
Gisteren is de stad evenals Boeka-
rest tot martelaarsstad verheven.
Overal liggen kapotte ruiten en
staan pakken nieuw glas klaar om
ingezet te worden. In sommige ge-
bouwen zijn kogelgaten zichtbaar
en voor een overheidsgebouw staat
nog een legertank. De republiek
Roemenië moet een democratie
worden en dus is op borden het
woord 'socialista' doorgestreept,
net als in het visum in mijn pas-
poort.

Het is druk opstraat, waar het leven
weer zijn gewone gang lijkt te gaan.

Bij een dieselpomp in de Karpaten
blijkt aan de slang het handvat te
ontbreken. Geen nood, maant de
pompbediende en hij knikt de
slang. Dan wordt de hoofdkraan bij

De kou is vlug vergeten dank zij het
hartverwarmend onthaal door de
dorpelingen. Vier dagen hebben ze
buiten op het konvooi gewacht. De
karavaan-leden worden als helden
binnengehaald. De meeste dorpe-
lingen dragen aftandse kleren. Ze
zijn vuil en zien er ongezond uit, op
het grauwe af. Grote mannen met
zwaren baarden en zware capes
zonder mouwen zien er in de sche-
mer angstaanjagend uit. Maar de
mensen zijn allesbehalve onvrien-
delijk. Hun enthousiasme is groot
en burgemeester Masi Galan staat
erop dat we onderdak nemen bij de
plaatselijke bevolking.
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ys \ Bejaardenverzorgingscentrum
As' ""\ \ De Regenboog (160
/ \ \ verzorgingsplaatsen en 64
f \ ] aanleunwoningen) te Heerlen roept
C(0 pr3Q©nDOOQ sollicitanten op voor de onderstaande
BEJAAROENVERZONQINOSXENTRUM functie:

HOOFD CIVIELE DIENST M/V
Functie-informatie:
onder het hoofd civiele dienst ressorteren de keuken, de technische
dienst, de linnenkamer, de huishoudelijke dienst, de inkoop, de winkel,
de magazijnen en de recreatiezaal.
Het hoofd civiele dienst zal tevens worden belast met de algemene
beleidsvoorbereiding van de directie. Hij is verantwoording
verschuldigd aan de directie en vervangt deze bij afwezigheid.

Tot de taken behoren 0.a.:- de coördinatie van alle activiteiten t.b.v. de bewoners in culturele
en;of recreatieve sfeer;

- het leidinggeven aan ca. 20 medewerkers van zijn dienst;- de algemene zorg en toezicht op het onderhoud en de inrichting van
de gebouwen, installaties en inventaris.

Functie-eisen:
verwacht wordt dat deze functionaris beschikt over:- een relevante opleiding op HBO-niveau (THW of hogere

hotelschool);- leidinggevende capaciteiten en ervaring;- een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;- goede communicatieve eigenschappen;- leeftijd vanaf 30 jaar.

Selectieprocedure:
na de ontvangst van uw sollicitatiebrief, zal een eerste selectie
plaatsvinden. Geselecteerden worden hierna uitgenodigd voor een
gesprek met de directie. In de verdere procedure zal tevens een
vertegenwoordiging van de bewoners en de ondernemingsraad worden
betrokken.
Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de procedure.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden:
de salariëring zal, afhankelijk van de genoten opleiding en de ervaring,
in onderling overleg worden vastgesteld. De CAO voor de
bejaardentehuizen is van toepasisng (max. ’ 5.402,-).
Uitgebreide schriftelijke sollicitaties dienen binnen 10 dagen te worden
gericht aan de directie van het bejaardenverzorgingscentrum De
Regenboog, postbus 4451 te 6401 CZ Heerlen. 27<10

techniek
ITH Techniek omvat Wij vragen voor direkte indiensttreding:
Gespecialiseerde ~_m_m__.m m/~mmwm
,

bedrijven in: VOO\*IÏICHI

SSSS? kozijneiWgevelplaatser
isolaties, fabnkaqe en — , ....
montage van Taakomschri|vmg:
aluminium- en kunststof Deze specialist realiseert, in nauw kontakt met
elementen. onze projektleiders, zeer bijzondere kozijn-,. , .... gevel- en glasdakkonstrukties.
ilolatiewerken. Werkgebied: ca. 1 50 km rondom Heerlen.

Eisen:
Isolatiematerialen en _ opleiding MTS-niveaubevest_aings- _ me ervaring intechnieken. i _. _i i_ jkozijnenmontagewerkzaamheden in

Totaal zijn er ruim 80 utiliteitsbouwprojekten
personeelsleden ~ leidinggevende en organisatorische
werkzaam. capaciteiten
Het bedrijf is gevestigd — geen hoogtevrees
op het Industrieterrein _ rijbewijs BE
„De Beitel" te Heerlen.

Tevens vragen wij voor 'onze fabriek:
voorman
afd. aluminium
Taakomschrijving:
Deze persoon dient onder leiding van de chef
produktie, in staat te zijn met behulp van
geavanceerde machines, kozijn-, gevel- en
glasdakkonstrukties te assembleren.
Hij is verantwoordelijk voor kwaliteit binnen de
gestelde tijdsnormen.
Eisen:— opleiding MTS-niveau— ruime ervaring in het assembleren van

aluminium konstrukties— goede kontaktuele eigenschappen
Algemeen:... __ Als u voldoet aan bovengenoemdeSollicitaties richten aan: t t.- _■ _t . i ■ITH Techniek tunktie-eisen bieden wij u naast een uitstekend

afd. Personeelszaken salaris prima sekundaire arbeidsvoorwaarden.
Postbus 192, Wij verzoeken u bij uw sollicitatie duidelijk te
6400 AD Heerlen vermelden voor welke funktie u in aanmerking
Tel. 045-4 13214 wilt komen.

// Gunco bv
/ A^m Gunco èv is een dynamisch bedrijf met vestigingen in
/ A^m Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen en gespecialiseerd
/ A^m in de verhuur en verkoop van vorkheftrucks en

hoogwerkers.

t^m Het bedrijf is een 100% deelneming van NMB-Lease NV

In verband met onze sterk groeiende aktiviteiten zoekenA^J wij voor onze nieuw op te zetten vestiging in Sittard een
energieke

SERVICE-MONTEUR
Voor een goed funktioneren achten wij noodzakelijk:
- goede kontaktuele eigenschappen- MTS-autotechniek/werktuigbouw of gelijkwaardige

opleiding- bekendheid met hydrauliek/pneumatiek en
elektrotechniek van intern, transportmaterieel- leeftijd 25 tot 30 jaar

Wij bieden een plezierige baan in een groeiend bedrijf,
met daarbij een zeer redelijke honorering en prima
sociale voorzieningen.
Voor telefonische informatie kunt u bellen naar Gunco
bv, tel. 010-4299377 en vragen naar onze heer J.C.J.L.
Barendregt.
Uw schriftelijke sollicitatie zien wij graag gericht aan:

Gunco bv, ta.v. de direktie, van Maasdijkweg 55,
3088 EO Rotterdam

" 27311 e

m,_DE LIMBURGSE
M*/AT PERSONEELSGIDS1 f W

REKO BV, concernonderdeel van DSM, is een jonge,snel
groeiendeonderneming welke zich toelegt op de
ontwikkeling,produktie en marketingvan produkten op basis
van kunststofrecycling en -verwerking.

>-reko
Binnen onze onderneming is opkorte termijn defunctie
vakant van een ervaren

directie-secretaresse v/m
Functionaris voert het secretariaat voor de directeuren enkele
leden van het Management Team, hetgeen onder meer inhoudt:

- het zorgdragen voor de interne en externe correspondentie
- het voorbereiden, notulerenen uitwerken van vergaderingen
- het beheren van agenda en archief
- voorbereiden van dienstreizen
- een informatieve/representatieve taak, met betrekking tot onze

relaties
- diverse administratievewerkzaamheden.

Functie-eisen:
- HAVO/VWO, aansluitend secretaresse-opleiding (Schoevers

of Bell College)
- goede beheersing van de Engelsetaal, kennis van deDuitseen

Franse taal
- goede sociale vaardigheden
- enige jarenervaring
- een opleiding management assistente strekt tot aanbeveling.

Tevens zoeken wij op korte termijn ten behoeve van de
uitbreiding van onze produktie-activiteiten een:

chef van dienst m/v
Functionaris wordt belast met het organiserenen coördineren van de
totale werkzaamhedenten behoeve van het produktieproces, waarbij
voldaan moet wordenaan de gesteldeeisen metbetrekking tot
produktiviteit, kwaliteit en veiligheid.

Hij zal hierbij leiding geven aan ca. 17 medewerkers.
Functionaris zal directrapporteren aan de Produktieleider.

Werkzaamheden worden verricht in 3-ploegendienst.

Functie-eisen:
- HTS-Wtb. of MTS-Wtb. met aanvullendeopleidingen
- leidinggevende capaciteiten
- inventieve en flexibele instelling
- ervaring in dekunststofverwerking strekt tot aanbeveling.

Uw sollicitatievóór
25 januari1990richten aan: ~ .. ... „.
rekoBV Postbus 191 Naast goede arbeidsvoorwaarden biedenwij U een prettige

6191 ad beek werksfeer in teamverband bij een jongedynamische
t.a.v. Mevr. M. v. Uden onderneming.

COSMOS Computer Center is een ln Zuid-Oost Nederland opererend automatiserings-
bedrijf. Vanuit een hoofdkantoor in Valkenswaarden een vestiging ln Heerlen zijn ca. 45
medewerkerswerkzaam.

Als geautoriseerd dealer van IBM. Hewlett Packard en Toshiba, is zij gespecialiseerd ln
Personal Computers, Opleidingen, Computerservice, Programmering, Netwerken, AS/400
koppelingen, Automatiserings-adviezen en Data-entry. Sedert haaroprichting ln 1979 heeft
COSMOS doorhaarklant- en servicegerichtheid, gecombineerd met kwaliteit en door het
aanbiedenvan complete automatiseringsoplossingen, een zeer brede en gevarieerde
klantenkring ln Limburg en Brabant opgebouwd.

Om de verdere groei van COSMOS te realiseren zijn wij ter versterking van het
verkoopteam voor beidevestigingen op zoek naar een (m/v)

ACCOUNT MANAGER
gesprekspartner voor de ondernemer

- Na een gedegen produkt- en marktgerichte opleiding maakt
u deel uit van het verkoopteam; in een later stadium kunt u
zich gaan specialiseren ln een bepaald marktsegment.- U bezoekt zelfstandig de prospects in uw rayon, waarbij uw
gesprekspartners i.h.a. de 'beslissers' zijn.- U analyseert met name de administratieve aspecten en weet
op adequate wijze oplossingen aan te bieden.- Op basis van uw advies wordt u, na het eerste kennisma-
kingsgesprek met de klant, ondersteund door een
deskundige support- en consultancy-afdeling.- U maakt offertes, bespreekt deze intern en zorgt voor follow-
up.

- Eén energiek en representatief persoon die door
enthousiasme en creativiteit ln staat Is om complete
systeemoplossingen te introduceren.- Een commerciële, klant- en servicegerichte Instelling, mee
kunnen denken met ondernemers en in staat om signalen te
interpreteren.- HBO-nivo door opleiding en/of ervaring en Inzicht in
administratieve processen.- Affiniteit met en/of ervaring ln automatisering.

ot\ii-f\^ ' 1 tot ca- 35 J831-
"- Woonachtlng in Brabant/Limburg c.g. bereid te verhuizen.

COMPUTER CENTER 1^
VALKENSWAARD/HEERLEN ■ Een zelfstandige en afwisselende advlesfunküe binnen een

professioneel bedrijf met een uitstekendprodukt en
Schriftelijke sollicitaties met dienstenscala.
cv. sturen aan: " Een uitdagende baan met ruimte voor eigen inbreng en
COSMOS Computer Center, doorgroeimogelijkheden binnen een onderneming waar
ta.v. J.P.M.F. Meijers, comm. dir. kwaliteit en service voorop staan.
Postbus 11, - Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden,
5550 AA VALKENSWAARD waaronder studiekostenvergoeding en een auto van de zaak.

H
k
h(
xi

gevestigd te Heerlen, k(
is een jong, modern onafhankelijk facilitair bedrijf voor het uitvoeren van onder „1
andere complexe mailingopdrachten, door middel van een combinatie van de r „
volgende hoofdactiviteiten:

* Data Entry T
* Data Processing U]

■■ Laserprinting tr
»Couverteren v

In verband met sterke uitbreiding van onze activiteiten en het wisselend aanbod
van de werkzaamheden zoeken wij voor onze afdeling DATA ENTRY op korte
termijn enkele Ji

V

data-typistes (m/v) s
n
h

op oproepbasis
werktijden tussen 12.00 en 19.00 uur

Taakomschrijving:
Het vastleggen van diverse gegevensvoor onze opdrachtgevers. Hiervoor \
gebruiken wij moderne vastleggingsapparatuur.

RIOS vraagt: ti
- een opleiding op MAVO-niveau;
- diploma machineschrijven;
- enige jaren ervaring in een soortgelijke functie is een pre. "RIOS biedt:- goede salariëring;- goede secundaire arbeidsvoorwaarden;- een prettig werkklimaat in een leuk team van medewerksters.

Indien dezefunctie u aanspreekt, richt dan uw sollicitatiebrief alleen schriftelijk .
' aan:

RIOS BV.
T.a.v. afd. Personeelszaken
Postbus 4649
6401 JBHEERLEN'

j

___; >
Katholiek

M^^\ Pius-Centrum
lp $tjsj voor Bejaarden

f?\^ SX if&^ Katholiek Pius-Centrum voor<é_£\_^pf' Bejaarden te Hoensbroek zoekt op
J korte termijn:

" gediplomeerde bejaarden- of
ziekenverzorgenden m/v
voor full-time dienstverband;

" gediplomeerd bejaarden- of
ziekenverzorgenden m/v
voor part-time dienstverband;

" receptioniste/telefoniste
voor minimaal 15 uren per week. Moet zowel overdag als in avonduren
inzetbaar zijn;

" keukenhulp
voor bemanning van de afwasmachine, alsmede uitvoeren van lichte
keukenwerkzaamheden.

Voor alle functies geldt:
- genegen zijn wisseldiensten te werken;
- salariëring conform CAO bejaardenhuizen.

Sollicitaties binnen 10 dagen richten aan directie Katholiek Pius-Centrum
voor Bejaarden, Mettenstraat 2, 6431 NW Hoensbroek. f*.

. S

.se?
>^,'.t_________\a mimm-'St"**-mJÊß_W^____Trmsth£

-.."iv-.y " ■UB BP"8^ v

HOOFDKANTOOR:
Middenbaan 210
postbus 63
3190 AB Hoogvliet
tei 0104160011 INGENIEURSBUREAU Jtelex 28646 r 1 f^\
FILIALEN: ■ _ ■ \V ’Sto, vicoma dv wRoermond mm
Veghel W
Zoeterwoude l^J
Voor onze vestigingen in Roermond en Veghel vragen wij

" GROEPSLEIDER (TU, HTS)

" HOOFDCONSTRUCTEURS (HTS)

" CONSTRUCTEURS (HTS)

" TEK.-CONSTRUCTEURS (HTS, MTS)

" TEK.-CONSTR. C.A.D. (HTS, MTS)
voor de afdelingen: " piping

" procestechniek

" algemene machinebouw

" elektro en instrumentatie

SOLLICITATIES: Telefonisch of schriftelijk aan ons adres op onze vestiging
Arlo 37, 6041 CJ Roermond, tel. 04750-35230,
t.a.v. Th. Wigger.

Vicoma, opgericht in 1962, is een onafhankelijk, dynamisch, technisch ontwerp-
en adviesbureau, waarin een groot aantal disciplines is ondergebracht. Metonze 450 medewerkers 'hebben wij reeds aangetoond in talloze projecten
effectieve oplossingen te kunnen bieden. Oplossingen voor problemen van
verschillende moeilijkheidsgraad in de chemische, petro-chemische en
voedingsmiddelenindustrie. Van het ontwerpen van eenvoudige projecten tot het
compleet uitvoeren, al dan niet binnen de eigen organisatie, van geavanceerde
procesinstallaties. Behalve kwaliteit staat ook de service hoog in het
Vicoma-vaandel geschreven, 27^_,
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Het heimwee van XP

EG-normen

[kt leek aanvankelijk op de
Plofte die je ook wel eens
"°ort bij het afscheid van eenage vakantiekennis: „Wewen nog eens lanês!" of
j;We laten nog wel iets ho-
en-' En iedereen weet dan:
le zien we nooit meer terug.l°en luchtvaartkoerier XP in"Pril vorig jaar van Maas-
r|cnt Airport naar Keulen
ertrok, hadden we datzelfde

Maar zie, driekwartJddr na het vertrek, geeftJ°ost van Raay, directeur
J* XP Nederland volmon-I '8 Joe eigenlijk veel liever|°eek als thuisbasis te heb-
-2- Een terugkeer acht hij'et uitgesloten. „Eigenlijk is1 waanzinning dat je zonluchtig vliegveld niet totpoei kan brengen."

Als het nog langer duurt dreigt
Maastricht Airport definitief de
boot te missen, vreest Van Raay.
„De komende jaren gebeurt het.
Alle expressevervoerders gaan nu
kiezen voor de vestiging van een
groot Europees distributiecentrum
voor 'just-in-time-transport. DHL
heeft al definitief voor Brussel ge-
kozen, maar/TNT, Federal Express
en UPS moeten nog beslissen.
„Beek moet nü zorgen voor een se-
rieuze kandidatuur."

„Het zou heel sneu zijn als Beek
door het beleid van de Nederlandse
overheid nu zijn rol als mogelijke
expresse-luchthaven verspeelt,
vooral wanneer dan achteraf blijkt
dat de Europese geluidsnormen
soepeler zijn dan de Nederlandse."

peter bruijns

ben je bijvoorbeeld veel sneller in
Parijs dan vanuit Keulen. En daar
komt nog bij dat het weer in Zuid-
Limburg veel gunstiger is. In Maas-
tricht heb je veel minder mist dan in
Luik en Keulen. Kortom, we heb-
ben uitstekende ervaringen met dat
vliegveld. Het is puur jammer dat
we daar weg zijn."

schreven vertrektijden, anders is je
beurt voorbij. Maastricht Airport
was wat dat betreft veel flexibeler.
Logistiek gezien ligt Beek ook veel
gunstiger. Vanuit Zuid-Limburg

een grote luchthaven moet je je
houden aan nauwkeurig voorge-

;Xp)TnNTanaf Keulen vliegendeL . NI staat dit jaar voor een zwa-
Pr 'nytster'ngsbeslissing. Het ex-
te loif drijfzoekt naar de geschik-

Katie in onze omgeving voor
nen Cn?rm- vele tientallen miljoe-
trihm- dens k°stend Europees dis-'^.ecentrum. Het gaat om pe-
com lnvesteringen in ondermeer
s[ "Puters, transportbanden en
de tT? 00T het hergroeperen van
venf^ Cn' Slechts drie luchtha-
tieino event"eel voor de ves-
aanm V?n dat distributiecentrum in
het TN_i' ng: die van Keulen- omdat

d ar; alles wat in Nederland verbo-
u 's juist schijnt te mogen; en...
er m'"cht AirPort in Beek. Maarover h

Wel heel snel duidelijkheid
Wk Belu'dsnormen en de Oost-
-heef, D,komen' Van Raay: -Dan
0m«.,7 vli sterke troefkaarten."*eutn XP en TNT nu eehmaal in
«en r kZ,Uen' heeft da< vliegveld
nenin Voorkeur voor de miljoe-SVaeSt_?ri ?B' Maar een verhui-
B 8 van de Duitse luchthaven naar
dfawêSinntën!etui,gesloten"Z°-strucrf. u ulen te veel in de infra-
dat lv"r hebben geïnvesteerd, en
jaar k " kwestie van één, twee
Weo'- nnen we daar niet meer
Pres'iH Waarsch"wde TNT Europa-
touvv ommissaris Frans Swart-
pio - "og onlangs. „Maar voorlo-
ik ' 5° vfvolgde Swarttouw, ..heb
Beek P

de '"usie dat het lukt met
een ?»,

dan willen we daar ook
lands startbaan. Als de Neder-
PÜkn

,regenn g toestemt, is allesr J«snel geregeld "

bleken daarmee de mogelijkheden
op de luchthaven uitgeput. Hoewel
jarenlang op een uitbreiding van de
faciliteiten werd aangedrongen,
kon Maastricht Airport XP niet ver-
der tegemoet komen. Op Keulen zit
XP op het moment ruim in de dertig
vliegbewegingen.

Alles goed en wel, maar waarom nu
dan toch allerlei verhalen over een
mogelijke terugkeer naar Beek?

Joost van Raay: ..Op zich zitten we
goed in Keulen, het is een goed
vliegveld en we krijgen voldoende
steun van de luchthavendirectie.
Maar anderzijds is het veel grotere
Keulse vliegveld lang niet zo flexi-
bel als Beek. Keulen is te groot, te
ambtelijk. We vliegen bijvoorbeeld
bijna nooit op tijd. Dat is logisch
omdat er steeds van alles op het
laatste moment mee moet. Maar op

belangrijk zullen de nog vast te stel-
len EG-normen voor geluidsover-
last rond vliegvelden zijn. De Oost-
westbaan is belangrijk voor Beek
omdat het vliegverkeer dan over
minder bewoond gebied kan plaats-
vinden. „De expressmarkt zou een
aardige manier voor Maastricht
Airport kunnen zijn om uit de kos-
ten voor de aanleg van de Oost-
Westbaan te komen." Het is de XP-
directeur menens. Van Raay: „Ik
heb gisteren nog met Walter Paulis
(CDA-Tweede Kamerlid, red.) ge-
beld of er schot in de zaak zit, maar
hij had nog niks gehoord. Het mi-
nisterie van VROM heeft de beslis-
sing steeds maar voor zich uit ge-
schoven om maar geen beslissing te
hoeven nemen. Het ministerie is
hans voor impopulaire publiciteit.
Ze willen geen gemier met de mi-
lieugroeperingen."starts en landingen. In Maastricht

XP groeide de afgelopen jaren uit
tot een koeriersbedrijf van beteke-
nis, met een netwerk dat heel Euro-
pa omspant. De belangrijkste troef
is de snelle bezorging van pakketjes
en brieven in heel Europa binnen 24
uur. Om dat klaar te spelen moet 's
nachts alles in Keulen gesorteerd
worden (vroeger in Beek) waarna
het met auto's en vliegtuigen snel
verder gaat naar tal van bestemmin-
gen. In Beek maakte XP daarvoor
tussen de 22 en 26 vliegbewegingen
per nacht, het grootste deel van de
in totaal 43 op Beek toegestane

Netwerk

dat er een half jaargeleden nog een
peperduur pakket aan sociale maat-
regelen voor over had om de kers-
verse dochter XP maar zo snel mo-
gelijk van Maastricht Airport naar
Keulen te verhuizen. XP was in
Beek immers uit zn jasje gegroeid.

Als een van de redenen voor de ver-
koop en het vertrek werd vorig jaar
aangevoerd de weigering van de
Nederlandse overheid om het aan-
tal vergunningen voor nachtvluch-
ten vanaf Beek uit te breiden. Ken-
merk van het expressevervoer is na-
melijk dat voornamelijk 's nachts
wordt gevlogen om de reclameslo-
gan waar te kunnen maken dat een
zending die de ene dag bij een be-
drijfwordt opgehaald, de volgende
dag in Europa of zelfs de Verenigde
staten op de plaats van bestemming
moet zijn.

Een andere reden was dat de vorige
eigenaar KLM niet bereid was om
voldoende in XP te investeren, ge-
zien de moeilijke en verlieslijdende
expressebranche. Het zag er name-
lijk naar uit dat het kleine XP op
den duur de slag zou verliezen van
de grote jongens. Alleen overname
door een van de grote expressever-
voerders in Europa zou XP op den
duur kunnen redden. Uiteindelijk
wist TNT de slagom XP te winnen.

Voor TNT betekent de overname
en samenwerking met XP dat de
eigen vloot van moderne, vrij stille
BA 146-QT vliegtuigen beter benut
kan worden. Maar ook deze 'whis-
pering jets' blijven met hun geluids-
belasting boven de normen die de
autoriteitenvoor nachtvluchten op
Beek stellen. Deze grote TNT- toe-
stellen vlogen in het verleden vanuit
Keulen vaak halfleeg naar dezelfde
bestemmingen als die van XP. Met
de lichte pakjes van XP en de
zwaardere pakketten van TNT sa-
men kunnen de vliegtuigen nu tot
de nok worden gevuld, dus renda-
beler vliegen. Reden genoeg om XP
naar Keulen te verhuizen.

kee"v WoorhTMTreemde gang Va" Za"oor I NT, een transportbedrijf
mingvan de regering voor de aanleg
van de Oost-Westbaan. minstens zo

Het wachten is volgens Van Raay
nu overigens niet alleen op toestem

Ver tier> jaar is een huisarts iemand die
et behulp van sterk gecomprimeerde,. ,rn samengevatte kennis, een uitgekiend

rume ntarium en een scherp oog dePdtient benadert, daardoor trefzeker eenstoot deel van alle aandoeningen zelf
PsPoort en daarna óf zelf behandelt, óf

de patiënt doorverwijst naar de specialist.
Door die ontwikkeling wordt de specialist
iemand die alleen patiënten onder ogen
krijgt die echt bij hem thuis horen; de
specialist krijgt dan de kans zijn eigen
kennis en kunde verder uit te diepen. De
gezondheidszorg wordt er beter van.

Met het oog
van de huisarts

Presentiegeld
Het meest verbazingwekkende idee
van dit nog jonge jaar is afkomstig
uit Spijkenisse, een industrieplaats

onder de rook van Rotterdam in het
Rijnmondgebied. De gemeente zit

kennelijk zo om publiciteit verlegen
dat ze bereid is om journalisten, die

de gemeenteraadsvergaderingen
bijwonen, te betalen. Een soort

presentiegeld dus, en niet eens zo
weinig.

Spijkenisse denkt aan een bedrag
van f 124 per vergadering.

'vergelijkbaar met wat een huisarts
krijgt, die een vergadering van de

huisartsencommissie bijwoont.'
aldus de wethouder, die het plan

bedacht. Volgens hem is het
gemeentebeleid te weinig bekend

bij de bevolking, omdat 'van de vier
of vijf regionale kranten er maar
één veel aandacht aan ons beleid

besteedt, en dat is te weinig.'

Als dat idee in brede kring uitlekt
zouden de kosten in Spijkenisse

best eens zwaar uit de hand kunnen
gaan lopen. Het vak 'journalist' is

namelijk nog steeds geen
beschermd beroep, zodat iedereen

die de pen hanteert voor welk
wijkblaadje dan ook zich journalist

mag noemen. Deze 'journalisten'
worden over het algemeen niet —
of zwaar onderbetaald, zodat een
groot aantal van hen ongetwijfeld "

als vliegen op de strooppot
Spijkenisse af zullen komen om de .
f 124.— te incasseren. Sterker nog. -wij durven te voorspellen dat de
raadszaal te klein zal zijn. en dat de

gemeente binnen de kortste keren
tot de armlastige

Artikel-12-gevallen zal behoren.
die zelfstandig geen enkele.

behoorlijke financiële beslissing'
meer mag nemen.

Toch is het idee in bepaalde kringen
natuurlijk wel toegejuicht.

Bepaalde — zuinige —
kranten-directies meenden al een
methode te hebhen gevonden om

de betaling van journalisten geheel
aan de provincie en de gemeenten
in het verspreidingsgebied over te
kunnen laten. De journalist op de

loonlijst van de gemeente(n)
waarvoor hij schrijft, als het ware.

Een andere groep, die de plannen
met enthousiasme omarmen zijn de

journalisten zelf. Naast je salaris
een bonus van f 124 per

bijgewoonde vergadering
ontvangen, is natuurlijk geen

kattepis. Zelfs redacteuren, die
normaliter met geen stok de

verslaggeverswei in te jagenzijn.
melden zich bij de

chefs-nieuwsdienst van de diverse
kranten of ze alsjeblieft

gemeenteraads- commissie- Groene
Kruis- voetbalclub- of

huisartsencommissie-vergaderingen
mogen bijwonen. Het

enthousiasme is nog nooit zo groot
geweest en er is geen redacteur

meer die nog de VUT in wil.

Voor in ieder geval één Limburgse
gemeente had het betalen van

presentiegeld afgelopen donderdag
wellicht al uitkomst geboden:

Heerlen. Op de bijeenkomst in het
congrescentrum Engels in

Rotterdam waar de stad onder
leiding van burgemeester Piet van

Zeil zijn centrumplannen openbaar
wilde maken aan de pers uit het
rijke westen kwam immers geen

hond af. Er waren alleen maar
bekende gezichten uit Heerlen zelf,
die de plannen al kenden. Daar had,
die f 124 presentiegeld per persoon— mits tevoren bekendgemaakt -

wonderen kunnen verrichten.

Het systeem heeft echter minstens
één nadeel: het betekent het einde
van de Nederlandse journalistiek.

Maar misschien was dat ook net de
bedoeling van de gemeente

Spijkenisse.

peter stiekema

zame pakketjes, daar ben ik van
overtuigd." Baggen doet overigens
zo lang niet meer mee, die gaat over
vijf jaar gewoon met pensioen.

Dat de oogheelkunde in de huisart-
senpraktijk er momenteel zo bij-
staat, maar ook dat er nieuwe kan-
sen zijn is mede een gevolg van de
ontwikkeling, die de laatste twintig
jaarenorm is geweest. „De oogart-
sen van nu kunnen veel dan die van
toen.' zegt Baggen. 'Ook ingewik-
kelde instrumenten werden eenvou-
diger en goedkoper."

Vindt de oogarts dat wel leuk, alle-
maal? Denkt die niet aan zijn boter-
ham? „Ja. maar dat is een andere
discussie, daar doe ik niet aan
mee," zegt Baggen, die daarmee
laat merken met name van doen te
willen hebben met mensen die van
hun werk houden.

Andere vraag: wordt de huisarts
niet te veel gespecialiseerd, op die
manier?

„Ik ben er van overtuigd," zegt
Baggen, die nauw betrokken is bij
de huisartsenopleiding in Maas-
tricht, „Dat een huisarts van alle
markten thuis moet zijn. En ik be-
sef ook wel dat de huidige, niet echt
goed opgeleide huisarts toch negen-
tig procent van alle problemen op-
lost. Maar waarom zou hij het met
die andere tien ook niet proberen,
als het snel kan? En als je het niet
kunt oplossen er minstens een eti-
ket op plakken en gericht doorver-
wijzen? Die huisartsgeneeskunde
moet nog helemaal ontdekt wor-
den."

Baggen vertelt dat de oogheelkunde
die hij tijdens zijn opleidingkreeg,
gegeven werd door oogartsen, die
het vak gaven zoals zij dat zelf uit-
voerden. „En daar heeft een huis-
arts dus weinig aan. Die research
die nu gedaan moet worden om die
kleine pakketjes geconcentreerde
kennis en dat handige instrumenta-
rium te vinden, dat moet door de
huisartsen zelf worden verricht, de
instituten voor huisartsgeneeskun-
de moeten dat zelf uitzoeken." En
daarbij moet het verleden niet wor-
den weggegooid: de dokter als psy-
chosociale raadsman.
i

„Maar ik denk wel dat elk onder-
deel van de huisartsgeneeskunde
toe is aan herschrijving. Ik preten-
deer, met dit proefschrift, daar het
mijne aan te hebben gedaan, en er
de komende jaren nog wat aan toe
te voegen."

zoveel sneller kan dan de oogarts?
„Ik doe het niet sneller," zegt Bag-
gen. „Ik doe iets anders. Ik doe fei-
telijk flink wat voorwerk, door de
juiste selectie te maken uit de pa-
tiënten die met oogklachten bij me
komen, of met andere klachten die
uiteindelijk blijken samen te han-
gen met oogklachten." En als dat
voorwerk goed gedaan wordt zal de
oogarts minder patiënten te zien
krijgen die niets hebben, minder
diagnostisch werk hoeven te doen
en zich kunnen concentreren op de
min of meer gecompliceerde behan-
deling die patiënten met echt ernsti-
ge afwijkingen nodig hebben.

Terug naar het begin: het duurt nog
langvoor alle huisartsen goed uitge-
rust zijn, goed beslagen ten ijs ko-
men. Krijgen aanstaande huisartsen
in hun opleiding dan niets te horen
over oogheelkunde?

„Natuurlijk wel," zegt Baggen.
„Maar te weinig, verkeerd en hen
wordt het verkeerde instrumenta-
rium aangeboden." Baggen heeft
nagegaan wat er in de opleiding tot
basisarts en tot huisarts aan wordt
gedaan: te weinig en te veel als 'bij-
vak. „De huisarts leert het niet
goed, zelfs verkeerd. Op die manier
kun je oogheelkunde niet doen. Ik
heb het uiteraard ook gehad, vroe-
ger, maar ik heb me er uitgebreid in
moeten verdiepen voor ik aan het
proefschrift kon beginnen. Pas na
een paar jaar begon ik klaarheid te
krijgen."

Baggen, 60, fervent piloot, is een
liefhebber van praktische bewijs-

" Aunstaande doctor Jo Baggen: huisarts moet meer zelfkijken.
Foto CHRISTA HALBESMA

Uem HMaar de huidiêe Pa"WaoL. plaats neemt in de
Uenk J*mer van de huisarts

»Kt dat het nu al zover is.
derHlet? Vo,gende week don-
ö ,Qag promoveert deunssumse huisarts Jo Bag-
e "°P cc" proefschrift dat

manier waaropntusarts de problemen te-
Uiemoet treedt van mensen
bjj j"161 een oogaandoening
hem k komen < of die bij
ooon u verm°eden van een
.probleem doen rijzen. In
da Proefschrift toont hij aanIj./ net m zijn praktijk moge-
DrnnWas met vriJwel honderdh ocent zekerheid de patiën-i in te delen in drie groe-
a "" Prenten met wie niets
die y d was' Patiëntenooo!°t

SnelmoëeliJknaarde
bü „ " moesten en patiëntenJ wie volstaan kon worden
hui Cen behandeling door de""-isarts zelf.

en uiteindelijk ontdekt dat enkele
simpele maar trefzeker gekozen
middelen voldoende waren om elk
probleem, binnen vijf minuten, op
te lossen."

Die anderhalve meter boeken ken-
schetst Baggen als 'dood kapitaal.
„Zo leer je het niet. Je moet het in
de praktijk leren, in je opleiding, in
de nascholing. Het is nog lang niet
zover dat we helemaal precies we-
ten wat voor kennis wel en wat voor
kennis niet nodig is. Maar over tien
jaar, dan weten we het wel. Dan
hebben we ook voor andere groe-
pen aandoeningen dergelijke hand-

voering. Toen hij in 1975 in Soester
berg moest worden gekeurd voor
zijn vliegbrevet nam hij zijn toen-
malig oogheelkundig instrumenta-
rium mee. „Aan de oogarts daar
vroeg ik, mij daarmee te onderzoe-
ken. Hij kon er niets mee. En dat
waren de instrumenten die een huis-
arts volgens de leerboeken moet
hebben!"

f loc kwam hij er achter wat dan
wel?

„Ik heb er tot 1981 mee geworsteld,
anderhalve meter boeken doorge-
werkt, veel apparatuur aangeschaft,

Baggen legt er de nadruk op dat het
hier uitsluitend gaat om zijn eigen
mening, zijn eigen bevindingen, dat
zijn cijfers niets zeggen over de
gang van zaken in andere praktij-
ken. Hij wil dan ook geen uitspraak
doen over de vraag, of hij tot de
conclusie komt dat er in andere
huisartspraktijken met de pet naar
wordt gegooid. Hij houdt hoogstens
ruimte voor de stelling, dat elders
wel wat mensen worden doorverwe-
zen voor wie dat niet nodig zou zijn
geweest.

Baggen herhaalt tijdens het inter-
view vervolgens enkele malen dat
deze activiteit hem nauwelijks extra
tijd kost. „Het is een kwestie van
weten waar je naar moet kijken, en
een kwestie van goed vragen, plus
toepassen van een klein, maar uit-
gekiend instrumentarium."
Het belang van juist de oogheelkun-
de in de huisartsenpraktijk blijkt uit
enkele cijfers die Baggen geeft. Een
kwart van alle verwijzingen naar de
specialist betreft een verwijzing
naar de oogarts. En: „Het is van het
grootste belang dat dat snel ge-
beurt. Bij een ernstigprobleem met
de ogen kan het echt het verschil
maken tussen een onschuldige be-
handeling met een paar druppels bij
snel ingrijpen, en ingewikkelde
operaties en hele of gedeeltelijke
blindheid bij te veel uitstel." Bag-
gen beeft zich dan ook altijd geër-
gerd aan de wachtlijsten bij de oog-
arts, juistbij dit soort aandoeningen
heel vervelend.
Hoe komt het dat de huisarts het

Jaar JfJ? me"sen die in anderhalf
cent i **behandeld werd 11 pro-
en jo °rverwezen naar de oogarts
de oo„Prc'ce;nt naar de opticien. Bij
Patiéw . kwam niemand van dieValled m" y°°r niets'; in enkele ge-
li» H

ble<* het probleem anders tetem-" " Baggen dachL maar niet-
santé brun
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Directeur Van Raay vindt vertrek 'puur jammer' " Beek dreigt volgens Joost van Raay definitief de boot te missen
als er niet heel snel duidelijkheid komt over de geluidsnormen en
de Oost-westbaan. anderzijds
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Euramax Coated Products 8.V., gevestigd in _% -*-Roermond, is een toonaangevend toeleverings- Wfl HHHBHHw
bedrijf van gelakt en bewerkt aluminium- en ___________
staalband, dat hoofdzakelijk wordt afgezet in de % m
bouwwereld en in de caravanindustrie. ' üjmiiimiiiurriiriloHo'
Het bedrijf maakt deel uit van het amerikaanse
Alumax concern, een van de grootste
alumlnlumproducenten. met zon
110vestigingen in Europa en Amerika.

De opmerkelijke groeivan Euramax in de laat-
ste jaren is terug te voeren op degelijken
innoverend ondernemerschap, geruggesteund
dooreen sterkefinanciële positie. Omvangrijke
investeringen hebben de toekomstpositie In de
markt aanmerkelijkverstevigd.

Bij dit zeer moderne bedrijf werken momenteel __ W K_£% IVI _p\ _ém
zon 150 medewerkers, voornamelijk in rn . Tcn oonniirTC
technische en ondersteunende funkties. ouaicl» k i-t u u u u i &

Ter versterking van de afdeling inkoop zoeken wij
op korte termijn een (m/v)

TECHNISCH INKOPER
In deze funktie bent u verantwoordelijk voor het Euramax Coated Products kent uitstekende primaire
bestellen van technische apparatuur, installaties, en secundairearbeidsvoorwaarden waarover wij
onderdelen en diensten ter technische ondersteu- met de geschikte kandidaat zeker overeenstemming
ning. U selekteert aan de hand van technische bereiken.
specificaties potentiële leveranciers op prijs en
serviceverlening. Uw schriftelijke reakties zien wij graag spoedig

tegemoet en kunt u richten t.a.v. dhr. R.P.M.
U onderhoudt intern kontakten met aanvragers in Ridderbeek, manager personeelszaken,
het kader van de vast te stellen specificaties, Wenst u vooraf meer informatie, dan kunt u bellen
levertijd en urgenties. Extern onderhoudt u met de afdeling personeelszaken, telefoon
kontakten met leverancierswaarbij de analyse en 04750-70303.
technische en administratieve begeleidingvan
opdrachten eerste prioriteit is. Euramax Coated Products b.v.

afd. Personeelszaken
Wij denken aan een aktief analytisch ingesteld Industrieweg 6
persoon, welke ook bij een hoge werkdruk een Postbus 29
kliëntgerichte aanpakvan problemen niet uit het 6040 AARoermond
oog verliest. .
U heeft een technische opleiding of praktische A
ervaring op HBO-niveau, bij voorkeur opgedaan bij m\
een technische handelsfirma. \ A^M i

|||\^l VkX Integraal Kankercentrum Limburg
«i^ f"""^-—-—- In het IntegraalKankercentrum Limburg werken achtI Limburgse ziekenhuizen, hetRadiotherapeutisch InstituutLI Limburg en de medische faculteit van de RijksuniversiteitI^l Limburg samen. Het IKL bevordert en coördineert de

samenwerking op het gebiedvan onderzoek en~ behandeling van patiënten metkanker. Tevens verzamelt
en bewerkt het IKL gegevens over kankerpatiënten in Zuid-
en Midden-Limburg en wordt aandacht besteed aan
voorlichting, preventie, vroege opsporing, bij- en
nascholing en psycho-sociale zorgverlening.

Binnen het IKL zijn vacatures ontstaan voor de volgende functies:

1. ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V (80%)
Voor het verrichten van diverse secretariaatswerkzaamheden, met name gericht op:
* het ondersteunen van de stafmedewerkers;
* secretariaatswerkzaamheden voor werkgroepen binnen het IKL (ook in de avonduren);
* secretariële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.
Functie-eisen:
- voltooide middelbareschoolopleiding(ten minste HAVO);- voltooide secretaresseopleiding;- kennis van de medische terminologie;
- ervaring met tekstverwerkende apparatuur (WP).

2. VOORLICHTINGSFUNCTIONARIS M/V (80%)
Met onder meer de volgende taken, in samenwerking met de andere
voorlichtingsfunctionaris:
* het beleidsmatig ondersteunen van de voorlichtingsactiviteiten;
* ontwikkelen van voorlichtingsprojecten;
* waarborgen van de continuïteit van het voorlichtingscentrum en de infolijn;
* ondersteunen van bij- en nascholingsactiviteiten.
Functie-eisen:- opleiding gezondheidskunde of GVO, minimaal HBO-niveau;- organisatorische kwaliteiten;- ervaring in de gezondheidszorg;- didactischevaardigheden en oncologische kennis strekken tot aanbeveling.

3. COÖRDINATOR PSYCHO-SOCIALE ZORG M/V (80%)
De functionaris is verantwoordelijk voor de opzet en de continuïteitvan het
psycho-sociale zorgbeleid in de regio, met als taken:
* het opzetten en continueren van activiteiten gericht op de begeleiding van

kankerpatiënten;
* het bevorderen van de samenwerking tussen instellingen en personen betrokken bij de

zorg voor kankerpatiënten;
* ondersteunen van bij- en nascholingsactiviteiten;
* het opzetten en uitvoeren van onderzoek.
Functie-eisen:- voltooide opleiding in de sociale psychologie of vergelijkbare studierichting;- ervaring in de gezondheidszorg, bij voorkeur binnen de oncologische zorg;- ervaring met beleidsprocessen.

4. STAFMEDEWERKER MEDISCHE ZAKEN M/V (100%)
De taken richten zich op:
* ondersteuning en evaluatie van de oncologische consulentdiensten;
* ontwikkelen van nascholingsactiviteiten voor medisch specialisten en huisartsen;
* het ondersteunen van de werkzaamheden in de tumorwerkgroepen en
oncologiebesprekingen;

* begeleiding van de totstandkoming en invoering van behandelingsprotocollen.
Functie-eisen:- voltooide opleiding aan een medische faculteit, ten minste als basisarts;- affiniteit met de oncologische zorg;- ervaring met beleidsprocessen.

Binnen het IKL worden de arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de CAO ziekenhuiswezen toegepast.
Inlichtingen over defuncties kunnen worden ingewonnen bij het IKL, tel. 043-254059.
Schriftelijke sollicitaties, met curriculum vitae, kunnen binnen 14 dagen na verschijnen vandeze advertentie worden gezonden aan de directeur van het IKL: drs. W.G.H. Visschers IKLParallelweg 45c, 6221 BD Maastricht.
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HERHAALDE OPROEP
De dienst Stadsontwikkeling van de gemeente
Heerlen bestaat uit een dienstsecretariaat en de
afdelingen bedrijfseconomische zaken, bouwtoe-
zicht, volkshuisvesting en landmeten, milieuzorg,
ruimtelijke ordening, onroerend goeden bouwzaken.
Bij de dienst zijn circa 140 medewerkers werkzaam.
Bij de afdeling bouwtoezicht, volkshuisvesting en
landmeten (ongeveer 50 formatieplaatsen) is de
volgendefunctie vacant:

TECHNISCH AMBTENAAR
BOUWTOEZICHT M/V
Functie-informatie:- het begeleidenvan bouwplannen in de voorberei-

dingsfase (voorbereiden concept-bouwvergunning)
en het houden van toezicht tijdens de uitvoerings-
fase;- het uitoefenen van toezicht niet direct verband
houdend met bouwplannenzoals b.v. het opsporen
van illegale bouwwerkzaamheden en toezicht op
uitvoering sloopwerkzaamheden;

- het begeleiden van subsidie-aanvragen in het
kader van de premie woningverbetering;- het verstrekken van informatie met betrekkingtot
dewettelijke bepalingen aangaande het bouwen
en de bouwtechnische aangelegenheden.

Functie-eisen:- een bouwkundige opleiding op H.T.S.-niveau,
aangevuld met een cursus bouwfysica;- ervaring met soortgelijke werkzaamheden.

Een medisch en een opdefunctie gericht psycholo-
gisch onderzoek behoren tot de selectieprocedure.

In het kader van flexibilisering van arbeid worden
medewerkers benoemd in algemene dienst bij de
gemeente Heerlen.
Salariëringzal afhankelijkvan leeftijd, opleidingen
ervaring maximaal ’ 4.757,— bruto per maand
bedragen.

Nadere inlichtingen over deze functie kunnen des-
gewenst worden ingewonnen bij de heerW Laudy
hoofd afdeling bouwtoezicht, volkshuisvesting en
landmeten (tel. 045-764240).

Sollicitaties binnen 10 dagen onder vermelding
van nummer 305 op zowel brief als enveloppe, te
zenden aan de directeur dienst stadsontwikkeling,
Postbus 1, 6400AA Heerlen.

Zij die reeds eerder naar deze functie hebben ge-
solliciteerd, behoeven zulks niet opnieuw te doen.

De mogelijkheidvoor kinderopvang isook aanwezig.

tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR ""
Administratief medewerkers m/v
op velerlei gebied.Voor een aantal bedrijven in
Geleen en omgeving zijn wijop zoek naar
secretaressen, administratief medewerkers en data-
typisten, die op hun gebiedreeds enige werkervaring
hebben opgedaan. Voor de meeste secretariële
functies zijn een goede typevaardigheid en kennis
van tekstverwerking vereist. Het gaat over het
algemeen om full-time functies, maar ookkandidaten
die part-time beschikbaar zijn kunnen reageren.
Voor informatie:
04490 - 549 09, Usette Ramakers of
Patricia Goltstein
Geleen, Rijksweg Zuid 1a
Tekstverwerkers m/v
met ervaring worden steeds meergevraagd. Bent u
geïnteresseerd in een administratieve baan met tekst-
verwerking, kom dan eens langsvoor informatie over
het volgen van een tekstverwerkingscursus op
diverse systemen. Wij kunnen u op zeer korte termijn
opleiden tot een geroutineerde tekstverwerker.
Ook is het mogelijk bij- of omgeschoold te worden.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Marie-Cecile Willerns
Heerlen, Op deNobel 1/Akerstraat

TECHNIEK

Elektronicus m/v
voor een bedrijf in de oostelijke mijnstreek. U hebt
minimaal een opleiding op MTS-niveau en wordt
hoofdzakelijk belast met de montagevan
bedradingen, waarbij u ook probleemoplossend
meedenkt over detoegepaste digitale technieken.
Voor de juistekandidaat biedt deze jobeen uitdaging
met goedetoekomstperspectieven.
Voor informatie:
045 - 71 99 40, Nino Bellinzis
Heerlen, Op deNobel 1/Akerstraat

______
___________! WWt^^^^

Berden Meubelen

binnenkort gevestigd op de 3 bovenste
etages van Schunck in Heerlen is op
zoek naar:

interieur-verzorgsters
voor 2 a 3 morgens per week om het
geheel op hoogglans te houden.

Heeft u belangstelling voor deze job,
maak dan een tel. afspraak voor een
sollicitatiegesprek met hr. Sevens, tel.
045-711000

berden
MEUBELEN
1111l>■> > Ponunussliaal 30 tMÜ SUlionsliaat 16 tmnm—t, .Villem IISingel25

Van Erp B.V. is een in de provincies Limburg en Brabant opererende detail-

I handelsorganisatie in duurzame gebruiksartikelen zoals audio- en video-
apparatuur, KTV en witgoed. Vanuit het hoofdkantoor in Venlo worden de
filialen gecoached. De Van Erp filialen hebben een uitgekiende winkelformule
en zijn professioneel van opzet. Het zijn deze aspekten die samen met een des-
kundige bediening en uitstekende serviceverlening de basis vormen voor het
steeds toenemende sukses. Kortom: een dynamische en expansief bedrijf met
kansen voor mensen die hunkapaciteiten willen benutten. Door recente uitbrei-
dingen is er momenteel in diverse vestigingen plaats voor

VERKOPERS—— met tenminste een middelbare opleiding, bij voorkeur M.D.S.;
____■_■■ een méér dan gemiddelde interesse voor audio- en video-apparatuur
en huishoudelijke apparaten
ÊÊÊÊÊÊM uitstekende kontaktuele eigenschappen en mondelinge uitdrukkings-
vaardigheid;
WÊÊÊÊÊÊ ervaring in een soortgelijke funktie is een pré, maar geen must.

Wij bieden:— een interessante, afwisselende en prettige werkomgeving;■___■■ een adequate honorering en secundaire arbeidsvoorwaarden, af-
gestemd op het belang van de funktie-,
WÊÊÊÊÊÊ voor geschikte kandidaten zijn er promotiemogelijkheden tot filiaal-
leider.

Bent u tussen de 20 en 30 jaar en voelt u zich aangetrokken tot een kommercië-
le funktie met perspektief?
Schrijf dan omgaand een bondige brief met c.v. en voorzien van een recente
pasfoto aan: direktie Van Erp b.v., Rodestraat 8, 5912 CN Venlo.

!______* \
i ' wEuramax Coated Products 8.V., gevestigd in *MiW--ÏÏÊÈmWÊÈÊikRoermond, is een toonaangevend toeleverings- WSBSKKKAKÊÊBm^^

bedrijf van gelakt en bewerkt aluminium- en IWMi_ll_„llllllllllf'
staalband, dat hoofdzakelijk wordt afgezet in de "ii||llllli|i^^
bouwwereld en in de caravanindustrie. ''^ftÉj^ilililllllllllllllUllllW
Het bedrijf maakt deel uit van het amerikaanse
Alumax concern, een van de grootste
aluminiumproducenten, met zon
110 vestigingen in Europa en Amerika.

De opmerkelijke groei van Euramax in de laat-
ste jaren is terug te voeren op degelijk en
innoverend ondernemerschap, geruggesteund
door een sterkefinanciële positie. Omvangrijke
investeringen hebbende toekomstpositie in de
markt aanmerkelijkverstevigd.

Bij dit zeer moderne bedrijf werken momenteel __ WK_A IVI_A^
zon 150 medewerkers, voornamelijk in rnATcn oannnrTS
technische en ondersteunendefunkties. uuAitu v nu u u o

Ter versterking van ons produktieteam zoeken wij
een (m/v)

PROJEKT ENGINEER
In dezefunktie rapporteert u rechtstreeks aan de Euramax Coated Products kent uitstekende prim3l
produktiedirekteur. en secundaire arbeidsvoorwaardenwaarover wij j
De projekten betreffen vraagstukken van met de geschiktekandidaat zeker overeenstem^1
bedrijfskundige, werktuigbouwkundigeaard. bereiken.

U voert zelfstandig onderzoek en doetvoorstellen ' Uw schriftelijkereakties zien wij graag spoedig
aan de handvan gerichte opdrachten ten behoeve tegemoet en kunt u richten t.a.v. dhr. R.P.M,
van de afdelingen produktie en technische dienst. Ridderbeek, manager personeelszaken.
In hetkader van onderzoek heeft u kontakten met Wenst u vooraf meer informatie, dan kunt u belle'1

leveranciers, firma's en interne gebruikers. met de afdeling personeelszaken, telefoon
04750-70303.

U bent een inspirerend gesprekspartner welke door
middel van een goede coördinatieen creatieve Euramax Coated Products b-v> I
oplossingen zijn opdrachten realiseert. afd. Personeelszaken

Industrieweg 6
Wij denkenaan een aktief analytisch ingesteld Postbus 29
persoon. 6040 AA Roermond
U heeft met succes een opleiding HTS-wtb
afgerond. A
Uw leeftijd schatten wij tussen de 20 en 30 jaar. II 1 M. J

■""ÖEI /4DVIESBURO
■t BREKELMANS J

■i 1
MAASTRICHT . . . .

ingenieurs voor bouwkonstrukties
lid orde nederlandse raadgevende ingenieurs
Het buro verzorgt het ontwerp, de berekening en het
tekenwerk van bouwkonstrukties in voorgespannen
beton, gewapend beton, staal, hout en metselwerk.
Een belangrijk facet hierbij is de ontwikkeling en
begeleiding van bouwsystemen en produkten.

Op korte termijn hebben wij plaats voor

ENKELE BETONKONSTRUKTEUR -PROJECTLEIDERS
■

Funktie-eisen:
TU of HTS bouwkunde/konstruktie
enige werkervaring
affiniteit met komputer-technieken

stationsstraat 16 leeftijd tot 35 jaar
postbus 3016

I telefoon"o43
a
254637 Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke . f

telefax 043-254190 sollicitatie met curriculum vitae te richten aan het buro. J



De voltrekking van het tweede huwelijk gaat doorgaans niet
gepaard met een uitbundige, door toeters en bellen begeleide
polonaise. Mensen die voor de tweede keer trouwen, hebben

de 'mooiste dag van hun leven' al achter de rug. Mogelijk
vanuit een zeker voorbehoud is de behoefte aan dolle taferelen
bij tweede huwelijkspartners niet zo nadrukkelijk aanwezig. Al

wil daarmee geenszins gezegd zijn dat tweede huwelijken
louter verstandshuwelijken zouden zijn. Drs W.C.M. Mutsaers

is al enige tijd doende de kenmerken ervan te onderzoeken.
Een voorzichtige conclusie, vooruitlopend op de uitkomst van
zijn wetenschappelijk onderzoek: Het tweede huwelijk hoeft

zeker geen herhalingsoefening te zijn van het eerste.

omgangsrecht naar eigen believen
interpreteert door de kinderen als
speelbal te misbruiken om
zodoende de eigen zin door te
drukken.

behoorlijk botsen. Bij voorbeeld
omdat een van de partners het

ontkerkelijking van Nederland, en
deels met de individualisering.

Veel minder dan voorheen laat de
huwbare generatie van nu zich iets
gelegen liggen aan de sociale
controle. De cijfers geven wat dat
betreft een betrouwbare indicatie:
in 1988 lieten 26.(MM) personen hun
huwelijk ontbinden, in 1970 waren
dat er maar 6(MM). Ongeveer dertig
procent van de paren die voor de
ambtenaren van de burgerlijke
stand verschijnen, is naderhand
gedoemd de trouwfoto te
verscheuren. In 1970 lag de
scheidingskans in de buurt van de
tien procent.

Tegenwoordig, zo constateert
Mutsaers, hebben mensen andere
verwachtingen van hun huwelijk.
De wederzijdse verzorging en het
krijgen van kinderen worden niet
meer zo vanzelfsprekend als
summum van huwelijksgeluk
beschouwd. De accenten worden
binnen tal van echtelijke relaties
verlegd naar
persoonlijkheidsontplooiing.
„Carrièreplanning voor beide
partners in een huwelijk is niet
langer ongewoon."

'Waar twee kijven hebben twee
schuld', is meer dan een loos
gezegde, volgens Mutsaers.
Onbewust maakt de een het gedrag
van de ander mogelijk. De aandrift
om vreemd te gaan kan in zeker
opzicht worden opgeroepen door de
partner, zonder dat die zich dat
eigenlijk realiseert. Een andere
stelling die Mutsaers poneert, is dat
lichamelijk geweld alleen dan kan
worden ontketend als dat door het
lijdende voorwerp wordt

Bruidsschat

eens beweerd dat hertrouwden ook
in een nieuwe echtelijke verbintenis
niet het geluk zullen vinden dat ze
zoeken, maar dat mag wat Mutsaers
betreft gerust als kletspraat terzijde
worden geschoven. Het is pertinent
niet waar dat tweede huwelijken
pijnlijke herhalingsoefeningen
zouden zijn van de eerste. Tal van
Amerikaanse onderzoeken hebben
het tegendeel uitgewezen.

„De kans dat een tweede huwelijk
slaagt, is ongeveer net zo groot als
die van een eerste. Het aantal
echtscheidingen is bij tweede
huwelijken wat hoger. Dat komt
vermoedelijk, doordat mensen die
al een scheiding achter de rug
hebben, eerder geneigd zijn uit een
vastgelopen huwelijk te stappen.
Onder de eerste huwelijken
bevinden zich nogal wat mensen die
in geen geval scheiden. Om
godsdienstige of
wereldbeschouwelijke redenen."

geaccepteerd. „Een vrouw kan dat
bij voorbeeld doen door tot op
zekere hoogte te aanvaarden dat ze
door haar man geslagen wordt.
Door te weinig voor zichzelf op te
komen."

Eigen bijdrage
Mutsaers leest wel eens de
kennismakingsadvertenties in de
krant. Bij herhaling treft hij dan de
oproepen aan van mensen die op
zoek zijn naar een partner en die
zichzelf daarbij aanprijzen als
schuldloos gescheiden. „Als je a
priori zegt: het lag niet aan mij dat
mijn huwelijk is uitgedraaid op een
scheiding, dan lijkt mij dat geen
goed vertrekpunt voor het aangaan
van een tweede huwelijk. Eigenlijk
zou er helemaal niet over schuld
gepraat mogen worden, althans niet
in relatie tot een scheiding. Zelfs
voor een relatietherapeut is het
soms moeilijk vast te stellen
waarom het zo is gelopen. Zoals
iedereen heeft een relatietherapeut
nu eenmaal te maken met
afwijkende visies, hoort verhalen
aan die door mensen worden
ingekleurd om zichzelf te
rechtvaardigen."

Voor Mutsaers is het een
uitgemaakte zaak dat iedere partner
een eigen bijdrage moet leveren aan
het welslagen van een huwelijk. Het
is vaak een kwestie van geven en
nemen. Voor elkaar open staan,
naar elkaar luisteren met respect
voor eikaars opinies. Wie
onmiddellijk na de
trouwplechtigheid bereid is tot het
doen van verregaande concessies
aan de ander, wie ten koste van
alles de goede vrede wil bewaren

door al wat hem of haar dwars zit
onbespreekbaar te laten, is in feite
onbewust bezig een begin te maken
met het einde van een huwelijk.

„Het is de interactie tussen twee
mensen die bepaalt of een huwelijk
al dan niet slaagt, hoe de een
reageert op de ander. Conflicten
doen zich vrijwel altijd voor in een
huwelijk, of het nu een eerste of een
tweede is. Ontbreken die
conflicten, dan duidt dit er soms op
dat ze krampachtig worden
vermeden. Het gaat er vooral om
hoe je samen met zon conflict om
gaat, of je dat samen op een
constructieve manier kunt
oplossen. Onderzoek heeft
uitgewezen dat in huwelijken met
grote moeilijkheden de partners
bepaalde manier hebben
ontwikkeld om op elkaar te
reageren, waardoor de
moeilijkheden in stand worden
gehouden of zelfs verder vergroot."

Geen basis
Bezint eer gij begint, zou Mutsaers
jong- en oudere geliefden als advies
willen meegeven. Op een aanzoek
dat wordt gedaan in een
romantische, door kaarslicht
beschenen ambiance vol plots
opgedoemde rozegeur en
maneschijn moet niet al te spontaan
worden gereageerd. Trouwen
uitsluitend en alleen uit verliefdheid
is geen goede basis voor een
duurzame relatie. Want: verliefd
zijn is, zoals Mutsaers het uitdrukt,
een prettige vorm van verminderde
toerekeningsvatbaarheid. Hij vindt
dat mensen die al een scheiding
achter de rug hebben, zich zeker
niet moeten gedragen als snelle
beslissers. Het komt nogal eens
voor dat mensen die net een
scheiding achter de rug hebben, 'op
jacht' gaan om zichzelf en de
buitenwereld het bewijs te leveren
nog wel degelijk in trek te zijn bij de
andere sekse.

De onderzoeker zou prille
geliefden, van welke leeftijd ook.
op het hart willen drukken om niet
alleen te praten over het bankstel
dat straks in de huiskamer moet
staan. "Praat er eerst ee.ns over hoe
je de relatie ziet, wat je wilt met
elkaar, hoe je denkt met elkaar om
te gaan. Trouwen kan altijd nog."

Mutsaers heeft met het
wetenschappelijke
vergelijkingsonderzoek naar de
kwaliteit van eerste en tweede
huwelijken ook een ideologisch
doel voor ogen. „We vertrouwen
erop dat het onderzoek inzichten
zal opleveren die bruikbaar zijn om
het huwelijksgeluk te verhogen.
Medewerking aan het onderzoek
kan ook voor de deelnemers zelf
interessant zijn. De mensen in
kwestie zetten immers een aantal
aspecten van hun relatie op een rij.
Dat kan ertoe leiden dat ieder voor
zich een inzicht krijgt in de sterke
en minder sterke punten van het
huwelijk. En dat is een voorwaarde
om gelukkig met elkaar te kunnen
leven."

gerard van putten

Zij die willen deelnemen aan het
wetenschappelijk onderzoek kunnen
zich - met vermelding van de
persoonlijke gegevens - schriftelijk
in verbinding stellen met drs
W.C.M. Mutsaers, p/a Vakgroep
Klinische en Gezondheids- en
Persoonlijkheidspsychologie,
Wassenaarseweg 52, 2333 AK,
Leiden.

teweeg heeft gebracht. Is die foto
op de tv een persoonlijke
herinnering aan een intens
samenzijn? Of is het een symbool
van verering? Of nog erger, is er
sprake van verafgoding van de
overledene? Is dat het geval, dan
zal de vergelijking onherroepelijk
in het nadeel van de tweede man
c.g. vrouw uitvallen. „En is
daarmee tegelijk een booby trap
onder het huwelijk gelegd."

In welke mate het stukgelopen
eerste huwelijk nog doorwerkt in
het intussen gesloten tweede
huwelijk kan al evenzeer de koers
daarvan bepalen. Zware
alimentatieverplichtingen hoeven
dan niet per se de
voorschotbetalingen te zijn op de
kosten van een nieuwe
echtscheidingsprocedure, maar
Mutsaers weet op grond van
onderzoeksgegevens wel te
vertellen dat ze de verstandhouding
met de nieuwe partner soms danig
kunnen ontregelen. Dat de
financiële consequenties van een
vroegere echtelijke verbintenis een
behoorlijke druk op de relatie
kunnen leggen, waarbij het maar de
vraag is of de nieuwe partner
blijvend ertegen opgewassen zal
zijn. Voor zover Mutsaers het nu
kan bekijken, weten de meeste
tweede huwelijkspartners zich
overigens goed staande te houden
onder de financiële last van een
voorgaand huwelijk.

Aan een tweede huwelijk kunnen
meer voorwaarden zijn verbonden,
waaraan niet altijd even makkelijk
kan worden voldaan. Vooral als er
kinderen in het geding zijn, kunnen
de wederzijdse belangen soms

ECcTïu en tweede huwelijk wordtui beleefd als een persoonlijke
echi in!i' ng na een s,uk gelopen
Part verbintenis. Nogal wat
der» ,-^ proberen zichzelf in een
Als n J relatie waar te maken-
on ,I ,e bewijzen dat ze nietseichikt zijn voor het huwelijk.

J kunt stellen dat de meesteLet dnuhet tweede huwelijk ingaan
"iet h °°P' het vertrouwen en
in h ,et ldee het beter te doen dankv" " eerste huwelijk," is de
M *mg van drs. W.C.M.
Wèllbders. ..Ik zal laten zien dat het
behegi>cd kan Baan- die gedachte
karid men'geen- Een en ander
van j n noë niet los worden gezien
huw„p..ervaring van het eerstewe'ijk.
De 6 7 ■ .
Aerd unge onderzoeker uit

venhout heeft een speciale band
«m"-de ""Gelijken. Eenotionele ('ik maak er geen
'Weed11 Va" dat ik 2elf voor de
Wet» C keer Den getrouwd') en een
per "nschappelijke. Zijn
harm ljke ervaring bleek in
*ete °niC met z'Jn aa"wezige
jaar

nsehappe|ijke interesse drie
vOOrëe den een prima vertrekpunt
stabi|een onderz°ek naar de

llte't van het tweede huwelijk.
J is er vooral benieuwd naar hoe

QnZ? hun relaties plegen te
tot n M°Uden' en noe een en ander
teBe drukking komt in het gedrag
eers. hun Partner in hun
huw^'.[esPectievelijk tweede
ü^ ljk- Zijn aandacht gaat tevens

'ge "aar de verhouding die
?e ze|feiden hertrouwden', zoals hij
e " aanduidt, hebben met hunPartners.
de Urrr|ee wij ook mee bezig zijn is
JeüBdaUg in hoeverre
def ,ervaringen een rol spelen in
beSet 'tic- Er is nogal wat materiaal
kind ar waaruit h'ijkt datren van gescheiden ouders zelf
°ok jÊrder scheiden, maar vooral
_u Ss

at er een verband bestaat
Oud!"| de situatie als kind in het
hüw J, 'Jk gezin en het eigen

"Jk als volwassene."

Vragenlijsten— J

tweêen a^z'enr>are tijd ('binnen
Pro Jaar') hoopt Mutsaers zijn
(WfHtor' prof- dr Rene Diekstra
en r Van de vakgroep Klinischegezondheids- en
Lei(j°0nl'jkheidspsychologie in
Proef"! bij w'Jze van zn

vera sLnntt een wetenschappelijk
kün ntw°orde verhandeling te

mat e.n voorleggen over deze

t_e„ .
beSc.nderzoeker heeft reeds de
Vra„ lkk 'ng over de ingevulde

re s n̂llJsten van 150°n£Uen,e
ln- De groep

gere aagden is min of meer
eruteerd uit zijn omgeving.

''Het ■_""
ker m- voonil kennissen van mijn
me(j 'Ssen' onder wie ook
Unl,Werkers van de Leidseniversiteit."
Met all,Waardering voor de
geu hijdragen die door hen zijn
oit(je

erd ' zou Mutsaers de kring van
tyjh rz°ekdeelnemers graag breder
binn? maken- Het liefst zou h'j
Ove/,? afz'enbare tijd beschikken
pers gegevens van duizend
enio°nen' de gezamenlijk een
afSpSZln s representatieve
a||eriege ''ng kunnen vormen van
Ned e! stromingen uit de

e bevolking. Ook zij die
Wi| l e eerste maal zijn getrouwd
tna 1J 'n zijn onderzoek betrekken,
Haa vooral is Mutsaers benieuwd
die ■ i bevindingen van personen
he(,L een huwelijksverleden

Of
'Hst- °n de onderzoeker er voor
pr0 ?' dat de privacy van de
en n Personen gewaarborgd blijft
üno et schriftelijke onderzoek een
hij lern karakter draagt, realiseert
eetiv' maar al te goed dat het niet
bere °1

Ud 'g zal zijn zo veel mensen
la e te vinden zich bloot te geven
start nechtscheiding en een nieuwe
van ' Menigeen houdt de nasleep
lief een ontbonden huwelijk het
versi Voor de buitenwereld
be s..Ulerd- -Bij de hertrouwden
erVa

dat Veel schroom om voor hun
n,al.ringen uit te komen. Dat kan te
par .en hebben met de nieuwe
iHet*!^' 'nrormeren naar de relatie
te» ex roept nogal eens deze
Cvraag op: Moet dat allemaal

r<Je n opgerakeld?"

Foto

Ond e zin moet dat, vindt dei^erzoeker. Voor de
h ÜNvandhouding van een tweede
be|. jk is het van ongemeen
verwng dat de eerdere scheiding is
het, kt- En uiteraard geldt
d°od VOOr het verdriet dat ded van de vroegere partner

Maar ook de kinderen zelf, die door
een van de partners als
'bruidsschat' worden meegenomen
uit een eerder huwelijk, kunnen
trouwens serieuze pogingen om een
harmonieus gezin te stichten danig
verstoren. Mutsaers zou de laatste
zijn om te willen waarschuwen
tegen het sluiten van een huwelijk
waarbij kinderen zijn betrokken, 'tegen eën geforceerde presentatie
als stiefmoeder of vervangingsvader
doet de onderzoeker dat
uitdrukkelijk wel.

„Een vrouw die nooit getrouwd is
geweest en die trouwt met een man
met kinderen moet niet roepen dat
ze nu eindelijk moeder is. Hoe goed
bedoeld dat ook moge zijn, zij kan
in haar verwachtingen behoorlijk
worden teleurgesteld. En dat geldt
vanzelfsprekend ook voor de
stiefvader die zegt: ik word jullie
vader. Dat kan niet, die kinderen
hebben al een vader. Het is beter te
kiezen voor een voorzichtige
opstelling in het begin. Met veel
tact en begrip een relatie opbouwen
valt verre te preferen boven het
najagen van verkeerde fantasieën."

Al met al durft Mutsaers,
vooruitlopend op de uitkomst van
de gehele onderzoek, uit te spreken
dat tweede huwelijken betrekkelijk
waardevast zijn. Er wordt nogal

Nu al staat het vast dat het
onderzoek zal afrekenen met het
wijdverbreide vooroordeel dat
partners die hun relatie hij de
burgerlijke stand wettelijk hebben
bekrachtigd, elkaar gemakkelijker
loslaten. Het is niet zo dat een
huwelijk vandaag de dag om de een
of andere flutreden wordt
verbroken. Nog altijd is de
scheiding het onherroepelijke
eindpunt van een relatie, waarin de
wederzijdse partners geen uitweg
zien voor de oplossing van een
conflict. Wel is het zo dat er
vergeleken met vroeger meer
scheidingen worden uitgesproken,
en dat heeft deels te maken met de

Vooroordeel
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'Tweede huwelijken zijn
betrekkelijk waardevast'
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" Drs W.C.M. Mutsaers:
'Schuldloos gescheiden': wie
maakt dat uit?



bewaarder. 'Geen zin', mag niet te vaak voorko
men. Dan volgt een gesprek.

naam angstvallig geheim. Ze zit. omdat ze iets
slechts deed, dat is nu eenmaal zo. ~This is no
Hilion. This is Hotel Tristesse." Ze bestudeert
elke dag de Bijbel in haar cel, zegt ze.

werd gevonden. Maar toen was er een schaar
weg. De bewaking zocht. Niemand mocht de cel
uit zolang hij niet was gevonden. Sinterklaasvie-
ring dreigde niet door te gaan. Tot de schaar
werd gevonden. Hij lag in een container. Een
week Tater zegt Rob Mendes dat de rust is weer-
gekeerd. „De vrouwen zijn eikaars grootste
vriendinnen weer

Bijlmerbajes, de vrouwentoren. Tientallen ca-
mera-ogen registreren alles in de lange desolate
gangen. Dikke deuren klikken open en dicht;
van afstand bestuurd door bewaarders. Dagelijk-
se sleur. Eenzaamheid. Roddels. Liefde. Jaloe-
zie. Verdriet. Cynische humor. Soms wroeging
en altijd die controle.

Frederieke probeert handwerklessen zo aange-
naam mogelijk te maken: „Ik zie vrouwen soms
in hun verdriet en ellende wegkruipen." zegt ze.
„Mensen hebben er baat bij dat ze iets kunnen
doen. Een hoer leren breien. Da's leuk." Co-
lombiaanse Sylvia, begin 30, maakt een rode
kerstbal. Ze kwam hier 'by plane'. In haar koffer
twee kilo dope. Ze kreeg vier jaar. Ging nog in
beroep, maar dat hielp niet. „Het is niet eerlijk
dat ik zoveel ben kwijtgeraakt. Ik verloor mijn
familie en mijn kinderen. Wij worden gepakt, de
drugsbazen niet. Is dat eerlijk?" In augustus is ze
vrij. Maar, wat dan? Haar kinderen zitten bij
haar ex-man. Moeder is 'crimineel' en krijgt haar
kinderen niet meer te zien. Ze staart voor zich
uit... Het kerstballetje met rood lint stevig om-
klemd in haar kleine sierlijke handen.

Overleven in de vrouwenbajes is vooral aanpas-
sen. Aan de regels van het systeem. En sterk
zijn. Sommige gedetineerden worden door de
lange celstraf een beetje gek, praten in zichzelf.
Vervreemden helemaal: zijn bajesmaf. En dan
die controle: „Er worden hier zoveel rapporten
over je geschreven. Over je verleden. De hele
klerezooi, weet je." zegt Toos, ex-junkie. Ze
prikt tijdens de activiteitenbegeleiding nijdig een
vlindertje op een piepschuim kerstbal. Hard:
„Nou ik weet wel: hoe langer je hier zit, hoe
slechter het met je gaat." Deze maand komt ze
vrij.

Taai
Bijlmerbajes. December 1989. De witte beton
nen blokken torens lichten op in de vrieskou.
Mooi. Onheilspellend. Over wat er binnen de ge-
vangenismuren gebeurt, circuleren de meest wil-
de verhalen. Zware criminelen die met eigen te-
levisie in hun cel leven als hotelgasten. Maar het
bajesbestaan blijkt vooral sleur. Taai overleven.
Onder strak regime. De bewaarder: „Regels,
daar draait het hier om. Anders nemen ze een
loopje met je." Macht en onmacht binnen de
muren.

eens, en dan zeg ik: mag ik ze alsjeblieft zien.
mijn kinderen. Nee, Greta, zeggen ze dan. Dat
kan niet. Ze kijken altijd naar mijn verleden,
toen ik verslaafd was. Dat klopt toch niet? Nou,
toen ik verslaafd was hadden mijn kinderen alles-
Echt! Televisie, video. Ze gingen elke dag naar
school. Ja, liefde kregen ze niet. Maar ik heb al"
tijd goed voor ze gezorgd. Ze hadden alles." :
~Ik hoorde dat mijn ex-vent hier ook zit. Hij
heeft op mijn nieuwe vriend geschoten. Ik kende
die jongeneen paar dagen. Ik zou met hem een
toekomst opbouwen. M'n ex gunt mij geen ge-
lukkig leven. Hij heeft gezegd dat als hij mij op
de boulevard (gevangenisjargon voor een brede
gang tussen de mannen en vrouwentorens waar
de sportzalen aan liggen) tegenkomt, hij me
dood slaat. Nou, hij herkent me toch niet meer-
Ik ben al twintig kilo aangekomen."

Greta denkt vaak aan 'later', als ze hieruit is. ..Ik
ga niet terug naar Den Haag. Ze willen me daar
niet meer. Ik ga in een Tussenhuis, nee, een Tus-
senfasehuis wonen. Daar zitten ook begeleiders-
En dan ga ik 's middags in een dierenhuis wer-
ken. Dat maakt een goede indruk, voor mijn rap-
port. Ik neem ook een kat, die kan ik dan lekker
knuffelen. En na een half jaar krijg ik een huis-
en misschien mijn kinderen weer."

Stadsgenoot Mira die nog heel wat jarencelstraf
voor de boeg heeft, lacht zo hard dat ze het ge-
luid van de droogtrommels overstemt. „Ha! Je
mag helemaal geen dieren in een Tussenfasehuis
hebben." „Ach. Rot op! Ook geen vogeltje?"
probeert Greta. „Nog geen goudvis," buldert
Mira.

Relaties

Guitara moet nog heel lang zitten. Ze werkt hal-
ve dagen 'op de arbeid. Haar ogen zijn verscho-
len achter een donkere bril. Want gisteravond in
haar cel huilde ze 'dr ogen uit haar kop.' Ze ver-
pakt gelukssymbooltjes, klavertjes vier. „Niet te
geloven, hè?" Guitara kreeg in hoger beroep
acht jaar, omdat de rechters bewezen achtten dat
ze haar man voor geld liet vermoorden. Ze is
mooi. Mysterieus. En verschrikkelijk eenzaam.
Omgaan met andere gedetineerden hoeft voor
haar niet, maar ontsnappen aan het sociale leven
is niet eenvoudig. „Als ik met luchten alleen
loop, komen er altijd mensen naar me toe. Vra-
gen ze wat er is. Je bent hier nooit alleen. Ja. in je
cel." Haar verhaal is verfilmd in 'Bijlmer Bloe-
men' als hèt verhaal achter de moord. Toen haar
man na haar zoontje ook haar dochtertje ver-
krachtte, sloegen bij haar de stoppen door. Ze
laat haar verhaal, soms in dichtvorm, lezen. Het
staat in een schoolschrift. Was een ongewenst
kind. Werd door haar zwager en broer verkracht.
Uitgehuwelijkt op haar dertiende. Toen tien jaar
mishandeld door haar man.

klooster. Daar gaan gedetineerden aan het eind
van de straftijd naar toe.

Penitentiaire Inrichting De Singel, zo heet de
Amsterdamse vrouwengevangenis, annex huis
van bewaring. De Bijlmerbajes is niet de enige
vrouwengevangenis. Er worden steeds meer cel-
len voor vrouwen bijgebouwd. Nu zijn dat er
ruim 242. De Noordsingel in Rotterdam was in
1977 de enige vrouwenbajes, met 59 cellen. In
Breda komt volgend jaareen huis van bewaring
met 126 cellen, waardoor het totaal aantal cellen
voor vrouwen op 345 komt. Naast Amsterdam
kunnen vrouwen zitten in Groningen, Utrecht en
Maastricht. Sevenum. in Noord-Limburg, heeft
een half open inrichting met tuin in een oud

Waarom deedze het? Kende ze deconsequenties-
niet? „Ik had geld nodig. Ik ben. gescheiden en
heb drie kinderen. En mijn broer is ziek. Hij
heeft dure medicijnen nodig. Mijn zuster is alco-
holist en junkie. Ik wist niet dat ik zon zware
straf zou krijgen." Sylvia richt haar bruine ogen
naar het plafond en zucht. Ze buigt voorover en
fluistert: „Voor ons is elke dag hier hetzelfde.
We try to lire the best, hut it's nol possible." Ze
pakt een rood sterretje en plakt dat op het kerst-
balletje.

De buitenlandse vrouwen vormen een aparte
groep. Ze zijn gepakt met heroïne of cocaïne.
Vaak een. twee kilo. Vermoedelijk opgeofferd
om de aandachtvan een grotertransport af te lei-
den. Voor 1976 zaten deze vrouwen niet vast.
Maar met de aanpassing van de opiumwet is hun
aantal toegenomen. Ze bevolken nu de helft van
de gevangenis. De koeriers, ook wel mula's of
pakezels genoemd, zijn meestal alleenstaande of
gescheiden moeders. Hoe het hun kinderen ver-
gaat, weten ze vaak niet. Bellen is onmogelijk. In
de sloppenwijken is geen telefoon.

Controle

Ze schrijft: „Ik heb me vanaf het begin voorge-
nomen dat ik niets zou zeggen of doen om mijn
daad goed te praten. Niemand gelooft me. Zwij-
gen is het beste wat ik kan doen." Het verhaal
eindigt met gedichten aan haar kinderen en haar
moeder. Misschien zullen haar kinderen het ooit
lezen. Ze zjtten bij haar schoonfamilie. „Ik mis
mijn kinderen zo dat ik er een ledemaat voor zou
willen geven. Ik kan alleen maar blijven hopen.
I lopen dat ze me vergeten. Zelf kan ik van heim-
wee en verdriet niet meer slapen en eten." Lief-
de is voor haar, 'huilen met het licht uit.' Ze
heeft haar kinderen na haar aanhouding in 1987
nooit meer gezien. „Wat moet ik als ik hieruit
kom? Die breuk is nooit meer te lijmen. Wie
weet wat voor beeld ze van mij hebben. In hun
ogen ben ik de moordenaar van hun vader. Weet
je wat ik hoop? Dat ooit de echte waarheid naar
buiten komt."

Ze ergert zich soms aan andere gedetineerden.
„Lopen ze te kankeren dat ze een paar jaar zit-
ten." Voor haar heeft het geen zin meer. Daar-
om deed ze een zelfmoordpoging. Behalve dat ze
veel bloed verloor, gebeurde er niets. „Toen heb
ik als een gek mijn cel opgeruimd,want als ze er-
achter komen ga je de isoleer in." Ze stroopt
haar mouw op en toont een rond genezen gat in
haar arm.

Liefde bestaat in de gevangenis. Sommige vrou-
welijke gedetineerden hebben hier een vriendin,
anderen gaan tijdens de lange straf voor het eerst
een lesbische relatie aan. De meningen daarovei
zijn verschillend. „Ja hoor 'ns: je bent het, of je
bent het niet," zegt een gedetineerde bits. Vrou-
wen met een relatie 'buiten' mogen na ongeveer
een jaardetentie eens in de maand een vriend ot
vriendin ontvangen. Het bezoek-zonder-toe-
zicht-kamertje heeft bed en douche. En geen ca-
mera.

Een vrijpartij mondt wel eens uit in een zwanger-
schap. Soms met opzet, zegt Rob Mendes, hoofd
Sociaal Cultureel Werk. Een Colombiaanse pro-
beerde zo haar toekomst met een Nederlandse
ex-gedetineerde veilig te stellen. Toen de baby er
was en moeders straftijd er op zat moesten moe-
der en dochter terug naar Colombia. Vader pro-
beert ze terug te halen. „Ik denk dat het wel
lukt. Ze komen in een goed gespreid bedje,"
zegt Mendes. Vrouwen die hun straf nog niet
hebben uitgezeten, moeten hun kind negen
maanden na de bevalling tijdelijk afstaan. Want
een kind mag niet in gevangenschap opgroeien,
vindt de justitie. Mendes: „Dat is soms diep tra-
gisch." Al vier keer werd een gedetineerde in de
bajes mama.

Het 'vrijkamertje' wordt door de Zuidameri-
kaansen niet gebruikt. Welke minnaar komt nou
voor een uurtje vrijen naar Nederland gevlogen?
Virgo prijst zich gelukkig dat ze geen moeder is.
Een man heeft ze ook niet. ~77/i.v is our last
Cltristnias in juil," verzucht de 23-jarige Chileen-
se. Ze ratelt Spaans met Lilly uit Venezuela,
moeder van twee kinderen, en Roxanna uit Co-
lombia, moeder van drie kinderen. De huiska-
mer op het paviljoen is schamel ingericht. In de
hoek staat de televisie. ~Tlüs, neve'r again," zegt
Virgo. De straf is te zwaar voor die ene kilo co-
caïne en de drieduizend dollar die ze daarmee
verdiende. Ze studeerde in Ecuador. Had geen
geld. Wilde best wel een pakje naar Nederland
brengen. Werd gepakt en zwaar gestraft om an-
dere koeriers af te schrikken. Ze heeft er ruim
twee jaar opzitten. In augustus is ze vrij. Wennen
zal ze hier nooit. Veel contact met de Nederland-
sen heeft ze niet. „Ze zijn soms agressief. Ik
weet niet." Lilly, een vriendelijk ogende moeder
van middelbare leeftijd, kijkt even op en breit
verder. Zij moet nog een paar maanden.

Gemêleerd
Er heerst een ontspannen sfeer 's avonds op pa-
viljoen 5. Hier wonen tien vrouwen. Een gemê-
leerd gezelschap uit Colombia, Venezuela, Chili,
Bolivia, Singapore, Caraïbisch gebied en één Ne-
derlandse, Anja. De avondmaaltijd wordt opge-
diend aan de lange tafel in de gang. De cellen zijn
open. Twee vrouwelijke bewaarders (officieel:
Penitentiaire Inrichtings Werkers) schuiven aan.
Ze eten wel vaker mee. De bewaarders maken
geintjes met de gestraften. De dames dragen trai-
ningspak of ochtendjas. Anja permanent het
donkere haar van Lisa uit Venezuela. Muziek
schettert in een cel. Als de centimeters dikke sta-
len deur wordt dichtgegooid, ebt het geluid weg.
Klik.

Ondertussen speelt zich bij de mangelmachine
een rel af. Moeilijk te volgen. Sky Radio schet-
tert door de grote ruimte. „Laat me toch met
rust," schreeuwt Toos. Ze heeft een slechte dag
vandaag. Kreeg 'klote nieuws' van buiten. Meer
wil ze niet vertellen. Haar Zuidamerikaanse
werkmaatje slaat een arm om haar heen. Ook
een andere gedetineerde probeert Toos te troos-
ten. Morrend gaat ze aan het werk.

Greta tèttert gewoon door: over wat ze ook
'zooo be-la-che-lijk' vindt. Altijd als ze uit dr
bol gaat of scheldt, wordt haar plas gecontro-
leerd. Een keer na het bezoek kreeg ze meteen
'urinecontrole'. Of ze soms high was. „Ik mag
toch wel lachen? Ze hebben nog nooit wat bij
mijn gevonden." Mira: „Wat?! Als hier iemand
een stuk stuff heb, weten die anderen niet hoe
hard ze naar de bewaking moeten hollen. Ze ver-
raaien je, waar je bijstaat." Volgens Lora, die
hier al voor 'de zestiende' keer zit is ze met Oud
en Nieuw gewoon 'stoned. „Dat houwen ze hier
toch niet tegen. Dope krijg je gewoon van het be-
zoek."

Greta buigt over het stapeltje onderbroeken.
Fluistert samenzweerderig: „Een meisje heeft
twee weken op in de isoleercel gezeten, omdat ze
druivensap had gemaakt." „Welnee joh. Dat
was wijn, dat is gaan gisten," zegt Mira. „Maar
dat was niet expres." „Alsof ze dat niet weet.
Rot toch op."

Guitara, weer even samen met de eenzaamheid,
schrijft: „Ik zit vast, niet alleen in mijn cel of
deze inrichting. Maar ook in mezelf, ik ben een
gevangenis, mijn eigen gevangenis."

In 'de toren' wonen 87 vrouwen. Lang- en kort
gestraften. De helft zit voor overtreding van de
Opiumwet. Nederlandsen hebben andere delic-
ten gepleegd. Er zijn acht paviljoens, elk met
eigen bewaking. In het huis van bewaring op pa-
viljoen 1. wachten vrouwen op hun straf. 'Afge-
straften' zitten elders in de toren. Een langge-
strafte gevangene verhuist wel een paar keer
over de paviljoens. Je kunt maar het beste op '5'
zitten, vinden gedetineerden. „Waarom kom je
niet bij ons? Dan kun je eens zien hoe het bajes-
leven er echt uit ziet," kankert een gedetineerde
van paviljoen 3. „Ze sturen jullie altijd maar
naar vijf." Daar mogen de vrouwen zelf koken
en zijn de bewaarders 'wel tof. Maar.daar kom
je niet zomaar. Die plaats moet je verdienen.

'Niet eerlijk'
De gedetineerden zijn in aantocht voor de hand-
werkles, laat de bewaarder weten. Hij staat via
portofoon in contact met collega's. De vrouwen
druppelen het lokaal in. De Zuidamerikaansen
klitten bij elkaar. De Nederlandsen ook. Een be-
waarder schuift aan tafel om te controleren of
alle gedetineerden er zijn. De opkomst is mager.
Zon dertien vrouwen laten verstek gaan. Dat
mag, maar er moet wel een reden zijn, zegt de AnnaLaura Molducci

Eenzaam
„Noem me maar Guitara Romany. Dat is mijn
zigeunernaam," zegt een donkerharig slank
meisje. Guitara is 26. Ze zit nog in het huis van
bewaring. „Het was storm daar." De vrouwen
moesten twee dagen in hun cel, omdat een gede-
tineerde dreigbrieven had ontvangen. De dader

„Hoe moet het nou met mijn kinderen? leder-
een kijkt maar naar mijn verleden, waarom nou?
Ik heb mijn kinderen al een jaar niet gezien. Dat
mag niet van de Kinderbescherming. Ik bel wel

Later...
Ook Greta ziet haar 'twee jongens' met kerst
niet. Daar kan ze zo 'vre-se-lijk kwaad' om wor-
den. Greta werkt op de wasserij. Vouwt hemden
en onderbroeken, de meesten met gaten, van
mannelijke gedetineerden uit zeventien andere
gevangenissen. Ze zit voor 'wat dingetjes. Ge-
weld en diefstal. „Kijk, je bent voor hun maar
een nummer." zegt ze met zwaar Haags accent.
Ze kijkt schuin naar het hoofd van de wasserij:
een hard lachende vriendelijk dikke dame. Ze-
ker de beroerdste niet.

Sinterklaas en kerst in de bajes zijn helemaal
'klote', vinden de vrouwen. Ze zien hun kinde-
ren niet. En vervelen zich stierlijk. „Je kunt zal
boeken lezen. Maar als je elke dagom half tien 's
avonds al in je cel zit, word je daar ook stapel
van." Overdag doen gedetineerden mee aan ac-
tiviteitenbegeleiding, ze sporten of werken.
ledere dag worden ze gelucht. Al zien de gedeti-
neerden buiten alleen muren, alles is beter dan
het dagelijkse verblijf in de bedompte ruimten
waar nergens een raampje open kan.

De Spaanstalige vrouwen prefereren hun zelf ge-
maakte hap boven het bajesvoedsel. Dat betalen
ze zelf. Gekocht in het particuliere winkeltje
voor de bajesklanten. Omdat de kip zo duur is
('kiep kost negen goelden!') is er slechts een flin-
tertje vlees tussen de rijst terug te vinden. Veel
geld hebben de gedetineerden niet. Ze kunnen
ruim tweehonderd gulden per maand verdienen
met 'de arbeid. Van dat bedrag betalen ze de
huur van de televisie (negen gulden per week),
de telefoon en andere extraatjes. De rijst is ver-
sierd met ongeschilde gezouten aardappels en
een pasteitje naar origineel Singapore-recept. De
Spaanstaligen vinden het heerlijk. Anja 'moet'
het niet. Ze prikt in-een hamburger met satésaus.
Een vrouw uit het Caraïbisch gebied, houdt haar
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De naam van dit huis is syno-
niem voor de traditionele En-
gelse inrichting van een wo-
ning, in de stad of op het plat-
teland. In de nieuwe kollektie
is een aantal traditionele
bloemmotieven opnieuw geïn-
terpreteerd op een gedurfde,
krachtige manier. Maar met
alle vrijheid van een avantgar-
distische schilder.

NVM-makelaars in Heerlen presenteren marktgegevens Traditionele bloempatronen
vormen een belangrijk onder-
deel van de nieuwste kollek-
ties stoffen voor zowel gordij-
nen als stoffering voor meubi-
lair. De ontwikkeling van deze
stoffen en andere produkten
voor het interieur zijn hoofd-
zakelijk ontleend aan dè na-
tuur en de pracht van het inte-
rieur erfgoed uit een aantal
historische stromingen. Daar-
mee heeft Laura Ashley in de
loop der jaren bewezen, dat
klein en eenvoudig net zo ef-
fektief knnen zijn als groot en
formeel.

Hoogste woningbezit
in gemeente Voerendaal

Van 'authentiek ' naar eigentijds

Laura Ashley brengt
nieuwe huis-formule

Dessins

Het eigen woningbezit is in desemeente Voerendaal het'°ogst en in de gemeente«eerlen het laagst. De gemid-
eicie vraagprijs van een eigenwonmg ln Voerendaal is daar-r^ 6gun het ho°êst en inKerk-jehet laagst. Het aantal wo-rgen met een vraagprijs van

Pnii dan honderdduizend
ooi?e,n-,ls relatief groot in hetoostelyk deel van de regio
vÏÏ!" ?n.' terwiJ' er het
bod deel nauweliJks aan-

Prnerkehjke cijfers uit een rapport
kaLmarktgegevens van bestaandeHe^°mngen in Heerlen, samen-
NVM °°r LPM- van de Pas,
tenr aankopend makelaar/taxa-ieur onroerend goed.

De ontwerpers zijn van mening dat
dessins en kleurcombinaties, die
een aantal eeuwen geleden erg po-
pulair waren, vandaag de dag nog
steeds een grote aantrekkings-
kracht hebben. Met name bestaat er
een toenemende belangstelling
voor Chinese motieven, geïnspi-
reerd op de originele patronen van
het aloude porcelein uit dat land.zü Cl_i kwamen tot stand dank

laarcT WerkinS van vele make--rsKantoren. Het rapport werd
Dr_TLW.eek voor de eerste maal ge-
tenteerd door een zestal NVM-strik rS Uit de oostellJke Mi-)n-

Grondlegger van het behang en de
verdere uitwerking en perfectione-
ring van deze wandbekleding is de
Fransman Jean Baptiste Reveillon.
Zijn invloed en originele bloemmo-
tieven in combinatie met strepen
zijnterug te vinden in de ontwerpen
voor zowel het behang als de gordij-
nen uit de kollektieReveillon.

kine tVan dltra PP°rt is een vergelij-
ah h maker>. voor zowel de cliëntünJr makelaars zelf, van de verde-
repi u eigen woningbezit in de
beern "eerlen- Daarnaast is gepro-
zen , samenhang tussen de prij-
gen an.verschillende typen wonin-
tonen dlverse gemeenten aan te

" De NVM-makelaars in deregio Heerlen. Zittend (v.1.n.r.) Aquina, Leenaers, Pickee en Ernens
Daarachter mevrouw Buscher en De La Haye en Van de Pas, samensteller van het rapport.

De India-dessins zijn een weerspie-
geling van de samenvloeiing van
ontwerpinvloeden uit Oost en West
in de negentiende eeuw. Gevolg van
de ingebruikname door de Bristish
East India Company van scheep-
vaartroutes met de Oost. Kenmer-
kend voor deze stijl zijn de schitte-
rende India-kleuren en patronen
met de klassieke koloniale vorme-
lijkheid van de Engelse look.

rollen en kussens in uniedessins en
kleuren, tot meubilair uitgevoerd in
noten of traditioneel eiken.

Notenhout is vooral gebruift voor
elegante meubelen in Regencystijl.
voorzien van handbeschilderde de-
coraties. Keuken- en slaapkamer-
meubilair zijn gemaakt van eiken in
Eduardiaanse stijl. Zorgvuldig ge-
patineerd en met een handgeschil-
derde lijn als finishing touch. De ge-
stoffeerde meubelkollektie is uitge-
breid met een aantal nieuwe model-
len, zoals bijvoorbeeld een chaise
longue.

Accessoires
De authentieke sujl voor de inrich-

ting van een woning wordt gecom-
pleteerd met bijpassende accessoi-
res. Daarmee ontstaat een interieur
dat apart en stijlvol is zonder over-
dreven druk te zijn.

Daarnaast is ook aandacht besteed
aan bedlinnen, kussens, serviezen
en glaswerk. Servies en glaswerk
zrjn zowel chic als praktisch en niet
alleen geschikt voor het meest ele-
gante dineetje maar ook voor dage-
lijks gebruik.

De presentatie in Amsterdam in een
voor dit doel uitermate geschikt'
katie gafeen duidelijkekijk op d
origineleen tijdloze nieuwe stijlvan
Laura Ashley voor de jaren negen-
tig-

all?v°6 een aantal gegevens van
len *°°Pwoningen in de regio Heer-
be<_t=_er_?ameld en ingebracht in een
Ita u

p Jaarbasis betreft dat ca.
kela obJecten. die door NVM-ma-
ren t s'^middelaars en particulie-
zo'n cm p worden aangeboden,
Er i<_ uot 95% van detOT-ale markt,
dat ?cbter een stukje van de markt
nin D uZlchtbaar is omdat het wo-
denv ?etreft die onderhands wor-
anH„ oent' zonder advertentie ofactere manieren.

Algemeen

Meubilair
De nieuwe uitgebreide meubelkol-
lektie biedt een aantal mogelijkhe-
den voor diverse kamers in huis.
Het meubilair is speciaal ontworpen
om de authentieke stijl van L.A.-
home te handhaven. Variërend van
een stalen bedbank met sluimer-

pelveld en Landgraaf volgen Voe-
rendaal op de voet met percentages
van respectievelijk 70, 68 en 60%.
In het overzicht over de aantallen
woningen, die te koop werden aan-
geboden, blijkt datHeerlen met 600
woningen (39%) koploper is. Sim-
pelveld is hekkesluiter met 50 wo-
ningen (4%). Uit de cijfers van de
tussenliggende gemeenten blijkt
dat Voerendaal, Nuth en Simpel-
veld ook hier op een lijn zitten.

prijs per gemeente' scoort Voeren-
daal het hoogst met ’235.000,- en
Kerkrade het laagst met ’ 153.000,-.
Ook uit dit overzicht blijkt dat Nuth
en Simpelveld op korte afstand
Voerendaal volgen.

Oorzaak
Hoezijn dieverschillen tot stand ge-
komen? Uit het vergelijken van decijfers blijkt dat die verschillen
enerzijds zijn ontstaan door hogere
prijzen voor gelijkwaardige wonin-

gen, door bijvoorbeeld meer vraag.
Anderzijds veel meer door het ver-
schil in type en het aantal woningen
in een bepaalde prijsklasse.

In Heerlen bijvoorbeeld, zijn over
het algemeen meer goedkope wo-
ningen beschikbaar. Opvallend is
ook dat er in Voerendaal, Nuth en
Simpelveld nauwelijks apparte-
menten en tussenwoningen zijn,
maar dat in die gemeenten het aan-
bod wordt bepaald door halfvrij- en
vrijstaande woningen.

Eigen karakter entree huis en bureau belangrijk

Kunststof deuren en
ramen in nieuwe stijl
Steeds meer huiseigenaren geven, zowel bij hetvervangen van
ramen en deuren als voor nieuw te bouwen woningen, de voor-
keur aan kunststof. Vooral de voordeur heeft in de afgelopen
tientallen jaren een opmerkelijke evolutie doorgemaakt. Naast
de functionele aspecten bepalen vormgeving en kleurtoepas-
singen het eigen karakter van de entree van een woning ofkan-
toor.

Lr

vers^heieSt °PvaUend daarbij is het
het aa ♦ l? diverse gemeenten van
zicht eigen woningen ten op-
Woni Vwn huurwoningen. Het eigen
renn' T_ Zit is in de gemeente Voe-
laaplt het "oogst, nl. 72% en hetKST- in Heerlen, 30%. Nuth, Sim-

Rubrieken

door^v ,verkregen gegevens zijn
fisoh Pas cijfermatig en gra-
diiid fe.rubnceerd. Daardoor is een
Woni J mzicht ontstaan over de
0v "lr}gmarkt, meer in het bijzonder
resir, tfemiddelde vraagprijs in de
vrtac **eerlen> de verschillende
wiiyfPi!"uzen per Piaats en op welkePriitti * aanbod is verdeeld naarJsklasseen type woning.

In de rubriek 'Gemiddelde vraag

Ter verduidelijking: in dit overzicht
is uitgegaan van vraagprijzen. De
cijfers, die de Nederlandse Vereni-
ging van Makelaars (NVM) ver-
strekt, gaan uit van koopprijzen, ter-
wijl het Kadaster transactieprijzen
hanteert. Het verschil tussen vraag-
en koopprijs ligt derhalve gemid-
deld een procent of vijf lager.

De gemiddelde vraagpr.js van alle
woningen in Nederland bedroeg vo-
rig jaar ’171.600,-. In 1988

’ 161.200,-, derhalve een stijging van
6%. In Limburg bleek die stijging
over de hele linie 5% te zijn. Deze
provincie liep ten aanzien van het
landelijk gemiddelde niet zo erg ver
uit depas.

Vraagprijs

" Een in het oog springende entree, waarbij de strakke rechtlijnige in glas en kunststof uitge-voerde erker geen afbreuk doet aan de witte enigszins klassieke huisdeur.

en ramenmarkt uit kunststof al tot
ruim 20% gestegen.

Weru, een Duitse fabrikant van
kunststof raamkozijnen heeft een
indrukwekkende nieuwe reeks
voordeuren samengesteld, even-
eens van praktisch onderhoudsvrij
kunststofmateriaal. Daarvoor heeft
hét bedrijf een aantal bekende ont-
werpers aangetrokken, die een sca-
la deuren hebben bedacht, die in
technisch zowel als in esthetisch
opzicht aan de wensen van de
woonconsument voldoen.

Het resultaat is een heel breed as-
sortiment, in alle mogelijke stijlen,
variërend van uiterst futuristische
disco-achtige combinaties tot en
met klassiek, al dan niet met
smeed-traliewerk. In het moderne
programma overheersen rechte
verticale en horizontale lijnen.
Maar ook diagonale lijnen zijn op
kunstzinnige wijze toegepast, soms
weer in een kader van rechthoeken
of vierkanten.

Ook nieuw is de variabele breedte
van de deurpanelen en de alterna-
tieven met traliewerk. Ten behoeve
van een consequente vormgeving
is het nieuwe systeem uitstekend
te combineren met een zelfde kleur
in het raamsysteem.

Maatwerk
leder raam kan op elke gewenste
maat in vele stijluitvoeringen wor-
den besteld. Zoals ramen met roe-
den, boogramen, hypermoderne
strakke ramen en nostalgische vor-
men voor bijvoorbeeld oudere ge-
bouwen. Daarbij biedt de begla-
zing een uitgebreid scala van mo-
gelijkheden: extra isolerend; in-
braakvertragend of geluidwerend.
Bij de nieuwe generatie voordeu-
ren heeft het bedrijf rekening ge-
houden met de duidelijke trend
naar een eigen stijl bij de vormge-
ving van entrees. Het opvallendst
is het nieuwe ontwerp met facet-
achtige kanten.

Kunststof ramen en deuren geven
veel woongenot. Dat heeft te ma-
ken met een aantal opvallende fac-
toren; het materiaal is onderhouds-
arm; met gemakkelijk en kwalita-
tief hoogstaand geluidsarm bedie-
ningskomfort.

Aandeel

Het spreekt voor zichzelf dat men
een bepaald project zo duur kan
maken als men zelf wil. Met toepas-
sing van speciale uitvoeringen en
accessoires. De prijs van de basis-
uitvoeringen is te vergelijken met
de prijs van hardhout. Aantrekke-
lijk en het overwegen waard, voor-
al vanwege het feit dat regelmatig
terugkerend onderhoud tot het
verleden behoort.

Keuze

Redenen waarom bij 40% van de
nieuwbouw- en renovatieprojecten
in Duitsland alle ramen en deuren
uit dit nieuwe systeem toegepast
worden. En in Nederland neemt
het gebruik van kunststof ook toe.
In vier jaar tijd, van 1985 tot nu, is
het aandeel van de totale deuren-

Een ander facet van het Weru-sys-
teem is de technische uitvoeringen
van de diverse onderdelen. Kozijn-
en draaidelen worden rondom ver-
sterkt met sendzimir verzinkt sta-
len profielen, zelfs bij de kleinste
afmetingen.
Wil men kleuren of combinaties
van kleuren, bijvoorbeeld wit met

groen, dan heeft dit systeem een
ongekend aantal mogelijkheden.
Defabrikant hanteert het unieke
AKF-systeem. Dat wil zeggen:
kunststof aan binnen- en alumi-
nium aan de buitenzijde. In princi-
pe is het dus mogelijk drie geanodi-
seerde kleurtinten en alle RAL-
kleuren te bestellen. De aluminium

ommanteling kan namelijk in kleur
worden gemoffeld.
Al met al bieden deze raam
deursystemen de consument 01
perkte mogelijkheden een
staand huis of nieuwbouw op
antwoorde wijze te verfraaien.
Nadere informatie: Weru Inte
tional in Heerlen, « 045-710090.
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# Bloemmotieven en kleurcombinaties van deze stoffen Chi-
nois-wandbekleding combineren uitstekend met stijlmeubelen.

Grafisch overzicht van de bestaande koopwoningen in pro-
Prii/' Van het totale aanbod, alsmede de gemiddelde vraaa-*" 'js per gemeente.



illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli; || f ■■!■ HEERLEN
'UB Royaal woonhuis met S

!' 'I II 1 garage, tuin en cv. Ind _\_ :3sm sout: kelder. Beg gr.: SS
_SS I :" ■m m T hal. toilet, royale woon- —E ]_____. * __■ _____*___!________. || kamer, keuken, garage. S

Mfl .Kuil 1e vercJ 2 slaapkamers asHM + badkamer. 2e verd.: 2 —— slaapkamers + zolderruimte. Aanvaarding direct.. ___— HEERLEN
_Z___-m__Am _m___M ’ 109.000-k.k.

I^UH I Stadswoning aan de SS_ mmmfl f^| I r3,ld V3n Heerlen lnCl SS
| |^ttÉH^^C______WV I na woonkamer met S___ I [ \_f _ open keuken ____ ■■L-J I 8.17x4 57 3.20: 2 =I slaapkamers + badka- £| mer met douche en vas- __
: te wastafel, dakterras 30 m 2op het zuiden. Aanvaarding in 2

'SS overleg. ==,
§ mmmmmmmmmm m^a_^eßmm_f_ HEERLEN (Weiten)

ss WÊÊMMMmMMÊME I f 147.500,- =I Woonhuis met garage ZI Ind.: hal, toilet, woonka- Sï
E^| mer 8 00x5.47 3.50 met SS

'" ___^_ I^jm! ______________■ °Pen keuken. bijkeuken. _
H_HJ tuin en garage te verdV& km 3 slaapkamers t badka- __

S ...,m~m mer. 2e verd.: 1 kamer + ï— berging, te bereiken via vliezotrap. Aanvaarding in overleg. :

ÊM/AAMMmmm heerlen-nrdI ’ 179.000-k.k.
I Halfvrijst. herenhuis met ___ i[__ I 9ara9e 'nd sout.: kei- ___

\_mj_.m^^m______? I derruimte 50 m 2. Beg _
\A*m_\ gr: hal, woonkamer 40 ___

t%?____ _t_^_\ m 2, goed geout dichte _\I keuken, terras + tuin, ~E '^BH__!________J___B__iSS___C__,_____a garage 10.40x3.00. 1e SS
'SS verd : 3 slaapkamers + badkamer 2e verd : hobbyruimte, te S

: bereiken via vaste trap. Aanvaarding in overleg. SS

m HOENSBROEK
fL^^^^ ’ 135.000,-k.k.

S|^BB^^__ Halfvrijst. woonhuis, bjr m=.Jj» 1981. geïsoleerd. Ind.: SS
_____________■ __L ______~bII I hal' woonkarT|e' met half __z

I open keuken _
■ 820x5.64/3.55, terras SS■ en tuin, garage SS- XBBMB^________HH__H______ 600x300 1e

ï slaapkamers, badkamer met douche en vaste wastafel. 2e___ verd : zolderruimte. Aanvaarding in overleg.

■ open haard ±40 m 2.keuken, terras + mooi aangelegde tuin 5
SS 1e verd : 3 slaapkamers -1- luxe badkamer met ligbad en s— douche Het huis heeft veel extra's. Aanvaarding in overleg SS

== Af é KLIMMEN

SST —&" M f 450.000,-k.k.
1 Op een 1e klas lokatie -— Lfl| É_______r< J een vr 'ls,aanae semi- SS

bungalow. Ind.: royale __z— I I entree met fraaie trap- —I partij, woonkamer ruim SSI 47 m2, dichtekeuken met SS
I kastenwand, bijkeuken. Z

ï inpandige garage. 2 slaapkamers + badkamer, terras -1- tuin ___
m onder architektuur aangelegd Ie verd.: 2 royale slaapka- S
; mers + zolderruimte. Aanvaarding direkt.

■■■■M^^^ ___A VOERENDAAL
E^^HBJBJ I ’ 137.500-k.k.

I Tussenwoning met cv. _— lÊmmm^^^J^^^^^M len berging. Ind.:
I woonkamer + half open S
I keuken 7.62x5 15 3 00, SS

\_____\ I terras + tuin ±18 mtr SS
I diep. 1e verd.: 3 slaap- ___

__________■ kamers + badkamer. 2e S
: verd vaste trap naar zolder. Aanvaarding in overleg.

" TE HUUR: VOERENDAAL ’ 1000- per mnd._ Dagwinkel in het centrum, opp. ±65 m 2mcl. keukentje, toilet. S
E plafond en verlichting. Aanvaarding begin 1990.

t-, rf____jQ____MM CENTRUM HEERLEN
- OÊW--\ t***m»\mYwk\ f 43000°- kk-

\_*W\_ I 2 winkelwoonhuizen. 1 Ef JmtÊmmmmmmm^^mm^A verhuurd, andere komt _
l___ ______ lee9 Winkel A 120 m 2. s

Hf^V I winkel B 100 m 2. kan- 5
Tf_^J I toor woonhuis boven SI winkel A matig, ±50 m2 SS_ I in 2 lagen, woonhuis bo- =Z ven winkel Bin goede staat. Aanvaarding in overleg

E " Makelaar o.g. " Taxaties
E " Bedrijfsobjecten " Hypotheken
E " Woningen " Verzekeringen

§ makelaardij^ _|
Hoolstraat 42, Voerendaal

Jvm _____W_____________M
■Hk___k___É__l__l__^____...A__H____^H___tartHMMH__H_____________ll
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ophelders
makelaardij 0.g./assurantiën
SITTARD, VAN OSTADESTRAAT 1A
Goed onderhouden, ruim halfvrijst. woonh. met gas-c.v.,
gar. en tuin. Bjr. 1973. Ind. 0.a.: entree en woonk., beide
met tegelvl., keuken m. aanb.keuken met app., terr., tuin.
Op verd. 3 slpks. en badk. m. ligbad. Vaste trap naar zol-
der. Vr.pr. ’ 135.000,-k.k.
SUSTEREN, FEURTHSTRAAT 64
Centraal gel. ouder woonh. met ruime md. en grote tuin.
Percopp. 460 m2, deels gerenov. in 1979. Ind.: o.a. kelder,
keuken m. moderne aanb.keuken met apparatuur. Op
verd. 3 slpks. en doucheruimte. Zolder. Vr.pr. ’ 155.000,-
-k.k.
SUSTEREN, CHRISTINASTRAAT 11
Zeer goed onderh. en rustig gel. halfvrijst. woonh. met
gas-c.v., gar., berging en fijne tuin. Bjr. ca. 1970. Ind. 0.a.:
woonk., keuken met moderne aanb.keuken met appara-
tuur. Op verd. betegelde badk. en 3 slpks. Zolder. Diverse
ramen zijn voorzien van rolluiken (6 stuks). Pr. op aanvr.
SUSTEREN, SCHEPENENWEG 31
Goed en rustig gel. vrijst. woonh. met inpandige gar. en
tuin. Bjr. 1987. Optimale isolatie en kunststoffen kozijnen
en ramen. Deels gas-c.v. en deels vloerverw. Goede af-
werking. Ind. o.a. hal, toilet, L-vorm. woonk., keuken m.
eiken aanb.keuken met apparatuur, bijkeuken, terras. Op
verd. 3 ruime slpks. en kompl. luxe badk. met ligb., dou-
che, toilet en v. wast., 2 zolders. Vr.pr. ’ 229.000- k.k.
ROOSTEREN, STEENAKKER 14
Rustig gel. en goed onderh. woonh. met gas-c.v., gar. en
carport. Percopp. 206 m 2. Bjr. 1975. Ind. o.a. entree,
woonk., keuken, overdekt terras, fijne tuin. Op verd. 3
slpks., badkamer, zolder, 3 rolluiken. Vr.pr. ’ 117.000-
-k.k.
ROOSTEREN, SCHANSBERG 02

I
Nabij de Maasbrug te Roosteren gel. vrijst. winkel/woonh.
met c.v.-inst. Percopp. 1090m 2.Ind. o.a. kelder, 2winkel-
ruimten, hal, keuken, zitkamer, toilet en doucheruimte. Op
verd. 2 slpks. en vliering. Pr. op aanvr.

* taxatie» * financieringen

* hypotheken * venekeringen
Marktstraat 43, Susteren.

04499-1340

■ TE HUUR■ HEERLEN:
De Silhof, Giesen Bautsch
3 kamerflatwoningen in 3 typen. Met
veel woonkomfort dank zij voor-
zieningen als: isolerende beglazing,
ligbad in de badkamer, mechanische
ventilatie, cv. annex warm-
watervoorziening.
Huurprijs per maand f 608,15,
exclusief servicebijdrage.
Informeer naar de details bij:

Inedu
beheer o.g.
makelaardij
Valkenburgerweg 25A,
6411 BM Heerlen,
tel. 045-710909.

[[van c)er Loo LiiMbußq
Sittard - Rijksweg Zuid 38 - ® 04490-22323

KONINGSBOSCH
Mauritshof

Ruime haltvrijstaande premie-A woningen.

Op een rustige en landelijke1 ligging bouwen wij deze
haltvrijstaande premie-A woningen waarvan nog
slechts één met garage en 2 met berging. De wonin-
gen hebben een ruime indeling en grote tuinen op het
zuiden.
Prijs ’ 131.950,-v.o.n.
Subsidie ’ 41.000,- max. (afh. v. ink.)

Stuur mij vrijblijvend dokumentatie van de
premie-A woningen te Koningsbosch.

Q Naam:

Q Adres:

N Postcode/plaats:

Tel.:
Zonder postzegel sturen naar v.d. Loo Limburg
BV, Antwoordnummer 1007, 6130 VB Sittard.

Geopend: ma. t/m vrij. 9.00-17.30 uur
Maandagavond 18.30 tot 21.00 uur
Zaterdag 10.00 tot 13.00 uur.

mNa kantooruren:
J. v.d. Loo: 04746-2873
E. v.d. Loo: 043-257247
W. v.d. Loo: 04746-3534 2751J,JJ.

HOENSBROEK MARKT
Uitst. gelegen HOEKFLAT met cv., lift en berging. Ind.:
hal, keuk., ruime woonkmr., 2 slpkmrs., luxe badkmr.

’ 72.500,- k.k.

GELEEN
Rustig gelegen en uitstekend onderhouden HALF-
VRIJST. WOONHUIS met gas-c.v., garage en tuin. Ind.:
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.

SCHIN OP GEUL Mauritiussingel
Uitst. onderh. halfvrijst. WOONHUIS met c.v.-gas, tuin
en berging (mogelijkheid garage). Ind.: hal, mod. in-
bouwkeuk., living in L-vorm. m. open haard. Extra werk-
of speelkmr., 4 ruime slpkmrs., badkmr. m. ligb. en 2e
wc. / 209.000,- k.k.

MAASMECHELEN BELGIË
Degelijk gebouwd STATIG VRIJSTAAND HERENHUIS
met 4400 m2grond. Ind.: 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.

SITTARD
Notaris Mr. Theo Gelissen te Sittard

zal op dinsdag 23januari 1990 om 15.00 uur in het Oran-
jehotel, Rijksweg Zuid 23 te Sittard ex art. 1223 BW. in
één zitting bij opbod en afslag in het openbaar verkopen:
het industrieterrein met bedrijfsruimte (kantoorgedeelte-
/loods) en woonhuis aan de Nieuwstadterweg 3 te Sittard,
kad. bekend gem. Sittard sektie K nr. 2696, groot 20
aren.

Indeling:
- woonhuis: hal met toilet, m.k. en c.v.-ruimte, keuken,

woonkamer, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad,
toilet, douche;- kantoren: diverse kantoor-, vergader-, archief- en
bergingsruimten, toilet, c.v.-ruimte, portalen en gang;- loods met onverharde vloer;- ged. verhard en ged. onverhard terrein.

Aanvaarding: na betaling van koopsom en kosten.
Betaling koopsom: uiterlijk 6 maart 1990.
Veilingvoorwaarden: op de veiling zijn van toepassing
de Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987
van de Koninklijke Notariële Broederschap, voorzover uit
bijzondere voorwaarden niet anders blijkt.
Nadere inlichtingen, ook inzake bezichtiging:
Notaris Mr. Theo Gelissen, Walramstraat 24 te Sittard,
tel. 04490-10547. 27504
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IjpH*' ~. - ___A___f¥lj___M""^■U
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VANDAAG
OPEN HUIS_ _ _(*?<_-
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"■- m_____H-■stmt ngs

__. lÜL___lT& I fl

van 12.00 - 13.30 uur
HOENSBROEK

Slot Hillenradelaan 5

Mooi gel. bungalow m.
grote tuin. Ind. 0.m.: rui-
me gar.; waskelder; stu-
derkmer; hal; woonkmr.
m. open keuk. ± 48 m2; 4
slkmrs.; badkmr. Aanv.
direct. Koopprijs

’ 249.000,-k.k. 27561

_V/__\ dromer ~vm

[M^Lv\ Makelaardijag.
I^BVi Verzekeringen

I ■ Elsstraat 1, 6191 JWI Beek, 04490-73601

Uw huis op dit formaat in
dekrant kost meestal
minderdan een maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

I En de makelaar weet van I
wanten en kranten.

i

~T. limburg',Dagblad

"gpiccolo's

V■_■■__«_«.___■ a»___■«»__■___■«___■ aaa»a*e»]

! SITTARDI " Geh. gerenoveerde straatboerderij. Ind. 2 keld., en- I
| tree, hal, toil., bibliotheek, zr. gr. woonkam., keuk., toil., |
■ badkam., berg., 3 slaapkam., atelier, badkam., gr. zol- iJ der. Vraagprijs op aanvraag.

I " Modern dubb. winkelpand ■M*Wii|Éill«wH~lWir
|m. gr. parkeerterrein, om te I' | | ■ m>tt

I huis. Ind.: entree, winkel 60 HB
I ne luxe materialen. Voor div. : I HH 1

jl TAXATIES IJ
onroerend goed t.b.v. aan- en verkoop;
financiering; hypotheek; assurantiën;

successie; rechtbank enz.
Indien nodig op korte termijn.

.NVMI Onroerend Goed Makelaardij , ■ , j
i M LccnActt... A !

Pater Rom boutslaan 2, 6419 BE Heerlen
Telefoon: 045-717237

|| BOCHOLTZ
| 4prima vrije
] sector-woningen

' l !&_____ ~*Tl

I ; -"^'^» .—J
In het riant gelegen woonplan

'Kerkeveld' bemiddelen wij bij de
verkoop van 4 vrije sector-woningen
(half)vrijstaande.

Ind. 0.m.: L-vormige woon-/eet-
kamer, open keuken, 3 slaapkamers,
badkamer met ligbad, vaste wastafel
en tweede toilet, vaste trap zowel naar
1e als naar 2e verdieping, cv-installatie
met warmwatervoorziening op de
zolder, en een garage. Afwerking met
o.m. hardhouten buitenkozijnen,
deuren en ramen, tegelwerk in diverse
ruimtes, mechanische ventilatie.
Uitstekende isolatie.
Koopprijzen
vanaf ’ 169.929,- v.o.n.

I El RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittardmaastricht h***T
6411 AT heerlen van grunsvenplein 12- tel o*s- 7137** I, __ .

! -i
KUNSfsTOFenHARDHOUT

iS<htntti|
GmbH 4^jT^|_.

ï.Siemens-Slr. 6 LlllJ
Geilenkirctien
Gewerbegeoiel I m 1

j Tel 02451/8069 || [UIU _
[jÊ^^S !RamenHF^ Deuren

tr I RolluikenI I Zonneschermen

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
tel. 045-322728

—'-'"'-'-'-'"__m^'-__W'._K' _w'^__yft'_A.'j__r^._ .'■' -T^ ■ ■^^*^_y^_lH--?T^'^^v^?'X'-_,'''l I

Nieuw bouwplan 4 vrijstaande landhuizen

In een landelijke omgeving hoort een mooi - 3 Ruime slaapkamers van 15, 10 en 9 mJ-
huis. Dat was de opdracht voor deze fraaie - Een badkamer met ligbad, douche, was-
vrijstaande landhuizen aan de Warbling- tafel en 2etoilet.
straat. En datbewijst ook de indeling: - Een ruime kamer boven de garage, als 4e
- De royale, gezellig in te richten L-kamer slaapkamer, hobby- of studieruimte van

van 41 m 2, uitgebouwde keuken 9m2 met 18 m*.
tuinkontakt, garage met overdekte en- - Grotezonnigetuinenmetliggingpalzuid.'
tree, extra berging met aansluiting was- - Kavels van 315 m 2tot 350 m 2.
automaat.

Koopprijs vanaf / 234.000,-v.o.n.

BON voorvrijblijvende informatieover land- _t
huizen inDoenrade _^_\ a

n«m _____ _j\_\mulleners
UT \\| Vastgoed
PLAATS \ Walramstraat 124
TELEFOON \J 6131 BP SittardN ~ 04490 -18911 [

\lnongefrankeerde enveloppe zendenaan: kna kantooruren: dhr. Doon 04749 - 319"
Mulleners Vastgoed, Antwoordnummer 1013, \6130 VB Stttard \I \

S

SPETTERENDE OPRUIMING p^ k
van Italiaanse design meubelen

10-50% f)
KORTING JSL.
uit voorraad leverbaar \j

"Slechts 5 minuten van Maastricht \- 7_-. . j_r~ïls.
/ «Zeer scherpe prijzen «iv^r^-—T M È./4_\ " Zaterdag en zondag geopend V dasmecheienT (I 1\S____\£ , van 13.30-18.00 uur Vandaal fl 18l/O/ , \ I 11y^ Maandag sluitingsdag ’ Lanaken "<. I ’ V^"- ■-"fl/_^é_^/ Dinsdag t/m vrijdag geopend van 10.00-18.00 uur / I /

S^Lp / Trlchterweg 76A Zutendaal. Tel. 09-3211713919 / \J I
/({\fy t^strichtjV^ LUTeïêjali^piMl "Sech,ssm—aaSlnch(

L J
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Zaterdag 13 januari 1990 "40Limburgs



Tabel voor de week van
maandag 1 januari
t/m zondag 7 januari 1989

ACTIE ZUINIG STOKEN

" Een graadje lager stoken scheelt 7% op het gasverbruik

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruik van: van: 8 oktober 1989

800 m331 m3275 m 3
900 m334 m3310 m 3

1000 m338 m3342 m 3
1100 m342 m3379 m 3
1200 m346 m3416 m 3
1300 m350 m3448 m 3
1400 m354 m3483 m 3
1500 m357 m3516 m 3
1600 m361 m3550 m 3
1700 m365 m3587 m 3
1800 m369 m3619 m 3
1900 m373 m3655 m 3
2000 m377 m3689 m 3
2200 m384 m3757 m 3
2400 m392 m3825 m 3
2600 m399 m3893 m 3
2800 m3107 m3964 ms
3000 m3115 m31033 m 3
3500 m3134 m31204 m 3
4000 m3153 m31376 m 3
4500 m3172 m31548 m 3 . i
5000 m3191 m3 1719 m
5500 m3 210 m31893 m 3
6000 m3 230 m3'2067 m 3
■

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van'd^
gemiddelde-etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

lijkheid en de daarmee gepaard
gaande prijsstijging van eengezins-
woningen, de aanscherping van de
premie-A-regeling en de toenemen-
de vergrijzing, aldus de makelaars.

Gevolg structureel overheidsbeleid en rentestijging

Forse daling in de
woningbouw verwacht

Overzicht hypotheekrente
Hypotheekrente 12 januari 1990
De hypotheekrenteverhogingenvolgen elkaar momenteel in snei
po op. De laatste verhoging dateert van minder dan twee weken t.
Een verdere rentestijging noteerden wij deze week bij de verzmke-i
raars. Men verhoogde het tariefvoor 5 en 10 jaar vast met 0,3% en vo<g_
15 en 20 jaar vast met 0,2%. Voor een verbeterde levenhypotheek bere=
kenen de meeste verzekeraard nu minimaal 9.1% rente.

rente rentepercentages Sg
vast afsluitpr. met gem.- zonder gi

Naam bank gedur. in pet. garantie garantie "— i—«.
opgave werke- opgave werkt-
bank lijk bank lijk

ANNUITEITENHYPOTHEKEN I Ül^
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 9.21
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 j

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 9.0:

Amrobank var." 1,5 8,7 9,24 8,9 9,46
2 jaar" 1,5 8,9 9,46 9,1 9.t_ï>
5 jaar" 1,5 8,9 9,46 9,1 9,68'
7 jaar" 1,5 8,9 9,46 9,1 9,68

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 8,0 8,57 8,0 8,5 X
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 8,2 8,63 8,4 8.85
5 jaar" 1 8,6 9,07 8,8 9,28 '7 jaar" 1 8,6 9,07 8,8 9,28 i

10 jaar" 1 8,9 9,39 9,1 9,61*
ideaalrente 1 8,4 8,85 8,6 9,07

Direktbank/NCB-bank 1 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85 j
3 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07 j
5 jaar" 1 8,5 8,96 8,7 9,18

Grens Wis.kant. ('I)K 1 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85
5 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9.(r.
1 jaar" 1 8,4 8,69 8,6 8,9* '
5 jaar" 1 8,6 8,90 8,8 9.11

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 1,5 8,7 9,24 8,9 9,46
3 jaar" 1.5 8,9 9,46 9,1 9,68 -5 jaar" 1,5 8,9 9,46 9,1 9.1. ■7 jaar" 1,5 8,9 9,46 9,1 9,68 ]

Pancratiusbank 5 jaar" 1 8,3 8,74 8,5 8,96"
7 jaar" 1 8,3 8,74 8,5 B,St.

ideaalrente 1 8,4 8,85 8,6 9,07 "

Postbank 2 jaar" 1 8,6 9,07 8,8 9,28
5 jaar" 1 8,8 9,28 9,0 9,50
1 i--ru 1 8,8 9,28 9,0 9,5«L-^»

Rabo (adviesrente) var." 1 8,5 8,96 8,7 9,l9*l__F
2/3 jaar" 1 8,8 9,28 9,0 9,50
4/5 jaar" 1 8,9 9,39 9,1 9,61
stabiel" 1 8,9 9,39 9,1 9,61
var.31 1 xxxx xxxxx 8,9 9,22
2/3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 9,2 9,5: i
4/5 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 9,3 9,64
stabiel3' 1 xxxx xxxxx 9,3 9,64

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 8,8 9,28 9,0 9,50
5 jaar" 1 8,9 9,38 9,1 9,61
3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 9,2 9,53
5 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 9,3 9,64

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 8,0 8.41 8,2 8,63
3 jaar" 1 8,3 8,74 8,5 8,96
5 jaar" 1 8,3 8,74 8,5 8,96
7 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07

Westland-Utrecht stand. 1 jaar" 1,5 8,1 8,55 8,3 8,77
standaard 5 jaar*' 1,5 8,3 8,77 8,5 8,99'
standaard 7 jaar 2' 1,5 8,4 8,88 8,6 9,1»
standaard 10 jaarj' 1,5 8,5 8,99 8,7 9,21
standaard 15 jaar" 1,5 op aanvraag op aanvraag ,
interim , 1 jaar 2' 1,5 xxxx xxxxx 8,3 8,77
2e kw. 1988budget var.4' 1,5 8,5 8,95 8,5 8,95 l
* 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 8,5 8,94 8,7 9,16

Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 8,5 8,94 8,7 9,16
(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-Maatschappijen 5/10 jaar" - 8,8 9,16 9,0 9,38

15/20 jaar" - 9,0 9,38 9,2 9,60

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 achteraf■ Maandbetaling vooraf * Kwartaalbetaling achteraf
e Copyright „Vereniging Eigen Huis te Amersfoort.

De bouw van nieuwe woningen zal dit jaar naar verwachting
14,5 procent lager uitvallen dan in 1989. Vorig jaar steeg de pro-
duktie in deze sector nog met twee procent. De totale bouw-
produktie, die in 1989 met vier procent toenam en op meer dan
50 miljard gulden uitkwam, daalt dit jaar met één procent. In
1988 steeg de bouwproduktie overigens nog met 11 procent.

dit jaar weinig hinder ondervinden
van de verwachte produktiedaling
van één procent, aldus Buur. Voor
de totale sector (inclusief admini-
stratief personeel, metaal etc.) zal de
werkgelegenheid uitkomen op
320.000 manjaren, 3.000 minder dan

cent voordeed, voorziet hij dit jaar
een daling van 9 procent. In het
noorden en het zuiden doet zich dit
jaar, evenals in 1989 een lichte da-
ling voor, terwijl in het oosten de
bouwproduktie evenals vorig jaar
met 1 procent stijgt.

De werkgelegenheid in de bouw zal

vorig jaar. Voor de bouwberoepen
raamt hij de werkgelegenheid in
1990 op 195.000 manjaren, tegen
197.000 in 1989 en 191.000 in 1988.

Hoewel ons land ruim 50.000 werk-
loze bouwvakkers kent, is er toch
sprake van een licht tekort aan vol-
doende geschoold personeel. Dat
heeft volgens Buur nog nauwelijks

tot problemen geleid en hij ver-
wacht die op korte termijn ook niet.

Uit een door het EIB gehouden en-
quête onder bouwbedrijven blijkt
dat deze de toekomst vrij optimis-
tisch tegemoet zien. Zowel in de
burgerlijke en utiliteitsbouw als de
grond-, water- en wegenbouwsector
zullen de omzetten over 1989 op een
gelijk of iets hoger niveau uitko-
men. Het merendeel van de bedrij-
ven in beide sectoren verwacht 1989
met winst af te sluiten. Voor dit jaar
zijn de verwachtingen eveneens po-
sitief.

Drs. A.P. Buur, directeur van het
Economisch Instituut voor de
Bouwnijverheid (EIB), maakte deze
cijfers dinsdag bekend tijdens een
studiebijeenkomst van het EIB in
Amsterdam. De prognoses zijn ge-
baseerd op de verwachting dat dit
jaar sprake is van een gemiddelde
winter. Dat in 1989 de bouwproduk-
tie sterk groeide, werd medeveroor-
zaakt door deextreem zachte winter
in dat jaar.

et aantal verkochte woningen is in
rjo atste twee maanden van het vo-, Se jaar fors teruggelopen. Vergele-
We nmet dezelfde Periode in 1988,raen in november en december
kn Krocent minder woningen ver-
aam i' °Ver hetgehele jaar steeg het«ital woningtransacties met 2%.
Va

'gens de Nederlandse Verenigingan Makelaars (NVM) is dat te wij-
Von de onzekere situatie die er
ovph woningconsument bestaater de financiële gevolgen van het*°Pen van een huis.

md r werden nog 5 procent
zJwJ Wonmëen verkocht dan in de-
VenX periode van 1988. Maar in no-
epv irwerden. zo zegt de NVM, descvotgen van de politieke discussie
dj£ verhoging van het huurwaar-
nom 2ichtbaar. Ook de voorge-

len verlaging van het reiskos-«niorfait speelde een rol. Door het
(belastingvoordeel

oon-werkverkeer) te verlagen, zal
druk gens de NVM een verdere.uk ontstaan op de woningmarktm «e grote steden.

Woonruimte
ni_! Prijsontwikkeling van wo-
Vo?5en in 1989 (net als het jaar daar-
ovp met 6 Procent gestegen), blijkt

erigens dat de overheid met een
dpferoPbrengst van het huurwaar-
Wa lait te maken krijgt. Het huur-
PelH °rfait is namelijk gekop-
te v<j!/raan de prijs van een huis. De
W W'^st erop dat deze meerop-
ov 5Stkan worden gebruikt om deverdrachtsbelasting te verlagen.

en woning in Nederland kost nugemiddeld ’ 171.600 tegen ’ 161.200
van Jcar geleden. Dat is een stijgingn 6 procent. Het aantal woning-
t_r^Sacties steeS vorig jaar met 2

De NVM zegt uit de markt-
af te leiden dat star-

st
s °P de koopwoningenmarkt

rui moeilijker geschikte woon-
o
u»nte kunnen vinden. Dit blijkt

fi'i» 1' M* de toegenomen vraag naarOoi5 ,n de Randstad.
"'"zaak is de moeilijke toeganke-

Factoren
Het aantal bouwvergunningen, dat
in 1989 nog ruim 100.000 bedroeg,
zal dit jaar naar verwachting met
10.000 afnemen. Het aantal sociale
huurwoningen neemt als gevolg
van het overheidsbeleid structureel
af. Ook het aantal premie-A-wonin-
gen zal, door het verlagen van de
subsidies en verscherpen van de
subsidievoorwaarden, afnemen, al-
dus Buur. In de vrije sector ver-
wacht hij eveneens een daling. Dit
als gevolg van de stijgende rente.

In de overige sectoren in de bouw
zal de produktie volgens Buur vol-
gend jaar blijven groeien, zij het
over het geheel genomen niet zo
sterk als vorig jaar. Voor de sector
herstel en verbouw verwacht hij dit
jaar een toename van 3,5 procent
(vorig jaar 1,5), voor de utiliteits-
bouw (fabrieken, kantoren etc.) 3,5
procent (vorig jaar9), voor de grond-, water- en wegenbouw 6 procent
(vorig jaar 5) en voor de onder-
houdssector 1,5 procent (vorig jaar
2).

Buur wees er op dat de bouwpro-
duktie per regio sterk verschilt. In
het westen van het land, waar zich
in 1989 nog een toename van 11 pro-

Data Meubelbeurs
en Inter Decor

bpiK ata van de Internationale Meu-«Deurs en Inter Decor 1990 zijn
*cwU2igd en wel omdat het tijdstip
vin3,"-0*5 deze manifestatie plaats-
rriPi>\ gedeeltelijk zou samenvallen
ove 1 meubelbeursinMilaan. Deze
de jDpm6 zou een groot deel van
0n deelnemers en bezoekers voor"overkomelijke problemen heb-,°er> gesteld.

Ver zii de medewerking van de
(Te glng ' tot Textielpromotie
Vai/i? 1"0^ mede-organisator van de
en iQeQUrs Inter °ecor zijn voor 1990
Bek de volgende data overeen-

vjr,.. internationale Meubelbeurs
Wk ln 1990 Dlaats van 2 t/m 5 sep-
be? t' in 1991 van 1 t/m 4 septem-
-2o ' lnter Decor in 1990 van 16 t/ms„rf,eptember; in 1991 van 15 t/m 19SePtember.

Prijzengids van
verbouwklussen " Openslaande en ruimtevergende kastdeuren worden vervangen door decoratieve wel of

niet spiegelende schuifdeuren

Bedrijf ontwerpt en produceert thans zelf
Een nieuw kast-idee

voor elk gebruik
Met dit nieuwe systeem kunnen
naar hartelust kleuren gecombi-
neerd worden omdat elke deur be-
staat uit een gekozen kleurcombina-
tie van profiel, deurvulling, alsmede
een decoratieve(opzet)handle.

Een goed opbergsysteem is de basis
voor optimaal woongenot. Een ef-
fectief gebruik van de beschikbare
ruimte is een goed fundament voor
aangenaam wonen. Doordat er, tot
in details rekening wordt gehouden
met persoonlijke wensen kan een
opbergsysteem ontworpen worden,
waarin alle zaken overzichtelijke
hun plaats krijgen.

Aann verbouwingen en renovaties
ja

en rond de woning wordt per
ten _ïccl geld uitgegeven. De kos-
h daarvan lopen meestal uit de

nd en daarbij ontbreekt het de
0 °nconsument vaak aan inzicht
Pro nt de pr'Js van een dergelijk

vraagde prijs van een verbou-
wings-, verbeterings-, verfraaiings-
of onderhoudsklus reëel is of niet.
De 'Prijzengids Klussen 1990' be-
vat meer dan 2.000 prijzen van deze
uit te voeren klussen.

Deze 'deurklinken' zijn leverbaar in
drie verschillende types, die niet al-
leen een betere grip op de schuif-
deuren geven, maar de kastenwand
sterk personaliseren. De handles
zijn leverbaar in ca. 160 kleurstellin-
gen, waardoor aanpassing aan per-
soonlijke smaak of bestaande inte-
rieurkleuren mogelijk is. Ook dit
systeem wordt op maat geleverd en
gemonteerd.

tuur, tv en lectuur) opgeborgen wor-
den, die men liever niet in zicht
heeft. Daarnaast mag de eigen leef-
trend (bijvoorbeeld een kunstverza-
meling) wel getoond worden.
Een ideale combinatie is nu gevon-
den in een schuifdeur die beide ele-
menten verenigt; de deur is name-
lijk 'glasgedeeld'. In het middenvan
de schuifdeur ontstaat daardoor een
vitrine, die desgewenst over de hele
breedte van de kastenwand ge-
plaatst kan worden. Daarbij is de in-
deling van de achterliggende kas-
tenwand aan deze nieuwe schuif-
deuren aangepast. Op die manier
ontstaat een decoratieve, maarvoor-al praktische oplossing.

Het idee voor een dergelijke kasten-
wand is ontwikkeld in de Verenigde
Staten. Notebom BV in Wittem
heeft daarop ingehaakt met het ont-
werpen van twee nieuwe kastcon-
cepten alsmede een nieuw program-
ma schuifdeurfronten, die in eigen
bedrijf worden vervaardigd.

a)a jennenvan de materiaalprijs isbiit ut niet voldoende omdat de
Voe °.mende loonkosten van uitge-
ger e Mussen vaak vele malen ho-
rw- ziJn dan alleen de materiaal-

De inhoud van de brochure is op-
gebouwd uit een deel algemene in-
formatie met een aantal tips en aan-
dachtspunten. Vervolgens is een
uitgebreid register met hurtarieven
van gereedschap en materieel op-
genomen. Daarna het deel met de
prijzen van de werkzaamheden, ge-
volgd door klussen aan de woning.
Als laatste een deel met prijzen van
klussen en verbouwingen in de
tuin.

de Prijzengids Klussen vindt de
pj °nc°nsument een aantal com-
pr verbouwklussen, vertaald in
reen 611 van materiaal, loon en ge-
Vak hap- Zowel van de erkende«Knnan als de doe-het-zelver.

Voor iedere kastenwand wordt een
afzonderlijk ontwerp gemaakt en de
installatie wordt vakkundig uitge-
voerd. De gecentraliseerde inkoop
van materiaal en efficiënte verwer-
king vindt zijn weerslag in de prijs.
Het complete programma is uitslui-
tend verkrijgbaar via gespeciali-
seerdeverkooppunten in de Bene-
lux.

an de hand van die gegevens kanen men, zelf nagaan of de ge-

De prijzengids kanbesteld worden
door overmaking van ’ 27,95 op
giro 3454504 van QP-Media in Arn-
hem, onder vermelding van 'Prij-
zengids I^iussen'.

Voor meer informatie: Noteborn
BV in Witter», "S" 04451-2345.

Schuifdeuren
In de loop van dit jaar worden de
kastconcepten voorgesteld. Aller-
eerst betreft dat de woonkamer.
Ook hier bestaat duidelijk behoefte
naar een individuele en op maat ge-
maakte oplossing voor het ruimte-
probleem.
Echter de wensen c.g. eisen liggen
duidelijk anders dan bij de slaapka-
mer. In de woonkamer moeten al-
lerlei an<Jere zaken (audio-appara-

Kantoor
Inhakend op het feit, dat het thuis-
kantoor steeds meer in opkomst is,
is ook voor de inrichting hiervan ge-
zocht naar een passende formule.
Speciaal voor dit doel zijn bestaan-
de kastindelingen aangepast en
exact afgestemd op de meest gang-
bare organisatiemiddelen binnen de
kantoorinrichting. Alle modellen
uit het nieuwe programma schuif-
deurfronten kunnen hiervoor ge-
bruikt wordan.
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. Onroerend goed te huur gevraagd

Gevraagd

eengezinswoning
met tuin en garage. Br.o.nr. B-3245 Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Ing.echtpaar van middelbare leeftijd zoekt

gemeubileerde, comfortabele
woonruimte, gar/carport/telefoon

met min. 2 ruime slp.k's, tot 25 km. van Geleen.
prijsindicatie van ’ 1.700,- tot ’ 2.000,- p.mnd.

Tel. 02158-3107.
Te huur gevr. in

Geleen of Beek
Woonhuis of Bungalow.
045-326395.,orig echtpaar (werkend

tuderend) met dochter (2
■.) zkt. i.v.m. werkaanvaard.
i Z.-limb. oud HUIS of
«ngezinswoning (3 slpks.),
net tuin te huur (max.: 500,-) tussen Maastricht
:n Brunssum, in nabijh. van
JS-station. 020-928738.
Ket SPOED gevr. apparte-
nent, liefst in Centrum-
leerlen, voor alleenst. heer,
gepens. ambtenaar). Br.o.
ir. B-3249 LD., Postbus
1100, p4Ol DP Heerlen.
"ejv.gevr. WOONRUIMTE

1 pers. in Z.-Limburg.
daVtiuur ’ 700,- excl. Tel.
iSÜa(J-11135.—. ■*■/liaisterie van Defensie
rcragt APPARTEMENT te

a. / 700,- voor Maas-
en 'omgeving. Tel.

143-216341 tst 116
"e huur gevr. huis in HEER-

max. ’ 600.- excl.:oede tip ’ 250.- beloning.
-eS&4S-717289.

Gevr. Huurw. met garage en
tuin in omg. MERKELBEEK
JabeekOirsbeek / 750,-
-p.mnd. Br.o.nr. B-3281
ümb.Dagbl. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Voor een van onze klanten
zoeken wij een compleet
gemeubileerde BUNGA-
LOW met 2 slaapks. Voorlo-
pig een half jaar, ’ 1.500,-
-tot ’1.750,- p.mnd. Inl.
bemidd.buro Silvertand, tel.
045-311286. Het adres voor
al uw verzekeringen.
Eengezinswoning m. 3
slpks, voor- en achtertuin,
binnen straal van 25 km. v.
BRUNSSUM, max. huurpr.

’ 725,-. Ing. maart-april.
Tel. 033-948927.
Te h. HOEKWONING, geh.
gestoft. Bokstr. 40 Heerlen;
hal, w.e. woonk., keuken,
bijkeuk., tuin m. parkeerpl.
voor 2 auto's. 3 slpks,
badk. m. ligb. en w.a, v.w.,
zolder ’ 900,- p.mnd. Direct
te aanv. Tel. 045-227878.
Schoolmeesterfamilie met 2
kind. zoekt HUIS te huur met
5 a 6 kamers in de omgev.
Vaals, Bocholtz, Kerkrade.
Tel. 09-4924183683.—

Onroerend goed te huur aangeboden

;^_uxe appartementen te huur
QWpgen in het centrum van Heerlen nabij het station.
|fc(JJeling: de appartementen hebben een living, open

g^tQten keuken, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad,
apart toilet en een ruim balkon.

■ De oppervlakten variëren van 52 tot 59 m2.Huurprijzen vanaf ’ 581,- tot ’ 690,- p.m. excl. service-- kosten. Servicekosten bedragen: ’ 120,-.
Inschrijven/informatie:

ABC Vastgoedbeheer
Sfeerstraat 23. 6411 GW Heerlen. Tel. 045-712040.

WINKEL 165 m2, in
Geleen. Tel. 04490-

-gflt
.erfeade te h. BOVENAP-
'AÖTEMENT; md. woonk.,

2 slpks.. douche,
045-454729.

appartementen
ir te SUSTEREN. Tel.

4499-1615.
)v«r te nemen TAVERNE,

Belg. Lage overn.
zeer lage maandel.

’ 400,-. tel. v.rn.
■j 32.11.471643

woonk.,
Ipfekeuken, douche, wc,

Geschikt voor twee
tuefenien. ’ 400,- p.mnd.
■xcjyjel. 045-724628.

overname aangeb.orügi inger. ZONNESTU-
)ICJ»Muurpr. ’615,- p.mnd.
ill-Jfr'Zeer gunstige over-
lam&fÏM'. v. inventaris. Ideaal1 schoonh.specialiste,
nasseur, pedicure, e.d. Tel.
14492-2092.

fITEMENT ’350,-
->e- jrmd. Pappersjans 37,
teJffi. Tel. 045-222897.

Kerkrade 1 pers. AP-
'ARTEMENT te huur. Inl.
■4459-2386.

te huur
ïaotf centrum van HEER-
.EIv, 2 slaapkamers, bad-
.arrier. Tel. 045-718183.
-tuurpr. f 725.- per maand

Woning te h. Kerkraderstr.
3E, EYGELSHOVEN.
Te bez. 20.00 uur.
KERKRADE-centr. Appart.
bestaande uit woonk., keu-
ken, 3 slpkmrs., 2 badk.
dakterras. Tel. 045-452841.
KERKRADE-centrum, te h.
represent. kant. ruimte,
plusm. 100m2, topligging.
04458-2303.
Nette WONING te h. aan de
Marisstr. te Geleen, ’ 875,-
-per mnd. Inl. 04490-48180.
KAMER in centr. Heerlen,
(studentenhuis), ’ 285,- all
in p.mnd. 045-421524.
Te h. per 1-2-90 centr.
Heerlen mooie afz. BOYEN-
WONING met beneden
gang, toilet, kelder, mooie
garage. 1e en 2e verd.: elk 2
kamers, achter balkon. Alles
met cv. Huur ’6lO,- excl.
Br.o.nr. B-3153, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
KERKRADE Spekholzer-
heide Industriestr. 23 te huur
v.a. 1.1.90 appartement.
Ind.: hal, wk., badk., 2 slp-
krs, gr. terras, berging.

’ 765,- excl. p.m. Huursubs.
mog. Info.: 04742-3362.
Te huur APPARTEMENT te
Kerkrade, nw. gemeubi-
leerd. Tel. 045-452388.
Te h. APPARTEMENT in
Valkenburg. 04406-13178,
na 18.00 uur, bgg 15390.

Onroerend goed te koop aangeboden
-■-'-

Open Huis heden 13 januari van
14.00 tot 16.00 uur.

NIEUWENHAGEN, OP DE KAMP:
iDtnetste 3 stadswoningen aan de Verdistraat (met max
f 44.000,- rijksbijdrage). Living ca. 37 m2mcl. open keu-

r.ken, 3 slaapk., badk. met mogelijkh. voor 2e toilet.- 145.064,-v.o.n. (excl. max. ’ 44.000,- rijksbijdrage)
Netto maandlast ca. ’ 560,-.

Adres: Verdistraat 7 te Nieuwenhagen.
Open Huis zondag 14 januari van

14.00 tot 16.00 uur.
BEEK, BROEKHOVENLAAN:
Het laatste huis in landhuisstijl.

Living ca. 32 m2mcl. keuken. Gar. 3 slaapk., badk. mei
döjuche en mogelijkh. voor 2e toilet. Zolder. Hardh. koz.dt*B>. begl. Prijs ’ 155.900,- v.o.n. (excl. renteverlies en2 excl. een eenmalige bijdrage ad. ’ 6.500,-)

Adres: Broekhovenlaan 50.
BORN, HONDSBROEK:

Htflaatste comfortabele herenhuis met Z-vorm, woonk.cajöö m2mcl. open keuken, 3 slaapk. en mogelijkh. voor
;tle slaapk. op zolder. Prijs ’ 152.154,- v.o.n. (excl.’6.500,- rijksbijdrage) Netto maandlast ca. ’ 680,-.

Adres Karensstraat 29.
HEERLEN, GIESEN BAUTSCHI \^Haand herenhuis. L-vormige woonk. ca. 48 m2mcl.open keuken. Inpand. bereikbare garage, 4 slaapk. luxe

"badk. Prijs ’212.210,- v.o.n. Perceelopp. 215 m2.
Adfes: Heerlen, Riekhof kavel RlO, volg de borden vanal

de Egstraat.
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

TEL. 045 - 71 22 55.

tease plan woningen Tarwehof
Heerlerbaan Heerlen

f umi*--
- GEEN GEMEENTE GARANTIE NODIG- GEEN EIGEN GELD NODIG- 100% FINANCIERING MOGELIJK- LAGE RENTE 7,7%

PRIJS ’ 141.000,- V.O.N.
Vandaag openhuis

van 14.00-15.00 uur
ingerichte modelwoning

Tarwehof 78 Herlen raMakelaardij 0.g.. Taxaties, l^l_aHypotheek — Adviescentrum
wm\ ___■*___■■ _S_P*______■*] Ruys de Beerenbroucklaan 28 Nl\/K_lZlCl llCl 6411 GB Heerlen NVM
" I^"" Tel : (045)71 K 66 .MAKELAAR

Voor de
Goedkoopste

Hypotheek
stapt u toch meteen naar de

BESTE hypotheekbemiddelaar.

111 STIENSTRA
______=_=.== HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN

kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen, tel. 045-712255.
wijckerbrugstraat 50, 6221 ED Maastricht, tel. 043-252933.

Hoensbroek-West
Te koop goed onderhouden woning met garage en tuin

(Percopp. 260 m2). Ind. Entree, toilet, woonkamer,
keuken met ontbijtbar, berging, garage. Verd.: 3 slpks.
ruime badkamer en bergkast. Aanvaarding mei 1990.

Vraagprijs ’ 139.000,- k.k.
Inl. van Oost Assurantiën VOF, Juliana-Bernhardln. 8,

Hoensbroek. Tel. 045-224241 b.g.g. 216739.

Heerlen-Hoensbroek.
HOMMERTERWEG

HALFVRIJSTAAND WOONHUIS
OPSLAG-RUIMTE (plusm. 175 m2)
met vrijstaand kantoorgebouw(tje).

’ 200.000,- k.k.
troost onroerend goed, heerlen.

Telefoon: 045 - 717976.
Gevraagd:

Voor serieuze gegadigden zoeken wij
woonhuizen in diverse prijsklassen.

Wij bespreken
Geheel vrijbijvend en kosteloos

met eigenaren, die nu of op langere termijn hun pand willen
laten verkopen, de prijs- en verkoopmogelijkheden.

Troost Onroerend Goed, Heerlen.
Telefoon: 045-717976.

Te koop Sittard
Buitengebied , 2 woningen (1 vrij van huur), 1 loods 23 x 16
mtr. 1 loods 18x6 mtr., tot. opp. 4.200 m2. Geschikt voor

"groene" handelsdoeleind. en/of paardensp., 04490-24401

Open Huis heden 13 januari van
14.00 tot 16.00 uur.

Maastricht, Vroenhof: Voor bewoning gereed:Comfortabele appartementen gelegen aan de Brouwers-
weg/hoek Volksplein (op korte afstand van het centrum).
Keuze uit 4 typen appartementen met 1 of 2 slaapk. en
woonk. tot ca. 40 m2. Badk. met douche of ligb. Inpand.
berging en berging in de kelder. Enkele appartementen
met woonhal. Dakappartementen met serredak. Prijzen

vanaf ’ 121.000,- v.o.n.
Adres: Volksplein 90.C, te Maastricht.
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 043 - 25 29 33.
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.
mi^—_______p^
VODLPM- VAN DE PAS M^^

MAKELAAR/TAXATEUR O.G. ~~ m
Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

Uniek gelegen
bouwterrein te Kerkrade-West

frontbr. 15.40 mtr., kavelgr. circa 500 m2.
Te bevragen 040-854479.

Hoensbroek-Centrum
te koop op goede lokatie aan de Kouvenderstraat

WINKELPAND met BOYENWONING
alsmede een separate woning en tuin. Aanvaarding Jkorte termijn mogelijk, vr.pr. voor het geheel’ 225.00öV*r

Inl. van Oost ass. VOF, Juliana-Bernardln 8, Hoensbro*
Tel. 045-224241 b.g.g. 216739. I

Vaals, Gemmenicherweg Oost JAan de voet van de Vaalserberg, nabij het 3 landenp^J
gelegen bouwpercelen geschikt vor bungalow- en \a<Jhuisbebouwing. Oppervlakte van 310 m2tot 847 rtw- J

Prijzen vanaf ’ 50.000,- v.o.n.
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045-712255. _J
Wijlre-Etenaken

’ 140.000,-k.k.
Zeer goed onderhouden, geschakeldewoning met cv, tjjH

en garage. Bouwjaar 1980. Ind. entree, woonkamer (* fm2), moderne aanbouwkeuken, 3 sl.kamers, badkarn*j
met ligbad, inbouw vaste wastafel, 2e toilet, ruime W»Jzolder. Optimale isolatie en rolluiken.
Troost Onroerend Goed, Heerlen

Telefoon 045-717976 _J

Womimft *"T33B|
Nederlands opwindendste kollektie ft«li***Bllll[ !Z!£gJ
meubelen wacht op ontdekking. _p ______________________u______m
In een'wooncenter waar elke stap vJ WS__\ K
u nieuwe verrassingen bezorgt. ~ mt^bs & <J| fw» ' -Sijben Wooncentrum Roermond; tjhwJHl ’*'8 speciaalzaken onder één dak! "OtMOil "^l

■ I Bj H SnE
JUiIH- " ■B-s~M_l__w«^w___ii_______________>. << _l_Ms '

W ______n_^B Irv, -«»i*>»»' m_»in>»jp^w Hr

_____■____________■ . | \ ______________P%________________. ____**___»__.. ... —mÊBUt_. _____ ____K m
______ —mmmmmmmw m ___—_r&________________i : _H^__. *«* - ■ . _J^^^m^sJ^B -~__r- ■ W »i H I^. | .'& n j^h _____/ ' 1 ________r^■."______ H ' _______■________■■ _____ __________! ____■ ___________

.mmmiimm- -mmmm I 883 ' ' jl
\rMm _______________ _________■ _____n__l ____H li__?__E _______________ B^^MipP*

: * , ..- ...■;■ ..v.■:■:■_■:., __________________■ fl____B1 BB BBiHB Blflßi ____________l____Hï 1 1 MBHHBfII n IBpI

■Xii . ____J_fl __■ _____ 1 ' ___fIÜHH

.^^ «Ë| |■Ml|l Ml I 111 ■ " Hbbl m ,-___r^^^
AtAA __. j^ _^*%^^^_ AAwf^r

'__?Ê____S_ *^tf^.'*t. """""^

i _■

'■JJi'lJ jj XmmmmimArMfÈÊ—mmmmmV^ -M

Durlel - WalterKnoll - Vereinigte Werkstatten - * L.l _£ J£É*J<^f*^K^^^ldie Collection -La Palma - Knoll International - / IRÏO^|C3TsB'7?lP^_^R^^R7_^_B__BjS^'/I^l'/^ SiPWAtlT1 IBanz Bord - Strassle -Ml D - Aleph "Ligne tj MMV.\m\\ü_\__M__\ |HM ÏÏT 'i ïï \\_^^!_K_Z J
Roset - Stuttgarter Gardinen - Ve Art - Grange - *^ ' - r
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i ' I"| ■ IfTSSfM TT _______ _r _______
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Maasnielderweg 33, Roernwnd, teleloon: 04750-16141 H^Ü^? "^"BHfe3
Maandag gesloten. Geopend: di. t/m vr. 9.00-18.00 uur za. 9.30-17.00 uur. _ICm\ -YJ__ W^^^do. koopavond. ■■Ak__________________U____l___J_____i B
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_^^Moerend goed te koop aangeboden
' Te koop dubbel woonhuis

veen h'kt voor vee doeleinden. Het pand is uitgerust metlluxueuse extras, gel. te Hoensbroek, ’ 160.000,-k.k.
~^-—

______
Inlichtingen 045-225633. :

Th Kerkrade - Bleyerheide
1 3 78, halfvrijst. woonhuis met inpand. gar.,

blPks., ruime tuin, cv-gas. Koopprijs ’ 134.000,- k.k.
Aanvaarding direct.

Laura BV
2, Eygelshoven. Tel. 045-352324.

Hypotheek
L Centrale
*roen!lb,e£aren en hogereCC Ren{e va. 7,5%.■ KpöthiP- va- 8.2%. Ook
elo7

e
7k?n tot 130% e.w., Snel en goed uwnuis verkopen?
Storms Onr. Goed.

Fc^ 5t- vonckenstr. 44,n Tel. 04490-42550.
Verkoop!

begnj<osten.

__j_____

Spaubeek
L,°°r snelle beslissersk'n nderr>. halfvrijst. wo-
:3siDii?p-31 7m2.meto.a.rs., aanbouw, mod.
■f' Keuken, douche, zol-
fes Q3lez°. chalet, bloem-'adra9e, tuin, vrij uitzichtyraan„bwi- 1968.
W$Pr'ls f 130.000,- k.k.

04493-1644.

v^dier en Keer
V?" ca- 1500 m2grond.

slPkmrs. badk. zolderf 265.000,-
-., Wylre

M3mo'S_!' gr kelder, living?£_badk- 3 slpkmrs.,Zolder, gar. cv/gas,
rs /290.000,-
-f en Terblijt

! < ca-2500m2 grond, 13
■■ Dadk. zolder, cv/olie.f 460.000,-.

v Kansdaal
Ster Ca- 70° grond,
baakör. zolder, 3 slpkmrs.,
(6q' cv/9as, grote schuurrr,2) met zolder, cvg.

’ 225.000,-

WB Ca- 1-100 m2grond,
hi(ir' zolder, 4 slpkmrs.,

*"■ c,v/gas, vrij uitzicht.. /240.000,--67, Gulpen.'e. 04450-2182.J/VM makelaar
ij>-~ljjrnmermans.
tel. KERENSHEIDE: mooi
*r~znu ,ussenwon„ kel-Str^ .'■ zonnige tuin m.ïWD- Na 18.00 u. 04490--■Jh__j 130.000,-.

0l'erdissenstr. 1:
9g6 'St. woonh. met gr. ga-
'sidér ' 3 slPk- zolder,
'°°rik' cv-gas, luxe badk.,
*or«€_r_ m2' moe, gezienW2L ’149.500,- k.k._
r'ifinu„in lAIP de Chaux-» Zwits., AP--MENT (studio), als

V iet 7
vri' Alpen-uitzicht

rei; n'Ruiden, skicentrum.3'25 °205 of week-

STF, 6sberg SCHUMAN-
kr aQ " Tussenwoning met
\\f en tuin, begane
<% & 'e9elvloer, dichte eet-
l9badn' 3 slpks., badk. en
S-TeT' 2°lder, ’ 125.000,-k.fcfMj4s-324734.b in 9uVr WONING (drive-
E?ib Schriftelijke
N^en ers,r 52, 6411 NS

Br. igSsUM, fiidder Ulrich-
rjjk ' ruim halfvrijst. woon-
P- gar " 9erenoveerd, met

6rla9e (8 mtr.) voor- en
>6neïn' cv- kelder' half"'t'vQrrn n keuken met app.Fc bariL w°onk„ 3 slpk., lu-
<n :, zolder, geh. voorz.
ft>ooïiUm_;, ro"- Prijs

Cv" k-Aanv-direkt1^?11t eden en morgen_et^-Pi_suur ot na afsprk.
S°°P GEVRAAGD boer-jforirj °"der woonhuis met]5%, a,

Opknappen geen
psj^jgii045-443642
i^'ow nant gebouwde bun--9'aaf 'n centr. van Land-!cflte'rt, met grote voor enK'\ Uving 48 m2,
% 1 gr. en 2 kl.
P'Ovi's.!1?0- gar. met ruime
\<& en rer' badk- met wc
Npi 9Dad en aparte wc
!^°°-000 ?r plusm-
'è° Rr "" te aanv- sept.'Nhnl onr- 83269 L.D.,'!W^ 3100, 6401 DP
L^rh ï~~~— -ISnhi,iANDGFRAAF vhjst.

',3_e ~s m- zeer grote tuin,
lakei cw 9_ar(4auto,s)|nd:
,%t er, hal, mooie woonk.\k openhaard, (44m2),lfcc, nl 2eer luxe install.,W louche. 1e verd.: 3"*ote siPkmrs. 2e verd.:
ff b*_°°ie zolder- Qesch.

d
3tsp- Prno- tk-

Ï^Hgggjia 16 uur.
6°°PJosKlynenlaanl6o

T"- Hoek-APPARTE-
" Vn9> in io

Der|eden verdie-
L°or>i oJ982 geh. gerenov.&en n an ,luxe eiken
L?7-So'o l, «'Pk- vr.pr.- '■ rtia| ,; k.k. Aanv. n.o.t.k.lßle 30 t^ 1 V!" ij- tussen 17.00■ 8-30te cIA 04490-40724 nalel- 04490-53266.

_k

Groot BOEREN-woonhuis
te k. m. c.v. te Munsterge-
leen, Houbeneindstr. 33. Inl.
tel. 04490-19215 of 21461.
INVESTEER, beleg met een
hoge rente. Particulier buro
zoekt investeerders t.b.v.
div. nieuwbouw projecten.
Inleg minimaal ’ 5.000,-,
duur minimaal 2 jaar, ook
voor de particuliere spaar-
der. Voor info br.o.nr. 83232
L.D., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.

ÜBACH O. WORMS:
"korenbloem" Goed onder-
houden mooi gelegen half-
vrijst. woonhuis m. gar. en
tuin, bwj. 1973, woonk. met
open haard, tegelvl. en hou-
ten plafonds, 3 slpkmrs.,
badk. met ligbad. Tot
31-3-'9l verhuurd voor
’1.000,-. Prijs ’139.000,-
-v.o.n. Tel. 09-49.2456.1685.
Te k. Schaesberg BOUW-
TERREIN voor Landhuis, 32
x 55 m2, Heerlenerweg/
Lommessenweg. vr.pr.
’120.000,-. Makelaar
Hendriks, Heerlen.
045-425574.
LANDGRAAF, Hoefveld
ruim woonhuis, 3 slpks. met
gar. Vr.pr. ’147.000,- k.k.
Aanv. in overleg. Inl. 045-
-320307.
MAASEIK centrum, ruim
burgerhuis, 3 slpks, c.v. Tel.
09-32-11.567706 liefst na
18.00 uur.
Maastricht: halfvrijst.
WOONHUIS te koop. Vr.pr.
’280.000,-. 043-610646.

Te koop gevraagd WOON-
HUIS met tuin in de prijs-
klasse tot ’ 150.000,-. Lig-
ging: Tussen Heerlen en
Maastricht. Aanbieding aan
Rob Luyten. Tel. 04405-
-1202.
Te k. GEVRAAGD, omg.
Brunssum, Treebeek,
Hoensbroek, Amstenrade,
ruim woonh. m. tuin en mi-
nim. 4 slpk. ’150.000,-/
’180.000,-. 043-255912.
SITTARD: Moderne bunga-
low gel. nabij park, bwj. 77,
perc. opp. 1260 m2. Ind. inp.
gar., wasr., hobbyr., cv.,
ruime hal, w.e. woonk. 72m2, half open keuken, 3 slp-
kmrs., badk. m. ligb. en
douche, vr.pr. ’ 365.000,-
-k.k. Inl. 045-710952.
Belg./limb. te k. ruime vrijst.
woning, plm. 265 m2, perc.
gr. 10.500 m2. Alle voorz., 4
slpks., evt. ook handel mog.
Inl. per tel. 09-3211640021
DRINGEND
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

BINGELRADE, vrijst. woonh
geh. verb. en gels. Zeer gr.
woonk. m. open haard,
schuifpui, mod. keuken, gr.
hal en aparte wask., 3 slpks.
badk. m. 2 v.w., ligbad, dou-
che, 2etoilet, C.V., 2 kelders
zolder en gar. Tuin op zui-
den m. 2 terrassen. Perc.
opp. 510 m2. Uniek land-
schapspanorama. U moet
dit huisvan binnen zien. Viel
7, Bingelrade. Tel. 04492-
-2895. Prijs: ’ 240.000,- k.k.
Te k. BOCHOLTZ tussenl.
woonhuis, woonk. en open
keuken met parket, 3 slpks.,
v.- en achtertuin en gar. Pr.

’ 135.000,- kk.045-440887
BORN(Holtum), ruime semi-
bungalow, goed onderh. en
geïs. met o.a. L-woonk. met
openhaard en parketvl.,
keuk., 4 slpk., badk. m. lig-
bad en 2e toilet, geh. onder-
kelderd met o.a. sauna,
hobbyruimte en gar. Tuin op
zuid. Vraagpr. ’ 320.000,-
-k.k. Mak. kant. Rob Dassen
bv 04490-78431

Te koop gevraagd oudei
WOONHUIS met achterstal-
lig onderh. omgev. Heerlen
045-419764, na 18.00 uur.
Te koop HEKSENBERG
hoekwoning m. zij-ingang
Woonk. m. open haard er
tegelvloer, dichte keuken
wc-douche, kelder, 3 slpks
zolder. Deels dubbel begl
en roll. Mogel. v. garage
Vraagpr. ’ 99.000,- k.k
Buschkensweg 9, Heerlen
045-212510 na 18.00 uur.
Te koop Heerlen (Palemig
geh. gerenov. tussenlig
WOONHUIS, achterom be
reikbaar, vr.pr. ’119.000,-
Tel. 045-728597.
Te k. HOEKWONING te
Hoensbroek, Hoofdstraat
Ind: zolder, 3 slpks., douche
woonk., wc, keuken, kelde
en gr. tuin. Pr. ’ 90.000,-
-045-727574/416385.
HOLTUM: Martinusstr. t<
koop halfvrijst. woonhuii
met c.v. en kl. tuin. Inl. tel
04498-51833.

Te koop WOONHUIS metgarage en patio, gr. woonk.
38 m2met parket, gr. keu-
ken met luxe aanbouwkeu-
ken, 3 slpks. en luxe bad-
kamer met douche, ligbad,
v. wastafel en 2e toilet, gr.
zolder met vaste trap. Pr
’150.000,-. Seringenstr.
11, Kerkrade. 045-421555.
STEIN, rustig gel. halfvrijst.
woning, voorzien van kunst-
stof koz. m. dubbel glas met
o.a. kelder, woonk., keuk., 3
slpk., badk., ruime garage
m. hobbyruimte en tuin. Vr.
pr. ’ 105.000,-k.k. Mak.
kant. Rob Dassen bv
04490-78431 ,
VAESRADE-Nuth zeer luxe
halfvr. woonhuis, bwj. '80,
voll. geïsoleerd, 880 m3,
witte, keuken en sanitair, gr.
souterain met praktijkruimte,
3 slpks., zolder, ’ 249.000,-
-k.k. Tel. 045-244223.
Te koop woonh. Julianastr.
28 te Brunssum (vlakbij win-
kelcentr.) Voor ml. tel. 045-
-256642 tussen 17-18 uur.

Te k. gevr. huis of BOER-
DERIJ. Opknappen geen
bezwaar. Tel. 045-750238.
EYGELSHOVEN Vasstraat
14 tussenwoning (3 slpks.
gr. veranda) met tuin en ber-
ging, vr.pr. ’ 102.000,- k.k.
Bopao.g. 045-324133.
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 gels.
zolder met wasmachine-
aansl. Aanv. in overleg.

’ 149.000,- k.k. Tel. 04490-
-45469.

Bedrijfsruimte
Te huur BEDRIJFSRUIMTE
met boyenwoning, vloeropp.
100m2 en benedenverd., 2
aparte ingangen, nabij cen-
trum. Huurpr. ’ 2.500,-
-p.mnd. Tel. 045-718183

Welk Nederlands bedrijf
zoekt FILIAAL te BRD, vol-
ledig gemeub. kantoor te
huur. Tel. 045-452388.
Te h. LOODS plm. 100 m2,
geschikt voor auto's en ei-
gen oprijlaan. 045-710384,
tussen 18.30-19.00 uur.
Te huur HEERLEN-Nrd.
winkelruimte v.a 200 tot 500m2. Inl. 04459-1665.

Giro
55055
Astma Fonds

tSV Le>Icao
CONSULTING

wij vertegenwoordigen:

- CADdy CAD/CAM- Hewlett Packard
- G2computers
- OKI
- ELSA
- Foxbase- Novell netwerken
- WordPerfect

CADdV
SI.E. Consulting b.v.
Maastrichterlaan 27
6291 EK Vaals
Tel. 04454-5035
Fax. 04454-5085

Y\f-ttFkV WICHT,f*V\ h_PCflT^t* IMMk A _/ _/ _ W M M W_ MM. 7*-*** Noord. Nabij Brunssummerheide. Woonhuis met gar. en goedA. —r ~h^-* A^ .m^^ A Jf ~f __ M. A____S __ ___ [*-__-/ ___, A. A. M. *\_^ omsloten tuin. Woonk. Aparteeetk. met install. 3 slaapk. Badk.

I : _4hm &(..__ ■
_.^ % _____ I '-m^——.„ ** Q- I \ ■ -~, _. ~i-

l ’/ _. \ Ij "* Prijs/139.000,--k.k. 4489

Stienstra heeft een zeer 1 // M.9 \——*r"*""l H I I kerkrade ~hOUCHSU4 IICCII CCII iCCI I I ~mw X-. A mi m Cansborg Schitterend gel. landhuis met schitterend uitzicht.
llitOphrPlH hlli7PnQQnhnH in I ’/ GeleetW ; \\ I Hf H Kelder Sauna- 'nPand- zwembad. Dubb. gar. Tuin. RoyaleUllgeUreiU IlUlZeiiaailUUU UI I I - ■ woonk. ca. 70 nr.Eetkeuken compl. met app. 4 slaapk. Studeer

11 it ii " L «I 1 » Mm eL Hf g,_k I ' I a-'l_Aj_jH c.g. hobbyk. Badk. met o.a. ligbad en toilet. Vliering. Pand iselke prijsklasse in heel l ~~y ■attilÉiÉiiv'.■>'"" ;:■ ■ ><tmM:: jÉÉËÉÉB <*"«»*» «W
Zuid-Limburg. In deze aan- 1 / p-^^ Heerten | WjÊ^ fefeÉÉs iÜÉi -^____WkfA

vin een andere regio? Vraag 11 valkenburg \ |><A%, ■ k k 3sl k .)b , nmgschcldende muur uitgevoerd KÉ|ÉyJl^^^^Bb| I
J TJ " *g_ f l - -kt -f Aachen ■ che en 2e toilet. Zolder bereik- m Sp OUW uwjr iggo. 9*%ÊÊËÊÊ*"

maak uw wensen aan onskenbaar. 1 1 êê?,Ê kl hffrien -» hoensbroek ~~h
VV __ W I "erïeS Maisonette m" Halfvrijst. woonhuis me. dubb. Pnjs’ 550.000,-k.k. 4449

I ) /X lA J^A I ruime kelderberging, berging, gar; ">"k- nE«keuken- Badk.I .______-/ N—< r\ ■ woonk. met open keuken Ca 25 "** h^ Berging. Overdek. KFRKRAnFV**"*0^ \ ___________________!______________________________■ m: slaank met muurl.au h_-t terras. 2 slaapk. Vaste trap naar KLKKKAUt Hl m siaapK met muurKast. bet zolder alw. 3e slaapk. Riant gel jong woonhuis voorzien van zeer luxe en duurzame
BRUNSSUM H \—__________MMM____W MmmmM^^^^^ PriL> 55nnn .k inoQ Prijs’ 109.000,-k.k. 4312 afwerking. Bwjr. 1981.Grote patio tuin. Living ca. 50 m 2. Dichte
Centrum Treebeek. Royaal vrijst. woonhuis op 400 m 2 gr. mmum*^^^^^ J/ woonkeuken ca. 20 nr met zeer luxeen nieuwe witte install. mcl.
Carport.Kelder. Woonk. Keuken met app. Aparte eetk. Tot. 52 HEERLEN H HOENSBROEK H alle ?PP- 3 slaapk.Luxe badk. met o.a. douche en ligbad. Zolder.
m 2. Bijkeuken. Berging. 3 slaapk. Badk. met o.a. ligbad en 2e __.-..._..«—- Schandelen VnlleHip ~,.„» Halfvrijst. woonhuis met gar. en Optimaal geisol.
toilet. 2 slaapk. Studeerk. en bergruimte. Goede isol. Groten- BOCHOLTZ H zonning en landelijk uitzicht. kelderen tuin. Woonk.Keuken. 3 wnonhlli, _.. h'ol~f Tf" "°.v' blijvend vrij uitzicht. Woonk. met
deels kunststof koz. Goed onderhouden tussengel. Badk. 4 slaapk. Vaste trap naar slaapk. Badk. met douche. Vlie- """" h'"£h^rg vRn '„i , parket. Halfopen keuken 37 m 2.
Prijs’ 165.000,-k.k. 4617 woonhuis. Hal met plav. L-vorm. grote zolder. Opp. 400 m 2. Bwjr. ring. ope^n keuken 2 'ruime slaapk Schitterende en ruime omsloten gjg^
EIJS-WITTEM H Se.' Berging Tuin" «"'22 m. Prijs’ 115.000,-k.k. 4547 ,!!■'.',„,' r= H^rdh^o^B^ned^ubb.'begi: Lf»^3 WmM. _m '3LGeschakeld, uitst. onderhouden woonhuis in landhuisstijl. diep. 3 slaapk. Badk. Bergzolder. HLLKLLN H ; n a]

, ". „„„j-ninpen -, n Spouw-en dakisol. woningschei- P___nHkH________T-
Prov.kelder. Ruime hal. Woonk. met parketvl. 41 m 2.Keuken met Bwjr. 1954. Opp. 165 m 2. HEERLEN H Beersdal. Halfvrijst. woonhuis "miK"'"&n zijn dende spouwmuur. Leien dak.
witte, luxe install. 18m2. Bijkeuken. Inpand. gar. 3 slaapk. Badk. Prijs/90.000,-k.k. 4534 paie mie Royaal woonhuis met met gar. en tuin. Woonk. met priis ’99 000 -k k 4027 Bwjr. 1980.
met ligbad, douche en 2e toilet. Hobbyk. (mogelijkh. voor 4e ■ g gar tuin en kelder Woonk met marmerenvl. Aparte eetkeuken } J ' Prijs’ 145.000,-k.k. 4160 HVÏH MY9Mslaank.). Bergzolder. Pand is uitst. afgewerkt en volledig geïsol. BRUNSÏsUtVI H narkcivl K"_m m_i mmnl pi met compl. install. Fraaie badk. _HHM______P*JV*«miH^H__l ri';ï &£■-%-
Opp. 365 m 2.Bwjr. 1987. Injonge woonwijk gel. woonhuis install Tslaank met na" met o.a. ligbad. 2 grote slaapk. ■ELTUI*. 1M?i^'J'l'.t^M HOENSBROEK H IjVJI H»i MmAsMPrijs/256.000,-k.k. 4497 met carport en tuin. Woonk. ketvl. Badk. met 2etoilet Zolder" Hobby-c.q. 3e slaapk. Zolder. Kt, llMl'JflflWlmtJM De °cm. Goed onderhouden WÊ^mÊ
EYS H m 2. 3 royale slaapk. Luxe badk. e^aiumhiium^oz erm°P °8 ■ UjH^UHUlgg^^^,^

Aparte eetkeuken met app. L a

Goed gel. uitst. onderhouden halfvrijst. woonhuis. Z-vorm. met o.a. ligbad en 2e toilet. Prima HEERLEN H ■ jj Woonk. met balkon. 3 Slaapk. M__________Mwoonk. en ged.open keuken tot. 41 m 2. Luxe veranda. Grote gar. isol. Bwjr. 1979. - , Heerlerheide. Woonhuis met ï**'lL*lf jfc'1N " Badk. met ligb. Bergruimte. Ged. ■■■_____■____«_
Ruime berging. 3 slaapk. Badk. met ligbad, 2e toilet en douche. l__^_________________»«__-______.__ tuin, bergingen carport. Woonk. Schandelen. Appartement met rolluiken. Prijs ’ 298.000,-k.k. 4487
Vaste trap naar ruime zolder. Tuin op het zuiden. Bwjr. 1974. , H____M_________i Keuken. 3 slaapk. Bet. badk. met berging. Zowel aan voor-als ach- Prijs’ 119.000,-k.k. 4333 „-n .r- „-
Opp. 334 m 2. '"^npltttil.. '* r-rfMIHB douche en mogelijkh. 2e toilet. !f,rzi Jde voorzien van roll. KERKRADE H
Prijs/179.500,-k.k. 4550 |;- ff T^T** Zolder evt. 4e slaapk. Optimaal Woonk. met balkon. Reuken. KERKRADE H Rustig gel. royaal halfvrijst. woonhuis met grote tuin. Gar.

» ; ÉÉbÉÉfcL^ ' *«r *mkmi .___ geïsoi Badk. met douche. Slaapk. Royaal tussengel woonhuis met Woonk.Keuken met app. Tot. ca. 40 m 2.3 slaapk.Badk. met o.a.
HEERLEN H ______■ * Prijs/95.000,-k.k. 4566 Pnjs/59.000,-k.k. 4219 eetkeuken. Woonk. ca. 27 m 2met douche en 2e toilet. 2e verd. 4e slaapk. en bergruimte. Bwjr. ca.
Nabij centrum. Witte villa met tuin. Opp. ca. 1000 m2.Kelder. Am f_* ,____» mmm mm urcD, „.,—"■ _ plav.vl. en balken plafond. Terras 1975. Opp. ca. 380 m 2.Bezichtiging van dit pand is zeer aan te
Woonk. ca. 42 m 2.Aparte eetkeuken. Bijkeuken. 4 slaapk. Badk. S '__J__ Wk \ . V*: HEERLEN H „fc7l*U::N , V en tuin met berging. 3 Slaapk. bevelen.
met ligbad. Berging. * ' -jum~ Heksenberg- APP- Bel- boven Heerlerheide. Royaal app. op de Badk. met ligb. en toilet. Pand is Prijs’ 167.500,-k.k. 4558
ir .._,.. rfBH Wmk-Wi winkelcentrum met berging en ?e,V<!!/' ge,J' met 'V. |

te gel. in een jonge kindervriende- ——
■K£_&s iÉÊÊ Prik/- 117 nm 't_ dton ca. 30 m2met parketvl. Badk. met eetkeuken met compl. eiken in- Prijs’ 112.000- k.k. 4450 Unieke gelegenheid. Zeer luxe afgewerkte vrijstaande split-level

■f*» . jÈ_\i M , , -vil rnjsy ui.uw,--K.K. «w douche 2 slaapk. Balkon met stall. 2 Slaapk. Was-c.q. hobbyk. bung. met loods. Hobbyruimte en div. ruimtes. Living 48 m 2met■PBlllj-^^&A^gpßte .gm Pnjs/105.000,- k.k. 4574 „„„„. rv _ fraai uitzicht. Bet. badk. met ligb. Parkeergele- KERKRADE H noorse leistenen vl. 3 slaapk. Zeer luxe badk. met douche, bidet,
■f '11,1 '"".'"yèy JR*. JH -^TTTT^FTTI u \ d i Prijs/57.000,-k.k. 4565 Bcnhe! d,„, „en, , beT&'"h Op de 2e verd. gel. appartement ligbad en dubb. v.w.Loods 18.00x 13.00 m. met 3 rol-schakel-
M> V7l EI^ÉB BRUNSSUM H Heesberg. Royale eengezinswo- _^ Prijs ’ 105.000,-k.k. 4455 met berging en lift Woonk ca 24 poorten. Zeer exclusief.tl mWSmWM Woonhuis met tuin en berging ,n ZrzlLrkTeukenm^mT HEERLEN H HnFN<;RRnFK o m 2. Open keuken met install. 2 Wjs’ 500.000,- k.k. 1974vr ■ MM jonge woonwijk gel. Woonk. derneinsull 3 slaank BaTk mei Weiten. Hoekwoning met tuin en HOENSBROEK H slaapk. Badk. met douche. Het _,„.___,_,_,„.Il Ml m:*. H P"H Keuken met app. Opp. 35 m 2.2 derne instal 1.3 slaapk. Badk met gar. Be , Hobb

s ,
k Gel. in centrum woonhuis Zitk. appartement is voorzien van SCHAESBERG HIl I■_t ï S^ILI Brotf sli&Pk- R°yale badk- met ugbdd- Ateher ca- 40 m*' Tüln' le Verd woonk. ca 33 m 2 Gesl' fn J°± 34 ? ' ? lchte kf u- dubb. begl. Subsidie overname Op uitst. lokatie goed onderhouden woonhuis met gar. en ruimeJiSt JÊ : *yi o.a. ligbad en 2e toilet. Prima isol. nulsJc- keuken met install. 2e Verd. 3 ken 10 m . Eenv. doucheen toilet. mogelijk. tuin. Ruime hal met luxe tegelvl. Grote Z-vorm. woonk. ca. 45

Prijs/89.000,-k.k. 4599 MmÊjÊÊmm^^ toilet * ' met llgb' en 2e Geen tuin. 3 slaapk. Zolder. Ron- F ' '"" en 2e toilet.

HEERLEN Ü ging. Woonk.Keuken. Badk. met lil mg JÊÈ I '"H-ljW __W^"_é_ stig gel ineen rustige woonbuurt. W___sr* ~ H fci» i f
Hartje Heerlen. Royaal appartement op goede woonstand. douche. Grotendeels dubb. begl. _\ __^_,_f_J_ Kelderkast. doorzonwoonk. met Wfè \~*>*~' *!__
Modern comfort. Woonk. 34 m 2. Aparte keuken met luxe install. Prijs’ 105.000,-k.k. 4494 Ir—ltfr ■ MM 'ImÊËÊk H___kv parket. Gesl. luxe keuken. Over- WW_ WÈÊMMMmW3 slaapk. Badk. Ruim en zonnig balkon. Inpand. gar. Bwjr. —— UI V'-fÊMMk Wk HHHPHMI °fkt uerr^s-,] sla?.pk' Badk- met W--MM\1979. EIJS H HpgjlMg ;Mm Cl douche- Zolder Dlv- ramen met

' Af *mm*f*m\ HRPRI FN ïi Wm'MmwS, ■~._■ SITTARD
_~'*-*&%., _f^i S^r»m _____P___P' ntr.nLi.li n Priis ’ 122 500 —k k 4426 *■

m o^*" __m[) S ___^_«__ilill__. met tuin en achterom. Gezellige ———'■ '"" won. met grote kelder en tuin. ' t*--"
/'^tÊo^^_r --~- Wtim I -■ IRI doorzonwoonk. met schuifdeu- HEERLEN H HOENSBROEK H Keuken met plav.vl. en nw. aan- Prijs’ 189 000 -k k 4477% ■ m-m\%Mm\\\M\ ren en openhaard. Gesl. keuken. Heerlerheide. Luxe appartement Mariarade. Woonhuis met tuin. bouwcomb. compl. met app. 'll'ffïHPHHr' -SEmm Overloop met 3 slaapk. Vaste trap met berging. Woonk. Keuken. L-vorm. woonk. ca. 30 m 2. Eet- Woonk. met schuifpui naar tuin. SCHAESBERG Hl|w«f"' <■- - JÈMWk H naar zolder met 4e slaapk. Div. Badk. met douche. 3 slaapk. en 2 keuken. Tuinberging. Mog.heid 3 slaapk. Badk. met zitbad. Vaste Herenhuis met tuin en gar Prov kelder Royale hal L-vorm
MÉfciWPH MtS, Mmm bergingen. Grotendeels onder- balkons. voor gar 3 slaapk Douche- trap naar zolder. Pand voorz^ v. woonk. 45 m2met plav.vl. Ged. schoonmetselw. wanden. Halfo--11 II 1 ! 7*Mmmmmmmmmmmm ke! dcrd; Tu>n met berging. Prijs’ 78.000-k.k. 4212 ruimte. Vliering. Hardh. koz. nw. koz. met dubb. begl. Dak pen keuken met kunststof install. Bijkeuken met aanrechtcomb.__mmmWhmï h_ Keld" zUk^S^Woon" 127-500.- k-k. 4616 n Dubb- begl geïsol. Douche. 3 slaapk. Badk. met ligbad en 2e toilet. Vaste trap naar

W keuken 15 m 2. Waskeuken. Ber- HEERLEN ~H Zeswegen. Halfvrijst. woonhuis JHHHH_______ri^____M nJ
'- '"" ' ' . Prijs/154.000 - k.k. 4351Prijs ’ 169.000,-k.k. 4523 gmg- Rulme tuin met goede be- Schaesbergerveld. Woonhuis met met tuin, inpand. gar., woonk., g. mp^^^WffSUl ÜBACH O/WORMS H

_4I __________■■________■ ___a ■AM _______________ _______________ at WÊ met ruime tuin en berging. Living ÜBACH O/WORMS HHEERLEN H |k ■^^■1 mmmm\ wLmM **■ ■! ca. 30 m.Keuken met kunststof Goed onderhouden ouder woonhuis met gar. Ruime woonk. ca.Centrum-zuid. Halfvrijst. woonhuis met inpand. gar. en tuin. m ______ ______ W_ ___W M_M \\■"Wmk install. 3 slaapk. Badk. met dou- 49 m 2.Keuken met eiken install. Bijkeuken. Badk. met doucheKelders. Ruime hal. L-vorm. livingmet parketvl. Eetkeuken met m __m WW m_ BK MM WjÊj__ \ IJlyi che. Ruime bergzolder. Moge- Berging. Serre. Tuin. Ruime kelder. 3 Slaapk. Ruime bergzolder
luxe install. mcl. alle app. 3 slaapk. met v.w. Bet. badk. Duurz. ■ I I W ■ I II _WÊM _Wmf J voor overnarae rijkssubsi- en 4e slaapk
materialen toegepast. m I __m ■ V|p I HM H m\W-Wk__W de- Priis ’ 125 000 -k k 4451
Prijs’ 249.000"-k.k. 4128 ' .^= -I^M^i^B ■ mAkA A\ rngfAM^mg^gtf-, Prijs’ 98.000,-k.k. 4433 >S '■

_____ __^Z Prijs/114.000,-k.k. 4360
hfpdiitm —— ==^ hAfmcpd^^ 5 ÜBACH O/WORMS H ÜBACH O/WORMS H
Me____,K_Ll^r> H ________—._» |^^^^ MAKELAARDII BV M»_ir,«S__lKOl_,K H Hoekwoning met tuin en berging. Vrijst. woonhuis van bijzonderearchitectuur, optimaalgeïsol.enCentrum. Centraal gel. benedenwoning met tuin. Ind. o.a. - mmm-mmw mm-m-mm J ' ' Royaal ingedeeld woonhuis met Tot. opp. 236 m!. Prov. kelder voorzien van duurzame materialen. Overdekte entree Ruimekleinere woonkamers cq. dubb. kantoorruimte opp. ca. 32 m 2. _____ZT__^_^______*- .....m....."..........^^^-i^^^-^..^^^^^^"..

grote gar. L-vorm. woonk. 40 m 2. Zjtk. 16 m 2.Eetk. 14 m 2. Dichte hal.L-vorm. woonk. 38 m 2. Schuifpui naar terras. Dichte keukenTuin ca. 20 m. diep. Gesl. keuken. Woon- en slaapk. Mogelijkh. mm^m^m^m^m^mmmm Halfopen keuken 7m2 met aan- keuken. Badk. met douche en met witte kunststof install. Bijkeuken. Inpand gar 3 slaapkvoor 1slaapk. gelijkvloersen 2op verd. ummmmmmmmmm_
mmmmammm^mm

_m _
mmm^mm^mm^^^^ bouwumt. 4 ruime slaapk. Badk. apart toilet, le verd. 2 royale Badk. met ligbad en 2e toilet. 2e verd.: 4e slaapk en aparte

Prijs’ 129.000,-k.k. 4392 ____% _^^ ____k ■ ■ met ligbad. Vaste trap naar zol- sia apk. c.v.-ruimte. Bwjr. 1985 Uitst. onderhouden. Opp. 390 m 2.■ __Mm AAm-W ■ der. Pand met spouw-en dakisol. Prijs/85.000,-k.k. 4548 Prijs/208.000,-k.k. 4624— ' ___)!__ |n| I Hardh. koz. met dubb. begl. Wo- ' '
r Gaarne vrijblijvend volledige informatie

mmm^-mmm^-m^-mmMMMMMMMMMMMMMMm*9m^m^mm^m-w-mmmmmmmmmm^ 0 Bestaande woning nr.': ; |il_________________É___B_l____________lè____*i*AAÉV__________________^
Geopend: |—— t| Voor inlichtingen:Maandag t/m vrijdag van 9XX) tot 21.00 uur. I ■ H = Kantoor Heerlen, Tel. 045-712255. Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen.Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. _ TV\ VI/ M = Kantoor Maastricht, Te1.043-252933. Wycker Brugstraat 50, 6221 ED Maastricht., I Postcode/plaats:

I Tel:— W| AAM BB^HHHHjj^HHM^I
In gesloten enveloppe zenden Jii\\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Stienstra Makelaardij BV, Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen. fl \\■ O Stuur mij GRATIS het nieuwe HUIZENMAGAZINE nr. 184 jan. 1990.^1^
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m _____k.T "II jH■ I -j \I | 1 —mm \I I H k'i'J'lsll m. ' 'r\' \ ' l eit \~A A\ \\ \' I

# LUXE in centrum DE MOOISTE || LANDHUIZEN J"i""ï"". PREMIE - WONINGEN )
£ *&, MET SUPER RUIMTE .-f/^P^^&Éte. -"» "" _~-rx^s»^--

>^^^ii»i^^^^i U[ o^^T^l( \ ~~" h--r-_- ' _W^__ltt "'^^SrfÉt^ 2*^y^ni )v!:t____^'JL^_^_?^_^.^^^^H Op een mooie lokatie tussen de Heerlenersteenweg en de II
''j^^___^_______-i---Y ■ /^è^^^V \ ■map2~~_JÊ IR to r^nÖl i2p%^i Binnenkort start Aann.bedr. Jongen by uit Schaesberg Elbereveldstraat worden 18 fraaie premie-A woningen
-^^^"^ '" : Ê ,r -irrr^f | \ ö/^^W^ ■ _ __aXj_ \ A met de bouw van 6 royale halfvrij-staande woningen gebouwd. Deze woningen zijn goedkoper dan huren en
—'Hl 'I n J|||i|üf i[" ~j- T -J 8 Rk^W^l^sl op de hoek Ruysdaelstr./Rubensstr. te Meezenbroek. blijvend betaalbaar .Ze zijn royaal van opzet met .hal,
'! I ">--— —Ba*^__l"^ ,->, ■J^lfflllllII!|||711T^ 1 Grote woningen van maar liefst 9 m. lang, de woonkamer van 8,80 m, keuken en mooie tuin. Op de le

A_*dÜi . -■» J W_W- '^^^r-^^ mm^^ mogelijkheid om een garage te bouwen en tuinen tot verd. zijn 3 slpk en badk. Op de 2e verd. is een royale
. ZZ__VJ2U *;*%' UJSj&^mWM -4 ïijP' 23 m- dieP OP h^ zuiden gelegen. zolder. Kortom beslist de moeite waard!

"'~'^or^r .--i* 55:S_i^?p Blijvend betaalbaar! Door de uitstekende nieuwe premie-A-regeling blijft de"^^^W!^ S*3**9 __—^ -- - -yn- de ukst nieuwe Premie.A-regeling blijft de woning voor u betaalbaar. VOORBEELD:
5 ~Op een van de mooiste lokatie in Heerlen/Hoensbroek Residentie CORIOVALLUM m centrum Heerlen. woning voor u betaalbaar. VOORBEELD: Koopsom + kosten ’. 138.500,-

-worden 5 fraaie landhuizen met garage gebouwd aan de Het stijlvolle appartementengebouw "Residentie koopsom +kosten ’.143.000,- Subsidie (max.) ’. 41.000,-
-; Van Hövel tot Westerflierhof. Een prachtige rustige ligging Coriovallum" wordt gebouwd op de hoek Coriovallumstraat/ Subsidie (max ) ’ 41000- Hypotheek slechts* ’. 97 500-I en toch op een steenworp afstand van alle belangrijke Ververstraat met de mst van het "ABP-park" aan de achter- HvDOtheek * f 102 (MM)'- Bij 30 i vaste rente een mnd last van ca f 560 - netto*voorzieningen zoals scholen, winkelcentr. en busverbindin- zijde. Deze royale appartementen met een oppervlakte van f, _!, x ron IUZ;"UU' .*

"1Jfr J. ,-L reme ' cc" mncuasi van ca- J' 30U' nellü_ gen. De bereikbaarheid met de auto is optimaal. De uiterlij- ca. 145 m 2geven u alle ruimte voor een blijvend woon- Maandlasten ca. ’. 580.- netto p/mnd*. '(afhankelijk van uw inkomen)
ke architectuur en depractische en toch speelse binnen- genot. Een schitterende living van ca. 45 m2met een 30 Jaar vaste rente, ""(afhankelijk van inkomen) Bel voor meer informatie.
indeling zorgen voor een perefete combinatie. prachtig balkon (4,5x3,5 meter) gelegen op hetzuiden, .... VOor Ultgebreide documentatie

X\ '■ Op de begane grond bevindt zich een hal, ruime living, 2 zeer ruime slaapkamers, luxe badkamer, keuken en aparte ,-- ..
keuken, bijkeuken, toilet. Op de le verdieping zijn 3 slaap- bijkeuken. leder appartement heeft zijn eigen parkeerplaats M W_M; kamers, een badkamer en een hobbyzolder. op afgesloten terrein. _ _ ■ ■ Makelaardij 0.G., Taxaties, __mm^
Vraag vrijblijvend Uitgebreide documentatie. Vraag vrijblijvend uitgebreide documentatie. Am tam I I MMA Hypotheek-adviescentrum B_________■Parijzen v.a. ’.280.000,-v.o.n. Prijzen v.a. ’. 235.000,-v.o.n. I II II II Ruys deÊeeren^ouckl^S, Heerlen ■■■

-.^^^—---^^———^^.———^^^^—^^^—----^^^—^——-——^—-^—---^ I^Sl óók zaterdags: 10.00-13.00 uur NVM MM
[makelaar.

-
| HEERLEN

_ "" tS»' H"

J tuxe stadsappartementen

£ Naast het chique Grand Hotel heeft het Abp
C onlangs het Putgraaf complex voltooid.
) Het winkelgebied en de uitgebreide

J Jtedelijke voorzieningen van Heerlen

* bevinden zich naast de deur. Maar als u die
* achter u dichttrekt, bevindt u zich in een
£ oase van luxe, comfort en privacy.
£ De afgesloten entreehal met marmeren_ vloer, de eigen parkeergarage, het tapijt op
£ d@ etagegangen, alles weerspiegelt het
* konsept van stedelijk wonen op hoog nivo.

£ In Putgraaf zijn 66 ruime woningen in
I verschillende typen, met 1 of 2 slaap-
je kamers.

m
Alle woningen hebben ondermeer een grote

met halfrond balkon, een luxe
v-badkamer met ligbad en aparte douche en
■Ceen fraaie witte keuken in hoekopstelling.
Sjh Putgraaf is parttime een conciërge

aanwezig.
I De huurprijzen lopen uiteen van ’ 915-

-tot / 950- p/m inkl. parkeerplaats,
exkl. servicekosten.
_________________________________________mm_VA_r^_*_^_^_^^T_^__^M_m_mT___\_____ h as _____ l 11 ■ C^H

wsffiEffJH?EH7ïHil ruwiTr^mA
■Ptf_MÉ_____MÉfMl

HÉHi ______MÈM_È__ ÉÉMÉÉÉÉPp^H

______f^^^_^ÏW
l_________________ai^_________________________________i^_.i^Ba^______________._Baaaaaaaaaaaaaaaaaiw

Bent u geïnteresseerd in stedelijk wonen,
omringd door luxe en privacy? Stuurt u dan
de bon in een open envelop aan NEDU,
Antwoordnr. 48, 6400 WC Heerlen.
Dan ontvangt u zo snel mogelijk
dokumentatieover Putgraaf.
U kunt ons natuurlijk ook even bellen.

I 1
■ Stuurt u mij s.v.p. dokumentatie overIde 66 stadsappartementen in Putgraaf. I
I Naam:
I I. I Adres: I
I Postcode:\' II Plaats: I

/ /\k Valkenburgerweg 25A
77=i%,, 6411 BM Heerlen.
NEDU Telefoon 045-710909.

/tëhüür]
Il — --— , _ J

*Publikatie ______] Algemeen jurgerli,kpensioenfonds

* "

'KOOP KWALITEIT! 1■Prijs v.a. f 138.600,- v.o.n. È _?____
max. premie A f 44.000,- I E?f3| ■
Benodigde w WQ__jW
hypotheek f 98.500.-
Een projekt van Bouwbureau Brandwijk, Sliedrecht.

i inn'll mFSflffl i

uw halfvrijstaande
woning op aktieve stand
■Aan de Prof. Eykmanlaan in Hoensbroek wordt een project I

van 11 ruime 2-onder-l kapwoningen gerealiseerd. De lig- I
ging, schuin tegenover zwembad Terveurdt' en vlakbij een
mooi wandel- en rekreatiegebied is bijzonder aantrekkelijk
voor aktieve gezinnen.
Ook de woningen zelf zijn op een aktief gezinsleven bere-
kend: een grote woonkamer, 3 slaapkamers (+ruimte voor
een 4e op zolder), garage, voor- en achtertuin.De afwerking
is zeerkompleet, met o.a. optimale warmte- en geluidsisolatie
(ankerloze spouwmuren), een luxe badkamer met ligbad en
aparte douche en een aansluitmogelijkheid voor een open
haard.

Koopprijzen v.a. ’ 167.250- v.o.n. Eenmalige belasting-
vrije rijksbijdrage (Premie-C regeling)’ 6500,-.
Zoekt u ruimte en comfort in een aktieve woonomgeving?
Neem dan snelkontakt op voor uitgebreide informatie.

MAKELAARDIJ ÉÉ
-*\ iSt bahaar/vertiuur o.g. " makalaardl) " taxallaa " hypothekan " aaaurantlën __FmJ'm.

m jm Valkenburgerveg 25A. MII BM HeerlM"n Tel zaterdag 9 00-13 00 uur: 043-645352 |W Hui|tmj>s|
Teltloon maandag lm midag 045-710909

i_^

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
, ZONWERING

Showroom: Sittarderweg 116,
Heerlen. Tel. 045-721658

,_*__________________________.

_^_l Wt *^B Im.

J^r kontroleert uof
uw hypotheek-offerte^L

W echt wel zo voordelig■ is als de bank beweert? ■
Maak een afspraak met De Hypotheken Hij rekent u gratis |

voor of uw hypotheek-offerte echt wel zo voordelig is als de
m bank beweert. De Hypotheker doet zaken met alle banken en | ■■ hypotheek-instellingen. Hij kent alle plussen en minnen van de

M 500 verschillende hypotheek-varianten waaruit vinons land de | ■
keuze hebt.De Hypotheker adviseert u precies welke hypotheek MMM het best bij u past. Bel nu voor een afspraak (ook 's avonds) of II

MM vraag de gratis brochure aan. I B

II De Hypotheker Heerlen, 045-715354 I
II F.H. Olfen, Akerstraat 21 II

I DeHYPOTHEKER 1
PAS DAN WEET U HET ZEKER

H^ De grootste, onafhankelijke organisatie van hypotheek-adviseurs met meer dan 55 vestigingen door heel Nederiand. V

" ""' — ■'■■■■■ ' ' ■■■ I ■ " I! ■■ I A\

BELEEF DE NIEUWE KLASSE IN WONEN
? Het leven in deze huizen is rijker;; want de totale leelruimte is ca. 52 m2groot e02

..... $M_è... 1 1 fi^ de tuin direct bij de leefruimte betrokken.
|%É mKdÉw» De ee,kamer s'ui' direct aan op dekeuken

855 S__Ë__SBa_al K automaat De garage is inpandig bereikbaar

________ÉÉ__^^^4___?giii_i___il.^^"^.'. .BfrcV*____KW*f____l __s____________________^rj!nïs_. t_B

!■> irËïl -««f^ÉF'"\\" \\ een minimum wordt beperkt.

_ \\ «oonwom» \\ " Spouwisolatie
r InEygelshoven, villapark Waubacherveld * \\ " Dakisolatie

woiden 12 herenhuizen gebouwd met een \\ " Dubbele beglazing (in woonkamer, keuken [
keuze tussen 10 haltvrijstaande woningen, „JL en slaapkamers)
1 type vrijstaande en 1 vrijstaande woning. A\ « Tl
Het planWaubacherveldgrenst aan het il——■ l '■' -ï '"'* \ " \\ __~ __._.^... .._=
Burg. Boyensbos en het Schovendsbos. V *<ï r~V i w\\ Mjzenvanaf ’ 200.635- von tot’ 225.635.-
De bebouwing in het plan is gevarieerden \\ be.g«j** V \\ v.o.n.
ruim van opzet. \\ - \ \\i \\—"" V \ **~ *————————|

W lAI HN\I KA \l \\ « iRfIN I*2 herenhuizen I
|Lll«_l| ll.^B \\ \\ \L= I iaf\#l^ te Eygelshoven. Waubacherveld

_^^= MAKELAARDIJ B.V tt .^ tt | "-" J"""" *"""""
________________________________

11 il Postcode Plaats. Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen Telefoon 045-712255* \\ \\ I Telefoon 51
Maandag t/m vrijdag geopendvan 9.00 tot 21.00 uur. \\ gT* Iln ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra I
7aterdag van 900 tot 18 00 uur 13 I Make|aard'l BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen |

'" ' ' .MMIM—If———_____■ ____^_V



\}BBSmmuu^M^Ê IWij bieden:
fflHffl I - Langlopende huurkontrakten

ffJWJH tegen top-condities
NfcfÉU I - Huuringangsdatum direkt of op
LJffijm ieder in de toekomst gewenst
m<>iGSu>xu3 moment.

:EM_l!^ ißespreekbaar zijn:■ - overname personeelfflMfMI I - kleine verbouwingen en uit -
'mm IvSrWÊ breidingen voor onze rekening
,lÜjijpj§j - vooruitbetaling van huur.

_L^**aT I B mmmmj É——M T—Ml ___________
i""1"'""B"""*aMMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaaa"aaaaaaaaaaaal a#S MWfcL_WlJgStfKil II_______

■ . ,

j, ml ____ Ruys de Beerenbroucklaan 32.
/Ê_^_fmÊ__\ Representatieve kantoorruimte nabij

mm 1 % _j| centrum. Ind.: 3 archief-kelders,entree,
wachtruimte, keuken, 2kantoren, le Verd.:

&______ kontrakt 3 jr,Evt. kooprecht. Aanv. direkt

jglll Koraalerf 63. Rennemig. Woonhuis met cv
%» berging en tuin. Ind. beg.gr.: hal, woon-

«s&gÊÊA mmfWm kamer en keuken, le Verd.: 3 slaapkamers
eÊk WÊÈI en badkamer met douche en v.w. 2e Verd.:

viavaste trap metruimte voor 1 of 2 slpks.
De woning is voorzien van dak- en spouw-
muurisolatie en deels dubb. beglazing.
Subsidie-overname mogelijk. Aanv. in
overleg.mmmmmmmmmmmm Prijs: ’.95.000,- k.k.

Vrijblijvende informatie
over uw huis verkopen

informeren wij u geheel vrijblijvend m.b.t. de verkoopvan 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 ukunnen begeleiden. Belt u ons gerust voor een geheel

vrijblijvend gesprek

HOENSBROEK

ruime keuken met fraaie eikenkeuken-
Riff Éww im'voorz'en van apparatuur, 2 tuin-

S| De woning os voorzien van kuststof-JK ramen en kozijnen, grotendeels dubb.

-»» LANDGRAAF
»M0HU f I ' Hoogstraat 143.Ruim winkel-woonhuis m

f 151 IL *--' ' cv- er luin-Ind- °-a-: 2 kelders, winkel van

K~'% ~" im < „sasjjj^^^ nr met 2 kantoren, luxe keuken, toilet,
m. '--■*■'■ E:::..-:..«~T*1 l c.v.-ruimte en tuin. le Verd.: woning vanttmmm BIB?'" 51 m ■ keuken, toilet. 2e Verd.: 3 slpks.,

K§^|lÉ|b luxe badkamer, bergkast. Geschikt voorllgSB|l|| diverse doeleinden. Aanv. in overleg.C~Ntl —{: Prijs: ’. 169.000,-k.k. *

ÜiS■_______! ""sMHJi woonkamer, half-open keuken met fraaieMil H| MSiltl^illß wit/eiken keukeninr. voorzien van app.

Bel meteen voor dokumentatie.

I
l^ Prijzen v.a. f. 169.800,- v.o.n.

aquina I
Makelaardij 0.G., Taxaties, mm*Hypotheek-adviescentrum \_MJ\Ruys deBeerenbroucklaan 28, Heerlen B||

Tel. 045-715566 m\/M Ióók zaterdags: 10.00 - 13.00 uur [L»"l'lmJ muu

\j\jvjL/vjLyiso _______*_____L__iAm_____.r

iiiiiiiiiniiiii minimin itiiiiiaiiaiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiaiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiitJiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiaiiiitiiiiiiiiiitiiiiiiiatiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiinii

\\iA-^''{^ \^^ a_______fe___U llwlw I tl lij makelaardij onroerend goed -sittard maastricht heerlen

Te koop

BRUNSSUM, Pr. Hendriklaan H
Goed gelegen appartement met cv., berging. Ind.:
ruime entree, woonkr., luxe keuken, balkon, 2 slaap-
krs., badkr. met ligbad. Het geheel verkeert in uitste-
kende staatvan onderhoud. Aanv.: i.o.
Prijs:/110.000,-k.k.

BRUNSSUM-HOENSBROEK, Akerstraat nrd H
Goed gelegen vrijst. villa metcv., dubb. garage en tuin
(perc. opp.: ± 1000 m 2). Ind. sout.: 3 kelders. Beg.
grond: entree,toilet, hal, woonkr. ensuite met0.h., keu-
ken, bijkeuken. 1e Verd.: overloop, 3 ruime slaapkrs.,
badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: 2

1 slaapkrs., zolder en vliering. Het geheel verkeert in
goede staat van onderhouden is grotendeels voorzien
van rolluiken. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 380.000,-k.k.

BRUNSSUM, Wieënweg H
Goed gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage en tuin.
Ind.: o.a. kelder, hal, woonkr. ruime aanbouwkeuken,
badkr. met ligb. 1eVerd.: 3 slaapkrs., 2e verd.: zolder.
Het pand verkeert in prima staat van onderhoud en is
gedeeltelijk voorzienvan rolluiken. Aanv.: i.o.
Prijs:/115.000,-k.k.

DOENRADE, Kerkstraat S
Groot, halfvrijst. herenh. " 't Kasteeltje". Met cv., kel-
ders, garage, winkelruimteen royale tuin. Perceelsopp.
± 1450nr. Ind. 0.a.: living, study, woon-/eetkeuken, 2
badkrs., 6 slaapkrs., zolderruimte. Aanv.: i.o. Prijs: op
aanvraag.

EIJGELSHOVEN, Laurastraat H
Goed gelegen vrijst. woonh. met cv. en tuin (percopp.
± 610 m ). Ind. 0.a.: kelder. Beg.gr.: hal, werkkamer,
woonkr. met open hrd, keuken met app. 1e Verd.: 3
slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: 2
slaapkrs., zolder. Aanv.: i.o. Prijs: / 205.000,-k.k.
EIJGELSHOVEN, Veldhofstraat H
Uitst. gel. bouwkavel met veel privacy geschikt voor
vrijst. en/of 2 ondereen kap woning. Percopp.: 840 m 2.Koopprijs:/ 100.000,-k.k.

' EIJS-WITTEM H
Uitst. gel. vrijst. landh. met cv., garage en tuin (perc.
opp. 1580 m ). Ind.: Sout.: waskelder, provisiekelder,c.v.-kelder, garage. Beg.gr.: ruime entree, hal, toilet, L-woonkr. met open haard ±54 m 2,kantoor, keuken met
app., bijkeuken, berging. 1e Verd.: overloop, 2 royale
slaapkrs., luxe badkr., aparte badkr. met douche. Het
gehelepand is geïsoleerd. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k.

GELEEN,Maaslaan s
Uitst. onderh. halfvrst. woonh. met cv., garage en
mooietuin metvrij uitzicht. Ind.0.a.: L-vorm. living, luxekeuken met app., 3 slaapkrs., mod. badkr. met ligb.,
douche, v.w., 2e toilet. Vaste trap naar zolder met 4e
slaapkr. en dakterras. Het pand biedt vele extra's.
Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 169.000,-k.k.

HEERLEN, Gravenstraat H
Rustig gel. woonh. met mogelijkh. voor inpand. garage.
Ind.: Sout.: div. kelders. Beg.gr.: entree, woonkr., keu-
ken, werkkr., bijkeuken. 1eVerd.: 4 slaapkrs., moderne
badkr. 2e Verd.: vaste trap naar hobbykr., zolder.
Aanv.: i.o. Kooppr.: ’ 125.000,- k.k.

HEERLEN, Caumerbeeklaan H
Uitst. gelegen halfvrijst. herenhuis met cv., garage en
tuin. Ind.: sout.: waskelder, provisiekelder, c.v.-kelder.
Beg.gr.: ruime hal, woonkr. met o.h. en parketvloer(±
58 m*), keuken, berging. 1eVerd.: 3 ruime slaapkrs.,
luxebadkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.:3 slaapkrs., bergzolder. Aanv.: i.o.
Kooppr.: ’ 320.000,- k.k.

HEERLEN, Emmastraat H
Goed gelegen winkel/woonhuis met c.v. Ind.: souter-
rain: kelder. Beg. grond: winkel ±60m 2.leverd.: win-
kel ± 70 m2.2e verd.: woonkamer,keuken, badkr. met
ligbad. 3e verd.: 3 slaapkrs. Aanv.: i.o. Huurprijs:

’ 28.800,-per jaar.

HEERLEN, Geleenstraat H
In centrum gelegen appartement met c.v. en berging.
Ind.: ruime hal,toilet,woonkr. ± 37m2 met balkon, keu-
ken, 3 slaapkrs, badkr. met douche v.w en 2e toilet.
Aanv.: i.o. Prijs: ’ 155.000,-k.k.

HEERLEN, Heerenweg H
Bouwperceel te koop. Het tenein is geschikt voor di-
verse bebouwingen. Perc. grootte: 1335 m 2. Prijs:

’ 90.000,-k.k.

HEERLEN,Raadhuisstraat H
In centrum gelegen appartement met c.v. en berging.
Ind. o.a. ruime entree, woonkr., keuken, 3 slaapkrs.,
badkr. met ligbad, berging. Het geheel verkeert in uit-
stekende staat van onderhoud. Aanv.: i.o.
Prijs:/ 130.000,- k.k.

HEERLEN, Veldjen H
Uitstekend gelegen, halfvr. woonhuis met cv., berging
en tuin. (perc. opp.: 365m 2). Ind.: ruime entree, toilet, L-
vormige woonkamer met o.h. (± 45 m 2), luxe keuken,
hobbykamer, 1e verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr.
met ligbad., douche, v.w. en 2e toilet. 2e verd.: vaste
trap naar 4e slaapkr., c.v.-ruimte, bergruimte. Het ge-
hele pand is geïsoleerd. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 245.000,-
-k.k.

HEERLEN-HOENSBROEK, Schuureik H
Prima gelegen vrijst. semi-bung. met cv., garage,car-
port voor 2 auto's, entuin. Ind.: Sout.: garage,kantoor-
ruimte, hobbyruimte. Beg. gr.: entree, toilet, woonkr.
met o.h. (± 53 m 2), keuken met app., bijkeuken met
douche. Op de verd. zijn verder 4 slaapkrs., badkr. met
o.a. ligb. en berging. Pand is voorzien van dak- en
spouwmuurisolatie. Aanv.: i.o. Kooppr. ’ 345.000,-k.k.

HOENSBROEK, Weustenraedtstraat H
Nabij centrum gelegen halfvr. woonhuis met cv., car-
port, garage en tuin. Ind.: hal, toilet, woonkr. met 0.h.,
luxe keuken. 1e Verd.: 4 slaapkrs., mod. badkr. 2e
Verd.: zolder. Het gehele pand verkeert in uitstekende
staatvan onderhoud en is voorzienvan rolluiken.
Aanv.: i.o. Prijs: ’ 185.000,-k.k.

KERKRADE, Bleijertieidestraat H
Op goede lokatie gel. winkel-woonh. voor div. doelein-
den geschikt. Hetwinkelgedeelte bestaatuiteen ruimte
vanca. 95 m 2en een magazijn c.g.kantoor. Het woon-
gedeelte op de 1e verd. bestaat uit o.a. woonkr., eet-
keuken, douche en toilet. 2eVerd.: 3 slaapkrs. enc.v.-
ruimte. Meerdere gegevens op aanvraag. Aanv.: i.o.
Prijs:/ 128.000,-k_k.

KERKRADE, Lindenlaan H
Prima gelegen winkel/woonhuis met c.v. Ind.: Sout.:
kelder. Beg.gr.: showroom (± 105 m 2), kantoor, maga-
zijn. leVerd.:L-vorm. woonkr., keuken, berging,toilet,
dakterras (± 32 m 2). 2e Verd.: 4 slaapkrs., badkr. met
douche, v.w. en toilet. 3e Verd.: vliering. Aanv.: i.o.
Prijs: op aanvraag.

NUTH, Deweverstraat H
In centrum gelegen appartement met c.v. en berging.
Ind.: ruime hal, woonkr. met balkon, keuken, 2
slaapkrs., badkr. met zitbaden v.w. Aanv.: direct. Prijs:

’ 80.000,- k.k.

OBBICHT, Maasstraat S
Op zeer goede loc. nabij Maasgel. vrijst. herenhuis met
cv., dubb. garage, tuin en weiland. Perc. opp. ± 2250
m 2.Ind. o.a. L-vorm. living (± 60m 2) metopen haard,
luxe keuken met app., mod. badkr. met ligb., douche,
dubb. v.w., 5 slaapkrs., zolder. Aanv.: i.o.
Vraagpr.: ’ 295.000,-k.k.

OIRSBEEK, Beukenberg S
Op 1estand gel. uitst. onderti. vrijst. landh. met cv.,
kelders, garage en tuin. Perceelsopp. ± 1000 m 2. Ind.
o.a. living, luxe keuken met app., bijkeuken, 3 slaapkrs.
mod. badkr. met ligb. douche, v.w., 2e toilet.Aanv.: i.o.
Vraagprijs: ’ 395.000,-k.k.
PUTH, Kerkweg S
Centraal gel. halfvrst. herenh. met kelder, aanbouw,
schuur en grotetuin perc opp. 1130 m2. Pand is uiter-
mate geschikt voor div. doeleinden. Ind.: o.a. 2
woonkr., ap. zitkr., keuken, badkr. met douche, 4
slaapkrs., vaste trap naar zolder over geh, woning.
Aanv.: direct. Vraagpr. ’ 134.000,-k.k.
SCHIN OPGEUL H
In zeer rustige omgeving gelegen vrijst. bungalow metgarage, cv., tuin en terras. Ind.: beg.gr.: woonkr., keu-
ken, badkr. met ligb. en 2 v.w., 3 slaapkrs. Sout.: 5
slaapkrs., hobbyruimte, provisiekelder, waskeuken enbadkr. met douche en v.w. Pand verkeert in prima staat
van onderh. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k.

SITTARD (Kolleberg), C. Beltjenslaan S
Schitt., opeerste stand gel., uitst. onderh., vrijst. landh.
met cv., div.kelders, grote inp. garage gesch. v. 2 au-
to's, zwembad en zeer grote tuin. Percopp.: ca. 2.400
nr. Ind.: o.a. L-vorm. living met open hrd, luxe keuken
met app., 4 slaapkrs. alle met eigen badkamer. Het
pand biedt vele extra's. Bezichtiging uitsl. op afspraak.
Aanv.: i.o.Koopprijs: ’ 695.000,-k.k.

SITTARD, Dagobertstraat S
Woonh. met cv., berging, carport en tuin. Ind. 0.a.:
woonkr., keuken, 3 slaapkrs., bet. badkr. met douche
en v.w., zolder. Overname subsidie is mogelijk.
Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 119.000,-k.k.

SITTARD, Leyenbroekerweg S
Centraal gel. goed onderh. woonh. met aparte toegang
praktijkruimte, kelder, garageen tuin. Ind. praktijkruim-
te: hal, wachtkr., 2 spreekkrs. Ind. woonh. 0.a.: stu-
deerkr., woonkr. met 0.h., eetkr. met travertin tegel-
vloer, keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e
toilet. Aanv.: i.o. Vraagpr.: ’ 345.000,-k.k.

SITTARD (Kolleberg), Russellaan S
Op uitst. locatie gel.vrijst. landh. met cv., grote inpand.
garage, div. kelders, kantoor en mooi aangel. tuin met
veel privacy. Percopp.: ± 1.800m 2.Ind. 0.a.: L-vorm.
living metopenhaard (± 50 m 2), aparteeetkr., zeer luxe
keuken met app., 2 badkrs., 4 slaapkrs. Het pand is
zeer goed onderh. Aanv.: i.o. Prijs: op aanvraag.

SITTARD, Rijksweg Zuid S
Op zeer gunstige locatie gel., vrijst. herenh. met cv.,
kelders, garage, tennisbaan en grote tuin. Perc. opp.:
ca. 1.700m 2.Ind. 0.a.: woonkr., mod. keuken, bijkeu-
ken, serre, study, 4slaapkrs., 2 badkrs., vaste trapnaar
zolder. Evt. te gebruiken als kantoorpand. Aanv.: i.o.
Prijs op aanvr.
STEIN, Kerensheide S
Mooi gelegen, goed onderhouden, sfeervol woonhuis
met aanbouw, kelder, cv., berging en tuin met zwem-
bad(32 m 2) enoptimaleprivacy. Pers.opp.: 330 m2. Ind.
0.a.: ruime woonkr., serre, keuken, 3 slaapkrs., badkr.
en zolder. Een bezichtiging waard! Aanv. i.o.
Vraagprijs: ’ 134.000,-k.k.

ÜBACHOVER WORMS H
Rustig gelegen patio-bungalow met cv., berging en
tuin. Ind.: ruime hal, toilet, L-woonkr. met0.h., parket-
vloer, ±50 m 2, 3 slaapkrs., keuken met kookplaat en
afzuigkap.Aanv.: direct. Vraagprijs: ’ 178.000,-k.k.

Bouwkavels
BRUNSSUM H
Bouwkavels voor particuliere bouw in plan De Hemel-
den Prima gelegen, met tuin op het zuiden. Perc opp.
vanaf 380 n?. Prijzen vanaf’ 54.600,-v.o.n. mcl. BTW.

S - Inlichtingen kantoor Sittard
H - Inlichtingen kantoor Heerlen |
Taxaties-Verzekeringen I^L^ Qrl B^L^Hypotheken-Financieringen || jflflm. _ m^^ m\^Mm^^m)

Openingstijden: makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
werkdagen 9.00-17.30 uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 -11611
zaterdag 10.00-14.00uur 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 -713746
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I Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,

Tel. 04490-48191.

I Brunssum-CentrumI Kerkstraat
I Superluxe appartement,
I 7e woonlaag, met lift enI berging. Ind.: woonk. (43
I m 2), grote + kleine slpk.,
I compl. ingerichte keukenI (wit), fraaie badk. met
I bad, toilet en bidet. Koop-
I prijs ’ 149.000,-k.k.

I Keizerstraat
I Halfvrijst. woonhuis met
I gas-c.v., garage en tuin.I Geh. verbouwd en gere-I noveerd. Ind. 0.a.: L-ka-I mer met bet. vloer, geslo-
I ten keuken. 1e verd.: 3I slpk.. badk. met ligbad enH v.W., vliering. VraagprijsI ’ 119.000,-k.k.

m 't

I RuysdaellaanI Halfvrijst. woonhuis metI aanbouw, c.v.-gas, grote
I garage (10x3) en tuin op
I het zuiden. Ind. 0.a.: pro-
I visie- en wijnkelder,
I woonk. mcl. aanbouwI (10x3.70), gesloten keu-
I ken, 3 slpk., douche enI kleine vliering. VraagprijsI ’ 145.000,- k.k.

I Napoleonbaan NoordI Halfvrijst. hoekhuis metI c.v.-gas, berging en ga-I rage. Ind. 0.a.: flinke kel-I der, royale hal, woonk.,
I gesloten keuken, serre.I 1everd: 3 slpk., douche,
I bergzolder. VraagprijsI ’ 135.000,- k.k.

I SluisbeekI Modern afgewerkte pa-
I tio-bungalow met prachti-
I ge onder architectuurI aangelegde patio. Ind.
I 0.a.: woonk. met open
I keuken 42 m 2, 1 grote
I slaapk., badk. met dou-
I che, flinke zolder. Max.I privacy, goed geïsoleerd.,I Vraagprijs ’ 138.000,-
I k.k.

I Bilderdijklaan
I Riant gelegen, geh. ver-
I bouwd, aangebouwd en
I gerenoveerd halfvrijst.I woonhuis met fraaie tuin,
I ca. 30 m diep. Ind. 0.a.:I gr. kelderbar en waskel-I der, L-woonk. (ca. 42 m 2)
I met open haard., keu-I ken-eetkamer (28 m 2). 1eI verd.: 3 slpk., balkon,

II luxe badk. 2e verd.: gr.I zit-slaapk. KoopprijsI ’ 295.000,-k.k.

Hyacinthenlaan
4-slaapkamerwoning met
c.v.-gas, berging, kelder
en vaste trap naar zolder.'
Geheel voorzien van;
kunststof kozijnen en.
dubbele beglazing. 'Royale tuin. Vraagprijs
’B9OOO,- k.k.
Boerhaavestraat
Op zeer goede lokatie
woonhuis met c.v.-gas,
garage + berging en klei-
ne tuin (zuid). Ind. o.a :
kelder, woonk. met eiken
parket, gesloten (eiken)
keuken met app., 3 slpk.,
douche, bergzolder (vlie-,1
zotrap). Koopprijs-

’ 118.000,-k.k.
Kerkhoflaan
Uitstekend onderhouden*
halfvrijst. woonh. met»
aanbouw, c.v.-gas en*
achterom. Ind. 0.a.: kel-T
der, woonk. met open'
keuken, badk. met toilet,
flinke berging. 1everd 3
slpk. Koopprijs / 85.000,-
-k.k.
Rijksweg Centrum
Winkel-woonhuis met -werkplaats-magazijn, ga-

_
rage en kelder (achterin-'
rit). Grotendeels gemo-*
derniseerd, mooie bo- "venwoning met grote li-J
ving, moderne keuken en
groot dakterras. Koo&»;
prijs ’ 198.000.- k.k. .>

Pieterstraat 4A
Te huur moderne ver-
koopruimte met bot
vloer, toilet en achterin-
gang. Ca. 72 m2, direct te
aanvaarden. Huurprijs

’ 790,- per maand excj.
BTW
Pieterstraat 6
Verkoopruimte, groot cs_
70 m 2. Huurprijs ’ 790*
per maand excl. BTW.
Beide panden ook als
één geheel te huur.

Alexanderstraat
Zeer mooi gesitueerd
halfvrijst. woonh. met
gas-c.v., garage en apar-
te berging. Ind. 0.a.:
woonk. (8.20 x 3.80) met
parket en sierpleister, ge-
sloten keuken, 3 flinke
slpk., douche met v.w. -2e toilet. Grotendeels
dubb. beglazing. Koop-
prijs ’ 145.000,-k.k

Vonderstraat
Zeer ruim vrijst. woonh
geheel onderkelderd met
garage. Bwj. ca. 1980.
Tot. opp. 1005 m 2. Ind.
0.a.: L-woonkamer (ca.
50 m 2), flinke (ingerichte)
keuken en ruime hal. 1e
verd.: 3 slpk., badk., vas-
te trap naar grote hobby-
zolder. Hardhouten kozij-
nen, spouwmuurisol.
Koopprijs ’ 245.000,-
-k.k.

ii. I JE

COMMERCIEEL
VASTGOED

TE KOOP/TE HUUR
AMSTENRADE-SCHINNEN, Hommerterallee
Zeer mooi gelegen representatief KANTOOR/PRAK-
TIJK-pand met goede bereikbaarheid en hoog afwer-kingsnivo. opp. ± 385 m 28.V.0. (beg. gr. + verd.) en235 m2souterrain. Een fraaie parktuin completeert hetgeheel. Uitvoerige gegevens en bezichtiging op aan-vraag. Prijs: ’ 495.000,-k.k.
BRUNSSUM, Kennedylaan.

In hetwinkelcentrum "Klingelsberg" is nog één winkel-
pand beschikbaar ter grootte van 127 nr b.v.o. Uitv.
gegevensop aanvr.
BRUNSSUM, Merkelbeekerstraat 6

■ '%&____" y§ELz&
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Nabij centrum gelegen goed afgewerktekantoor/prak-
tijkruimte. Opp. ± 80 nTB.V.O.mcl. toilet en kitchenet-te. Aanv. spoedig. Huurprijs ’ 10.400>/jr. excl. B.T.W.

BRUNSSUM, Winkelcentrum "DeParel"/
Hoek Kerkstraat

In hartje centrum uitstekend gelegen goed afgewerkte
winkelruimte, totale opp. ± 215 nr?, pui ruim 30 m. Mo-gelijkheid voor deelhuur v.a. ± 100 m2bespreekbaar.
Uitv. gegevens op aanvraag. Huurprijs ’ 57.000,-/ir.excl. B.T.W. '
DOENRADE, "Kasteel Doenrade"
Nabij drukke verbindingsweg fraai gelegen KASTEEL
met terrein en royale parkeeraccommodatie. De vloer-
oppervlakte, excl. kelder en zolderbedraagt ± 1200m 28.V.0. Totale perceelsgrootte ± 8900 m . Uitvoerige
omschrijvingenkoopprijs opaanvraag.
GELEEN, Annastraat 17

In winkelstraat gelegen winkelruimte met achtergele-
gen kantoor/opslag; opp. winkel ±80 m 2,kantoor ±60m . Aanvaarding in huidige staat. Huurtermijn max. 23mnd. Huur ’ 1.500,-/mnd. excl. B.T.W.

GELEEN, Groensoyckerstraat 26A
Bedrijfshal/opslagruimte, grootte ± 1500 m 2v.v. 2poorten, lichtstraten, kantoor/kitchenette alsmedever-hard en omheind voorterrein van ± 1500 m 2. Aanv.-spoedig. Huurpr.: ’ 60.000,-/jr. excl. B.T.W.

HEERLEN, Corisbergweg 203
Te huur ± 57m2 winkelruimte in het goed bereikbare
winkelcentrum De Bautsch te Heerlen. Het centrum is
gelegen in een ruim verzorgingsgebied en heeft vol-
doende parkeergelegenheid. Aanv. i.o. Huurprijs op
aanvraag.

HEERLEN, Oranje Nassaustraat45
In centrum gelegen mooi verbouwd winkelpand(opp.
± 73 m ), metcv., kelder en kantoor-opslagruimte op
deverdiepingen.Aanv.: in overleg.
Prijs: ’ 295.000,-k.k.
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HOENSBROEK, Heisterberg 9

Winkel-woonhuis met achtergelegen magazijn/opslag- "ruimte. Winkeloppervlakte ± 80 m 2; magazijn/opslag
± 180m 2.Ruime boyenwoning. Perceel opp. ± 430 m .Aanv. direkt. Koopprijs ’ 75.000,-k.k.

KERKRADE, hoek Akerstraat/PatronaatstraatGeheel afgebouwde winkelruimte (bouwjaar '88) ter
grootte van 770 m2BVO v.v. etalages aan voor- en zij-
gevel. Afwerking o.a. tegelvloer, systeemplafond, div:
scheidingswanden, verwarming etc. Uitv. gegevens en
huurprijs opaanvraag.

KERKRADE, Einderstraat 36
Aanvoetgangerspassagetegenover Super-Confex ge-
legen winkelruimte, front ± 6 m, opp. 60 m 28.V.0.
Aanv. in overleg. Huurprijs ’ 12.000,-/jr. excl. B.T.W.
KERKRADE-EYGELSHOVEN, Portbeemden
Naast supermarkt gelegen nieuwbouw winkelruimte.
Oppervlakte ± 230 m 2, frontbreedte 18 m. Huurprijs

’ 200,-/ m p.jr. excl. 8.T.W., uitvoerige informatie op
aanvraag.
LANDGRAAF/SCHAESBERG
Hoofdstraat/Past. SchattenstraatGunstig gelegen representatieve kantoorruimte ter
grootte van ± 230 m2op de 1e verdieping, v.v. lift en
centrale verwarming. Huurprijs ’ 145.- per m2per jaar.

SITTARD, Limbrichterveld.
In een woonwijk temidden van woningen en div. scho-lan in het voortgezetonderwijs ligt hetgoed bereikbare
winkelcentrum Limbrichterveld, met hierin nog 1 winkeU
te huur van 62 m 2. Huurpr. ’ 12.000.- per jaar excl.*
BTW.
SITTARD, Handelsstraat
Nog tebouwen bedrijfshal t.b.v.op- enoverslag. Te be-
bouwen oppervlakte ± 2225 m2BVO, in totaliteit ofge- "splitst te huur. Tijdens afbouw kan met wensen van
huurderrekening worden gehouden.
Huurprijs’ 40,-/m2/jr.
SITTARD, Kastelenweg 1-3
Centraal in woonwijk, nabi) handels- en industrieterrein*
"Noord" gelegen KANTOOR/PRAKTIJKPAND. Opp. ±
500 m 8.V.0. met eigen ruime parkeervoorziening.-
Aanv. in overleg. Huurprijs ’ 50.000,-/jr. excl. B.T.W.
SITTARD, Markt 32
In centrum gelegen winkelpand, totale opp. ± 75 m

2"

8.V.0. mcl. toilet enkitchenette. Voorfront 6m. Aanv. in-
overleg. Huurprijs opaanvr.
SITTARD, Rosmolenstraat
In centrum gelegenbeleggingsobjekt bestaande uit ±
75 m winkelruimteen boyenwoning. Uitvoerige gege-. yensen koopprijs op aanvraag.
SITTARD, Stationsstraat/Bergstraat
Nabij station gelegen nieuwbouwwinkelruimte groot t750 m , met ruime parkeergelegenheid op achterter-rem. Uitvoerige informatie omtrent oppervlakte, huur-
prijs e.d. op aanvraag.
SITTARD,Wilhelminastraat47
Nabij station uitstekend gelegen riante representatieve
kantoorvilla met voor- en achtertuin, parkeermbgelijk- "heden op eigen terrein. Oppervlakte ca. 500 nr b.v.o.
Uitvoerige gegevens op aanvraag. Aanv. direct.
Huurprijs ’ 50.000,-p/j. excl. B.TW.
HEERLEN, Zeswegenlaan 24
In wijkwinkelcentrum "Zeswegen" is nog één winkel te Ihuur welke huurmogelijkheid biedt voor bijv. drogist, *
kapsalon, dibevo, videotheek, slager. Opp. 94 m 2.Uitv!
inlichtingen overhuurpr. etc. opaanvraag.
KERKRADE-CENTRUM
In Theaterpassage gelegen winkelruimte, grootte ±130 m 2, frontbreedte 12 m. v.v. kitchenette en toilet.
Goede bevoonadings- en parkeermogelijkheid. Aanv.:
in overleg. Uitv. gegevens en huurprijs op aanvraag.

B RUIJTERS
Ruijters Commercieel Vastgoed B.V.
6131 AS sittard - stationsplein 1 - tel 04490- 23344

buitenkantooruren: 04752-3143/04490-19882/045-214250
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met ZONNERANDA
Genieten van elke zonnestraal met Zonneranda. Een Zonneranda is een
veranda met een electrisch opengaand schuifdak. Een drukop deknop

en... zoeff... het dak glijdt open. Geen saunatemperaturenmeer.
Goedkoper dan een gewone veranda met zonwering. Garantie 10 jaar.

UW ERKEND DEALER ZONNERANDA NEDERLAND: Rnn* VfgOPn StSHt VTÜ
/\/\ Ja,ik wil meer weteavan Zonneranda. i

WIRATEC B.V. MM ~~~~j
Pennenweg 6c NEDERWEERT
Tél. 04951-31038 MWÜ "" 1'Showroom geopend ma t/m za 10.00-16.00 uur. II
ELKE ZONDAG kijkdag in Weert 1'
Primenho* 2 (bij Maaseikerweg/lrenelaan) ■ .m . ' 1
¥«114.00-17.00 uur. COCBPLAATS ■
Bon zonder postzegel zenden aan:
Antwoordnummer 3652, 6000 WK Nederweert TELEFOON ___f^_H
LO 13-1 \J

Belikstraat 42 Limbrichterweg 25 Heidestraat 63
Nog slechts een halfvrijst. Ruime, recent gerenoveerde Ruim woonhuis met tuin.
nieuwbouw herenhuis met hoekwoning met tuin en ga- Ind.: b.g.: hal, woonkamer,
garage en tuin. Ind. 0.a.: rui- rage (achterom). Prijs keuken, serre, douche, toilet,
me L-vorm. woonk., geinst. ’ 112.000,-k.k. kelder. Verd.: 3 slaapk., vas-
keuken, bijkeuken, 3 grote te trap zolder. Prijs
slaapk., badk. met ligbad, ’ 79.000,- k.k.
v.w. en toilet. Uitstekende af- ■Jf*VffTMl|l 1.l | LB Kummenaedestraat 18werking Prijs ’178.000, |ÜUÏ||__MlM] Uitstekend gelegen winkel-_ Kantstraat4o woonhuis annex praktijk-■GfoteSs vrijst. pand £**_* met boyenwoning,

best. uit café,winkelruimie op l
h
u,n _] achterbouw. Ind^

K _. _, „ . „,_ K„,_i b.g.: 40 m 2 winkelruimte, 2beg. grond en aparte boven- at| lierruimten, tot. 100 ta*.
VTa" v^d.: hal, keuken, woonk.,Ruime parkeergel. aanw. ... "

Prijs ’ 88.000,- k.k. ?T\ , Z slaapk
D

2e

' ' verd.: 4 slaapk., c.v. Pnjs

’ 285.000,- k.k.
Hi|33^fl

Veldekelaan 47
——^——^——^——^——^m^ Mooi gelegen, op goede I I^^H^WJ^^^^Pflstand, vrijstaand landhuis I

met garage en prachtige tuin „
" m, (1100 m>). Ind. 0.a.: ruime Kouvenderatraat 119.

hal met leistenen vloer Karakteristiek woonhuis met

Hl _W L-vormige woonk. (ca. 52 m 2) besloten tuin en sfeervolle
■ || M\Êmm Mll met parket, ruime keuken, 4 '"deling: b.g.: hal, toilet,

II ID R I 9rote slaapk., badk. met lig- woonk.. slaapk eet-LIVHI DV bad en douche, kelder en keuken, kelder. Verd.: 3___________
zolder. Prijs ’ 365 000,- k k slaaPk- bergkamer met vas-

_M _W te trap naar zolder, cv. Prijs
mt*~M~_~um f 125 °00'" kk

I Beleggingspand■■■■"____^____________\ pujm pancj mei k amerver.k_\^ Sunplein 23 huur: 10 kamers verhuurd
Aan marktplein, uitstekend aan buitenlanders. Huurop-
gesitueerd appartement op. brengst netto ca. ’ 25.000,-

-_m fl 3e verd best. uit: gang, toi- PJr'"m m let, woonk., keuken, douche, Voor snelle beslisser zeer
3 slaapk. Prijs ’ 59.000,- k.k. interessante prijs.

I BRUGSTRAAT 19, SITTARD, TEL. 04490-10855
AKERSTRAAT NÓORD 11, HOENSBROEK, TEL. 045-220550 (NA KANT.-UREN)

Heeft u thuis...

Kou?Tocht?
"Tl i Datbstuopmet k [I —IIII—( JV\ I Uratec®ramen en fkg*\ f " deuren:Komo f /VXz&p gekeurd (certifikaatnr. _/\\///TT'

y 20349) met 10jaar / ////tfL opkonstruktie / / ///)f]f en beglazing. Elke S / \ \*<? maaten apinkunststof /A\ / l

10lin hout voor / / \\' / Inieuwbouwen / / l
renovatie. Met dub- / / /

t***i *~rf^ . belebeglazing, / JJ__L !_-__
U't-',j y»M k warmte isolerende L /\__f__W___l I

' ~ \_jH^ IsP>Alle maten eti modellen pasklaar leverbaaro», ,
F—lI—71 I —illmll -V nn en nóg

s\ ya _l 1 \ A\ / \ ii ,4 \ nfr ' * meer danyyyn m \________i\____\__u
Stook nu voordeliger. Woon nu aangenamer. Stuur de bon op voor meer weten

Bon: voor meer weten i\ wiratecb.v.99
Naam _\ Telefoon 04951-31038
Adres | Fax. 04951-26785

I Industrieterrein Nederweert
Code/Plaats I Pannenweg6c.
Tefeoon | Open: ma t/m zat 10.00-16.00 u
Bon zonder postzegel zenden aan: | Postbus2701,
Antwoordnr. 3852, 6000 WK Nederweert 1 6030 AA Nederweert LD 13

_
1

mêêêmmï Cm\Tmmm\\raTTmTTmTTimM
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HEERLEN
Ruime eengezinswoningen

"Vrieheide"-"DeStack"
Renovatie heeft er voor gezorgd dat deruime ééngezinswoningen
in de wijk "Vrieheide" - "De Stack" weer helemaal voldoenaan de
hedendaagsewooneisen. ledere woning werd volledig geïsoleerd
en gedeeltelijk van dubbelebeglazing voorzien. De woningen be-
schikken over een hal en werkkamer op de begane grond, keuken
en woonkamer op de eerste etage, terwijl de badkamer en de
3 slaapkamers zich op detweede etage bevinden.
Beide verdiepingen hebben bovendieneen royaal balkon,
ledere woning heeft een eigen tuin van forse afmetingen.
Na inschrijving is na overleg eventuele toewijzing mogelijk.

Huurprijzen ’ 672,- per maand, excl. servicekosten.

KOM EENSKUKEN U bentvan hartewelkom in de
modelwoning gelegenaan de Navolaan 54 te Heerlen. De model-
woning is geopend opwoensdag en op zaterdag van 13.00 uur
tot 16.00 uur of op afspraak.

Hiervoorkunt u bellen: 045219898

ABC Vastgoedbeheer
[^^^ 045-21 98 98 b.g.g. 045-71 20 40

—————————————————————————————————————————————————————————————————

MARGRATEN: „Vrijstaande bungalow met aparte bedrijfsruimte op 1140 m 2
■ grond!"

Ind.: hal, woonk. (± 43 m 3) m. open haard, woon/eetkeuken m. alle app., bijkeu-ken, 3 mooie slaapk., ruime badk. m. ligb., douche. 2e toilet en 2 v.w. Bedrijfs-
| ruimte: garage, werkruimte en berging. Geïsoleerd, dubbel beglaasd en kunst-

stof ramen/kozijnen. Bwjr. 1987. Ideaal objekt voor loodgieter, schilder e.d.
Vraagprijs ’ 275.000,- k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN: „Ruim halfvrijstaand herenhuis in mooie, rustige omgeving!"
Ind.: 2 kelders, hal, sfeervolle woonk. (34 m 2) m. allesbrander, keuken, berging,
3/4 slaapk. waarvan een op de beg. grond, ruime badk. m. ligb., douche, v.w.en
bidet, atelier c.g. hobbyruimte (7.70x3.50), zolder. Bwj. 1950. Percopp. 290 m*.
Prijs / 179.500,- k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN-CENTRUM: „Interessant beleggingsobject voor de iets grotere be-
legger!"
Een drietal bedrijfsobjecten plus 10 appart. Prijsindicatie ’ 1.000.000,- k.k.
Verdere ml. ten kantore.

»'<tuaMß' NUTH: „Vrijstaand herenhuis met grote
m *$E Sri.. garage!"

{ m^^_9j_^m uMfc. Ina : 2 kelders, hal m. garderobenis,
HEy» woonk. (32 m 2) m. open haard, Oudholl.

ML B&f' plafond en plavuizenvloer, woon eetkeu-M ken m. moderne luxe mr. m. alle app., bij-j keuken, gar. (7,5x3) in spouw,4 slaapk. m.I div. muurk , badk. m. ligb. en v.w. Per-I c.opp. 264 m 2. Bwj. 1964. Alle ramen kozij-I nen in aluminium m. dubbele beglazing.
I Het geheel verkeert in uitstek, staat!
I Vraagpr. ’ 195.000-k.k.

Aanv. desgewenst op korte termijn.

BERG A/O MAAS: „Prima onderhouden halfvrijstaand woonhuis met garage!"
Ind.: kelder, hal, ruime L-vormige woonk., woon- eetkeuken m. moderne luxemr. Bijkeuken, 3 slaapk., badk. m. ligb., 2e toilet en v.w., vliering. Vrij uitzicht a.d.
voorzijde. Prijs ’ 125.000,- k.k. Aanv. in overleg.

HOENSBROEK: „Leuk gelegen halfvrijstaand woonhuis!"
Ind.: kelder, hal, woonk., m. plavuizenvloer, keuken, grote serre, berging, 3
slaapk., badk., zolder. Vrijwel geh. pand voorz. v. rolluiken. Mogelijkh. v. gar.
Percopp. 280 m 2. Prijs ’ 105.000,- k.k. Aanv. in overleg.

KERKRADE-W.: „Ruim halfvrijstaand woonhuis met garage op 640 nr grond!"
■ Ind. a. kelder, L-vormige woonk., keuken, 4 slaapk., badk. m. ligb. en v.w., 2 ber-

gingen, zolder, b. Separaat gel. verhuurd app. bestaande uit: zit- slaapk., keu-
ken, badk. Huuropbrengst ’ 6.000,-. Ookzeer geschiktvoor belegging. Vraagpr.

11 voor 't geheel ’ 115.000,- k.k. Aanv. in overleg.

BEEK: „Aan de markt gel. winkel- en kantoorruimten!"
Opp. winkel 186 m. Kantoren 230 m 2, exclusief souterrain,alwaar zich een kanti-ne en opslagruimten bevinden. Kantoorruimten kunnen ook in kleinere units
worden verhuurd. Event. wensen van huurder zijn bespreekbaar. Algehele af-werking met 1e klas materialen. Ruime parkeermogelijkh. Uitvoerige gegevens
en huurprijzen op aanvraag.

IZ_A I
j NEDU MAKELAARDIJ |

beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen
Telefoon zaterdag 9.00-13.00 uur: 043-645352 (W. Huijsmans)
Telefoon maandag t/m vrijdag: 045-710909

|fc».—■■■■■———_—„,——,l

'
jmm U ZOEKT EEN HUIS?

f_WÊm\_WxWt Makelaar Van de Pas helpt u bij het zoeken
___\~____MS_^x<: en kopen van een huis.

TKWflMmmmmmmm-S. Meer dan 50° b63133^6 koopwoningen in

Jm Mmlmlr de re9° Heerlen z'Jn in een un'eK

AMkm computersysteem opgeslagen.
Kopen via Van de Pas bespaart u tijd gAW en geeft u zekerheid. j> _Jf_m

Mm ___! \. -t^^rMMMM
"=*■ f Snel bellen of de bon insturen voor _*Js_r/_a_\Wm__J gratis documentatie over het kopen via *J^/Jm\ \W^Van de Pas. vLfp/JÊÊÊF/

Ook voor taxaties en hypotheken. <$ _MA./JmÊr/ /
.«£" / / .

|,_ L.P.M. VAN DE PAS KA Ww////VOO MAKELAAR^AXATEURO.G. ||f // / /■ Frans Erensstraat 16, Voerendaal. NVM /a-W—V/ // / /
«4 Tel. 045- 750600 """"*"" /__W___V // / / /
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Pickée,Van Huis UtAktiei _
BRUNSSUM - Grenzend aan het winkelcentrum: Hoekapparte-
ment met gas-c.v., berging en balkon Lift. Ind. o.a: woonkamer
ca 40 m 2, keuken, twee slaapkamers, badkamer. Vraagprijs

’ 125.000-k.k.

EYGELSHOVEN: Vrijstaande bungalow met c.v.-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.

EYGELSHOVEN: Goed onderhouden en prima uitgevoerd hoek-
woonhuis met gas-c.v., grote garageen tuin. Ind. 0.a.: bet. hal, rui-
me woonkamer, keuken met aanbouwkeuken en apparatuur, 3
slaapkamers (mogelijkheid 4e slaapkamer), badkamer met ligbad
enz. Vraagprijs ’ 115.000- k.k.
HEERLEN: Aan de buitenrand, goed bereikbaar gelegen halfvrij-
staand woonhuis met gas-c.v., garage en extra ruimte (ca 58 m 2).
Bijzonder geschikt als magazijn/opslagruimte Ind. 0.a.: betegelde
hal, ruime woonkamer (ca. 36 m 2), betegelde eetkeuken met mo-
derne witte installatie met luxe apparatuur, betegelde bijkeuken,
vier slaapkamers, betegelde badkamer, ruime zolder via vaste
trap. Eigen oprit. Aanvaarding n.o.t.k Koopprijs ’ 195.000- k.k.

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.

____J__^_^_m____\ HEERLEN: Gelegen aan de bui-
<~~" fl tenrand van de stad (loopafstand_____________ _ ''_'_ winkelcentrum) Woonhuis met■ c.v.-gas, berging en tuin Ged.

B_______________f_________l dubbele beglazing. Goed onder-■ houden. Ind. 0.a.: woonkamer
"_"**■_»""» '.———-_- H met open haard, keukeninstalla-Ij ] Hl tic met apparatuur 4 siaapka-

f> J 9S Hl mers, doucheruimte, zolder Prijs

HEERLEN: Halfvrijstaand de-
__rKS££_%«.. gelijk vooroorlogs woonhuis
afttÉ-v Jz met gas-c.v., berging en tuin.
fl^E2Js*2s_§«ifC Mogelijkheid voor garage. Op

lH______B I Ind 0.a.: twee provisiekelders,
■■K^J woonkamer, keuken, bijkeuken

I met doucheruimte 1e verd.:

fl_^^^fl | twee slaapkamers, zolderruim-

HEERLEN-NOORD: Rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis met
gas-c.v.. grote garage en tuin Ind. 0.a.: L-vormige woonkamer met
open haard, keuken, 3 royale slaapkamers, badkamer, vaste trap
naar zolder, grote hobbyruimte (mogelijkheid 4e slaapkamer) Mu-
ren en dak zijn geïsoleerd. Vraagprijs ’ 169.000- k.k.

HEERLEN-Heerlerheide: (na-
r -. i bij winkelcentrum). Halfvrij-

DbO-liiW I s,aar|d woonhuis met mogelijk-
ByaßeagL f '- held voor garage, met berging

f. en tuin. Gedeeltelijk voorzien

■M^^^^^^^JK van dubbele beglazing en rol-
luiken Ind. 0.a.: woonkamer,

H»*)t eetkeuken met een goed uitge-BLb^KH __ voerde keukeninstallatie met
ME_______W—Wk::... apparatuur, bijkeuken, vierslaapkamers, badkamer, zol-

der Prijs ’ 119500- k.k

_______nf«fllT_M^__WrffmrTiTflß^Tiftilß

. HEERLEN-Heerlerheide:
_____*_. Type vrijstaand woonhuis met__ JSm_A fl gas-c.v., dubbele garage en

__tmm__\ m\ ,vin Voor diverse doeleinden
SSflP^fl %ëk geschikt. Ind. 0.a.: provisiekel-

der. woonkamer, keuken met
B«—jr". I een complete keukeninstalla-

tie met apparatuur, serre, ber-I ging, 4 slaapkamers, douche-E ruimte, zolder (vaste trap).
I Vraagprijs ’ 139.000-k.k.

HEERLEN-Schimmelpenninckstraat: 12. Premie-A-wonin-
gen. Nog slechts enkele van de 12 premie-A-woningen te
koop. Ruime haltvrijstaande woningen met gas-c.v., tierging
(mogelijkheid uit te bouwen tot garage) en tuin Ind. 0.a.: L-vor-
mige woonkamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer en
zolder. De premie-A-regeling 1988 is op deze woningen van
toepassing Netto-maandlast ca. ’ 590,-.

HEERLEN-Heksenberg: Ruime woning met gas-c v., berging en
tuin. Ind. 0.a.: diverse kelders, woonkamer, eetkeuken, vier slaap-
kamers, badkamer, zolder (vaste trap) Vraagprijs ’ 98.000-k.k.

KERKRADE: Ruim halfvrij-
staand woonhuis met c.v.-

■hbË^^ gas, garage met zolderruim-
I te, mooie tuin op 't zuiden ge-

legen en met veel privacy.__________ i __. "* Geïsoleerd. Bouwjaar 1981.WL i m_\ Ind.: souterrain geheel on-|K derkelderd. Begane grond:
F woonkamer met open haard,■■■^iili*iiillllli^____-illlM compleet ingerichte keuken

1everd.: drie ruime slaapkamers, badkamer met o a ligbad en
douche. 2e verd.: vaste trap, hobbyruimte (mogelijkheid 4e
slaapkamer) Vraagprijs ’ 229.000-k.k.

_m_J__ KERKRADE - Nabij centrum:
j^Ê | Hoekwoning met c.v.-gas, gara-

<g^^ I 9e en binnenplaats. Rolluiken.BW "^^n ln^ oa kelders, woonkamer
USjnftlJ met parketvloer, keuken 1e

m^_4- MF—m verd 3 s|3apkamers en badka-
J mer. 2e verd.: 3 kamers. Zolder-I ruimte Koopprijs ’9B 000- k.k.

feg« KERKRADE-Chevremont: Half-
vrijstaand woonhuis met gas-c.v.
en turn Ind o a 2 kelders.H^g^~fl woonkamer, keuken. 3 slaapka-

mggtÊ ' mers. badkamer, vaste trap naarHyf zolder, 2 slaapkamers Ged■__,«—■ I voorzien van dubb beglazing enI rolluiken. Prijs ’ 125.000-k.k.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

g KERKRADE-Locht: Vrijsta**
jmÊB-JÊÊ -4 woonhuis met gas-c.v.. gaJ^

-_^___^_^r gedeeltelijk open keuken m*l

■ÉÉS toilet, vaste trap naar bepia"^.
* Bj en beschoten zolderruimte. Jj"

Goed onderhouden Vraagf*
«^^^"^^^"^ ' ’ 179.000-k.k. rtNIEUWENHAGEN: Halfvrijstaand woonhuis met c.v.-gas. bw*
en tuin. Ind. 0.a.: provisiekelder, woonkamer met parketvlo*'
open haard, eetkeuken, bijkeuken, badkamer, 2 slaapkamers,v*te trap naar beplankte en beschoten zolderruimte. VraagP"

’ 109.000- k.k.

_ttC " ~-. SCHAESBERG: Tussenwof
_^^^mAÊ nu's me'c ven ide'ne ,u'n „_

_^omeÊfo^*^ 3mastaat van onderhoud- Ru""
wp m I "_\ | woonkamer met plavuizenv»l^

** i ruime eetkeuken met lv**
p » _J richting. 2 badkamers. 3 sla*
am WBA «. «

_
kamers met parketvloer

IL H* lorn nardno"l an rolluiken C*^

I Dit pand moet u beslis' *""
Prijs ’ 119.000- k.k.

'j^FT_rt__B~*W SCHAESBERG-Centrurti: "£

SCHAESBERG-Eikske: R"S'Jen blijvend goed gelegen M

" vrijstaand woonhuis met &■
L U|h| BTfl gas. grote garage en mooie w___ ■!il (op 't zuiden gelegen) Dut>D*JB| lEj beglazing Ind. 0.a.: provisie*

I der, ruime L-vormige woo"**I mer (ca. 40 m 2) met plavui**
I vloer, keuken met compl*"

WMMMWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊA keukeninstall. met apparat"^
vier slaapkamers, goed uitgevoerde badkamer, zolder (vaste trap
Prijs ’ 167.000-k.k.
SCHAESBERG: Goed onderhouden geschakeld woon""?.
(bouwjaar 1986) met garage, gas-c v. en tuin. Ind o.a : wool*-
mer, open keuken, drie slaapkamers, badkamer 2e verd.:via/
te trap, zolder, goed geïsoleerd. Vraagprijs ’ 129.000- k.k O"*
draagbare rijkspremie sx/ 5000,-. Netto-maandlast ca. ’">'per maand.

SCHAESBERG: Halfvrijstaand woonhuis met gas-c v., garag*
tuin. Bouwjaar 1976. Muren endak zijn geïsoleerd. Ind. 0.a.: wOj'
kamer, keuken, vier slaapkamers, badkamer, zolder (vaste <r3"

Vraagprijs ’ 125.000.- k.k.

SCHAESBERG: Rustig en bjj'.

■» vend goed gelegen hal"1't^ staandwoonhuis met c.v., g*
I] V ge en tuin (op het zuiden 9*"jJLii gen). Dak is geïsoleerd. 9j*j
JL dubb. beglazing, ged. rolluik».

Goed onderhouden Ind °*'I provisiekelder, woonkamer 16,
I 37 m 2), keuken met een g<S
I uitgevoerde keukeninst ,?\

keuken, 3 slaapkamers, luxe badkamer, vliering. Prijs ’ 159000'
k.k.

ÜBACH OVER WORMS:^

der. Aanvaarding in oven**
Prijs ’ 133.000-k.k.

fr. ÜBACH OVER WORMS: NieuJ*w, ! bouwwoonhuis met gas-c*■"fm'm*a^mmm^mm_____ttt stallatie en garage. Geheel V
HHé isoleerd en voorzien van na'- _ houten kozijnen. Ind. 9'"I L-vormige woonkamer, keuk*.

■ÉI drie slaapkamers, beleg*"!I _ badkamer, bergzolder, divsj*:"■PP Jl ■ "T, afwerkingswerkzaamheden *nen nog te gebeuren. Aanvaa
I ding direct. VraagPnl

Winkel-, praktijk- kantoorpanden
met woonruimte

EYGELSHOVEN: Vrijstaand winkelpand met woonruimte, S*f
cv., garageen tuin. Ind. o.a: kelder, winkel ca. 140 m 2,keuken. w
keuken, woonkamer, drie slaapkamers, badkamer, zolder (vas*
trap). Vraagprijs ’ 139.000,-k.k.
EYGELSHOVEN (Veldhofstraat): Winkelpand met boyenwoning
Ind. 0.a.: kelder, winkelruimte (totaal ca. 35 m 2), keuken, karne' 'verd.: woonkamer, keuken, douche 2e verd.: 2 mansardekam*'5
Aanvaarding na 1-1-1990. Vraagprijs ’ 79.000- k.k.

iMIIH II
amm .— ■>"■■■■ " ■■■" _^

HEERLEN-Grasbroekerveld: Groot winkelpand met boyen-
woning en een dagwinkel Winkel: sout.: magazijnruimte ca
102 rr?, winkel ca. 200 m2, magazijnruimte ca. 30 m 2. Dag*"o'
kei ca. 35 m 2(is verhuurd voor ’ 6000- per jaar) Boyenwo-
ning: woonkamer, keuken, vier slaapkamers, badkamer, dak-
terras. Vraagprijs ’ 225.000-k.k.

HOENSBROEK: Winkel woonhuis met gas-c v en mogelijk^
voor inpandige garage. Ind. 0.a.: kelder, winkel (ca. 35 m 2), *e .
ruimte (ca. 60m 2). Ie verd.: vijf kamers, keuken, douche en to*f'
2e verd.: vier kamers, keuken, douche. 3e verd.: zolder. Aanvaa
ding direct. Prijs in verhuurde staat ’ 129.000- k.k.

KERKRADE-Centrum: Winkel met toiletruimte (ca. 66 m 2) J*)"
venwoning: woonkamer, eetkeuken, drie slaapkamers, badkam^'
zolderruimte (vaste trap). Vraagprijs / 140.000,-k.k.
KERKRADE-Chevremont: Bedrijfsruimte (ca. 305 m 2). Voor v*l"
doeleinden geschikt. Prijs ’ 75.000- k.k.
KERKRADE-bedrijfs- kantoorruimte met boyenwoning: G*£j
gen nabij grensovergang Holz. Totale bedrijfsoppervlakte ca «"^
m2.Voor vele doeleinden geschikt. Koopprijs ’ 169.000,-k.k
SCHAESBERG: Op goed punt in het winkelcentrum (SneaP^
straat), gelegen winkelpand met oprit, ruime tuin en c.v.-gas. mjijT
kelders. Winkelruimte ca. 40 m 2,woonkamer, keuken en ops'«
ruimten. Ie verd.: grote woonkamer, keuken, badkamer, slaapje
mer. vaste trap naar zolder met twee mansardekamers. 9°|j
staat van onderhoud. Aanvaarding in overleg. VraagPn|

’ 132.000-k.k.

Taxaties, w
makelaardij 0.g.,

hypotheek-adviescentrale

Maandag tot en met vrijdag I
van 9.00 tot 19.00 uur I

Ook 's zaterdags I
geopend van I

9.00 tot 17.00 uur ||==)|
UêJ HwHeertenseweg 22, I ||| ■

6371 HS, Postbus 31193 ||NVM ■6370 AD Landgraaf [[-'■"'■JJ

PickCC makeiaardijbv
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0 ESBSI- ?£}n*?ur n' Kerkstraat (A-1 lokatie)
!m2__ i w,nkel/25 m2kantoor/40 m2magazijnruimte en 75, kelderruimte. Huurprijs ’ 3000- p/maand.

" Wm!"?' Limbr 'chterstraat (A-1 lokatie)

' n ,'nKelr*J'mte 50 m2. Uitbreiding mogelijk tot 100 m2. Huur-; r'ls op aanvraag.

i wfi?6! 1'Pastoor Vonckenstraat. "'nkelruimte 80 m 2.Huurprijs ’ 856- p/maand.

! * 'w?^0**1 ' Kouvenderstraat (voetgangersdomein)
f oïSlru,m,e' 240 m 2<in 2 verdiepingen). Huurprijs

!. L ~ ***' maand.winkelruimte, 120 m2/keuken 30 m2/kelder 75 m 2. Huur-

' ! * WinkL2500'- P» maand""'OKelruimte 125 m 2+ 40 m 2berging (nieuwbouw),huurprijs ’ 3250- per maand.

: &i"reld''riKeiruimte 35 m2. Huurprijs ’ 450-per maand inclusief| paleren elektra.

j **> m 2kantoorruimte. Huurprijs ’ 5900- per maand.

' KanhJH"' Burg de Hesselleplein
i rem l?rpand 175 m' incl 12 parkeerplaatsen op eigenter-i oln Koopprijs ’ 350.000,- k.k.

____^V_Bnvi_p^__________^________________________a*^i_k ____jiï^^n^_iT^Tnßi mmmmWtmm_______\mAiJ^Ê

i 27__8^' t?ande|sstraat (industrieterrein Bergerweg)i ma " bedrijfshal met kantoor. Huurprijs ’ 1000- per

| Nusterweg (industrieterrein Noord)i "" bedrijfshal, volledig geïsoleerd. Huurprijs ’ 1850-

-' B^ n?broek' de Koumen, J^'l'shal 500 m 2, hoogte 8.4 m. Huurprijs / 2300- peri '"aand excl. BTW.

I J**n»broek, Stationsstraat

' K_v/ pand 100° m2met inpandig kantoor/showroom,
i "oppnjs op aanvraag.

! fe86'o**. de Koumen

' . RZ n',snal 740 m2. hoogte 5.6 m., ’ 490.000,- k.k.DeOfjfshal 1130 m 2,hoogte 8.4 m., ’ 690.000,- k.k.

! ?50nBB"m' Do^PBtraa,
f lc.m2 bedrijfsruimte + boyenwoning. Koopprijs, ' '55 000,- k.k.

! &t*bfek- Provinciale Weg Zuid
kelfi e: Degane grond 240 m2, verdieping 240 m 2,! BU n ilBO m - Ko°PPr'is / 265.000- k.k.

\ rrier k OW.: tuin' nal/entree, zitkuil met open haard, eetka-, bari' Keuken, 4 slaapkamers, douche, badkamer met lig-en b|det, toilet. Koopprijs ’ 290.000- k.k.

! Kanl^ruim,e <te koop of te huur)
'Ip / ruim,e- I°o tot 500 m2met parkeervoorzieningen| of omgeving.
I^^ltsruimte in geheel Limburg.

■■M___________________________________________________________________________________________l
_\_________ __^^___F^_____rYr__rirT_____l _____rT__rr_____l—W m*m'*M ____lY_^^_^^^^___t^t» I __^___^_l

Winkelruimtes
HEERLEN-HEKSENBERG

Winkelunits, grootv.a. 50 m2tot
200 m2gelegenaan de Mgr. Hanssen-
straat.

Mogelijkebranches:

" chemische wasserij

" schoenmakerij
" kledingreparatie

" foto-artikelen
" bank
" postkantoor

" bakker
enz.

Inlichtingen:

_^BC Makelaardij

I Akerstraat 23,6411 GW Heerlen
te1.045- 71 2040('s avonds 04451-2131)

KERKRADE-W., W. SOPHIALAAN 21

Wh / " :. .. *
B -v/P f^wHP* Jm_______ ______lÉ_____B____rH _______ 1 _______ i____flP

Halfvrijst. woonh. m. garage en tuin. O.a. royale
woonk. m. open haard en parketvloer. Dichte keuk.
met inst, bijkeuken. Achtertuin met terras 60 m2en

gazon. 3 slaapk. en geheel vernieuwde badkamer
met o.a. ligbad. Zolderverd. met hobbykamer en

bergruimte. Prijs ’ 195.000-k.k.

A makelaardij
__¥_ ¥3 fl^ Akerstraat 23AWm 3 \_s 6411 GW Heerlen

045-712040 b.g.g. 045-352569

I TE HUUR IN GELEEN jrfi^fc^
f Komfottabele _- fl m f f jfflË|i||mr

appartementen $>2Ï I E ïï ï| n sDIi7IT? 121^»■» net plan ïfc-^'-^^P^l^Fortunapark
h«t centraal gelegen Fortunapark worden ew tT
°r de Woningvereniging Geleen 64 luxe"PPartementen gebouwd. De appartementen zijn stijlvol, compact en; r* 6' complex onderscheidt zich door haar vooral luxe af9ewerkt en worden gekenmerkt

; *Qrakteristieke vorm, unieke ligging en door een op^ale warmte- en geluidsisolatie.
I n°ogwaardige comfort. E,lc appartement is geheel uitgevoerd met
J kunststof kozijnen en dubbele beglazing.
» v °nen 'n deze appartementen biedt vele

°ordelen. De woningen liggen midden in het De appartementen beschikken over een ruime; 9roen, terwijl het centrum toch op loopafstand woonkamer met half-open keuken twee; 9e|egen is. Daarnaast hebben de slaapkamers, badkamer met douche en vaste
Ve'l'gheidsvoorzieningen veel aandacht wastafel en een ruim terras,

gekregen. De corridors zijn ruim van opzet en Verder heeft elke woning een eigen c.v. en
"°ogwaardig afgewerkt. Een lift is aanwezig. aansluitingen voor telefoon en centrale

j r,et complex heeft verder een eigen antenne zowel in de woonkamer als in de; u'smeester die zorgdraagt voor een goede slaapkamer.
j 9Cm9 van zaken.

"*' ;■■■■ ' :"' ■'~■. '" '—■"■;::"1"";".— „'.' " mi.. . i rIUUKrICIJ-HH.

l/IIL/__% /ft #%__■____■ e ""^P^is van -e appartementen bedraagt
*MKDAGfN* f 77°- Per maand- inclusief servicekosten.

INLICHTINGEN tijdens kantooruren:w «ent van harte welkom 'm onze twee
0""'" WONINGVERENIGING'GELEEN'

nrH>aelwontngej»rijn geopend vandaag, __
tewtog 13 januarien margen, zondag Kantooradres: Hofdwarsweg 45
4 januaritussen 14.00 en 16.00 uur. Telefoon 04490-88888 m~~_\

"—
__ - 1 Faxnummer 04490-52680

-_.^^^^ , , I ■ __ ■ 1I^^maaaaaaaaaaam^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^_^m^_^Ê^^^^^^^^^^^^^^

RIANT WONEN AAN _^
DE DORPSTRAAT «gsggflA

IN NIEUWENHAGEN WÊgÈ^
H^g met een oppervlaktevan 35 m 2 _^k^o^i__^__^k^_^k^: ."^^^O^
r_B9f verdieping 3 slaapkamers resp V.*M^mtMnW%M *#" &mL i? m2'9m2 en °-5 m2'badkamer WOR(_ZiWW: '" *rr,m>mffimM,£* ügbaden 2e toilet. Viavaste trap _%£__. _mffi/sfflmlh< M\ 'naar hobbyzolder ca 40 m 2. JBörfß^ ;^HS«8?:--van: Xm^^^^W \ jtil Wl ff il«^ouw-.dak-envloerisolcrtie IT Ell ')[ :_ IH »»» \ M

beglazing(in woonkamer *" m \ j#' êj %
. «bw__, -- 'V ./ ..-"'-."" '"""J** Bmkr, \4»vSj.Jp£ -'■"mtl^'i

i """"?'■;■:;'. '_■■ r~~l. ■■-—''->■-.

jjjjs’ 161.989,-von. (excl. een eenmalige belastingvrije bijdrage3 «a. ’ 5.000,-). Perceelsopp. varieertvan ca. 165 m2tot 195 m 2.Ik^t— — ———_—-___._«__IK__Tl__Ll Gaarne vrijblijvend volledige «|**^/\\\ '"formatie over dewoningen *.
i ,eN—~ Vn STIENSTRA sssssu.
Iï*es H ** m ■■■■ ~m m ■■■ ■ Maandag t/m vnidag
IV^lcode/D, *| ___ =__= !______= geopend van 9 00 tot

*'e<oon 'S 5l S== MAKELAARDIJ BV 21 00 uur Zaterdag
j'nonge", ?| -~-~-~~-——m «an 900 toil8.00 uur.

L^akelaar,d?,klw «e 9es,o,en envelop«nden aan Snensira I
' °v-Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen I

Ujos storms
onroerend goed

GELEEN, Joannesstraat 41
Heden open huis tussen 13.00 en 16.00 uur.
Ruim woonh. met tuin, berging, vrije achterom, serre, c.v.-
kelder, zolder (vaste tr.), 3 slpk., woonk. metparket, badk.,
ligb., 2e toil. Moet binnen gezien worden. Kom kijken.

’ 103.000,- k.k.
GELEEN, Kummenaedestraat 30 (nabij centrum)
Karakter, herenhuis met erker, ruime tuin, zij-ingang, grote
42 m2woonk. met schuifdeuren, 4 slpk., zolder (vaste tr.),
kelder, c.v. ’ 143.000,- k.k.
GELEEN, Jos Klijnenlaan 5
Prima geleg. ruim halfvrijst. woonhuis (wit) met garage,
ruime tuin 20 mtr. diep op zuiden, woonk. 50 m2met tuin-
kamer, dichte keuken (aanbouwk. met inbouwapp.), apar-
te waskeuken, 4 slpk., badk., ligb., 2e toilet, c.v. Alles in
perfecte st. Moet binnen gezien worden ’ 199.000,-k.k.
GELEEN, Begoniasingel 76
Halfvrijst. woonh. met garage, ruime tuin, volledig gereno-
veerd, nieuwekeuk., nw. cv., dubb. gl., nw. kozijnen. Moet
binnen gezien worden. 3 slpk., zolder, kelder / 108.000,-
-k.k.
OUD-GELEEN, Pieterstraat 5
Geleg. midden in winkelcentr. zakenp. met woonh. Aanv.
direkt. Info via ons kant. ’ 169.000,- k.k.
OUD-GELEEN, v. Goudoeverstraat 27
Halfvrijst. woonh. met zij-ingang, tuin, geheel onderk., 3
slpk. ’ 105.000,- k.k.
OUD-GELEEN, Beekhovenstraat 54
Halfvrijst. woonh. met ruime tuin, berging, 36 m 2,woonk.,
cv., dichte eetkeuken, zolder (vaste tr.), 3 slpk., badk.,
ligb., 2e toilet, ’ 159.000,- k.k.
GELEEN, Bloemenmarkt 19
Keurig appartementmet 2 slpk., kelder, berging, c.v. (nieu-
we ketel), rolluiken, witte kunstst. kozijnen en dubb. gl.
Verkeert in prima st. ’ 78.000,- k.k.
GELEEN, Spaubeeklaan 11
Op uitstekende lokatie geleg. vrijst. karakter, woonh. met
dubbele garage, op 1070 m2perceel, riante tuin. Ind.: rui-
me hal, 38 m 2,woonk. met aparte tuinkamer 18 m2, dichte
eetkeuk. met bijkeuk., 2 kelders, 3 slpk. Op eerste verd.:
badk., ligbad., 2e toil-, zolder, vaste tr. waarop 2 zolderka-
mers. Pand verkeert in perf st. ’ 315.000,-k.k.
GELEEN-ZUID, Belgiëstraat 64
Prima onderh. halfvrijst. hoekp. met garage, overd. terras,
privacy tuin, 3 slpk., ruime eetkeuken (aanbouwkeuk.) 38
m2, woonk., badk., ligb., 2e toil. Keurig pand. ’ 149.000,-
-k.k.
LIMBRICHT, Sportlaan 20
Luxe bungalow met garage, carport, zonnige tuin, 3 slpk.,
woonk. 38 m 2,tegelvl. en open haard, aparte tuinkamer 18
m 2, luxe aanbouwkeuk. nw. badk. ’ 279.000,-k.k.
SITTARD, P. Breughelstraat 30
Prima onderh. halfvrijst. woonh. met garage, tuin, 3 slpk.,
zolder (vaste tr.), kelder, aanbouwk. 40 m 2woonk. met
open haard, tegelvl., aparte waskeuken. Alles hardhouten
kozijnen, dubb. gl. en rolluiken. Moet binnen gezien wor-
den ’ 169.500,-k.^.
GELEEN, H. Hermanslaan 350
3 slpk. appartem. op tweede woonl. ruime woonk. In perf.
st. ’ 78.000 k.k.
OUD-URMOND, Kloosterstraat 6
Vrijst. witte boerderijwoning met garage, 4 slpk., aan-
bouwk. Perf. gerestaureerd ’ 149.000,-k.k.
MEERS, Grotestraat 45
Vrijst. ruim boerenwoonh. op 2000 m 2weiland, vrije ach-
terom, ruime woonk. met dichte keuk., 3 slpks., zolder
(vaste trap), kelder, c.v. ’ 139.000,- k.k.
MERKELBEEK, Julianastraat 40
Halfvrijst. woonh. met garage, grote tuin (600 m 2), 3 slpks.,
zolder (vaste trap), 35 m 2woonk. met parket, dichte aan-
bouwk., badk., ligbad en 2e toilet ’ 169.000,- k.k.
HEERLEN-GRASBROEK, Semmelweisstraat 4
Keurig onderh. woonh. met tuin (op zuiden), vrije achter-
om, 3 slpk., cv., nwe. badk., nwe. daken, woonk. met par- .
ket. In perf. st. van onderhoud ’ 88.000,- k.k.
WIJLRE, Wielderdorpstraat 12
Knus vrijst. woonh. mettuin, 2 slpk., cv., 35 m2woonk. Ge-
leg. in Geuldal. Koopje ’ 59.000,- k.k.
AMSTENRADE, St. Gertrudisstraat 6
Perf. onderh. halfvrijst. woonh. met garage, grote tuin (35
m diep), woonk. 36 m 2, tegelvl., dichte eetkeuken 3 bij 4,
overd. terras met tegelvl., 3 slpks., ruime zolder, badk., lig-
bad, 2e toilet. Keurig onderh. pand. ’ 169.000,- k.k.
AMSTENRADE, Nieuwstraat 18
halfvrijst. woonh. met vrije achterom, zolder (vaste trap),
kelder, 3 slpk., c.v. ’ 83.000,- k.k.

HOENSBROEK, Lampisteriestraat 20
Ruime woning met grage, bwj. 1975. Woonk. 37 m 2, 3
slpks., mooie tuin ’ 128.000,- k.k.
SCHAESBERG, Ruiterstraat 25
Ruime woning met tuintje, cv., ruime woonk., 5 slpks., zol-
der (vaste tr.), kelder ’ 79.000,- k.k.
SCHIMMERT, Hoofdstraat 61
Perf. verbouwde boerenwoning met veel ruimte met patio-
tuin, tuinkamer 20 m2met schuifpui, woonk. 50 m2met te-,
gelvl. en prachtige openhaardpartij, witte aanbouwk.,
werkpl. garage, 3 slpks., zolder (voor 4e slpk.), badk., ligb.
2e toilet/165.000,-k.k.
EYGELSHOVEN, Molenweg 13
Vrijst. woonh. met grote tuin, 5 slpks., alles nieuwe kozij-
nen, dubb. gl. nieuwe daken, 45 m 2woonk., c.v. Koopje
/ 110.000,-k.k.
HEERLEN, Schumanstraat 2
Halfvrijst. hoekp. met 4 slpks., ruime woonk. met parket,
mooie tuin. In prima st. ’ 98.000,- k.k.
KONINGSBOSCH, Waldfeuchterbaan 18
Vrijst. boerenwoonhuis met café (Oos Kantoer) met ruime
parkeerpl. 1800 m 2percopp. ’ 275.000,-k.k.
SIMPELVELD, Remigiusstraat 1
Schitt. witte boernhoeve met gesloten binnenpl., 4 slpks.,
45 ni2 woonk. Alles perf. gerestaur. ’ 255.000,- k.k.
GRATHEM, Kalebosstraat 12
Vrijst. bungalow op 750 m 2grondperc. met zwembad,
mooie tuin, garage, 3 slpk., aanbouwk., 38 m2woonk. met
parket en open haard ’ 225.000,- k.k.

ECHT-CENTRUM, Graaf 23
Voorheen Kleurado. 90 m 2winkelruimte in centrum bij
Markt. Prima geleg. nabij centr. Gesch. voor alle zakel.
doeleinden ’ 1400,- p/mnd.

Tel. 04490-4255
Past. Vonckenstraat 44 Geleen

Zaterdags geopend van 10 tot 13 uur

tÊÊÊ^WÊÊMmÊÊÊmÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMMMMW
Te koop

BRUNSSUM: diverse woningen in Brunssum-Noord te
koop met garage, w.o. Koningstraat 9, Regentesse-
straat 31 en Hertogstraat 29. Tevens TE KOOP div.
winkel/woonhuizen geschikt voor startende onderne-
mers.

HEERLEN, Waalstraat 9: totaal gerenov. woonh. m.
gr. tuin, keld., keuk. m. compl. aanb., badk. m. ligb. +
douche, 3 slpk. Vraagprijs ’ 115.000,-k.k.
Koraalerf 49: ruim woonh. m. voor- en achtert., terras,
3 slpk., zold. m. vaste trap + slpk. Vraagprijs

’ 116.000,- k.k. Overname subsidie mogelijk!

HOENSBROEK. Akerstraat-Noord 322: ruim woonh.
m. 4 slpk., woonk. m. eiken parket, badk. m. ligb. +
v.w. + toilet, vaste parkeerpl. Vraagprijs ’ 109.000-
-k.k. Overname subsidie mogelijk!
Assurantie, financierings- en adviesburo

M^AlfD) m oppen bv
Tel. 045-254543

Maandag tm vrijdag 900-12.30 en 13.30-1730uur.
donderdagavond 18.30-20.30uur en zaterdag 9.00-12.00 uur.

___ ,
BfefeSß» !_______,

___VÈJ__o_ __ I fljÉ

É-' ■.«É 3PHrf_BflHH____l JCJSïïËjp
Hommerterweg itfefßl BFraai herenhuis met c.v. en
enorme tuin (ca. 1100 m 2). HEERLEN-WELTEN
Ind. 0.a.: volledig onderkei- Frankenlaan
der met garage in souterrain, Schitterend uitgevoerde sou-
ruime hal, woonkamer, terrainwoning. Indeling 0.a.:woonkeuken met aanbouw- entree met plavuizen, woon-
keuken, drie slaapk., badk. kamer in L-vorm met plavui-
met ligb., royale zolder, zen, keuken en apparatuur,
Overdekt terras. Aanvaar- drie slaapkamers, bergzol-ding ca. juni 1990. Vraagprijs der, garage in souterrain met

’ 207.500- k.k. veel extra ruimte. Zonnige
jl' . tuin. Vraagprijs / 159.500,-

Sittarderweg "J"J"I"^"J"J"JM
Ruim, karakteristiek woon- KERKRADE
huis met c.v. en zeer royale Vrijstaand winkel-woonhuis
tuin, achterom bereikbaar met achtergebouwen, grote
met auto. Royale woonka- magazijnruimten, 3 autobo-
mer en keuken, drie slaapka- xen, verhard achtertewein enmers, badkamer en kelder, achtertuin. Vloeroppervlak
Vraagprijs ’ 109.000,- k.k. winkelruimte 180 m 2.Ind. bo-

yenwoning 0.a.: keuken met
HEERLEN aanbouwkeuken, woonka-
Amsterdamstraat mer, badkamer, 4 slaapka-
Hoekwoning met tuin. Dient mers, groot dakterras. Apar-
gerenoveerd te worden, te kleine aanleunwoning.
Vraagprijs ’ 69.500- k.k. Vraagprijs ’ 259.000,- k.k.

'^ Jr______. __&* HEERLEN-WELTENj_>^ Jj/ Vrijstaande en halfvrijstaan-/j_3»«t-/ : «11^^^^ de woningen met garage.____*■—’ ï3" 'nd' oa,: woonkamer mei
"y—v»" - I. fraaie erker, keuken, drieIt^BBI ÜB.IB (k. slaaPkarr|ers. badkamer,
M-i3!^__!L^x>=^^_S^^ vaste trap naar zolder met

mogelijkheid voor vierde
slaapkamer. Koopprijzen vanaf / 192.850,-vrij op naam.

KLIMMEN-RANSDAAL
fe. : Nog slechts één halfvrij-

/^Bft^^^^^ staand landhuis met garage.
P^ /rr€_____w&,_/^BB Dezewon'n9'meteenopvai-J [t lende architectuur, heeft o.a.
W_\_'f V, . fttKIJnÉTkEL een woonkamer, keuken, bij-"^riiL^T *?ï keuken, drie slaapkamers en

-2 f\" badkamer. Koopprijs
—-*" ’ 187.900- vrij op naam._ ____ KLIMMEN-RANSDAAL+-tir<Jwii> "~-»^_^__i Op schitterende lokatie bou-tfr^mf1—— i. T~'~--V wen wij voor u een vrijstaand

Ss*^."' _____Tu^ '■ 'mL\ landnu's met garage in boer-
■Js¥*m_\ mkr i|\^ derijstijl. De woning beval_fy/rf£9_^_\ _\_ n pfl naast <J"e slaapkamers een
ÜT» IxHiSj.■■-JLiÖ aparte studeer-werkkamer.:--l Ko°PPriis / 298.500-vrij op
fc*'^^^Miiiiia:iirriftvi______J!^;rll:No7T* Wp'T***T*'^" naam.

LANDGRAAF Op de Kamp
Nieuw te bouwen
haltvrijstaande premie-A woningen

t

Begane grond:

" woonkamer is ca. 32 m2groot (mcl. open keuken),
werkkast, berging en grote tuinen.

Verdieping:
" 3 slaapkamers resp. ca. 14 m2, 8.5 m2en 6 m2,

badkamer met douche en mogelijkheid voor
tweede toilet.

Afwerking:

" buitenkozijnen in hardhout
" dubbele beglazing (in woonkamer en keuken)

" c.v.-ketel met warmwaterapparaat (gesloten
systeem)

" keuzemogelijkheid in vloer- en wandtegels en
keukeninrichting

" woningen worden traditioneel gebouwd
Prijs ’ 132.000-v.o.n.
Perceelsoppervlakten van 130 m2tot 260 m 2
Rijkspremie / 41.000,-*
Netto maandlast ’ 507,-*
" Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm

LANDGRAAF Op de Kamp
Nieuw te bouwen
haltvrijstaande premie-C woningen

it \ .~^

&a.. V \

Begane grond: il I I $
" de L-vormige woonkamer is ca. 35 m2groot (met

open keuken), garage en grote tuinen —
1e verdieping:
" 3 slaapkamersresp. ca. 13 m2, 9 m2en 8 m2,

badkamer met ligbad en tweede toilet
2e verdieping:
" zolder bereikbaar via vaste trap
Afwerking:

" binnen- en buitenkozijnen in hardhout z

" dubbele beglazing in de gehele woning m.u.v. de T
garage B

" c.v.-ketel met warmwaterapparaat (gesloten
systeem)

" keuzemogelijkheid in vloer- en wandtegels en t<
keukeninrichting s

" de woningen worden traditioneel gebouwd B
Prijs/162.00,-v.o.n. »
(excl. éénmalige bijdrage van ’ 5.000,- belastingvrij) i
perceelsoppervlakten vanaf 190 m 2tot 410 m 2. e

Inlichtingen/verkoop: ''_g^^^r van maandag t/m vrijdag a
ll_#______kP"__kl van 9-°O-17-00 uur en LrfilMbS LMm vol9ens afspraak;

's zaterdags volgens afspraak. )r
d

Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, tel. 045-316222.

—^' Hoensbroek
Vraagprijs._, ’ 129.000-k.k.

È» _h_____H______. »en halfvrijstaand - »*"_^_^_Wk_____WMl A woonhuis
_M__\ ruime garage, nabij

■ centrum van Hoens- W■ broekW^^- Indeling: souterrain: ■AMlAaaeAmm^^^^^^mmÊ^ml provisiekelder Bega- '
ne grond: entree gang. woonkamer (26 m 2), keuken mei « i
aanbouwunit, werkkamer, bijkeuken, garage, toilet 1e - *"verdieping: 4 slaapkamers, badkamer met douche en i
te wastafel 2e verdieping: dmv een vaste trap bereikba- ' i
re zolder, welk ingericht als een slaapkamer
Algemeen: gas-c.v., nieuw dak, bouwjaar 1948

Hoensbroek

ln een |onge woon-

—-"" ■ Indeling: begane .grond: entree hal, betegeld toilet, woonkamer met open " '■keuken en een aanbouwunit. bergkast, ruime tuin met een
buitenberging 1e verdieping 3 slaapkamers, badkamer
met ligbad, vaste wastafel, 2e toilet, en wasmachineaan-
sluitmg 2e verdieping: dmv een vaste trap bereikbare Mr-;.
zolder welke de mogelijkheid biedt voor een studeer-, *slaap- of hobbyruimte

ir _T__ _T*_' 'jtfrm___- "" W 'i....1:.:'L- EB«H - Leuke woning met
_r_r ■__ -* dubbele berging, rui- |

|Wll Mme tuin (voor en ach- ,
WÊmJÊ ,er*' 9eheel verkeen in £jtmmm. Ieen uitstekende staat,

___________________H_i__________.__________________H_riH gelegen op een goede
lokatie

Indeling: souterrain: kelder Begane grond: tuin, entree- .
hal, toilet, woonkamer, keuken, tuin met een ruime dubbe- 'le berging 1e verdieping: 3 slaapkamers. 2e toilet, badka-

mer met een douche, vaste wastafel en een wasmachine- «n>aansluiting 2e verdieping: dmv een trap bereikbare
bergzolder
Algemeen: goede staat, gas-c v

H :.t.-\ Landgraaf

.jt__\ ’ 340.000-k.k. V*»'
I*|^m ;É \M I Schitterende bunga-

h' * " iJBTj»» I 'ow' 9ele9en °P A"'°" ,',*~,
_■ '<* t&"AMÊM__\ X katie in een natuurri|ke &

" "%, ._/*. £ omgeving, op loopaf- „.»_.'"' ' _______\ H| stand van winkeleen- iI 'rum 'Op de Kamp", j jÈfta""" Perceelopp : 741 m 2
Indeling: souterrain: kelder. Begane grond: ruime hal met
natuurstenen vloer, woonkamer (40 m 2), zitkuil (30 m2| mei
parketvloer, toilet, moderne keuken met aanbouwunit. mo-
derne badkamer met ligbad, eetkamer, 3 slaapkamers,
garage, patio Onder architektuur aangelegde tuin met \zeer veel privacy Algemeen: zeer courant pand Pand
voorzien van spouwisolatie, dubbele beglazing, electrisch
zonnescherm

s^_ Heerlen
Vraagprijs I

SP ______B_____T Ha"vr'|Staand woon- I
W9ê ■ huls meer* 9arageen jttAI

T I ~ ___r^ I terras voor j■ starters Bouwjaar

kgjx^Aia___M___M Indeling: begane 'fl~ grond: hal entree. V^-l
woonkamer met plavuizenvloer. keuken metaanbouwunit. HH
terras, betegelde tuin. berging 1e verdieping overloop. 3 Mflslaapkamers, badkamer (douche, vaste wastafel, aanslui-
ting voor een tweede toilet 2e verdieping: dmv een vlie-
zotrap bereikbare zolder
Algemeen: pand is voorzien van spouwmuur- en dakiso-
latie Benedenverdieping is voorzien van dubbele begla- ~jt ?
zing en rolluiken Pand is direct te aanvaarden

Landgraaf

’ 359.000- k.k.
,i Vrijstaand landhuis l________________________________________
] pandige garage. Dit jj

eenmal'g woonhuis is jj
]____________ I Lifl I 9e'e9en in een zeer HSm'aamM\—9J^^^^M ■ natuurrijke omgeving.

_
j*^_\ B^^**** I Perceeloppervlakte

Indeling: souterrain: wasruimte met een aanbouwunit. 2
bergingen, cv -ruimte, dubbele garage Begane grond:
entree hal, toilet met fontein. L-vormige woonkamer dmv
een grote schuifpui bereikbaar overdekt terras, eengeheel
omsloten landelijk gelegen tuin, luxe aanbouwkeuken, 3
slaapkamers, luxe badkamer 1e verdieping: overloop,
bergruimte en een 4e slaapkamer
Algemeen: goed geïsoleerd, thermopane beglazing, hete- .
luchtverwarming

MHoensbroek
Vraagprijs

’ 165.000- k.k.
Een halfvrijstaand,
goed gesitueerd
woonhuis met voor- en
ruime achtertuin, grote
garage, gelegen in
een rustige woon-
buurt

Indeling: souterrain: provisiekelder en kruipruimte Bega-
ne grond: entree hal. betegeld toilet, aanbouwkeuken.
woonkamer, serre, garage (42 m 2). 1everdieping: 3 ruime
slaapkamers, badkamer met douche, vaste wastafel en | J
wasmachineaansluiting 2everdieping: dmv een vliezo- ' a
trap bereikbare bergzolder
Algemeen: doorgebruik van eersteklashardhouten mate- 'rialen verkeert het huis in een uitstekende staat, spouw- i
muunsolatie en ged dubbele beglazing, gas-c v. bouw-
jaar 1963 Perceeloppervlakte 372 m 2...................___________

Een winkelruimte in „Hart|e Hoensbroek". Winkelopp vl 45
m 2. Magazijnopp vl 40 m 2.Geschikt voor diverse bran-
ches Goede ligging voor commerciële zakenmensen

<^>'mmÊÊÊkr
DRS. DE Lfi HfIYE
Makelaardij O.G. - Taxaties
Verzekeringen - Hypotheken

Hoofdstraat 88 Hoensbroek __]_
045-223434 ■■*

l óók 's zaterdags: 10-12.30 uur 11

EIJSDEN
Notaris mr. H.Ch.M. van Slijpe te Eijsden,
al op woensdag 31 jan. 1990 om 14.00 uur precies in café
ossings-Haenente Eijsden, St.-Martinusstraat 5, ex art. 12.23W publiek verkopen in één zitting, bij opbod en afslag:

woonhuis met ondergrond en tuin
i Eijsden, Achter de Langhaag 56, kad. gemeente Eijsdenectie D, nummer 5356, groot 1,93 are.
lezichtiging: 17, 18, 24 en 25 jan. 1990 vanaf 13.00 *tm—
■anvaarding: na betalingkoopsom en kosten, uiterlijk op 10i3--990. Koper dient zelf de ontruiming te bewerkstelligen, evewu-
el met grosse van veilingakte.
«taling: 10%derkoopsom binnen 8 dagen na toewijzing,'r%s-
mt en kosten uiterlijk 10-3-1990.
an toepassing zijn de AW 1987, met inachtneming van dé in
kte opgenomen afwijkingen.
egimitatie en schriftelijk aantonen van financiële gegoedheid
ijn bij het bieden verplicht.
il. kantoor not. Van Slijpe, tel. 04409-1477, Kerkstraat 19 Euc-en.
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"^■^■yKROKUSVAKANTIE

f NICE MONACO 7dg 25 febr ’ 599, f
fVIERWOUDSTEDENMEER sdg 24febr ’ 499,-f
f OOST- EN WEST BERLIJN 3dg 25febr ’ 299.1f OOST- EN WEST BERLIJN 4dg 24 febr ’ 419, f
f LONDEN raet rondritten 3 dg. 25febr ’ 339.-1fLONDEN met rondritten 4 dg. 24febr. ’ 449.-1fELZAS FRANKRIJK 4dg 25 febr ’ 395.1
fSAUERLAND ARNSBERG sdg 24febr ’ 575.-1f OBER-HARZ HAHNENKLEE sdg 25 febr ’499.-1
■ LUGANO ZWITSERLAND 7dg 25 febr ’ 749.-1f PARIJS met rondritten 3dg 24febr. ’279.-1fPARIJS met rondritten 3 dg. 25 febr. ’279,-1
f PARIJS met rondritten 4dg 24febr. ’ 399.-11PARUS metrondritten 4dg 25 febr. ’ 399,-J ~^■PARIJS met rondritten sdg 24febr f*99/__^SS___

fdib\
vakantierubriek
van 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
TINEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

Postbus 2 -1800 AA Alkmaar

L® 072-19631ft/196206 |

AMELAND, Hollum. Te huur comfortabele stacaravans.
Belt uvoor informatie 058-133395. WA-61R
TERSCHELLING Bungalows (5-pers.) en appartemen-
ten (4-pers.). Inl./folder Knop bungalows, tel. 050 -
343453.
TERSCHELLING: ideale ligging bij bos, zee en duin.
Surfgelegenheid op 100 m, tennisbanen op 5 min. Gratis
gebruik van subtropisch zwemb., kmrs. met of zonder

" douche en toilet. Halfp. v.a. ’ 36.50 p.p.p.d.
Prosp. wordt u vrijblijvend toegezonden. Hotel/pension
Dellewal West-Terschelling. WA-61R
TERSCHELLING, t.h. sta-caravan, 2 slp.kmrs., toilet,
verw., kl. tv, koelkast, tuinstoelen, voll. ingericht. Vrij
voor 13-7, na 10-8 april/mei v.a. / 240.- p.wk. juni v.a.
’3OO.- p.wk. juli/aug. ’430.- p.wk. Tel. 05620-2562
(geen folders). WA-61 R
AMELAND. T.h. luxe landhuis, direct aan zee, in duinen,
voorz. van alle comfort. Tel. 035-46460. WA-61R
TERSCHELLING. T.h. stacaravans voll. ingericht v.a.
250-p.wk. 2slp.kmrs., radio, koelkast, kachel, tv, toilet.
Tel. 05620-8344. WA-61R
AMELAND. T.h. vrijst. stenen bungalows 2 en 3 slaap-
kamers. Tevens stacaravans 1 en 2 si.kmrs., gask., stro-
mend water, toilet, voll. inger. (05180) 1206, n.o. zond.

WA-61R

ZEILSCHOOL PEAN. Al meer dan 20 jr. een vertrouwde
naam. Zeilcursussen v. jeugd, volwassenen en gezin-
nen. Ook surf- en kanovakantie. ANWB/Veilig tehuis er-
kend. Inl. + folder: 05663-1392. FR-61R

IDEALE VAKANTIE? HUUR VOORDELIG! Stacar., zo-
merh. in h.seiz. v.a. ’ 375.- p.w. Gezell. camping m.
ZWEMBAD. Bosrijke omg. 'DE ZORGVLIEDT', Wate-

ren. Kl.folder (05612) 1368/(05212) 7258.
Op de bosrijke Hondsrug ligt 5km van Emmen camping
en bung.park DE FRUITHOF. Vr. gr. folder, 05919-

-„ 12427. DR-61R
VAKANTIE BIJ DEN EN DUINI

A y». Norg in Drenthe heeft een schitterendew'jL'kv om9eving en Den en Duin heeft schit-BL^ terende vakantiehuizen. Geniet dit jaar
mk**m,mT van een sportieve fiets-/wandelvakan-

tie in eigen land. Vraagonze folder aan en zie de gunsti-
ge prijzen. Ook voor familiereünie of kleine groepen
(schoolklas) ruimte beschikbaar. Reservering en info.
05928-13164Langeloerduinen L 17, 9331 VH Norg.

Recreatiecentrum De Zandpol
ZO-Drenthe nabij Emmen. Comf. 6-pers. verh. stacar's
met verw., douche, toilet v.a. ’ 125 p.w. Ruime cam-
pingpl. Groepsaccom. Zoekt u rust, ruimte, reinheid,
kindvriendelijkheid èn gastvrijheidbel danvoor gr. kl. fol-
der: 05915-53002. DR-61R

PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke va-
kantie! Vakantiehuisjes voor week-, midweek- en week-
endverhuur met gratis gebruik van ruim 40 fantastische
attracties, gezellige familieavonden en het unieke Fuji-
bergbad voor sprankelend zwemplezier. Ga langs uw
postkantoor of postagentschap en haal de nieuwe va-
kantiefolder. Of bel 05231-3000. 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 buiteo de vak.periode 50+ extra korting. Vr.gr.
folder Postweg 1,7451 TS of bel 05483-61364. OV-61R
OOTMARSUM t.h. op de Kuiperberg: riant gelegen 6-
pers. recreatiebung. voorz. v. alle comf. info 033-
-729491, b.g.g. 033-622323. OV-61 R

vU/y GEZINSCAMPING _§~~Bt
'____Y^^ im ".^pjferffrfjr-. verw. zwem-kinderbad waterglij -"~^*ft!f, tennisb. recr.-team. Folder aanvr.~^____f 05729-1564. frff\

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.
Recreatie-centr. 'HET EIBERNEST', EIBERGEN. Verh.
v. 2-11 pers. bungalows/stacaravans en kamp.pl. Inl. +
gr. folder. Kerkdijk 1,7152DB Eibergen, (05454) 71268/

71269. Nieuwe jaarpl. '90 ’ 500 korting.

Subtropen in de Gelderse Achterhoek
Te huur tot 13-7 en v.a. 10-8: 4-6-8 pers. bungalows of
chalets op recreatiecentrum o.a. subtropisch zwembad,
sauna, solarium, fitness, hairstyling, bar/bowling, restau-
rant, tennisbanen, supermarkt, vis- en roeivijvers en
verw. openlucht zwembad. MARVELD RECREATIE,
Elshofweg 6, 7141 DH Groenlo, tel. 05440-61638. Fol-
der op aanvraag. Tevens uw ideale gezins-vakantie-
camping. GE-61R
HOENDERLOO-VELUWE: vakantiehuisjes en luxe sta-
caravans v.a. / 265 p.w., direkt a/h staatswildreservaat,
zwemb. Folder/info: De Woeste Hoogte (05768) 1600., GE-61R
ANWB Bungalowpark DE HOEFSTAL nabij bos, heide
en Veluwemeer. Voll. inger. bung.s., 55+ kort. Huls-
horst. Gr. folder 03413-1328. GE-61R

SINT MAARTENSZEE/CALLANTSOOG: bungalows
aan zee (gratis zwembad). 02246-1596 (na 18.00 uur
02230-22662). NH-61R
SCHOORLDAM, nabij duinen strand gelegen 1 jr. oude,
prachtige RECREATIEBUNGALOW (voormalige model-
bungalow) op 200 m* erfpachtgrond in hetBUNGALOW-
PARK GEESTMERAMBACHT. Voorzien van diverse
extra's. Erfpacht f 1.455.- p. jr. Bijkomende onder-
houdslasten en belastingen f 850.- p. jr. Vr. pr.

’ 94.000.- k.k. Mak. Broers, Rekerdijk 15,Alkmaar, 072-
-618491. NH-61R
DE GROTE VOS - SINT MAARTENSZEE. Tel. 02246-
-1560. 4/6/10-pers. bungalows aan duin, 2/3/4 slaapk.
Tot 2/6-'9O / 395,-/725,- p.w. W-end 195,-/395,-.

NH-61R
ST. MAARTENSZEE. Te huur en te koop 6-p. stenen re-
creatiebungalows ca. 800 m van zee. Info huur: 02246-
-1500. Info koop: 02240-96000. NH-61R

fhN\\ verhuren vakantiewoning^
bungalows en f \ service zeeland
huizen in alle l _^^H^k_.
soorten en ma- jt
ten, zelfs een
echte moleniste l^^^^^^lhUUr. Po*u«4s-4493ZGK»mp»rtand

\Wraag deuitgebreidebrochureaan.Bel01107-4290/

NIEUW NOORDZEE-PARK
OUDDORP AAN ZEE. TE HUUR s"*" BUNGALOWS
OP 400 M VAN ZEE. INFO + FOLD. TEL. 01878-3099.

ZE-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 '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., tënnishal, jeugd-
ontspanningszaal, uitgebr. aktiviteitenprog. Vraag info:
04749-3030. Ü-61R
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 en
arr. Bel nu meteen 045-311213 (van 9-21.00 u.). LI-61R

VAKANTIE IN NOORD-LIMBURG
(ONT)SPANNENDER KANT NIET!

Geniet op camping de Berckt van de bosrijke
omgeving en de vele recreatiemogelijkheden.

L. " subtropisch zwembad met familieglijbaan en wildwater-
wh£fej£j' baan " verwarmd buitenbad met zonneweide/Jjß^Mpif'speeltuin" manege» restaurant/friture» tennis

'■__ " midgetgolf etc. Divers* kampeerar-
*__iTfejL rAr m f_\. rangementen (cv. met
71 __jW_^i^mmr^__mt 'W~_ paardensport). Verhuur-

\t-itmtl*W- .. |ij st bungalows caravans.

Voor de GEZELLIGHEID,
voor Uw RUST,

voor Uw ONTSPANNING en die van de kinderen
CAMPING de Schatberg te SEVENUM

Door ruime plaatsen, prettige sfeer, gezellig recra-team
en de vele mogelijkheden zoals 3 verw. zwembaden,
natuurbad met zandstrand, vis- en surfmeer hebben ge-
zinnen met opgroeiende kinderen hier hun idealevakan-
tie. Waterfietsen, skelters, zwembad, mini-golf etc. zijn
GRATIS. Verder bowling, indoor midgetgolf, disco,
sportvelden. Uitermate geschikt voor 'effe 'n weekendje
eruit. Spec. Hemelv./Pinkst. arrangement. Gratis grote
kl. folder met prijslijst, tel. 04767-1756.

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

De ideale camping voor uw hele gezin. Wij verhuren
nieuwe 4- en 6-pers. stacaravans. Ook reserveren wij
plaatsen voor eigen caravan of tent. Vraag gratis kleu-
renfolder. Camping 'Hohenbusch' ANWB**** Luxembur-
gerstr. 44, Burg-Reuland 4791 (Belg.). Tel. 09-
-3280227523,

ARDENNEN-OURDAL. T.h. ruime sober verbouwde
boerderij - alle comfort - heerlijk wandel-, kano-, surf-,

zwemmog. v.a. ’ 380.- p.wk. Bel: (02154) 12457.

Ardennen. T.h. villa's; chalets, stacaravans, 2 tot
30 personen per week en weekend.
Her adres voor een geslaagde vakantie!
Natuurreizen, tel. 04406-42428.

STACARAVANS te huur in de Belgische Ardennen v.a.

’ 190.- p.w. all-in. Inl. 04459-1598.

KAMPEREN IN FRANKRIJK. Bungalowtenten te huur
op camping De la Pélonie, Dordogne, p.w. mcl. kamp-
geld ’ 365.-. Voor tent- caravanbezitters plaatsen van
100 m2beschikbaar. Folder bij eigenaar: Cederhage 24,
9501 TX Stadskanaal, 05990-17355. FA-61R
Te huur STACARAVANS aan Middellandse Zee.
Voor- en naseizoen. Reeds v.a. ’ 300 p.w.
Vr. folder Saes 04951 - 31793.

LOT/DORDOGNE, 3 sterren camping 'Le Ch'timi' met zwem-
bad, tennis, winkel, bar, snacks, kano-centre. 70 standpl. en
caravans te huur4-6 pers. Inl. 03484 -1672. FA-61 R

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: CARAVAN op camping aan zee in zuid-west
Frankrijk, tel. 05766 - 2803. FA-61 R

f m?amilye&amping*&lub "^| Een droomvakantie voor het hele gezin! Ga met onze luxe tou- ■
Inngcars (of eigen auto) naar ons mooie, gezellige vakantiepark

a.d. Moezel bij Cochem (Dtsl.). Een schitterend inger. bunga- |
■ lowtent met o.a. vloerbedekking, koelkast en elektrisch licht staat ■voor u klaar en de Ned. leiding zorgtervoor dat uw vakantieonver- 'I getelijk wordt.Ons rekr.progr. (zie folder) is uniek en de omgeving |
■ is een stukje paradijs op aarde. Veel zon! Natuurlijk hebben we ■

een zwembad, fietsen en kano's. En dan onze prijzen! Ja, u leest 'I het goed' Hoogseizoen: 2 weken inclusief busreis t 415,- pp , |
■ kind t 345,-. En voor eigenaars van caravan of tent zijn prachtige ■m plaatsen m. elektr. en water. Ook pensions/vak.won. Bel direkt I
Ivoor gratis inform. (ook 's av. + weekend) tel. 02502-8567. J■ Family Camping Club - Spieringweg 1047 - Zwaanshoek aw

Land terJy duizend bergen
in 2-3j/yf uur den jeer
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£jtt*\ JfotirÏÏwssfèLr\
vakantie in 't bergstadje nèt over de grens

Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheim
Se %heuvelachtige, bosrijke omgeving, bmeni met

Ugbad, toiteu krv, mmi-bar. telefoon. Zwembad (29°),
«una! solarium, bowling, bar. enKonduoreL
4-daags superarrangement DM 225.- p.p-
(naarktu" door dt week ofui htt wttUnd)

Incl gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner.
Eveneens aantrekkeli ke weekendarrangementen.

Hotël ÓTossfeld. Postbus 441. 4444Bad Benthetm. Durtsbnd.
M «W5M 4* (NL) of OM»5922 SM (BRD) mr graü. prospectus-

Hotel-Gasthof zum Zollhausl
Zollhauselstr 11. Tel 09-49865462011, D-8228 Freilassin-
g Obb Kmr., do./wc, tel . radio Heerlijke wandeltochten, 7
km v Salzburg (voorjaar en herfst gunstige arrangementen)

BODENMEER-ALPEN f gg^jgfS,
Gunstig voor groepen en Lr!' li#* i***I**.
verenigingen. Ideaal voor \__ l%&ÊÊ—\—-*y*
Zwitserland, Oostenrijk en een S^J'ÜB^"**""' f

Festspiele. 90 bedden, do wc ÉÊ^jjjA
- DM afh. v. verblijfsduur

Hotel der Rosengarten
Ravensburger Str. 1, D-7992 Tettnang

tel. 09-4975426883, telex 734331
'Allgèu'. Vakantie in het drielandenpunt: Oostenrijk - Zwitserl. -
Liechtenstein - Beieren. Prospectus: Pension Baldauf - Garlo,
Tobelbachstr. 3, 8999 Röthenbach/ Allg. Tel. 09-49.8384.396.

tuut ■ zich en paar gezonde en welbestede dagen -„
Seniorengezondheidsweek in Bad Gögging C'r^^3

" 7x comlortabele " 1,. Schwelelwasserbad \ '___fó\overnachting " ol 1 x Nalurmoor-Packung /___\, \"7x uitgebreid ontbiitbuHet "2x massage op recept Fj^Zl)
" medisch onderzoek bij " arislezing. - ai^iïjtwr

aankomst culluurprogramma WJkSIIL.3x bad in de p.p. j„ 2. pers. kamer: -pTTTfIHUrmes-Therme nu icq f ’(, IV
p.f. il 1-Htv tUMT DM SC9,- '' UI | UL
Aparthotel Garni Cicero-Feticitas U \Jt)
0-8425 Bad Goggmg - Ant Stocket 21 - lel. HT\09-0994451819. Iele!» 09-4994457050 «ö «»

Vakantie in landhuis
In een wip bent u in de DDR! Paardrijden, vissen, ontspannen, wande-
len, dir. bij bos. Brochure aanvragen: Fenenanlage Hohenroda. Wald-
hessen. Tel. 09-496676890.

Rothenberg, Kortelshütte. Ober-Hainbrunn.
Finkenbach, Hinterbach en Raubach.

Door staal erk. herstellingsoorden in het aantrekkelijke, zuidel. Odeimald
Aangegeven wandelpaden, bosri)ke omgevtng ;ii_eelvliegveld uitgangspunt voor wan-
deltochten en reizen naar het Neckanal. naar de Bergsiiaße ot naat de Mam Goede ho-
tels en pensions nodigen uit
Vakantie 90 Wandetn ohne Gepach
Infotmatieen txochutes
GemeindevefwaltungD-6121 Rothenbetg Qdenwald Tel 09-496275260

Fris, vitaal, verjongd _"s""

dooi natuurgetrouwe FELKE-HEILFASTEN TOM MES«» FELK-HEILSCHLAMMKUREN. „„ ,lmjlieïnende|,n, vatanllel,olelMAASBERGER SCHOONHEIOSKUREN 2 ad voet van de Katilen Asten
specialisten, grole medische badenalde- Overdekt .zwembad solanum tenms-
ling, panoramabinnenbad, whirlpool. nu- plaats .. barbecuehut .. 200 m v skilift.
distenpark gezondheidslezingen rondlei- machinaal gespoorde loipe 120 km) dir a
dingen, tennis Boccia. 60000 m? park Z. huis .'. hoteleigen zwemscnool bierkel-
■liggmg aan bos Speciale prijzen Veel na der m. dans 7 dgn HP 390 OM, weeken-
tuur en comtort datr v clubs en verenigingen 2 dgn HP

KURHAUS AM MAASBERG heart .. tielsverhuur .0-6553 Sobemheim 0-5948 Schmallenberg Nordenau Til.
Tel. 09-4967512041 | j 09-492975220. lai 0827 Huistroclwre

i DM Ttt -urn óóó,-
7-daagse verwenvakantie
„in h

rfetchMkli_,matiS,;he,
" Kurort Schluchsee, Incl.

overnachting, ontbijtbuffet,
gebruik v. zwembad en

sauna, dagtocht met
-0 , ,___-, _._.,-„Schwarzwald-Einkehr ,

3-gangenfijnproeversmenu.
____^__JJ| |CIrlU lEL

O O _______ CCNI.MIpp
jf h I f "

7Qscc h? hD-7826 Schluchsee
tel. 09-497656252

I |
Di._._,_.h._i ->no _,_,.._,» b_u,.ik...Binnenbait 29 ■ sauna - kegelbaan
Herstel, ontspanning in het zuidelijke

Zwarte Woud
HOTEL-RESTAURANT-

WIJNLOKAAL LINDENHOF
Ceiellig .esiaurai.twiinit.-aal. bekende goede
keuken, goed onderhouden kelder Moderne ka-
men m. d0.«...kl.-..« . kamerleleloon en bal-i sa,a,s_s_i£*yut
Brochure aanvragen. D 7809 Winden. Tol. DS-I 497682369

Rent a Tent. Voll. inger.
| bung.tenten op campings
lin Belg., Lux. en Dti.

05765-1071, Pb. 19,7370
AA Loenen.| l j, Winter- en lentearrangementen. 7
dgn. HP 190 " 240 DM p.p. Familiair
pension i d buurt v Bodenmais (gr
Arber), kmr , do w c
Zum Dieken Sepp. BlachenburgerI Str. 8. D-8371 tSrachelsried. fel.

I 09-4999451633.'
Vakantie i.d. mooie Allgau

Aantrekk. landschap Iskilanglaull. alpine-
ski i dir omgeving Verzorgd hotel (alle
T Km, *)J"x->- s?la,„- __Sf uischoonheidssiudio, voortred keuken Het
hotel voor tamilievnendelijke service'

Hotel Hohenblick D-8961 Haldenwang.
j Tel. 09-4983748604

HOTEL
ALMBERG

Sneeuwplezier voor
de hele familie.

5 m
__

20 km |Q|pes me, 50
km aansluitloipes, rodelbaan,
eisstockschießen en nog veel
meer *'"<" u in Mitterfirmians-
reut. Ons hotel ligt centraal.
Een skischoo

,
is
a

blj ons huis
aangesloten. Alle kamers met
bad, do wc, balkon, tv.,
deels met telefoon en wek-
kerradio. Binnenbad, sauna
en solarium zim in huis. 1
week HP in de tijd van 14-1
t/m 24-2-90 DM 455- pp.
mcl binnenbad en sauna Fa-
miliearr. groepsprijzen (va 10
pers.) op aanvraag. Info:
gebr Chr + K.J. Koch, Mit-
terfirmiansreut 60, D-8391
Ph,i,ppsreut. Te
,

09.
498557361, -312.

*
SAUERLAND - GASTHOF WULLNER

biedt vnendeli|ke kamers m do wc,
ourgerli|ke keuken, wild eten Arr vr!
t m zo. VP 125 OM. ma. Tm vr. HP 175
DM, kegelbaan in huis, zeer qeschikl
uoor hke9<*',uf 3 moon^n,n9en:
nieuwbw. v. 2-6 pers va DM 35, rusti-
9« ligging in Winterberg, parkeerpl..
ligwei, alle won. m. eigen ingang.
Huisbrochure. Tel 09-492977272.——— —0b mitAut° Oberau
Oder Bahn liegt idea

7 dgn. LO va. 290 DM
7 dgn. HP va. 420 DM

Rad/W C uitzicht OD Zua-Dd"'wl- uitzien! op /Lug
SpitZ, Sauna - Whirlpool - SO-
larium.. ., _

HOte FOrSthaUSrfn.jTlZD-8106 Oberau
vpr. Garmisch-P.

Tel. 09-498824212
HelDesle vakantie-aanbod.

Cabinecniiseschip, hotels, pensions enz.
Shamrock-lrlandreisen. Karl-Halle-Str.

91, D-58. Hagen. Tel. 09-49233186085.

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.

EXCLUSIEVE WINTERSPORTREIS
Nog enkele plaatsen vrij. Excl. 13-dgs. wintersportreis
per luxe touringcar Kirchberg/Tirol. Vertr. 29-1. Zeer
luxe hotel, kamers do/wc, HP, extra ontbijt. Hele reis be-
geleiding, excursies. Prijs / 950. Bel voor gr. inf. pakket
TRIOMF TOURS (03436) 2399.

Het meest komplete
aanbod. Haal bij uw

"^"" ANVR reisadvies- bureau
m^^MW a I^^Jl de nieuwe gratis zomer-

" ■ ■ programma's van

O — RentaCasa
MWmm of bel snel
H_Ü_M 07»416031. .9 ■"■■ /&2

m m _____
i \J_rr_] \VO OOteataCasa___________ m—^— -mm-- «, ~WCk UP %aW% Vliegreizen ..

'__Z_7y _____________________"____! "- rw-'"w^__P "*
SPANJE BOOSTEN REIZEN
Hotel 10dgn. nnal ’ 259,-. «pp. vanaf ’ 235,- CAMPINGHEIS ROSAS Jongeren ca
bungalow ingerichte tenten - bus vanaf ’ 321,- Vraag gratis luider. lel. 045-213218
Vert. Klinkertstr 24. Hoensbroek. BOOSTE* B.V. 27350—————————————————————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.

CALDONAZZO EN LEVICOMEER
De meest uitgebreide info over vakantiewoningen, ho-
tels en reservering voor opera (Verona). VAKANTIE
VALSUGANA. Tel. 03463-51161. 1T.61R

HET NIEUWE INDONESIË
PROGRAMMA IS UIT!

100 Pagina'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;Leiden 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 op 30-01-90;
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 uw ANVR-reisbureau om het Unitravel
reisprogramma.

Uf UMTRAVEL
Piet Heinplein 1, 2518 CA DEN HAAG. Tel. 070-3469699.

Lid ANVR - SGR - lATA - RCH

Indonesië Tours '90
De nieuwe brochure van dè lndonesiëspecialist*P^H

uitstek ligt voor u klaar! 84 pagina's kleurige '"'"jH
over onze VOLLEDIG VERZORGDE rondreis

inclusief alle maaltijden, excursies en
Nederlandse reisleiding.

Tevens hebben wij in dit programma rondretfjV^H
opgenomen naar India, Nepal, Thailand en Sri \r a

INFORMATIEVE DIAPRESENTATIES INDONÉ3

ledere zaterdag diapresentatie in Heemstede
Ook komen wij in het land met onze diashow en *

Arnhem 21/1, Eindhoven 27/1
Heerlen 4/2, Maastricht 18/2

Komt u ook? Bel ons even: 023-339151
Vraag de brochure aan bij uw ANVR-reisburo

De Boer & Wendel B\|
dè Indonesiëspecialisten.

Raadhuisstraat 6-2102 HG Heemstede
ANVR/GAR.FONDS/lATA.

;BESPAAR TOT 50% OP AL^M
TOEKOMSTIGE VAKANTIES.
Vakantie-eigendom
is reeds een ;. jarenlang met m—WITmUsucces bekroond É_é^^w%mm^wiM\
vakantieconcept. __%& '* Ps4j 'II
Met een éénmalige "_\__\\ —^—- -Jyß
investering koopt u
1 of meerdere _\__\:'l^^____^_m
weken een verblijf
in een luxe 5* B

accommodatie met .ÉHM^hIgebruik van o.a.
zwembad, S

tennisbanen, etc. BqMM^^.^uj'PCwWß
Dit wordt dan uw OV*M&É«eigendom en u kunt I _____
daarbij kiezen uit f^u^^yjjijqj
1700 bestemmingen I
in 67 landen. HHHHHiL.
Voor info kunt u bellen 02274-2254 ma.-vr. 9.00-I^l13.00-15.00en vandaag (zat.) van 14.00 tot 16.00
Adres: Lepus Benelux Postbus 157 1670AD Meden1"'

LEPUS® JëJL _èl
GMBH&COKG '^ r̂ %^_A/__ —ZZ-^M

Voor meer inf. stuurtu onderstaande coupon in
Hierbij verzoek ik u mij te informeren over deze alten18
vakantievorm.
Naam
Adres 'Woonpl. + P.c i

Beroep
Telefoon l^iM

HOE VER GAAI]
padbnnmoll
De zon komt op in het oosten. En met
Oad maakt v het mcc. Want Oad heeft
het grootste aanbod rondreizen op de
Oosteuropese markt. Inde^^^^^gd»
gidsSovjet-Unie Hffflfflß^ffM _m\_vindt v tal van ■■HMMWPPnfISglasnost-nieuwe BjpPftlfPC
vlieg-en bus- tfSBwiPWBTEbestemmingen. pmjmjmyüß^^

Reizen met meer inhoud door decultu^r
en natuur van geheel Europa.
Meercomfort in de Comfort Class bus.
En nog meerkeuze. Wat dacht u van dej
themareis 'in de voet- fij | i Isporen van Van Gogh'? -"" \t~^~~*a
Met Oad kan het. *— U _d

Ook in 1990 brengt Oad u weer comtor'
tabel, veilig en supervoordelignaar^^

Met 's werelds meest imposante camper
maakt u avontuurlijke tochten door
de Sahara of IJsland. \_^Z_J_^^^^__\Onvergetelijk! __

a_\_j_________\ AA*^
Ook in 1990 vliegen we weer voor u.
Met vliegreizen naar Turkiie. Tunesië,^
Griekenland en
Spanje/Portugal. ■ EuUfls^fl

Haal de Oad-gids van u*
"fc IL C IN| keuze bij uwreisadviseu^i

'T IS PAS ECHT VAKANTIE MET OAD Rjl^M

VAK.HUISJES t.h. ook Londen. Inl. en gratis '90 b^j'
re: Palthor Holidays BV, Van Nijenrodeweg 893- BH Amsterdam (020) 442161. I
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Duitsland 2

LIMBURGS DAGBLAD

DE TELEVISIEKRANT
VAN HET

LIMBURGS DAGBLAD
HEERLEN

kanaal
59

KERKRADE
kanaal
64

-■ ■—■■■■ . ,i;

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. 11:
Een nieuwe horizon.

19.54 Trekking van de lottogetallen.
20.00 Journaal.
20.20 Avondvoorstelling: ««Don

Giovanni, opera van Mozart, uitge-
voerd door het barorkest en koor van
het Drqttningholm Hoftheater 0.1.v.
Amold Östman m.m.v. solisten.

23.02 Studio Sport.
23.33-23.38 Journaal.

Nederland 1 renserie van William F. Claxton. 14_ift0
Teletip Koehen. Aansl. Horoskop.
14.50Allekan ich nicht heiraten. Duitse
speelfilm uit 1952 van Hans
Wolff. 16.25 SAT.I Bliek. 16.30 Teletip
Wissen. 16.40 Music News. Nieuws op
het gebied van muziek. 17.05 Auf und
davon. 17.35 SAT.I Bliek. 17.45 Ge-
winn in 5AT.1. 17.50Das Imperium, dte
Colby's. Amerikaanse familieserie van
Robert Scheerer. Afl. Zwei Vater. 18.45
SAT.I Blick.Aansl. SAT.I Wetter.,
19.05 Batman. Amerikaanse comedy-
serie van Robert Butler. Afl. Alle Mactit
dem Pingvin. Deel 1 en 2. 20.00 Mac-
Gyver. Amerikaanse misdaadserie van
Michael Vejar. Mutter Da1t0n.20.55
SAT.I Sport. 21.00 MacGruder & Loud.
Amerikaanse misdaadserie van Jerry
London. Afl. Die Vergewaltigung. 21.55
SAT.I Bliek. 22.05 Die letze Rechnung
zahlst du selbst. Italiaans/Duitse wes-
tern uit 1968 van Giorgio Stegani. 23.3o
Fünf vor zwölf in Caracas. Duits/lta-
liaans/Franse speelfilm van Marcello
Baldi uit 1966.00.55-01.00 Program-
ma-overzicht.

AjJohn Hurt in de Ameri-
kaanse speelfilm 'The ele-
phant man. (Nederland 2 -
00.10 uur.)

AVRO
00.10 -02.10BThe elephant man.

Amerikaanse speelfilm uit 1980 van
David Lynch, met Anthoney Hopkins,
John Hurt, Arme Bancroft, e.a. Dr.
Frederick Treves ontdekt op een ker-
mis een zwaar misvormde jongen van
21 jaar. Hij slaagt erin zijn vertrouwen
te winnen en krijgt de kans hem te on-
derzoeken in het ziekenhuis.

Nederland 3

10.00 Children's SSVC. Vandaag
The wisdom of the Gnoms.

10.30 The Real Ghostbusters.
10.50 Lost in Space. Serie.
11.40 The Smurfs.
11.55 A question of sport.
12.25 TheWaltons.
13.15 Grandstand.
18.05 News and weather.
18.15 Pop Spot.
18.45 Blind Date.
19.30 The Flying Doctors.
20.15 Birds of a feather.
21.45 Saracen.
22.05 Saturday Night Clive.
22.55 The world darts final.
23.25 News and weather report.
23.45-01.25 Snooker.

09.25 Today's Viewing.
09.30 First time planting.
10.00 Clean Slate.
10.30 Out of the headlines.
11.10 Public Eye.
11.40 Onbekend.
12.10 Wide World.
13.12 Weather.
13.15 Grandstand.
18.05 News and weather.
18.15 Regional news and sport.
18.20 Onbekend.
19.05 Jim'llfix 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.
23.35 Dave Allen.
00.05 Onbekend.

Eurosport
07.00 Sky, Countdown. 08.00 Sky, Fun
Factory. 10.00 Eurosport menu. 10.30
Tennis Legends. 11.00 Ford Ski report.
12.00 Skiing World Cup. 14.00 Paarde-
sport.ls.oo Tennis. 16.00 Havoc 9.
17.00 3-Cushion Billiards World Cup.
18.00 Skiiing World Cup. 19.00 Trans
World Sport.2o.oo The Harlem Globe-
trotters. 21.00 East German Figure
Skating Championships. 23.00 Paris
Dakar Rally. 23.15 Skiing World Cup.
00.15 3-Cushions Billiards World Cup.
01.15-01.30 Paris Dakar Rally.Duitsland 3 SWF
Super Channel

08.00 ""Programma-weekover-
zicht.

08.30 Nachbarn in Europa. Informa-
tie in het Turks, Servo-kroatisch en
Spaans.

09.00 Gezamenlijk ochtendproram-
ma ARD/ZDF.

11.03 Nachbarn in Europa. Interna-
tionaal weekendmagazine. In de stu-
dio: Elettra de Salvo.

12.35 Diese Woche. Weekjournaal.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.05 ""Hitparade im ZDF. Muziek

en gasten.
13.50 Europaische Universitaten.

8-delige serie over beroemde Euro-
pese universiteiten.

" Treat Williams in de
speelfilm 'Jack Dempsey,
ein Mann wird zur Legen-
de. (Duitsland 2 - 23.10
uur.)

Duitsland 1
Won ur°9ramma-weekoverzicht.

| teuer nder " Menschen - Aben-
'O9.4s T' "_<W ,ai cni chuan. Chinees scha->H>on u Sen- A,L; Der Himmel (4).HOoS "eute-
I'0.45 la"dsjoumal.

heine. mfo Gesundheit. Gezond-

'l o? ute-

Ksoï^!b!Spelshow.
WereiH Sport extra- Met Skiën:
Gar_»l CUD' afdaling voor heren te

,l 2saom ĉ.h-Partenkirchen.
'l3,5o r.kien: Wereldcup voor dames.

tr,ag "lddagprogramma. Europa-

' Afl r? 3"0 Spencer. Jeugdserie.
i 144S Dle Wette.
15.3Q !'Forrnel Eins. Hitparade.
Erin-, 9atha Christie: Miss Marple,
hann e serie- Afl. 2: Die Schatten-

Ifio
Èrst/rr )Gesundheit! Medizin im

17 10
e"■ gezondheidsmagazine.

l? 2c stens. Met Günter Pfitzmann.
flß.oo c er und Heute unterwegs.
18 k ~Portschau-Telegramm.
19.00 ?,portschau.
193° Markt.
tènh J°o)DuckTa|es -Neues aus En-

-19.58 oSen' tekenfilmserie.
?0 00 ,\[ogramma-overzicht.JO^ IHjTagesschau.

' !*ARD"Wunschkonzert. Met
g 0 .rpnautzer, met Placido Domin-
-6 ' UQo Jürgens, Gilbert O'Sullivan

} 1 45len ""Trekking van de lottogetal-

Ti?esschau.Medit 'Das Wort zum Sonntag.

Duitsland 3 West

07.00 Super BOOS. 11.00 The Mix.
15.30 Dundee and the Culhane. 16.30
Dick Powell Theatre. 17.30 Coca C<ïa
Eurochart. 18.25 Goodyear Weather
Report. 18.30 Ultra Sport 90 Htgh-
lights. 20.30 Snooker. 21.25 Goodyear
Weather Report. 21.30 Hi Diddle Didd-
le. 23.00-02.00 Cat people, gevolgd
door the Mix.

MTV Europe
TV-KANALEN,GOLFLENGTEN_
voort 6n CA|-ab°nnees:

kanalen zie schema exploitant

%%
= _Hwart/wit programma

00 r slereo geluidsweergave
■pj. "■ tweetalig bij stereo-app.

~ teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Ned_.r!and 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57
herland 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: 3en 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

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 e n 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

10.00 News of the week. Engels
weekjournaal.

10.15 Actualités. Nieuws in hetFrans.
10.30 Telekolleg I. Cursus Engels.
Les 14.

11.00 Neue Werkstoffe. 7-delige in-
formatieve serie. Afl. 1: Metalle.

11.30 Aus Forschung und Lehre IV.
Afl. 1 3n 2.

12.15 Pazifik. 8-delige documentaire-
serie over de landen rond de Stille
Oceaan.

13.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-
gie. Les 4.

13.30 Telekolleg I. Cursus wiskunde.
Les 1.

14.00 In Zukunft... Querdenken gef-
ragt. Documentaire over de grond-
legger van de The Right Livelihood
Award.

15.00 Sport 3 extra.
17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.

214: Die Aussprache.
17.30 WM-Wissenschaftsmagazin.
18.00 Ratgeber: Essen und Trinken,

culinaire tips.
18.30 Degrassi Junior High. 26-deli-

ge Canadese serie. Afl.: Ende
schreckliche Nachricht.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en om 19.30
Sport im Westen.

20.00 Léonard Bernstein stellt vor.
Symfonie no 4 in E opus 98, Brahms.

21.00 Hunger nach Schönheit. Por-
tret van de pianist Cyprien Katsaris.
Werken van Debussy, Saint Saens,
Katsaris en Ravel.

21.45 Der Atlantik. 3-delige docu-
mentaireserie. Afl. 1: Archen im
Ozean.

22.30 Kunst im Gesprach. Discussie
0.1.v. Hansjürgen Rosenbauer over
de stadKeulen als stad van kunst en
cultuur.

23.20 Jazz vor Mitternacht: Subway.
Brother Jack McDuff kwintet.

00.20 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.05 Inspektor Gadget. Franse te-
kenfilmserie. Afl.: Gadget beim Film.

08.30 Diplodos. Franse tekenfilmse-
rie. Afl.: Die Zeitfalle.

08.55 Nozzles. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Entdeckungen.

09.20 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl.: Die Sag die Wahr-
heit. *09.45 Klack. Kinderspelshow met Ni-
cole Bierhoff.

10.15 Gewusst wie. Klussen in huis
met Claudia Hessel en Hans-Gerd Fi-
scher.

10.30 Télé-Boutique. (herh).
11.00 «Die Zeit der Schuldlosen.

Westduitse speelfilm uit 1964 van
Thomas Fantl naar een hoorspel van
Siegfried Lenz, met Erik Schuman,
Peter Pasetti, Wolfgang Kieling e.a.

12.30 Klassik am Mittag. Met het
groot RTL orkest.

13.00 Télé-Boutique.
13.25 Heute bei uns.
13.30 Ragazzi. Jeugdmuziekmagazi-

ne. Presentatie: Ingo Schmoll.
14.15 Baxter und die Rabenmutter.

Amerikaanse speelfilm uit 1973 van
Lionel Jeffries, met Patricia Neal,
Jean-Pierre Cassel, Britt Ekland e.a.

16.00 Coach mit Herz und Schmerz.
Amerikaanse " serie. Afl.: Ehrlich
dumm.

16.30 Der Sheriff von New Vork.
Amerikaanse serie. Afl.: Cowboy im
Paradies.

17.45 Dirty Dancing. Amerikaanse
serie. Afl.: Knatsch und süsse Küsse.

18.15 Goldrunner. Mit Vollgas auf
Verbrecherjagd. Amerikaanse speel-
film uit 1982 van Richard Losee, met
Richard Losee, Kristin Kelly, Vic Dea-
vono e.a. (herh.).

19.45 RTL aktuell.
20.15 Brandung. Engels/Amerikaan-

se speelfilm uit 1968 van Joseph Lo-
sey, met Elizabeth Taylor, Richard
Burton, Noel Coward e.a. Flora is een
excentrieke, beeldschone vrouw die
steenrijk is. Zij lijdt echter aan kanker
en leeft teruggetrokken in haar paleis
op Sardinië. Dan leert ze de vaga-
bond Chris kennen.

22.00 Dall-as. Talkshow metKarl Dall.
23.00 Hot summer. Italiaanse eroti-

sche speelfilm uit 1974 van Sergio
Bergonzelli, met Robert Wood, Karin
WeH, Greta Vaillant e.a. Monika is
een knap en onschuldig meisje dat
net van de kloosterschool komt. In
een nabijgelegen stadje vindt ze een
baan als apothekersassistente. Dan
begint zij een liefdesverhouding met
haar zwager Luka.

00.35 Todeskommando Tobruk. Ita-
liaanse speelfilm uit 1969 van Rober-
to B. Montero, met Dale Cummings,
Monty Greenwood, Herbert Andreas
e.a. (herh.). Tweede wereldoorlog: in
de woestijnen van Afrika laaien de
gevechten weer op. Een comman-
dant van het Amerikaanse leger krijgt
de opdracht een wapenopslagplaats
van de Duitsers te bombarderen.

01.50-01.55 RTL plus Aerobics.

SAT1
07.30 Guten Morgen mit SAT. 1 08.30
Drei Engel für Charlie. Amerikaanse
misdaadserie. Afl. Engel auf der Renn-
bahn. 09.25 Horoskop. 09.30 Wirt-
schaftsforum. 10.00 Programma-over-
zicht. 10.05 SAT.I Teleshop. 10.30
The real ghostbusters. Amerikaanse
tekenfilm. Afl. Drool, der kleine Kobold.
10.50 Teletip Garten. 11.00 Küss mich
Doe. Amerikaanse komedie uit 1982
van Garry Marshall. Aansl. tekenfilm.
12.45 Teletip Fashion. 12.55 Familie
Feuerstein. Amerikaanse tekenfilmse-
rie. 13.25 Mister Ed. Amerikaanse ko-
medieserie. Afl. Zsa, Zsa Gabor. 13.50
Unsere kleine Farm. Afl. Die Klassen-
sprecherwahl. Amerikaanse avontu-

07.00 Club 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. 18.00 The Big Picture. 18.30
Melissa Etheridge-'Rockumentary.
19.00 VJ Kristiane Backer. 21.30 Club
MTV. 22.00 Party Zone. 00.00 Erottka.
01.00 Maiken Wexo. 03.00-07.00 Night
Videos.

20.15 Two People. Amerikaans dra-
ma uit 1973 van Robert Wise. Evan
Bonner, een jongeAmerikaan wacht
in een smoezige kamer in Marrakesh,
Marokko op zijn terugkeer naar de
USA. sAvonds verzuimd Fitzgerald
hem voor te stellen aan mannequin
Deidre. De volgende morgen in de
trein naar Casablanca gaat Deidre
naar Bonners compartement en vindt
hem daar starend uit het raam met
tranen in zijn ogen.

22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Wynne & Penkovsky. 3-delige

Engelse spionageserie van Paul
Seed, met David Calder, Christopher
Rozycki, Fiona Walker.

23.20 Les Exploits dun Don Juan.
Franse erotische speelfilm.

00.50 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!

07.00 Téléclips. Videoclips voor de
jonge kijkers.

08.00 Télékids. Tekenfilms gepresen-
teerd door Irene Moors.

11.00 Bonjour Les Clips.
11.30 Autovisie. Presentatie: Rob

van Rees. Herh.
12.00 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 of the Gold Monkey. Afl.:
De gekookte gans.

16.30 Télékids.
17.00 Deksels! Kook-tv. Presentatie:
Ria van Eijndhoven.

17.30 Beestenboel. Gevarieerd die-
renmagazine. Presentatie: Manon
Thomas.

18.00 Journaal.
18.10 Countdown. Presentatie: Wes-

sel van Diepen.
19.00 Cats & Dog. Amerikaanse

jeugdserie over een politieagent en
zijn Duitse Herder.

19.25 Match. Sportprogramma.

23.10 (oo)Jack Dempsey. -Ein Mann
wird zur Legende. Amerikaanse
speelfilm uit 1983 van Gus Trikonis.
Na een lange weg heeft de bokser
Jack Dempsey eindelijk succes en
wordt hij wereldkampioen zwaarge-
wicht in 1919. Helaas volgen op dat
succes vele mislukkingen, zowel in
zijn privéleven als iri zijn carrière.

01.30-01.35 Heute.

21.50 Das aktuelle Sport-Studio.
Met Doris Papperitz. Aansl.: Lotto-
trekking.

20.15 Zartliche Chaoten 11. Duitse ko-
medie van Holm Dressler. In 2038
werken Frank en Thomas onder een
mopperige chef in het patentbureau.
Als iemand de uitvinding van een tijd-
machine komt aangeven zien zij
daarin een kans om iets aan hun si-
tuatie te veranderen.

21.45 Heute.

17.05 Der Mann vom anderen Stern.
20-delige komische science-fiction-
serie. Afl. 1: Die Erde hat ihn wieder.
Aansl. Es lauft's richtig, verkeersquiz.
Presentatie: Dieter Thomas Heek.

18.00 Landerspiegel. Informatie en
meningen uit de Bondsrepubliek
Duitsland.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)Das Erbe der Guldern-

burgs. Duitse serie. Afl.: Die grosse
Enttauschung.

16.05 Kanalratten. Afl. uit de serie
Wenn du mich fragst...

16.30 Spreepiraten. Eine komödische
Zwillinggeschichte, 15-delige jeugd-
serie. Afl. 3.: Haste ma] Papier?

16.58 Programma-overzicht.
17.00 Heute.

guins op Antarctica en de bedreiging
voor de natuur door het ingrijpen van
de mens.

14.20 Roter Staub. Amerikaanse
speelfilm uit 1956 van living Rapper.
De moederloze Leonardo raakt erg
gehecht aan de .stier Gitano die hij
zelf heeft grootgebracht. Als de ha-
cienda waar zijn vader werkt verkocht
wordt, moet Leonardo afscheid ne-
men van Gitano.

15.50 lm Land der Pinguine. Docu-
mentaire over het leven van de pin-

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.55-16.45 Studio sport. Met NK

marathon schaatsen in Heerenveen.
(150 ronden).

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Paspoort Marokkanen. Weke-

22.05 Off beat. Lass die Bullen tan-
zen, Amerikaanse speelfilm uit 1986
van Michael Dinner. Bibliothecaris
Joe Gower wordt door zijn vriend
overtuigd om als politieman mee te
doen aan een dansshow. Deze show
moet de politie van New Vork een be-
ter imago geven, maar natuurlijk
wordt Joe verliefd op een „collega".

23.35 Alarm im Weltall. Amerikaanse
speelfilm uit 1956 van Fred Mcleod
Wilcox. In 2200 landt een ruimteschip
op de ster Altair. Kapitein Adams en
zijn mannen zijn op zoek naar een
ruimteschip, dat 20 jaar eerder spoor-
loos is verdwenen. Zij vinden Dr. Mor-
bius en zijn dochterAltarias op de pla-
neet, maar ontdekken ook, waarom
zij nooit meer iets van zich hebben la-
ten horen.

01.10 Tagesschau.
01.15-01.20 Nachtgedanken. Be-

schouwingen.

NOS

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VOO
16.00 Transformers. Tekenfilmserie.

Afl.: Het spook van Starscream.
16.20 Empty nest. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Voor het eerst weer
verliefd.

16.45 Take 5. Informatief amuse-
mentsprogramma. Presentatie: Marij-
ke Benkhard, Natascha Emanu'els,
Anita Witzier en Karin Vlasblom.

17.45 Family ties. Amerikaanse serie.
Afl.: Bezorgd om Andy. Alex is jaloers
op het nieuwe vriendje van Andy.

18.10 Club Veronica compleet. Jon-
gerenmagazine vanuit de Rum Run-
ners in Amsterdam. Presentatie:
Menno Bentveld en Peter Jager.

18.40 ««Top 40. Gepresenteerd door
Jeroen van Inkel.

19.25 (TT)De nieuwe nationale
ideeënbus, programma waarin
ideeën en vindingenvoor het voetlicht
worden gehaald. Presentatie: Joop
Daalmijer.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Crimestory. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Fatale kruising der wegen.
Als Torello terugkeert naar Chicago
wordt hij gedagvaard om te getuigen
in het proces van Ray Luca.

21.25 Silver bullet. Amerikaanse
speelfilm uit 1985 van Daniel Attias
gebaseerd op het boek Cycle of the
Werewolf van Stephen King. Op een
avond wordt er bij volle maan een
seinwachter gedood. Andere slacht-
offers volgen wanneer het weer volle
maan is. Dan komt een invalide jon-
gen achter de verschrikkelijke waar-
heid.

23.05 Veronica Sport. Sportmagazi-
ne.

23.35 Pin up club. Erotisch magazine.
00.05 Journaal.

F~~sH^l05 Nieu«s voor doven enJechthorenden.
p25 Tegenwoordigheid van Geest.ogramma over geloof en samenle-
door 9epresenteerd door Dodi Apel-

Fma°James Herriot- Serie- Calum
Deiri 6en romantische afspraak met
nert _7e nu werkt en woont in Man"
fineTk k

W" Vo°r h3ar 6enbiizonder
lqr°,°mPassage. Licht-informatief pro-
Diirï ma gepresenteerd door Ati

en Klaas Drupsteen.174SJoumaal.|B oe J^ssage. Vervolg.
■schL . Snelwe9 E"fopa. Toeristi--6nßé£r Afl' 2: TuSS6n Mon,Pellier

Journaal.
rie .?°lby show. Amerikaanse se-
Sanrt P ay of ,he 'ocusts. Wanneer
haar a ast van keelpijn heeft, zijnar moeder en schoonmoeder er alskin_VlPpen bli om 2ich o^r hun klein-

111 sn tren ,e ontfermen.
9e a de ban van de cobra- 2-deli-chaQMf!rallsche miniserie met Mi-
lik ®' w°ods, Rachel Ward, Art Ma-ve'n!,;3, Regie: Mark Joffe. Deel 2. De's^n.enng tussen s,even en Chris

tde «, 'losvan elkaar proberen zij
'Van rle toedracht van de moorden
h se T!larles Sobhraj te achterhalen.
io |w , elles nietes. Woordenstrijd'rokL gien Kromkamp- Stelling: De
iiin >,

ordt ,en onrechte beperkt in
Öl7 [~-he,d om te roken.
v'anc nt in de H'malaya- Portret

U
a
4
n een arts in Nepal.

ren v Serie over Bijbelse figu-
_3nn vandaag: Zacheus. (herh.).J3°? journaal.
Vanri

(TT)Dneluik. Kunstprogramma,
ïfilrtis Q: Acteren in Nederlandse
.' "23.59 Huizen van Oranje.

België/TV 1
!%i^10 Os ;?" °P zaterdag.
11° 3o o veldoriëntatie.
UO.SSMl jo Aardrijkskunde.
Hl 4c technologie.

ÏJ^erlands.
Afl 3 rondslagen van de fysica.

\oö ir_se _ "De Cameraman. Amerikaan-
"Bu^Peelfiim Ujt 1928. Fotograaf Lukein 'er Shannon ruilt zijn fototoestel

L naai een filmcamera en wil jour-
f lo0

reP°rtages gaan maken. Dat
T> o£'echter niet van een leien dakje...
tian . e collega's. Serie. Afl. 36: Een

17S1teveel.
?i,euws-

-18 oe 'lk Tak. Animatieserie. Afl. 138.
IB.iq £'ons. Kinderserie.
H.sq Schoolslag. Spelprogramma.

Vo^r *ilirr,anjaro. Nieuwsmagazine
19 jo

r longeren.
aedpi " en lotto-trekking. Me-

-19 an "?9en en programma-overzicht.
?0 0o ïiieuws-

tye Meester, hij begint weer. Nieu-
ws 'piQevallen van Frank Dingenen
kias oester Buys voor zijn rumoerige

20.35' Afl. 1:De open deur dag.
t' IWeen eekend,ilm: E'9en haard'
"" Mirh ge Amerikaanse tv-film van

'ede T°skiyuki Uno. Deel 2. Alle
nebh Van de doorsnee familie Ash
klo;„n zo nun problemen, zelfs deWili.

Illllllllllln

" Suzanne Neve in de thril-
ler 'Bij de volgende kreet.
(België/TV 1 - 23.00 uur.)

22.10 Korte film.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.00 Thriller in de nacht: Bij de vol-

gende kreet... , Britse thriller van Ro-
bert D. Cardona. Als Jennifer Peel
wordt vermoord lopen alle sporen
naar haar man Barnard. Op de avond
van de moord was hij op een feestje,
waar zich een op het eerste gezicht
onbetekenend incident voordeed.

00.05-00.15 Coda. La Gitana, van
Kreisler.

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Kere weerom. Terugblik op toe-

ristisch-volkenkundige evenementen
van het einde van de jaren '80.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Panorama.
20.55 Oei. Grappen en grollen naar

werk van o.a. Alidor en Brasser.
21.25-22.00 Concert: Festival van

Vlaanderen. Deel 1. I Solisti Veneti
0.1.v. Claudio Scimone vertolken:
Concerto nr. 2 in G - l'Estate - uit II Ci-
mento dcli' Armonia e dcli' Invenzio-
ne, opus 8, van Vivaldi. Solist: Marco
Fornbaciari; Sonate nr. 6 in D - La
Tempesta -, van Rossini.

België/RTBF
08.30-09.30 Nouba nouba. 11.20 Inter-
wallonie: magazine voor Arabieren.
12.00Spreek met ons mee, cursus Ne-
derlands. Les 9 en 10. 12.30 Espanol
con Victor, cursus Spaans. 13.30 Lapensee et les hommes, programma
over filosofie en de lekenmoraal.
(herh.). 14.00 Magazine dialectal.
15.15 Equilibre. 16.05 Bizness news,
economisch magazine. 17.15 Arts ma-
gazine, cultureel magazine. 17.55 Gé-
nies en herbe, spelprogramma voor
scholieren. 18.25 Gourmandises, culi-
nair magazine. 18.40 Télétourisme,
toeristisch magazine. 19.15 Paarden-
koersen. Aansl.: Trekking van jokeren

lotto. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Variétés a la une. 20.10 Le jardin
extraordinaire, natuurmagazine. 20.45
Hector, Belgische speelfilm uit 1987
van Stijn Coninx. 22.25 Mach 1, sport-
magazine. 23.20 Uitslag trekking van
lotto en joker. 23.25 Weerbericht.
23.30-23.50 Laatste nieuws.

België/Tele 21
19.30 Journaal. 20.00 Art 21: Peter
Brook - metteur en scène, portret van
de regisseur Peter Brook. 21.00 Le
massacre deKatyn, documentaire over
de schuldvraag met betrekking tot de
moord op 4500 Poolse officieren in Ka-
tyn tijdens WO 11. (herh.). 22.05 Jour-
naal, (herh.). 22.35-23.05 Vrije bewer-
king van de opera Carmen van Bizet.
(herh.).

TV5
16.05Tvs Infos. 16.15 Le monde du ci-
nema. 17.15 Carabine FM. 17.45Gour-
mandises. 18.05Les animaux du mon-
de. 18.30 Génies en Herbe. 19.00Sen-
tiers. 19.30 TVS Infos et Météo. 19.40
L'art au monde des tenebres. 20.35
Avis de Recherche. 22.00 Journal télé-
visé et Météo. 22.30 Club TVS. 22.40
L'Homme au Petit Chien. 00.00-00.40
Alice.

Radio 1
leder heel uur nieuws 7 07 TROS
Nieuws Show. (7.30 Nws). 1205
TROS Aktua (1230 Nws., 1255
Mededelingen t.b.v. land en tuin-
bouw). 14.05 De TROS Middle of
the Road show. 1705TROS Aktua
sport (NOS: 17.30 Nws). 1903
Coulissen. 19.30 Langs de lijn,
sport en muziek. 22.03Podium van
de Nederlandse lichte muziek.
23.06 Met het oog op morgen. 0.02
Damokles. 1.02-7.00 Niemands-
land.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04-1600
VARA's vrije zaterdag: 704 De
opening. 9.04 De ronde van Hilver-
sum. 11.04 Bal op 't dak. 12.04
Spijkers met koppen 14.04 Wie in
t Nederlands wil zingen. 15.04 Ty-
pisch Hollands 16.04 Echo. 16.10
Zin in muziek. 17.04 Glas in
100d.18.04 Echo. 18.15 Levenslief
en levensleed. 19.03KRO's coun-
try time 19.50 Ter ovenweging.
20.03 NOS Jazzplatlorm. 21.00-
-7 00 Zie Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuws 7.04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04:
Gospelrock 10.04 Popsjop. 12.04
Paperclip-live 14.04 Popstation
16.04 NCRV-zaterdag-sport. 18.04
Driespoor 1903 Paperclip-radio.
21.03 Crossroads 23.03 Late date.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden...
(8.00 Nws). 8.02Klanquarel. 9.00
Toppers van toen klassiek. 10.00

Caroline 11.00 Kurhausconcert:
Muziek voor viool, altviool en piano
VOO: 12.02 Muziek voor miljoe-
nen 13.02 Veronica Klassiek:
Noordhollands Philh. Orkest met
cello. 14.25 Veronica Kamermu-
ziekserie 89:90: Carmina Strijk-
kwartet. 15.00 Nieuwe grammo-
foon- en compactplaten. 16.02
Lang leve de opera! 18.02 Avond-
stemming. 20.00 Nws. 20 02 KRO-
Klassiek op Zaterdagavond, met
om 20.02 Ludwig von Beethoven:
Radio Symf. ork., groot Omroep
Koor en sol: 22.02 Orgelrubriek;
22 30 Laudate. 23.00-24 00 KRO-
Literair: Camera Obscura.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
902 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 30 Opo doro (Open deur). 14.00
The Troubleshooter. 16 00 Minjo-
nen New Age 17.00 Licht en uit-
zicht. 17.45 Postbus 51, Neder-
landse Antillen en Aruba, een uit-
zending in samenwerking met het
Kabinet voor Antilliaanse en Aru-
baanse zaken. 17.55 Mededelin-
gen en Schippersberichten 18.00
Nws. 18.10 lyi haberler (Goed

nieuws). 18.25 Kayen Rasja (Er is
hoop). 18.40Arabisch progr. 19.00
Progr. voor buitenl werknemers
20 30 Laat ons de rustdag wijden.
21.14 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 21.15 Reflector. 21.35 Deze
week. 22.00-23,00Zaterdagavond-
uur.

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal. 10.03 Limburg
boven. 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur. 12.03-12.58 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
17.03 Limburg aktueel: nieuws en
aktual. 17.15-17.58 Vrij spel: pop in
Limburg.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Welkom week-
end. (6.30-7 00) 7.30 Nieuws en
R.V.A.-berichten. 8.00 Nieuws
08.10 Te bed of niet te bed. 10.00
Nieuws 10.03 Buitenspel. 11.30
De Vlaamse Top Tien 12.00 Top
30. 13.00 Nieuws 14.00 Radio
Rijswijck. 17.00 Nieuws. 17.05 Fris
van Leiever. 20 00 Hartelijk 23.30
Nachtradio.(tot 06.00 uur.) Met
nieuws om 24 00 uur.

Belg. Rundfunk
06 35 Radiofrühstück. 07.15
Wunschkasten. 07.45 Veranstal-

tungskalender 08.30 Besmnliche
Worte 09 05 LP-Markt 1000 Hit
oder Niete 12 00 Musik bei Tisch
12.15 Veranstaltungskalender
12.45 lm Brennpunkt 1300-16.00
Hitparade 16 05 Contra Re Ju-
gendmagazin. 17.05 Forum - Das
Kulturmagazin. 18.10 BRF-Aktuell
18.36 Freie Tribune 18 45 Evan-
gelium in unserer Zeit. 19.00 Satur-
day Night Rock Show 21 05 Lo«0-
-zahlen

Luxemburg/RTL
05 30 Gutenmorgen 09 00 Ein Tag
wie kein anderer am Wochenende
11.00 Tref) nach elf. 12 00 RTL
Themen am Wochenende 12.15
Ist ja n Ding! 1400 Viva. 1500
Sportshop 18.00 Unglaubliche Ge-
schichten 1900 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig Musik Non Stop
00.00 - 01 00 Traumtanzer

WDR4
Elk heel uur nieuws, behalve om
11.00, 1300. 1500. 1700. 1900.
21 00 04 05 Radiowecker 06.05
Morgenmelodie 07 55 Morgenan-
dacht 08.05 Zum Tage 08 07 In
unserem Alter 09 05 Musikpavil-
lon. 12 05 Pop-Report 14 05 Wirt-
schaft Aansl Orchester der Welt.
15.00 Café Carlton 1700 5 Uhr
The. 19 00 Auf ein Wort 20 05 Mu-
sik in fünf Farben 22 05 Musik zum
Traurnen. 22.30 Nachtexpreß -
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BBC Europe

RTL Plus
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15.00 Sport 3 extra.
17.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 4. (herh.).
17.30 Naturund Medizin. Afl. 1: Bes-

ser leben durch fasten. (herh.).
18.00 Lindenstrasse. Serie. Afl.: Die

Aussprache.
18.30 Am Tisch des Feindes. Duits-
Russische ontmoetingen tussen de
partnersteden Bochum en Donezk.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Die spanische Armada. 3-deli-

ge documentaire over de Spaanse
Armada. Afl. 1: Der letzte Kreuzzug.

20.15 Literaturmagazin.
21.00 Südwest aktuell.
21.05 Wiedersehen mit Inge Meysel.

Programma rond de actrice Inge
Meysel.

21.55 Nachtcafé. Wieland Backes
ontvangt gasten in kasteel Favorite.

00.05-00.10 Laatste nieuws.

radio
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Psk«f DanskFeriehusßookingbureau Holland
T-^£j_ ,rr. uw Denemarken specialist
d.f.l - " De grootstekeus uit velekatalogi- Meerdan 15.000

| o-» ■—«- >-.-».. | yaijantiev^jningen ,n geheel Denemarken.

M____-_«_ crmv D»n-*°mmer» nieuwekatalogu» 1990met vakan-
Oans -.-mmer jjewon jngerii ook in de buurt van Silkeborg, meer

liißty. dan 100 luxe woningen metsauna-solarium, eigen
____i. zwembad, etc.
_W Mk_y Verd-rkatalogi van veto turtsrburoaus enverhuurkantoren, o.a:

-.Umfjorderi" SOHOJLAND QDDER
<-***- DonComor J

Dest]n3oon |||
t&WrJMBM@ ULFBORGVEMB tm Lan9eland InQWSQL]

Wij zanden u graag zonder tosten onze brochure mei meerinformatie,o*legen vergoeding van
f 7.- portokosten ons uitgebreid informatiepakket met diverse katalogi en informatie over

I Denemarken Vraag het aan. Uheelt volopkeuze inalle prijsklassen Bl] D.F.B,reeerveert U
voordelig ensnel, rechtstreeks zonder reeerverlngskosten ot adnUnlstratlekoeten.

Dansk Feriehus Bookingburo r__ F 3!Hoofdweg 99.9681 AC MiOwolda, tel 05975-1416 (4 lijnen) ''\JmA_A-\- -'TekHax 05975-2924. Inschr KvK no 24968 _
h
_ ■ ""'Erkend bemiddelingsbureau voor Denemarken no. A8133/6373 | 0.,*-. ~■■__.. i__-»..«-~.<, |

I OfoHonganjeTours
ZOMÈRGIDS 90

campings, vakantiewoningen, hotels.auto- bus- envliegreizer
Boekingen: bi) uw ANVR-reisbureau ol bij GêGé 085-435050

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.
CIRKELREIZEN, 600 huizen en app., campings, hotels,
bus en vlieg. Inl. Pb. 11, 5109 ZG 's Gravenmoer, tel.
01623-22194. Lid SGR.

I try \{*\f Geheel nieuw op de markt
UI lICIV van vakantie-woningen!!

CAMPING HOMES t.k. op campings in Dordogne,
Spanje en Cöte d'Azur. Showmodel in Ned. te be-
zichtigen. All-in-prijs v.a. / 41.500. Bel voor info:
ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur 043-649282, zat.
043-438261

DDR, 6-d. eksklusieve
rondreis, hotels ""*/*",
inkl. ekskursieprogram-
ma, ’ 695,-. Vertrek 26/2

PERESTROJKA
REIZEN

Bilthoven, ANVR/SGR,
030-250040, 280314. Va-
kantiebeurs Utrecht,
standnr.: 6101. DB-61r

PRAAG, gouden stad aan de
Moldau, 5-d. vliegreis
’695,-, vertrek 25/1, 1/2,
15/2,28/2, KLM/Hotel***"*

PERESTROJKA
REIZEN

Bilthoven, ANVR/SGR,
090-250040, 280314. Va-
kantiebeurs Utrecht,
standnr. 6101

i *

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.

Vanaf 1 maart op

CURAQAO
tropisch vakantiehuis
J. Nauta, Zevenhuizen 5,
1794 GJ Oosterend, tel.
(02220) 18398 of 12294.

DB-61R

Rent a Tent. Voll. inger.
bung.tenten op campings
in Belg., Lux. en Dtl.
05765-1071, Pb. 19,7370
AA Loenen.

JAVA-BALITREKTOCHT 27
dgn. ’2995.-. Sumatra-
Java-Bali trektocht 34
dgn. ’ 3395.- mcl. vlieg-
reis, hotels, etc. Div. ver-
trekdata v.a. 23-6. Fol-
der? Djoser 071-126400.

IN-61R

Gevraagd

GOEDE ZEILERS
(m/vr. leeft, tot 40 jr.) voor
de opleiding tot instruc-
teur. Vraag vrijblijvend
info.pakket Zeilschool
Heegermeer 05154-2363.

FR-61R

ZEILEN IN HEEG
ANWB bondszeilschool
Heegermeer uitsluitend
voor volwassenen (ge-
midd.leeft.29jr.),BNJHC
watersportherberg 'it Bea-
ken' voor jeugd (v.a. 8 jr.)
en gezinnen. Lid Recron/
CWO. Bel nu 05154-
-2258/2363. FR-61R

MIDDEN DRENTHE vrijst.
vak. bung. cv, kl. tv, open
haard, wandel- en fietspa-
den, bos en viswater
05910-23558. Dr-61R

LOCHEM in bosrijk fiets- en
wandelgebied 4-5 pers.
stenen bung. met cv en
ktv te huur. Ook midweek
en weekend. Info (05730)
57584. GE-61R

EGYPTE TREKTOCHT 21
dgn. ’1795.-; 15 dgn.

’ 1675.- mcl. vliegreis, ho-
tels, etc. Div. vertrekdata.

Folder? Djoser 071-126400.
EG-61R

I
Het spel om Neder-

rfeWiï/&\ landse bankbiljetten
A<v\^2L//^t^7L_ / vanaf 19ianuari 1990

/^—^^Wi/IwMMMm\-7^ / Dagelijks om 02.00 uur
<^è_*^f!su('«^^^^B^y a wo ,evens om 1900 uur

■$// r wor^en 7 van de 8 enveloppen in aanwe-
/^^^^_\_^r)^^//zigheid van de spelers met een bankbiljet ge-

JÊm cP' vuld De 8e enveloP Devat f 100°.- voor de Jack-
// Dot Superronde. Een envelop wordt getrokken en

sy VK>^/ uitgespeeld.

JACKPOT-SUPERRONDE VAN 11-13 APRIL '90
Alle prijzen worden met de Super-Joker uitgespeeld. Reglement en spelregels in hel Casino

GISINO LÖTUS-^*"^^ casino 27677

Kampstraat 17 " 6371 AA Landgraaf " Tel. 045-327165

\_^__

M TE KOOP
I AANGEBODEN I

iKomplete winkelinrichting I
Luxe winkelinrichting van een

damesmodezaak in het betere genre.

Inl. tel. 045-251638

Zondag 14 janvan 1990 I jj^^r'T^^^^^^^^Bf^^P^P^WP'Jfl
7-jarig bestaan van ÊJ i tl Ij'll -_M i jril m 1kM WJ

"De Zwarte Markt I MWÊMÊÊÊtf9_!M
van 13.00 tot 17.00 uurvedettenparadelß

, AJÊÊÊÊM-M-WÊt -W^ Zondag 14 Januari 1990 vedettenparade
Sandra Kim met optreden van:

(winnares Songfestival 1966) %_ Sandra Kim, Luc Steeno, Willy Sommers, enz.

il

CIRKEL REIZEN: voordelige vakantiewoningen en ap-

_
partementen. Inl. Postbus 11, 5109 ZG 's Gravenmoer
Of bel01623-22194. UdSGR. JS-61R \

I JOEGOSLAVIË I
DE NIEUWE REISGIDSEN ZIJN UIT
* Vlieg- & autovakanties
* Buspendelvakanties
* VLIEGEN VAN AMSTERDAM, ROTTERDAM,

EINDHOVEN, MAASTRICHT

* BUSPENDELREIZEN NAAR ISTRIË, KVAR-
NER & DALMATIË

* 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

COSTA BRAVA - Blanes
Vakantiewoningen iteihuur
050-415210 CtW_M_>^

VAKANTIEPLANNEN?
Vraag dan nu de nieuwe zo-

merfolder van Solmar
Tours. Per luxe bus naar
vele Spaanse stranden.
Lees alle voordelen die
uw reis aangenaam ma-
ken in de gratis folder. Ex-
tra voordelig door recht-
streekse verkoop. U kunt
al 10 dgn. naar de zon,
met volpens., in april, mei
voor ’ 299: juni’ 319: juli,
aug. ’499. Royal class
slechts ’35 retour. Ook
nu, elke vrijdag naar Beni-
dorm v.a. ’ 269. Vraag
folder van Solmar Tours,
040-460560. SP6-R

WEST-TURKIJE TREK-
TOCHT 22 dgn. ’ 1645.-.
Oost-Turkije trektocht 22
dgn. ’ 1645.- mcl. vlieg-
reis, hotels, etc. Div. ver-
trekdata v.a. 1-7. Folder?
Djoser 071-126400. TU-
61R

-GRATIS JOEGOSLAVIEGIDS-
-02207-42484 (hd Garantiefonds)

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.:6lol. SO-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

ÊMet deprijzen van
'■» W - ha

Dick lach je iedereen
kamerbreed uit. 01

DESSOEVORA NOVILON BONAPARTEtSÜ r^SSkii '"100% Synthetisch tapijt met juterug De mooiste motieven van alle -g f\/^jr\T ..-„.,.,. Hfi#]#i!É^ *en 7 jaar garantie bij woonkamer- en bekende merken o.a. Krommenie, KUv/lV I '^^i]iprtfffC»Tlwi\i!JjH
trapgebruik. Leverbaar in 3 eigen- Peguia, BN. Honderden rollen Dit vorstelijk tapijt nu in 5 kleuren^^FiJ^s3_Ö__U__É(P'H SP. ïtijdse kleuren. 400 cm Breed, voorradig in 200 cm, 300 cm, extra voordelig. 100 % Synthetisch,^.^^|ll|JPlj^« S^HlÉj ____$ 5Normaal 205,-. Nu voor 400 cm breed. vuilwerend behandeld, jute rug. 'gin fflfiSffißSffl II 1A-t-rV." 200 cm Breed vanaf __ — — 7 Jaar garantie. 400 cm Breed. gg»«j BlPP|»*ffffi V 1 Jjr,'|ji

' 15Q" "■ ____? '([SSMlflj^^l»w
MALIA GRATIS LEGGEN OV?' Ï^KB^^

BONAPARTE «^ É i \ È.\\\-\m -mWwmmW*m w aa'Louis de p°°rtere' B°naP arte- 1
i.'M-IXM-t M—l W F^ lÉLar? \___f_f ___M l\J/V*
Luxe slaapkamertapijt in 5 zachte fA \ |» > wJÖU _^A\
pasteltinten o.a. roze, mint en bleu. _f <A \_m \r".?rl d'. N„". _ iÖ WIJ STOPPEN MET

»\ OT C»A r ONZE AFDELING
lE ÊrV PERZISCHE TAPIJTEN j'OL*P ROMA*** Alle Perzische 'ollen berber in Ons allermeest verkochte tapijt; rMMV, J. tl *.i;stnt

s, donkerbeige Sterk, mooi en voordelig. Geschikt TfllïiitPn ITIPt
ig. 400 cm Breed. voor trappen! Jute of foam rug. 400 IdpiJlCll lilt l _
>or en 500 cm breed. 5 Jaar garantie. Z(\o/

A^^^^^^^l I ' __m^

_______■ *1 I I ______! 1 mm ■Pi F^fl Ik'll ■ * 1 W-é m M&£_\ [BH"IJM-I

4
i ——————— ..* lis ■ i ■ il a^^^M^^^^—mmm^——————"—-——^——^——^——^——mmm——^mmm^m^^^Ê^ ■ i ————■ i . ii— ■——________________________________■

________________
■ ——rnmmmmm», i , i ■■■ ,i __.__.__ i

KNEnERGEKKE OPRUIMING
Toonzaalmodellen sterk in prijs verlaagd

tÊ_W__\T" y "~* " "---^BwJ \ | m__ I 'II 111 il * 1 i ' ______wiléHWÊÊfÊÊÊÊÊ^^^^^M^^ ' ' 'M— M^^^^mm^MMMMß^^MMß^^gÉi

_W^--- £ * "^ MMm--j^'f'MmWMmm\m--; '::'" i^* ■jMa4S*rs'^m\m\ afe3fe^-:'^^ii

MH *%?'

mmmÊÊAAA^^
Bedset Minerva KORI ING Eiken interieur

Design-bedset compleet zoals afgebeeld zonder matrassen p"^^^^^^"««B«^"^«^«J^" Uiterlijk mooi interieur in massief eiken
en dekbed, kleur antraciet met zwart: van ’ 3.405- __^^ÊkV^^^ltfPl Dressoir vanaf 200 cm breed van ’ 1.948- VOOr 1 -598m"

O QQE ______ P^tl I^^Pl __) Vitrine 150 cm breed van ’ 2.495-VOOr 2-098j"NU voorAi^wWj Tafe| 200 cm van y 1098 _voor 898,-
-, Bijpassende kleerkast leverbaar. % A Ma^^.M\*^\ _^^.%t*^\ - ._.__■____*__. OOQ| "_ \/\/■ II If | I Stoel met gestoffeerde rug en zit van ’ 289,- VOOr ttOÖj"

HEERLEN V V V_yl l^^l KERKRADE
Raadhuisplein. Tel. 045-713463 " Hoofdstraat 93-95. Tel. 045-455146

MODERN EN SLAAPKAMERAFDELING CM'S 'il CCht VertTOUWd adres! EIKEN EN KLASSIEK _*



RTL Plus

11.45 Children's SSVC. Afl. Banana-
man.

11.55 Record Breakers.
12.25 The lone ranger. Burried Trea-

sure. The Lone Ranger helpt een ge-
zin waar een broer ondergedoken zit
omdat hij verdacht wordt van moord.

12.45 The Chart Show.
13.35 Sportsmasters.
14.00 News and weather.
14.10 The Bill Omnibus.'Afl. Duty El-

sewhere.
14.55 Ski Sunday.
15.10 The invisibleMan. Go indirectly

to yail.
16.15 The new yogi bear show.
16.25 The match.
18.30 Chronicles of Narnia. The

voyage of the Dawn Treader. De vre-
selijke nicht Eustace vergezelt Lucy
en Edmund tijdens een nieuw avon-
tuur in Narnia.

19.30 News and bfg weather report
19.35 Catch Phrase.
20.00 Bread.
20.30 Eastenders.
21.30 London's Burning.
22.20 Around the world in 80 days.
23.15 News and weather report.
23.30-00.00 Mastermind.

Duitsland 1

BBC Europe
09.45 Today's viewinq.
09.55 Programma volgens aankon-

diging.
10.15 Articles of faith.
10.30 This is the dav.
11.00 Programma volgens aankon-,

diging.
11.25 Buonaiorno Italia!
11.50 Programma volgens aankon-

diging.
12.20 Spelling it out.
12.30 Step up to wordpower.
12.55 Snap! Family and Friends.
13.05 Sec hear.
13.30 Country File.
14.00 News Summary.
14.05 On the record.
15.00 Eastenders.
16.00 Programma volgens aankon-

diging.
18.05 The clothes show.
18.30 Antiques Roadshow.
19.15 Lifeline.
19.25 News and weather.
19.40 Songs of praise.
20.15 You rang my lord.
21.05 Bergerac.
22.15 Mastermind.
22.30 That's life.
23.15 News and weather.
23.30 Screen two.

Eurosport

Nederland 1
IO

■npu11.55 Omroepparochie.■ cnaristieviering te Amersfoort.
Het lam en de duif.

u.l3-°5 Nieuws voor doven en

'1 ""De VARA Matinee. Stanislav
Jn' Piano. Werken van Schu-
J}■ 1. Kreisleriana Opus 16. 2.
'isse °PUS 7' Presentatie; Lieuwe

Dj J^ward's way. Enaelse serie.
Brainstorm. Quiz. Presentatie:

É'we
Kroeske.

urnaal.
'ege vogels. Natuur- en mi-
ramma gepresenteerd door
8 Kappen.--. grote meneer Kaktus

KT' Kinderprogramma met Peter

n_t *l,rèd J.'Kwak. Tekenfilm.K iou jnaal
*Kti> * vin 9 doctors. Australische
I i*èr thSerie' A,L Het codicil- Chris isr 'huis, en ook Vic en Nancy zijn
|L 'n net café te vinden. Het me-
lrn am krijgt versterking van dok-
Pth^avid Ratcliffe, die nog jong enE iuilast is-Xe it Laat maar zitten- Comedy-; p-irnjn j " en schuld en boete. Als

ï feR "elen ergens een hekel aan heb-_. Fe,e aan is het aan verklikkers zoals
|EL Janssen. Ook Erwin Uckels
|fcL eenrekening met hem te veref-

ak? Sonja op zondag. Praatpro-
p,lj "J a van Sonja Barend.
"ftn_, u

c"ter het nieuws. Actualitei-
j*Jj lek-
|Ln**Cagney & Lacey. Ameri-

e serie. Afl.: Botsende opvattin-

°*tr u k,einste show. Programma
lan o ol|andse vrijheid en tolerantierßart Peeters.

" John Hurt in de Engelse speelfilm 'The Hit. (Nederland 2
- 20.37 uur.)

23.08 Natuurmoment. Vandaag: Te-
xgl

23.13-23.18 Journaal.

Nederland 2
09.00 Tijnen 't tientje. Poppenanima-

tie. Afl.: Het heksenbrouwsel.
09.10 Nana. Deense jeugdserie. Afl.:

Eerst links, dan rechts en dan weer
links.

09.40 De toren van pizzas. Jeugdma-
gazine.

10.00 Wie was je opa's opa opa?
Programma over kindergeschiedenis.
Afl. Cees.

10.25 Astrid Lindgren: My very own
sister, Zweedse serie.

11.00-12.00 Muziek op zondag: The
Miles Davis story, documentaire over
de 61-jarige zwarte jazz-trompettist.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

19.00 Onrust! Subcultureel magazi-
ne.

20.00 (TT)Journaal.
20.10 We zijn weer thuis. 7-delige

dramaserie geschreven door Wim T.
Schippers. Afl. 4: Zeg 'ns AAA.

20.37 VPRO-cinema: The hit, Engel-
se speelfilm uit 1984 van Stephen
Frears, met John Hurt, Terence
Stamp, Tim Roth e.a. Willie Parker
verraadt zijn maten aan de politie en
vlucht zelf naar Spanje. Zij zweren
echter wraak en houden tien jaar later
woord. Willie wordt ontvoerd dooreen
beroepsmoordenaar.

22.12 Transit. Terugkeer van in Ne-
derland wonende buitenlanders naar
hun geboorteland. Afl.: Dublin.

22.47 Black adder. Engelse comedy-
serie. Afl.: Head.

23.15-23.20 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf: Fer-

maak yn Fryslan. Ofl. 2. (ROF)
12.00-12.45 Het Capitool. Analyse

van binnen- en buitenlands nieuws.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Gemeentewijzer. Informatie

over het gemeentebestuur in Neder-
land. (TELEAC)

18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio Sport.
20.00 Journaal.
IKON
20.10 Sjappoo. Cees Grimbergen

praat met jongeren tussen vijftien en
twintig jaar.

20.40 Radio Freedom. Programma
over de radio van de bevrijdingsbe-
wegingANC in Zuid-Afrika en een ge-
deeltelijke registratie van het concert
Now's the time! (HV)

21.15 De aanraking. Tv-spel van Eric
Oosthoek over de emotionele con-
frontatie tussen twee vrouwen van
eind dertig, met Geert de jong, Will
van Kralingen, Wilbert Gieske e.a.

IKON-KRO/RKK
22.00 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.25 Een bericht van deWilde Gan-

zen.
RVU
22.27 Werken aan werk. 6-delige se-

rie over de handel. Afl. 2.
NOS
22.57 Journaal.
23.02-23.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RTL Veronique
08.00 Télékids.
11.00 Veronique Classique.
12.00 Buona Domenica.

13.00 Hei elei kuck elei. Gevarieerd
magazine in het Luxemburgs.

15.00 Teleclips.
15.25 Télékids.
16.10 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.: Nachtelijke jagers.
19.50 Bios.
20.20 The Fortune. Amerikaanse ko-

medie uit 197§ van Mike Nicholas,
met Jack Nicholson, Warren Beatty,
Stockard Channing, Florence Sanley,
Richard B. Shull. Nicholson en Beatty
spelenLaurel & Hardy in deze kome-
die die in de jaren twintig is gesi-
tueerd. De twee klungels willen een
rijke erfgename vermoorden.

22.00 Journaal.
22.20 A Fine Romance.
23.10 Live. Opnamen van een optre-

den van Lionel Ritchie.
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!

00.25 Tagesschau.
00.30-00.35 Nachgedanken. Be-

schouwingen.

07.00 Sky, The Hour of Power. 08.00
Sky, Fun factory. 10.00 Eurosport
Menu. 10.30 Sky World Cup. 11.30The
Harlem Globetrotters. 12.30' Skiing
World Cup Live. 14.00 Rugby League.
15.00 Basketball 1989. 16.00 World
Gymnastics Championships. 17.08i
3-Cushion Billiards World Cup. 18.0fr
Skiing World Cup. 19.00 Veronica Be-
ach races. 20.00 Basketball. 21.00
Football. 23.00 Paris Dakar Rally.
23.15 Skiing World Cup. 00.15 3-Cus-
hion Billiards World Cup. 01.15-01.30
Paris-Dakar Rally.

Duitsland 2

" JeanMarais en Genevieve Grad in de speelfilm 'Fracass
derfreche Kavalier'. (Duitsland 2-15.20 uur.)

07.00 Super BOOS. 11.00 Coca Cola
Eurochart. 12.00 The Mix. 13.00 lt is
written with George Vandeman. 13.30
Hello Austria, hello Vienna. 16.30
Snooker. 17.30 The World Tomorrow.
18.00 Financial Times Business Euro-
pe. 18.30 Hit Studio International.
19.30 Burke's Law. 20.30 Between two
Women. 22.10 Barnaby Jones. 23.00-
-07.00 The Mix.

Super Channel

MTV Europe
07.00 VJ Ray Cokes. 11.30 The Big
Picture. 12.00 MTV's Braun European
Top 20.13.30 VJ Marcel Vanthilt. 18.00
MTV Classics. 19.00 VJ Kristiane Bac-
ker. 23.30 XPO. 00.30 Night Videos.
06.30-07.00 Club MTV.

17.00 Widersprüche: Reportage over j
vooroordelen over de Oost-Duitsers i
die nu naar de Bondsrepubliek ko- i
men. j

17.45 Das internationale TV-Koch- ;
buch.

18.00 Ferdy. Tekenfilmserie.
18.30 Gott und die Welt. Religieus ■magazine.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal I

magazine met nieuws. (19.30-19.45 j
Sport im Westen).

20.00 «Die Perle. Mexicaanse speel-
film uit 1945 van Emilio Fernandez.
De jonge parelvisser Tino vindt op
een dag een waardevolle parel. Als
het verhaal in wijde kring de ronde
doet, wordt hij al snel door hebzuchti-
ge lieden achtervolgd.

21.22 West 3 aktuell.
21.30 Ich stelle mich. Portret van

Prof. Rudolf Jansche, van het che-
mie-concern ICI-Deutschland.

23.00 Politisches feature: Beschou-
wingen van voormalige ruimtevaar-
ders.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: AK
Nachrichten.

Duitsland 3 SWF
08.00 Telekolleg I. Cursus Engels

voor beginners. Les 14. (herh.).
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 4. (herh.).
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma 3 West en SWF.
15.00 Hobbythek. Vhjetijds-magazi-

ne. Vandaag: tips voor het binnens-
huis fotograferen.

15.45 Sport im driften extra: Zaal-
voetbal-toernooi in Karlsruhe.

17.15 Ratselspiele. Met Leonhard
Reinirkens en Ursula Goetzl.

17.30 Nimm's Dritte. Met Gerard
Ruddies.

18.00 Toeristik-Tip. Toeristische tips.
18.15 Clip-Klapp. Amusementspro-

gramma met Britta. Met o.a. Timeco-
de, Burkhardt Brozat en Tina Charles.

19.00 Abendschau Bliek ms Land
am Sonntag.

19.30 Ich trage einen grossen Na-
men. Quiz met Hans Gmür.

20.15 Europalaver. Internationale
gasten in Straatsburg.

21.45 Südwest aktuell -Neues.
21.50 Flutlicht. Sportmagazine.
22.45 Schoner fernsehen - Amuse-

mentsprogramma.
23.15 Heut' abend. Talkshow mei

Joachim Fuchsberger.
00.00-00.05 Laatste nieuws.

SAT1
08.05 Familie Feuerstein. Amerikaanse
tekenfilmserie. Afl. Der Tortenflop.
08.30 Mister Ed. Amerikaanse kome-
dieserie. Afl. Zsa, Zsa Gabor. 08.55
Programma-overzicht. 09.00 Batman.
Amerikaanse comedyserie. Afl. Alle
Macht dem Pingvin. Deel 1 en 2. 09.50
Teletip Koehen. Aansl. Ihr Horoskop.
10.00 SAT 1 Sport. 10.30 Auf und da-
von. 10.55 So gesehen. 11.00 Terror
am Rio Grande. Amerikaanse western
uit 1952 van Byron Haskin. 12.30
Hauptsache wir verstehen uns! 12.45
Zeitreise. Quiz. 13.10 Teletip Freizeit.
13.20 Unsere kleine Farm. Amerikaan-
se avonturenfilm. Afl. Der Badeunfall.
14.10 Tier und wir. 14.35 SAT.I sport
live. 17.00 Ein Mann allein. Amerikaan-
se avonturenfilm uit 1955 van Ray Mil-
land. 18.45 SAT.I Bliek. 19.05 Die
Schone und das Biest. Amerikaanse
serie. Afl. Von Dingen die nicht
sind.2o.oo Happy end am Wörther-
see.Oostenrijkse komedie uit 1964 van
Hans Hollmann.Deel 1. 21.35 SAT.I
Sport. 22.00 Talk im Turm. 23.30 Auf
der Flucht. Amerikaanse misdaadserie

Radio 5
6.36-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te deum laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00 Kerk-
dienst. 10.48 Wilde Ganzen. 10.58
Het verhaal. 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-
persbenchten. ZvdK: 17.00 Kerk-
dienst. 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.
19.55Tambu. 20.30 Zorg en Hoop.
21.20-22 10 Medelanders Neder-
landers.
Omroep Limburg

9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 11.02 Sport 12 02-13.00
D.S.M - Limburg concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur)orkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05-19.00Sport

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
morgen (6.30, 7.00, 7.30 Nieuws.)
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen.
8.12 Relax. 9.00 Visum. 9.30 Golf-
breker 10.00 Nieuws. 10.03 De
pre-historie. 11.00 Oordegelijk.
13.00 Nieuws. 13.10 Hittentit
14.00Fiestag. 17 00 Nieuws. 17.05

Sportkaffee. (om 18.00 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. 7.45 Ver-
anstaltungskalenOer 06.05 Fröhli-
cher Auftakt. 8.30 Glaube und Kir-
che. 9.05 Mundartsendung 10.00
Volkslieder. 11.05 Schlagersouve-
nirs. 12.35 Ruckblick 14.05 Die
Deutsche Schlagerparade 1605
Domino. Die Spielshow des BRF
17.05-18.30 Sportmagasin. 18.40
Seniorenfunk. 19.00-21.00
Wunschkonzert. 21.05 Sportresul-
tate vom Wochenende.
Luxemburg/RTL
4 00Musik Non-Stop. 7 00 Heimat-
melodie 9.00 Sonntagsfrühstück.
11.00 Ruckblick 12.15 Musikpara-
de. 14.00 Wunsch Dir was 17 00.
Sportshop. 18.00 Nachgefragt.
19.00 Volkstümliche Hitparade
21.00 Country Coach. 22.00 Neun-
zehn-Vierundzwanzig 00 00-01 00
Traümtönzer.

WDR4
405 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 805 Winterliches Platz-
konzert. 10.05 Operette nach
Wunsch. 12.05 Mus* ist Trumpf.
13.00 Heimatmelodie. 14.05 Was
dart es sein? 17.00 Der Tag urn
Fünf. 18.05 Schellack-Schatzchen.
19 00 Aut ein Wort. 20 05 Ennne-

rung an Willy Schneider. 22.05 Mu-
sik zum traurnen. 22.30 ARD Nach-
texpress

Kamermuziek: Leonardeo Trio.'
9.00 Musica Religiosa et Profana.
9.55 Programma-overzicht 10.00
Eucharistieviering. 11.00 Für Elise.
13.00 Nws. 13.02 Opera Matinee:
Orphée et Euridice, opera van von
Gluck. 14.00 Onder de groene lin-
de. 14.15 Concert op de zondag-
middag: Rotterdams Philh. Orkest
met piano. (In de pauze: Praten
over muziek). 16.00 De Nederlan-
den: Trio-sonates door het Bou-
meester Consort. 16.30Diskotabel
18.00 Nws. 18.02 Muziek uit dui-
zenden. 19.00 Continu klassiek.
20 00 Nvs. 20.02 Specialiteiten a
la carte 22.00 Kamerconcen voor
piano en viool. 23.00-24.00 Finale

" Letty Kosterman
presenteert 'Vroege
vogels. (Radio 2 -
8.08 uur.

België/TV 1
Ktjr, *°etekoek, met om:_. 'akari. Belgische tekenfilmse-
Ss __.
"Ï.lq pol. Belgische tekenfilmserie.
L% Ovide. Belgische tekenfilmse-

vOo ce Fregge,s- Kinderserie.
% eucharistieviering.

.%. De zevende dag. Praatcafé
"1.1 S 11 00 De week in beeld.
,9er_ c°nfrontatie: Debat met vra-
Vu Jt het publiek.

stiM ven °P zeven: Napraten met
over de afgelopen

' '<4t\(£ sPortoverzicht.
ri5r l3-40 Sunday Proms. Het Fil-
'o|kt unisch orkest van de BRT ver-
'&r\, helios, In memoriam, Mythe der

i tyjL6, en Morgenstemming van Lod-
%
\n e uur Jessie- Gevarieerd
tanp 9middagprogramma. Presen-
"ïO wessie de ca|uwe-

i $<___ *an Pool tot evenaar. Toeristi-:Wquiz-
No ï.ie"ws.
:\ï Tik tak. Animatieserie. Afl. 139.
I^ »an pool tot evenaar. Groen-
Ak\£ Sportweekend 1.

,"V Mededelingen en program-

' 530?ver2'chL
iL Nieuws. Aansl.: Verkeerstips.*ö Gaffiti (2).

% Karel Vingerhoets in de
3-delige miniserie 'Langs de
kade. (België/TV 1 - 20.15
uur.)

19.45 Sportweekend.
20.15 Made in Vlaanderen: Langs de

kade, 3-delige mini-serie rond de be-
levenissen van de Antwerpse haven-
politie, deel 2. Er wordt veel gestolen
bij de droogdokken. In een rustige
buurt wordt een dode man aangetrof-
fen.

21.15 Help klassiek! Serie over klas-
sieke muziek met het muzikale en-
semble I Fiamminghi 0.1.v. Rudolf
Werthen.

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. Afl. 2: Bommen-
werpers.

23.45-23.55 Coda. Plastische kun-

sten: De bruiloft van Kana, van Paolo
Veronese.

België/TV 2
13.40-16.10 Sport-Extra. Veldrijden,

rechtstreekse reportage van het Bel-
gisch kampioenschap voor profs,
amateurs en een samenvatting van
de jeugdkampioenschappen.

België/RTBF
10.30-11.00 Les Chrétiens dans la vie
sociale, politieke uitzending, (herh.).
12.00 Faire le point. 13.00 Journaal.
13.20 Variétés a la une. 13.30 Jeunes
solistes, programma met klassieke mu-
ziek uitgevoerd door jonge solisten.
14.35 Visa pour Ie monde, reportage
over Turkije. 15.45 Cinéma a la une.
15.55 Adieu Irlande. 3-delige Ameri-
kaanse serie. Afl. 1. Rachel Clément en
haar broer David treffen in lerland een
verwoest land aan, waar honger en el-
lende heersen. Ze gaan betrekkingen
aan met de familie O'Manion, hetgeen
een onbetwistbare invloed op hun ver-
dere bestaan zal hebben. 17.50 Nou-
banimé. 18.20 Actualités a la une.
18.30 Week-end sportif. Sportmagazi-
ne. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Cinéma a la une. (herh.). 20.10
Coeur et piqué. Amusementsprogram-
ma. 21.25 Les secrets dun homme ma-
rie, Engelse speelfilm uit 1984 van Wil-

liam A. Graham. Chris is getrouwd met
Katie. Tijdens een congres in Vancou-
ver bezoekt Chris een prostituee. Als
boetedoening koopt hij sexy ondergoed
voor zijn vrouw. Dan ontmoet hij leer-
lingverpleegster Elaine, die hem bekent
haar studie te financieren met het ont-
vangen van mannen... 23.00-23.25
Weerbericht en laatste nieuws.

België/Télé 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
John Wayne cyclus: Brannigan, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1975 van Douglas
Hickox. Wanneer Larkin verneemt dat
hij door Brannigan gezocht wordt,
neemt hij de benen naar Londen, waar
hij zijn criminele zaakjes achter een re-
delijke facade kan voortzetten. 21.45
Journaal, (herh.). 22.15 Coup de film,
filmmagazine. 22.35-23.00 Week-end
sportif, sportprogramma.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Drevet vend la
Meche. 17.15L'Ecole des Fans. 18.00
30 Millions d'amis. 18.30 Flash Varicel-
le. 19.00 Hotel. 19.30 TVS Infos et Me-
teo. 19.40 Du Cote de Chez Fred
20.40 Champs Elysees. 22.00 Journa
Televisé et Meteo. 22.30 Sept sur Sept
23.30 Viva. 00.20-00.50 Oceaniques.

Radio 1
07.05 Ontbijtshow. 7.53 Ter over-
weging 8.08 Groot nieuws. 9.03
De Verbeelding 9.30 Overloop.
10.02 Wegwezen. 11.03 Ophef 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 zondag. 19.02 Ar-
chie. 20.02 The Bands. 21.02
Showtime. 21.30 De steen der wra-
ke, hoorspel. 22.02 Jazzspectrum.
23.05 Met het oog op morgen. 0.02
TROS Nachtwacht. 6.02-7.00 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der

Radio 2
leder heel uur nieuws. 8.08 Vroege
Vogels. 10.03 Tony van Verre ont-
moet Jan Glastra van Loon (6).
10.30 Muziekmozaïek. 12.02
AVRO Muziektheater. 13.02
AVRO's Radiojournaal. 14.02 't Is
te Hoopen. 16.02 Hollands welva-
ren. 17 30 Kom 'ns langs op Stil-
ness. 19.02 Dat zoeken we op.
20.02 Showtime. 21.00-7.00 Zie ra-
dio 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. 1302 Het
weeshuis van de hits. 15.02KRO's
hitweek. 16.02 KRO's zalige lief-
deslijn 18.02 Tijd voor toen. 19.02
Pop-eye. 20.02 Studio 3, met om
20.02 Week in/week uit; 21.02 So-
mething special; 22.02 Live!;
23 02-24 00 Op slag van maandag.

Radio 4
8.00 Nws. 8.02 Asoekten van de

Ut>.|.0q
y^. Metropolen. Serie portretten

l^tropolen.
lerj 'ypisch deutsch. Informatieve
I.oq £Ver Duitse gewoontes.
1.3q Kppfball. Spelprogramma.

Sendung mit der
'"Oo Kinderprogramma.
'"<5 >*Presseclub.3.1 g iagesschau.
hm se Wocne im Ersten. Pro-
).1 5I^^usikstreiflkzüge: Der Winter.
\as , nd Dichtung zur Jahreszeit.
k^noschs Traumstunde.
ll?*terie.
H, n Wettiauf zum Pol. Die Erobe-
»en9 des Südpols durch Amund-
v6r

u°d Scott. 4-delige serie over de
100 »nn9 van de Zuidpool.
5.0 s»a9esschau.

6 ARD-Sport extra: Met Skiën:
itv e|dcup, slalom voor dames, sa-
*aihVartin9. EK rodelen voor teams,- <.fcatting.
ie u,e Weinmacher. Documentai-
\ * over wiin-
)^! Technik.
'do 5_atnolieke Vespermis.

i ios Ja9es'schau.1 'ln *ir über uns-
S\u. JjTjLindenstrasse. Serie. Afl
».0g Die Henne.
i^e Ar?'e Goldene 1. Winnaars van
«■io 5? w-|o,erii-

-1 i6S."eltspiegel. Buitenland-cor-
'"so« enlen doen verslag.

[S.sg «Portschau-Telegramm.
Poq flfogramma-overzicht.
W.lj {n")Tagesschau.I^lsb Brucke von Arnheim. En-
|Attg^.sPeelfilm uit 1977 van Richard
K nborOU gh. In september 1944

J\ 35.000 parachutisten achter
0$ üitse linies om 6 bruggen over

a' de veroveren. Hun poging
_y Been eind aan deTweede We"

/en rlo9 te maken, lijkt te misluk-

r \ u|turreportage: Reportage
'lW net seniorentheater, bestemd

I P?s E 0 9espeeld door bejaarden.
JO Jagesschau.

Jer Hundert Meisterwerke. lm jahr
iG0

,wolfsmilch, schilderij van Arshile
y'

V. (TTjLiebling - Kreuzberg. Duit-
6r|e van Werner Masten. Afl. 13:
lnial Entlassung.

08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde
Les 4.

09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 43.

09.30 Telekolleg actuell.
10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 17.
10.30 Telekolleg 11. Cursus boekhou-

den. Les 4.
11.00 Sehen statt horen. Weekma-

gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.

12.30 Tele-akademie: Sephjira En-
semble.

13.15 Schock der Moderne. 8-delige
serie over moderne kunst.

14.00 Kinder, wie die Zeit vergeht.
Spelprogramma met Rainer Ott.

15.00 «Greta Garbo: Der Kuss. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1929 van Jac-
ques Feyder. Irene lijdt onder haar
ongelukkige huwelijk met Guarry. Ze
heeft een minnaar, de jonge advocaat
André. Als Guarry Irene tijdens een
omhelzing met de student Pierre be-
trapt, voelt hij zich bedrogen.

16.00 Musikstadt Berlin. 5-delige se-
rie over de geschiedenis van muziek
in Berlijn.

Duitsland 3 West

09.00 ""Programma-overzicht.
09.30 Protestantse kerkdienst.
10.15 ZDF Sport extra: Wereldacup

Skiën: slalom voor heren.
11.15 Stadtschreiber Matinee: Ge-

stehen Sic! Tv-spel met de kijker van
Wolfgang F. Henschel.

12.15 heute.
12.20 Sonntagsgesprach.
12.47 ZDF Sport extra: Wereldcup

skiën: slalom voor heren.
13.40 Damals. Vor vierzig Jahren, se-
rie oude weekjournaals..

13.55 Siebenstein. Poppenfilmserie.
Afl.: Seiltanz bei Siebentanz.

14.20 Löwewnzahn. Jeugdserie. Afl.:
Wasser qibt's nicht überall.»

15.20 Fracass, der freche Kavalier.
Frans/Italiaanse speelfilm uit 1961
van Pierre Gaspard-Huit. De verarm-
de baron von Sigognac sluit zich on-
der het pseudoniem Kapitein Fracass
aan bij een rondreizend toneelgezel-
schap. Hij wordt verliefd op de actrice
Isabella, maar hij is niet de enige.

16.55 Danke schön. Verslag van de
Duitse gehandicaptenhulp Aktion
Sorgenkind. Aansl.: Der grosse Preis,
bekendmaking van de winnaars van
de week.

17.05 heute.
17.10 Die Sport-Reportage.
18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-

gazine.
18.50 Programma-overzicht.
19.00 heute.
19.10 Bonn direkt. Actualiteiten.
19.30 Die Knoff-hoff-Show.
20.15 (TT)Diese Drombuschs. Duit-

se serie. Afl.: Der Verlierer.
21.45 heute. Aansl. Sport am Sonn-

tag.
22.00 Vorstoss ms Unbekannte.

2-delige documentaire over een be-
klimming van de Himalaya. Verslag
van een dramatische belevenis van
Kurt Diemberger.

23.00 Faszination Musik: Musikwerk-
statt met: Foto's van de danser en fo-
tograaf Gert Weigelt; De woon- en
werkplaats van patricia Jünger; De
Japanse pianiste Mitsuko Uchida.

23.45 Zeugen des Jahrhunderts.
Hans Sahl in gesprek met Hans-her-
bert Westermann.

00.50-00.55 heute.
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van Hobert Douglas. Afl. In Joshuas
Königreich.oo.2o-00.30 Programma-
overzicht.

SSVC

Ümburgs dagblad televisie en radio zondag

08.00 Li-La-Launebar. Die Mitmach-
sendung mit Metty.

09.35 Kühne Reeken von Nowgo-
rod. Russische speelfilm uit 1982 van
Gennadi Wassilijew, met Dimitri Solo-
tuchin, Ludmilla. Chitjajewa, Irma Alf-
jorowa e.a. (herh.).

11.00 Nur keine Panik. Hongaarse
speelfilm uit 1982 van Gyula Bornyi,
met istvanBujtor, Andras Kern, Gyula
Bodrogi e.a. (herh.).

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.: Bis
darm (3).

13.30 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie, (herh.).

14.00 Dr. Who. Engelse serie. Afl.:
Der Fluch des Kroagnon (4).

14.25 Die Welt des Frauenplaneten.
Amerikaanse speelfilm uit 1966 van
Arthur C. Pierce, met Irene Tsu, Wen-
dell Corey, Keith Larsen e.a. (herh.).

16.00 Rocket man - Das unglau-
blichste Football-Spiel der Welt.A-
merikaanse speelfilm uit 1986 van
Roger Spottiswoode, met Robin Wil-

i liams, Kurt Russel, Pamela Reed e.a.
| 17.45 Kunst und Botschaft. Van-

daag: Jakobs Segen, van Rem-
brandt.

i 17.50 RTL Musikrevue. Populaire
Duitse muziek met Frank Papke.

: 18.45 RTL Aktuell.: 19.10 Ein Tag wie kein anderer.: Reisquiz met Björn Hergen Schimpf.
! 20.15 Liebesgrüsse aus Meran.

Westduitse speelfilm uit 1964 van
j Dietrich Haugk naar een roman van

| Jo Hanns Rösler, met Heidelinde
■ Weis, Karl Michael Vogler, Georg

Thomalia e.a. (herh.). Dr. Nikolas
Feyl, ook wel "Nik genoemd, is een
principieel vrijgezel en een zeer be-

: kende advocaat bij scheidingsgeva-
{ len. Elke zomer brengt hij zijn vakan-
{ tic door bij zijn tante in Meran, die
{ daar een prachtig slot bezit, ledere
; keer neemt hij een meisje mee.
| 21.45 Spiegel TV. Actualiteitenru-

briek.
E 22.20 Gate - Die Unterirdischen. Ca-

nadese speelfilm uit 1987 van Tibor
Takacas, met Stephen Dorff, Christa

E Denton, Louis Tripp e.a. Als zijn
£ ouders een weekendje erop uit gaan,
E ziet Al zijn kans schoon om een feest-
E je te bouwen. Zijn broer vindt dan in
5 achtertuin een kristal. Tijdens het
| feestje toont hij zijn vondst. Dan ge-

beuren er gruwelijke dingen.
E 23.50 Sexy Clips.
E 00.00 Australian open. Tennis, live

reportage vanuit Melbourne. Com-
S mentaar: Ulli Potofski.

radio



één vön
de publiekstrekkers *"Stem.ming

Optreden hoeft voor Urbanus
niet meer zo nodig. Overal waar
hijzijn gezicht laat zien, is succes
verzekerd. Maar hij vertrouwt
ons toe: „Eigenlijk vertrok ik
niet zo graagvan huis uit mijn ze-
tel. Toegegeven, publiek is be-
langrijk en over de hoogte van de
gages had ik ook niet te klagen.
Maar wanneer je tijden lang de
ene avond na de andere optreed,
dan wil je wel eens wat anders.
Voor mij is dat nu de film. Visu-
eel werken leerde ik al toen ik
voor de BRT korte filmpjes
mocht maken. Die waren toen al
redelijk duur, want mijn ideeën
en fantasieën zijn nu eenmaal
niet goedkoop. Toen we in Mon-
treux in de prijzen vielen bleken
de filmpjes achteraf best renda-
bel. Maar ja, jekrijgt toch niet dié
internationale aandacht die bij-
voorbeeld een Benny Hill krijgt.
Dat vind ik vaak knap frustre-
rend, hoewel ik ook best begrijp
dat we onze taal voor de interna-
tionale markt nou niet meteen
méé hebben. Daarom ligt het ac-
cent nu veel meer op visuele
creaties. Wanneer ze ons op een
festival in Portugal een prijs toe-
kennen, dan weet ik dat onze hu-
mor meer gewaardeerd wordt
dan die van de gemiddelde Vla-

'Obervaellacher Buam'; zon-
dag vanaf 12.00 uur Früh-
schoppen in de tent met als
'sfeerbepalers' de Dirgelander
Musikanten en de Obervella-
cher Buam; 22 januari 'Blau-
we Maondig' met John Quad-
flieg en zijn Wurmtaler Musi-
kanten; dinsdag 23 januari
carnavalszitting met Pierre
Cnoops, Burgerlust Ballet,
dansorkest Silvio, Hujo's en
als 'uitsmijters van deze
avond' Freddy Breek en Gitti
en Erika. Tenslotte is op
woensdag 24 januari de
jeugd weer aan de beurt met
de AVRO 3 Roadshow, de
meidengroep Barbarella en
Bam to Bam Bam.

STEIN - Voor een 'feest-ze-
vendaagse', de al meer dan
twintig jaar bekende 'mara-
thon' van de carnavalsvereni-
ging'De Steinder Bok', kun je
vanaf aanstaande donderdag-
avond in het gezellig ver-
warmde paviljoen nabij het
steinerbos in Stem terecht.
Een keur van internationaal
vermaarde sterren en groepen
passeert dagelijks weer de re-
vue. Een greep uit wie en wat
je mag verwachten.
Donderdag 18 januari voor
de jeugd een disco- en laser-
show met AVRO's Toppop,
de Confetti's, Jade, Streetlife
en Sidney Youngblood; Vrij-
dag tijdens prinseproclamatie
met als optredende artiesten
Grant & Forsyth, Berb & Gra-
dus, Lee Towers en Dirgelan-
der Musikanten; zaterdag na
een kindermatinee (Kepper
Variété) 's avonds gemaskerd
bal met de uit het Oostenrijk-
se Karinthië afkomstige

Supporters
welkom

Van onze showpagina-redactie

BRUSSEL/HEERLEN - In
België gaat deze maand de
nieuwste film van Urbanus
in première, kort daarna
volgt Nederland. 'Koko Fla-
nel' is het liefdesverhaal van
een topmodel en een arme
luis. Hoofdrolspelers zijn in
dit geval de Vlaamse Bea
Vandennaat, Willeke van
Ammelrooy en natuurlijk
Urbanus himself. Van Wil-
leke weten we al lang dat ze
een goede filmster is en
Vandennaat geniet óók in
ons land, Frankrijk en de
Verenigde Staten bekend-
heid met haar popgroep
Won Ton Ton. In het ver-
haal blijkt de 'snoet' van Ur-
banus geld waard en zo
wordt de schooier van de
ene dag op de andere een
wereldberoemde manne-
quin, zeg maar dressman.
Zijn geheim? „Draag altijd
een flanellen hemdje!"

Twee jaar geleden draaide Ur-
bain Servranckx (zo heet hij
eigenlijk) zijn eerste film 'Hec-
tor'. De idee hiervoor was van
hemzelf en de Belgisch-Lim-
burgse regisseur Stijn Coninx uit
Neerpelt. De nieuwe film is deze
keer geen Vlaams/Nederlandse
produktie, maar een Franse.
„Dat is een bewuste stap ge-
weest", zegt Urbanus. „We haal-
den met 'Hector' weliswaar een
filmprijs, maar met die distribu-
tie voor de bioscopen in Frank-
rijk zat het helemaal fout. Boven-
dien kreeg de film het etiket 'cul-
tureel' opgeplakt met als gevolg
dat we daar slechts 60.000 bezoe-
kers mochten noteren. Natuur-
lijk hadden we wél de echte lief-
hebbers in de zaal, dat wel. Maai
deze keer willen we ook de kin-
deren, de allerjongsten, berei-
ken. Die brengen tenminste de
hele familie mee en dat is niet on-
belangrijk. Wellicht dat nadien
'Hector' nog eens opnieuwwordt
uitgebracht. In Nederland werd
de film door 750.000 mensen be-
keken. Dat is zeer goed, maar het
stelt niks voor wanneer je dat cij-
fer neerlegt naast een film als bij-
voorbeeld 'Flodder. Weliswaar
zijn kijkcijfers relatief, maar ze-
ker niet onbelangrijk".
Urbanus grijnst. In de film
neemt hij de rol van Placide

# Urbanus: „De nieuwefilm is een artistiek en commercieel
produkt. Het moet een 'kaskraker' worden."

Smellekens voor zijn rekening.
TV-presentatrice en popster Bea
Vandennaat zien we als Sarah en
Willekevan Ammelrooy runt een
modellenbureau. Voor de specia-
le effecten werd David Bickers
ingehuurd en die stond al eerder
op de set bij James Bond en In-
diana Jones. De Vlaamse komiek
Urbanus heeft al een film achter
de rug, de tweede moet dus op-
nieuw goed zijn, zo niet nog be-
ter. Dat levert nogal wat extra
spanning en werkdruk op.
Urbanus: „Aanvankelijk was ik
wel wat bang, maar de samen-
werking met iedereen is heel soe-
pel verlopen. Je wordt zelf ook
kritischer bij het selecteren van
wederzijdse ideeën. Kijk, Wille-
ke van Ammelrooy is ronduit
een 'vakmadam. Toen we haar
voor de film vroegen vond ze het
onderwerp zeer boeiend. Het
grote contrast van het nulletje,
de armoedzaaier, die voor hon-
derd procent de dame van de
haute couture wilde verleiden.
Ja, dat zag Willeke best wel zit-
ten. Trouwens de hele modewe-
reld intrigeert haar, zo bleek la-
ter. Ook David Bickers toonde
volop interesse. Voor hem zijn
we natuurlijk maar een kleine
'cast', maar in die bezetting wer-
ken we ook anders. We dringen
niets op. Zo hebben we bijvoor-
beeld geen probleem met de
spreektaal van Willeke. Kijk,
Vlamingen praten anders, veel
minder agressief dan Hollanders.
Voorbeeld van zon typisch Hol-
landse uitspraak is: 'Wij stellen
voor dat....' Nou, op zon hautai-
ne, bijna 'belerende' toon spreek
je bij ons in Vlaanderen niet
wanneer jede bazin bent van een
modellenbureau. Maar voor ons
doet het er in de film niet toe.
Wanneer Willeke maar zegt wat
er in het script staat. Wat Bea en
haar aanvankelijke vriendje Her-
bert (Flack) betreft: hier zijn de
rollen voor de personen zó geko-
zen dat ze niet sterk afwijken van
deze mensen in werkelijkheid".

Om zich op zijn rol voor te berei-
den is Urbanus een kijkje gaan
nemen in de modewereld. Voor
hem bleek dat een heel speciale
wereld waarin men. naast glitter
en glamour kei- èn keihard
werkt.
„Daarom is het", aldus Urbanus,
„geenszins de bedoeling om de
draak te steken met de coutu-
riers. Net zoals ik in 'Hector' niet
spot met het vak van de bakker.

Modewereld

Waaraan schrijft Urbanus zijn
succes toe en waarom zien we de
Belg met zn baard en bolle ogen
niet meer in het theater? Daar-
over wil de komiek in dit inter-
view best wel wat kwijt. „Laat ik

Want zoiets wil wel eens 'koren
op de molen' voor het verhaal
zijn, de rode draad voor de gags.
Ik heb mezelf tussen de coulis-
sen ervan kunnen overtuigen
hoe hard topmodellen moeten
werken."

om te beginnen eens iets zeggen
over dat werken", grijnst Urba-
nus. „Kijk, belangrijk is de uitda-
ging om iets te bereiken. Eerst
was het Vlaanderen en daarna
vijfjaar lang Nederland. Elk cul-
tureel centrum en elke parochie-
zaal. Toen ene WillyLinthout het
voorstel deed om mijn figuur
voor een stripverhaal te gebrui-
kem, was dat weer iets nieuws.
We hadden drie jaar nodig om in
die wereld goed werk af te leve-

Vier miljoen
Urbanus is nog steeds onder de
indruk van de gags van de grote
helden van de stomme film van
weleer. „Ik mag zeer graag kij-
ken naar Buster Keaton, Chaplin
en stan Laurel vind ik ook wel
goed. De meeste mensen vinden
Keaton stomvervelend. Ik denk
dat ze zijn humor gewoonweg
niet begrijpen. Maar Woody Al-
len, die is vandaag de dag voor
mij de allergrootste. Daar ben ik
een geweldige fan van. Wanneer
jezelfmet filmen bezig bent, dan
beoordeel je hun werk heel an-
ders."
De nieuwe film 'Koko Flanel'
kost ruim vier miljoen gulden.
Erwin Provoost tekent voor de
produktie en is de boekhouder.
Urbanus daarover tenslotte: „We
maken een artistiek, commer-
cieel produkt. Daar komt heel
wat bij kijken en alles is belang-
rijk in de eindfase. Humor gieten
in - wat moet worden- 'een kas-
kraker' is een serieuze zaak...."

Nieuwe film met Urbanus
'Koko Flanel' over de liefde van een topmodel en een arme luis Terenee Trent

d'Arby in Ahoy
Van onze rtv-redactie

ROTTERDAM - In het WJvan zijn Europese toernee èf*.
de uit Amerika afkomstige 'pJ
se' zanger Terence Trent dV"!
('Wishing Well') op. vrijdag !
april een concert in Ahoy' in *Jterdam. Het zal zijn enige ov*\
den in Nederland zijn. De v<j*
verkoop start zaterdag 10 feo^
ri bij alle bekende adressen- i

Zaterdag 13 januari 1990 " 52

Nieuwe show is lastig, maar wel veel interessanter

'Mevrouw Bijl' even in Kerkrade

mét en rond de 15-jarige suc-
cesvolle zanger Ralph (Blom'
vindt plaats op zaterdagavond
27 januari vanaf 20.00 uur jn
de Geulhemmermolen li>
Houthem/Valkenburg, rich'
ting Berg en Terblijt. Met d«
jeugdige zanger uit het land
vart Valkenburg gaat het MJ'
zonder goed. Nog deze maan»
valt Ralph met 'Tolle Jungs
te beluisteren bij Radio Lü'
xemburg. Dat nummer staa'
overigens ook op de vijf"e
plaats van de 'Diskotheken-
hitparade' in Duitsland. Ze-
ker zo belangrijk voor Ralpf!
is ongetwijfeld ook dat hij bü
een wedstrijd voor componiS'
ten onder 817 kandidaten ein-
digde als vijfde. Ralph zingl
niet alleen, maar schrijft ove-
rigens ook al vanaf zijn elfde
levensjaar lichte muziek. Tot'
nutoe in totaal zon dertté
composities. Het fanclubs-
dres van Ralph is en blijft n°saltijd: Postbus 516, 6325 ZA
Valkenburg aan de Geul.

BOCHOLTZ - Leo Meesters
uitBocholtz behoort op zater-dag 3 maart tot één van kandi-
daten in de tv-kwis 'Der Preis
ist heiss' van RTL-Plus. De
opnamen voor dit programma
vinden plaats om 17.00 uur in
de studios van Bavaria in
München. De 37-jarige pro-
duktiemedewerker van het
Sociale Bedrijfs Fonds SFB
zou het op prijs stellen wan-
neer hij wordt vergezeld door
meerdere supporters. In dat
geval willen de Limburgers er
op zaterdag 3 en zondag 4
maart een gezellig weekendje
van maken in de Beierse
hoofdstad. Wie interesse heeft
kan zich melden bij Leo
Meesters, Kommerstraat 47,
6351 ER Bocholtz, M
045-441169.

VALKENBURG AAN DE
GEUL - Een fanclubavond

Ralph

HEERLERHEIDE - En he*
oog wil óók wat! Daarom
heeft de carnavalsvereniging
'De Bokkeriejesj' voor mor-
genochtend (zondag) de be-
kende Duitse meidengroep
'Eurocats' geïnviteerd. Me
zijn vieren treden de dames
op tijdens de inmiddels ver-
maarde 'Herrensitzung' in hel
Corneliushuis. Behalve de
Eurocats worden andere da-
mes, bijvoorbeeld de echtge-
noten van de carnavallisten,
op deze zitting niet toegela-
ten. Maar dat wist u vermoe-
delijk al uit voorgaande jaren-

Eurocats

Van onze showpagina-redactie
KERKRADE - Martine Bijl
heeft de laatste hand gelegd
aan haar nieuwe theater-
show. Gisteravond gaf zij in
het Wijngrachttheater van
Kerktrade een 'try-out' van
haar vierde soloprogramma
met de opmerkelijke titel:
'Mevrouw Bijl.' Dus niet

meer 'Martine,' 'Bijl' of
'Martine Bijl,' doch in alle
eenvoud en vol ironie: 'Me-
vrouw Bijl.' Vooral in haar
vorige show, die eind de-
cember op de televisie te
zien was, koos ze voor ver-
rassende en af en toe tame-
lijk stevige, pittige teksten
waar vooral de oudere fans
moeilijk konden verteren.
Het is zelfs gebeurd dat er
iemand wegliep bij de voor-
stelling. Alsof de oude tij-
den van de 'Heilige Huizen
der Onschendbaarheid'
weerom waren aangebro-
ken.

Nog geen
duidelijkheid

positie
Lex Harding

Vera Keur Vara's
mediadirecteur

onderweg met ruim 200 voorstel-
lingen.
Martine had aanvankelijk met
haar impressariaat Lumen de af-
spraak gemaakt dat ze niet meer
dan vier avonden per week zou
optreden. Dat worden er 'dus' dit
seizoen toch weer vijf. De men-
sen zien haar graag avondvul-
lend bezig. Er is veel vraag bij de
theaters. In het seizoen 1990 -
1991 speelt ze door, maar danwel
vier keer per week. Althans, zo
liggen de bedoelingen nu.
De show komt in een eigentijdse
vormgeving in bordeaux-rode
tinten ter wereld als typering van
de smakelijke contrasten en sfe-
ren die ze hoopt aan te snijden.
Haar publiek heeft zich aanmer-
kelijk verjongd en dat vindt ze
lekker.
Befaamd zijn haar types, van wie
de roddeljournaliste Agnes de
Boer als topper herhaaldelijk op-
duikt. Zo sierde deze naargeesti-
ge, komische tante de uitsteken-
de televisie-special van Robert
Long op. Met grooten spraakma-
kend succes.
Zelfspot is haar niet vreemd.
Daaruit is een nummer ontstaan
over haar 'jubileum,' een schert-
stoespraak over een vrouw die 25
jaar in het vak zit en uiteindelijk
een ster geworden is. Een en al
parodie.

Standbeeld voor
Johnny Jordaan ry Tefsen en I"^.Marina, hun nne^

werking aan het <£nefiet-gala al toee
zegd. Het artieste
gala zal, naar *waarschijnlijkheid'
worden gepve&r
teerd door **Brink.

ber, Ria Valk, Ha^.
Slinger (met Dru f

,
werk), Ria Valk, C»

Van onze
rtv-redactie

AMSTERDAM
Amsterdammers
willen een stand-
beeld van de overle-
den volkszanger
Johnny Jordaan.
Jordaan overleed in
1989 en werd in Ne-
derland razend po-
pulair met liedjes als
'Bij ons in de Jor-
daan' en 'Een pikke-
tanussie'.
Het geld voor een

Inmiddels hebben
artiesten als André
Hazes, Ronnie To-

theater Carré. Zan-
ger Joop de Knegt,
bekend van het lied
'Ik sta op wacht',
heeft hiertoe het ini-
tiatief genomen. Het
concert wordt ge-
houden op 12 februa-
ri.

standbeeld van
Johnny Jordaan
moet worden opge-
bracht middels een
benefiet-concert in

Jordaan-bewbne^zouden het b^ivan hun overleg'
zanger 'graag wl' $
zien staan in .t
buurt van het j>,,
boortehuis
Johnny. Wie Tj
beeld gaat maken
nog niet bekend-

" Martine Bijl: „Op het moment dat Adèle Bloemendaal
meldt dat ze er genoeg van krijgt, begin ik het pas leuk te
vinden".

Martine Bijl is allerminst een
vrouw die het podium bestijgt
'om een lekker nummertje 'men-
sen-kwetsen' weg te geven. Daar-
voor heeft ze teveel klasse. Maar
ze vindt wel dat het tijd werd te
breken met het imagevan het lie-
ve, zoete dajnetje dat in 1964 de-
buteerde en in '67 een Edison
verwierf met haar eerste elpee.
In de loop van de zes jaren die ze
met een eigen programma op het
toneel heeft doorgebracht, is ze
er nu dus in geslaagd duidelijk-
heid te verschaffen over wat ze
denkt en wie ze is.

Vooral de monologen zijn haar
dierbaar, omdat ze daarin het
meeste van haar zelf laat zien.
Dat laat ze niet aan andere schrij-
vers over. Ze gaat er van uit dat
ze de gesproken tekst zélf moet
opschrijven, omdat het er dan
naturel uitkomt. Daarnaast doet
ze zeker voor de liedjes een be-
roep op Jan Boerstoel, een van
de belangrijkste cabaret-auteurs
van het land.

achter haar als begeleiders:
Henk van der Molen (composi-
ties), Charly Angenois, Pierre
Biersma en Louis Debij.

Berend Boudewijn regisseert an-
dermaal het programma. Op het
podium vestigt de oude hap zich *

wel de radio als de televisie v,^
de VARA. Tot nu toe zijn ° f
twee bedrijfspoten geschei^
en worden zij geleid door e<.aparte directeuren. Na het
trek van Maurice Koopman is e
VARA-televisie eerst een jaar&^leid door Rients Slippens en- ,
diens vertrek naar de NOS, ° f
VARA-voorzitter Marcel %
Dam. Na de overstap van Wi' 1 v
van Beusekom naar de NO^.jj-
dio wordt de VARA-radio nu V
delijk geleid doorHans WilbJ'^die verder onder meer hooi°
dacteur van TV Magazine is- *,
Voordat zij bij de VARA k*"^was Vera Keur docente aan .j,
School voor de Journalistiek
Utrecht.

De nieuwe mediadirecteur krijgt
de verantwoordelijkheid over zo-

Vera Keur, 36 jaaroud en juriste,
is sinds februari 1987 in dienst
van de VARA als secretaris van
het bestuur. Zij is door de sollici-
tatiecoffimissie voorgedragen
aan het bestuur. Na het bestuur
moet ook de Raad van Toezicht
zich over de benoeming uitspre-
ken.

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Binnenkort valt
de benoeming te verwachten van
Vera Keur tot mediadirecteur
van de VARA. Vera Keur is nu
nog secretaris van het bestuur
van deze omroep. Met haar be-
noeming is dereorganisatie bin-
nen de directietop een feit.

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Er is op korte
termijn nog geen beslissing te
verwachten over het al dan niet
aanblijven van Lex Harding als
directeur van RTL Veronique.
Dat is, door woordvoerder Ad
Everaars van Veronique, desge-
vraagd meegedeeld. „De discus-
sie tussen Lex Harding en de top
van CLT (het moederbedrijf van
de zender) is nog in volle gang,"
aldus Everaars. „Harding gaat nu
eerst op vakantie en daarna wor-
den de gesprekken voortgezet."
De onduidelijkheid over de posi-
tie van Harding (44, eigenlijke
naam: Reinhard Lodewijk den
Hengst) ontstond eind vorige
week. Toen werd bekend ge-
maakt dat Joop van den Ende
Productions vanaf 16 februari
programma's gaat leveren aan
Veronique. Als gevolg daarvan
zullen 'sterren' als Henny Huis-
man en Jos Brink, die aanvanke-
lijk voor het inmiddels opgehe-
ven TVIO zouden werken, nu op
Veronique te zien zijn. Bespre-
kingen daarover werden recht-
streeks tussen Van den Ende en
de CLT-top in Luxemburg ge-
voerd zonder dat de Veronique-
directeur daarbij betrokken was.
In eerste instantie werd ver-
wacht dat de gesprekken tussen
Harding en de CLT-top nog deze
week zouden worden afgerond.

De titel 'Mevrouw Bijl' heeft te
maken met het door haar niet
weggemoffelde feit dat ze inmid-
dels 41 jaar is. Op zich geen pro-
bleem, ze brengt uurtjes door in
de sportschool en oogt topfit.
Maar er zit een maar aan. Want
nog steeds wordt mevrouw Hak
(de geestigste STER-spot van de
jaren tachtig) joviaal en met
vriendelijk bedoelde, ferme
klappen op de schouder begroet

Martine Bijl, vol ironie: „Het zouheel aangenaam zijn, bedacht ik,
als mensen me niet zo onbe-
schrijflijk hard op mijn schou-
ders zouden slaan en in een res-
taurant bij de bestellingvan twee
biefstukken niet zouden uitroe-
pen 'Hé, Bijltjo....!' Ik lijd er niet
wezenlijk onder, maar dat alles
op de achtergrond zit in het ope-
ningsnummer. Het is absoluut
niet zo dat ik geen titel wist voor
de show, zoals sommigenme op-
eens duidelijk willen maken.
'Mevrouw Bijl' vind ik zelfs heel
aardigen het doet het uitstekend
op de affiches."

als ze zich ergens vertoont. Dat
moet afgelopen zijn.

Henk van der Molen, de leider
van het kwartet en de compo-
nist-arrangeur van de meeste
liedjes, ziet de onderneming met
optimisme tegemoet. „De show
is voor mij en de musici lastiger
dan de vorige jaren, maar ook in-
teressanter. Er is geen echt the-
ma. Het programma is volledig
geënt op deze tijd. Vrij scherp,
maar ook vol vrolijkheid en met
een grote lach. Ik heb de indruk
dat Martine er gelukkig mee is."
Dat klopt. Maar in de aanvangs-
fase heerst spanning of de over-
gangen tussen de nummers
vloeiend verlopen, of de num-
mers het doen en of ze alle tekst
in haar hoofd heeft. De eerste
twintig voorstellingen vindt ze
om die redenen de moeilijkste.
Daarna wordt optreden voor
haar een feest. Martine Bijl: „Op
het moment dat Adèle Bloemen-
daal meldt dat ze er genoeg van
krijgt, begin ik het pas leuk te
vinden."

Ze brengt geen officiële premiè-
re met een nazit en de al dan niet
gemeende drie zoenen per per-
soon van collega's uit het vak.
Dat idee benauwt haar. Wel is af-
gesproken dat na Kerkrade in
Apeldoorn op de 26-ste januari
de probeer-fase definitief is afge-
sloten. De critici mogen dan dus
binnenkomen. MevrouwBijl kan
even vooruit. Tot juni 1991 is ze

ren. Later werden de de fi-
guurtjes, poppetjes gecreëerd.
Niets gaatvanzelf, jemoet er heel
wat voor doen."

Zevendaagse
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